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جنودنا الشباب..
�شباب الإمارت اليوم يثبتون �أنهم الأجدر والأقدر على الوقوف على خطوط حماية
وطنهم� ..إنهم دائما يف انتظار حلظة الدعوة �إلى الوقوف �صفا مرتا�صا قويا معلنني بالفعل
والقول �أنهم �سياج �أمني لهذا الوطن.
يذكرونني بتلك الأيام التي واجهت فيها الأمة �أق�سى حدث كان بداية للأحداث امل�ؤ�سفة
التي تالحقت وتتالحق على �أمتنا حتى اليوم ..كان ذلك يف �صيف �أغ�سط�س  1989حني
دخلت دولة بجيو�شها �إلى �أر���ض دولة جارة و�شقيقة ..فجاء داعي الوطنية
ليحفز �شبابنا لالن�ضمام �إل��ى �صفوف اجلندية للحيلولة دون و�صول
رئي�س التحرير
تبعات هذه الأزمة ولتظل الإمارات حا�ضنة لأبناء الأمة امل�صابني يف
�أوطانهم وا�ستقرارهم..
لقد تابعنا الإقبال على التدريبات الع�سكرية وقلنا �إن بلدنا
�ستظل بخري مادام هناك من ال�شباب من هم على ا�ستعداد للوقوف
يف خط الدفاع واحلماية كلما ا�شتدت الأزمات على �أمتنا ..وها هم
اليوم ي�ؤكدون �أنهم ينتظرون اللحظة التي يدعوهم فيه الواجب
ليخلعوا رداء الرفاهية ويرتدوا زي اجلندية ويدخلوا به حياة اجلدية
والأداء الرجويل ..م�ستجيبني لتغيري يف م�سار بناء م�ستقبلهم العلمي
ل�صالح هذا امل�ستقبل وم�ستقبل وطنهم وجمتمعهم ..ليعودوا بعد ذلك
ليكملوا امل�سار الذي يختارونه حمملني بخربة ع�سكرية عملية �رضورية لهم
وملجتمعهم ووطنهم.
وبالرغم من ال�صيغة الإجبارية للتدريبات الع�سكرية (وهي �صيغة �رضورية يعمل
بها كثري من الدول حفاظا على القوة ال�شبابية التي حتتاج �إليها الأوطان) �إال �أنها ال تخلو
من مراعاتها للبعد الإن�ساين ..ك�أن يظل ال�شاب جنديا يف رعاية والديه �إن مل يكن لديهما
غريه لرعايتهما ..ويف هذا لإطار على ذلك ال�شاب املعفي من هذه التدريبات �أن يكون على
قدر امل�س�ؤولية ذاتها يف رعاية �صحته �إن كان مري�ضا ،ورعاية �أهله �إن مل يكن لهم �أحد
�سواه للقيام ب�ش�ؤونهم ..فاجلميع جندي عليه �أن يحافظ على الإن�سان والأر�ض والكرامة
واملكت�سبات.
�أما اختيار بع�ض الفتيات لالن�ضمام �إلى جي�ش بالدهن وهن غري جمربات ..فهذا م�ؤ�رش
وا�ضح على وجود رغبة كامنة يف وطنية �شبابنا وبناتنا الحت�ضان هذا الوطن و�ضمه يف
قلوبهم ال�شابة الغ�ضة وحمايته من كل مكروه..فاملر�أة ال ت�ستطيع �أن تكون مبعزل عن دور
وطني كهذا الدور ..فهي ال�رشيكة املخل�صة الأمينة للرجل يف البناء ..وال ت�ستطيع �إال �أن
تختار �أن تكون �رشيكته يف حماية هذا البناء ..حتى و�إن و�ضعت م�شاركتها يف التدريبات
الع�سكرية يف �صيغة االختيار ال الإجبار مراعاة لظروفها وطبيعة كينونتها.
�أ�س�أل اهلل تعالى �أن يحفظ �شبابنا جنودا يحمون الأر���ض والإن�سان ..وجنودا يبنون
الأر�ض والإن�سان ..ي�سريون معا ونحن معهم �إلى م�ستقبل ال يزال يزهر بالعطاء والت�ضحية
والإبداع يف كل خطوة ت�سري بنا جتاهه .حفظ اهلل الإمارات ..حفظ اهلل الأمة كلها.
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© جميع الحقوق محفوظة للمكتب الثقافي
واإلعالمي بالمجلس األعلى لشؤون األسرة بالشارقة

سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي خالل زيارتها ألحد مخيمات الالجئين

الشارقة
تستضيف مؤتمر "االستثمار في المستقبل"
جواهر القاسمي :نسعى إلى توفير الحياة الكريمة لألطفال الالجئين
حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،وقرينة
�سموه� ،سمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�سمي ،املنا�رصة البارزة للأطفال الالجئني يف املفو�ضية ال�سامية للأمم
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،ت�ست�ضيف �إمارة ال�شارقة يف الفرتة من � 15إلى  16من �شهر �أكتوبر املقبل وللمرة الأولى
يف املنطقة ،م�ؤمتر "اال�ستثمار يف امل�ستقبل" واملتخ�ص�ص ببحث ومناق�شة �سبل حماية الأطفال واليافعني الالجئني
يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
وي�أتي تنظيم هذا امل�ؤمتر ا�ستجابة من
املفو�ضية وبالتعاون مع القلب الكبري ملا
ت�شهده املنطقة من تزايد كبري يف �أعداد
الالجئني يف بع�ض بلدان املنطقة التي
متزقها احلروب .ويهدف امل�ؤمتر الذي ُيقام
مب�شاركة �أكرث من  300من قادة الدول
وامل�س�ؤولني احلكوميني وكذلك خرباء
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دوليني و�إقليميني يف �ش�ؤون الالجئني
وحماية الأطفال من خماطر املناطق
التي ت�شهد حروباً ،يهدف �إلى و�ضع �آليات
حمددة ت�ضمن حماية الأطفال والالجئني
يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
من خماطر اال�ستغالل والعنف بكافة
�أ�شكالهما .كما ي�سعى امل�ؤمتر لتوفري

احلقوق الكاملة للأطفال الالجئني،
وخا�صة يف جمال امل�أوى والغذاء والرعاية
الطبية والعالج النف�سي والتعليم.
ونظراً لكون �أحد االهداف الرئي�سة
للم�ؤمتر هو توفري منرب لليافعني يف منطقة
ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا من �أجل
التفاعل ورفع الوعي حول ق�ضايا نزوح

الأطفال واليافعني ،فقد مت تنظيم "منتدى
اليافعني" لي�سري بالتوازي مع امل�ؤمتر.
و�سوف ي�ست�ضيف املنتدى عدداً من ور�ش
العمل واجلل�سات ومن املتوقع �أن يح�رضه
قرابة  500طالب جامعي و�أع�ضاء من
�سلك التعليم �إ�ضافة �إلى �أكادمييني.
و�أكدت �سمو ال�شيخة جواهر بنت حممد
القا�سمي �أن لكل طفل يف العامل احلق
ب�أن يحظى بكامل حقوقه بالعي�ش �ضمن
بيئة �آمنة وم�ستقرة توفر له �أ�سا�سيات
احلياة الكرمية ،م�شددة على �رضورة
حتمل املجتمع الدويل مب�ؤ�س�ساته و�أفراده
م�س�ؤولية توفري هذه احلقوق لأطفال العامل
كافة.
و�أ�ضافت �سموها �أن ا�ست�ضافة �إمارة
ال�شارقة لهذا امل�ؤمتر الأول من نوعه يف
املنطقة جاء يف �إطار تنفيذ توجيهات
�صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة بحماية
حقوق الالجئني وخا�صة الأطفال منهم،
والعمل على و�ضع الآليات الكفيلة ب�إنقاذ
هذه ال�رشيحة املهددة بال�ضياع ،م�شرية
�إلى �أن دولة الإمارات العربية املتحدة
ورثت �أ�س�س وقيم العمل الإن�ساين من
املغفور له ب�إذن اهلل ،ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان ،الذي �أر�سى مبادئ العمل
الإن�ساين للمحتاجني يف الدولة والعامل.
كما �أ�شارت �سموها �إلى �أن م�ؤمتر
"اال�ستثمار يف امل�ستقبل" ي�سعى �إلى و�ضع
العديد من التو�صيات وتبني اخلطوات
العملية حول حقوق الأطفال الالجئني،
والتي �ست�شمل احتياجات ه�ؤالء الأطفال،
املادية واملعنوية ،وم�ساعدتهم يف
احل�صول على الوثائق الثبوتية الالزمة،
�إ�ضافة �إلى تعزيز فر�ص امل�شاركة الفعالة
�أمامهم يف املجتمع ،وو�ضع الآليات
الالزمة حلمايتهم من اال�ستغالل والعنف،
ومنحهم الثقة والأمل ب�أن امل�ستقبل
�سيكون �أف�ضل.
ومن جانبه ،قال ال�سيد �أنطونيو
غوتريي�س ،املفو�ض ال�سامي للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني" :ي�أتي انعقاد هذا امل�ؤمتر
يف وقت بغاية الأهمية ،حيث ي�شكل
الأطفال �أكرث من ن�صف عدد الالجئني جراء
ال�رصاع يف بع�ض دول ال�رشق الأو�سط

