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حتى تثبت اإلدانة !

ما يحدث يف غزة من �عتد�ء�ت �إ�رس�ئيلية وح�سية �سافرة �أمام �أعني �لعامل على �إخوتنا 
و�أبنائنا هناك، وتعري�سهم لل�ستات و�خلوف و�لهروب ف�ساًل عن �سفك لدمائهم من دون �أي 
ذنب وال مربر يرقى �إلى �أدنى مرتبة من �الإقناع،  يدفعنا �إلى �القتناع باأن هذ� �لعدو ما�ض 
يف طغيانه ببناء جمده يف �أر�ض لي�ست باأر�سه، وعلى دماء �الأبرياء.. ال فرق يف ذلك  بني 
�أي �إن�سان / طفاًل .. كبري�ً.. �سعيفًا .. قويًا.. مري�سًا .. معافى.. كل �لفئات ال فرق،  فاجلميع 
يف عيون �إ�رس�ئيل متهمون �إلى �الأبد.. متهمون حتى تثبت �الإد�نة ال �لرب�ءة، وهي 
تدو�ض على  �أن  �سوى  لها  دور  ال  �آلية عمياء.. �سماء.. حاقدة..  ت�سري  لذلك 
�أية كر�مة حتمل �لهوية �الإ�سالمية و�لعربية.. وال هم لها �سوى �أن حتيل 
�الأعر�ف  كل  تتجاوز  وح�سية  يف  �لعربي  �لدم  من  بحر  �إلى  �الأر���ض 

�الإن�سانية �ملتبعة حتى يف �حلروب.
�سل�سلة �عتد�ء�ت جائرة ال تنتهي.. و�إن كانت بني حلقة وحلقة 
ت�سبع  الأن  د�ئ��م  �نتظار  يف  فاالآليات  �سنو�ت..  �ل�سل�سلة  هذه  يف 
وهلع  �ملفجوعني  و���رس�خ  �الأبرياء،  بدماء  �لوقود  من  خمازنها 
�لهاربني �إلى �أر�ض �أمان.. و�لعامل يكتفي بالنظر، مع ب�سع عبار�ت 
ال لون لها وال طعم وال ر�ئحة وال �أثر، و�إذ� حترك ي�ستنفد �لبطء وقلة 
يف  في�سمت   .. قو�ه  كل  �ملرتدد  �ملوقف  توؤثر  �لتي  وم�ساحله  �حليلة 
�سبعه  عن  يعلن  الأن  مفتوحًا  �ملجال  �ملعتدي  للجانب  تاركًا  �الأمر  نهاية 
وتخمته.. ويعود �إلى �أوكاره حتى ي�ساب بد�ء �جلوع مرة �أخرى ليبد�أ من جديد..

فئاتهم،  بكل  �لثمن  يدفعون  �الأبرياء هم من  الأن  بالقهر  وي�سعرنا  موؤمل وحمزن  �أمر 
�أوقاتها �لتي  هوؤالء �لذين ت�ستغرقهم �حلياة �ليومية يف همومها وم�ساكلها �ملعتادة، ويف 
�ل�رس�ع  ق�سية  عن  �حلديث  عند  حتى  و�ل�سحبة  و�لفرح  �ملرح  وحلظات  �البت�سامة  تر�سم 

�لعربي �الإ�رس�ئيلي.. هم يعي�سون �حلياة على طبيعتها ككل �إن�سان يف هذه �لدنيا..
و�إن كنا نردد منذ �لبد�يات �أن هذه �لق�سية ال بد لها من حل جذري، فاإن �حلل �جلذري 
�إليه،  �لو�سول  �رتباطه فيها حتى الأ�سبح �سعبًا  يتجّذر بدوره يف �الأر�ض ويتعمق ويقوى 
�لنا�ض  وت�رسيد  و�لهدم  �لتعدي  فم�رسوعات  �هلل..  �إال  د�ئم  �أال  علمنا  �لب�رسي  �لتاريخ  لكن 
و�رسقة �الأمان من حياتهم مل�سالح ومنافع فئٍة ال تر�عي �إاًل وال ذمة يف �أي �إن�سان.. لي�ض 
من �سفاتها �ال�ستمر�رية �و �لدميومة مهما بد� لها �أنها قويت وجتذرت، و�حلق ال ي�سيع بل 
�سي�سرتد يوما ما، لكن �لت�سحيات من �أجل �أي حق تظل م�ستمرة، وما ال يجب �أن ي�ستمر هو 
�ل�سمت و�لرتدد و�جلمل غري �ملفيدة �لتي تتقاطر من هنا وهناك لت�سجيل موقف ال �أكرث يف 
�آليات حقد ال يز�ل  �لرب�عم و�لزهور و�ل�سجر �ملثمر بفعل  �أطفال بعمر  �لذي يت�ساقط  �لوقت 

يزد�د �سو�د� يوما بعد يوم.. 

رئي�س التحرير

أما جسم االنسان فيتكيف 
مع أية ظروف قاسية، أما 

المعتقدات الراسخة فهي 
سبيلنا للبقاء في ظروف 

الحرمان . . .

نيل�سون مانديال
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ملتقى زايد االنساني يختتم فعالياته 
�خلام�سة  دورت���ه  يف  �الن�ساين  ز�ي��د  ملتقى  �ختتم 
�أبوظبي مب�ساركة فعالة من  فعالياته يف عا�سمة �لعطاء 
�حتفاالت  �إطار  يف  وذلك  وخا�سة  حكومية  موؤ�س�سة   40
يوم  �سادف  و�ل��ذي  �الإن�ساين  �الإم��ار�ت��ي  باليوم  �لدولة 
لذكرى  �إحياء  �ملا�سي  رم�سان  �سهر  من  ع�رس  �لتا�سع 
فعاليات  مع  وتز�منا  نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�يد  �ل�سيخ 
حتت  �خلام�سة  دورت���ه  يف  �الإن�����س��اين  �الم����ار�ت  م��وؤمت��ر 
�سعار�ال�ستثمار�الجتماعي م�سوؤوليتنا �لوطنية با�ست�سافة 
�ال�سرت�تيجية  و�لبحوث  للدر��سات  �الم��ار�ت  مركز  من 
من  وبتنظيم  نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�يد  �ل�سيخ  قاعة  يف 
و�جلمعية  للتطوع  �لعربي  و�الحتاد  �لعطاء  ز�يد  مبادرة 
للعمل  �لعربية  و�ملوؤ�س�سة  �الجتماعية  للم�سوؤولية  �لعربية 

�الن�ساين ومركز �الإمار�ت للتطوع.

هيئة الصحة بدبي
تمنح أول شهادة دبلوم الختصاصيي تغذية األطفال معتمدة في الشرق األوسط

يف حدث يعد �الأول من نوعه يف �ملنطقة، �سجلت هيئة �ل�سحة بدبي 
تغذية  �خت�سا�سي   70 من  �أكرث  للتغذية"  ن�ستله  "معهد  مع  بالتعاون 
�أول �سهادة دبلوم  �أنحاء منطقة �ل�رسق �الأو�سط للح�سول على  من كافة 

الخت�سا�سي تغذية �الأطفال معتمدة من �جلمعية �الأمريكية لالعتماد.
بدبي  جر�ند"  "�حلبتور  ف��ن��دق  يف  در����س��ي��ة  حلقة  �أول  وع��ق��دت 
بدبي  �ل�سحة  هيئة  عام  مدير  �مليدور،  عي�سى  �ملهند�ض  بح�سور�سعادة 
�لذي �ألقى �لكلمة �الفتتاحية �لر�سمية؛ و�لدكتور �أحمد بن كلبان – �ملدير 
�لتنفيذي لقطاع �مل�ست�سفيات.وت�رسف �لدكتورة وفاء عاي�ض، مدير �إد�رة 
�لتغذية �ل�رسيرية يف هيئة �ل�سحة بدبي، على �لدورة �لتعليمية مب�ساركة 
�جلهاز  وطب  �الأطفال  تغذية  �خت�سا�سية  كوال�سيك،  �سانيا  �لربوف�سور 

�له�سمي لالأطفال يف "م�ست�سفى ز�غرب لالأطفال" بكرو�تيا.
�لتغذية  �خت�سا�سيي  كافة  على  يتوجب  �العتماد،  على  وللح�سول 
�لتي  �الأولى  �جلل�سة  ح�سور  �الأو�سط  �ل�رسق  دول  خمتلف  من  �مل�سجلني 
�سهر  خالل  �أخرى  جل�سة  تتبعها  و�لتي  �ل�سهر،  هذ�  خالل  عقدها  �سيتم 

�أكتوبر �ملقبل.
�ملعرفة  بتعزيز  �ملعهد  �لتز�م  �إطار  يف  �لتعليمية  �لدورة  هذه  تاأتي 

و�خلرب�ت وحتفيز �لتغذية �ل�سحية يف �ملنطقة.

جانب من الملتقى 

جانب من المشاركين 

مياه أروى تطلق حملة "سعر المياه" 

Mercy Corps وجلنة �لهالل �الأحمر  �أطلقت منظمة مري�سي كورب�ض 
بالتعاون مع مياه �أروى، �إحدى منتجات كوكاكوال، حملة "�سعر �ملياه" يف 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. ت�سجع هذه �حلملة �مل�ستهلكني يف �الإمار�ت 
يف  �لنا�ض  حياة  لتح�سني  ت�ستحقه  �ملياه  �أن  يعتقدون  �لذي  �لثمن  لتحديد 

�ملناطق �ل�سعبة �لتي تعاين من �جلفاف يف �ملنطقة.
وخالل �الأ�سابيع �ل�ستة �ملقبلة �سيتم توزيع مياه "�أروى" جمانًا يف عدد 
من �ملتاجر �مل�ساركة يف �حلملة. وبداًل من طلب �ل�سعر �لعادي، �سيتم �عطاء 
وت�سجيعهم  ي�ستحقه  �ملاء  �أن  يعتقدون  �لذي  �لثمن  بدفع  للمت�سوقني  �حلرية 
على �لتربع لتح�سني حياة �لالجئني �ل�سوريني. و�ستخ�س�ض �الأمو�ل �لتي يتم 
و�لنظيفة  �الآمنة  �ملياه  لتوفري  للمياه  تنقية  �أنظمة  لرتكيب  مبا�رسة  جمعها 

لالأطفال �ل�سوريني �لالجئني يف �الأردن.

المحاضرة المجتمعية الخامسة 

�سلطت �ملحا�رسة �ملجتمعية �خلام�سة ملجموعة 
على  �ل�سوء  �حل��ايل  للعام  للبيئة  �الإم���ار�ت  عمل 
�مل�ساريع �ملحلية للحفاظ على �حلياة �لربية و�لتنوع 
ح�سور  و�سط  وذلك  �الإم��ار�ت،  دولة  يف  �لبيولوجي 

كبري للمحا�رسة �لتي �نعقدت يف مقر جمارك دبي.
�للجنة  ع�سو  ب��اق��ر،  ���س��ارة  �ل�����س��ي��دة  وق��ال��ت 
حماية  ب�رسورة  دوليا  �عرت�فا  هناك  �إن  �لتنفيذية: 
�لبيولوجي  �لتنوع  على  و�حلفاظ  �لفطرية  �حلياة 
لدى  �ملهمة  �لعاملية  �لق�سايا  من  لكونهما  نظر� 
�حلكومية  �ل�سلطات  تبذل  حيث  �ل��دويل،  �ملجتمع 
�ملنظمات  مع  بالتعاون  �لعامل  �أن��ح��اء  جميع  يف 
�لتنوع  على  للمحافظة  كبرية  جهود�  �حلكومية  غري 
�إلى  �لبحرية�ملختلفة  �ملو�ئل  من  بدء�  �لبيولوجي، 

�الأر��سي �لرطبة و�ملناطق �لربية.
�خلام�سة  �ملجتمعية  �ملحا�رسة  �إن  و�أ�سافت: 
�إلى  تهدف  �لتي  �جلهود  بهذه  تعرتف  للمجموعة 
رفع �لوعي حول �ملخاطر �لتي تو�جه �حلياة �لربية 
�تخاذها  يجري  �لتي  و�لتد�بري  �الإم��ار�ت،  دولة  يف 

للتغلب عليها.
�الإفتتاحية  ب��اق��ر  ���س��ارة  �ل�سيدة  كلمة  وب��ع��د 
يف  �لرئي�ض  �ملتحدث  مع  موعد  على  �جلمهور  كان 
�ملحا�رسة �ل�سيد معاذ �ل�سو�ف، �لذي يعترب من رو�د 
�الإمار�ت، حيث كر�ض حياته  �لبيئي يف دولة  �لعمل 
يف  للعمل  كولور�دو،  والية  جامعة  من  تخرجه  بعد 
"�لنمر  مع  �سابقا  �لعمل  خالل  من  �لبيئي  �ملجال 
�لعربي"، و�الآن مع جمعية �المار�ت للحياة �لفطرية، 
�لبحوث و�لعمل �مليد�ين على  حيث قام بالعديد من 

مر �ل�سنني.
�حلفاظ  م�رسوع  حول  �ل�سو�ف  �ل�سيد  وحت��دث 
�سنو�ت،   3 منذ  ب��د�أ  �ل��ذي  �لبحرية،  �ل�سالحف  على 
�ل�سقر  منقار  �سالحف  على  عالمة  بو�سع  وذل��ك 
�ل�سناعية،  �الأقمار  تكنولوجيا  طريق  عن  وتتبعها 
م�سري�  �مل�رسوع،  هذ�  يف  �مل�ساركني  �أحد  �إنه  وقال 
و�دي  ملحمية  م�ستقبلية  تنمية  خطة  و�سعه   �إل��ى 
وديعة �لوطنية �لتي تعترب �أول منطقة جبلية حممية 
�لعلم  برنامج  عن  حتدث  كما  �الإم���ار�ت،  دول��ة  يف 
على  �ملحافظة  �إل��ى  يهدف  �ل��ذي  �لتطوعي  �الأزرق 

�ل�سو�طئ و�ملر��سي.

جانب من الحضور
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27 مصممة أزياء
يتبرعن بتصميمات حصرية 

بعدد  �أزي����اء  م�سممة   27 ت��ربع��ت 
للمالب�ض  �ملميزة  ت�سميماتهن  من  كبري 
�لن�ساء  لرعاية  دب��ي  موؤ�س�سة  ل�سالح 
قيمتها  من  لال�ستفادة  وذلك  و�الأطفال، 
�سحايا  ل�سالح  م���ز�د،  يف  بيعها  بعد 
لالأطفال  و�الإ�ساءة  �الأ�رسي  �لعنف  فئات 

و�الجتار بالب�رس.
موؤ�س�سة  م�ساركة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
دبي لرعاية �لن�ساء و�الأطفال يف معر�ض 
موؤخر�ً  فعالياته  �ختتمت  �لذي  �إيفينرت�  

يف "�سن �ست مول" يف منطقة �جلمري�.

مهرجان صيف أبوظبي 

فندق  مدير  �سنايدر  �لك�سندر  قال 
�سيف  مهرجان  �إن  �الإم����ار�ت:  ق�رس 
�أبوظبي 2014 لهذ� �لعام رفع معدالت 
للفعاليات  نظر�  �لق�رس  يف  �الإ�سغال 
�لرتفيهية �ملخ�س�سة لكل �أفر�د �لعائلة.

هذ�  �أن  �سحايف  ت�رسيح  يف  وذكر 
مع  بالتعاون  يقام  �ل��ذي  �ملهرجان 
هيئة �أبوظبي لل�سياحة و�لثقافة و�رسكة 
من  مميزة  �سل�سلة  ي�سهد  للرتفيه  فال�ض 
�لبارزة تتوزع على  �لرتفيهية  �الأحد�ث 
يونيو  منت�سف  من  وت�ستمر  يومًا   62

�ملا�سي وحتى 29 �أغ�سط�ض �جلاري.
�أبوظبي  �سيف  مو�سم  �أن  و�أك���د 
موقع  يوؤكد  �المار�ت  ق�رس  يف   2014
لق�ساء  ر�ئدة  �سياحية  كوجهة  �أبوظبي 

�لعطالت �ل�سيفية يف �أجو�ء عائلية.

جانب من مشاركة المٔوسسة في معرض ٕافينترا

قصر إالمارات الوجهة السياحية األبرز



عبد العزيز الخضراء

جتاوز اخلالفات بني الزوجني، من اأهم عوامل ا�ستمرار احلياة الزوجية وجناح الزوجني يف العبور ب�سفينة الزوجية 
حتى بر االأمان، لذا نقدم لكم جمموعة من الن�سائح التي ميكنكم اال�ستفادة منها يف جتاوز امل�سكالت الزوجية.

ناس

ليس مستحياًل
1 - اشتِك وال تلم . . .

�ل�سكوى هي �أن ت�سف و�سعًا مزعجًا 
�للوم  �أما  �الآخر،  �لطرف  لك  �سّببه  رمبا 
يعني و�سف �لطرف �الآخر ب�سفات �سلبية 

توؤذيه وجترح م�ساعره.

2 - ابدأ عبارتك بـ)أنا( وليس 
)أنت( :

ي�سعر  باأنت  عبارتك  تبد�أ  عندما 
بالتفكري  فيبد�أ  بالهجوم  �الآخر  �لطرف 
يف طريقة يد�فع فيها عن نف�سه بداًل من 
�الإن�سات �إلينا و�الهتمام مبا نقوله �أو ما 
فاإن  �أنا  بكلمة  نبد�أ  عندما  �أما  به،  ن�سعر 
�هتمامًا مبا نقوله  �سيبدي  �الآخر  �لطرف 
و �ست�سل �إليه ر�سالتنا دون �أن ي�سعر �أنه 
�أن يقول  �أو ُمتهم. فمثاًل بداًل من  ُمهاجم 
�إيل"،  تن�ستني  ال  "�أنت  لزوجته:  �لزوج 
�أن  �أحب  "�أنا  لها:  يقول  �أن  �الأف�سل  من 
تن�ستي �إيّل "، وبداًل من �أن تقول �لزوجة: 
ت�سبح  �أن  �أريد  "�أنا  فلتقل:  مبذر"،  "�أنت 
�أكرث توفري�".. كذلك بداًل من قولها: "�أنت 
�أ�سعر  "�أنا  تقول:  �أن  تهتم بي"،  ي�سح  ال 

�أين بحاجة الهتمامك"..
جتاه  م�ساعرك  على  تركز  عندما 
�حتمال  يزد�د  �تهامه  من  بداًل  �رسيكك 
�أن ين�ست �إليك و �أن ياأخذ م�ساعرك بعني 

�العتبار.

3 - قّدر مشاعر الطرف اآلخر:
مق�سد  ور�ءه  �سلبي  ت�رسُّف  كل 
�إيجابي )مثاًل يدخن �الإن�سان لكي يخفف 
من �سعوره بالتوتر(.. عندما ندرك �لق�سد 

�لت�رسُّف  ور�ء  من  �لكامن  �اليجابي 
�أنك  �سي�سعر  به  ونبوح  لل�رسيك  �ل�سلبي 
و�حتياجاته  م�ساعره  وقدرت  تفهمته 
يفهمك  �أن  �إلى  باملقابل  �سيوؤدي  وهذ� 

ويقدر م�ساعرك.
جنونية  ب�رسعة  �ل�سيارة  يقود  جمد 
ب�سكل  تقود  "�أنت  زوجته:  له  فقالت 
قائال:  رد  �أن  �إال  منه  كان  فما  جنوين"، 
ومل  �لقيادة"..   تعليمي  تريدين  "هل 
مّرت  �لتي  هند  �أما  �رسعته،  من  يغري 
مبوقف م�سابه قالت له: "�أعرف �أنك ت�سعر 
باملتعة و�أنت تقود �ل�سيارة ب�رسعة ولكن 
ذلك ي�سبب يل �لهلع"، فما كان منه �إال �أن 

خّف�ض �رسعته.   

4 - كن في حديثك مباشرًا 
و محّددًا :

�ملبا�رس  �لبوح  عن  �البتعاد  �إن 
و�ل�رسيح دليل على �سعف �لتو��سل بني 
ال  قد  �ملالحظات  هذه  �أن  كما  �لزوجني 
ت�سل �إلى �لطرف �الآخر وقد تزيد من توتر 

�لطرف �لذي �أبد�ها. 
�ليومي  بالت�سوق  تقوم  �سلمى  مثاًل: 
زوجها  يقوم  �أن  وترغب  بالتعب  وت�سعر 

بالت�سوق عنها يف بع�ض �أيام �الأ�سبوع. 
طريقة  بطريقتني:  ُتعرب  �أن  ت�ستطيع 
تعب   - �سكوى   – تذمر  مبا�رسة:    غري 
�لت�سوق..  لها  ي�سببه  �لذي  و�الإرهاق   –
وطريقة مبا�رسة – باأن تطلب من زوجها 

�أن ي�ساركها هذه �مل�سوؤولية.

5 - كن لطيفًا :
بينهما  فيما  �لزوجان  يتعامل  حني 
مبا  زوج  كل  وي�سعر  و�إن�سانية  بلطف 
ي�سعر به �لطرف �الآخر ويحب له ما يحب 
لنف�سه وتكرث بينهما �الإمياء�ت و�لكلمات 
لالآخر  منهما  كل  �حرت�م  على  تدل  �لتي 

�سيتحول  م�ساعره  على  و�حلر�ض 
و�لر�حة  �لدفء  توفر  و�حة  �إلى  �لبيت 
�أحدهما  يظلم  لن  عندها  و�لطماأنينة، 
ملجرد  �إن�سانيته  من  ينتق�ض  ولن  �الآخر 
�أنه يختلف عنه يف �ل�سفات �أو �لطباع �أو 

�مليول �أو �الأفكار و�لتوجهات.

المشاعر  في  تراكم  ال   -  6
السلبية:

�ل�رسيك  من  مزعجًا  �سيئَا  ر�أيت  �إذ� 
�إلى  �سيتحول  الأنه  �النزعاج  هذ�  تكتم  ال 
عد�سه تنظر �إلى زوجك من خاللها وهذه 
�لعد�سة لن تريك منه �إال ما تكره و�ستحجب 
عنك ما حتب ومع �الأيام �ستزد�د �سماكة 
قدرتها  �ستزد�د  وبالتايل  �لعد�سة  هذه 
�لت�رسفات  فحتى  �حلقائق  ت�سويه  على 
�ست�سبح يف  �حل�سنة  �لنو�يا  تدفعها  �لتي 

نظرك ت�رسفات يق�سد منها �إزعاجك.

كوكب واحد
من  لكنهما  خمتلفان  و�ملر�أة  �لرجل 

كوكب و�حد:

إالنصات  تحب  المرأة   -  1
والرجل يبحث عن الحلول.

عن  زوجها  �إلى  بد�أت" ملى" تتحدث 
كان  فما  جارتها  وبني  بينها  �خلالف 
�أقل لك �أن  "�أمل  �إال �أن قاطعها قائاًل:  منه 
غ�سبت  �جلارة"،  بهذه  عالقتك  تقطعي 
نف�سها  قر�رة  يف  تو�سلت  �أنها  مع  ملى 
يا  غ�سبت  فلماذ�  ذ�تها..  �لن�سيحة  �إلى 
�إلى  تتحدث  حينما  �ملر�أة  الأن  ترى؟.. 
�لرجل فاإنها تطلب منه �الإن�سات و�لتفهم 
ثانيًا،  �حللول  ثم  �أواًل  �مل�ساعر  ومر�عاة 
�أن�ست  �إذ�  كثري�  �ملر�أة  �ست�سعد  لذلك 
ما  كل  عن  ُتعرب  وتركها  زوجها  �إليها 
معرفة  �إن  حال،  يعطيها  �أن  قبل  بد�خلها 
�لزوج  �لعلمية يفيد كاًل من  هذه �حلقيقة 

و�لزوجة.

الرجل  و  المرأة  مشاعر   -  2
المدُّ  ينتابها  البحر  كأمواج 

والجزر. 
كل �إن�سان متر به �أوقات ي�سعر فيها 

عندما تركز على
مشاعرك تجاه شريكك بداًل 
من اتهامه يزداد احتمال أن 

ينصت ٕاليك

ٕاذا رأيت شيئَا مزعجًا
من الشريك ال تكتم

هذا االنزعاج
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بازدياد قدرته على �لتفاعل �لعاطفي 
فيها  ي�سعر  �أخرى  و�أوقات  �الآخرين  مع 
باالن�سحاب و�لفتور، وعادة ما يكون هذ� 
�لتفاعل  على  �الإن�سان  قدرة  يف  �لتفاوت 
وبحكم  �الأزو�ج  لكن  �سعيفًا،  �لعاطفي 
�لعالقة �حلميمة بينهما ي�سعر�ن بنوبات 
ي�سيئان  وقد  تلك،  و�الن�سحاب  �لفتور 
تف�سريها و يجهالن كيفية �لتعامل معها 

مما يوؤثر �سلبًا على �لعالقة بينهما.
دو�فع  عن  �لرجل  دو�فع  تختلف 
فالرجل  تلك  �الن�سحاب  �ملر�أة يف فرت�ت 
قد  نف�سه  يجد  وعندما  �ال�ستقالل،  يحب 
زوجته  على  �لعاطفي  �العتماد  �أوغل يف 
فال  ��ستقالله،  ليوؤكد  قليال  عنها  يبتعد 
يبدي  وقد  كال�سابق  مب�ساعره  ي�سارحها 
لكن  و  و�جلفاء،  �لربود  بع�ض  جتاهها 

�رسعان ما يعود.

تقلق  لن  �الأمر  هذ�  �ملر�أة  فهمت  �إذ� 
من فرت�ت �الن�سحاب �لتي يبديها زوجها، 
ولن ُتلح عليه يف طلب �القرت�ب منها يف 
�أثناء هذه �لفرت�ت الأن �إحلاحها لن يزيده 

�إال �بتعاد�.
عندما  �لرجل  عن  فتبتعد  �ملر�أة  �أما 
�حلب  من  �لكثري  �أعطت  قد  �أنها  ت�سعر 
وتلقي  �الأخذ  �أو�ن  جاء  وقد  و�حلنان، 
�حلب و�لرعاية منه، يف هذه �ملرحلة تكرث 
م�ساعرها  عن  و�حلديث  �ل�سكاوي  �ملر�أة 
غري  �لوقت  نف�ض  يف  وتكون  �ل�سلبية، 
زوجها  �سكاوي  �إلى  لالإن�سات  م�ستعدة 
�ملر�أة  ُت�سبع  �أن  وما  �ل�سلبية،  وم�ساعره 
�إلى تلقي �حلب و�الهتمام حتى  حاجتها 

تعود �إلى حالة �لعطاء و�لبذل.

�سيتفهم  �الأمر  هذ�  �لرجل  �أدرك  �إذ� 
وعطفه  لها  �إن�ساته  و�سيزد�د  زوجته 
تبديه  ملا  حتمال  �أكرث  و�سي�سبح  عليها، 

من �سكوى وتذمر يف �أثناء هذه �ملرحلة.

3 - الرجل ال ُيحّب أن يعاَمل 
وكأنه طفل ال يفهم . . .

يحب  ال  و�ملر�أة  �لرجل  من  كاًل  �إن 
لكن  يفهم،  ال  طفل  كاأنه  و  يعامل  �أن 
�أ�سُد  �الأمر  هذ�  جتاه  �لرجل  ح�سا�سية 
حاجته  الأن  �ملر�أة،  ح�سا�سية  من  بكثري 
�أكرث  �سابقًا  قلنا  كما  �ال�ستقالل  �إلى 
�أن  يحب  ال  هو  لذلك  �ملر�أة،  حاجة  من 
وتوجه  خ�سو�سيته  يف  زوجته  تتدخل 
�أن  �لزوجة  ت�ستطيع  �ملالحظات.  �إليه 

المرأة تحب إالنصات
والرجل يبحث

عن الحلول

باحلملة  للتعريف  حو�رية  حلقة  للطفل  �سديقة  �إمارة  �ل�سارقة  حملة  نظمت 
�ل�سارقة،  �إمارة  ون�ساطاتها بني ممثلي عدد من �ملوؤ�س�سات و�جلهات �حلكومية يف 
بهدف ت�سجيع هذه �ملوؤ�س�سات على �الن�سمام �إلى �حلملة، و�حل�سول على �العتماد 

�لر�سمي لها، من خالل توفري بيئة د�عمة لالأمهات و�أطفالهن يف �أماكن �لعمل.

ر�أيها  تبدي  باأن  �حل�سا�سية  هذه  تتجاوز 
�أنه جمرد ر�أي  يف ت�رسفات زوجها على 
فقط، و�أن تُبلغه ِ�أنه هو �ساحب �لقر�ر و�أن 

ال ُتلح عليه �إذ� عار�سها.

�خري�ً ولي�ض �آخر�ً، �إّن ف�سلنا يف �إقامة 
و�أوالدنا  �أزو�جنا  مع  ناجحة  عالقات 
�ل�سحيحة  للقو�عد  جهلنا  ب�سبب  ياأتي 
�لتي يجب �أن نبني عليها هذه �لعالقات، 
�لتي تع�سف يف بيوتنا  ومعظم �مل�ساكل 
من  �لكثري  الأن  �جلهل،  �سببها  و�أ�رسنا 
ممار�سات  يحملون  و�الأمهات  �الآباء 
�آبائهم  من  تعلموها  خاطئة  تربوية 
دون  حياتهم  يف  ويطبقونها  و�أمهاتهم 

مر�جعتها.
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وتعترب �الأجهزة �الإح�سائية يف خمتلف 
�أقطار �لعامل و�حدة من �الأجهزة �حلكومية 
ما  خالل  من  وذلك  باملر�أة،  تهتم  �لتي 
و�ملخططني  و�لباحثني  للد�ر�سني  تقدمه 
عن  رقمية  حقائق  من  �لقر�ر�ت  و�سانعي 
فاالإح�سائيون  بلد�نهم.  يف  �ملر�أة  �أو�ساع 
�الإح�سائي  الإنتاجهم  مييزون يف عر�سهم 
منهم  لكل  ويفردون  و�الإناث  �لذكور  بني 
جد�ول خا�سة، وذلك الإظهار مدى �لتمايز 
�خل�سائ�ض  حيث  من  �سو�ء  �جلن�سني  بني 
�الأن�سطة  ناحية  من  �أو  �لدميوغر�فية 

�حلياتية �ملختلفة.
�ملجتمعية  و�لتنمية  �الإح�ساء  د�ئرة 
يف �إمارة �ل�سارقة – ورغم حد�ثة �إن�سائها 
�لبيانات  من  كبري�ً  ر�سيد�ً  متتلك   –
�الإمارة  �ملر�أة يف  �لتي تخ�ض  �الإح�سائية 
وقد �أبرزت هذه �لبيانات كثري� من �حلقائق 
و�لدميغر�فية  �الإجتماعية  �الأو�ساع  حول 
ملو�طني �ل�سارقة، وقدمت �لدالئل �لقاطعة 
على �أن �إمارة �ل�سارقة �أحرزت خالل �لعقد 
�ملا�سي تقدما ملمو�سا يف حت�سني �أو�ساع 
�لتعليمي،  �ملجال  يف  وخا�سة  �ملر�أة، 

بني  �لتقليدية  �لفجوة  �إز�لة  من  ومتكنت 
خمتلف  يف  و�الإناث،  �لذكور  �لنوعني، 

مر�حل �لتعليم. 
ل�سالح  متيل  �لكفة  جتعل  و�أن  بل 

�الإناث يف جمال �لتعليم �جلامعي بالذ�ت.
وقد �أحدث �لتقدم يف تعليم �الإناث �آثار�ً 
�أبرزها  �جتماعية و�قت�سادية و��سحة من 
بالن�شاط  امل�شاركة  الن�شب  يف  ارتفاع 
�الإقت�سادي، و�لزيادة يف ح�سة �الإناث يف 

�لقوة �لعاملة �لوطنية.

أواًل: المستويات التعليمية 
للمرأة

أ. األمية: 
�الأمية  ن�سبة  بلغت   )2013( عام  يف 

بني مو�طني �إمارة �ل�سارقة )7.4%(.
�مل�ستوى  �الأمية عند هذ�  ن�سبة  وتعترب 
بنظائرها  قورنت  ما  �إذ�  للغاية  منخف�سة 

يف �لبلد�ن �الأخرى .
م�ستوى  على  �الأمية  ن�سبة  فمتو�سط 

�لعامل يبلغ حو�يل )16 %(.

ومتو�سطها الأقطار �لعامل �لعربي ي�سل 
�إلى حو�يل )19 %(.

�لعامل  �أقطار  كل  يف  �حلال  هو  وكما 
عنها  للذكور  تختلف  �الأمية  ن�سبة  فاإن 
لالإناث فن�سبة �الأمية بني �لذكور تنخف�ض 
عند  ترتفع  حني  يف  فقط   )%  4.7( �إلى 

�الإناث �إلى حو�يل )10%(.
هذه  نظري  فاإن  ذلك  من  �لرغم  وعلى 
�إلى حو�يل  �لعربي ي�سل  �لعامل  �لن�سبة يف 

.)46%(
�لعامل  �إناث  بني  �الأمية  ن�سبة  �أن  �أي 
هي  ما  �أمثال  �أربعة  من  �أكرث  هي  �لعربي 

عليه عند �إناث �ل�سارقة.
لهذ�  �لتف�سيلية  �ملعطيات  وت�سري 
�ملو�سوع �أن �آفة �الأمية يف �إمارة �ل�سارقة 

�أخذت باالنح�سار �لتدريجي.
�جلديدية  �الأجيال  عند  �الأمية  فن�سبة 

متدنية للغاية.
فهي ال تتجاوز ن�سف يف �ملائة الأفر�د 

يف �لفئة �لعمرية )24-10( �سنة .
�لفئة  �أفر�د  من   )%  1.4( تتعدى  وال 

)25 – 44( �سنة.

عرب  كانت  املجتمع   من  االآخر  الن�سف  ذلك 
واملفكرين  الفال�سفة  الهتمام  حموراً  التاريخ 
ق�سطًا  ت�ستقطب  اليوم  �سوؤونها  واأ�سحت  واالأدباء، 
واملجهودات  الدولية  املنظمات  اهتمام  من  وافراً 
والنوادي  اجلمعيات  لها  فاأن�سئت  احلكومية. 
لها  و�سنت  �سوؤونها،  ترعى  التي  واملوؤ�س�سات 

الت�رشيعات التي حتمي حقوقها.

المرأة
في

أرقــــــام
إعداد: محمد نادر الحالق

الخبير إالحصائي في دائرة إالحصاء والتنمية المجتمعية

نسبة مساهمة 
المواطنات في قوة 

العمل )38%(
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لكنها ترتفع بني �أفر�د �لفئات �لعمرية 
�الأعمار  هذه  �أهم  من  �إن  حيث  �الأخرى، 
تلك  و�سبابهم  طفولتهم  يف  يعا�رسو�  مل 
�إمارة  ت�سهدها  �لتي  �لتعليمية  �لنه�سة 

�ل�سارقة هذه �الأيام. 

ب. الحاصالت على مٔوهالت 
تعليمية:

�ل�سارقة  مو�طنات  ربع  حو�يل  �إن 
عليا  �أو  جامعية  موؤهالت  على  حا�سالت 
ذكورها  عند  �لن�سبة  هذه  تبلغ  حني  يف 

 .)16%(
�لن�سب بدورها تعترب و�حدة من  وهذه 
�لن�سب لي�ض فقط على م�ستوى �لعامل  �أعلى 
معظم  م�ستوى  على  �أي�سا  ولكن  �لعربي، 

�أقطار �آ�سيا و�إفريقيا و �أمريكا �لالتينية.

ج. ملتحقات بالتعليم:
�ملو�طنات  عدد  تقريبا  يعادل 
�مللتحقات مبختلف مر�حل �لتعليم مع عدد 

�مللتحقني �لذكور.
غري �أن مرحلة �لتعليم �جلامعي بالذ�ت 
�أعد�د  تفوق  �الإناث  من  �أعد�د�  ت�ستقطب 

�لذكور حو�يل )42%(.

ثانيًا: مشاركة المرأة في 
النشاط إالقتصادي:

ومن �جلو�نب �ملهمة �الأخرى الأو�ساع 

يف  وم�ساهمتها  �ل�سارقة  �إمارة  يف  �ملر�أة 
الن�شاط الإقت�شادي.

�ملر�أة  م�ساهمة  باأن  �لكثريون  ويرى 
تعترب  بلد  اأي  يف  الإقت�شادي  بالن�شاط 
�لتقدم  مدى  على  �لد�لة  �ملوؤ�رس�ت  �أحد 
هذ�  حققه  �لذي  و�الجتماعي  �الإقت�سادي 

�لبلد.
�حلقيقة  من  قدر  فيها  �لروؤية  وهذه 

ولي�ض كلها.
�مل�ساهمة  مفهوم  فاإن  حال  �أية  وعلى 
هو  عام  ب�شكل  الإقت�شادي  الن�شاط  يف 
�الإح�سائيني  بني  عليه  متعارف  م�سطلح 
�لعالقة  ذ�ت  �ملو��سيع  يف  و�ملهتمني 

بالقوة �لعاملة، �أفر�د� كانو� �أو منظمات. 
رقميا  للقيا�ض  قابل  ذلك  فوق  وهو 
نتيجة  و�آخر  بلد  بني  للمقارنة  و�سالح 

لكونه يح�سب بطريقة موحدة بكل مكان.
على  ��سطلح  مبا  �ملفهوم  هذ�  ويقا�ض 
الن�شاط  يف  امل�شاهمة  مبعدل  ت�شميته 

�الإقت�سادي.
معدل  فاإن  تقدم  ما  على  وبناء 
هو  الإقت�شادي  الن�شاط  يف  امل�شاهمة 
�لعاملة  �لقوة  الأفر�د  �ملئوية  �لن�سبة 
)�ملثقفني و�ملتعطلني( من جمموع �الأفر�د 
تعريف  بح�سب  يبد�أ  و�لذي  �لعمل،  �سن  يف 
د�ئرة �الإح�ساء و�لتنمية �ملجتمعية �عتبار� 

من �سن �خلام�سة ع�رسة.
وبح�سب هذ� �ملعدل للذكور و�الإناث كل 

على حدة.
�للو�تي  �ملو�طنات  �الإناث  عدد  لي�سل 
تبلغ �أعمارهن )15( �سنة �أو �أكرث يف �إمارة 
�ل�سارقة �إلى حو�يل )45( �ألفا ي�سكلن )63 

%( من �إجمايل �الإناث، منهن ما يزيد قليال 
�أي  �لعمل،  قوة  �إلى  ينتمني  �ألفا   )17( عن 
�إنهن م�ستغالت فعال �أو باحثات عن �لعمل .

�ملو�طنات  م�ساهمة  ن�سبة  فاإن  وبذلك 
%( مقابل   38( �لعمل تبلغ قر�بة  يف قوة 
ن�سبة  وتعترب  �ملو�طنني،  للذكور   )%  67(
�لنحو  على  بال�سارقة  �ملر�أة  م�ساهمة 
�ل�سابق ذكره مرتفعة قيا�سا مبعدلها �لعام 
غري   )%  33( يبلغ  و�لذي  �لعربية  للدول 
�أنه يبقى منخف�سًا باملقارنة مع �ملتو�سط 
�لعام الأقاليم �لعامل �الأخرى و�لذي يرت�وح 

بني )50 %( و )55%(.
ملعدل  �مل�سطلح  هذ�  �إلى  و��ستناد� 
�إجمايل  من  �الإناث  ح�سة  فاإن  �مل�ساهمة 
ت�سل  �الإمارة  يف  �ملو�طنة  �لعاملة  �لقوة 
قوة  �إناث  ن�سبة  نف�ض  وهي   )%  38( �إلى 

�لعمل مع جمموعة �الإناث من �سن �لعمل.
وتبقى ح�سة �الإناث من �لقوة �لعاملة 
�لعربية  �لدول  يف  نظائرها  من  �أعلى 
�الأخرى حيث ترت�وح ن�سبتها بني )12 %( 

يف �جلز�ئر و )27 %( يف �ملغرب.
 )%  25( يتجاوز  ال  عام  مبعدل  و 
بني  من  �الأدنى  وهو  �الأحو�ل،  �أح�سن  يف 
�لغالبية �لعظمى من دول �لعامل. وعلى �أية 
حال، فاإن جمرد م�شاركة املراأة يف الن�شاط 
�الإقت�سادي، مرتفعة كانت �أو منخف�سة، ال 
�الإقت�سادي  �لو�سع  لتقييم  وحدها  تكفي 

للمر�أة.

في عام )2013( 
بلغت نسبة 
األمية بين 

مواطني ٕامارة 
الشارقة )7.4%(
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تركيا بلد �حل�سار�ت وكانت مق�سد�ً للعي�ض و�ال�ستفاده منها ومن خري�تها 
وكان �ملحظوظ يف حياته يذهب �إلى تركيا وي�ستطيع تعلم ماي�ساء �إن كان 
�خلط �لعربي ونحت �الأحجار �لكرمية باألو�نها �ملتعددة وت�سكيلها و�سناعة 
�لزجاج وتع�سيقها و�حلفر على �الألو�ح و�حلديد وعمل كافة �الأ�سكال فيها وكل 
مايتعلق بالفن و�لفنانني، و�إن �أردت �أن تقتني هذه �ملقتنيات ت�ستطيع �لذهاب 
�إلى �ل�سوق �لكبري �لذي ي�سمى بالباز�ر فهو من �الأ�سو�ق �ل�سعبية �لتي يحر�ض 

على �رتيادها �ل�سياح من كافة �أنحاء �لعامل.
من �أهم �ملقا�سد �ل�سياحية يف تركيا مدينة ��سطنبول �لتي كانت ت�سمى 
)��سالمبول( وهي تقع على م�سيق �لب�سفور �لذي يف�سل قارة �آ�سيا عن �أوروبا 
ببحر مرمرة �لذي يعطي �لز�ئر منظر�ً جمياًل �سو�ء عرب �جل�رس �ملعلق �أو عرب 
�لعبار�ت �لتي متر يف �لبحر و�ملناظر �ل�ساحرة على �ل�ساحلني �للذين يحكيان 

عن �أ�سطورة ��سطنبول �لتي تقع بني قارتني.
ومن �أهم �ملز�ر�ت �لتي يق�سدها �ل�سائح ق�رس �لباب �لعايل �لذي ي�سمى 
توب كابي �رس�ي وهو  يحمل �لنفائ�ض �لتي خلفها �ل�سالطني �لعثمانون �لتي 
ال تقدر بثمن �إن كانت من �ملجوهر�ت �لتي كانت تلب�سها �ل�سلطانات يف تلك 
�لفرته و�ملالب�ض �لتي كنا يتزّيَن بها و�الأ�سلحة �لتي كان ي�ستخدمها �ل�سلطان 
�ملطعمة  �ل�سالطني  وكر��سي  وغريها  و�خلناجر  �ل�سيوف  �أمثال  �حلروب  يف 

بال�سدف و�لعظم وغريها من �لنفائ�ض �لتاريخية.
ويف منطقة ترمال �لقريبة من يلو� �تخذناها �سكنًا لنا وكنا �سباحًا وم�ساًء 
نذهب �إلى �حلمامات �لرتكية وكان �جلو لطيفًا وكان �الأطفال يذهبون ليلتقطو� 
حبات نبات �لبندق �مل�سهور با�سم "�لفندك"، �ستبقى تركيا عنو�نًا للح�سار�ت، 

ومهما �سافرنا �إليها ال ننتهي من �الأماكن �ل�سياحية و�لتاريخية فيها.

f_alsari@hotmail.com

فاطمة ماجد السري

أوراق البنفسج

العمارة في اسطنبول



علي محمد

رائد غسان

الصداقة الغنى عنها في 
حياتنا فاختبر صديقك.

من أراد الترقي 
فليصاحب األخيار.
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الغنى عنها
يقول علي حممد ق�سطة 16�سنة:

�ل�سد�قة ال غنى عنها يف حياتنا فكل منا 
يكون يف حاجة �إلى من ي�سكو له همومه �أو 
ولكن  �أمر  يف  ي�ست�سريه  �أو  �رس  على  ياأمنه 
�لذي  �ل�سديق  �ختيار  على  ذلك  يتوقف 
وبالتايل  �أ�رس�رنا  على  نطلعه  �أن  ي�ستحق 
�سديقه  �ختيار  �الإن�سان  يح�سن  �أن  يجب 
�لقيم  مع  تتو�فق  �أخالقية  �أ�س�ض  وعلى 
عليها،  تربينا  �لتي  �ل�سامية  و�ملبادئ 
�ختيار  يف  �هلل  وفقني  قد  �هلل  وبف�سل 
باهلل  عالقته  على  يحافظ  �سدوق  �سديق 
ولكن  فقري  بيت  يف  ن�ساأ  �أنه  ورغم  تعالى 
جعلني  ما  وهذ�  وكر�مة  نف�ض  عزة  عنده 
�لطفولة  منذ  در��ستي  زميل  �إنه  به  �أمت�سك 
�الجتماعي  �مل�ستوى  يف  �لتفاوت  ورغم 
�سالتي  فيه  وجدت  �أنني  �إال  و�القت�سادي 
�ملن�سودة ومن خالل تعاملي معه مل �أ�سعره 
�أعطيه  بالعك�ض  بل  وبينه  بيني  بالفرق 
�إيحاء �أنه �أف�سل مني يف �أ�سياء كثرية فقد 
�إال  �لب�رس  بني  فرق  ال  �أنه  و�لد�ي  علمني 
يل  وفيا  فوجدته  و�لتقوى  �خللق  بح�سن 
خمل�سا حري�سا على �سد�قتي جربته كثري� 
يف  ينجح  فكان  ال  �أم  كفء  هو  هل  الأرى 
يوما  بالندم  �أ�سعر  ومل  وبجد�رة  �الختبار 
�أنني �سادقته بل بالعك�ض �أفخر بذلك الأنه 
جدير ب�سد�قتي �لتي حر�ست على �أن �أكون 

  تحقيق: شهرزاد جويلي

ال�سداقة  الطريق، يوؤثر فيه  ويتاأثر به، فما هو مفهوم  الذي ينري له  اأثر بالغ يف �سديقه، فهو  لل�سديق 
ال�سديق؟ وكيف نعرف نوعه؟ وماهي عالمات  اختيار  لل�سباب؟ وماهي معايريها؟ وكيف نح�سن  بالن�سبة 

�سديق ال�سوء؟ وكيف نبتعد عنه؟ هذا ما�سنعرفه يف حتقيقنا هذا: 

�أنا �أي�سا �سديقا وفيا خمل�سا يف �سد�قتي 
�إذ�  و�أ�ساعده  �سديقي  �أ�رس�ر  على  و�أحافظ 
زمالئنا  بقية  �أن  حتى  مل�ساعدتي  �حتاج 
�لد�ئمة  �ل�سد�قة  هذه  على  يح�سدوننا 
و�لناجحة و�سبب جناحها �أنها مل تنب على 
على  بنيت  �سد�قة  ولكنها  ز�ئلة  م�سلحة 

�لتو�فق �الأخالقي. 
جتربة  يل  كان  فقد  ذلك  ومع  يكمل:  ثم 
يل  تقرب  �لذي  �الأ�سخا�ض  �أحد  مع  فا�سلة 
ليكون �سديقا ويف �لبد�ية حاول �أن يظهر 
رمبا  فيه  خدعت  وقد  جيد  �سخ�ض  �أنه  يل 
ظني  حل�سن  �أو  �حلياة  يف  جتربتي  لقلة 
�سد�قتي  يف  له  خمل�سا  وكنت  بالنا�ض 
�أن و�لدي  ولكنه خذلني و�أف�سى �رسي رغم 
باأ�رس�ري  �أحد�  �أخرب  �أن  من  كثري�  حذرين 
ومن  بي  عالقته  كانت  مهما  �خلا�سة 
�ساعتها جعلت �سدري وعاء الأ�رس�ري فال 
�إال �هلل وندمت على ح�سن  �أحد  يطلع عليها 
ظني به ولكنها جتربة تعلمت منها �لكثري، 
ح�سن  على  حري�سا  كنت  ذلك  �أجل  ومن 
فيها  فزت  �لتي  �لتالية  �ملرة  يف  �الختيار 
كثري�.  به  �أعتز  �لذي  �ملخل�ض  ب�سديقي 
�سديقا:  يتخذ  �أن  يريد  ملن  ون�سيحتي 
�الأخالقي  �جلانب  �أوال  فيه  ترى  �أن  عليك 
و�سادق  �لروؤو�ض،  تاج  هي  �الأخالق  الأن 
فاإنه  �لعبادة  �هلل يف  على حق  يحافظ  من 

�سيحافظ عليك ولن يخذلك.

أسس اختيار الصديق
نظرة ر�ئد غ�سان �حلور�ين17 �سنة لل�سد�قة 
كانت كلها حرية لذ� فقد �جته خلري �سديق 
له وهو و�لده و�ساأله: يا �أبت من هو �ل�سديق 
بني  �أي  قائال:  فاأجاب  �ل�سد�قة؟  هي  وما 
و�متز�ج  �لقلوب  تعارف  هي  �ل�سد�قة  �إن 
فال�سديق  �مل�ساعر،  و�سدق  �الأرو�ح 
ونبهك  كان �سادقا معك  �حلقيقي هو من 
�إلى زالتك و�ساطرك همومك و�أحز�نك، وهو 
من يخفف عنك �أعباء �حلياة �إذ� ما ��ستدت 
�أثقالها و�ساندك �إذ� ما تعرثت يف طرقاتها. 
فال�سد�قة كاملظلة كلما ز�د �ملطر �زد�دت 
�ل�سديق  �ختيار  �أ�س�ض  ومن  �إليها.  �حلاجة 
ذ�  تعالى  هلل  ومطيعا  خمل�سا  يكون  �أن 
ر�سولنا  قال  فكما  كرمية،  و�سفات  �أخالق 
�أخذت  �ملوؤمن(،  �أخيه  مر�آة  �لكرمي:)�ملوؤمن 

ح�سن  على  حري�سا  فاأ�سبحت  بن�سيحته 
�ختيار �أ�سدقائي وبعناية فائقة، فمن �أر�د 

�لرتقي فلي�ساحب �الأخيار.

كامل المواصفات
فو�عري  حممد  ح�سني  �إبر�هيم  ي�سف 
بع�ض  رومان�سي  ب�سكل  �ل�سد�قة  17�سنة 
�لعذب  �لنبع  هي  �ل�سد�قة  قائال:  �ل�سيء 
يظل  �حلياة  ظروف  عكرته  مهما  �ل�سايف 
معطاًء  �سافيًا  د�فقًا  �لروح  متجدد  د�ئمًا 
الختيار  �لقو�عد  بع�ض  د�ئما  توجد  ولكن 
�ل�سديق ومنها �ختيار �ل�سديق �لذى يعني 
عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول  الأن  �ل�سالح  على 
فلينظر  خليله  دين  على  �ملرء  قال:  و�سلم 

�أحدكم من يخالل. 
�لطيور  �إن  ويعقب: والأنه د�ئمًا ما يقولون 
عملية  �إذ�ً  فال�سد�قة  تقع،  �أ�سكالها  على 
و�سع  عن  �أما  و�الآخر،  �الأول  فى  �رتياح 
معايري لل�سديق و�أ�س�ض �ختياره فلن يقدم 
�سديقًا  جتد  لن  الأنك  �سيء  يف  يوؤخر  �أو 
كامل �ملو��سفات فكل له عيوبه وحما�سنه. 
�الأ�سياء  كل  هى  ب�ساطة  بكل  فال�سد�قة 
بع�ض  جود  لنا  متد  �لتي  �ملميزة  �جلميلة 
دون  �سدفة  �لتقيناهم  �لذين  �الأ�سخا�ض 
�سابق �إعد�د، وهي مدى يت�سع د�ئمًا بتعدد 
�لزمن ي�ستحيل على قو�لب �لكلمات ترقيط 

�لتمزقات و�حتو�ء �جلمل فيها.



محمد قشطة

�أطفالهم  منح  من  �الآباء  متّكن  �ملا�سي  يونيو  �سهر  من  بدء�ً 
نظم  حيث  �ل�سيف  �أ�سهر  خالل  وُمرثية  مرحة  ترفيهية  جتربة 
خميمًا  مردف«  �سنرت  »�سيتي  يف  �ل�سغار«  »�مل�ستك�سفون  مركز 
ن  �سيفيًا لالأطفال من �سنِّ ثالثة �أعو�م �إلى �سنِّ ع�رسة �أعو�م يت�سمَّ

�لعديد من �الأن�سطة �ملرحة و�ل�سيقة �لتي ت�سجعهم على �لتعلُّم.

إالنسان بطبعه اجتماعي 
وال يستطيع العيش 

وحده بمعزل عن العالم
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ي�ساعدك يف �أ�سياء كثرية، فال�سديق يعرفك 
من  تعرفها  مل  و�أ�سياء  ت�سمعها  مل  باأخبار 
قبل. وي�سرت�سل: �إذ� كنت �أريد �ختيار �سديق 
�حلزينة  �الأوقات  كل  يف  معي  فاأريده 
لهو�ياتي  م�سابهة  هو�يات  وله  و�ل�سعيدة، 
و�أمتنى �أن يحب �الألعاب �لتي �أحبها ويكون 
و�أفكار  وحميدة  �سليمة  �أخالق  ذ�  �ساحبا 

التغ�سب �هلل. 

سالح ذو حدين
حممد ق�سطة: �ل�سد�قة �سالح ذو حدين

�الأ�ستاذ  فيو�سح  �خلربة  �أهل  ر�أي  وعن 
�لعربية  �للغة  معلم  ق�سطة  حممود  حممد 
باملد�ر�ض �الأهلية �خلريية بدبي و�مل�ست�سار 
�ليا�سمني  �لثقايف و�الإعالمي )ب�رسكة عقد 
�ل�سد�قة  مفهوم  و�الإعالم(  للفاعليات 

قائال:
ي�ستطيع  وال  �جتماعي  بطبعه  �الإن�سان 
فمن  �لعامل  عن  مبعزل  وحده  �لعي�ض 
كل  يف  �أ�سدقاء  له  يكون  �أن  �ل�رسوري 
مرحلة من حياته ولكن يجب على �الإن�سان 
�لعاقل وخا�سة يف مرحلة �ل�سباب �ملبكرة 

ليس بصديق
يحب  �أنه  فيقول  12�سنة  طارق  حازم  �أما 
�ل�سديق �لذي يكون د�ئما معه ويتذكر يوم 
مولده، �أما من ين�سى عيد ميالده واليعرفه 
�حتياج  متجاهال  له  �حتياجه  وقت  �إال 

�سديقه له هو �أي�سا فهو لي�ض ب�سديق.
فتعتقد  ن�رس13�سنة  لر�نيا  وبالن�سبة 
�الأ�سدقاء  الأن  جد�  مهم  �أمر  �ل�سد�قة  �أن 
يقعون  عندما  �لبع�ض  بع�سهم  ي�ساعدون 
�أحز�نك،  ي�ساركونك  �أنهم  كما  م�سكلة،  يف 
�الأ�سدقاء  �ختيار  �أي�سا  �ملهم  من  وتكمل: 
و  عليك،  �سيء  تاأثري  لهم  يكون  لن  �لذين 
توؤثر على طريقتك يف �لتعامل مع �لنا�ض، 
�لذين  من  �الأ�سدقاء  تختار  �أن  يجب  كما 
من  الحتب  و�لنا�ض  بهم.  تثق  �أن  ميكن 
�ل�سخ�سية جلميع �الأ�سدقاء.  يقول �الأ�رس�ر 
عام  ب�سكل  �الأ�سدقاء  �أن  وتو�سح 
كثري�  بع�سهم  من  ويغ�سبون  يت�ساجرون 
�لبع�ض  لبع�سنا  نغفر  �أن  �ملهم  من  ولكن 
من  يغ�سبنا  غبي  �سيء  باأي  �لقيام  وعدم 
النخ�رس  حتى  �الأ�رس�ر  نقل  مثل  بع�ض 

�الأ�سدقاء.

الصداقه هدية
�ل�سد�قة  �أن  فريى  14�سنة:  عمر  وزياد 
هي هدية �أغلى من �لذهب، فال�سديق يبعد 
له، فهي  �لفرح  �حلزن عن �سديقه، ويقرب 
يكون  و�ل�سديق  لالإن�سان،  �أ�سا�سي  �سيء 
و�حلزينة،  �ل�سعيدة  �الأوقات  كل  يف  معك 

على  �سديقه  �ختيار  يح�سن  �أن  )�ملر�هقة( 
عن  �لبعد  كل  ويبتعد  ر�قية  �أخالقية  �أ�س�ض 
رفقاء �ل�سوء فكم من �سحايا لرفقاء �ل�سوء، 
وكل  و�ملع�سية  �خلطاأ  �إلى  يدفعونه  �لذين 
كل  عليه  ويهونون  و�أهله  ربه  مايغ�سب 
�الأمور، فينطبق عليهم حديث �لر�سول خري 
�جللي�ض  )مثل  فيه:  يقول  و�لذي  لنا  قدوة 
�مل�سك  كحامل  �ل�سوء  و�جللي�ض  �ل�سالح 
ونافخ �لكري فحامل �مل�سك �إما ن يحذيك �أو 
تبتاع منه �أو ت�سم منه ر�ئحة زكية ونافخ 
منه  ت�سم  �أو  ثيابك  يحرق  �أن  �إما  �لكري 
ر�ئحة كريهة(، فاإذ� كان مبقدوري جمال�سة 
�أتعلم منهم �خلري وح�سن  �لذين  �ل�ساحلني 
�خللق فما �لد�عي �إذ�ً ملجال�سة من ال فائدة 

منه بل �سي�سيبني منه �الأذى يف كل حال.
ويكمل: فمما ال �سك فيه �أن �ل�سد�قة ال غنى 
عنها يف كل زمان ومكان، ولكننا �أ�سبحنا 
و�لزمالة  �ل�سد�قة  بني  �لف�سل  جنيد  ال 
م�سلحة  �أجل  من  ما  ل�سخ�ض  �لتقرب  �أو 
معنى  �إلى  �لتعرفِ  �أردت  فاإذ�  دنيوية، 
ر�سول  قول  على  ينطبق  ف�ستجده  �ل�سد�قة 
من  ذكر  عندما  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلل 
�ل�سبعة �لذين يظلهم �هلل يف ظله يوم ال ظل 
�إال ظله (:رجالن حتابا يف �هلل �جتمعا على 
طاعته وتفرقا عليها( هكذ� يجب �أن تكون 
دنيوية،  م�سلحة  كل  عن  منزهة  �ل�سد�قة 
�ملجد  �سلم  و�رتقو�  جنحو�  �أنا�ض  من  وكم 
�أ�سدقائهم  �ختيار  ح�سن  يف  بتوفيقهم 
و�أخذو�  �لن�سيحة  و�سدقوهم  فاأعانوهم 
�أفنو�  �أنا�ض  من  وكم  �لرقي،  �إلى  باأيديهم 
غياهب  يف  �لق�سبان  خلف  �سبابهم  زهرة 
ب�سبب  �الإدمان  م�سحات  يف  �أو  �ل�سجون 
�سوء �ختيارهم الأ�سدقائهم، ومن هنا كان 
�ختيار  كيفية  على  �أبناءنا  نربي  �أن  لز�ما 
�أحو�لهم  وتفقد  بحذر  ومر�قبتهم  �ل�سديق 
�ل�سوء  م�سارع  لنقيهم  �أ�سدقائهم  وتتبع 

الأن �ل�ساحب �ساحب.
�أنه  �أحد  على  يخفى  فال  ين�سح:  وهنا 
�أ�س�ض  �ل�سديق على  �ختيار  �أن يكون  يجب 
رغم  �حلنيف،  ديننا  من  م�ستمدة  �أخالقية 
�لذي  باملعنى  مطلقة  �سد�قة  توجد  ال  �أنه 
وطباع  وتتحول  تتقلب  فالقلوب  نرجوه، 
ب�سيطة  زلة  فرمبا  ب�سهولة؛  تتنافر  �لب�رس 
الأنها  عقب  على  ر�أ�سا  قوية  �سد�قة  قلبت 

�ل�سد�ئد  وعند  متني  �أ�سا�ض  على  تنب  مل 
ففي  �حلكمة،  تقول  كما  �الإخو�ن  يعرف 
�الأزمات  عند  ولكن  �الأحباب  يكرث  �لرخاء 
فمن  �لنادر،  �إال  منهم  جتد  وال  ينقر�سون 
يقف معي يف �أزمتي هو �سديقي كما قال 

�ل�ساعر: 
�سديقي من ي�ساركني همومي   
ويرمي بالعداوة من رماين 
ولكن قد يتخلى عنك من تعتقد �أنه �سيكون 
جربه  وهذ�  حمنتك  يف  �إليك  �لنا�ض  �أقرب 
ي�رسب  وهنا  منه.  وعانى  �لب�رس  من  كثري 
�ختياره  �أح�سنت  �سديق  يل  كان  مثال: 
مودتنا  ود�مت  �ساعتها  نظري  وجهة  من 
ل�سد�قته  حقيقي  �ختبار  وباأول  �سنو�ت 
وقت  يف  بجانبه  وقويف  رغم  عني  تخلى 
فيها  عنه  وتخلى  �سابقا  بها  مر  حمنة 
�أزمته  من  ومر  عوده  ��ستد  وملا  �أ�سقاوؤه، 
جمرد  حتى  يح�سن  ومل  له  قدمته  ما  �أنكر 
ما  و�عتربت  بالكلمات،  ولو  �جلميل  رد 
ال  الأنه  عليه  �أ�ساحمه  لن  دينا  له  قدمته 
وقاطعني  �أجله،  من  فعلته  ما  ي�ستحق 
�أرغب  �أكن  مل  �أنني  رغم  طو�ل  �سنو�ت  منذ 
�أنه  رغم  و�أنكر  جحد  ولكنه  �سيء  يف  منه 
ولكنها  خلق  على  ودود�  كان  بد�يته  يف 

�أتعامل  �أ�سبحت  وبعدها  تتقلب،  �لقلوب 
مع �لب�رس بكل حذر ويف نطاق �لزمالة وما 
�الإن�سانية،  و�لعالقات  �لظروف  تقت�سيه 
الأبنائي: �سادق  كانت و�سيتي  ذلك  الأجل 
ال  ولكن  خلقه  ترت�سي  ممن  �سئت   من 
خذه  حياتك،  خ�سو�سيات  على  تاأمنه 
�ساحبا �أو �سديقا تتبادالن وجهات �لنظر 
وق�ساء بع�ض �لوقت يف �لرتفيه �أو �لت�سلية 
و�حذر  مرة  "فاحذرعدوك  كن حذر�،  ولكن 
بالغة  حكمة  وهذه  مرة"  �ألف  �سديقك 
ونعلمها  �أعيننا  ن�سب  ن�سعها  �أن  يجب 
لهم  وتكون  ينخدعو�  ال  حتى  ل�سغارنا 
زالت يطلع عليها من ال يحفظها يف وقت 
فعل  على  ي�سجعك  �سديقك  وجدت  و�إذ�  ما 
والت�ساحبه  عنه  فابتعد  �هلل،  ماالير�سي 
فقد ينتهي به �أمركما يف طريق �ل�سياع �أو 

�ل�سجن.

