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في اإلرادة.. ال في االستطاعة
كل يوٍم مير علينا، يثبت لنا اأن العلم يرتبع على عر�ش الوجود الب�رشي، فمن دون علم 
تنعزل احلياة يف تخلف ال يتناغم مع طبيعة احلياة ووجود الب�رش فيها، لذلك لي�ش غريبا اأن 
يعنى ديننا االإ�سالمي وكل االأديان ال�سماوية بالعلم وبتحري احلقائق فيه حتى يعي�ش الب�رش 

ب�سالم.       
فما كان للطب اأن ي�رشع اخلطى نحو اكت�ساف االأدوية التي تكافح ع�سال االأمرا�ش اإال 
بالعلم، وما كان للهند�سة اأن ترفع ال�رشوح والبنى التحتية التي تخدم االإن�سان املعا�رش اإال 
بالعلم، وما كان ليدخل يف عامل افرتا�سي �سّكلته التقنيات احلديثة اإال بطفرة علمية مده�سة.

اإن�سانًا يحمل يف كلماته و�سلوكه  والعلم - حني ميتزج بقيم الرقي االأخالقي – ي�سّكل 
موؤثرا يف حياته وحياة  واأخالقًا جتعله جنمًا  نباًل   / ذاته  وح�سوره و�سمته وتعبريه عن 

غريه.
لوال العلم.. ملا عرفنا حق املعرفة ديننا الذي ي�ستنري به البحث يف الكون واأ�رشاره عرب 
التاأمل والتدبر، ديننا الناب�ش باالإن�سانية عند التعامل مع الغري اأيا كانت انتماءاتهم، والذي 
للعنف  م�سدرا    / حقيقة  ال  منهم  ظنا   / البع�ش  راآه  مظلمة  واأمّية  بجهالة  موِر�َش  عندما 

والكراهية والبغ�ساء.. 
فالعلم يحظى برعاية اإلهية عظيمة، الأن اهلل �سبحانه جعله �سببًا ال�ستقرار االإن�سان على 

االأر�ش، ومر�سداً لعمارتها بالب�رشية ومب�ساهد املدنية التي تخدم وجود الب�رش.
ولهذا، حني يهتم �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�ســـمي 
ع�سو املجل�ش االأعلى حاكم ال�سارقة بالعلم والعلماء.. اإمنا يهتم باالإن�سان 
وم�ستقبله، وباملجتمع وجهود تطويره واملحافظة على ح�سارته، يهتم 

مبا هو اأبقى واأنفع للب�رشية..
 وقد متثل هذا االهتمام يف الكثري من جهوده الداعمة للعلم ومن 
ي�سعى اإلى العلم ويطلبه، ففتح املجال اأمام الطلبة الرتقاء درجات 
�سموه  مبتابعة  تعمل  التي  باجلامعات  العليا  الدرا�سات  عرب  العلم 
وباإ�رشافه املبا�رش.. فاأمام كل طالبة االآن �ســلم ممتد نحو اآفاق ال 

حمدودة.. وبيدها قرار ارتقائها درجات اأعلى يف العلم.. 
مقاعد  يف  مكانهم  االإمـــارات  اأبناء  ياأخذ  الأن  االأوان  اآن  لقد 
التدري�ش اجلامعي، ولن يتحقق ذلك اإال بخريجني يف الدرا�سات العليا.. 
وهذا ما ي�سعى اإليه �سموه عرب اإيجاد و�سائل الدافعية الأبنائه املواطنني 
من خريجي اجلامعات ال�ستكمال رحلة العلم، ليقفوا اأمام طلبة جدد جاوؤوا 
اأمتهم، �ساعيا الأن تكون جامعاته رائدة  ي�ستنريون بعلمهم مل�ستقبلهم وم�ستقبل 

يف جمال التعليم العايل يف املنطقة.
ومن مالمح اهتمام �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة بالعلم وطالبيه، تذليل العقبات التي 

توؤّرق طالب العلم خا�سة عقبة الر�سوم والتكاليف الدرا�سية التي قد تــثــقل كاهل ذويه..
فطاملا اأن هناك جدية يف الدرا�سة والبحث، وطاملا اأن هناك م�ستحقني لرفع التكاليف 
اأن يحقق جناحا  الطالب  اأمامهم، وعلى  اأية عرثة  تزيل  الدرا�سية  املنح  فاإن  املالية عنهم، 
اإذ ال مكان ملن يجد دعما لتحقيق حلمه.. ثم  اأكرث..  علميا طيبا ويتحمل م�سوؤوليته بجدية 
والتخطيط يف جعله  بالتفكري  الوقت  ي�ستـهيـن بهذا احللم وال يعطيه حقه من اجلهد وملء 

حا�رشا على اأر�ش الواقع. 
اإن وجود اهتمام بهذا امل�ستوى يبث يف النف�ش اإرادة من نوع اآخر..اإرادة ت�سخري االأوقات 
لن�سج االأحالم اجلميلة مبنظار العلم وحده.. فالعلم يحمي الفتاة من عرثات الطريق، وي�سهل 
اإيجاد احللول للم�سكالت التي تواجهها، وي�ستحث فيها التفكري االإبداعي الذي يحقق  عليها 

لها �سخ�سيتها امل�ستقلة واملتفردة.. وهو اأي�سا منبع للرقي ال�سلوكي واالأخالقي.. 
اأن يكون جنما م�سيئا للم�ستقبل يخدم نف�سه حني يخدم جمتمعه  العلم  باإمكان طالب 
ب�سمته  له  يوجد  اأن  اأراد  اإن  بل  ا�ستطاع،  اإن  ونبله..  ورقيه  بعلمه  كلها،  واالإن�سانية  واأمته 

اخلا�سة يف امل�ساركة التنموية، فال�رش يف االإرادة ال يف اال�ستطاعة.

*من كلمة األقيت يف حفل تخريج طالبات جامعة ال�سارقة يف 5/6/2014

رئي�س التحرير

إياكم وغلبة الشهوات على 
قلوبكم فإن بدايتها ملكة 

ونهايتها هلكة . . .

علي بن �أبي طالب 
كرم اهلل وجهه



األردن . . .
تاريخ وحضارة

في أدب الصهيل84

سعر المجلة: 10 دراهم
االشتراك السنوي للمجلة: 120 درهم

المقاالت والمواضيع في المجلة تعبر عن آراء أصحابها

رئيس التحرير

مدير التحرير
صالـحة عبيد غابش  

سكرتيرة التحرير
دارين محمود إبراهيم  

هيئة التحرير
حليمة المال  

وداد كوركيس يوسف  
هدى أحمد بالليث  

عائشة عثمان محمد  

التدقيق اللغوي 
إبراهيم صالح جويعد  

اإلخراج والتصميم الفني
شيخة حسن الحمادي  

علياء عيسى عبداهلل  
هدى محمد الحوسني   

طباعة وصف
تمارا محمد مجذوب   

تــصــويــر
منور حسين الجعفري  

تسويق وإعالن
راوية محمد الجوهري  

يرجى إعادة اتدوير المجلة عند 
اإلنتهاء من استخدامها

© جميع الحقوق محفوظة للمكتب الثقافي 
واإلعالمي بالمجلس األعلى لشؤون األسرة بالشارقة

لإلعالن في المجلة

Tel :+971 6 50 656 72
Mob: +971 5 57 188 827

أسرة تحرير المجلة

www.marami.ae
e-mail: marami@scfa.ae

دولة اإلمارات العربية المتحدة

Tel :+971 6 50 656 70
Fax: +971 6 50 656 74

68
تأخذك إلى قلب الصحراء العربية

33

118
حديقة الحيوانات المائية . . .

الحلويات العربية في كندا20
خالل شهر رمضان المبارك

استقبال رمضان . . . 24
طقوس وعادات

التعددية في ثقافة العرب 98

ندوة . . .12
المرأة العاملة . . حقوق والتزامات"

الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة102
الفتاة العربية . . .

تنتظرها مكانة عالمية رياضيًا

جالبية بيناس 
لرمضان والعيد

الطفل ابن بيئته62
استشارات نفسية . . .

وجبات الصائم58
هني وعافية . . .

بين المجد والشقاء

�لإمرب�طورة �أوجيني

48



1011

راشد النعيمي يستقبل السفير الفنلندي 

رئي�ش  النعيمي  حميد  بن  را�سد  ال�سيخ  �سمو  بحث 
دائرة البلدية والتخطيط بعجمان  �سبل التعاون وتبادل 
اخلربات مع فنلندا يف عدة موا�سيع ذات عالقة  بالعمل 
البلدي واحلفاظ على البيئة خا�سة  طرق  التخل�ش من 
الدائرة   تطلعات  باأن   الفتا  تدويرها  واإعــادة  النفايات 
هذا  حــول  املعلومات  وتبادل  معها   خــربات  اكت�ساب 

املجال. 
�سيميال  بيكا  اإيلكا  �سعادة  ا�ستقباله  جاء هذا خالل  
اأحمد  اإبراهيم  يحيى  بح�سور  باالإمارات  فنلندا  �سفري 
مدير عام الدائرة واملهند�ش حميد املعال املدير التنفيذي 
لل�سحة العامة والبيئة بالوكالة واأع�ساء الوفد احلكومي 

الفنلندي املرافق لل�سفري .
بيئيا  باأن تكون منوذجا  اإمارة عجمان  الفنلندي يف مكتبه حر�ش  ال�سفري  الذي عقده مع  امل�سرتك  اللقاء  �سموه خالل  واأكد 
عامليا بطرق تخل�سها من النفايات واإعادة تدويرها ونوه اإلى دور دائرة البلدية والتخطيط يف ذلك م�سريا اإلى منجزاتها البيئية 

وما نفذته من مبادرات وم�ساريع بيئية منذ تاأ�سي�سها قبل ثالثة عقود.

بحضور بدور القاسمي . . .
مركز مرايا للفنون يفتتح معرض إسالموبوليتان

هيئة  رئي�ش  القا�سمي،  �سلطان  بنت  بدور  ال�سيخة  بح�سور 
مرايا  مركز  افتتح  "�رشوق"،  والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة 
للت�ساميم  املعر�ش اجلماعي  اإ�سالموبوليتان،  للفنون معر�ش 

االإ�سالمية االأول من نوعه يف املنطقة.
وح�رش افتتاح املعر�ش �سعود �سامل املزروعي، مديرهيئة 
مبطار  احلــرة  املنطقة  ومديرهيئة  باحلمرية  احلــرة  املنطقة 
متاحف  اإدارة  عــام  مدير  عطايا،  ومنال  الـــدويل،  ال�سارقة 
والفنون  الت�صميم  اأو�صاط  من  ال�صخ�صيات  من  وعدد  ال�صارقة 
الذي  املعر�ش  وُيقام  الفن.  وهــواة  واالأكادميية،  الت�سكيلية، 
جتري فعالياته لغاية 23 اأغ�سط�ش 2014، باإ�رشاف امل�سمم 
للفنون  مرايا  مركز  ومدير  ال�سعفار،  خالد  املتميز  االإماراتي 
 23 اإبــداعــات  من  فنية  اأعــمــااًل  ويقدم  مو�سكاتيلو،  يو�سف 
روح  من  م�ستوحاة  بت�ساميم  تتميز  وفنانة،  وفنانا  م�سممًا 

الثقافة االإ�سالمية
ب�سياغتها   قام   والتي  "اإ�سالموبوليتان"  عبارة  وت�سري 
مكانًا  تعك�ش  التي  الت�ساميم  اإلى  باالإ�سافة  الفنيان  القيمان 

معينًا يت�سمن عدداً من الثقافات املتعددة. 

راشد النعيمي خالل لقائه بالسفير الفنلندي

مجموعة عمل اإلمارات للبيئة 

للبيئة  االإمـــــــارات  عــمــل  جمــمــوعــة  نــظــمــت 
حول  احلايل  للعام  الرابعة  املجتمعية  حما�رشتها 
مو�سوع "م�سوؤولية هدر الغذاء تقع على من ؟" يف 
املقر الرئي�ش جلمارك دبي . وركزت املحا�رشة على 
اأين وكيف وملاذا ي�سيع الغذاء يف ال�سل�سلة الغذائية 

من مرحلة االإنتاج و لغاية مرحلة االإ�ستهالك. 
رئي�سة  املرع�سي  حبيبة  ال�سيدة  واإفتتحت 
التنفيذي  ورئي�سها  للبيئة  االإمارات  عمل  جمموعة 
البيئة  بيوم  والتفاعل  للعمل  ملهمة  بكلمة  احلدث 
امل�سرتكة  الت�سجري  مبادرة  عن  وحتدثت  العاملي. 
بني املجموعة وماكدونالدز االإمارات والذي يحمل 
خاللها  من  والتي  اأخ�رش"  م�ستقباًل  "لنزرع  ا�سم 
7 مدار�ش من جميع  350 �سجرة يف  �سيتم زراعة 

اأنحاء االإمارات ال�سبع . 

"نواب شورى الشباب" يناقشون 
المحورين االقتصادي والبيئي

فعاليات  وقائع  ال�سارقة  حلكومة  االأمريي  الديوان  �سهد 
اجلل�سة اخلام�سة من جمل�ش �سورى ال�سباب للفتيان والفتيات 
ملراكز  العامة  االإدارة  تنظمه  والــذي  اخلام�سة،  دورتــه  يف 
للمجل�ش  التابعتني  الفتيات  اإدارة  مع  بالتعاون  النا�سئة 
توجيهات  من  انطالقًا  بال�سارقة   ــرشة  االأ� ل�سوؤون  االأعلى 
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
من  حثيثة  ومبتابعة  ال�سارقة  حاكم  االأعلى  املجل�ش  ع�سو 
قرينة �سموه، �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي رئي�سة 
روؤى  نتبنى   " �سعار  حتت  االأ�ــرشة،  ل�سوؤون  االأعلى  املجل�ش 

ال�سباب ون�سعى اإلى حتقيقها". 
واملحور  االقت�سادي  املحور  مناق�سة  اجلل�سة  خالل  مت 
الدكتور  من  كل  النواب  ا�ستف�سارات  على  الرد  وتولى  البيئي، 
وزارة  يف  امل�ستهلك  حماية  اإدارة  مدير  النعيمي  ها�سم 
البيولوجي يف  التنوع  اإدارة  الها�سمي مدير  واأحمد  االقت�ساد 

وزارة البيئة واملياه.
الجلسة الخامسة من مجلس شورى الشباب                 

جانب من المحاضرة المجتمعية 

جانب من المعرض
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"فروع وفنون" 

تحتفي بعاصمة الثقافة اإلسالمية

 2014 التقنية  العمل  ور�ــســة  ــدت  ــِق ُع
خلطوط الأنابيب املوثوقة يف اأبو ظبي، والتي 
تعد حمطة مهمة يف �صناعة خطوط الأنابيب 
موؤ�س�سة  مع  وبالتعاون  واالإقليمية،  الدولية 
وجلنة   )HCIEx( للمعلومات  هيدروكربون 
اخلرباء اال�ست�سارية التقنية. و�سهد هذا احلدث 
التقني تالقي العقول الرائدة يف هذه ال�سناعة 
اأبرز  تناولوا  متعددة،  جغرافية  مناطق  من 
خطوط  واإدارة  ت�صميم  جم��ال  يف  الق�صايا 
يف  امل�ساركني  باإ�رشاك  قاموا  كما  االأنابيب. 
احلرجة  امل�ساكل  حــول  جماعية  مناق�سات 
تعزيز  �سبيل  يف  ال�سناعة  هذه  تواجه  التي 
فهم  واكت�ساب  واملعرفة  املعلومات  تبادل 
وعمر  �سالمة  تهدد  التي  للتحديات  اأو�ــســع 

جولة في المعرضخطوط الأنابيب.

"التلفزيون و القيم المجتمعية" 

ال�سارقة  معهد  يف  الثقايف،  االأحــد  منتدى  ا�ست�ساف   
للفنون امل�رشحية حما�رشة لالأ�ستاذ علي عبيد الهاملي، التي 
املجتمعية(،  القيم  يف  التاأثري  و  )التلفزيون  بعنوان  جاءت 
رئي�ش  العوي�ش  حممد  بن  عبداهلل  االأ�ستاذ  �سعادة  بح�سور 
الثقافة و االإعالم بال�سارقة و االأ�ستاذ حممد الق�سري  دائرة 

رئي�ش ق�سم ال�سوؤون الثقافية بالدائرة.
مفهوم  حما�رشته  يف  الهاملي  علي  االأ�ستاذ  ر�سد 
املجتمع  يقدرها  حمرتمة  معان  باأنها  املجمتعية  القيم 
اإيجابا ويتفق االأفراد عليها وي�سع  اأو  تقديراً متفاوتًا �سلبًا 
اأ�ساف  كما  فاعلها،  على  املــاديــة  و  االأدبــيــة  العقوبات 
اأهمية التلفزيون تكمن يف قدرته على احتواء  الهاملي باأن 

اأفراد املجتمع بجميع طبقاته واأطيافه.  أ. علي الهاملي بعد تقديمه المحاضرة

االسم النهائي
لهيكل أنثى الديناصور! 

الذي  الدينا�سور  اأنثى  هيكل  ا�سم  عن  ر�سميًا،  "اإعمار"،  ك�سفت 
"دبي  زوار  اهتمام  وي�ستقطب  عام،  مليون   155 اإلى  تاريخه  يعود 
العامل.  اأنحاء  كافة  من  اإليها  واملتوافدين  املدينة  �سكان  من  مول" 
وذلك   ،”DubaiDino“ ا�سم  الهيكل  �سيحمل  ف�ساعداً،  االآن  ومن 
الو�سم  ا�ستخدام  عرب  اإطالقها  مت  التي  امل�سابقة  نتائج  على  بناًء 
و�سمن  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب   NameTDMDino#

املوؤ�س�سات التعليمية و�سهدت اآالف امل�ساركات واالقرتاحات. 
وكان قد مت اإطالق امل�سابقة بعد الك�سف عن هيكل الدينا�سور يف 
التي مت  االأ�سماء  العام. وبلغ معدل عدد  �سهر مار�ش املا�سي من هذا 
تر�سيحها نحو 300 ا�سم يوميًا، ليقع االختيار يف نهاية املطاف على 

االأخرى. العديد من االقرتاحات  "DubaiDino" من بني 
بجائزة  ال�سعودية  العربية  اململكة  من  الباي�ش  جوهرة  وفازت 
�ستوديوز"  "يونيفر�سال  منتزه  يف  بارك"  "جورا�سيك  حديقة  لزيارة 
اأيام   5 ملدة  عائلتها  مع  االأمريكية  املتحدة  بالواليات  اأورالندو  يف 
و6 لياٍل، مت�سمنًة تذاكر ال�سفر واالإقامة وبطاقات دخول هذه الوجهة 

دبي داينوالعاملية ال�سهرية. 

د. جمال السويدي يحاضر في "كلية التقنية العليا للطالب" 

ال�سويدي،  �سند  جمال  الدكتور  �سعادة  األقى 
والبحوث  للدرا�سات  االإمـــارات  "مركز  عام  مدير 
اال�سرتاتيجية"، حما�رشة حول كتابه اجلديد "اآفاق 
النظام  يف  والنفوذ  ال�سيادة  االأمــريــكــي:  الع�رش 
العليا  التقنية  "كلية  يف  وذلــك  اجلديد"،  العاملي 
املحا�رشة  هــذه  جــاءت  وقــد  باأبوظبي.  للطالب" 
مع  للتوا�سل  احلثيثة  �سعادته  م�ساعي  اإطــار  يف 
ُبغيَة  املختلفة،  ونخبه  االإماراتي  املجتمع  �رشائح 
خل�ش  التي  اال�سرتاتيجية  والــروؤى  االأفكار  تعميم 
ال�سيادة  االأمــريــكــي:  الع�رش  "اآفاق  كتاب  اإليها 
والنفوذ يف النظام العاملي اجلديد"، الذي عّده عدد 
الباحثني  من  االخت�سا�ش  واأهل  اخلرباء  من  كبري 
واالأكادمييني نقطة فارقة ومميزة يف م�سرية البحث 
امل�ستوى املحلي فقط، بل  لي�ش على  اال�سرتاتيجي؛ 

د. جمال السويدي خالل المحاضرة على امل�ستويني االإقليمي والدويل اأي�سًا.



ناس

اإلمارات األولى في حقوق المرأة:
ويف �سوء ذلك متكنت املراأة االماراتية من حتقيق العديد من االجنازات واكت�ساب العديد 
العربية  االإمارات  احتلت  فبذلك  العامل،  دول  بباقي  مقارنة  قيا�سي  وقت  يف  احلقوق  من 

املتحدة املركز االأول عربيًا وال103 عامليًا يف حقوق املراأة.

حقوق والتزامات:
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  برعاية  ندوة  يف 
االحتاد  االإمارات" رئي�سة  "اأم  مبارك  بنت 
ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة  العام،  الن�سائي 
االأعلى  املجل�ش  رئي�سة  االأ�رشية  التنمية 
االحتاد  موؤخراً  نظمها  والطفولة،  لالأمومة 
جاءت  باأبوظبي  مقره  يف  العام  الن�سائي 
العاملة:حقوق  "املراأة  عنوان  حتت  الندوة 
معهد  مع  بالتعاون  وذلك  والتزامات"، 
بح�سور  الق�سائية  والدرا�سات  التدريب 
جهات  من  م�ساركًا   155 من  اأكرث 
امل�ست�سارون  الق�سائية،  )ال�سلطة  عدة 
والدوائر  والهيئات  بالوزارات  القانونيون 
موظفو  القانون،  وطالب  اأ�ساتذة  املحلية، 
املحامون،  واملحلية،  االحتادية  احلكومة 

املراأة العاملة، واملهتمون(.

المرتبة األولى عالميًا:
امل�ست�سار  االفتتاحية  كلمته  يف 
عام  مدير  الكمايل  حممود  حممد  الدكتور 
هناأ  الق�سائية  والدرا�سات  التدريب  معهد 
قيادة  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة 
و�سعبَاً حل�سولها على املرتبة االأوى عامليًا 
التطور  موؤ�رشات  وفق  احرتام  موؤ�رش  يف 
اأ�سمى  ورفع  العامل،  دول  يف  االجتماعي 
والعفان  وال�سكر  والتربيكات  التهاين  اآيات 
اإلى مقام �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
العام على دعمها  الن�سائي  رئي�سة االحتاد 
عامة  املجتمع  فئات  جلميع  الالحمدود 
واملراأة على وجه اخل�سو�ش، �سائاًل املولى 
واأن  برعايته  يكالها  اأن  وتعالى  �سبحانه 
اجلهود  مثمنًا  والعافية،  بال�سحة  ميتعها 
وال�رشاكة اال�سرتاتيجية بني معهد التدريب 
الن�سائي  واالحتاد  الق�سائية  والدرا�سات 
على  ال�سويدي  نورة  راأ�سه  وعلى  العام 
للمراأة  املهمة  واالأن�سطة  الفعاليات  تنظيم 

واملجتمع. 

حر�شت دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة منذ ن�شاأتها على �لتاأكيد على حقوق �ملر�أة ودعمها ناس
بكافة �أ�شكالها و�أنو�عها، حيث ن�ص د�شتور �لدولة على مو�د �أ�شا�شية كفلت �لعد�لة و�مل�شاو�ة 
�أن �ل�شيا�شات و�ل�شرت�تيجيات �لتنموية  �أ�شا�ص �لنوع، كما  لكافة �ملو�طنني دون تفرقة على 

�عتربت �ملر�أة �رشيكًا �أ�شا�شيًا يف �لتنمية �مل�شتد�مة. 
ومن هذ� �ملنطلق تبنت �لدولة �شيا�شات عدة من �أجل �إدماج �ملر�أة يف �لتنمية وجعلها جزء�ً 
ل يتجز�أ من �لقدر�ت �لب�رشية �لتي ت�شعى �أول �إلى �لتنمية �ل�شاملة و�مل�شتد�مة، وذلك من خالل 
�لهتمام بتعليم وتدريب �ملر�أة وتوفري �لرعاية �ل�شحية و�خلدمات �لجتماعية بالإ�شافة �إلى 

فر�ص �مل�شاركة �لقت�شادية و�ل�شيا�شية...

أبوظبي/حليمة المال

      المرأة اإلماراتية 
نموذج مشرف وناجح 

لعمل المرأة وال تقل عن 
الرجل كفاءة وخبرة
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باملراأة  الكمايل  الدكتور  واأ�ساد 
م�رشف  منوذج  وهي  وكفاءتها  االإماراتية 
الرجل  عن  تقل  وال  املراأة  لعمل  وناجح 

كفاءة وخربة.

تمكين  في  القيادة  دعم 
المرأة:

ال�سويدي  خليفة  نورة  ناحيتها  ومن 
يف  وجهودها  االإماراتية  باملراأة  اأ�سادت 
يف  متكنت  اإنها  وقالت:  جمتمعها  خدمة 
الر�سيدة  القيادة  من  بدعم  وجيزة  فرتة 
وال  تعد  ال  كثرية  مكا�سب  حتقيق  يف 
حت�سى، منها ال�ساأن االجتماعي وال�سيا�سي 
اأن  االإماراتية  وا�ستطاعت  واالقت�سادي، 
وخا�سة  التعليم  يف  هائاًل  تقدمًا  حتقق 
مكنها  مما  اجلامعي  التعليم  م�ستوى  على 
كفاءة  بكل  العمل  �سوق  يف  الدخول  من 
ال�سيخة  �سمو  من  وبتوجيهات  وجداره، 
الن�سائي  فاطمة بنت مبارك يعمل االحتاد 
والتوا�سل  بحقوقها  املراأة  بتوعية  العام 
مع موؤ�س�سات املجتمع الداعمة للمراأة لكي 
اأعلى  اأدوارها وحتقيق  تتمكن من ممار�سة 
واالجتماعي  النف�سي  الر�سا  من  م�ستوى 

والوظيفي لها.
اأدارتها �سالمة  التي  الندوة  وقد هدفت 
القراآن  اإذاعة  يف  الربامج  مديرة  القبي�سي 
املراأة  دور  على  ال�سوء  ت�سليط  اإلى  الكرمي 
العاملة  املراأة  حقوق  ومعرفة  التنمية  يف 
يف قانون املوارد الب�رشية، وعر�ش بع�ش 

التجارب يف جمال متكني املراأة. 
عمل،  اأوراق  ثالث  ناق�ست  اجلل�سة 
بني  العاملة  "املراأة  على  ركزت  االأولى 
الوظيفية  واملتطلبات  االجتماعية  االأدوار 
قدمتها االأ�ستاذة اأحالم �سعيد امللكي مديرة 
اإدارة البحوث والتنمية يف االحتاد الن�سائي 

العام. 
املكا�سب  ا�ستعر�ست  ورقتها  وخالل 
االإمارات  دولة  يف  للمراأة  حتققت  التي 
خا�ش  ب�سكل  العاملة  واملراأة  عام  ب�سكل 
املراأة  خروج  اأ�سباب  اإلى  كذلك  م�سرية 
يف  تواجهها  التي  التحديات  واأهم  للعمل، 
املتطلبات  امللكي:اإن  وقالت  املجال  هذا 
عليها  تفر�ش  العاملة  للمراأة  الوظيفية 
طويلة  لفرتات  املنزل  خارج  التواجد 
عن  ناهيك  العمل،  �ساعات  طول  ظل  يف 
اأن  النف�سي ورغبتها امل�ستمرة يف  ال�رشاع 

من  بيت  وربة  عملها  مبقر  مثالية  تكون 
الدرجةو االأولى، واأمًا �ساحلة، ويف خ�سم 
واالأمران  اأخرى،  جهة  من  والوالدة  احلمل 
واأو�ست  وتنموية.  اجتماعية  عواقب  لهما 
بعدة نقاط اأهمها: تعزيز مفهوم املوؤ�ص�صات 
عمل  بيئة  توفر  والتي  للمراأة  ال�سديقة 
داعمة لعمل املراأة متكنها من اإدارة وقتها 
اإلى  حاجة  هناك  وكذلك  فعال.  ب�سكل 
املراأة  لعمل  املنظمة  الت�رشيعات  مراجعة 
الو�سع  باإجازات  يتعلق  فيما  وخا�سة 
املنظمةو  الت�رشيعات  وتوحيد  واالأمومة 
احلكومي  القطاع  يف  �سواء  امل�سائل  لهذه 
اخلا�ش،  القطاع  اأو  املحلي(  اأو  )االحتادي 
املراأة  بها  متر  التي  االأمومة  ظروف  الأن 
واحدة بغ�ش النظر عن القطاع الذي تعمل 

فيه.

قانون الموارد البشرية:
املراأة  "حقوق  بعنوان  ويف ورقة عمل 
املوارد  قانون  يف  متاحة  فر�ش  العاملة 
الدكتور جمدي  امل�ست�سار  الب�رشية" قدمها 
حمكمة  ا�سئناف  قا�سي  ال�رشاف،  كمال 
ا�ستعر�ش  اال�ستثناية  االحتادية  الفجرية 
خاللها حقوق املراأة العاملة يف االإمارالت 
يف القانون االحتادي، ويف قانون املوارد 

الب�رشية اخلا�ش بكل اإمارة على حدة.

الحضانات في المؤسسات:
اإلى "جتارب   والورقة االأخرية تطرقت 
رائدة حول احل�سانات" يف املوؤ�س�سات من 
مديرة  ال�سومي  �سامل  موزة  وتقدمي  اإعداد 

اإدارة الطفل يف وزارة ال�سوؤون االجتماعية 
احل�سانات يف  م�ستعر�سة خاللها جتارب 
املوؤ�س�سات تطبيقا لقرار جمل�ش الوزراء رقم 
ان�ساء  على  ين�ش  الذي   2006 لعام   19
الكومية  املوؤ�س�سات  مقار  يف  ح�سانات 
اأمـ، و20 طفال ال  50 موظفة  اإذا وجد بها 

يتجاوز عمره االأربع �سنوات. 
العاملة  املراأة  اأن  ال�سومي  وذكرت 
تواجدت يف �سوق العمل عام 1990 بن�سبة 
عام  يف  الن�سبة  هذه  وو�سلت   ،16،40%
2012 اإلى %43 و%66 ن�سبة املوظفات 
ن�سبة  هي  و30%  احلكومي،  القطاع  يف 

ال�سيدات يف املنا�سب القيادية يف الدولة.
الطفل  وجود  اأهمية  على  موؤكدة 
ن�سبة  اإلى  والدته  عمل  مبقر  ح�سانة  يف 
قلت  العاملة  االأم  نتطلبها  التي  االإجازات 
احلكومية  املوؤ�س�سات  يف   49.4% بن�سبة 
ن�سبة  قلت  كما  ح�سانة،  فيها  يوجد  التي 
 ،  89% بن�سبة  العاملة  االأم  ا�ستقاالت 
العاملة  االأم  متكن  ن�سبة  اأي�سًا  وازدادت 
والدورات  بالربامج  االلتحاق  فر�ش  من 
الوظيفي  التطوير  عملية  يف  التدريبية 
اأن  اأي�سًا  الفوائد  ومن   ،83.3% بن�سبة 
اأكدن  العامالت  االأمهات  من   95% ن�سبة 
اأن دور احل�سانة يف املوؤ�س�سات احلكومية 
العاملة  لالأم  النف�سي  اال�ستقرار  اإلى  يوؤدي 
يف  �ساهمت  اأنها  وراأت96.3%  اأي�سًا، 
و67.3%  اخلادمات،  على  اعتمادهن  قلة 
اأكدن اأن وجود الطفل يف ح�سانة مبقر عمل 

والدته ي�سجع االأم العاملة على االجناب. 

      وجود حضانة بمقر 
العمل يحقق االستقرار 

النفسي للمرأة
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د. فتحي حسين/ القاهرة 

�لتحر�ص يف �أي جمتمع من �ملجتمعات بات م�شكلة من �أخطر �مل�شكالت 
مل  ما  مقتل  وت�رشبهما يف  �لبالد  و��شتقر�ر  �لقومي  �لأمن  تهدد  �لتي 
تتخذ �ل�شلطات و�خلرب�ء و�ملخت�شون خطو�ت حا�شمة للحيلولة دون �نت�شارها 

و��شتفحالها بني طبقات �ملجتمع �ملختلفة..

والتحر�ش اجلن�سي علي وجه التحديد 
ال وطن له فيمكن اأن جتده يف اأكرث مناطق 
والقيم  باالأخالق  ومت�سكا  تدينا  العامل 
و�سوره،  اأفعاله  تتعدد  حيث  واالأعراف 
القرن  من  ال�سبعينات  منذ  بدايته  وكانت 
الع�رشين يف الواليات املتحدة االأمريكية، 
بالتزامن  وانت�ساره  ظهوره  ارتبط  عندما 
واملفاهيم  االإن�سان  حقوق  اإعالن  مع 
العديدة املنبثقة، منها وكان التحر�ش من 
بالرغم  و  عامليًا.  امل�ستحدثة  املفاهيم 
يوجد  ال  التي  املتحدة  الواليات  اأن  من 
بها قيود اجتماعية اأو اأدبية من اأي نوع  
اإال اأن  التحر�ش ينت�رش بها ب�سورة هائلة 
 83% اأن  حديثة  اإح�سائية  توؤكد  كما 
من الن�ساء االأمريكيات يتم التحر�ش بهن 
للقول  يدفعنا  الذي  االأمر  وهو  �سنويا  
مرتبطًا  بال�رشورة  لي�ش  التحر�ش   اإن 
واالجتماعية  االقت�سادية  باالأو�ساع 
مر�سية  حاالت  عن  تعبري  هو  واإمنا 
باإيذاء  التلذذ  يف  متعتها  جتد  "�سادية" 
جلميع  م�سبعا  كان  ولو  حتى  االآخرين 

احتياجاته الغريزية ب�سورة طبيعية!.

في قفص االتهام
املراأة  اأن  النف�سيون  اخلرباء  يوؤكد 
املجتمع  نظر  يف  املتهم  هي  دائما 
الواليات  يف  فحتى  القانون،  ورجال 
االتهام  اأ�سبع  ت�سري  ما  دائما  املتحدة 
املمكن  من  )الالتي  الن�ساء  اإلى  االأولى 
حماولة  يف  وذلك  متزوجات(  يكن  اأن 
له،  االأعذار  واإيجاد  دائما  اجلاين  تربئة 
يكون  قد  الفعل  هذا  باأن  االدعاء  وحتى 
ب�سبب مر�ش نف�سي اأو خلل يف ال�سخ�سية 

آفـة األسرة . . .
التحرش

يؤكد الخبراء
النفسيون أن المرأة دائما 

هي المتهم في نظر 
المجتمع ورجال القانون

ال�سخ�سية  وحتى  جرمية،  اأنه  ينفي  ال 
العدوانية جمرمة ولي�ست مرباأة!.

ومن خالل العديد من الدرا�سات التي 
والنف�سية  االجتماعية  املراكز  اأجرتها 
املتخ�س�سة، والتي ك�سفت اأن التحر�سات 
طبقات  بني  وب�سدة  منت�رشة  اجلن�سية 
يتم  ما  ن�سبة  واأن  املختلفة،  ال�سعوب 
االإبالغ عنه من هذه احلاالت ال تتجاوز 
%5 فقط – يف م�رش على �سبيل املثال 
و�سيدات  فتيات  وجود  يعني  مما   -
كثريات يخ�سني االإف�ساح عما جرى لهن 
املرتتبة  الف�سيحة  اأو  "العار"  من  خوفا 

عليها! 
اأن  القلوب حقا  وما يدخل احلزن يف 
يف  يوميا  التحر�ش  حاالت  مئات  حتدث 
املوا�سالت العامة واأماكن العمل املغلقة 
الطريق  واحلدائق واملتنزهات وحتى يف 
من  واإنقاذ  لنجدة  اأحد  يتحرك  وال  العام 
خوف  من  بدافع  االعتداءات  عليها  تقع 
)قد يكون املعتدي حامال لل�سالح االأبي�ش  
ول�سان  فعله  رد  يف  �سلبية  اأو  يده(  يف 
اللي  هّيا  تالقيها  مايل  )اأنا  يقول:  حاله 
على  "الفرجة"  بدافع  حتى  اأو  �سجعته!( 
فيلم  من  م�سهد  ي�ساهد  وكاأنه  يحدث  ما 

�سينمائي مثري!.
االإثارة  اأو  التعر�ش  معناه  والتحر�ش 
عن  املراودة  اأو  امل�سايقة  اأو  االإغواء  اأو 
بالنظرة  يبداأ  هو  و  غريها  اأو  النف�ش 
اللم�ش  اأو  القول  اأو  الفعل  اأو  احلركة  اأو 
العر�ش  اإلى حد هتك  ي�سل  وقد  اجل�سدي 
اأو االغت�ساب، و رغم خطورة االأمر اإال اأن 
ال�سيما  العربية  الدول  بع�ش  امل�رشع يف 
يف م�رش، مل ي�سع معنى اأو اإطارا حمددا 

– كما احلال يف كثري من دول  للتحر�ش 
العامل – وما تعر�ش له القانون امل�رشي 
يف   269  ،  268 املادتني  يف  مثال 
قانون العقوبات هو م�ساألة هتك العر�ش 
ال�سجن  وعقوبتها  العورة(  )مالم�سة 
الت�سديد  ويتم  �سنوات(   7  –  3( امل�سدد 
يف حالة اإذا كانت املجني عليها اأو عليه 
اإذا كان اجلاين من  اأو  �سنة،   18 اأقل من 
القائمني  اأحد  اأو  عليها  املجني  اأ�سول 
ترتفع  قد  وهنا  وتربيتها،  رعايتها  على 
اإلى  ت�سل  قد  و  �سنة   15 اإلى  العقوبة 

املوؤبد.

مكرراأ   306 املادة  اأي�سا  وهناك 
الأنثى  التعر�ش   " اأن  ذكرت  التي  جنحة 
على وجه يخد�ش حياءها يف طريق عام 
اأو مرتوك يعاقب باحلب�ش حد اأق�سى عام 
واإذا  جنيها(   500  –  200( وغرامة 
مرة  اجلرمية  ارتكاب  اجلاين  نف�ش  عاود 
اأخرى، يعاقب بال�سجن 3 �سنوات وغرامة 
)500 – 3000 جنيها(، ورغم وجود 
اأنه لالأ�سف ال يتم االإبالغ  اإال  هذه املادة 
اأمرين  ب�سبب  وقوعها  عن  االإف�ساح  اأو 
الف�سيحة  اأو  العار  من  اخلوف  هو  االأول 
الدرا�سة،  اأو  العمل  مناطق  يف  وال�سيما 
والثاين: م�سكلة اأمنية تتعلق برجال االأمن 
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با�ستخفاف  يتعاملون  الذين  نف�سهم 
البالغات،  من  النوعية  هذه  مع  �سديد 
ل  والنيابة  ال�رشطة  �صباط  من  فكثري 
املبلغات  الفتيات  مع  بجدية  يتعاملون 
اإلقاء  اأو  منهن  بال�سخرية  يقومون  وقد 
اللوم عليهن باعتبارهن امل�سجعات على 

الفعل!.

أسباب الظاهرة
ظاهرة  الأ�سباب  اخلرباء  تف�سري  ويف 
اأجمعوا  التحر�ش اجلن�سي يف املجتمعات 
الدينية  القيم  عن  االبتعاد  اأن  على 
عن  االأ�رشة  منظومة  وغياب  واخللقية، 
الرتبية  يف  االأ�سا�سي  بدورها  القيام 
والتن�سئة ال�سحيحة واجتاهها نحو جمع 
اأكرب قدر ممكن من املال يف ظل ظروف 
وال�سعوبة،  ال�سوء  بالغة  اقت�سادية 
واختفاء دور الرتبية والتعليم كليهما من 
والفراغ  واجلامعات،  واملعاهد  املدار�ش 
ب�سبب  ال�سباب  منه  يعاين  الذي  الهائل 
ال�ساحات  واختفاء  املتف�سية  البطالة 
ال�سباب  فيها  يفرغ  التي  الريا�سية 
قمامة!،  مقالب  اإلى  وحتولها  طاقاته 
الع�سوائيات  ظاهرة  تنامي  على  عالوة 
التي تفرز جمرمني اإلى املجتمع، وارتفاع 
وتف�سي  تكاليفه  وارتفاع  الزواج  �سن 
ظاهرة العنو�سة )8 مليون �ساب جاوزوا 
زواج(،  بال  والثالثني  اخلام�سة  �سن 
باالإ�سافة اإلى تعاطي ال�سباب للمخدرات 
ارتكاب  على  وحتث  الوعي  تفقد  التي 
عن  ناهيك  االإغت�ساب،  اأو  التحر�ش 

التليفزيونية  واملواد  الف�سائيات  انت�سار 
االجتماعي  التوا�سل  و�سبكات  االإباحية 
بع�ش  يف  والتويرت  بوك  الفي�ش  مثل 

ممار�ستهما الالاأخالقية.
العربية   املجتمعات  بع�ش  و�سلبية 
واختفاء قيم الرجولة وال�سهامة والنخوة 
فيها و�سعوبة، اإجراءات االإثبات وال�سهود 

املعقدة التي تعرقل اإثبات التحر�ش..
نتمنى اأن تنتهي ظاهرة التحر�ش يف 
ب�سكل  انت�رشت  التي  العربية  املجتمعات 

االبتعاد عن القيم
الدينية والخلقية، وغياب 

منظومة األسرة عن القيام 
بدورها من أهم أسباب 

انتشار الظاهرة

اأقيم حتت رعاية �سعادة الدكتور جمال �سند ال�سويدي، مدير عام مركز االإمارات 
للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية، يف قاعة ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، مبقر 
املركز يف اأبوظبي،االحتفال بتخريج الدفعة الثانية ع�رشة من متدّربي برنامج دبلوم 
البحث العلمي والدفعة الثالثة من متدّربي برنامج الدبلوم االإداري والدفعة الثانية 
من متدّربي برنامج دبلوم التاأهيل، وذلك يف اإطار اهتمام مركز االإمارات للدرا�سات 

والبحوث اال�سرتاتيجية بتطوير الكوادر الب�رشية املواطنة وتاأهيلها.

ينذر  ب�سكل  االخرية  الفرتات  يف  كبري 
بوقوع كارثة يف االنفالت االخالقي الذي 
قيم  من  املجتمعات  يف  تبقى  ما  يهدم 
االأ�رش  النهيار  وبداية  وتقاليد  واأعراف 
االأ�رشة  متثل  املجتمعات  لبنة  هي  التي 
االأولى يف بناء املجتمع، والعامل  اللبنة 
امل�ستدامة،   التنمية  لتحقيق  االأ�سا�سي 
كانت  االأ�رشة  اأن  على  التاريخ  دلل  كما 
احل�سارة  بناء  يف  املبا�رش  امل�ساهم 

االإن�سانية...
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   الجالية العربية 
والمسلمة في كندا شأنها 
شأن أغلب المسلمين في 

العالم تهتم بتحضير 
أو شراء أنواع معينة من 

الحلويات
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هاجرت اإلى كندا قبل 45 �سنة( تقول: كنا 
يف  خا�سة  البقالوة  نعمل  م�سدونيا  يف 
هاجرت  وعندما  املبارك  رم�سان  �سهر 
اإلى كندا ومع حلول �سهر رم�سان املبارك 
فاإين اأقوم باإعداد البقالوة يف املنزل لكي 
اأفراد عائلتي واإلى االأ�سدقاء  اإلى  اأقدمها 
الرم�ساين،  امل�ساء  يف  زيارتنا  عند 
ويحتاج عمل البقالوة يف املنزل للحجم 
ولكن  ال�ساعتني  يقارب  ما  اإلى  العائلي 
اأحيانا  واأ�ستعني  اأعملها  اأنا  ذلك  مع 
)م�سدونيا(  االأ�سل  بلدي  من  ب�سديقاتي 

البقالوة،  وعمل  اإعداد  يف  مل�ساعدتي 
اإلى  ا�سافة  اأنه  اأديت"  "ال�سيدة  وت�سيف 
عمل البقالوة فاإنها تقوم ب�سنع نوع اآخر 
من احللويات اخلا�سة ب�سهر رم�سان يف 
بلدها االأ�سل وي�سمى ريفاين الذي يتكون 
والبي�ش  والزبد  والطحني  ال�سكر  من 

اإ�سافة اإلى احلليب.
اأنها  اأنه بالرغم من  اأديت  ال�سيدة  ت�سيف 

إسراء البدر / كندا
كندا  يف  وامل�سلمة  العربية  اجلالية 
العامل  يف  امل�سلمني  اأغلب  �ساأن  �ساأنها 
من  معينة  اأنواع  �رشاء  اأو  بتح�سري  تهتم 
اجلالية  هذه  جتد  ال  قد  ولكن  احللويات. 
ما تتمناه وما تبغيه من اأكالت وحلويات 
املجتمع  يعرفها  ال  قد  اأ�سال  �رشقية 
�سيتم  كيف  احلال  هذه  يف  اإذاً  الكندي، 
واحللويات،  االكالت  هذه  مثل  تعوي�ش 
ونظرا النت�سار اجلالية امل�سلمة يف اأرجاء 
مرتامية من كندا، هذا االأمر �ساهم يف اأن 
من  اأنواع  على  الكندي  املجتمع  يتعرف 
وبع�سها  ال�رشقية  واحللويات  االأكالت 
لذا  الكندي،  املجتمع  لدى  ماألوفا  �سار 
الكبرية  واالأ�سواق  املوالت  بع�ش  فاإن 
الأنواع  وتخفي�سات  عرو�سا  تقدم 
�سهر  حلول  قرب  مع  االأكالت  من  معينة 
القائمني  ملعرفة  املبارك  رم�سان 
احتياجات  ببع�ش  االأ�سواق  تلك  على 
فهناك  الف�سيل،  ال�سهر  لهذا  امل�سلمني 
البقالوة والكيك والب�سكوت  عرو�ش على 
اإ�سافة  العربي  واخلبز  والتمر  املح�سي 
ت�ستخدم يف �سنع  التي  الفيتا  اإلى جبنة 
ال�سعرية  على  واأي�سا  والقطايف  الكنافة 

امل�ستخدمة يف �سنع الكنافة.

صنع الحلويات منزليا 
تقول ال�سيدة اأديت عبدول في�سكي )م�سلمة 
من م�سدونيا من دولة يوغ�سالفيا �سابقا 

عائلتها  اأن  اإال  كندا  يف  اأبناءها  ولدت 
اإ�سافة  ال�رشقية  احللويات  طعم  يحبون 
اأي  ت�سرتي  ال  واأنها  بلدها  حلويات  اإلى 
من  رم�سان  ل�سهر  احللويات  من  نوع 
اأ�سناف  باإعداد  تقوم  من  فهي  االأ�سواق  
تكتفي  ال  واأنها  بيتها  يف  احللويات 
باإعداد هذه احللويات لعائلتها بل تعطي 
تلك  من  واجلريان جزءا  االأ�سدقاء  بع�ش 
اخلا�سة  العادات  من  ذلك  الأن  احللويات 

ب�سهر رم�سان املبارك.

حلويات جزائرية
اأ�سل  من  كندية  هرو�ش"  "منى  ال�سيدة 
التي  احللويات  اأهم   اإن  تقول:  جزائري 
البقالوة  هي  رم�سان  �سهر  يف  ت�سنعها 
واأي�سا حلويات اأخرى باللوز واملقروطة 
واأي�سا كعب  )اأكلة جزائرية مذاقها حلو( 
اأو  فور  والبتي  القا�سي  عمامة  الغزال، 
يجب  العيد  قبل  لكن  فابلي  باجلزائري 
وهي  للعيد  خا�سة  حلويات  نعمل  اأن 
بع�ش  يف  عليها  يطلق  والتي  اللوز  قلب 
اإلى  اإ�سافة  الب�سبو�سة  العربية  االأقطار 
اأنها  تعمل الزالبية يف اأيام �سهر رم�سان، 
هذه  مثل  وجود  تتمنى  اأنها  منى  وتبني 
احللويات يف املحالت الكندية ولكنها مل 
ولهذا فهي  االأنواع  تلك  نوع من  اأي  جتد 
ل�سنع  م�رشوعا  تفتح  اأن  م�ستقبال  تفكر 
ب�سكل عام واجلزائرية  العربية  احللويات 

�لأجر  �حل�رش  ل  �ملثال  �شبيل  على  منها  �لأمور  من  كثري  يف  خ�شو�شية  �ملبارك  رم�شان  ل�شهر 
�إلى �لأكالت �خلا�شة و�لتي بع�شها قد ل يتم  �إ�شافة  �أعمال �لرب و�خلري  �إلى  �مل�شاعف و�لت�شابق 
�إعد�ده �أو �رش�وؤه �إل يف �شهر رم�شان �ملبارك، حيث �عتادت دولنا �لعربية و�لعامل �لإ�شالمي على 

�إعد�د �أ�شناف كثرية من �حللويات �لتي تتميز بطعمها �للذيذ ورمبا �لتكلفة �ملادية �لعالية.