و�شمال �أفريقيا ،ويبدو ت�أثري هذا النزوح
على الأطفال قا�سياً ،فالأطفال املنقطعون
عن الدرا�سة مهددون باجلهل وال�ضياع.
وبالتايل ال تقت�رص �أهداف هذا امل�ؤمتر
على كيفية العمل مع ًا على حماية الأطفال
واليافعني الالجئني فح�سب ،بل وعلى
كيفية العمل امل�شرتك وبذل اجلهد اجلماعي
لتح�سني حياة ه�ؤالء الأطفال".
و�أ�ضاف غوتريي�س�" :إن ا�ست�ضافة
هذا امل�ؤمتر يف ال�شارقة فيه الكثري من
احلكمة .ف�سمو ال�شيخة جواهر القا�سمي هي
املنا�رصة البارزة للأطفال الالجئني تدعم
عمل املفو�ضية يف تقدمي احلماية للأطفال
الالجئني وقد تكرمت بعر�ض ا�ست�ضافة
هذا امل�ؤمتر .نحن ممتنون ل�سمو ال�شيخة
لتعاونها الوثيق مع املفو�ضية ولتقدميها
الدعم واملوارد الالزمة".
يذكر �أن املفو�ضية ال�سامية للأمم
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني التي مت �إن�شا�ؤها
يف دي�سمرب  1950من قبل اجلمعية
العامة للأمم املتحدة ،تعمل على قيادة
وتن�سيق العمل الدويل الرامي �إلى حماية
الالجئني وح ّل م�شاكلهم يف �أنحاء العامل
كافة .وتكمن غاية املفو�ضية الأ�سا�سية
يف حماية حقوق ورفاه الالجئني .كما
ت�سعى املفو�ضية ل�ضمان قدرة كل �شخ�ص

على ممار�سة حقه يف التما�س اللجوء
والعثور على مالذ �آمن يف دولة �أخرى ،مع
�إمكانية اختيار العودة الطوعية �إلى الوطن
�أو االندماج حملي ًا �أو �إعادة التوطني يف
بلد ثالث .وعلى مدى �أكرث من �ستة عقود،
قامت املفو�ضية بتوفري امل�ساعدة لع�رشات
املاليني من الأ�شخا�ص على بدء حياتهم
من جديد.
ُ
وكانت حملة القلب الكبري التي �أطلقت
يف �شهر يونيو  2013حتت رعاية قرينة
�صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة� ،سمو ال�شيخة
جواهر بنت حممد القا�سمي ،املنا�رصة
البارزة للأطفال الالجئني يف املفو�ضية
ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني،
قد جنحت يف جمع �أكرث من  13مليون
عام واحد ،والتي
دوالر �أمريكي خالل ٍ
�أ�سهمت بدورها يف �سد احتياجات مئات
الآالف من الالجئني ال�سوريني من خالل
توفري الرعاية ال�صحية الطارئة ،واملواد
الإغاثية الأ�سا�سية واملالب�س والبطانيات
وامل�أوى والغذاء .كما انتقلت احلملة من
مراحل الإغاثة الطارئة �إلى مرحلة التعليم،
وذلك يف �سياق اجلهود الرامية �إلى �إعادة
الأطفال الالجئني ال�سوريني �إلى املدار�س
ال�ستكمال تعليمهم ،بعد �أن تعطلت
درا�ستهم نتيجة للأزمة الراهنة.

السيد أنطونيو غوتيريس خالل زيارته ألحد مخيمات الالجئين
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تلفزيون الشارقة

دوراسيل

يستعرض المنجزات

تطلق مبادرة خيرية

�ضمن التحديث امل�ستمر الذي يجريه تلفزيون ال�شارقة � -أحد
قنوات م�ؤ�س�سة ال�شارقة للإعالم  -ملركز الأخبار ،ت�ستعر�ض ن�رشة
�أخبار ال��دار والأخ��ب��ار العاملية جمموعة من املنجزات الثقافية
املتميزة التي وجه بها �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ب�إن�شائها يف العديد
من املدن والعوا�صم العربية واالجنبية  ،وما تقوم به من �أدوار ت�سلط
ال�ضوء على جهود �سموه الكبرية يف ن�رش العلوم واملعارف والثقافة
العربية والإ�سالمية ،وقيم وثقافة دولة الإمارات العربية املتحدة.
و�ضمت قائمة املراكز الثقافية التي ا�ستعر�ضتها ن�رشة �أخبار
الدار والأخبار العاملية العديد من عوا�صم ومدن العامل ،حيث مت
ا�ستعرا�ض مبنى دار الوثائق القومية امل�رصية الذي �أمر �سمو حاكم
ال�شارقة ببنائه على ط��راز فريد ومتميز للحفاظ على ثاين �أكرب
�إر�شيف يف العامل مبدينة الف�سطاط ،وتطوير جممع اللغة العربية يف
القاهرة ،وبناء مركز الدرا�سات العربية والإ�سالمية الذي ت�أ�س�س يف
العام  2001بجامعة �إك�سرت يف منطقة ديفون وكورنوال باململكة
املتحدة.

عملت دورا�سيل وهيئة الهالل
الأحمر الإماراتي على ر�سم
االبت�سامة على وجوه الأطفال
املحتاجني وعائالتهم يف
الإمارات يف عيد الفطر ال�سعيد،
من خالل �إطالق مبادرة خريية
بعنوان "عبوة دورا�سيل =
ابت�سامة م�رشقة" – بحيث
تربعت دورا�سيل بلعبة من
"ها�سربو" �إلى طفل حمتاج يف
دولة الإمارات العربية املتحدة
عن كل عبوة بطارية دورا�سيل
تريبوماك�س مت �رشا�ؤها يف
الفرتة من  15يوليو �إلى 30
�أغ�سط�س املا�ضي..
إنجازات متميزة لتلفزيون الشارقة

متسلقون من فنادق

إدارة متاحف الشارقة تبحر بالعائالت

جانب من الفعاليات

12

قدمت �إدارة متاحف ال�شارقة عدداً من الربامج والأن�شطة
ال�صيفية للعائالت واملخيمات ال�صيفية يف  5من متاحفها
املختلفة خ�لال �شهر �أغ�سط�س املا�ضي ،وذل��ك يف متاحف
ال�شارقة للخط والعلمي والفنون واحل�ضارة الإ�سالمية والآثار،
وتتنوع موا�ضيع هذه الربامج والأن�شطة لت�شمل التاريخ والرتاث
والفنون والثقافة التي يتم تقدميها ب�إ�رشاف متخ�ص�صني.
و�أق���ام متحف ال�شارقة العلمي برامج للعائالت والتي
ت�ضمنت م�سابقات علمية و�ألعاب ًا تت�سم باحليوية واملرح� ،إلى
جانب ور�ش العمل املتخ�ص�صة واحلرف اليدوية ،كما �أقامت
الإدارة عر�ض ًا خا�ص ًا يف البالنيتاريوم ،وعرو�ض ًا �ضوئية
بالليزر ،وا�ستهدفت الإدارة من خالل �إقامة هذه الفعاليات
�إتاحة الفر�صة جلميع �أف��راد الأ��سرة يف امل�شاركة والتعلم
واملرح.

بروتيا إلى قمة كلمنجارو
يف �أع��ل��ى قمة يف ال��ع��امل ق��ام فريق من
املت�سلقني م��ن ف��ن��ادق ب��روت��ي��ا باالنتقال
بعالمات الفنادق الرائدة يف �أفريقيا �إلى �أعلى
قمة يف القارة الإفريقية .فقد و�صل املت�سلقون
منذ فرتة قريبة �إلى قمة كلمنجارو يف تنزانيا
حيث مت تركيب الفتة لفنادق بروتيا والك�شف
عن املعايري التي تلتزم بها �رشكة ماريوت
الدولية� ،أكرب جمموعة فنادق يف �إفريقيا.
فنادق بروتيا واحدة من عالمات الفنادق
الـ 18التي تن�ضوي حتت مظلة �رشكة ماريوت
الدولية .وبو�صولها �إلى ر�أ�س قمة كلمنجارو،
�أظهرت مدى التزام ماريوت بالقارة الأفريقية.
صورة تجمع المتسلقين
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"دبي للثقافة"
تنظم ورشتي عمل
نظمت "هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي
للثقافة)" ،الهيئة املعنية ب�ش�ؤون الثقافة
والفنون وال�ت�راث يف الإم���ارة� ،سل�سلة من
ور���ش العمل املتخ�ص�صة ا�ستعداداً للدورة
الثامنة من "مهرجان دبي مل�رسح ال�شباب"،
امل��ب��ادرة ال��رائ��دة التي تتطلع الهيئة من
خاللها �إلى احلفاظ على الفنون امل�رسحية
باعتبارها من �أبرز �أ�ساليب التعبري الإبداعي
و�أكرثها عراقة .واقيمت ور�ش العمل خالل
الفرتة املمتدة بني � 17أغ�سط�س و� 30سبتمرب
اجلاري  ،2014و�سرتكز ب�صورة رئي�سة على
جمايل النقد والإنتاج امل�رسحي ،مما يقدم
للمواهب امل�رسحية الواعدة فر�صة ا�ستثنائية
معمقة واكت�ساب
لال�ستفادة من معارف
ّ
خربات ومهارات جديدة من خالل اجلل�سات
املتخ�ص�صة التي ي�رشف عليها نخبة من �أهم
خرباء القطاع امل�رسحي.