حكمته  يف  �سك�سبري  قال  فكما  وختاما... 
ال�سهرية: "حب كل �سيء... وثق يف القليل... 
لن تخطئ يف �سيء"، ولتعرف اأن �سديقك 
هو من �سدقك، فرتى هل ينطبق ذلك على 

�سديقك؟
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حليمة المال

نحو  اأن  على  االإح�ساءات  تدل 
تقع يف  الت�سمم  ُخم�س حوادث 
العام الثاين من العمر، فاالأطفال يف هذه 
ا�ستك�ساف  اإلى  فيها  مييلون  التي  ال�سن 
حقيقة االأ�سياء وتذوقها، يكادون يبتلعون 
كل ما يجدونه اأمامهم مهما كان مذاقه، 
احلبوب  خا�س  بنوع  يحبون  وهم 
مبختلف اأ�سكالها واالأدوية الطيبة املذاق، 
يلي  وفيما  الكربيت،  وعيدان  وال�سجاير 
قائمة باملواد التي كثرياً ما تت�سبب يف 

ت�سمم االأطفال:
�ملو�د  من  �سابه  وما  �الأ�سربين   - 1

�لطبية.
�سموم �حل�رس�ت و�جلرذ�ن.  - 2

�لبرتول  ومركبات  �لرب�فني   - 3
و�لبنزين و�سو�ئل �لتنظيف على �ختالفها.

�لر�سا�ض �لذي يدخل يف تركيب   - 4
حمتوياتها  من  �سيئًا  �لطفل  ميت�ض  علب 
لدهن  �مل�ستخدمة  �الأ�سباغ  معظم  )�إن 
لعب  و�أ�سباغ  �لد�خل،  من  �الأ�سياء 
�الأطفال ال حتتوي على �لر�سا�ض، ولكن 
�مل�ستخدمة  �الأ�سباغ  يف  يكمن  �خلطر 
�أو يف دهن �سناديق  �أ�سياء خارجية  يف 
�لقمامة �أو �ل�رسفات �لخ، وكذلك �الأ�سباغ 
�خلارجية �لتي تبتاعها ربة �لبيت لتجديد 
�أ�رستهم  �أو  �الأطفال  �أ�سياء د�خلية، كلعب 

وغري ذلك من �أثاث �ملنزل.
تلميع  �مل�ستخدمة يف  �ل�سو�ئل    - 5

�الأثاث و�ل�سيار�ت.
�مل�ستخدمة  و�ملو�د  �لقلي  مو�د   - 6
و�أحو��ض  و�الأفر�ن  �ملجاري  تنظيف  يف 

�ملر�حي�ض.
7 -  مو�د ر�ض �ملزروعات.

�أي�سًا  �ملنا�سب  �لوقت  هو  وهذ� 
�أو  يقظة،  بعني  �ملنزل  د�خل  تفت�ض  لكي 

خطر يهدد طفلك!

ت�سعي  �أن  فعليك  طفل،  بعينّي  باالأحرى 
�أمني  جميع �الأدوية على �لفور يف مكان 
و�أل�سقي  فيها،  ت�ستعملينها  مرة  كل  بعد 
جميع  على  و��سحة  �إ�سافية  بطاقات 
يف  تخطئي  ال  حتى  و�لعقاقري  �الأدوية 
كل  من  تخل�سي  ثم  منها،  �أي  ��ستخد�م 
دو�ء بعد زو�ل �ملر�ض �لذي و�سف له فمن 
�مل�ستبعد �أن ت�ستخدميه مرة �أخرى، ف�ساًل 
عن �أنه قد يتلف مبرور �لزمن، ثم ال حاجة 
لك بالعقاقري �لقدمية يف وقت ت�ستعملني 
فيه عقاقري جديدة، و�إياك �أن تنقلي دو�ء 
�آخر،  دو�ء  علبة  �إلى  �الأ�سلية  علبته  من 
"علبة  تبتاعي  �أن  و�سعك  ففي  ذلك  ومع 
معقدة،  بطريقة  تفتح  لالأطفال"  و�قية 
حتفظني بد�خلها �أقر��ض �الأ�سربين �أو �أية 

حبوب �أو �أقر��ض دو�ء �أخرى.
�أية  ت�سعي  ال  �أن  على  و�حر�سي 
كاأن  �الأ�سلية  علبتها  علبة غري  مادة يف 
ت�سعي مادة ر�ّض �ملزروعات يف زجاجة 
لتنظيف  مادة  ت�سعي  �أو  مثاًل،  مرطبات 
كثري�ً  كهذ�  عماًل  �إن  كوب،  د�خل  �الأفر�ن 
ت�سعي  �أن  و�إياك  �حلو�دث  �إلى  يوؤدي  ما 

�لكاز – �لكريو�سني- يف �أو�ين �ل�رسب. 
ومن �الأ�سياء �خلطرة �ملوجودة عادة 
�لر�أ�ض  �سعر  غ�سل  مو�د  �حلمامات  يف 
ومو�د  �ل�سعر  تقوية  ومو�د  "�ل�سامبو�ت 

�لتجميل".

و�ختاري يف �ملطبخ �أماكن ي�ستحيل 
فيها  و�سعي  �إليها  �لو�سول  �لطفل  على 
بالتنظيف،  �خلا�سة  و�مل�ساحيق  �ل�سو�ئل 
ومو�د تطهري �الأفر�ن و�ملجاري و�أحو��ض 
�لغ�سيل  و�سود�  و�المونيا  �ملر�حي�ض، 
و�ملو�د �ملبي�سة، ومزيالت �ل�سمع، ومو�د 
�حل�رس�ت  �إبادة  ومو�د  �ملعادن،  تلميع 
�الأحذية،  و�أدهان  �لقد�حات  ووقود 
�حل�رس�ت  ومعاجني  �سموم  من  تخل�سي 
تفرعني من  وعندما  �خلطر  �سديدة  فاإنها 
حمتويات �الأوعية تاأكدي من �أنها فارغة 

متامًا ثم جففيها متامًا.

اختاري أماكن يستحيل 
على الطفل الوصول ٕاليها 

وضعي فيها السوائل 
الخاصة بالتنظيف

ُخمس حوادث 
التسمم تقع في العام 

الثاني من العمر

فتشي داخل منزلك
بعينّي طفلك !

لالأطفال  �ملوجهة  و�لتعليمية  �لرتفيهية  �الألعاب  مدينة  "كيدز�نيا"،  زو�ر  ح�سل 
مع  �للعب  بفر�سة  و�لبنات  �ل�سبيان  من  �لعاملية،  �جلو�ئز  من  �لعديد  على  و�حلائزة 
�سممت  وقد   ."2014 كيدز�نيا  "كاأ�ض  يف  �لقدم   كرة  العبي  من  �ملف�سلني  جنومهم 
"كيدز�نيا" ملعب كرة قدم �سمن مدينتها �مل�سّغرة. وح�سل �لفريق �لفائز على �لكاأ�ض، 
�لعديد  عقد  مت  �خلارجية،  �الأن�سطة  ملحبي  بالن�سبة  و�أما  �مل�ساهري.  قاعة  �إلى  و�ن�سم 
�لقدم، ف�ساًل عن طهي �لوجبات  �ليدوية ذ�ت �ل�سلة بكرة  �لفنون و�حلرف  �أن�سطة  من 

و�سناعة �ملجوهر�ت و�لر�سم.
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ملف العدد من ٕاعداد:
* هيئة تحرير مرامي

* مرفت عبد الحميد _ اإلمارات 
* سميرة أحمد أمبوعزة _ الجزائر

* د. فتحي حسين _ مصر
* إسراء البدر _ كندا

* هدى الزين _ باريس

بين االهتمام واالتهام

عرف اخلدم واحلاجة اإليهم يف كل الثقافات االإن�سانية وعرب ع�سور مديدة، وذلك للحاجة اإلى جهودهم يف امل�ساعدة يف اإدارة 
�سوؤون البيت، وهم غرباء عن االأ�رشة ولكن ال غنى عن م�ساعدتهم يف تدبري بع�س �سوؤونها، ومع تغري ظروف احلياة وخروج 
قطبي البيت االأ�سا�سيني اإلى العمل، تنامت احلاجة املتبادلة بني اخلادم واملخدوم، فلكل منهما م�سلحة لدى االآخر يتطلب من كليهما 
التفاين يف اأداء مهمته:امل�ساعدة يف اإدارة �سوؤون البيت من قبل اخلادم، ومنح املقابل املادي واملعنوي غري منقو�س من قبل املخدوم.

ملف العدد

الخادمات
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�الأخرية  �الآونة  يف  �ل�سكاوى  تز�يدت 
�الأ�رس  بع�ض  تعر�ض  من  �الإمار�ت  يف 
�لتي  �خلدم  جلب  مكاتب  من  للخد�ع 
حت�سد �الأمو�ل من تلك �الأ�رس، وقبل ذلك 
تتفق مع �خلدم على �ختالق �لذر�ئع لرتك 
�لعمل، و�سط غياب �حلماية للعائالت من 

�نتهازية �ل�رسكات �مل�سبوهة.
وتبد�أ �لق�سة �أو �ل�سفقة عندما تذهب 
جللب  �ملكاتب  لتلك  �الإمار�تية  �الأ�رسة 
خادمة وبعدها باأيام قليلة يقوم �ملكتب 
درهم،  �آالف   10 مقابل  �خلادمة  بتوفري 
ويقدم لالأ�رسة مو��سفات وهمية، �رسعان 
�خلادمة  فتعيد  زيفها،  �أل�رسة  تكت�سف  ما 
للمكتب، �أو تتذرع �خلادمة بحجج و�هية 
�ملوّقع  �لعقد  ومبوجب  �لعمل،  لترتك 
تعود  �الإمار�تية  �الأ�رسة  �أو  �ملو�طن  مع 
�خلادمة �إلى مكتب جلب �خلدم، وهنا يعد 
لهم خادمة  �سيجلب  باأنه  �الأ�رسة  �ملكتب 
ويدخل  ممكن،  وقت  �أ�رسع  يف  �أخرى 
�النتظار،  قائمة  يف  �المار�تي  �ملو�طن 
طويال  ي�ستمر  �لقائمة  على  و�سعه  ولكن 

دون �أي رد ملمو�ض. 
�ملكتب  هذ�  يقوم  �لفرتة  تلك  وخالل 
مو�طنة  الأ�رسة  �خلادمة  نف�ض  باإر�سال 
جديدة ويح�سل منها �أي�سا على 10 �آالف 
درهم نظري �خلادمة، ومن ثم تتكرر نف�ض 
�لو�قعة لنف�ض �خلادمة مع 5 �أ�رس �إمار�تية 
مثال، �أي �أنه يتم عمل تعاقد جديد لنف�ض 
�خلادمة وف�سخه مع �أربع �أ�رس �أخرى عرب 
مع  تكرر  �لذي  �ل�سيناريو  نف�ض  ��ستخد�م 

�الأ�رسة �الأولى.
وكما هو �سائع بني �لنا�ض فاإن معظم 
�الأ�سلوب  هذ�  تنتهج  �لتي  �خلدم  مكاتب 
�الآ�سيويني  �خلدم  مع  تتفق  �الإمار�ت  يف 
يح�سل  ن�سبة  نظري  �لطريقة  تلك  على 
عليها �خلدم يف كل عقد جديد يتم توقيعه 

مع �الأ�رس.
دو�ئر  يف  ت�ستكي  �سربها  نفاد  وبعد 
بالدولة،  �الأجانب  و�سوؤون  �الإقامة 

عملت  قد  �خلادمة  �أن  �الأ�رسة  فتكت�سف 
لدى خم�ض �أ�رس �أخرى، وهنا تقوم �جلهات 
�ملعنية "د�ئرة �الإقامة و�سوؤون �الجانب" 
عن  و�إبعادها  �خلادمة  ت�سفري  باإجر�ء�ت 
فمن  قائمة،   تظل  �مل�سكلة  ولكن  �لدولة، 
هو �مل�سوؤول عن �إعادة �ل� 10 �آالف درهم 

لكل من �الأ�رس �خلم�سة؟
وبعد �أن تطلب هذه �الأ�رس �خلم�ض من 
�إعادة �الأمو�ل تتم �ملماطلة  مكتب �خلدم 
كذلك من قبل �ملكتب، و�إذ� توجهت بع�ض 
�الأ�رس �إلى �ملحاكم ورفع دعوى �سد تلك 
تكاليف  باأن  تفاجاأ  ولكنها  �ملكاتب، 
�آالف درهم   10 �ل�  تفوق مبلغ  �ملحاماة 
ال  ولذلك  �خلدم،  ملكتب  دفعتها  �لتي 
�ملكاتب  تكون  وهنا  �لدعوى،  يف  ت�ستمر 
يف  ت�ستمر  ثم  ومن  �أهد�فها  حققت  قد 

خد�عها الأ�رس جديدة.
�الأ�رس  معظم  �أن  �لغريب  و�الأمر 
نف�ض  لها  يحدث  و�خلليجية  �الإمار�تية 
�أية  وجود  دون  �ملتكرر  �ل�سيناريو  ذلك 
عن  ف�سال  هذ�  الإيقافه،  �سارمة  �سو�بط 
ما تتعر�ض له �الأ�رس من جر�ئم و�عتد�ء�ت 
فبع�ض  �خلدم،  هوؤالء  بها  يقوم  خطرية 
تدين  تعاين  مناطق  من  ياأتني  �خلادمات 
جد�  غريبة  بطريقة  ويت�رسفن  �لثقافة 
مثل �لقيام باأعمال �سحر و�سعوذة لرب �أو 

�إلى  �الأحيان  �ملنزل ت�سل يف بع�ض  ربة 
و�سع مو�د �سارة يف �لطعام مثل خادمة 
�أبلغ عنها خمدومها حني ��ستبه يف ر�ئحة 
وطعم �ل�رس�ب و�لطعام �لذي تعده، وتبني 
من خالل �لبحث و�لتحقيق �أنها ت�سع له 

بولها فيه.
يف  �الأمنية  �لتوعية  �إد�رة  مدير   
�لعقيد  �ملجتمع،  خلدمة  �لعامة  �الإد�رة 
�أكد  و�لذي  مريز�،  خليل  جا�سم  �لدكتور 
�ليوم من  �أ�سبحت  �مل�ساعدة  "�لفئات  �أن 
عدد  الرتفاع  نظر�ً  دبي  �رسطة  �أولويات 
�الإمار�تية  �الأ�رس  من  �ملقدمة  �لبالغات 
�الإد�رة  فاجتهت  �لدولة،  يف  و�ملقيمة 
نوعها  من  �الأولى  هي  حملة  لتنظيم 
�الهتمام  بني  �مل�ساعدة  "�لفئات  بعنو�ن 
�إطار  �سمن  تاأتي  و�لتي  و�التهام" 
�جلرمية،  من  و�لوقاية  �حلد  ��سرت�تيجية 
�حليطة  و�تخاذ  �ملجتمع  �أفر�د  وتوعية 

و�حلذر يف �لتعامل معها".
برناجمنا  "يت�سمن  مريز�  و�أ�ساف 
لالأ�رس  ت�رسح  توعوية  حما�رس�ت  حملة 
�لتعامل  طرق  �لعمالة  من  �مل�ستفيدة 
كما  �ملعاملة،  �سوء  وخماطر  �حل�سنة 
ن�سية  ر�سائل  �إر�سال  بخدمة  ت�ستعني 
ق�سرية للعائالت للهدف نف�سه، ولدينا يف 
هذه �حلملة �أكرث من 20 �رسيكًا من دو�ئر 

بالتوعية  بدورها  تقوم  وموؤ�س�س�سات 
�إذ�عية  برب�مج  و��ستعنا  مر�كزها،  د�خل 
وبرنامج  �لقانون"  "روح  برنامج  مثل 
"ملن يهمه �الأمر" �لذي يعر�ض على قناة 
نوع  وحت�سني  �جلمهور  لتوعية  دبي  نور 
وتفادي  و�ملكفول  �لكفيل  بني  �لعالقة 
الرتكاب  توؤدي  �لتي  �لرئي�سة  �الأ�سباب 

جر�ئم".
الجن�سية  "�جلرمية  �أن  مريز�  و�أكد 
لها، �ملهم �لرتكيز على �الأ�سباب و�لنتائج 
لوحظ  ذلك  ومع  �حلو�دث  تكر�ر  لتفادي 
�جلن�سيتني  من  كل  على  �لبالغات  تز�يد 
للعمل  دفعنا  مما  و�الأثيوبية،  �لبنغالية 
يف  �ل�سابقة  جتاربنا  من  و�ال�ستفادة 
�لبلد�ن  �لعديد من  �لتن�سيق و�لتعاون مع 

�مل�سدرة للعمالة يف دولة �الإمارت".
و�أ�ساف مريز�: "نهدف لتنظيم �سوؤون 
عملها  وظروف  وغريها  �جلن�سيات  هذه 
وبذلك تكتمل خطة �حلد من �جلر�ئم �لتي 
قد يت�سبب بها �لطرفان �لكفيل و�ملكفول، 
على  تعمل  �أن  �التفاقية  هذه  �ساأن  ومن 
تنظيم توافد العمالة �شمن �رشوط وقواعد 
وعاد�ته  �الإمار�تي  �ملجتمع  تر�عي 

ومعتقد�ته".
�إلى دور �سفار�ت  و�أ�سار �لعقيد مريز� 
مكاتب  �سوؤون  تنظيم  يف  �لبلد�ن  هذه 
�الأ�سلية  موطنهن  يف  �لعامالت  ت�سدير 
وتعريفهم  �لعمالة  تثقيف  "�أهمية  قائاًل: 
ومعتقد�ته  وعاد�ته  �خلليجي  باملجتمع 
�لتجاوز�ت  من  للحد  �الأولى  �خلطوة  هي 
بالفعل  حدث  كما  بامل�سكلة،  و�الإحاطة 
تخ�سع  �إذ  �الأندوني�سية  �ل�سفارة  مع 

تدريب  ل�سهر  للدولة  �مل�سدرة  �لعمالة 
وبعد ذلك ت�سافر وهي على علم بتفا�سيل 

عملها و�لظروف �ملحيطة به". 
�ملخت�سة  �جلهات  �أفادت  جهتها  من 
متمثلة يف �إد�رة �جلن�سية و�سوؤون �الأجانب 
�لفئات  ��ستقد�م  وقف  عن  �الإمار�تية 
�مل�ساعدة من �جلن�سيتني �الأثيوبية رجااًل 

ون�ساء، و�لبنغالية من �لرجال فقط.

نحن أيضًا متضررون!
�أعلنت  جهتها  من  �خلدم  مكاتب 
�لعالقة  حول  �لقائم  �جلدل  من  موقفها 
لهم  و�لكافلني  �مل�ساعدة  �لفئات  بني 
�أن  موؤكدين  �لقو�نني،  يطبقون  باأنهم 
�أبو�ب رزق، ودورهم حمدد  مكاتبهم هي 
و�رسح  �لعمالة  ��ستقد�م  وهو  بالقانون 
و�لتز�م  و�ملكفول،  للكفيل  �لقو�نني  كافة 
باأجور �لعامالت و�لعاملني وفق �لقانون 
تبقى  �ملعاملة  �أن  على  م�سددين  �أي�سًا، 
�لبع�ض،  بع�سهما  بني  بالطرفني  خا�سة 
يرو�  مل  �لتي  �الأمثلة  من  �لكثري  وهناك 

فيها جر�ئم �أو م�سكالت.
"ماهر  مع  "مر�مي"  تو��سلت  لهذ� 
�لقنا�ض  مكتب  مدير  حممد،  �سعبان 

ال�ستقد�م �خلدم، حيث قال:
�أوؤكد  �ملجال  هذ�  يف  خربتي  "بحكم 
�الأكرث  هن  �لفلبينيات  �خلادمات  �أن 

ولالأ�سف  �الأخرى،  �جلن�سيات  من  هروبًا 
ت�سمن  وال  معنا،  تتعاون  ال  �سفارتهن 
قبل  لنا حقوقنا، وعند هروب �خلادمات 
�أ�سهر،  �أربعة  وهي  �ل�سمان  فرتة  �نتهاء 
يتعني علينا �أن نوفر خادمة بديلة للكفيل، 
و�أن ندفع مبلغ 1500 درهم عند �لتبليغ 
�نتهاء  بعد  هربت  �إن  �أما  هروبها،  عن 
�ل�سهور �الأربعة، يدفع �لكفيل �ملبلغ، ويف 
من  و�لكفيل  نحن  نت�رسر  �حلالتني  كال 
علينا،  بال�سلب  هذ�  وينعك�ض  هروبهن، 
�لتي  �لقو�نني  لذ� نطالب ب�سن �ملزيد من 
ت�سمن لنا حقوقنا". ويوؤكد �أن �الأمر لي�ض 
�سفقة بالن�سبة له وخد�ع لالأ�رس، بل هي 
لالأ�رس  �ملكتب  يقدمها  ت�سجيعية  خدمة 
�لر�غبة يف جتربة �خلادمة، فهناك فر�سة 
�سهرين �أمام �الأ�رسة لتجربة �خلادمة فاإن 
�إعادتها  لها  يحق  منا�سبة  غري  وجدتها 
�أخرى،  خادمة  على  و�حل�سول  للمكتب 
ولكن ال ميكننا عندها بالطبع �إعادة هذه 
�لكثري  �أنفق  لبلدها، الأن �ملكتب  �خلادمة 
حتى و�سلت �خلادمة �إلى هنا، لذ� ير�سلها 

�ملكتب للعمل لدى �أ�رسة �أخرى، وهكذ�.
و�ساركه "فهد علي حممد، مدير مكتب 
حيث  �لر�أي  �لتنظيف"  خلدمات  "كلينكو 

قال:
�جلهة  نحن  نعترب  ملكتبنا،  "بالن�سبة 
�خل�سارة  نحن  نتحمل  وبالتايل  �لكافلة، 

وقف استقدام
الفئات المساعدة من 

جنسيتين..
وجنسية ثالثة تدخل 
مواطنيها دورات قبل 

السفر لإلمارات!

الخادمة في دول مجلس 
التعاون الخليجي . . .

اإلمارات نموذجًا
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�أن  خا�سة  �خلادمة،  هروب  حالة  يف 
�ملثال  �سبيل  على  لنا  �مل�سموح  �لعدد 
با�ستقد�مه من �خلادمات من قبل وز�رة 
خادمة،  �خلم�سمائة  يتجاوز  ال  �لعمل، 
لنا  ي�سمح  ال  �إحد�هن  هروب  حال  ويف 
�لعثور على  �أخرى قبل  با�ستقد�م خادمة 
�خلادمة �لهاربة! وهذ� بالطبع �أمر �سعب، 
جيدة  �أجور  حتديد  على  حر�ست  لذ� 
للخادمات جتنبًا مل�سكلة هروبهن ب�سبب 
�سعف �لدخل، وهي م�سكلة �سائعة، ولهذ� 
�نخف�ست بالن�سبة يل ن�سبة هروبهن، وال 
يهربن  قد  الأنهن  �ختفت،  �أقول  �أن  ميكن 
لالأ�سف الأ�سباب �أخرى كالعمل يف �سبكات 

�لدعارة، �أو �لطمع يف �حلرية، وغريها". 
�ملبلغ  خف�ض  �أن  "فهد"  ويرى 
��ستقد�مه  عند  �لو�فد  قبل  من  �مل�ستحق 
من  �حلد  �ساأنه  من  كفالته  على  خلادمة 
�لكثري من  ظاهرة هروب �خلادمات، الأن 
خادمة  ��ستقد�م  عن  يعجزون  �لو�فدين 
على كفالتهم �خلا�سة الرتفاع �لتكاليف، 
�لهاربات  �خلادمات  لت�سغيل  فيلجاأون 
لهن،  �ملا�سة  حلاجتهم  �ل�ساعة  بنظام 
وبالتايل ي�سهمون يف رفع ن�سب هروبهن. 

جرائم الخادمات
حكايات  �الأخرية  �الآونة  يف  تو�لت 
على  �خلادمات  تنفذها  �لتي  �جلر�ئم 
الأ�سباب  �أو  �نتقامية  الأ�سباب  خمدوميهن 
�إلى �حلاالت �لنف�سية �ملعقدة �لتي  ترجع 
علم  وال  بلدها  من  �خلادمة  بها  تاأتي 
ما  �آخرها  بها..وكان  للكفيل  وال  للمكتب 
روعت  و�لتي  �أثيوبية  خادمة  به  قامت 
�سكينا  �أ�سهرت  حني  �إمار�تية،  �أ�رسة 
نومهم  �أثناء  �أطفال  ثالثة  به  وطعنت 
و�أ�سابتهم باإ�سابات بليغة ومتو�سطة  ثم 
حاولت �النتحار بحجة رغبتها يف �ل�سفر 
�لق�سية  تلك  �سبقت  وقد  ر�تبها،  وتاأخر 
كفالوؤهم  �سحيتها  ر�ح  �أخرى  ق�سايا 

و�أطفالهم.
ولي�ست  جديدة  لي�ست  �لق�سية  وهذه 

وال  �الأخرية،  تكون  �أن  ونتمنى  �الأولى 
�أو  للخدم  فيها  �الأ�سباب  نرجع  �أن  ميكن 
�الأطر�ف  من  طرف  فكل  للكفيل،  حتى 
من  يقع  ما  يف  م�سوؤوليته  يتحمل 
هذ�  يف  يوؤرقنا  ما  �أكرث  لكن  ف�سولها، 
�لتي  �الأ�رس�ر  هو  �لق�سايا  من  �لنوع 
يذهب  �لتي  و�جلر�ئم  �الأطفال  على  تقع 
ب�سبب وجودهم مع  لها  �الأطفال �سحايا 
بالعمل  ذويهم  لرتباط  مبفردهم،  اخلدم 

�أو ب�سوؤون �أخرى خارج �لبيت.
�أبو  يقول علي بني يا�ض )موظف يف 
ذلك  ومع  تعمل  ال  �لتي  �الأم  �إن  ظبي(: 
�أو  ترتك م�سوؤولية تربية �الأبناء للخادمة 
و�سعها  م�سوؤليتها،  عن  متخلية  �ملربية 
��سطرت لرتك  �لتي  �ملوظفة  خمتلف عن 
�الأبناء مع �ملربية، خا�سة �إن مل جتد من 
تربيتهم  على  يعينها  من  �الأ�رسة  �أفر�د 
بني  فهي  �ملربية،  مبر�فقة  يبقى  من  �أو 
بالوظيفة  �لتفريط  �سعبني،  خيارين 
لها  ومعنوي  مادي  دعم  من  وماحتققه 
�ملنزل،  باأعمال  و�لقيام  �أطفالها  لرعاية 

وبالتايل خ�سارة كفاء�ت من �أبناء �لوطن 
عليهم،  لالعتماد  ندعو  �لذي  �لوقت  يف 
�خلادمة  على  �العتماد  �لثاين  و�خليار 
و�ال�ستمر�ر يف �لعمل يف قلق م�ستمر على 
من  ت�سمع  ما  كل  و�سط  �أبنائها  �سالمة 
�أيدي  على  ف�سولها  تقع  وجر�ئم  ق�سايا 
ياأتون  �أ�سبحو�  �أنهم  يبدو  �لذين  �خلدم 
�إلينا باأمر��سهم �لنف�سية وم�سكالتهم �لتي 
�لطيبة  �سور  بكل  معاجلتها  ميكننا  ال 

�لتي تعاملهم بها �أغلب �الأ�رس.
�مل�ساعدة  �لعمالة  عن  "�ال�ستغناء 
ظروف  ظل  يف  �سعب  �أمر  �ملنازل  يف 
�حلياة �الجتماعية وتنامي حاجة �الأ�رس 
هكذ�  �لدخل"  م�سادر  وزيادة  �لعمل  �إلى 
بد�أت �أ�سماء �ل�سام�سي )موظفة حكومية ( 
حديثها ل� "مر�مي" ، و��ستطردت: هو �أمر 
�الإمار�تيني  جمتمع  على  مق�سور�  لي�ض 
�ملقيمني  كذلك  لي�سمل  ميتد  بل  فح�سب 
طرق  �ختلفت  و�إن  �لدولة،  �أر�ض  على 
�أو  د�ئمة  �ساعات  بني  عليهم  �العتماد 

جزئية.
مانع �ملرزوقي رئي�ض ق�سم يف هيئة 
جر�ئم  بعر�ض  :�الكتفاء  يقول  حكومية 
و�ملطالبة  �الإعالم  و�سائل  يف  �خلدم 
نعتقد  ال  �أمور  عليهم  �لعقوبات  بتطبيق 
�أنها باتت كافية ور�دعة، فاالأمر يحتاج 

�إلى �أكرث من ذلك مثل �إيجاد بيئة حتت�سن 
�أكرث  وما  و�لدته،  غياب  فرتة  �لطفل 
و�مل�ستعد�ت  عمل  عن  �لباحثات  �أخو�تنا 

للقيام بهذ�.
�لتقطت فاطمة بن طوق )�سكرترية يف 
جهة حكومية( �أطر�ف �حلديث قائلة: نحن 
يف �الإمار�ت نتمنى تقدمي �ملزيد حلماية 
�الأطفال من �أي �سوء قد يتعر�سون له من 
ب�سو�عد  تد�ر  حكومية  ح�سانات  خالل 
يف  �ملوظفات  �أبناء  فيها  يرتك  وطنية 
وتن�ساأ  �حلكومي،  وغري  �حلكومي  �لقطاع 
باالأطفال  لنناأى  �ل�سكنية  �الأحياء  يف 
يتعر�سون  قد  �لتي  �لعنف  مظاهر  عن 
نرتكه  �أمر  فذلك  ومتى  كيف  �أما  لها، 
من  وغريها  �الجتماعية  �ل�سوؤون  لوز�رة 
�ملوؤ�س�سات �حلكومية �لتي ناأمل منها �أن 
تنظر يف هذه �مل�ساألة وتعجل يف �قرت�ح 
لعمل  �مللحة  �حلاجة  ظل  يف  لها  حلول 

�ملر�أة.

ٕاجراءات احترازية
دبي(   من  )موظفة  �سحرور  نور  ترى 
عندها  �لتوقف  ينبغي  �لتي  �مل�ساألة  �أن 
كيفية  هي  و�العتبار،  �لدر��سة  من  بكثري 
�لذين  �خلدم  بع�ض  م�ساكل  من  �حلد 
��ستقرو� يف منازلنا، وبات وجود بع�سهم 
�أن  �سيما  ال  �أفر�دنا،  و�سالمة  �أمننا  يهدد 
�لطبية،  كالفحو�سات  �حرت�زية  �إجر�ء�ت 
مل تعد كافية للك�سف عن �حلاالت �لنف�سية 
قد  و�لتي  منها،  يعانون  �لتي  و�لعقلية 
تدفع بع�سهم �إلى �رتكاب جر�ئم مروعة. 
وت�سيف، �حلقوق و�لو�جبات بني �خلادم 
من  �سبطها  من  بد  ال  م�ساألة  و�ملخدوم، 
بني  �لعالقة  هذه  تنظم  قو�نني  خالل 
قدرة  عدم  ظل  يف  خ�سو�سا  �لطرفني، 

�لكثري منا �ال�ستغناء عن هذه �ل�رسيحة
�لثيوبية  �لعمالة  �إن  و�أ�سافت: 
�ملقيمة  �الأ�رس  من  للعديد  منا�سبة  تعترب 
ميز�نية  مع  يتالءم  مبا  ثمنها   لرخ�ض 
تع�سف  و�لتي  بالدولة  �ملقيمة  �الأ�رسة 

�الأ�سعار  وغالء  �حلياة  متطلبات  بها 
و�الإيجار�ت وم�ساريف �ملد�ر�ض وخالفه.

قصص واقعية
وحش بشري

من  موظفة  �هلل(  عبد  )�أم  تكن  مل 
�ل�سارقة، تعلم �أّن ��ستقد�م خادمة �سيحول 
معاملة  و�سيكبدها  جحيم،  �إلى  حياتها 

�أبنائها بطريقة ال �إن�سانية، و�لغريب �أنها 
عندما  �إال  �ملعاملة  هذه  �رس  تكت�سف  مل 
��ستقدمت خادمة جديدة، حيث باحت لها 

�لقدمية ب�رسها.
تروي )�أم عبد�هلل (، 43 عاًما، ق�ستها 
من �لبد�ية: مل �أكن �أتخيل �أن �خلادمة �لتي 
��ستقدمتها، هي عبارة عن وح�ض ب�رسي، 
وجمردة من �الإن�سانية، فقد �أح�سنت �إليها، 
مكان  كل  �إلى  معي  �أ�سطحبها  وكنت 

ال ينصح
باستقدام الخادمة الهاربة 

من كفيلها
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�أد�ء  �إلى  معي  و��سطحبتها  �إليه،  �أ�سافر 
عليها  و�أغدقت  و�لعمرة،  �حلج  فر�ئ�ض 
�لهد�يا، �إال �أنها كانت �ل�سبب يف معاناتي 
تزوجت  عبد�هلل:  �أم  تتابع  و�أملي.  وحزين 
نا �لطبيب باأين حامل، فرحت  وحني ب�رَسّ
كثرًي�، و�أ�رس زوجي على ��ستقد�م خادمة 
وبعد  �لقادم،  بطفلنا  وتهتم  لت�ساعدين 
عملي،  الأ�ستاأنف  عدت  �الأمومة  �إجازة 
كثري�،  مير�ض  �بني  بد�أ  �سهرين  وبعد 
عني،  وتخفف  تو��سيني  �خلادمة  وكانت 
و�لرعاية  �الهتمام  كامل  �إظهار  حماولة 

بطفلي، لذلك مل �أ�سّك فيها.
قائلة،  �الأم  ت�ستطرد  �الأيام،  مرت 
�آخر، فتوكلت على  �أجنب طفال  �أن  و�أردت 
�هلل و�أجنبت للمرة �لثانية مولودة جميلة 
وماز�ل �بني مري�سا ال يتحرك، ورغم �أين 
�أهتم مبولودتي �جلديدة  �أن  حر�ست على 
متر�ض،  بد�أت  �أي�سا  �أنها  �إال  و�أرعاها، 
عندها  بكيت  معروفة،  �أ�سباب  وبدون 
�ل�سرب و�الأجر من رِبّ  بحرقة، و�حت�سبت 

�لعاملني.
��ستقدمت  حني  �إال  �الأمر  �أكت�سف  ومل 
خادمة �أخرى ب�سبب �إحلاح �الأولى لل�سفر 
�إلى بالدها بدعوى �أن و�لدتها توفيت ومل 
�أن  وقبل  باأبنائها،  يهتم  من  هناك  يعد 
تغادر �لبالد �أخربت �خلادمة �جلديدة مبا 
فعلت، حيث كانت ت�سع �سيئا من �ل�سحر 
ال  حتى  ف�سيئا  �سيئا  �حلليب  زجاجة  يف 
يكت�سف �أمرها الأنها ال ترغب يف �العتناء 

باالأطفال.

التسفير ... من دون عقوبة
دبي،  من  موظفة  موزة"،  "�أم  وت�رسد 
من  ��ستقدمتها  �لتي  �خلادمة  حكاية 
ومعاملتها  �لعاملة،  �الأيدي  جلب  مكاتب 
�أطفايل  �أن  �سككت  لقد  وتقول:  الأطفالها 
�عتد�ء�ت  �إلى  �خلادمة  من  يتعر�سون 
�كت�سفته  ما  وهو  �ل�رس�خ،  �أو  بال�رسب 
�أن  الحظت  �أن  بعد  بال�سدفة،  �لبد�ية  يف 
طفلي �ل�سغري يهرب �إيَلّ كلما ناديت على 

�خلادمة، وتكرر ذلك، فحاولت �أن �أر�قبها 
الأكت�سف �الأمر.

�إحدى زميالتي  وت�سيف، طلبت مني 
مر�قبة  كامري�ت  �أ�سع  �أن  �لعمل  يف 
وو�سط  ذلك،  نفذت  وبالفعل  باملنزل، 
�حتياطات �أمنية م�سددة حتى ال تكت�سف 

�خلادمة �الأمر.
مل  ق�ستها،  �رسد  موزة  �أم  وتتابع 
�أقل  فبعد   ، طويال  �ملر�قبة  عمليات  تطل 
�رسيط  �أ�ساهد  كنت  وحني  �أ�سبوع  من 
ثم  نائما،  طفلي  فيه  ر�أيت  �لت�سجيل، 
��ستيقظ وظل يبكي لوقت طويل من دون 
�أن تكرتث به �خلادمة �لتي كانت من�سغلة 
يف �أعمال �لطبخ، وعندما �أتت �إليه �أخذت 
ت�رسخ يف وجهه، ويف نهاية �الأمر �أعطته 
�لر�ساعة يف فمه وتركته يبكي، ودخلت 
قر�بة  ومكثت  لت�ستحم،  �حلمام  �إلى 
�ل�ساعة، كان خاللها يبكي حتى نام من 

�لتعب و�جلوع.
�ل�رسيط،  �إكمال  �أ�ستطع  مل  و�أ�سافت، 
جاء  �لذي  �لفور  على  بزوجي  و�ت�سلت 
م�رسعا، ثم عر�سنا �ل�رسيط على �خلادمة 
تبكي،  �أخذت  �أنها  �إال  ذهولها،  و�سط 
وت�سفريها  �إجر�ء�تها  الإنهاء  و��سطررنا 
موؤمتنة على  تعد  �ليوم فهي مل  نف�ض  يف 

�أبنائنا.

أحيلت... ٕالى النيابة
قامت  فاعور:  �أ�سامة  حنان  وتقول 
خادمة جارتي باالعتد�ء بال�رسب �ملربح 
على �بن خمدومتها �لبالغ من �لعمر عامًا 
يف  بكدمات  �أ�سابه  مما  �لعام،  ون�سف 
و  و�ليدين،  و�لظهر  �لعينني  حتت  �لوجه 
حتكي حنان حكاية طفل جارتها �ملوؤملة 
وزوجها  جارتي  عمل  طبيعة  قائلة: 
و�لعودة  �سباحًا  �خلروج  منهما  تتطلب 
�خلادمة  باأيدي  �بنهما  ترك  مع  ظهر� 
�الأثيوبية �لتي جلبوها من �إحدى �ملكاتب 

منذ 7 �أ�سهر.
�لطفل  خد  على  �آثار  وجود  وت�سيف: 
طو�ل  �مل�ستمر  وبكاوؤه  وجنتيه،  و�حمر�ر 
�خلادمة  باأمر  ي�سكان  جعلهما  �لوقت 
�جلديدة فا�سطحبا �بنهما �إلى �مل�ست�سفى 
�الإ�سابات  �أن  هناك  �الأطباء  �أكد  حيث 
مربح،  �رسب  نتيجة  بالطفل  �ملوجودة 
�خلادمة،  نحو  �سكوكهما  من  فتاأكد� 
وقدما بالغًا لل�رسطة على �لفور ثم �أحيلت 

�إلى �لنيابة.

السحر... في البالوعة
عبد�هلل  يقول  �خلدم  جر�ئم  وحول 
�سلمان حمام وم�ست�سار قانوين: �إن �ساحة 
حاليا  ت�سهد  �ل�رسعية  �ل�سارقة  حمكمة 

تاريخ  يف  نوعها  من  �الأولى  تعد  ق�سية 
خادمة  ت�سببت  حيث  باالإمارة،  �لق�ساء 
و�لبالغة  �لوحيدة  خمدومتها  �بنة  بقتل 
الأعمال  نتيجة  �سنو�ت  �سبع  �لعمر  من 

�ل�سحر و�ل�سعوذة.
و�أ�سار �سلمان �إلى �أن �خلادمة تعمدت 
�لقيام باأعمال �ل�سحر �سد �بنة خمدومتها 
يف  لذلك  �لالزمة  �الأغر��ض  و��سعة 
تعمل  �لذي  �ملنزل  من  قريبة  بالوعة 
باأمر��ض  �البنة  �إ�سابة  �إلى  �أدى  به، مما 
مل  ج�سمها،  �أع�ساء  خمتلف  يف  خمتلفة 
د�خل  �الأطباء  قبل  من  �سبب  لها  يعرف 
و�لد�ها  ��سطر  �أن  بعد  وخارجها،  �لدولة 
ال�سطحابها �إلى عدة دول �أوربية ين�سد�ن 
ملدة  �الأطباء  و�أ�سهر  �أكرب  لدى  عالجها 
�إلى  جدوى،  دون  من  �لعام  ون�سف  عام 
�حل�رسة  تاركة  �حلياة  �البنة  فارقت  �أن 

ت�سدع قلوب ذويها. 
�أولتها  �لتي  �لكبرية  �لثقة  ورغم 
�لغادرة  �خلادمة  لهذه  �ملكلومة  �لعائلة 
يف�سح  �أن  �أر�د  وجل  عز  �ملولى  �أن  �إال 
جرميتها حني �أثار ترددها على �لبالوعة 
�إمام  جارهم  �سكوك  �ملنزل  من  �لقريبة 
هو  فر�قبها  �لعائلة،  �أبلغ  �لذي  �مل�سجد 
تخفي  �أنها  ليكت�سفو�  �لطفلة  و�أخو�ل 
م�سحوبة  و�ل�سعوذة  �ل�سحر  �أغر��ض 
�لطفلة ومقتنياتها يف  بقايا  باأ�سياء من 
��سطرهم  �لبالوعة، مما  كي�ض د�خل هذه 
للجوء �إلى �لقانون عن طريق تقدمي بالغ 

للنيابة �لعامة.
�إثبات  لالأ�سف  ي�سعب  وي�ستطرد:   
ظل  يف  خ�سو�سا  �لق�سايا  هذه  مثل 
�لقتل  تهمة  �إثبات  ينظم  ت�رسيع  غياب 
هذ�  �أن  �إلى  م�سري�  و�ل�سعوذة،  بال�سحر 
حتوم  ظاهرة  بات  �جلر�ئم  من  �لنوع 
بد�أ  لكنه  ببعيد،  لي�ض  �أمد  منذ  �الآفاق  يف 
يزد�د �أكرث من ذي قبل، حيث تتعدد هذه 
�جلر�ئم باختالف �ملر�حل �لعمرية للخدم 
و�ختالف �لثقافات ، ف�ساًل عن �لثقة �لتي 

يوليها �أرباب �لعمل لهم.

�أنو�ع  �أخطر  من  �سلمان:  و�أ�ساف 
تلك  �خلدم،  من  حتدث  قد  �لتي  �جلر�ئم 
�ملتعلقة بالنف�ض، وهذه تتمثل يف �لتعدي 
على �الأطفال نف�سيا �أو بدنيا وهي �الأ�سو�أ 
على �الإطالق فهم ال ي�ستطيعون �ال�ستغاثة 
�إما بتخويفهم و�إما بعدم �إدر�كهم، وهناك 
بينما  �لزوجة،  �أو  �لزوج  على  تقع  جر�ئم 
�جلر�ئم  يف  فتتمثل  �ل�سخ�سية،  �جلر�ئم 
�لتي ت�سدر من �خلدم يف منزل خمدوميهم 
�إتيان  �أو  �أ�سدقائهم  �أثناء غيابهم كدعوة 

�لفاح�سة �أو غريها من �جلر�ئم.
والبد و�أن نو�سح �أن بع�ض �خلادمات 
م�سبق  ت�سور  ولديهن  ياأتني  لالأ�سف 
ت�ستعد  وبالتايل  �ملعاملة،  الأ�سلوب 
يقمن  وبع�سهن  للمو�جهة،  باأ�ساليب 
كاإجر�ء�ت  و�ل�سعوذة  �ل�سحر  �أعمال 
م�سكلة... �أية  وقوع  قبل  �أي  �حرت�زية، 

�سغط  نف�سها  عن  تخفف  كي  و�أحيانًا 
من  كويتية  �سيدة  مع  حدث  كما  �لعمل، 
�أ�سول �ثيوبية، جلبت للعمل لديها خادمة 
�ثيوبية، وطلبت �الأخرية مبجرد و�سولها 
�لتحدث مع �أ�رستها لالطمئنان، فاأعطتها 
�ل�سيدة �لهاتف، و��ستعمت ملكاملتها حيث 
كانت تفهم ما تقول بينما �خلادمة تظن 
�أنها ال تفهم، وعرفت �أنها حتدثت ل�ساحر 
و�أخذت منه توجيهات لتقوم ب�سحر �أفر�د 

�ملنزل مبجرد و�سولها!

حل المشكلة
يرجع �سلمان �أ�سباب جر�ئم �خلدم �إلى 
عدم �الهتمام باخلدم، و�سوء �ملعاملة من 
جانب �ساحب �لعمل، �الأمر �لذي يجعلهم 
يردون �الإ�ساءة مبثلها، حمذر� من ت�سغيل 
�أو  �ل�سعر  لرخ�ض  كفيلها  من  �لهاربة 
منح  وجوب  مع  منها،  �لتخل�ض  �سهولة 
ومنحهم  كاملة،  �ملادية  حقوقهم  �خلدم 

مكافاآت ت�سجيعية نظري رعاية �الأبناء. 
خليل  خبري  �للو�ء  يطمئن  جانبه  من 
�لعامة  �الإد�رة  مدير  �ملن�سوري،  �إبر�هيم 
دبي  يف  �جلنائية  و�ملباحث  للتحريات 
من  �جلرمية  معدل  �أن  قائال  �جلمهور   ،
مل  دبي  يف  �الأثيوبيات  �خلادمات  قبل 
�ملا�سي  �لعام  يتعد خم�ض حاالت خالل 
�لتي  �الح�سائيات  بح�سب   ،2013
�سجلتها �لقيادة �لعامة ل�رسطة دبي، فيما 
مل يتم �رتكاب �سوى جرمية و�حدة حتى 
نهاية �لربع �الأول من �لعام �جلاري، من 

قبل �جلن�سية ذ�تها. 

التوحد والشعور باليتم 
نتائج تخلي األم عن 

مسٔوولياتها للخادمة



3637

األم... المسٔوولة األولى
ي�سري  وم�سوؤوليتها،  �الأم  دور  وعن 
�إد�رة  مدير  �جلابري  �سيف  �لدكتور 
بدبي  �الإ�سالمية  �ل�سوؤون  بد�ئرة  �لبحوث 
�إلى �أن �لظو�هر �لتي تخرج للميد�ن �لعام 
�ملنزل،  ربة  من�سوؤها  �خلدم  جر�ئم  من 
فاالأم تتحمل �مل�سوؤولية كاملة، م�ست�سهد�ً 
�جلابري مبثل يقول»�إن ما حتملت ولدك، 
ال يتحمله غريك«، لذلك فمن هذ� �ملنطلق 
حنان  �خلادمة  لدى  يكون  �أن  ي�ستحيل 
�الأم  �أُحمل  و�أ�ساف:  �الأم.  حنان  يو�زي 
يف  تق�سريها  ب�سبب  كاملة،  �مل�سوؤولية 
حق �أطفالها، فهي ُت�سلم من يعز عليها �إلى 
�خلدم ويف �ملقابل ُتكلف �خلادمة �لقيام 
بني  �الأطفال  وترك  �ملنزلية  باالأعباء 
يديها، وهنا مكمن �خلطر، فتلك �خلادمة 
متى �سعرت بال�سيق و�الإهانة مع �رس�خ 
غياب  فرتة  طو�ل  �ملتكرر  وبكائه  �لطفل 
باأية  بت�سكيته  تقوم  �ملنزل،  عن  و�لديه 
هذ�  م�سري  ذلك  بعد  واليهمها،  و�سيلة 
�لطفل، الن �هتمامها يف �لنهاية، من�سب 
باأخذ �لر�تب �آخر �ل�سهر، وال يهمها �سوى 

ذلك.
�ال�ستغناء  ميكن  ال  �جلابري،  وتابع 
عن وجود �خلدم يف �ملنازل ب�سكل عام، 
ربات  مل�ساعدة  �إليهم  �حلاجة  ظل  يف 
ن�سبة  يف  �الأ�رس  تختلف  لكن  �لبيوت، 
�لكلي،  �إلى  �جلزئي  من  عليهم،  �العتماد 
�لب�رس  من  كغريهم  �خلدم  حال  فيما 
معر�سون �إلى عو�مل ميكن �أن ت�ساعد على 
دفعهم �إلى �رتكاب جميع �جلر�ئم بدء�ً من 
ح�سب  �لكبرية  �إلى  و�لب�سيطة  �ل�سغرية 
فجر�ئم  و�حلقيقة  و�ملالب�سات،  �لظروف 
وت�سل  بال�سب  تبد�أ  وقد  متعددة  �خلدم 
حل  �إيجاد  ميكن  ال  وب�سدق  �لقتل،  �إلى 
�الأ�رس  توعية  عد�  �خلدم،  جلر�ئم  جذري 
�الأ�رس  بع�ض  الأن  باحل�سنى،  مبعاملتهم 
ولالأ�سف تعامل �خلدم ب�سورة غري جيدة، 
من  العامل  على  ال�شغوط  زادت  فكلما 
يلجاأ  �أن  �ملمكن  فمن  حلول،  �إيجاد  دون 
يجب  ذلك  عد�  جرمية،  �أي  �رتكاب  �إلى 

الفنانون والخدم

فيفي  نور�،  �خلادمات،  ب�سبب  �ل�رسطة  �أق�سام  �إلى  �لنجمات ذهنب  ع�رس�ت 
عبده، ليلى علوي، هالة �سدقي، نرمني �لفقي، ر�نيا يو�سف وغريهن... و�لبالغ 
�الأخري كانت بطلته �لفنانة مروة عبد �ملنعم، �ملتهمة بقتل خادمتها، يف حمام 

�ملنزل.
بد�أت �الأزمة، تتك�سف بتلقي وحدة مباحث ق�سم �رسطة �لهرم، بالًغا مب�رسع 
"رحاب.ر" 14 عاًما، تعمل خادمة لدى �لفنانة، وباالنتقال و�لفح�ض تبني �أن 
�ل�رسعي،  �أن تقرير �لطب  �ملجني عليها �سقطت يف �حلمام جثة هامدة، ورغم 
�لفنانة  فيه  يتهم  حم�رًس�  حرر  �خلادمة  و�لد  فاإن  طبيعية،  �لوفاة  باأن  يفيد 
�ل�سهرية، بقتل �بنته، وهو ما جعل �ملباحث ت�ستدعي "مروة عبد�ملنعم" الأخذ 

�أقو�لها يف �التهامات �ملن�سوبة �إليها.
ومل تكن م�سكلة �لفنانة مروة عبد �ملنعم هي �الولى مع �خلادمات، فكثري 
نور�  �ملعتزلة  �لفنانة  و�أبرزهم  �خلادمات  م�ساكل مع  �لفنانات وقعن يف  من 

�لتي تعر�ست لل�رسقة من خادمتها.
فيال  �رسقة  ومنها  �خلدم،  �رسقة  جر�ئم  �سحايا  �لفنانني  من  عدد  ووقع 
�لفنان حممود يا�سني من قبل خادمة �ملنزل، و�رسقت �خلادمة منزل �لفنانة 
ماجدة زكي، كما �رسقت خادمة �لفنانة ليلى علوي مقتنيات ثمينة من بيتها، 

كما تعر�ست �لفنانة نرمني �لفقي لل�رسقة على يد خادمتها.
ب�سبب  �ل�سجن  تدخل  فنانة  �أول  كانت   وفاء مكي  �مل�رسية  �لفنانة  بينما 
خادمة، بعدما �تهمتها �خلادمة بتعذيبها ب�سبب معلومات �أدلت بها لزوج وفاء 

مكي �لتي �أحيلت �إلى �ملحكمة و�سدر حكم ب�سجنها خم�ض �سنو�ت. 
وهناك �أي�سًا ق�سية �لفنانة بو�سي �سمري مع خادمتها �لتي ق�ست نحبها يف 
منزل خمدومتها، وكانت �خلادمة قد حاولت �خلروج من �أَ�رسها يف �ل�سقة عرب 
�ل�رسفة، وربطت حباًل ب�رسفة �لطابق �خلام�ض للنزول �إلى �لطابق �الأر�سي، لكن 

تو�زنها �ختل ف�سقطت .
كما وجهت �أربع خادمات �أجنبيات �تهامات �إيل فيفي عبده باإحتجازهن 
عذبتهن  �أنها  وزعمن  �جليزة،  مبنطقة  �لنيل  كورني�ض  ب�ساحية  لها  �سقة  يف 
بها  �خلا�سني  �حلر��ض  بع�ض  عّينت  �لتي  �ل�سقة  من  �خلروج  من  ومنعتهن 

ملر�قبتها، ومنعت عنهن كل و�سائل �الت�سال باخلارج.
يف �الإطار نف�سه، حررت خادمة �لفنانة ر�نيا يو�سف وزوجها �ل�سابق �ملنتج 
حممد خمتار حم�رس�ً توؤكد فيه �أن خمتار تزّوجها عرفيًا، بعدما �تهمتها ر�نيا 
ب�رسقة م�سوغاتها، �إال �أنها عادت و�عرتفت يف حم�رس �آخر باأن ما تفّوهت به 
يف �ملح�رس �الأول هو »كذب و�فرت�ء«، بغر�ض �بتز�ز ر�نيا وزوجها للح�سول 

على �ملال.

�لتخل�ض من �أي خادم على �لفور �إذ� بدر 
منه �سلوك غري �سوي من دون �إهمال ذلك 

�أو �لتغا�سي عنه.

الــعالم  فـــي  الـخادمة 
العربي . . .

مــصـر_الــــجزائــــر_ســـوريا 

)نموذجًا(

يف  �خلدم  عامل  �أزمة  تقت�رس  مل 
�سارخة  �نتهاكات  وجود  على  م�رس 
�لفئة وحاالت تعذيب و حتر�ض   �سد هذه 
ظهور  �إلى  �الأمر  �متد  و�إمنا  فقط،  بهن 
وهوؤالء  ي�ستغلونهم ،  و�سما�رسة  مافيا 
مقدم  �إلى  ت�سل  طائلة  �أمو�ال  يتقا�سون 
ت�سل  ون�سبة  �لعائلة  �أوثالثة من  �سهرين 
من  �ل�سهري  �لر�تب  ن�سف  �إلى  �أحيانا 
تقوم  ما  �إلى  باالإ�سافة  نف�سها ،  �خلادمة 
به مكاتب ت�سغيل �خلادمات يف �لعا�سمة 
من �سلوكيات مماثلة متار�ض �أ�سو�أ �أ�سكال 
�جل�سع و�ال�ستغالل ، كل هذ� مع عدم وجود 
�خلادمات  عمل  ينظم  قانوين  غطاء  �أي 
�الآخر  �لوجه  وهناك  حقوقهن !   وي�سمن 

�سوق  و�سما�رسة  �خلادمات  "لبيزن�ض" 
يف  �ملتخ�س�سة  �ملكاتب  هو  �خلادمات 
�إح�سائية  هناك   �إن  حيث  ت�سغيلهن ! 
للتعبئة  �ملركزي  �جلهاز  عن  �سادرة 
هذه  من  �أن 60%   توؤكد  و�الإح�ساء 
�ملكاتب متخ�س�سة يف توريد �خلادمات 
�جلن�سيات  من  خ�سو�سا  �الأجنبيات 
�الآ�سيوية ويبلغ عدد �الأجنبيات �لعامالت 
مليون  من 1.5   �أكرث  �ملجال  هذ�  يف 
�الأعلى  �لفلبينية  �خلادمة  وتعد  �أجنبية ، 
�أجرها ما بني 2000   �سعر� حيث يرت�وح 

دوالر و 3000  دوالر.
 

انتهاكات ضد الخدم
ر�يت�ض  »هيومن  منظمة  ر�سدت 
طّي  »يف  �ملعنون  تقريرها  يف  ووت�ض« 
�لكتمان« �نتهاكات �سد عامالت �ملنازل 

يف �لعامل �لعربي.
و�أكدت "ني�سا فاريا" كبرية �لباحثات 
هناك  �ملنظمة  �أن  يف  �ملر�أة  ق�سم  لدى 
�إلى  يتجهن  و�لفتيات  �لن�ساء  ماليني من 
�لعمل يف �ملنازل ،  الأنه يعد �أحد �الأعمال 
�أن  و�أو�سحت  �أمامهن .  �ملتاحة  �لقليلة 
غالبًا  و�النتهاكات حلقوقهن  �لتجاوز�ت 
لذلك  �ملنازل ،   تلك  ما حتدث بني جدر�ن 

هي خافية متامًا عن �أعني �لنا�ض.
تدعي  م�رسية  �سيدة  هناك  فمثال 
�سخ�ض  من  تزوجت  �لتي  حممود   �أم 
�لعربية.  �لدول  �إحدى  يف  يعمل  م�رسي 
�أجل  من  �أهلها  وهجرت  بلدها  تركت 
و�سلبها  ي�سْنها  مل  لكنه  �لعي�ض،  لقمة 
و�متنع  �إلى م�رس،  بها  بعدما عاد  مالها 
وتولت  و�أوالدها  هي  عليها  �الإنفاق  عن 
فا�سطّرت  �هلل،  توفاها  حتى  �الأمر  �أمه 
عامًا،   11 منذ  خادمة  للعمل  حممود  �أم 

لتعيل �أوالدها �لثالثة.
�لتي  �ل�سنو�ت  مد�ر  :"فعلى  وتقول 
عملت فيها �سادفت هذ� وذ�ك، وتعر�ست 
للتحر�ض من �الأزو�ج وكان رد فعلي و�حد�ً 
�سمت  يف  �لعمل  �أترك  �ملو�قف:  كل  يف 
متنعني  ظروفًا  لدّي  باأن  �لزوجة  و�أخرب 

من �لعمل، دون �أن �أ�سّوه �سورة زوجها. 
ترى  �أي�سًا  تعمل خادمة  �لتي  مروة   
�أن  عليها  خادمة  تعمل  �لتي  �ملر�أة  �أن 
فال  قامو�سها،  من  �لرحمة  كلمة  ت�سطب 
معناها  تعرف  �لبيوت  رّبات  من  و�حدة 
يريد  جنيهًا  يدفع  فمن  �خلادمات،  مع 
بقيمة خم�سة جنيهات، هذ�  مقابله عماًل 
ما توؤكده مروة. ورغم �أنها تعمل خادمة 
�مل�سن  زوجها  مل�ساعدة  �سنو�ت   5 منذ 
فاإنها  و�أوالدهما،  �حلياة  طلبات  على 
�لذي  �ملعنوي  �لعنف  من  كثري�ً  تعاين 
فتهّدد  لديها،  تعمل  �لتي  �الأ�رسة  متار�سه 
�لعمل  �سترتك  باأنها  و�الآخر  �حلني  بني 

فيخّف �ل�سغط عنها قلياًل. 
ريف  من  عبد�لفتاح  هالة  وتقول 
وظيفة  �سحايا  �إحدى  �لدقهلية  حمافظة 
كم  بال�سبط  �أعرف  ال  تقول :   "خادمة" 
ال  فاأنا  لديها  �أعمل  �لتي  �الأ�رسة  تدفع 
�ملبلغ  وهو  جنيها  �سوي 25ى   �أتقا�سي 
�لذي  فهو  ح�سن  عم  يل  يعطيه  �لذي 
حيث  �ملهنة  هذه  يف  �أموري  كل  يتولى 

استقدام خادمة
أجنبية... مفهوم آخر 

للتباهي

دخل  فقد  خادمة ،،  عامني  منذ  �أعمل 
�أبناء  ثالثة  يل  وترك  �ل�سجن  زوجي 
�أعمل من  �لعمر ،  �ل�سابعة من  �أكربهم يف 

�لتا�سعة �سباحا حتى �لعا�رسة م�ساء.