الحلويات العربية . . .   
 في كندا خالل شهر رمضان المبارك



   السيدات العربيات 
في كندا يصنعن 
الحلويات التي ال 
يمكنهن شراءها
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جمد ماجد ال�رشي طالبة ماج�ستري يف معهد م�سدر للعلوم والتكنولوجيا 
الدقيقة ور�سالة  ان�سمت لهذا املعهد �سنة 2012  وقد در�ست هند�سة النظم 
ع�سوية   كهرو�سوئية  �سم�سية   خاليا  وتطوير  اإنتاج  عن  عبارة  املاج�ستري 
تعتمد على مركب البوليمر وميكن طباعتها على ركائز مرنة  باإ�رشاف الدكتور 
�سامويل ليليو واإذ ت�سكل هذه اخلاليا ال�سم�سية االأولى التي يتم ت�سنيعها يف 
غرف اأبحاث معهد م�سدر وقد مت عر�سها الأول مرة يف القمة العاملية للطاقة 

النظيفة الذي انعقد يف يناير 2014  يف اأبوظبي. 
متيزت الطالبة جمد ال�رشي طوال حياتها العلمية بالتفوق يف الثانوية، 
وقد �ساركت يف اأوملبياد الفيزياء الوطنية الذي انعقد يف جامعة ال�سارقة وقد 
ح�سلت على املركز الثاين على م�ستوى الدولة ، ويف هذا االإطار ح�سلت على 
منحة جامعة ال�سارقة  وقد بداأت تدر�ش الهند�سة الكهربائية واالإلكرتونية وقد 
جاءتها فر�سة للتدريب يف وكالة نا�سا الف�سائية يف كالفورنيا يف الواليات 
املتحدة االأمريكية وكانت من �سمن ثالثة طالب م�ساركني يف املجموعة يف 
�سيف 2011 وقد �سمل دورة تدريبية عن اال�ست�سعار عن بعد وكيفية التعرف 
والتنبوؤ بالزالزل والهزات االأر�سية عن طريق االأقمار ال�سناعية  ويف م�رشوع 
للبحوث  الرابع  ال�سنوي  املوؤمتر  يف  م�رشوعها  جمد  الطالبة  طرحت  التخرج 
اجلامعية يف احلو�سبة التطبيقية  يف جامعة زايد �سنة 2012  وقد تخرجت 
من جامعة ال�سارقة و ح�سلت على بكالريو�ش بتقدير امتياز مع مرتبة ال�رشف 
حممد  بن  �سلطان  ال�سيخ  الدكتور  ال�سمو  �ساحب  الوالد  كرمها  وقد  االولى 

القا�سمي ع�سو املجل�ش االأعلى حاكم اإمارة ال�سارقة _حفظه اهلل ورعاه . 
اإنني فخورة بها الأنها اأختي والأنها رفعت راأ�ش العائلة  بهذا التفوق. 

f_alsari@hotmail.com

فاطمة ماجد السري

أوراق البنفسج

مجد السري 
تنتج خلية شمسية 

ب�سكل خا�ش وبيعها يف االأ�سواق، خا�سة 
وجتربة  تذوق  يف  يرغبون   الكنديني  اأن 
اأنه  منى  ال�سيدة  وتبني  جديد،  �سئ  كل 
تبيع  التي  الكندية  املحالت  بع�ش  توجد 
بنف�ش  لي�ست  ولكن  البقالوة  رم�سان  يف 
يف  البقالوة  فيه  ت�سنع  الذي  الطعم 
اجلزائر لذا تقوم هي ب�سنعها على الرغم 
�سنع  يف  تنفقه  الذي  والوقت  اجلهد  من 
باإعطاء  تقوم  اأي�سا  وهي  احللويات  هذه 
احللويات  هذه  من  ق�سمًا  ال�سديقات 

امل�سنوعة خ�سي�سا لل�سهر الف�سيل.

القطايف الرمضانية
)فل�سطينية  غربية  اأبو  نيفني  ال�سيدة  اأما 
اأهم  اإن  تقول:  كندا(   اإلى  مهاجرة 
ال�سهري  لهذا  ت�سنعها  التي  احللويات 

القا�سي  ولقمة  القطايف  هي  الف�سيل 
ن�ستخدمها  احللويات  وهذه  والكنافة 
القطايف  ولكن  رم�سان  ل�سهر  كحلو 
وتقريبا  رم�سان  ل�سهر  خا�سة  نعملها 

نعدها كل يوم،  وتبني ال�سيدة نيفني اأنها 
ال تت�سور وجود القطايف يف كندا وحتى 
اإن وجدتها يف االأ�سواق فال يكون طعمها 
بالن�سبة  واأي�سا  بالدها  يف  اعتادته  كما 
للعائلة فهو مكلف ماديا اأن ت�سرتيها من 
باإعداد  هي  تقوم  االأ�سباب  لهذه  االأ�سواق 

منزلها،  يف  واحللويات  االأكالت  هذه 
وتبني نيفني اأن القطايف التي تعملها اإما 
وتقدمها  اجلوز  اأو  باجلنب  حم�سوة  تكون 

بعد الفطور .
بفل�سطني  كانت  ملا  اأنها  نيفني  وتبني 
القطايف  ت�سرتي  كانت  قطر  يف  وبعدها 
جاهزة ولكن بعد و�سولها لكندا ا�سطرت 
مقادير  ملعرفة  ب�سديقتها  ت�ستعني  اأن 
وطريقة عمل عجينة القطايف لكي تتمكن 

من اإعدادها الأ�رشتها يف كندا.
كندا  يف  وامل�سلمة  العربية  فاملراأة  لذا 
على  العربية  بلداننا  يف  املراأة  تغبط 
�سهولة احل�سول على االأكالت واحللويات 
الرم�سانية ملا فيه من جهد ووقت تنفقه 
واأكالت  حلويات  الإعداد  كندا  يف  املراأة 

�سهر رم�سان املبارك. 



تحقيق : أحمد شكري 

يرتبط �شهر رم�شان يف �أذهان �لبع�ص بطقو�ص معينة، فهناك ممن تبحث عن �إدخال فرحة �للقاء به ب�رش�ء �لأو�ين    
�جلديدة �لتي ت�شتخدمها لإعد�د �لولئم، وهناك من ت�شتقبله بتزيني بيتها باأ�شياء جديدة ت�شيف بهجة على �جلميع، 

و�أخريات يتبادلن �لهد�يا �ملرتبطة بال�شهر، وهناك من ي�شتعد ل�شتقبال رم�شان باإقامة مو�ئد �لإفطار للفقر�ء.
�إلى ما يدور مبخيلة �لبع�ص ويرتبط  مظاهر خمتلفة و�أ�شكال عديدة تتنوع من �شخ�ص لآخر، نلقي عليها �ل�شوء لنتعرف 

با�شتقبال رم�شان، يف �ل�شطور �لقادمة.   

تسابق والدتي 
تقول:  لولدين،  اأم  ر�سيد"  "نوال 
يرتبط  حيث  خا�سة  طبيعة  لرم�سان 
فقد  له،  اال�ستعداد  بوجوب  اأذهاننا  يف 
الن�ساء  والدتي وباقي  ت�سابق  اأتابع  كنت 
جديدة  الأ�سياء  ابتكارهن  يف  العائلة  يف 
�سهر  اأثناء  اجلميع  على  ال�رشور  تدخل 
العادة  تلك  نحيي  نحن  وها  رم�سان، 
القدمية فدائما ما اأذهب قبل بداية ال�سهر 
بالقهوة  اخلا�سة  الدالت  ل�رشاء  الف�سيل 
تو�سع  واأكواب  اأواين  من  طعام  واأدوات 
يل  ت�سيف  حتى  مرة،  الأول  املائدة  على 
بارتباط  وانطباعًا جيداً  ولأ�رشتي بهجة 

هذا ال�سهر باأ�سياء جديدة.

   
أثاث المنزل

فريتبط  موظفة،  ح�سني"  اأما”مريفت 
مل�سة  باإ�سافة  رم�سان  قدوم  عندها 
اأكره  وت�سري:  منزلها،  اأثاث  يف  جديدة 
يغري  �سيء  عن  اأبحث  ما  ودائما  الروتني 
جيدة  فر�سة  رم�سان  ويعد  مزاجي،  من 

اأثاث  يف  جديدة  مل�سات  الإ�سافة  اأ�ستغله 
بتغيري  اأو  زينة  باإ�سافة  اإما  منزيل، 
مكانها،  بتبديل  حتى  اأو  القطع  بع�ش 
اأ�ستقبل  يجعلني  باختالف  اأ�سعر  حتى 
بل  فح�سب  هذا  لي�ش  بفرحة،  االأيام  هذه 
مالب�ش  ب�رشاء  عندي  رم�سان  يرتبط 
جديدة اأرتديها يف اأول اأيامه، تعبريا عن 

�سعادتي با�ستقبال اأعظم �سهور ال�سنة.

الهريس والثريد 
ن�ستعد  تقول:  منزل"،  ”ربة  حممد  اأم 
عدة  قبل  رم�سان  �سهر  ال�ستقبال 
االأ�سواق  اإلى  بالذهاب  وذلك  اأ�سابيع، 
الطعام  حلفظ  اأواين”احلّرارة"  ل�رشاء 
نقدم  التي  االأطباق  بجانب  �ساخنا، 
من  وهي  و"الرثيد"،  فيها”الهري�ش" 
اإعدادها  واأحر�ش على  ال�سعبية،  االأكالت 
اإعداد  وكذلك  با�ستمرار،  رم�سان  يف 
احللوى التي ينتظرها مني بع�ش جرياين، 
و”الفرين"  و"ال�ساقو"  مثل"اللقيمات" 

االأطباق  من  وغريها  و"اخلنفرو�ش"، 
رم�سان،  يف  عليها  االإقبال  يكرث  التي 
لوازم  لكل  اال�ستعداد  اإلى  باالإ�سافة  هذا 
املنزل  وتعبئة  وغريها  موؤن  من  املطبخ 
االأطعمة  اأ�سناف  حتتاجه  ما  بكل 

املختلفة.    

تبادل الزيارات
و�سلوكيات  ممار�سات  تقت�رش  ال 
يف  املواطنة  االأ�رش  من  كبرية  جمموعة 
على  باحلر�ش  الكرمي،  رم�سان  �سهر 
بل  ال�سعبية،  املاأكوالت  اأ�سناف  اإعداد 
اإذ  واالأرحام.  االأقارب  لزيارة  تتعداها 
تعبري  حد  على  الف�سيل  ال�سهر  ميثل 
مثالية  فر�سة  عبداهلل”موظفة"  فاطمة 
ظل  يف  خا�سة  واالأقارب  االأهل  لزيارة 
ذلك،  دون  حتول  التي  احلياة  م�ساغل 
لتكون مبثابة زيارتهم يف رم�سان طق�سًا 

ال ميكن اال�ستغناء عنه.

لّم الشمل 
اأما مو�سى العامري في�ستقبل ال�سهر 

 طقوس وعادات . . .
استقبال رمضان

لرمضان طبيعة خاصة 
حيث يرتبط في أذهاننا 

بوجوب االستعداد له

بين األواني الجديدة واالستعداد للوالئم . . .

 نوال رشيد 

ميرفت حسين 

موسى العامري

شهر رمضان فرصة
جيدة إلضافة لمسات 
جديدة في أثاث المنزل
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الف�سيل بالرتتيب مل�ساركة االأ�سدقاء 
يف موائد االإفطار ومّل ال�سمل معهم، حيث 
يعد رم�سان فر�سة لتجمع االأ�سدقاء وهو 
العام الختالف  ما ي�سعب حتقيقه طوال 

مواعيد عمل كل واحد منهم .   

موائد الرحمن
”موظف"  جا�سم  ح�سن  ي�سرتجع 
رم�سان،  �سهر  خالل  املا�سي  ذكريات 
تلك  باأذهاننا  ترتبط  مازالت  ويقول: 
البيوت  اأمام  تقام  كانت  التي  املوائد 
منتظرة عابر �سبيل اأو فقرياً لي�سارك اأهل 
االأجواء  هذه  كانت  وكم  اإفطارهم،  البيت 
جميلة حيث زيادة املحبة والرتاحم بني 
املمتدة  االأ�رش  الختفاء  فنتيجة  النا�ش، 
منازل  يف  منها  ال�سغرية  وا�ستقالل 
الطيبة،  الظاهرة  تلك  تال�ست  خا�سة 
الفقراء  م�ساعدة  على  اأحر�ش  كنت  واإن 
اجلمعيات  خالل  من  رم�سان  خالل 
الإطعامهم،  موائد  تقيم  التي  اخلريية 
فرم�سان فر�سة ذهبية لتقدمي امل�ساعدة 
اإلى  خاللهم  من  والتقرب  للمحتاجني 

مر�ساة اهلل تعالى.   

إعداد الوالئم 
قائال:  موظف  حممد"  ي�سيف”ماجد 
الإعداد  بالرتتيب  الف�سيل  ال�سهر  ن�ستقبل 
ومن  بالفطور،  اخلا�سة  اليومية  الوالئم 

ال�ستقبال  الذبائح  جتهيز  يتم  قبلها 
املنزل  اأمام  اخليمة  وتن�سب  ال�سائمني 
البيت  يف  من  كل  ويكون  ال�سهر،  طوال 
كخلية النحل خا�سة القائمني على اإعداد 
الطعام، وبرغم امل�سقة الواقعة عليهم، اإال 
اأن اجلميع يكون يف حالة �سعادة ور�سا 
اكت�ساب  هو  ذلك  وراء  من  الغر�ش  الأن 

احل�سنات. 

زبائننا من األسر المواطنة 
مطبخ  اأدوات  م�سمم  اأحمد  حممود 
�سهر  ُيعّد  يقول:  االأواين،  عامل  مبتجر 
جميئه  قبل  العدة  له  نعد  مو�سم  رم�سان 
االأطقم  على  الطلب  يكرث  حيث  بفرتة، 
املاأدبة  طعام  وحافظات  احلرارية 
والدالت اخلا�سة بالقهوة وما تتطلبه من 
و�سواين  ال�ساي  و"ا�ستكانات"  فناجني 
الكروم املذهبة، ودائما ما يكون زبائننا 
على  حتر�ش  والتي  املواطنة  االأ�رش  من 
االأواين  هذه  ب�رشاء  رم�سان  ا�ستقبال 
لذلك  نعد  حيث  �سنوية،  كعادة  اجلديدة 
اأن  ن�ستطيع  حتى  تقريبا  �سهرين  قبل 
قد  طلبات  من  ال�سوق  احتياجات  نويف 
ي�ستخدمها البع�ش يف بيته اأو يهادي بها 

اأقاربه واأحباءه.   

نستقبل الشهر الفضيل 
بالترتيب إلعداد الوالئم 
اليومية الخاصة بالفطور

رمضان شهر الصوم 
والطاعة وليس لكثرة األكل 

والتوسع في موائده

ماجد محمد 

محمود أحمد 

والطاعة  ال�سوم  �سهر  "رم�سان 
ولي�ش لكرثة االأكل والتو�سع يف موائده"

خطيب  عمران  اإبراهيم  ال�سيخ  يقول 
بال�سارقة:  االأن�ساري  م�سجد  واإمام 
اأن  ينبغي  القدر،  جليل  �سهر  رم�سان 
�سهره،  هالل  ونرتقب  ال�ستقباله  ن�ستعد 
ال�سيام،  فيه  تعالى  اهلل  فر�ش  حيث 
فيه  وتفتح  الكرمي،  القراآن  فيه  واأنزل 
النريان،  اأبواب  فيه  وتغلق  اجلنان  اأبواب 
تعالى  اهلل  فيه  ال�سياطني، ويغفر  وت�سفد 
هذا  ف�سل  ورد  وقد  املوؤمنني،  لعباده 
العزيز  الكتاب  ال�سهر واالأمر ب�سيامه يف 
اأيها  تعالى”يا  فقال  املطهرة،  وال�سنة 
كما  ال�سيام  عليكم  كتب  اآمنوا  الذين 
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون"، 
اأنزل  الذي  رم�سان  تعالى:"�سهر  وقوله 
من  وبينات  للنا�ش  هدى  القراآن  فيه 
ال�سهر  منكم  �سهد  فمن  والفرقان  الهدى 
هي  التي  القدر  ليلة  وفيه  فلي�سمه"،  
اأن  علينا  فينبغي  �سهر،  األف  من  خري 
ولياليه،  اأيامه  ونغتنم  ا�ستقباله  نح�سن 
و�سلم”اإذا  عليه  اهلل  �سلى  النبي  قال  فقد 
جاء رم�سان ُفتِّحت اأبواب اجلنة، وُغلِّقت 
وقال  ال�سياطني"،  فدت  و�سُ النار،  اأبواب 
اإميانًا  وقامه  رم�سان  �سام  اأي�سًا”من 

واحت�سابًا غفر له ما تقدم من ذنبه". 

�سائر  عن  االمتناع  يجب  ويكمل: 
وال�رشب  كاالأكل  الظاهرة  املفطرات 
وباقي املفطرات املعروفة، وكذا اجتناب 
باأنواعها،  واالآثام  واملعا�سي  املحرمات 
وينبغي  وغريه،  رم�سان  يف  وهذا 
ال�سهر  هذا  ال�ستقبال  ن�ستعد  اأن  علينا 
الذنوب  كل  من  التوبة  بتجديد  الف�سيل 
اهلل  على  واالإقبال  وكبريها،  �سغريها 
اجلهد  لبذل  ال�ساحلة  والنية  والطاعات، 
وقراءة  بالعبادة  ولياليه  اأيامه  الغتنام 
وال�سدقة  االأرحام  و�سلة  والقيام  القراآن 
الفقراء وامل�ساكني ونحوهم، كما  واإعانة 
لوازم  �رشاء  يف  االإ�رشاف  اجتناب  ينبغي 
طعام  من  رم�سان،  �سهر  وحاجيات 
واحللويات  االأطعمة  واأ�سناف  و�رشاب 
�سهر  فرم�سان  وغريها،  املطبخ  ولوازم 
والتو�سع  االأكل  كرثة  �سهر  ولي�ش  ال�سوم 
االأرواح  غذاء  �سهر  هو  واإمنا  موائده،  يف 
فقال  واالأج�ساد،  االأبدان  ال  والقلوب 
اإنه  ت�رشفوا  وال  وا�رشبوا  تعالى”وكلوا 
�سلى  النبي  وقال  امل�رشفني”،  يحب  ال 
ا  اآدمي وعاء �رشًّ اهلل عليه و�سلم” ما مالأ 
يقمن  اأكالت  اآدم  ابن  بح�سب  بطنه،  من 
لبه، فاإن كان ال حمالة فثلث لطعامه،  �سُ
وثلث ل�رشابه، وثلث لنَف�سه،  وقال اأي�سًا” 
غري  من  والب�سوا  وت�سدقوا  وا�رشبوا  كلوا 

اإ�رشاف وال خميلة" 

البيوت  ميزانيات  جند   : وي�سيف 
باقي  يف  منها  اأكرث  رم�سان  يف  تزداد 
اأ�سهر العام ورمبا ت�ساعفت عند البع�ش، 
اأ�سهر  ثالثة  اأو  �سهرين  ميزانية  فتعادل 
يف غري رم�سان، فعلى كل حري�ش على 
دينه ترك االإ�رشاف يف �رشاء لوازم البيت 

بغر�ش التجديد بجانب االإ�رشاف يف �رشاء 
التخمة  اإلى حد  الطعام وال�رشاب  وتناول 
والعبادة،  القيام  عن  للتكا�سل  املوؤدية 
من  املق�سودة  احلكم  من  يتعار�ش  فهذا 
اأكل  من   : العلماء  اأحد  قال  فقد  ال�سوم، 
خ�رش  كثرياً   نام  ومن  كثرياً،  نام  كثرياً 
اأنثى  اأو  اأكان  كثرياً، فليحذر امل�سلم ذكراً 
الظماأ  رم�سان  من  حظه  يكون  اأن  من 
ير�سي  ال  ما  بفعله  فقط  وال�سهر  واجلوع 
اهلل تعالى يف اأيام ال�سهر املبارك ولياليه 
فقط،  ظاهريًا  �سيامًا  �سيامه  فيكون 
�صلى  النبي  قال  فرط،  ما  على  فيندم 
له  لي�ش  �سائم  من  كم  و�سلم”  عليه  اهلل 
قائم  من  وكم  الظماأ،  اإال  �سيامه  من 
وليجعل  ال�سهر"،  اإال  قيامه  من  له  لي�ش 

القيوين   اأم  الوزارة يف  ال�سباب و تنمية املجتمع مبركز  الثقافة و  نظمت وزارة 
"اال�ستثمار  احلياتية  املهارات  اجلديد  برناجمها  من  الثالثة  التدريبية  الور�سة  
املايل" والذي تنظمه الوزارة على مرحلتني خالل عام 2014 بجميع مراكز الوزارة 
املنت�رشة يف الدولة، وي�سم الربنامج جمموعة من الور�ش تنظم خالل العام �سمن 
العديد  الوطني �سيف بالدي باالإ�سافة لتنفيذ  الثقافية والربنامج  القوافل  مبادرة 
املجتمع  وتنمية  ال�سباب  و  الثقافة  وزارة  والور�ش ملوظفي  التدريبية  الدورات  من 

حول عنوان "فن االإدارة املالية ال�سخ�سية".

يمثل الشهر الفضيل  
فرصة مثالية لزيارة

األهل واألقارب

رمضان فرصة لتجمع 
األصدقاء وهو ما يصعب 

تحقيقه طوال العام 
الختالف مواعيد العمل

العابدين،  املتقني  �سوم  �سومه  امل�سلم 
وقيامه قيام العابدين الذين عرفوا ل�سهر 
له  وا�ستعدوا  وف�سله  حرمته  رم�سان 
بالتوبة واالإنابة والعمل ال�سالح، وليفتح 
�سفحة جديدة يف حياته تبداأ بالتوبة من 
ولي�ستفد  وجدت،  اإن  والكبائر  ال�سغائر 
تقيًا  منه  فيخرج  رم�سان،  مدر�سة  من 
هلل، نقيًا من اأدران الذنوب، لت�سمله مغفرة 

عالم الغيوب. 

2829



خاص / مرامي
الــتأهيل  أهــمية  مــا  بداية، 

المهني للمعاقين؟
باأهمية  يحظى  املهني  التاأهيل  اإن 
اأننا على ثقة  اإلينا، كما  ق�سوى بالن�سبة 
تامة باأن التاأهيل املهني ي�ساعد الطالب 
باملهارات  والت�سلح  اال�ستقاللية  على 
يف  ي�ساهم  الوقت  ذات  ويف  احلياتية 
النف�ش  على  واالعتماد  مهاراته  تعزيز 
اإن  عمل.  على  احل�سول  يف  ي�ساعده  مما 
االأطفال  وتاأهيل  لتدريب  النور  مركز 
تدريبًا  يوفر  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي 
من  وذلك  الدار�سني  للطلبة  مميزاً  مهنيًا 
النجارة،  اأعمال  التالية:  الربامج  خالل 
واحلياكة، والر�سم، واملخبوزات، و�سياغة 

في مركز النور . . .

المعاقون
يتأهلون للمستقبل

ي�شبه �لطفل �ملعاق...زهرة حتتاج للماء و�ل�شوء و�لرعاية كي تتفتح 
بتالتها وتن�رش عبقها يف كل يوم...ففي د�خل كل طفل معاق قدر�ت 
خمبئة ور�ء �شتار �إعاقته...�لتي ل ميكن �إن وجد �ليد �حلانية �لتي متتد لرعايته 
�أن تبقى خمبئة...بل بالعك�ص...�شتتيح هذه �لرعاية له �أن يكون عن�رش�ً فعاًل 

يف �ملجتمع...ي�شع ب�شمته يف جماله ويثبت �أنه متميز...
يف  كبري�ً  دور�ً  �خلا�شة،  �لحتياجات  بذوي  �خلا�شة  �ملر�كز  عادة  وتلعب 
هذه  مثل  دور  على  �أكرث  وللتعرف  �لأطفال،  هوؤلء  وطاقات  قدر�ت  �كت�شاف 
�ملر�كز، �لتقت مر�مي مع �إ�شفانا �خلطيب �ملديرة �لتنفيذية ملركز �لنور لتدريب 

وتاأهيل �لأطفال ذوي �لحتياجات �خلا�شة بدبي، �لتي �أجابت على �أ�شئلتنا.

اأي  اإدراج  ويتم  والطباعة،  املجوهرات، 
الذي يرغب به  التخ�س�ش  الطلبة يف  من 
ومييل اإليه. وبالن�سبة اإلينا يف مركز النور 
فاإننا جنتهد لتقدمي خدمات تدريب مهني 
مو�سعة للطلبة ل�سقل مواهبهم وتاأهيلهم 
للتوا�سل مع املجتمع. وعلى �سعيد اآخر، 
اأداء  يوؤدون  ممن  الطلبة  من  عدد  فهناك 
معينة  تخ�س�سات  يف  ويتفوقون  جيداً 
ي�ساعدهم يف احل�سول على وظائف  مما 

يف قطاعات متنوعة.
نهدف لتقدمي خدمات تدريب متنوعة 
اأن  لدينا، كما  الدار�سني  لكافة  ومتكاملة 
من  عدد  بت�سنيع  يقومون  لدينا  الطلبة 
والتي  واملخبوزات  كاحلقائب  االأغرا�ش 
املجتمع  اأفراد  لدى  وا�سعًا  قبواًل  جتد 

واملوؤ�س�سات ب�سكل عام.

كيف تجدون تفاعل المعاق 
مع هذه البرامج؟ 

اأحكام  اإ�سدار  مبكان  ال�سعوبة  من 
االحتياجات  ذوي  االأطفال  على  عامة 
اخلا�سة، فاإن كل طفل خمتلف عن االآخر 
وذهنيًا  ومعرفيًا،  �سلوكيًا،  �سيء  كل  يف 
وبدنيًا، كما ي�سعب ت�سنيفهم يف قوالب 
منطية معينة. لدينا يف مركز النور طلبة 
ا�ستخدام  على  القدرة  لديهم  متفوقون 
املن�سار وعمل بع�ش قطع االأثاث ومنهم 
كذلك من يعمل باملخبز، كما يوجد لدينا 

طلبة ال ميكنهم االإم�ساك بكوب املاء. 
يتم ت�سنيف الطلبة وفقًا الأعمارهم 

إسفانا الخطيب 
مسيرة المركز

بدأت قبل 30 عامًا
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فلدينا من هم يف املرحلة االبتدائية 
وهي ملن هم ما بني اخلام�سة والثامنة. 
ويوجد لدينا خم�ش مراحل باملركز وهي 
التعليم االأويل، املبتدئني، اليافعني، وحدة 
التوظيف. ويتم  العناية اخلا�سة، ووحدة 
و�سع االأطفال يف مرحلة التعليم االأويل، 
الأعمارهم،  وفقًا  واليافعني  واملبتدئني، 
فاإنها  اخلا�سة  الرعاية  وحدة  عن  اأما 
�سنوات  اأربع  عمر  من  االأطفال  حتت�سن 
من  كبري  قدر  وبها  عامًا،  ع�رش  لثمانية 
التحديات، الأنها ت�سم االأطفال امل�سابني 
بدنية  واإعاقات  �سلوكية،  با�سطرابات 
عن  اأما  التعامل.  من  معينًا  نوعًا  تتطلب 
اليافعني  توؤهل  فاإنها  التوظيف  وحدة 
على  واحل�صول  املجتمع  يف  لالنخراط 

وظيفة. 
وهناك العديد من احلاالت التي اأكملت 
تعليمها، كما لدينا العديد ممن تفوقوا يف 

الفنون واملو�سيقى وغريها الكثري.

الـــتـــي  الـــخـــطـــوات  مـــا 
دمج  لعملية  وضعتموها 
من  المجتمع  في  المعاق 
خالل مهنة أو عمل يمارسه؟ 
يحظى  النور  مركز  يف  طالب  كل  اإن 
مت  والتي  به،  خا�سة  درا�سية  بخطة 

التعليم  يف  خرباء  قبل  من  و�سعها 
والتاأهيل املهني والتدريب بغر�ش تعزيز 
قدرات الطالب الدرا�سية واملهنية وتاأهيله 
ب�سال�سة.  املحيط  املجتمع  مع  للتوا�سل 
ومن جانبنا فاإننا قمنا بتنظيم العديد من 
ال�سينما والذي ركز  الفعاليات كمهرجان 
االأحتياجات اخلا�سة  االأطفال ذوي  على 

وكيف يعي�سون وميار�سون حياتهم. 

معينة  منافذ  هــناك  هــل 
تم وضعها لعملية تسويق 

منتجات المعاقين؟ 
النور متجر حتت م�سمى  لدينا مبركز 
"�سمايلز اآن �ستاف" والذي تاأ�س�ش يف عام 
املنتجات  من  العديد  يحت�سن   ،2010
التدريب  ق�سم  يف  الطلبة  ي�سنعها  التي 
عن  عبارة  االأغرا�ش  وهذه  املهني، 
ومالب�ش،  واإك�س�سوارات،  تذكارية،  هدايا 
لديه  املتجر  اأن  وخمبوزات وغريها. كما 
باأبوظبي،  العليا  التقنية  كلية  يف  فرع 
كما اأن املنطقة احلرة مبطار دبي الدويل 

منحتنا من�سة لعر�ش وبيع منتجاتنا. 

كيف تجدون نظرة المجتمع 
الوقت  في  المعاق  الراهن؟ ومدى تجاوبه؟ حيال 
بكل تاأكيد هناك حتول كبري يف نظرة 
االحتياجات اخلا�سة يف  لذوي  املجتمع 
قبول  لديهم  واأ�سبح  االأخرية،  ال�سنوات 
كبري يف املجتمع. ومن حني الآخر فاإننا 
بني  ما  الزائرين  من  العديد  ن�ستقبل 
�سخ�سيات عامة، وم�سوؤولني، وموؤ�س�سات 
والتعاون  معنا  التوا�سل  بغر�ش  ياأتون 
ق�سم  ولدينا  امل�ساعدة.  وتقدمي  اأي�سًا، 
مل�ساعدة  التربعات  جلمع  خم�س�ش 
املركز يف موا�سلة م�سريته احلافلة التي 

بداأت قبل 30 عامًا. 
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المصدر: وزارة التربية والتعليم + 
وزارة السياحة + أمانة عمان الكبرى 

تاريخ وحضارة

األردن 

األردن 

إعداد مكتب

3435



االأردنية  اململكة  ر�سميا  االأردن 
غرب  جنوب  تقع  عربية  دولة  الها�سمية 
بوقوعها  االأو�سط  ال�رشق  تتو�سط  اآ�سيا، 
يف اجلزء اجلنوبي من منطقة بالد ال�سام، 
العربية،  اجلزيرة  �سبه  ملنطقة  وال�سمايل 
�سوريا  من  كل  مع  م�سرتكة  حدود  لها 
)ال�سفة  التاريخية  فل�سطني  ال�سمال،  من 
الغربية واإ�رشائيل( من الغرب، العراق من 
اململكة  وجنوبًا  �رشقًا  وحتدها  ال�رشق، 
خليج  على  تطل  كما  ال�سعودية،  العربية 
تطل  حيث  الغربي،  اجلنوب  يف  العقبة 
االأحمر، ويعترب  البحر  العقبة على  مدينة 
لالأردن.  الوحيد  البحري  املنفذ  هذا 
االأردن  نهر  اإلى  ن�سبة  باالأردن  �سميت 
ُيعترب  الغربية.  حدودها  على  مير  الذي 
ولهجات  ثقافات  بني  يجمع  بلداً  االأردن 
تف�سله  وال  الفت،  ب�سكل  خمتلفة  عربية 
العرب  جريانه  عن  طبيعية  حدود  اأي 
اللذين  الريموك  ونهر  االأردن  نهر  �سوى 
ي�سكالن على التوايل جزءا من حدوده مع 
فهي  احلدود  باقي  اأما  و�سوريا.  فل�سطني 
وال�رشق  ال�سمال  ال�سام يف  لبادية  امتداد 
و�سحراء النفوذ يف اجلنوب، ووادي عربة 
الت�ساري�ش  تتنوع  الغربي.  اجلنوب  اإلى 
جبال  جباله  واأهم  كبري،  ب�سكل  باالأردن 
عجلون يف ال�سمال الغربي، وجبال ال�رشاة 
يف اجلنوب، اأعلى قمة تلك املوجودة على 
واأخف�ش  مرتاً،   1854 الدامي  اأم  جبل 
نقطة يف البحر امليت والتي تعترب اأخف�ش 

نقطة يف العامل.

اأ�ّس�ش االأمري عبد اهلل بن احل�سني عام 
مب�ساعدة  االأردن  �رشق  اإمارة   ،1921

بريطانيا وكانت خا�سعة اآنذاك لفل�سطني 
ونودي   1946 عام  ا�ستقلت  االنتدابية، 
فُعرفت  عليها،  ملكًا  اهلل  عبد  باالأمري 
االأردنية  اململكة  با�سم  احلني  ذلك  منذ 

الها�سمية.
الها�سمية  االأردنية  باململكة  النظام 
حكومة  مع  د�ستوري  ملكي  نظام  هو 
التنفيذية  �سلطته  ميار�ش  امللك  متثيلية. 

من خالل رئي�ش الوزراء وجمل�ش الوزراء، 
اأمام  م�سوؤول  هو  نف�سه،  الوقت  يف  الذي 
وجمل�ش  )املنتخب(  النواب  جمل�ش 
اللذين  امللك(  قبل  من  ني  )امُلَعّ االأعيان 
ي�سكالن ال�سلطة الت�رشيعية للدولة. هناك 

اأي�سًا ال�سلطة الق�سائية امل�ستقلة.
 1890 العام  اإلى  تعود  خارطة 
معًا  و"فل�سطني"  "االأردن"  ا�سم  تظهر 

منذ تأسيس الدولة
األردنية عمدت المرأة 
إلى الولوج في العمل 
االجتماعي التطوعي

نهر  وغرب  �رشق  املنطقة  على  للداللة 
ن�سبة  االأردن  متييز.�سميت  بدون  االأردن 
جوردان  كلمة  تتاألف  االأردن.  نهر  اإلى 
فهي  و"دان"  "جور"  من   )Jordan(
املار  املقد�ش  النهر  رافد  ال�سم  جمع 
دان  ورافده  )بانيا�ش(  جور  باالأردن 
)اللدان( في�سبح اال�سم جوردان ويوردان 
الزمن  مع  اأ�سبحت  اللغات،  بع�ش  يف 
ا�سم  عليه  العرب  واأطلق  واأردن،  اأوردان 
املجاورة  املنطقة  عرفت  وقد  االأردن، 
على  م�سبه  اإلى  منبعه  من  االأردن  لنهر 
اجلانبني با�سم "االأردن" وا�سم "فل�سطني" 
"االأردن"  كلمة  وتعني  �سواء.  حد  على 
ال�سدة والغلبة وقيل اإن االأردن اأحد اأحفاد 
اأن  املقد�ش  الكتاب  قامو�ش  ويذكر  نوح. 

اأَالأُْرُدّن ا�سم عربي معناه الوارد املنحدر، 
االإغريقي  اأنهار فل�سطني. اال�سم  اأهم  وهو 
 )jordanem( يوردانيم  هو  لالأردن 
املنحدر  ومعناها   )Jordan( وجوردن 
والرومان  اليونان  واأطلق  ال�سحيق.  اأو 
وهو  االأردن  ثيم  لفظ  االأردن  بالد  على 
مقرا  االأردن  كانت  حيث  ع�سكري  م�سمى 
الفاحتون  اأطلق  كما  ع�سكرية،  ملقاطعة 
االأجناد،  ا�سم  ال�سام  مناطق  على  العرب 
كان  الذي  االأردن  جند  بينها  من  وكان 
و�سمايل  لبنان،  جنوبي  من  جزءا  ي�سم 
اأما  �سورية.  من  اأجزاء  وكذلك  فل�سطني، 
م�سمى �رشقي االأردن؛ فقد عرف الأول مرة 
اأول ت�سمية بهذا  واأن  ال�سليبي،  العهد  يف 
املعنى نقلها وليم ال�سوري، موؤرخ مملكة 
عليها  اأطلق  فقد  الالتينية،  املقد�ش  بيت 
ultra jordanem وذكر اأنها ت�سمل 
ويطلق  وموؤاب،  وعمون،  جلعاد،  بالد 

 trans Jordan ا�سم  اأحيانا  عليها 
التي تعني بالد ما وراء النهر، عرب االأردن، 
اأ�س�ش  وعندما  اأي�سا،  االأردن  �رشقي  اأو 
امللك عبد اهلل بن احل�سني االإمارة االأردنية 
اأطلق على البالد ا�سم اإمارة ال�رشق العربي 
ثم ا�ستقلت االإمارة حتت ا�سم اإمارة �رشقي 
با�سم  تعرف  اأ�سبحت  ذلك  بعد  االأردن. 
اململكة االأردنية الها�سمية، واململكة الأن 
نظام احلكم فيها ملكي، والها�سمية ن�سبة 
اإلى بني ها�سم الأن ملوك االأردن اأ�سولهم 
_ حممد  للر�سول  االأكرب  اجلد  ها�سم  من 

�سلى اهلل عليه و�سلم_.

المرأة في األردن
بزوغ  منذ  عليًا،  مكانة  املراأة  تبواأت 
فجر االإ�سالم، اإذ اأنقذها بتعاليمه ال�سمحة 
االإن�سانية، من الظلم الذي اأحاق بها ردحا 
من الزمن، فاأعاد لها اإن�سانيتها وردَّ اإليها 

البحر الميت هو أخفض نقطة على سطح األرض، واكثر ملوحة بحوالي تسع مرات من البحار األخرى، باإلضافة إلى 
أنه البحر الوحيد الذي التعيش فيه مخلوقات أبدا

خزنة البتراء، احدى عجائب الدنيا السبع الجديدة
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كرامتها لت�ساهم يف اإعمار هذا الكون 
جنبًا اإلى جنب مع اأخيها الرجل.

ويف االأردن �سار الها�سميون على نهج 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  امل�سطفى  جدهم 
له  املغفور  يد  على  اململكة  تاأ�سي�ش  منذ 
االآن  وحتى  احل�سني،  بن  عبداهلل  امللك 
حتت ظل قيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين 
املكانة  املراأة  منحت  حيث  احل�سني،  ابن 
قواًل،  ال  عماًل  املجتمع،  يف  بها  الالئقة 
وتبواأت املراأة كثرياً من املراكز احل�سا�سة، 
النواب  جمل�سي  يف  وع�سو  وزيرة،  فهي 
يف  واأ�ستاذة  حمامية  وهي  واالأعيان، 

اجلامعة وطبيبة ومهند�سة.. اإلخ
ح�سارة  نتاج  االأردنية  املراأة 
و�سفاتها  �سماتها  لها  اإ�سالمية  عربية 
االإن�ساين،  املجال  يف  وم�ساهمتها 
العادات  ثناياها  يف  حملت  فالعروبة 
للمراأة،  اخل�سو�سية  والنظرة  والتقاليد 
وللمراأة العربية ب�سكل عام �سمات خا�سة 
العادات  تربزها  احل�سارة،  هذه  يف 

والتقاليد والنظرة اخل�سو�سية للمراأة.

الظروف  من  االأردنية  املراأة  عانت 
التي  املتخلفة  واالجتماعية  االقت�سادية 
اإلى  اإ�سافة  املا�سي،  يف  املنطقة  �سادت 
من  كثرياً  املراأة  حرم  والذي  الرجل  متيز 
عمل  ي�سجع  ال  املجتمع  وكان  احلقوق، 
جماالت  دخول  اإلى  دفعها  مما  املراأة، 
الدرا�سات  اأ�سارت  وقد  التطوعي،  العمل 
اإقبال  ن�سبة  اأن  م،   1976 عام  حتى 
جداً،  �سئياًل  يزال  ال  العمل  على  املراأة 
واأو�سحت الدرا�سات اأن املراأة يف االأردن 
بالرغم من م�ساهمتها الوا�سحة يف العمل 

االجتماعي، اإال اأن ذلك ال ي�سري اإلى تقدم 
وتطور يف و�سع املراأة ومدى م�ساهمتها 

يف العمل واالإنتاج.
مادته  يف  االأردين  الد�ستور  كفل  لقد 
حق  والع�رشين  والثانية  ال�ساد�سة 
حدود  �سمن  والتعليم  العمل  يف  املراأة 
رجاًل  املواطن،  حق  و�سمن  اإمكاناتها، 
العامة.  امراأة يف تويل املنا�سب  اأم  كان 
على  ليوؤكد  االأول  الوطني  امليثاق  وجاء 
وعدم  واملراأة،  الرجل  بني  امل�ساواة 
والواجبات،  احلقوق  يف  بينهما  التمييز 
يف  الرجل  �رشيكة  املراأة  اأن  على  ون�ش 
مما  وتطويره  االأردين  املجتمع  تنمية 
يقت�سي تاأكيد حقها الد�ستوري والقانوين 
يف امل�ساواة والتعليم والتثقيف والتوجيه 
والتدريب والعمل، ومتكينها من امل�ساركة 
وثيقة  جاءت  واأخرياً  املجتمع،  بناء  يف 
الهيئة الوطنية لالأردن اأواًل، لتقرتح اآليات 
دورها  وتعزيز  املراأة،  لتمكني  عملية 
من  الن�سائية  الكوتا  اإقرار  فكان  العام، 
�سمن مقرتحات اأخرى خطوة مهمة على 

هذا الطريق.
ال�سابق  يف  حالت  التي  العراقيل  اإن 
دون و�سول �سيدات كفوؤات لقبة الربملان 
هي ذاتها العراقيل التي حتول دون متكني 

العام،  العمل  يف  امل�ساركة  من  املراأة 
املجتمع  موؤ�س�سات  يف  املراأة  فم�ساركة 
ونقابات  �سيا�سية  اأحزاب  من  املدين، 
طوعية  عمل  ومنظمات  وعمالية،  مهنية 
باملوروث  ت�سطدم  زالت  ما  خمتلفة، 
الذي كبل  التقليدي  الثقايف واالجتماعي 
املراأة، وحال دون ح�سولها على حقوقها 
امل�ساواة  قدم  على  تقف  كمواطنة  كاملة 
على  وترتب  القانون،  اأمام  الرجال  مع 
يف  تكر�ست  قد  للمراأة  منطية  �سورة  ذلك 
بداًل  جمتمعنا  من  وا�سعة  �رشائح  اأذهان 
من ال�سورة املتوازنة لها، بل لعل االأكرث 
ال�سلبية  النظرة  هذه  ت�رشب  هو  �سوءاً 
زالت  ما  حيث  ذاتها،  املراأة  اإلى  للمراأة 
اال�ستنكاف  يف�سلن  ن�سائنا  من  قطاعات 
عن العمل العام، ويوؤثرن عليه البقاء على 

هام�ش امل�ساركة.
اإن اأثر هذه العوامل ما زال قائمًا برغم 
التقدم امللمو�ش الذي طراأ على دور املراأة 
بفعل  جمتمعنا،  يف  ومكانتها  االأردنية 
املراأة  لتمكني  ال�سيا�سية،  االإرادة  توفر 
اأظهره  الذي  العايل  واال�ستعداد  جهة  من 
لتفعيل  واالأردنيات  االأردنيني  من  كثري 

م�ساركة املراأة وتطورها من جهة ثانية.
التنظيم  بحق  االأردنية  املراأة  حتظى 

العامة  التنظيمات  يف  امل�ساركة  وحرية 
واالأحزاب،  كاالحتادات،  املوجودة 
والروابط،  واجلمعيات،  والنقابات، 
وت�سعى  اأخرى،  اأ�سكال  واأية  واملنتديات 
للنهو�ش  جهودها  بكل  االأردنية  القيادة 
وحقوق  والتعددية  بالدميقراطية 
اأوائل  من  االأردن  يكون  ويكاد  االإن�سان، 
الدول العربية التي حفظت وحافظت على 
العربية  الثورة  وليدة  كونها  االأ�س�ش  هذه 
حملت  التي  االأولى  العرب  ثورة  الكربى، 
على  اأدبياتها  يف  واأكدت  ثناياها،  يف 
االإن�سان العربي وحريته وحقوقه، فكانت 
الفقر واجلهل  ثورة على  االأولى  بالدرجة 

والتخلف.
عمدت  االأردنية  الدولة  تاأ�سي�ش  فمنذ 
االجتماعي  العمل  يف  الولوج  اإلى  املراأة 
العمل  دخولها  يكون  وقد  التطوعي، 
موقف  على  رداً  التطوعي  االجتماعي 
املجتمع االأردين غري امل�سجع من دخولها 
ف�سعت  الوظيفي،  اأو  الر�سمي  العمل  اإلى 
العطاء،  يف  مقدرتها  لتاأكيد  جاهدة 
واإثبات اأهمية دورها يف خدمة املجتمع، 
االجتماعية  ال�سوؤون  دائرة  وتاأ�س�ست 
العمل  تنظيم  اأجل  من  م   1949 �سنة 
على  واالإ�رشاف  وتطويره  االجتماعي، 
املجال،  هذا  يف  تعمل  التي  املوؤ�س�سات 
عدد  بلغ  الدائرة  هذه  تاأ�سي�ش  ومع 
 )19( املوؤ�س�سات االجتماعية يف االأردن 
والرجال.  الن�ساء  بني  م�سرتكة  جمعية 
بالن�ساء  اخلا�سة  اجلمعيات  عدد  اأما 
 )102( بلغ  فقد  م   1996 للعام  فقط 
تطور  مدى  يظهر  الرقم  وهذا  جمعية، 
وت�سارك  املراأة.  لدى  التنظيمي  الوعي 
ريا�سيا،  احتاداً  ع�رش  اأربعة  يف  املراأة 
الطائرة،  والري�سة  املبارزة،  احتاد  هي 
اليد،  وكرة  الطائرة،  وكرة  ال�سلة،  وكرة 
وكرة  االأر�سي،  والتن�ش  القوى،  واألعاب 
الطاولة، وال�سباحة، وال�سطرجن، واجلودو، 
والكراتيه،  والفرو�سية،  واجلمباز، 
ن�سوية  منتخبات  وهنالك  والتايكواندو، 

كفل الدستور
األردني حق المرأة في 

العمل والتعليم ضمن 
حدود إمكاناتها 

الزي الترلثي األردني

امل�سابقات  يف  ت�سارك  االحتادات  لهذه 
العربية والدولية واملحلية.

يف  املراأة  م�ساركة  عن  احلديث  اإن 
من  يكتمل  ال  املدين،  موؤ�س�سات جمتمعنا 
منظمات  اأمام  �رشيعة  ولو  وقفة  دون 
ت�سم  والتي  االأردن،  يف  الن�سوي  العمل 
واجتاهاتها  اأغرا�سها  اختالف  على 
والع�رشين  املائة  يزيد عن  ما  ووظائفها 
النهو�ش مب�ساركة  األف نا�سطة، مهمّتهن 
باتت  املنظمات  فهذه  ومتكينها.  املراأة 
الوطني  العمل  ركائز  من  واحدة  اليوم 

هموم  يتعدى  التنموي  ودورها  العام، 
وال�سباب  االأ�رشة  هموم  اإلى  املراأة 
دوراً  تلعب  وهي  وال�سيخوخة،  والطفولة 
تنمية،  يف  وت�سهم  االأهمية،  بالغ  تنمويًا 
خ�سو�سًا  املحلية،  املجتمعات  وتطوير 
يف املناطق االأقل حظًا داخل املدن ويف 

االأرياف والبوادي.
االأردنية  الن�سائية  املنظمات  وتلعب 
االأعمال  �سيدات  ملتقى  ومنها  املختلفة، 
واملهن دوراً مهمًا يف تاأهيل الن�ساء على 
العمل واالإنتاج، ومتكني النا�سطات منهن 

اآلثار في أم قيس
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العمل  يف  باأدوارهن  القيام  على 
�سورة  املنظمات  هذه  وتقدم  العام، 
القومي  امل�ستويني  على  لبالدنا  م�رشقة 
يف  الن�سط  احل�سور  خالل  من  والدويل، 

كافة املوؤمترات االإقليمية والدولية.
يف  متميزاً  دوراً  االأردن  ن�ساء  ولعبت 
املندد  االأردين  ال�سعب  التعبري عن موقف 
والعراق،  فل�سطني  يف  االحتالل  بجرائم 
الق�سايا  اإلى جانب  االأردن  ن�ساء  ووقفت 
وتبنت  و�سديقة،  �سقيقة  ل�سعوب  العادلة 
معاهدات دولية، واأ�سهمت يف �سياغتها، 
اإذ تكفل حقوق الن�ساء واالأطفال واالأ�رشة، 
وتدعو  اأ�سكاله،  مبختلف  التمييز  وتقاوم 
عاملية  وبيئة  الدويل،  وال�سلم  للعدالة 

اأف�سل حتت مظلة ال�رشعية الدولية.
يف  حديثًا  املراأة  مل�سرية  املتتبع  اأن 
بق�سايا  املتزايد  االهتمام  يلم�ش  االأردن 
املراأة وينعك�ش ذلك جليًا على امل�ستويني 
�سعيد  على  �سيما  ال  واالأهلي،  الر�سمي 
يتعلق  فيما  امل�ساواة  تفعيل  �سيا�سات 
بحقوق املراأة ومتكينها من رفع �سويتها 
الوطنية  الت�رشيعات  ففي  املجتمع.  يف 
 1952 لعام  االأردين  الد�ستور  اأعطى 
كالرجل.  مت�ساوية  حقوقًا  للمراأة  م 
قانون  ومنها  الوطنية  القوانني  اأما 
وقانون  البلديات،  وقانون  االنتخاب، 
املراأة  اأعطت  فقد  ال�سيا�سية،  االأحزاب 
كالرجل.  والرت�سح  االنتخاب  يف  حقًا 
والعهود  واملواثيق  االتفاقيات  اأما 
ميثاق  على  االأردن  �سادق  فقد  الدولية، 
امل�ساواة  مبداأ  املت�سمن  املتحدة  االأمم 
جماالت  خمتلف  يف  واملراأة  الرجل  بني 
االأردين  الوطني  امليثاق  وين�ش  احلياة. 
على  املبني  التمييز  رف�ش  على  بو�سوح 
اجلن�ش، واأكدت "وثيقة االأردن اأواًل" على 
�رشورة م�ساركة املراأة يف احلياة العامة، 
اإلى  و�سواًل  لدعمها  االإجراءات  واتخاذ 
الربملان، ي�ساف اإلى هذه الوثائق خطاب 
العر�ش ال�سامي يف افتتاح الدورة العادية 

كانون  يف  ع�رش  الرابع  االأمة  ملجل�ش 
االأول عام 2003 م، والتي اأكدت اأهمية 
احلياة  املراأة يف جميع مناحي  م�ساركة 
واالجتماعية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 
تتحقق  ال  التي  ال�ساملة  التنمية  لتحقيق 

بدون م�ساركة فاعلة للمراأة.
اهلل  العبد  رانيا  امللكة  جلاللة  وكان 
املراأة  باإعطاء  وموؤثرة  وا�سحة  ب�سمات 

يتمتع األردن بمزايا 
ومقومات جغرافية 

وتاريخية وطبيعية تجعل 
منه بلدا سياحيا في جميع 

فصول العام

االأردنية موقعًا رياديًا يف املجتمع تاأكيداً 
للرجل  احلقيقية  املراأة  منها على �رشاكة 
والتقدم  التنموية  الطموحات  لتحقيق 
االجتماعي وال�سيا�سي واالقت�سادي. كما 
الظروف  تهيئة  باأهمية  جاللتها  اآمنت 
جهودها  وتدعيم  املراأة  لتمكني  املواتية 
التي  والنماء  والبناء  التقدم  م�سرية  يف 
امللك  جاللة  بقيادة  اململكة  ت�سهدها 

اهلل  حفظه  احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل 
ورعاه.