لمحة نقدية
لمعرض أثير اللون

جولة في المعرض
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مبادرة "البراعم"
�أطلقت �إدارة ال�صحة العامة والبيئة – وحدة التثقيف ال�صحي و البيئي بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان  -مبادرة جمتمعية خا�صة
باملوظفات امل�ستفيدات من ح�ضانة الدائرة وامل�رشفات عليها وذلك �ضمن برنامج املبادرات التي ينفذها قطاع ال�صحة العامة والبيئة على
مدار العام.
و�ألقت املمر�ضة �سمرية منظور حما�رضة توعية وتثقيف �صحي للأمهات وامل�رشفات حول غذاء الطفل ال�صحي و�سالمته ،وحتدثت فيها
�أخ�صائية الربامج ال�صحية بوزارة ال�صحة/م�ست�شفى خليفة بن زايد للن�ساء والوالدة والأطفال ،يف قاعة التدريب عن طرق الوقاية من
الأمرا�ض املعدية يف احل�ضانات والعزل للأطفال املر�ضى و�أ�ساليب الرعاية ال�صحيحة لهم خالل تواجدهم باحل�ضانة حفاظا على �صحتهم
ورعايتهم خالل غياب الأم.
و�أكد املهند�س حميد املعال مدير �إدارة
ال�صحة العامة والبيئة بالدائرة ب ��أن هذه
املحا�رضة ال�صحية تندرج �ضمن برنامج
م��ب��ادرة "الرباعم" املتنوع وال���ذي ي�شمل
تنفيذ فحو�صات طبية لأط��ف��ال احل�ضانة
وتنظيم مر�سم �صحي خا�ص بالأطفال يف
�سن الرابعة وفقرات ثقافية ترفيهية والعاب
�صحية يف مرافق احل�ضانة امل�ؤهلة للتعليم
املبكر للأطفال املنت�سبني للح�ضانة من �أبناء
املوظفات.

جانب من ورش العمل

جانب من المحاضرة

"�أثري اللون" معر�ض فني افتتحته �إدارة الفنون
بدائرة الثقافة والإع�لام بال�شارقة �ضمن فعاليات
�صيف الفنون يف دورت���ه اخلام�سة ،مب��رك��ز الذيد
للفنون ،و�ضم  225عم ًال فني ًا يف الت�شكيل واخلط
العربي ،وهي نتاج  150من طالب عدة مرافق فنية
هي معهد ال�شارقة للفنون ،وم��راك��ز اخل��ط العربي
والزخرفة ،يف احلمرية ،وكلباء ،وخورفكان ،ودبا
احل�صن� ،إ�ضافة للذيد.
يعك�س املعر�ض نتائج العمل املتوا�صل والد�ؤوب
للربامج الفنية التي تقوم بها مراكز الفنون يف �أنحاء
�إم��ارة ال�شارقة ،فاللوحات واملنحوتات والأعمال
الفنية التطبيقية املعرو�ضة نتاج للتفاعل بني الطالب
املبدعني وبني اجلهود التي يبذلها املدر�سون من
الفنانني ،لندرك حالة تطوير امل��ه��ارات واكت�ساب
اخلربات واملعارف الفنية ما يف�ضي لثقافة فنية ت�شكل
مقدمة مهمة ملا نرى من �إبداع تبدو عليه املعا�رصة
واملواكبة املحلية مل�سارات الت�شكيل الراهن.

تعاملت م�ؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال مع
 229حالة عنف منزيل خالل الن�صف الأول من العام
اجلاري من بينهم  222حالة خارجية و 7حاالت مت
�إيوائها ،وذلك وفق ًا ملا �أكدته �سعادة عفراء الب�سطي،
مدير عام م�ؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال.
و�أ�ضافت الب�سطي �أن عدد حاالت العنف املنزيل
التي �إ�ستقبلتها امل�ؤ�س�سة خالل هذه الفرتة زاد بن�سبة
ت�صل �إلى نحو  50%مقارنة بنف�س الفرتة من العام
املا�ضي والذي �إ�ستقبلت فيه امل�ؤ�س�سة  155حالة من
بينها  141حالة خارجية و 14حالة مت �إيوائها.
و�أرجعت مدير عام م�ؤ�س�سة دبي هذه الزيادة �إلى
�إرتفاع م�ستوى الوعي بني �أفراد املجتمع نتيجة جهود
التوعية التي تبذلها امل�ؤ�س�سة �إلى جانب كافة اجلهات
املعنية ،حيث �أ�صبحوا �أكرث وعي ًا ب�رضورة احل�صول
على امل�ساعدة من اجلهات املعنية يف حال تعر�ضهم
للإ�ساءة.

 229حالة عنف منزلي

مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال
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ناس
ما الذكاء االجتماعي؟ ومن
الذي يتمتع به؟ وكيف ي�ساعد الذكاء
االجتماعي من ميلكه على النجاح يف
حياته؟
ال�شباب �أبدوا �آراءهم فقالوا:

الذكاء االجتماعي

أكثر من تفوق دراسي
عهد م�صطفي طالبة �أي�ضا يف كلية
�إدارة الأعمال قالت :ال يرتبط الذكاء
االجتماعي بالقدرات العقلية لأن بع�ض
الأ�شخا�ص يتفوقون يف درا�ساتهم لكنهم
يفتقرون حل�سن التعامل مع الآخرين
و�إلى الثقة يف النف�س.
تواضع

أفضل وسيلة للتعايش مع اآلخرين

محمد ناصر لوتاه

حري�صا على �أن يفهمني ال�شخ�ص الذي
�أحتدث �إليه.
و�أ�ضاف حممد :للذكاء االجتماعي
دور يف التعليم ،ف�أنا ر�سام وعندي ور�شة
عمل ،و�أ�ساعد زمالئي حيث �أقدم لهم
خدمات حتى لو مل يكن بيني وبينهم
�صداقة.

تحقيق  :أحمد شكري

لينا الصايغ

روح الحب
لينا ال�صايغ ،طالبة يف كلية �إدارة
الأعمال ،قالت� :أحب �أن �أتعامل مع النا�س
ب�شكل جيد و�أ�شعر باالرتياح يف املواقف
االجتماعية و�أتعامل مع النا�س من �أي
طبقة اجتماعية كانوا و�أحرتم فارق
العمر ،و�أتعامل معهم بطريقة تنا�سبهم
و�أتعامل مع �أ�صدقائي بروح احلب
والدعابة .فهل �أمتتع بالذكاء االجتماعي؟

ثمة �أ�شخا�ص ميتلكون قدرات عقلية متميزة ولكنهم يفتقدون للذكاء االجتماعي �أي للقدرة
على التعامل مع الأ�شخا�ص مبرونة كافية تخولهم �إقامة عالقات اجتماعية ناجحة.
و�إذا كنت من الأ�شخا�ص الذين يتمتعون بذكاء اجتماعي ،ف�إنك حتم ًا قادر على �سرب �أغوار نف�سية
ال�شخ�ص الذي حتدثه ،وقادر على اكت�ساب ثقة الآخرين ،وقادر �أي�ضا على تذكر الأ�سماء والوجوه.
عهد مصطفى
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غيث الصابوني

وقال غيث ال�صابوين ،طالب جامعي:
�إن الذكاء االجتماعي مينحني القدرة
على التعامل مع الأعمار كافة و�أن
�أكون متوا�ضع ًا لأن الإن�سان الذي ال
يتوا�ضع ال يحقق النجاح ،والبد �أن
نلم�س هذا التوا�ضع ونتعلمه يف املدار�س
واجلامعات قبل �أي �شيء ،فعندما ين�ش�أ
الإن�سان يف جو متوا�ضع يرتقي م�ستقبال
يف حياته العملية ،ويتعلم كيفية التعامل
مع النا�س من كل الفئات.
بساطة
�أما حممد نا�رص لوتاه ،طالب يف كلية
االقت�صاد فقد قال :يجب على ال�شخ�ص �أن
يتعامل مع النا�س بب�ساطة ومن خالل
ثقافتهم ،فنحن نعي�ش يف جمتمع تتعدد
فيه اجلن�سيات ،ومثال �أنا �إماراتي و�إذا
حتدثت بلهجتي مع �شخ�ص من جن�سية
�أخرى فلن يفهم كالمي ،لذا يجب �أن �أكون

شريف العوضي

عزلة
وقال �رشيف العو�ضي طالب جامعي:
ال �أرتاح يف املواقف االجتماعية لأنه
لي�س لدي ما �أقدمه من خدمات �أو
م�ساعدات ،و�أنا �أف�ضل الهدوء وال �أحب
التجمعات الكثرية ولكن �أمتنى �أن يكون
لدي ذكاء اجتماعي.
ّ
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لكن �إلى حد معني لأننا نعي�ش يف جمتمع
عربي تربطنا به عادات وقيم وتقاليد.

مها طارق

نانسي سوما

عائلة
من جانبها قالت الطالبة نان�سي
�سوما :من �سماتي الذكاء االجتماعي،
لأين �أملك القدرة على تكوين �أ�صدقاء كرث،
و�أ�شعر بال�سعادة عند تكوين �صداقات
حميمة لأين �أحب النا�س و�أحب �أن يحبني
النا�س� ،أتعامل مع كافة اجلن�سيات
لأنها تعطيني الثقة بالنف�س .ولقد
تربيت ون�ش�أت يف بيئة تت�سم بالذكاء
االجتماعي ،ففي البيت نحن نتحاور
ونت�شاور يف الأمور كافة.