 ٕاحصاءات رسمية
جهاز  عن  �سادر  تقرير  وح�سب 

 2013 لعام  و�الإح�ساء  �لعامة  �لتعبئة 
عن  �لبطالة(  يف  تغرق  )م�رس  بعنو�ن 
من  �الإناث  بني  �لبطالة  معدل  �رتفاع 
%24 وبلغت ن�سبة �الإناث  �إلى   22،6%
�إجماإلى  من   %50 من  �أكرث  �ملتعطالت 
�لبطالة  معدل  و�سجل  �ملتعطلني  �أعد�د 
ثالثة  من  �أكرث  �أي   %24 �الإناث  بني 
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 .8.6% �أمثال معدل �لبطالة بني �لذكور 
�ملركز  عن  �سادرة  در��سة  و��سارت 
�لقومي للبحوث �الجتماعية لعام 2013 
�لع�سو�ئيات"  ن�ساء  يهدد  "�لفقر  بعنو�ن 
م�رس  يف  �ملعيالت  ن�سبة  �رتفاع  �إلى 
�ل�سلم،  �آخر  يف  تقع  ملهن  و�متهانهن 
فن�سفهن بائعات خ�سار ميثلن 46،9% 
�لبيوت  خدمة  يف  عامالت  و�لربع 
 11،8% و   37،3% ي�سكلن  و�خلياطة 
معيالت غري عامالت يعتمدن على معا�ض 

زوج متوفى �أو معا�سات �أخرى..
بالفتيات،  يدفع  �ل�سعب  �لو�قع  وهذ� 
�الجتماعية  �لطبقات  من  وال�سيما 
فى  للعمل  فر�سة  عن  �لبحث  �إلى  �لدنيا، 
�خلدمة بالبيوت وتربية �الأطفال ورعاية 
يعد  �أو  بجديد  يكن  مل  ما  وهو  �مل�سنني، 
�الأمر  كان  �إذ  قريب،  وقت  حتى  كظاهرة 
مع  ولكن  �ملتعلمات.  غري  على  يقت�رس 
�أبو�ب  طرقت  �لت�سعينيات  �سنو�ت  مطلع 
هذه �ملهنة فئات �أخرى يحملن موؤهالت 

يف  كثرية  مفاهيم  وتغريت  عليا،  علمية 
�سوق �لعمل، ف�سعت �أ�رس كثرية �إلى �إ�سفاء 
نوع من �لوجاهة �الجتماعية باالعتماد 
ما  �رسعان  ولكن  جامعية،  خادمة  على 
تر�جع �العتماد عليهن فى �لفرتة �الأخرية 
�خلادمات  مكانهن  ب�سورة كبرية وحلت 
�الأجنبيات من جن�سيات خمتلفة )�إثيوبيا، 

�رتريا، �لفلبني، �ندوني�سيا(.
وح�سب تقرير �أخري �سادر عن �لهيئة 
للتاأمينات �الجتماعية بالقاهرة،  �لعامة 
خادمة  �ألف   260 قر�بة  هناك  فاإن 
 -  200 من  رو�تبهن   � ترت�وح  �أجنبية 
600 دوالر�ً �سهريا، يعملن يف م�رس و�أن 
مل  �أخرى  خادمة  �ألف   100 نحو  هناك 
يتم ت�سجيلهن ب�سبب �لتهرب من �ل�رس�ئب 
�لعمالة  ��ستقد�م  مكاتب  به  تقوم  �لذي 
جتنب  جانب  �إلى  �خلارج،  من  �ملنزلية 
�أو  �إذ� حدث خالف  �لقانونية  �ملالحقات 
مماطلة يف دفع �أجر �خلادمة �أو تعر�ست 

لالإيذ�ء �لبدين بكافة �أنو�عه.

كما �أ�سار �لتقرير �إلى �أن هناك جو�نب 
املفرط  التوظيف  يرتكها  كثرية  �شلبية 
�ملجتمع  على  �الأجنبيات  للخادمات 
�لثقايف  �خللل  مقدمتها  فى  �مل�رسي، 
تلك  �أبناء  على  يطر�أ  �لذي  و�الأخالقي، 
�الأ�رس �لتي تعهد �إلى �خلادمات م�سوؤولية 

تربية ورعاية �أبنائهم،

االجـــــتـمـاعـــي  الـــتـحـلـيـل 
للظاهرة 

�لنف�سي  �لطب  خبري  روؤية  وفق 
بجامعة  �الأ�ستاذ  بحري  ها�سم  �لدكتور 
�الأزهر فاإن 70 % من م�سكالت �الأطفال 
يف  خادمة  على  �الأ�رسة  العتماد  ترجع 
عن  وتخليها  �الأم  دور  وتر�جع  �لرتبية 
�لتوح�د  م�ر�ض  ويحتل  م�سوؤولياتها، 
قائمة  و�النزو�ء،  للعزلة  �لطفل  ومي�ل 
ويعزى  لالأطفال.  �ملر�س�ية  �الأع�ر��ض 
ذلك �إلى �لنق�ض يف �حلنان وت�ستت �لطفل 
نف�سيًا بني �الأم و�ملربية مع �ختالف كبري 

بني �لثقافتني..
وعن �الأثر �لنف�سي للخادمة �الأجنبية 
جمتمع  يف  �الأبناء  تربية  على  حتديد� 
�رسقي كم�رس، يوؤكد �لدكتور ها�سم، �أنها 
�لطفل.  �أثر نف�سي �سيىء للغاية على  ذ�ت 
نتيجة  مبكر�  باليتم  ي�سعر  ناحية  فمن 
�أمه عنه وتو�كلها يف تربيته على  غياب 
وثقافتها،  بعادتها  يت�سبع  �لتي  �خلادمة 
ولهن  �أميات  �خلادمات  هوؤالء  وغالبية 
�لدينية  معتقد�تهن  ح�سب  غريبة  عاد�ت 
�الأطفال  با�ستغالل  يقمن  وبع�سهن 
جن�سيا ب�سورة تدمر نف�سية �لطفل وتزرع 
من  للمجتمع  و�لكر�هية  �خلوف  بد�خله 
�مل�سافة  تباعد  كما  ي�سب  عندما  حوله 
تقت�رس عالقته  �للذين  و�لديه  وبني  بينه 

بهما على �سهادة �مليالد فقط.
ومن جانبها توؤكد �لدكتورة عزة كرمي، 
�لقومي  باملركز  �الجتماع  علم  خبرية 
للبحوث �الجتماعية و�جلنائية بالقاهرة  
�أن هناك جيال جديد� من �مل�رسيني ي�سح 
�أن نطلق عليه "تربية خادمات"، الأنه ن�ساأ 
برغم وجودهما  و�لديه  بعيد� عن  وتربى 
معه يف �ملنزل، ولكن الأن �لو�لدين، ووفقا 
ملفهوم �لتباهي �لز�ئف بني �أقر�نهما من 
�إلى  يلجاآن  �لرثية،  �لطبقة  نف�ض  �أبناء 
��ستقد�م خادمة �أجنبية لرتبية �أطفالهما.. 
لكل  خادمة  ي�ستقدمو�  الأن  �الأمر  وو�سل 
طفل ومن جن�سيات خمتلفة، فهذه فلبينية 
وثالثة  �أثيوبية  و�أخرى  �الأكرب،  لالبن 
�ندوني�سية، وهكذ�، في�سبح �الأبناء فاقدي 
كارثة  وهي  ملجتمعهم  و�لهوية  �النتماء 
هوؤالء  نفو�ض  يف  �النتماء  روح  تهدد 
عندما   - �خلادمات  تربية   - �الأطفال 

يكربون جتاه �أ�رستهم وجمتمعهم..

الجزائر
�أ�سبح وجود �خلادمة بالن�سبة للكثري 
�ل�سنو�ت  يف  �جلز�ئرية  �لعائالت  من 
�إليه  ��ستدعت  ملا  �رسوريا،  �أمر�  �الأخرية 
�أو  �خلادمة  �سو�ء  �لطرفني،  من  �حلاجة 
�أ�سبابه  منهما  و�حد  ولكل  �مل�ستخدم 
�خلا�سة، حيث جند �أكرث �مل�ستخدمني هم 
من �لفئة �لعاملة �أو �لطبقة �لغنية، و�خلدم 
من �لطبقة �لكادحة �لفقرية..فرغم �أن هذه 
�لبلد  بهذ�  �لكبري  باحلجم  لي�ست  �لظاهرة 
�الأخرى  �لعربية  بالدول  مقارنة  �لعربي 
�لتحري وك�سف �حلقائق  �أنها ت�ستحق  �إال 

عنها بالبيوت �جلز�ئرية.

األسباب 
كبريتان  م�سوؤوليتان  و�لبيت  �لعمل 

ما  هذ�  بينهما.  �لتوفيق  �أ�ستطيع  ال 
بالبنك،  �لعامالت  �إحدى  "�إميان"  قالته 
�خلادمة  �إلى  جلاأت  �أنها  ��ستطردت  حيث 
للمكوث مع طفلها و�العتناء به وتنظيف 
وينتهي  �لعمل،  �إلى  ذهابها  �أثناء  �لبيت 
عمل �خلادمة بعد رجوعها �إلى �لبيت. يف 
حني تقول لنا زميلتها "�أمينة" �أنها غري 
مو�فقة على وجود �خلادمة ببيتها و�أنها 
تذهب  حيث  باأطفالها  باالعتناء  كفيلة 
بهم �إلى بيت �أهلها �أو �ملربية باحل�سانة، 
�أما عن �الأمور �لعائلية فهي تنظم وقتها 
جيد� بني ترتيب منزلها وحت�سري وجبات 
�أن  �الأكل ومر�عاة زوجها و�أطفالها دون 
�أي�سا.  عملها  يف  وال   حقهم،  يف  تق�رس 
و�أ�سافت: "حتى و�إن كان هذ� متعبا، فهو 
خادمة  بوجود  عائلتي  هالك  من  �أف�سل 

أن أوفق بين بيتي
وعملي أفضل من

هالك عائلتي بوجود 
خادمة بينهم

موظفة جزائرية :
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بينهم".
على  تعتمد  �أخرى  عائالت  جند  كما 
بع�سها  وجند  غري،  ال  للتباهي  �خلدم 
�ملنا�سبات  يف  �خلدم  على  يعتمد  �الآخر 
فقط حيث تاأتي بهن للم�ساعدة يف �لغ�سل 

و�لتنظيف ل�ساعات فقط.

الرزق الحالل:
كيفما كان �لعمل �حلالل فهو �رسيف، 
فلجوء �ل�سيد�ت لهذ� �لعمل مل يكن منبعه 
�أو  و�لفقر،  �حلاجة  هي  بل  �ملهنة،  حب 
�لطريقة �ل�رسيعة لك�سب �ملال. كما ذكرت 
�سنة،  "جميلة" 35  �خلادمات  �إحدى  لنا 
به  تعي�ض  مدخول  �أي  لها  ولي�ض  مطلقة، 
�إال  �أمامها  جتد  فلم  به،  تعمل  دبلوم  وال 
هذه �ملهنة فالتحقت باأحد �لبيوت لتعمل 
مبلغ  مقابل  وخادمة  �أطفال  كمربية  به 
حمرتم. تروي لنا هذه �الخرية �أنها تلقت 
�لعائلة ملدة ثالث  هذه  من  �الحرت�م  كل 
حرمت  �لتي  �الأمومة  وعا�ست  �سنو�ت، 
حت�ض  مل  �فتقدتها،  �لتي  و�الأخوة  منها، 
ذلك  يف  و�ل�سبب  عنهم.  غريبة  �أنها  يوما 
خلقها و�أمانتها ووفاوؤها لهم و�حرت�مهم 
للخدم  ن�سيحة  ذلك  على  وز�دت  لها. 
�أحد فلياأت  �أر�د �الحرت�م من  "من  قائلة: 
مببادئه  يتم�سك  و�أن  �أوال،  يده  يف  به 
�هلل  ير�سي  مبا  ويعمل  ثانيا،  �الأخالقية 

وعباده ثالثا".
كانت  من  �أخريات  هناك  �أن  �إال 
و�أو�سع،  �أكرب  �ملهنة  هذه  من  �أهد�فهن 
�إن  وما  �لبيوت  ربات  ثقة  ك�سب  فبعد 
ي�ستقررن يف �ملنزل ويطلعن على جميع 
تنفيذ  يف  يبد�أن  حتى  وخباياه  �أ�رس�ره، 
فكثرية  �ل�رسقة.  يف  �ملتمثلة  خططهن 
فقدت  �لتي  �لنوع  هذ�  من  �حلو�دث  هي 
�ملو�سوعة  �لثقة  �خلادمة  خاللها  من 
و  �ملحاكم  �إلى  و�سلت  من  فمنهن  فيها 
منهن من �كتفت �لعائالت بالتبليغ عنها. 
�سابط  �ل�سمد"  "عبد  لنا  ذكره  ما  هذ� 
ينته  ومل  �جلز�ئرية.  �ل�رسطة  مر�كز  �أحد 

قامت  حيث  �حلد،  هذ�  عند  �ملو�سوع 
�إحدى �ملربيات مب�ساعدة جماعة خلطف 
�لتي  �لعائلة  طفل  �رسقة  على  �الأطفال، 
�ل�سحية  دور  العبة  عندها،  تعمل  كانت 

�لتي مت �ل�سطو عليها.
�الأحيان  من  �لكثري  يف  جند  كما 
يف  �الأ�سا�سي  �ملكان  تاأخذ  �خلادمة  �أن 
�لبيت، الهتمامها بجميع �الأمور �ملنزلية 
يرجع  �لذي  �لزوج  وكذ�  �الأطفال  ورعاية 
يف كل ما يبحث عنه �إليها لدر�يتها �لتامة 
�أعطى  �لو�سع  هذ�  وكبرية،  �سغرية  بكل 
تعو�ض  و�أ�سبحت  �أكرب  �سالحيات  لها 
عن  غيابها  تكرر  ما  �إذ�  خا�سة  �لزوجة، 
�ملنزل ومن هنا �نطلقت �الأخطاء �ملرتتبة 

�إلى  ت�سل  قد  �لتي  �لت�رسفات  هذه  عن 
لل�سيدة  حدث  كما  �لزوجية،  �خليانة  حد 
�جلامعي  بامل�ست�سفى  ممر�سة  "�سامية" 
مربية  نعتت  �لتي  �جلز�ئرية.  بالعا�سمة 
�سيوفها  �أمام  "خد�مة"  ب�  �أطفالها 
للتباهي وكذ� غريتها منها لتعلق �أطفالها 
نف�سية  يف  كثري�  �أثرت  �لعبارة  هذه  بها، 
لها  �الإهانة  رد  على  �أق�سمت  �لتي  �لفتاة 
بال�سعف وهو ما جرى فعال حيث �أوقعت 
تطليق  على  و�أجربته  �سباكها  يف  �لزوج 
من  مدة  بعد  �الأخرية  هذه  لتعلم  زوجته 
ر�سميا  �رتبطت  �خلادمة  �أن  طالقها 

بزوجها ليحدث ذلك �أزمة نف�سية لها
�للو�ئي  للخادمات  بالن�سبة  �أما 

يعملن بعقد عمل، فلهن حقوق وو�جبات 
وتربية  �لبيت  تنظيف  فمهمة  حمفوظة. 
�ملنزل  ربة  ترتكها  �أمانة  هي  �الأطفال 
ي�سيء  �سيء  باأي  قامت  فاإذ�  للخادمة، 
لالأمانة،  خائنة  تعترب  �الأ�رسة  لهذه 
ح�سب  �خليانة  بجنحة  ق�سائيا  وتتابع 
خيانة  عن  ويعاقب  �جلز�ئري،  �مل�رسع 
�الأمانة باحلب�ض من 3 �أ�سهر �إلى 3 �سنو�ت 
حب�سا نافذ� وغر�مة من 50 �ألف دج �إلى 
�لعقوبة  رفع  ويجوز  �سنتيم،  مليون   20
�إذ�  �أما  نافذ�.  �سجنا  �سنو�ت   10 �إلى 
وتقدمت  و�ل�ستم،  لل�سب  �إحد�هن  تعر�ست 
لها  تقدم  ذلك   باإثبات  للمحكمة  ببالغ 
�ملحكمة.  تقرره  ماديا  تعوي�سا  �لعائلة 
و�إذ� مّت �العتد�ء �أو �ل�رسب �أو �لطرد فيتم 
�لتحقيق يف �ملو�سوع على ح�سب ما هو 
هذه  وتاأخذ  �لعمل،  عقد  يف  عليه  متفق 
�خلادمة كل حقوقها مبوجب �لقانون. هذ� 
"زهرية"  �لقا�سية  به  �رسحت  ما  ح�سب 
و�أ�سافت:  �جلز�ئرية،  وهر�ن  مبحكمة 
وظف  من  كل  ويعاقب  مينع  �لقانون  �أن 
قا�رس� �أقل من 16 �سنة، �إال برخ�سة من 

وليه �ل�رسعي.

سوريا:
لدى  �ملعتاد  من  كان  �سنو�ت،  قبل 
نف�سها  على  �العتماد  �سوريا  يف  �الأ�رسة 
�لعاملة  �الأم  �ل�سوؤون �ملنزلية، وحتى  يف 
�أو  �لزوج  باأهل  ت�ستعني  ما  عادة  كانت 
هناك  وكانت  �حل�سانات،  �أو  �لزوجة 
عامالت بنظام �ل�ساعة من �لطبقة �لفقرية 
تتم �ال�ستعانة بهن عند �حلاجة، ومل تكن 
�الأ�رس  لدى  �إال  موجودة  �لد�ئمة  �خلادمة 

�لرثية جد�. 

�ملنازل  لعامالت  ي�سمح  يكن  ومل 
و�لقا�سي  فيه   و�الإقامة  �لقطر  بدخول 
�لدول  من  و�لعامالت  �لعمال  منح  بعدم 
با�ستثناء  �لقطر  د�خل  �إقامة  �الآ�سيوية 
�لعام  �لقطاع  يحتاجهم  �لذين  �خلرب�ء 
مو�فقة  �رسيطة  و�خلا�ض  و�مل�سرتك 
وعدم  ��ستخد�مهم  على  �ملعنية  �جلهات 

مز�حمتهم لليد �لعاملة �ل�سورية.
ولكن مع �النفتاح �لذي عا�سته �سوريا 
خادمات  با�ستقد�م  لالأ�رس  �ل�سماح  مت 
خا�سة  �سوريا  و�سهدت  �أخرى،  دول  من 
للخادمات،  �نت�سار�  دم�سق  �لعا�سمة 
�عتماد  مالحظته  ميكن  ما  �أبرز  وكان 
�لبع�ض لالأ�سف عليهن يف تربية �الأبناء، 
�لعامة  �حلد�ئق  فكان م�سهد �خلادمة يف 

مع �الأطفال من �مل�ساهد �ملاألوفة.
بد�ية  ومع   ،2011 �لعام  يف  ولكن 
�لدول  معظم  قامت  �سوريا،  يف  �الأزمة 
�الأمن،  النعد�م  نظر�  رعاياها  با�ستقد�م 
ب�سكل  �سوريا  يف  �خلادمات  ن�سبة  وقلت 
�أو  بالدهن،  �إلى  لعودتهن  نظر�  ملحوظ 
�لتي  �الأ�رس  مع  �سوريا  من  خلروجهن 
كفلتهم �إلى دول �أخرى �أكرث ��ستقر�ر�، كما 
�أن �خلادمات �ل�سوريات �لعامالت بنظام 
نظر�  نادر�ت،  �أي�سا  �أ�سبحن  �ل�ساعة، 
�ملو��سالت  و�سعوبة  �لتهجري،  لظروف 

و�لطرقات غري �الآمنة.
عميقة  م�سكلة  بالفعل  هذ�  و�سكل 
�لتي كانت تعتمد على  �الأ�رس  لدى بع�ض 

لظروفها  نظر�  كامل  ب�سكل  �خلادمة 
يحتاج  �الأ�رسة  يف  معاق  طفل  كوجود 
عجوز  �سيدة  وجود  �أو  خا�سة،  لرعاية 

مبفردها حتتاج من يرعاها.
م�سكالت  ظهرت  ذ�ته،  �لوقت  ويف 
�لو�فد�ت  �جتماعية من وجود �خلادمات 

�إلى �سوريا، منها :
�ملنزليات  �لعامالت  معرفة  _عدم 
معرفة  وركاكة  �لعربية  باللغة  �لو�فد�ت 
كاالنكليزية  �حلية  باللغات  معظمهن 
ل�سعوبة  يوؤدي  �لذي  �الأمر  و�لفرن�سية 
يف �لتو��سل مع �أفر�د �الأ�رسة وخ�سو�سًا 
�لتي  �لطويلة  �لفرتة  ب�سبب  �الأطفال 
وحاجة  �ملربية  مع  �لطفل  يق�سيها 
لالإجابة  �لبالغني  مع  للتو��سل  �الأطفال 
�لعامل  على  وتعرفهم  ف�سولهم  على 

�خلارجي.
�لثقايف  �ملوروث  يف  _�الختالف 
�خلادمة  و�لتقاليد بني جمتمع  و�لعاد�ت 
�سيقود  بدوره  وهذ�  �لعربي  و�ملجتمع 
�الأطفال  ومعارف  ثقافة  لت�سويه 
�لتقليدية وبالتايل ت�سويه �لبنية �الأ�رسية 
وتركيبتها �ملعتمدة على تقاليد تاريخية 
يحتم  مما  �ملجتمع.  يف  مكر�سة  ونف�سية 
�إذ�  للبلد  �ملجتمعية  �لبنية  يف  ت�سويه 
�أخذنا يف �العتبار �أن هذ� �جليل �سيتحمل 
يف  �لوطني  �ل�سعيد  على  �لرتبية  عبء 

�مل�ستقبل.
وفقد�نها  بامل�سايقة  �الأ�رسة  _�سعور 

مع وجود
الخادمات الوافدات
ظهرت مشكالت

اجتماعية
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ب�سبب  وخ�سو�سيتها  حريتها  من  جلزء 
وجود غريب مقيم د�ئما يف �ملنزل.

_م�سوؤولية �الأ�رسة عن �لعاملة �لو�فدة 
و��سطر�ر  متطلباتها  كافة  وتاأمني 
�لغذ�ئية  عاد�تها  لتقبل  �أحيانا  �الأ�رسة 
وتاأمني  �الأ�رسة  تاأكله  عما  �ملختلفة 

�للبا�ض و�مل�سكن لها.
�لعاملة  تكيف  فرتة  �الأ�رسة  _تتحمل 
�لو�فدة مع حميط �الأ�رسة وعلى و�جباتها 
وهذه  �الأ�رسة  وتقاليد  وعاد�ت  �ملنزلية 

�لفرتة قد ت�ستغرق �أ�سهر�ً.
�الأدبية  �مل�سوؤولية  �الأ�رسة  _تتحمل 
و�الأخالقية عن ت�رسفات �لعاملة �لو�فدة 
�مل�سوؤولة  وهي  وخارجه  �ملنزل  د�خل 
�ملانحة  �الأمنية  �جلهات  جتاه  عنها 

لالإقامة.

األبـــعـــاد الـــعــالــمــية 
األيـــــدي  الســـتــخــدام 

العاملة في البيوت . . .

الـ "الـــفــام دومـــيناج" فــي 

فرنسا 
وال تقت�رس م�سكالت �خلدم على �لعامل 
�لعربي، ففي بلد�ن �لعامل هناك �إ�سكاالت 
�سبيهة  تكن  مل  و�إن  باخلادمات  خا�سة 
�لعربية  جمتمعاتنا  ظروف  ت�سكله  مبا 
على �ختالف �لبيئة و�لظروف فيها �أي�سًا.
فرن�سا  يف  دوميناج"  "�لفام  �ل 
�سائر  مثل  مثلها  �لعاملة  �لطبقة  من 
�ل�رس�ئب  يدفعون  و�لعمال  �ملوظفني 
مثل  و�لو�جبات  �حلقوق  نف�ض  ولهم 
و�ل�سحي،  �الجتماعي  �ل�سمان  حق 
دو  "فام  لقب  �خلادمات  على  ويطلق 
�أو  بال�ساعة  عادة  تعمل  وهي  ميناج" 
كرعاية  معينة  حاالت  يف  �إقامة  بعقد 
حتى  �أو  و�ملر�سى  و�لعجائز  �ل�سيوخ 
رعاية كالب �لعائلة �ملدللة كما �أن هناك 
�ل�رسكات  مع  بعقود  يعملن  خادمات 
و�ملكاتب..  و�مل�ست�سفيات  و�ملوؤ�س�سات 

�أو  موؤ�س�سات  يتبعن  �خلادمات  ومعظم 
بلديات ولكن �لكثري منهن يعمل باخلفاء 
�لعمل  عليه   يطلق  كما  �أو  �لدولة  عن 
�ل�رس�ئب  دفع  يتكبدن  �أن  دون  باالأ�سود 
�لباهظة �أو �لتقيد باأوقات �لدو�م �ملعينة 
�لكثري من  �للو�ئح و�لقو�نني.. لكن  ح�سب 
�خلادمة  تف�سل  �مل�سلمة  �لعربية  �الأ�رس 
�لقادمات  مثل  م�سلم  عربي  لبد  �ملنتمية 
من �ملغرب �لعربي ودول �رسقية لتتفاهم 
معها ب�سورة �أف�سل يف �مل�سائل �ملتعلقة 
بالنظافة و�لطهارة وطريقة �إعد�د �لطعام 
�لرثية  �لعربية  �الأ�رس  من  �لكثري  �إن  بل 
و�خلليجية  �ملغاربية  منها  خ�سو�سًا 
�أور�ق  لهم  وتوؤمن  خدمها  معها  جتلب 

منهن  خ�سو�سا  �رسعية  ب�سورة  �الإقامة 
�الأ�رس �لدبلوما�سية. 

معظم  �أن  فرن�سا  يف  و�ملعروف 
�أ�سول  من  �ملهاجر�ت  من  �خلادمات 
�أفريقية �أو من بلد�ن �ملغرب �لعربي ومن 
وبولونيا  �أوكر�نيا  مثل  �أوربية   بلد�ن 
ورومانيا و�أي�سا من رو�سيا �إ�سافة لعدد 
بع�ض  جتلبهن  �للو�تي  �الآ�سيويات  من 

�الأ�رس معها بعقود �سابقة. 

وربات  جامعيات  خادمات 
بيوت 

ت�سطر �لكثري من �لطالبات �ملغرتبات 
�لفرن�سية  �جلامعات  يف  يدر�سن  �للو�تي 

دو  "�لفام  مهنة  يف  للعمل   ي�سطررن  
و�ملطاعم  �لبيوت  تنظيف  يف  ميناج" �أو 
�ل�ساعة  على  يورو   12 �أدناه  �أجر  مقابل 
�أجل تاأمني �حلياة �ملعي�سية  �لو�حدة من 
�لفرن�سي  �لقانون  ويتيح  و�لدر��سية 
�أربع �ساعات يف  للطالب حق �لعمل ملدة 
�ليوم من �أجل م�ساعدة �لطلبة لتاأمني ما 

ي�ساعدهم على ظروف �حلياة �لغالية.  
�لعمل  طلبات  من  �لعديد  جند  ولذلك 
�الأ�سو�ق  يف  �الإعالنات  لوحات  على 
طالبات  من  و�جلامعات  و�ملقاهي 
يف  �سو�ء  �لعمل  عن  يبحثن  جامعيات 
وهي  �الأطفال  رعاية  يف  �أو  �لتنظيف 
�أعمال الت�سعرهن باخلجل �أو بالدونية الأن 
�ل�رسيفة  للحياة  و�سيلة   بنظرهن  �لعمل 
�مل�ستقبلية.  �لعلمية  �حلياة  و�لنجاح  يف 
كما �أن هناك خادمات من ربات �لبيوت 
اليجدن  ممن  �لعمل   عن  �لعاطالت  �أو 
�القت�سادية  �الأزمة  ظل  يف  وظائف 
هذه  �إلى  يلجاأن  غالبا   فاإنهن  و�لبطالة 
�لتي توفر لهن دخال جيد� مقابل  �ملهنة 

عدة �ساعات من �لعمل �ليومي.
�أما �خلادمات �للو�تي يعملن ب�سورة 
ر�سمية فاأجورهن باهظة  ت�سل �إلى �أكرث 
من 30 يورو يف �ل�ساعة و�إلى ر�تب ي�سل 
�إلى 1200 يورو وهو �حلد �الأدنى لالأجور 
�ملوؤ�س�سات  على  ينطبق  وهذ�  فرن�سا،  يف 
�الأطفال(  )جلي�سة  �سرت  بالبيبي  �خلا�سة 
وهن يخ�سعن لدور�ت تعليمية يف رعاية 
�الأطفال ليتاح لهن �اللتحاق باملوؤ�س�سات  
�ملوؤ�س�سات  و�حل�سانات يف فرن�سا وهذه 
ت�سمن  �خلدم  بتاأمني  �ملتخ�س�سة 
�ل�سلوك  وح�سن  و�الأمانة  �لثقة  لزبائنها  
لها..  �لتابعة   �خلادمة  لدى  و�لنظافة 
وباملقابل هناك  م�ساكل عديدة تتعر�ض 
�لتي ت�ستخدم خادمات يعملن  �الأ�رس  لها 

�سجلهن  يعرف  �أن  بدون  حل�سابهن 
حو�دث  من  �لكثري  فهناك  وما�سيهن 
�ل�رسقة و��ستغالل �لعمل و�ملنزل  ب�سورة 
غري �رسيفة من خالل عالقات وت�رسفات 
يف  �سافر  تدخل  �أو  �لبيت  رب  مع  مريبة 

حياة �الأ�رسة و�أ�رس�رها. 
ثرية  لبنانية   �سيدة  فجعت   وقد 
بيتها  يف  تعي�ض  كانت  �لتي  بخادمتها 
�ملطلقة  وثقتها  �أ�رس�رها  حمط  وكانت  
�خلادمة   �أن  يوم  ذ�ت  �كت�سفت  عندما 
و�رسقت  �سديقها..  مع  بلدها  �إلى  هربت 
خف  ما  وكل  و�ملوبايالت  �ملجوهر�ت 
�لبولي�ض  ي�ستطع  ومل  ثمنه،  وغال  وزنه 
�ل�سيدة  الأن  �سيئًا  يفعل  �أن  �لفرن�سي 
�ملنطقة  وال  �خلادمة  عنو�ن  التعرف 
و��سطرت  �ملغرب  يف  �إليها  هربت  �لتي 
�إبالغ  عرب  عنها  �لبحث  �إلى  �ل�رسطة 
�ل�سلطات �الأمنية يف بلد �خلادمة �ل�سارقة 
حو�دث  من  حادثة  عليها..وهذه  للقب�ض 
عديدة تتعر�ض لها عائالت و�أ�رس يجلنب 
�لهوية  جمهوالت  بيوتهن  �إلى  خادمات 
ب�سورة غري  يع�سن  وخ�سو�سا منهن من 

�رسعية على �الأر�ض �لفرن�سية. 

قضايا العنف 
كثرية  ق�سايا  هناك  باملقابل  
رفعتها خادمات �سد  خمدوميهن ب�سبب 
تعر�سهن للعنف �أو �لعمل ل�ساعات طويلة 
ن من �إثبات حقوقهن �أمام  بدون �أن يتمكَّ
�أور�ق  ميلكن  مل  �إذ�  خ�سو�سا  �لق�ساء، 
�إقامة قانونية يف فرن�سا ويف حال متكنت 
�لرقابة  من  �الإفالت  من  منهن  �لو�حدة 
و�إي�سال معاناتها �إلى �لق�ساء من خالل 
�لن�ساء.  حقوق  عن  �ملد�فعة  �جلمعيات 
�ملت�رسر�ت  ح�سول  يف  ت�ساهم  و�لتي 

على تعوي�سات مالية  عالية.
هذ�  يف  �التهام  �أ�سابع  �ن  يذكر    
يف  تتوجه،  كانت  �لق�سايا  من  �لنوع 
�أجانب  دبلوما�سيني  �إلى  �حلاالت،  �أغلب 
و�إلى �أثرياء ومتنفذين ي�ستغلون خادمات 
من  ويحرمن  �خلارج  من  بهن  يوؤتى 
�ملنازل  مغ�ادرة  ومن  �سفرهن  جو�ز�ت 

�لتي يعملن فيها. 
�الأوروبية  �ملحكمة  �أ�سدرت  وقد 

جمعيات حقوق
النساء تقف مع الخادمة 

المتضررة

في إالسالم
�أو ظلمهم  �إليهم  �الإ�ساءة  �الإ�سالم �ملعاملة �حل�سنة وعدم  من حقوق �خلدم يف 
مولى  "لطمت  قال:  �سويد  بن  معاوية  عن  د�ود:  و�أبو  م�سلم  روى  بهم،  و�لرحمة 
�أبي فدعاه ودعاين، ثم قال: �متثل  لنا فهربت ثم جئت قبيل �لظهر ف�سليت خلف 
منه. فعفا ثم قال: كنا بني ُمقرن على عهد ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم لي�ض 
فقال:  و�سلم  �هلل عليه  �لنبي �سلى  ذلك  فبلغ  �أحدنا  فلطمها  و�حدة  �إال خادمة  لنا 
»�أعتقوها«، قالو�: لي�ض لهم خادمة غريها، قال: »فلي�ستخدموها فاإذ� ��ستغنو� عنها 

فليخلو� �سبيلها«.

ولقد �رسب ر�سولنا �سلى �هلل عليه و�سلم �ملثل �الأعلى يف معاملة �خلدم، فعن 
"خدمت ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم ع�رس  �أن�ض بن مالك ر�سي �هلل عنه قال: 

�سنني، و�هلل ما قال يل �أٍُف قط، وال قال يل ل�سيء مل فعلت كذ� وهاّل فعلت كذ�؟ 

وعن ه�سام بن عروة عن �أبيه عن عائ�سةر�سي �هلل عنها قالت: "ما �رسب ر�سول 
�هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �سيئًا قط بيده وال �مر�أة وال خادمًا �إال �أن يجاهد يف �سبيل 
�أن ينتهك �سيء من حمارم �هلل  �إال  �هلل وما نيل منه �سيء قط فينتقم من �ساحبه 

فينتقم هلل عز وجل".

كما قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: »ما �أطعمت نف�سك فهو لك �سدقة، وما 
�أطعمت ولدك فهو لك �سدقة، وما �أطعمت زوجك فهو لك �سدقة، وما �أطعمت خادمك 

فهو لك �سدقة«
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فرن�سا  باإد�نة  قر�ر�  �الإن�سان  حلقوق 
لعقاب  فعالة  ت�رسيعات  �إلى  الفتقارها 

»�أ�سكال حديثة من �لعبودية« �ملنزلية. 
قد  كانت  �سكوى  بعد  �لقر�ر  وجاء 
تقدمت بها  )�سيو� �سيلياد�ن(، وهي فتاة 
�إقامة  �أور�ق  متلك  ال  توغو،  من  قا�رسة 
قانونية يف فرن�سا، وقد جرى ��ستغاللها 
كخادمة تعمل لدى �أ�رسة ملدة 15 �ساعة 
دون  من  �سنو�ت  خم�ض  وطو�ل  �ليوم  يف 

�أن تتقا�سى �أجر�. 
على  �الأوروبية  �ملحكمة  و�أوقعت 
�ألف يورو تدفع   26 فرن�سا غر�مة قدرها 
قد  كانت  �لتي  �ملت�رسرة  �خلادمة  �إلى 
�أمام  حقها  على  �حل�سول  يف  ف�سلت 
�ملحاكم �لفرن�سية. وكانت ق�سايا عديدة 
من هذ� �لنوع قد ظهرت يف فرن�سا خالل 
�ل�سنو�ت �لع�رس �ملا�سية، و�سلطت و�سائل 
خلادمات  حاالت  على  �ل�سوء  �الإعالم 
بيوت  يف  حقيقية  لعبودية  يخ�سعن 

خمدوميهن. 
جند  �لعامل،  من  �أخرى  �سفة  وعلى 
جتربة ��ستثنائية يف كند�، قد تعترب �حلل 
تعترب  فكند�  �خلادمات،  مل�ساكل  �الأمثل 
�لعمل  �لبالد �ملنظمة حلياة  �أهم  من بني 
�حلقوق  ذلك  يف  و�ملر�عية  و�سوؤونها 
�الن�سانية و�حرت�م �خل�سو�سية �الإن�سانية 
جتد  فال  لذ�  و�الجتماعية،  و�القت�سادية 
يف كند� �لعمالة �خلا�سة ولكن �أ�ستعي�ض 
تاأجريها  يتم  تنظيف  ب�رسكات  عنها 
�حلكومية  و�لدو�ئر  �ملوؤ�س�سات  لتنظيف 
و�ملجمعات  �ملنزلية  و�الأبنية  و�خلا�سة 
يف  �لتنظيف  �رسكات  وتعترب  �ل�سكينة، 
وتد�ر  �لعاملية  �ل�رسكات  �أف�سل  من  كند� 
وفقا لطريقة �لتخ�س�ض، فمنها على �سبيل 
�ل�سبابيك  بتنظيف  متخ�س�سة  �ملثال 
�الأر�سية  لتنظيف  ومنها  و�الأبو�ب، 

وجند  �لعام.  للتنظيف  ومنها  و�ل�سجاد 
بتاأ�سي�ض  قام  قد  �ملهاجرين  من  �لكثري 
"مر�مي" �لتقت  للتنظيف. جملة  �رسكات 
�أ�سل  من  كندي  �لعتيبي،  ن�سال  �ل�سيد 
)كرين  �رسكة  ومدير  وموؤ�س�ض  فل�سطيني 
وندو بالند كلينك(، للوقوف على ما تقوم 
جيد  بديل  هي   وهل  �ل�رسكات  هذه  به 
جمال  يف  �لعاملني  ��ستقد�م  عن  وعملي 
�لتنظيف يف �ملنازل ومن ناحية �لتوفري 
ي�ساحبها  وما  �مل�ساكل  وجتنب  �ملادي 

من عو�قب خمتلفة . و�لذي حتدث قائاًل:

"�لنظام �الجتماعي و�القت�سادي يف 
�لعربية،  �لبلد�ن  عن  كثري�  يختلف  كند� 
يف  و�ملوؤ�س�سات  �الأ�رس  تف�سل  ال  حيث 
تكلفة  من  لها  ملا  خادمة  ��ستقد�م  كند� 
�لرثية،  �لعو�ئل  على  حتى  كبرية  مادية 
و�لنظام �الجتماعي يلعب دوره �أي�سًا الأن 
بنف�سه  نف�سه  خدمة  على  �عتاد  �ل�سخ�ض 
و�إذ� ما ��سطر  وتاأدية و�جباته �ملنزلية، 
ي�ستاأجر  فاإنه  ما  ملنا�سبة  �لتنظيف  �إلى 
�رسكات �لتنظيف �لتي تقوم بهذه �ملهمة، 
وهذ� بديل ممتاز عن ��ستقد�م �خلدم، الأن 
�لتجارب �لعملية يف �لبالد �لعربية �أثبتت 
خماطر ��ستقد�م �خلدم ومن جانبني: فمن 

في كندا...
االعتماد على الشركات

بداًل من األفراد

نضال العتيبي

خادمة  ي�ستاأجر  �لذي  �ل�سخ�ض  جانب 
و�أحيانا  �القت�سادي  حقها  يظلمها  فقد 
�عتد�ء�ت  جر�ئم  �إلى  �إ�سافة  يهينها 
حدثت يف كثري من �لبلد�ن نتيجة لوجود 
�خلادمات و�العتد�ء عليهن، �أما من جانب 
من  ور�أينا  �سمعنا  فقد  �ملنزل  �ساحب 
خالل و�سائل �الإعالم عن قيام �لكثري من 
و�رسب  قتل  جر�ئم  بارتكاب  �خلادمات 
�حلل  �أن  �أجد  ولذ�  �ل�سن،  وكبار  �الأطفال 
�الأن�سب لهذه �مل�ساكل يف �لبلد�ن �لعربية، 
�لتنظيف،  �رسكات  على  �العتماد  هو 
�سهريا  �أو  �أ�سبوعيا  معها  �التفاق  وميكن 
�أو ح�سب �حلاجة، و�أرى �ليوم �أن �ملخاطر 
نتيجة ��ستقد�م �خلدم يف �لبلد�ن �لعربية 
�سارت كبرية وخطرية وال بد من �لتفكري 

جديا باإيجاد �حللول �ملنا�سبة لها.
و�أ�ساف مو�سحًا:

من  �أف�سل  �ل�رسكات  وبالتاأكيد 
ك�رسكة  نحن  كند�  يف  فمثال  �خلادمات، 
تنظيف ندفع تاأمني �سو�ء �إن فقد �سيء يف 
�ملنزل �أو �ملوؤ�س�سة �لتي قمنا بتنظيفها �أو 
�إحد�ث  �أو  �الأثاث  يف حال ك�رس جزء من 
تلف يف �لبيت �أو �ملوؤ�س�سة، وهذ� بالن�سبة 
للزبون �أف�سل، لي�ض ذلك فقط و�إمنا �ملو�د 
و�أجهزة �لتنظيف �مل�ستخدمة، حيث تعتمد 

�لتقنيات  �أف�سل  ��ستخد�م  على  �رسكتي 
و�ملو�د يف �لتنظيف فمثال �ليوم ن�ستخدم 
�لكربونات يف تنظيف �ل�سبابيك و�لزجاج 
فاإن  لذ�  نظافة،  و�أكرث  حرفية  �أكرث  وهو 
�أغلب �ل�رسكات �ليوم يف كند� تعترب �أكرث 
حرفية من �ل�سخ�ض �لعامل يف �لتنظيف 
تطبيق  �أردنا  ولو  �خلادمة يف بالدنا،  �أو 
�أف�سل  ف�سيكون  كند�  يف  �لنموذج  نف�ض 
�لعاملية  �ل�رسكات  خرب�ت  يعتمد  الأنه 

وحرفيتها ويتم نقلها لبالدنا �لعربية.
هنا،  و�أ�رسته  للمبتعث  وبالن�سبة 
�خلادمة،  عن  ي�ستغنون  ما  عادة  فهم 
بيوت  �أو  �سقق  يف  عادة  ي�سكنون  الأنهم 
�سغرية وتكون �إمكانيته �ملادية حمدودة 
وال  �أنف�سهم  على  يعتمدون  فاإنهم  لذ� 
يلجاأون حتى �إلى �رسكات �لتنظيف، لكن 
عربية  �أ�سول  من  �لكنديني  بع�سا  يوجد 
�لتنظيف وهذ� عادة  ي�ستعينون ب�رسكات 

عندما تكون عندهم منا�سبات خا�سة.

الختام

اأن  امل�سكلة  لكن  ومهمًا،  �سحيحًا  ن�سال  ال�سيد  كالم  يكون  قد 
امل�ساعدة،  الفئات  اأو  للخدم  الوحيدة  الوظيفة  لي�س  التنظيف 
فاخلطورة تكمن يف دورهن الرتبوي..ويف جتهيز واإعداد الطعام الذي 

كثرياً ما ي�ستغللنه لالنتقام اأو ملمار�سة اأمرا�سهن النف�سية.
اإذاً وقيا�سًا على جتربة كندا، هل ميكن تطبيق مفهوم "ال�رشكات" 
اأو مطاعم  بدل اخلادمات، ومطابخ  للطفل  موؤ�س�سات حا�سنة  على 
الوالدين يف  لغياب  االأقل  على  الغذاء  توفر  عالية  موا�سفات  ذات 

العمل خالل فرتة اإعداده. 
�سياغة  ونعيد  اأنف�سنا  _كالكنديني_على  نعتمد  اأن  ميكن  هل 
حياتنا بحيث نعتاد على خدمة اأنف�سنا باأنف�سنا ونتخلى عن �سيء 
من رفاهية ثبت اأن لها خماطرها على اأبنائنا وا�ستقرارنا االأ�رشي؟ 
امللف  �سيبقى  اخلدم  م�سكلة  يف  �ستحل  الذي  اليوم  ذلك  وحتى 

مفتوحًا....
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�الأ�سل  �ليونانية  �أنا�ستازيا  �أو  كو�سيم 
�بنة كاهن جزيرة تينو�ض �لتي ولدت �سنة 
ديارها  من  للخطف  وتعر�ست   ،1590
)بيلري  �لبو�سني   �لزعيم  رجال  باأيدي 
�لثالثة ع�رسة من عمرها،  بيك(  وهي يف 
�أ�سطنبول،  �إلى  كجارية  �أر�سلوها  حيث 
�لو�لدة  �ل�سلطانة   جو�ري  �سمن  و�أحلقت 
)خند�ن(  و�لدة �ل�سلطان �أحمد �الأول، ويف 
كغريها  كو�سم  �عتنقت  قابي  طوب  ق�رس 
�الإ�سالم  ثم تلقت درو�سا يف  من �جلو�ري 

�لدين و�للغة و�الإتيكيت.
)خند�ن(  توفيت  1605م  �لعام  ويف 
ملكية  فانتقلت  �أحمد،  �ل�سلطان  و�لدة 
�أعجب  و�لذي  نف�سه  �ل�سلطان  �إلى  كو�سيم 
بها و�تخذها زوجة ثانية له باالإ�سافة �إلى 
�أم ويل عهده  )ماه فريوز(  �الأولى   زوجته 
جمال  بهره  �لذي  �أحمد  �ل�سلطان  عثمان، 
كو�سيم �أطلق عليها لقب كو�سيم ماه بيكري 
كو�سيم   له  �أجنبت  وقد  �لقمر(،  )وجه  �أي 
باالإ�سافة  و�إبر�هيم  وقا�سم  مر�د  من  كال 
�أية  لكو�سيم  �إلى عائ�سة وفاطمة، ومل تكن 
�سلطة يف عهد زوجها �ل�سلطان �أحمد حيث 
�ل�سلطة  �لعثمانية   �لربوتوكوالت  حت�رس 

يف �حلرمي بيد �لزوجة �الأولى 
�لعام  يف  �أحمد  �ل�سلطان  وفاة  وبعد   
عثمان  �بنه  وتويل  ميالدي   1618
قر�ر  �أول  كان  �حلكم،  مقاليد  �لثاين 
فريوز(  )ماه  �ل�سلطان  و�لدة  �أ�سدرته  
حا�سيتها  و�أفر�د  و�أبنائها  كو�سيم   �إبعاد  
بايزيد،  حي  يف  �لو�قع  �لقدمي  �لق�رس  �إلى 
حلني  �أعو�م  ثالثة  كو�سيم  فيه  ومكثت 
لدى  كو�سيم   �سعت   حيث   �رستها،  وفاة 
طوب  ق�رس  �إلى  للعودة  عثمان   �ل�سلطان 
�أن  �إال  حني.  بعد  ذلك  يف  وجنحت  قابي 
مل  �حلكم  �سوؤون  يف  �لفعلي  كو�سيم  تدخل 
باأيدي  عثمان  �ل�سلطان  مقتل  بعد  �إال  يبد�أ 
قادة �الإنك�سارية، وتويل �بنها �الأكرب مر�د 
�لر�بع �ل�سلطة �لعام 1623م وهو طفل مل 
يتجاوز �حلادية ع�رسة من �لعمر، فاتخذت  
وو�سعت  �ل�سلطان  نائبة  لقب  كو�سيم 
و�أ�سبحت �ساحبة  �ل�سلطاين،  �خلتم  بيدها 
�لعظيمة  �الإمرب�طورية  يف  و�لنهي  �الأمر 
�ملرت�مية �الأطر�ف �الأمر �لذي �سجع رجال 
منها  �لتقرب  �إلى  وقادة  وزر�ء  من  �لدولة 
بالهد�يا  تاأييدها  وك�سب  لها  و�لتزلف 

للح�سول على �ملنا�سب �ملهمة يف �لدولة، 
وقد ��ستمر حكم  كو�سيم  قر�بة ت�سعة �أعو�م 
�لع�رسين  �سن  �لر�بع  مر�د  �بنها  بلغ  حتى 
فاأم�سك بزمام �الأمور و�أبعد �أمه عن �سوؤون 
�حلرمي  ق�سم  �إلى  �أعادها  حيث  �ل�سيا�سة 
كو�سيم  تتمكن  ومل  قابي،  طوب  ق�رس  يف 
�بنها  على  �لتاأثري  من  حماوالتها  رغم 
وق�سوته  ب�سدته  عرف  �لذي  مر�د  �ل�سلطان 
مع معار�سيه و�سكه �ل�سديد بكل من حوله، 
ريعان  يف  وهو  تويف  �لر�بع  مر�د  لكن 
و�لع�رسين  �لثامنة  يبلغ  يكد  ومل  �ل�سباب 
من �لعمر �إذ �أ�سيب مبر�ض �لنقر�ض �لذي مل 
نفعًا، فوجدت  �الأطباء معه  جتد حماوالت 
�إبر�هيم  �الأ�سغر  بابنها  �سالتها  كو�سيم 
قابي  م�سجونًا يف ق�رس طوب  كان   �لذي 
�ل�سلطة،  ز�هد�ً يف  �حلكم  عازفًا عن  وكان 
الإقناعه  �سديد�ً  �إحلاحًا  عليه  فاأحلت 
يقتنع  ولكي  �ل�سلطان،   من�سب  بقبول 
�سجانه  مر�د  �أخيه  جثة  باإح�سار   �أمرت  
وبعد  �ل�سلطة،  ت�سلم  على  ليو�فق  �ل�سابق 
�إبر�هيم �الأول  رف�ض �سديد ��ستلم �ل�سلطان 
خالف  على  كان  و   ،1640 �سنة  �لعر�ض 
م�ساملة  طيبة  �سخ�سية  �لر�بع  مر�د  �أخيه 
كما كان م�سابا مبر�ض �ل�سقيقة، فوجدت 
�سيطرتها  الإحكام  فر�ستها  كو�سيم  فيه 
�لدولة  يف  �الأمور  زمام  على  �أخرى  مرة 
و�لوالة  �لوزر�ء  تعني  ف�سارت  �لعظيمة، 
وتوجه  �لدولة  خزينة  وتدير  و�لقادة 

�جليو�ض وحترك فرق �الإنك�سارية.  
    وقد حاول �ل�سلطان �إبر�هيم بعد فرتة 
من توليه �لعر�ض ��ستعادة �سلطاته خا�سة 
�الإنك�سارية  قو�ت  تدخالت  ز�دت  �أن  بعد 
يطاق،  ال  حد�ً  وبلغت  �لدولة  �سوؤون  يف 
�الأغو�ت  من  وحا�سيتها  كو�سيم   لكن  
�أن  وحلفائها قو�ت �النك�سارية  مل ير�سو� 
�أخوه  فعل  كما  �سلطاتهم  �إبر�هيم  ي�سلبهم 
مر�د من قبله. وقد مترد �النك�ساريون على 
�ل�سلطان �إبر�هيم  وطالبو�  بعزله وتن�سيب 
ودعمت  حمله،   �لر�بع  حممد  �لطفل  �بنه 
�الإنك�سارية  بها  قام  �لتي  �لثورة  كو�سيم  
�سيخ  معها  ووقف  �إبر�هيم،  �ل�سلطان  �سد 

�الإ�سالم عبد�لرحيم �أفندي.
�إبر�هيم  �ل�سلطان  و�قتيد  �لتمرد  وجنح 
�إلى مكان حجزه يف ق�رس طوب قابي، ومل 
�الأخ�رس  �ل�سوء  تعطي  باأن  كو�سيم  متانع 

ال�سلطانة ماه بيكري كو�سيم  املراأة الوحيدة  يف تاريخ االإمرباطورية العثمانية التي  حكمت حكمًا مبا�رشاً، حيث كانت 
تدير بنف�سها اجتماعات الدولة وتعني القادة والوزراء وتعزلهم وحترك اجليو�س وتتخذ قرارات احلرب وال�سلم، وبالرغم من 
اأنه كانت للن�ساء من قبلها ومن بعدها  اأدوار فاعلة يف التدخل يف �سوؤون الدولة العثمانية واإدارتها، اإال اأن كو�سيم التي اأ�سبحت 
ال�سلطانة الوالدة )املن�سب الذي يلي ال�سلطان مبا�رشة ح�سب الربوتوكول العثماين( يف عهد ابنيها ال�سلطان مراد الرابع  واإبراهيم 

االأول ومن ثم حفيدها ال�سلطان الطفل حممد الرابع اأثبتت اأنها املراأة االأقوى واالأكرث دهاء و�سالبة يف تاريخ الدولة العثمانية.

فخنقه  �بر�هيم،  �ل�سلطان  �بنها  الإعد�م 
�حلرير  من  بخيط   �الإنك�سارية  من  جنود 
عدم  على  و�إ�رس�ره  لهم  تو�سالته  رغم 

رغبته يف �ل�سلطة.  

بعد مقتل �ل�سلطان �إبر�هيم مت تن�سيب 
�بنه حممد �لر�بع �لطفل ذي �ل�سبعة �أعو�م،  
�أخرى  مرة  �الأمور  مقاليد  و�أ�سبحت 
يف يد كو�سيم �لتي �تخذت مرة �أخرى لقب 
كان  �آخر  �رس�عًا  لكن  �ل�سلطنة(  )نائبة 
�الأخري  �ل�رس�ع  بانتظار كو�سيم، و�سيكون 
بينها  �لق�رس  د�خل  �رس�ع  ن�سب  فقد  لها، 
وبني زوجة �بنها �ل�سلطان �لر�حل �إبر�هيم 
حممد  �ل�سلطان  �أم  تورهان(  )خديجة 
�لر�بع، فقررت  كو�سيم  �لتخل�ض من كنتها 
وحفيدها �ل�سلطان �لطفل وتعيني حفيدها 
موؤ�مرتها  �أن  �إال  مكانه،  �سليمان  �الآخر 
من  �لتخل�ض  خديجة  وقررت   ك�سفت، 
)�أوزون  �ل�سهري   �خلادم  فاأمرت  كو�سيم 
�سليمان �آغا(    و�جلارية )ملكي قلفه( بخنق 
 16 ليلة  �رسيرها  يف  نائمة  وهي  كو�سيم 
رم�سان �لعام 1061ه� �ملو�فق 3�سبتمرب 
بجانب  لتدفن  جثتها  و�أر�سلت  1651م، 
�رسيحه  يف  �الأول  �أحمد  �ل�سلطان  زوجها 
بذلك  لتطوى  �الأزرق،  جامعه  يف  �مللحق 

�سفحة كو�سيم �ل�سلطانة �لقوية �لد�هية. 
ال�رشاعات  يف  كو�شيم  تورط  ورغم 
وتلطخ يديها بالدماء �إال �أنها عرفت باأنها 
توؤدي  كانت  حيث  كثرية   خري�ت  ذ�ت 
�لكثري  زو�ج  على  وتنفق  �ملع�رسين  ديون 
وقد  و�جلو�ري،   �لفقري�ت  �لفتيات  من 
باأ�سطنبول  ��سكود�ر  بنت جامعا فخما يف 
و�خلزف  �لبور�سالن  �أنو�ع  باأفخر  مزينا 
با�سم  عرف  )فندقا(  خانا  عليه  و�أوقفت 
عمومي  حمام  �إلى  �إ�سافة  �لو�لدة،  خان 
وكانت  �سبيل،  وماء  لل�سبيان  ومدر�سة 
كل عام تر�سل �رسة من �ملال لتوزع على 
�أوقافها  �إلى  �إ�سافة  �ملحرومني  فقر�ء 
على  ريعها  من  ي�رسف  و�لتي  فيهما 

�حلرمني �ل�رسيفني.
�لكبري  �لرتكي  �ملوؤرخ  عنها  قال  وقد 
درجة  �إلى  ذكية  كانت  �وزتونا(:  )يلماز 
يف  و�أ�ستاذة  ومر�وغة  ماكرة   ��ستثنائية، 
مقنعة يف كالمها  �أنها  كما  �خلطط،  �سنع 

وتعرف كيف تر�سي �ل�سعب.

سلطانة العثمانيين

كوسيم

إعداد: يسرى ناصر مهنا
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تهمنا

* الحرقة في المريء:
�إن ��ستخد�م �لنا�ض لتعبري  يف �حلقيقة 
�أو  �ملعدة،  ر�أ�ض  حرقة  �أو  �ملعدة،  حرقة 

حرقة �لقلب 
�أكانت باللغة  )Heat Burn(، �سو�ء 
غري  ��ستخد�مًا  يعد  �الإنكليزية،  �أم  �لعربية 
�عتمد  حيث  �لعلمية.  �لناحية  من  �سحيح 
�لنا�ض عندنا يف ت�سميتهم لها )بحرقة يف 
�ملعدة( الأنهم يح�سون باحلرقة يف منطقة 
من  �لعلوي  �لق�سم  يف  وحتديد�ً  �ملعدة، 

�لق�ض  �ل�سفلية لعظم  �لنهاية  �ملعدة، خلف 
باأنها  �لنا�ض  فظن  �ل�سدر.  منت�سف  يف 
�ملعدة  بحرقة  ف�سموها  �ملعدة  من  قادمة 
فقد  �لغرب  يف  �أما  �ملعدة.  بر�أ�ض  حرقة  �أو 
)حرقة  ت�سمية  �لنا�ض  عامة  عليها  �أطلق 
�لقلب( �أي�سا لظنهم باأن لها عالقة بالقلب 
�أنها قادمة من منطقة �لقلب. و�ل�سو�ب  �أو 
هو �أن هذه �حلرقة تاأتي من �لق�سم �ل�سفلي 
بالع�سارة  تخر�سه  نتيجة  �ملريء،  من 

�حلم�سية �ل�ساعدة من �ملعدة. 

* فكرة عن المريء والمعدة:
�الأخري،  ق�سمه  يف  باملريء  يحيط 
باملعدة،  �ملريء  �لتقاء  عند  وحتديد�ً 
�لبو�بة  ي�سبه  ما  حمدثة  حلقية  ع�سلة 
 Lower( ت�سمى �مل�رسة �ملريئية �ل�سفلية
 ،)Esophageal Sphincter-LES
وظيفتها �لرئي�سة هي �إبقاء ع�سارة �ملعدة 
)�لتي حتتوي على حم�ض كلور �ملاء وحده 
فهي  �ملريء.  عن  بعيد�  �ل�سفر�ء(  معه  �أو 
حال  يف  �لغاز  )�أو  �لطعام  مبرور  ت�سمح 

باجلاذبية  م�ستعينة  �ملريء  من  �لتج�سوؤ( 
�لتي  �ملريء  ع�سالت  وبحركة  �الأر�سية 
�الأ�سفل  نحو  �ملتناول  بالطعام  تدفع 
مرور  بعد  ثانية  تنغلق  ثم  �ملعدة.  باجتاه 
�لع�سارة  دخول  �أو  عودته  لتمنع  �لطعام 
�الآلية  هذه  بع�سهم  ي�سبه  لذ�  �ملعدية. 
ومن  ممرين.  بني  �الجتاه  وحيد  بال�سمام 
�ملهم معرفة �أن هذه �مل�رسة )�لبو�بة( تقع 
�أ�سفل �لقف�ض �ل�سدري يف �ملنت�سف و�إلى 
�لبطن  من  جزء  فهي  لهذ�  قلياًل،  �لي�سار 
تتاأثر  �أنها  يعني  مما  �ل�سدر،  من  ولي�ض 

كثري�ً مبتغري�ت �ل�سغط يف �لبطن. 
�أو  �لوقاية  بغية  �ملريء  ميتلك  وال 
�لتخل�ض من �لع�سارة �ملعدية �ملرتدة، غري 

�آليتني هما: 
ع�سالته  بحركة  ميكانيكية:  اآلية   -

�مل�ستمرة نحو �الأ�سفل. 
�للعاب  با�ستخد�م  كيميائية:  اآلية   -

لتعديل �حلمو�سة.
خلل  �أي  �أن  �سبق،  مما  يت�سح  وكما 
ي�سيب �إحدى هاتني �الآليتني يجعل �ملريء 
�ل�سعور  حينها  فيحدث  للحمو�سة  عر�سة 
باالأمل �أو �حلرقة. ويطلق من �لناحية �لطبية 
�أو  �ملتكرر  �ملعدية  �لع�سارة  �رتد�د  على 
�ملعدي  �لَقْل�ض(  )�أو  �لرجع  مر�ض  �ملزمن: 

.)GERD( ً�ملريئي، و�خت�سار�

* أسبات الحرقة:
ن�ستنتج  �أن  ب�سهولة  ميكننا  �سبق،  مما 

معظم �أ�سباب �حلرقة وما يلي �أهمها:
�حلاجة  فوق  كبرية  وجبة  تناول   -

و�ال�ستلقاء بعدها مبا�رسة
- �رتفاع �ل�سغط د�خل �لبطن وحدوث 

�سغط على �ملعدة: ون�ساهد ذلك يف:
- �لبد�نة  
- �حلمل  

)Constipation( الإم�ساك� -  
- �رتد�ء حز�م �سيق  

باأ�سكاله  �لتبغ  تعاطي  �لتدخني:   -
�ملختلفة )�ل�سيجارة، �ل�سي�سة، م�سغ �لتبغ، 

��ستن�ساقه(، وهو عامل موؤثر ومهم الأن  �أو 
من  ويزيد  �ملريء  بو�بة  يرخي  �لنيكوتني 

�إفر�ز ع�سارة �ملعدة 
�لقهوة  يف  �لكافيني:  تناول   -
و�مل�رسوبات �لغازية، الأن �لكافيني يرخي 

بو�بة �ملريء 
- تناول بع�ض �الأدوية: مثل �الأ�سربين 

�أو �الأيبوبروفني "موترين �أو بروفني" 
مثل  و�الأطعمة:  �ملو�د  بع�ض  تناول   -
�ل�سوكوالته، و�لب�سل، و�لثوم، و�لطماطم، و 
�لبهار�ت، و�ملو�د �حلارة، وع�سري �لليمون 
ع�سلة  ترخي  الأنها  و�لربتقال،  و�لكريفون 

بو�بة �ملريء.
بو�بة  يرخي  الأنه  �لكحول:  تعاطي   -

�ملريء. 
بالد�سم  �لغنية  �لوجبات  تناول   -

و�لزيوت )�حليو�نية �أو �لنباتية(
- �ل�سدة �لنف�سية و�لتوتر �لعاطفي وقلة 

�لنوم.
- جرثومة �ملعدة.