الذي تقوم به جاللة  الكبري  الدور  اإن 
امللكة رانيا العبد اهلل باإطالق العديد من 
امليادين  معظم  �سملت  التي  املبادرات 
ودفع  املعي�سة  �سوية  رفع  يف  لت�سهم 
الق�سايا  جميع  ودعم  التنمية،  عجلة 
والتنموية  والتعليمية  االقت�سادية 
منوذجًا للمراأة االأردنية التي اأراده جاللة 

امللك املعظم.
ب�سمة  االأمرية  �سمو  �سجعت  وقد 
خلو�ش  االأردنيات  الن�ساء  طالل  بنت 
بع�ش  وفازت  البلدية،  االنتخابات 
عام  البلديات  جمال�ش  ال�سيداتبع�سوية 
1995م ، وبناء على طلب االأمرية عني 
من  عدد  يف  �سيدة   )23( الوزراء  جمل�ش 
البلدية، كما مت تعيني عدد من  املجال�ش 
الالحقة،  البلدية  املجال�ش  يف  الن�ساء 
وقد �سدر القانون املوؤقت رقم 11 ل�سنة 
مقاعد  �ست  خ�س�ش  والذي  م    2003
اململكة،  يف  املر�سحات  عليها  لتتناف�ش 
االأردنية  الوطنية  اللجنة  تاأ�سي�ش  ومت 
بقرار من  م    1995 املراأة عام  ل�سوؤون 
جمل�ش الوزراء لتكون املرجعية للحكومة 
االأردنية، واآلية ر�سد وطنية لدى اجلهات 
احلكومية يف كافة ما يتعلق بق�ساياها. 
كما �ساركت املراأة االأردنية وفازت بن�سب 
االأخرية  البلدية  االنتخابات  يف  ممتازة 

يف �سهر متوز عام 2007.
قطع االأردن �سوطًا كبرياً يف م�ساهمة 
املراأة يف خمتلف القطاعات، وقد حتققت 
معامل نرية على طريق التطور االجتماعي 
املراأة  تكن  ومل  واالقت�سادي،  والثقايف 
تتقاع�ش  اأو  الركب،  عن  لتحيد  االأردنية 
امل�سرية  يف  واال�سرتاك  التطور  عن 
الفكرية والتنموية، فلم تكن يومًا مبناأى 
عن النه�سة ال�ساملة االأردنية، بل تفاعلت 
اأكرث  يف  واأثرت  بها،  و�ساهمت  معها، 
وعيها  بف�سل  جماالتها  من  جمال  من 

وثقافتها، وتعدد الفر�ش التي اأتيحت لها 
امللك  بقيادة  الها�سمية  القيادة  لدن  من 

عبداهلل الثاين ابن احل�سني.

السياحة في األردن 
ومقومات  مبزايا  االأردن  يتمتع 
منه  جتعل  وطبيعية  وتاريخية  جغرافية 
العام  ف�سول  جميع  يف  �سياحيا  بلدا 
ين�سدها  التي  االأهداف  معظم  وتلبي 
الدينية  االأماكن  تتوافر  حيث  ال�سائح. 
وامل�سايف  وامل�ساتي  االأثرية  واملواقع 
والينابيع الطبيعية والغابات وال�سحارى 

وال�سواطئ.
يف  ال�سياحة  اأنواع  اإجمال  وميكن 

الأردن يف النقاط التالية: 
ــ ال�سياحة الثقافية

ــ ال�سياحة العالجية 
ــ ال�سياحة الدينية

ــ �سياحة اال�سطياف
ــ ال�سياحة الريا�سية
_ ال�سياحة ال�ستوية

 
المناطق السياحية 

عّمــــان
يف  عّمان  االأردنية  العا�سمة  تقع 
على  االأردن  من  الغربي  ال�سمايل  اجلزء 
وتقوم  املقد�ش.  بيت  من  كم   »90« نحو 

نف�سه  املو�سع  يف  احلديثة  عمان  مدينة 
تقريبا الذي كانت ت�سغله املدينة القدمية 
اأي�سا  القدمية  اأ�سمائها  ومن  عمون«.   «
االأخوية  املحبة  تعني  التي  »فيالدلفيا« 
لدى الرومان. وخالل م�سريتها التاريخية 
لالأ�سوريني  عّمان  خ�سعت  الطويلة 
والكلدانيني والهك�سو�ش والفر�ش واليونان 
من  كثريا  وراءهم  خلفوا  وقد  والرومان، 
االآثار من اأبرزها »املدرج الروماين« الذي 

يت�سع لنحو �ستة اآالف متفرج
بني ت�سعة ع�رش جبال، وعلى �سفوحها 
ترتبع عّمان عا�سمة االأردن منذ الع�سور 
�سادها  التي  عمون  ربة  اإنها  الغابرة. 
وهي  لهم،  عا�سمة  القدماء  العمونيون 
اليونان  اأيام  يف  ازدهرت  التي  املدينة 
)مدينة  فيالدلفيا  ا�سم  والرومان وحملت 

احلب االأخوي(.
هي بيت اجلميع، ورفيقة الزائر، وفيها 

يلتقي القدمي باحلديث، ويلتقي حمبو 

المدينة الرومانية القديمة من جراسا من العصور القديمة )جرش الحديثة( 

سوق الفاكهة في عمان

األردن
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تتمتع عمان بثروة
من المعالم األثرية

الخالدة 

احلياة، والعمل، واال�ستجمام، والعلم، 
ووزارات  واالإدارة،  احلكم  كر�سي  وفيها 
الدولة، كما اأنها املركز التجاري للمملكة.

الرجل  والكبري،  ال�سغري  مدينة  هي 
العازب  واالأ�سدقاء،  العائلة  واملراأة، 
عن  للباحث  يروق  ما  وفيها  واملتزوج، 
ال�سخب والباحث عن الهدوء.. اإنها مدينة 
بيوتها  واأبواب  ذراعيها  تفتح  للجميع، 
�سيوف  لكل  االأبي�ش  باحلجر  امل�سيدة 
اأو  الربية،  احلدود  عرب  القادمني  االأردن 
علياء  امللكة  مطار  اإلى  جوا  القادمني 
الدويل )35 كيلومرتا جنوبي العا�سمة(.

المواقع األثرية
املعامل  من  برثوة  عمان  تتمتع 
االأثرية اخلالدة، فعلى جبل القلعة يرتفع 
معبد هرقل، اإلى جانب متحف االآثار الذي 
متثل  اأدوات  فيه  ي�ساهد  اأن  للزائر  ميكن 
حياة االإن�سان يف عهود موغلة يف القدم، 
احلوريات،  �سبيل  يقع  املدينة  و�سط  ويف 
املدرج  ينت�سب  ال�سبيل  من  مقربة  وعلى 

الروماين الكبري.
جبل  �سفح  يف  الروماين  املدرج  يقع 
كتابة  ت�سري  عّمان.  مدينة  يف  اجلوفة 
من�سات  اإحدى  على  موجودة  يونانية 
االأعمدة اإلى اأن هذا املدرج قد بني اإكرامًا 
عّمان  زار  الذي  مادريانو�ش  لالإمرباطور 
�سنة 130 م لتد�سني الطريق املمتدة من 
الب�رشة واملارة بجر�ش وعّمان اإلى البحر 
امليت. ي�ستوعب املدرج �ستة االآف م�ساهد 
ويتاألف من ثالث طبقات يف�سل بني كل 
طبقة و االأخرى عتبة تقارب املرتين. كما 
يبلغ عددها  الطبقات ممرات  يتخلل هذه 

ثمانية يف كل طبقة.

يعود هذا املعبد اإلى الع�رش الروماين 
اوريلبو�ش  ماركو�ش  االإمرباطور  عهد  يف 
)180 _ 161( وي�سبه يف طرازه معبد 
اإعادة  ال�سورة  ارتيم�ش يف جر�ش ومتثل 
التي  الكورنتية  االأعمدة  ون�سب  ترميم 
�سيانة  متت  وقد  املعبد  تتقدم  كانت 

املعبد وترميمه.
�رشيح نويجي�ش و يطلق عليه اأحيانا 

100 مرت  ق�رش نويجي�ش، يقع على بعد 
اوت�سرتاد  و  طارق  بلدة  تقاطع  جنوب 
روماين  ال�رشيح  و  الزرقاء.   - عّمان 
م�ساحته  امليالدي،  الثاين  للقرن  يعود 
تقف  قبة  ال�سطح  ويعلو  مربعًا  مرتاً   12
على اأقوا�ش، ومن املعروف اأن االأ�رشحة 
يف الع�رش الروماين هي مقابر للعائالت 
الغنية و هي اإحدى طرق الدفن املختلفة 

التي انت�رشت يف ذلك الع�رش. 

األسواق
التي  الكبرية  باأ�سواقها  عمان  تتميز 
وال�سلع  التقليدية  املنتجات  بني  جتمع 
ويجد  وامل�ستوردة.  املحلية  احلديثة 
وما  يحتاجه  ما  كل  العا�سمة  يف  الزائر 
احلرف  منتجات  من  �سواء  اقتناءه،  يريد 
التذكارية  والهدايا  وال�سعبية  التقليدية 
يف  القدمية  االأ�سواق  يف  تباع  التي 
املخت�سة  املتاجر  ويف  العا�سمة،  و�سط 
من  اأو  عمان،  غرب  يف  املنت�رشة 
كاملالب�ش  املختلفة  احلديثة  الب�سائع 
اجللدية،  واالأوروبية، واملنتجات  العربية 

واالأدوات الكهربائية وغريها.
اأكرب  تقع  البلد  و�سط  منطقة  ويف 
كل  الزائر  يجد  حيث  واأ�سملها  االأ�سواق 
ما يريده، وعلى مقربة من و�سط املدينة 
مبتاجره  يتميز  الذي  احل�سني  جبل  يقع 
مبختلف  املالب�ش  تعر�ش  التي  الكبرية 
يف  الكبرية  املتاجر  تنت�رش  كما  اأنواعها. 
اأ�سواق �سواحي العا�سمة كاأ�سواق عبدون 
وال�سويفية وال�سمي�ساين، ويجد الزائر يف 
هذه املتاجر الكثري من ال�سلع والكماليات 

من خمتلف املاركات العاملية ال�سهرية.

الحدائق
خمتلف  يف  العامة  احلدائق  تنت�رش 
مناطق العا�سمة و�سواحيها، وتعترب هذه 
احلدائق اأمكنة منا�سبة للنزهات العائلية، 
�ساحية  يف  الطيور  حديقة  فهناك 
كلها  العائلة  ت�ستطيع  حيث  ال�سمي�ساين، 

املختلفة.  الطيور  مب�ساهدة  ت�ستمتع  اأن 
وعلى بعد قرابة خم�سة ع�رش كيلومرتا من 
و�سط العا�سمة يقع متنزه عمان القومي 
كبرية  غابة  يف  املطار(  طريق  )على 
اأ�سجارها على م�ساحة وا�سعة من  تفر�ش 
االأر�ش، ويعترب هذا املتنزه مكانا مف�سال 
عن  بعيدا  الهدوء  عن  الباحثة  للعائالت 
كل  املتنزه  يف  وتتوفر  املدينة،  �سخب 
اخلدمات واملرافق ال�رشورية. كما تنت�رش 
احلدائق التابعة الأمانة عمان الكربى يف 

خمتلف �سواحي العا�سمة. 

مرافق الترويح 
من  القريبة  ال�سمي�ساين  �ساحية  يف 
امللك  حدائق  جممع  يقع  العا�سمة  و�سط 
لكل  الت�سلية  اأماكن  تتوافر  اهلل حيث  عبد 
الذين  االأطفال  وخا�سة  العائلة،  اأفراد 

ي�ستطيعون ق�ساء وقت ممتع يف اللعب 

قلعة عجلون وتسمى أيضًا قلعة الرَّبض وقلعة صالح الدين هي قلعة تقع في عجلون باألردن

شارع زهران وسط عمان، األردن

األردن
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ال�سغرية وممار�سة  ال�سيارات  وقيادة 
العجالت.  على  وال�سري  البولينغ  لعبة 
ال�سياحي  املجمع  هذا  يف  وتنت�رش 
وكافة  االأر�سفة  ومقاهي  املطاعم 

املرافق ال�رشورية.
يف  املدينة  و�سط  من  مقربة  وعلى 
املالهي  مدينة  توجد  احل�سني  جبل 
ترويحية  مدينة  توجد  كما  لالأطفال. 
اأعداد  توؤمها  اجلبيهة  �ساحية  يف  كبرية 
كبرية من ال�سياح يف اأ�سهر ال�سيف. ويف 
تقدم  التي  الت�سلية  مراكز  تنت�رش  عّمان 

لالأطفال والفتيان االألعاب االإلكرتونية.
جــــرش:  

ذات  الرومانية،  االآثار  مدينة  هي 
املدن  واإحدى  العريق،  احل�ساري  الرتاث 
حافظت  التي  العامل  يف  القليلة  االأثرية 
فمازالت  اليوم،  حتى  معاملها  كل  على 
واأعمدتها  و�سوارعها  املدينة  �ساحات 
العهود  على  �ساهدة  االأثرية  وم�سارحها 
اليونانية والرومانية يف )بومبي ال�رشق( 
جرا�سيا القدمية.. جر�ش االأردنية اجلميلة.
اال�سم ال�سامي لها جر�سو ويف الفرتة 
الهلن�ستية اأ�سبحت جر�سا، كما ذكرت يف 
اأهم  اإحدي  وهي  النبطية  النقو�ش  بع�ش 
التي  الع�رشة(  )املدن  الديكابول�ش  مدن 
اأ�س�سها بومبي 63 قبل امليالد يف �سمال 
الأردن ملواجهة قوة الأنباط يف اجلنوب، 

وازدهرت يف الع�رش االأموي.
اأواخر  يف  بني  اجلنوبي:  امل�رشح 

القرن االأول امليالدي. 
نوا  ي�سم  بناء  وهو  احلوريات:  �سبيل 
فري للمياه اأقيم حلوريات املاء يف اأواخر 

القرن الثاين امليالدي.
القرن  يف  بنيت  اجلنوبية:  البوابة 
268م  �سنة  ودمرت  امليالدي  الثاين 

فرتة حروب تدمر.
الرئي�ش  ال�سارع  وهو  االأعمدة:  �سارع 
وطوله  الرومانية  جر�ش  مدينة  يف 

800م. 
املدرج ال�سمايل: من اأهم مباين اجلزء 
ال�سمايل من املدينة وقد انتهى البناء فيه 

�سنة 164_165

مادبا: 
عا�سمة الف�سيف�ساء االأردنية، ومدينة 
عندما  مي�سع،  م�سلة  يف  ذّكرت  الكنائ�ش، 

ا�ستعادها  املوؤابيني،  اأيدي  يف  كانت 
حكم  حتت  اأ�سبحت  ثم  العمونيون، 
ازدهرت يف  كما  مزدهرة  مدينة  الأنباط 

العهدين البيزنطي واالأموي. 
بنيت  االأرثوذك�ش:  الروم  كني�سة 
للقرن  توؤرخ  بيزنطية  كني�سة  بقايا  على 
اأر�سيتها  زينت  امليالدي  ال�ساد�ش 
االأردن  متثل  ف�سيف�سائية  بخارطة 

وفل�سطني وم�رش. 
التي  املقامات  اأحد  هو  نيبو:  جبل 

اأقيمت ل�سيدنا مو�سى. 
البازلت  م�سلة مي�سع: م�سلة من حجر 
وجدت يف ذيبان يف نهاية القرن التا�سع 
اللوفر،  متحف  يف  االآن  وموجودة  ع�رش 
حتدثت عن ملك موؤاب مي�سع والعديد من 

اأعماله ومدنه وحروبه. 

عجلــون: 
العا�سمة  �سمال  عجلون  مدينة  تقع 
التاريخية  بقلعتها  �سهرية  وهي  عمان، 
هذه  وجتذب  الرب�ش.  قلعة  ت�سمى  التي 
ملا  الزائرين  من  كبرية  اأعدادا  القلعة 
اأحد  بناها  فقد  تاريخية.  قيمة  من  لها 
االأيوبي مابني عامي  الدين  قادة �سالح 
يف  لتقف  ميالدية   1185  -  1148
وجه التو�سع االإفرجني ال�سليبي وحتافظ 
على طرق املوا�سالت مع دم�سق و�سمال 

�سوريا.

أم قــيــس:
ويف ال�سمال وبالقرب من مدينة اربد 
تقع مدينة اأم قي�ش االأثرية، وتطل اآثارها 
على وادي الريموك وغور االأردن وبحرية 
طربيا وتقابلها ه�سبة اجلوالن ال�سورية، 
وقد بنيت من�ساآتها الرومانية من �سوارع 
البازلت  حجر  من  وحمامات  وم�سارح 
باأ�رشحتها  املدينة  تتميز  كما  االأ�سود، 
وكنائ�سها  وبواباتها  واأ�سواقها  الفخمة 
والنفق الذي يعترب حتفة يف هند�سة الري.

البحر الميت: 
اإلى اجلنوب الغربي من عّمان، وعلى 
اأكرث  تقع  منها  كيلومرتا   55 م�سافة 
بقاع االأر�ش انخفا�سا عن م�ستوى �سطح 
الذي عا�ش عرب  امليت،  البحر  اإنه  البحر.. 
من  لي�سبح  املتعاقبة،  التاريخية  احلقب 
الباحثني  لل�سياح  جذبا  املناطق  اأكرث 
والطبيعة  ال�ستاء،  ف�سل  يف  الدفء  عن 
بحر  يف  تتج�سد  التي  والغرابة  اخلالبة، 
اأمالحه،  كثافة  ب�سبب  فيه  حيا  كائن  ال 
للكثري من  املاحلة عالج  لكن يف مياهه 
يف  ي�ست�سفون  النا�ش  ومازال  االأمرا�ش، 
اأن  كما  ال�سنني.  اآالف  منذ  املياه  هذه 
اخلام  املواد  تكون  امليت  البحر  اأمالح 
اال�ستحمام  واأمالح  البوتا�ش  الإنتاج 
العالجية، واملنتجات التجميلية التي يتم 

ت�سويقها يف خمتلف اأنحاء العامل.

نهر األردن: 
نهرا  االأردن  نهر  البع�ش  يعترب 

احلا�سباين  روافده  اأن  خا�سة  جوالنيا، 
تنبع  كلها  واللدان،  وبانيا�ش  والوزاين 
من جبل حرمون و�سفوح ه�سبة اجلوالن 
لله�سبة.  الغربية  للجهة  حماذية  وت�سري 
الريموك  نهر  مع  الروافد  هذه  وتلتقي 
حيث يبداأ نهر االأردن بغزارة مياهه التي 
اأ�سبحت م�سدرا ال بد منه لكافة امل�ساريع 

املائية لالأردن وفل�سطني.

الـكـــرك: 
وي�ستهر  اململكة  جنوب  الكرك  تقع 
�سدى  ومازال  ال�سيافة،  بكرم  اأهلها 
يردد  وجدرانها  اأ�سوارها  بني  االأ�سوات 
ا�سم �سالح الدين الذي حررها بعد هزمية 
وبقيت  حطني،  معركة  يف  ال�سليبيني 
تاريخ  يف  فا�سلة  مرحلة  على  �ساهدة 

املنطقة. 
يف  التاريخية  املعامل  اأ�سهر  ومن 
بنى  وقد  الدين،  �سالح  قلعة  الكرك 
لتكون  الكبرية  القلعة  هذه  ال�سليبيون 

نقطة ات�سال اإ�سرتاتيجية متو�سطة بني

تتميز عمان بأسواقها 
الكبيرة التي تجمع بين 

المنتجات التقليدية 
والسلع الحديثة المحلية 

والمستوردة

مسجد الملك حسين بن طالل في عمان

حصن العقبة

األردن
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فرتة  خالل  والقد�ش،  ال�سوبك  قلعة 
الذي  ال�سلطاين  الطريق  على  �سيطرتهم 
املرتفعة  اله�ساب  على  القالع  انت�رشت 
�رشية  ممرات  القلعة  ويف  عليه.  املطلة 
حم�سنة،  قاعات  اإلى  تقود  االأر�ش  حتت 
من  الناظر  متنح  فاإنها  القلعة  اأبراج  اأما 

للمنطقة  خالبا  طبيعيا  م�سهدا  خاللها 
املحيطة.

الـبـتــراء: 
تعترب البرتاء من اأ�سهر املعامل االأثرية 
يف  حمفورة  مدينة  وهي  االأردن،  يف 
ال�صخور، اأقامها الأنباط العرب قبل اأكرث 
لدولتهم،  عا�سمة  لتكون  عام  األفي  من 
وظلت �ساهدا على املعجزة الب�رشية التي 
يعرفها  اجلبال.  بطون  من  املدن  تخرج 
)املدينة  با�سم  عنها  والقارئون  زائروها 

التي  ال�سخور  لون  اإلى  ن�سبة  الوردية( 
�سكلت بناءها الفريد، وهي مدينة اأ�سبه ما 
تكون بالقلعة، تقع البرتاء على بعد 262 
وهي  عمان،  من  اجلنوب  اإلى  كيلومرتا 
ال�سياحي  اجلذب  مواقع  اأهم  من  واحدة 
ال�سياح  اأفواج  توؤمها  حيث  االأردن،  يف 
الباحثون  االأر�ش، وياأتيها  من كل بقاع 
عن جتليات التاريخ االإن�ساين، والراغبون 
رحلة  يف  الغابرة،  الع�سور  با�ستح�سار 

تختلط فيها املتعة باملعرفة.
ي�سل الزائر اإلى قلب البرتاء ومير عرب 
ال�سيق، ذلك ال�سق ال�سخري الرهيب الذي 
1000 مرت وترتفع  اأكرث من  يبلغ طوله 
وعندما  مرت،   300 ال�سخرية  حوافه 
ي�سل ال�سيق اإلى نهايته، فاإنه ينحني يف 
الظالل لتظهر  ا�ستدارة جانبية، ثم تتبدد 
اأعظم االآثار روعة )اخلزنة( اإحدى عجائب 
الكون الفريدة، وهي املحفورة يف ال�سخر 
االأ�سم على واجهة اجلبل، ويلمع �سخرها 
بارتفاع  ال�سم�ش،  �سوء  حتت  الوردي 

140 مرتاً، وعر�ش 90 مرتاً 
الزائر مئات  يف و�سط املدينة ي�ساهد 
املعامل التي حفرها واأن�ساأها االإن�سان، من 
باذجة،  ملكية  واأ�رشحة  �ساخمة،  هياكل 
ل�سبعة  يت�سع  الذي  الكبري  املدرج  اإلى 
اآالف متفرج، والبيوت ال�سغرية والكبرية، 
والردهات، وقاعات االحتفاالت، وقنوات 
اإ�سافة  واحلّمامات،  وال�سهاريج  املاء 
واالأ�سواق،  املزخرفة،  الدرج  �سفوف  اإلى 
من  الدير  ويعترب  املق�سو�سة،  والبوابات 
البرتاء، حيث  االأثرية يف  االأماكن  اأ�سخم 
 45 وارتفاعة  مرتاً،   50 عر�سه  يبلغ 
مرتاً، ومن املرجح اأن يكون الدير قد بني 
يف القرن الثالث امليالدي. على قمة الدير 
فريى  مدى،  اأبعد  اإلى  ب�رشه  الناظر  ميد 

االأر�ش الفل�سطينية و�سيناء بالكامل.

العقبـــة 
ال�سم�ش  تلتقي  ال�سخور،  حافة  على 
يف  اخلالبة  الطبيعة  مناظر  مع  واملاء 
الذهبي،  الرمل  مدينة  العقبة،  مدينة 
والنخل البا�سق، واملاء البلوري يف اخلليج 
ومنفذه  االأردن  ميناء  يحت�سن  الذي 
ال�سياحة  منتجعات  واأجمل  البحري، 

ال�ستوية على �سواطئ البحر االأحمر. 
عهد  اإلى  املدينة  تاريخ  يرجع 
الوقت  ذلك  يف  ت�سمى  وكانت  االأدوميني 
والرومان،  الأنباط  حكمها  ثم  )اآيلة( 
اأهمية العقبة يف العهد البيزنطي  وبرزت 
وحتولت  امليالدي  الرابع  القرن  يف 
مدينة  واأ�سبحت  مهم،  ديني  مركز  اإلى 
م.   630 عام  تبوك  غزوة  بعد  اإ�سالمية 
وال�سليبيني  املماليك  حلكم  خ�سعت  ثم 
املماليك  التوايل،وبنى  على  والعثمانيني 
والتي  م   1320 عام  العقبة  قلعة  فيها 
قاعدة  علي  بن  ح�سني  ال�رشيف  اتخذها 

انطالقه ملحاربة العثمانيني. 
العقبة  خليج  راأ�ش  على  العقبة  تقع 
من  اجلنوب  اإلى  كم   360 بعد  على 
البحر  الزائر بعامل  ي�ستمتع  عمان، وفيها 
هواياته  ممار�سة  املده�ش،وي�ستطيع 
اأو �سيد  اأو التزلج على املاء،  كال�سباحة، 
او  ال�رشاعية،  الزوارق  قيادة  اأو  االأ�سماك، 

اأي نوع من اأنواع الريا�سة البحرية. 
الذين يرغبون بالتمتع بال�سم�ش،  اأما 
يعترب  النظيف  العقباوي  ال�ساطئ  فاإن 
يف  هادئة  �ساعات  لق�ساء  جاذبا  مكانا 
يتوافر  العقبة  ويف  واال�سرتخاء.  التاأمل 
حرارة  درجة  تنخف�ش  فال  �ستاء،  الدفء 
وباالإ�سافة  درجة   20 عن  فيها  املياه 
ميناء  كذلك  �سياحية  مدينة  كونها  اإلى 
طريقه  عن  ي�سدر  حيث  الوحيد  االأردن 
اآالف  اإليه  وت�سل  والبوتا�ش،  الفو�سفات 

ال�سفن املحملة بالب�سائع املختلفة.

وادي رم 
ال�سائح  يق�سي  واحلقيقة،  احللم  بني 
اأي�سا  ي�سمى  الذي  رم،  وادي  يف  اأوقاته 
مع  ت�ساري�سه  لت�سابه  نظرا  القمر،  وادي 
ال�ساهقة  اجلبال  وبني  القمر،  ت�ساري�ش 
الزائر  ي�ستطيع  املنطقة  تنت�سب يف  التي 
ال�سحراء  يف  الطبيعة  �سفاء  يلم�ش  اأن 

العربية، وخا�سة يف ف�سل الربيع. 
 40 قرابة  رم  وادي  منطقة  تبعد 
القمم  اأعلى  وفيها  العقبة،  مدينة  عن  كم 
وتعترب  ال�سام  بالد  جنوب  يف  اجلبلية 
جبال رم حتديا ممتعا لهواة الت�سلق، كما 
ي�ستطيع الزائرون ال�سري يف دروب الوادي، 
الف�سيحة،  م�ساربه  يف  بعيدا  والتوغل 
ظهور  على  جماعية  برحالت  القيام  اأو 
خميم  يف  الوادي،  يف  والتخييم  اجلمال، 
خا�ش مزود بكل ما يلزم للمبيت املريح، 
ب�سيارات  الرحالت  الزائر  ت�ستهوي  كما 
املنطقة  هذه  يف  وتقام  الرباعي،  الدفع 
تزخرف  واملناطيد،  للبالونات  عرو�ش 

ال�سماء باألوانها الزاهية.

وادي الموجب 
االأردنية  اجلوهرة  هو  املوجب  وادي 
اأع�سا�ش  و  العناكب  بيوت  متلوؤه  الزمنية 

الع�سافري. وترى االأ�سماك ت�سبح اأمامك  مئذنة مسجد الملك عبد اهلل األول في عمان

وادي رم

األردن
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نهاية  يف  باليد.  التقاطها  وميكن 
ت�سكيالت  ترى  عندما  تنبهر  املمر 
�سخرية مل تر مثلها يف حياتك. اإنه مكان 
اإلى  اأن ن�سل  �ساحر لالكت�ساف و نحاول 
�سالل مياه رائع و مكان منخف�ش ي�سعب 
ويحمل  م�سبق.  بتدريب  اإال  اإليه  الو�سول 
اأف�سل  من  هو  و  خا�سة  جمالية  املوقع 
وال�سالل  املحفوظة.  االأردنية  االأ�رشار 
الذي يتدفق يف الوادي جزء رائع من هذه 

الطبيعة. 

األماكن الدينية: 
وموؤاب،  اأدوم،  اأر�ش  االأردن،  يف 
االأ�رشحة  من  الكثري  وجلعاد،  وعمون، 
واالأماكن املقد�سة االإ�سالمية وامل�سيحية، 
عن  الباحثون  يفد  االأر�ش  هذه  واإلى 
كان  ولل�سحابة.  لالأنبياء  واآثار  مواقع 
وعلى  االإ�سالمية،  الفتوحات  باب  االأردن 
املعارك  بع�ش  دارت  االأردنية  االأر�ش 
موؤته..  اأهمها  ومن  الكربى،  التاريخية 

والريموك.. وفحل. 
وال�سحابة،  ال�سهداء  ذكرى  ولتخليد 
واملقامات،  واالأ�رشحة  امل�ساجد  اأقيمت 
حية  االإ�سالمية  االنت�سارات  ُتبقي  التي 
يوجد  موؤتة  ففي  املعا�رش،  الذهن  يف 
زيد  ومقام  طالب،  اأبي  بن  جعفر  �رشيح 
بن حارثة، وعبداهلل بن رواحة ر�سي اهلل 
عددا  فيحت�سن  االأردن  وادي  اأما  عنهم. 
ومنها:  االأجالء  ال�سحابة  مقامات  من 
مقام �رشار بن االأزور ومقام »ابو عبيدة« 
بن  �رشحبيل  اجلراح،ومقام  بن  عامر 
ح�سنة، ومقام معاذ بن جبل، ومقام عامر 

بن اأبي وقا�ش. 
ويف و�سط االأردن، قرب مدينة ال�سلط 
»بطنا«.  قرية  يف  اأيوب  النبي  مقام  يقع 
�سعيب يف منطقة  النبي  مقام  يوجد  كما 
ولعل  ال�سلط.  من  القريبة  �سعيب  وادي 
اجلنوب  اإلى  الواقع  الكهف«  »اأهل  كهف 
املواقع  اأهم  من  عّمان،  من  ال�رشقي 
وقائع  ذكرت  حيث  للزائرين،  اجلاذبة 
ق�سة اأهل الكهف يف القراآن الكرمي، اإ�سافة 
امل�سيحي.  التاريخ  يف  معروفة  اأنها  اإلى 
من  الكثري  تقع  االأردنية  االأر�ش  وعلى 
االأماكن املقد�سة للديانة امل�سيحية، ففي 

مدينة ماأدبا الواقعة جنوبي عمان، توجد 
تعود  التي  النادرة  الف�سيف�ساء  اأر�سية 
الروم  كني�سة  يف  البيزنطي  العهد  اإلى 
اأن  الزائر  ي�ستطيع  وفيها  االأرثوذوك�ش، 

ي�ساهد اأقدم خريطة لالأر�ش املقد�سة. 
قلعة  تقع  مادبا  من  اجلنوب  واإلى 
مكاور التي �سجن فيها النبي يحيى عليه 
وقّدمه  راأ�سه  ثم قطع هريودو�ش  ال�سالم، 
على طبق هدية للراق�سة �سالومي. اأما اإلى 
الغرب من ماأدبا، فيقع جبل »نّبو« املطل 
االأردن، وهناك  امليت ووادي  البحر  على 
ال�سالم  عليه  مو�سى  النبي  اأن  يعتقد  من 
قمته  على  اأقيم  الذي  اجلبل  هذا  دفن يف 
الرائعة  الف�سيف�ساء  لوحات  حلماية  بناء 
وال�ساد�ش  الرابع  القرنني  اإلى  تعود  التي 

للميالد. 
يقع  االأردن،  نهر  من  ال�رشق  واإلى 
التي  اخلرار  وادي  منطقة  يف  املغط�ش 
ال�سيد  اإن  �سميت قدميا بيت عربة، ويقال 
امل�سيح عليه ال�سالم وقف، وهو ابن ثالثني 
عاما، بني يدي النبي يحيى عليه ال�سالم 
هذا  ويعلن من خالل  باملاء،  يتعمد  لكي 
للب�رشية.ويوجد  ر�سالته  بداية  املغط�ش 
يعتقد  وبرك  للماء  اآبار  عدة  املكان  يف 
يف  ا�ستخدموها  االأوائل  امل�سيحيني  اأن 
طقو�ش جماعية للعماد. وقد قامت دائرة 
االآثار االأردنية برتميم املوقع الذي زاره 
واأعلنه  الثاين  بول�ش  يوحنا  البابا  قدا�سة 
مع  العامل  يف  امل�سيحي  للحج  مكانا 
زاار  كما  االأردن،  اأخرى يف  مواقع  اأربعة 
املغط�ش قدا�سة بابا الفاتيكان فران�سي�ش 

االأول يف 25/5/2014

المحميات الطبيعية 
غنية  بيئة  االأردنية  البيئة  تعترب 
بالرثاء  اململكة  تتمتع  حيث  ومتنوعة، 
البادية  بني  يجمع  الذي  الطبيعي، 
مع  ال�سحراء  فيه  وتتعانق  والريف، 
التنوع  لهذا  وتبعا  اخل�رشاء.  احلقول 
احلية،  والكائنات  احلياة  تتنوع  البيئي 
تاأ�س�ست  وقد  واحليوانية.  النباتية 
املحميات الطبيعية للحفاظ على االأنواع 
النادرة من احليوانات الربية، وحمايتها 

من االنقرا�ش. 

من  قطعة  اإنها  �سانا:  حممية 
الفردو�ش الدنيوي، تفرد ب�ساطها االأخ�رش 
مربعًا  كيلومرتاً   308 م�ساحة  على 
الطبيعة  بروعة  املحظية  االأر�ش  من 
الزائر  ي�سل  فيها  االأردن..  جنوب  يف 
وجمالية  لل�سكينة  جديد  تعريف  اإلى 
فنية  لوحة  املكان  جتعل  التي  الطبيعة 
اأن�سئت  عا�سق.  فنان  بري�سة  مر�سومة 
اأن  بعد   1993 عام  املحمية  هذه 
اأ�سبحت املنطقة مهددة بالت�سحر، وفيها 
الربية،  للحيوانات  رئي�ستان  منطقتان 
منطقتا  وت�سم  للنباتات،  مناطق  واأربع 
باالإ�سافة  نوعًا   38 الربية  احليوانات 
اأما  الطيور.  من  نوعًا   197 نحو  اإلى 
املناطق النباتية فت�سم نحو 700 نوعًا. 
حممية ال�سومري: اأن�سئت هذه املحمية 
ال�سحراء  يف  االأزرق  قرب   1975 عام 
كيلومرتا   22 م�ساحتها  وتبلغ  ال�رشقية، 
مربعا، وقد خ�س�ست الإعادة اإطالق املها 
باالنقرا�ش.  مهددا  كان  الذي  العربي 
القيام  ال�سومري  حممية  لزائر  وميكن 
الربية،  احليوانات  و�سط  �سفاري  برحلة 

وم�ساهدة الطيور واحليوانات. 
املحمية  هذه  تقع  املوجب:  حممية 
امليت،  للبحر  ال�رشقي  ال�ساطئ  على 
مربعا،  كيلومرتا   220 م�ساحتها  وتبلغ 
وتعي�ش فيها اأنواع خمتلفة من احليوانات 

والنباتات الربية والطيور. 
حممية االأزرق: تقع هذه املحمية يف 
واحة االأزرق يف ال�سحراء ال�رشقية، على 
م�ساحة تبلغ 21 كيلومرتا مربعا. وتعترب 
اأوروبا واآ�سيا  ممرا للطيور املهاجرة بني 

واإفريقية.

القصور الصحراوية 
تتج�سد معامل احل�سارات ال�سالفة يف 
واحلمامات  واالأبراج،  والقالع،  الق�سور 
وخانات  الزراعية  واملحميات  القدمية، 
يطلق  التي  احل�سينة  والق�سور  القوافل 

ق�سور  وت�سم  البادية،  ق�سور  ا�سم  عليها 
بكل  التاريخ  فيها  يتمثل  معامل  البادية 

تفا�سيله، ومن اأهم هذه الق�سور: 
االأموي  ق�رش(  )ت�سغري  عمرة  ق�سري 
الذي يعترب حتفة فنية معمارية اإ�سالمية 
ق�رش  اأما  ال�سحراء.  قلب  يف  نادرة 
اخلرانة الذي يقع على بعد 65 كيلومرتا 
اأهم االآثار االأموية  �رشقي عمان فهو من 

 61 من  ويتكون  االآن،  حتى  امل�سانة 
غرفة قائمة على طابقني، وهناك ق�سور 
من  القريب  احلاّلبات  ق�رش  مثل  اأخرى 
مدينة الزرقاء، وق�رش امل�ستى القريب من 

مطار امللكة علياء الدويل يف عّمان.
م�ساحة  تبلغ  وال�سكان:  امل�ساحة 
�سكانها  وعدد  كم،  األف  مائة  االأردن 

بحدود ب�سبع مليون ن�سمة.  المسرح الجنوبي الكبير في مدينة جرش العتيقة في األردن

منظر طبيعي للمياه المتدفقة من الخور في وادي الحسا باألردن

األردن
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بين المجد والشقاء
�لإمرب�طورة �أوجيني

إعداد: يسرى ناصر مهنا

النبيلة االإ�سبانية اأوجيني دي مونيتو كوتي�سه التي ولدت يف غرناطة يف يوليو �سنة 1826 الأ�رشة نبيلة 
اأن بلغت الفتاة النبيلة ذات اجلمال امللفت �سن ال�سباب  اأولت لها عناية فائقة ووفرت لها تعليمًا عاليَا ، فما   ،

اأوجيني  فتعلمت   ، الزمن  ذلك  والفنون يف  واالأدب  الثقافة  باري�ش عا�سمة  تعليمها يف  اأ�رشتها ملتابعة  اأر�سلتها  حتى 
الكثري من علوم ع�رشها، كما اأتقنت اللغات الفرن�سية واالإيطالية واالإجنليزية باالإ�سافة للغتها االأم االإ�سبانية.

ال�سدفة البحتة قادتها اإلى لقاء مع امرباطور فرن�سا نابليون الثالث الذي اأعجب ب�سبابها وجمالها فطلب يدها من اأمها التي كانت 
ترافقها يف باري�ش، ليتم الزواج االأمرباطوري يف يناير �سنة 1853.

اأوجيني التي اأ�سبحت امرباطورة لفرن�سا، مل يكن طريقها مفرو�سًا بالورود، فقد لقي زواجها من االأمرباطور معار�سًة ورف�سَا من الطبقة 
احلاكمة الفرن�سية، فقد عدت جمرد دخيلة تنتمي لدولة اأجنبية يكتنف عالقات فرن�سا بها التوتروالريبة.

لكن اأوجيني مل تكن جمرد امراأة جميلة بل كانت ذات ذكاء الفت و�سخ�سية قوية وعزمية واإرادة �سلبة، ومتكنت بدهائها  اأن توؤثرعلى 
االأمرباطور بل وت�سيطر عليه وخا�سة بعد اأن ولدت له ابنهما الوحيد لوي�ش.

النجاح  هذا  كللت  وبريطانيا حيث  فرن�سا  امل�سافة بني  تقرب  اأن  ا�ستطاعت  و  اخلارجية  فرن�سا  �سيا�سة  اإدارة  اأوجيني يف  وقد جنحت 
بزيارة تاريخية لربيطانيا حظيت خاللها هي واالأمرباطور نابليون الثالث بحفاوة بالغة من امللكة فيكتوريا وزوجها االأمري األبريت.

التي متتعت بها   ال�سلطة  لكن  وال�سيا�سة،  اأمور احلكم  االإمرباطور، فقد متر�ست يف  االإمرباطورة على ح�ساب   ازداد نفوذ  االأيام  ومبرور 
خلقت لها املزيد من االأعداء ، الذين اأعدوا لها ولالأمرباطور موؤامرة الغتيالهما، ففي اأحد االأيام الذي ذهبا به لدار االأوبرا األقى متاآمرون 
القنابل انفجرت حتت عجالت املركبة، فقتل ب�سببها عدد من احلر�ش واأفراد من احلا�سية،  ، لكن  التي ي�ستقالنها  العربة  ثالث قنابل على 
هذه احلادثة كان لها تاأثري كبري على م�ستقبل عالقات االأمرباطور ال�سيا�سية بخ�سومه. و يف اليوم التايل للحادثة   خطب االأمرباطور يف 

الربملان  قائاًل:  
اأ�سكر اهلل الذي منح االإمرباطورة ومنحني حمايته ورعايته، واإن كنت يف حزن �سديد الأن املوؤامرة التي ق�سد بها اغتيال اثنني، انتهت 
باإزهاق اأرواح اأبرياء كثريين. اإن هذه الو�سائل الو�سيعة تدل على �سعف وحقارة مدبريها، ولو راجعوا التاريخ لوجدوا اأن اجلرمية ال تفيد 

مرتكبيها.  
فلنواجه  واالإمرباطورية..  ال�سعب  �سالمة  هي  هذه،  �سالمتي  اإن  وم�ستقبلنا،  حا�رشنا  يزعج  خفيا  �سيئا  االعتداءات  هذه  يف  اأرى  لذلك 

امل�ستقبل، ولنتحد ملا فيه م�سلحة الوطن وهيبة فرن�سا. 
 اأوجيني االإمرباطورة  الفاتنة كان لها موعد يف ال�رشق اجلميل فقد دعاها اخلديوي اإ�سماعيل لزيارة م�رش وح�سور حفل افتتاح قناة 
الثالث  يف فرن�سا  اإلى م�رش  بينما تخلف االأمرباطور نابليون  اأوجيني  1869، وقد جاءت  التاريخي الكبري وذلك  �سنة  ال�سوي�ش، احلدث 

ب�سبب الظروف ال�سيا�سية اخلطرية التي متر بها بالده. 
زيارة اأوجيني اإلى م�رش كانت مثار اإهتمام كبري من اخلديوي وحا�سيته وكذلك ال�سعراء واالأدباء امل�رشيون، و قد قامت اأوجيني بزيارة 
الذي رافق حفل افتتاح قناة  ا�ستقبلت بها والبذخ  التي  ال�سديد باحلفاوة  اإعجابها  الفرعونية يف االأق�رش، و عربت االإمرباطورة عن  االثار 

ال�سوي�ش بقولها )مل اأر يف حياتي اأجمل وال اأروع من هذا احلفل ال�رشيف العظيم( 
اندلعت احلرب  اإلى فرن�سا  فقد  اإثر عودتها   ا�ستقبلتها ال�رشاعات واحلروب   التي نالتها يف م�رش حتى    لكنها مل تكد تهناأ بالراحة 
الربو�سية الفرن�سية يف �سنة 1870 والتي انتهت بعد عام واحد بهزمية فرن�سا، فثار ال�سعب الفرن�سي اإثر الهزمية على االأمرباطور موجهني 
اأخذ الثوار ي�سيقون اخلناق على  اأن  اأ�سابع االإتهام باأنه هو وزوجته ال�سبب املبا�رش للهزمية القا�سية التي تعر�ست لها فرن�سا.  وبعد  له 
االإمرباطور وزوجته، ن�سح ال�سفري االإيطايل )ال�سنيور نيجر( االإمرباطور بالنجاة بنف�سه وبعائلته والهروب اإلى بريطانيا التي كانت تربطه 
من  والكثري  ومالب�سها  ف�رشقوا جموهراتها  االأمرباطورة  به  اأ�سيبت  الذي  والقلق  التوتر  الق�رش حالة  ا�ستغل خدم  وقد  طيبة،  بها عالقات 
حمتويات الق�رش الثمينة. ومل يكن لالأمرباطورة منا�ش من الهرب ، فهربت من اأحد اأبواب الق�رش اخللفية، وحلق بها زوجها واإبنها لوي�ش 
بعد فرتة ب�سيطة، حيث قبعت يف منفاها اجلديد جترت اأحزانها وذكرياتها . وكان  للقدر معها �سولة اأخرى فلم تكد  تنل الهدوء الذي تتمناه 
حتى  تويف ابنها لوي�ش وهو يف ريعان ال�سباب، ثم حلق به زوجها بعد فرتة ق�سرية  لتعاين  اأوجيني من الوحدة ولوعة فراق االأحبة بعد اأن 

عانت من النفي والغربة وخ�سارة امللك و�سياع املجد.
ويقال اأن االأمرباطورة بعد االأحزان واخلطوب التي مرت عليها ، منحت نف�سها اإجازة بعد ان جذبها �سحر م�رش ، ف�سافرت متنكرة بزي 
نبيلة اإجنليزية ، وحلت يف فندق )�سافوي(، لكن خرب و�سول االأمرباطورة ال�سابقة التي خلبت االألباب قبل �سنني عندما زارت م�رش للمرة 
االأولى ت�رشب اإلى ال�سعراء واالأدباء امل�رشيني، فو�سعوا الق�سائد والق�س�ش واملقاالت حول مفارقات االأم�ش واليوم يف حياة هذه ال�سيدة.

 لكن اأوجيني املراأة التي نالت منها اخلطوب وبداأت ت�سعر بدنو منيتها اآثرت يف اأواخر اأيامها اأن تعود اإلى م�سقط راأ�سها اإ�سبانيا، 
وما اأن و�سلت الى مدريد حتى ا�ستد عليها املر�ش ب�سبب ال�سيخوخة ، فاأغم�ست عينيها لالأبد وذلك يف يوليو �سنة 1920.

  كان لأوجيني �ل�شابة �لأر�شطوقر�طية �جلميلة موعد مع �لتاريخ، فقد �أتاح لها �لقدر 
�أن تلعب دور�ً كبري�ً كان له �لأثر �لبالغ يف تغيري تاريخ فرن�شا �حلديث.
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الربو�ستات  �رشطان  مر�ش  تربع  واإن 
املهددة  االأمرا�ش  قائمة  راأ�ش  على  حاليا 
حلياة الذكور يف هذه ال�سن، يقت�سي التزود 
وكيفية  الع�سو  هذا  عن  اأكرث  مبعلومات 

مراقبته. 

* ما هي البروستات

اإلى  تنتمي  �سغرية  غدة  الربو�ستات 
والذي  الذكور  عند  التنا�سلي  اجلهاز 
والربو�ستات،  الذكري،  الع�سو  من:  يتاألف 
حجم  بقدر  �سغري  حجمها  واخل�سيتني. 
اآخر  وهو  امل�ستقيم،  اأمام  تتمركز  اجلوز، 
فتحة  قرب  الغليظة،  االأمعاء  من  ق�سم 
الرئي�سة  وظيفتها  املثانة.  وحتت  ال�رشج، 

املنوي  ال�سائل  �سناعة  يف  امل�ساركة 
الذي ت�سبح فيه النطاف وتتغذى منه. وقد 
اقت�ست احلكمة االإلهية اأن حتيط هذه الغدة 
القناة  وهي  باالإحليل،  امل�سماة  بالقناة 
اخلارج،  اإلى  املثانة  من  البول  تنقل  التي 
لهذا فاإن اأي تغري ي�سيب الربو�ستات غالبا 
ما تظهر اأعرا�سه على اجلهاز البويل ب�سبب 

هذا التجاور احلميم. 