جسيكا حبيب

ضمن حدود
من ناحيتها �أكدت الطالبة ج�سيكا
حبيب �أن الذكاء االجتماعي يلعب دوراً
مهم ًا يف كيفية التعامل والتعاي�ش مع
النا�س ،وقالت� :إن على املرء �أن يكون
طبيعيا ومتوا�ضعا حتى يفهمه الآخرون،
18

بع�ض املواقف ،و�أن نكون مرنني مع
النا�س ,و علينا �أن جنامل عند اللزوم .
نغم احمد

مرونة
نغم �أحمد طالبة يف كلية �إدارة
الأعمال �أكدت على كيفية التعامل مع
النا�س وفق �شخ�صية كل فرد ،وقالت :
�إن القدرة يف احل�صول على ما �أحتاجه
من �أي �شخ�ص دون �أن �أعطيه �إح�سا�سا
باال�ستغالل هو ذكاء اجتماعي ،وقد
نلتقي بالكثري من النا�س ،لكن الأ�صدقاء
قلة لذا يجب �أن نحافظ عليهم .كما يجب
�أن تكون لدينا القدرة على الت�رصف يف

مشاركة
�أما مها طارق ،فقالتُ :يكت�سب الذكاء
االجتماعي عن طريق التعليم �أو من الأهل
�أو من الأ�صدقاء ،و�أنا �أحب التعامل مع
الأ�صدقاء و�أحب التجمعات واالختالط
 ،و�أن �أ�شكل جمموعات كثرية و�أ�شارك
الر�أي و�أ�ضيف مقرتحات من عندي ،كما
�أتعامل مع كل واحد ح�سب �شخ�صيته،
فلكل �إن�سان تربيته وبيئته .و�أظن �أن
ذكاء اجتماعي ًا لأن �أهلي ي�ستعينون
لدي ً
بر�أيي يف بع�ض الأمور.

الذكاء االجتماعي لباقة وتكيف
�رشاب اخت�صا�صي اجتماعي و اخلبري
الدكتور يو�سف ّ
مبركز دعم اتخاذ القرار_ القيادة العامة ل�رشطة دبي،
عرف الذكاء االجتماعي فقال :هو التكيف ب�صورة �إيجابية
َّ
مع البيئة ،وهو كيفية رد الفعل يف بع�ض املواقف.
ومن يتميز بذكاء اجتماعي يع�ش يف درجة عالية من
الر�ضا وي�شعر بلذة النجاح والعلم والعمل ،ويت�سم باللباقة
مع الآخرين وح�سن الت�رصف يف املواقف االجتماعية.
�رشاب� :إن فن اللباقة يعتمد على
و�أ�ضاف الدكتور ّ
على
يقوم
كما
آخرين،
ل
ا
مع
التعامل
قوة املالحظة عند
د .يوسف شراب
االحرتام املتبادل والإ�صغاء �إلى �آرائهم ومعرفة وجهات
نظرهم ،واللبق يكون عادة دقيق ًا يف مواعيده ،كما يكون لديه ُبعد نظر واحرتام مل�شاعر
ذكاء اجتماعي ًا ميتازون بالذكاء
�رشاب� :إن املوهوبني الذين ال ميلكون
ً
النا�س .وقال ّ
العقلي الذي اليت�ساوى مع ذكاء الآخرين ،مما قد يجعلهم يعي�شون حالة من العزلة
واالنطواء .وللتغلب على هذه احلالة ال بد من االنخراط يف املجتمع ،وامل�شاركة يف
الندوات ،كما ال بد من الرتكيز على املطالعة وقراءة الق�ص�ص.

"كيد الرجال"
أسلوب خبيث لتأديب الزوجات

تحقيق :مرفت عبد الحميد
(كيدهن عظيم)..عبارة كثريا ما �سمعنا بها ،وكم ا�ستخدمت للهجوم على املر�أة حتى �صارت املر�أة تتهم برباعة الكيد
والدهاء ،رمبا ب�سبب كونها الأ�ضعف ج�سديا ،ف�إنها تلج�أ �إلى احليلة واملكر لنيل مطالبها ،فيما نالت عالقة املر�أة
بالرجل العديد من الدرا�سات ،وهناك الكثري من امل�ؤلفات يف �أنحاء العامل كاف ًة ،غري �أن الغالب واملتعارف عليه �أن معظم
العالقات التي تربط حواء ب�آدم ي�سودها �شيء من التوتر ولي�ست "�صافية اللنب" ،حتى ك�شفت "مرامي" �أن كيد الرجال يغلب
�أحيانا كيد الن�ساء ،من خالل التحقيق التايل:
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جريمة قتل
يف البداية توجهت " مرامي " �إلى
�ساحات املحاكم للوقوف على بع�ض
احلاالت املماثلة التي و�صلت �إلى
الق�ضاء ،فالتقت "حممد جا�سم ال�شام�سي"
القا�ضي يف الدائرة ال�رشعية يف حمكمة
اال�ستئناف يف دبي الذي قال� :إن الأ�صل
هو �أن يكون الزوج �أمين ًا على �سالمة
زوجته ،وهو امل�س�ؤول عن احلفاظ على
�رشيكة حياته ،غري �أن البع�ض للأ�سف،
قد يتخذ من بع�ض امل�شاكل مربرا كي
يغدر بح�سن ع�رشتها ،ب�أمور وت�رصفات
ال تليق ،ومن خالل م�شاهدتنا لبع�ض
احلاالت التي و�صلت للق�ضاء (وما خفي
كان �أعظم)� ،س�أكتفي بذكر حالة تعترب
من �أ�سو�أ احلاالت التي مرت على �ساحات
املحاكم.
ويتابع :قد نتفهم ملاذا ينتقم الزوج
من زوجته ،يف حال �إذا كانت من النوع
امل�ؤذي ال�سيئ الع�رشة ،ولكننا ال ميكننا
�أن نتفهم الدواعي واملربرات التي جتعل
زوجا يغدر بزوجته التي كانت حت�سن
�إليه وتخدمه وتربي له �أبناءه.
تبد�أ �أحداث الق�صة بني زوجني ،كانت
الزوجة هي العاملة وهي التي تنفق على
بناتها وزوجها ،ورزقها اهلل جناحا يف
العمل ،وعطاء للأ�رسة ،فقد كانت هي
الأم والأب معا ،وكانت مهنة الزوج
ب�سيطة جدا مل تكن ذات �ش�أن مقارنة
بنجاح زوجته املهني الكبري ،غري �أن
عطاء الزوجة على البيت مل يولد امتنانا
يف نف�س الزوج جتاه زوجته كما ينبغي،
ومل يحمل لها معاين العرفان ،بل تولدت
يف نف�سه م�شاعر الغرية واحل�سد للأ�سف،
وطمع كثريا يف ر�صيدها البنكي الذي
تراكمت فيه الأموال نتيجة جناحها
ومتيزها يف عملها ،ف�أ�ضمر يف نف�سه
الغدر بحياتها لكي ينعم مبرياثها وتكون
له الوالية على �أموال ابنتيه بحكم �أنهما

كانتا يف �سن �أقل من �سن الر�شد.
وبالفعل ،عزمت الزوجة على ال�سفر
�إلى كندا يف مهمة عمل ،وتبعها الزوج
من دون علم منها ،ليفاجئها هناك ب�أنه
يف كندا ويعتزم �إعطاءها بع�ض الأوراق
املهمة يف حديقة عامة ،ويف نف�س الوقت
كانت تذكرة العودة يف جيبه كي يعود
بعد �أن يفعل فعلته ويقتلها ،وبعد �أن غدر
بها ولفظت �أنفا�سها الأخرية يف احلديقة
وقد �شارفت ال�شم�س على املغيب ،عاد
�أدراجه م�رسعا ،قا�صدا املطار للعودة �إلى
�أر�ض الوطن وفق خطته املر�سومة� ،إال �أنه
كان ال يعي عبارة (�أن ربك لباملر�صاد)،
لذا مل يدر الزوج الغادر �أن هناك عينا ر�أته
وهو يقتل ويهرب ،فيما التقطت تلك العني
رقم �سيارته وقامت ب�إبالغ ال�رشطة ،ليتم
القب�ض عليه يف املطار و�سط ذهوله ،ومت
اقتياده �إلى ال�سجن ليحكم عليه بامل�ؤبد
لب�شاعة جرمه.
كيد األزواج
�أما املحامي عي�سى بن حيدر
فيقول :الزوجة هي من تلج�أ �إلى الكيد
عادة ل�ضعف قواها البدنية يف الغالب،
فت�ستعمل قواها العقلية اخلارقة دائما
لت�صل �إلى غايات لن تتحقق بغريها من
الو�سائل املبا�رشة ك�أن تطلب الزوجة
احل�صول على بيت زوجية م�ستقل �إذا
ا�ضطرها الزوج �أن ت�سكن مع �أهله �أو
والدته يف نف�س املنزل ،فتدعي الزوجة
�أنها تتعر�ض للإهانة من �أم الزوج �أو
�أنها تقع يف احلرام عندما تظهر �أمام
�أحد �إخوة الزوج املتواجدين باملنزل� ،أو
تختلق امل�شاكل مع �أخوات الزوج وما
�إلى ذلك لتح�صل على �سكن م�ستقل و�إن
�أكرب و�أو�ضح مثال هو ق�صة �سيدنا يو�سف
عليه ال�سالم مع زوجة ال�رشيف يف م�رص
وهي �أ�شهر مكيدة يف التاريخ.
ولكن يكمن ال�س�ؤال مرة �أخرى هل
يفلح الرجال يف كيدهم للن�ساء؟
قد يلج�أ الرجل يف ت�أديبه للمر�أة �إلى
(داو
الزواج عليها تطبيقا للمثل امل�شهور ِ
الن�ساء بالن�ساء) انطالقا من �أن الن�ساء
لن تعرف قدر الرجال �إال بجلب �رضة لها