* الوقاية:
�لعاد�ت  ترك  على  �لوقاية  تقوم 
ل�سعود  �مل�سببة  �ل�سيئة  و�ملمار�سات 
يلي  وفيما  �ملريء.  �إلى  �ملعدية  �لع�سارة 

بع�ض �لن�سائح: 
- تناول �لطعام قبل �لنوم ب�ساعتني �أو 

ثالثة. 
- تناول �لطعام ببطء. 

- جتنب �لتخمة يف �لطعام.
�أو  بالدهن  �لغنية  �لوجبات  جتنب   -

�لزيوت.
- عند �لنوم: ميكن رفع �لر�أ�ض )15 - 
20 �سم( بو�سع و�سادتني �أو �أكرث �أو برفع 

�ل�رسير �أ�سفل �لر�أ�ض. 
�أو  �لد�سم  �لقليلة  �لوجبات  تناول   -

�لغنية باللحوم. 
�الأحزمة  �أو  �ل�سيقة  �الألب�سة  جتنب   -

�ل�ساغطة على �لبطن.
�ملعروفة  �ملو�د  �أو  �الأطعمة  جتنب   -
و�لطماطم  كالبهار�ت  �حلرقة  ت�سبب  باأنها 
و�ل�سوكوالته  و�لثوم  و�لب�سل  و�لكافيني 

و�خلل.
�لبد�نة  تر�فق  نتيجة  �لوزن  �إنقا�ض   -

مع كرثة �الرتد�د �ملعدي �ملريئي.
تعاطي  �أو  �لتدخني  عن  توقف   -

�لكحول. 

* الحرقة عرضية لكن...
تغيري  من  بالرغم  �حلرقة  ��ستمر�ر  �إن 
بالرغم  �أو  �لغذ�ئية،  و�لعاد�ت  �حلياة  منط 
�ملعروفة،  �حلمو�سة  م�ساد�ت  تناول  من 
ثالث  باحلمو�سة  �الإح�سا�ض  يتكرر  كاأن 
�أ�سبوعني  ملدة  و  �الأ�سبوع  يف  مر�ت 

متتاليني، �أو تر�فقت �حلمو�سة مع:
- �سعوبة �أو �أمل �أثناء �لبلع. 

يف  و�لغاز�ت  باالمتالء  �ل�سعور   -
�لبطن.

- �ل�سعور بالدوخة �أو �لتعب. 
- �سعوبة يف �لتنف�ض .

- تغري يف لون �لغائط �أو وجود دم فيه 
�أو تقيوؤ دم. 

�إلى ��ست�سارة  حينها يجب �للجوء فور�ً 
طبيب خمت�ض لك�سف �ل�سبب و�لتعامل مع 

�الأمر �سمن معطيات �لو�قع �ملكت�سف. 

* المعالجة الدوائية:
�لدو�ئية  �ملعاجلة  �إلى  �للجوء  ميكن 
وميكن  �ملريء.  حرقة  �إيقاف  �أو  لتخفيف 
�إلى  للحمو�سة  �مل�سادة  �الأدوية  تق�سيم 

�أربع جمموعات رئي�سة:
1 - م�ساد�ت �حلمو�سة: مثل �أملنيوم 

هيدروك�سايد، ومغنزيوم هيدروك�سايد 
�ملريء:  ع�سالت  حركة  مقويات   -  2

مثل �أملنيوم هيدروك�سايد
مثل  �لربوتون:  م�سخة  مثبطات   -  3
ر�برب�زول،  الن�سوبر�زول،  �أومبري�زول، 

بانتوبر�زول، �إ�سموبر�زول 
 )H2( 4 -  مانعات تفعيل م�ستقبالت
�مل�سوؤولة عن �إفر�ز �حلم�ض: مثل ر�نيتيدين، 

�سامييتيدين، فاموتيدين، نيز�تيدين
�ملخت�ض  �لطبيب  با�ست�سارة  ونن�سح 
قبل تناول �أي منها خا�سة لدى �الأ�سخا�ض 
�أخرى،  �أمر��ض  �أو  ��سطر�بات  لديهم  �لذين 

�أو �لذين يتناولون �أدوية �أخرى.

د . عماد حمودة

اإحدى  املعدة  حرقة  نعترب  اأن  لنا  ميكن 
دخل  اأن  بعد  انت�رشت  التي  ال�سكاوى 
اعت�رش  حيث  احلداثة.  بعد  ما  ع�رش  االإن�سان 
املا�سية،  القليلة  العقود  اإبداعاته يف  جل  االإن�سان 
فكانت النتيجة تقدمًا وتطوراً ال مثيل له يف التاريخ 
الب�رشي من جهة، لكن مع بروز علل وحتديات توؤثر 

يف �سحة االإن�سان من جهة اأخرى.

بين العرضي والمرضي

حرقة . . .
المريء
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أن  في بداية الحديث هل لك 
تحدثينا عن مهامك في مجال 
موقعك  خالل  من  الطفولة 
في  األطفال  ألطباء  كرئيسة 

محافظة باريس؟ 
و�لطفولة  �الأمومة  رعاية  هي  مهمتي   
و�لطفل   �الأم  ب�سحة  �الهتمام  يعني  وهذ� 
�سنو�ت  �ل�ست  عمر  حتى  �لوالدة  حديثي 
بالفح�ض �لطبي �لدوري وت�سخي�ض بع�ض 
عن  �ملبكر  و�لك�سف  �لور�ثية  �الأمر��ض 
�ال�سطر�بات �ل�سمعية �أو �لب�رسية و�لوقاية 
منها. و�إعطاء �لن�سائح لالأم حول �الإر�ساع 
باالإ�سافة  و�لنظافة   �ل�سحية  و�لتغذية 
ملتابعة تطور ومنو  �لطفل �لنف�سي و�حلركي 
وحمايته من �أي خطاأ قد يقع عليه معنويا 

�أو نف�سيا �أو ج�سديا. 

هل لك  أن تحدثينا عن أمراض 
العصر  تسود  التي  األطــفــال 
ــي والـــتـــي قـــد تــكــون  ــال ــح ال

مجهولة في الماضي؟
كانت  �الأمر��ض  من  �لكثري  �أن  �أعتقد 
جمهولة ب�سبب عدم توفر �الإمكانات �لتقنية 

�حلديثة و�لدقيقة يف ت�سخي�سها. 
 هناك �أمر��ض �أكرث �سيوعا يف �ل�سيف 
و�أخرى �أمر��ض يف �ل�ستاء يعانيها �الأطفال 
�لوقاية  �سبل  على  �الأمهات  ننبه  ونحن 

و�لعالج. 
�اللتهابات  تكرث  �ل�ستاء  ف�سل  ففي 
�لق�سيبات  �لتهابات  ومنها  �لتنف�سية 
عمر  من  �لر�سع  �الأطفال  عند  �ل�سعريية 
فريو�سي  �لتهاب  وهو  �سنتني  حتى  �سهر 
و�ملفرز�ت  �للعاب  برذ�ذ  ينتقل  جد�  معٍد 
�ملجاري  يف  �ملفرز�ت  وتر�كم  �الأنفية 
�لتنف�سية توؤدي ل�سعوبة �لتنف�ض ومن �ملهم 
هذ�  فعالج  مبكر�ً،  �حلاالت  بهذه  �الهتمام 
و�ظبت  حال  يف  بد�ياته  يف  �سهل  �ملر�ض 
�الأم  على �لقيام بالغ�سوالت �الأنفية لطفلها 
وقد  جيد.   ب�سكل  �لتنف�ض  على  مل�ساعدته 
ي�ستدعي �الأمر �إر�ساله للم�ست�سفى للمعاجلة 
تاأزم  لتفادي  �ملفرز�ت  لطرح  �لفيزيائية 

حالة �لطفل و�ختناقه.
ف�سل  يف  �ل�سائعة  �الأمر��ض  ومن 
و�ال�سهاالت،  �ملعوية  �اللتهابات  �ل�سيف 

الدكتورة مها ال�سهابي احلموي تخ�س�ست بطب االأطفال من جامعات باري�س  وا�ستطاعت  كطبيبة عربية اأن تتبواأ مركزا مهمًا 
يف حقل  طب االأطفال اإذ اختريت كرئي�سة الأطباء االأطفال يف حمافظة مدينة باري�س.

يف حو�ر خا�ض ملجلة مر�مي حتدثت  �لدكتورة مها _�سورية �الأ�سل_ عن مهامها يف حقل رعاية �لطفولة و�الأمومة  وعن �سبل 
�لوقاية من بع�ض �الأمر��ض �ل�سائعة عند �الأطفال وطرق معاجلتها،  كما حتدثت عن �آفاق �جلمعية �لتي ترت�أ�سها خا�سة يف �لتو��سل مع 

بلد�ن �لعامل �لعربي. 

باختيار  �الأم   م�سوؤولية  تاأتي  هنا  ومن 
�لغذ�ء �ل�سليم. خا�سة و�أن �الأطفال يحبون 
تكون  قد  وهي  �جلاهزة   �الأطعمة  تناول 
معقمة  وغري  نظيفة  غري  بطريقة  حم�رسة 
وقد تباع يف �الأ�سو�ق و�ملطاعم وتتعر�ض 
وهذه  منها.  �ملك�سوفة  خا�سة  للجر�ثيم 

توؤدي لاللتهابات �ملعوية. 

في حال ظهور أعراض المرض 
على الطفل، ما اإلجراءات التي 
استفحال  قبل  األم  تتبعها 

الحالة؟
�ملعوية  �اللتهابات  يف  �خلطورة  ج- 
بها  ي�ساب  قد  �لتي  �جلفاف  حالة  هي 
و�القياء�ت  لالإ�سهاالت  نتيجة  �لطفل 
�إلى  �مل�ستمرة وبحالة فقد�ن �لطفل ع�رسة  
خم�سة ع�رس باملائة من وزنه فهذ� ي�ستدعي 
�لفور  على  �ملخت�ض  �لطبيب  ��ست�سارة 
�ل�سو�ئل  لتعوي�ض  للم�ست�سفى  �للجوء  �أو 
و�ل�سو�رد �لتي فقدها من ج�سمه عن طريق 
طريق  عن  باالأمالح  �لغني  �مل�سل  �إعطاء 

�لوريد. 
�الإقياء  �أعر��ض  حدوث  حال  يف 
حر�رة  بدرجة  �رتفاع  و�أحيانا  و�الإ�سهال 
�لطفل  تقوم مبعاجلة  �أن  لالأم  �لطفل ميكن 
مهمة  من  هذ�  الأن  �لدو�ء  باعطائه  لي�ض 
�لغذ�ئية،  �حلمية  باإجر�ء  ولكن  �لطبيب 
�حلليب  يوقف  �لر�سيع   �لطفل  فعند 
 48 �إلى  �ساعة    24 مدة  عنه  �ل�سناعي 
�ساعة وتعوي�سه باحلليب �خلا�ض حلاالت 
�ملحاليل  �إعطاء  �إلى  باالإ�سافة  �الإ�سهال. 
م�ستمر   ب�سكل  �ل�سو�رد  على  حتتوي  �لتي 

لتعوي�ض فقد�ن �ل�سو�ئل من ج�سم �لطفل.
�الإر�ساع  حالة  يف  �ساعة   48 وبعد   
و�القياء  �الإ�سهال  توقف  من  �ل�سناعي 
تدريجي  ب�سكل  �حلليب  �إعطاء  �إعادة  ميكن 

يف طعام �لطفل.
�لتطور  وب�سبب  �لزمن  هذ�  يف  ونحن 
و�لتقدم �لطبي خا�سة يف جمال �للقاحات 
من  �أطفالنا  وقاية  يف  جيد  حظ  لدينا 
و�اللتهابية   �النتانية  �الأمر��ض  من  كثري 
و�لتهاب  �ل�سل  ومر�ض   �الأطفال  �سلل  مثل 
و�لنكاف  �الأملانية  و�حل�سبة  �ل�سحايا 
وهنا  وغريها.  �النتانية  �لكبد  و�لتهابات  

ن�سدد على �الأمهات بالقول �ملعروف: 
عالج(  قنطار  من  خري  وقاية  )درهم 
لقاحات  مو�عيد   �حرت�م  على  ن�سدد  وهنا 
و�لنظافة  �لغذ�ئية  �لن�سائح  على  �الأطفال 
من  �الأطفال  حلماية  ن�سائح  كلها  وهي 

�ملر�ض. 

  قدمت الدكتورة مها برنامجا 
الجزيرة  )قــنــاة  على  صحيا 
ــال( لــقــي االهــتــمــام  ــف ــأط ل
هــذه  عــن  حدثينا  ــنــجــاح،  وال
الصحية  اإلعــالمــيــة  التجربة 
الطفولة  لرعاية  الموجهة 

واألمومة؟
يل  مهمة  �لتجربة  هذه  كانت 
�لدول  خمتلف  من  �لعرب  وللم�ساهدين 

�لعربية 
كل  دخل  و�سالمة"  "�سحة  فربنامج 
�لعربي  �لوطن  يف  �الأمهات  وقلوب  بيوت 

من خالل �ل�سا�سة �ل�سغرية. 
وخالل هذه �حللقات كنت �أزور �لبيوت 
يف  لنتحاور  و�الأم   �الأطفال  مع  و�أجل�ض 
مو�سوع �سحي معني وكنت �أقدم �لن�سائح 

لهم يف هذ� �حلو�ر.
تفاعل  �لتي  �حللقات  �إحدى  يف  مثال 
قدمنا  دم�سق  يف  و�سورت  �جلمهور  معها 
و�لتح�س�سات  و�لربو  )�لتح�س�ض   عن  حلقة 
�لغذ�ئية( �لتي يعاين منها �الأطفال خا�سة 
�لتلوث  فيه  يكرث  �لذي  �لع�رس  هذ�  يف 

�لطبيعي و�لغذ�ئي. 
 كما قدمنا حلقة خا�سة عن مو�سوع 

د.مها  الشهابي الحموي 

الجفاف يفقد الطفل من 
10 ٪ إلى 15 ٪ من وزنه

رئيسة أطباء األطفال في بلدية باريس

د. مها الشهابي

هدى الزين / باريس
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�ختيار  وكيفية  �الأطفال(  عند  )�ل�سمنة 
لالأهل  ن�سائح  فيه  وقدمنا  �ملالئم  �لغذ�ء 

و�الأطفال يف �ختيار �لغذ�ء �ل�سحي. 
عن  خا�سة  حلقة  قدمنا  و�أي�سا 
�الأولية يف حال حدوث حروق  �الإ�سعافات 

�أو جروح �أو �رسبة �سم�ض وغريها.

عربية  جمعية  اآلن  ترأسين 
العلمي  ــلــتــبــادل  ل ـــة  ـــي أورب
والثقافي.  مااألهداف العامة 
منها   وخــصــوصــا  للجمعية 

العلمية والطبية؟
�جلمعية  هذه  تاأ�سي�ض  من   �لهدف 
�أوروبا  بني  و�لعلمي  �لثقايف  �لتبادل 
�أن�سطة  بتقدمي  �سو�ء  �لعربي  و�لعامل 
فرن�سا  يف  و�الأوربيني  �لعرب  �ملبدعني 

وبلد�ن �لعامل �لعربي. 
)�الأم�سيات  �ملثال  �سبيل  على  ومنها 
�لعربية  و�الأدبية  و�لفنية   �لثقافية 

�الأوربية  و�لبلد�ن  فرن�سا  يف  و�لفرن�سية 
من  مناخ  خللق  �لعربي(  �لعامل  وبلد�ن 

�حلو�ر �لثقايف بني �لعرب و�لغرب.
 وبالن�شبة للن�شاط الطبي والعلمي فقد 
و�سعنا يف بر�مج �جلمعية م�ستقبال تقدمي 
متخ�س�سني  كاأطباء  وجتاربنا   خرب�تنا 
�الأطفال.  وطب  �أمر��ض  جماالت  يف 
�لتو��سل  عرب  �لعربية   للبلد�ن  لتقدميها 
مع �جلمعيات و�ملوؤ�س�سات �ملهتمة برعاية 
�لن�سائية،  و�جلمعيات  و�الأمومة  �لطفولة 
تقدمي حما�رس�ت وندو�ت طبية يف �لبلد�ن 
�لعربية عرب �أطباء يف خمتلف �لتخ�س�سات 
هذ�  يف  معروفة  طبية  كو�در  لدينا  حيث 

�ملجال.
كطبيبة  �سخ�سيا  �أود  و�أنني  خا�سة 
�لطفولة  ورعاية  �الأطفال  �أطباء  ورئي�سة 
وكرئي�سة  باري�ض  حمافظة  يف  و�الأمومة 
للجمعية.  �أن �أفيد بخربتي �ملديدة يف حقل 
�لطبية  �لتوعية  حتقيق  يف  �الأطفال   طب 
وعالج  �ملبكرة  �لوقاية  ل�سبل  و�ل�سحية 

�الأمر��ض �لتي يفرزها هذ� �لع�رس. و�أمتنى 
خدمات  �أوؤدي  �أن  �الأهد�ف  هذه  بتحقيق 
كبرية للمجتمع �لعربي بحماية �أبنائه من 

�الأمر��ض �لنف�سية و�جل�سمية. 
خدمات  توؤدي  قد  �الأهد�ف  وهذه   
�أبنائه  حلماية  �لعربي   للمجتمع  كبرية 
و�لنف�سية  يف هذ�  �الأمر��ض  �جل�سمية  من 

�لع�رس.

د. مها في معرض المركز

عائشة مصبح العاجل

ومضات

مل نربح �الأم�ض �لذي كنا فيه نتقا�سم �لفرحة مع �جلار و�ل�ساحب و�ل�سديق، ومل  يك �سيء ينغ�ض 
علينا تلك �للحظات فالظن �حل�سن و�الإح�سان و�لرغبة �جلاحمة و�مللحة للتقارب كانت �ل�سمة �لتي 

جتعلنا نلتحم بكل �ملحيط بالب�رس و�ل�سجر و�لدو�ب. 
ما زلنا نعيد �للحظات تلك �لتي ال ي�سعفنا فيها �لوقت لالنتهاء من �حلكايا )�ل�سو�لف(، وال ننفك 
�أم�ض نكهة حب، وفرحة قرب، و�إح�سا�ض عال  نق�سها وكاأنها �لعمر �جلميل �لذي ال يتكرر، فللعيد 

باالإن�سان �لقريب و�لبعيد.
تكالبت علينا �الأمم، فال نعيد حكايا، وال ن�ستمتع )�سو�لف(،  وال مزيد من �سحكات �إال �سفر�ء 
من �أجل �أن نكون مت�ساحلني مع بع�ض �لوقت �لذي ال ي�سي بالتفاوؤل وال �إرها�ساته تنبئ ب�سيء من 
فرح، غد�ً  يزورنا �لعيد ياأتينا وقد �نتهكت �أعر��ض و�رسدت عو�ئل من دورها، و�سلبت ماليني �لب�رس 
حرياتها، ومزقت �أطر�ف  �لبيت �لو�حد، وتنازع �الأخوة على �لق�سعة،  ونغ�ست علينا �لكو�رث �أفر�حنا 
فال فرحة ن�سرتك بها مع �الأخ و�ل�سديق دون �أن نذكر �أن لنا �إخو�نًا يلتم�سون �لطريق للعبور باأمان 

وينتظرون فرجًا للعي�ض ب�سالم ...  
غد�ً ياأتينا �لعيد و�أطفال بال مالب�ض جديدة، وعو�ئل بال فرحة وال كعك، وكثري من ب�رس بال ماأوى 
فكيف يزورهم، وكيف يزورنا و�مل�سلم �أخو �مل�سلم �إذ� ��ستكى منه ع�سو تد�عى له �سائر �جل�سد بال�سهر 

و�حلمى.
جهود كبرية تبذل من �أجل �أن ن�ساند ونعا�سد ونلم ما ن�ستطيع مما تبعرث، وم�ساعي �سادقة الأجل 
�الحت�سان و�لتو�ليف و�أخرى من �أجل �أن ال تنتهك حرمات �الإن�سان، ورغم كل تلك �مل�ساعي ما ز�لت 
�لنكبات تتو�لى على �مل�سلمني وعلى �الإن�سانية مبطامع ووح�سية ف�سة، ت�سلب �الإن�سان لقمته عي�سه، 
وتهني كر�مته وتطرده من د�ره، وتقلع �الأر�ض من يده، و�ل�سارع و�حلي و�الأقارب، ومتثل يف هيكل 

فرحته. 
�لفرحة تلك �لبهجة �لتي َتعرب من �لقلب لت�سارك �أو�سالنا بال�سعادة وتنت�سي بها �أحد�قنا؛ فتفتح 
نو�فذ �الإلتقاء باالآخر ون�سافح �لوجوه و�لقلوب و�الأيادي بعيد نتقا�سم فيه مع �جلميع فرحتنا �لتي 

تعيد �إلينا �ن�سانيتنا  و�لتحامنا و�سدقنا فتكرب مب�ساركتنا وتزد�د.
يارب �أعد علينا �لعيد بفرحة تت�سع كل �سديق وقريب، وقد هيئ لكل �إن�سان فر�سة ليبارك يومه 

وقلبه وي�ستقبل �لعيد بلب�ض جديد  يو�ري �سوءة مافعلته �الأيام و�أيدي �لطغاة و�ملعتدين...يارب. 

من يعيد لنا العيد ...؟!
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وبالتايل فاإن وزن �جل�سم هو حم�سلة 
و�أي  �لع�سالت(  �لدهون،  )�ملاء،  وزن 
�سينتج عن  �جل�سم هو حتما  تغري يف وزن 
�لن�سب. ولالأ�سف فاإن كافة  �لتغري يف هذه 

�إنقا�ض  بهدف  لها  �ملروج  �الإجر�ء�ت 
�لوزن توؤدي �إلى خ�سارة �ملاء و�لربوتينات 
)�لع�سالت( وذلك الأن فقد�ن �لوزن �لناجم 
عن �حلميات �لغذ�ئية غالبا ما يكون ناجتًا 

عن فقد�ن �لكتلة �لع�سلية،  يف �ملقابل فاإن 
�سوف  �لطبيعي  و�سعه  �إلى  �جل�سم  عودة 
ب�سورة  �ملفقود  �لوزن  ��سرتد�د  �إلى  يوؤدي 
دهون، حيث �أن �كت�ساب �لدهون وتخزينها 

�أ�سهل من �كت�ساب �لع�سالت. كما �أن فقد�ن 
وكذلك  جهد  �أي  �إلى  يحتاج  ال  �لع�سالت 
تخزين �لدهون ال يحتاج �إلى �أي جهد يذكر، 
كما �أن  �أماكن تخزين �لدهون باجل�سم غري 
�لتي  �الأ�سباب  �أهم  �إحدى  وهذه  حمدودة، 
توؤدي �إلى عدم �لقدرة على �ملحافظة على 
قد  �الأحيان  من  كثري  ويف  �ملفقود،  �لوزن 
توؤدي �إلى زيادة �لوزن ب�سكل �أكرب مما كان 

عليه قبل �تباع �حلمية �لغذ�ئية. 
�إلى  توؤدي  �لع�سلية  �لكتلة  وفقد�ن 
ي�سمى  مبا  و�الإ�سابة  �الأي�ض  �نخفا�ض 
�لوزن  خ�سارة  �أي  �الأي�سية"  "�لنحافة 
وهذ�  �لع�سلية  �لكتلة  خ�سارة  عن  �لناجم 
�إلى  �ستوؤدي  الأنها  فيه  مرغوب  غري  �أمر 

زيادة ن�سبة �لدهون باجل�سم.
غري  �لع�سو�ئية  �لرجيم  بر�مج  ومعظم 
للماء  �جل�سم  خ�سارة  �إلى  توؤدي  �ل�سحية 
�لوزن  خ�سارة  �أن  كما  للجفاف،  وُتعر�سه 
خ�سارة  ح�ساب  على  تكون  �لبد�ية  يف 
و�لذي  �جلليكوجني  من  �لع�سالت  خمزون 
يقدر بحو�يل  )350  غر�مًا( وحيث �إن كل 
 3 �جلليكوجني يخزن معه  و�حد غر�م من 
و�حد  غر�م  فخ�سارة  لذ�  �ملاء  من  غر�مات 
غر�مات   4 خ�سارة  تعني  �جلليكوجني  من 
يح�سل  ما  وهذ�  �مليز�ن.  على  �لوزن  من 
�ل�رسيع، كما  �لرجيم  �الأولى من  �الأيام  يف 
�خلاطئ  �لرجيم  عن  �لناجم  �جلفاف   �أن 
يوؤدي �إلى �نخفا�ض  معدل �لتمثيل �لغذ�ئي 
وزيادة تخزين �ل�سحوم باجل�سم الأن معظم 
�لب�رسي  باجل�سم  �لف�سيولوجية  �لعمليات 

حتدث يف و�سط مائي.  

ــة لــعــالج  ــي ــاس اعـــتـــبـــارات أس
الحمية  طــريــق  عــن  السمنة 

الغذائية 
لدى  �لوزن  الإنقا�ض  �الأ�سا�سي  �لهدف 
بن�سبة  �جل�سم  وزن  �إنقا�ض  هو  �لبدناء 
�لهدف  هذ�  �إلى  �لو�سول  مت  �إذ�   )10%(
�حل�سبان  يف  �الأخذ  �حلالة  هذه  يف  ميكن 
�إنقا�ض �لوزن �إلى �أكرث من ذلك. �ل�سبب �أن 
فقد�ن �لوزن بهذه �لن�سبة )%10( ُيحدث 

قبل اخلو�س يف تفا�سيل واآليات خ�سارة الوزن يجب علينا اأن نعرف ما هي مكونات اجل�سم الب�رشي، لنعرف بالتايل كيف 
نخ�رش الدهون، وملاذا ي�سعب علينا يف كثري من االأحيان املحافظة على الكيلو غرامات املفقودة. يتكون اجل�سم الب�رشي من 

)55 - 70 %( ماء و )18 %( بروتني )الع�سالت(  و)16 %( دهون، )6 %( مواد معدنية ومكونات اأخرى منها العظام.

تنتج  �لتي  �ل�سحية  �مل�ساعفات  من  كثري�ً 
ل  يف�سّ �سحية  العتبار�ت  �ل�سمنة.  عن 
و�الحتفاظ  متو��سعة  بن�سبة  وزن  فقد�ن 
بالوزن �لذي مت �لو�سول �إليه لفرتة طويلة 
و�إعادة  مرتفعة  بن�سبة  وزن  فقد�ن  على 
�كت�ساب �لوزن خالل فرتة زمنية قليلة بعد 

ذلك. 

معدل فقدان الوزن 
تقول  �لوزن  �إنقا�ض  يف  �لعلمية  �لقاعدة 
ن�سبة  زيادة  من  زمن  يف  �أُكت�سب  ما   " �إن 
لفقده  زمن  �إلى  يحتاج  باجل�سم  �ل�سحوم 
باتباع  �لوزن  يف  �ملثايل  و�النخفا�ض   "
وممار�سة  �لغذ�ئية  للحمية  �لعلمية  �الأ�س�ض 
الن�شاط البدين املنتظم يكون مبعدل ن�شف 
كيلوجر�م �إلى كيلوجر�م و�حد باالأ�سبوع �أي 
ما يعادل من )2 – 4( كيلو غر�م �سهريا 
�حلر�رية  �ل�سعر�ت  تناول  بتخفي�ض  وذلك 
بحو�يل )500 �إلى 1000( �سعرة حر�رية. 
�لغذ�ئي  �لنظام  هذ�  مثل  عن  ينتج  نظريا 
فقد�ن ما بني 14 كيلوجر�م �إلى 26 كيلو 
�أن  �أي�سا  لوحظ  كما  �أ�سهر.  �ستة  يف  جر�م 
 )10%( معدل  من  باأعلى  �لوزن  فقد�ن 
على  �سيرت�وح  �لغذ�ئي  �لنظام  بد�ية  عند 
 10 نف�ض �ملعدل )فقد�ن وزن يرت�وح بني 
و�حد  عام  مرور  بعد  كيلوغر�م(   13 �إلى 

على �لبدء يف فقد�ن �لوزن. 
و�أي رجيم يدعي باأنه يوؤدي �إلى فقد�ن 
رجيم  فهو  ذلك  من  و�أكرث  �أ�رسع  �لوزن 
خاطئ وعليه �لعديد من عالمات �ال�ستفهام 
وحتما �سيكون له �لعديد من �الآثار �ل�سلبية 

على  �ل�سحة.

لـــمـــاذا يــصــعــب االســتــمــرار 
ــدان الــــوزن بــعــد مــرور  ــق ــف ب
الحمية  ــبــاع  ات مــن  أشــهــر   6

الغذائية؟ 
بالرغم من �تباع نف�ض �لنظام و�حلمية 
�لغذ�ئية �لتي �أدت �إلى �إنقا�ض �لوزن  �إال �نه 
نزول  توقف  �الأحيان  من  كثري  يف  يالحظ 
ملحوظ  بطء  وهناك  �لن�سبة،  بنف�ض  �لوزن 

يف نزول �لوزن  مما ي�سيب �ل�سخ�ض يف 
بنزول  والإحباط  الأمل  فقدان  من  حالة 
�الكتئاب  �إلى  ت�سل  قد  و�لتي  �لوزن 
و�لتوقف عن �حلمية �لغذ�ئية و�للجوء �إلى 

و�سائل غري �سحية. 
�إلى تغيري معدل  �ل�سبب يف ذلك يعود  �إن 
 Basic Metabolic( الأي�ض �الأ�سا�سي�
rate( بعد فقد�ن �لوزن الأن حاجتنا �إلى 
لذلك  �لوزن،  نزول  بعد  تنخف�ض  طاقة 
البد من مر�جعة وتعديل برنامج �حلمية 
�ل�سعر�ت  معدل  بتقليل  وذلك  �لغذ�ئية 
احلرارية املتناولة وزيادة معدل الن�شاط 
�ملفقود  �لوزن  مع  يتنا�سب  مبا  �لبدين 
على ح�ساب �لدهون. كما توؤكد �لدر��سات  
ما  غالبا  بالوزن  �ل�رسيع  �لفقد�ن  �أن 
�إ�سافة  للوزن،  �رسيع  �كت�ساب  يتبعه 
بح�سوة  �الإ�سابة  �حتمال  يف  زيادة  �إلى 
و�حتمال   )Gallstones( �ملر�رة 
�الأمالح  تو�زن  معدل  يف  تغيري  حدوث 

.)Electrolytes(

كيفية المحافظة على الوزن 
المفقود . . .

�لوزن  على  �ملحافظة  مرحلة  تعد 
مير  �لتي  �الأمور  �أ�سعب  من  �ملفقود 
وتعرف  �لوزن،  �إنقا�ض  بعد  �الأفر�د  بها 
مت  �لذي  �لوزن  على  �ملحافظة  مرحلة 
ثالثة  يتجاوز  ال  وزن  بزيادة  �إنقا�سه 
خالل  �ملكت�سب  �لوزن  من  غر�مات  كيلو 
و�سط  حميط  على  و�ملحافظة  �سنتني، 
�سنتيمرت�ت  �أربع  يزيد على  �جل�سم مبا ال 
بد�ية  قبل  �جل�سم  و�سط  مبحيط  مقارنة 
�ملري�ض  �أر�د  فاإذ�  �لغذ�ئي،  �لعالج 
فاإن   �ملحافظة  فرتة  بعد  �لوزن  �إنقا�ض 
�ل�سابقة،  ذلك يتم باتباع نف�ض �خلطو�ت 
�إلى �لوزن �مل�ستهدف البد  وبعد �لو�سول 
باأ�سلوب  �خلا�سة  �الإر�ساد�ت  �تباع  من 
البدين،  الن�شاط  )التغذية،  ال�شحية  احلياة 
وتعديل منط �ل�سلوك �حلياتي( و�إذ� مل يتم 

ذلك ف�سيبد�أ  يف �كت�ساب �لوزن جمدد�ً. 

هكذا تفقد وزنك 
بطريقة صحيحة

د. أسامة كامل الالال
استشاري فسيولوجية
 الجهد البدني والصحة
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ك�سفت الدرا�سات العلمية املحلية التابعة لكلية دبي لطب االأ�سنان، اأن انت�سار اأمرا�س ت�سو�س االأ�سنان يف الدولة اأ�سبح 
اأكرث بكثري من انت�سارها يف الدول الغربية، وقد مت ح�رش بع�س عينات الدرا�سة على مدار�س اإمارة عجمان حيث تبني اأن 76 
% من الطلبة يعانون من ت�سو�س االأ�سنان مقارنة مبدار�س اأمريكا التي ال تتجاوز 28 % ، كما اأ�سارت الدرا�سات التابعة الأبحاث 
اليوم العاملي ل�سحة الفم واالأ�سنان يف عام 2002 اإلى اأن حوايل 55 % من االأطفال بني عمر  12 – 15 �سنة م�سابون بت�سو�س 

االأ�سنان و 75 % ممن ي�سغرونهم �سنا يف الدولة. 

تلك  ارتباط  عن  الدرا�شة  اأف�شحت  كما 
حيث  �الأمهات  تعليم  مب�ستوى  �حلاالت 
يعاين  �لتعليم  يف  حظا  �الأقل  �الأمهات  �إن 
من  �أكرب  ب�سكل  �لت�سو�ض  من  �أطفالهن 
�لدر��سة  وربطت  تعليما،  �الأف�سل  غريهن 
�ل�سيئة،  �لغذ�ئية  �لعاد�ت  ز�دت  كلما  باأنه 
�ملتعلقة  و�الأمر��ض  �لت�سو�ض  ن�سبة  ز�دت 

بها. 

ن�سبة  �أن  �أخرى  در��سة حملية  ك�سفت   كما 
�ل����م���دخ��نني يف �ل���دول��ة 30 % رجال، 
كما  �سنو�ت،   6 خالل  ن�ساء   %  8 و 
�لتدخني  تاأثري  على  در��سات  عدة  �أكدت 
�أمر��ض  تعترب  حيث  و�أمر��سها،  �للثة  يف 
�للثة من �الأمر��ض �ل�سائعة لدى �ملدخنني 
وخا�سة �لذين تتجاوز �أعمارهم �خلم�سني، 
ب�رسطان  �مل�سابني  من   %  90 �أن  كما 
 20 تدخني  ويعترب  مدخنون،  عامليًا  �لفم 
فقد�ن  خطر  من  يزيد  �ليوم  يف  �سيجارة 
�أكدت  وقد   ،  600% بن�سبة  �الأ�سنان 
خطري�  عامال  بات  �لتدخني  �أن  �لدر��سات 
�أو ما  الأمر��ض �للثة، كما �أ�سبحت �ل�سي�سة 

ي�سمى باالأرجيلة تناف�سها يف �خلطورة.

أزمــة عــــالمية تـــٔورق الدول 
المتقدمة

منال  �لدكتورة  قالت  جهتها  من 
�حللبي، طبيبة �أ�سنان �أطفال، ومدير بر�مج 
�الأ�سنان:  لطب  دبي  بكلية  �الأ�سنان  طب 
تعترب م�ساكل ت�سو�ض �الأ�سنان عند �الأطفال 
�أزمة عاملية توؤرق �لدول �ملتقدمة و�لعامل 
�لثالث يف نف�ض �لوقت، وهي م�سكلة مزمنة 
�أكرث  �سائعة  وتعد  �لطفولة  مرحلة  يف 
ينت�رس  حيث  �أ�سعاف،  بخم�سة  �لربو  من 
عند  حتديد�  �الأطفال  عند  بكرثة  �لت�سو�ض 

�سن �خلام�سة، مما يوؤثر ب�سدة على �الأ�سنان 
�لت�سو�ض  يرتك  حيث  �لطفل  عند  �للبنية 
�لفم  �سحة  على  يوؤثر  مما  عالج  دون 
�نت�سار  �أ�سباب  �حللبي:  و�أ�سافت  عامة، 
�أمر��ض �لت�سو�ض بني �الأطفال حمليا تعود 
وم�ستوى  �ل�سيئة،  �لغذ�ئية  �لعاد�ت  �إلى 
مب�ساكل  "�خلدج"  �لطفل  والدة  �الأم،  وعي 
��ستعد�د  لديهم  �لذين  و�الأطفال  �سحية، 
لالأمر��ض ب�سكل �رسيع، حيث نحاول بقدر 
�مللتحقة  �الأ�رس�ر  على  �ل�سيطرة  �الإمكان 
�حلفاظ  ب�رسورة  �الأم  وتوعية  باالأ�سنان، 
على �سحة �أ�سنانها وهي حامل قبل والدة 
�للبنية  �الأ�سنان  باأهمية  و�لتوعية  �لطفل، 
�سيتم  و�أنه  مهمة  غري  باأنها  العتقادهم 
�العتقاد �خلاطئ  بعد، وهذ�  فيما  تغيريها 
لذلك  و�أمر��ض،  حادة  م�ساكل  �إلى  ويوؤدي 
ال بد من تغيري �لنظرة �لعامة لدى �الأغلبية 
�إلى �رسورة  عن �الأ�سنان، و�أ�سارت �حللبي 
ترك  وعدم  �لطبيعية  �لر�ساعة  ت�سجيع 
�لر�ساعة  و�سعية  يف  وهو  ينام  �لطفل 
�لليلية، حيث يوؤدي ذلك �إلى ت�سو�ض �أ�سنان 
بني  �حلليب  بقايا  تر�سب  خالل  من  �لطفل 
�الأ�سنان وعدم زو�لها بو��سطة �للعاب وذلك 
عن  و�البتعاد  �إفر�زه،  م�ستوى  النخفا�ض 
حمّلى  حملول  كو�سع  �خلاطئة  �لعاد�ت 
�لطفل  م�سا�سة  يف  و�ل�سكر  كالع�سل 
�أن  حيث  �الأ�سنان،  على  الأ�رس�رها  وذلك 
�سنو�ت   3 عن  �أكرث  عام  ب�سكل  ��ستخد�مها 
يوؤدي �إلى حدوث خطاأ يف �لع�سة وم�ساكل 

يف �لفك �لعلوي للفم .

طرق  عدة  عن  منال  �لدكتورة  وك�سفت 
�أهمها  �الأ�سنان،  ت�سو�ض  ملنع  وقائية 
�لعاد�ت  وتغيري  للفم  �لد�ئمة  �لنظافة 
�لغذ�ئية �إلى �ل�سحيحة، حيث ركزت جميع 
�لت�سو�ض  باأمر��ض  �ملتعلقة  �لدر��سات 
و�حلد منها �إلى �رسورة زيادة �لوعي على 
�ل�سعيد �ملجتمعي وتكثيف بر�مج توعوية 
�خلدمات  وتوفري  �لوطني،  �مل�ستوى  على 
وحتديد�  �الأ�سنان  لطب  �لوقائية  �لطبية 
باأ�سنان  �ملتعلقة  �لعالجات  تكثيف 
�الأطفال، و��ستحد�ث بر�مج �سحية مبتكرة 
ب�سكل  �الأطفال  لدى  �لفم  �سحة  ت�ستهدف 

عام من �أجل �لوقاية من ت�سو�ض �الأ�سنان.

وقف التدخين بنسبة 20%
وقال �لربوفي�سور كروفورد باين، �أ�ستاذ 
تخ�س�ض �للثة، كلية دبي لطب �الأ�سنان: �إن 
�لفم  ب�رسطان  لالإ�سابة  معر�ض  �ملدخن 
كما  �أ�سعاف،  �ستة  مبعدل  غريه  من  �أكرث 
معر�ض  �لكحول  ي�رسب  �لذي  �ملدخن  �أن 
�لذي ال ي�رسب،  �أكرث من �ملدخن  للخطورة 
منها  �للثة،  الأمر��ض  مظاهر  عدة  وهناك 
�الأ�سنان  تلون  �الأ�سنان،  �سالبة  �سعف 
وفقد�ن بيا�سها، ر�ئحة �لفم �لكريهة، كما 
الأمر��ض �للثة تاأثري على باقي �أع�ساء �لفم 

كالل�سان و�ل�سفتني. 
�لنكوتني  يقوم  حيث  باين:  و�أ�ساف 
بت�سييق �ل�سعري�ت �لدموية مثله مثل مر�ض 
�ل�سكري وذلك ب�سبب نق�ض �الأك�سجني �لذي 

55 ٪ من األطفال
مصابون بتسوس األسنان

بالدولة

تحقيق: أحمد شكري 

" التسوس "
أكثر األمراض انتشارًا

بين األطفال 

د. منال الحلبي 

 أ.د. كروفورد باين
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�أمر��ض �لفم،  �إلى زيادة �لبكترييا و  يوؤدي 
�ملدخن  با�ستطاعة  عديدة  طرق  وهناك 
منها  �لتدخني،  من  للتخل�ض  ��ستخد�مها 
ال�سقة �لنكوتني، و�لعلكة �لتي حتتوي على 
نيكوتني، و�لبخاخ �لذي ي�ستخدم للفم وهذ� 
ال ين�سح به كثري� وذلك لتاأثريه على �للثة، 
حيث بينت �لدر��سات جناح هذه �لطرق يف 
و�أو�سح   ،  %  20 بن�سبة  �لتدخني  وقف 
تنتظر  قيادية مهمة  �أدو�ر�ً  �أن هناك  باين 
�أطباء �الأ�سنان جتاه �ل�سباب، حيث يتوجب 
عليهم تغيري �ل�سورة �لذهنية �ملنت�رسة عند 
�ل�سباب عن �لتدخني �أنه "يعدل �ملز�ج" �إلى 
�أثمن  "�حلياة  �سورة ذهنية �أخرى مفادها 
من �لتدخني"،  م�سري� �إلى �أن �أهم �مل�ساكل 
�أن  �لطبي  �مل�ستوى  على  تو�جههم  �لتي 
يفتقدون  خا�سة  �الأمور  و�أولياء  �ملجتمع 
�أمر  كاأنه  ويرونه  �للثة  باأمور  �الهتمام 
�لرتكيز  �لطفل، وهذ� ما يجب  لدى  طبيعي 
عليه ون�رسه من خالل �حلمالت �لتوعوية.  

تكلفة العالج الباهظة
�سهناز  �لدكتورة  قالت  جهتها  من 
�الأطفال: يعاين  �أ�سنان  �أخ�سائية طب  فر�ز 
�الأطفال من ذوي �الإحتياجات �خلا�سة من 
�ل�سخ�سية  �لعناية  جتاه  �أدو�رهم  ممار�سة 

�ملحيطة  �ملجتمعية  �لقيود  عن  ف�سال 
عدة  وهناك  �ليومية،  �حلياة  �أثناء  بهم 
ذوي  من  �الأطفال  لدى  �لفم  ل�سحة  �أوجه 
�لطفل  �أن  منها،  �خلا�سة  �الحتياجات 
معر�ض  �خلا�سة  �الإحتياجات  ذوي  من 
من  حياته  يف  �أطول  لفرتة  �لفم  الأمر��ض 
�سحته  على  �سلبا  يوؤثر  مما  �ل�سوي  �لطفل 
ب�سكل عام، كما �أن �لذي يعاين من �أمر��ض 
الأمر��ض  �أكرب  ب�سكل  عر�سة  �أكرث  �لقلب، 
�إن  فر�ز:  و�أ�سافت  �ل�سوي،  �لطفل  من  �لفم 
�لطفل من ذوي �الحتياجات �خلا�سة �لذي 
يعاين من �إعاقات عقلية �أو ج�سدية، عر�سة 
�لطفل  من  �أكرث  �لفم  الأمر��ض  �أكرب  ب�سكل 
حتمل  على  �لقدرة  �سعف  ب�سبب  �ل�سوي 
�أن  كما  حوله،  يجري  ما  وفهم  �مل�سوؤولية 
�لفك  يف  خلقية  ت�سوهات  من  يعاين  �لذي 
للفم  �أكرب  �سحية  لرعاية  يحتاج  و�لوجه، 
قد تتطلب منه زيارة م�ستمرة للمخت�سني، 
هناك  �أن  �إلى  �سهناز  �لدكتورة  و�أ�سارت 
عدة حتديات حول �سحة �لفم لدى �الأطفال 
�أن  منها  �خلا�سة،  �الحتياجات  ذوي  من 
ذوي  من  للطفل  وعالجاته  �لفم  �سحة 
بكثري  �أكرث  يكلف  �خلا�سة  �الحتياجات 
�لعائالت  تو�جه  �إذ  �الأ�سوياء،  �الأطفال  من 
م�ساكل مالية كبرية لتغطية تكاليف عالج 
تلك  �لتاأمني  �رسكات  تغطي  ال  وقد  طفلهم 
�لتكاليف �أحيانا، العتبارهم باأن �الأمر��ض 
والدتهم  منذ  وجدت  منها  يعانون  �لتي 
ولي�ض بها �أي �رسر �أو ت�سو�ض، وباأنها عيب 

معاجلتها،  عن  م�سوؤولني  ولي�سو�  خلقي 
 16 و   15 بني  �لعالج  تكلفة  وتقدر  كما 
�ألف درهم للحالة �لو�حدة، و�أو�سحت فر�ز 
و�لعالج  �ل�سحية  �لرعاية  توفر  عدم  �أن 
�لعالجي  بالتدخل  ي�سمى  ما  �أو  �ملنا�سب 
على  �لعالج  تكلفة  على  يوؤثر  �ل�رسيع،  
م�ستوى �لنظام �ل�سحي �لعام، كما قد يلعب 
�لثقافية و�ملجتمعية  و�الأبعاد  �للغة  عامل 
دور� بارز� يف تفاقم �لتحديات �أمام عالج 
�لو�لدين  لدى  �لتوعية  ونق�ض  �لطفل،  هذ� 
له دور كبري يف  ذلك  و�لقلق �ملرتتب على 
�لتوعية  نق�ض  �إلى  �إ�سافة  �مل�سكلة،  تفاقم 
لدى عامة �لنا�ض بالعناية ب�سحة �الأ�سنان، 
�الحتياطات  �أخذ  من  البد  �أنه  و�أكدت 
ذوي  �أ�سنان  ب�سحة  لالعتناء  �ليومية 
تنظيف  خالل  من  �خلا�سة،  �الحتياجات 
م�ستمرة  مر�جعة  م�ستمر،  ب�سكل  �الأ�سنان 
وقت  يف  �مل�ساكل  الكت�ساف  �لطبيب  عند 
باالأ�سنان  �لعناية  باأن  �الأهل  مبكر، توعية 
�لرعاية  توفر  باجل�سم،  �لعناية  من  جزء 
�الحتياجات  ذوي  لدى  �الأ�سنان  ب�سحة 
�خلا�سة كما توفرها يف �ملجاالت �الأخرى.

نسبة المدخنين
في الدولة 30 % رجال، و 8 % 

نساء خالل 6 سنوات

 د.شهناز فراز 

�نطلق �أول معر�ض  من نوعه للعالج 
كبار  من   20 مب�ساركة  �لهند  يف  �مللكي 
خمتلف  من  و�الخت�سا�سيني  �الأطباء 
�مل�ست�سفيات  و�أ�سحاب  �لتخ�س�سات 
و�ملر�كز �لعالجية �لذين يقدمون عرو�سا 
�ال�ست�سفاء  طريق  عن  للعالج  خا�سة 

و�لعالج �لكامل و�لوقاية من �الأمر��ض.
نظم �ملعر�ض �لذي ��ستمل على ندو�ت 
دبي  ومقرها  لال�ست�سار�ت  جلوباز  طبية 
�جذتب  �لذي  بيت�ض  جمري�  بفندق  و�أقيم 
ثالثة  مدى  على  ز�ئر   3500 من  �أكرث 

�أيام. 
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عــــلى  وتــــأثـــيره  الــــنقل   *
الطعام:

و�لتنقل  �ل�سفر  بها  �سيتم  �لتي  و�لو�سيلة 
مبا�رس  تاأثري  من  لها  ملا  �أي�سا  مهمة  هي 
على �سالمة �لطعام ، فمثال لو كنت م�سافر�ً 
عن  �أكرث  وملدة  بال�سيارة  �لرب  طريق  عن 
�سغرية  ثالجة  �إلى  �ستحتاج  �ساعات   6
فيها  حتفظ  �لطويلة  للرحالت  خم�س�سة 
�ل�سحية  و�ملاأكوالت  �لوجبات  بع�ض 
كال�سندوي�ض و�جلنب و�خل�رسو�ت  و�لفاكهة 
امل�شفوط  الأم  وحليب  والع�شائر  والكعك 
لر�سيعها �إن وجد، فهي حتافظ على �سالمة 
لتحافظ  منا�سبة  برودة  بدرجات  غذ�ئكم 

على �سالمة �لغذ�ء �ملتناول طيلة �ل�سفر.
�لطائرة،  طريق  عن  لل�سفر  بالن�سبة  �أما 
خم�س�سة  يد  حقيبة  لديكم  ف�ستكون 
للحر�رة  عازلة  بطبقة  مغطاة  و  للرحالت 
�لوجبات  بع�ض  على  لتحافظ  د�خلية 
�ملك�رس�ت  مثل  الأطفالكم  �خلفيفة 
و�لفو�كه،  و�لع�سري  و�لكيك  و�لب�سكويت 
وهذ� ما �سيحتاجه �أطفالكم يف فرتة �نتظار 
�أثناء   �أو  لفرت�ت طويلة  �ملطار  �لطائرة يف 

نقلكم �إلى �لفندق.
ويف �ملطار �إن كان لديكم وقت بني �لرحلة 
و�الأخرى �أن تتفقدو� �ملطاعم �ملتوفرة يف 
حتتوي  �لتي  �لوجبات  و�ختارو�  �ملطار؛ 
�خل�سار  من  �مل�سنوعة  �ل�سلطات  على 
�لبطاطا  �أو  �لطازجة  �لفاكهة  و  �لطازجة 
�مل�سلوقة و �مل�سوية �أو �سندوت�سات �لدجاج 
�سل�سة  مع  تقدم  �لتي  �لبا�ستا  �أطباق  �أو 

�لطماطم.
للبلد  توقيت و�سولك  �لتاأكد من  كما يجب 
�سباحية  فرتة  �أكانت  �سو�ء  �إليها  �مل�سافر 
�أخذ  يف�سل  عندها  متاأخرة،  م�سائية  �أو 
خفيفة  لوجبات  �لتح�سري�ت  بع�ض  معك 
تغلق  �الأوروبية  �لبلد�ن  �أكرث  الأن  الأطفالك 
�ل�سابعة  �ل�ساعة  بعد  ومتاجرها  مطاعمها 

م�ساء .
ت�ساألو�  �أن  يجب  للفندق  و�سولك  وعند 
تقدم  �لتي  �ملطاعم  عن  �لفندق  موظفي 

تقدم  �لتي  تلك  عن  �أو  �سحية  �أطعمة 
�أن  ميكنكم   . م�سوية  �أو  م�سلوقة  ماأكوالت 
�سوبرماركت  هناك  كان  �إن  �أي�سًا  ت�ساألو� 
ت�سرتو�  �أن  ميكنكم  حيث  منكم  قريب 
�لفاكهة �أو �سو�ها من �ملو�د �سهلة �لتح�سري 

�ملتنزهات  يف  �أطفالكم  مع  تنزهكم  عند 
�رس�ء  �إلى  تلجاأو�  ال  و�الأ�سو�ق  و�حلد�ئق 
الأنه  �لكو�سكات.  يف  �ملتوفر  �لطعام 
ب�سورة  خمزن  وغري  مك�سوفًا  يعترب  طعام 
منا�سبة،  حر�رة  درجات  �أو  �سحيحة 
�ساندوي�ض  �أو  �للحوم  تناول  جتنبو�   كما 
�للحوم و�لدو�جن  �أو �ملح�رسة باملايونيز 
�لف�ساد  �إلى  تعر�ض  رمبا  الأنه  و�ل�سل�سات 
بالت�سمم  �الأطفال  في�ساب  �مليكروبي 
�ملعوي مما ي�سبب لهم �الإ�سهال و�ال�ستفر�غ  

و�حلمى.
�ملاء  �رسب  على  حتر�سو�  �أن  يجب  كما   
و�لع�سائر �لطازجة �إن كانت درجة �حلر�رة 

في سفري

خديجة المنصوري
أخصائية تغذية 

نرتقب االإجازة يف كل �سنة ب�سوق لن�سافر فيها مع اأحبابنا، ونق�سي اأوقاتًا ممتعة خارج البالد بعيداً عن حرارة ال�سيف، 
ولكن ال�سعوبة التي ت�سادفنا هي البحث عن الطعام ال�سحي واحلالل كما اأن وجود االأطفال يف ال�سفر يقيدنا يف البحث عن 
وجبات يتقبلها االأطفال ويكون خيارنا االأول هي الوجبات ال�رشيعة واملنت�رشة يف جميع اأنحاء العامل، ولكن ال ميكن اال�ستمرار يف 
تناول هذه الوجبات طوال فرتة ال�سفر لعدم �سحيتها ومالءمتها لذلك يجب علينا معرفة قواعد الطعام ال�سحي اأثناء ال�سفر، وباختالف 

البلدان اأي�سًا تختلف االأطعمة، فقط تبقى قواعد الطعام ال�سحي ثابتة والتي تنطبق على الطعام ال�سحي جميع البلدان. 

تعوي�ض طعامي . . . على  ي�ساعدكم  ذلك  الن  مرتفعة 
كمية �ل�سو�ئل �ملفقودة �أثناء �حلركة .

الماء:
دولة  بني  �ملياه  �أن  �مل�سافر  �أيها  تذكر   
تكون  �أن  �إما  م�سادرها  تختلف  و�أخرى 
�أو  و�أنهار  ينابيع  مياه  �أو  جوفية  مياه 
درجة  تختلف  ...لذ�  ومعاجلة  حتلية  مياه 
حمو�سة �ملياه بني م�سدر و�آخر، و�إن كنت 
�أنت و�أطفالك غري معتادين على �رسب مياه 
ت�رسبها  ال  �أن  فاالأف�سل  و�لينابيع  �الأنهار 
باالإ�سهال  �إ�سابتكم  �حتمالية  هناك  الأن 
نتيجة �ختالف درجة حمو�سة �ملياه على 

�لو�سط �حلم�سي للمعدة. 

على  �أذهانكم  يف  ركزو�  �أخرية،  ن�سيحة 
�لتي  �لطاقة  وعلى  �ل�سحي  �الأكل  فو�ئد 
تركزو� على  و ال  �سيمدكم بها يف رحلتكم 

كمية �لطعام و�ملذ�ق.

يلعب  �أن  �ملقرر  من 
يف  �الأطفال  و�أطباء  جر�حو 
�أرموند  جريت  م�ست�سفى 
يف  حموريًا  دور�ً  �سرتيت 
جر�حة  �أبحاث  م�رسوع 
�الأجنة �جلديد، و�لذي يهدف 
�إلى توفري و�سائل وعالجات 
ت�سوير  وتقنيات  جديدة، 
عمليات  لتطوير  حديثة 

جر�حة �الأجنة �مل�ستقبلية.
�مل�رسوع  ح�سل  وقد 
بقيمة  جائزة  على  �لر�ئد 
من  يورو  ماليني   10
Wel -W "
وجمل�ض   "come Trust
�لهند�سية  �لعلوم  بحوث 
 ،)EPSRC( و�لفيزيائية 
عنها  �الإعالن  مت  و�لتي 
خالل �الأ�سبوع �جلاري لدعم 

تطوير هذه �لتقنيات.
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�لغذ�ئية  �لقيمة  يعرف  �لكل  بات 
�لكثرية،  وفو�ئده  �لزيتون  لزيت  �لعالية 
لكن �ل�سوؤ�ل �لذي ما ز�ل �لكثريون يبحثون 
�جليد  �لزيتون  زيت  كيفية معرفة  عنه هو 

و�لنقي. و�لتمييز بني �أنو�عه �ملختلفة.
و�مل�سادر  �ملاركات  تعدد  ومع 
�الإمار�ت  يف  �لزيتون  لزيت  �ملختلفة 
�لفرق،  ملعرفة  �أكرث  بحاجة  �ملرء  �أ�سبح 
يف  �ملتوفر  على  يعتمد  من  �لنا�ض  فمن 
خمتلفة.  �أ�سماء  من  �لتجارية  �ملحالت 
�لزيتون  زيت  يجلبون  �ملقيمني  وبع�ض 
ياأتي  من  ومنهم  �الأ�سلية،  بلد�نهم  من 
باملزيد ليبيعه ، وجند �لكثري من �لعائالت 
ي�سرتون �لزيت من �أ�سخا�ض يعرفونهم من 
عامل  يلعب  وبهذ�  خمتلفة  عربية  بلد�ن 
يف  يتوفر  ال  ما  وهذ�  �أ�سا�سيًا  دور�ً  �لثقة 

�ملحالت �لتجارية �ملختلفة.
ومن �ملهم معرفة �أنه ال يكفي �أن يكون 
زيت �لزيتون حم�رّس�ً من �لزيتون �ل�سايف 
�لزيتون  فنوعية  يكفي،  مبا  جيد�ً  ليكون 
وتتاأثر  بذلك  مهما  دور�ً  تلعب  �مل�ستخدم 
�لرتبة.  وطبيعة  �لزر�عة  مبكان  �لنوعية 
زيتون  من  �ملح�رس  �لزيتون  زيت  فمثاًل 
�حلمو�سة  عايل  يكون  �ل�ساحلية  �ملناطق 
�أما  �لعالية.  �لرطوبة  ب�سبب  )�الأ�سيد( 
زيتون �ملناطق �لد�خلية ممكن �أن يحتوي 
�ل�رسكات  تعتمد  لذلك  �ملر�رة،  بع�ض  على 
�ملزج  على  �لكربى  �لزيت  وم�سانع 
على  لتحافظ  م�سدر  من  �أكرث  من  و�الأخذ 
نوعية و�حدة طو�ل �لوقت، كما �أن تخزين 
�لزيتون بعد قطافه لفرتة طويلة وخا�سة 
فيه.  �حلمو�سة  ن�سبة  يرفع  تهوية  بدون 

طريقة التحضير:
باملرور  لها  ت�سمح  باأحجام  و�لب�سل  �للحم  نقطع  �لكفتة  لتح�سري   •
مباكينة �لفرم من ثم نخلطهما مع �لقرفة و�مللح و�لفلفل وتفرم �ملقادير يف 
�ملاكينة ثم تعجن جيد�ً باليد بعد فرمها وت�سكل على �سكل �أ�سابع ونطبخها 
على �مل�سو�ة �أو �ملقالة مع �لقليل من �لزيت وميكن طبخها د�خل �لفرن بدون 

و�سع غطاء.
�لفرن  �سينية  يف  ون�سفها  رقيقة  طولية  �رس�ئح  �إلى  �لباذجنان  نقّطع   •
ثم  �لزيتون  وزيت  �لربي  �لزعرت  من  و�لقليل  و�لفلفل  �مللح  عليها  ون�سيف 

ن�سويها باملقالة �أو د�خل �لفرن حتى تن�سج.
نقلي  ثم  �لنار  على  ون�سعه  �لقدر  يف  �لزيت  بو�سع  �ل�سل�سة  نح�رس   •
ن�سيف  ثم  قلياًل  ونقلبه  �لطماطم  معجون  ن�سيف  وبعدها  و�لثوم  �لب�سل 
ونح�سل  �ملقادير  تتجان�ض  حتى  ونطهيه  و�لفلفل  و�مللح  �ملب�سورة  �لطماطم 

على �سل�سة متو�سطة �ل�سماكة.
يف  ن�سفها  ثم  حولها  �لباذجنان  �رس�ئح  ونلف  �لكفتة  �أ�سابع  ناأخذ   •
�ملب�سورة  �ملوز�ريال  جبنة  عليها  ونر�ض  �ل�سل�سة  فوقها  ن�سكب  �لفرن،  طبق 
نرفعها  عندها  �جلبنة  ت�سيح  فقط حتى  �الأعلى  من  ون�سعله  �لفرن  ندخلها  ثم 

من �لفرن وتزين وتقدم.

كما  و�لرطوبة.  �حلر�رة  عن  �إبعاده  ويجب 
يلعب وقت جني �ملح�سول دور�ً يف جودة 

�لزيت.
�ملمتاز  �لبكر  �لزيتون  زيت  يعرف 
على  يحتوي  �أنه  على  فريجن(  )�الإك�سرت� 
0.75 % من �حلمو�سة  وزيت  �أقل من 
�لزيتون �لبكر )�لفريجن( من 1 – 2 % 
بزيت  ي�سمى  ما  �الأ�سو�ق  يف  جند  لكننا   .
عند  كاالآتي:  ياأتي  وهذ�  �لزيتون  متبقي 
 % 20 �لع�رس هناك ن�سبة قليلة تقريبًا 
�لزيتون  وق�سور  بذور  مع  تبقى  �لزيت  من 
نباتي  زيت  مع  مبزجها  �مل�سنع  فيقوم 
زيت  �أنها  على  وتقدم  �لكانوال  مثل  �آخر 

متبقي �لزيتون.
�ملطبخ  �لزيتون يف  زيت  ��ستخد�م  يف 
�أ�سبح من �ملمكن �لقلي بزيت �لزيتون مع 
��ستخد�م تقنيات جديدة يف �لطهي ال ترفع 
عالية.  حر�رة  لدرجات  �لقلي  زيت  حر�رة 
كما من �جليد طهي �لطعام با�ستخد�م زيت 
�ملعكرونة  �أطباق  يف  وكمثال  �لزيتون 
زيت  من  �لقليل  �إ�سافة  �أف�سل  �الإيطالية؛ 
�لتقدمي  وقبل  �لطهي  بعد  �إليها  �لزيتون 
مبا�رسة للح�سول على نكهة زيت �لزيتون 
�ل�سلطات مع زيت  �لنيء. وبالتاأكيد تتبيل 
بنكهته  مميز�ً  يعترب  �ملقبالت  �أو  �لزيتون 

�لر�ئعة.