* التهديد الصامت:
اأكرث  الربو�ستات  �رشطان  اأ�سبح  لقد 
والقاتل  الرجال،  لدى  �سيوعا  ال�رشطانات 
بح�سب  الرئة  �رشطان  بعد  لهم  الثاين 
االإح�ساءات  الدولية. وح�سب  االإح�سائيات 
االأمريكية فاإن �رشطان الربو�ستات ي�سيب 
واحداً  اأو  بي�ش،  ذكور  �ستة  اأ�سل  من  ذكراً 
كما  االأفريقي.  العرق  من  خم�سة  اأ�سل  من 
ت�سري االإح�ساءات اإلى ت�سخي�ش قرابة ربع 
وت�سهم  اأمريكا.  يف  �سنويا  حالة  مليون 
احلاالت  من   %  10  -  5 يف   الوراثة 

امل�سخ�سة. 
�سن  حتت  الربو�ستات  �رشطان  يندر 
�سن  حتت  �سائع  غري  وهو  االأربعني، 
اخلم�سني.  بعد  بالظهور  ويبداأ  اخلم�سني، 
واأكرث حاالت اكت�سافه هي بعد اخلام�سة و 

ال�ستني. 
وي�سبه بع�ش املخت�سني خطر �رشطان 
�رشطان  بخطر  الرجال  عند  الربو�ستات 
مهما  فرقا  هناك  لكن  الن�ساء.  عند  الثدي 
ميكن  الثدي  �رشطان  اأن  هي  بينهما: 
ظاهر  ع�سو  الثدي  الأن  مبكراً  اكت�سافه 
ي�سهل فح�سه، اأما �رشطان الربو�ستات فهو 
الروؤية املبا�رشة، ولهذا غالبا ما  بعيد عن 
عليه  اأطلق  هنا  من  متاأخرا،  اكت�سافه  يتم 

لقب: القاتل ال�سامت. 

* األعراض:
اأية  الربو�ستات  �رشطان  ي�سبب  ال  قد 
لذا فاإن ظهور  االأولى،  اأعرا�ش يف مراحله 
االأعرا�ش غالبا ما يدل على تقدم املر�ش. 

واأهم هذه االأعرا�ش:
- وجود دم يف البول )هيمات�سوريا( اأو 

ال�سائل املنوي. 
اأو  التبول،  يف  �سعوبة  مع  حرقة   -
اأو ا�ستمرار تنقيط البول حتى  �سل�ش البول، 

بعد التبول. 
- �سعوبة يف االنت�ساب، مع اأمل خالل 

الدفق. 
- اأمل اأو يبو�سة يف اأ�سفل الظهر، اأو يف 

اأعلى الفخذين اأو الوركني. 
والتي  جداً  املتقدمة  احلاالت  ويف 
الأع�ساء  �رشطانية  انتقاالت  فيها  حتدث 

اأخرى، فاإن االأعرا�ش قد تظهر على �سكل:
- نق�ش يف الوزن مع فقد لل�سهية

- فقر دم.
- اآالم عظمية مع اأو دون ك�سور.

- اعتالل يف الأع�صاب نتيجة ان�صغاط 
احلبل ال�سوكي.

- اآالم وانتفاخ يف االأطراف ال�سفلية. 

* أسباب السرطان:
ال يعرف متاما اإلى االآن ما هي العوامل 
التي توؤدي اإلى حدوث �رشطان الربو�ستات، 
مثله مثل كثري من ال�رشطانات التي ما نزال 
العوامل  بع�ش  هناك  لكن  �سببها.  جنهل 
احلا�رش،  الوقت  يف  االأطباء،  يعتقد  التي 
ب�رشطان  االإ�سابة  احتمال  تزيد من  باأنها 

الربو�ستات اأال وهي:
ب�رشطان  العائلة  اأفراد  اأحد  اإ�سابة   -
الربو�ستات خا�سة االأب اأو االأخ اأو االبن. - 
التقدم يف ال�سن: فكلما تقدم عمر الرجل زاد 

خطر االإ�سابة بال�رشطان. 
�رشطان  يزداد  حيث   العرق:   -
من  املنحدرين  الذكور  لدى  الربو�ستات 
اآ�سيا،  من  املنحدرين  لدى  ويندر  اأفريقيا، 
الو�سطى واجلنوبية. ولكن ارتفاع  واأمريكا 
ن�سبة اإ�سابة االآ�سيويني الذين يعي�سون يف 
اأمريكا يقوي دور العوامل البيئية والغذائية 

يف اإحداث املر�ش.
- ال�سمنة: حيث يظن بوجود عالقة بني 

ازدياد الوزن و�رشطان الربو�ستات.
- احلمية: حيث اأ�سارت بع�ش االأبحاث 
اأو  االأحمر،  باللحم  الغنية  احلمية  اأن  اإلى 
الغنية بالكال�سيوم �سواء القادم من الطعام 
امل�سبعة،  بال�سحوم  الغنية  اأو  اأم من غريه، 
االإ�سابة  احتمال  من  تزيد  جميعها  فاإنها 

ب�رشطان الربو�ستات. 

* الوقاية:
الفحو�ش  اإجراء  اأهمية  تربز  �سبق  مما 
اخلم�سني من  �سن  بعد  للربو�ستات  الدورية 

الك�سف املبكر عن  الرجال بغية  العمر عند 
هذه  اإجراء  ويف�سل  ال�سامت.  القاتل  هذا 
الفحو�ش قبل �سن اخلم�سني اإذا كانت هناك 
العائلة.  حميط  يف  ال�رشطان  بهذا  اإ�سابة 
ويف االأربعني اإذا كان هناك اأكرث من حالة 

يف العائلة الواحدة. 
وت�ستق�سى غدة الربو�ستات باإجراء كل 

من:
حيث  املبا�رش:  ال�رشجي  امل�ش   -
عرب  وقوامها  الغدة  حجم  الطبيب  يفح�ش 

ال�رشج. 
يف   )PSA( اإيه   اإ�ش.  بي.  قيا�ش   -
الربو�ستات  خاليا  تفرزه  اأنزمي  وهو  الدم: 
منه  جزء  ويت�رشب  املنوي،  ال�سائل  يف 
يزداد  معروفة.  غري  باآلية  الدم  جمرى  اإلى 
م�ستواه يف الدم غالبا عند ح�سول تبدالت 
اإلى  يلجاأ  لذا  الربو�ستات،  يف  طبيعية  غري 
الطبي  امل�سح  اأثناء  يف  م�ستواه  قيا�ش 
ويعد  الربو�ستات.  �رشطان  عن  للبحث 
احلد   ،)PSA= 2.5 ng/ml( م�ستواه 
وغري  الطبيعي  امل�ستوى  بني  الفا�سل 
الطبيعي، )بع�ش املراجع ت�ستخدم م�ستوى 
بي. اإ�ش. اإيه ng/ml 3(، واملحفز للطبيب 
الأن يقوم باأخذ املبادرة املطلوبة وهي اإما 
بتكرار قيا�سه بعد مدة، اأو باأخذ خزعة من 

الربو�ستات من اأجل الفح�ش الن�سيجي. 
 Free( احلر  اجلزء  ن�سبة  قيا�ش  واإن 
PSA( من هذا االأنزمي يف الدم، ومقارنته 
بنظريه املرتبط )Bound PSA( ي�ساعد 
الربو�ستات  �سخامة  بني  التفريق  يف 
من  اخلزعة  قرار  اتخاذ  ويف  و�رشطانها، 

عدمها. 
غري  الفح�سني  هذين  اأحد  كان  اإذا   -
طبيعي فقد يلجاأ الطبيب اإلى اخلزعة اأو اإلى 

اأ�ساليب ت�سخي�سية اأخرى.

* كلمة أخيرة:
اخلم�سني،  فوق  ، خا�سة  الرجال  ندعو 
حول  اأطبائهم  مناق�سة  �رشورة  اإلى 
بغدة  اخلا�ش  الطبي  امل�سح  وكيفية  وقت 
احتمال  من  �سيزيد  هذا  الأن  الربو�ستات، 
ال�سامت،  القاتل  عن  املبكر  الك�سف 
واكت�ساب فر�سة جديدة للحياة دون تهديد 

كامن. 

د . عماد حمودة

غدة  على  �لو�قعة  �لتبدلت  تعترب 
�لعمر  تقدم  مع  و�ملرت�فقة  �لربو�شتات 
�لرجال من  ي�شادفه بع�ص  ��شطر�ب  �أول  هي 
�لناحية �ل�شحية حني �قرت�بهم من �شن �خلم�شني.  

المهدد األول للرجال
فوق الخمسين

تهمنا
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قرنية  ثمار  لب  هو  الهندي  والتمر 
�رشيع  اخل�رشة  دائم  �سجري  لنبات  ال�سكل 
النمو ي�سل ارتفاعه اإلى حوايل ثالثة اأمتار، 
�سفراء  عنقودية،  االأزهار  مركبة  واأوراقه 

اللون.
هو  الهندي  للتمر  االأ�سلي  واملوطن 
يف  القدم  منذ  وُعرف  اال�ستوائية،  اأفريقيا 
الكاريبي  جزر  اإلى  وانت�رش  والهند  م�رش 
اأطباء  و�سف  وقد  العامل.  بقاع  واأغلب 
�رشابا  التمر هندي  منقوع  القدامى  الفر�ش 
واحلميات  املعدة  اأمرا�ش  بع�ش  لعالج 
هذه  اأوروبا  عرفت  ثم  عنها،  النا�سئة 
الذين  العرب  طريق  عن  العالجية  الفوائد 
الفتوحات  اأثناء  هندي  التمر  معهم  حملوا 

اال�سالمية.
التمر هندي:  الرازي عن  بكر  اأبو  وقال 
باردة  الأنها  العط�ش  تقطع  "ع�سارته 

طرية"، وقال ابن �سينا اإنه "ينفع مع القيء 
املعدة  ويقب�ش  احلميات  يف  والعط�ش 
ابن  وقال  القيء".  كرثة  من  امل�سرتخية 
يذبل،  الذي  الطري  اأنواعه  "اأجود  البيطار: 
القيء  من  وينفع  الدم،  وهيج  يك�رش  وهو 

والعط�ش".
ن�سبة  على  الهندي  التمر  ويحتوي 
الليمون  حم�ش  مثل  االأحما�ش  من  كبرية 
وحم�ش الطرطري وحم�ش املاليك، اإ�سافة 
الفو�سفور  مثل  املعدنية  االأمالح  اإلى 
واملغن�سيوم واحلديد واملنجنيز والكال�سيوم 
يحتوي  كما  وغريها،  والكلور  وال�سوديوم 
طيارة،  زيوت  وعلى  "ب"  فيتامني  على 
احتواء  احلديثة  الدرا�سات  اأثبتت  كما 
قادرة  الهندي على م�سادات حيوية  التمر 
البكتريية  ال�سالالت  من  الكثري  اإبادة  على 
م�ساداً  كونه  جانب  اإلى  هذا  املختلفة، 

حلمو�سة املعدة.
كملنّي  الهندي  التمر  ع�سري  وي�ستخدم 
لطيف ومربد منع�ش، ويفيد حلاالت االإم�ساك 
واال�سطرابات املعوية ويطرد الك�سل، وهو 
ي�ساف من قبل �رشكات االأدوية اإلى اأدوية 
للحرارة. وهناك �سكاكر  االأطفال كخاف�ش 
عليها  يقبل  الهندي،  التمر  من  م�سنوعة 
الكبار قبل ال�سغار، وغالبًا تكون على �سكل 

جدائل طويلة، لونها اأ�سود اأو اأحمر. 
الهندي من خالل  التمر  ويجّهز ع�سري 
ذلك  وبعد  الع�رش،  اإلى  ال�سبح  من  نقعه 
اإذا  اأما  ويرّبد،  بال�سكر  ويحلى  باليد  يفرك 
املاء،  تغلي  اأن  باإمكانك  م�ستعجاًل،  كنت 
وت�سع فيه التمر الهندي، ثم تفركه وحتليه، 

وتتناوله، ويقدم بارداً.

ت�شل �شهرة ع�شري �لتمر �لهندي يف بالد �ل�شام، �إلى �أنه يتوفر تقريبًا يف كافة �لأماكن �لتي تبيع �لع�شائر و�مل�رشوبات، ل  
�شيما خالل �شهر رم�شان �ملبارك، بل ينت�رش باعته باأزيائهم �ملميزة يف معظم �لأماكن و�لأ�شو�ق �لتي ت�شهد �زدحامًا من 

�لنا�ص، �شو�ًء �أثناء ف�شل �ل�شيف �أو يف �ل�شهر �لكرمي. 

عصير التمر الهندي
هذا ما نخسره إذا لم نشرب . . .

خاص/ مرامي
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اأعداد  حمدودية  من  الرغم  وعلى 
اآثار  تناولت  التي  والبحوث  الدرا�سات 
�سحة  على  خا�ش  ب�سكل  رم�سان،  �سيام 
الفرد من وجهة نظر خمت�سني، فاإن العديد 
بنظام  اأ�سادت  الغربية  الدرا�سات  من 
الفرد  فيه  ميتنع  الذي  املتقطع،  ال�سيام 
ال�ساعات،  من  لعدد  وال�رشاب  الطعام  عن 
ليعقبها بعد ذلك فرتة ي�سمح فيها بتناول 

الطعام بحرية.
"الدورية  ن�رشت  ال�سياق  هذا  ويف 
االأمريكية لعلم التغذية ال�رشيري" ال�سادرة 
مقاال  للتغذية،  االأمريكية  اجلمعية  عن 
علميا ا�ستعر�ست فيه نتائج جتارب اأجريت 
دور  عن  وك�سفت  والب�رش،  الثدييات  على 
ال�سوم املتقطع يف خف�ش خماطر االإ�سابة 
ال�سكري،  كداء  املزمنة  االأمرا�ش  ببع�ش 

واأمرا�ش القلب وال�رشايني.
على  �ساعد  املتقطع  ال�سوم  اأن  وتبني 
لهرمون  اجل�سم  خاليا  ا�ستجابة  زيادة 
التقاط  حتفيز  على  وعمل  الأن�صولني، 
اخلاليا جلزئيات االأن�سولني، وهو ما يدعم 
النوع  اأن هذا  اأكدت  نتائج درا�سات �سابقة 
اجل�سم  ح�سا�سية  من  يزيد  ال�سيام  من 
لهرمون االأن�سولني، ما قد ي�سهم يف التقليل 

من خماطر االإ�سابة بداء ال�سكري.
بدورية  ن�رشت  درا�سة  اأ�سارت  كما 
اإلى  احليوان  لعلوم  االأمريكية  اجلمعية 
زيادة  اإلى  اأدى  املتقطع  ال�سوم  اأن 
هرمون  م�ستقبالت  من  اثنني  فعالية 
تنظيم  يف  ي�سهم  الذي  "االأديبوني�سيتني" 
ا�ستهالك اجل�سم ل�سكر اجللوكوز وا�ستقالب 
عالوة  الثدييات،  عند  الدهنية  االأحما�ش 
على لعب دوٍر يف زيادة ا�ستجابة االأن�سجة 
عمليات  ينظم  الذي  االأن�سولني،  لهرمون 

البناء والهدم للجلوكوز يف اجل�سم.
ويف ال�سياق نف�سه، ك�سفت درا�سة اأعدها 
ون�رشتها  التغذية،  جمال  يف  خمت�سون 

�أظهرت در��شات و�أبحاث غربية عديدة �أهمية �ل�شوم �ملتقطع، �مل�شابه ملبد�أ �ل�شيام عند �مل�شلمني، بالن�شبة لل�شحة عمومًا 
ولدوره يف حماربة �لأمر��ص �ملزمنة و�أور�م �ل�رشطان.

والتي  للتغذية،  الربيطانية  الدورية 
ا�ستهدفت جمموعة من ال�سائمني يف �سهر 
الوجبات،  مواقيت  تغيري  اأن  عن  رم�سان، 
برم�سان،  اثنتني  اإلى  عددها  وخف�ش 
�ساعد على زيادة ا�ستجابة اجل�سم لهرمون 
الذين  لالأفراد  بالن�سبة  وذلك  االإن�سولني، 

ميتلكون عوامل االإ�سابة بداء ال�سكري.
القلبية  بال�سحة  يخت�ش  فيما  اأما 
ال�صيام  ارتباط  الطبية  البحوث  فاأبرزت 
اأمرا�ش  من  الوقاية  بعوامل  املتقطع، 
درا�سات  ك�سفت  حيث  وال�رشايني،  القلب 
زيادة  يف  املتقطع،  ال�سوم  دور  عن 
عند   )HDL( احلميد  الكول�سرتول  تركيز 
م�ستوى  وخف�ش  االأ�سحاء،  االأ�سخا�ش 
بزيادة  ترتبط  التي  الثالثية  الدهنيات 
خماطر االإ�سابة باأمرا�ش القلب وال�رشايني، 
النخفا�ش  املخت�سون  اأرجعه  الذي  االأمر 
فيه  الدهون  كميات  وتراجع  اجل�سم،  كتلة 

نتيجة لل�سيام

األورام السرطانية
املتقطع  ال�سيام  دور  البحوث  واأكدت 
للخاليا  اجل�سم  مقاومة  زيادة  يف 
من  النظام  هذا  ارتباط  ال�رشطانية، مربزة 
بع�ش  ظهور  معدل  بانخفا�ش  ال�سيام، 
املناعي  اجلهاز  اأورام  ومنها  االأورام، 

املعروفة بالليمفوما.
باحثون  اأعدها  درا�سة  واأظهرت 
ال�سيام  دور  الفرن�سية  غرونوبل  بجامعة 
بع�ش  حدوث  معدل  خف�ش  يف  املتقطع 
تقريبًا،  ال�سفر  اإلى  الليمفاوية  االأورام 

بح�سب جتارب اأجريت على الثدييات.
ال�سوم  اأن  اأخرى  اأظهرت درا�سات  كما 
املتقطع يرفع من معدل النجاة بني االأفراد، 
ممن يعانون من اإ�سابات يف ن�سيج الكبد، 
اأورام يف  اإلى  للتحول  قابلية  والتي متتلك 

امل�ستقبل.

أشباح الخرف
وال تقت�رش فوائد ال�سوم على حماربة 
اإلى  ذلك  تتعدى  بل  املزمنة،  االأمرا�ش 
اإبطاء زحف ال�سيخوخة على خاليا الدماغ، 
ال�سوم  دور  علمية  درا�سات  اأظهرت  حيث 
املتقطع، يف تاأخري هرم اخلاليا الدماغية، 
وم�ساهمته يف اإبطاء ن�سوء مر�ش الزهامير.

ويف هذا ال�سياق، ك�سفت درا�سة اأجراها 
يف  ال�سيخوخة  لبحوث  القومي  املركز 
تاأثري  عن  االأمريكية،  املتحدة  الواليات 
احلميات  وبع�ش  املتقطع،  لل�سوم  حمتمل 
اإلى  ال�سعرات احلرارية  التي تنخف�ش فيها 
االأن�سجة  هرم  تاأخري  يف  تقريبا،  الن�سف 

الدماغية.

الصيام 
يتحدى . . .

أمراض العصر

عبد العزيز الخضراء
بالوكالة  ال�سارقة  جامعة  مدير  النعيمي  جمول  حميد  الدكتور  االأ�ستاذ  كرم 
دورة  بعقد  كلفوا   والذين  املدربني  اإعداد  دورة  ح�رشوا  الذين  اجلراحة  ا�ست�ساريي 
تدريبية حول اأ�سا�سيات اجلراحة لـ )21( متدربا من اجلراحني من االإمارات وعدد 
كلية  مع  بالتعاون  امللكية  اجلراحني  كلية  نظمتها  واخلليجية  العربية  الدول  من 
الطب بجامعة ال�سارقة ومركز التدريب االإكلينيكي واجلراحي مبجمع التميز الطبي 

بجامعة ال�سارقة، وذلك بح�سور االأ�ستاذ الدكتور نبيل �سليمان مدير املركز. 
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د. أسامة كامل الالال
استشاري فسيولوجية
 الجهد البدني والصحة

سنة   28 عمري  امرأة  أنا   : س 
الثاني، بدأ  وحامل في شهري 
من  خوف  ولدّي  يزداد  وزني 
فهل  الحمل  أثناء  الوزن  زيادة 
أستطيع ممارسة الرياضة وما 

الرياضة المناسبة لي؟ 

اأثناء  البدين  الن�صاط  مزاولة  فوائد  اإن 
على  والفائدة  بالنفع  يعود  احلمل  فرتة 
اآالم  اإيجابي على  تاأثري  االأم واجلنني، فله 
حيث  احلياة  و�صغوط  والإجهاد  الظهر 
ي�ساعد على اإفراز االأندروفينات )هرمونات 
ال�سعادة(  و�سعوبات اله�سم )ع�رش اله�سم( 
وو�سع  الوزن  ا�ستقرار  وعدم  واالإم�ساك 
الوالدة،  ولكن يجب عليك قبل  الرحم بعد 
الطبيبة  ا�صت�صارة  بدين  ن�صاط  باأي  القيام 
املخت�سة مع االأخذ بالن�سائح واالإر�سادات 
توؤكد  حيث  احلمل،  فرتة  اأثناء  املفيدة 
الكلية االأمريكية الأمرا�ش الن�ساء والوالدة 
احل�سول  احلامل  املراأة  با�ستطاعة  اأن 
على فوائد �سحية من خالل اال�ستمرار يف 

ترتاوح  اأن  على  البدنية  االأن�سطة  مزاولة 
متو�سطة  اإلى  خفيفة  من  االأن�سطة  تلك 
االأقل  على  باالأ�سبوع  مرات  ثالث  ومبعدل 
قلبك  �رشبات  معدل  تتجاوز  ال  بحيث 
واأن  140  �رشبة / دقيقة  الن�صاط  اأثناء 
البدنية  االأن�سطة  احلوامل  الن�ساء  تتجنب 
الن�ساء  اأن  كما  ال�سدة  مرتفعة  والتمرينات 
احلوامل الالتي يعانني من اأمرا�ش القلب، 
�سغط الدم، فقر الدم، ال�سكر، اأمرا�ش الغدة 
مرات  ثالث  من   اأكرث  االإجها�ش  الدرقية، 
ي�سمح  ال  امل�سابهة  احلاالت  من  وغريها 

لهن مبزاولة التمارين. 
التي  كما يف�سل االبتعاد عن االن�سطة 
اإلى  اأو  اجل�سم  توازن  اختالل  اإلى  توؤدي 
الوثب  القفز  جتنب  فيجب  اهتزازه  كرثة 
املفاجئ وغري املفاجئ والهزات الفجائية 
اأو احتمال خطر  والتغري املفاجئ لالجتاه 
االبتعاد  جدا  املهم  ومن  البطن،  اإ�سابة 
والريا�سات  البدنية  االأن�سطة  ممار�سة  عن 
من  الهبوط  اأو  الحتكاك  تتطلب  التي 
اخليل  ركوب  اأو  الغط�ش  اأو  مرتفعة  اأماكن 

اخلطرة.  االإ�سابات  اإلى  توؤدي  قد  الأنها 
التي  التنبيهات  اإلى  ت�سغي  اأن  عليك  كما 
ج�سمك  لك  قال  فاإذا  ج�سمك،  ي�سدرها 
توقفي فعليك اأن تتوقفي بدون تردد، واإذا 
ممار�سة  اأثناء  الكالم  مبقدورك  يكن  مل 
التمارين فهذا يدل عن اأنك تقومني بن�صاط 
مبالغ وجهد م�ساعف الأن ذلك �سيوؤثر على 
اجلنني الأن احلرارة  الزائدة على 39 درجة 
مئوية قد ت�سبب م�ساكل للجنني خ�سو�سا 

يف الثلث االأول من احلمل. 
متارين  بني  ما  بالدمج  ونن�سحك 
ال�سباحة  وتعد  واملرونة،  والقوة  القلب 
االكو  ومترينات  املاء  داخل  وامل�سي 
االآمنة  االأن�سطة  من  ال�سدة  منخف�سة  
امل�سي  ريا�سة  اإلى  اإ�سافة  احلامل  للمراأة 
مع  يوميا  الدقيقة   30 تتجاوز  ال  ملدة 
اأي  ممار�سة  عن  االبتعاد  باالعتبار  االأخذ 
والرطبة،  احلارة  الأجواء  يف  بدين  ن�صاط 
قبل  املاء  تناول  من  االإكثار  �رشورة  مع 

واأثناء وبعد الن�صاط البدين. 
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مرة  الف�سيل  رم�سان  �سهر  ياأتينا 
الديني  اجلانب  يخفينا  وال  عام  كل  يف 
هناك  اأن  اإال  الكرمي  ال�سهر  لهذا  والروحي 
اأن  كما   له،  وبدنية  �سحية  فوائد  اأي�سا 
وجباتنا  يف  �سحية  لقواعد  اتباعنا 
واعتدالنا فيها ي�ساهم يف م�ساعدة اجل�سم 
على  املرتاكمة  ال�سموم  من  التخل�ش  على 
مدار الوقت داخل اجل�سم كما اأنه ممكن اأن 

يكون فر�سة لتخفيف الوزن.
ومن القواعد ال�سحية الواجب اتباعها 
الغذائية  الوجبات  احتواء  من  التاأكد 
كلها  الغذائية  الزمر  على  نتناولها  التي 
واللحوم  احلليب  وم�ستقات  كالن�سويات 

واخل�رشوات والفواكه. 
االإفطار  وجبة  بني  منيز  اأن  لنا  والبد 
تاأتي مع  االإفطار  ال�سحور. فوجبة  ووجبة 
ال�سيام لفرتة طويلة تزيد على 12 �ساعة 
ال�سنة وتكون املعدة فيها خاوية  يف هذه 
ي�سبب  وال  يتعبها  ال  طعام  اإلى  وحتتاج 
االإفطار  وجبة  اأن  كما  اله�سم.  يف  ع�رشاً 
مهمة من ناحية الطاقة التي �ستمد اجل�سم 
ومن  طعام.  غري  من  طويلة  فرتة  بعد  بها 
هذه  يف  املعدة  اإراحة  يف  املهمة  االأمور 
ال�ُسنة  يف  كما  التمر  تناول  هي  الوجبة 
ي�ساعد  الدافئ  احلليب  من  وكوب  ال�رشيفة 
واأنواع  جيد،  ال�سوربة  طبق  اأن  كما  اأي�سًا. 
ولي�ست  بالفرن  املخبوزة  املعجنات 
الطبيعية  الع�سائر  نن�سى  وال  املقلية، 
كذلك  وباعتبارها  بالفيتامينات  لغناها 
بعد  ال�سائم  تروي  التي  لل�سوائل  م�سدراً 
تناول  عدم  ويحبذ  الطويلة.  ال�سيام  فرتة 
االإفطار  وجبات  يف  كثرياً  احللويات 
ال�سمن والزبدة  التي حتتوي على  وخا�سة 

طريقة التحضير:
الب�سل والثوم  الزيت ثم نقلي فيه  النار نحمي  • يف قدر عميقة على 
ال�سبانخ  ن�سيف  جتهز  عندما  التقليب.  ونتابع  الكرف�ش  ن�سيف  ثم  جيداً 
ونقلبها قلياًل ثم مرق الدجاج وامللح والفلفل ونتابع الطهي حتى تن�سج 

جميع املكونات.
• ُتطحن املكونات النا�صجة جيداً بوا�صطة اخلالط وتعاد مرة اأخرى 
اإلى النار كي تعاود الغليان وهنا ميكن اإ�سافة املزيد من مرق الدجاج اأو 

املاء اإذا كانت حتتاج اإلى ذلك.
• بعد الغليان ت�سكب يف طبق �ساخن وتزين بقليل من الكرمية )ح�سب 

الرغبة( وتقدم.

فهي ترهق املعدة.
فهي  ال�سحور  لوجبة  بالن�سبة  اأما 
تاأتي  االإفطار  وجبة  من  العك�ش  على 
الطعام  عن  االنقطاع  بفرتة  البدء  قبل 
متد  التي  الوجبة  باأنها  اأهميتها  وتكمن 
النهار.  له خالل  الالزمة  بالطاقة  ال�سائم 
الغنية  االأغذية  على  الرتكيز  يف�سل  لذا 
اجل�سم  ت�ساعد  والتي  واالألياف  بالطاقة 
طويلة  لفرتة  باجلوع  ال�سعور  عدم  على 
واخل�سار  احلليب  وم�ستقات  كالن�سويات 
هذه  يف  مهمة  ال�سوائل  وتعترب  باأنواعها. 
الوجبة لتجنب العط�ش خالل فرتة ال�سيام.

اأن ن�سميه بالوجبات  وهناك ما ميكن 

اخلفيفة وهي التي قد تكون بني الوجبتني 
يجب  ولكن  �رشورية  وهي  الرئي�ستني 
مراقبة ما حتتويه. فلي�ش من اجليد اأن تكرث 
فيها املعجنات املقلية بالزيت واحللويات 
زائدة  بحريرات  اجل�سم  متد  والتي  الد�سمة 
الدهون  تراكم  اإلى  توؤدي  قد  حاجته  عن 
زيادة  يف�رش  ما  وهذا  ال�سمنة  وبالتايل 

الوزن يف رم�سان.
قمنا  اإذا  ب�سيطًا  االأمر  يعترب  بذلك 
يف  واعتدلنا  لوجباتنا  اجليد  بالتخطيط 

كمياتها املتناولة.
�سحيح  ب�سيام  لكم  متنياتي  مع 

و�سحي.

المقادير: 
 

1 باقة  �سبانخ خ�رشاء  
1 حبة  ب�سل   

2 �سن ثوم   
½ عود كرف�ش  
2 كوب ماء   

2 ملعقة طعام زيت الزيتون  
اختياري كرمي   

ح�سب احلاجة ملح وفلفل  

شوربة السبانخ

ماجد حسين الصباغ
شيف نادي سيدات الشارقة
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طريقة التحضير:
• تق�رش حبات املاجنو وتقطع اإلى مكعبات �سغرية.

• يف قدر على النار نحمي الزيت ونقلي الب�سل الناعم ثم ن�سيف الكمون 
املغ�سول  االأرز  ن�سع  ثم  قلياًل  نطهوه  و  املاجنو  ن�سيف  ثم  قلياًل  ونقلبهم 
وامل�سفى ونقلبه برفق لدقيقتني تقريبًا بعدها ن�سيف مرق الدجاج حتى نغمر 
نار  الطهي على  ونتابع  النار  ثم نخفف  نتذوق  الغليان  بدء  ننتظر حتى  االأرز 

هادئة حتى ا�ستواء االأرز.
نرفعه عن  قلياًل  رطبًا  االأرز  يكون  عندما  اأي  املاء متامًا  اأن يجف  قبل   •
النار ونغطيه ب�سكل جيد ممكن و�سع قطعة من القما�ش فوق القدر وننتظر 10 

دقائق قبل ال�سكب.

المقادير: 
 

½ كوب اأرز ب�سمتي  
2 حبة منجا خ�رشاء  
1 حبة ب�سل مفروم  

2 ملعقة طعام زيت ذرة  
1 كوب مرق دجاج  

ح�سب احلاجة ملح    
1 ملعقة �سغرية كمون حب )اختياري( 

أرز المانجو وتندوري الدجاج
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وفر »ماي �سيتي �سنرت النا�رشية« 
فحو�سات جمانية ل�سحة القلب لدى 
االأ�سبوع  نهاية  عطلة  خالل  الن�ساء 
من  جزء  الفحو�سات  هذه  وت�سكل 
 Go Red for العاملية  احلملة 
جمعية  اأطلقتها  التي    Women
التوعية  بهدف  االأمريكية  القلب 
الدموية  واالأوعية  القلب  باأمرا�ش 
للوفيات  االأول  امل�سبب  ت�سكل  التي 

بني ال�سناء حول العامل. 

ابن بـيـئـتـه

عزيزتي أم حمده :
جدال  ال  حقيقة  هذه  البيئة  ابن  الطفل 
عامه  اأمت  الذي  ال�سغري  فالطفل  فيها. 
التقليد عنده  ملكة  ا�ستخدام  يبداأ يف  االأول 
تقليد  ينطقها هي  التي  االأولى  والكلمات   .
اأو  والدته  اأو  والده  من  �سمعها  الألفاظ 
مهذبة،  لغة  الطفل  �سمع  فاإذا   . اخلادمة 
غالبية  .وتن�سى  االألفاظ  مهذب  ين�ساأ  فانه 
ولذلك   . احلقيقة  هذه  واملربيات  االأمهات 
دائمًا  ال�سغري  الطفل  يخاطنب  جندهن 
اإال  يطيع  لن  الطفل  كاأن   . االأمر  بلهجة 
بال�سدة ، وتنعك�ش هذه ال�سورة على الطفل 
الطريقة  بنف�ش  اإخوته  يعامل  فنجده   ،
ونف�ش اللهجة االآمرة . واأحيانا نرى بع�ش 
من  بالقيام  جدته  اأو  والدته  ياأمر  ال�سغار 
املقعد ليجل�ش هو عليه . . وال�سبب اأنه تعود 
الطفل  اأن  ولو   . االأمر  بلهجة  ُيخاطب  اأن 
بينه  لتولد  مهذبة  رقيقة  بلهجة  خوطب 
التفاهم  من  طيب  جو  يعا�رشهم  من  وبني 

واالحرتام املتبادل .

* الميل إلى اإليقاع:
اأن  اأطفالنا  نعّود  ندري،  ال  حيث  ومن 
. وهم يف �سبيل  يكونوا رقباء على غريهم 
بالغري.فمثاًل  االإيقاع  دائمًا  يحاولون  ذلك 
عودتها  بعد  املربية  االأم  ت�ساأل  عندما 
كان  ، وكيف  االأطفال  فعل  العمل عما  من 
�سلوكهم؟ وتاأخذ املربية يف �رشد اأخطائهم 
ودون  نية  ب�سالمة  تقلد  ثم  ت�سمع  والطفلة 
البيت  عن  يتغيب  واالأب   . �سوءاً  تق�سد  اأن 
ابنته  وي�ساأل  يعود  وعندما  النهار،  معظم 
عما فعلت اأمها وجتيب البنت على كل �سوؤال 
هذا  اأن  البنت  تعتقد  وبذلك  االأب.  يوجهه 
والدها  ي�ساألها  مل  لو  وحتى  طبيعي  االأمر 
فقد تذهب اإليه وتبداأ يف �رشد ن�رشة االأخبار 
البد  االآباء  من  امل�سني  ال�سلوك  هذا  !!.اإن 
طاغيا  �سعوراً  االأطفال  نفو�ش  يف  يولد  اأن 
بالغري  االإيقاع  حماولة  اإلى  دائمًا  يدفعهم 

يف براءة و�سذاجة. 

* شقاوة األطفال:
يك�رش  الذي  ال�سغري  �سلوك  عن  اأما 
التحف فعندما يلم�ش يف نف�سه القدرة على 
االنتقال يف اأنحاء البيت ،تتحرك فيه غريزة 

حب اال�ستطالع . ويجد لذة ومتعة و�رشوراً 
يف الو�سول اإلى اأي �سيء واأحيانا تراه االأم 
، وهو يعبث ب�سيء قيم يف البيت . زهرية اأو 
كتاب قيم ، فتندفع نحوه بغ�سب ، وتخطف 
ال�سيء من يده ، وهي تزجره وتعّنفه ، وقد 
ي�سل االأمر اإلى ال�رشب. ومن هنا تتولد يف 
نف�ش الطفل الرغبة يف الو�سول اإلى غر�سه 
مهما كانت النتائج . ويزداد االأمر خطورة 
اقتنا�ش  يف  همه  كل  الطفل  يركز  عندما 
تدركه  اأن  قبل  ب�رشعة  واختطافه  ال�سيء 
االأم ، فتحرمه منه . وهكذا تتعر�ش اأ�سياء 

كثرية للتلف.
والطريقة املثلى لعالج هذه احلالة، هو 
غر�سه  اإلى  الو�سول  يف  الطفل  ن�ساعد  اأن 
ونعطيه ما يريد حتت حرا�ستنا . ثم نعوده 
ال�سيء مكانه مرة  اأن يرجع  تدريجيًا على 
اأخرى. ومبرور الوقت يجد الطفل لذة فائقة 
وهو  االأول.  مكانه  اإلى  ال�سيء  اإعادة  يف 
ال  حتى  احلر�ش  اأ�سد  ذلك  على  يحر�ش 

يعر�سه للتلف . 

* سلوك اآلباء:
و�سلوك االآباء ينعك�ش على حياة الطفل 
جو  يف  يولد  الذي  فالطفل  كبرياً  انعكا�سًا 
الخ  �رشب؟  وماذا  اأكل؟  ماذا  بالقلق  م�سبع 
ويدفعه  والغرور  الزهو  يداخله  ما  كثرياً   .
االحتفاظ مبكانته  على  الت�سميم  اإلى  ذلك 
كمركز اهتمام االأ�رشة . فيتالعب بعواطف 
اأبيه واأمه ، وتتاأ�سل يف نف�سه طبيعة العناد. 
اأما الطفل الذي ين�ساأ يف اأ�رشة هادئة  تاأخذ 
كل  تركز  وال   ، و�سهولة  بب�ساطة  احلياة 
اهتمامها عليه ، فاإنه ين�ساأ طبيعيًا م�ستقراً، 

ويعي�ش حياة عادية بال عقد اأو عناد. 

وتكرار  للخطاأ.  دائمًا  معر�ش  والطفل 
هذا  يفقد  يرتكبه  خطاأ  كل  على  العقاب 
وعندما  واالأدبية  املادية  نتيجته  العقاب 
تهدد االأم  طفلها دائمًا بالعقاب ، وال تنفذ 
طفلها  تدفع  احلالة  هذه  يف  اإنها  وعيدها 
نكون  اأال  يجب  لذا  بها،  اال�ستخفاف   اإلى 
اأ�سداء ق�ساة ، فنعاقب الطفل على كل خطاأ 
، يكفي اأن نتجاهل اخلطاأ، وبذلك يزول وال 
اإلى  اأخطاء االأطفال تهدف  اأكرث  يتكرر الأن 

جذب انتباه االآباء . 

* عناد الطفل:
عنيد  الطفل  باأن  ال�سائع  االعتقاد  اإن 
من  خاطئ  اعتقاد  �سلبة،  قوية  اإرادة  له 
اإرادة.  اأن الطفل يولد بغري  اأ�سا�سه. والواقع 
والرتبية اخلاطئة هي التي تولد فيه روحًا 
عك�سية ، فهو قد اعتاد �سماع كلمات الزجر 
ومبرور   . حوله  ممن  العقاب  اأو  والتاأنيب، 
االأيام ت�سبح هذه الكلمات ذات وقع لطيف 
يف اأذنيه .فيعتمد تكرار العمل الذي يعرف 

اأنه يغيظ اأمه ، لتبداأ ا�سطوانتها املعروفة !
بالزهو  الطفل  ي�سعر  احلني  ذلك  ويف 
من  يناله  قد  مبا  عابئ  غري  والكربياء، 

�رشب اأو زجر ! 
اأن  االأم  على  يجب  ذلك  ولعالج 
طفلها  هفوات  بع�ش  عن  اأحيانا  تتغا�سى 
. واأن تتجاهله عندما يبداأ يف معاك�ستها . 
وبتكرار ذلك يراجع الطفل نف�سه، وال يعود 

اإلى فعلته الإح�سا�سه بتفاهتها.
افتحي يا �سيدتي نافذة للتفكري ال�سليم 
حتى   ، �سليمة  تربية  اأطفالك  تربية  يف 

يكونوا �سباب امل�ستقبل .

�أنا �أم وموظفة لدي ثالثة �أطفال �أكربهم �بنتي وعمرها ثماين �شنو�ت وم�شكلتها �أن لديها عادة �شيئة وهي نقل �أخبار �ملنزل 
�إلى �جلدة �أو �إلى و�لدها عندما ي�شاألها ماذ� عملت �ليوم. وتبد�أ ب�رشح كل �شغرية وكبرية ،وكثري�ً من �لأحيان حت�شل م�شاكل 
من خالل كالمها .بينما �بني �لو�شط فهو يعامل �إخوته و�أقرباءه بالأمر كل �شيء عنده بالأو�مر، وقد حاولت منعه من ��شتخد�م هذ� 
�لأ�شلوب و�أحيانا  �رشبه لكن دون فائدة ، �أما طفلي �ل�شغري فعادته �أن مي�شك �لتحف ويرميها على �لأر�ص ويك�رشها ويفرح لذلك، 

وحاولت منعه بالكالم بال�رش�خ بالتهديد ولكن دون جدوى، كيف �أت�رشف مع م�شكالت �أبنائي ؟ 

�أم حمدة

د . زكية الصراف
استشارية نفسية



نافذتك
على

يرقب. خديجة أحمد بامخرمة �مل�شارع   �لفعل  ومنها  "رقب"،  من  لغويا  رقابة  كلمة 
ويقال " رقبه "  �أي حر�شه، �نتظره، حاذره، ور�شده. وقيل: "هو 
لومه.  للنا�ص  �شبيال  يدع  فال  �أعماله  ينتقد  �أي  نف�شه"  رقيب 
و�لرقيب: �حلار�ص �حلافظ . و "يرقب ذ�ته": �أي يتبع طريقة �لنقد 

�لذ�تي فينفذ �أعماله بنف�شه فال يالم.

في العمل . . .  إخالص وتميز )1(

الفرد  اإح�سا�ش  ... هي  الذاتية  والرقابة 
واملوظف والعامل باأنه مكلَّف باأداء العمل 
اإلى م�سوؤول  وموؤمتٌن عليه، من غري حاجة 

ره مب�سوؤوليته. يذكِّ
احلديث  من  منطلقٌة  الذاتية  والرقابة 
عن  م�سوؤول  وكلكم  راٍع  كلكم   ( ال�رشيف 
من  ي�سمل  الكل  لفظ  يف  والعموم  رعيته( 

يرعى عماًل اأو غريه.

من اأ�س�ش االإميان لدى كل م�سلم اأن يعلم 
كل م�سلم اأن اهلل تعالى معه ويعلم تفا�سيل 
ما يقوم به، قال تعالى:" ما يلفظ من قول 
اإال لديه رقيب عتيد")ق :18(. وقال تعالى:" 
اإن اهلل كان عليكم رقيبا")الن�ساء:1(، ويف 
حديث اأبي برزة االأ�سلمي مرفوعا:" ال تزول 
قدما عبد يوم القيامة حتى ي�ساأل عن عمره 
فيما اأفناه وعن علمه فيما فعل، وعن ماله 
ج�سمه  وعن  اأنفقه،  وفيما  اكت�سبه  اأين  من 
فيما اأباله رواه الرتمذي،  ولو ا�ست�سعر كل 
ثم  ومن  حاله،  ل�سلح  احلديث  هذا  م�سلم 
ارتقى املجتمع االإ�سالمي اإلى ما نطمح اإليه 

من تطور ورقي بني اأمم االأر�ش.
ال�سعي  الف�ساد  من  يقي  ما  اأعظم  ومن 
�سلى  النبي  حدد  التي  االإح�سان  ملرتبة 
و�سلم معاملها يف حديث جربيل  عليه  اهلل 
والذي فيه: قال جربيل: ما االإح�سان؟ فقال 
كاأنك  اهلل  تعبد  اأن  و�سلم:"  عليه  اهلل  �سلى 

و�أكرثها  �لتجارب  �أروع  خالل  من 
جناحا يف �لعامل، تقدم لك مر�مي 
لتكون  جناح  ق�شة  عدد  كل  يف 
مبثابة �ل�شعلة �لتي تنري لك درب 
باأحالمك  تر�شمه  �لذي  �مل�شتقبل 

وعملك �جلاد . . .

رواه  يراك"  فاإنه  تراه  تكن  مل  فاإن  تراه 
البخاري.

حيث  كبرية  اأهمية  الذاتية  وللرقابة 
تعترب اأهم عامل لنجاح العمل؛ الأنها تغني 
عن كثري من النظم والتوجيهات واملحا�سبة 

والتدقيق وغري ذلك.
اأف�سل  عليه  ر�سولنا  يف  قدوة  ولنا 
ال�سالة وال�سالم عندما مرَّ على بائٍع يبيع 
االأ�سفل  يف  منه  الرطب  جعل  وقد  الطعام 
جعلته  اأفال  له)  فقال  االأعلى  يف  والياب�ش 
رواه  منا(  فلي�ش  غ�ش  من  الطعام،  فوق 
اأن يعتمد  البائع  الرتمذي  ، كان يعلِّم هذا 
ينتظر  وال  الذاتية،  الرقابة  يف  نف�سه  على 

اأحداً يحت�سب عليه.
جعلت  قد  ال�سمحة  ال�رشيعة  اأن  وجند 
م�سلم  لكل  بل  للموظف  الداخلي  للوازع 
اأهمية جليلة يف التمييز بني احل�سن والقبيح 
عند اال�ستباه، وهو ما يعرف بال�سمري. فقد 
روى م�سلم عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
حاك  ما  واالإثم  اخللق  ح�سن  قال:"الرب  اأنه 
النا�ش"  اأن يطلع عليه  يف �سدرك وكرهت 

خمت�رش �سحيح م�سلم.
ونظرا لزيادة الثقة بني الفرد واالإدارة 
احلايل،  واقعنا  يف  موؤ�س�ساتنا  بع�ش  يف 
الب�رشي،  وتغري نظرة االإدارة نحو موردها 
والكفاءة  القدرة  على  املبنية  النظرة  تلك 
زيادة  اإلى  اأدى  الذي  االأمر  واالنتماء، 
حت�سني  نحو  ودافعيتهم  االأفراد  حما�ش 

العمل  اإلى  باالإ�سافة  االأداء،  وتطوير 
من  قلل  الذي  االأمر  وامل�ساركة  اجلماعي 
وزيادة  وتراجعها  االإدارية  الرقابة  اأهمية 
قيم  من  النابعة  الذاتية  الرقابة  دور 
وارتباط  بالنتماء  اإح�صا�صه  ومدى  الفرد 

امل�سالح ال�سخ�سية مع امل�سالح العامة.

لتقوية  احلديثة  الدول  اجتاه  ونرى 
الدول  من  كثريا  اإن  حيث  الذاتية،  الرقابة 
فقد  �سماوية  اأخالقية  معايري  لها  لي�ش 
العمل،  الأخالق  ميثاق  اإن�ساء  اإلى  اجتهوا 
وقد اأكدت درا�سة �سادرة عن االأمم املتحدة 
من  يعترب  العمل  الأخالق  ميثاق  وجود  اأن 
الف�ساد  ملحاربة  املهمة  الوقائية  الو�سائل 

يف الدول النامية.  
ي�ستهرون   اليابانني  باأن  نعلم  وكما 
حيث  العمل،  اأداء  يف  الذاتية  بجديتهم 
الياباين،  املواطن  وجود  هو  العمل  اإن 
 : اأي   )YORUKI بالـ)  يعرف  ما  وهو 
الذات من خالل  للبحث عن  الذاتية  النزعة 
العمل  عن  الغياب  ن�سبة  كانت  ولذا  العمل. 
احلكومة  وحاولت   !  )2%( اليابان  يف 
فف�سلت!  العمل  �ساعات  تخفي�ش  اليابانية 
الأن املوظفون يريدون بقاء �ساعات العمل 

طويلة.

عن  حديثنا  القادم  العدد  يف  ونتابع 
اآلية املراقبة الذاتية لدى املوظفني.

من أسس اإليمان لدى كل 
مسلم أن يعلم كل مسلم 
أن اهلل تعالى معه ويعلم 

تفاصيل ما يقوم به

الرقابة الذاتية ... هي 
إحساس الفرد والموظف 
والعامل بأنه مكلَّف بأداء 

العمل ومؤتمٌن عليه

للرقابة الذاتية أهمية 
كبيرة حيث تعتبر أهم 

عامل لنجاح العمل
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�إذ ل ميكن  يعد حتديد مفهوم )�لقائد( مو�شع �هتمام �لكثري من �لكتابات و�لأبحاث يف �لأدب �لإد�ري، 
تخيل جناح �ملنظمات بدون �أفعال ملمو�شة للنخبة فيها )قادتها �لإد�ريني( ، فتطور �لتقنيات و�أ�شاليب 
�لتي  �لظروف  مبتطلبات  �لتحكم  يف  �لقائد  مهار�ت  عن  تعرب  �أ�شا�شية  �أدو�ت  هي  و�ملناف�شة  �لإد�رة 

تو�جهها �ملنظمات �ملعا�رشة .

د / ممدوح مختار علي 

 - الكتابات  اأغلب  اإن  القول  وميكن 
ب�ساأن مو�سوعي  واملعا�رش-  منها  القدمي 
القيادة والقائد االإداري  تنح�رش يف ثالثة 

جماالت: 
ومهاراته  واإمكاناته  دوره  القائد   -

القيادية .
االآخرين  ك�سب  اأ�سلوب  التاأثري   -

وحتفيزهم وتوحيد توجهاتهم . 
املنجزات  حتقق  مدى  االأهداف   -
وازدهار  تقدم  يف  ودورها  وخ�سو�سيتها 

املنظمة.

وبناء على ذلك تو�سف القيادة بكونها 
وموا�سفات  قدرات  بني  موازنة  عملية 
وقناعاتهم  املروؤو�سني  واإمكانات  القائد 
واإخال�سهم له، اإ�سافة اإلى طبيعة وم�ستوى 
والطموح  التحدي  طابع  ذات  االأهداف 

لتحقيق التميز واملكانة املرموقة .
عودة  املعا�رشة  حياتنا  وت�سهد 
جناح  يف  االإدارية  القيادات  لدور  تاأكيدية 
احلاجة  متطلبات  اإلى  ا�ستناداً  املنظمات 
ال�رشيع  بالتغيري  تت�سم  التي  والظروف 
والتعقيد امل�ستمر، مما يدفع اإلى البحث يف 

بقدرات  املرتاكمة  االأعباء  مواجهة  �سبل 
واأحداث  املا�سي  جتارب  بني  تربط 
ت�سعى  الذي  امل�ستقبل  وروؤى  احلا�رش 
غاياتها  لتحقيق  اإليه  للو�سول  املنظمات 
فيها  املوجودين  القادة  توجهات  بفعل 
والكفاءة  االإدارية  املهارات  ذوي  من 
االأزمات  جتاوز  من  متكنهم  التي  العالية 
مع  جنب  اإلى  جنبًا  املطلوب  الدور  واأداء 
االأفراد )املروؤو�سني وفرق العمل التي ت�سم 
ومعاونيهم(  املتخ�س�سني  من  جماميع 

باجتاه حتقيق االأهداف.