ت�شاركها يف زوجها ويف كل ما حت�صل
عليه منه مثل املرياث والنفقة وال�سكن،
وبالطبع لن ُيقبل الزوج على هذه الفعلة
�إال لأ�سباب يرى من وجهة نظره �أنها
الطريقة ال�سديدة حلل م�شكالته مع زوجته
ويعتقد ب�أن نهاية الزواج من الثانية
�سيكون ر�ضوخ الأولى وقبولها الأمر
الواقع وحتولها �إلى حمل وديع ملر�ضاته
حتى ال يحرمها من حقوقها ت�أديبا
لها ،و�أنها �ستتجنب م�ضايقته وتلبي
كل طلباته ،غري �أنه �رسعان ما ي�شعر
بع�ض ه�ؤالء الأزواج ب�أنهم قد ا�ستعجلوا
يف قرارهم ،لتتحول حياتهم لأ�سو�أ من
ذي قبل ،وتت�ضاعف حجم م�شكالتهم
بت�ضاعف امل�رصوف فيما يكون غري
مقتدر لعدم �إملامه ال�سابق بامل�س�ؤوليات
امللقاة على عاتقه وتبعات الزواج الثاين.
االنتقام
مشاعر إنسانية وليس
حالة مرضية

وما نراه يف املحاكم هو ق�ضايا
�رشعية يغلب فيها هدف االنتقام والتنكيل
كل طرف بالآخر فالزوج يرف�ض التطليق
لإذالل الزوجة والزوجة تف�ضح �أمر الزوج
وتظهر �أ�رسار احلياة الزوجية والتي كانت
�أيام ًا نرج�سية بني الزوجني يف املا�ضي،
ولو وقع الطالق يلج�أ كل طرف التهام
الآخر يف �رشفه يف بع�ض احلاالت لإثبات
عدم الأهلية يف الزواج ويرتقب كل منهما
الآخر ليوقعه يف اخلط�أ للح�صول على
حكم بالإدانة من املحكمة اجلزائية
لي�ستعمله يف املحكمة ال�رشعية ك�سبب
م�سقط للح�ضانة �أو ملنع الآخر من �أحد
حقوقه مثل الر�ؤيا ال�رشعية.
ودعا بن حيدر الزوج لأن يكون فطنا
ونبيها و�أن يلج�أ �إلى الو�سيلة املثلى يف
حل امل�شكالت الزوجية و�أف�ضلها على
الإطالق دون منازع وهي احلوار وهو
الأمر الذي يفتقده كل بيت عربي ب�شكل
عام.
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إحساس بالضعف
ويقول (�أبو بكر طه عبد الرحمن)
موظف بال�شارقة� :إن �إح�سا�س املر�أة
بال�ضعف كان باعثا لها منذ بدء اخلليقة
للبحث عن و�سيلة متكنها من حتقيق
�أهدافها والو�صول �إلى ما ترنو �إليه نف�سها
واالنتقام ممن فكر يف �إيذائها ،غري �أن
احلقيقة الغائبة هي �أن الرجال ميكرون
لبع�ضهم بع�ضا وللن�ساء �أي�ضا ،وت�شهد
عليها ق�ص�ص واقعية معا�رصة كثرية.
الرجل أكثر
انتقاما من المرأة

االستبداد والظلم
فيما ي�شري علي ال�شام�سي (موظف
حكومي من ال�شارقة)� ،إلى �أنه من
امل�شهور يف العالقات الزوجية انتقام
الن�ساء من الرجال ال�ضطهاد الرجل
للمر�أة وخيانته لها ،حتى �أ�شيعت بينهن
مقولة (يا م�آمنة للرجال يا م�آمنة للمياه
يف الغربال) ،مبينا �أن هناك جانب ًا �آخر
للعالقة بني الطرفني يتمثل يف انتقام
الرجال من الن�ساء� ،أو مكرهم وكيدهم
بهن ،وهو الأمر الذي مل يتحدث عنه
الكثري ،والغالب �أنه يو�صف باال�ضطهاد
�أو اال�ستبداد والظلم ،بديال عن الكيد.
طعم االنتصار
والتقط حممد ال�شوملي (موظف يف
هيئة الطرق واملوا�صالت بال�شارقة)
�أطراف احلديث قائال :عندما نتحدث عن
الإنتقام فالبد �أن نذكر �أنه عبارة عن
معاقبة من �أخط�أ يف حقك ليتحول جل
الوالء الذي تكنه ل�شخ�ص ما �إلى �شعور
مليئ باحلقد والكراهية جتاه �شخ�ص ما،
قد يكون رج ًال �أو امر�أة �أحببتها فغدرت
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بك� ،أو قد يكون زميال لك يف العمل و�شى
بك ،وقد يكون �أباك تركك ووالدتك تتكفف
احلاجة من النا�س ،ليت�ضح �أن االنتقام
ي�شمل كل احلاالت الإن�سانية التي تعي�شها
النف�س الب�رشية ،فالإن�سان بطبيعته
التي خلقها املولى عز وجل خليط من
ال�صفات ال�سلبية والإيجابية معا ،وهي
يف جمموعها �أ�سا�سية ال�ستمرار كينونة
�أي �إن�سان ،فمثال لوال االنتقام ما �شعرنا
بحالوة احلب ،ولوال الف�شل ما تذوقنا
طعم االنت�صار.
حيل األزواج والزوجات
�سلطان الزيلعي (متدرب يف جهة
حكومية) يقول :حني ال تكون الطرق
املبا�رشة مالئمة للتعامل واحل�صول على
ما يرغبه الزوج من زوجته� ،أو حتى يف
حال عدم ان�صياعها لأوامره ،وحماولته
للتغيري من �أ�سلوبها معه يف املعاملة� ،أو
رغبة منه يف ك�سب ت�أييدها يف موقف
ما رمبا يكون يف عزمه على الزواج من
�أخرى على �سبيل املثال ،ت�صبح احليلة
هي و�سيلته التي يلج�أ �إليها م�ستخدما
فيها الدهاء والتمثيل� ،أو الكذب ،مثل
�إظهار الود لها واملبالغة يف تدليلها ،وقد
يلج�أ �إلى اخل�صام كو�سيلة لل�ضغط عليها،
ون�شري هنا �إلى �أن كل زوج على دراية
تامة مبفاتيح زوجته التي ت�ؤثر فيها من
واقع خربته بها.
لماذا يستمر الزواج الفاشل؟
من ناحيتها ت�ؤكد �سلمى ح�سن
(موظفة)� :أن القاعدة التي حتكم �أغلب
العالقات الزوجية هي ال�رصاع امل�ستمر
بني الزوجني ،وقد ي�صل الأمر �إلى حالة
من التوتر الدائم ت�شبه حالة احلرب
الباردة ،فيما قد يتطور الأمر لي�صل �إلى
العنف اللفظي ،وتبادل ال�سباب وال�شتائم،
�أو ي�صل �إلى العنف البدين با�ستخدام
ال�رضب للقمع والت�أديب ،وما يعجب له
البع�ض هو ا�ستمرار احلياة الزوجية لكثري
من الأزواج رغم و�صولها لهذه الدرجة من
التوتر التي ت�ؤهله للف�شل ،غري �أن هناك
�أ�سباب ًا عدة ال�ستمرار مثل هذا الزواج،

�أهمها احلالة االقت�صادية ،فاملال يعترب
دافع ًا يف عدم تخلي طرف عن الآخر،
فيدفعه للمخاطرة بتحمل املتاعب نتيجة
لذلك ،فيما قد يكون �سببا اجتماعيا كعدم
الرغبة يف الظهور مبظهر املطلق مما يعد
مقبول من قبيل احلر�ص على ال�شكل
غري
ٍ
الإجتماعي له� ،أما النف�سية منها ،فكثري
من الأزواج والزوجات يف�ضلون ال�صرب
على �أمل حت�سن الطرف الآخر.
دراسة
هند جا�سم املن�صوري طالبة بجامعة
زايد حتدثنا عن درا�سة اطلعت عليها
م�ؤخرا ت�ؤكد �أن نحو  70%من الرجال
والن�ساء غري نادمني على بادرة االنتقام،
بل �أ�شاروا �إلى �أنهم قد يعيدونها مرة
�أخرى لو �أتيحت لهم الظروف جمددا،
واملثري لالهتمام هو �أن يحتل الرجال
ن�سبة ال�صدارة يف عملية االنتقام ويعود
ذلك �إلى طبيعة الرجل املحاربة ،حيث �إن
جينات القن�ص وقتل الأعداء ،الزالت �إلى
يومنا هذا طاغية عليه رغم ارتدائه حلة
مغايرة لواقعه.
القاضي محمد
جاسم الشامسي :بعض
الكيد يؤدي إلى القتل