المقادير: 
 

½ كغ حلم �لغنم  
2 حبة ب�سل    

1 ملعقة طعام قرفة   
ح�سب �حلاجة ملح وفلفل �أ�سود 

3 حبة باذجنان   
1 ملعقة طعام زعرت بري  

4 حبات طماطم )مب�سورة( 
1 ملعقة طعام معجون �لطماطم 

1 حبة ب�سل )مفروم(  
2 �سن ثوم ناعم  

1 كوب مرق �لدجاج  
2 ملعقة طعام زيت �لزيتون  

½ كوب جبنة �ملوز�ريال  

كفتة مع الباذنجان

ماجد حسين الصباغ
شيف نادي سيدات الشارقة



طريقة التحضير:
• يف ماكينة �خلفق نخفق �ل�سكر مع �لزبدة  ملدة خم�ض دقائق �أو حتى 

ذوبان �ل�سكر ثم ن�سيف �ل�سوكوالته �لذ�ئبة.
• يف هذه �الأثناء نخلط وننخل �لطحني مع ن�ساء �لذرة و�لن�سكافيه ثم 
ن�سيفهم على �ملقادير �الأولى ونخلط حتى نح�سل على عجينة متجان�سة. 
�سكل  على  ون�سغطها  �حللويات  كي�ض  يف  ون�سعها  �لعجينة  ناأخذ   •
حر�رة  على  �لفرن  وندخلها  باللوز  نزينها  ثم  �لفرن  �سينية  على  دو�ئر 

180 درجة مئوية من 10  - 15 دقيقة ح�سب حجم �لقطع. 
• بعد رفعها من �لفرن ننتظر حتى تربد ثم ترفع من �ل�سينية. ميكن 

�أن تقدم مع �مل�رسوبات �ل�ساخنة.

المقادير: 
 

250 غ �سوكوالته )ذ�ئبة( 
8 مالعق طعام زبدة   
4 مالعق طعام �سكر ناعم  
2 ملعقة طعام ن�سكافيه  

1 كوب طحني  
4 مالعق طعام ن�ساء �لذرة  

للزينة لوز    

فينس موكا كوكيز 
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كلها  وحياتي  لطفلني  واأم  موظفة  اأنا 
عمل ولكني االآن اأ�سعر باأنني ال اأ�ستطيع 
موفورة  يريدين  الذي  عملي  بني  املوازنة 
الن�شاط ، قادرة على العمل بابتكار. وزوجي يريدين 
وال  ن�سارتها،  جتف  ال  وزهرة  ناجحة،  بيت  ربة 
يريدون... وجرياين  واأهلي  واأوالدي  عطرها،  يتبخر 
ويريدون..!. وهكذا تتمزق اأع�سابي وتنهار مقاومتي 
اإلى  طريقه  يعرف  التوتر  وبداأ  اأخرى.  بعد  �سنة 
وكرث  ج�سمي،  باب  تدق  االأمرا�س  وبداأت  نف�سي، 

االأوالد  واأ�سبح  زوجي،  وبني  بيني  ال�سجار 
يجعلني  مما  غ�سبي  يثريون 
واأ�سبحت  بق�سوة،   اأ�رشبهم 
و�سيلتي  هي  املهدئة  احلبوب 

اإلى الراحة. 
على  اأتغلب  كيف  اأعرف  وال   
تقتات  التي  العقبات  هذه  كل 
ب�سحتي  وتتغذى  باأع�سابي 

و�سعادتي.
التوفيق  كيفية  اإلى  اأر�سديني 
مني  ولك  وبيتي   عملي  بني 

جزيل ال�سكر والتقدير.

اأم هيثم

عزيزتي أم هيثم
�ملكان  هو  �لبيت  �أن  تعرفني  كنت  لقد 
هو  �لعمل  و�أن  وعو�طفك  قلبك  ميالأ  �لذي 
و�إن�سانيتك،  طموحك  ير�سي  �لذي  �ل�سيء 
�لقلب،  ميالأ  ما  بني  جتمعي  �أن  البد  وكان 
وما ير�سي �لطموح. هكذ� �أر�دت لك �حلياة 
لذلك عليك تنظيم حياتك على �لنحو �لتايل:

الناحية الطبية
�لعالج ينبغي �أن يتخذ وجهتني، طبية 
و�أخرى نف�سية، فمن �لناحية �لطبية بحاجة 

�إلى �أمرين: 
�الأول: �أن تتخل�سي من �لتعب بقدر ما 

ت�ستطيعني.
�لقيام  من  ج�سمك  متكني  �أن  �لثاين: 

بوظائفه �لطبيعية قيامًا �سليمًا.
ومن ناحية �لتعب، يرى �الأخ�سائيون، 
ب�سفة  �ملر�أة  وج�سم  �الإن�ساين،  �جل�سم  �أن 
معها  يتحمل  بطريقة  يخلق  مل  خا�سة، 
�ل�رسيع.  و�إيقاعها  �حلديثة  �حلياة  وطاأة 

لذلك ت�ساب باالإرهاق �جل�سمي.
�أن تبتعدي عن �الإرهاق  �إن و�جبك هو 

عملك وبيتك؟
كيف توفقين بين 

�سوف تقولني: وهل �الأمر يف يدي؟
حد  �إلى  بيدك  �أنه  لك  �أوؤكد  و�أنا 
حينما  �ل�سباح،  �ساعة  مثال  خذي  كبري، 
�ليوم  ت�ستيقظني، وتعّدين نف�سك ال�ستقبال 
�إجنازها؟  تريدين  �الأعمال  من  كم  �جلديد. 

�أعمال كثرية قد تثري �أع�سابك. 
قبل  ��ستيقظت  �أنك  لو  ر�أيك،  ما  ولكن 
موعدك ب�ساعة؟ �إن مثل هذ� �لوقت �لق�سري 
كفيل باأن يهيئ لك عمال مطمئنا و�أع�سابا 
�أمر  تدبري  �أن  ت�ستطيعني  فاأنت  هادئة. 
�أن تنامي مبكرة وت�ستيقظي  نومك حاويل 
وتعبك  ر�حتك  �أمر  �أن  ترين  وهكذ�  مبكرة، 

بيدك �إلى حد كبري.
�أما عن متكني ج�سمك من �أد�ء وظائفه، 
��سطر�بات  تتجنبي  �أن  منه  فالغر�ض 
�إلى  و�الإم�ساك  �ل�سهية،  وفقد�ن  �له�سم، 
للج�سم،و�لتعب  �ملعروفة  �لوظائف  �آخر 
�لرئي�سة  �الأ�سباب  هي  و�لتوتر  و�الإرهاق 
�لتي حتول بني �جل�سم وبني �لقيام بوظائفه 
�ملهدئة  �حلبوب  عن  و�بتعدي  ينبغي.  كما 
�أع�سابك  يهدد  لك، مما  عادة  ت�سبح  الأنها 

بتلف حمقق.

الناحية النفسية
عن  ر��سية  تكوين  �أن  �إلى  بحاجة  �إنك 
بحياتك.  يت�سل  ما  كل  يف  موفقة  نف�سك، 
حت�سنني  كيف  عرفت  �إذ�  �إال  ذلك  يكون  لن 
�سحيح.  ب�سكل  وجهدك  وقتك  توزيع 
الأن  باأوالدك  و�هتمي  للم�ستقبل،  و�دخري 

حالتك �لنف�سية تنعك�ض على �سلوكهم.

عالقتك بزوجك
و�أ�سدهم  �إليك،  �لنا�ض  �أقرب  هو  زوجك 
ذلك  جانب  �إلى  وهو  بحياتك  �لت�ساقًا 
لقد  �حلياة،  �إلى  �ملر�أة  تخرج  �أن  يتعود  مل 
�لرغم  على  وزوجك  بيت،  ربة  �أمه  كانت 
ماز�ل  �حلياة،  لتطور  وفهمه  حترره  من 
�أن  يريد  ال  �إنه   . وجده  كاأبيه  �أعماقه  يف 
يتنازل عن مكانته �إنه د�ئما ينتظر منك �أن 

تعامليه كرب لالأ�رسة ورئي�ض لها.
ثمن  دفعت  قد  باأنك  �إذ�ً  تّذكريه  -ال   

هذ� �ل�سيء �أو ذ�ك. خذي ر�أيه فيما ت�سرتين 
بنقودك. ، �أ�سعريه باأن �لهدية �لتي يقدمها 
�إلى  �ل�رسور  تدخل  و�آخر،  حني  بني  �إليك 

نف�سك. 
نف�سك،  على  �الإنفاق  يف  ت�رسيف  -ال 
�إن  �أنك تنفقني من مالك �خلا�ض.  باعتبار 

هذ� �الإ�رس�ف ي�سعره باحلرج. 
يقدر �جلهد  �أن  -من حقك على زوجك 
�لذي تبذلينه من �أجل عملك. ولكن ال تظني 
و�جباتك  من  للتن�سل  كاف  مربر  هذ�  �أن 
كزوجة. �إن للزوج حقوقًا ينبغي �أن يح�سل 
من  حترميه  ال  بحيث  �أمورك  رتبي  عليها. 

هذه �حلقوق. 
ينبغي  ال  �سيء  فهي  �أنوثتك  -�أما 
باالأنوثة  �أق�سد  ال  �أنا  �لعمل.  يطم�سه  �أن 
�أناقتك وزينتك، فاأغلب �لظن �أنك حتر�سني 
عليها. الأن هذه هي طبيعتك. ولكن �الأنوثة 
�أ�سلوب  هي  لزوجك.  معاملتك  طريقة  هي 

�سلوكك معه. 
تنظري  وال  زوجك،  على  تتعايل  ال   -

�إليه من خالل وظيفتك �أو مركزك. 
من  غريته  تثريي  �أن  �إياك  و�أخري� 
زمالئك وروؤ�سائك. ال تطيلي �حلديث عنهم، 

مبنا�سبة �أو غري منا�سبة.

 مع رئيسك وزمالئك
على  مق�سور�ً  عملك،  يف  �لنجاح  لي�ض 
�لقدرة  لديك  تكون  قد  �إتقانه.  على  قدرتك 
و�لتفوق  �لعمل  �إتقان  على  و�لكفاءة 
الأن  �لنجاح  يحالفك  ال  ذلك  فيه،ومع 
لذ�  �الجتماعي  بالذكاء  مرهون  �لنجاح 

ينبغي �أن حتر�سي على ما يلي:
ترثثري  وال  �ملهنة  باأ�رس�ر  -�حتفظي 

بها �إلى �لزمالء.
- �ك�سبي حب جميع �ملحيطني بك.

بني  رئي�سك  يقوله  ما  كل  ترددي  -ال 
زمالئك.

- و�ظبي على مو�عيد عملك بدقة. 
- ال توؤجلي عمل �ليوم �إلى �لغد. 

�أن  �ل�سخ�سية  مل�ساكلك  ت�سمحي  ال   -
تنعك�ض على عملك. 

عالقتك بأوالدك
كبري  خطاأ  للخادمة  �أطفالك  ترك  �إن 

يف  ت�رسيف  ال  كما  �الإ�رس�ف.  من  فالبد 
دخل  يف  ت�ساركني  الأنك  بنف�سك،  �العتد�د 
لالنفر�د  �سببا  هذ�  من  جتعلي  وال  �لبيت. 
يف�سدهم،  هذ�  �إن  �أوالدك.  �سوؤون  بت�رسيف 
حياتهم  يف  �ملهمة  �لقر�ر�ت  تتخذي  وال 
�إلغاء �سخ�سية  �إن  �أبيهم.  �إلى  دون �لرجوع 

�الأب تف�سد نف�سية �الأبناء. 
�أن  فالبد  م�ساغلك،  تكن  مهما   -
ب�سوؤونهم.  باهتمامك  �أوالدك  ت�سعري 
من  جزء�  و�لدهم  مع  باال�سرت�ك  خ�س�سي 
�لوقت ملناق�سة م�ساكلهم، ومدهم بالن�سح 

و�لتجارب. 

اهتمي بطعامك
�خلطاأ �لذي تقع فيه كثري من �ملوظفات 
على  �الأحيان  من  كثري  يف  �العتماد  هو 
ال  �أنك  �لبدهي،  ومن  �ل�رسيعة.  �لوجبات 
�ملرهقة،  بو�جباتك  �لقيام  ت�ستطيعني 
و�أنت ال حت�سلني على كفايتك من �لطعام. 
خا�سة �أن وجبة �الإفطار هي بالن�سبة �إليك 
تو��سلني  كنت  �إذ�  وخا�سة  �لوجبات  �أهم 

عملك بعد �لظهر. 

خبرة لبيتك
لو  ماذ�  كثرية.  �لعمل  يف  جتاربك  �إن 
�لذكية  �ملر�أة   �إن  بيتك؟  ��ستفدت منها يف 

هي �لتي تفعل ذلك. 
رئي�سك  مع  �لتفاهم  �أن  الحظت  هل   -
يكون �أ�سهل بعد �أن يتناول فنجان قهوته؟  
معاملة  يف  �لقاعدة  نف�ض  �تبعت  لو  ماذ� 

زوجك؟ ال تناق�سيه �إال يف �أوقات ر�حته.
و�ل�سرب  �لرقيقة،  �التيكيت  وقو�عد   -
رئي�سك،  بهما  تعاملني  �للذ�ن  و�لت�سامح 
�ألي�ض  بيتك،  �إلى  هذ�  كل  تنقلني  ال  ملاذ� 

زوجك جدير�ً مبثل هذه �ملعاملة؟
-و�إذ� كان �لنظام و�لرتتيب هما �أ�سا�ض 
جناحك يف عملك، فهل ت�سّكني �أنهما �أي�سا 

�أ�سا�ض جناحك كربة بيت. 
- �أنت ال تطلبني "�لعالوة" �أو"�لرتقية" 
�لذي  هو  �ملتقن  عملك  �إن  مقابل.  دون 
يطلبها لك. فلماذ� ال تتبعني نف�ض �ل�سيا�سة 
يف بيتك؟ �إنك لن ت�ستطيعي �أن تاأخذي من 
زوجك �سيئا �إال �إذ� �أعطيته �سيئا �آخر؛ حبك 

مثاًل وحنانك �أو تقديرك و�حرت�مك.

د . زكية الصراف
استشارية نفسية

6667



نافذتك
على

خديجة أحمد بامخرمة

نتابع يف هذا العدد حديثنا عن و�سائل واآليات الرقابة الذاتية 
لدى املوظفني، ون�ستعر�س عدة و�سائل منها خ�سية اهلل تعالى، 
العامة، وحب نفع  وال�سعور بال�سوؤولية، واالهتمام بامل�سلحة 

االآخرين، ونتحدث عنها بالتف�سيل...

في العمل . . .  إخالص وتميز )2(

ونهجنا  �لكرمي  �لقر�آن  يف  ورد  لقد 
�لتي  و�لعظات   �الآيات  من  �لكثري  �لقومي 
حتث على �أهمية �لرقابة �لذ�تية لدى �مل�سلم  
�أهمية  عن  �الإد�رة  علم  خرب�ء  وحتدث 
ولكن  �ملوظف  عند  �لذ�تية  �لرقابة  و�سائل 
�ملهم هو و�سيلة �حل�سول على هذه �لرقابة 
�لذ�تية  �لرقابة  متكني  �إلى  تهدف  و�لتي 

لدى �ملوظفني، ومن �أهم �لو�سائل ما يلي:
ي�سعر  حيث  تعالى:  �هلل  خ�سية   : �واًل 
�ملوظف �أنه حما�سٌب على عمله، ال من قبل 
�لنا�ض، و�إمنا من قبل رب �لنا�ض، ولي�ض يف 
�لدنيا، بل يف �الآخرة، قال �سبحانه: �إِنَّ �إَِلْيَنا 
�لغا�سية:  ِح�َساَبُهْم(  َعَلْيَنا  �إِنَّ  ُثمَّ  �إَِياَبُهْم، 
ُهْم  َك َلَن�ْساأََلنَّ 25، 26، وقال عز وجل: َفَوَربِّ
 ،92 �حلجر:  َيْعَمُلوَن(  َكاُنو�  ا  َعمَّ  ، �أَْجَمِعنْيَ
تزول  و�ل�سالم:)ال  �ل�سالة  عيه  وقال   )93
قدما عبٍد يوم �لقيامة حتى ي�ساأل عن عمره 
فيم �أفناه، وعن �سبابه فيم �أباله، وعن ماله 
من �أين �كت�سبه وفيم �أنفقه، وعن علمه ماذ� 

عمل به( "رو�ه م�سلم". 
لذ� فاإن �ملوظف �ملوؤمن هو �أقدر �لنا�ض 
�أكرثهم  على �لقيام بالعمل �ملخل�ض؛ الأنه 
ويجتهد  عمله،  يف  يق�رسِّ  فال  هلل،  مر�قبة 
بل  �سائبة،  �أية  �لوظيفة  ي�سوب  ال  �أن  يف 
نظافة  على  يقت�رس  فال  ذلك  يتعدى  �إنه 
�أد�ء  نظافة  يف  يجتهد  بل  و�إتقانه،  �أد�ئه 
�ملوؤ�س�سة كلها �لتي يعمل فيها. فاإذ� �أح�ّض 
بادر  �ملوؤ�س�سة  عمل  يف  �حلر�م  من  ب�سيٍء 
عليه، حر�سًا على تطهري مال  �لتنبيه  �إلى 
باب  من  و�حلر�م،  �ل�سبهة  من  �ملوؤ�س�سة 

من خالل اأروع التجارب واأكرثها جناحا يف العامل، تقدم لك مرامي يف كل عدد ق�سة جناح 
لتكون مبثابة ال�سعلة التي تنري لك درب امل�ستقبل الذي تر�سمه باأحالمك وعملك اجلاد . . .

�إنها  م�سلم،  رو�ه  �لن�سيحة(  قوله:)�لدين 
رقابة  هي  بل  فح�سب،  ذ�تية  رقابة  لي�ست 
�لذي  �ملوؤمن  �ملوظف  ي�ست�سعرها  بة  مركَّ

يخ�سى �هلل �سبحانه.
ثانيًا: �ل�سعور بامل�سوؤولية: حيث ي�سعر 
به،  املناط  بالعمل  مكلٌَّف  اأنه  املوظف 
عليه،  �ملتفق  بالعقد  �اللتز�م  عليه  ويجب 
ومن  �لوظيفية،  �مل�سوؤولية  جهة  من  هذ� 
م�سوؤولية  عليه  �ملوظف  فاإن  �أخرى  جهة 
و  فالطبيب  �ملجتمع،  جتاه  �جتماعية 
�لقا�سي و �ملعلِّم و�جلندي  يقومون بخدمٍة 
غريهم،  بها  يقوم  �أن  ميكن  ال  �جتماعية 
فتنامي �الإح�سا�ض بهذه �مل�سوؤولية عندهم 
بغ�ض  �لوظيفي  �الأد�ء  جودة  على  يحثُّهم 
و�مل�سوؤولية  �الإد�رية،  �لرقابة  عن  �لنظر 

�لوظيفية.

لنف�سها،  تعي�ض  ال  �لعالية  �لنفو�ض  �إن 
بل تعي�ض لالآخرين، لذ� فاإنها تتعب الإ�سعاد 

�لنا�ض:
و�إذ� كانت �لنفو�ض كبار�ً *** تعبت يف 

مر�دها �الأج�ساُم
�لعامة:  بامل�سلحة  �الهتمام  ثالثًا: 
للدولة  حتققه  هدٌف  للوظيفة  حيث 

وللموؤ�س�سة �لتي تعمل فيها، 
�رسيحًة  يخدم  �أنه  �ملوظف  ر�عى  فاإذ� 
ال  وظيفته،  خالل  من  �لنا�ض  من  كبرية 
ينفع نف�سه فقط وال �ساحب �ملوؤ�س�سة �لتي 
يف  يجتهد  ذ�ك  فعند  فح�سب،  فيها  يعمل 
�أد�ئه و�الإخال�ض يف عمله، بعك�ض  حت�سني 
�ل�سخ�سية  مل�سلحته  �لوظيفة  ي�ستغل  من 

�ساربًا مب�سالح �الآخرين عر�ض �حلائط.
�إن  حيث  �الآخرين:  نفع  حّب  ر�بعًا: 

تقدمي  يف  �لو��سعة  �ملجاالت  من  �لوظيفة 
�ملوظف  ي�سعى  حني  للنا�ض،  �خلدمات 
به  كلف  �لذي  �لعمل  �أد�ء  يف  للتعجيل 
و�أي�سا  وت�سليمه وفق موعده بل قبل ذلك، 
�ملر�جعني،  �أحد  معاملة  باإنهاء  ي�سعى 
طويلٍة  ملدة  لة  معطَّ �ملعاملة  كانت  ورمبا 
هذ�  يد  على  �لفرج  فيكون  ذلك،  قبل 
يخدم  �لتي  �للحظة  �أجمل  ما  �أال  �ملوظف، 
فين�رسف  �لنا�ض!،  �أحد  �ملوظف  فيها 
لهذ�  يدعو  تعالى  �هلل  �إلى  يديه  يرفع  وهو 
�ملوظف �لذي خدمه، باأن يوفقه �هلل وي�سدد 
خطاه .. فمتى ��ست�سعر �ملوظف هذ� �ملعنى 
ذ – �إن �سح �لتعبري - باأد�ء �لعمل، الأنه  تلذَّ
�الأجر  بذلك  ر�جيًا  لالآخرين  �خلري  يحب 
�أنفعهم  �لنا�ض  )خري   : قال  تعالى،  �هلل  من 

للنا�ض( رو�ه �لطرب�ين
هلل  )�إن  و�ل�سالم  �ل�سالة  عليه  وقال 
�لنا�ض،  بحو�ئج  �خت�سهم  عباد�ً  تعالى 
�أولئك  حو�ئجهم،  يف  �إليهم  �لنا�ض  يفزع 
�الآمنون من عذ�ب �هلل( رو�ه �لطرب�ين وقال: 
)�ل�ساعي على �الأرملة و�مل�سكني كاملجاهد 
يف �سبيل �هلل( رو�ه �لبخاري وم�سلم، وقال:) 
�لدنيا  كرب  من  كربًة  موؤمن  عن  �ض  نفَّ من 
�ض �هلل عنه كربًة من كرب يوم �لقيامة(  نفَّ

رو�ه م�سلم
�أما �ملوظف �لذي ال يحّب خدمة �لنا�ض 
ذلك  على  قدرته  مع  �أبو�به  لهم  يفتح  وال 
قال:)  �لنا�ض،  وعند  �هلل  عند  مقيٌت  فهو 
فاحتجب  �سيئًا  �مل�سلمني  �أمر  من  ويل  من 
وفاقتهم،  وفقرهم  وحاجتهم  خلَّتهم  دون 
وفاقته  خلَّته  دون  وجل  عز  �هلل  �حتجب 

وحاجته وفقره( رو�ه �أبو د�ود

ورد في القرآن الكريم 
ونهجنا القويم الكثير من 
اآليات والعظات  التي تحث 
على أهمية الرقابة الذاتية

ٕان النفوس العالية
ال تعيش لنفسها،
بل تعيش لآلخرين

 للوظيفة هدٌف تحققه 
للدولة وللمٔوسسة

التي تعمل فيها
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  conduct السلوك  اضطراب 
disorder

ومادية  طبيعية  قو�عد  لل�سلوك  �إن 
�لور�ثية  للخريطة  طبقًا  مربجمة  وهي 
�لور�ثي  للرتتيب  وفقا  فرد  لكل  �ملر�سومة 
�جلينات،  هند�سة  �إلى  و�سوال  �لبيولوجي 
بني  �لعالقة  �إلى  �لطبية  �لدر��سات  وت�سري 
مثل  �ل�سلوكي  و�ال�سطر�ب  �لدماغي  �خللل 
كاالنطو�ء  �ل�سديدة  �ل�سلوكية  �ال�سطر�بات 
باأن  �جلزم  ن�ستطيع  وال  �حلركة  وكرثة 
�ال�سطر�بات �ل�سلوكية �سببها خلل دماغي 
حيث ت�سري بع�ض �لدر��سات �أن �سوء �لتغذية 
وكذلك  �سلوكية  ��سطر�بات  �إلى  يوؤدي  قد 
�أو  �الأ�رسة  �إلى  تعود  نف�سية  عو�مل  توجد 
�الجتماعية  و�مل�ساكل  و�لبيئة  �الأ�سدقاء 
د�خل  م�ساكل  �أو  �لطالق  �أو  �لفر�ق  مثل 
و�الإحباطات  و�ل�رسب  كاالإهمال  �الأ�رسة 
و�القت�سادية  و�ل�سحية  �لبيئية 
علماء  وي�ستطيع  �ملرت�كمة،  و�الجتماعية 
�ال�ستدالل  �لطبيعي  �الإن�سان  وحتى  �لنف�ض 
ملعرفة �ل�سخ�سية باأمناطها �ل�سلوكية وقد 
ثالثة  يف  �لفرد  �سخ�سية  �لعلماء  و�سع 

اأمناط هي :-
- �سخ�سية كما ير�ها هو 

- �سخ�سية كما ير�ها �الآخرون
- �سخ�سية كما هي يف �لو�قع

من  �لكثري  يجهل  �أنه  �الإن�سان  ف�سمة 
كل  الأن   ، عيوبه  وكذلك  وطاقاته  �سفاته 
يرى  ال  يحب  و�لذي  نف�سه،  يحب  �إن�سان 
�لعيوب كما تبدو  �أن  عيوب �ملحبوب، كما 
و�ساحبها  �لظاهر  على  جتري  لالآخرين 
فهم  �سوء  و�أن هناك  نيته ح�سنة  �أن  يعتقد 
، �إلى �آخر ما هنالك من �حليل �لنف�سية لكي 
ما  �لر�سا  ومينحها  نف�سه  �الإن�سان  يربئ 

��ستطاع .

الشخصية غير الطبيعية:
يف علم �لنف�ض هناك م�سطلح ي�ستخدم 
�أال وهو ) �ل�سخ�سية غري �لطبيعية (  بكرثة 

�لتي ميكن تعريفها ب�سخ�سية معينة و�لتي 
�ل�سخ�سية  هذه  حلامل  ميكن  ال  ب�سببها 
تطر�أ  �لتي  �لتغري�ت  مع  و�لتعامل  �لتاأقلم 
يف  �سعوبات  له  وت�سبب  �لفرد  حياة  على 
و�ل�سخ�سية  و�ملهنية  �الجتماعية  �حلياة 
و�لدر��سية وتبد�أ بو�در هذه �ل�سخ�سية غري 
وتتحكم  �ملر�هقة  �لطبيعية عادة يف فرتة 
يف �لطرق �لتي ي�ستعملها �لفرد يف تعامله 
وكيف  به  �ملحيطني  �الآخرين  �الأفر�د  مع 
يلي  وفيما  �نفعاالته  على  �ملرء  ي�سيطر 

قائمة بال�سخ�سيات غري �لطبيعية :

* الشخصية الوسواسية:
و�لنزعة  و�لنظام  بالدقة،  وتتميز 
�لتفا�سيل  باأدق  و�الهتمام  للكمال 
وعدم   ، الأمور  بدقائق  املفرط  والن�شغال 
�لقدرة على �لتعامل مع روح �لنظام و�إمنا 
�لت�سلب يف �لتعامل تقيد�ً بحرفية �الأنظمة 
يف  تبالغ  �ل�سخ�سية  وهذه  معانيها.  ال 
�ملثالية، و�الإ�رس�ف يف �لعمل بال ��سرتخاء، 
�الآخرين  على  �العتماد  على  �لقدرة  وعدم 
يف �إجناز �الأعمال، و�نعد�م �ملرونة و�لعناد 
يف ذ�ته ، كما تت�سم عادة بالبخل و�ل�سمري 
لدرجة �ملر�ض ويبالغ يف حفظ  �حلي جد�ً 

�الأ�سياء غري �ملهمة . 

* الشخصية الفصامية :
باالنطو�ئية  �ل�سخ�سية  هذه  تت�سم 
وعدم  �لو�قع  عن  و�النف�سال  و�لعزلة 
�إلى  و�مليل  �حلميمة،  �لعالقات  يف  �لرغبة 
�الأن�سطة و�لهو�يات �لفردية وال يتاأثر عادة 
بنقد �الآخرين كما يت�سف بربودة �مل�ساعر 

و�النفعاالت . 

*  الشخصية شبه الفصامية:
�إدر�ك  و��سطر�ب  �الأطو�ر  بغر�بة  تت�سم 
�لو�قع وعدم �سلوك منط حمدد يف حياته بل 
�أو  يفعل  قد  يتنباأ مبا  ال  �لذي  �الإن�سان  هو 
خيالية  .�أفكاره  م�ستجد  �أي  يف  يفكر  كيف 
ت�سذ  �سلوكياته  �أن  كما  �لو�قع  عن  بعيدة 

وو��سح  �لعادة  يف  �لطبيعي   �ل�سخ�ض 
يتلب�ض  قد  �أنه  �إال  لالآخرين  �ال�سطر�ب 
فكرة معينة ويكافح من �أجلها مهما كانت 

غريبة . 

* الشخصية المتحاشية:
�لنا�ض  تتحا�سى  �لتي  �ل�سخ�سية  وهي 
مثل  رغبة  عدم  عن  ولي�ض  خوف  عن 
�ل�سخ�سية  فهذه  �النطو�ئية  �ل�سخ�سية 
مع  لتعي�ض  خوفها  من  �لتخل�ض  تتمنى 
ت�ستطيع  ال  ولكنها  معهم  وتتعامل  �لنا�ض 
من  و�خلوف  �ل�سديد  باالرتباك  فت�سعر 
و�لهروب  �لتحا�سي  فاإن  ولذلك  �لنا�ض 
هي و�سيلتها حتى ال تقع يف �خلطاأ ولكي 
��ستمرت  �إذ�  ولكن  كر�متها  على  حتافظ 
هذه �حلالة فرتة من �لزمن يكون �أمام هذ� 

�ل�سخ�ض ثالث طرق يف حياته :-
�أعد�ء فيبد�أ يف  1 - �عتبار كل �لنا�ض 
حماربتهم ولكنه يف �الأ�سا�ض يحارب خوفه 
ويقنع نف�سه �أنه البد �أن ي�سيطر على �لنا�ض 
�ل�سخ�سية  هي  �ل�سخ�سية  وهذه  و�إذاللهم 
�الإجر�م  ت�ستخدم  �لتي  �ملري�سة  �لذكية 
يلجاأ  وقد  و�الأنانية  بالغدر  ومتتاز  �لعقلي 

�إلى �الإجر�م �جل�سدي . 
على  �ل�سخ�سية  هذه  تنطوي  �أن   - 2
�إلى  فتلجاأ  �لنا�ض  من  وتخاف  نف�سها 

خيالها . 
�سبه  �سخ�سية  �إلى  تتحول  �أن   - 3
فر�سة  �أي  ترتقب  �لتي  وهي  �نطو�ئية 
وقت  يف  باملر�قبة  تكتفي  وقد  لالنتقام 
يقتلع  �لذي  �لوح�ض  مثل  ت�سري  حتى  ما 
هذه  متتاز  �لنهاية  ويف  عليه  وما  ماله 

�ل�سخ�سيات باخليانة . 

* الشخصية الحدية:
وهي ذ�ت بعد و�حد ، �سديدة �لتطرف يف 
�ل�سديدة  �ملثالية  حيث  و�ملفاهيم  �لتفكري 
�إلى  ثانية  �لعودة  ثم  �لقيم  من  �خلروج  ثم 
مع  عالقاته  يف  متطرف  هو   . �ملثاليات 

�لتقلب خالل �ساعات �أو �أيام 
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املفرط.  والبغ�ض  املفرط  احلب  بني 
�أنه  كما  �لذ�ت  ت�سور  يف  ��سطر�ب  لديه 
فجائي يف ت�رسفاته ويت�سم بعدم �ال�ستقر�ر 
�لتي ت�سبق عادة  يف �مل�ساعر و�النفعاالت 
و�سوح  وعدم  �لذ�ت  بفر�غ  وي�سعر  �أفكاره 
�لهدف وعنده �سعف يف �لقدرة على �سبط 

نوبات �لغ�سب . 

* الشخصية الهستيرية:
�نفعاالتها  تكون  �لتي  �ل�سخ�سية  هي 

�سديدة باملقارنة باالأحد�ث.

* الشخصية االنهزامية:
�ل�سخ�سية �لتي تتمتع ب�سعف يف  هي 
�لعزمية وال تخطط وتتحدث �أكرث مما تفعل 
�ل�سكوى  كثرية  �لكالم  كثرية  �لفعل  قليلة 
�سد �لظروف وتنحني �أمام �أب�سط �لعو��سف 
تعاين من ت�سلط �أ�رسي يف �لطفولة وقهر يف 
�لبيت وخ�سوع للغري يف كل نو�حي �حلياة.

 
* الشخصية النرجسية:

وهذه  �لنف�ض،  حب  تعاين  �لرنج�سية 
�لكلمة ن�سبة �إلى �أ�سطورة يونانية ورد فيها 
ع�سق  وقد  �جلمال  يف  �آية  كان  ناري�ض  �أن 
نف�سه عندما ر�أى وجهه يف �ملاء، و�ل�سفة 
هي  �لرنج�سية  �ل�سخ�سية  يف  �الأ�سا�سية 
ويرى  لنف�سه  عا�سق  فالرنج�سي  �الأنانية 
�أنه �الأف�سل و�الأجمل و�الأذكى ويرى �لنا�ض 
�أقل منه ولذلك فهو ي�ستبيح لنف�سه ��ستغالل 
كثري�  يهتم  و�لرنج�سي  وت�سخريهم  �لنا�ض 
�ختيار  يف  كثري�ً  ويدقق  و�أناقته  مبظهره 
عيون  يف  يبدو  كيف  ويهمه  مالب�سه 
وي�ستفزه  �إعجابهم  يثري  وكيف  �الآخرين 
�أن  يريد  وال  �لنقد  ويخنقه  جد�ً  �لتجاهل 

ي�سمع �إال �ملديح وكلمات �الإعجاب . 

* الشخصية العاجزة:
الن�شاط  و�شعف  بال�شلبية  تتميز 
�أو  �ال�ستمر�ر  وعدم  و�لعقلي  �جل�سمي 
طويلة،  ملدة  و�حد  نهج  على  �ملثابرة 

وينق�ض �ساحبها �لطموح وي�سكو من عدم 
يف�سل  ما  وكثري�   ، �ملجتمع  مع  �لتكيف 
من  �لتنقل  د�ئمو  وهم  �لدر��سة  يف  هوؤالء 
عمل �إلى عمل نظر� لعدم ��ستطاعتهم حتمل 
�مل�سوؤولية ، كما �أنهم �أزو�ج فا�سلون �إال �إذ� 
فتتقلب  �مل�سيطر  �لنوع  من  �لزوجة  كانت 
�الأو�ساع وي�سبح �لزوج من ذوي �لوظائف 
�إال  �حلياة  من  يطلبون  ال  �لذين  �لب�سيطة 

�لطعام و�ل�رس�ب . 

* الشخصية المازوخية:
�لر�حة  جتد  �لتي  �ل�سخ�سية  تلك  هي 
وت�ستمتع حينما يتعدى عليها �لغري باالأذى 
�جل�سدي و�ملعنوي ، لذ� ت�سعى �أن تكون يف 

مو�طن �أذى �الآخرين لها . 

*الشخصية االعتمادية:
هي �ل�سخ�سية غري �لو�ثقة بنف�سها وغري 
�لقادرة على �لقيام باالأعمال �لتي تخ�سها 
�الآخرين  على  �العتماد  بدون  وحدها 
من  خلوفها  �الآخرين  تعار�ض  ال  وهي 
�أنها قد تفقد م�ساعدتهم وعادة تكون هذه 
�ملحيطة  �ل�سلبية  �لبيئة  نتاج  �ل�سخ�سية 
�لز�ئدين  و�لتدليل  �لرتف  على  كالرتبية 

وتلبية كل �ملتطلبات دون ��ستثناء . 

*الشخصية االنطوائية:
حتب  �لكالم  قليلة  �سخ�سية  وهي 
�لهو�يات  �لنا�ض وتف�سل  �لعزلة وتتحا�سى 

و�الألعاب �لفردية . 

*الشخصية الدورية:
بني  متقلبة  متذبذبة  �سخ�سية  وهي 
املعنويات  وهبوط  الكتئاب  من  نوبات 
و�ل�سعور  و�ل�رسور  �ملرح  من  ونوبات 

بالغبطة . 

*الشخصية الشكوكة:
وهي �ل�سخ�سية غري �لنا�سجة �نفعاليا 

وال ن�ستطيع �لتنبوؤ ب�سلوكها �مل�ستقبلي . 

*الشخصية السيكوباتية :
للمجتمع  �مل�سادة  �ل�سخ�سية  وهي 

وتنق�سم �إلى ق�سمني:
�ل�سيكوباتي �ملتقلب �لعاجز   - 1

�ل�سيكوباتي �ملتقلب �لعدو�ين   - 2

ال�شخ�شية  كل هذه الأمناط من �شمات 
�سفات  من  �الأو�سع  �لقطاع  متثل  وغريها 
�ملدر�ء �أثناء قيادتهم و�إد�رتهم ملوظفيهم .

موؤلفاته  �أن  على  �عتماد� 
تعترب  و�لعلمية  �الأكادميية 
�الإد�رة،  علوم  يف  رئي�سا  مرجعا 
برنامج  وقوة  �أهمية  وعلى 
�إد�رة  يف  �لتنفيذي  �ملاج�ستري 
جامعة  تطرحه  �لذي  �الأعمال 
�لدكتور  �الأ�ستاذ  تلقى  �ل�سارقة 
كليتها  عميد  �إبر�هيم  بكر  �أبو 
من  دعوة  �الأعمال،  الإد�رة 
جامعة كامربيدج �لربيطانية مع 
بهذ�  �جلامعة  طلبة  من  جمموعة 
�لربنامج، للم�ساركة بور�سة عمل 

عقدتها كليتها الإد�رة �الأعمال. 
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احتفل مربى ال�سارقة لالأحياء املائية باليوم العاملي للمحيطات الذي يحتفي به املربى املائي �سمن مبادرة 
امل�سوؤولية املجتمعية "الأننا نهتم" للعام ال�ساد�س على التوايل، ورافق هذا االإعالن اإطالق عدد من ح�سان البحر 

كجزء من احلفاظ على التنوع البيولوجي للبيئة البحرية.

خاص/مرامي

الثروة البحرية
وق���د �أط��ل��ق  ف��ري��ق �مل��رب��ى �مل��ائ��ي، 
لت�سوير  �الم��ار�ت  جمموعة  مع  بالتعاون 
ح�سان  �سغار  من  ع��دد�ً  �لبحرية،  �حلياة 
بيئته  يف  �لبلوغ  �سن  و�سلت  �لتي  �لبحر 

�لطبيعية.
�حل��ي��و�ن��ات  و�إط����الق  �إك��ث��ار  وي�سب 
�لبحرية �ملذكورة يف �إطار �جلهود �مل�ستمرة 
لالأحياء  �ل�سارقة  مربى  �إد�رة  تبذلها  �لتي 
�ملائية يف دعم �لرثوة �لبحرية، حيث قام 
البعمل  �لبحرية  لالأحياء  متخ�س�ض  فريق 
�ملهرج  �أ�سماك  �إكثار  يف  عديدة  جت��ارب 
وح�سان �لبحر، ومتكن �لفريق من �لنجاح 
يف هذه �لتجارب بعد حماوالت عدة التز�ل 
م�ستمرة ومثمرة يف �سوء �خلرب�ت �لكثرية 
�لتي جاءت بها نتائج �لتجارب و�لدر��سات.

"ألننا نهتم"
�أن��و�ع��ًا  �مل��ائ��ي  �مل��رب��ى  ويحت�سن 
�ملحلية،  �لبحرية  �لكائنات  من  خمتلفة 
كما يقوم فريق �الأحياء �ملائية يف �ملربى 
�ل�سارقة  �إم��ارة  مياه  من  �ال�سماك  بجمع 
�لفريق  ق��ام  لها،حيث  �لتابعة  و�مل���دن 
�ملذكوربرئا�سة  �خ�سائي �الحياء �لبحرية 
و�الإك��ث��ار،  �لبحوث   جم��ال  يف  بالتو�سع 
و�سمكة  �لبحر  ح�سان  �إك��ث��ار  يف  وجن��ح 
و�لدر��سات  �لتجارب  من  �سنة  بعد  �ملهرج 

يف هذ� �ملجال.
نهتم"  "الأننا  م��ب��ادرة  وت�سمل  ه��ذ� 
للم�سوؤولية �ملجتمعية �لعديد من �لفعاليات 
جهات  مع  بالتعاون  تقام  �لتي  �ل�سنوية 
�ل�سو�طئ  خمتلفة يف �الإمارة مثل: تنظيف 
�ل��ت��ط��وع��ي، و�مل���ح���ا����رس�ت �ل��ت��وع��وي��ة 
�لبيئية،  و�حل��ي��اة  �لبحرية،  �لبيئة  ح��ول 
�لعمل  وور���ض  �ملتخ�س�سة،  و�ملعار�ض 
هذه  بتنفيذ  ويقوم  لالأطفال،  �لتوجيهية 
بال�ساأن  متخ�س�سة  �سخ�سيات  �لفعاليات 
من  و��سع  جمهور  ولها  و�لبحري،  �لبيئي 

خمتلف �ل�رس�ئح �ملجتمعية.

كائناتي البحرية
�ل�سارقة-  متاحف  �إد�رة  نظمت  كما 
�ل�سهرية  �لتعليمية  عملها  ور���ض  و�سمن 
�سمن  وذل���ك  ج���دي���دة،  ور����ض  خم�ض   -
ثقافة  ب��دع��م  �خل��ا���س��ة  ��سرت�تيجياتها 
�لتي  �ملتحفية  حزمتها  ح��ول  �جلمهور 
ا، حيث ت�سمنت  ت�سم 16 متحًفا متخ�س�سً
�لكائنات  عن  معلومات  �جلديدة  �لور�ض 

�ل��ب��ح��ري��ة، و�أق��ي��م��ت يف 
�ل�سارقة  مربى  ق��اع��ات 
ل����الأح����ي����اء �مل���ائ���ي���ة، 
وم��ت��ح��ف��ي �ل�����س��ارق��ة 
ل��ل��ف��ن��ون، و�ل�����س��ارق��ة 

�لعلمي.

حيث ��ست�ساف مربى 
�ملائية  لالأحياء  �ل�سارقة 
بعنو�ن:"كائناتي  ور�سة 
وك���ان���ت  �لبحرية"، 
�الأطفال  لفئة  خم�س�سة 
����س���ن���و�ت   3-6 ب����ني 
وع����ائ����الت����ه����م، ح��ي��ث 
ت���ع���رف �حل�������س���ور من 
�لكائنات  على  خاللها 
تتمتع  وم���ا  �ل��ب��ح��ري��ة، 
جمالية  م��ي��ز�ت  م��ن  ب��ه 
�سمكة  ومنها:  خمتلفة، 
�لبحر.  وجن���م  �مل��ه��رج، 
للم�ساركني  �أتيحت  وقد 
يف �لور�سة فر�سة �لقيام 
�لبحري  �حليو�ن  بطباعة 
�للوحات  على  �ملف�سل 
بر�سمها  �سيقومون  �لتي 

�ل��ور���س��ة م���ن وح��ي  يف 
م�ساهد�تهم للكائنات �لبحرية �ملختلفة يف 

�ملربى.

كادر
�ل��ع��امل��ي  �ل��ي��وم  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
تقام  عاملية  �حتفالية  ه��و  للمحيطات 
�ملتحدة  �الأُم���م  منظمة  قبل  م��ن  �سنويًا 

و�لعلوم"�ليون�سكو"،  و�لثقافة  للرتبية 
�لكبري  �ل�سعوب بالدور  وذلك بهدف توعية 
�ليومية،  �لذي تلعبه �ملحيطات يف �حلياة 
�مل�ستوى  على  حمايتها  �إل���ى  و�ل��دع��وة 
�لتي يخلفها  �لعاملي من خمتلف �الأ�رس�ر 
�سلبًا  للبيئة، و�لتي توؤثر  �ل�سيئ  �الإ�ستخد�م 
�أثر  وين�سحب  �لبحرية  �لكائنات  حياة  يف 

ذلك على حياة �الإن�سان حول �لعامل.

مربى الشارقة يحتفل
باليوم العالمي للمحيطات
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األكاديمي والكاتب 
وإالعالمي والناقد األردني

د. خالد عبد العزيز الكركي
حائر بين األدب والسياسة!
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�سخ�سية ثرية ب�سمتها ونطقها... فاإن �سمتت راح قلمها ي�سول ويجول بحقول 
اللغة العربية من اأدب، نقد، و�سعر متبخرتا مبا يخطه من بنات اأفكار حامله، واإن نطقت اأغنت 
بحديثها مرتادي منربها اإن كان قاعة درا�سية بجامعة اأو جل�سة حوارية كتلك التي خ�ست بها 

مرامي فكان هذا احلوار، وكانت تلك مالمح خمت�رشة ل�سخ�سية الدكتور خالد عبد العزيز الكركي 
متحدثا عن م�سريته االأدبية وال�سيا�سة، بعد اأن متكنت ال�سيا�سة من اأن تلب�سه ثوبها لعدة 

�سنوات ومبراكز قيادية متقدمة يف اململكة االأردنية الها�سمية وكما جاء باحلوار التايل.

حوار/ وداد يوســـف

أسرتني اللغة
 العربية بجمالها

ضيافةفي

منهم  أي  حال  بلسان  	•
الكاتب  مرامي،  ستحاور 
أم  الشاعر  الناقد،  األديب، 

السياسي؟
�أن يت�سكل �الإن�سان باأعمال كثرية  بعد 
يجد نف�سه حائر� كما �أنا �الآن، بني �سخ�سية 
�سطور  لكتابة  �ملنطلق  �ملبدع  �الأديب 
بال�سماء  �لطيور  كما  حر  �ساعر  ما،  موؤََلف 
ورمبا ناقد يحاكم �لعبار�ت وي�سعى للنيل 
�ل�سيا�سي  �سخ�سية  وبني  خو�فيها،  من 
�لنا�ض،  ينفع  ال  وقد  ويكذب  ي�سدق  �لذي 
وبني �سخ�سية ثالثة وهي �الإعالمي خمرب� 
�الآخرين مبا يجري وقد اليفيد �لنا�ض ب�سيء 
�الأكادميي  �سخ�سية  تنربي  وهنا  كذلك، 
ولكني  منربي،  �سد�رة  لتحتل  �ل�سادق 
و�سط كل هذه �ل�سخ�سيات يغالبني �ل�سوق 

�لب�سيط  �لقروي  �ملعلم  ل�سخ�سية  الأعود 
حيث نقاوة �ل�سبح و�لكلمة و�ل�سحكة كما 

هي �لنا�ض كذلك.

ذاك  تحول  كيف  	•
تلك  كل  ٕالى  القروي  المعلم 

الشخصيات؟
�آ�رس  جمال  و�لزهور  للطبيعة  كما 
�لعربية  �للغة  �لبدء  ومنذ  �أُ�رستني  هكذ� 
ب�سماع  �ملتيم  �لطفل  و�أنا  بجماليتها، 
من  �هلل،  رحمها  و�لدتي،  علّي  تق�سه  ما 
�الأكرب  �الأخ  بذكاء  و�ملبهور  حكايات، 
ومكتبته  �لعربية  للغة  بدر��سته  �ملتفوق 
ميزة  مع  �لكتب،  مبئات  �أرففها  �ملتخمة 
�لديني  �لعامل  بفاعلية  �لقروي  �ملجتمع 
ومتتعهم بروحانية خا�سة جتعلهم بحاجة 
�إال بلغتهم  للتعبري فال يجدون لذلك �سبياًل 
ومفرد�تها، �أذكر �أين حتى بعد �أوفدت لدر��سة 
�آنذ�ك،  �ملد�ر�ض  حلاجة  �الإنكليزية  �للغة 
فغريت  للعربية  ع�سقي  دحر  من  �أمتكن  مل 

�أيدي  على  بدر��ستها  وحظيت  �لتخ�س�ض 
�إبر�هيم  �سيف،  ك)�سوقي  �الأ�ساتذة  كبار 
�ل�سامر�ئي و�سامي �لدهان(، حتى در��ستي 
�لربيطانية  كمربدج  بجامعة  للدكتور�ه 
و�لعروبة(.الأدرك  بعنو�ن)�الإ�سالم  كانت 
�للغوية  �ل�سياغة  ملوهبة  �متالكي  بعدها 
و�الإعالم  و�لنقد  �الأدبية  �لكتابة  فتاأخذين 

وبحور �ل�سعر ومعانيها. 

أهم  تذكر  هل  	•
أرفف  احتضنْتها  التي  الكتب 

مكتبتكم المنزلية آنذاك؟
�لتخ�س�سات  بكافة  منوعة  كتب 
ودو�وين  حمفوظ  جنيب  كرو�يات  �الأدبية 
و�لتاريخية،  �لعلمية،  و�لكتب  قباين،  نز�ر 
و�ل�سيا�سية ويف نهاية �خلم�سينات دخلتها 
يف  وجدت  �لكويتية،  )�لعربي(  جملة 
و)�ألف  غاندي(،  قدمي  عند  )نهرو  مكتبتنا 
هذه  �أحد  �آخذ  كنت  مرة  وكل  وليلة(،  ليلة 
�لكتب و�أذهب به لقريتي)�لعدنانية(، حيث 
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صدر لي خمسة وعشرون 
مٔولفًا ٕاضافة ٕالى عشرات 
البحوث والدراسات األدبية 

المنشورة

أنا ال أخشى على 
اللغة العربية من 
الخارج بل أخشى 
عليها من أهلها

منها  �أعود  وال  موؤتة،  معركة  فيها  وقعت 
تاأثري  فكريا، ورمبا مدى  �لتهامه  بعد  �إال 
باأجو�ء هذه �لقرية وتاريخها جعلني �أ�سمي 
�أبطالها)عبد  باأ�سماء  �لتو�أم  �لثالثة  �أبنائي 
كلما  �لطر�فة  قبيل  ومن  جعفر(،  زيد،  �هلل، 
عبد  �مللك  جاللة  للقاء  �لظروف  �ساءت 
�أبطال  "كيف هم  �لثاين ي�ساألني قائال:  �هلل 

موؤتة؟".

باللغة  كمتخصص  	•
اليوم  واقعها  هل  العربية 

يبعث الطمأنينة بنفسك؟
من  �لعربية  �للغة  على  �أخ�سى  ال  �أنا 
�خلارج بل �أخ�سى عليها من �أهلها، �إن كان 
يحبونها  فالذين  يخون،  من  هو  �ملحب 
�لقر�آن  لغة  �إنها  قائلني  عنها  ويد�فعون 
هوؤالء  هم  و�ل�سعر،  �حل�سارة  نقلت  ولغة 
�أهل  و�أ�سبحو�  عنها  تخلو�  من  �أنف�سهم 
�إتقانهم  �أن  ظنو�  �أو  بها،  وقبلو�  �لعامية 
ح�ساب  على  فخر�  �سيزيدهم  �أخرى  للغة 
هذه  يخرب  من  �أول  فهم  �لعربية،  لغتهم 
�للغة. �لعربية لغة طبيعية كما الأي �أمة يف 
هذ� �لعامل لغتها، و�أنا ال �أعرف بلد�ً بالعامل 
ال  و�أنا  �ل�سليمة،  لغته  بغري  �أهله  يتحدث 
عن  ولكن  �لف�ساحة  بليغة  لغة  عن  �أحتدث 

لغة عربية �سليمة باأقل تقدير.

بواقع  رأيك  ما  كناقد  	•
النقد عربيا وفاعلية دوره؟

�أدبيتني:  وجهتني  على  �لنقد  يركز 
كال�سعر،  �ل�سادرة  �لعربية  �الأعمال  �الأولى 
�لذ�تية،  و�ل�سرّي  �لق�سرية  �لق�سة  �لرو�ية، 
و�أعتقد �أن �لنقد بهذ� �جلانب جاٍر مب�ستوى 
معقول ولي�ض �ملق�سود هنا �لنقد �ل�سحفي 
بل ما يتحقق باجلامعات �إذ يلقى �الهتمام 
�لعربي.  و�الأدبي  �لثقايف  بامل�سهد  �الأكرب 
بينما �لنقد بالوجهة �لثانية �أي ملا يرتجم 
بل  �الأول  باجلانب  �لنقد  يو�زي  ال  فهذ� 
ترجمات  وجود  رغم  فيه،  مق�رسون  نحن 
يف غاية �الأهمية كرتجمة )�سالح علماين( 
لكل موؤلفات ماركيز، وقد كتب عنه كما مل 
من  ترجم  الأنه  �آخر  �سخ�ض  �أي  عنه  يكتب 
�الإ�سبانية للعربية مبا�رسة، كذلك ترجمات 
وترجمة  �لقاهرة،  من  عناين(  )د.حممد 
)�سامي �جلندي لدي�ستوف�سكي( كانت و�حدة 
تق�سرينا  ودليل  �لرتجمات،  �أف�سل  من 
جنيب  �إبد�عات  �ُسوقت  عندما  يت�سح 

حمفوظ برتجمتها نالت جائزة نوبل.

هذا  لتجاوز  السبيل  وما  	•
التقصير؟

للرتجمة  متقدمة  موؤ�س�سات  تاأ�سي�ض 
�الإمار�ت،  ودولة  ببريوت  �ملوجودة  كتلك 
�إيجاد تخ�س�سات لتدري�ض �للغات �الأجنبية 
�للغات،  وبكافة  بينها  فيما  و�لرتجمة 
يجيدون  وهم  تخرجو�  مثال  فاأبنائي 
و�لرتجمة  و�الإنكليزية  �لكورية  �للغتني 
بهما، ومطلوب منا تاأ�سي�ض دو�ئر ��ست�رس�ق 

هو  كما  �للغات  لكافة  يرتجم  ما  تختار 
�حلال يف �ملعهد �لعربي بباري�ض، ولت�سجيع 
باجلامعة  بادرنا  فقد  مثال  �لرتجمة 
بحث  �أي  ن�رس  ر�سوم  كافة  بدفع  �الأردنية 
باأية جملة عاملية، ور�سوم ت�سجيل بر�ء�ت 

�الإخرت�ع عامليا ومهما كان �ملبلغ. 

العمل  تأثير  كان  كيف  	•
السياسي على أدائك األدبي؟

لكل مرحلة من مر�حل �حلياة �أهميتها 
حتى و�إن كانت موؤذية وموجعة، و�ل�سيا�سة 
كانت �أمر�ً مفرو�سًا علّي و�آذتني متاما على 
عام  ففي  و�الأدبي،  �الأكادميي  �مل�ستوى 
وزير�  �ل�سيا�سية  تكليفاتي  بد�أت   )1989(
رئي�سًا  و�الإعالم،  للثقافة  وزير�  للثقافة، 
ثم  �لر�حل  ح�سني  للملك  �مللكي  للديو�ن 
�لوزر�ء وهكذ�  لرئي�ض  فنائبًا  له،  م�ست�سار�ً 
ل�سبع �سنو�ت متتالية، ثم عدت للجامعات 
وهنا �ألفت �أف�سل ما كتبت �نتقاما للمرحلة 
�لعمل  من  �ل�سيا�سة  فيها  �أخذتني  �لتي 

�أولها  �ألفت خم�سة ع�رس موؤلفًا  �الأدبي، وقد 
�لذ�تية(  �ل�سرية  �أو  و�لر�سا  �ل�سرب  )�سنو�ت 
�أحد ف�سوله )يف بيتنا وزير(  وكان عنو�ن 
�سحفية  موؤ�س�سة  تر�أ�ست  قد  كنت  وحينها 

)جريدة �لر�أي �الأردنية(.

العمل  عاودت  ولكنك  	•
السياسي ثانية فهل كانت له 

عواقب مماثلة؟

و�سغلت  وز�ر�ت  بعدة  كلفت  فقد  نعم 
�مللك  جاللة  بعهد  ثانية  نف�سها  �ملنا�سب 
عبد �هلل �لثاين و�آخرها كان رئي�ض �لديو�ن 
وع�سو   )2011/2012( عام  �مللكي 
�أنف�سل  مل  لكني   ،)2013( �الأعيان  جمل�ض 
باملرة �لثانية عن �مل�سهد �لثقايف، وكانت 
يل كتاباتي، وقد دخلت عامل �ل�سعر باإ�سد�ر 
و)رجع   )-2005 �ليا�سمني  )مقام  ديو�ين 
يف  ثالث  عمل  ويل   )2007  – �ل�سهيل 
طريقه للن�رس، وقد كان الإمكاناتي �لنقدية 
�لن�ض  على  �أحكم  �أن  على  لقدرتي  �أثر 
�ل�سعري،فتاأخر �إ�سد�ر�تي �ل�سعرية كان له 
نتائج �إيجابية على نتاجي �ل�سعري.ولو �أين 
�أ�سدرت عن �ملتنبي كتابني الأين متيم بهذ� 

�ل�ساعر.
حصيلة  هي  كم  	•

مٔولفاتك اليوم؟
موؤلفًا  وع�رسون  خم�سة  يل  �سدر 
و�لدر��سات  �لبحوث  ع�رس�ت  �لى  �إ�سافة 
�الأدبية �ملن�سورة، وقد تناولت كبار �الأدباء 
و�ل�سعر�ء يف كتاباتي كطه ح�سني و�ملتنبي 
و�الأدب �لعربي من نهاية �لع�رس �لعبا�سي 
كتابات  عدة  ويل  �حلديث،  �لع�رس  �لى 
نقدية( )قر�ء�ت  برنامج  �لى  �إ�سافة  نقدية 
و�إلقاء  �لها�سمية،  �الأردنية  �ململكة  الإذ�عة 
�الأدبية  و�ملو��سم  بامللتقيات  �ملحا�رس�ت 
و�ملهرجانات  باملوؤمتر�ت  و�مل�ساركة 

�ل�سعرية د�خل �الأردن وخارجها. 



وداد يوســـف

حنان محمد المحمود
هكذا نجحت في تجاوز تحديات األم العاملة

راحت بعفوية م�ستحبة تتذكر وقع خطاها يف م�سريتها 
املهنية ومل تكن تبالغ بتقديرها ل�سعة كل خطوة، اإال 
اأن ت�سارع جناحاتها بكل مهامها حتدثت واأعلنت عن 
اإماراتي متميز تاألق مبكرا، لي�سابق  هويتها كنموذج 
ال�سنني بريادته وهذا ما �سنطالعه عرب ال�سطور التالية 

ب�سرية ال�سابة االإماراتية حنان املحمود...