أوال : مفاهيم أساسية
القيادة  اأن  اإلى  الباحثون  ي�سري 
تاأثريه  ي�ستعمل  الفرد  جتعل  التي  العملية 
ويدير  ويحفزهم  ويلهمهم  االآخرين،  على 
يف  امل�ساعدة  اإلى  تهدف  التي  الن�ساطات 
والفرد  اجلماعة،  اأو  املنظمة  اأهداف  اإجناز 
القائد  ي�سمى  التاأثري  هذا  ميار�ش  الذي 
واأن  عمله  يف  جوهريًا  جزءاً  التاأثري  ويعد 
قدرته يف التاأثري على االآخرين حتدد ب�سكل 
كما  ناجحا،  يكون  اأن  ميكن  كيف  اأ�سا�سي 
اجلماعة(  )اأع�ساء  املروؤو�سني  لالأفراد  اأن 
عملية  م�سارات  يف  اأحيانًا  التاأثري  بع�ش 
القيادة من خالل قبولهم بتوجيهات القائد 
وتفانيهم يف اإجناز الواجبات التي يكلفهم 
القائد يف كيفية حتقيق  لذا يربز دور  بها. 
يتوافر  ملا  ا�ستناداً  االآخرين  مع  التفاعل 
اأو  اإدارية  له من قدرات �سخ�سية ومهارات 
العمل  اإدارة  يف  )تخ�س�سية(  فنية  معرفة 
ومواجهة املواقف باجتاه حتقيق االأهداف. 
عملية  و�سف  ميكن  عام  وب�سكل 
اجلماعة  اأع�ساء  بني  عالقة  باأنها  القيادة 
القائد،  هو  معني  �سخ�ش  فيهم  يوؤثر 
وت�سجيع  التوجيه  يف  القائد  تاأثري  ويربز 
قدراته  اإلى  باال�ستناد  املجموعة  اأع�ساء 
االآخرين  ك�سب  يف  ومهاراته  ال�سخ�سية 
بحما�ش.  العمل  الإجناز  تفاعلهم  و�سمان 
)املروؤو�سني(  اجلماعة  الأع�ساء  ميكن  كما 
العملية  هذه  اإطار  يف  موؤثرين  يكونوا  اأن 
ومدى  وقناعاتهم  ا�ستجابتهم  خالل  من 
والتزامهم  القائد  مبوا�سفات  تاأثرهم 
بتنفيذ الواجبات ،واأن جناح عملية القيادة 
بني  والتاأثري  العالقة  بفاعلية  مرتبط 
القائد واأع�ساء اجلماعة على وفق النتائج 

واالأهداف املتحققة .

* مواصفات القائد اإلداري:
من  بالعديد  القيادية  العملية  ترتبط 
املوا�سفات والقدرات التي يت�سم بها القائد 
املنظمة  �سورة  تر�سم  التي  وهي  االإداري، 
حتقيق  يف  اإمكاناتها  وغالبًا  وم�ستقبلها 

املناف�سة،  املنظمات  على  والتفوق  التقدم 
وميكن اأن ترتكز هذه املوا�سفات يف االآتي:

�سخ�سية  وقدرات  موا�سفات   -
مكانة  من  مهمًا  جزءاً  ت�سكل  وموروثة 
وتاأثري القائد )مثل اجلاذبية، الذكاء، ك�سب 

ثقة االآخرين واحرتامهم(
وتخ�س�سية  )تقنية(  فنية  مهارات   -
القائد  ميتلكها  التي  باملعارف  مرتبطة 
وتعززها اخلربة يف ممار�سة العمل الوظيفي 
) مثل مهارة التعامل مع التقنيات، املعرفة 

يف جمال التخ�س�ش(
مع  التفاعل  يف  اإن�سانية  مهارات   -
املو�سوعية  م�ساركتهم  و�سمان  االآخرين 
واندفاعهم يف العمل اجلماعي، تعد االأ�سا�ش 
ي�ستند  الذي  املدير  عن  القائد  مييز  الذي 
الوظيفية  و�سالحياته  �سلطاته  اإلى  غالبا 
اأو  )املروؤو�سني(  االآخرين  طاعة  ك�سب  يف 

اإلزامهم بتنفيذ اأوامره وتوجيهاته. 
ميكن  مكت�سبة  قيادية  مهارات   -
القائد  امتالك  بعد  باملمار�سة  تطويرها 
التي  املواقف  جراء  متجددة  لقدرات 
مثل  يتخذها  التي  والقرارات  يواجهها 
)القدرة على احل�سم والقدرة على ا�ستيعاب 

املواقف ال�سعبة وجتاوزها (
وهي  الدافعية،  تعزيز  مهارات   -
املهارات املتمثلة بقدرة القائد على اختيار 
لت�سجيع  املنا�سبة  والو�سيلة  االأ�سلوب 

العاملني وحتفيزهم على االإجناز االأف�سل.
موا�سفات  حتديد  ي�سعب  عام  وب�سكل 
االإداري،  القائد  قدرات  تعك�ش  بذاتها 
القائد  �سخ�سية  مثل  عديدة  عوامل  واإن 
يف  يواجهها  التي  والتهديدات  واملواقف 
جممل الظروف والعوامل االأخرى املحيطة 
معه  واملتعاونني  املروؤو�سني  وطبيعة  به 
ميكن اأن حتقق النجاح الأ�سلوب قائد معني 
يف وقت ما ويف ظروف معينة اأو قد توؤدي 

اإلى ف�سله . 

* خطوات للقيادة األفضل: 
واثقًا  تكون  اأن  االآخرين  قيادة  تتطلب 
حتقيق  على  قدرتك  ومن  التح�سريات  من 
املبا�رش  الدور  يرتكز  اإذ  له،  تخطط  ما 
للقائد يف حتديد طبيعة امل�سكالت وتقدير 
احللول  تقدمي  واإمكانية  منها  كل  اأولويات 

املنا�سبة ملعاجلتها والتوجه مع املجموعة 
نحو حتقيق االأهداف املطلوبة . 

* خطوات للقيادة األفضل: 
واثقًا  تكون  اأن  االآخرين  قيادة  تتطلب 
حتقيق  على  قدرتك  ومن  التح�سريات  من 
املبا�رش  الدور  يرتكز  اإذ  له،  تخطط  ما 
للقائد يف حتديد طبيعة امل�سكالت وتقدير 
احللول  تقدمي  واإمكانية  منها  كل  اأولويات 
املنا�سبة ملعاجلتها والتوجه مع املجموعة 

نحو حتقيق االأهداف املطلوبة . 
من  تزيد  اأن  ميكن  االآتية  واخلطوات   

قدرة القائد على االإجناز االأف�سل:
االأفراد  قابليات  جيداً  وادر�ش  افهم   -
كل  )موؤهالت  وقدراتهم  معك  العاملني 

منهم واالأعمال التي باإمكانهم تنفيذها(
بني  عمل  عالقات  بناء  يف  �ساهم   -
اإ�سافة  العمل(  )جمموعات  الفريق  اأع�ساء 
وتدعيم  االإن�ساين  اجلانب  تفعيل  اإلى 
الروح املعنوية للفريق ككل باجتاه العمل 

اجلماعي. 
التي  ال�سالحيات  م�ستوى  حدد   -
املتميزين  لالأفراد  تخويلها  باالإمكان 

)قادة املجموعة(.
- ناق�ش تفا�سيل العمل معهم وحدد كم 
يحتاج كل منهم للدعم )�سالحيات، اأجهزة 
اإجنازهم  لت�سهيل  معلومات(  ومعدات، 
وال�سعوبات  املعوقات  وتذليل  املهمات 

التي ميكن اأن يواجهوها . 
- �سع برناجمًا للمتابعة مع االآخرين 
التزام  ومدى  معهم  امل�ساكل  )درا�سة 
حما�ستهم  اإثارة  ميكن  كيف  الفريق،  اأفراد 
حاجتهم  ومدى  العمل  على  وت�سجيعهم 
املهمة  تنفيذ  اأجل  من  املعرفة  اأو  للخربة 

بطريقة اأف�سل(
- اترك جمااًل من احلرية لالآخرين .

- اهتم بالتنوع يف طرائق حتفيز اأفراد 
الفريق . 

لالإدارة  الفنية  املوا�سفات  هذه  كل 
العالقات  يف  �ستوؤثر  حتمًا  الناجحة 
املدير  تربط  التي  وال�سخ�سية  االإن�سانية 

بباقي فريق العمل )املوظفني(.

القائد اإلداري
المتميز . . .
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�أتاح "دبي �أكو�ريوم وحديقة �حليو�نات �ملائية"، �أحد �أكرب �لأحو��ص �ملائية 
و�أكرثها تنوعًا يف �لعامل و�لكائن يف "دبي مول"، لزو�ره مغامرة ��شتثنائية 
تاأخذهم يف رحلة تثقيفية �شائقة ل�شتك�شاف �لتنوع �ملذهل للحياة �لربية يف �لبالد 

ا�سم �لعربية. اجلديدة  املغامرة  وحملت 
و�ستمّثل  الليلية"،  االإمارات  "كائنات 
من  متنوعًا  طيفًا  ي�سمل  دائمًا  معر�سًا 
يف  تعي�ش  التي  واحليوانات  الكائنات 
�سفدع  القائمة  وت�سم  ال�سحراوية.  البيئة 
املنطقة العربية وخفا�ش الفواكه وعنكبوت 
لتقّدم  والقنفذ،  والعقارب  ال�سخم  اجلمل 
البيئة  عن  وا�سحة  روؤية  الكائنات  هذه 
مع  تكّيفها  وكيفية  العربية  ال�سحراوية 
ال�سخرية  واجلبال  الوديان  يف  احلياة 

والكثيان الرملية. 
لهذه  طبيعي  موطن  ت�سميم  ومت 
الكائنات املتنوعة يف املنطقة املخ�س�سة، 
التجزئة"،  لتجارة  "اإعمار  التزام  يوؤكد  مبا 
اأكواريوم  "دبي  اإدارة  على  ت�رشف  التي 
توفري  نحو  املائية"،  احليوانات  وحديقة 
خيارات ترفيهية جديدة ومثرية لالهتمام 

اأمام الزوار. 
ال�سائقة  املغامرة  هذه  حظيت  وقد 
تنّقلهم  خالل  الزوار  واإعجاب  باهتمام 
باإ�ساءة  حقيقية،  �سخرية  جم�ّسمات  عرب 
من  االأول  الق�سم  وخالل  مميزة.  حميطية 
عامل  �سحر  الزوار  �سي�ستك�سف  املغامرة، 
ال�سحلية  احلقول  بومة  املقنعة،  احلرباء 
ويف  وغريها.  ت�سيزمان  ويربوع  ال�سب 

كهف  تخ�سي�ش  جرى  الثاين،  الق�سم 
و�سمنه   LED باإ�ساءة  جمّهز  داخلي 
اجلمل  وعنكبوت  العقرب  ا�ستعرا�ش  ميكن 

ال�سخم. 
جتربة  عرب  مغامرتهم  الزوار  ووا�سل 
وفيها  ال�سحراوية  للبيئة  رائعة  حماكاة 
موقدة  نار  مع  الرملية  الكثبان  تظهر 
بجانب خيمة بدوية، اإلى جانب االأفق الذي 
�ساعة  اإلى  النهار  من  دوري  ب�سكل  يتغري 

املغيب حتى الليل.   
وحتديث  ت�سميم  اإعادة  جرت  وقد   
اأكواريوم  "دبي  يف  امليزانني  طابق 
ال�ستيعاب  املائية"  احليوانات  وحديقة 
املعر�ش اجلديد الذي �سيكون وجهة رائدة 
ُتعّرف الزوار باإرث املنطقة واحلياة الربية 

الطبيعية فيها. 
وبهذه املنا�سبة قالت ميثاء الدو�رشي، 
لتجارة  "اإعمار  يف  التنفيذي  الرئي�ش 
االإمارات  ’كائنات  "تعترب  التجزئة": 
التي  احليوانية  بالكائنات  احتفاًء  الليلية‘ 
نرّية  روؤى  لتوّفر  الدولة،  �سحارى  تقطن 
املنطقة  يف  ال�ساحرة  الربية  احلياة  حول 
اإلى  اجلديدة  االإ�سافة  هذه  وتوؤكد  ككّل. 
بتقدمي  التزامنا  مدى  عرو�سنا  جمموعة 
وتوفريها  مبتكرة  ا�ستثنائية  جتارب 

بالتنوع  احتفاء  متّثل  اأنها  كما  لزوارنا، 
جتربة  وباعتباره  لدولتنا.  البيئي  احليوي 
اأن  �سّك  فال  فريدة،  ترفيهية  تعليمية 
زوارنا  �سُيلهم  الليلية‘  االإمارات  ’كائنات 
وي�سّجعهم على تقدير الطبيعة وتعّلم املزيد 
حول حيوانات ال�سحراء وكيفية تكّيفها مع 

البيئة التي تتواجد فيها". 
التجزئة"  لتجارة  "اإعمار  اأن  يذكر 
وحديقة  اأكواريوم  "دبي  اإدارة  تتولى 
ممراً  ي�سم  الذي  املائية"  احليوانات 
بزاوية  الرئي�ش  احلو�ش  يخرتق  للم�ساهدة 
احليوانات  "حديقة  وتقع  درجة.   270
احلو�ش  فوق  الثاين  الطابق  يف  املائية" 
الرئي�ش، وت�سم معار�ش لكائنات متنوعة 
خمتلف  اإلى  خاللها  من  الزوار  يتعرف 
احلديقة  وت�ستمل  املائية.  احلياة  بيئات 
الغابة  متمايزة:  بيئية  مناطق  ثالث  على 
واملحيط.  ال�سخري  وال�ساطئ  املطرية 
الهومبولدت  بطاريق  اإلى  وباالإ�سافة 
التعرف  للزوار  ميكن  الكاميان،  ومتا�سيح 
اإلى جمموعة متنوعة من الكائنات الرائعة 
العمالق  وال�سلطعون  البريانا،  اأ�سماك  مثل 
و�سمكة  البحر  وقنديل  املائية  واجلرذان 

املهرج وغريها الكثري. 

حديقة
الحيوانات المائية . . . 

 

تأخذك إلى قلب الصحراء العربية
خاص/مرامي
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يف ال�سحافة واإن وجدت قد تكون مقت�رشة 
جت�سد  يوؤكد  ما  وهذا  �سغرية،  زوايــا  على 
اأو  عربيا  العربي  االأدب  لت�سويق  تق�سرينا 

االإت�سال باالآخر.

• وَمن المعني بـ )اآلخر(؟
العربية  باللغة  املخت�سني  بهم  اأق�سد 
من  فيالعامل،  العربي  االأدب  ومرتجمي 
االأمريكية،  املتحدة  الواليات  اإلى  اليابان 
فاملتعارف عليه اأن الرتويج لالأدب العربي 
اململكة  على  بوجهته  مركزا  دائما  يكون 
لذا  االأمريكية،  املتحدة  والواليات  املتحدة 
توجهنا  مــدارات  تو�سيع  اإلى  بحاجة  نحن 
نحو  اأنظارنا  وت�سويب  الت�سويق  بعملية 
وو�سطها،  اأوربا  �رشق  كدول  اأجمع،  العامل 
ــا، دول  ــي ــس الــــدول اال�ــســكــنــدنــافــيــة، ورو�
اليابان،  كوريا،  كال�سني،  االأق�سى  �رشق 

• كيف تقّيم البيئة الداعمة 
للترجمة في وطننا العربي؟
واأثره  العربي  االأدبي  بالنتاج  يتعلق  فيما 
على خ�سوبة البيئة املتاحة حاليا لعملية 
الرتجمة، فاأنا اأرى اأنه يب�رش باخلري لغزارته 
ورقي م�ستواه، واأنا اأتكلم بثقة ومو�سوعية 
طويلة  �سنني  العربي  االأدب  قراء  من  الأين 
الوقت  نف�ش  يف  لكننا  طفولتي،  اإلى  تعود 
نواجه نق�سا بتوفر العوامل امل�ساعدة على 

الرتجمة اأو تدين م�ستوى فاعليتها.

• وما هذه العوامل؟
هي تلك العوامل التي لها �سلة بعدة جهات 
عملية  يف  فاعال  دورا  ــوؤدي  ت اأن  ينبغي 
الرتجمة والرتويج لها، واأهمها غياب دور 
النقاد و�سعف اهتمامهم مبا يرتجم وعدم 
اأدائهم لدورهم املتوقع لت�سليط ال�سوء على 
م�ساعدة  غياب  الثاين  والعامل  يرتجم،  ما 
دور الن�رش العربية وغري العربية يف عر�ش 
وال  الــعــربــي،  اجلمهور  على  النقاد  اآراء 
ن�ستثني املوؤ�س�سات الر�سمية يف دعم عملية 
اجلهات  تلك  بــاأدوار  فالتق�سري  الرتجمة، 
فاعلية  لتقليل  البع�ش  بع�سه  مع  يتكامل 
بل  الرتجمة  حركة  لنمو  املتوفرة  البيئة 
جعلها معرقلة لها نوعا ما، فنحن بحاجة 
اإلى حتليالت النقاد واملخت�سني وعر�سها 

يف ال�سحافة كما هو احلال عليه يف العامل 
يف  الكتب  لعر�ش  زوايا  توجد  اإذ  الغربي، 
ال�سحافة والتعريف بها �سهريا اإن مل يكن 
التلفزيون  حمطات  تكون  كذلك  اأ�سبوعيا، 
االأدبية  النتاجات  لعر�ش  �سباقة  واالإذاعة 
و�سرية الكتاب، وحماورتهم بربامج تطرح 
فيها وجهات نظرهم الإطالع اجلمهور على 
نتاج احلركة االأدبية، وهذا ما نفتقر له يف 
عاملنا العربي بدءا من عملية عر�ش الكتب 

ثقافاتها،  الدول  هذه  من  فلكل  وماليزيا، 
يعك�ش  ــه  اأن العربي  االأدب  مميزات  ومــن 
العربية،  البيئة  ومعطيات  العربية  الثقافة 
لذلك علينا التوجه به عامليا لنعرفهم على 
كل ذلك كطبيعة الثقافة العربية وما تت�سم 
به من حمبة ومن ت�سامح واإبداع، واخلروج 
العربي  �سورة  لتغيري  الت�سويق  منطية  من 

التي يتهم بها على اأنه )اإرهابي(.

وهل هذا هو السبب وراء   •
)1( فقط لجوائز نوبل  الرقم 

لألدباء العرب؟
احل�سيلة  هـــذه  يف  دورهـــــا  لــلــرتجــمــة 
لي�ست  ولكنها  نوبل  جوائز  من  املتوا�سعة 
من  وبالرغم  الرئي�ش،  العامل  وال  الوحيدة 
كون جائزة نوبل هي االأ�سهر واالأكرث رفعة 
فهي  املايل،  واملــردود  ال�سهرة  ناحية  من 

حوار / وداد يوســـف

قد ل ترد كلمة )�لرتجمة( �إل ون�شتذكر معها �خلليفة �ملاأمون �لذي �شعى لتن�شيط حركة �لرتجمة يف �لعر�ق، 
حيث كان يكافئ �ملرتجمني ذهبا مبا ي�شاوي وزن كتبهم، ومنهم حنني بن ��شحق ورمبا لو قدر ل�شيف مر�مي 
�لأ�شتاذ �مل�شاعد يف �جلامعة �لأمريكية بال�شارقة �لدكتور )�شتار �شعيد زويني( �أن يعا�رشه لكان �شاركه �لتمّيز و�ل�شهرة 
عرب �لتاريخ، ذلك حلبه وتفوقه بعلم �للغات و�لرتجمة، هو �أبن �لعر�ق وجامعتها �مل�شتن�رشية...ذلك �لأ�شم �لعريق �لذي 
�أطلقه �خلليفة �لعبا�شي �مل�شتن�رش باهلل على �ملدر�شة �لتي بناها يف بغد�د عام )1227(، كما كان ل�شيادته م�شاهمات 

م�رشفة وبجامعات ر�شينة �أخرى مثل جامعة )ماجن�شرت(، )�شيفيلد( و)�أبو ظبي(، وكان لنا معه هذ� �حلو�ر.

 الدكتور ستار سعيد زويني
الترجمة....البحث عن الجديد في كل لحظة....

هناك عدة عوامل تؤدي دورًا فاعاًل في عملية الترجمة والترويج لها

ضيافةفي
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      البيئة المتاحة حاليا 
لعملية الترجمة، تبشر 
بالخير لغزارتها ورقي 

مستواها



توجد  اإذ  الوحيدة،  العاملية  اجلائزة  لي�ست 
غريها العديد من اجلوائز العاملية كما يف 
الواليات املتحدة االأمريكية  اإ�سبانيا مثال، 
وينبغي  وفرن�سا،  الالتينية  واأمريكا  وكندا 
علينا اأن نطمح لنيل تلك اجلوائز كما علينا 
اأ�سوة  اجلوائز  تلك  اأمثال  بدورنا  نبتكر  اأن 
املــوجــودة يف  اجلــوائــز  الأن  الـــدول،  بتلك 
تكون  ما  غالبا  االأخرى  والدول  الثقافات 
اللغات  اإلى  البلد  ذلك  لغة  من  يرتجم  ملا 

االأخرى.

• وما المانع لتطلعنا كذلك 
شهرة  األكــثــر  الجائزة  إلــى 

عالميًا؟
العك�ش فتطلعنا نحو جائزة نوبل  بل على 
موجود فعال واملطلوب اأن يكون هذا التطلع 
االأدبية  القامات  مع  يتما�سى  حق  وبوجه 
العربية املوجودة فعال، ولكنها تعانيبع�ش 
الق�سور يف اآلية التناف�ش بينها وبني االأدب 
ال�رش  يعرف  ــذي  ال االأدب  ذلــك  العاملي، 
الرت�سيح  اإلى مائدة جلان  الو�سول  بكيفية 
جلائزة نوبل، فلجان الرت�سيح لي�ست ملزمة 
فيما  بل هي حتكم  النتاجات  بالبحث عن 
حمفوظ  جنيب  اإبداعات  وحتى  لها،  ي�سل 
جلان  اإلـــى  لت�سل  �ــســنــوات  عــدة  تطلبت 
اآلية  هي  ما  اأعرف  ال  اأين  وحتى  التحكيم، 
الرت�سيح املعتمدة يف نوبل، وهو ا�ستحقها 

بجدارة.

• مــتــى تــعــرفــت إلـــى هــذه 
الشخصية األدبية؟

الثانية  ب�سن  واأنــا  حمفوظ  جنيب  قــراأت 
اللغوية  مهاراتي  بتقدم  و�ساعدين  ع�رشة 
الثانوية  يف  العلمي  تخ�س�سي  بــرغــم 
العلمي  التخ�س�ش  اخــرتت  وقــد  العامة، 
التخ�س�سات  من  اأو�سع  ببدائل  اأحظى  كي 
اأهلني الختيار  الدرا�سية جامعيا، وهذا ما 
بال�رشورة  لي�ست  التي  الرتجمة  درا�ــســة 
قد  بل  االأدبــيــة  الرتجمة  على  تقت�رش  اأن 
وتفوقت  العلمية،  الن�سو�ش  ترجمة  ت�سمل 
عمال  اأمار�سها  بــداأت  اأين  حتى  بالرتجمة 
ناهزت  طالب  واأنـــا  املــنــزل  يف  ووظيفة 

اأدبية  مقاالت  برتجمة  بداأت  ثم  الع�رشين، 
اأول  وكانت  املحلية،  بال�سحف  لن�رشها 
لـ)هرمان  التخرج  بعد  اأترجمها  روايــة 
�رشكات  مرتجمايف  عملت  وقــد  هي�سة(، 
العربي  القد�ش  ب�سحيفة  ون�رشت  خا�سة 
اأكرث من مرة. ويف االآونة االأخرية ترجمت 
اإلى العربية لفرجيينا وولف، ومن العربية 

ترجمت )القلعة( ملحمود جنداري.

عــالــم  وهـــكـــذا دخـــلـــت   •
الترجمة علما وعمال؟

اإلى  العراق  الهجرة من  �سحيح وحتى بعد 
وق�سائد  مقاالت  ترجمة  حاولت  ال�سويد 
الرتجمة،  عن  نظرية  مقاالت  ترجمة  اأو 
ون�رشت كلها يف جمالت عربية مثل جملة 
عن  وترجمت  التون�سية،  الثقافية  احلياة 
ال�سويدية ق�س�ش االأديب ال�سويدي )فيلهلم 
موبريي( وق�سائد لل�ساعر ال�سويدي احلائز 
تران�سرتومر(  )توما�ش  نوبل  جائزة  على 
وقد ن�رشت ترجمة الق�سائد يف جملة دبي 
االحتاد. جلريدة  االأدبي  وامللحق  الثقافية 

العربي  مــابــني  ــرجــم  اأت اأ�سبحت  ولــهــذا 

طموحي  والــ�ــســويــدي.وكــان  واالإنــكــلــيــزي 
اأعلى،  م�ستوى  اإلى  م�ستوى  من  بي  يرقى 
فحتى خروجي من العراق مل يكن يف جانب 
منه بدافع الهروب من واقع معني والعي�ش 
باخلارج، بل غادرت الإكمال درا�ساتي العليا 
واإ�سباع طموحي، وعليه توجهت لربيطانيا 
بتخ�س�ش  )مان�س�سرت(  بجامعة  للدرا�سة 
يف  حما�رشا  وعملت  والرتجمة،  اللغة  علم 
لتدري�ش  مرتوبوليتان(  )مان�س�سرت  جامعة 
فيها، وكنت ع�سوا  العربية  والثقافة  اللغة 
احلا�سوبية  الل�سانيات  يف  بحث  فريق  يف 

يف جامعة )�سيفيلد(.

• ما الذي أضافته لك دراسة 

المملكة  فـــي  ــرجــمــة  ــت ال
المتحدة؟

اجلــامــعــات  يف  الــرتجــمــة  درا�ـــســـة  تفيد 
الرتجمة  اأ�ــســ�ــش  تعلم  يف  الــربيــطــانــيــة 
ومفاهيمها باال�ستفادة من خربات اأ�ساتذة 
ولو  التخ�س�ش،  هذا  على  لالإ�رشاف  مهرة 
مع  املطلقة  بال�سهولة  يكن  مل  امل�سوار  اأن 
اختياري مل�رشوع درا�ستي للدكتوراة الذي 
الكمبيوتر  م�سطلحات  ترجمة  عن  كــان 
وتكنولوجيا املعلومات من االإنكليزية اإلى 

العربية وال�سويدية.

ــك لــهــذا  ــع ــــذي دف • مـــا ال
االخــــتــــيــــار الـــتـــقـــنـــي فــي 

الترجمة؟
حمبا  باعتباري  حالتي  يف  اأكرب  والغرابة 
كتبت  اإذ  الطفولة،  منذ  و�ساعرا  لـــالأدب 
ع�رشة  الرابعة  ب�سن  واأنــا  ق�سائدي  اأولــى 
معربا عن حبي البنة اجلريان. وما دفعني 
الكمبيوتر  م�سطلحات  مو�سوع  الختيار 
الرتجمة  اأن  هو  املعلومات  وتكنولوجيا 
التي  املو�سوعات  اأولى  من  كانت  االأدبية 
فالرتجمة  لذا  الرتجمة  بتخ�س�ش  در�ست 
فيها  والبحث  اأكادمييا  ودرا�ستها  االأدبية 
عريقة جدا وتعود لعهد اليونان والرومان، 
وقد  جديد  هــو  مــا  عــن  البحث  اآثـــرت  ــذا  ل
التطور  مواكبة  تتطلب  احلاجة  اأن  ارتاأيت 
اأي  الــريــح،  الــعــامل كع�سف  اجــتــاح  ــذي  ال
درا�سة  على  فعملت  املعلومات  تكنولوجيا 

مثل  وبراجمها  ــدوز(  ــن )وي نظام  ترجمة 
)وورد( ونظام )اآبل( وبرجميات اأخرى اأقل 
وال�سويدية مع  العربية  اإلى  �سهرة مرتجمة 
املقارنة و�سدرت درا�ستي تلك بكتاب عن 

دار ن�رش اأملانية.
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         للترجمة دورها في 
هذه الحصيلة المتواضعة 

من جوائز نوبل

     هناك عدة عوامل تؤدي 
دورا فاعال في عملية 
الترجمة والترويج لها

عائشة مصبح العاجل

ومضات

ما أجمل العودة إليه ... !

�سحوت كعادتي مبكراً الأجد االأمور على غري عادتها مرتبكة، وال غرابة 
ي�سلم جواز  اأن  للكفيل غري  ي�سمن  ال  والقانون  املنزل،  فقد هربت خادمة 
�سفرها ومبلغًا للتذكرة يف حال القب�ش عليها اإن متت ال�سكوى عليها بنجاح، 
ويذهب م�سطراً الختيار خادمة اأخرى ويكتفي بانتظار و�سولها بال�سالمة 

ليبداأ امل�سوار يف تدريبها والتعود عليها وتعودها اأي�سًا على نظام البيت اجلديد. 
االأمر بالن�سبة يل تعدى ذلك، ففكرة اأن تعيد ترتيب منزلك من جديد وفق ت�سور فر�ش عليك تغريه 
من اأجل ثقافة وافدة اإليك وباختيارك، اأمر يف غاية االأهمية، فثقافة االآخر املرتبطة يف االأ�سا�ش بن�سقه 
املجتمعي: عاداته، تقاليده، ديانته، ومنهجية تفكريه ؛اإن كانت لدية؛ اأمور ال بد اأن نتعرف اإليها قبل اأن 
نفاجاأ بهم قد انخرطوا يف الرتكيبة املنزلية اخلا�سة بنا، وال ندرك كم تنازلنا عن اأمور اإال وقت"  يقع 
الفاأ�ش بالراأ�ش"؛ الأنك مهما حاولت وبذلت ق�سارى جهدك يف تدريبها وتو�سيح ما يلزم، �ستبدي لك 
مقاومة وا�سحة لعدم الفهم اأو عدم الرغبة يف ذلك، حتى تر�سخ اأنت  الأن تتقا�سم الثقافة معها، فتاأكل 
بالطريقة التي تريدها ولكن بذوق )اأندوني�سي- اأو فلبيني، اأثيوبي، �سريالنكي – اأو هندي(، وترتدي 
مالب�سك وقد رتبت بطريقتهن، ناهيك عن احلديث الذي يبداأ باالإ�سارة وما يلبث اأن يتحول  لتك�سري اللغة 
العربية كي ي�سري جمال التخاطب معقواًل اأو مفهومُا، حتى التي تتحدث باالإجنليزية ت�ستخدم مفردات 

ب�سيطة جداً، وحتاول ت�سويه العربية بدجمها وخلطها غري امل�ست�ساغ. 
متادينا كثرياً يف انفتاحنا عليهم دون حدود، وقرع االأجرا�ش بهروبهن ال يعني عدم ا�ستجالبهن، 
فم�ساحلنا م�سرتكة، هن يحتجن للعمل ونحن نحتاج للخدمة، ولكن ال بد من قوانني وا�سحة حتد من 

عالقتنا بهن وت�سع احلدود  الفا�سلة للتعامل معهن.
 قد يكون يف ثقافتهن ما ينا�سبنا ويف طباعهن ما ي�سيف اإلينا �سيئا؛ ولكن هناك الكثري الذي ال بد 
اأن نقف عنده و نبداأ يف القراءة عنه والتثقف حوله، فبع�ش القيم لدينا ال تتوافق مع قيمهن، وقد تكون 
لديهن غريها حمرمة لدينا،  وكذلك العادات، مثل ال�سحر وال�سعوذة والكذب وال�رشقة بدواعي اأن ما تقع 

يديهن عليه يف منزل ياأكلن  فيه هو حالل اأخذه ...
حني تعود لبيتك، وتتعرف اإليه من جديد، تكت�سف اأموراً كنت جتهلها، اأو ا�ستغنيت عن معرفتها 
واتكلت يف ذلك على االآخر، فتالحظ اأموراً، وتتعرف اإلى اأخرى فتقع يف حب كل ما يخ�سك بطريقة 
خمتلفة، وتودع اإح�سا�ش التوج�ش، وتالقي اإح�سا�سًا اآخر فيه من االألفة واحلب والرغبة يف مزيد من 
االن�سغال مبا يغنيك ويرثيك وميتعك، حتى االن�سغال مبا جتده �ساقًا لغري اعتيادك عليه، بدا يل وكاأنه 
باب جديد راق يل اأكرث من التقنيات احلديثة واملبتكرات، ففي ريِّ ما تزرعه اأمي حقيقة ولي�ش افرتا�سًا 
ووهمًا لقتل الفراغ راأيت جنتي، وانزويت حيث "ليمونة" البيت اجلميلة، و"لوزة " احلو�ش الوارفة الظل، 
ونخالت اأبي البا�سقات وتطفلت على نباتات اأمي ال�سغرية ) جرجري، طماطم، بقدون�ش، نعناع (، وها اأنا 
اأمتنى اأال تعود الهاربة كي نعود الأنف�سنا وبيوتنا ومزارعنا ال�سغرية، كي نعود لذواتنا املتعط�سة لعمل 

حقيقي ينم عن حب ويلم بكل  ودٍّ اأفراد العائلة.  



بالت�سوير  املميز  ح�سها  القوا�سي(  الوهاب  عبد  )هدى  �سّخ�ست 
 – )االإعالم  ق�سم  يف  بالدرا�سة  اختيارها  قرار  بنت  وعليه  الفوتوغرايف 
منمّيًة  الرتبوي  باالإعالم  وتخ�س�ست  االإمارات(  بجامعة  اإنكليزية  لغة 
اجلامعة  داخل  معار�ش  بعدة  للم�ساركة  فتاأهلت  بالت�سوير،  مهاراتها 
وخارجها وخارج الدولة كذلك كامل�ساركة مبعر�ش يف قطر، وهي االآن 

ع�سو برابطة قيادات ال�سارقة مبنتدى ال�سارقة للت�سوير.

والدها  بتوجيهات  املوؤمنة  وهي  هدى  نف�ش  يف  مكانته  للتطوع  كان 
حب  نف�سها  يف  ولد  مما  املحلي  باملجتمع  االآخرين  خلدمة  وت�سجيعه 
التطوع فكانت لها عدة م�ساركات به، وهذا ما جت�سده بع�سويتها ملجل�ش 
للمعاقني، ولها عدة م�ساركات بهذا املجال كان  اإدارة نادي خورفكان 
اآخرها امل�ساركة مبلتقى رفع االأثقال بنادي خورفكان للمعاقني، وتعاون 
)�سناعة  بعنوان  متكامل  تدريبي  بربنامج  االأطفال  مراكز  مع  كذلك 
القادة( ملجل�ش �سورى اأطفال ال�سارقة، ولها م�ساهمة بتقدمي عدة دورات 
االإجناز،  الفوز، ملف  للتميز، عدة  )معا  املوؤ�س�سي  التميز  تدريبية مبجال 
ذاتها  عن  تبحث  كاأنها  التطوعي  بعملها  وت�سعر  رادار(،  باأ�سلوب  التميز 
قبل  اأ�رشتها من  ما عا�سته مع  االآخرين، وهذا  تراها حمبة خلدمة  التي 
اإذ تعودت على حتمل م�سوؤوليتها باالهتمام باإخوتها االأ�سغر منها واأداء 

الدور امل�رشف نحوهم برحالت عالجهم خارج الدولة.

رغم تخ�س�سها ال�سحفي اإال اأنها اآثرت امل�سي بالعمل التعليمي كمعلمة 
ثم  مدير  م�ساعدة  اإلى  للرتقي  �سنة  ع�رشة  اإحدى  وملدة  االإنكليزية  للغة 
موؤ�س�سي جائزة  الب�رشية، ومن  املوارد  تنمية  اإدارية مبجال  اإلى موظفة 
خليفة  وجائزة  حمدان  ومن�سقةللجوائزالرتبويةكجائزة  للتمّيز  ال�سارقة 

الرتبوية موؤخرا، وحمكم بجمعية االإمارات للثال�سيميا. 

التمّيز  جمال  وهو  جديداً  اأفقًا  لها  فتح  الرتبوية  اجلوائز  مبجال  عملها 
احلكومي االحتادي، ومن خالله واظبت على تنمية مهاراتها بهذا املجال 
فح�سلت على �سهادة درا�سية منحتها موؤهل ك )مقّيم دويل معتمد( من 
بروك�سل وهي �سهادة دولية معتمدة، وهي متثل منوذج اجلودة االأوربية 
ال�سامل وهذا ما ولد لديها الطموح لتكون مقيمة على م�ستوى الدولة يف 
الدخول  الطموح كان عليها  ولتحقيق هذا  الوزراء،  �سوؤون جمل�ش  مكتب 
بربنامج خبري ا�ست�ساري للتمّيز بهذا العام وبرت�سيح من وزارة الرتبية، 
ثم اخلطوة الثانية وهي التخ�س�ش كمدقق يف �سهادة )االآيزو( وهذا ي�سمى 
خليفة،  ال�سيخ  لربنامج  مقّيم  االآن  وهي  اجلودة،  عن  الداخلي  التدقيق 

وجائزة االإمارات على م�ستوى وزارة الرتبية. 
كما كان الختيارها التخ�س�ش باللغة االإنكليزية روؤية م�ستقبلية مبنية 

على اأهمية هذه اللغة بالتبادل الثقايف العاملي.  

حوار/ وداد يوســـف

هدى عبد الوهاب القواضي
أعشق العمل التطوعي

رغم �أنها بد�أت بد�ية �عتيادية باجتياز �ملر�حل �لدر��شية من 
ولكن  �جلامعة،  دخولها  حلني  جناحاتها  وتو�لت  �لإبتد�ئية 
و�شعها  من  متكنت  باختيار�تها  و�لتعمق  �لرتوي  لعتمادها 
وت�شخر  مهار�تها  تطور  كيف  فعرفت  �ملتميزين،  مب�شاف 
�إمكاناتها ملا فيه �خلري لها ولالآخرين، فلنلتم�ص ذلك �لتمّيز 

بتتبع خطاها عرب �ل�شطور �لتالية.

رغم تخصصها الصحفي إال 
أنها آثرت المضي بالعمل 

التعليمي

عملها بمجال الجوائز 
التربوية فتح لها أفقًا 

جديدًا
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القراآن  تالوة  على  حر�سك  لك  ن�سكر 
اأن  يف رم�سان، وهذا مما ينبغي لالإن�سان 
القراآن  يفعله يف رم�سان وهو كرثة قراءة 
دليل  ولي�ش هناك  بالنهار  اأو  بالليل  �سواًء 
على  لل�سائم  النهار  قراءة  تف�سيل  على 
قراءة الليل للم�سقة التي قد حت�سل لل�سائم 
ال  اأنه  العلم  اأهل  بنّي  وقد  القراءة  ب�سبب 
اأن يق�سد امل�سقة ويطلبها  ينبغي لالإن�سان 
اإذا  ولكن  ال�رشيعة،  مقا�سد  من  لي�ش  فهذا 
امل�سقة  بوقوع  اإال  العبادة  �سبيل  يتي�رش  مل 

�أحر�ص يف �شهر رم�شان على ختم كتاب �هلل ثالث مر�ت تقريبًا، فاأقوم بقر�ءة �لقر�آن فرتة �لنهار و�أتابعها بعد �لع�شاء 
و�أحيانًا �أثناء قيام �لليل، فهل �شحيح �أن قر�ءة �لقر�آن و�أنا �شائمة يف �لنهار �أجره �أكرث وم�شاعف  عما �أقر�أه بعد 

�لإفطار؟ وما هو �لأف�شل يف رم�شان كرثة  ختمات �لقر�آن �أم �خلتمة مرة و�حدة ولكن بتدبر؟ 

فيعظم االأجر يف هذه احلالة.
للعبادة  مالزمة  امل�سقة  كانت  فاإذا 
بحيث ال ميكن القيام بالعبادة اإال مع حتمل 
هذه امل�سقة فحينئذ كلما زادت امل�سقة زاد 
لعائ�سة:   e قوله  معنى  وهذا  االأجر  معها 

بك( )اأجرك على قدر َن�سَ
في�ستحب  رم�سان  يف  القراآن  ختم  اأما 
للم�سلم ذلك، فقد ورد ف�سل كبري يف كرثة 
من  حرفًا  قراأ  )من   :e لقوله  القراآن  تالوة 

التدبر  اأن  كما  ح�سنة(  به  فله  اهلل  كتاب 
نزل  اأجلها  من  التي  االأ�س�ش  اأهم  من 
اأنزلناه  )كتاب  تعالى:  قال  الكرمي؛  القراآن 
اأولو  وليتذكر  اآياته  ليدبروا  مبارك  اإليك 
تعدد  من  كاًل  اأن  يتبني  هذا  من  االألباب(. 
ختمات القراآن وتدبره مطلوب والذي متيل 
اأف�سل - واإن  القراءة بتدبر  اأن  النف�ش  اإليه 
قّلت - من كثري من القراءة بغري تدبر واإن 
ا�ستطاع امل�سلم اأن يجمع بني كرثة القراءة 

والتدبر فهو اأف�سل.

أجاب عن األسئلة قسم الوعظ 
بدائرة الشؤون اإلسالمية بالشارقة

قراءة
القرآن الكريم َما  َوَنْعَلُم  االإِْن�َساَن  َخَلْقَنا  {َوَلَقْد  فقال:  قدرته  وكمال  علمه  �سعة  على  تعالى  نبه  لقد 

يخفى  ال  وخاطره،  قلبه  يف  يجول  ما  ونعلم  االإِن�سان  جن�ش  خلقنا  اأي  َنْف�ُسُه}  ِبِه  ُتَو�ْسِو�ُش 
َلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد} اأي ونحن اأقرب اإِليه من  علينا �سيء من خفاياه ونواياه  {َوَنْحُن اأَْقَرُب اإِ
حبل وريده، وهو عرق كبري يف العنق مت�سل بالقلب، قال اأبو حيان: ونحن اأقرب اإِليه، ُقْرَب 
علٍم، نعلم به وباأحواله ل يخفى علينا �صيء من خفياته، وهو متثيل لفرط القرب كقول العرب: 
هو مني َمْعِقَد االإِزار، وقال ابن كثري: املراد مالئكتنا اأقرب اإِلى االإِن�سان من حبل وريده اإِليه، 
واحللول واالحتاد منفيان باالإِجماع تعالى اهلل وتقدَّ�ش عن ذلك، وهذا كما قال يف املحت�رش 
اإِليه منكم ولكْن ال ُتب�رشون} يريد به املالئكة، ويدل عليه قوله بعده {اإِْذ  اأقرب  {ونحن 
َماِل َقعيد} اأي حني يتلقى امللكان املوكالن باالإِن�سان،  َياِن َعِن اْلَيِمنِي َوَعْن ال�سِّ َتَلقِّ ى امْلُ َيَتَلقَّ
الكالم حذٌف تقديره  ال�سيئات، ويف  ملك عن ميينه يكتب احل�سنات، وملك عن �سماله يكتب 
اهلل  ل  وكَّ الثاين عليه، قال جماهد:  لداللة  االأول  قعيد فحذف  ال�سمال  قعيد وعن  اليمني  عن 
باالإِن�سان - مع علمه باأحواله - ملكني بالليل وملكني بالنهار يحفظان عمله ويكتبان اأثره 
اإِلزامًا للحجة، اأحدهما عن ميينه يكتب احل�سنات، واالآخر عن �سماله يكتب ال�سيئات فذلك قوله 

َماِل َقعيد} تعالى: {َعْن اْلَيِمنِي َوَعْن ال�سِّ
يتلقى  حني  رقيب،  كل  من  االإِن�سان  بحال  اأعلم  �سبحانه  اأنه  واملراد  االألو�سي:  وقال 
املتلقيان احلفيظان ما يتلفظ به، وفيه اإِيذاٌن باأنه عز وجل غنٌي عن ا�ستحفاظ امللكني، فاإِنه 
لع على ما يخفى عليهما، لكْن احلكمة اقت�ست كتابة امللكني لعر�ش  تعالى اأعلم منهما ومطَّ
�سحائفهما يوم يقوم االأ�سهاد، فاإِذا علم العبد ذلك - مع علمه باإِحاطة اهلل تعالى بعلمه - 

ازداد رغبًة يف احل�سنات، وانتهاًء عن ال�سيئات.
اإال وعنده  اأو �رش،  اأي ما يتلفظ كلمًة من خرٍي  َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد}  اإاِل  َقْوٍل  َيْلِفُظ ِمْن  {َما 
ملك يرقب قوله ويكتبه {َعِتيٌد} اأي حا�رش معه اأينما كان مهياأٌ لكتابة ما اأُمر به، قال ابن 
عبا�ش: يكتب كل ما تكلم به من خري اأو �رش، وقال احل�سن: فاإِذا مات ابن اآدم طويت �سحيفته 
ْوِت  وقيل له يوم القيامة {اقراأْ كتابك كفى بنف�سك اليوم عليك ح�سيبًا} {َوَجاءْت �َسْكَرُة امْلَ
} اأي وجاءت غمرة املوت و�سدته التي تغ�سى االإِن�سان وتغلب على عقله، باالأمر احلق  قِّ ِباحْلَ
يُد} اأي ذلك ما كنت تفر  من اأهوال االآخرة حتى يراها املنكر لها عيانًا {َذِلَك َما ُكْنَت ِمْنُه حَتِ
منه ومتيل عنه وتهرب منه وتفزع. ويف احلديث عن عائ�سة اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مّلا 

تغ�ساه املوت جعل مي�سح العرق عن وجهه ويقول: "�سبحان اهلل اإنَّ للموت ل�سكرات". 
وِر َذِلَك َيْوُم اْلَوِعيِد} اأي ونفخ يف ال�سور نفخة البعث ذلك هو اليوم الذي  {َوُنِفَخ يِف ال�سُّ
اً  وعد اهلل الكفار فيه بالعذاب {َوَجاءْت ُكلُّ َنْف�ٍش َمَعَها �َساِئٌق َو�َسِهيٌد} اأي وجاء كل اإِن�سان َبرَّ
كان اأو فاجراً ومعه ملكان: اأحدهما ي�سوقه اإِلى املح�رش، واالآخر ي�سهد عليه بعمله، قال ابن 
عبا�ش: ال�سائق من املالئكة، وال�سهيد من اأنف�سهم وهي االأيدي واالأرجل {يوم ت�سهد عليهم 
وال�سهيد ملكان، ملٌك  ال�سائق  واأرجلهم مبا كانوا يعملون} وقال جماهد:  واأيديهم  األ�سنتُهم 

ي�سوقه وملك ي�سهد عليه.
{َلَقْد ُكْنَت يِف َغْفَلٍة ِمْن َهَذا} اأي لقد كنت اأيها االإِن�سان يف غفلٍة من هذا اليوم الع�سيب 
{َفَك�َسْفَنا َعْنَك ِغَطاءَك} اأي فاأزلنا عنك احلجاب الذي كان على قلبك و�سمعك وب�رشك يف 
َك اْلَيْوَم َحِديٌد} اأي فب�رَشك اليوم قويٌّ نافذ، ترى به ما كان حمجوبًا عنك  الدنيا {َفَب�رَشُ

لزوال املوانع بالكلية.