عقاب نفسي
فيما يقول الدكتور روحي عبدات
اخت�صا�صي نف�سي وتربوي يف وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية يف دبي :ال يقل
العقاب النف�سي الذي يتخذه الأزواج نحو
زوجاتهم قيمة عن العقاب البدين ،لأنه
ميتد فرتة �أطول ويرتك ب�صمات نف�سية
وانفعالية للزوجة ،و�آثاراً على العالقة
بني الزوجني.
ولعل من �أهم �أ�سباب ا�ستخدام الزوج
لهذه الأ�ساليب هو ابتعاده عن العنف
اجل�سدي الذي ي�ؤدي �إلى �ضجة كبرية
يف البيت و�آثار وا�ضحة على الزوجة� ،إال
�أن العقاب النف�سي ي�ؤدي دوره ب�صمت

ودون �أن يلحظه �أحد خارج نطاق احلياة
الزوجية ،فاحلرب النف�سية املتبعة من
الزوج هي �أ�سلوب ح�ضاري للعقاب
ومبطن.
ومن الأ�سباب �أي�ضاً ،التن�شئة
االجتماعية الذكورية يف جمتمع الزوج،
والتي بنيت على �أ�سا�س �أن ال�سيطرة
للرجل ،وهو الذي يقول كلمته يف البيت
فقط ،ويف ت�صوره �أن الزوجة هي التي
يجب �أن تعتذر دائماً� ،أما الرجل فهو على
�صواب ،واعتذار الرجل ي�شكل �إهانة له،
وتقلي ًال من �ش�أنه.
ولفت �إلى �أن احللول تكمن يف تزويد
الزوجني مبهارات التعامل مع امل�شكالت
�أو ًال ب�أول دون تركها ترتاكم ،ون�رش
ثقافة االعتذار عند الزوج ،واعرتافه
باخلط�أ ،واعتباره �شجاعة ولي�س �ضعفاً،
بالإ�ضافة �إلى ا�ستخدام احلوار ثم
احلوار لك�رس حاجز ال�صمت ،والنقا�ش
يف حل امل�شكلة ،مع �رضورة مبادرة �أي
طرف باحلديث عنها دون تركها للأيام
لكي حتلها ،تقدمي الهدايا بني الطرفني
وتبادلها يف املنا�سبات.
رأي الدين
من جانبه قال ال�شيخ الدكتور �أحمد
عبد العزيز احلداد كبري مفتني ومدير
دائرة الإفتاء يف دبي :الإ�سالم احلنيف
مل يهمل معاجلة احلالة الأ�رسية التي قد
يتفاقم فيها اخلالف لأدنى �سبب من �أي
طرف كان ،بل و�ضع معاجلات ملا يطر�أ
من اخلالف بينهما ،يتعني على الزوجني
امل�صري �إليه ليكونا على هدي من اهلل
وبينة من الأمر ،فقد عالج اخلالف النا�شئ
اللتِي
من الزوجة بقوله �سبحانهَ }:و اَّ
وه َّن
َت َخاف َ
اه ُج ُر ُ
ُون ُن ُ�شو َز ُه َّن َفعِظُ ُ
وه َّن َو ْ
وه َّن َف ِ�إ ْن �أَطَ ْع َنك ُْم
ب
�
ضرْ
ا
و
ع
اج
َ�ض
فيِ المْ َ ِ ِ َ ِ ُ ُ
ان َعل ًِّيا
ف اََل َت ْب ُغوا َعل َْي ِه َّن َ�سب اً
ِيل �إِ َّن اللهَّ َ كَ َ
ِريا{
كَ ب ً

فجعل مراتب العالج ثالثا ،هي:
الوعظ ثم الهجر عند عدم اال�ستفادة
من الوعظ ثم ال�رضب غري املربح عند
عدم اال�ستفادة من الهجر ،ف�إن ا�ستفحل
ال�شقاق ومل تفلح املراتب الثالث املذكورة
قبل ،فهناك مرتبة �أخرية ميكن �أن حتقق
الغر�ض وهي تدخل امل�صلحني ال�صاحلني
}و ِ�إ ْن خِ ْف ُت ْم �شِ قَاقَ
كما قال �سبحانهَ :
َاب َعثُوا َحك ًَما مِ ْن �أَ ْه ِل ِه َو َحك ًَما مِ ْن
َب ْين ِِه َما ف ْ
�أَ ْه ِل َها �إِ ْن ُي ِري َدا �إِ ْ�ص اَل ًحا ُي َوفِّقِ اللهَّ ُ َب ْي َن ُه َما
ِريا{ ،فهذا هو
ِ�إ َّن اللهَّ َ كَ َ
ِيما َخب ً
ان َعل ً
العالج الناجع النافع للإ�صالح الأ�رسي
الذي يحقق الغر�ض للزوج �إن كان له
رغبة يف بقاء احلياة الأ�رسية.
ويتابع :على �أال يكون هناك مطمع يف
�صالح املر�أة مائة باملائة مهما كانت،
بل ال بد �أن يبقى فيها عوج ومعاك�سة،
فذلك �ش�أن جبلي فيها ال �سبيل �إلى تالفيه
كما قال �صلى اهلل عليه و�سلم "ا�ستو�صوا

الشيخ أحمد
الحداد :كذب الرجال
حبله قصير

بالن�ساء ف�إن املر�أة خلقت من �ضلع و�إن
�أعوج �شيء يف ال�ضلع �أعاله ف�إن ذهبت
تقيمه ك�رسته و�إن تركته مل يزل �أعوج
فا�ستو�صوا بالن�ساء".
كما �أن ال�شارع و�ضع للزوجة التي
تعاين من م�شاكل زوجها حلوال �صاحلة
لإ�صالح زوجها ،وذلك ما ببينه اهلل
}و�إِ ِن ْام َر َ�أ ٌة َخاف َْت مِ ْن
تعالى بقولهَ :
اح َعل َْي ِه َما
َب ْع ِل َها ُن ُ�شو ًزا �أَ ْو ِ�إ ْع َر ً
ا�ضا ف اََل ُج َن َ
ال�صل ُْح َخيرْ ٌ {
�أَ ْن ُي ْ�صل َِحا َب ْي َن ُه َما ُ�صل ًْحا َو ُّ
وهو اختيار طريق ال�صلح الذي عاقبته
خري دائما ،ب�أن يتنازل كل واحد منهما
ل�صاحبه عن بع�ض حقه لتبقى احلياة
الأ�رسية عامرة.

يف �إطار م�ساعيها لتعزيز تو�سعها ال�رسيع يف املنطقة� ،أعادت عالمة "بيبي"
ال�شهرية يف عامل املو�ضة افتتاح متجرها يف ’ديرة �سيتي �سنرت‘ ب�إطاللة جديدة
كلياً .ميتد املتجر اجلديد على م�ساحة  3060قدم مربع – باملقارنة مع 2529
قدم مربع �سابق ًا – ويحتل موقع ًا مركزي ًا يف الطابق الثاين بالقرب من باحة
املطاعم يف مول ’ديرة �سيتي �سنرت‘ .ويت�ألق املتجر ب�إطاللة جديدة تزهو بلوين
العالمة املميزين – الأ�سود والأبي�ض.
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المزاد
وامل�شهد الفريد هو عملية املزاد التي
يقوم بها الدالل على الأ�سماك التي يتم
فردها يف مكان خم�ص�ص على حافة
البحر وتكون مراكب ال�صيد قريبة جدا
منها.
المشهد الفريد

شريك من دون رأس مال

خاص /مرامي

يعد م�شوار �سوق ال�سمك من �أمتع الزيارات لكافة �أفراد
الأ�رسة كبارا و�صغارا حيث تتيح التعرف �إلى هذا العامل
اجلميل ،وحتلو الزيارة يف �أوقات الذروة والتي تكون بعد رجوع
ال�صيادين بعد رحلة �صيد الأ�سماك من البحر والتي تدوم من يومني
�إلى �أ�سبوع ،حيث ي�صار �إلى فر�ش الأر�ض املخ�ص�صة بالرزق الذي
وهبهم �إياه البحر :هامور� ،شعري ،قريد�س� ،سلطان �إبراهيم ،العومة،
ال�صايف ،وبي�ض ال�سمك املعروف حمليا باحلبول.
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هو عملية المزاد التي يقوم
بها الدالل على األسماك

ومزاد الأ�سماك يقام مرتني بالنهار
�صباحا وم�ساء و�أحيانا يتوقف لعدة
�أيام ب�سبب الطق�س والتقلبات املناخية،
مما ي�ؤدي باملح�صلة �إلى ارتفاع ب�أ�سعار
الأ�سماك خا�صة القليلة منها.
�أما الدالّل فهو رجل �صياد خبري
ب�أمور ال�سمك ،وفور نزوله �إلى مكان
عر�ض الأ�سماك يتجمهر الزبائن يف
املكان ،ويبد�أ الدالل باملزاد ب�ألف
ب�ألفني ،و�صوال �إلى �آالف الدراهم ،فعملية
البيع تتم باجلملة ليك�سب بالنهاية من
يدفع ال�سعر الأكرب ويحمل الرزق �إلى
حيث ي�شاء .وال�سوق مفتوح �أمام اجلميع
من دون �رشوط مثل �أن يكون تاجرا �أو
�صاحب فندق �أو مطعم �أو لديه "د�شته"
(حمل) يف �سوق ال�سمك.
تفاوت األسعار
" مرامي" قامت بزيارة �إلى �سوق
ال�سمك بعجمان والتقت �أحد امل�س�ؤولني
عن امل�شاكل والرقابة وعمليات البيع
وال�رشاء وعمليات النظافة وعمال
النظافة .خا�صة و�أن هذا الأمر �أ�سا�سي
يف ال�سوق .فال�سوق عبارة عن �سوق
مفتوح وحر وال يتم التدخل يف الأ�سعار
بل تعود امل�س�ألة �إلى العر�ض والطلب
تعود ل�صاحب الد�شته وللزبون الذي
ير�ضى �أو يرف�ض.
�أما �أ�سعار ال�سمك فتتفاوت وتختلف
من يوم �إلى �آخر بح�سب رحالت ال�صيد
واملوا�سم وبالتايل ن�ستورد بع�ض