المكتبة المنزلية الغنية 
انعكست ٕايجابًا على حنان

وجدت في نادي الفتيات 
البيئة الداعمة للتمّيز

و�لدها  يعد  حيث  �الأمريكية  كارولينا(  )نورث  بوالية  �لنور  �أب�رست 
و�لو�لدة  �ملعمارية،  بالهند�سة  �لدكتور�ه  على  �حلا�سل  �ملحمود(  )حممد 
�ملاج�ستري  تعد  وكانت  �لكويتية  و�لكاتبة  �ل�سحفية  �لناه�ض(  )فاطمة 
بالفل�سفة وعلم �لنف�ض، وهذ� �لتنوع باهتمام �لو�لدين بني �لعلمي و�الأدبي 
�أرففها  مدعما مبكتبة منزلية حتت�سن  �أتاح ل)حنان(غنًى معرفيًا كبري�ً 
ما يزيد عن �لثالثة �آالف كتاب، وهذ� ما �نعك�ض على م�ستقبلها و�إخوتها 

�لثالثة ومتيّزهم.
�أوال رغم والدتها  �أ�سالة عروبة و�لدي حنان دفعتها لتتقثف عربيا 
�لعربي  �الأدب  يف  فقر�أت  �لتعلم،  جمال  لها  و�سع  ما  وهذ�  �أجنبي  ببلد 
و�الإنكليزي وبعمر مبكر متاأثرة باهتمامات �لو�لدة و�أعجبت مباركيز وال 
�سك رو�يته )مائة عام من �لعزلة( فقر�أتها بثالث ترجمات، وجالت بفكرها 
�ملنوعة  �ملو�سوعات  بقر�ءة  ولعه  و�لدها  م�ساركة  �لعلمية  باملو�سوعات 
وجمعها، ومل توفر حنان بنف�ض �لوقت �أي جهد لتنمية هو�يتها بفن �لر�سم 
و�لت�سميم  �لت�سوير  لهو�ية  بعد  فيما  طورتها  معار�ض،  بعدة  ف�ساركت 
�لذي كونته مبنزلها،  �لغر�فيكي وهي مو�ظبة مبمار�ستها يف �ال�ستوديو 
بالت�سويق  وتخ�س�ست  �ل�سارقة  بجامعة  �إد�رية  معلومات  نظم  در�ست 
لتما�سي ميولها �لفنية وروؤيتها �الإبد�عية مع متطلباته، و�ختارت در��سة 

�خلط �لعربي �سمن �ملقرر�ت �الختيارية من كلية �لفنون.
كان دخولها نادي �سيد�ت �ل�سارقة للعمل يف ق�سم �لفعاليات ولثالث 
�لبيئة  فيه  وجدت  حيث  �لتمّيز،  نحو  �لكبرية  خطوتها  مبثابة  �سنو�ت 
تقّيمه،  �ملتمّيز  �لعمل ولالأد�ء  �ملقيدة ببريوقر�طية  �لفعالية غري  �لد�ئمة 
ومن �أهم �لفعاليات �لتي نظمتها فيه حفل )تا يرجع بحرك �أزرق( للفنانة 
يا  )�سالم  كحملة  ن�ساطات  عدة  بتنطيم  �ساركت  كذلك  �لرومي(،  )ماجدة 
�سغار( و�حلفل �خلريي )بحبك يا لبنان( للفنانة فريوز، وجلنة )ثقافة بال 
و�آخرها حفل  �خلليجية  �لن�سائية  �لدورة  منزل،  بكل  لعمل مكتبة  حدود( 

�ليوبيل �لف�سي لنادي �سيد�ت �ل�سارقة.
بجميع  �خلدمة  م�ستوى  لتقييم  �لعمليات  الإد�رة  �نتقالتها  جاء  ثم 
�إد�رة  م�سوؤولية  �لنادي  ت�سلم  وعند  لتطويرها،  و�لعمل  �لنادي  مر�فق 
�ملحمود(  ل)حنان  �أوكلت  و�ملوؤمتر�ت  للمنا�سبات  جو�هر  قاعة  م�رسوع 
�لعمليات، فكانت جتربة  باإد�رة  �إ�سافة لعملها  �إد�رة �مل�رسوع  م�سوؤولية 
�قرتح  �الإجناز  نهاية  وبعد  و�الإد�رية،  �الإ�رس�فية  قدر�تها  �سقلت  غنية 
فلم يكن  �لنادي  �بنة  نف�سها  �لقاعة، والأنها تعترب  �إد�رة  تر�أ�ض  �أن  عليها 
�أ�سو�ره  خارج  مكان  يف  باالإبد�ع  لطموحها  �إال  تركه  �ل�سهل  من  عليها 
للتفرغ الإد�رة �لقاعة �لتي تنعم باإ�رس�ف مبا�رس من �سمو �ل�سيخة جو�هر 

�لقا�سمي و�سعادة �ل�سيخة بدور بنت �سلطان �لقا�سمي.
�الأول  بعامها  �لقاعة  يف  �ملنفذة  فعالية  وخم�سون  �ملائة  وكانت 
و�أ�سبحت  �إد�رتها،  كفاءة  على  دلياًل   2013 فرب�ير   يف  �فتتاحها  بعد 
�ملحلية  �لفعاليات  با�ست�سافة  �ل�سارقة  م�ستوى  على  �الأولى  �لقاعة  هي 
و�الأعر��ض، وكل �أمنيات حنان �أن تكون �لقاعة �الأولى يف �الإمار�ت، وما 
ي�سعد حنانًا بنجاحها �أنها جتاوزت حتديات �الأم �لعاملة فهي �أم لطفلني 
)عبد �هلل( و)رجاء( وتدين بال�سكر لكل من ي�سجعها لال�ستمر�ر وعلى ر�أ�سهم 

زوجها �ل�سيد )عي�سى �لقرق(.

مدير قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات

تجاوزت تحديات
األم العاملة 

8081 8081
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ويعد هذا الن�شاط من فعاليات املنتدى 
�الإ�سالمي  و�ملنتدى  تاأ�سي�سه،  �لرئي�سة منذ 
�مل�رسوع  �إجناز  يف  �أن�سطته  كافة  يكر�ض 
�ساحب  يتبناه  �لذي  �لثقايف  �حل�ساري 
عمل  �آلية  وفق  �ل�سارقة،  حاكم  �ل�سمو 
بالكتاب  �العت�سام  على  ت�ستند  ثابته 
�ملنتدى  �أن  باعتبار  �لنبوية،  و�ل�سنة 
باملقام  تعنى  وموؤ�س�سة  باالإمارة  منارة 
�الأول بن�رس�لثقافة �الإ�سالمية ورفع �لوعي 
�لعلمية   �لدورة  وتنظم  حولها؛  �ملجتمعي 

بح�سور  اأكرث من 130 طالب علم انطلقت الدورة العلمية ال�سيفية الرابعة ع�رشة حول ال�سرية النبوية 
العطرة والتي حملت هذا العام �سعار "واإنك لعلى خلق عظيم"، نظمت الدورة برعاية �ساحب ال�سمو 
املنتدى  ونظمها  ال�سارقة،  حاكم   لالحتاد  االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  بن حممد  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
النبوية للر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم وف�سائله يف  ال�سمائل  اإلى غر�س  االإ�سالمي يف جامع املغفرة، وهدفت 
بها، وع�ّسوا عليها  املهديني، مت�ّسكوا  الرا�سدين  اخللفاء  و�سنة  ب�سنتي  لقوله {عليكم  املجتمع م�سداقًا  اأبناء 

بالنواجذ}.

�لنبوية  �ل�سرية  حول  �حلالية  ن�سختها  يف 
خلق  لعلى  �سعار"و�إنك  وحتت  �لعطرة 
نالته  �لذي  بالتكرمي  لالحتفاء  عظيم" 
�أهمية  وحول  �الإ�سالمية.  �لثقافة  عا�سمة 
�لدورة حتدث �سعادة �أ.ماجد بو�سليبي �أمني 
�ل�سارقة  هي  هذه   " قائاًل:  �ملنتدى  عام 
�لفكر  �لنرية �سارقة  �لعلم و�ملعرفة  �سارقة 
و�سارقة �الإبد�ع، �سارقة �لثقافة �الإ�سالمية 
للعام  �ل�سيفية  �لعلمية  �لدورة  ت�ست�سيف 
وطلبتها  و�سيوفها  بعلمائها  ع�رس  �لر�بع 

يرعاها  حميدة  �سنة  وهي  كعادتها، 
بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
�الأعلى  �ملجل�ض  ع�سو  �لقا�سمي  حممد 
 – �هلل  حفظه   – �ل�سارقة  حاكم  لالحتاد 
وقفًا  �لدورة  وتقام  "و�أ�ساف:  �سنويَا 
حلقات  �سكل  على  يوميًا  �ملغفرة  بجامع 
ودرو�ض علمية وفق �ملنهج �لتقليدي �لقدمي 
�إال  اليكون  و�لذي  �ل�رسعي  �لعلم  طلب  يف 
نحن  �لعلماء،  عند  �لركب  وثني  بامل�سجد 
رحلة  �أمام  �لدورة  لهذه  بتنظيمنا  �ليوم 

ضمن احتفاالت الشارقة عاصمة الثقافة اإلسالمية

المنتدى اإلسالمي

خاص/مرامي

�سياء  فيها  نلم�ض  رحلة  �ملرة  هذه  �أخرى 
ونقتدي  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �خللق  خري 
و�أردف  �خلالدة".  وب�سنته  �ل�رسيف  بهديه 
و�ل�سمائل  �ملحمدية  "�لف�سائل  بو�سليبي: 
�لنبوية �إمنا هي تطبيق ملا ورد ون�ض عليه 
�أن يكون  �لكرمي، وترجمة ملا يجب  �لقر�آن 
وتثقيف  و�أقو�له،  �أفعاله  يف  �مل�سلم  عليه 
يف  �الأهم  هو�ل�سبيل  �إمنا  بها  �ملجتمع 
�سياغة قيم �ملجتمع، الأنها توقد يف �لنف�ض 
�اللتز�م  على  وحت�ض  �لوجد�ن،  م�ساعر 
بالف�سيلة"، وقال بو�سليبي": �لدورة مو�سم 
�لدولة  �إمار�ت  من  �لعلم  طلبة  ي�ستقطب 
�لدر��سات  �أو  �ل�رسعي  �لعلم  �سو�ء من طلبة 
�الإ�سالمية و�ملهتمني باأخذ �لعلم عن علماء 
وم�سايخ �أفا�سل نحر�ُض على ��ست�سافتهم 
بعلومهم  �لدورة  الإثر�ء  �ملو�سم  هذ�  خالل 
بكافة  العلوم  هذه  لرتباط  وذلك  النرية، 
�ليومية" وركز  �مل�سلم  �لفرد  حياة  جو�نب 
بو�سليبي" على �أن �سيوف عا�سمة �لثقافة 
هم  �لدورة  خالل  �لعام   لهذ�  �الإ�سالمية 
�لعربي،  �لعامل  م�سايخ  �سفوة  من  ثلة  من 

خالل  ي�ست�سيف  �ملنتدى  �أن  �إلى  �إ�سافة 
هذه �لدورة �سيوفًا من خارج �لبالد كطلبة 
�إطار  يف  وهذ�  وكازخ�ستان  �لهند،  دولة 
وخدمة  ن�رس  على  �لر�مية  �الإمارة  جهود 
�لدورة  برنامج  وعن  �ل�رسعية"  �لعلوم 
�أربعة  �إلى  �لدورة ق�سمت  " �أن  �أكد �سعادته 
�ل�سيخ  لف�سيلة  �أولها  درو�ض علمية يوميًا، 
عبد�لكرمي  معبد  �أحمد  �لدكتور  �الأ�ستاذ 
�ل�رسيف،  �الأزهر  �لنبوي يف  �أ�ستاذ �حلديث 
�سحيح  يف  �لنبوية  �ل�سرية  مو�سوع  يف 
�ل�سنة  يف  �ل�سرية   ( مو�سوع  يف  �لبخاري 
�لنبوية ( بعد �سالة �لفجر، ثم در�ض �لع�رس 
�إدري�ض  �لدكتور  �الأ�ستاذ  �ل�سيخ  لف�سيلة 
�لقرويني  جامع  خطيب  �لفهري  �لفا�سي 
�لقرويني  بجامعة  و�أ�سوله  �لفقه  و�أ�ستاذ 
كتاب  من  �ملنتقى  كتاب  ي�رسح  بفا�ض، 
مو�سوع  يف  عيا�ض  للقا�سي  �ل�سفاء 
)ف�سائل �لر�سول -عليه �ل�سالم- وحقوقه(، 
يعقبُه در�ض ما قبل �ملغرب لف�سيلة �ل�سيخ 
�أ.د عبد�حلكيم �الأني�ض ي�رسح كتاب خمت�رس 
و�سرية  و�سلم  عليه  �سلى  �لنبي  �سرية 
�الإمام �حلافظ عبد�الإمام  �لع�رسة  �أ�سحابه 
) علم �ملغازي و�ل�سري(  �ملقد�سي يف در�ض 
�ملغرب،  �سالة  �إلى  �ل�ساد�سة  �ل�ساعة  من 

للمقرئ  �الإقر�ء  جمل�ض  �لعام  لهذ�  و�جلديد 
�لدكتور  �الأ�ستاذ  �ل�سيخ  ف�سيلة  �مل�سهور 
علمية  )حلقات  يف  �س��وي��د  ر�س��دي  �أمي��ن 
�لر�سول �سلى  �لتالوة على هدي  لت�سحيح 
– خريكم  �هلل عليه و�سلم يف تالوة �لقر�آن 
�سالة  بعد  وعلمه-(،  �لقر�آن  تعلم  من 
�ملغرب يوميا يف جامع �ملغفرة بال�سارقة" 
�أن �ملحور �خلام�ض  �إلى  كما نوه بو�سليبي 
يلقيه  للدورة  �لثاين  �الأ�سبوع  يف  يبد�أ 
�أيوب  ف�سيلة �ل�سيخ �الأ�ستاذ �لدكتورعيادة 
�لكبي�سي �سمن �سل�سلة �لتف�سري �ملو�سوعي 
�ل�سرية   ( �لكرمي يف مو�سوع  �لقر�آن  الآيات 
�ل�ساد�سة  �ل�ساعة  من   ) �لقر�آن  يف  �لنبوية 
�إلى �سالة �ملغرب، و�ختتم بو�سليبي قائاًل: 
�سمن  و�سع  تاأ�سي�سه  منذ  �ملنتدى  �إن 
�أهد�فه �لرئي�سية تفعيل دور �مل�ساجد بيوت 
باملعلومة  و�إ�سباعه  �ملجتمع  لتوجيه  �هلل 
�ل�رسعية �لو�سطية، وحت�سني �الأمن �لروحي 
الأبنائه، ونحن على هذ� �مل�سلك نفذنا عدد�ً 
�حلقوق،  فقه  منها:  �لعلمية  �لدور�ت  من 
�أ�سول �الآد�ب، �لفقه �الأكرب، و�إ�سافة لدورة 
دورة  كانت  و�آخرها  �حلكمة  ينابيع  حول 
�ل�سحابة �لكر�م - ر�سي �هلل عنهم- ودوة 

فقه �لدعوة.

إالقراء لـ أ. د أيمن سويد



الجواب :
عنهم  و�سن�ساأل  �أعناقنا،  يف  �أمانة  �الأبناء 
ر�ٍع  "كلكم  �حلديث:  ويف  �لقيامة،  يوم 
و�جبنا  ومن  رعيته"  عن  م�سوؤول  وكلكم 
�لف�سيلة  على  نربيهم  �أن  �لن�ضء  جتاه 
حب  فيهم  نغر�ض  و�أن  �الأخالق،  ومكارم 
نتابع  و�أن  منه،  و�خل�سية   - تعالى   - �هلل 
با�ستمر�ر،  وت�رسفاتهم  �سلوكهم  ونالحظ 
�خلطاأ  ونقوِّم  �الإيجابية،  �جلو�نب  لنعزز 
�الأ�سلوب  متبعني  باأول،  �أواًل  و�النحر�ف 
�ملبا�رس،  �لن�سح  من  و�الأن�سب،  �الأمثل 
�لقدوة  و�إيجاد  و�لرتهيب،  و�لرتغيب 
�الأعلى  �ملثل  لتكون  �ملنزل؛  يف  �ل�ساحلة 
�أ�سدقاء  معرفة  جد�ً  �ملهم  ومن  لالأبناء، 

�البن؛ ل�سدة تاأثر �لرفاق بع�سهم ببع�ض.
عند  عدو�ين  �سلوك  �سدور  حالة  ويف 

ابني يف �سن املراهقة، ولالأ�سف اأحاول كثريا تقومي �سلوكه دون جدوى، فهو يرتكب الكثري من االأخطاء، واأحاول اأن اأ�سلح 
اأخطاءه واأدعو له بالهداية دائما، وذات يوم �رشق ابني اأ�سياء تخ�س اجلريان بنية بيعها، فقمت بتدارك املو�سوع واأ�سلحت االأمور 
وديًا مع اجلريان قبل اأن يبلغوا ال�رشطة ودفعت لهم ثمن ما �رشقه ابني بالكامل، ورغم هذا مل اأكن را�سية عن ت�رشف ابني وال اأريده 
اأن ياأكل احلرام، فقمت بعدة حماوالت الإقناعه وتذكريه باحل�ساب يوم القيامة، ف�سعر بالذنب واأرجع يل ما �رشق، فماذا اأفعل االآن؟ هل 

هذه االأ�سياء من حقي اأم من حق اجلريان؟

بد من  �رتكابهم ملخالفات، فال  �أو  �الأبناء 
�لتعرف �إلى �الأ�سباب و�لدو�فع �لتي �أدت �إلى 
هذ� �النحر�ف. وبخ�سو�ض �ل�سوؤ�ل �ملذكور، 
�حلرمان  �ل�رسقة،  ور�ء  �لد�فع  يكون  فقد 
�النتقام  يف  �لرغبة  يكون  وقد  و�لت�سييق، 
تقليد�ً وحماكاة  يكون  �جلري�ن، ورمبا  من 
الأحد �ملحيطني به، �أو ملجموعة �لرفاق، �أو 
ومن  �جلرمية،  �أفالم  م�ساهدة  تاأثري  ب�سبب 
تاأ�سل  قد  �النحر�ف  هذ�  يكون  �أن  �ملمكن 
�أفر�د  من  �ل�رسقة  �عتياد  ب�سبب  �لطفل  يف 
ُيعاقب،  �أو  ُين�سح  �أن  دون  مر�ت،  �لعائلة 
يعني  ال  �لعقاب  �أ�سلوب  باأن  �لعلم  مع 
لل�سائلة  �ل�رسب.ون�سيحتي  بال�رسورة 
�البن  �إقد�م  ور�ء  �لدو�فع  �إلى  تتعرف  �أن 
مع  �حلقيقي،  �ل�سبب  وتعالج  �ل�رسقة،  على 
و�الأخالقية  �الإميانية  بالرتبية  �الهتمام 
للمذكور، وت�سجيعه على م�ساحبة �الأخيار 

�أمام  به  للت�سهري  د�عي  وال  و�لف�سالء، 
ياأتي  ذلك  الأن  �لعائلة؛  �أفر�د  من  �الآخرين 

بنتائج �سلبية.
كانت  فاإن  �مل�رسوقات  عن  و�أما 
ينق�ض  تغري  عليها  يطر�أ  مل  بحالتها 
وكرري  باجلري�ن  فات�سلي  قيمتها،  من 
�العتذ�ر لهم، و�أخربيهم باأن �لولد قد �أرجع 
فهذ�  �أخذها  على  و�فقو�  فاإن  �مل�رسوقات، 
�سيء طيب، و�إن مت �لرت��سي على �أن يردو� 
ما �أخذوه من مال �أو بع�سًا منه فال باأ�ض، 
منهم،  ومبادرة  نف�ض  بطيب  ذلك  كان  �إن 
و�إرجاع  �مل�رسوقات  ��ستالم  رف�سو�  و�إن 
�ملبلغ، تكون �مل�رسوقات من حقكم، ونوؤكد 
وح�سن  �ملودة  على  �الإبقاء  �أهمية  على 
�لع�رسة مع �جلري�ن لقوله - �سلى �هلل عليه 
باجلار  يو�سيني  جربيل  ز�ل  "ال  و�سلم: 

حتى ظننت �أنه �سيوّرثه".

أجاب عن األسئلة قسم الوعظ 
بدائرة الشٔوون إالسالمية بالشارقة

ابني يسرق!
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عندما تكثر

سهام النقد ضدك!

�لنجاح  من  �ملزيد  على  ومتفوق  مبدع  كل  ت�ساعد  تقوميية  عملية  �لنقد  باأن  يقال 
و�لتقدم لالأمام، وعرف عن �لنقد �أنه مفيد وله فو�ئد كبرية، لهذ� يعده �لبع�ض عملية نبيلة 
�إيجابية، و�إذ� حاولنا ��ستطالع تعريفه �للغوي �سنجده يتلخ�ض يف تفح�ض �ل�سيء و�حلكم 

عليه ومتييز �جليد من �لرديء.
�ألو�ن متعددة، كذلك له عدة طرق يف �لظهور و�حل�سور �لبع�ض  �أن �لنقد له  �مل�سكلة 
منها يحمل �لق�سوة وو�سطه تكمن حماولة للتحطيم و�لتهمي�ض وتقليل �ملنجز، و�لبع�ض 
منه ياأتي لك�سف �لعيوب ومعاجلة �أي خلل �أو عرث�ت. �إال �أن من �أهم �ألو�ن �لنقد �ملوؤذية هي 
تلك �لتي حتمل مالمح �سخ�سية ت�سترت خلف غطاء �لنقد لتمرير ر�سائل موجعة و�لتب�سري 
بنتائج فا�سلة الأي منجز، والأن �سعاف �لنفو�ض �أقل من خدمة �لناجحني والأن و�سيلتهم 
للتعبري عن �سغائنهم وح�سدهم هي �لكلمات �لقا�سية �ملحبطة فهم ي�ستح�رسون مفهوم 
�لنقد على عظم �سموخه وبيا�ض نز�هته فيوظفونه لتحقيق ماآربهم يف �النق�سا�ض على 

�ملنجز و�ساحبه وتقدمي �سلة من �لكلمات �لالذعة حتت غطاء قيم نقي وهو �لنقد.
�لنقد وين�سده يف كل جتربة ويف كل مرحلة  ي�سعى نحو  �أن  كل مبدع وناجح يجب 
فنية  �أو كانت  �أنو�عها  �أدبية على خمتلف  �الأعمال  �أكانت هذه  �سو�ء  �أعماله  من مر�حل 
�لنقد  منيز  �أن  ن�ستطيع  كيف  لكن  علمية.  �أو  معرفية  �أو  �إن�سانية  �أو  �أ�سنافها  تعدد  على 
�لقيم �لر�قي من �لنقد �لهد�م �ملوؤذي؟ وللحكم و�لتفريق فاإننا دوما نلم�ض يف �لنقد �لبناء 
و�لعيوب ولكنه دون  ياأتي حممال باملالحظات  �أنه  و�لتقومي مبعنى  �الإ�سالح  رغبة يف 
تهبيط وت�سفيف و��ستخفاف، ثم �أنه يقدم بد�ئل ويو�سح نتائج ويحلل، وهنا تكمن فائدته 
وت�سخيمها  �لعيوب  على  وتركيزه  �لقا�سية  لغته  من  فيظهر  �لهد�م  �لنقد  �أما  �لعظيمة، 
و�لتقليل من �ملنجز �أيا كان نوعه �أو لونه، ثم �إنه يتجرد ويتخلى عن تقدمي بد�ئل وحلول 
و�إذ� قدمها فتكون غري مو�سوعية وال تتمتع بالدقة و�ملعقولية. يجب �أن ال نغ�سب من 
�لنقد ونحاول �أن نفرق بني ما يهدم وما يبني، ونحاول �أن جنعل دوما بجانبنا �أ�سو�تًا 
ناقدة تهدي �لعيوب وتقدم �لن�سح، �أمل يقل عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه: "رحم �هلل �مر�أً 
�أهدى �إيل عيوبي". وتذكر دوما �أنه كلما كرث �حلديث �لناقد �ملوجه لك فاإن هذ� دليل على 
متيزك وتقدمك و�أنك تلفت �النتباه، فلو كنت نكرة ملا وجهت �إليك �سهام قا�سية حتت �ستار 

�لنقد، فخذ منه ما يفيدك و�ن�ض ما قد ي�رسك..
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�أن  ج��ي��د�ً  ن��درك  نحن  �مل�سّلم:  وق��ال 
�ل�سوق  ر��سد  �ملرحوم  نوعية  من  �سخ�سًا 
�ل��رو�ة  عند  مثياًل  له  جند  �أن  �ل�سعب  من 
يف  ولكننا  �ل�سعبية،  ثقافتنا  يف  �ل�سعبيني 
�لوقت ذ�ته نعلم �أن �الهتمام بالرو�ة يجب 
�أن ميتد �إلى و�سائل �الإعالم �ملختلفة، و�أن 
لالأجيال  لنقدمه  �رسده  ما  ونحلل  ندر�ض 
و�قع  �إ�ساءة  يف  و�أدو�ره���م  يتنا�سب  مبا 
مر�حلها  يف  �الإمار�تية  �ل�سعبية  �لثقافة 
و�أزمنتها و�أمكنتها �ل�سابقة، وهو جهد كبري 
ندرك متامًا حجمه، ولكننا يف حاجة ما�ّسة 
�إليه يف مرحلتنا �لر�هنة حتى ن�سعر برذ�ذ 
�إلى  حتولت  �لتي  �أبد�ننا  يغ�سل  �ملا�سي 
وحتوالت  ب�رس�عات  م��الأى  مدينة  دخ��ان 

�حلياة �ليومية وروتينها.

أول المكرمين من الرواة:
يف  �ل��ر�وي  م�رسوع  �إط��الق  مت  حينما 
دورته �الأولى عام 2001 م كان �ملرحوم 
هذه  يف  �ملكرمني  �أول  �ل�سوق  عبيد  ر��سد 
�ملنا�سبة، وهو �لذي نا�سد قبل وفاته ذ�ت 
قائاًل:  �الإعالميني  �ح��د  مع  لقاء  يف  ي��وم 
�لدنيا،  هذه  عن  رحلو�  و�أجد�دنا  "�آباوؤنا 
�لقدمي  �جل��ي��ل  م��ن  بقي  م��ن  �آخ���ر  ون��ح��ن 
�ملحافظ على تر�ثه، هناك خطورة �لرحيل 
باجلمال،  �ملليئة  حياتنا  ت��دوي��ن  دون 
بعد  و�لرت�ث  �لبلد  تنا�سي  يتم  �أن  و�خلوف 

رحيلنا"

دفتر الشارقة:
ينتمي  �ل�سوق،  عبيد  ر��سد  �مل��رح��وم 
عام  بال�سارقة  مولود  وهو  علي  �آل  لقبيلة 
1937م، على وجه �لتقريب، �إذ بد�أ حياته 
�لتحق  حيث  �لطفولة  مرحلة  يف  �لعلمية 

ومل  �ملحمودية  باملدر�سة  ثم  بالكتاتيب، 
و�ساحب  فرتكها  فيها  �مل��ق��ام  ب��ه  يطل 
�إلى  �سافر  ثم  �لغو�ض،  رح��الت  يف  �أب��اه 
�لكويت يف منت�سف �خلم�سينيات من �لقرن 
�لفائت، وعمل بعدها مر��ساًل لنقل �لر�سائل 
�ل�ستينيات  �أو�ئ��ل  ويف  �الأق��د�م،  على  �سري�ً 
�ل�سارقة  �إلى  �ل�سوق  عاد  نف�سه  �لقرن  من 
ليعمل يف �لقاعدة �لربيطانية، و��ستمر بها 
حتى �ن�سحاب �الجنليز من �ملنطقة يف عام 
1972م، �لتحق �ل�سوق باملكتبة �لثقافية، 
وكانت �أول مكتبة خا�سة بال�سارقة مملوكة 
ر��سد �جلرو�ن، وفيها عرف عن  ملحمد بن 
وت�سنيفاتها  و�سناعتها  �ملكتبية  �الأدو�ت 
قبل �أن ين�سئ مكتبته �خلا�سة �لتي �سّماها 
مكتبة �الحتاد، وفيها وجد �ل�سوق �سالته، 
هذه  وخلفت  بالقر�ءة  نهمه  فيها  فاأ�سبع 
�حلياة �لعلمية و�لعملية تكنيته بلقب "دفرت 
�ساحب  �أطلقه  �لذي  �ال�سم  وهو  �ل�سارقة" 
حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو 
حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�ض  ع�سو  �لقا�سمي 
يف  ز�ره  حني  �ل�سوق،  على  �ل�سارقة  �إمارة 
يف  �حلياة  عن  �ل�سوق  ورح��ل  �مل�ست�سفى. 
ت�سجيلها  مت  ذ�كرة  وترك  2000م،  �لعام 

حفظت من تاريخ �ملا�سي مفرد�ت مهمة.

بيت الموروث الشعبي:
�أول ما �أطلق ر��سد �ل�سوق �إعالميًا مدير 
م�سّلم  �لعزيز  عبد  �ل�سعبي  �مل��وروث  بيت 
�ثني  ��ستهلكت  �أحاديث  معه  �سجل  حيث 

املرحوم را�سد عبيد ال�سوق _رحمة اهلل عليه_ كان خبرياً يف الرتاث 
االإماراتي، واأحد اأ�سهر الرواة التقليديني يف الدولة، كان يتمتع بذاكرة 
�سعبية �سمولية متنقلة، ومو�سوعة تراثية متحركة، هكذا و�سفه من الزمه فرتة 
من الزمن حتى وفاته.. قال عنه عبد العزيز امل�سلّم مدير اإدارة الرتاث يف دائرة 
الثقافة واالإعالم يف ال�سارقة: اإن را�سد ال�سوق كان منوذجًا فريداً من نوعه بني 
الرواة الذين التقيتهم وعرفتهم، وو�سف ذاكرته باأنها "موزاييكية" الطابع اإلى 
الذي  ال�رشدي  اإرثه  قراءة  اإلى  نحتاج  االأ�سا�س  يف  ونحن  و�سفه،  ي�سعب  حد 

يفرت�س اأن يخرج يف كتب لت�سنف جماالته الروائية.

ع�رس �رسيط كا�سيت يف �لعام 1989م، عن 
ذكريات �لغو�ض وبع�ض �حلكايات �ل�سعبية 
وعمل  حد�ء،  �أو  �سجع  غناء  �أي  )و�ل�سالت( 
بد�ئرة  �ل��رت�ث  �إد�رة  لدى  و�إخباري  ك��ر�ٍو 
جانب  �إل��ى  بال�سارقة  و�الإع���الم  �لثقافة 
�ثنني معتمدين كمرتجمني هما جمعة بن 

حميد بن خلفان، ومقبل عنرت مرزوق.  
       

مأثورات وشواهد:
لعل ما تركه �ل�سوق من ماأثور�ت �ساهد 
�حلكايات  �أهمية  على  �أكد  فقد  ذلك،  على 
كما  �لطفل،  تربية  يف  ودوره��ا  �ل�سعبية 
�جتماعي  كن�سق  �ملجال�ض  دور  على  �أك��ّد 
�لقيم  وغر�ض  �ملجتمع  لتما�سك  ���رسوري 

�لنبيلة يف نفو�ض �الأبناء.
�أي  يف  عليه،  �هلل  رحمة  �ل�سوق،  ر��سد 
جمل�ض تو�جد فيه ترك �أثر�ً مبا كان يتناوله 
حلكاياته  وكانت  ورو�ي��ات،  �أحاديث  من 
نكهة خا�سة ممزوجة بالكثري من �لدرو�ض 
و�لعرب، فاأتذكر �أنا �سخ�سيًا باأنني ح�رست 
يف  بها  م�ساركًا  كان  مو�سوعات  عدة  له 
و�ساأ�ستعر�ض  تر�ثية  جمتمعية  فعاليات 
�الأبناء  تربية  عن  حتدث  منها:  جانبًا  لكم 

يف مقارنة بني �ملا�سي و�حلا�رس قائاًل:
م�ساكل  من  �الأي��ام  هذه  �لنا�ض  يعاين 
�ألف  �ل�سيء  لهذ�  ويح�سبون  �الأطفال  تربية 
ح�ساب، وبالرغم من ذلك فاإن معظم �أ�سكال 
�لرتبية �حلديثة تف�سل ملا فيها من مبالغة 
يف " �لتدليل" وانعدام ال�شوابط اأو الإفراط 
كانت  فقد  �ملا�سي  يف  �أما  �سيء..  كل  يف 
و�أ�س�ض  �أخ��رى  قو�عد  ولها  �آخر  معنى  لها 
خمتلفة، �إن �لرتبية �ل�سليمة كانت موجودة 
قبل هذ� �لتطور �ملفزع وقبل هذه �لرفاهية 
على  ياأكل  ال  �سابقًا  �لطفل  كان  �ملفرطة، 

حليمة المال

راشد الشوق . . .  
دفتر الشارقة!

لّقبه سلطان القاسمي
بـ "دفتر الشارقة"
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طبق من ذهب، وال تربية خادمة من �لهند 
�أخ��رى،  دول��ة  �أي��ة  �أو  �لفلبني  �أو  �سيالن  �أو 
فمربيته هي �أمه �أو خالته �أو عمته �أو جدته، 
و�أكله كان ب�سيطًا، يف حني �أن تعليمه كان 
كانت  ومدر�سته  وقو�عده  �الإ�سالمي  �لدين 
كانت  وجمال�سته  �أب��ي��ه،  قبل  من  مر�قبة 
و�أعمامه  �لكبار  �إخو�نه  وهم  �أهله  لباقي 

و�أمه  �أبيه  عائلة  من  و�الآخ��رون  و�أخو�له 
�أو حتى من �أفر�د �لقبيلة �أو �حلي )�لفريج( 

�لذي ي�سكن فيه.

األب وابنه:
ي�سطحب  ما  غالبًا  كان  �ملا�سي  يف   
�الأب �بنه معه �إلى �ملجال�ض �أو �إلى �جلل�سات 
كان  حيث  للرجال،  �الأخ��رى  و�لتجمعات 
ورد  �ل�سالم  �إلقاء  كيفية  �لبد�ية  يف  يعلمه 
يكون  كيف  ويعلمه  منها  باأح�سن  �لتحية 
يف  �ل�سكوت  فائدة  ويعلمه  جيد�ً،  م�ستمعًا 
ح�سور �لرجال، فاإن كان �لكالم من ف�سة 

فاإن �ل�سكوت من ذهب.

األحاديث واالستفسار:

كانت  �ملجال�ض  هذه  يف  �ل�سوق:  قال 
�لثقافية  �الأح���ادي���ث  م��ن  �ل��ك��ث��ري  ت���دور 
�لغو�ض  مهنة  وع��ن  �لدينية،  و  و�الأدب��ي��ة 
و�لتجارة، و�لطفل يف خ�سم هذه �الأحاديث 
يكون �سامتًا �سديد �لرتكيز، وبعد خروجه 
من ذلك �ملجل�ض يبد�أ يف طرح �الأ�سئلة على 
�أبيه ويبد�أ يف �ال�ستف�سار عن �الأ�سياء �لتي 

مل يتمكن من فهمها.

مدرسة االبن األولى:
�مل�سي مع �الأب..، مل�سي �البن مع �الأب 
مع  �الب��ن  م�سي  �آد�ب  فمن  معلومة،  �آد�ب 
ويحر�ض  �الأب،  على  �البن  يتقدم  �أال  �أبيه 
ويل �الأمر �سو�ء كان �أبًا �أو عمًا �أو خااًل على 
وعدم  �ت��ز�ن  من  �مل�سي  �آد�ب  �البن  تعليم 

�رسعة و�النتباه وحرمة �لطريق.

المتابعة خارج البيت:
حدثنا ر��سد �ل�سوق، باأن ويل �الأمر كان 
متتبعًا البنه وعلى معرفة �أكيدة باأ�سدقائه 
�إلى  دلياًل  �أحيانًا  يعد  �إن��ه  بل  و�أ�سحابه 
باأنه  يعلم  حتى  البنه  �الأ�سدقاء  �ختيار 
بقرينه  قرين  فكل  �الأخ��ط��ار،  عن  مباأمن 

يقارن.

آداب المائدة:
يجل�ض  �أال  ومنها  �آد�ب���ًا  للمائدة  �إن 
�لكبري  قبل  ياأكل  ال  و  �لكبري  قبل  �ل�سغري 
�إنه يعلم على عدم  وال يبد�أ باأكل �للحم ثم 
نف�ض يده �أثناء �الأكل وال يقوم عن �ل�سفرة 

�أن يقوم �لكبار. "�ملائدة" �إال بعد 

استقبال الضيوف:
من �الأ�سياء �لتي كان يحر�ض �لو�لد�ن 
��ستقبال  كيفية  الأبنائهما  تعليمها  على 
�ل�سيوف، فاإذ� جاء �سيف من منطقة بعيدة 
يقوم  �الب��ن  ف��اإن  موجود  غري  �الأب  وك��ان 
بهذ� �لدور، ويقوم باإكر�مهم و��ست�سافتهم 
بالطريقة �ملثلى ويقدم لهم �لقهوة �لعربية، 

ومن ثم يعتذر لهم عن عدم وجود �أبيه.

دور األم:
فكان  قائاًل:  فحدثنا  �الأم  دور  عن  �أما 
�أو  فهي مل تعتمد على مربية  دورها كبري�ً 

�حلال  هو  كما  �أطفالها  تربية  يف  خادمة 
ه��ذه �الأي���ام، ويف ح��ال ع��دم وج��ود �الأم 
�لرتبية مثل  �أخرى بدور  �مر�أة  كانت تقوم 
تر�سع  ف��االأم  �جل��دة،  �أو  �لعمة  �أو  �خلالة 
�لق�س�ض  عليهم  وتق�ض  وت��رب��ي  وتعلم 
وتوجههم ملا فيه �خلري و�ل�سالح، وتغر�ض 
فيهم �ملعاين �ل�سامية، و�لتعاليم و�ل�سعائر 
منذ  �بنتها  تهيئ  وكانت  �ل�سمحة  �لدينية 

�ل�سغر كيف تكون ربة بيت وزوجة و�أمًا.

الضيافة والكرم:
26/8/1992م،  بتاريخ  جل�سة  ويف 
وكان  �ل�سوق  لر��سد  مو�سوع  ت�سجيل  مت 
بعنو�ن �ل�سيافة و�لكرم يف دولة �الإمار�ت، 
�الإمار�ت  يف  و�لكرم  �ل�سيافة  باأن  وروي 
�الآن،  حتى  موجودة  ت��ز�ل  ال  �ملا�سي  يف 
تعود  �أن  وبودنا  كانت  كما  لي�ست  ولكنها 
�ملا�سي  يف  �سائدة  كانت  �لتي  �الأ�سياء 
عند �الآباء و�الأجد�د. و�أفادنا باأن �ل�سيافة 
كانت نوعني: �لنوع �الأول �سيف من نف�ض 
�لبلد ) �الإمارة( نطلق عليها �لفالة و �لقهوة، 
�أما �لنوع �لثاين �إذ� كان �ل�سخ�ض قادمًا من 
�إمارة �إلى �إمارة �أو من بلد �إلى بلد �ل�سخ�ض 
وحده، �أو روحة مثل ما نقول �أو مع عائلته 
�أمور تدخل  يف بع�ض �الأحيان، وهي كلها 
بع�ض  �ساأو�سحها  كثرية  تفا�سيل  فيها 

�ل�سيء وقال �أعذروين لو ن�سيت �سيئًا.
كانت  �إذ�  �ل��ف��ال��ة  �ل�����س��وق:  و�أ���س��اف 
يدخل  فريج  �إلى  فريج  من  �نتقل  �ل�سيف 
فيها �لرطب و�لروب، �لرطب و�للنب، �لتمر، 
و�ملحلى  �لرقاق  هو  �لذي  باأنو�عه  �خلبز 
قر�ض  ه��ذ�  جانب  �إل��ى  و�خلمري  و�جلباب 
باأنو�عه،  و�لهري�ض  و�لع�سيد  �خلبي�ض 
�سيء  ولكن  ذكرته  ما  كل  يقدم  ال  بالطبع 
من هذ�، هذ� ما يقدم، �إذ� كان �ل�سيف من 

كان دور األم
محوريًا في تربية

أبنائها

نف�ض �لفريج �أو من �لقرية، وطبعًا يعرفونه 
�أهل  يا  هود  كلمة  يطلق  عندما  �لبيت  �أهل 
�لبيت )ومعنى كلمة هود �أن كل �سيء �سليم 
فريدون  �سوته  ويعرفون  ي�سمعونه  �أدخل( 
�إلى  فيدخل  �ه��د�  )�أه��د�  له  ويقولون  عليه 
�مليل�ض( �أي �ملجل�ض �أو �ملكان �ملحدد عند 
يف  ما  "خايل" يعني  �لبيت  �أن  من  �لتاأكد 

حد منك�سف د�خل �لبيت.
�أو  من�سغلني  �لبيت  �أهل  كان  �إذ�  ولكن 
�سبحان �هلل حرمه مك�سوفة �لر�أ�ض �أو �سيء 
من هذ� �لقبيل، ال يقولون له "هود" فيعرف 
�لبيت غري موؤهل ال�ستقباله فال يدخل،  �أن 
له  ي��اأذن  حتى  �ل��ب��اب،  عند  و�ق��ف��ًا  ويظل 
بالدخول، عندما يدخل طبعًا تقدم له �لفاله 
�ملوجودة "ها ذ�ك �ليوم" �أيا كان موجود 

من �لفالة.

كيفية تقديم الفالة:
عندنا  ي�سمونه  �سيء  يف  �لفالة  تقدم 
�لنخل  ع�سف  من  ي�سنع  و�ل�سف  "�ل�سف" 
جمبة"   " عليه  وطبعًا  فيه  �لفالة  تقدم 
�لفالة،  له  تقدم  �ل�سيف  يجل�ض  وعندما 
�أي  �لدلة  له  تقدم  يدية،  ويغ�سل  ويتفاول 
و�ملزبلة  �خلمر،  دلة  ثالث:  و�لدلة  �لقهوة 
�خلمر  �إمنا  ت�سب،  تتحرك  �لتي  و�لدلة هي 
ثابتة على "�لكو�ر" �أي �ملوقد، و�ملزبلة هي 

�لتي تزل يف �لدلة �لتي تقدم حق �ل�سيف.
عندما  �ل�سيف  �ملهمة  �لنقطة  لكن 

�لقهوة  له  وت�سب  يديه  ويغ�سل  يتفاول 
ياي  �إذ�  يتحرك  يقدر  ما  ه��ذ�  فال�سيف 
�لفالة،  �إال بعدما تنتهي  �أو بعيد  من قريب 
و�لغ�سول  �لدلة  وي�سل  �لبيت  ر�عي  ويقوم 
ويرجعهما مع �سف �لفالة هنا �ل�سيف يقدر 

ي�ستاأذن ويطلع.

الضيافة الثانية:
من  �أو  �آخ��ر  بلد  من  �ل�سيف  ك��ان  �إذ� 
ظبي  �أبو  من  مثاًل  �أخرى  �إمارة  �إلى  �إمارة 
�إلى دبي �أو من �سلطنة ُعمان �إلى �الإمار�ت، 
فاإذ� كان هذ� �ل�سيف من بعيد ودق �لباب 
�لبيت  �ساحب  ويخربون  له  يطلعو  طبعًا 
�ملجل�ض  يف  به  ويرحب  ي�ست�سيفه  �ل��ذي 
�إخو�ننا  عند  �أما  �حل�رس  نحن  عندنا  هذ� 
�أهل �لبادية نف�ض �لعادة ولكن هي تختلف 
فهم ي�سمون �ملجل�ض �سيئًا �آخر كاحل�سرية 
نحن  �أي�سًا  عندنا  و�ملنامة  و�مل��ن��ام��ة، 

�حل�رس.
ويجل�سونه  بال�سيف  يرحب  عمومًا 
ذبح  ويتم  �لفاله،  له  ويقدمون  �لبيت  يف 
�إعد�د  �أمر  يتولى  بال�سيف  �حتفااًل  ذبيحة 
كاأحد  �لعائلة  �أف���ر�د  �أح��د  �لذبيحة  ه��ذه 
من  �النتهاء  يتم  وحتى  �لكبار،  �الأب��ن��اء 
مع  و�ل�سو�لف  �الأح��ادي��ث  يتبادلون  ذل��ك 
وياأخذ  �لفالة  له  تقدم  ذلك  و�أثناء  �ل�سيف 
علمه و�أخباره ويكون �لكالم بينهم م�ستمر�ً 

طبعًا.        
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ملاذ� يذوب �حلب �لقدمي ببوتقة �لهموم 
على �أنني �لعمر؟

حتى  �أو  �سلح  �أو  ملودة  �الأمل  ويعاند 
بقاء.. 

كلمات تخرج على ل�سان جمال كاللهب 
على  �ملت�سظي  ب�رسرها  م�ساعري  فتحرق 
قلبي �ليافع، وهو يدعوين جلل�سة يف حديقة 
بيته ليت�سامر معي ويف�سف�ض من همومه..

�سعادته  تتهاوى  جمااًل  �أرى  �أن��ا  ها 
�ملرت�كم  وج��ده  خلف  من  �أحو�له  وت�سوء 
�أوالده  على قلبه �حلنون، فاإن حبيبته و�أم 
ت�رّسف  �أدنى  على  تخا�سمه  �أن  �إاّل  تاأبى 
عابر �أو فعل عفوي خاطيء، ال بد منه يف 
�خلّط�ائني  �لب�رس  نحن  به  نعي�ض  بيت  كل 

على حد قوله وتعبريه.
�أّن��ه  �لعاثر  حّظه  ويندب  يحّدثني     
منها،  �مل��وؤب��د  باخل�سام  عليه  حم��ك��وم 
�لدرجة �الأدنى من �خللع، على طول �ل�سهور 
وينفث  م�سبق..  �إ�سعار  بال  للتمديد  �لقابلة 
من روعه تر�كمات من �أزيز مر�جل �سيدها 
الأجل غي�سه د�خل �سدره �ملتحّفز النفجار 
ذ�ت  �ستجيء  جنون  �سعقة  م��ن  حمتمل 

جزع قريب �ملدى منه.
�سعور  ب��ال  �ل�سنى  ب���دروب  يهيم      
ي�سل  وتر�ه  يرحم،  ال  �رس�ب  �إلى  للو�سول 
طالق  حتى  �أو  ه��ج��ر�ن  �أو  ي��اأ���ض  حلافة 
من  فيهلكه  �ملعّط�ل،  ب�سربه  يدفع  ويرجع 
التعب وال�شجر حتى ي�شل به حلافة قنوط، 
يعود  ثم  باخل�سام  �ل�سرب  على  ويحلف 

خائبًا ويت�سالح معه لعدم وجود بديل.
�آذ�ن  ب�سكو�ه،  ويبوح  بلو�ه  يحمل  ملن 
ينوي  عائلة  ل��رب  ت�سغي  ال  �لنا�ض  ك��ل 

�البتعاد..
ليت �لنا�ض ت�سعر بكرب همه وعظم غمه. 
بحرقة  ويكلمني  بيديه  كتفي  ي��ه��ّز 

�ملظلومني:
� �ساعدين يا �ساحبي..

  ي�سكو يل هّمه )و�أنا ما عندي جتربة 
تقّربت  وال  زورق(،  عندي  وم��ا  �حل��ب  يف 
لبحر �لن�ساء وال ل�سو�حله، ف�سحر�ء �لرجال 

�أكرث �أمانًا من �أن �أغرق، �أغرق..
�ل��ي��اأ���ض.. من  م��ن  �أن��ق��ذين  ي��ا ح�سن   �

�خل�سام.. من �لتفكري.
يعب  وهو  وجد�نه  من  �لعبارة  خرجت 

بائعـة زهـور

معدودة  دقائق  يف  �لثالثة  �سيجارته  من   ّ
جل�سها �أمامي. 

تعد  ومل  ب�رس�هة  للتدخني  عدت  �أر�ك   �
تهتم  ب�سحتك..

� حتى تت�سورو� حر�ئق قلبي من نفث 
�أحا�سي�سي  وت�سدقو�  �ملتطاير  �ل��دخ��ان 

�مللتهبة.
عقر  يف  �لعازبون  نحن  ج��م��ال؛   يا   �
و�أنت  فكيف  �لن�ساء،  �أمو�ج  ونخ�سى  د�رنا 
بو�سط �لبحر تعوم وحدك �سد تيار رغبات 
�أن  �إاّل  يل  فلي�ض  و�ل�سكوى،  بال�سجر  حو�ء 
�أقول لك: �بحث عن مودة منها كاأمنا خ�سبة 
تقف عليها يف �لعباب و�لتيه وحدك، لتبقى 

حيًا ترزق..
عن  �لعو�ن�ض  وي�ساألون  نف�سي:  كّلمت 

�أكرب  �ملتزوجات  �أخو�تهن  يف  ولنا  ذنبهن 
.. �لِعرَبُ

ال �أت�سف�ّى بعان�ض، وال �أفخر بعزوبيتي، 
ملتزوجة  ذهبت  عان�ض  كل  �أّن  لو  ولكن 
و�خل�سام  �لدلع  عن  بالعدول  و�أقنعتها 
و�لر�سا مبا ق�سم �هلل لها مع زوجها، لكان 
�ملتاأخرين  بقلوب  يتعّلق  ما  يف  لهن  �أنفع 
عن �لزو�ج �أمثايل، عن تكلفة �رس�ء كرميات 
و�أوفر  �ملكياج،  و�أدو�ت  �لب�رسة،  تبيي�ض 

لوقتهن من �لت�سّكع يف حمالت �الأزياء. 
كان  و�إن  حّظها،  �لعان�ض  تندب  ال      
وهم  �ملتزوجني  من  �ل�سمت  لتطلب  بد  ال 
وي�سفون  �الأح��و�ل..  �سوء  للعّز�ب  ي�سكون 
لكن  �الأطفال؛  كريا�ض  بن�سائهم  عالقتهم 
كتابي  �ساعة  فقط  �للعب،  �ساعة  فيها  ما 
من  ت��اأت��ي  و�لبقية  �أ���س��ح��اب��ي،  و���س��اع��ة 
بابهن  على  املعّلقة  والتعجيزات  ال�رشوط 
ثم  �رسوطهن  لتنفيذ  �أقفال..  بعدة  �ملغلق 

�لتفكري بفتح �لباب.  
�مل��ر�أة؟  �أح��و�ل  عن  ��ساألني  ح�سن  يا   �
�لع�سري  ل��ك  ت��ق��ّدم  �خل��ط��وب��ة  ع��ن��د  ف��ه��ي 
بتقدمي  تكتفي  �ل��زو�ج  وب��اأول  و�جل��ات��وه، 
�لع�سري  ي�سبح  �سنة  وبعد  �لع�سريب�سجر، 
يخدم  و�حد  كل  �سنتني  وبعد  �أجاجًا،  ماًء 
�أن��ت  �سنو�ت  ث��الث  وبعد  بنف�سه،  نف�سه 
تخدمها بر�سا نف�ض و�بت�سامة عري�سة، �إذ� 
ما �أحببت �أن متّر �ل�ساعات معها على خري، 
وبعد �ل�سنة �لر�بعة حتمد نعمتك �أنها تكّلمك 
وال تطردك من بيتها. وبعد �ل�سنة �خلام�سة 
لو بقي من �لود حفنة تتلم�سها، وهذ� طبعًا 
م�ستمر  خ�سام  على  فهي  �ملنال،  �سعب 
مبوتك  �لهندي  �لفيلم  نهاية  حتى  معك 
�لع�سابة،  رئي�ض  عنك  دوره  يوؤدي  و�لذي 
�أمها  على  و�لتعّرف  كبطلة  و�نت�سارها 
�حلقيقية )حياتها �حلقيقية( �لتي �سجنتها 
�أنت رئي�ض �لع�سابة �سنني طويلة من ندبة 
فقر يف جبينها ذكرتها �الأم بنهاية �لفيلم. 
�سا�سة  من   � �الأقربون   � �جلمهور  وينتف�ض 
و�أكيا�ض  �مل�رسوبات  بعلب  لقذفك  �ل�سينما 
ت�سنعها  �لتي  �لدر�مية  للحبكة  �لت�سايل 

هي.
�لزو�ج، فقد  � ال تخّوفني يا جمال من 
�ساأتزوج  �سنو�ت  ع�رس  بعد  �أنني  �أظن  كنت 
ولكن �الآن عدلت عن هذ� �ملوعد �لقريب من 

كالمك �ملخيف.
� يا �أخي �أي زو�ج تتحول فيه من مالك 

�أو  تتحّول من  �إلى خادم عندها؟!،  لنف�سك 
حّر طليق �إلى عب�د �آبق، �أما ترى كرثة �لعّز�ب 
فاإن �سببها رف�سهم �لعمل كخدم،  و��ستاأجر 
�رسير�ً يف غرفة �سباب عّز�ب لتنفذ بجلدك 
�أوقات �لذروة من قائمة طلبات �أو �كت�ساف 
ل�ست  �أن��ك  م�ساعرك  �إه��ان��ة  �أو  منك،  زّل��ة 
لزوجاتهم  يوفرون  �لذين  �لرجال  كباقي 

حليب �لع�سافري �لطازج.
� ال يا �ساحبي �الأمر تعقد �أكرث و�أكرث، 
مافيا  رج��ال  ب��ل  زوج���ات  ت�سف  ال  �أن��ت 

و�أعد�ء.
على  حتبو  �سغري�ً  مازلت  ح�سن  يا   �
فا�سمع  �الأ���رس�ر،   �ملرت�مية  �لن�ساء  �أر�ض 

من �ساحب خربة:
يف  زهور  بائعة  �خلطوبة،  عند  �ملر�أة   

كل لقاء تفرد �لزهور �لطبيعية �أمامك.. 
و�ملطبخ  �سيدتي  زو�ج،  �سنة  و�أول   

تتعّلم �لطبخ على خو�ء بطنك.. 
ت�سلمك  �أمني �سندوق  �لثانية،  و�ل�سنة   
ت�سع  �أن  بعد  فقط  للعمل  �ل��ذه��اب  �أج��رة 
�لرو�سة  �أيام  تتذكر  حتى  بجيبها،  �لر�تب 

با�ستياقك للدرهم..
تر�سم  م��رور  �رسطي  �لثالثة،  و�ل�سنة   
�أين  وحتا�سبك  مز�جها  على  �سريك  طريق 
كنت و�أين �ستذهب.. و�ل�سنة �لر�بعة �سابط 
للن�ساء  نظر�تك  حتى  تر�قب  فهي  مباحث 
�خلام�سة  و�ل�سنة  و�ل�سارع،  �لتلفزيون  يف 
مهمتها  تنهي  حتى  ور�ك  ور�ك  ع�سماوي، 

مبوتك غيظًا..
�أما �لذين تر�هم يعي�سون متزوجني بعد 
فاأنت  مظهرهم،  يغّرك  فال  �خلام�سة  �ل�سنة 
�الأ�سل  عن  بحثت  ول��و  �لنيجاتيف  ت��رى 
درج��ة(   180( �خ��ت��الف  على  لوجدتهم 
نحو �حل�سي�ض مما كانو� فيه قبل �لدخول 
للقف�ض �حلديدي و�لذي تطلق عليه �لن�ساء 

��ستهز�ًء بالرجال �لقف�ض �لذهبي.
  ناهيك �أّن �أغلب �أمر��ض �لرجال �سببها 

�لرئي�ض هموم �لزو�ج ونكد �لن�ساء. 
ما  على  تعقيد�ً  زدتني  لقد  جمال  يا   �
هو  �أم  و�ل�سخرية  لل�سحك  �أكالمك  عندي، 

حقيقة وو�قع؟
ظننت،  مما  باأ�رسع  �جل��و�ب  وج��اءين   
و�ألقت  جمال،  زوج��ة  بهدوء  منا  �قرتبت 
لنا  تقّدم  وهي  يكون   ما  باأجمل  �لتحية 
�لطاولة  على  وتوزعه  و�جلاتوه  �لع�سري 
�لتي تتو�سطني مع زوجها، وبعد �أن �نتهت 
وبيدها  برهة  بعد  ورجعت  للد�ر  ع��ادت 

باقة زهور طبيعية وو�سعتها د�خل زهرية 
�ل��زه��ور  �ل��ط��اول��ة ون���رثت  م��وج��ودة على 
�بت�سامتها  وكانت  بحنان،  باأ�سابعها 
عري�سة متالأ وجهها �ل�سمح وقبل �أن تغادر 

�ملكان قالت لزوجها:
� �أتاأمرين ب�سيء �آخر.

و��ستحيت  عليها  ي��رّد  ومل  �سفتيه  مّط 
من نف�سي على �إحر�جها، و�سكرتها بنف�سي 

ومتاديت يف �لف�سول �أكرث و�ساألتها:
� يا �أختي �لعزيزة كيف �أحو�لك و�أحو�ل 

�الأوالد؟.
�اهلل  �لعزيز  زوج���ي  �أخ���ي؛  ي��ا  و�هلل   �
و�أنا  ل�سيء  بحاجة  يجعلنا  مل  لنا�  يحفظه 
ح�سن  من  هلل  و�حلمد  خري  باألف  و�الأوالد 
�إلى �أح�سن، ون�سكر �هلل تعالى على ما وهبنا 
من نعم ال تعد وال حت�سى.. �أر�ك على خري 
�إل��ى و�لدتك  �إب��الغ  �سالمي �حل��ار  و�أرج��و 

و�أخو�تك و�حدة و�حدة، مع �ل�سالمة.
�ل�سيدة  ه��ذه  �أخ���الق  م��ن  تعجبت     
�لر�ئعة و�لتي يظهر عليها �لوقار و�ل�سدق 
ومل  قالتها  كلمة  كل  بحياتها من  و�لر�سا 
فماذ�  �أبد�ً،  �سيئًا  تت�سّنع  �أنها  عليها  يظهر 
عن �رسديات جمال عن �لن�ساء وم�سائبهن 
وتنغ�ض  تخا�سمه  �لتي  وزوجته  من جهة 
حياته من جهة ثانية، وبعد ذهول مّني مما 
زوجته،  من  ر�أيت  ومما  جمال  من  �سمعت 

�ساألته �ساخر�ً من �الأمر وقلت له:
� جمال منذ كم �سنة و�أنت متزوج؟

فرد بعفوية:
� منذ ثالث ع�رسة �سنة.

للن�ساء  �ل�سابق  و�سفه  ذ�ك��ر�ً  له  فقلت 
عند �خلطوبة وبعد �لزو�ج.

� لكن زوجتك ال تز�ل بائعة زهور!
�أ�سخر من ت�رسيحاته  �أنني  فهم جمال 
�إدع��اء�ت��ه  وك�سفت  �ل�سابقة  وتعليقاته 
وزوجته  عامة  للن�ساء  وظلمه  �لوهمية 
خا�سة فانتف�ض من مكانه وقال بع�سبية 

وت�سنج:
ثانية،  �م��ر�أة   �أتزوج  �أن  �أريد  �أخي  يا   �
و�لنا�ض يريدون �أ�سبابًا، ويرف�سون �لقبول 
ومابها  طيبة  ودودة  زوج��ة  ح�ساب  على 
ظلمي  بغري  �لنا�ض  �أ�ستعطف  فكيف  عيب، 

وقهري معها.. 
ال �أدري هل �لزو�ج من ثانية بال �سبب 

حر�م �أو حر�م �أو حر�م؟ .

ال تـزال...

* كاتب ٕاماراتي



سحر حمزة 

�أحو�يل،  �أ�سدقاء كرث يلقون حتية �ل�سباح يطمئنون عن  كل �سباح يطرق باب قلبي 
يدخلون �لبهجة لقلبي و�أ�سعر بال�سعادة و�إن وجدت بع�ض �لتحديات تهون كلها، وتنعك�ض 
�ل�سورة �ل�سلبية �إلى �سعور �إيجابي يحفزين للحياة، هكذ� كان �أ�سدقائي وما ز�لو�، بالرغم من 
بعد �مل�سافات و�جلغر�فيا و�لظروف �إال �أنهم يتو��سلون يوميا لي�ساألو� �أين �سارت بك �لدنيا؟ 
ماذ� تفعلني؟ وكيف تق�سني �أوقاتك؟ تلك �الأ�سئلة ت�سعرين �أين ل�ست وحدي و�أن هناك من يهتم 
باأمري، فهذ� هو م�سدر �سعادتي، بع�ض �لب�رس يعتقدون �أن �ل�سعادة يف بيت فخم �أو ق�رس �أو 
�سيارة فارهة، �أو يف ر�سيد عامر بالبنك، �أو حبيب د�ئم ميتدحني ويتغزل بجمايل �أو ي�سكرين 
على هدية �أو مائدة عامرة مبا لذ وطاب، كثريون يفتقدون �إلى �الأ�سدقاء �الأوفياء، ويقال: 
�ل�سديق من �سدقك، هو �لذي يوجهني، يقف جلانبي، يثني على �إجنازي ب�سدق و�أمانة، ال 
يحبطني، ال يعقد �سد�قة معي مل�سلحة لفرتة ق�سرية ثم يغيب ويختفي يف �أورقة �حلياة 
�ل�سائكة يقطع و�ساله معي ملجرد �إفال�سي �أو تغري من�سبي وعدم وجود نفوذ يل يو�سلني 
ل�سخ�سيات �عتبارية تلبي مطالبه،و�حتياجاته،�سد�قات �ليوم معظمها قائمة على �مل�سالح 
�ل�سخ�سية،قلة هي �ل�سد�قات �لقائمة على �حلب �ملتبادل و�لوفاء و�الإخال�ض، �سديقي ال 
يتخلى عني بال�سدة،�أو القدر �هلل،  �إذ� وقعت يف ورطة �أو تعر�ست الأزمة �أيا كان نوعها،فهذه 
�شمة الب�رش �شعود ونزول،جناح وهبوط، ارتفاع و�شقوط، ودائما اأردد مع نف�شي "ويف �لليلة 
�لظلماء يفتقد �لبدر" �سديقي �ل�سدوق هو �لبدر �لذي ي�سيء ظلمة �أيامي ويفتخر ويعتد بي 
وب�سد�قتي، وال ياأبه لفقري و�سعفي و�إعاقتي �لتي لي�ض بال�رسورة �أن تكون ج�سدية بل قد 
تكون �إعاقة فكرية، و�إعاقة معنوية، فاحلكمة هبة من �هلل، و�لذكاء كذلك، و�الإجناز �ملقدر هو 
يف �أغلبه حظ �أو م�سادفة لبع�ض �لب�رس، فلكل �إن�سان ن�سيبه باحلياة يف �لفوز و�لنجاح و�إن 
�أخفقت يف جائزة �أو يف خو�ض جتربة �نتخابية  ال يعني �أين فا�سلة، بل يعني يف معظمه 
عدم وقوف �حلظ �إلى جانبي كما �لبع�ض، ومل يدعمني �سخ�ض ميلك �لنفوذ �لكايف ليحفزين، 
�لقدر يخبئ  لي�ض الأين �سعيفة فقرية، بل قد يكون ل�سيء ما يف نف�ض يعقوب، وقد يكون 
�أجمل بامل�ستقبل. لهذ� �سديقي من هو ويف يل �سديق �سدوق يكون هو م�سدر  يل �سيئا 
�سعادتي وفرحي ونهجي باحلياة، فال عز�ء ملن �أخفقو� بحياتهم الأن �لظروف مل ت�ساعدهم 
و�لقدر يخبيء لهم �لكثري �لذي �سيبقى مدخر� يف ختام مر�حل حياتي وقد يكون بعد مماتي 

ورحيلي، لكن �سديقي �لويف يبقى يف قلبي ويبقى هو �سبب �سعادتي.