ـَْساَن  اإِلنـ خــََلْقَنا  َوَلــَقْد   }
ِبِه  ُتَوْسِوُس  َمـا  َوَنــْعَلُم 
ِمْن  ِإَلْيِه  أَْقَرُب  َوَنْحُن  َنْفُسُه 
ى  َيَتَلقَّ ِإْذ   )16( اْلَوِريِد  َحْبِل 
َوَعْن  اْلَيِميِن  َعِن  َياِن  اْلُمَتَلقِّ
َماِل َقعيد )17( َما َيْلِفُظ  الشِّ
ِمْن َقْوٍل ِإال َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد 
اْلَمْوِت  َسْكَرُة  َوَجاءْت   )18(
ِمْنُه  ُكْنَت  َما  َذِلَك  ِباْلَحقِّ 
وِر  الصُّ ِفي  َوُنِفَخ   )19( َتِحيُد 
َذِلَك َيْوُم اْلَوِعيِد)20( َوَجاءْت 
َساِئٌق  َمَعَها  َنـــْفٍس  ُكــلُّ 
ِفي  ُكْنَت  َلَقْد   )21( َوَشِهيٌد 
َفَكَشْفَنا  َهَذا  ِمْن  َغْفَلٍة 
َعْنَك ِغَطاءَك َفَبَصُرَك اْلَيْوَم 

َحِديٌد )22( }  سورة ق
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ال�سخ�سيات  من  �سندل  بن  عبيد 
بكثري  ا�سمه  ارتبط  امل�سهورة،  االإماراتية 
وامل�رشحية،  االإعالمية  االأن�سطة  من 
الرتاثية  الفعاليات  اخل�سو�ش  وجه  وعلى 

واالجتماعية.
ويعد اأحد الرواد املوؤ�س�سني الأغلب التجمعات 
ال�ستينات  فرتة  طوال  والفنية  الثقافية 
الذين  الرواة  ومن  ال�سبعينات،  وبداية 
واألفوا  الوطن وحافظوا عليه،  تراث  جمعوا 
�سفوف  بني  ن�رشه  اإلى  و�سعوا  الكتب،  فيه 
والتدريب،  العمل  ور�ش  خالل  من  الن�شء 
االأولى  اللبنات  الذين و�سعوا  االأوائل  ومن 
للن�صاط امل�رشحي بالإمارات مع جمموعة 
على  القادرين  املتحم�سني  الهواة  من 

العطاء.
االأربعينات  فرتة  �سندل  ابن  عا�ش 
يف  اخلم�سينات  من  االأولى  وال�سنوات 
الفريج ال�رشقي بال�سارقة والذي يقع حاليًا 
خور  على  بلو  رادي�سون  فندق  مقابل  يف 
مفردات  من  الكثري  اختزن  حيث  ال�سارقة، 
منذ  اهتمامه  اأثار  الذي  ال�سعبي  الرتاث 

طفولته.
بعد 36 عامًا من العمل يف املهن الب�سيطة 
وم�سوؤوليات  ملنا�سب  وتبوئه  وال�سعبة 
تقاعد ابن �سندل وعنّي م�سوؤواًل متفرغًا عن 
بيت االألعاب ال�سعبية واالأهازيج يف منطقة 

الرتاث بال�سارقة...
من  جعبته  يف  ما  اأخرج  معه  لقائنا  يف 
املواقف  من  بالكثري  زاخرة  ذكريات 
واالأحداث، م�ستهال بتعريف نف�سه من خالل 

قول ال�ساعر:

�أولد �شندل باملاليف مز�هيق    
يل �شاع جملى �لثماين �لرهايف

ا�سمه بالكامل عبيد را�سد عبيد بن اأحمد بن 
�سندل من قبيلة اآل علي، وي�سري باأن اأوالد 
مطري  قبيلة  من  الو�ساما  فرع  هم  �سندل 
وتقطن  جند،  عالية  يف  �سفينة  بلدة  اأهل 
الكويت،  و�سحراء  ال�سعودية  مطري  قبيلة 

املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  ويف 
كلباء  ويف  القيوين،  واأم  ال�سارقة  باإمارة 

و�ساحل عمان.

نشأته:
ال�سارقة  مبدينة   1941 عام  يف  ولد 
اأدى  مت�ساحنني  والدين  كنف  يف  ون�ساأ 
وهو  االنف�سال  اإلى  بينهما  الدائر  اخلالف 
االأولى  ال�سنوات  ف�سهدت  مبكرة،  �سن  يف 
والده  بيت  التنقل بني  معاناة  من طفولته 
ال�سارقة،  يف  والدته  وبيت  القيوين،  اأم  يف 
وجد عبيد نف�سه م�ستتًا بني اأمه واأبيه، كل 
ترغب  اأمه  جانبه،  اإلى  اجتذابه  يريد  واحد 

يف  معه  ليعمل  يريده  ووالده  تعليمه،  يف 
البحر، فق�سى مرحلة من  التجارة واأعمال 
والده  فقام  الطرفني،  بني  متنقاًل  طفولته 
بقاءه  ي�سمن  لكي  له  �سغري  دكان  بفتح 
الظروف  ورغم  القيوين  اأم  يف  جانبه  اإلى 
احلياتية ال�سعبة يف ذلك الوقت، اإال اأنه مل 
لعدة  ذلك  ورف�ش  بالدكان،  عمله  ي�ست�سغ 
زوجة  مع  يعي�ش  كان  اأنه  اأهمها  اأ�سباب 
باأن  ي�سعر  اأمه، حيث كان  عن  بعيداً  والده 
اأمه كانت يف اأم�ش احلاجة اإليه، جرت هذه 
االأحداث يف نهاية احلرب العاملية الثانية، 
ثماين  ذاك  اآن  عمره  وكان  1949م  �سنة 

�سنوات.

تعلم الفقه والقرآن:
النحو  ابن �سندل  تعلم  الثامنة  بلوغه  قبل 
اأجالء  �سيوخ  اأيدي  على  والقراآن  والفقه 
منهم ال�سيخ حممد بن عون، وال�سيخ عبد اهلل 
اأحمد  القيواين، وال�سيخ خلفان بن  بن علي 
بن �سندل، كما تتلمذ يف مدر�سة املرحوم 
البكري بعجمان، وتعلم  الكرمي  ال�سيخ عبد 
الكتابة واحل�ساب، ثم اأكمل درا�سته الثانوية 

بدولة الكويت. 

تعليم أطفال الفريج:
ذلك  يف  الوظائف  كانت  �سندل:  بن  يقول 
�سوى  النا�ش  اأمام  يكن  ومل  قليلة،  الوقت 
البحر  اأو ركوب  الب�سيطة  الزراعية  االأعمال 
�ساحبنا  اأن  اإال  اللوؤلوؤ،  �سيد  اأو  للتجارة 
اليدين  مكتوف  يبق  ومل  احليل،  تعيه  مل 
مب�ساعدة  مدر�سة  بافتتاح  قام  واإمنا 
الفريج  اأطفال  تعليم  معًا  وتوليا  �سقيقته، 
واحل�ساب،  والقراآن  العربية  اللغة  )احلي( 
البحث  ولكن املعاناة عادت من جديد مع 
اليومي عن عمل يعود عليه مبا يكفي ل�سد 
حيث  املعي�سة،  متطلبات  من  البيت  حاجة 
يقول: رغم اأنني مار�ست مع ال�سبية األعاب 
منذ  امل�سوؤولية  حتملت  اأنني  اإال  الطفولة 
الباكر  ال�سباح  يف  اأخرج  فكنت  ال�سغر، 
اأعود باكيا  اأجد  اأبحث عن عمل وعندما ال 
اإلى البيت لذلك قررت فتح حمل لبيع و�رشاء 
باالإ�سافة  املوا�سي،  الغذائية وعلف  املواد 
اأوفق  مل  ولكنني  املوا�سي  و�رشاء  بيع  اإلى 
يف هذا العمل، كما فتحت حمال لغ�سل وكي 
يف  العمل  على  ح�سلت  وعندما  املالب�ش، 

البداية تركته.

المهن البسيطة:
من  الكثري  باأنه عمل يف  ابن �سندل  يقول 
املهن الب�سيطة ومل يتجاوز عمره العا�رشة، 
ظهر  على  الفلج  من  املاء  يح�رش  فكان 
قام  كما  الفريج،  ل�سكان  ويبيعه  احلمار 
التنقل  اأو  الت�سوق  يف  الراغبني  بتو�سيل 
والعك�ش  ودبي  عجمان  اإلى  ال�سارقة  من 
يعينه  زهيد  اأجر  مقابل  احلمار  ظهر  على 
�سندل  ابن  وا�ستغل  العي�ش،  على  واأهله 
تنقل  كانت  التي  القوافل  مبرافقة  اأي�سًا 
الذيد  واإلى  الواحات  اإلى  والب�سائع  النا�ش 

والفجرية وكلبا ودبا و�ساحل عمان. 
�سن  اإلى  احلال  هذا  على  عبيد  وا�ستمر 
الرابعة ع�رشة، عندما ا�ستخرجت له والدته 
عهد  يف  ال�سارقة  حكومة  من  �سفر  وثيقة 
بن  �سلطان  ال�سيخ  املرحوم  ال�سمو  �ساحب 
1950م  �سنة  ذلك  وكان  القا�سمي،  �سقر 
وخاله  عمه  باأبناء  حلق   1953 �سنة  ويف 

الذين كانوا يعملون بدولة الكويت. 

خبير في التراث...
وأحد

 رواد المسرح اإلماراتي

عبيد بن صندل
التراث ثروة ثمينة...ألخذ العبرة من الحياة

حاورته: حليمة المال
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وعمل  األحمدية  في  درس 
في الشويخ:

عمل  الكويت  دولة  اإلى  و�سوله  فبعد 
االأ�رش،  اإحدى  لدى  فقط  يومني  ملدة  اأجرياً 
امل�سايقات  بع�ش  ب�سبب  العمل  ترك  ثم 
م�ساعد  بعدها  ليعمل  لها،  تعر�ش  التي 
1954م التحق باملدر�سة  جنار، ويف عام 
عام  العامة  الثانوية  لينال  "االأحمدية" 
يف  دوام  مراقب  اإلى  رقي  حينها   ،1960
ثانوية "ال�سويخ" وعندما تعر�ست الكويت 
ملوجة من اجلراد ا�سرتك يف فريق مكافحة 

اجلراد يف ال�سحراء. 

بلدية الشارقة:
ويف عام 1961م عاد اإلى ال�سارقة ليعمل 
يف البلدية براتب �سهري 400 روبية حتى 
الواحدة ظهراً، ويف الفرتة امل�سائية مبركز 
وال�سارقة  دبي  بني  الب�سائع  جلمركة 
ال�سابعة  بعد  يومه  ثم يختم  ذاته،  بالراتب 
ال�سارقة  يف  "هارون"  �سينما  يف  م�ساء 
امليناء، وعمل يف  �سارع  التي موقعها يف 
روبية   200 مقابل  تذاكر  بائع  ال�سينما 
 1000 البالغ  ال�سهري  وبدخله  �سهريًا، 
�سنتني،  خالل  منزل  بناء  ا�ستطاع  روبية 

فتزوج يف عام 1963.

شركة المال ووكالة الفطيم:
املال  ب�رشكة  العمل  اإلى  انتقل  ذلك  بعد 
على  وم�رشف  للدوام  كمراقب  دبي  يف 
عام  روبية   1500 مقابل  امل�سرتيات 
العمل  اإلى  انتقل  ثم  �سنتني،  1964 وملدة 
الفطيم بعر�ش مغر من عبد اهلل  يف �رشكة 
وم�سوؤواًل  للمخازن  اأمينًا  ليكون  الفطيم 
اإلى  دبي  ميناء  من  ونقلها  الب�سائع  عن 
ال�رشكة  وكانت  لل�رشكة،  العامة  املخازن 
اآنذاك ملكًا حلمد وحممد الفطيم مقابل راتب 
ا�ستفدت كثرياً  فقد  ابن �سندل:  يقول  جيد، 
جمال  يف  حمرتمة  خربات  لدى  وتكونت 
وتخزينها،  االلكرتونية  االب�سائع  ت�سويق 
وال�سيارات  الثقيلة  املعدات  وت�سويق 

والدراجات النارية واأ�سياء اأخرى كثرية.

اختطاف طائرة:
الفطيم لل�سيارات مع جمموعة  اأوفدته  كما 
بدورة  لاللتحاق  اليابان  اإلى  زمالئه  من 
اليابان  اإلى  رحلته  وخالل  �سهران،  مدتها 
توقف  حمطة  بريوت  كانت   1974 عام 
اأفراد  من  بع�ش  مع  تاأخر  لكنه  للرحلة، 
فا�ستقلوا  الطائرة،  اإقالع  موعد  عن  الوفد 
اإذ  حمظوظني،  وكانوا  اأخرى،  طائرة 
الطائرة  تختطف  اأن  امل�سادفة  �ساءت 
الوفد،  اأع�ساء  بقية  متنها  وعلى  االأولى 

وبو�سولهم اإلى اليابان اأوقفوا وحقق معهم 
اأما  بتهمة اال�سرتاك يف عملية االختطاف، 
االأع�ساء املخطوفون فقد و�سلوا متاأخرين 

عن افتتاح املوؤمتر التدريبي. 

اإلعالم والمسرح:

مدر�سة  يف  فبداأت  امل�رشحية  رحلته  اأما 
كان  عندما  الكويت،  يف  الدين  �سالح 
الر�سا  عبد  احل�سني  عبد  زمالءه  ي�سارك 
وعبد  حريط  اهلل  وعبد  ال�سالل  واإبراهيم 
هواية  الفراغ  اأوقات  يف  النم�ش  العزيز 

التمثيل على خ�سبة امل�رشح املدر�سي.
فبعد عودته اإلى االإمارات عمل ابن �سندل 
فيها  وا�ستمر  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  يف 
25 �سنة تولى خاللها رئا�سة الثقافة  مدة 
امل�سارح  ورئا�سة  الدائرة  يف  واالإعالم 
وم�سوؤولية االإ�رشاف على فعاليات االألعاب 
ال�سعبية والرتاث مقدمًا خالل تلك ال�سنوات 
والتلفزيونية  االإذاعية  الربامج  من  العديد 
األف  ذلك  اإلى  اإ�سافة  وال�سارقة،  دبي  يف 
واالألغاز  "االأمثال  منها  الكتب  من  عدداً 
"والقوايف  االإمارات  دولة  يف  ال�سعبية 
االأعمال  بع�ش  يف  �سارك  كما  واالأحلان" 
"رمال  فيلم  مثل  واالأفالم  ال�سينمائية 
يف  "طمطيم"املر�سد  �سخ�سية  ال�سحراء" 
رحلة امل�سرتق مبارك بن لندن يف �سحراء 
الربع اخلايل، اإ�سافة اإلى م�ساركة يف فيلم 
ما  مرحلة  يف  اأحداثه  تدور  الذي  "املهد" 
مهرجان  يف  عر�ش  والذي  االإ�سالم  قبل 

"كان" ال�سينمائي.
قدم العديد من االأعمال امل�رشحية والدرامية 
منها  جزءاً  هنا  نذكر  واالإذاعة،  للتلفزيون 

فرتة  "يف  احل�رش:  ال  املثال  �سبيل  على 
ال�سبعينات" اأوبريت االحتاد، اأوبريت حكيم 
اتلزمان، م�رشحية الذهب االأ�سود "م�رشحية 
"غلطة اأبو اأحمد" م�رشحية �رشكة العجايب، 
فرتة  ويف  االقد�ش،  اإلى  الطريق  م�رشحية 
واملخدوع  "غ�سمرة"  م�رشحية  الثمانينات 
العديد  اإلى  باالإ�سافة  امل�سلول"  "و�سحوة 

من االأعمال التلفزيونية. 

خروج عن النص:
ابن  ين�ساها  ال  التي  املواقف  اأطرف  من 
يف  موظف  لدور  اأدائه  خالل  �سندل 
على  قدمها  االأولى  هي  كانت  م�رشحية 
"اأبو  غلطة  بعنوان  القومي  امل�رشح  خ�سبة 
و�ساركه  ليبيا،  يف  عر�سها  مت  ثم  اأحمد" 
الذي  املدير  بدور  املطوع  اهلل  عبد  فيها 
التي تقوم بها  الغ�ش  ياأمره بتفيذ عمليات 
فيها،  يعمل  التي  البناء  مقاوالت  �رشكة 
وكان الرئي�ش الراحل معمر القذايف حا�رشاً 
الذي  امل�سهد  يتابعون  متفرج   8000 بني 
من املفرت�ش اأن يلوح له املطوع "املدير" 
عطيه...خلنا  اأخي  يا  قائاًل:  النقود  برزمة 
"فخرج  عقبة  لنا  تكون  مي�سي...ال  �سغلنا 
ا�سرتاكية  هذه  قائاًل:  الن�ش  عن  املطوع 
�سفق  بينما  مكانه  يف  فت�سمر  قومية...." 

اجلمهور بحرارة. 

الهوايات:
اأما هوايات �ساحبنا فهي كثرية ومتنوعة، 
الأمثال  وا�صتنباط  ال�صعر  نظم  بني  تتوزع 
يقول  حيث  واالأحاجي،  واالألغاز  ال�سعبية 
كثرية،  "هواياتي  نف�سه:  عن  �سندل  ابن 
حاولت العزف على اآلة العود لكنني مل اأفلح، 
ويعود ذلك اإلى ان�سغايل الدائم بالعمل، وقد 
الغناء  جتربة  اأخو�ش  اأن  اأي�سًا  حاولت 
ولكن  بالف�سل  باءت  حماوالتي  كل  ولكن 
على  كبري  حد  اإلى  وفقت  اأنني  هلل  احلمد 
كثرية  م�رشحيات  وقدمت  امل�رشح  خ�سبة 

تهم الوطن واملواطن.

إصدارات ابن صندل:
لعدة  اإ�سداره  �سندل  ابن  اإجنازات  من 
"جتربة  بعنوان  كتاب  اأهمها  موؤلفات 
ب�سكل  يوثق  كتاب  له  اإ�سدار  واأول  حياة" 
واالأهازيج  ال�سعبية  لالألعاب  متكامل 
فيه  اعتمد  والذي  1987م،  عام  واالألغاز 
يف  وم�ساهداته  ال�سخ�سية  جتربته  على 
جمل�ش  بدول  ال�سعبية  االألعاب  مهرجانات 
مقابالت  اإلى  اإ�سافة  اخلليجي  التعاون 
لبع�ش كبار ال�سن وبع�ش الكتب اخلليجية 

يف هذا املجال. 
هذا  يف  قدمه  ما  اأن  �سندل  عبيد  ويرى 
الهدف  لتحقيق  متامًا  كافيًا  يعد  الكتاب 
املرجو منه وهو هدف تطبيقي عام بدون 
هذه  توثيق  ذلك  وي�سمل  تنظري،  اأو  ثرثرة 
بالكلمات  تفا�سيلها  كل  و�رشح  االألعاب 
كيفية  تو�سيح  وكذلك  والر�سوم،  وال�سور 
اإحياوؤها  ميكن  حتى  االألعاب  هذه  تطوير 
اإلى االأجيال اجلديدة مبا ي�ساعد  وانتقالها 
من  عليها  واحلفاظ  ا�ستمرارها  على 

االندثار. 
بع�ش  بجانب  الكتاب  هذا  اأن  وي�سيف 
بع�ش  حقق  واخلليجية  املحلية  اجلهود 
الدعوة الإحياء  اإطار  االإيجابية يف  النتائج 
دخلت  حيث  وتطويرها  ال�سعبية  االألعاب 
ببع�ش هذه االألعاب يف برامج مهرجانات 
واأن�سطة  الرتاثية  والفعاليات  الطفولة 
ال�سعبي  الرتاث  مركز  اختار  كما  املراكز، 
االألعاب  بع�ش  العربية  اخلليج  لدول 
املالب�ش  حيث  من  لتطويرها  اخلليجية 
املناف�سة  التفا�سيل  وبع�ش  والتحكيم 
هذه  ومن  اللعبة،  اأ�سل  على  احلفاظ  مع 
االألعاب لعبتان من االإمارات هما الكرابي 

والدحروج. 
جمرد  لي�ست  الدعوة  هذه  اأن  �سندل  موؤكداً 

بني  من  الأنه  ولكن  بالرتاث  مرتبط  �سعار 
من  الكثري  باالإمارات  ال�سعبية  االألعاب 
النماذج التي ميكن اأن ي�ستفيد منها ال�سباب 
تربويًا وج�سمانيًا وترويحيًا وهو ما بداأت 
الوقت  ذاك  يف  دبي  �رشطة  دبي/  قيادة 
لعبة  بتطوير  قامت  عندما  عمليًا  تطبيقه 
"قبة امل�سطاع" واأ�سبحت من بني االأن�سطة 
الريا�سية املعتمدة، كما قامت بلدية دبي 

باإعداد ملعب خا�ش بها. 

تضافر الجهود:
ت�سافر  اأهمية  على  �سندل  بن  عبيد  واأكد 
اجلهود اأفراداً وجماعات هيئات وموؤ�س�سات 
من اأجل احلفاظ على الرتاث كنتاج جلهود 
�سبقت، وتبادل اخلربات لتتناقل املوروثات 

جيال بعد جيل.
املناهج  يف  الرتاث  اإدخال  يتم  اأن  اآمال 
الدرا�سية، كمادة ت�سمل التعريف بالعادات 
والتي  الرتاث  متثل  التي  والقيم  والتقاليد 
يف  الطالب  ويعي�سه  يراه  ما  مع  تلتقي 
ال�سلوكيات  وتر�سيخ  وجمتمعه،  اأ�رشته 
نفو�ش  يف  و"ال�سنع"  اجليدة  واملمار�سات 

الن�شء. 
واأن  برتاثها،  حتيا  االأمم  اإن  حقيقة  قال: 
احل�سارات هي عبارة عن جمموعة ال�سواهد 
التي ت�سري ب�سكل وا�سح اإلى القيمة العالية 
ما  كل  هي  والتي  الرتاث،  يحتويها  التي 
وخلدوا  التاريخ  عربوا  اأجداد  من  تبقى 
ومن  بها،  قاموا  عظيمة  باأعمال  اأنف�سهم 
االآثار  هذه  مادامت  نتذكرهم  اأن  الطبيعي 
قال  وكما  للعيان،  ماثلة  �سنعوها  التي 
املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان رئي�ش الدولة رحمة اهلل "من لي�ش 
ثروة  فالرتاث  حا�رش"  له  لي�ش  ما�ش  له 
ثمينة يجب املحافظة عليها واالعتزاز بها 
اإميانًا باأن االأمم ورقيها ال ميكن اأن تكون 
يف معزل عن تراثها.  وقد اأخذ هذا اجلانب 
وبخا�سة  امل�سوؤولني  اهتمام  من  كثريا 
التي  املوؤ�س�سات  باإن�ساء  فوجهوا  القادة 
االأجداد  تراث  على  واالإبقاء  بالبحث  تعنى 
وحماولة  املا�سي  اأغوار  �سرب  يف  والتعمق 
اإبرازه يف الزمن احلا�رش، الأخذ العربة من 

حياة ال�سالفني.  

    في لقائنا معه أخرج ما 
في جعبته من ذكريات 

زاخرة بالكثير من المواقف 
واألحداث

  هواياته متنوعة تتوزع 
بين نظم الشعر واستنباط 

األمثال الشعبية واأللغاز 
واألحاجي
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حيدر وقيع اهلل

مثل  بحيو�ن  تاريخه  �لإن�شان يف  يحتف  مل 
درجة  تبلغ  �أن  ك��ادت  �لتي  باخليول  �حتفائه 
متكنها من �لو�شع يف كفة مقاربة مع بني �لب�رش، 
مثلما ر�شد هذ� �لبيت �لبليغ من �ل�شعر �لعربي:

و ما �خليل �إل كال�شديق قليلة     
و�إن كرثت يف عني من ل ُيجرِّب

اإال اأن هذه املبالغة التي ج�سدها بيت ال�سعر، 
فهي مع قوتها اإال اأنها ال تبلغ الدرجة التي و�سعت 
فيها اخليول يف الثقافات االآ�سيوية القدمية التي 
نظرت اإلى احل�سان باعتباره كائنًا روحيًا ينحدر 

من جن�ش االآلهة!
من  كثري  يف  حتتفظ  اخلــيــول  ظلت  وهــكــذا 
نبعت  التي  املكانة  تلك  الثقافات مبكانة كبرية، 
بني  مــا  للخيول  املتنوعة  اال�ستخدامات  مــن 
املكابدة يف ك�سب املعا�ش ورفاه احلال الذي يعرب 

عنه اقتناء اخليول االأ�سيلة بدافع اإظهار الزينة.
ثقافتنا  يف  اخليول  مــرت  فقد  الــواقــع  ويف 
االعتزاز  حمطة  اأهمها  كثرية،  مبحطات  العربية 
باأ�سالة اخليول والتغني مبقاماتها، وال بد للعابر 
داح�ش  حمطة  عند  يتوقف  ان  اخليول  �سفر  يف 
ا�ستمرت  التي  املجنونة  ــرب  احل تلك  والــغــرباء 
االأرواح  من  العديد  خاللها  اأزهقت  عقود  الأربعة 
يف زمن اجلاهلية، ذلك ب�سبب رهان بني ح�سان 

وفر�ش.
ومع ظهور االإ�سالم مل تخ�رش اخليول مكانتها، 
بل فقد زادت  تعظيما، ومما عزز من تلك املكانة 
كما  االإ�سالم  اأدبيات  يف  للخيل  ذكر  من  جاء  ما 
اأعلت من مكانة  التي  الطاهرة  النبوية  ال�سنة  يف 
اخليل، وما جاء يف ذكرها يف الق�سم الكرمي الذي 
اخليول،  اأي  "والعاديات"  الكرمي:  القراآن  ت�سمنه 
اأ�سوات اخليل  ارتفاع  "�سبحا"،  فيعني  اأما لفظ 
التي تعدو، حتى تقدح ال�رشر بحوافرها وهي تقع 

على احلجارة القا�سية.
يعد ال�سهيل هو ال�سوت االأ�سيل الذي ت�سدره 
اخليول، وله هيئات مثال احَلْمَحْمُة التي تعرب بها 
اأ�سوات  ومن  ب�ساحبها،  ت�ستاأن�ش  عندما  الفر�ش 
ِخرُيوالكرير  ال�سَّ يذكر  كما  الَوْهَوَهُة  تذكر  اخليل 
املواقف  عن  كتعبري  يجري  مما  وغريها  والقبع 

وامل�ساعر املختلفة التي تعرتي اخليول.
مذاهب  يذهبون  اخلــيــول  ــربوا  خ الــذيــن  اإن 
�ستى يف تكييف �سهيل اخليول وا�ستقراء اإماالته 
ونرباته املتنوعة، حيث ادعى من ادعى معرفتهم 
باأ�رشار لغة ال�سهيل، لدرجة و�سلت حد املبالغة 

بـيـت

يف أدب الصهيل
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يفهم ال�سخ�ش البالغ اأن ارتكاب االأخطاء هو جزء طبيعي من حياة كل اإن�سان، ولكن يكمن االأمر 
يف كيفية التعلم من تلك االأخطاء. وب�سفة عامة، فاإن الطفل يكرب يف جمتمع يجربه على اأن يكون 

مثاليا يف خمتلف نواحي حياته بدءا من درجاته املدر�سية وطوال مرحلة الدرا�سة ب�سفة عامة.
اإن الرتكيز الدائم على اأن يكون الطفل مثاليا يوؤثر على مدى تعلمه. ولكي يتعلم الطفل، فاإن االأم 
يجب اأن تتدخل اأحيانا لت�سمن اأن الطفل لن يخطئ ب�سبب عدم اخلربة. وعلى �سبيل املثال، اإذا مد 

طفلِك يديه ليلم�ش اإناء �ساخنا على الغاز فاإنِك بالتاأكيد لن ترتكيه يحرتق لكي يتعلم من خطئه.
وقبل اأن تبدئي مع الطفل طريقا يجعله يتعلم من خطئه، وفق ما ذكر موقع "ياهو مكتوب"، 
اأن يكون الطفل كبريا مبا يكفي  اأو النقاط، ففي البداية يجب  اإلى بع�ض الأمور  اأن تنتبهي  فيجب 
لي�ستوعب الدر�ش اأو اخلطاأ وليخزن االأمر يف ذاكرته لي�ستخدمه يف مواقف مماثلة بعد ذلك. وثانيا 
اإذا كنِت �سترتكني طفلِك يتعلم من خطئه، فيجب اأال تكون عواقب اأفعاله لها تاأثري �سلبي اأو نف�سي اأو 

ج�سماين عليه على املدى الطويل.
اإن الطفل عندما ي�سل ل�سبعة اأعوام، فاإنه يكون قد و�سل ملرحلة املنطق يف التفكري، ولذلك يجب 
اأال ترتكي طفلِك يتعلم من اأخطائه قبل هذه ال�سن الأنه لن يكون يتمتع باخلربة اأو الن�سج الكايف الذي 
ي�سمح له باحلكم على االأمور مبنطق وعقل. حتب اأي اأم بالتاأكيد طفلها منذ حلظة الوالدة وحتاول 
تدعيمه وم�ساندته يف كل االأمور بدءا من الزحف وامل�سي وتعليمه كيفية كتابة ا�سمه وم�ساعدته يف 
التعرف اإلى االأ�سدقاء والوقوف بجانبه يف كل املواقف والتحديات ال�سعبة. ولكن باالإ�سافة لكل ما 
�سبق، يجب على االأم اأن ت�سمح لطفلها بارتكاب االأخطاء الأن الطفل عندما يخطئ ويتعلم من اأخطائه، 
فاإن هذا االأمر �سيبني عنده قدرا من العزمية والقوة وهي اأمور �سيحتاجها يف امل�ستقبل ليكون �سعيدا.
يجب عليِك اأن حتافظي على هدوئِك وتوازنِك اإذا كنِت تريدين تعليم طفلِك اال�ستفادة من اأخطائه، 
ويجب اأي�سا اأال تركزي على ت�سخيم اأخطاء طفلِك. واإذا ارتكب طفلِك خطاأ ما فيجب اأال ت�رشخي يف 
وجهه قائلة "كيف ميكنك اأن تفعل هذا االأمر" اأو "اأنت ال ت�ستمع ملا اأقوله" اأو "كان ميكنك اأن تنجز 

االأمر بطريقة اأف�سل"؛ الأن كل تلك اجلمل �ستدمر ثقة الطفل بنف�سه و�ستجعله ي�سعر اأنه بال قيمة.
اأن حتكي له عن خطاأ  اأنه لي�ش الوحيد الذي يرتكب االأخطاء، وميكنِك  اأن تخربي طفلِك  يجب 
ارتكبته يف ال�سغر اأو حتى منذ فرتة وجيزة، و�سيدرك الطفل بهذه الطريقة اأن احلياة مت�سي قدما 
حتى بعد ارتكاب االأخطاء، وت�ستطيعني اأي�سا اأن حتكي لطفلِك عن اأ�سخا�ش من امل�ساهري ارتكبوا 

اأخطاء ولكنهم تعلموا منها وجتاوزوا اأي اإحباطات. 

التعلم من األخطاء
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�سنويًا  للطلبة  �سيفيًا  برناجمًا  ال�رشقية  باملنطقة  واالإعالم  الثقافة  دائرة  نظمت 
لي�ستثمروا وقتهم مبا هو مفيد وممتع وليزيد الك�سب املعريف لديهم.

ال�سيخ د. �سلطان بن حممد  ال�سمو  والربنامج ي�سكل ترجمة حقيقية لروؤية �ساحب 
لرعاية  ال�سبل  اأف�سل  لتوفري  والهادفة  ال�سارقة  حاكم  االأعلى  املجل�ش  ع�سو  القا�سمي 

الطلبة-االأطفال-وتوجيه طاقاتهم وتنمية اإبداعاتهم كونهم اأ�سا�ش وعماد الوطن

اأ���ص��وات  طبقات  يف  امل��ع��اين  اإ�صقاط  يف 
اخليول.

القفاز  ال�سعراء  التقط  فقد  ذلك  وغري 
الذين تباروا يف توظيف ال�سهيل يف تبيان 
وا�ستهر  ذاع  وقــد  ال�سعرية،  مقا�سدهم 
مثالن يف ال�سعر العربي نطقت فيها اخليول 

اأو ا�ستنطقت.
ح�سان  حــال  ي�سوره  االأول  فاملثل 
ب"�سعب  الرفاه  من  حال  وهويف  املتنبئ 
خطفت  التي  الوارفة  احلدائق  تلك  بوان" 
لب احل�سان لدرجة جعلته يحرن يف م�سهد 
به   يهتف  ل�سانا  للح�سان  يجعل  درامــي 

منا�سدا مقارعا فار�سه البطل:
يقول ب�شعب بو�ن ح�شاين    

�أعن هذ� ي�شار �إلى �لطعان؟
ي�ستنكف احل�سان وي�ستنكر ملن يعي�ش يف 
الكروب  اإلى  ويغادر  يرتكه  اأن  الرفاه  هذا 
التف�سري  ياأتي  ما  �رشعان  ولكن  واحلروب. 
ينتظر،  ال  فهو  نف�سه  احل�سان  قبل  مــن 

فاالإجابة تن�ساق على ل�سانه ملزا:
ي    �أُبوُكْم �آَدٌم �َشّن �مَلَعا�شِ

َوَعلَّمُكْم ُمَفاَرَقَة �جِلَناِن
اآدم  بني  على  مب�ستغرب  فلي�ش  اأي 
ا�ستبدال النعيم بال�سدة، وهو ير�سل املعنى 

يف �سورة مليئة بالغمز واللمز. 
هذا  يف  مهم  راأي  النقاد  لبع�ش  وكان 
قد حوى  يرونه  اإذ  �سعراملتنبي،  من  البيت 
هذا  ال�ساعر  اأجرى  حيث  من  نادرا  التفافا 
ل�سان  ولي�ش  احل�سان،  ل�سان  على  القول 
اأعوزته  الــذي  الرجل  هــذا  ال�ساعر،   حــال 
القول  هذا  عن  تاريخية  حلظة  يف  اجلــراأة 
الغريب وجعلته يجري على ل�سان احل�سان 

الربيء.
اأما النموذج الثاين حلديث اخليول فهو 
الذي  �سداد،  بن  عنرتة  اجلاهلي  لل�ساعر 
ا�ستكنه �سوت احل�سان، وهو يخو�ش غمار 
الرماح  فيها  تدفقت  التي  احلامية  احلرب 
على �سدره، فيميل التقاء الطعن من ال�سدة 
والهول ووقع الن�سال، فتاأتي �سكواه معربة 

عن اآالمه كما يعك�ش البيتان:
فازوّر من وقع �لقنا بلبانه   

و�شكا �إيّل بعربة وحتمح�م
لو كان يدري ما �ملحاورة ��شتكى 

ولكان لو علم �لكالم مكلمي

امل�سهد  لهذا  حا�رشا  عنرتة  كان  لقد 
وي�ستعطف  ي�سكو  الــفــر�ــش  يجعل  الـــذي 
قيد  يتزحزح  ال  ال�ساحب  بينما  �ساحبه، 
اأمنلة،اإنها �سورة خارقة وكاريزما لفار�ش 
لل�سدة  الفر�ش  احتمال  احتماله  يــفــوق 
يبلغ  اأن  عنرتة  اأراد  اإمنا  وبذلك  واالهــوال، 
تفاخر  حتى  حمبوبته  اإلــى  ذكية  ر�سالة 

ب�سفاته وتباهي مبكرماته وبطوالته.
هال �شاألت �خليل يا �بنة مالك  

 �إن كنت جاهلة مب��ا مل تعلمي
ماذا تقول اخليل:

نالحظ اأن اأهم الكلمات الت�سويرية يف 
اخليول  كادت  او  حتدثت  الذين  امل�سهدين 
امل�رشحيان،  فعالاحلركة  هما  تتحدث  اأن 
وهما  الفعل"ازوّر:  الفعل:"طبت"ثم  اأولهما 
االنفعايل  املوقف  �سنعا  اللذان  الفعالن 

الذي ا�ستنطق احل�سان اأوالفر�ش.
فر�ساننا  "طبت"  املتنبي:  فيقول 

واخليل حتى خ�سيت وان كرمن من احلران
فاملتنبئ يخ�سى على اخليول اأن حتجم 
على  جترب  اأن  خمافة  احلركة  عن  ومتتنع 
الذي  الرغيد  والعي�ش  الرفاه  هذا  مغادرة 
فار�ش  خلزي  فيا  بــوان.  �سعب  يف  وجدته 
مترد فر�سه الذي طاملا اعتز ب�سال�سة قياده 

واإطاعته يف كل من�سط ومكره.
واإمنــا  حتــرن  ال  فهي  عنرتة  اأمافر�ش 
تزوّر ومتيل بحثا عن جناة من كرثة الطعن 
م�رشحية  �سورة  يف  دمــاء،  من  �سال  وما 
الــفــار�ــش  فــيــه  يــظــل  دام  وم�سهد  بليغة 
متما�سكا مدافعا مقاتال غري مبال باخلطب 
جتنب  من  امل�رشحي  امل�سهد  اجللل،ويبدو 
ال�ساعر ا�ستخدام الت�رشيح واللجوء الى لغة 

ال�سهيل لتعرب عن هذه املعاين املركبة.
وهي لغة ال يفهمها اإال من خرب اخليول 
ومثل  العب�سي  عنرتة  مثل  اأحوالها  وعرف 

اأبي الطيب املتنبئ.
ا�ستخدام  توظيف  يف  تفوقوا   الذين 
تبدى  �ستى،  الأوجــه  حمالة  كلغة  ال�سهيل 
يبني  ان  ال�ساعر  اراد  عندما  وجوهها  اأحد 
فر�سه  حتمل  فــاقــت  الــتــي  بطولته  ــدى  م
اال�سيل  وهو حال ال�ساعر اجلاهلي عنرتة 
فقد  الثاين  الوجه  اأمــا  العب�سي،  �سداد  بن 
ان يعرب عن ميله ملطالب  ال�ساعر  لها  اأراد 
املطالب  تلك  بــوان  �سعب  يف  اال�ستجمام 
التي بعدت ومل تتاأَت لل�ساعر فلجاأ  للتعبري 
االأمني  ل�سان ح�سانه  عن �سخطه م�ستعريا 
الذي اإن تكلم يوما لرمبا ترباأ مما رمي به ّ.
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وتكنولوجيا االت�ساالت، وعلى االبتكارات 
وزراعات  اال�سطناعية  )االأرحــام  اجلينية 
االأجنة( وعلى النزعة املوؤقتية مثل عمليات 
البريوقراطية،   حمل  حتل  التي  العمل  قوة 
و�سعى توفلر اأي�سا اإلى تطوير نهج �سيا�سي 
دورا  لعب   1975 �سنة  ففي  للم�ستقبل، 
الدميقراطية  "جلنة  ت�سكيل  يف  رئي�سا 
بدون  الدميقراطية  اأن  واأو�سح  التوقعية" 
التوقع والتطلع، حتكم على نف�سها باملوت 
التغري  �رشيعة  الراهنة  الــظــروف  ظل  يف 
اأقل  تكون  ال  رمبا  توقعية  حكومة  ولكن 
فعالة  م�ساركة  بـــدون  وت�سويها  اإيــــذاء 
ورقابة من املواطنني، وامل�ستقبل يجب اأال 
يفعل اأو تهيمن عليه النخبة، فالدميقراطية 
التوقعية فقط ميكن اأن توجد منفذا للخروج 

من التناق�ش الذي جند اأنف�سنا فيه. 
خالل   " ويكيبيديا  مو�سوعة  تــقــول 
علم  تــطــور  والت�سعينات  الــثــمــانــيــنــات 
درا�سات امل�ستقبل، لت�سمل موا�سيع حمددة 
ومنهجًا  للعمل  زمنيًا  ــدواًل  وج املحتوى 
يت�سم  الذي  اليوم،  يتحدث مع عامل  علميًا، 

بتغيري مت�سارع". 

"الدرا�سات  اأو  امل�ستقبليات  عــلــم 
"املحتمل"  امل�ستقبلية" هو علم يخت�ش بـ 
امل�ستقبل،  مــن  و"املف�سل"  و"املمكن" 
القليلة  االحتماليات  ذات  االأ�سياء  بجانب 
ميكن  التي  الكبرية  الــتــاأثــريات  ذات  لكن 
االأحــداث  مع  حتى  حدوثها.  ت�ساحب  اأن 
مثل  العالية،  االحتماليات  ذات  املتوقعة 
ت�سخم  اأو  االت�ساالت،  تكاليف  انخفا�ش 
االإنرتنت، اأو زيادة ن�سبة �رشيحة املعمرين 
ببالد معينة، فاإنه دائما ما تتواجد احتمالية 
 )Uncertainty :ال يقني" )باالإنكليزية"
كبرية وال يجب اأن ي�ستهان بها. لذلك فاإن 
املفتاح االأ�سا�سي ال�ست�رشاف امل�ستقبل هو 

علم المستقبليات 
أو "الدراسات المستقبلية" 

هو علم يختص 
بـ"المحتمل" 

و"الممكن" و"المفضل" 
من المستقبل

من  �نطالقا  متطورة،  فكرية  نظرة  عن  يعرب  �مل�شتقبل  نحو  د�ئما  �ل�شعي  �إن   
�لفردية  �لفكرية  �جلهود  فتكثيف  �حلا�رش،  و�نتهاء حلظة  �ملا�شي  عودة  عدم 
و�ملجتمعية باجتاه �مل�شتقبل، يعني فيما يعنيه حماولة �ل�شتفادة من �أخطاء 
�ل�شعادة  ي�شمن  م�شتقبل  باجتاه  �ملا�شي  وجتارب  وخرب�ت  وعر�قيل  وعرث�ت 

�لب�رشية و�لتطور �لإن�شاين.

يقول  جون ماكهيل:"امل�ستقبل هو جزء 
ال يتجزاأ من مقومات احلياة االإن�سانية". 

يبقى االإن�سان ن�سيج وحده، بقدرته على 
اخلربة  اأ�سا�ش  على  احلا�رش  يف  الت�رشف 
النتائج  �رشوط  �صمن  املدرو�صة  املا�صية 
امل�ستقبلية، واالإن�سان بافرتا�سه امل�ستقبل، 
يحتمل حا�رشه ويطيقه ويجعل ما�سيه ذا 
معنى، فاملا�سي واحلا�رش وم�ستقبالتهما 
االأعمال  توقع  يف  يتحابكان  و  يتداخالن 

امل�ستقبلية والتنبوؤ بها". 

عامل  خللق  ماكهيل  �شيغة  ت�شمل 
م�ضتقبلي اأف�ضل على النقاط التالية: 

لفهم  ودقيق  فعال  ا�ستك�ساف   - 1
العامل كما هو بكل تعقيداته وتداخالته .

وا�سعة  منوعة  جمموعة  تطوير   - 2
من التطورات امل�ستقبلية البديلة.

الفكر  مفاهيم  ت�سكيل  اإعـــادة   - 3
االإنــ�ــســاين  بالو�سع  املتعلق  ــاين  ــس االإنــ�

وبالقيم االإن�سانية. 

تــ�ــســمــيــم تـــدابـــري وتــرتــيــبــات   - 4
خللق  فعالية  اأكرث  تكون  جديدة  اجتماعية 

العامل االأف�سل الذي يتطلع اإليه االإن�سان. 

مظاهر  ثالثة  توفلر"  "الفن  حلل  لقد 
لعامل اليوم �رشيع التغري وهي �رشعة الزوال 
واجلدة والتنوع، وتتجلى �رشعة الزوال يف 
منها  والتخل�ش  اجلديدة  املنتجات  طرح 
ويف نبذ العالقات االإن�سانية، وتبدو اجلدة 
"احلدوثات"  ويف  اجلــديــدة  االأدوات  يف 
ال  التي  والعلمية  ال�سيا�سية  وامل�ساكل 
�سابقة لها، بينما ينهال التنوع على النا�ش 
بجديد املنتوجات واأ�ساليب احلياة وت�ستمل 
امل�ستقبل  �سدمة  من  االأخـــرى  امليادين 
التي  واملعطيات  املعلومات  طوفان  على 
اأدوات التحليل  تتيحها احلا�سوبات وجديد 

حتديد وتقلي�ش عن�رش "ال يقني" الأنه ميثل 
خماطرة علمية." 

حماوالت  تطورت  االأخــرية  العقود  يف 
الــ�ــســيــطــرة عــلــى املــ�ــســتــقــبــل، مــن خــالل 
التخطيط  يف  املــتــالحــقــة  ــرات  ــطــوي ــت ال
ق�سري  تقليدي،  تخطيط  من  ومنهجياته؛ 
تخطيط  ــى  اإل املــدى،  بعيد  اأو  متو�سط  اأو 
اأ�ساليب  مناهج  ظهرت  حتى  ا�سرتاتيجي، 
البعيد  امل�ستقبل  و�سف  ــاول  حت جــديــدة 
بالدرا�سات  عــرفــت  الــتــي  ــي  وه ن�سبًيا، 
امل�ستقبلية  ويبدو اأن الدرا�سات امل�ستقبلية  
القرارات على  اإلى م�ساعدة �سانعي  تهدف 
�سيا�سات  وتبني  ر�سيدة،  قــرارات  اتخاذ 
وقابلة  وا�سحة  ــداف  اأه وحتديد  حكيمة، 
وكفوؤة  فعالة  و�سائل  وا�ستخدام  للتحقيق، 
الو�سائل  من  وغريها  االأهــداف  تلك  لبلوغ 
الكفيلة بال�سيطرة على امل�ستقبل و�سبطه. 

ا�سطالح  اإلــى  تو�سل  من  اأول  وكــان 
االأملـــاين  املــــوؤرخ  هــو  امل�ستقبل  ــة  ــس درا�
1930م،  عــام  فلنختاهيم«  ــيــب  »اأو�ــس
اال�سم  وهــو   Futurology ا�سم  حتــت 
اللغة  يف  امل�ستقبلية  للدرا�سة  ال�سائع 
الفرن�سي  امل�سطلح  ويقابله  االإجنليزية، 
Prospertive للعامل »جا�ستون برجيه« 
 aFuture ا�سم  اأحــيــاًنــا  عليها  ويطلق 

 .)Studies)1
وقد اأمكن تعريف  الدرا�سات امل�ستقبلية  
والدرا�سات  البحوث  من  »جمموعة  باأنها 
التي تهدف اإلى الك�سف عن امل�سكالت ذات 
اإيجاد  على  والعمل  امل�ستقبلية،  الطبيعة 
حتديد  اإلــى  تهدف  كما  لها،  عملية  حلول 
املتغريات  وحتليل  االأحــــداث  اجتــاهــات 
ميكن  والتي  امل�ستقبلي،  للموقف  املتعددة 
اأن يكون لها تاأثري على م�سار االأحداث يف 
الدرا�سات  تعريف  اأمكن  كما  امل�ستقبل". 
من  امل�رشوط  »التنبوؤ  باأنها  امل�صتقبلية  
اأنها  اأو  ن�سبي«.  وعلمي  احتمايل  منظور 
البيانات  ب�سقل  يهتم  علمي  »تخ�س�ش 
وحت�سني العمليات التي على اأ�سا�سها تتخذ 
جماالت  خمتلف  يف  وال�سيا�سات  القرارات 
التجارية  االأعمال  مثل  االإن�ساين،  ال�سلوك 
هذا  من  والغر�ش  والتعليمية،  واحلكومية 
اأن  القرارات  متخذي  م�ساعدة  التخ�س�ش 
البديلة  املناهج  بني  من  بحكمة  يختاروا 

المستقبلية 
نحو غد أفضل "1"

حواس محمود
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امل�ستقبلية   الدرا�سات  اإن  القول  وميكن 
وذلك  اأف�سل،  م�ستقبل  ت�ساعدنا على �سنع 
متعددة،  منافع  مــن  تــوؤمــنــه  مــا  بف�سل 
�سنتحدث عنها بالتف�سيل يف العدد القادم.

امل�سوؤولة  ال�رشائح  ذلــك  يف  مبا  ككل 
توجد  بــلــدانــنــا ال  فــفــي  الــ�ــســيــا�ــســة،  ــن  ع
ولالإ�سكان  للبيئة  تخطط  علمية  درا�سات 
الــفــردي،  ولالقت�ساد  الــغــذائــي  ولــالأمــن 
فال�سائد  جــرا.  وهلم  والوطني  والعائلي 
"الطوارئ" واأ�سلوب  مع  التعامل  عادة  هو 
البحث عن  من  بدال  امل�سكالت  مع  التكيف 
"العقلية  املقدمة  ويف  وجذورها  اأ�سبابها 

االرجتالية".
"العقل  درا�سته  يف  الدكتور  يالحظ 
هناك  اأن  امل�ستقبلي"  والتوجيه  العربي 
وحتليلها  معاجلتها  ينبغي  اأ�سباب  ثالثة 

االرجتالية  الذهنية  تفّرخ  التي  هي  الأنها 
فهو  امل�ستقبلي؛  للتخطيط  املــعــاديــة 
ي�سنفها ويحللها هكذا: "هذه الظاهرة التي 
قدمنا من قبل ت�سخي�سا لها على م�ستويات 
خمتلفة، حتتاج اإلى تعليل. فمن ال�رشوري 
اأن نبحث عن االأ�ساليب التي توؤدي بالعقل 
والر�سمي  ال�سعبي  امل�ستوى  على  العربي– 
الفردي واجلماعي–  امل�ستوى  وكذلك على 
امل�ستقبل،  منطقة  من  االقرتاب  جتنب  اإلى 
الراهنة  اللحظة  يف  جهوده  كل  وتركيز 
امليدان  وتــرك  مبا�رش  وقتي  هــو  وفيما 
للتدخل  حماولة  دون  للظروف  امل�ستقبلي 
زكريا  فــوؤاد  الدكتور  ويــرد  فيه".  امل�سبق 
الدينية،  ــبــاب:  االأ�ــس ــذه  ه اإلـــى  الــظــاهــرة 

ع  وتو�سِّ معني«  زمــن  يف  للفعل  املتاحة 
مفهوم  من  للم�ستقبالت  الدولية  اجلمعية 
الدرا�سات امل�ستقبلية  على اأ�سا�ش طبيعتها 
هي  رئي�سة  عــنــا�ــرش  اأربــعــة  خـــالل  مــن 

العنا�رش التالية: 
على  تركز  التي  الدرا�سات   اأنها   -  1
ا�ستخدام الطرق العلمية يف درا�سة الظواهر 

اخلفية. 

العلم؛ فهي  اأو�سع من حدود  اأنها   -  2
تت�سمن اجلهود الفل�سفية والفنية جنًبا اإلى 

جنب مع اجلهود العلمية. 

لبدائل  نطاق  مع  تتعامل  اأنها   -  3
مفردة  اإ�صقاط  مع  ولي�ض  املمكنة،  النمو 

حمّددة للم�ستقبل.
 

التي تتناول  الدرا�سات   اأنها تلك   - 4
 5 بني  تــرتاوح  زمنية  اآمــاد  يف  امل�ستقبل 

�سنوات و50 �سنة. 