الأ�سماك املفقودة من الأ�سواق القريبة
وهم كذلك �أي�ضا .فعلى �سبيل املثال يكون
�صنف من الأ�سماك متوفراً هنا يف حني
�أنه مفقود يف دبي �أو �أبوظبي �أو حتى
ُعمان ،وهنا يلج�أ كل واحد �إلى الآخر.
�إال �أن �سوق عجمان من �أف�ضل الأ�سواق
املوجودة لي�س على م�ستوى الدولة فقط
بل والدول املحيطة.
وجدير بالذكر �أن ال�سوق مراقب
بكامريات بحيث يتم التحرك فورا يف
حال حدوث م�شكلة ما بني البائعني
والزبائن� ،أما عمليات احتكار بيع ال�سمك
فهي موجودة يف كل الأ�سواق املفتوحة
�أمام اجلميع.
�إال �أن هناك م�شكلة وهي عدم �إ�رشاف
�أ�صحاب الرزق على رزقهم من املواطنني،
وترك هذا الأمر للآخرين� .إ�ضافة �إلى �أن
البع�ض منهم ي�ؤجر د�شتته �إلى �آخرين
معظمهم من الآ�سيويني وغريهم.
المزيد من االهتمام
ويرى الكثري من ال�صيادين املحليني
�أن عدم وجود االهتمام وامل�ساعدات
الكافية لل�صياد املواطن من قبل وزارة
الزراعة والرثوة ال�سمكية هو �سبب

أسعار السمك تتفاوت
وتختلف من يوم إلى آخر
بحسب رحالت الصيد

�إهمالهم لرزقهم ،و�أن ما تقدمه الوزارة
من م�ساعدات كل �سنة �أو كل �سنتني
مرة ال يكفي حيث تقدم  30ماكينة
قوتها  75ح�صانا مما ي�ضطر ال�صياد
�إلى اال�ستئجار ودفع املال وكذلك كمية
الديزل ال تكفي �أي�ضا ،يف حني ي�شرتط
على كل �صياد يدخل البحر لال�صطياد �أن
يكون معه جهاز جي بي �إ�س والذي يحدد
مكانه بالبحر للجهات الأمنية �إ�ضافة
�إلى وجود نوخذة م�رصح له من الوزارة
وهذا الأخري ي�أخذ على كل رحلة بني
 5000 - 2500درهم.
يف املقابل هناك جمموعة من
النوخذة ال يبذلون �أي جمهود كان يف
الرحلة بل ي�أكلون وي�رشبون ويت�آمرون
على الآخرين ويكونون غري ممنونني.
وتقوم وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
مبنح �شهادات بطاقات للنوخذة مقابل �أن
يكون هذا الأخري على علم بعامل البحار
وال�صيد و�أحوال الطق�س وتقلباته.
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طالب إماراتيون

وا�شرتك املخرجون ال�شبان واملوهوبون،
من خالل هذا الربنامج ،يف دورة تعليمية
مكثفة ت�ستمر ملدة خم�سة �أ�سابيع وتت�ضمن
ور�شات عمل �إبداعية من �أجل التعرف �إلى
الأدوار واملهام املختلفة التي �أ�ضحت جزءاً
من �صناعة الأفالم احلديثة.
�شارك يف الربنامج خم�سة طالب هم :بدر
خلفان حممد الكتبي من �أبوظبي ،و�أيهم
ح�سن قايد �سعيد ال�صبيحي من ال�شارقة،
و�شهد ال�شحي من �أبوظبي ،و�شقراء حممد
علي �سلطان الهاملي من �أبوظبي ،وحممد
ابراهيم علي �سويدان من دبي .ورغم تنوع
اخلربات التي ميتلكها ه�ؤالء ال�شبان يف
جمال �صناعة الأفالم ،ف�إنهم ي�شرتكون
مع ًا بامتالك ال�شغف للتعرف �إلى �صناعة
الأفالم بكافة مراحلها بدءاً من رواية
الق�صة وحتى الإنتاج النهائي.
ويف تعليق له قال �أيهم ال�صبيحي� ،أحد
الطالب امل�شاركني" :لقد كنت حمظوظ ًا
لتمكني من درا�سة �صناعة ال�سينما يف
الواليات املتحدة الأمريكية و�أ�سرتاليا،
وبالت�أكيد ف�إن هذه امل�شاركة �ستكون
جتربة مميزة بالن�سبة يل ،خا�صة و�أن

يتعلمون صناعة األفالم
في مدرسة "ال فامي"
العريقة في فرنسا.

فرن�سا هي مهد �صناعة ال�سينما".
فيما قالت الطالبة �شقراء الهاملي" :لقد
اكت�سبت خربة كبرية من خالل عملي
كمتخ�ص�صة �إعالمية يف املجل�س التنفيذي،
�إال �أن احل�صول على تدريب عملي يف
مدر�سة "ال فامي" ال�شهرية� ،سي�ساهم يف
تطوير مهاراتي وميكنني من ممار�سة
عملي ب�شكل �أف�ضل".
بدوره �رصح ال�سيد مايكل غارين ،الرئي�س
التنفيذي لإميج ني�شن بقوله�" :سيحظى
ه�ؤالء املخرجون املوهوبون برحلة �شيقة،
�سيتعرفون من خاللها �إلى جميع مراحل
�صناعة الأفالم ،كما �سيمار�سون ما تعلموه
ب�شكل فعلي .ترتكز �صناعة الأفالم على
العمل اجلماعي ،وبالتايل ف�إن م�شاركة
كل واحد منهم يف هذا الربنامج كجزء من
فريق العمل� ،ستمكنهم من معرفة �أهمية
التعاون لتحقيق نتائج رائعة،وبالتايل
�ستنعك�س الفائدة عليهم جميعاً".

كما قال ال�سيد حممد بن جبور ،امللحق
الإقليمي يف املجال ال�سمعي الب�رصي
يف ال�سفارة الفرن�سية" :نحن فخورون
لإر�سال �أ�صحاب املواهب من الإماراتيني
�إلى فرن�سا للم�شاركة يف برنامج التدريب
ال�صيفي .هذه هي املرة االولى التي تقدم
فيها "ال فامي" برناجم ًا م�صمم ًا خ�صي�ص ًا
ملنطقة اخلليج ،ونحن بانتظار االطالع
على النتائج يف غ�ضون خم�سة �أ�سابيع.
�إنها جتربة تعليمية وثقافية ،لذلك �أ�شجع
الطالب على اكت�شاف باري�س والتعرف
على مرافقها ال�سينمائية والتعلم قدر
امل�ستطاع"
و�أ�ضافت فاطمة اخلمريي ،مديرة االت�صال
وامل�س�ؤولية االجتماعية يف �رشكة
"توتال" االمارات العربية املتحدة قائلة:
"تعد مبادرة رعاية املواهب ال�سينمائية
الإماراتية من �أبرز اخلطوات التي �ست�ساهم
يف تطوير هذه ال�صناعة يف دولة الإمارات،
ونحن �سعداء لتعاوننا و�رشاكتنا مع �إميج
ني�شن وال�سفارة الفرن�سية لإطالق هذه
املبادرة".
تتخذ "ال فامي" من ا�ستوديو باتيه

طالب إماراتيون...

يصنعون األفالم في فرنسا
خاص/مرامي

�سافر جمموعة من الطالب الإماراتيني �إلى باري�س للم�شاركة يف برنامج تدريب �صيفي مكثف يف مدر�سة
"ال فامي" الفرن�سية ال�شهرية ل�صناعة الأفالم .وقد اختري الطالب امل�شاركون من جميع �أنحاء دولة الإمارات
وذلك من خالل عمليات بحث وتوظيف �شاملة �أجرتها �إميج ني�شن بالتعاون مع ال�سفارة الفرن�سية يف
�أبوظبي وال�رشكة الفرن�سية العاملية للنفط والغاز "توتال".
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صورة جماعية للطلبة المشاركين
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أوراق البنفسج