السعادة
في صديق وفي
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»دارما النار والقلق« 
الناقد / ماهر من�سور

�سدرموؤخر�ً عن د�ر كنعان للدر��سات و�لن�رس كتاب »در�ما �لنار و�لقلق« للناقد 
�لفني و�ل�سحايف ماهر من�سور.

�مل�سهد  على  �سورية  �سهدتها  �لتي  �ل�ساخنة  �الأحد�ث  لتد�عيات  قر�ءة  �لكتاب 
��ستثنائيًا يف  �الأخرية، باعتباره م�سهد�ً  �لثالث  �ل�سنو�ت  �ل�سوري، خالل  �لدر�مي 
ظرف خا�ض تعي�سه �سورية، قبل �النتقال �إلى قر�ءة مو�سعة للم�سل�سالت �ل�سورية 
عمل  ظروف  ويتتبع  مبا�رس،  غري  �أو  مبا�رس  نحو  على  �حلدث،  هذ�  تناولت  �لتي 
�مل�ساهدة،  فعل  ردود  �إلى  و�سواًل  �ل�سوري،  للحدث  تناولها  وكيفية  �مل�سل�سالت، 

وماآالت هذه �الأعمال �ملتوقعة، خالل �ملو��سم �لدر�مية �ملقبلة.
يقدم �لكتاب �أمثلة تطبيقية، عن كيفية تعامل �لفن مع �لق�سايا �ل�ساخنة، ومل 
تنته بعد، ال�سيما �أن �ملح�سوم و�مُل�سّلم به هو �أن على �لفن �أن ال ُيقارب �لق�سايا 
�ل�ساخنة، قبل �أن تاأخذ �أبعادها كاملة، وتت�سح خفايا، وي�سري من �ملمكن �حلكم 

عليها.
ويك�سف �لناقد ماهر من�سور، يف كتابه �جلديد هذ�، عن تغرّي �سلوك �مل�ساهد 
من  �أن  �إل��ى  م�سري�ً  �الأخبار،  ن�رس�ت  جتاه  �سلوكه  مع  يتقاطع  مبا  �لدر�ما،  مع 
�مل�ساهدين من بات يريد در�ما على مز�جه، ووفقًا ملا ير�ه �سحيحًا، وهو بذلك 
ي�سلب �لدر�ما، مهمتها �لتنويرية ور�سالتها، فهو ال يريدها متاأثرة به، وموؤثرة فيه، 
و�إمنا يريدها �نعكا�سًا ملا يدور يف ر�أ�سه من معتقد�ت، ُم�سّلم بها، وهذ� ما يجعل 

�لفن �أمام حتديات عديدة.
ماهر من�سور؛�سحايف �سوري كتب يف �لنقد �لدر�مي، يف �مل�رسح و�لتلفزيون، 
يف عدد من �ل�سحف و�ملجالت �لعربية، و�ملو�قع �الإلكرتونية، وكان �أ�س�ض و�أ�رسف 
على �إ�سد�ر ملحق "در�ما" �لتابع جلريدة ت�رسين �ل�سورية، و�سارك يف حتكيم عدد 

من جو�ئز �لدر�ما �ل�سورية و�لعربية.
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 نالت على درجتي اللي�سان�س واملاج�ستري يف اللغة العربية من كلية الدرا�سات االإ�سالمية والعربية_ دبي، وجاءت 
ر�سالتها بعنوان )الوظائف التداولية الداخلية يف �سورة االأنعام(؛ فاطمة نا�رش املخيني فتاة عمانية حائزة على ر�سالة 
العربية  االإمارات  دولة  م�ستوى  على  ر�سالة  اأول  ر�سالتها  وتعترب  والنحو(،  )اللغة  واآدابها  العربية  اللغة  يف  الدكتوراه 
املتحدة؛ حتقق حلمها بداأبها وهمتها العالية اللذين جعالها تنال اأرفع الدرجات العلمية، حظيت فاطمة مبوؤهل علمي عاٍل 
وكانت كلية الدرا�سات االإ�سالمية مالذها يف نيل اللي�سان�س واملاج�ستري والدكتوراه، ظل حلمها معها منذ ال�سغر وبف�سل 

�سربها ومثابرتها ُذللت �سعابها ومهدت ال�سبل املو�سلة �سوب حتقيق النجاحات واملمكنات. 

حوار : ميرفت حداد 

أحلم بالحصول على األستاذية!

�سعبة  رئي�سة  من�سب  حاليًا  ت�سغل 
�ملاجد  جمعة  مركز  يف  و�لن�رس  �لدر��سات 
�الآف���اق  جملة  حت��ري��ر  و�سكرتري  ل��ل��رت�ث؛ 
نهل  �أن  فاأكدت  مر�مي   حاورتها  للرت�ث؛ 
خطى  �إل��ى  يحتاج  و�ملعرفة  للعلم  �لفتاة 
هذ�  خ��الل  من  و�أك���دت  ومثابرة؛  دوؤوب���ة 
�للقاء على �أن للمر�أة دور�ً بارز�ً يف تاأجيج 
�لنجاحات و�الرتقاء باملجتمع من حولها.    

 
الــلـــــــيـســانــــس  نـــــــلـِت 
عن  حـــدثـينا  والماجستير.. 
كـيف  للـــدراسة  اخـــتـيارك 

اخترِتها؟  
ج�����اءت در�����س���ت���ي م���ن خ����الل علم 
�لل�سانيات �حلديثة �لتي �سلكُت فيها منهجًا 
�لقدمية  �لطر�ئق  من  يفيد  حيث  حديثًا؛ 
�لقر�آين  �لن�ض  لدر��سة  جديدة  �آفاقًا  ويفتح 
بو�سفه �أرقى �لن�سو�ض و�أعالها و�أقد�سها.

 
الذي  البحث  عن  حدثينا 
رسالتك...  فـيه  تــــمحـــورت 

على ماذا اعتمدِت فيه؟
�لنحو  �لبحث على نظرية  �عتمدت يف   
ملقاربة  ومتثيليًا  نظريًا  بناًء  �لوظيفي 
�لوظائف �لداللية يف �لن�ض �لقر�آين تد�وليًا 
ودالليًا، �إلى جانب عدد من �لنظريات ذ�ت 
�لنحو  �أ�سا�ض  حيث  من  �مل�سرتك  �الهتمام 
�إعطاء  تد�وليًا ودالليًا، ومن حيث  �ملعتمد 
وعطاء  �لرتكيب،  على  للداللة  �الأول��وي��ة 
�أولويات، ولكونها كذلك  �لداللية  �لوظائف 
�لبناء  يف  �لوظيفي  �لنحو  م��ع  ت�سرتك 
�ملعريف �ملتبنى و�لبناء �ملنطقي �ملعتمد.  

فـــســري مــا مــعنى "دراسة 
تداولية داللية"؟ 

�ل��داليل  ببعدها  �لداللة  در��سة  �إنها  
�لن�ض  خ�سو�سيات  حيث  من  و�لوظيفي، 
بتعاقب  و�الع��ج��ازي��ة  �لل�سانية  �ل��ق��ر�آين 
�ملحمولة  و�ملعجمية  �لداللية  �خل�سائ�ض 
خالل  من  �للغوية  ودالالته  �لتوحيد  وفهم 
هذه �لوظائف ومن خالل �ملرجعية �لنظرية 

�ملنهجية �لتي �عتمدت عليها.
 

فــــي  دور  لـــألهــل  كـــان 
كيف  ودعمك...  مساندتك 

تأثرِت بكل ذلك؟
ت���و�ف���رت ك���ل �ل���ع���و�م���ل ل��ن��ج��اح��ي؛ 

صاحبة أول رسالة دكتوراة في اللغة العربية وآدابها

د.فاطمة ناصر المخيني 

�أ�رستي  وباأريحية �ملحيطني بي ممثلًة يف 
�لكلية جنيُت ثمار جناحي، مل يكن  و�أ�رسة 
بف�سل  �إال  �لعلمية  �ل�سهاد�ت  الأعلى  نيلي 
حمبتهم وت�سجيعهم �لدوؤوب، فاأولئك دعمو� 
ودفعوين  �سربي  و�أث��رو�  �لعلمية  م�سريتي 
�لكل  �ملن�سود،  بهديف  حتى�أظفر  للمثابرة 
ملو��سلة  ت�سميمي  ودعمو�  �لد�فع  منحني 
من  �ملزيد  عن  �أتو�َن  فلم  �لعلمية  م�سريتي 
�ملرتب  �أعلى  لنيل  و�لعطاء  و�جلهد  �لبذل 

�لعلمية. 
 

حـــدثــيـنـا عــــن دور كـــلية 
في  إالســــالمية  الـــدراسات 
الــمعرفة  بــصنوف  رفـــدِك 

والعلم؟..
 كانت كلية �لدر��سات �الإ�سالمية بيتي 
كل  لتحقيق  و�آزرين  �حت�سنني  �لذي  �الأول 
�الأعظم  �لدور  للكلية  وكان  �إليه؛  �أ�سبو  ما 
يف تكوين ثقافتي �لعلمية و�الأدبية، وكذلك 
منهم  نهلت  �لذين  و�إد�رتها  �لكلية  �أ�ساتذة 
�الأ�ساليب �ملعرفية �ملختلفة يف عامل مليء 
باحليوية و�لعلم، فجميعهم مل يبخلو� عليَّ 
طو�ل  يل  ودعمهم  وت�سجيعهم  بعطائهم 

م�سريتي �لعلمية.
 

عنها  ماذا  البحث  فصول    
وكيف تم تقسيمها؟

ُق�ّسَم �لبحث �إلى مقدمة ومتهيد وف�سول 
�ملقدمة  فجاءت  عامة،  وفهار�ض  وخامتة 
و�مل��ن��ه��ج،  �مل��و���س��وع  �أه��م��ي��ة  مت�سمنة 
�لتمهيد  عن  حتدثنا  �إذ�  �أم��ا  فيه،  �ملتبع 
و�مل�سار  �الإ�سكال  فيه  ُعِر�َض  مدخل  فهو 
�الإن�سانية  �لثقافة  يف  و�ل��داليل  �لتد�ويل 
عناوين:  �أربعة  ف�سوله  تناولت  �لر�هنة؛ 
و�لداللة  �لرت�كيب  عن  جاء  �الأول  فالف�سل 
حيث  من  �لقد�مى  �لعرب  �للغويني  ل��دى 
فجاء  �لثاين  �لف�سل  �أما  و�الإجر�ء،  �لت�سور 
و�لف�سل  للمحموالت،  �لداللية  �ل�سمات  عن 
�لن�ض  يف  �لداللية  �لوظائف  عن  �لثالث 

�لقر�آين بني �لورود و�لتمثيل و�ل�سياغة.
�لوظائف  �لر�بع فتناول  �أما يف ف�سله 
�لفعلية  �ال�ستقاقية  �لبنيات  يف  �لداللية 

وغري �لفعلية يف �لن�ض �لقر�آين.
 

الـــخاتـمة  عــن  حـــــدثـــيـنـا 
والفهارس في بحثك؟

�أما  �لبحث،   يف �خلامتة تتجلى نتائج 
فهر�ض  على  ��ستملت  فقد  �لعامة  �لفهار�ض 
وفهر�ض  �الأع��الم،  وفهر�ض  �لقدمية  �الآيات 

�مل�سادر و�ملر�جع وفهر�ض �ملو�سوعات.

توافرت كل العوامل لنجاحي
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�ل��در����س��ات  كلية  دور  ع��ن  حت��دث��ِت 
�الإ�سالمية و�لعربية يف �لنهو�ض بامل�ستوى 
يف  �لفعال  دورها  و�إب��ر�ز  للفتيات  �لعلمي 

�ملجتمع.
 

ما مقومات نجاح رسالتك؟
لتحقيق  ير�ودين  ظل  وطموحي  حلمي 
قبل  من  و�أخ��ري�ً  �أواًل  و�لت�سجيع  �لنجاح، 
�جلميع وتوفري �أ�رستي لكل ما �أحتاجه من 
كتب ودور �لكلية و�أي�سًا �ال�ست�سارة �لعلمية 
بها؛  حظيت  �لتي  �لتدري�سية  و�لتجارب   ،
م�سار  يف  نوعية  نقلة  لدي  �سكل  ذلك  كل 

مقومات �لنجاح �لذي هتفت له.

المخيني  فاطمة  حققت 
راودتها  التي  طموحاتها 
منذ الصغر .. كيف لك اليوم 
أن توجزي أحالمك القادمة؟ 
�أحلم باحل�سول على �الأ�ستاذية؛ و�أطمح 
و�أمتنى  و�لدر��سات؛  �الأبحاث  كتابة  يف 
�ملجالني  يف  جديدة  �إ�سافات  �أكت�سب  �أن 

�ملعريف و�ملهني.

األخــيرة  نـــشاطــاتـــكم  ما 
فـــــي مــركز جمعة الماجد 

للثقافة والتراث؟ 
�الأدب  م��وؤمت��ر  يف  م���وؤخ���ر�ً  ���س��ارك��ن��ا 
�لرتكماين من �لعهد �لغزنوي وثقافة �لعامل 
كما  ترك�ستمان؛  يف  �أقيم  و�لذي  �لروحية 
لتعليم  �الأول  �ل��دويل  �ملوؤمتر  يف  �ساركنا 
�للغوية  "�الأن�ساق  بعنو�ن  �لعربية  �للغة 
�للغة  تعليم  يف  �لثقافية  و�ل�����س��ي��اق��ات 

خالل مشاركتها في مٔوتمر األدب  التركماني

يف  �للغات  مركز  نظمه  و�ل��ذي  �لعربية"؛ 
�الأردنية  �لعا�سمة  يف  �الأردنية؛  �جلامعة 
يف  �ساركنا  كما  �إب��ري��ل؛  �سهر  يف  عمان 
و�لذي  �لعربية  للغة  �لثالث  �لدويل  �ملوؤمتر 

�أقيم موؤخر�ً يف دبي.  

الـــتــي  الــــعــمــل  أوراق  ما 
تـــلـك  قـــدمـــتـموهــا فــي 

المٔوتمرات؟
�الأدب  م��وؤمت��ر  ع��م��ل  ورق����ة  ج����اءت   
�لبريوين  �لريحان  �أبو  بعنو�ن)  �لرتكماين 
تاريخ ز�هر وعبقرية مو�سوعية(؛ �أما ورقة 
بعنو�ن)  �لعربية  للغة  �الأول  �ملوؤمتر  عمل 
�لناطقني  لغري  �لعربية  تعليم  �إ�سكالية 
للغة  �لثالث  �ملوؤمتر  عمل  ورقة  �أما  بها(؛ 
�للغة  ��ستثمار  �لعربية فقد جاءت بعنو�ن) 
�لعربية على م�ستوى �لتعليم �لعايل -كلية 

�لدر��سات �الإ�سالمية و�لعربية �أمنوذجًا( . 

في  المشاركة  الــدول  ما 
للغة  األول  الدولي  المٔوتمر 
نظمه  والــــــذي  الــــعربــــية 
الجامعة  في  اللغات  مركز 

األردنية؟ 
و�سلطنة  �الإم����ار�ت  م��ن  ك��ل  �ساركت 
عمان و�ل�سعودية وم�رس و�لكويت و�لعر�ق 
و�جل��ز�ئ��ر؛  و�مل��غ��رب  وفل�سطني  و�الأردن 
وتركيا  وباك�ستان  وفرن�سا  وماليزيا 
قدمت  حيث  و�أمريكا؛  وكينيا  ونيجرييا 
�نتقاوؤها  جرى  حمكمة؛  بحثية  ورقة   53
 75 مائتي بحث؛ ومب�ساركة  �أكرث من  من 
باحثًا من �ملتخ�س�سني و�خلرب�ء يف �للغة 

من  �لعديد  من  تدري�سها  وطر�ئق  �لعربية؛ 
�لبلد�ن �لعربية و�الأجنبية.  

ٕاقامة  أهمية  عن  حـــدثينا 
تلك المٔوتمرات؟ 

متثل �أهمية تلك �ملوؤمتر�ت يف �لبحوث 
�ملقدمة؛ يف و�سع تعليم �لعربية الأبنائها؛ 
�لرتجمة  �زدهار  ولغريهم؛ خا�سة يف ظل 
ملا  ونظر�ً  �الإ�سالمي؛  �لدين  �إلى  و�لتعرف 
ت�سفيه �للغة �لعربية من حيث �حلفاظ على 
باأهمية  و�در�كًا  �لعربية؛  ثقافتنا وهويتنا 

لغتنا �لعربية لغة �لقر�آن �لكرمي. 

الشكر  كلمة  ستكون  لمن 
ٕاذا ُطلبْت منِك؟

هلل �أواًل ؛ ومن ثم لو�لد�ّي رحمهما �هلل؛ 
�هلل؛  حفظه  �ملاجد  جمعة  �سعادة  وو�لدنا 
"موزة"و�لتي  �لكربى  ل�سقيقتي  وكذلك 
�لطويل  �مل�سو�ر  هذ�  يف  كثري�ً  �ساندتني 
وجل��م��ي��ع �إخ���وت���ي و�أ���س��ات��ذت��ي �ل��ك��ر�م؛ 
لهم  �ل�سكر  ح�ساين؛  حممد  د/  وباالأخ�ض 
ودعموين  �ساندوين  �لذين  الأولئك  جميعا 
تقدم  من  �ليوم  �إليه  و�سلت  ما  �إلى  الأ�سل 

وجناح.
 

في  فعال  عـــنصر  الـــتراث 
عليه  والــحفاظ  الـــحياة... 
وهويتنا  ثقافتنا  يعكس 
جمعة  ولـــمركز  الــــعربية... 
ما  كثيرة  ٕاسهامات  الماجد 

أبرز تلك إالسهامات؟
فن  منها  كثرية؛  م�ساهمات  للمركز 
يقيم  كما  �ملخطوطات؛  ومعاجلة  �لرتميم 
و�ل��دور�ت  �ملحا�رس�ت  من  �لعديد  �ملركز 
�ال�سلية  �ملخطوطات  باقتناء  ويهتم 
خالل  من  للباحثني  وتقدميها  و�مل�سورة 
من  �أكرث  مع  و�لثقافية  �لعلمية  �لعالقات 

25 دولة عربية و��سالمية؛
�الآن؛   حتى  ����س��د�ر�ت   110 للمركز 
60 % تعنى بالرت�ث �الإ�سالمي و40 % 
در��سات تتعلق بالكتب و�ملكتبات وتاريخ 

�الإ�سالم. 
ف�سلية  جملة  للمركز  ذلك  �إلى  �إ�سافة 
كافة  �لى  وتوزع  و�ل��رت�ث(  �لثقافة  )�آف��اق 
�نحاء �لعامل؛ و�أي�سًا له جملة خا�سة وهي 

تعنى فقط باأخبار ون�ساطات �ملركز.
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 �اله��ت��م��ام ب��امل�����س��ت��ق��ب��ل ه���و حمط 
جماالت  كافة  يف  �ملتقدمة  �لدول  �هتمام 
دولة  تن�سئ  �أن  من  عجب  ال  ولذلك  �حلياة 
�ل��وزر�ء  لرئي�ض  تابعة  وز�رة  �ل�سويد  مثل 
عام  منذ  وذل���ك  بامل�ستقبل،  لالهتمام 
�ملهتمة  �ملوؤ�س�سات  عدد  �أن  كما  1973م، 
وحدها  �أمريكا  يف  �مل�ستقبلية  بالدر��سات 
ت�سكل  كما  موؤ�س�سة،   600 من  نحو�  بلغ 
415مقرر�  �لدر��سات �مل�ستقبلية نحو� من 

در��سيا موزعة على 8 واليات �مريكية. 

ــي وغــيــاب  ــرب ــع ــم ال ــال ــع ال
التفكير المستقبلي:

�ملتابعني  �ل��د�ر���س��ني  معظم  ي��الح��ظ 
باأن  �لعربي  �لعامل  يف  �لتنموي  لل�ساأن 
"هذه �لدر��سات �مل�ستقبلية ال تز�ل حمدودة 
�إج��ر�ء  يتم  وحني  �لعربي،  �لعامل  يف  جد� 
در��سات من هذ� �لنوع فاإنها ال تخرج عن 
من  ج��زء�  تكون  وال  �الأك��ادمي��ي،  �لنطاق 
�أو من �ملمار�سة  ن�سيج �لتفكري �الجتماعي 

�لفعلية، �سو�ء على م�ستوى �حلكومة �أو على 
م�ستوى �الأفر�د".

�نقطاع  �سبه  هناك  ب��اأن  �سحيح  �إن��ه 
�جلامعي  �الأك��ادمي��ي  �لنطاق  بني  كامل 
�لعامة يف بلد�ننا،  وبني ما ندعو باحلياة 
ح�رس  يف  �خلطري  �النقطاع  هذ�  ويتجلى 
�لبحث يف �لق�سايا ذ�ت �ل�سلة باالقت�ساد، 
�ملو��سالت  �أو  �الإ�سكان  �أو  �لت�سغيل  �أو 
�لبحث  ومر�كز  �جلامعة  �أروق��ة  بني  مثال 
�الأبحاث  هذه  نتائج  �إن  حيث  و�لتخطيط 
يف  �ملعنية  �لقطاعات  منها  ت�ستفيد  ال 
�لبلديات  ويف  "�ملحافظات"،  �ل��والي��ات 
�لثقافة  وعلى م�ستوى و��سع. و�حلال، فاإن 
�إلى  �ملحيط  من  جمتمعاتنا  يف  �ل�سائدة 
بالتخطيط  مطلقا  لها  عالقة  ال  �خلليج 
�أو  �لعائلة،  م�ستوى  على  �سو�ء  �مل�ستقبلي 

 االهتمام بالمستقبل 
هو محط اهتمام الدول 

المتقدمة في كافة 
مجاالت الحياة

نتابع يف هذا العدد حديثنا عن الدرا�سات امل�ستقبلية وعن كونها الطريق االأمثل 
ل�سنع م�ستقبل اأف�سل، ونتحدث عن منافعها املتعددة بالتف�سيل، من اأهمها ما 

يلي:

وقوعها،  قبل  �مل�سكالت  �كت�ساف   .1
لقطع  حتى  �أو  ملو�جهتها  �لتهيوؤ  ثم  ومن 
وقوعها.  دون  و�حليلولة  عليها  �لطريق 
�مل�ستقبلية   �ل��در����س��ات  ت����وؤدي  وب��ذل��ك 
�ملبكر  و�ال�ستعد�د  �ملبكر،  �الإنذ�ر  وظائف 
على  �أو  فيه،  للتحكم  و�لتاأهل  للم�ستقبل، 

�الأقل للم�ساركة يف �سنعه. 

ومو�ردنا  �أنف�سنا  �كت�ساف  �إع��ادة   .2
منها،  كامن  هو  ما  وبخا�سة  وطاقاتنا، 
�إلى  �لعلم  بف�سل  يتحول  �أن  ميكن  و�ل��ذي 
ي�ساعد  بدوره  فعلية. وهذ�  مو�رد وطاقات 
�أن  ميكن  جديدة  م�سار�ت  �كت�ساف  على 
�ساملة  تنمية  �إليه من  ن�سبو  ما  لنا  حتقق 
عمليات  خ��الل  وم��ن  ومتو��سلة.  �رسيعة 
�الكت�سافات و�إعادة �الكت�ساف هذه ت�سرتد 
بنف�سها،  �لثقة  للتنمية  �ل�ساعية  �الأم���ة 
وت�ستجمع قو�ها وتعبئ طاقاتها ملو�جهة 

حتديات �مل�ستقبل.

�ملمكنة  �الخ���ت���ي���ار�ت  ب���ل���ورة   .3
بينها.  �ملفا�سلة  عملية  وتر�سيد  و�ملتاحة 
للدر�ض  منها  �ختيار  كل  باإخ�ساع  وذلك 
�أن  ميكن  ما  ��ستطالع  بق�سد  و�لفح�ض، 
يوؤدي �إليه من تد�عيات، وما ميكن �أن ي�سفر 
عنه من نتائج. ويرتتب على ذلك �مل�ساعدة 
�أن  للنا�ض  ميكن  معرفية  قاعدة  توفري  يف 
يحددو� �ختيار�تهم �ل�سيا�سية و�الجتماعية 
ب��داًل  وذل���ك  �سوئها،  يف  و�الق��ت�����س��ادي��ة 
�الأيديولوجية  باملجادالت  �الكتفاء  من 
فيها  تختلط  �لتي  �ل�سيا�سية  و�ملنازعات 
�الأ�سباب بالنتائج، وي�سعب فيها متييز ما 

هو مو�سوعي مما هو ذ�تي.

و�لد�ئرة  فالبلدية،  �لقرية،  م�ستوى  على 
حتى �لهرم �الأعلى للدولة.

"علم  ف���ك���رة  ف������اإن  �ل����و�ق����ع  ويف 
من  تنطلق  �أن  ينبغي  �مل�ستقبليات" 
�لعائلة  من  معا  و�لتطبيق  �لنظرية  حيث 
و�الأ�سا�سية  �الأول���ى  �ل��ن��و�ة  باعتبارها 

للمجتمع �ل�سيا�سي و�ملدين.
ومن هنا فاإن ر�أي �لدكتور فوؤ�د زكريا 
بتحليل �الأ�سباب �الأ�سا�سية �لتي توجد ور�ء 
ظاهرة غياب �لدر��سات  �لعلمية �مل�ستقبلية  
عائليا وحمليا، ووطنيا يتميز باالإيجابية: 
"فحني نفكر بعمق يف حال رب �الأ�رسة ذي 
�ملو�رد �ملحدودة �لذي ينجب ع�رسة �أطفال 
دون �أن تكون لديه �أدنى فكرة عن �لو�سيلة 
خمتلف  يف  �حتياجاتهم  بها  �سيتدبر  �لتي 
�ملوقف  جن��د  �ملقبلة،  حياتهم  م��ر�ح��ل 
�لت�رسف  ه��ذ�  ور�ء  من  �لكامن  �لفكري 
�أ�سا�سه �سيء جمهول،  �مل�ستقبل يف  �أن  هو 

وبالتايل فهو ي�سمح بجميع �الحتماالت".
�مل�سكلة �جلوهرية وهي  �أمام  �إذ�ً  نحن 
وفق خمططات  �حلياة  ثقافة �سبط  �نعد�م 
�الإمكانات  �العتبار  بعني  تاأخذ  مدرو�سة 
من  جم��ال  ك��ل  يف  و�ملمكنة  �مل��ت��و�ف��رة 

�ملجاالت.
على  �لثقافة  من  �لنمط  هذ�  �نعد�م  �إن 
يف  �لف�سل  يولد  �لذي  هو  �لعائلة  م�ستوى 
�إيجاد �سيغ مالئمة للت�سيري و�لتنمية على 
�زر�ج  �لباحث عمر  �لدولة ويتفق   م�ستوى 
مع �لدكتور فوؤ�د زكريا   باأن "هناك عو�مل 
معروفة ترتبط بهذ� �لنوع من �لت�رسف، مثل 
و�القت�سادي  �لتعليمي  �مل�ستوى  �نخفا�ض 
�إلخ.."، ولكن ال بد من �لتو�سيح �أي�سا باأن 
بالثقافة  �سلة  ذ�ت  �جلوهر  يف  �لق�سية 
�ل�سائدة يف �ملجتمعات �لعربية يف عالقتها 
بد  ال  �إنه  و�أ�سكالها.  �ألو�نها  بكل  بالتنمية 
�لو�قع  ودر��سة  �لتخطيط،  ثقافة  بناء  من 
و�خلياالت،  �لعو�طف،  تدخل  بدون  علميا 
على  هو  فالرهان  �الإرجتالية؛  و�لعاد�ت 
�لثقافة مبعناها �لنظري و�ل�سلوكي �لعملي. 

"العقلية االرتجالية":
وبعبارة �أخرى فاإن �لق�سية هي ق�سية 
�إعادة تربية �لعائلة و�إعادة تر�سيد �ملجتمع 

المستقبلية 
نحو غد أفضل "2"

حواس محمود

الدراسات
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هو  زكريا  فوؤ�د  �لدكتور  نظر  وجهة  ح�سب 
�لت�سدي بالنقد جلميع �لظو�هر �لتي ت�سل 
�خلر�يف،  و�لتطبيق  �لفهم  من  �لنوع  بهذ� 

و�ملتخلف للدين. 
�حل�ساري  وه��و  �آخ���ر  ع��ام��ل  وه��ن��اك 
�لعربي  �الإن�سان  �ملتمثل حتديد� يف عالقة 
م�ستوى  حتدد  بالزمن  �لعالقة  �إن  بالزمن. 
�لتحليالت  ففي  �حل�سارة؛  قوة  �أو  �سعف 
�لتي ي�ست�سهد بها �لدكتور فوؤ�د زكريا، وهي 
و�الأ�ستاذ  جدعان،  فهمي  �لدكتور  من  لكل 
باأن  ي�ستنتج  فاالأول  �لعامل.   �أمني  حممود 
�خللفاء  ع�رس  بعد  �الإ�سالمي،  "�لتاريخ 
�لر��سدين كان ينطوي على حتمية "�لتقدم 
�أن  فريى  �لعامل  �الأ�ستاذ  �أما  �الأ�سو�أ".  �إلى 
�لع�رس  يف  �الإ�سالمية  �لعربية  "�لنظرة 
مفهوم  عام  ب�سكل  ي�سودها  كان  �لو�سيط 
�لتطورية، بل كان  �لروؤية  للزمن يخلو من 
يغلب عليها �لطابع �الرتد�دي"؛ �إن �ملوقف 

عن  �مل�سوؤولة  �ل�رس�ئح  ذلك  يف  مبا  ككل 
در��سات  توجد  ال  بلد�ننا  ففي  �ل�سيا�سة، 
ولالأمن  ولالإ�سكان  للبيئة  تخطط  علمية 
و�لعائلي  �ل��ف��ردي،  ولالقت�ساد  �لغذ�ئي 
عادة  هو  فال�سائد  ج��ر�.  وهلم  و�لوطني 
�لتكيف  و�أ�سلوب  "�لطو�رئ"  مع  �لتعامل 
م���ع �مل�����س��ك��الت ب����دال م���ن �ل��ب��ح��ث عن 
"�لعقلية  �ملقدمة  ويف  وجذورها  �أ�سبابها 

�الرجتالية".
"�لعقل  در��سته  يف  �لدكتور  يالحظ 
هناك  �أن  �مل�ستقبلي"  و�لتوجيه  �لعربي 
وحتليلها  معاجلتها  ينبغي  �أ�سباب  ثالثة 
�الرجتالية  �لذهنية  تفّرخ  �لتي  هي  الأنها 

فهو  �مل�ستقبلي؛  للتخطيط  �مل��ع��ادي��ة 
ي�سنفها ويحللها هكذ�: "هذه �لظاهرة �لتي 
قدمنا من قبل ت�سخي�سا لها على م�ستويات 
خمتلفة، حتتاج �إلى تعليل. فمن �ل�رسوري 
�أن نبحث عن �الأ�ساليب �لتي توؤدي بالعقل 
و�لر�سمي  �ل�سعبي  �مل�ستوى  على  �لعربي– 
�لفردي و�جلماعي–  �مل�ستوى  وكذلك على 
�مل�ستقبل،  منطقة  من  �القرت�ب  جتنب  �إلى 
�لر�هنة  �للحظة  يف  جهوده  كل  وتركيز 
�مليد�ن  وت��رك  مبا�رس  وقتي  ه��و  وفيما 
للتدخل  حماولة  دون  للظروف  �مل�ستقبلي 
زكريا  ف��وؤ�د  �لدكتور  وي��رد  فيه".  �مل�سبق 
�لدينية،  �الأ���س��ب��اب:  ه��ذه  �إل���ى  �ل��ظ��اه��رة 

و�حل�سارية، و�الجتماعية �ل�سيا�سية.
وبخ�سو�ض �ل�سبب �لديني، فاإن �نت�سار 
"�لتو�كلية" و�العتقاد يف  �أفكار وذهنيات 
�أدو�ر�  جمتمعة  تلعب  و�لقدرية  �ملحتوم 
و�لعلمي  �مل�ستقبلي،  �لتفكري  طم�ض  يف 
�ل�سليم  �ملخرج  فاإن  هنا  ومن  و�الإن�ساين. 

  ٕان انعدام نمط 
الثقافة المستقبلية 
على مستوى العائلة 
هو الذي يولد الفشل

من �لزمن ال يز�ل هو هو يف �لثقافة �لعربية 
�لر�هنة.

�لدكتور  �لذي حّدده  �لثالث  �لعامل  �أما 
و�ل�سيا�سي،  �الجتماعي  يف  زكريا  ف��وؤ�د 
�إفر�ز  يف  مف�سليا  دور�  يلعب  ب��دوره  فهو 
�لعلمي  �لتخطيط  وع��دم  �الرجت��ال  عقلية 
�ملقهور  �لعربي  فاالن�سان  و�مل�ستقبلي. 
�الإنكفاء  لديه  يولد  و�سيا�سيا  �جتماعيا 
على  �النفتاح  وع��دم  �ملغلقة،  �ل��ذ�ت  �إل��ى 
ويخلق  �لناجحة،  �ملعا�رسة  �لتجارب 
�إلى  به  ويدفع  �مل�ستقبل،  من  �خلوف  لديه 
�الحتفال �لنو�ستاجلي باملا�سي للتعوي�ض 

عن �حلا�رس �لقامت و�ملظلم.
�لثالثة  �لعو�مل  ونقد  حتليل  �أن  �أعتقد 
بالر�هن  م��رور�  �لقدمي  �لتاريخ  خالل  من 
وثقافة  فكر  بناء  عملية  ي�سهل  �أن  ميكن 

وذهنيات بديلة.

يعترب �ملعر�ض �لرتكي �أحد �ملعار�ض �مل�ساركة يف جناح  ز�د �لعيون حيث يبلغ عدد 
�ملعار�ض 47 معر�سًا، ويعر�ض �لفريق �لرتكي �مل�سارك جمموعة كبرية من �للوحات 
و�الأعمال �ملختلفة يف �أ�سكالها �لفنية )�ملنمنمات و�للوحات �ملزخرفة بالذهب، ولوحات 

فن �الآبرو، بجانب �للوحات �خلطية و�حلروفية ، ولوحات مكتوبة بقلم �لق�سب(.



102103

في

بطريقة  اجلاهلية  اأ�سنام  ن�ستح�رش  مازلنا 
اأكرث فداحة، فاإذا كان الدهري اجلاهلي ي�سنع 
فاإننا  �ساء،  متى  ويلغيه  اأراد  ما  متى  �سنمه 
التميمة  هذه  وتبقى  ب�رشية،  اأ�سنامًا  ن�سنع 
دائمة يف  العبقرية �سفة  ال�سحرية وغري  غري 

تاريخنا ال�سابق والالحق.  

معا�رسة  �سو�هد  ب�سع  هنا  و�سنقدم   
�مل���اآل.  و���س��وء  �حل���ال  و�ق���ع  نتّبني  حتى 
�لنماذج        "�لطوباوية" �لتي كانت ُحلمًا 
�ألفيًا لكوكبة من مثقفي �الإحياء و�لنه�سة 
على  لة  ُمف�سّ موديالت  �إلى  حتولت  �لعرب 
�ملتنا�سبة  وبيئته  �لعربي  �لنظام  مقا�سات 
�لعربية  فاملارك�سية  وتف�سياًل،  ُجملًة  معه 
�ملتاأورب  �لقومي  و�لفكر  طائفية،  قبائلية 
�سكاًل ال �سلة له باحلد �الأدنى من �لليرب�لية، 
�أح�ساء  و�الإ�سالم �ل�سيا�سي �لذي يخرج من 
�ملتاهات و�لبوؤ�ض ي�رسب خبط ع�سو�ء ذ�ت 
�إذ�ً؟  �ليمني وذ�ت �لي�سار، فما هي �مل�سكلة 
وكيف ميكننا �الإجابة عن �ل�سوؤ�ل �ملركزي؟ 

وعلى ماذ� ُنر�هن؟
حمكومة  ب���االآخ���ر  �ل��ع��الق��ة  ك��ان��ت 
�ل�سلبي  و�لتماهي  �النخطاف  مبعادلتي 

د. عمر عبد العزيز
Omaraziz105@gmail.com نحن واآلخر

مر�ت  �ل�سارخ  �لعدمي  و�لرف�ض  ت��ارة، 
وُم�ستغل  كالح،  ُم�ستعمر  فاالآخر  كثرية، 
�خل�سو�سية  ت��دم��ري  ع��ن  وب��اح��ث  ف���ج، 
�لعربية �الإ�سالمية، و�سيطان يتدّثر باأردية 
�أن  �لنظرية  و�حلالة  حالة،  هذه  خمملية.. 
و�أنه  و�حلقيقة،  للحق  �أق�سى  �الآخر منوذج 
عن  رغمًا  ُخطاه  على  �ل�سري  من  بديل  ال 
يتمّثل  �الآخ��ر  وه��ذ�  و�جلغر�فيا،  �لتاريخ 
�أ�سا�سًا يف �أوروبا و�نزياحاتها �لكونية يف 

�لواليات �ملتحدة و��سرت�ليا وكند�.
يف ظل هذ� �لنمط من �لتماهي �ل�سلبي 
�مُلنخطف  باأوروبا يغيب �ل�رسق وحكمته، 
�أمام نبع و�حد ومدر�سة و�حدة،  فاإذ� نحن 
ومن��اذج،  وفنًا  فكر�ً  �جلديد  ن�ستقي  منها 
ومن �مُل�سحك �مُلبكي �أن �أخ�ض خ�سائ�ض 
ف�رشط  لدينا،  تنتفي  الأوروب��ي  الآخر  ذلك 
معنى  ال  �لديكارتي  �ل�سكي  �لعقالين  �لفكر 
�لقدمي  �الجتماعي  و�لعقد  �لعرب،  عند  له 
جلان جاك رو�سو ي�سكل حالة ُمتقدمة جد�ً 
"�الإجر�ئي"  و�لف�سل  �الآن،  عليه  نحن  ملا 
بني �مليتافيزيقا و�لوجود �ملادي �ملبا�رس 
نفي  و�لعلمانية  فح�سب،  �أحل���اد�ً  نفهمه 
�الأك��رث  ملمحها  يف  و�لليرب�لية  للدين، 
�إن�سانية ب�ساعة غربية فا�سدة، فاأي منوذج 
�أرديتنا  �إلبا�سه  ميكننا  وكيف  ن�ستدعيه؟ 

�مُلفارقة له �أ�سا�سًا؟

رهان  �سوؤ�ل  عن  �الإجابة  ميكننا  هل 
�سيادة  ظل  يف  �ملعا�رسة  �لعربية  �لثقافة 
�لثقايف  وتهمي�ض  �ل��ع��اب��ر،  �ل�سيا�سي 
�سو�ء  �مل�سّوهة  �لُبنى  و��ست�رس�ء  �لر�ئي، 
�جلمهورية؟،  �أو  �مللكية  بنيا�سني  تدثرت 
�ل�سيكوباتية  �حلالة  جتاهل  ميكننا  وهل 
جمتمعاتنا  تعي�سها  �ل��ت��ي  �جل��م��اع��ي��ة 
لبيئة  وك��ي��ف  وحمكوميها؟،  بحكامها 
�أن  �لغر�ئبية  و�ل��ت��ج��وي��ز�ت  �مل��ف��ارق��ات 
بني  �لتفريق  وكيف ميكننا  ؟،  �إبد�عًا  ننتج 
�مل�سرتك  ظل  يف  و�ملعار�سات  �ل�ُسلطات 
�لذهني و�ل�سلوكي للطرفني وكاأمنا ولدتهم 
�أُم و�حدة؟، وهل ميكن لبيئة �لعرب �لر�هنة 
و�إب���د�ع  وت�سارك  تفاعل  بيئة  تكون  �أن 
بثقافة  نفعل  وم���اذ�  حقيقي؟،  �إن�����س��اين 
�لغفر�ن  و���س��ك��وك  و�لتكفري  �ل��ك��ر�ه��ي��ة 

�لكن�سية �مُلتاأ�سلمة؟
�أمامنا، وال جو�ب  �أ�سئلة كثرية تنربي 
يكمن  �جل��و�ب  �إن  بل  ماثل،  هو  فيما  لها 
هناك بعيد�ً يف �لتاريخ، و�سواًل �إلى �لر�هن.
على �لعرب �أن ميت�سقو� طوبى �مُلكا�سفة، 
و�حلياة،  �لدين  بني  "�الإجر�ئي"  و�لف�سل 
و�عتبار �لتجارب �لب�رسية �لناجحة �سنعًا 
ُكليًا لالإن�سانية، و�أن هذه �لتجارب ال متثل 
موؤكد  نتاج  بل هي  ملة،  �أو  دينًا  �أو  �ساللة 
للتاريخ �لب�رسي �لذي �أ�سهمنا فيه يومًا ما.
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يف حياته �مر�أتان ال يخلو حديثه باأي 
حو�ر �أو مقابلة �سحفية من �أ�سميهما؛ )�ست 
جدته  �الأول���ى  قنديل(،  و)فاطمة  �أب��وه��ا( 
بالتغني  ينفك  ال  و�لدته،  و�لثانية  الأب��وه 
�سبب  لكليهما  ويعزو  حياته  يف  بذكر�هما 
خم��زون  وغنى  �ل�سعرية  موهبته  تفجر 
حبا  يذوب  �لذي  وهو  بالعامية،  مفرد�ته 
وعبقه،  �ل�سعيد  وه��و�ء  و�ل��زرع  بالرتعة 
�ملبكرة  منذ طفولته  )�لرمان(  فاكهة  �أحب 
ذلك  بحبه  تيمنا  ب)�ل��رم��ان(  �سمي  وق��د 
وبعد �أن �أم�سك مرة متلب�سا بقطف كمية من 
�أحد �حلقول دون ��ستئذ�ن، ومل  �لرمان من 
مل  ولكنها  مربحة  �رسبة  من  يومها  ي�سلم 

تثنه عن هذ� �حلب.  
و�ل��دو�وي��ن  �مل��وؤل��ف��ات  م��ن  �لعديد  ل��ه 
)�الأر�����ض  وم��ن��ه��ا،  �مل��ن�����س��ورة  �ل�سعرية 
)�مل��د و�جل���زر( وه��ي ق�سيدة  و�ل��ع��ي��ال(، 

)�لف�سول(،  )عماليات(،  )�لزحمة(،  طويلة، 
)�أنا و�لنا�ض(، )�سمت �جلر�ض(، )�ملختار�ت 
ن�رسه  و�لذي  �حللوة(  )�أيامي  �الأول(،  �جلزء 
�الأهر�م.  بجريدة  منف�سل  مبلحق  بحلقات 
�إ�سافة �إلى جمعه )�ل�سرية �لهاللية( بدر��سة 
بخم�سة  بالعربية  كذلك  ون�رسها  مرتجمة 

�أجز�ء.
مميزة  نكهة  �ملغناة  لق�سائده  ك��ان 
و�أثرها �لكبري على رو�ج �الأغنية و�سهرة من 
يتغنى بها، ومن �أهم �أغنياته �لوطنية �لتي 
�لنهار(،  )ع��ّدى  حافظ  �حلليم  عبد  غناها 
)�أحلف ب�سماها وتر�بها(، )�بنك يقول لك يا 
بطل( كما له ر�سيده من �الأغاين �لعاطفية 
�لعربي  �لطرب  عمالقة  بحنجرة  �ملخلدة 
)�أح�سان  �لتوبة(،  �أقول  ما  كل  و�أهمها)�أنا 
�حلبايب( لعبد �حلليم حافظ، )عيون �حلب( 
�ل�سغرية،  لنجاة  �جلميلة(  �حلب  و)ق�س�ض 

الشاعر عبد الرحمن األبنودي
شاعر القصائد المغناة

)�آه يا ��سمر�ين �للون(، )قايل �لود�ع(، )�أغاين 
فيلم �سيء من �خلوف( للفنانة �سادية، �أما 
كبري  تناغم  وجد  فقد  منري  حممد  �لفنان 
له  فغنى  �الأبنودي  وكلمات  حنجرته  بني 
)يا  رمان(،  )يا  ديا(،  �لليلة  ومنها)  �لكثري 
للعديد  �حل��و�ر  ن�سو�ض  كتب  وقد  حمام(، 
�خلوف(  من  فيلم)�سيء  منها  �الأف��الم  من 
بطولة �سادية وحممود مر�سي، فيلم )�لطوق 
و�الإ�سورة(، وكتب �أغاين فيلم)�لربيء(وفيلم 

)�سيء من �خلوف(.
رغم حماولته �ليتيمة لكتابة �لق�سيدة 
جيد�  ويتذوقها  يحبها  �أن��ه  �إال  �لف�سحى 
لل�ساعر  �ملقربني جد�  �الأ�سدقاء  من  وكان 
كان  ب��ل  دروي�����ض(،  )حم��م��ود  �لفل�سطيني 
بد�ر  �سيوفه  جميع  ي�ست�سيف  دروي�����ض 
�الأبنودي يف قرية �أبنود عندما كان ي�سافر 

مل�رس وكاأنه هو �ساحب �لد�ر. 

مالمح ترسمها مآثر أصحابها
بورتريه

وهو  العامية  �سعراء  اأ�سهر  من  ُيعد 
يف  وامل��ول��ود  امل�����رشي  ال�سعيد  اب��ن 
قرية )اأبنود( مبحافظة )قنا(، وقد كان اأول �ساعر 
من  النوع  بهذا  التقديرية  الدولة  جائزة  ينال 
ال�سعر وذلك عام )2001(، متزوج من املذيعة 
امل�رشية )نهال كمال( ولديه ابنتان )اآية( و)نور(. 
مل ينجح اأحد يف اإقناعه بدخول عامل الكومبيوتر 
احل�سابات  كل  من  براءته  واأعلن  االإط��الق  على 
االإلكرتونية مبواقع التوا�سل االجتماعي تلك التي 
وال�سحف  الكتاب  قراءة  الأنه يحب  ا�سمه،  حتمل 
عنه  اأبنتيه  بعد  من  يخيفه  ما  وه��ذا  الورقية 
الن�سغالهما بولوج �سفحات هذا العامل، واحتفاال 
امل�سادف  وال�سبعني  ال�ساد�س  ميالده  بذكرى 
موؤلفاته  اآخ��ر  باإ�سداره  وقع   )5  /  11( يوم 
)مربعات(، ومن اأ�سهر ن�رشياته )ال�سرية الهاللية( 
التي جمعها من ال�سعيد امل�رشي لتاأثره ال�سديد 
كافة  تردد يف  ي�سمعها  كان  التي  االأغاين  بتلك 

املنا�سبات.

وداد يوسف
�لعيد منا�سبة تعود مرتني..!

بنور  فن�سيئها  معتمة  ز�وية  فاإذ�  زو�ياها  يف  و�لتفتي�ض  �لكاظمة،  �لنف�ض  مائدة  من  �القرت�ب  �إلى  ويدعونا  ب�سعادة  يغبطنا  مو�سم  هو 
�لت�سامح و�للقاء.

�لعيد منا�سبة للبحث يف �لذ�كرة عن �لذين يذكروننا وال نذكرهم، و�لذين نذكرهم وال يذكروننا
فنحيي �لذكريات عند نقطة �لتقاء بتهنئة �سافية خمل�سة و.. �سالم.

�أيها �لعيد ت�سبث باالأحبة �ل�سغار و�مالأ حقائبهم باالأمن و�ل�سالمة و.. �حلذر.
�أيها �لعيد عرِّج على و�لدة �ختار �لقدر فلذة كبد لها، �مل�ض �سغاف قلبها بنفحة من روحك �الميانية، ود�وها بال�سلوى، وجملها بال�سرب. 

�أيها �لعيد عرِّج على �لكادحني؛ �لنائني عن ذويهم، بلغهم �ل�سالم وطمئن �أحبتهم يف �لبعد.
 عرِّج على �لذين �أقعدتهم حلظة �ندفاع الهية على مقاعد متحركة، و�نفحهم بالعزم و�مل�ساندة.

�أيها �لعيد �ألِق �لتحايا و�بعث �الأمل فوق �أ�رسة �ال�ست�سفاء �لنا�سعة، و��ْسُدد على �أيادي "مالئكة �لرحمة" حولها.
�أيها �لعيد تروَّ حني ُتقبل، ال تندفع كي ال ينك�رس �لفرح وين�سكب.

�أيها �لعيد �لتفت لكل فار�ض يف موقع �لعمل وخدمة �لوطن يف هذ� �ليوم.
�أيها �لعيد �م�سح عناء �لكادحني يف ميادين �لعمل، ربِّت على �أكتافهم، ورطب �أكبادهم، و�منحهم من بع�ض ما لديك. 

يا �أيها �لعيد تذكر؛ كل من جار عليه �لوقت و�لزمن؛ ف�سار حتت وطاأة �ملحن.
يا �أيها �لعيد �ل�سغري.. من حيث ما مررت �أو عربت، ومن بني �لتالل و�جلبال و�ل�سو�طئ و�لبو�دي، و�ملعابر و�جل�سور و.. �ل�سطور؛ قل كل 

عام و�أنت بكل خري وكل �أمن يا وطن.  

عـــيـــد . . .
فاطمة محمد الهديدي
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اأجمعوا اأمرهم ع�ساًء فلما           
اأ�سبحوا اأ�سبحت لهم �سو�ساء

من مناٍد و من جميٍب و من ت�س�           
هال خيٍل خالل ذاك رغاء

ندرة عن  تقل  ال�سخ�سية ال  املعلقات و�سريته  اأ�سحاب  الع�رش اجلاهلي ومن  �ساعر من  واحلارث 
�سريته التاريخية واالأدبية وبع�س ما ذكره الرواة عنه، اأن نتعرف باإيجاز اإلى �سخ�سّية ذلك الرجل الذي 
ذكر اأنه اأو�سح اأي اأبر�س ، اإال اأنه مع ذلك كان يتمتع ب�سخ�سية قوية تتمثل فيها كل مقومات القيادة، 
وهو:  احلارث بن ظليم بن حلزّة الي�سكري، من عظماء قبيلة بكر بن وائل، كان �سديد الفخر بقومه حتى 
�رشب به املثل فقيل »اأفخر من احلارث بن حلزة«، ومل يبق لنا من اأخباره اإال ما كان من اأمر االحتكام 
اإلى عمرو بن هند )يف 554 - 569 م( الأجل حل اخلالف الذي وقع بني قبيلتي بكر وتغلب. تويف 
اأن�سد احلارث معلقته  التقريب، حيث  ال�ساد�س امليالدي على وجه  القرن  اأواخر  اأي يف  580 م،  �سنة 
يف ح�رشة امللك عمرو بن هند رداً على عمرو بن كلثوم. وقيل اأنه قد اأعّدها ورّواها جماعة من قومه 
لين�سدوها نيابة عنه الأنه كان بر�سا وكره اأن ين�سدها من وراء �سبعة �ستور ثم يغ�سل اأثره باملاء، كما 
كان يفعل ب�شائر الرب�س ثم عدل عن راأيه وقام باإن�شادها بني يدي امللك وبنف�س ال�رشوط ال�شابقة. ملا 
�سمعها امللك وقد وقعت يف نف�سه موقعًا ح�سنًا اأمر برفع ال�ستور واأدناه منه واأطعمه يف جفنته ومنع 

اأن يغ�سل اأثره باملاء.
كان الباعث االأ�سا�سي الإن�ساد املعلقة دفاع ال�ساعر عن قومه وتفنيد اأقوال خ�سمه عمرو بن كلثوم.

حكاية الحارث مع
عمرو بن هند

قولها  �إلى  �حلارث  دعا  �لذي  �أن  حكي 
�أن عمرو بن هند �مللك، وكان جبار�ً عظيم 
�بني  وتغلب  بكر�ً  جمع  ملا  و�مللك،  �ل�ساأن 
رهنًا  �حليني  �أخذ من  بينهم،  و�أ�سلح  و�ئل 
من كل حي مائة غالم ليكف بع�سهم عن 
معه  يكونون  �لرهن  �أولئك  فكان  بع�ض، 
يف م�سريه ويغزون معه، فاأ�سابتهم �سموم 
�لتغلبيني  عامة  فهلك  م�سريهم  بع�ض  يف 
و�سلم �لبكريون. فقالت تغلب لبكر: �أعطونا 
فاأبت  الزم،  لكم  ذلك  فاإن  �أبنائنا،  ديات 
عمرو  �إلى  تغلب  فاجتمعت  و�ئ��ل.  بن  بكر 
عمرو  فقال  بالق�سة.  و�أخ��ربوه  كلثوم  بن 
تع�سب  بكر�ً  ترون  مبن  لتغلب:  كلثوم  بن 
برجل  �إال  ع�سى  مبن  قالو�:  �ليوم؟  �أمرها 
من �أوالد ثعلبة. قال عمرو: �أرى و�هلل �الأمر 
بني  من  �أ�سم  �أ�سلج  �أحمر  عن  �سينجلي 
�أحد  بالنعمان بن هرٍم  بكر  ي�سكر. فجاءت 
بني ثعلبة بن غنم بن ي�سكر، وجاءت تغلب 
�مللك  عند  �جتمعو�  فلما  كلثوم.  بن  بعمرو 
يا  هرم:  بن  للنعمان  كلثوم  بن  عمرو  قال 
�أوالد ثعلبة تنا�سل عنهم  �أ�سم! جاءت بك 
�لنعمان: وعلى  وهم يفخرون عليك!. فقال 
من �أظلت �ل�سماء كلها يفخرون ثم ال ينكر 
ذلك. فقال عمرو بن كلثوم له: �أما و�هلل لو 
له  فقال  بها.  لك  �أخ��ذو�  ما  لطمًة  لطمتك 
قي�ض  بها  �أفلت  ما  فعلت  لو  و�هلل  �لنعمان: 
يوؤثر  وك��ان  هند  بن  عمرو  فغ�سب  �أبيك. 
بني تغلب على بكر، فقال: يا جارية �أعطيه 
بل�سانك. فقال:  �سبيه  �أي  �أنثى  بل�سان  حليًا 

أفخر من 
الحارث بن حلزة

�أيها �مللك �أعط ذلك �أحب �أهلك �إليك. فقال: 
ولكن  ال!  قال:  �أبوك؟  �أين  �أي�رسك  نعمان  يا 
وددت �أنك �أمي فغ�سب عمرو بن هند غ�سبًا 
�حلارث  وقام  بالنعمان.  هم  حتى  �سديد�ً 
�رجت��ااًل،  هذه  ق�سيدته  فارجتل  حلزة  بن 
كفه  و�نتظم  و�أن�سدها  قو�سه  على  توكاأ 
�لغ�سب حتى فرغ منها.  وهو ال ي�سعر من 
هند  بن  عمرو  �مللك  �أمام  �أن�سدها  ثم  ومن 
كما �أ�سلفنا، تلك هي �حلادثة �لوحيدة �لتي 
ولوال  عنه،  و�لتاريخ  �الأدب  كتب  ذكرتها 
هذه �حلادثة لّظل �لرجل مغمور� ً يف زو�يا 
�لن�سيان مثله كمثل كثري من �ل�سعر�ء �لذين 
مل يف�سح لهم �لتاريخ جماال ً يف �سفحاته، 
�ساأن  ذ�ت  بحادثة  ترتبط  مل  حياتهم  الأن 

ت�ستوجب �لذكر و�لرو�ية..
�ملقّلني،  �ل�سعر�ء  من  �إذ� ً  ف��احل��ارث 
�لن�رس�نية(  )�سعر�ء  كتاب  �ساحب  �أن  �إال 
�لطبقة  �سعر�ء  من  �أنه  له  ترجمته  يف  ذكر 
�الأولى، فقال : �أجود �ل�سعر�ء ق�سيدة و�حدة 
جّيدة ثالثة نفر، عمرو بن كلثوم و�حلارث 
بن حلزة، وطرفة بن �لعبد،وقال �الأ�سمعي: 
قد �أقوى �حلارث بن حلزة يف ق�سيدته �لتي 

�رجتلها حينما قال:

فملكنا بذلك النا�س حتى    
ملك املنذر بن ماء ال�سماء

�لبيت،  هذ�  �إال  مرفوعة  كلها  فالقافية 
حتى  �سائعا ً  �سيئا ً  ك��ان  �الإق���و�ء  ولكن 
يكونو�  مل  �لذين  �الإ�سالميني  �ل�سعر�ء  عند 

يرجتلون يف كل وقت..

ومنها:
 

اآَذَنْتَنا ِبَبيِنَها اأَ�ْسماُء
ُلّ ِمْنُه الَثَّواُء ُرَبّ ثاٍو مُيَ

اآَذَنْتَنا ِبَبينَها ُثَمّ َوّلْت
َلْيَت �ِسْعري متى َيُكوُن الِلّقاُء

َقِة �َسّماَء َبْعَد َعْهٍد َلَنا ِبرُبْ
َفاأَْدَنى ِدياِرها اخَلْل�ساُء

فاُح فاأْعَناُق ّ فامُلَحَيّاُة فال�سِ
ِفتاٍق َفَعاِذٌب فالوفاُء

ْ َفريا�ُس الَقطا فاأَْودَيُة ال�رُشّ
ْعَبَتاِن فاالأَبالُء ُبِب فال�ُسّ

ال اأََرى َمْن َعِهْدُت فيها فاأبكي ال�
�َيْوَم َدْلهًا وما ُيِحرُي الُبكاُء

وِبَعيَنْيَك اأوقَدْت ِهْنٌد النا
َر اأِخريا ُتْلِوي ِبَها الَعْلَياُء

وتعترب هذه �ملعلقة منوذج للفن �لرفيع 
قيمة  وفيها  �مللحمي  و�ل�سعر  �خلطابة  يف 
قوة  فيها  تتجلى  كبرية  وتاريخية  �أدبية 
�أنها  كما  �حلجة  ونفاذ  �ل�ساعر  عند  �لفكر 
حتوي �لق�س�ض و�ألو�نا من �لت�سبيه �حل�ّسي 
للحرب  و�ال�ستعد�د  �الأ���س��و�ت  كت�سوير 
مثال  �أف�سل  يجعله  ما  �لرز�نة  من  وفيها 
لل�سعر �ل�سيا�سي و�خلطابي يف ذلك �لع�رس.

ت�سوير م�سهد الرحيل تناوله ال�سعراء على مر الع�سور واأجادوا فيه، وحينما اأدلى احلارث بن حلزة بدلوه يف هذا امل�سمار اأجاد اإجادة 
رائعة من خالل قوله:
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  الطالء  
طالء �حلو�ئط باللون

�الأبي�ض �أو باألو�ن 
حمايدة. 

المرآة 
مل�ساعفة �الإ�ساءة د�خل 
غرفِك ميكنِك تعليق مر�آة 

على �حلائط �ملقابل 
للنافذة حيث يقوم بعك�ض 

�الإ�ساءة د�خل �لغرفة.

اإ�ساءة طبيعية  اإلى  تفتقر  التي  منزلك  االإ�ساءة يف غرف  لتعزيز  الرائعة  احللول  اإليكم هذه 
وتعتمد على نافذة واحدة الإ�ساءتها نهاًرا دون احلاجة اإلى االإ�ساءة الكهربائية يف فرتة النهار. 

    األشياء الزائدة 
�الزدحام بني قطع �الأثاث يف �لغرف ال يريح �لعينني

بل وقد يجعلها �أكرث ظالًما ولذلك نن�سحِك باإعادة ترتيب 
�لغرف و�لتخل�ض من �الأغر��ض �لتي ال جدوى منها.

ب
ار

ج
ت

      نباتات الزينة
نن�سحِك با�ستخد�م جمموعة من 

�ل�سجري�ت �ل�سغرية �أو نباتات �ل�سبار 
باأطو�ل و�أحجام خمتلفة فهي تعمل 

على �إ�سفاء مل�سة من �حلياة �لربية على 
غرفتِك وتوفر لها �لهو�ء �لنقي. 



هيو�سنت هي رابع اأكرب مدينة يف الواليات املتحدة االأمريكية، 
مدينة  هي  تك�سا�س،  والية  مدينة يف  اأكرب  كونها  جانب  اإلى 

�ساخبة تعج بالفنون والرتفيه والثقافة واالأ�سخا�س املمتعني.
اإن  حيث  العام  من  وقت  اأي  يف  هيو�سنت  زي��ارة  ميكن  عامة،  ب�سفة 
االحتفاالت واملنا�سبات جتري طوال العام، وبخالف اأ�سهر ال�سيف الطق�س 

عامة معتدل ومريح بالتايل ي�سمح بالكثري من ال�سياحة والتجوال.

تكساس/هيوستن
 حليمة المال

تفخر بأنها مدينة كل العالم
هيوستن

يتو�جد  كما  �الآ�سيويني،  �ملهاجرين  من  للعديد  موطنًا  هيو�سنت  وتعد 
�ل�سينيون و�لفيتناميون ب�سورة كبرية لدرجة وجود الفتات يف بع�ض �أجز�ء 
�ملدينة مكتوبة باللغة �ل�سينية و�لفيتنامية �إلى جانب �للغة �الجنليزية، تفتخر 

هيو�سنت باأنها مدينة كل �لعامل.
من  �أكرث  �إن  حتى  �ملرموقة،  �ملوؤ�س�سات  من  �لعديد  هيو�سنت  يف  وتوجد 
ليندون   " مركز  ويعترب  �لبالد،  خارج  ول��دو�  قد  �سكانها  من  �سخ�ض  مليون 
جون�سون" للف�ساء من �ملز�ر�ت �ملهمة هناك، باالإ�سافة �إلى وجود عدد كبري 

من �ملجمعات �لتجارية و�ملتنزهات و�مل�ساحات �خل�رس�ء. 