وت�ستند الدرا�سات امل�ستقبلية  اإلى عدة 
مطورة،  ب�سورة  ا�ستخدامها  ميكن  مبادئ، 
املرغوبة  امل�ستقبالت  على  بالرتكيز 
يف  باالإ�رشار  وذلك  توجد،  اأن  نحب  التي 
احلا�رش على اأن نغري ما نفعله االآن، ومن 
اأهم مبادئ الدرا�سات امل�ستقبلية  املبادئ 

التالية: 
 :Continuity اال�ستمرارية  مبداأ   .1
للحا�رش  ــداًدا  ــت ام امل�ستقبل  توقع  وهــو 
اأن  توقع  مثل  العلمية  احلقائق  وخا�سة 
نف�ش  يف  املحيطات  اأو  ــار  ــه االأن تــكــون 
اأي  الــقــادمــة،  ــالأعــوام  ل املعتاد  مكانها 
للحا�رش  املا�سي  من  احلوادث  ا�ستمرارية 

للم�ستقبل. 

وهو   :Analogy التماثل  مبداأ   .2
اأمناط احلوادث كما  اأن تتكرر بع�ض  توقع 

هي من وقت الآخر. 

 :Accumulation الرتاكم  مبداأ   .3
نف�ش  على  االأحــكــام  نف�ش  تــراكــم  وهــو 
ملدد  االأ�سخا�ش  اخــتــالف  مــع  الــوقــائــع، 

تتفاوت تاريخًيا. 

   الدراسات المستقبلية  
هي مجموعة من 

البحوث والدراسات 
التي تهدف إلى 

الكشف عن 
المشكالت ذات 

الطبيعة المستقبلية

واحل�سارية، واالجتماعية ال�سيا�سية.
وبخ�سو�ش ال�سبب الديني، فاإن انت�سار 
"التواكلية" واالعتقاد يف  اأفكار وذهنيات 
اأدوارا  جمتمعة  تلعب  والقدرية  املحتوم 
والعلمي  امل�ستقبلي،  التفكري  طم�ش  يف 
ال�سليم  املخرج  فاإن  هنا  ومن  واالإن�ساين. 
هو  زكريا  فوؤاد  الدكتور  نظر  وجهة  ح�سب 
الت�سدي بالنقد جلميع الظواهر التي ت�سل 
اخلرايف،  والتطبيق  الفهم  من  النوع  بهذا 

واملتخلف للدين. 
احل�ساري  ــو  وه اآخـــر  عــامــل  وهــنــاك 
العربي  االإن�سان  املتمثل حتديدا يف عالقة 
م�ستوى  حتدد  بالزمن  العالقة  اإن  بالزمن. 
التحليالت  ففي  احل�سارة؛  قوة  اأو  �سعف 
التي ي�ست�سهد بها الدكتور فوؤاد زكريا، وهي 
واالأ�ستاذ  جدعان،  فهمي  الدكتور  من  لكل 
باأن  ي�ستنتج  فاالأول  العامل.   اأمني  حممود 
اخللفاء  ع�رش  بعد  االإ�سالمي،  "التاريخ 
الرا�سدين كان ينطوي على حتمية "التقدم 
اأن  فريى  العامل  االأ�ستاذ  اأما  االأ�سواأ".  اإلى 
الع�رش  يف  االإ�سالمية  العربية  "النظرة 
مفهوم  عام  ب�سكل  ي�سودها  كان  الو�سيط 
التطورية، بل كان  الروؤية  للزمن يخلو من 
يغلب عليها الطابع االرتدادي"؛ اإن املوقف 
من الزمن ال يزال هو هو يف الثقافة العربية 

الراهنة.
الدكتور  الثالث الذي حّدده  العامل  اأما 
وال�سيا�سي،  االجتماعي  يف  زكريا  ــوؤاد  ف
اإفراز  يف  مف�سليا  دورا  يلعب  بــدوره  فهو 
العلمي  التخطيط  وعــدم  ــال  االرجت عقلية 
املقهور  العربي  فاالن�سان  وامل�ستقبلي. 
االإنكفاء  لديه  يولد  و�سيا�سيا  اجتماعيا 
على  االنفتاح  وعــدم  املغلقة،  ــذات  ال اإلــى 
ويخلق  الناجحة،  املعا�رشة  التجارب 
اإلى  به  ويدفع  امل�ستقبل،  من  اخلوف  لديه 
االحتفال النو�ستاجلي باملا�سي للتعوي�ش 

عن احلا�رش القامت واملظلم.
الثالثة  العوامل  ونقد  حتليل  اأن  اأعتقد 
بالراهن  مــرورا  القدمي  التاريخ  خالل  من 
وثقافة  فكر  بناء  عملية  ي�سهل  اأن  ميكن 

وذهنيات بديلة.

ترميم الحياة!

تعرت�ش  التي  العقبات  لبع�ش  �رشيعة  معاجلات  احلياة  تتطلب  كثرية  اأحيان  يف 
طريقنا، ويف اأحيان اأخرى من االأف�سل التعامل مع امل�ساكل وال�سعوبات احلياتية كما 
هي دون تدخل اأو حماولة للعالج مبعنى تركها لت�سلح نف�سها بنف�سها الأن نتائج اأي جهد 

لتقومي االعوجاج �سيزيده اعوجاجًا وتعقيداً.
التي  اخلاطئة  ال�سلوكيات  بع�ش  تزعجك  لكن  حتبهم،  اأ�سدقاء  تلتقي  قد  احلياة  يف 
ت�سدر منهم، وقد جتد بع�ش ال�سلبيات يف تعاملهم �سواء معك اأو مع االآخرين، فاإذا ن�سحت 
واإذا �سمتَّ وتركت  اأ�سبحت �سديقًا غري مرغوب به،  اأنك  الن�سيحة فقد تكت�سف  وكررت 
االأمور ت�سري فاإنك تكون قد خنت اأب�سط مفاهيم ال�سداقة وهي اأن ال�سديق مراآة ل�سديقه 

ي�ساهد من خاللها عيوبه و�سقطاته ليعاجلها وي�سلح اأحواله.
يف احلياة اأمور اأكرث تعقيداً و�سعوبة من �سديق �سيء، مثل اأن تعاين فتاة يف مقتبل 
العمر ل�سنوات من ق�سوة ال تفهم �سببها من اأبيها اأو اأمها وبعد اأن ن�سجت وكربت وا�ستقلت 
تظل ت�ساأل عن �سبب كل الظلم الذي تعر�ست ومتت ممار�سته �سدها.. اأي�سا قد ن�سمع ق�سة 
زوجة دوما تتعر�ش للعنف من زوجها دون اأي �سبب، واجلميع من اأ�رشتها يحثونها على 
ال�سرب والتحمل فال جتد من ي�ساندها اأو يقف معها.. قد ت�ساهد جارك اأو زميلك يف العمل 
اأو اأحد اأقربائك وقد غطاه الذبول واأعياه الهم، وهو واقع طريح على فرا�ش املر�ش، وهو 
باالأم�ش كان ميالأ املكان ح�سورا و�سوتا واليوم عيناه يف ذهول اإما ب�سبب االأمل اأو خوفا 

من املجهول...
نعلمها  ال  بل  بها  ن�سمع  ال  وقد  ن�ساهدها  ال  قد  اأخرى  كثرية  اأمور  اأي�سا  احلياة  يف 
احلياة  وتبقى  متعددة..  واالآالم  متنوعة  املواجع  فاإن  هذا  كل  من  الرغم  وعلى  نهائيا 
حتتاج بني وقت واآخر لرتميم، مبعنى مراجعة لنعالج بع�ش االأخطاء والزالت وال�سقطات.. 
نحتاج بب�ساطة اأن تكون �سمائرنا م�ستيقظة ومتوثبة لتقدمي االعتذار ملن نرتكب �سده 
اأي خطاأ مهما كان. اإذا كنا نريد فهم احلياة ب�سكل مريح، جندها يف الت�سامح مع النا�ش 
ون�رش الف�سائل الطيبة واالبت�سام والهدوء، واأ�ستذكر يف هذا ال�سياق حديث ر�سولنا احلبيب 
حممد �سلى اهلل عليه و�سلم عندما قال: "اإنكم لن ت�سعوا النا�ش باأموالكم ف�سعوهم بب�سط 
الوجه وح�سن اخللق". وبال�سبط هذا الذي نحتاجه بحق، ففي كثري من االأحيان اأ�سدقاوؤك 
واأقاربك وحتى من هم ي�سريون يف ال�سارع، ال يريدون منك �سيئًا وال ينتظرون منك مااًل 

اأو هدايا بقدر حاجتهم البت�سامة وجه ميلوؤه ح�سن اخللق والطيبة.
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قاسم سعودي

�لإمار�تية عائ�شة عبد �لرحمن من �لطاقات �مل�رشحية �ملهمة يف �مل�رشح �لإمار�تي، قدمت وما ز�لت تقدم �لكثري 
للدر�ما �لإمار�تية و�خلليجية يف �مل�رشح و�لإذ�عة و�ل�شينما و�لتلفزيون، �بنة �لكوميديا و�لرت�جيديا �مل�شكونة 
بال�شدق و�حلد�ص �ملجتمعي و�لإن�شاين يف م�شو�رها �لذي �نطلق مطلع �لثمانينيات و�لذي تو��شل ب�شكل �إبد�عي 
مثمر بالعديد من �ل�شخ�شيات و�لأدو�ر �لتي تقم�شتها وعيًا وبح�شور در�مي وتعبريي �شهدته خ�شبات �مل�رشح 

�لإمار�تي و�لعربي وخ�شو�شًا �أيام �ل�شارقة �مل�رشحية �ل�شجرة �لأولى مل�شار�ت �مل�رشح يف �لإمار�ت..

شجرة األيام..
تتحدث الفنانة عائ�سة عبد الرحمن عن 
اأيام  قائلة:  امل�رشحية  ال�سارقة  اأيام 
لكل  االأول  املتنف�ش  امل�رشحية  ال�سارقة 
هي  والعرب،  االإماراتيني  امل�رشحيني 
من الفعاليات الكبرية التي اأ�سهمت، وال 
لدى  امل�رشحي  الوعي  تطوير  يف  تزال 
الفنانني، ولدى اجلمهور من خالل حزمة 
واملحا�رشات  والندوات  االأن�سطة  من 
اإلى  باالإ�سافة  امل�رشحية،  واللقاءات 
وتنوعها  اجليدة  امل�رشحية  العرو�ش 
من  خرجُت  ولقد  واالإن�ساين،  الفني 
اجلوائز  من  بالعديد  املهرجان  هذا 
وبالكثري  الطيبة،  امل�رشحية  وبال�سمعة 
كل  يف  فاأحتدى  واملعارف،  اخلربة  من 
اأواًل،  نف�سي  املهرجان  يف  يل  م�ساركة 
وطموحي،  اآمايل  ير�سي  ما  تقدمي  عرب 
ينتظر  الذي  اجلمهور  وطموح  واآمال 
درامية  وم�ساهدة  جديدة  �سخ�سيات 
الرحمن  عبد  عائ�سة  جديد  من  ممتعة 

على اخل�سبة امل�رشحية.

إبداعات عائشة..
امل�رشح  مبدعي  من  الكثري  حتدث 
امل�سكونة  جتربتها  عن  االإماراتي 
باجلوانز باالأدوار امل�رشحية والدرامية، 
اجل�سمي..  اأحمد  الفنان  قال  حيث 
للممثلة  حي  مثال  الرحمن  عبد  عائ�سة 
املتجددة، فكان امل�رشح هو بيتها الكبري 
الذي ج�سدت فيه اإبداعاتها، بينما حتدث 
حني  قائاًل:  اهلل  عبد  اإ�سماعيل  االأ�ستاذ 
اأكتب ن�سًا م�رشحيًا اإلى �سخ�سية ن�سائية 
خميلتي  اإلى  تقفز  خا�سة،  قدرات  ذات 
عائ�سة عبد الرحمن، ثم �رشعان ما ت�سق 
والبناء  الن�ش  حوارات  بني  طريقها 
متتلك  كفنانة  لل�سخ�سية،  الدرامي 
الكثري من احل�ش وال�سدق التعبريي على 
رجب  ح�سن  الفنان  امل�رشحية.  اخل�سبة 
لعائ�سة  االإبداعية  امل�سافات  عن  حتدث 
وخ�سو�سا يف م�رشحية "خبز خبزتوه " 
وم�رشحية "اآباء للبيع اأو لالإيجار" التي 
وغنيًا  �سعبًا  دوراً  عائ�سة  فيها  قدمت 
باحلاالت االإن�سانية والدرامية من خالل 
اأدائها العفوي وطرحها املتوا�سل حول 
الداخلية  وطبيعتها  ال�سخ�سية  اأبعاد 

واخلارجية.

سيدة الخشبة المسرحية.. 
يف جتربتها امل�رشحية املبدعة ح�سلت 
من  الكثري  على  الرحمن  عبد  عائ�سة 
ال�سارقة  اأيام  يف  وخ�سو�سًا  اجلوائز 
منها،  املختلفة  بدوراتها  امل�رشحية 
جائزة اأف�سل متثيل يف م�رشحيات "حبة 
رمل" عام 1990 وم�رشحية "زمزمية" 
عام   " "زهرة  وم�رشحية   ،1998 عام 
اأو  للبيع  " اآباء  1999، وم�رشحية  عام 
لالإيجار " عام 2002، وم�رشحية "�سما" 
"بقايا جروح"  2003، وم�رشحية  عام 
التي  للجوائز  باالإ�سافة   ،2005 عام 
ح�سلت عليها يف املهرجانات اخلليجية 
امل�رشح عن دورها يف  لقب ملكة  منها 
اأف�سل  العمر" وجائزة  "نزيف  م�رشحية 
اخلليجي  امل�رشح  مهرجان  يف  ممثلة 
دورها يف  2009 عن  عام  الكويت  يف 
اجلوائز  "اللوال"، وغريها من  م�رشحية 
كعا�سقة  توجتها  التي  والتكرميات 
للم�رشح وطقو�سه االإن�سانية واجلمالية.  

أيام الشارقة 
المسرحية تعتبر 
المتنفس األول 

لكل المسرحيين 
اإلماراتيين والعرب.

تجربتها مسكونة 
بالجوانز واألدوار 

المسرحية 
والدرامية.

الفنانة اإلماراتية 
عائشة عبد الرحمن

المسرح بيتي الكبير وحلمي المتجدد..



يف حميطها الرتكوازي تتتابع بال تعرث، بعيدة عن ال�سباك واالأ�رشاك، وعن 
مرمى الب�رش.

ت�سبح الكائنات يف كونها املرجاين مبتهجة،حتتمي يف ح�سن �سرته البديع 
حتت مظلة �سخرية عمالقة يف املاء. م�سكنها احلجري م�سور بال�سماوي الرقراق.

اأجواء ونهارات  الطبيعة اخلالبة،حيث ثمة  باألوان  ال�سباب  ي�سمو  يف املاء.. 
وادعة، تت�سكل ككف اإلهي منب�سط للحياة.

حياة..خالية من نزاعات االأر�ش وفو�سى اخلالفات املتقاطعة.
اإلى  كائنات املاء يف دميومة التطهر ت�ستوعب تفا�سيل موطنها بال حاجة 

و�سائل ا�ستك�ساف ُمَرّمَزة اأو ُمرَبجَمة ت�ستبد بها.
حيث  املزمن؛  التاريخي  الهدوء  �سوى  التعرف  بالدنا؛  بحر  بكريف  اأعماق 
املحمودة  ال�سفرة  تكت�سح  حيث  الوداعة،هنا  خ�سم  يف  حرث  بال  البذور  تنمو 
�سلب املعني فين�سبط تناغم االتزان يف بقعة متهللة بوجه اهلل، مغمورة بهيبة 

ال�سالم يف ظل �سجرة من مرجان مبللة بامللح العذب.
االإبـــداع  لينت�رش  النمو،  عــن  اجلــمــال  يتوقف  ال  االأزرق  العمق  يف  هنا   
نطاق  يف  الر�سد  حالة  عن  يخرج  ال  لكنه  مدى؛  اليحده  المعا  ال�سوء  كانت�سار 
مهابة  يف  املعني  �سواهد  بال�رشوق  تخ�سب  ال�سم�ش  وحدها  الالمعة،  ال�سفافية 
الكائنات املائية  الأعماق تتحرر  كربى،فت�صطع عميقا بال هبوط، يف �رشفةيف 
ال�سفراء، وتنه�ش بلطافة اإلى بهو ال�سائل املالح، تتح�س�ش الرغبة فتح�سل على 
البهي بال تاأجيل،اإنها ت�سعد وتنزل يف قمم مائية حيث كل قطرة منها  قوتها 

حتتفي باحلياة.
اإياها اهلل؛ لكننا ال  هو عر�ش رباين كلوحة �سم�سية مزخرفة باملاء، منحها 
نراه. يف هذا "اخلور الكلباين*" ترتع النعم االإلهية يف فردو�سهااملنحوت بيد اهلل.

* ال�سورة الأعماق خور كلباء بال�سارقة 

عرش مائي
فاطمة محمد الهديدي
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)1( 
املنا�سبات  حتولت  املال"،  يرى  اأن  ميكنه  االأعمى  "حتى  ال�سيني  املثل  خطى  على 
واملهرجانات اإلى فر�سة ذهبية للتجار لزيادة غلتهم من االأرباح، ولكن تعجب من جمموعة 
الربح بل تبقى ب�ساعتهم  البائعني وكاأنهم من خارج حدود الزمن وال يكرتثون ملوا�سم  من 

وهام�ش ربحهم بدون تغيري على مدار العام، فهل معادلة العر�ش والطلب ال تنطبق عليهم؟
 

)2( 
�سهر رم�سان املبارك، وقريبًا عيد الفطر ويحني بعده عيد االأ�سحى، منا�سبات لها قد�سيتها 
اخلا�سة يف نفو�ش اجلميع، وبالرغم من اال�ستياء البادي علينا، اإال اأننا ن�ست�سلم جلنون االأ�سعار 
اأثناء حلولها، اأ�سفنا اإليها بعد ذلك العديد من املنا�سبات، كليلة الن�سف من �سعبان واالأيام 
العودة  "منا�سبة"  منها  للربح  اأخرى  موا�سم  التجار  عليها  اأ�ساف  بينما  وغريها،  الوطنية 
ال�سوق  اأّن ممار�سات  اإال  التي جتتاحنا جميعًا  والفرح  ال�سعادة  اأجواء  فبالرغم من  للمدار�ش. 
اأيامًا �سعبة يف بع�ش االأحيان، خ�سو�سًا عندما جتتمع عدة منا�سبات يف مدد  جتعل منها 
زمنية متقاربة، فالغالء متعمد وفاح�ش وال منا�ش من التعامل بامتعا�ش مع �سلبياته، ولكن 

هل هذه بالفعل هي احلالة العامة لل�سوق يف هذه املوا�سم؟
من  جمموعة  اإحيائها  على  يقوم  والتي  ال�سعبية  االأ�سواق  الأحد  زيارتي  عن  هنا  اأحتدث 
كانت  امل�سقوف،  ال�سوق  وبجواره  ال�سارقة  يف  العر�سة  �سوق  ال�سن،  كبار  املواطنني  التجار 
الزيارة ل�رشاء جمموعة من الهدايا لالأطفال احتفااًل بليلة الن�سف من �سعبان، وانده�ست من 
اأن ال�سوق كان �سبه فارٍغ من املت�سوقني، بالرغم من احتوائه على جميع الهدايا التي تنا�سب 
مثل هذه االحتفاالت، وتوجد به العديد من املنتجات التي ال ميكن احل�سول عليها يف االأ�سواق 

التقليدية.
)3( 

كان ما مييز ال�سوقني باأن ب�ساعتهما مل تتغري اأ�سعارها عن االأيام العادية، بل اإن اأ�سعار 
بع�ش الب�سائع اأقل بكثري من االأ�سواق التقليدية، اأمر يثري الده�سة، فالب�سائع يف ال�سوقني هي 
االأ�سعار بينما  اأ�سده، فلماذا مل تزدد  الن�سف من �سعبان، والطلب عليها يف  لليلة  اأن�سبها  من 

جتاوزت اأربعة اأ�سعافها يف االأ�سواق التقليدية؟ 
ال�سك باأن جتربة اإمارة ال�سارقة رائدة يف احلفاظ على املوروث الرتاثي بجميع اأ�سنافه، 
ومن بينها االأ�سواق الرتاثية، فلو ا�ستطعنا الرتويج بكونها وجهة للت�سوق الفعلي الكتملت مع 

ما متثله من مزايا حفاظًا للموروث ال�سعببي. 

أسواق خارج الزمن



عباس محمود العقاد
الجمال هو الحرية

�شابق يف  وع�شو  م�رشي.  و�شاعر  و�شحفي  ومفكر  �أديب  �لعقاد  عبا�ص حممود 
جمل�ص �لنو�ب �مل�رشي. مل يتوقف �إنتاجه �لأدبي رغم ما مر به من ظروف قا�شية؛ 
حيث كان يكتب �ملقالت وير�شلها �إلى جملة ف�شول، كما كان يرتجم لها بع�ص �ملو�شوعات.
��شتهر مبعاركه �لأدبية و�لفكرية مع �ل�شاعر �أحمد �شوقي و�لدكتور طه ح�شني و�لدكتور 
زكي مبارك و�لأديب م�شطفى �شادق �لر�فعي و�لدكتور �لعر�قي م�شطفى جو�د و�لدكتورة 
عائ�شة عبد �لرحمن )بنت �ل�شاطئ(، كما �ختلف مع زميل مدر�شته �ل�شعرية �ل�شاعر عبد 
�لرحمن �شكري و�أ�شدر كتاب من تاأليفه مع �ملازين بعنو�ن �لديو�ن هاجم فيه �أمري �ل�شعر�ء 

�أحمد �شوقي.

جهد ذاتي
ــه عــلــى املــرحــلــة  ــت ــس ــ�ــرشت درا� ــت اق
االبــتــدائــيــة فــقــط؛ لــعــدم تــوافــر املــدار�ــش 
ولد  حيث  ــوان،  ــس اأ� حمافظة  يف  احلديثة 
ون�ساأ هناك، كما اأن موارد اأ�رشته املحدودة 
مل تتمكن من اإر�ساله اإلى القاهرة كما يفعل 
ذكائه  على  فقط  العقاد  واعتمد  االأعيان. 
حتى  واملعرفة  التعلم  على  و�سربه  احلاد 
اأ�سبح �ساحب ثقافة مو�سوعية ال ت�ساهى 
اأبًدا، لي�ش بالعلوم العربية فقط واإمنا العلوم 
اللغة االإجنليزية  اأتقن  ا؛ حيث  اأي�سً الغربية 
على  املتوافدين  لل�سياح  خمالطته  مــن 
من  مكنه  مما  واأ�سوان،  االأق�رش  حمافظتي 
البعيدة.  الثقافات  على  واالإطــالع  القراءة 
نبوغه،  م�سدر  العقاد  اإ�ــرشار  كان  وكما 
ا،  فاإن هذا االإ�رشار كان �سبًبا ل�سقائه اأي�سً
فبعدما جاء اإلى القاهرة وعمل بال�سحافة 
االأ�ستاذ  وال�ساعر  املفكر  يد  على  وتتلمذ 
كلية  خريج  حممد،  ح�سني  حممد  الدكتور 

اأ�سول الدين من جامعة القاهرة.
املازين  اإبراهيم  مع  بالتعاون  اأ�س�ش 
الديوان"،  "مدر�سة  �سكري  الرحمن  وعبد 
التجديد  اأن�سار  من  املدر�سة  هذه  وكانت 
يف ال�سعر واخلروج به عن القالب التقليدي 
يف  للحرير  مب�سنع  العقاد  عمل  العتيق. 
احلديدية  بال�صكك  وعمل  دمياط،  مدينة 
حيث  وافــراً  حظًا  التعليم  من  ينل  مل  الأنه 
لكنه  فقط،  االبتدائية  ال�سهادة  على  ح�سل 
بالقراءة  مولعًا  ــان  ك نف�سه  الــوقــت  يف 
معظم  اأنــفــق  وقــد  املــجــاالت،  خمتلف  يف 
بعمل  والتحق  الكتب،  �ــرشاء  على  نقوده 
كتابي مبحافظة قنا، ثم نقل اإلى حمافظة 

ال�رشقية.

الوظيفة السجن
وظــائــف احلــكــومــة ا�ــســتــغــل الــعــقــاد 
وم�سلحة  املديريات  يف  كثرية  بوظائف 
وديــوان  احلديد  �سكة  وم�سلحة  التلغراف 
االأوقاف وا�ستقال منها واحدة بعد واحدة. 

القرن  رق  "اال�ستخدام  اأن  كتب  وملــا 
منها  اال�ستعفاء  اأهبة  على  الع�رشين" كان 
لال�ستغال بال�سحافة، يقول: "ومن ال�سوابق 
التي اأغتبط بها واأحمد اهلل عليها اأنني كنت 
ا�ستقال  م�رشي  موظف  اأول  اأرجــح  فيما 
من وظيفة حكومية مبح�ش اختياره، يوم 
كانت اال�ستقالة من الوظيفة واالنتحار يف 
الراأي عند  الغرابة وخطل  طبقة واحدة من 
االأكرثين، اإن نفوري من الوظيفة احلكومية 
من  كان  يقد�سها  الذي  العهد  ذلك  مثل  يف 
ال�سوابق التي اأغتبط بها واأحمد اهلل عليها.. 
خرب  تلقيت  اأنني  اليوم  حتى  اأن�سى  فال 
اأكرهتني  التي  االأولــى  الوظيفة  يف  قبويل 
خرب  اأتلقى  كاأنني  طلبها  على  الــظــروف 
اإذ  والعبودية..  االأ�ــرش  اأو  بال�سجن  احلكم 
االإميان باأن املوظف رقيق  اأوؤمن كل  كنت 
ثقافة  ذا  العقاد  كــان  الع�رشين.  الــقــرن 
وا�سعة، اإذ عرف عنه انه مو�سوعي املعرفة. 
والفل�سفة  االإن�ساين  التاريخ  يف  يقراأ  فكان 
بداأ  االجتماع،  وعلم  النف�ش  وعلم  واالأدب 
زاد  ثم  والنقد،  بال�سعر  الكتابية  حياته 
كتبه  يف  دافع  والدين.  الفل�سفه  ذلك  على 
وعلميا  فل�سفيا  االإميان  وعن  االإ�سالم  عن 
ككتاب اهلل وكتاب حقائق االإ�سالم واأباطيل 
خ�سومه، ودافع عن احلرية �سد ال�سيوعية 
�سيا�سي(.  )مذهب  والفو�سوية  والوجودية 
ا�سمه  فل�سفيا  كتابا عميقا  املراأة  كتب عن 
حيث  من  املراأة  فيه  يعر�ش  ال�سجرة،  هذه 

فيه نظريته يف  والطبيعة وعر�ش  الغريزة 
اجلمال.

الجمال هو الحرية
احلرية،  هو  اجلمال  اأن  العقاد  يقول 
قبيح  �سيء  الــى  ينظر  عندما  فاالإن�سان 
تنقب�ش نف�سه وينكبح خاطره ولكنه اذا راأى 
ويطرد خاطره،  نف�سه  تن�رشح  �سيئا جميال 
اذن فاجلمال هو احلرية، وال�سوت اجلميل 
وال  احلنجره  من  ب�سال�سه  يخرج  الذي  هو 
اذا  لكنه  اآ�سنا  يكون  واملاء  فيها،  ينحا�ش 
جرى وحترك ي�سبح �سافيا عذبا. واجل�سم 
فال  حــرا  يتحرك  الــذي  اجل�سم  هو  اجلميل 
االآخــر،  على  منا  قد  منه  ع�سوا  ان  ت�سعر 
وكاأن اأع�ساءه قائمة بذاتها يف هذا اجل�سد. 
وللعقاد اإ�سهامات يف اللغة العربيه اإذ كان 
بالقاهرة  العربية  اللغة  جممع  يف  ع�سوا 
العربيه  اللغه  وا�سدر كتبا يدافع فيها عن 

ككتابه الفريد من نوعه اللغة ال�ساعرة.

معاركُه األدبية
َجَعلْتُه  اأدبية  العقاد معارك  ويف حياة 
مع  معاركه  منها:  والكتابة،  القراءة  نهَم 
القراآن،  اإعجاز  فكرة  ومو�سوعها  الرافعي 
طه  ومع  واحلــيــوان،  االإن�سان  بني  واللغة 
املعري  الــعــالء  ــي  اأب فل�سفة  حــول  ح�سني 
�سدقي  جميل  ال�ساعر  ومــع  ورجــعــتــه، 
امللكة  بني  ال�ساعر  ق�سية  يف  الــزهــاوي 
ومع  ال�سعرية،  وامللكة  العلمية  الفل�سفية 
حممود اأمني العامل وعبد العظيم اأني�ش يف 
ووحدتها  الع�سوية  الق�سيدة  وحدة  ق�سية 
عامر  جمعها  اأخرى  ومعارك  املو�سوعية 

العقاد يف كتابه: "معارك العقاد االأدبية".
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في

نتاج  من  جاءنا  ما  لأن  تعددية،  �لعربية  �لثقافة 
كبري كان مو�شوًل بتفاعلية �شاملة مع �حل�شار�ت 
و�نت�شاره،  �لإ�شالم  ظهور  �شبقت  �لتي  �لإن�شانية 
�لإغريقية  �لثقافتني  �أث��ر  نعدد  �أن  هنا  وميكننا 
جهة  من  �لهندية  و�لفار�شية  جهة،  من  �لبيزنطية 
علوم  على  كبري  �أثر  لهما  كان  فالثقافتان  �أُخرى، 
�لكالم و�لفل�شفة و�لتو�شيف مما يّت�شع له �حلديث.

جت�سيم  ثقافة  اليونانية  الثقافة  كانت 
بحق  كانت  فقد  وتنزيه،  ت�سبيه  وت�سوف.. 
ونب�ست  ــواًل  ــس اأُ� ر�ّسخت  تعددية  ثقافة 
العامل  ــى  اإل رحلت  وقــد  كثرية،  موا�سيع 
وال�سام،  م�رش  عــرب  االإ�ــســالمــي   العربي 
اأن مقوالت  واجرتحت تالقحًا كبرياً، حتى 
ــود والـــعـــدم، والــظــاهــر وامُلــ�ــســتــرت،  ــوج ال
وال�رشيعة واحلقيقة كانت على �سلة جدلية 
الفال�سفة  قــام  وقــد  ــة،  ــارق االأغ روؤى  مــع 
اليونان  ب�ساعة  بتْبيئة  وامل�سلمون  العرب 
فيما  ال�رشيعة،  مقت�سيات   على  وتكييفها 
ذهب البع�ش اإلى املناحي ال�سكّية اجلدالية 

اجلاحمة.
اأثرها  اأي�سًا  الفار�سية  للثقافة  وكان 
املوؤكد، وهي الثقافة التي تقاطعت تاريخيًا 
الرومانية،  البيزنطية  االإمرباطورية  مع 
ونــوامــيــ�ــســهــا املــعــرفــيــة واملــوؤ�ــســ�ــســيــة، 
وت�ساركت معها يف فل�سفة التاأمل والروية 
بهذا  فــارق  اأمــر  وهو  والتج�سيد،  البحثية 
القدر اأو ذاك الطبيعة العربية املجبولة على 
البيان  وح�سن  البديهة  و�رشعة  التلقائية 

د. عمر عبد العزيز
Omaraziz105@gmail.com

التعددية
في ثقافة العرب  

�سجايا  وتلك  ال�سفاهية،  الثقافة  ومركزية 
ورثها العرب من اأ�سالفهم اجلاهليني وظلوا 
نون بفتوتها الدهرية حتى وهم يف  يتح�سّ

قلب امل�رشوع االإ�سالمي الكبري.
واالأفكار  الروؤى  انعك�ست  اآخر  اأفق  يف 
الكالم  ثقافة  على  املختلفة  االإن�سانية 
تفريعات  املتبارون حول  فتبارى  والراأي، 
جداًل  احل�سيلة  وكانت  والتاأويل،  التف�سري 
غري  حميدة.  تعددية  ــى  اإل اأف�سى  خالقًا 
ت�سطدم  كانت  احلميدة  التعددية  هذه  اأن 
الدنيا، وتخلط بفقه اخلروج  باأُمور  اأحيانًا 
االأول  وهجها  فتفقد  احلــاكــمــيــات،  عــن 

لت�سبح ذريعة لفتنة تدوم.
مر�سودة  الثقافية  التعددية  مازالت 
والــروؤى  املتباينة،  االن�ساق  اأ�سا�ش  يف 
يعيد  و�سيظل  الكالم  ومـــازال  املختلفة، 
فن  تنظيم  اإلــى  ن�سل  حتى  املنتج  اإنتاج 

اخلالف  واالختالف. 
ما اأ�رشنا اإليه يف اأحاديث �سابقة حول 
التعددية"   / الثنائية   / "الواحدية  اأقانيم 
يف الثقافة العربية وعلى قدر مو�سوعيتها 
�سيئًا،  ال�سافرة  احلقيقة  وجه  من  ُتغرّي  ال 
احلالة  على  عطفًا  املتنوعة  االأُ�سول  فهذه 
ثم  االإ�ــســالم،  فانت�سار  االأولـــى،  اجلاهلية 
الفتوحات وقيام الدولة العاملية االإ�سالمية. 
�سمن  �سارت  اإنها  تعني  ال  االأُ�سول  هذه 
اأن  ا�ستطاعت  واأنها  ميكانيكية،  متوالية 
ُتغّلب روؤية على اأُخرى، فالعرب ظلوا اأوفياء 
من  ومتكنوا  بل  االأولى،  الثقافية  للجينات 
اجلينات  بهذه  املعريف  االجتهاد  تلقيح 

حد  اإلــى  واأفلحوا  الهوائية،  اال�ستن�سابية 
كبري يف تطويع التيارات الثقافية الثنائية 
والتعددية ومغالبتها، ول�سان حالهم يكرر 

ما قاله جدهم:
ط بيننا  واإنا اأُنا�ش ال تو�سُّ

 لنا ال�سدر دون العاملني اأو القرب
فالثنائية والتعددية تن�ساعان ملنطق 
الواحدية غري احلميدة، ال الواحدية احلميدة 
التي    "ترى اجلمع يف عني الفرق" وتعترب 
اأحوال الفكر والوجود �سوراً ُمتنوعة حلقيقة  
واحدة. وحتى عندما اأخذوا بفكرة الثنانية 
والتعددية مل يخُل االأمر من خُماتلة مك�سوفة 
كما نرى ذلك بو�سوح يف علوم الكالم التي 
والظاهر  بحثت يف مقوالت اجلرب واخليار 
وال�رشيعة  ــد،  واجلــدي والــقــدمي  والــبــاطــن، 
هذه  فكل  وال�رشيعة،  واحلكمة  واحلقيقة، 
املقوالت انربت على �سطح العقل واملعرفة 
بالتذاهن  م�سمولة  "اأكروباتية"،  بطريقة 
ال�سمنية  واملــحــا�ــرشة  ال�سيكولوجي، 
 " ــر  االآخ من  القادمة  الثقافية  للتيارات 
الغريي"، وهنا البد واأن نعرتف باأن بع�سًا 
التاريخية كان مفارقُا  من نتاج ثقافاتنا 

لهذه املفاهيم القلقة.  
مهم  ا�ستنتاج  اأمــام  ي�سعنا  �سبق  ما   
التاريخ  مع  احلميد  غري  "الت�سابك  اأُ�سميه 
"الذات  معنى  يحمل  هنا  والــتــاريــخ   ،"
"الوعي  و  واالآخر"  و"االأنا  واملو�سوع" 
والوجود" ففي كل هذه املتواليات ن�ستبك 
ن�ستطيع  فال  ع�سريا،  ا�ستباكًا  التاريخ  مع 
االجتهادات  اإن  بل  االأمــام،  اإلــى  االنزياح 
�سينا  وابــن  ر�سد  ابن  قدمها  التي  الكربى 
والفارابي والتوحيدي وابن حزم االندل�سي 
عربي  وابــن  والكندي  حيان  ابــن  وجابر 
مازالت  االجتهادات  هذه  كل  اإن  وغريهم.. 
اأ�سواأ  وتدوير  التخلف  رماد  وراء  متوارية 
الرفيعة  القيم  وحتييد  املا�سي،  جتليات 
للعقل  وكينوته..  باالإن�سان  ال�سلة  ذات 

ومعانيه. مسجد النور في الشارقة
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      بقعة الحبر 
الإزالة بقعة احلرب عن املالب�ش ر�سي 

عليها قليال من بخاخ اأو ا�سربي مثبت 
ال�سعر.ثم اغ�سلي القطعة وعندها 

�ستجدين اأن البقعة قد اختفت متاما.

ذرات الرمال 
الإزالة الرمال من زوايا 
االأدراج اح�رشي عودا 
قطنيا مثل امل�ستخدم 

يف تنظيف االأذن وبلليه 
باملاء وا�ستخدميه جلمع 
ذرات الرمال من الزوايا.

       الصدأ 
 امزجي ع�سري الليمون 

مع امللح، وافركي به 
ال�سداأ، واتركيه منقوعا 

لب�سع �ساعات، ثم ام�سحيه 
و�ستالحظني اختفاء ال�سداأ. 

  بدون ماء
ال �رشورة ال�ستعمال املاء كي حت�سلي على نوافذ نظيفة 

وبراقة يكفي اأن حت�رشي جوربا قدميا من النايلون وتفركي 
به الزجاج لتح�سلي على نتيجة رائعة �سوف تذهلك فعال.
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الع�سبي  اختتمت على ملعب خورفكان 
يف تظاهرة كرنفالية، فعاليات بطولة كرة 
خورفكان  نا�سئة  مركز  نظمها  التي  القدم 
النا�سئة،  ملراكز  العامة  لالإدارة  التابع 
جديد  ريا�سي  جيل  وتن�سئة  اإعداد  بهدف 
التوا�سل  تعزيز  عن  ف�ساًل  النا�سئة،  من 
يف  وال�سباب  النا�سئة  بني  والتناف�ش 
املنطقة ال�رشقية وخمتلف االأحياء ال�سكنية 

مبدينة خورفكان يف اأجواء ودية.

بتطوير  كفيل  فــذلــك  الن�سوية  الــتــعــاون 
ليو�سلها  ريا�سا  اخلليجية  املراأة  م�ستوى 

للدورة االأوملبية واالآ�سيوية اإن �ساء اهلل.

الــتــي  ـــاب  ـــع مـــا هـــي األل  *
تــســتــقــطــب اهــتــمــامــكــم 

شخصيا؟
اأنا اأحب واأ�سجع كل االألعاب الريا�سية 
لكني  كريا�سة،  بالريا�سة  مهتم  اأنــا  اأي 
واأ�ستمتع  اليد  وكــرة  القوى  األعاب  اأع�سق 
اللعبتني  بهاتني  املتناف�سني  مبتابعة 

عربيا وعامليا.

بعض  بغياب  رأيــكــم  مــا   *
ــة  ــارك ــش ــم الــــــدول عـــن ال

النسوية رياضيا؟
لت�سارك  �سياأتي حتما  الوقت  اأن  اأتوقع 
كافة  ومــن  العربيات  الفتيات  جميع  به 
ال  نحن  الريا�سية،  بالن�ساطات  الـــدول 
ال�سعودية  مــن  ر�سمية  م�ساركة  نطالب 
للمدار�ش  ميكن  لكن  الن�سوية  بالريا�سة 
واالأندية اخلا�سة للفتيات اأن ت�سارك بهذه 
هكذا  مثل  اأن  واأتوقع  التناف�سية،  الــدورات 
للم�ساركة  ال�سعودية  الفتاة  �ستحفز  دورات 
ت�ستقر  عندما  فاعلية  اأكرث  ذلك  و�سيكون 

جدولة تنفيذ هذه الدورات.

بين  الــتــوازن  تفسر  بــمــاذا   *
روح التنافس داخل الملعب 
بين  خــارجــه  الــتــآخــي  وروح 

المشاركات؟
بهذا  الأننا  وذلك  ال�سورة  هذه  ت�سعدين 

حوار / وداد يوسـف

* بماذا تحدثنا عن تواجدكم 
هذا بإمارة الشارقة؟

نيابة  الدورة  هذه  يف  م�ساركتي  تاأتي 
عن �ساحب ال�سمو امللكي االأمري نواف بن 
رئي�ش   / �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  في�سل 
احتاد اللجان االأوملبية العربية، وت�سب هذه 
العربية  لالأندية  بدورةاالألعاب  امل�ساركة 
امل�ساركة  على  الفتيات  لت�سجيع  لل�سيدات 
والتناف�ش  الريا�سية  باالأن�سطة  الفعالة 
الإحراز االألقاب املتميزة لبالدهن اأوال ومن 
الرائع  التنظيم  اأبهرين  ثم ل�سخو�سهن، وقد 
ي�سعدين  وعليه  بــالــدورة  يتعلق  مــا  لكل 
ل�سمو  واالمتنان  ال�سكر  بجزيل  اأتقدم  اأن 
على  القا�سمي  حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة 
والتي  الطيبة  املبادرة  وهذه  التنظيم  هذا 
بالدورة  مماثلة  نتائج  وحتققت  �سبقت، 
ونتائجها  مبعطياتها  وكمتحدثنا  ال�سابقة 
عن  متيزت  احلالية  الــدورة  اأن  ولو  طويال، 
امل�ساركات  الفتيات  عدد  بكرثة  �سابقتها 
بالدورة اإلى حد الت�سعمائة العبة كذلك عدد 
نحظى  اأن  واأتاأمل  اأكــرث،  امل�ساركة  الــدول 
للفتاة  الريا�سي  ــالأداء  ل متطور  مب�ستوى 
العربية واأن يكتب لها اال�ستمرارية اإن �ساء 
اهلل، ويطيب لنا اأن نرى بالدورات القادمة 
العربية  الــدول  لكافة  متكاماًل  ح�سوراً 
بالدورة الثالثة  التي يغيب ق�سم منها هذا 

العام.

الفتاة  تــبــوؤ  تتأمل  هــل   *
عالمية  مــكــانــة  الــعــربــيــة 

رياضيا؟
لو  فيما  ذلك  بتحقق  وتفاوؤل  اأمل  كلي 
الريا�سية  واملــبــادرات  اللقاءات  تكررت 
اأهمية  اأرى  اأين  كما  الدورة،  كهذه  الن�سوية 
التناف�ش حتديدا بني منتخبات دول جمل�ش 

هذه  من  الرئي�ش  الهدف  حققنا  قد  نكون 
الريا�سية  االأن�سطة  ممار�سة  ومن  الــدورة 
من  الرئي�ش  الهدف  اأن  فاملعروف  ككل، 
حتقيق  لي�ش  هــو  العموم  على  الريا�سة 
حدوث  عند  واملــالمــة  املتقدمة  النتائج 
االأخــــوة  هـــذه  تنمية  بــل  االإخـــفـــاقـــات، 
وال�سداقة هي الهدف االأهم وهذا لي�ش على 
للرجال  هو  بل  الن�سوية  الريا�سة  نطاق 
الريا�سة  هــدف  هو  هــذا  وباالأ�سح  كذلك 
فعلى  الــعــامل،  دول  كافة  يف  عــام  ب�سكل 
ففي  اخلليج   دورة  اأخذنا  لو  املثال  �سبيل 
متفرقة  املجاميع  تكون  الـــدورات  بداية 
بني  ال�سائدة  هي  والتحّيز  االنعزال  وحالة 
خالل  لكن  واالإداريــني،  وامل�سجعني  الفرق 
االإنــدمــاج  حالة  اأن  نالحظ  الـــدورة  وبعد 
عالقات  بينهم  وتتنامى  اجلميع  بني  حتل 
االأخــــوة  ــ�ــش  اأ�ــس عــلــى  مبنية  �سخ�سية 
وال�سداقة واملحبة، وتتجلى هذه العالقات 
الطعام املتبادلة  مبظاهر مبهجة كدعوات 
الكرمية  العربية  وال�سيافات  الفرق  بني 
باحلفالت وجل�سات النقا�سات البناءة التي 

تقرب من وجهات نظر الوفود امل�ساركة.
هذا  لل�سارقة  جــزيــال  �سكرا  واأخــــريا 
التنظيم الرائع، و�سكر خا�ش ل�سمو ال�سيخة 
جواهر بنت حممد القا�سمي وتقديرنا للجهد 
الكبري املقدم بهذه الدورة واإلى املزيد من 

املبادرات.
أنا أحب

وأشجع كل األلعاب 
الرياضية

الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة
النائب األول لرئيس إتحاد اللجان األولمبية العربية

وح�شور  �لريا�شية  �لتظاهرة  يف  �أهميتها  لل�شيد�ت  �لعربية  لالأندية  �لألعاب  لدورة  كان 
�ل�شخ�شيات �لفاعلة ريا�شيا باملنطقة، ومن بني هوؤلء كان �ل�شيخ عي�شى بن ر��شد �آل خليفة 
– �لنائب �لأول لرئي�ص �حتاد �للجان �لأوملبية �لعربية، و�لذي �لتقته مر�مي للوقوف على وجهة نظره 

بالريا�شة عموما و�لن�شوية حتديد� يف �ملرمى، وكما يف �حلو�ر �لتايل.

ينتظرها مكانة عالمية رياضيًا
الفتاة العربية...

األخوة والصداقة
هي الهدف األهم
لممارسة الرياضة



إسراء البدر/كندا

يقع متحف �لدن هاو�ص على �شفاف نهر �لتاميز يف مدينة لندن �أونتاريو يف كند�، ويعود تاريخ بناء 
هذ� �ملتحف �لى عام 1834 وكان يف وقتها منزل �إلى عائلة "هاري�ص �لفرن"، وبعد ذلك �أطلق عليه �أحد 

جرن�لت كند� ��شم "�لدن هاو�ص" ن�شبة �إلى "�ل�شيد �لدن" �لذي كان ي�شكن هذ� �ملنزل وما يثري يف ق�شته �أن 
�ل�شيد �لدن بعد وفاته �إعتقد �لبع�ص �أنه �شاهده يتم�شى �أكرث من مرة و�أعتقد �لنا�ص �أنه �شبح �ل�شيد �لدن، 
وهذه جمرد خر�فات يقال �أن �لبع�ص �أطلقها لكي ي�شتثري ف�شول �لنا�ص لزيارة �ملتحف و��شتهاره  ولأجل 

زيادة �لإير�د�ت �ملادية للمتحف.

متحف "الدن هاوس" 
أصالة التاريخ وجمال الطبيعة

المتحف ...المنزل
املتاحف  موؤ�س�سة  اإلى  اأحفاده  قبل حفيدات  الفرن" من  "هاري�ش  اهداوؤه من عائلة  وقد مت  فدانًا   11 تقدر ب  م�ساحة  املتحف مقام على 

تعك�ش الكندية يف عام 1960، ويحوي املتحف عدة غرف ت�سم اأثاثًا ولوحات ومقتنيات ومالب�ش واأدوات تعود  حيث  �سابقني،  قرنني  اإلى 
الزائر  ويرى  ا�ستخدامها،  وكيفية  الفرتة  تلك  يف  احلياة  طبيعة  واالأثاث  واالأدوات  املالب�ش  يف تلك  للمتحف  املدخل  عند 

يحوي الطابق ال�سفلي ورق اجلدران الذي ا�سرتاه �ساحب املنزل قبل قرنني من ال�سني وهو باللون  كما  االأحمر 
اأ�سنان فيلة وقرونًا حليوانات خمتلفة مت ا�سطيادها من عدة  اأي�سًا  اجلدار 
واأدوات  الطعام  �سالة  املدخل  من  اليمني  على  ويوجد  العامل،  يف  بلدان 
الطعام امل�ستخدمة يف ذلك الوقت، واإلى الي�سار من املدخل �سالة اجللو�ش 
التي حتوي �سجاداً قدميًا وكتبًا واأو�سمة ولوحات قدمية اإ�سافة اإلى �سورة 
بثمن  تقدر  ال  ومقتنيات  كنوزاً  املتحف  يحوي  كما  االأ�رشة،  الأفراد  قدمية 
وقد  كندا،  حياة  من  التاريخية  احلقبة  تلك  تعك�ش  والأنها  لقدمها  نتيجة 
ومل  احلال  نف�ش  على  والديكور  الت�سميم  اإبقاء  على  املتحف  اإدارة  حر�ست 
اأما بقية  اإال فقط يف طريقة ت�سميم الكهرباء،  اأي تغيري يف املتحف  يحدث 

االأمور فبقيت على حالها لتعطي �سورة واقعية لزائر املتحف.
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أقسام المتحف
هذا  خزانات  يف  حفظت  التي  واالأو�سمة  النقدية  االأوراق  اأي�سا  الزائر  لنظر  امللفت  من 
اأ�سماء االأ�سخا�ش الذين ح�سلوا عليها من عائلة هاري�ش الفرن، ويوجد  املتحف وعليها 
اأي�سا غرفة غ�سيل املالب�ش فيها االأدوات التي ي�ستخدمها اخلدم يف غ�سيل املالب�ش واأي�سا 

مالب�ش اخلادمات اإ�سافة اإلى مالب�ش الرجال واالأطفال.
اأما املطبخ فق�سم اإلى ق�سمني: املطبخ ال�ستوي واملطبخ ال�سيفي، الأن جو كندا يف ال�ستاء 
بارد جدا، اأما يف ال�سيف فهو معتدل احلرارة وقد ا�ستلزم وجود مطبخني الأجل اأن ي�ستمتع 
اأفراد الالأ�رشة يف ال�سابق بجو ال�سيف حيث يطل املطبخ على احلديقة الرائعة التي ت�سم 
اأما الطابق العلوي فقد احتوى على غرف  اأ�سناف االأ�سجار والورود والنباتات،  خمتلف 
النوم وفيها االأ�رشة القدمية واأي�سا املرايا القدمية، كما يحوي الطابق على غرفة االأطفال 
وما ت�سمه من األعاب كان يلعب بها االأطفال يف القرنني ال�سابقني واأي�سًا فيها خمتلف 

اأنواع االألب�سة لتلك الفرتة الزمنية.

حديقة رائعة
لعدة  مق�سمة  رائعة  حديقة  املتحف  يحوي 
الرئي�ش  املدخل  من  الزائر  دخول  فعند  اأق�سام، 
االقحوان،  البيغونيا،  االلو�سن،  زهور  يرى 
هو�ستا،  الين�سون،  الثعلب،  كف  الربي،  الرنج�ش 
واخل�سا�ش،  الفلوك�ش،  الفاونيا،  اير�ش،  ال�سنبل، 
وقد حر�ست اإدارة املتحف بالتعاون مع جامعة 
درا�سات  اإعداد  على  كندا  يف  اأونتاريو  وي�سرتن 
نف�سها  والنباتات  االأزهار  لزرع  وبحثية  مكثفة 
التي كانت مزروعة منذ قرنني من خالل االطالع 
على  ال�سور والر�سوم املوجودة للمتحف خالل 
ت�سميم  اأعيد  وقد  املا�سية،  التاريخية  الفرتات 
احلديقة بال�سكل الذي كانت عليه قبل قرنني من 

الزمن.
فيحوي  املتحف  من  اجلنوبي  اجلزء  اأما 
حديقته ممراً من احل�سى الأجل امل�سي عليه وقد 
الذي  الوردي  االقحوان  املمر  جانبي  على  زرع 
يعطي منظرا جميال، اأما على جانبي املدرجات 
النعمان،  �سقائق  خلف املتحف فقد متت زراعة 
اإلى  اإ�سافة  النمر  زنبق  الربي،  الرنج�ش  الزنبق، 
ا�سجار القيقب التي ت�ستهر بها كندا حيث يحتوي 
ولقد  القيقب،  �سجرة  ورقة  على  الكندي  العلم 
القدمية  االأ�سجار  على  املتحف  اإدارة  حافظت 
مئات  اإلى  تعود  والتي  املتحف  خلف  املزروعة 

ال�سنني.

برامج ترفيهية
يقدمها  التي  الرتفيهية  الربامج  عن  اأما 
بع�ش  فهي  الزيارة  برنامج  اإلى  اإ�سافة  املركز 
الفعاليات املو�سيقية واأي�سا التعريفية باملتحف 
يف  الفعاليات  من  الكثري  وتقام  والتاريخية، 
نظرا  ال�سيف  ف�سل  يف  خا�سة  املتحف  حديقة 
الوطني  العيد  ويف  ال�ستاء،  يف  اجلو  لربودة 
الكندي تقام احتفاالت مميزة يف حدائق املتحف 
وال�رشطة  اجلي�ش  لفرق  مو�سيقية  عرو�سا  ت�سم 
تاريخ  اإلى  ترمز  التي  باملالب�ش  واال�ستعرا�ش 
دورات  اأي�سا  املتحف  وي�سم  كندا،  وفلكلور 
املتحف  بزيارة  لهم  ي�سمح  لالأطفال  خا�سة 
مميزة  عرو�ش  وعمل  مقتنياته  على  واالطالع 
عنها واأي�سا ي�سمح لطالب اجلامعات باالطالع 

عليه الإعداد البحوث العلمية والدرا�سات.
�سمن  يجد  اونتاريو  لندن  ملدينة  الزائر 
الدن  متحف  لزيارة  جدوال  ال�سياحي  الربنامج 
فيه  املوجود  املكان  ولروعة  جلماله  هاو�ش 

اإ�سافة اإلى األق التاريخ  الذي يحويه املكان.

  المتحف مقام على 
مساحة تقدر ب 11 فدانًا 
وقد تم اهداؤه من عائلة 

"هاريس الفرن"

   يحوي المتحف حديقة 
رائعة مقسمة لعدة 

أقسام

تقام الكثير من 
الفعاليات في حديقة 

المتحف خاصة في 
فصل الصيف
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أقــــوال
مــــــــأثــــــورة

الحجر والكنز

إنا قوم أخرت لنا طيباتنا

في آخرتنا

عزم بع�ش اإخوان اأ�سعب عليه لياأكل عنده، فقال: اإين اأخاف من ثقيل ياأكل معنا فينغ�ش 
لذتنا، فقال: لي�ش عندي اإال ما حتب، فم�سى معه فبينما هما ياأكالن، اإذا بالباب يطرق، 
فقال اأ�سعب: ما اأرانا اإال �رشنا ملا نكره، فقال �ساحب املنزل: اإنه �سديق يل، وفيه ع�رش 
خ�سال، اإن كرهت منها واحدة مل اآذن له، فقال اأ�سعب: هات، قال: اأولها، اأنه ال ياأكل وال 

ي�رشب، فقال: الت�سع لك ودعه يدخل، فقد اأمنا منه ما نخافه.

: �لكثري �لرّّد و�لكرّ، حبل طويل ترّد به �ملا�شية . �مِلَردُّ
َتفاَر�ص: �لقوم بئرهم: َتناوبوها .

�شُقم: مر�ص وطال مر�شه.
: �لب�شتان ل �أ�شجار به ول ثمار. �خِلمُّ

القطط ال ت�ستطيع تذوق الطعم احللو. 

االأربــع  خــالل  الــعــادي  البالغ  االإنــ�ــســان  يتنف�ش 
والع�رشين �ساعة 23 األف مرة.

خلك مثل �سقر)ن( يجوب العـريـ�سة 
واعمر حياتك بالذكر والت�سابيح

تصوير خالد المرشودي

ال يأكل وال يشرب

إشراف : عائشة عثمان

ا�ستاأذنت  عنه:  اهلل  ر�سي  عمر  قال 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�ــســول  على 
مل�سطجع  واإنه  م�رشبة،  يف  عليه  فدخلت 
على خ�سفة، اإن بع�سه لعلى الرتاب وحتت 
راأ�سه و�سادة حم�سوة ليفا، واإن فوق راأ�سه 
قرظ،  امل�رشبة  ناحية  ويف  عطنا،  الإهابا 
نبي  اأنــت  فقلت:  فجل�ست،  عليه  ف�سلمت 
اهلل و�سفوته، وك�رشى وقي�رش على �رشر 
فقال  واحلــريــر؟!  الديباج  وفر�ش  الذهب 
لهم  عجلت  اأولئك  وال�سالم:  ال�سالة  عليه 
طيباتهم وهي و�سيكة االنقطاع، واإنا قوم 

اأخرت لنا طيباتنا يف اآخرتنا.

ا�ستعمل املكرب ال�سوتي الأول مرة على قمة 
برج ايفل عام 1900.

اليومي  ال�ساي  فنجان  يف  القرفة  اإ�سافة 
الكولي�سرتول  م�ستويات  خف�ش  يف  ي�سهم 
ا�ستخدام  على  اجل�سم  وي�ساعد  ــدم،  ال يف 

االن�سولني بفاعلية اأكرث.

قالت االأم لزوجة ابنها مبت�سمة بعد انق�ساء �سهر الع�سل: لقد متكنِت اأن 
جتعلي ابني يلتزم بال�سالة يف امل�سجد!  من  اأول �سهر.

وامتالأت  عامًا!  ثالثني  فى  اأنا  فيه  ف�سلُت  فيما  يومًا  ثالثني  فى  جنحِت 
عيناها بالدموع. 

ردت زوجة االبن قائلًة: هل تعلمني يا اأُمي ق�سة احلجر والكنز ؟
يحكى اأنه كان هناك حجر كبري يعرت�ش طريقًا ملرور النا�ش فتطوع رجل لك�رشه واإزالته، حاول 

الرجل و�رشب احلجر بالفاأ�ش 99 مرة ثم تعب، ثم مّر بِه رجل ف�ساأله اأن يعاونه.. وفعال تناول الرجل الفاأ�ش 
و�رشب احلجر الكبري فاأنفلق من اأول �رشبة.

اأنا فلقت احلجر، فتخا�سم  اأن هناك �رشة مملوءة بالذهب حتت ال�سخرة، فقال الرجل هي يل  وكانت املفاجاأة 
الرجالن اإلى القا�سي

قال االأول: ليعطني بع�سًا من الكنز اأنا �رشبت احلجر 99 �رشبه .. ، وقال االآخر: الكنز كله يل اأنا الذي فلق احلجر. 
 فرّد القا�سي: لالأول 99 جزءاً من الكنز ولك يا من فلقت احلجر جزء واحد! 

يا هذا لوال �رشباته ال 99 ما انفلق احلجر يف ال�رشبة املئة.
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اأذهلت مراهقة اأيرلندية تدعى �سنايا ماكدونا "16 عامًا" خرباء 
"كوملان"، ل�سياد �سمك عجوز، على  فن الر�سم عندما حازت لوحتها 

املركز االأول �سمن م�سابقة "تيك�ساكو لفن ر�سم االأطفال".
ودقة  تفا�سيل  من  احتوته  ملا  "كوملان" االأنظار  اللوحة  ولفتت 
كامريا  بوا�سطة  التقطت  باأنها  ي�سك  ي�ساهدها  من  جتعل  الر�سم،  يف 
قلم  �سوى  ت�ستخدم  مل  ال�سغرية  املوهوبة  اأن  حني  يف  فوتوغرافية، 

الر�سا�ش يف اإبراز كافة التفا�سيل داخل اللوحة.

لوحات بالكلور!
ي�ستخدم الفنان الفل�سطيني جماهد خالف )28 عامًا( مادة 
الكلور يف الر�سم على قما�ش اأ�سود ليبدع لوحات فنية اأك�سبته 

�سهرة كبرية يف مدن ال�سفة الغربية.
ا�ستخدام مادة غري تقليدية  اأن  وذكر خالف داخل مر�سمه 
اخل�سو�سية  �سديد  رمز  اللون  اأ�سود  قما�ش  على  الر�سوم  يف 

للتحدي والن�سال.
وقال "الهدف من فكرة الكلور باأنك ت�ستخدمها وخ�سو�سًا 
مع االأقم�سة ال�سوداء هي نوع من التحدي وال�سمود يف فل�سطني. 

�سبيكة ذهبية من معدة رجل  اثنتي ع�رشة  ا�ستخرج  اإنه  قال جّراح هندي 
اأعمال يف م�ست�سفى بالعا�سمة الهندية دلهي، وكان الرجل الذي يبلغ من العمر 
63 عامًا قد اأدخل اإلى امل�ست�سفى وهو يعاين زيادة القيء و�سعوبة يف ق�ساء 

حاجته.
طبيبه  الرجل  اأبلغ  �سي"،  بي  "بي  الربيطانية  االإذاعة  هيئة  موقع  وح�سب 
املعالج باأنه ابتلع غطاء زجاجة يف ذروة غ�سبه بعد م�ساجرة مع زوجته.. اإال 
اأنه بداًل من غطاء الزجاجة، عرث اجلّراحون يف معدته، على 12 �سبيكة ذهبية 

يبلغ اإجمايل وزنها 400 جرام.
وقال االأطباء، الذين فتحوا بطن رجل االأعمال يف التا�سع من اأبريل، لـ "بي 
االأعمال  رجل  مع  للتحقيق  تدخلتا  ال�رشائب  وم�سلحة  ال�رشطة  اإن  �سي":  بي 

و�سادرت الذهب.
عقاب بالنمل 

السام . . .

قالت �رشكة خطوط هاواي اجلوية،اإن �صبيًا عمره 16 عامًا، و�سل �ساملًا لهاواي، بعد اأن 
قطع رحلة جوية من كاليفورنيا، وهو قابع يف جتويف عجلة الطائرة.

واأ�صافت ال�رشكة اإن العاملني بال�رشكة عرثوا على ال�صبي، الذي مل يذكر ا�صمه عقب هبوط 
الرحلة اجلوية رقم 45 يف مطار ماوي، قادمة من مطار �سان هو�سيه بكاليفورنيا، حيث بادر 
العاملون باإخطار �سلطات االأمن باملطار. وقالت: اإن مكتب التحقيقات االحتادي اأكد اأن ال�سبي 
�سافر من مطار �سان هو�سيه ملطار ماوي خمتبئًا يف جتويف عجلة الطائرة، خالل الرحلة التي 
ا�صتغرقت اأكرث من خم�ض �صاعات. ولي�ض لدى �رشكة خطوط هاواي اجلوية اأي معلومات ب�صاأن 
كيفية جناح ال�سبي يف البقاء على قيد احلياة على ارتفاع ع�رشات االآالف من االأقدام عرب م�سار 

الرحلة الذي مير فوق املحيط الهادي.

صبي يسافر على عجالت طائرة 

البوليفية  ال�سلطات  ذكــرت 
اأن قرويني ا�ستخدموا منال �ساما 
�رشقتهم  على  �سابني  ملعاقبة 

لثالث دراجات نارية. 
وذكرت �سحيفة "اندبندنت" 
ت�سبب  النمل  اأن  الربيطانية 
للعناية  ال�سابني  اأحــد  بدخول 
املــركــزة، ومــعــانــاة االآخـــر من 
ف�سل كلوي. وقب�ش �سكان قرية 
"اأيوبايا" على ال�سابني البالغني 
عــامــا،   18 و   19 الــعــمــر  مــن 

واحتجزوهم لنحو 3 اأيام.
اإطالق �رشاحهما بعدما  ومت 
 2,200 مبلغ  ذووهــمــا  ــع  دف
عن  كتعوي�ش  ا�سرتليني،  جنيه 
الـــدراجـــات. ولـــوال ذلـــك، لكان 
النمل  يت�سبب  اأن  املمكن  مــن 

مبقتلهما.

أكبر أرنب في العالم 
دخلت �سيدة بريطانية مو�سوعة جيني�ش لالأرقام القيا�سية من باب "داريو�ش" من خالل 
اأكرب اأرنب يف العامل؛ حيث �سّجل االأرنب -الذي متتلكه ال�سيدة- )22.3( اثنني وع�رشين كيلو 
جرامًا، بف�سل اتباعه نظامًا غذائيًا يقوم على تناول اأكرث من 4 اآالف جزرة �سنويًا، مبعدل 12 

جزرة يوميًا
ومياثل حجم هذا االأرنب -الذي ُيعترب من عائلة االأرانب العمالقة- حجم �سديقته الطفلة 

6 �سنوات؛ ح�سبما ذكرت �سحيفة "الديلي ميل" الربيطانية. "ميا"، التي تبلغ من العمر 
"اإنها تنفق نحو  )62 عامًا(:  اإدواردز  اأنيت  ُتدعى  التي  الربيطانية  االأرنب  وتقول مالكة 
4200 دوالر �سنويًا الإطعام االأرنب العمالق؛ اإال اأن هذا ال�سيء مل يزعجها؛ وخ�سو�سًا بعد اأن 

دخلت مو�سوعة جيني�ش من باب داريو�ش".

ضللته . . . فقتلها !

12 سبيكة ذهبية في معدة!

عمره  من   22 الـ  يف  �سابًا  اأن  الهندية  ال�رشطة  ذكــرت 
للتوا�سل  »في�سبوك«  موقع  على  ي�سادقها  كان  فتاة  قتل 
اأنها  اكت�سف  اأن  بعد  نف�سه  على  النار  اأطلق  ثم  االجتماعي، 

كانت ت�سلله ب�ساأن عمرها وحالتها االجتماعية.
مي�رشا"  "هاري  قال   ، "االإندبندنت"  �سحيفة  وح�سب 
م�سوؤول ال�رشطة ببلدة جابالبور اإن "فينيت �سينج" وهو رجل 
برادي�ش  اأوتــار  بوالية  جنار  مظفر  منطقة  يف  يعي�ش  عاطل 
ربة منزل عرب  "45 عامًا" وهي  توا�سل مع جيوتي كوري 

�سبكة التوا�سل االجتماعي "في�ش بوك".
بلدة  يف  ــوري  ك االأولـــى  للمرة  التقى  قــد  �سينج  ــان  وك
كما  عامًا،   21 لي�ش  عمرها  اأن  اكت�سف  وحني  جابالبور، 

زعمت واأنها متزوجة ولديها 3 اأطفال قتلها على الفور.

موهبة
ال توصف
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الجواب :  الضرس

كلمات متقاطعة

كلمة السر

امالأ الفراغات يف املربع ال�سحري 
بحيث يكون جمموع اأي مربعات 

عمودية اأو اأفقية اأو قطرية هو العدد 
40

�ساحب �ساحبني يف ال�سبا 
حتى ترديت رداء امل�سيب

مل يبد يل �ستني حوال وال   
 بلوت من اأخالقه ما يريب

اأف�سده الدهر و من ذا الذي 
يحافظ العهد بظهر املغيب 

الجواب :  عمرو بن العاص

أفقيا : 

1 - من الزهور ، درج 
2 - موؤلف رحالت غاليفر، يغطي جلد اجلمل

3 - طعام املاعز والبقر )معرف(، �ساعر 
عربي عبا�سي عرف بروعة الو�سف

4 - دقة يف ال�سناعة )معكو�سة(، لي�ش 
لديهم طعام

5 - جوقة مبعرثة ، مديح )معكو�سة(

إعداد: د. نورا الشرابي

كلمات متقاطعة

 تسالي

الحل

المربع الذهبي

الكلمات :
وليل كموج البحر اأرخى �سدوله 

علي باأنواع الهموم ليبتلي

اإلهام - هم - �سد - الظاملون - يوم - مت - دليل 
- �سف - فن - قرب - توا�سل - �رش - �سد - عمال

سؤال المسابقة : 
من هو ال�سحابي الذي قاد معركة اأجنادين؟

كلمة السر

المربع الذهبي

ألغاز شعرية

ألغاز شعرية

6 - تراب وماء ، قلب اأي �سيء

عموديا : 

1 - قمة )معكو�سة( 
2 - جنتمع

3 - جال�سون
4 - تغطي االأر�ش عندما تثلج

5 - ي�سيب الطفل عندما ي�ساب باالإ�سهال 

)معكو�سة(
6 - حرف ن�سب

7 -  خيول
8 - غاب القمر

9 - نظم �رشيره، للتعريف
10 - اأمرت الن�ساء بو�سعه على الراأ�ش

11 - العمل املتكرر بانتظام
12 - اأنياب

13 - العائد املادي حلفل
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من  حاليًا  توفره  ما  اإلى  وباالإ�سافة 
ما  ملرحلة  داخلية  ومالب�ش  اأك�س�سوارات 
املجموعة  تت�سمن  الــــوالدة،  وبعد  قبل 
املالب�ش  مــن  متنوعة  ت�سكيلة  اجلــديــدة 
القم�سان  مــن  والــعــ�ــرشيــة  االأ�ــســا�ــســيــة 
التي  والف�ساتني  والبنطلونات  والكنزات 
متنح االأمهات اجلدد اأق�سى قدر من الراحة. 
"حمل االأطفال" على احلفاظ  وقد حر�ست 
يتعلق  ما  يف  الفائقة  اجلودة  معايري  على 
الراحة  ل�سمان  امل�ستخدمة  باالأقم�سة 

التامة لالأمهات.

 إعداد: عهود حسن

�لر�ئدة مل�شتلزمات  �ملتاجر  �شل�شة  �لأطفال"،  طرح حمل 
لندمارك،  ملجموعة  و�لتابعة  �لأعمار  جميع  من  �لأطفال 
جمموعتها �خلا�شة من مالب�ص �لأمومة �لتي �شممت خ�شي�شًا ل�شوق 
�ل�رشق �لأو�شط، يف خطوة تتما�شى مع �شيا�شة �لعالمة �لتجارية ب�شاأن 
�لت�شكيلة  وتتوفر  معقولة.  باأ�شعار  عالية  جودة  ذ�ت  منتجات  توفري 
�جلديدة بت�شاميم ب�شيطة و�أنيقة م�شنوعة من �لقطن و�لفي�شكوز عايل 

�جلودة.

أناقة األمهات الجدد

جمموعتنا  بت�سميم  "قمنا  واأ�ــســاف: 
"ماما�ش"  االأمــومــة  مالب�ش  مــن  االأولـــى 
الحتياجات  وا�سح  فهم  على  بناًء  داخليًا 
ثقة  وكلنا  املنطقة.  يف  عمالئنا  واأذواق 
العالقة  من  �ستعزز  اجلديدة  الت�سكيلة  باأن 
التي جتمعنا بعمالئنا جياًل  االأمد  الطويلة 

بعد جيل". 

وقال روبان �سامنوجاراجا، املدير 
العام، حمل االأطفال، االإمارات العربية 
املتحدة: "اإن طرح جمموعتنا اخلا�سة 
من مالب�ش االأمومة هو امتداد منطقي 
لت�سكيالتنا احلالية وتاأتي هذه اخلطوة 
احلاليني،  العمالء  لطلب  ا�ستجابًة 
احلــوامــل،  ال�سيدات  اأن  الحظنا  فقد 
مرة،  الأول  يحملن  اللواتي  وخ�سو�سًا 
عن  بحثًا  حمالتنا  يف  كثرياً  يتجولن 
يحتجنها  التي  املالئمة  امل�ستلزمات 
هنا  ومن  اجلــدد،  مبواليدهن  للعناية 
اجلديدة  االأمومة  جمموعة  طرح  جاء 
لهن  وتوفر  احتياجاتهن  �ستلبي  التي 

الراحة التامة".
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اجلــديــدة  االأمــومــة  ت�سكيلة  وتــتــوفــر 
اإلى   49 من  تــرتاوح  باأ�سعار  "ماما�ش" 
املالب�ش  اأ�سعار  ترتاوح  بينما  درهمًا،   89
درهمًا.  و59  درهــمــًا   34 بني  الداخلية 
م�سممة  جــيــنــزات  طــرح  قــريــبــًا  و�سيتم 
خ�سي�سًا ب�سعر 139 درهمًا. ومن املتوقع 
اأن ت�سيف جمموعة االأمومة "�سربينغز" من 
�سنغافورة قيمة اأكرب اإلى ت�سكيلة "ماما�ش" 
يف  متجراً   50 عرب  تتوفر  والتي  احلالية، 

دول جمل�ش التعاون اخلليجي.
"حمل  من  االأمومة  جمموعة  وتتوافر 
االأطفال" حاليًا لدى 14 متجراً يف الدولة، 
مبا يف ذلك مول االإمارات، ومركز الواحة، 

ومردف �سيتي �سنرت يف دبي.
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جالبية بيناس 
لرمضان والعيد

الجالبية مطرزة
بالذهب والفضة 

اأعلنت  بينا�ش  اإحدى اأ�سهر بيوت 
�سناعة  يف  املتخ�س�سة  االأزيــاء 
تد�سني  عن  العربية  املنطقة  يف  اجلالليب 
انتظارها  طال  التي  اجلديدة  جمموعتها 
املطرزة  للجالبيب  والعيد  رم�سان  ل�سهر 
خيالية  تف�سيلة  وذات  والف�سة  بالذهب 
وقما�ش  الهادئة  االلـــوان  من  وجمموعة 
ينا�سب  الــذي  واحلرير  القطن  بني  يجمع 

حرارة ال�سيف.
االأزيـــاء  م�سممة  �سوين  بينا  وتــقــول 
اإن املجموعة اجلديدة تبعث على  ال�سهرية: 
م�سنوعة  النها  ال�سيف  خالل  االنتعا�ش 
بني  يجمع  خــا�ــش  ــوع  ن مــن  قما�ش  مــن 

تجمع بين القطن
والحرير لضمان الراحة

خالل حرارة الصيف

من  العديد  يف  وت�ستخدم  واحلرير  القطن 
املنا�سبات .

العام  بينا�ش حتتفل هذا  املعروفاأ  من 
يف  ن�ساطها  بــدء  على  عاما   17 ــرور  مب
تف�سيلة  بينا�ش  وعر�ست  بنجاح  املنطقة 
ميكن  التي  اجلديدة  اجلالبية  لهذه  واحدة 
من  ملزيد  اجلينز  البنطلون  فوق  ارتداوؤها 

الراحة.
وتقوم بينا�ش اأي�سا بتنظيم عدة ور�ش 
عمل حديثة ت�سم م�سممي اأزياء وخياطني 

ومطرزين 
اأخــرى  عمل  ور�ــش  بينا�ش  تنظم  كما 
للعائالت ال�سهرية يف دولة االمارات الذين 

ميثلون جزءا مهما من قاعدة البيانات التي 
الو�سول  جانب  اإلى  زبونة  الف   15 ت�سم 
اإلى املراأة االماراتية من خالل ور�ش عمل 
م�سغرة لي�ش فقط يف دولة االإمارات ولكن 
اأي�سا يف دول جمل�ش التعاون االخرى مثل 
ن�سبة  على  ت�ستحوذ  التي  وال�سعودية  قطر 

35 % من حجم العمل.
وجتـــمـــع اجلـــاللـــيـــب اجلــــديــــدة بني 
العربية  والتقاليد  احلديثة  التف�سيالت 
املتوارثة فكل جالبية هي عمل فني متفرد 
بحد ذاته من حيث الت�سميم والتقنية ونوع 

القما�ش والتف�سيلة. 
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مهما تكن رغبتنا يف جعل مطبخنا �أكرث تاألقًا وجماًل �شو�ء من �لناحية 
�جلمالية �أو �لوظيفية، و�إذ� كان طموحنا حتويله �إلى مطبخ للمذ�ق �حللو 
و�لنكهة �لطيبة و�لأناقة �لتي حتّفه من كل جانب و�إذ� �أردنا �حل�شول على 
نوعية متميزة ت�ضتجيب جلميع ال�رشوط العملية واجلمالية.. فامل�ضممون 
ين�شحون باتباع هذه �لن�شائح لالرتقاء باملطبخ �حلديث وهي �لبحث عن 
�ملادة �ملكونة لأجز�ء �ملطبخ ونوعيتها، حيث �إن �ملادة �ملقاومة تعد �أكرث 

�شمانًا لعمل �ملطبخ.

إعداد/ حليمة المال

نصائح عامة
العلوية  لــالأجــزاء  االأمــثــل  اال�ستغالل 
ت�سغل  التي  اخلزائن  باختيار  املطبخ  من 
اأعلى  يف  رفوف  وبناء  العمودي،  املجال 
وتخ�سي�ش  اأ�سفلها،  ويف  اخلــزائــن  هــذه 
زاهية  اإك�س�سوارات  لو�سع  العلوي  اجلــزء 

كاملزهريات واملج�سمات.
بــاأنــواع مــن الطالء  ــازن  ــخ طــالء امل
ـــواء الــرطــوبــة واحلــــرارة يف  املــقــاوم الأج
احلني  بــني  تغيريه  يتعّذر  ــه  الأن املطبخ، 

واالآخر.
اإح�سا�سًا  يعطى  بوفرة  اخلزائن  وجود 

لمسات جمالية في

المطابخ العصرية

مثايل  مطبخ  اأمــام  اأننا  وي�سعرنا  بالثقة، 
من  القاعدة  واأ�سطح  االأر�ــســيــات  انتقاء 
قطع  اأو  املرمر  من  اأو  االأنيق،  ال�سرياميك 
خا�سًا  جــمــااًل  تعطي  اجلــرانــيــت  حــجــر 

للمطبخ.
و�سط  يف  قاعدتها  مع  املغا�سل  و�سع 

وجود الخزائن بوفرة
يعطى إحساسًا بالثقة، 

ويشعرنا أننا أمام
مطبخ مثالي

طراز المطبخ يجب
أن يتناغم مع األجزاء

 األخرى بالمنزل

إنه أمر رائع أن
يكون المطبخ غرفة
للعائلة واألصدقاء

اأدواته من االأفران واأدوات  املطبخ، وكذلك 
و�سائل  ــى  اإل اإ�سافة  املــنــزيل،  التح�سري 

التدفئة.
مع  يتناغم  اأن  يجب  املطبخ  طـــراز 
االأجزاء االأخرى باملنزل من حيث الديكور 
مع  يتواءم  اأن  �رشيطة  اأ�سا�سي،  كعن�رش 

الت�سميم الداخلي.
و�سيانة  تنظيف  م�ساكل  حتا�سي 
ال�سرياميك  اختيار قطع  االأ�سطح من خالل 
به  يتمتع  ــا  مل ــح،  ــط ــس االأ� هـــذه  لــكــ�ــســوة 
االأدوات  اختيار  التنظيف،  �سهولة  مــن 
الكهربائية يف املطبخ والفرن من النموذج 
الكال�سيكي ووجود االأحجام ال�سغرية مفيد 

يف اإتاحة املزيد من امل�ساحة يف املكان.
اإيجاد حالة من الدمج بني �سالة تناول 
التوازن  يتحقق  بحيث  واملطبخ،  الطعام 

والتكامل على م�ستوى االألوان والديكور.
تعك�ش  جمالية  �سمات  املطبخ  اإعطاء 
باقي  عن  ويتميز  الرفيع  ال�سخ�سي  الذوق 

اأجزاء املنزل.

مثلث العمل :
يجب  املطبخ  عمل  يف  الــ�ــرشوع  قبل 

االأخذ بعني االعتبار عدة اأمور:
جمهزة  م�ساحة  تــتــوافــر  اأن  ينبغي 
ت�سهل  التي  املريحة  التقنيات  باأف�سل 
العمل فيه، ومن الناحية العملية اإذا مل يكن 
�سلفًا  والتوزيع  التقطيع  مدرو�ش  املطبخ 
فال �سك اأنه يتطلب الكثري من الوقت واجلهد 

الذي كان من املمكن تفاديه من البداية.
املطابخ  ت�ساميم  عند  دائمًا  يراعى 
وذلك  احلركة  و  اأ  العمل  مبثلث  يعرف  ما 
العمل  اأثناء  اأكرث  ومرونة  �رشعة  لتحقيق 
املطبخ  داخــل  احلركة  فتاأخذ  املطبخ  يف 

�سكاًل عمليًا اأكرث كما اأنه يعمل على التقليل 
ويجعلها  املطبخ  داخل  التنقالت  عدد  من 

مقت�رشة على املهم وال�رشوري فقط.
على  ل�سخ�سني  ي�سمح  املثلث  ــذا  وه
الوقت  نف�ش  يف  املطبخ  با�ستخدام  االأقــل 
لغر�سني خمتلفني دون اأن ي�سايق اأحدهما 

االآخر اأثناء حركة داخل املطبخ.

فما هو مثلث العمل؟
هــنــاك ثــالثــة عــنــا�ــرش اأ�ــســا�ــســيــة يف 
الثالجة-  الغ�سيل-  حــو�ــش  املــطــبــخ- 
ت�سّكل  ما  هي  املحطات  وهــذه  املــوقــد- 
من  كل  مركز  من  املثلث  اأ�سالع  ــش  روؤو�
بحيث  املوقد،  الثالجة-  الغ�سيل-  حو�ش 
فال  للباب  مكان  اأٌقــرب  يف  الثالجة  تكون 
اإلى  للمرور  ا�ستخدامها  يريد  من  ي�سطر 
اأقرب  يف  احلو�ش  ويكون  املطبخ،  داخــل 
مكان لالإ�ساءة اأو ال�سّباك، اأما املوقد ففي 
اأن  ل  يف�سّ التهوية،  مل�سدر  مكان  اأقــرب 

اأمتار(   8 -  4( يرتاوح حميط املثلث من 
وكل �سلع للمثلث يجب اأن ال يقل طوله عن 

)1,25 مرت( وال يزيد عن 2,75 مرت(.

اختيار اللون العملي :
ال�سغرية  املطابخ  يف  اللون  اختيار   
فالحظ  مبلل،  ت�سعر  ال  حتى  دوراً  ليوؤدي 
مثاًل ما يقوم به اللون االأحمر على خلفية 
لهما  والن�سب  فالتن�سيق  لالأجهزة،  بي�ساء 
لت�ساميم  اجلــمــال  تعزيز  يف  كبري  دور 
ا�ستخدام  على  حافظنا  كلما  املطابخ، 
بني  التن�سيق  مع  بن�سب  الديكور  عنا�رش 
املفعول  الدور  يعطي  فالتن�سيق  العنا�رش، 
فتوحي  الديكور  عنا�رش  اأو  االإ�ساءة  �سواء 

ب�سعور الكفاءة والهدوء.

الفضاء :
غرفة  املطبخ  يكون  اأن  رائــع  اأمــر  اإنــه 
م�ساحة  توفري  فيجب  واالأ�سدقاء  للعائلة 

اأكرب للعمل والتخزين واالأكل.
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ناشئة المراكز "أوائل" المسرح والشعر والتصوير

�سارك جمموعة من ال�سباب املنت�سبني اإلى مراكز النا�سئة الثمانية 
املنت�رشة يف اأرجاء اإمارة ال�سارقة، والتابعة لالإدارة العامة ملراكز 
يف  بال�سارقة،  االأ�رشة  ل�سوؤون  االأعلى  املجل�ش  موؤ�س�سات  اإحدى  النا�سئة 
�سباق االأندية للثقافة والفنون، الذي نظمه نادي ال�سارقة الريا�سي الثقايف 
يف دورته الثالثة، مب�ساركة كافة االأندية واملوؤ�س�سات الريا�سية يف اإمارة 

ال�سارقة ف�ساًل عن مراكز النا�سئة. 

حفل تخريج 
لبراعم مركز وحضانة بساتين

نظم مركز وح�سانة ب�ساتني، التابع لنادي �سيدات ال�سارقة حفاًل لتخريج الدفعة الثامنة من اأطفال املركز، 
بح�سور �سعادة �سعيد م�سبح الكعبي، رئي�ش جمل�ش ال�سارقة للتعليم، وعدد من القيادات الن�سائية، واأولياء اأمور االأطفال، 

يف ختام الف�سل الدرا�سي لعام 2014.

1 - �سعادة �سعيد م�سبح الكعبي، رئي�ش جمل�ش ال�سارقة للتعليم، و �سعادة 
والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ش   – ال�رشكال  مروان 

)�رشوق)، يتو�سطان احل�سور.
2 -اطفال مركز وح�سانة ب�ساتني يوؤدون اإحدى االغنيات على املن�سه.
3 -اطفال مركز وح�سانة ب�ساتني يوؤدون اإحدى االغنيات على املن�سه.

يتو�سط  للتعليم  ال�سارقة  جمل�ش  رئي�ش  الكعبي،  م�سبح  �سعيد  -�سعادة   4
اخلريجني االطفال على املن�سه بعد ت�سليمهم �سهادات التخرج.

1

2

3

5

4

1 - ال�سورة الفائزة باملركز االول يف جمال الت�سوير 
2 - كوالي�ش ت�سوير الفيلم الفائز باملركز الثالث

3 - جانب من العرو�ش امل�رشحية 
4 - بو�سرت للفيلم امل�سارك

5 - اأحد الطلبة امل�ساركني يف الت�سوير 

1

2

3

4

أخــبـار
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أوسكار الجماهير

بح�سور كل من ال�سيخ اأحمد بن ح�رش اآل مكتوم وال�سيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة اآل مكتوم، وال�سيخة �سم�سة 
بنت ح�رش اآل مكتوم، و�سعادة خالد حممد علي الكمدة مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي، ويو�سف ال�رشكال رئي�ش 
احتاد االإمارات لكرة القدم، وعدد من مدراء موؤ�س�سة دبي لالإعالم وجمموعة الرعاة، مت تنظيم احلفل اخلتامي مل�سابقة 

"اأو�سكار اجلماهري".

بن  مكتوم  بن  جمعة  وال�سيخ  مكتوم  ال  ح�رش  بن  احمد  ال�سيخ   -  1
جمعة ال مكتوم.

2 - تكرمي وزارة الداخلية
3 -الفائزون باجلوائز

 4 - اأجواء ال�سجادة احلمراء
5 - من اأجواء احلفل اخلتامي

6 - اريام مع اعالميات �سما دبي
7 - منى بو �سمرة

1

2

7

5
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4

3
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      احصل على الفخامة السويسرية مع 

 Aigner ساعات
 

الع�رشية  والت�ساميم  االأ�سيلة  ال�سوي�رشية  ال�سناعة  روعة  اكت�سفوا 
يف  الفاخرة   Aigner �ساعات  اآرت‘  ’تامي  متاجر  اإطالق  مع  الفريدة، 

متاجرها اخلا�سة يف االإمارات العربية املتحدة.
جانب  اإلى  املميزة،  واإك�س�سواراتها  �ساعاتها   Aigner و�ستعر�ش 
اإلى  فاخرة  مل�سة  اأ�سيفوا  والن�ساء.  للرجال  املو�سم  لهذا  ت�سكيلة  اأحدث 
الفوالذ  من  امل�سنوعة  الفريدة  ال�ساعات  مع  واأناقتكم  حياتكم  اأ�سلوب 
على  وتاأكيداً  املعدن.  اأو  الفاخر  اجللد  من  �سوار  مع  لل�سداأ،  القابل  غري 
متيز ال�سناعة ال�سوي�رشية الراقية وترفها الفريد، تقدم Aigner مزيجًا 
من الروعة واالإتقان، يف اأ�سلوب غري م�سبوق يليق بكافة املنا�سبات. كما 
تقدم ال�رشكة جمموعة فائقة االأناقة من االإك�س�سوارات، مثل املجوهرات، 

لتمنح ال�سيدة الع�رشية اأ�سلوب حياة من الطراز الرفيع. 

ت
ما

د
خ

 ترغب كل امراأة يف اإبراز جمال عينيها و�سحر 
ولذلك  ومميزة،  الفتة  بطريقة  العميقة  نظراتها 
 NYX Slide الكحل  قلم  باي  بيوتي  لك  تقدم 
ين�ساب  الــذي  الناعم  بقوامه  ينفرد  الــذي   on
بنعومة على العينني ليمنح نتيجة مماثلة لتحديد 

العيون ال�سائل. 
 Slide on الـــكـــحـــل   ـــم  قـــل يــ�ــســفــي 
على  ا�ستثنائية  PencilsNYXمل�سات 
عينني  على  احل�سول  من  ميكنك  فهو  ماكياجك، 
العيون  حتديد  مثل  بدقة  ومر�سومتني  كحيلتني 

ال�سائل بدون اأي فو�سى. 

      مجموعة "ذا ميت كو"  
     قائمة طعام جديدة ومبتكرة

�سارك جمموعة �رشكات كاليوم يف معر�ش عامل اجلمال ال�رشق االأو�سط 2014، والذي 
اأقيم يف مركز دبي الدويل للمعار�ش واملوؤمترات، حيث عر�ست ال�رشكة منتجات �رشكة منيو 
العناية باجللد. و�سلطت كاليوم خالل  الرائدة عامليًا يف جمال �رشكات  �سكني تكنولوجي، 
العناية  ومنتجات  بحلول  املعنية  املعار�ش  اأبرز  يعترب  الذي  املعر�ش  هذا  يف  م�ساركتها 
باجللد ال�سوء على ابتكارات وتقنيات منيو التي جتمع ب�سكل فعال بني املكونات اال�ستثنائية 

واأنظمة الو�سول املثبتة علميًا.

كاليوم
 أحدث منتجات العناية بالجلد 

ماكياج عيون . . .  
أكثـــــر تألقـــــــًا 

على  كو"  ميت  "ذا  فل�سفة  ترتكز 
من  مل�سه  ميــكــن  مــا  ـــذا  وه الب�ساطة 
الرتكيز  مت  حيث  الطعام.  قائمة  خالل 
جوائز  على  احلــائــزة  القائمة  هــذه  يف 
و  املبتكرة،  وال�سلطات  ال�سل�سات  على 
احللويات اللذيذة التي �سرتتقي بتجربة 
ع�رش  اإلــى  كو"  ميت  "ذا  لــدى  الطعام 

جديد. 
التنفيذي  الــ�ــســيــف  ــن  م بــتــوجــيــه 
روي  ال�سيف  كو"؛  ميت  "ذا  ملجموعة 
القائمة  حتــولــت  ــاغــام،  ــي ــدران ــاون ــس �
واحدة  �سفحة  من  قائمة  اإلى  التقليدية 
من املقبالت واالأطباق الرئي�سة املميزة. 
وقائمة منف�سلة  للحلويات واملعجنات 

املبتكرة لتجربة طعام متكاملة.
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استعدي للصيف مع "ماكياجي"

تألق مذهل . . .  
لفصل الصيف 

التجميل  م�ستح�رشات  من  للتخل�ش  املثايل  الوقت  هو  ال�سيف 
التقليدية وجتربة اأحدث ما يحمله املو�سم اجلديد، تقدم لك ذي اأورجانيك 
والكفيلة  متامًا،  الطبيعية  امل�ستح�رشات  من  رائعة  جمموعة  فارما�سي 

مبنحك اإطاللة مميزة ومثالية.
حتتل  ولذلك  متامًا،  طبيعي  هو  ما  كل  ال�سيف  هذا  ت�سكيلة  ت�سمل 
‘Natural’ موقع ال�سدارة فيها. احر�سي على تدليل ب�رشتك مع  كلمة 
 ،Sheer Tint Natural Glow ال�سم�ش  من  الواقي  اليومي  الكرمي 
الذي يعزز برتكيبته اخلفيفة لون ب�رشتك الطبيعي، ومينحها التجان�ش يف 

درجة اللون. 

اإذا كنت تخططني للعطلة ال�سيفية وتبحثني عن كل جديد 
يف عامل اجلمال الإطاللة مواكبة للمو�سة، فاإن "ماكياجي" هي 
م�ستح�رشات  لك من  تقدمه  املو�سم مبا  هذا  املف�سلة  وجهتك 
جتميل اأ�سا�سية ال غنى عنها جلعل حقيبة م�ستح�رشات جتميلك 

جاهزة لل�سيف.
 Eau املنع�سة  الفرن�سية  العطور  بنفحات  حوا�سك  دللي 
يالئم  الذي  العطر  واختاري  ماكياجي،  من   De Toilette

مزاجك من بني 12 رائحة جذابة جت�سد الرقي.

       تمتعي ببشرة رائعة خالل الصيف

ت�سكل اأ�سعة ال�سم�ش خطراً على الب�رشة خا�سة خالل ف�سل ال�سيف، لذا تقدم 
لك "ذي اأورجانيك فارما�سي" منتجات رائعة لتتمتعي بب�رشة رائعة ومتاألقة 

بلون مميز خالل هذا املو�سم.
اأو  العامل  �سواطئ  اأروع  اإحدى  يف  ال�سم�ش  باأ�سعة  ت�ستمتعني  اأكنت  �سواء 
احلماية  توفري  للغاية  املهم  من  فاإنه  النهار،  خالل  لل�سم�ش  تتعر�سني  كنت 
لب�رشتك با�ستخدام عامل احلماية املنا�سب لنوعها. لذا تقدم لك "ذي اأورجانيك 
 Cellular Protection Sun Creams فارما�سي" م�ستح�رش احلماية
SPF 30 & 50، الغني مبيكرونيزد الزنك للحماية من االأ�سعة فوق البنف�سجية 
بنوعيها UVA وUVB بدون تبيي�ش الب�رشة، حيث يتميز هذا امل�ستح�رش 
الب�رشة  اأنواع  لكافة  املنا�سبة  الفيتامينات  من  وا�سعة  ت�سكيلة  على  باحتوائه 

التي تعمل على حمايتها من اجلفاف كما يخفف من تهيجها. 

أمسية للتزلج الحّر في 
»سكي دبي« 

التزلج  اأم�سيات  ت�ستقطب 
احلر التي ينظمها منتجع التزلج  
اآخر  اإلى  حني  من  دبي«  »�سكي 
ملمار�سة  املت�سوقني  املتزجلني 
واإبــهــار  املف�سلة  ريا�ستهم 
املتفرجني بقفزاتهم وحركاتهم 
رائع يحمل  منتجع  اجلريئة يف 
طابع جبال االألب الثلجية، غري 
املقبلة  احلر  التزلج  اأم�سية  اأن 
با�ستلهام  ت�سويقًا  اأكرث  �ستكون 
املرتقب  املو�سم  فيلم  اأجـــواء 

 X-Men.
الذين  املتزجلون  ويح�سل 
اإلى »�سكي دبي« خالل  ي�سلون 
اأم�سية التزلج احلر وهم يرتدون 
على  اخلارقني  االأبــطــال  اأزيــاء 
خ�سم 50 باملئة لت�سبح تذكرة 
ــداًل من  100 درهــم ب الــدخــول 

200 درهم االعتيادية. 
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الرصاصي والعود 
احتفاء بالتراث الغنّي 

تقدم الر�سا�سي للعطور، اإحدى اأبرز ال�رشكات العاملة يف قطاع العطور 
باملنطقة، جمموعة وا�سعة من اأنواع العود ب�سكل رذاذ جاهز لال�ستخدام. 
وال زال العود املميز بنوعيه االأحمر واالأزرق، باالإ�سافة اإلى عود ال�سيويف، 
يعتربان من اأكرث اأنواع العود متيزاً لدى العمالء من االإماراتيني واخلليج 
اأبرز منتجات  ال�سفوة من  النخبة ودهن عود  اأن دهن عود  والعرب. كما 
لرذاذ  الر�سا�سي  وا�سعًا، فيما تالقي جمموعة  اإقبااًل  تلقى  التي  ال�رشكة 
العود رواجًا بني اجلن�سيات االأخرى كالرو�سيني وال�سينيني الذين جتذبهم 

الرائحة الغام�سة املثرية. 
اإلى الرذاذ اجلاهز، توفر الر�سا�سي جمموعة وا�سعة من  وباالإ�سافة 
اأبرز  من  هي  العود  ودهن  الر�سا�سي  فمخلط  املركزة،  العطرية  الزيوت 
ال  ممن  العطور  وذواقــة  العمالء  اأرقى  بها  يهتّم  التي  الراقية  املنتجات 

يقبلون باأقل من �سحر العود النقي الدافئ بعطر يدوم طوياًل. 
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حتى ال نخسر كثيرًا

عندما نعتقد اأننا على حق يف اأمر ما... ت�سل ن�سبته اإلى %100 فاإننا  نخطو خطوة 
للوراء قد تكون بداية لتدحرجنا نحو الهاوية.

كل ما يحدث من خالفاٍت مغلقة على اآراء اأ�سحابها نتيجتها �سعور " غري ذكي" باأن 
اأو  اأعرتف بالنق�ش..  اإذ ال  العالية الكاملة،  كل واحد منهم على �سواب ال يقل عن ن�سبته 
الراأي  الراأي �سحيح يحتمل اخلطاأ، ولكن عند التطبيق  اأحيانًا على خجل باأن  قد نعرتف 
�سحيح ال يحتمل اإال اأن يكون �سحيحًا، واخلطاأ غري وارد " البّتة" وكاأن احتمالية اخلطاأ 
اأمر ال اإن�ساين، اأو يزعزع مواقعنا اأمام خيارات القوة والثبات وال�سخ�سية الفاعلة والنجاح 

الظاهر اأمام العيان.
لقد ابتلينا يف هذا الزمن مبثل هذه اخلالفات املغلقة على اآراء اأ�سحابها، حتى جاءنا 
مو�سم خانق من كرثة االأغربة وكثافة ال�سبابية فيه ا�سمه " الربيع العربي" هذا الربيع ال 
يقف عند عتبة ال�سيا�سة بل يتجاوزها اإلى عتبات اأخرى تتعلق بتفا�سيل حياتنا اليومية.. 
بني االأزواج هناك ربيع اأُ�رشي غري متجّرع.. بني االأ�سدقاء ربيع عالقات تدّمرها امل�سالح، 
بني "االإخوة"- كما يف امل�سل�سل الغريب الذي يعزز العالقات املري�سة- ربيع ب�سع ال ميت 
ِب�سلة اإلى الربيع/ الف�سل الذي كتبه اهلل على االأر�ش لتخ�رّش وتبت�سم يف وجه خلقه... يف 
جمال الوظيفة ربيع يختبئ يف القلوب ويعت�رشها اأملًا... �سعوراً بظلم.. اإح�سا�سًا بعدم ات�ساق 

الوظيفة مع احللم..
يف القرن احلادي والع�رشين نعي�ش ربيعًا عجيبًا غري الذي خلقه اهلل تعالى لنا.. وكاأننا 
زهدنا باجلمال احلقيقي فال ميالأ العيون واالأفكار غري اجلمال امل�سطنع الذي تاأتي نهايته 

�رشيعًا فيك�سف عن ب�ساعته.. كذلك هو الربيع الذي ي�سمى ربيعًا وو�سف باأنه " عربي".
اأعتقد اأن بع�ش احرتامنا لب�رشيتنا يتمثل يف االعرتاف باأننا لن نحقق كمااًل مهما فعلنا 
واجتهدنا ومتنا يف �سبيل ذلك، وبالتايل لن يرافقنا ال�سواب عند كل موقف يف حياتنا.. 
يف  التوازن  حتقيق  يف  ي�ساهم  مطلب  احلقيقة  عن  بحثًا  االجتاهات  جميع  يف  النظر  اإذ 
�سخ�سياتنا.. ويف تعامالتنا مع الغري، حتى ال نن�سى يف غفلة ما اأن هناك اأ�سدقاء يحملون 
لنا كل املودة ال ي�ستحقون اأن نر�ّسهم ب�سظايا موجعة من لغة الدفاع عن موقٍف ال يبدو يف 

جملته �سحيحًا 100%.
حتى ال نخ�رش كثرياً.ِ.
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