التأسيس:
تاأ�س�ست �ملدينة يف �أغ�سط�ض 1836، بعد �رس�ء �الأخوين �ألني )جون كريي 
دوالر�ً   9,428 لقاء  �الأر�ض  من  مربعًا  كيلومرت�ً   27 ت�سامبان(  و�أغ�سط�ض 
�أمريكيًا، و�أطلقو� عليها ��سم " هيو�سنت" ن�سبة �إلى �حلاكم �سام هيو�سنت، و�لذي 

كان قائد�ً ع�سكريًا يف حرب ��ستقالل تك�سا�ض يف ذلك �لعام )1826(.
زي  وزي  دوكر  وكالي  نولز  بيون�سي  مثل  هيو�سنت  من  �مل�ساهري  بع�ض 
�لعريق  جالف�ستون  وحي  روكيت�ض  هيو�سنت  فريق  موطن  �ملدينة  وتعد  توب، 
باال�سافة �إلى �أكرث من 500 منظمة ثقافية وفنون ب�رسية وفنون ��ستعر��سية.

العرب:
�ملدينة  تعترب  �إذ  �لعرب،  من  كبري  عدد  فيها  يعي�ض 
�أ�سماء عديدة  �ل�سابعة من حيث وجود �لعرب وملعت فيها 
مايك  �لدكتور  مثل  �ملتحدة  للواليات  �لكثري  قدمو�  لعرب 
وجورج  �ساروفيم،  وعائلة  لقي�ض،  نا�رس  و�لدكتور  ديفي 
�ل�سهري  �ل��وودالن��د  م�رسوع  بتا�سي�ض  ق��ام  �ل��ذي  ميت�سل، 
و�ملقاهي  �لعربية  �ملطاعم  من  �لكثري  بها  تك�سا�ض،  يف 

و�لبقاالت و�سوبر ماركتات وم�رسوعات �أخرى كثرية.
ج��اءو�  معظمهم  بكرثة  فموجودون  �خلليجيون  �أم��ا 
�لعبادة  دور  وبخ�سو�ض  �لدر��سة،  �أو  للعالج  هيو�سنت 
فهناك م�سجد يتو�جد يف �سارع �مليد بجانب بقالة عربية 
مع  يتعاون  خرّي  رجل  �ليمن  من  ع�سام"  "�أبو  �ساحبها 
كثرية  �أم��ور  يف  �خلليجيني  من  �لكثري  ويق�سده  �جلميع، 
هناك  �أي�سًا  وغ��ريه��ا،  و�ل�رس�فة  و�ل�سحن  معلوماتية 
�الأماكن  ترتكز  هيو�سنت،  �أنحاء  يف  منت�رسة  م�ساجد  عدة 
�لعربية يف �سارعني رئي�سني هما �لريت�سموند ووي�ستهامير، 

مكتبة مركز اندرسون�سارعان متو�زيان بجو�ر بع�سهما.

نصب تذكاري

أحد معالم هيوستن نصب تذكاري آخر

مدينة الفضاء:
عدد  قدر   2005 عام  يف  كم،   1,558 هيو�سنت  م�ساحة 
من  تقارب  م�ساحة  يف  ن�سمة  مليون   2,2 من  باأكرث  �سكانها 
 5,9 �لكربى  هيو�سنت  مدينة  �سكان  عدد  بينما  كم،   1600
بالن�سبة  كبري�ً  و�قت�ساديًا  ثقافيًا  مركز�ً  تعد  ن�سمة،  مليون 
مبدينة   " تلقب  �ملتحدة.  �لواليات  يف  �خلليج  �ساحل  ملنطقة 

�لف�ساء" لوجود مركز لندون للف�ساء �لتابع لنا�سا فيها.

التأثير المكسيكي:
ب�سبب  �ملدينة  على  �ملك�سيكي  بالتاأثري  ت�سعر  هيو�سنت  يف 
تابعة  �ملا�سي  يف  كانت  �أنها  كما  �ملك�سيك،  خليج  من  قربها 
للمك�سيك، ونالت ��ستقاللها عنها عام 1836 م، غري �أن �لتاأثري 
�ملك�سيكي يعطيها نكهة خا�سة، فتجد فيها �ملطاعم �ملك�سيكية 
عن  عبارة  وهو  مك�ض"  "�لتيك�ض  ماأكوالت  بتقدمي  تعرف  �لتي 
مزيج �أمريكي مك�سيكي، ويعترب �لليمون �لهندي "�جلريب فروت" 
�الأحمر من �أ�سهر فو�كة تك�سا�ض، كما �أن �ل�سجرة �الأكرث �سهرة يف 

�لوالية هي �سجرة �جلوز �الأمريكي.

ميناء ومراكز طبية عالمية:
تعرف �ملدينة عامليًا بطاقتها، وباالأخ�ض �لنفط ومب�سانع 
ميناء  �ملدينة  يف  يوجد  �ل�سفن،  بقناة  تعرف  كما  �لطائر�ت 
ملو�نئ  بالن�سبة  �الول��ى  �ملرتبة  يف  ي�سنف  و�ل��ذي  هيو�سنت 
�ل�سحن �لدولية يف �لواليات �ملتحدة، ويوجد كذلك مركز تك�سا�ض 

رابع أكبر مدينة في الواليات المتحدة األمريكية
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�لعامل  يف  �لطبية  �البحاث  معاهد  جتمعات  �أكرب  كاأحد  �لطبي 
و�لذي ي�سمل مركز �أم دي �أندر�سون لل�رسطان.

با�سم  �أن فيها مطارين: و�حد د�خلي، و�الآخر دويل ويعرف  كما 
مطار جورج بو�ض �لدويل.

مركز ليندون جونسون للفضاء:
هناك يف هيو�سنت �أماكن �سياحية جميلة وجذ�بة منها �ملتاحف 
بي  ليندون  مركز  ويعّد  و�حل��د�ئ��ق،  �لعلمية  و�ملر�كز  �ملتخ�س�سة 
الن�شاط  بنا�شا املتخ�ش�ض يف  املركز اخلا�ض  للف�شاء هو  جون�شون 
�لب�رسي لرحالت  �لف�ساء، ويقع على م�ساحة )6,5 كيلو مرت مربع(، 
�لذي  �ملهمات  �لتحكم يف  100 مبنى، وهو مقر مركز  ويتكون من 
ين�ّسق كل �لرحالت �لتي يقوم بها ب�رس من �لواليات �ملتحدة، يت�سمن 

�ملركز من�ساأ تدريب رو�د �لف�ساء، وجممعًا كبري�ً للزّو�ر.

مشتل الطبيعة:
لالأطفال  نباتية  يحتوي على �سالة  �لتذكارية،  �حلديقة  يقع يف 
و�أكرث  من 5 �أميال من �لطرق �لطبيعية و�لغابات و�لربك و�الأر��سي 
�لرطبة و�ملروج، ويوجد به �أي�سًا �لعديد من �حلد�ئق �ملتخ�س�سة مثل 
جزيرتي همينجريد وبرتفالي وحديقة �سن�سوري وحديقة و�يلد اليف.

ملعب ريالنيت المغطى:
يطلق على ملعب ريالنيت �ملغطى، �أو �ال�سرتودوم " ثامن عجائب 
�أكرب   �أحد  �لذي يعد  ��سرتو�ض  ر�أ�ض فريق  " وهو �مللعب م�سقط  �لدنيا 

فرق دوري �لبي�سبول. �سمم �مللعب �ملهند�ض جاك بويد بكلي، وهو �أ�ستاد متعدد 
�ال�ستخد�مات �سمم للبي�سبول ولكرة �لقدم، وي�ستهر �ملكان بالع�سب �ال�سطناعي 

�مل�ستخدم فيه ويطلق عليه ��سرتوتريف.

مسرح فيريزون وبرليس:
�مل�رسح  هذ�  ي�ست�سيف  م،   1997 عام  �فتتاحه  مت  �ملغلقة  �مل�سارح  من 
و�ورك�سرت� هيو�سنت  و�لتون جون  �ملو�سيقيني مثل فبلفيت ريفولفر  �لعديد من 
�ل�سيمفوين وتقام فيه �أم�سيات وحفالت ب�سورة دورية للفنانني �لكبار و�لعرو�ض  

�لكوميدية.

حديقة حيوانات هيوستن:
�حلديقة  ت�سم  مربع،  كيلومرت   2 م�ساحتها  "هريمان"  حديقة  د�خل  تقع 
4500 حيو�ن ينتمي �إلى �أكرث من 900 نوع، وهي �سابع حد�ئق �حليو�ن من 
بالزو�حف  خا�سة  مباٍن  �حلديقة  يف  �لدولة،  م�ستوى  على  �لزيادة  ن�سبة  حيث 
و�لربمائيات، ومعر�ض لالأر��سي �لرطبة يف تك�سا�ض ومعر�ض �الأحد�ث �لطبيعية 
و�أكرث من 23 نوعًا من �لطيور، و 1000 نوع من �الأ�سماك و�الأحياء �لبحرية 

من كل بقاع �لعامل.

حوض األحياء المائية: 
يوجد يف هذ� �ملكان �لعديد من �ملو�طن 
�لطبيعية، حيث توجد �سفينة غارقة وغابة 
مطرية وم�ستنقعات لويزيانا، يجوب قطار 
�أ�سماك  خز�ن  حول  بالزو�ر  �لقر�ض  رحلة 

�لقر�ض.

تشكيلة مينيل الفنية:
فلكية  م��ع��د�ت  �لت�سكيلة  تت�سمن 
بيزنطيًا  وفنًا  �حتفالية  و�أقنعة  و�نتيكات 
�لزوجان  �لت�سكيلة  تلك  جمع  قبليًا،  وفنًا 
خالل  دومينيل  ودومينيك  جون  �ل�سهري�ن 

�سنو�ت ترحالهما.

متحف الفنون الجميلة:
يحتوي على ت�سكيلة كبرية من �الأعمال 
���س��رت�و���ض  جم��م��وع��ة  �أه��م��ه��ا  م��ن  �لفنية 
من  ول��وح��ات  �لنه�سة  بع�رس  �خل��ا���س��ة 
�أعمال  جانب  �إل��ى  ع�رس،  �لثامن  �ل��ق��رن 
وفان  جوجان  مثل  �النطباعية  بعد  ما 
�نتيكات  �إل��ى  باالإ�سافة  ومونيه،  ج��وخ 
�أفريقية ومالب�ض ومن�سوجات،  ومنحوتات 
كما ي�سمل �ملتحف على �أكرث من 45 �ألف 

قطعة فنية منحوتات ومزخرفات.

متحف العلوم الطبيعية:
ه��ريم��ان،  ح��دي��ق��ة  منطقة  يف  ي��ق��ع 
وي�ست�سيف �أكرث من 2 مليون ز�ئر �سنويًا، 
�ساالت  عن  عبارة  طو�بق  �أربعة  يت�سمن 
فلكية  وقّبة  �لطبيعية،  للعلوم  ومعار�ض 
�لذي  �أماك�ض  وم�رسح  �لفر��سات  ورك��ن 
مد�ر  على  �لفعاليات  من  �لعديد  ي�ست�سيف 

�لعام. 

متحف الصحة:
كبرية  جم�سمات  �مل��ت��ح��ف  ي��ع��ر���ض 
لالأع�ساء �لب�رسية، يف جناح جيم هيكوك�ض 
وتت�سمن  ب��اف��ي��ل��ي��ون،  ب���ودي  �أم���ازي���خ 
�ملعرو�سات �أي�سًا عمود�ً فقريًا طوله �سبعة 
�أمتار وخمًا يبلغ �رتفاعه ثالثة �أمتار، �إلى 
جانب مقلة �لعني �ملفزعة و�لتي ميكن من 
�لعني  تعمل  كيف  �لزو�ر  يتعلم  �أن  خاللها 

كع�سو، ومعرو�سات �أخرى كثرية.

األسواق:
يف  وبخا�سة  �لت�سوق  يف  �ملتعة  جتد 
�ملر�كز �لتجارية �لكبرية �لتي حتتوي على 

حمالت للماركات �لعاملية من �أ�سهرها:

- جالريا:
�لت�سوق  م��ر�ك��ز  �أك��رب  �أح��د  يعد  �ل��ذي 
مثل  م��ت��اج��ر  ب���ه  و�ل�����ذي  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
وبربري  ماركو�ض  ينمان  و�رسكة  تيفاين 
يف  ي��وج��د  كما  وكارتييه  وفري�سات�سي 
من  و�لعديد  جتزئة  متجر   350 جالريا 

�ملطاعم.

- أبتاون بارك:
�لطر�ز  للت�سوق م�سمم على  يعد مركز�ً 
�لر�قية  �ملحال  من  �لعديد  به  �الأوروب���ي 
و�لزهور  �ملجوهر�ت  و�ملنتجعات،وحمال 
و�ملطاعم و�ملقاهي ويقع �بتاون بارك يف 

طريق بو�ست �أوك هيو�سنت.

- أولد سبرينج:
هذه �ملدينة �لتاريخية ت�سم �أكرث من

فنية  �أع���م���ااًل  تبيع  م��ت��ج��ر�ً   150  
�إلى  باالإ�سافة  �أخرى  و�أنتيكات ومقتنيات 

�ملتاحف وعدد كبري من �ملطاعم.

-باسكت كاندلز اند مور:
�لهد�يا  من  �لعديد  �ملتجر  هذ�  يعر�ض 
برودو�ي  �سارع  يف  ويقع  و�مل�ستحدثات، 

512 هيو�سنْت. 

- سنترب وست اوك:
يف ه���ذ� �مل��رك��ز جت��د �أغ��ل��ى و�أرق���ى 
من  ر�ئ��ع��ة  هدية  ���رس�ء  ميكن  �خل��ي��ار�ت، 
�لن�ساء  وجت��ذب  ول��ري�ن��ت،  �ستون  جيفري 
و�حلقائب  �الأحذية  حمالت  �ملركز  هذ�  يف 
متجر  ويعرف  ت��ري�ز،  متجر  من  وخا�سة 
ومتجر  �الأنيقة،  �ملالب�ض  ببيع  كاروجي 
�جلينز  �ملالب�ض  من  �لعديد  ببيع  كوتور 

عالية �مل�ستوى.

المودالنجيري:
د�خلية  مالب�ض  بيع  يف  متخ�س�ض 

للن�ساء ذ�ت ت�سميمات خا�سة و�أ�سناف 

حديقة هرمن الطبيعية

من مراكز التسوق

جانب من المحمية الطبيعية
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وه��ون��ر  والب����ريال  �سانيتل  تت�سمن 
ولومي�ستري، ويقع يف وي�ست جر�ي.

رايس فيليدج:
�لتجزئة،  بائعي  م��ن  �مل��ئ��ات  ي�سم 
حمالت �ملالب�ض، �الأحذية و�سنط �ملاركات، 
ملاركات  �لريا�سية  للمالب�ض  وحم��الت 
عاملية، عدد �ملحالت ي�سغل م�ساحة خم�سة 
معرو�سة  �الأ�سناف  جميع  بلوكًا،  ع�رس 

باأ�سعار معقولة، كما توجد مطاعم ومقاٍه.

-كيتي ميلز:
ميلز  ك��اي  �مل�سممة  مالب�ض  تعر�ض 
حمالت  بوجود  يتميز  كبرية،  بتخفي�سات 
نيمان  مركز  مثل  �الأ�سماء  الأ�سهر  �لت�سوق 
�أفينيو،  كلرين�ض،  ك��ول  ماركو�سال�ست، 
هيو�سنت  يف  كثرية  �أخ��رى  مر�كز  وهناك 
مركز  للت�سوق،  كونرو  مي�سيز،،  مركز  مثل 
للت�سوق  بتيكال  �أو  كري�ستي  ريفر�أوك�ض، 

وغريها.

المهرجانات:
�لفعاليات  ت��ق��ام  �ل�سنة  م���د�ر  على 
دي�سمرب  �إلى  يناير  �سهر  من  و�ملهرجانات 
هو  ب��االأع��ي��اد  �لر�سمي  �لعمدة  �حتفال 
و�ل��ذي  �لعطالت  مو�سم  ببد�ية  �حتفال 
�أهم  من  �ملدينة  يد عمدة  على  ر�سميًا  يبد�أ 
هي  �ملنا�سبة  هذه  يف  �الحتفالية  �لرب�مج 
و�إ�ساءة  و�لرق�ض  و�لغناء  �لنارية  �الألعاب 

�سجرة �لكري�سما�ض �أمام د�ر �لبلدية.

عرض السيارات الفني:

باالإبد�ع  �حتفاال  �ملهرجان  هذ�  ميثل 
ويقام يف �سهر مايو، حيث يتم عر�ض �أكرث 
�ل�سيار�ت زينة يف هيو�سنت �إلى جانب منح 

جو�ئز الأف�سل �سيار�ت يف �لعر�ض.

عرض للمواشي وسباق رعاة 
البقر:

يعّد �أكرب عر�ض للمو��سي على م�ستوى 
�لعامل �إلى جانب كونه �أكرب حدث يف عامل 
يف  �لعر�ض  يقام  �لبقر،  رع��اة  �سباقات 
�لثري�ن  بركوب  وي�ستهر  ريالنيت،  حديقة 
�ملو�سيقية  و�حل��ف��الت  �ملو��سي  وحتكيم 
ظهر  على  و�لتنزه  و�لكرنفاالت  و�جل��ري 

�خليول.

مهرجان اللحف الدولي:
ي��ق��ام يف م��رك��ز م���وؤمت���ر�ت ج���ورج 
�للحف  من  �ملئات  فيه  وتعر�ض  ب��ر�ون، 
و�مل��ن�����س��وج��ات �الأخ�����رى، وي�����س��ارك فيه 
حو�يل خم�سني �ألف �سخ�ض يف ور�ض عمل 
فعاليات  جانب  �إل��ى  تعليمية  و�سفوف 

�أخرى تتم على هام�ض �ملهرجان.

مهرجان لموسيقى الجاز:
يقام يف مركز جونز �لتجاري ويجذب 

�جل��از،  مو�سيقى  حمبي  �مل��ه��رج��ان  ه��ذ� 
عازفني  من  مو�سيقية  عرو�سًا  يت�سمن 

حمليني وعامليني.
زيارة  يف  و�أن��ت  با�ستطاعتك  �أن  كما 
هيو�سنت �أن تقوم بجوالت �سياحية الأماكن 
جولة  هي  ت��ور(  )�ك�ستندد�سيتي  خمتلفة 
ت�سمل و�سط �ملدينة، وبرج ويليامز ون�سب 
�سان جا�سنيو �لتذكاري و�لغو��سة، وتناول 
دوالر�ً   60 بتكلفة  �جلالرييا  يف  �ل��غ��د�ء 

للبالغني و 30 لالأطفال. 
جالف�ستون  منطقة  يف  جولة  هناك 
تتميز  �الأ�سباح"   " وج��ول��ة  �لتاريخية، 
"جو�ست توزر" برو�يات حقيقية وخر�فات 
مدينة �أثناء �جلولة �لليلية يف و�سط �ملدينة، 
وبالتايل  ال نن�سح بهذه �جلولة الأ�سحاب 
�لقلوب �ل�سعيفة وجولة �لتجول د�خل نفق 
وت�سمل  مر�سد  ب�سحبة  هيو�سنت  وقطار 
بارك  وون  جرين  ودي�سكفري  بافيليونز 
و�سبكة  هيو�سنت  مركز  يف  وحمالت  بلي�ض 

�الأنفاق و�لكثري.
وذلك  �الآ�سيوي  �ل��رت�ث  جولة  وهناك 
تذوق  �جلولة  تت�سمن  �الأ�سيوي  �حلي  يف 
�ل�سيني  �خلط  ويف  �الأع�ساب  وطب  �ل�ساي 
ماأكوالت دمي �سم وزيارة �ملعابد �لبوذية.

جانب من حديقة الحيوانات

جانب آخر من المحمية الطبيعية
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الناس معادن
�أر�د حكيم �لق�رس �أن يعطي �الأمري �ل�سغري ويل �لعهد �جلديد در�سا يف �حلياة

ف�ساأله: ما هو �ملعدن �لذي ي�ستهويك وي�ستميلك من خمتلف �ملعادن؟
فاأجاب �الأمري �ل�سغري بثقة: �لذهب بالطبع.

ف�ساأله مرة �أخرى: و مِلَ �لذهب؟
فاأجاب بثقة �أكرث من �سابقتها: الأنه ثمني وغاٍل وهو �ملعدن �لذي يليق بامللوك..

�سمت �حلكيم ل�ساعته ومل ُيجب.. ثم ذهب �إلى �خلدم و قال لهم: ��سنعو� يل متثالني بنف�ض �ل�سكل  
ولكن �أحدهما من �لذهب �خلال�ض و�الآخر من �لطب�سور، و�طلو� �الأخري بطالء ذهبي ليبدو كاأنه ذهب خال�ض.

بعد يومني �أتى �حلكيم باالأمري �أمام �لتمثالني وقد غطاهما، فنزع �لغطاء عن �لتمثالني فانبهر �الأمري جلمال 
�سنعهما و�إتقانهما.

ف�ساأل �حلكيم: ما ر�أي �الأمري مبا يرى؟
فاأجاب �الأمري: �إنهما متثاالن ر�ئعان من �لذهب �خلال�ض.

فقال �حلكيم: دقق يا موالي �أال ترى فرقا بينهما؟
فقال: كال.

فاأ�سار �حلكيم �إلى خادم كان مي�سك دلو ماء.. فر�سق �خلادم �ملاء على �لتمثالني بقوة ف�سعق �الأمري عندما ر�أى متثال �لطب�سور يتال�سى... 
ولكن متثال �لذهب كان يزد�د ملعانا.

فقال �حلكيم: موالي، هكذ� �لنا�ض.. عند �ل�سد�ئد من كان معدنه من ذهب يزد�د ملعاناً ومن كان من طب�سور يتال�سى كاأنه ال �سيء. 

جمرد وردة... لكنها قادرة بجمالها...
بعبقها...على �إ�سعادنا...

تصوير آمنة عبد العزيز

أقــــوال
مــــــــأثــــــورة

�لنا�ض  بعدما كرث كالم  �لتربع بجزء من مالهم  �لبخالء وقررو�  �جتمع ثالثة من 
عليهم.

قال �الأول: �ساأر�سم د�ئرة على �الأر�ض و�أرمي باملال، فما �سقط بد�خلها يل وما �سقط 
خارجها للفقر�ء! 

ا على �الأر�ض و�أرمي باملال فما كان على ميني  فقال �لثاين: �أما �أنا ف�ساأر�سم خطًّ
�خلط يل، وما كان على �سماله فهو للفقر�ء! 

�لثالث �سمت برهًة ثم قال: �أما �أنا ف�ساأرمي �ملال، فما �سقط على �الأر�ض فهو يل، 
وما بقي يف �لهو�ء فهو للفقر�ء.

َل: انقطع. اْقَت�سَ
ُب: �سغار احلجارة، احلطب، كل ما يلقى يف النار من وقود . احَل�سَ

الزُّْهُم: الريح املنتنة.
: البحر، املاء الكثري، العدد الكثري، الفر�س اجلواد، الظِليم. الَطمُّ

: الوادي اأكرث �سجره. غننَّ

و�حدة  لعبة  على  �حتوت  �الأوملبية  �الألعاب  �أول 
وهي �لعدو )�لرك�ض(.

مال في الهواء!

لقد رمى بها خطاياه 
فحطمها حطما

عن م�سلمة بن عبد �هلل �جلهني عن 
عمه �أبي م�سجعة قال: عدنا مع عثمان 
بن عفان مري�سا، فقال له عثمان: قل ال 
�إال �هلل، فقالها، فقال: و�لذي نف�سي  �إله 
فحطمها  خطاياه  بها  رم��ى  لقد  بيده 
حطما، فقلت له: �أو �سيء تقوله �أو �سيء 
عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  من  �سمعته 
و�سلم؟، فقال: بل �سمعته من ر�سول �هلل 
�سلى �هلل عليه و�سلم، فقلنا: يا ر�سول �هلل 
هذ� هي للمري�ض فكيف هي لل�سحيح؟، 

قال: هي لل�سحيح �أعظم و�أعظم.

ب�سكل  �ل�سوكوالته  تناول  �أن  �خل��رب�ء  يوؤكد 
معتدل يوميا تبعد فقر �لدم وحت�سن �ملز�ج. 

�أ�سنان �خليل عند تقدمها بال�سن تبي�ض عك�ض 
ما يحدث للمخلوقات �الأخرى. 

�ساعة و�حدة  �إذ� و�سعت ملدة  �الأذن  �سماعات 
يف  �لبكترييا  ت�ساعف  �إلى  �سيوؤدي  ذلك  فاإن 

د�خل �الأذن مبعدل 700 مرة.
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الشحن بالحركة

on ine

كلب  من  �بنتها  تك�سا�ض  والية  من  �أمريكية  �أم  �أنقذت 
هجم عليها؛ من خالل ق�سم �أذنه

بكلب  تعتني  كانت  �إنها  كامب  كيل�سي  �الأم  وقالت 
من  تبلغ  �لتي  كنزي،  طفلتها  على  هجم  عندما  �سديقتها، 
�لت�رسف  �إل��ى  دفعها  مما  عامني؛  �لعمر 

بعنف الإنقاذها.
بدفع  ق��ام��ت  �أن��ه��ا  و�أ���س��اف��ت 
�أذنه  وق�سم  �لكلب  فم  �إلى  قب�ستها 
قبل �أن تت�سل بالطو�رئ للم�ساعدة.

وع��ن��دم��ا و���س��ل �أح����د رج��ال 
�ل�����رسط��ة �إل�����ى �مل���ن���زل، �أط��ل��ق 
بقي  �لذي  �لكلب  على  �لر�سا�ض 
ولكنه  حينها،  �حلياة  قيد  على 

مات الحقًا
"كنزي"  �لطفلة  و�أ�سيبت 
وجهها،  يف  �جل���روح  ببع�ض 
يف  الإ�سابات  �الأم  وتعر�ست 

ذر�عها.

أم . . . تعض كلبًا!

�لذكية  و�الأجهزة  للهو�تف  �ساحن  عن  �أمريكي  مطور  ك�سف 
ي�سم بد�خله مولد�ً للطاقة �لكهربائية من حركة �مل�ستخدم. 

و�أو�سح �ملطور، جوي �سيربد، �أن �ل�ساحن يتميز ب�سغر حجمه 
�أي من  �سحن  �إعادة  قادر على  و�أنه  ي�سهل من عملية حمله،  مما 
بطاريات �لهو�تف �أو �الأجهزة �لذكية �ملتو�فرة حاليًا يف �الأ�سو�ق. 
�لطاقة  حلفظ  �آيون"  "ليثيوم  نوع  من  بطارية  �ل�ساحن  وي�سم 
�لهو�تف  ل�سحن  ��ستخد�مها  �إع��ادة  حلني  �حلركة،  من  �ملولدة 
حركة  �أثناء  �لطاقة  لتوليد  ترو�ض  وثالثة  �لذكية،  �الأجهزة  �أو 

�مل�ستخدم. 

يحدد شخصيتك

التي تغطي ج�شم  وال�شوداء،  البي�شاء  اإن اخلطوط  اأمريكيون:  قال باحثون 
�لذي  ت�سي" و�لذباب  "ت�سي  ذبابة  ملنع  �الأرجح  على  تهدف  �لوح�سي،  �حلمار 

ميت�ض �لدم، من �القرت�ب منه.
وح�سب وكالة "يو بي �إي"، قال باحثون من جامعة كاليفورنيا– ديفي�ض، 
يف �لدر��سة �لتي ن�رست يف دورية "نايت�رس كوميونيك�سن": �إن �الحتمال �الأكرث 

ترجيحًا هو اأن هذه اخلطوط تبعد الذباب الطفيلي.
وت�ستند �لدر��سة �إلى جتربة �أظهرت �أن �لذباب �ملتطفل �لذي يتغذى من دماء 

كسب الرهان�حليو�نات، يبتعد عن �ل�سطوح �ملخططة ويف�سل �الأ�سطح ذ�ت �للون �ملوحد.
. . . بطائرة

فاجاأت بر�زيلية زوجها �مل�سلم يوم عر�سها، و�أعلنت �عتناقها لالإ�سالم، بكى 
زوجها من �سدة �لفرح، حينما نطقت زوجته �سهادة �أن ال�إله �إال �هلل و�أن حممد� ر�سول 

�هلل قبل �أن يتم �لعقد بكامل �إر�دتها و�ختيارها يف قاعة �ال�ستقبال مب�سجد �لرب�زيل،  
�مل�سجد �لكبري بدولة �لرب�زيل.

وقد قام �ل�سيخ �لدكتور عبد �حلميد متويل �إمام وخطيب �مل�سجد بتلقينها �ل�سهادة 
باللغة �لعربية، وقام �ل�سيخ خالد تقي �لدين رئي�ض جمل�ض م�سايخ �لرب�زيل بتلقينها 

�ل�سهادة باللغة �لربتغالية.

تعلن إسالمها . . . يوم زفافها

ك�سب  �سيني  م���ز�رع  ��ستطاع 
طائرة  ت�سنيع  يف  بنجاحه  �لرهان 
�ل��ط��ري�ن،  ع��ل��ى  ق����ادرة  هيلوكبرت 
�ملعدنية  �لبقايا  بع�ض  با�ستخد�م 

وقطع غيار لدر�جة نارية قدمية.
ميل  د�ي��ل��ي  �سحيفة  وبح�سب 
�ل���ذي  "يل"  حت���دى  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة، 
�ل�سينية  "جانت�سو"  قرية  يف  يعي�ض 
�لتي  �ل��ط��ائ��رة  �أ���س��دق��اءه، وج��ع��ل 
�لطري�ن  على  ق��ادرة  بنف�سه  �سنعها 
على �رتفاع 40 �سم موؤكد�ً �أنه �سيعمل 
على حت�سني طائرته حتى يتمكن من 

�لتحليق بها على �رتفاعات عالية.
وكان يل هو�سينغ )52 عاما( قد 
بد�أ بت�سنيع طائرته "ثنائية �ملر�وح" 
"طائرته  �سملت  حيث  �ملا�سي  �لعام 
فى  للتحكم  ع�سا  على  �لهليكوبرت" 
��ستطاع  وق���ود،  ودو����س��ة  �ل�رسعة، 

جتميعها من در�جة زر�عية.

هوس الفازات!
�أ�سبحت  حتى  �ل�سينية،  �الأثرية  �لفاز�ت  بجنون  بريطانيا  �أُ�سيبت 
جتارة ر�ئجة تدر على �لبع�ض ع�رس�ت �ملاليني من �جلنيهات �ال�سرتلينية، 

بينما و�سلت بالبع�ض �الآخر �إلى �ملحاكم ب�سبب �لنز�عات حولها.
�لفاز�ت هذه  �أي نوع من  "�لديلي ميل" �لربيطانية،  وقالت �سحيفة 
�لتي كان �لبع�ض ير�ها �إناًء مهماًل يعلوه �لرت�ب، يف حني جاء من يعرف 
قيمتها ويزيل عنها �لرت�ب ويك�سف �أنها �إناء �أثري ي�سل ثمنه �إلى �ملاليني.
وت�سري �ل�سحيفة �إلى �أن �أثرياء �ل�سني ور�ء رو�ج هذه �لتجارة، حيث 

يدفعون �ملاليني ال�ستعادة تر�ثهم �حل�ساري من �خلارج.

الضحك. . . 

سر األبيض واألسود

�ل�سحك يك�سف جو�نب من �سخ�سية  �إن  �لنف�ض  يقول علماء 
�سحكة  فكل  �خلا�سة،  بحياته  تتعلق  �سوؤون  وحتى  �الإن�سان، 
تك�سف جزء�ً من �سخ�سيتنا من دون �أن ن�سعر ولكن حل�سن �حلظ 

قلة من �لب�رس من ي�ستطيع قر�ءة �لنا�ض من �سحكاتهم.
�ل�سحكة �خلافتة: ال نكاد ن�سعر بهم �أ�سحاب هذه �ل�سحكة 
ال  �إنطو�ئيون  الأنهم  �أحد  ينتبه  لن  ي�سحكو�  مل  و�إن  �سحكو�  �إن 

يحبون لفت �الأنظار. 
و�ل�سحكة �لطويلة �ملتو��سلة: �إنهم �أ�سخا�ض �أقوياء جريئون 

ب�سكل عام لديهم رغبة يف �إظهار قوة �سخ�سياتهم.
�أ�سحابها يت�سمون بالع�سبية  و�ل�سحكة �لق�سرية �ملبتورة: 

حتى و�إن كانت غري ظاهرة.
هذه  ور�ء  تقف  �لتي  �ل�سخ�سية  �لرنانة:  �لعالية  و�ل�سحكة 
�ل�سحكة هي �سخ�سية عفوية حتب �لتعبري عن نف�سها و�أن ير�ها 

�لب�رس وهي مترح لي�ض لديها ما تخفيه.  
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االن�سان  عرفها  التي  الفنون  اأع��رق  و  اأق��دم  من  هو  احلدائق  تن�سيق 
وتوارثتها احل�سارات عرب الع�سور واالأجيال  نظرا ملا ت�سكله من اأهميه يف 
حياتنا فهي تبعث الراحة والبهجة بالنف�س بلونها االأخ�رش الزاهي املطعم 
اأن  بالزهور والثمار التي  تخت�رش جمال قو�س قزح باألوانه العديدة، بيد 
اإن�ساء احلدائق وتن�سيقها  يحتاج مزيجا من الفن واملهارة والعلم لينتج 
يف النهاية لوحة م�سغرة حتاكي روعة الطبيعة التي اأبدع اخلالق ب�سنعها.

الإن�ساء  جاهد�  �الن�سان  ي�سعى  فكما 
من  ب��ه  يحلم  م��ا  ك��ل  يت�سمن  ل��ه  م��ن��زل 
ت�ساميم وو�سائل ر�حة و�أثاث وم�ستلزمات 
�أن  �العتبار  عني  يف  ياأخذ  �أن  �أي�سا  يجب 
نف�ض  يف  تكون  �أن  البد  �ملنزلية  حديقته 
�خلا�ض  ف�ساءه  يعك�ض   حتى  �مل�ستوى 

منظومة متناغمة من �لد�خل و�خلارج.

الغاية من الحدائق المنزلية 
ت�ساهم �حلد�ئق يف �إبر�ز جمال �ملباين 
�كتفى  �الإن�سان  �أن  فلو  �ملنازل،  وو�جهات 
�خلارج  من  �ملنزل  بت�سميم  بالتفنن  فقط 

�إح�سا�سا  ذلك  �سيعطي  �أهميتها  وجتاهل 
�أن  و�ن��ط��ب��اع��ا  للنظر  و�ل��رت��اب��ة  بامللل 
دورها  ياأتي  لذلك  ينق�ض،  ما  �سيئًا  هناك 
�إلى ذلك فهي  �إ�سافة  �لنق�ض،  الإكمال هذ� 
�ل�سم�ض  حر�رة  من  للتخفيف  �لظالل  توفر 
فرتة  يف  وخ�سو�سا  �الأج����و�ء  وتلطيف 

�لظهرية، وتنقي �لبيئة من �الأتربة و�لتلوث 
هادئة  بيئة  توفر  �أنها  جتاهل  ميكننا  وال 
ويف   �لو�لدين  ناظري  �أمام  �الأطفال  للعب 
�أذهاننا  مناأى عن �حلو�دث، وال يغيب عن 
�لتي  �لنباتات  زر�عة  �أي�سا  باإمكاننا  �أنه 
تلزمنا يف �لطبخ  و�أخري� هي مكان منا�سب 

ال�ستجمام وهدوء �لنف�ض و�الأع�ساب.

عناصر الحدائق :
وعنا�رس  طبيعية  عنا�رس  للحد�ئق 
فالطبيعية   �الن�سان(،  �سنع  )من  �إن�سائية 

تتلخ�ض يف:
�لرتبة، �سوء �ل�سم�ض، �لهو�ء، �ل�سخور، 

�لنباتات باأنو�عها و�أحجامها، �ملاء.
�أما �لعنا�رس �الن�سائية  فتتكون من:

و�ل��ط��اوالت،  �لكر��سي  �مل�ض،  مم��ر�ت 
لل�سوي،  بركن  �ملرفقة  �ل�سم�سية  �ملظالت 
منحوتة،  �أ�سكال  من  حتوي  مبا  �لنو�فري 
�مل�سابيح  ع��ادة  تكون  و�لتي  �الإ���س��اءة 

�لليلية، بركات �ملاء.

طرازات الحدائق :
�حل��د�ئ��ق �الأ���س��وري��ة وك��ان��ت  متثل 
�ليابانية،  �حلد�ئق  �لر�فدين،  ح�سارة بالد 
�الندل�سية،  �حل��د�ئ��ق  �لفرن�سية،  �حل��د�ئ��ق 

�حلد�ئق �النكليزية.  
 

نصائح لتنسيق الحدائق :

�إن تن�سيق �حلد�ئق لي�ست مب�ساألة �سعبة 
يف  متخ�س�سني  �أ�سخا�ض  على  تفت�رس  �أو 
هذ� �ملجال، بل باإمكان �أي �سخ�ض �أن يقوم 
مهما  حديقته  لتغدو  بنف�سه  �ملهمة  بهذه 
كان حجمها �أو �سكلها  جنته �ل�سغرية �لتي 
�لقيام  يجب  كبد�ية  لكن  بيديه،  �سنعها  
بر�سم خمطط لها وحتليله بتمعن �سديد الأن 
حلد�ئق  �أ�سا�سية  خمططات  ثالثة  هنالك 

�ملنازل وهي: 
�ملربع،  �لطر�ز  �ل�سيق،  �لطويل  �لطر�ز 

�لطر�ز �ل�سغري. 
�ملخطط  �عتماد  ذلك ميكن  على  وبناء 
�أن  �ساأنه  من  �ل��ذي  لها  و�ملالئم  �لذكي  

يح�سن مظهرها. 
 يراعى عند اعتماد اخلطوط امل�شتقيمة 
بالر�سمية  �نطباعا  �نها ت�سفي  و�ملربعات 
و�ال�سكال  �ملنحنيات  بينما  و�لكال�سيكيه 
�لر�حة  ملوؤها  �أج���و�ء  تخلق  �لبي�ساوية 

و�لب�ساطة.
�إلى  �الأق��رب  �جلزء  يكون  �أن  ي�ستح�سن 
ي�سمح  حتى  �لنباتات  من  خاليا  �لبيت 
ب��ح��ري��ة �حل��رك��ة وي�����س��ت��وع��ب �ل��ط��اوالت 

و�ملقاعد.
�حلجم  كبرية  نباتات  ��ستخد�م  يف�سل 
وذلك  �ملربعة  �حلد�ئق  يف  �الأط��ر�ف  حول 
مبظهر  تبدو  وجعلها  حدتها  من  للتخفيف 

�أكرث رقيا وجماال.

إعداد: رفاه إبراهيم
مهندسة ديكور

الحدائق المنزلية
جنة صغيرة لأسرة
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تــألقي

واأن  . والبد   .  . االأعرا�س  . مو�سم   .  . ال�سيف 
ت�ساميم  من  ينا�سبها  عما  امراأة  كل  تبحث 
اللونني  وبفخامة  باالأمريات،  تليق  اإطاللتها  لتكون 
اأحذية  ”�سومارت“  ل��ك  يقدم  والف�سي  الذهبي 
بكافة  ويهتم  باالأمريات.  تليق  الإطاللة  واك�س�سوارات 
واالك�س�سورات،  واحلقائب  االأحذية  التفا�سيل...من 
وباألوان ملكية تنا�سب احلفالت، وتتما�سى مع خمتلف 

الت�ساميم واملنا�سبات. 

ما  �ل�سيدة  تختار  �أن  �ملهم  فمن 
�ل�سكل  حيث  من  ف�ستانها  مع  ين�سجم 
و�أخرى  ع�رسية  �أث��و�ب  فهناك  و�للون، 
�للون،  م��ر�ع��اة  يجب  كما  كال�سيكية، 
�أه��م  �إح���دى  �الأل����و�ن  ب��ني  فالتنا�سق 

موؤ�رس�ت �الأناقة.

"�سومارت" ت�ساميم مبتكرة وع�رسية و�أنيقة، لتتاألقي  لهذ� تقدم 
بهذه �ملنا�سبات �سو�ء كانت حفل زفاف �أو ع�ساء. تاأنقي مبظهرك وكوين 
متجددة وملكة �الأناقة يف �سهر�تك مع هذه �ملجموعة �لكال�سيكية �لتي 

تنا�سب ذوق كل �مر�أة حتب �لتفرد ومو�كبة �ملو�سة.
�ملنا�سبات  خالل  خا�سة  باأناقتها  تهتم  �سيدة  لكل  �ملهم  ومن 
و�الك�س�سو�ر�ت،  و�الأحذية  للحقائب  كبري�ً  �هتمامًا  تويل  �أن  �ل�سعيدة، 
فاإن كان �لف�ستان مهمًا ملثل هذه �ملنا�سبات، فاإن �الهتمام بالتفا�سيل 
�الأخرى ال يقل عنه �أهمية، فكثري�ً ما ال يربز جمال �لف�ستان يف حال 

�أهملت �ملر�أة �أناقة �حلذ�ء �أو �حلقيبة �أو �الك�س�سو�ر.

إعداد : عهود حسن
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نظمت �الإد�رة �لعامة ملر�كز �لنا�سئة �إحدى موؤ�س�سات �ملجل�ض �الأعلى ل�سوؤون �الأ�رسة بال�سارقة، باقة منوعة من �لفعاليات �ل�سيفية 
للنا�سئة و�ل�سباب يف �ملرحلة �لعمرية من 12 �إلى 18 �سنة، يف مر�كزها �لثمانية �ملنت�رسة يف �أرجاء �إمارة �ل�سارقة مبختلف مدنها 
و�لفنية،  و�لثقافية  و�لريا�سية  �لدينية  و�لفعاليات  �الأن�سطة  كافة  و�ل�سباب يف ممار�سة  �لنا�سئة  �أمام  �خل�سبة  �لبيئة  و�لتي متثل  ومناطقها، 
و�الإعالمية و�لقيادية �إلى جانب �الأن�سطة �لرتفيهية ف�ساًل عن �لعديد من ور�ض �لعمل �لتدريبية و�لدور�ت �لتاأهيلية و�لتثقيفية. كما �نطلقت فعاليات 
مع�سكر "ال لل�سمنة" �لذي تنظمه �إد�رة مر�كز �لنا�سئة، بالتعاون مع وز�رة �ل�سحة ومركز دكتور نيو تر�سن، حتت �سعار "�خلا�رس �الأكرب" للنا�سئة، 

و�أقيمت �لفعاليات للنا�سئة و�ل�سباب يف �ملرحلة �لعمرية من 14 �إلى 17 �سنة،من خمتلف �إمار�ت �لدولة، وممن يعانون من �لزيادة يف �أوز�نهم.

أخــبـار

1 - �إحدى �لور�ض �لفنية �سمن فعاليات �لبينايل
2 - �لنا�سئة ي�ساركون يف ور�سة �لتلوين

3 - جانب من �مل�ساركني يف ور�سة كتابة �الأخبار
4 - متارين ريا�سية �سمن فعالية �خلا�رس �الأكرب

5 - متارين ريا�سية للنا�سئة �مل�ساركني يف �لفعالية

ناشئة المراكز يتنافسون في 15 فعالية
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)#MyDubai(
 تحصد مليون مشاركة 

�سجل و�سم مبادرة )#MyDubai( - �لتي �أطلقها �سمو 
�ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم، ويل عهد دبي، 
لكتابة �أول �سي�رة ذ�تية ملدينة يف �لعامل - مليون ��ستخد�م على 
موقع "�إن�ستجر�م" خالل �أقل من 6 �أ�سهر فقط على �إطالقه ليقدم 

بذلك ملحة م�رسقة عن حياة �سكان وزو�ر دبي.

�لرقم  �سجل  �ملبادرة  و�سم   -  1
مليون.

2 - �سورة معربة عن �لو�سم ت�سيء 
على برج �لعرب.

3 - �إحدى �ل�سور �مل�ساركة يف و�سم 
�ملبادرة.

�ل�سور  من  �لعديد  �لو�سم  �سم   -  4
�ملعربة عن دبي منها هذه �ل�سورة.

“A city’s story is created by its people. It’s time to 
join together and show the world how 2.1 million 

people can create one remarkable story: together we 
will create the world’s first autobiography of a city.”

 
His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum Crown Prince of Dubai
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“Through the #MyDubai 
initiative, we want the 
world to see Dubai in all its 
human details, its values 
and everyday beauty”
His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum Crown Prince of Dubai

MyDubai @MyDubai@MyDubai
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ل�سيار�ت  �لر�سمي  �ملوزع  لل�سيار�ت،  �حلبتور  �أعلنت 
توقيعها  �ملتحدة، عن  �لعربية  �الإمار�ت  ميت�سوبي�سي يف 
�تفاقا مع �لنجم حممد كرمي جنم �ل�سينما و�لتليفزيون �ل�سهري يف 
�لعامل �لعربي لي�سبح �سفري� للعالمة �لتجارية ل�سيار�ت ميت�سوبي�سي 
ويلدورف  فندق  يف  �سحفي  موؤمتر  تخلله  �سخم  حفل  يف  وذلك 
��ستوريا – نخلة جمري� وبح�سور �ل�سيوخ وعدد كبري من �الإعالميني 

و�مل�ساهري و�سناع �لقر�ر.

1 - خالل �ملوؤمتر �ل�سحفي
2 - �لفنان حممد كرمي 

3 - �لفنان يقف بجو�ر �الإعالن
4 - تكرمي �لفنان خالل �ملوؤمتر �ل�سحفي

5 -  �سورة جماعية للفنان مع جانب من �حل�سور

النجم محمد كريم 

سفيرا للعالمة التجارية "ميتسوبيشي"

1
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�لفاكهة  م�رسوبات  من  جديدة  جمموعة  كوتور"  كويف  "�أيكونز  طرحت       
�ل�سحية حتت ��سم Fruit Boosts، تتميز باأنها م�رسوبات طبيعية %100 غنية 
باملعادن و�لفيتامينات. هذه �مل�رسوبات هي �خليار �الأمثل لتعزيز طاقة �جل�سم يف 
�أيام �ل�سيف �حلارة، وميكن �ختيارها بنوع و�حد �أو �أكرث من �لفاكهة. كما تتو�فر مع 
م�رسوبات �لطاقة �جلديدة عدة خيار�ت الإ�سافات ذ�ت فائدة غذ�ئية فائقة، منها بودرة 

�سبريولينا وبودرة ماكا وبذور �ل�سيا. 

ت
ما

د
خ

مع �فتتاح ثاين مطاعمها يف �أبوظبي مبنطقة 
مطاعم  عدد  و�سل   ، �لر�حة  �ساطئ  يف  �لزينة 
�الإم��ار�ت  دولة  يف  مطعمًا   14 �إلى  "ناندوز" 
�فتتحت  قد  "ناندوز"  وكانت  �ملتخدة.  �لعربية 
كل  يف  �لعام  مطلع  منذ  جديدة  مطاعم  ثالثة 
باأبوظبي يف  �لعاملي  �لتجاري  �ملركز  من مول 
فرب�ير؛ و"مردف �سيتي �سنرت" بدبي يف 2 �أبريل، 
�إلى �ملطعم �جلديد يف �ساطئ �لر�حة  باالإ�سافة 
باأبوظبي، مع خطط لتجديد مطعمني �آخرين قبل 
نهاية �ل�سنة، ليكون عام 2014 ��ستثنائيًا بكل 

�ملقايي�ض.  

وكانت عالمة "ناندوز" �لتجارية قد �أطلقت 
�لعام  يف  �أفريقيا  جنوب  يف  مطاعمها  �أول 
�ل�سوق  �إل��ى   2002 �لعام  يف  لتدخل   ،1987
ز�يد.  �ل�سيخ  طريق  على  مطعم  عرب  �الإمار�تية 
�أو�ئ��ل  مطاعمها  �أح��دث  "ناندوز"  �فتتحت  وقد 
�لعا�سمة  �الأول يف  �أبوظبي، وهو  �لعام يف  هذ� 
�لتجاري  �ملركز   – �ملول  يف  ويقع  �الإمار�تية، 
�لعاملي، وي�سغل م�ساحة 6 �آالف قدم مربع، �سمن 
حّيز  ويف  و�ال�سرتخاء  �لر�حة  على  تبعث  �أجو�ء 
�لتي  �لبديعة  �لد�خلية  بالديكور�ت  ميتاز  فريد 

تعك�ض �الإرث �لعريق للعالمة �لتجارية.

 ،)Dabur International( "أعلنت �رسكة "د�بر �إنرتنا�سيونال�      
�لتجارية �ملوثوق بها و�ملعرتف بها يف جمايل  �لعالمات  �أكرث  �إحدى 
�لعناية �ل�سحية و�ل�سخ�سية، دخولها �سوق �لعناية �ل�سخ�سية بالرجال، 
وذلك من خالل �إطالق جمموعتها �الأولى من نوعها من مزيالت �لعرق 
�سة للرجال، حتت �إ�سم "ديرمومينز" )DermoMenz(. وياأتي  �ملخ�سّ
هذ� �الإطالق يف وقت تعترب فيه م�ستح�رس�ت �إز�لة ر�ئحة �لعرق ثاين �أكرث 
�ملنتجات مبيعًا و�أ�رسعها منو�ً بعد منتجات �حلالقة يف �سوق �لعناية 

بالرجل يف منطقة �ل�رسق �الأو�سط و�أفريقيا. 
ومت ت�سميم جمموعة "ديرمومينز" خ�سي�سًا لتنا�سب �أ�سلوب حياة 
اأولويًة  العربي املليئة بالطاقة واحلركة والن�شاط حيث يولون  ال�شباب 
ولهذه  �خلارجية.  �لرتفيهية  و�لن�ساطات  و�ملغامرة  للريا�سة  كبريًة 
�لغاية، ت�سمن "ديرمومينز" نتائج ذ�ت مفعول يدوم طوياًل، مبا مينح 
�ل�سباب �لثقة بالنف�ض و�النتعا�ض �لطبيعي ملو��سلة �ليوم بحيويٍة كبريٍة.

�ملنع�سة  �ملثلجات  تناول  جتربة  تعد  مل 
�أو  �لوزن  �ملزيد من  �كت�ساب  دون �خلوف من 
�لت�سبب بت�سو�ض �الأ�سنان من �لتجارب �ل�سعبة 
 Dole»بعد �أن ك�سفت�رسكة »دول �آ�سيا �لقاب�سة
�رسكات  �أك��رب  �إح��دى   ،Asia Holdings
عن  موؤخر�ً  �آ�سيا،  يف  �لطازجة  �لفو�كه  �إنتاج 
و�الآب���اء  و�لريا�سيني  �ل�سغار  �أب��ه��ر  جهاز 
�ل�رسكة  طرحت  حيث  �لعامل،  حول  و�الأطباء 
 ،  ®Yonanas»يونانا�ض« جهاز  �لعاملية 
�آي�ض كرمي  �لبديل �ملميز لتح�سري  �لذي يعترب 
معًا  و�الألبان  �ل�سكر  من  وخ��اٍل  ومغٍذ  �سّحي 
�ل�رسق  يف  �حللويات  لع�ساق  ميكن  و�ل���ذي 
�الأو�سط �لفر�سة للتلذذ باأ�سهى �حللويات على 
�لفطور و�لغد�ء و�لع�ساء. وباال�ستفادة من �لكم 
�لكبري من منتجات �لفاكهة �ملتنوعة �ملتوفرة 
من  �جلديدة  �لتقنية  هذه  ت�سجع  �ملنطقة،  يف 
�ل�سحي  �لطعام  ثقافة  ن�رس  على  دول  �رسكة 

و�ملغذي خالل �أ�سهر �ل�سيف �حلارة. 

"ناندوز" يف منطقة الرشق األوسط  

جهاز مبتكر
لتحضير مثلجات صحية

انتعاش الصيف مع مشروبات الفاكهة 

 كشف النقاب عن مجموعة 
"ديرمومينز" 
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     كريمات "ديرموفيفا" 
للعناية بالبشرة

     العناية الكاملة بالشعر المجّعد 
�الإط��ر�ء، وتق�سي معظم  �الأنظار وت�ستحق  لل�سعر �ملجعد جاذبية خا�سة تلفت 
�لن�ساء  �لطّلة. لكن  �لن�ساء وقتًا طوياًل وينفقن �لكثري من �ملال للح�سول على هذه 

من  معاناة  وق�سة  �آخ��ر  ر�أي  لهّن  �ملجّعد  �ل�سعر  ذو�ت 
�سعوبة �لتعامل مع �سعرهّن. ترت�وح م�ساكل �ل�سعر بني 
اجلفاف املفرط والتجعد ال�شديد و�شعوبة الت�شفيف. ولكن 
�الآن �أ�سبح باإمكانهّن �حل�سول على �سعر طويل متدفق يف 
وقت ق�سري ودون �حلاجة �إلى �أدو�ت �لت�سفيف �ل�ساخن 
�ملكلفة وال عالجات متلي�ض �ل�سعر �أو غريها من �ملنتجات 
�لفاخرة. �إليك جمموعة منتجات "�ملقّوي �لطبيعي جلذور 
�لتجعد  �سديد  لل�سعر   )ORS( �إ�ض"  �آر.  "�أو.  من  �ل�سعر" 
�سعرك  مع  للتعامل  �الأ�سهل  �لطريقة  �الأو�سط،  �ل�رسق  يف 

و�حلفاظ عليه وت�سفيفه باأ�سلوب ع�رسي �أنيق. 

�إ�سد�ر�ت  �آند كو د�ر �ل�ساعات �ل�سوي�رسية �لفاخرة  �إبرهارد  قدمت 
�لعام 2014 الأول مرة يف �لواليات �ملتحدة لزو�ر �ملعر�ض يف ال�ض 
"كونتوغر�ف"  كرونوغر�ف  باإ�سد�ر�ت  و�ساركت  �لعاملي.  فيغا�ض 
من  �ال�سم  نف�ض  يحمل  �لذي  �ملوديل  من  جمدد  �إ�سد�ر  وهو  �لفاخرة، 
فرتة �ل�ستينيات من �لقرن �ملا�سي. يحتفظ �ملوديل �جلديد يف 2014 
�الإبد�عية  �لتفا�سيل  من  �لعديد  جانب  �إلى  �الأ�سلية  �ل�سمات  باأغلب 
 Déclic م�سبك  �ملوجه،  بدور�نها غري  �جلديدة  �ل�سري�ميك  مثل طارة 
�ملطول )م�سجل برب�ءة �خرت�ع( و�سو�ر Chassis® �ل�سلب �جلديد. كما 
 Tribute to“ مت تخ�سي�ض �جلهة �خللفية للعلبة �حللزونية بعبارة
Contograf – 1960s”، يف تعبري عن رحلة عرب �لزمن جت�سد فرتة 

�ل�ستينيات بطريقة ع�رسية. 

قام فريق �لعمل يف �رسكة كا�سيو بت�سميم �إ�سد�ر مطور خا�ض لكافة �مل�سلمني يف �ملنطقة 
و�مل�سافر �مل�سلم ي�ساعده على حتديد �جتاه قبلة �ل�سالة يف �أي مكان يف �لعامل. تعد �ساعة بر�ير 
كومبا�ض )بو�سلة �ل�سالة( يف منطقة �ل�رسق �الأو�سط، من �الإ�سد�ر�ت �ملهمة لل�رسكة فهي �ساعة 
�لتي طرحتها  �ل�سالة  �ساعة بو�سلة  �مل�سلم. توفر  �مل�سافر  لتلبية حاجات  م�سممة خ�سي�سا 

�رسكة كا�سيو �ليابانية يف �أ�سو�ق �ملنطقة. 

كاسيو 
تطرح ساعة بوصلة الصالة

إصدارات "إبرهارد آند كو" 

تتعّر�ض �لب�رسة �إلى �لعديد من �مل�ساكل و�الإجهاد�ت بفعل �لعو�مل �ملناخية و�لبيئية �لقا�سية خا�سًة يف مو��سم �حلر و�جلفاف. �أ�سف 
�إلى ذلك �ملو�د �لكيماوية �ل�سارة �ملتو�جدة يف م�ستح�رس�ت �لتجميل �ليوم. وتدرك �لعالمة �لتجارية "ديرموفيفا" �أن �حلل لهذه �مل�ساكل 
يكمن يف تطوير منتجاٍت طبيعّيٍة قادرٍة على توفري �حلماية �لق�سوى للب�رسة ويف نف�ض �لوقت ال حتتوي على �أية مكّونات �سارة. ومن هنا 
جاء تطوير جمموعة "كرميات ديرموفيفا للعناية بالب�رسة" يف خطوٍة تهدف �إلى معاجلة جميع م�ساكل �لب�رسة �لتي تعاين منها �ملر�أة نتيجة 

�لتعّر�ض �لد�ئم للظروف �ملناخية �لقا�سية. 
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الصبر
معاناة  يو�جهون  ممن  �أكرث  ياأتي  �ل�سرب  تطبيق  �أن  �لب�رسية،  حياتنا  يف  يالحظ  ما 
�سديدة كامل�رسدين من �أماكن �الإقامة بفعل �ل�رس�عات و�لكو�رث، و�مل�سابني باالأمر��ض 
�مل�ستع�سية، و�لالجئني �إلى مو�قع �الأمان �ملفرت�سة بعد �لكو�رث و�لزالزل و�حلروب �أي�سًا.. 
هوؤالء ي�سربون رمبا الأنه ال حل لهم غريه حتى ال يفقدو� ما تبقى من �تز�نهم �لذي تزلزله 
�أ�سئلة �لغر�بة مما هم فيه.. وملاذ� هم بالذ�ت؟ و�خلوف مما هو �آٍت.. فال�سرب مع ما يتوفر لهم 
من �أ�سباب �ملعي�سة �ملوؤقتة حل �أخري لهم ريثما ي�سل م�سوؤولوهم �إلى حلول عملية. وبع�سهم 
ي�سرب موؤمنًا باأن ما هم فيه ق�ساء وقدٌر وهو يف علم �هلل �سبحانه �لذي يرى ويعلم �جلهر 
و�أخفى، موؤمنني باأن �هلل "حكم َعْدٌل" ال ير�سى �ل�سيم لعباده.. لكن حكمته �قت�ست ما ال 
نعلم نحن، ويقينًا �أنها ل�سالح عباده �مل�ست�سعفني يف �الأر�ض، ال للطاغني �لباغني �لذين 

ظنو� باأال قوة �إال قوتهم، وال �سلطة على رقاب �لعباد �إال �سلطتهم.
�أما �سربنا نحن.. بعد حمد �هلل و�سكره �أنه جنبنا �مل�سائب �لكربى و�أنزل علينا �الأمان 
و�ل�سالم، فاإننا نف�سل �أحيانًا كثرية يف �ختبار�ته.. فعند �نقطاع �لكهرباء مثال يف ظهرية 
�سيٍف رم�ساين الهب.. �نظر �أي جزٍع ي�سيبنا، و�أي حالة ��ستنفار وهلع وتاأفف  من�سي بها 
وقتنا، وكاأنها م�سيبة مل يرد على �أحد مثلها، ومتّر علينا حلظات ثقيلة كاأنها ال متر على 
غرينا.. وذلك بالرغم من �أهمية �لكهرباء ل�سحة بع�سنا والقت�ساد وجتارة بع�سنا �الآخر 

والأي �رسورة من �ل�رسوريات �لتي ال ت�سري �إاّل بالكهرباء وال يتحقق �سالمتها لنا �إال بها.
هذ�.. هناك مهند�سني  �لالهب  �لرم�ساين  �ل�سيف  �أن يف  للحظة  نفكر  �أن  علينا  ولكن 
�أن من  يعلمون  �لكهربائي، وهم  �لتيار  الإعادة  يعملون  منا  �أكرث  يت�سببون عرقًا  وعماال 

ور�ئهم �أنا�سًا ينتظرون �أن ي�سرتدو� تيارهم �لكهربائي وهم ي�سبون كلمات �لغ�سب عليهم.
ماذ� لو �عتربناه �ختبار�ً �إلهيًا.. ولكنه خفيف كاالإبرة �لتي نعالج بها نف�سياتنا �لقلقة.. 
و�ملتوترة.. و�ملتعجلة؟ ال �سك �أن هناك من بيننا من �عتاد على �أن ينظر �إلى �لظروف �لقا�سية 
مبنظار �إيجابي وتدرب على ذلك حتى ال يفقد �أع�سابه وي�سب جام غ�سبه على غريه، ففي 
بالدنا و�حلمد هلل �نقطاع �لكهرباء �أمر عار�ض ال د�ئم.. و�لوقت �لذي تنقطع فيه لي�ست من 
�ختيار دو�ئر �لكهرباء وموؤ�س�ساته.. مل ال نفكر باأننا نحن �ل�سبب الأننا ال نطبق توجيهات 

�لرت�سيد وعدم �ملبالغة يف �ال�ستهالك..
يا قوم  "�ل�سرب مفتاح �لفرج" كما قال �لعرب قدميًا. 
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