التاريخي يف و�سط باري�س مركزاً لها،
وكانت جملة "هوليود ريبورتر" قد
�صنفتها بني �أهم ع�رش مدار�س �سينمائية
يف العامل .و�سيتولى جمموعة من �أهم
املدر�سني يف هذا املجال تدري�س نظريات
�صناعة الأفالم وتعليم الطالب امل�شاركني
املهارات العملية .كما �سيتعرف املتدربون
�إلى ال�سينما الفرن�سية املعا�رصة من خالل
درا�سة املخرجني الفرن�سيني البارزين.
نبذة عن الطالب اإلماراتيين
المشاركين
ن�ش�أ بدر الكتبي يف �أبوظبي ،وتخ�ص�ص بعد
تخرجه من املرحلة الثانوية يف جمال علم
الإن�سان ودرا�سات الأفالم يف جامعة بي�س
يف نيويورك .ويف عام  ,2012عاد بدر �إلى
الإمارات العربية املتحدة وبد�أ العمل يف
فال�ش فيلمز حيث �شارك يف تنظيم العديد
من الفعاليات واملنا�سبات من �ضمنها �أول
عر�ض لـه WWEيف الإمارات .يطمح
بدر للتعمق يف جمال الأفالم والتلفزيون
و�إطالق العنان لأفكاره الإبداعية وتعلم
جميع جوانب �صناعة الأفالم خالل رحلته
�إلى باري�س.
ن�ش�أ �أيهم ال�صبيحي يف ال�شارقة و�أكمل
درا�سته يف عدة دول تت�ضمن �أمريكا
و�أ�سرتاليا .ا�شتغل �أيهم مديراً يف مرتو دبي
ملدة �سنتني وح�صل على منحة درا�سية
يف �أكادميية نيويورك للأفالم يف الوقت
ذاته ،فكان يتوجه بعد االنتهاء من عمله
�إلى �أبوظبي للدرا�سة ليعود مرة �أخرى �إلى
دبي يف �صباح اليوم التايل .يتمتع �أيهم
بخربة �أمام الكامريا وخلفها ،حيث �إنه
ا�شتغل م�ؤخراً يف تنفيذ الأداء ال�صوتي
ل�شخ�صية �إملو ال�شهرية يف الن�سخة العربية
من برنامج �شارع �سم�سم .يتطلع �أيهم
للتعرف �إلى وجهة النظر الفرن�سية للأفالم
كونه در�س هذا املجال يف العديد من البالد
املختلفة.
ن�ش�أت �شهد ال�شحي يف �أبوظبي ،ودر�ست
يف ق�سم االت�صال اجلماهريي والإعالن يف
جامعة ال�شارقة .تدربت �شهد ملدة ثالثة
�شهور يف �رشكة �إميج ني�شن ثم ح�صلت
على وظيفة ثابتة يف ال�رشكة عام .2012
ا�شتغلت يف عدد من امل�شاريع اخلا�صة
ب�إميج ني�شن من �ضمنها فيلم الظواهر
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محكمة األسرة بالشارقة
اخلارقة "جن" والذي عر�ض العام املا�ضي
يف �صاالت ال�سينما ،وقد �أنهت م�ؤخراً �أول
فلم ق�صري لها يف ا�ستوديو الفيلم العربي
الميج ني�شن .ت�سعى �شهد لتعلم كافة
التفا�صيل واجلوانب يف �صناعة الأفالم.
ن�ش�أت �شقراء الهاملي يف �أبوظبي ودر�ست
جمال امللتيميديا الذي يت�ضمن ال�صحافة
والت�صميم اجلرافيكي يف جامعة �أبوظبي
للبنات .لدى �شقراء �شغف كبري للت�صميم
اجلرافيكي و�إلإنتاج الإعالمي ،حيث
ا�شتغلت كمتخ�ص�صة �إعالمية ت�رشف على
الإنتاجات ال�سينمائية ل�رشكات �أخرى.
تتطلع �شقراء المتالك معرفة �أكرب يف فن
�إعداد الأفالم خالل رحلتها �إلى باري�س.
يشارك الطالب الخمسة
في برنامج مكثف لتعلم
كافة مراحل صناعة
السينما في باريس.

تخرج حممد علي �سويدان حديثا من كليات
التقنية العليا ،حيث در�س االت�صاالت
التطبيقية وامللتيميديا .ي�شعر حممد
بال�سعادة الختياره �ضمن الربنامج
التدريبي ال�صيفي املخ�ص�ص للخليج حيث
كانت جامعة "ال فامي" ال�شهرية خياره
الأول للدرا�سة بعد �إكماله املرحلة الثانوية.
ميتلك حممد �شغف ًا هائ ًال برواية الق�ص�ص
وعملية �صناعة الأفالم ب�شكل �شامل،
ويرغب با�ستغالل وقته يف باري�س لتعلم
كل ما ميكن يف هذا املجال حتى يتمكن
من تر�سيخ مكان له يف جمال �صناعة
الأفالم يف الإمارات ،كما يتطلع حممد

ل�صناعة فيلم ق�صري من ت�صويره.
نبذة عن إيمج نيشن:
منذ �إطالقها يف عام  2008ك�رشكة تابعة
لأبوظبي للإعالم� ،أ�صبحت �إميج ني�شن
يف وقت قيا�سي �إحدى ال�رشكات الرائدة
يف تقدمي املحتوى يف �أبوظبي والإمارات
العربية املتحدة .تعمل ال�رشكة على �إنتاج
حمتوى م�صور عرب جمموعة وا�سعة من
املن�صات ،مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على
اجلمهور يف منطقة الإمارات واخلليج.
تهدف �إميج ني�شن �إلى حتقيق �أربعة
مهام رئي�سة هي :تطوير �صناعة الرتفيه
الإماراتي ،وتنمية �صناعة ال�سينما املحلية
من خالل برامج التدريب ،ودعم م�ؤ�س�سات
�أبوظبي يف �إن�شاء حمتوى لتلبية الأهداف
اال�سرتاتيجية والت�سويقية ،وامل�شاركة يف
�إنتاج قائمة من �أقوى الأفالم العاملية من
خالل عدة �رشاكات ا�سرتاتيجية.
نبذة عن ال فامي
ت�أ�س�ست جامعة ال فامي عام 1986
وتابعت خطوات املعهد العايل للدرا�سات
ال�سينمائية .وير�أ�س جمل�س �إدارة املدر�سة
املخرج العاملي احلائز على العديد من
اجلوائز ،راوول بيك ،وحتظى املدر�سة بدعم
من وزارة الثقافة والإعالم يف فرن�سا.
تعمل جامعة ال فامي الفرن�سية على
عام ليكونوا خمرجني
تدريب  50طالب ًا كل ٍ
�أو كتاب �سيناريو �أو منتجني �أو م�صورين
�سينمائيني �أو م�س�ؤويل امل�ؤثرات ال�صوتية
�أو م�صممي �إنتاج �أو م�رشفني على ت�سل�سل
الأحداث �أو موزعني.

فاطمة ماجد السري

بتوجيهات من والدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم ال�شارقة ،وخالل ات�صاله الدائم
باخلط املبا�رش لقناة ال�شارقة وجه يف  16ابريل  2014لإ�صدار ت�رشيع
حمكمة الأ�رسة بال�شارقة وذلك بعد ان ا�ستمع �إلى توجيهات �سمو ال�شيخة
جواهر بنت حممد القا�سمي واجتماعاتها الأخرية مع الفريق بقيادة الأ�ستاذة
مو�ضي ال�شام�سي مدير عام مراكز التنمية الأ�رسية ،ع�ضوة يف جمل�س الأ�رسة
التي اهتمت بالأمر وعر�ضته عليه وخالل � 24ساعة جاء الإ�صدار ال�سامي الذي
�إن دل ف�إمنا يدل على اهتمام �سموهما بالأ�رسة و�ش�ؤونها ولأن كيان الأ�رسة
�أ�صبح مهدداً يف الوقت احلايل كان البد من هذه اخل�صو�صية و�إ�صدار هذه
املحكمة.
(ومن �آياته �أن خلق لكم من �أنف�سكم �أزواجا لت�سكنوا �إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة) (الروم  ،)21ماقاله اهلل تعالى يف الأ�رسة يجعلنا نتذكر �أن اهلل مطلع
على الأمور ،وهذه الأ�رسة قد يعرت�ضها بع�ض الأحيان �شقاق ونزاع وحتتاج
�إلى ت�سوية �أو تدخل حكم من �أحد الطرفني من الأهل كما �أو�صى ربنا �سبحانه
وتعالى و�أ�شار �إليه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،وجاءت حمكمة الأ�رسه
بال�شارقة لتحافظ على خ�صو�صيتها وكيانها حيث �أن الأ�رسة التي تتكون من
الرجل واملر�أه و�أبنائهما ال يريدون الوقوف و�سط �أروقة املحاكم املفتوحة
واجللو�س بني اجلناة واملجني عليهم احلديث عن خ�صو�صياتهم وم�شاكلهم
الزوجية الب�سيطة �أو �ش�ؤون �أحاديثهم يف امل�شاكل التي قد تعرت�ضهم �أحيان ًا
وحتتاج �أحيان ًا �إلى حلول ب�سيطة ويحتاج الفرد منهم �إلى غرف خا�صه للحديث
فيها .ففي هذه احلالة ت�ستطيع �أي�ضا ال�سيدة الوقوف �إلى جانب املحامية �أو
القا�ضي والتحدث باحلديث ال�رصيح مبا يجول يف خاطرها عن م�شكلتها
اخلا�صة مع زوجها �أو �أبنائها بكل ود وعدم اخلوف من �سماع الآخرين �إليها،
وللرجل نف�س ماجتول به خواطره من ناحية املر�أة وعدم ر�ؤية �أبنائه و�أية
نوازع �أخرى.
f_alsari@hotmail.com
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خمتلف فنون ومبادئ رعاية الطفولة،
ف�ضال عن تقدمي امل�ساعدة للأبناء لرعاية
�أبنائهم.
كما ي�شري فريق ثالث �إلى �أن بع�ض
اجلدات ينظرن للأحفاد كفر�صة منا�سبة
مللء فراغ احلياة الذي ي�شعرن به مع
تقدم ال�سن ،هذا الفراغ الذي ين�ش�أ من
عوامل كثرية من �أهمها تخلي اجلدةعن
كثري من املهام التي اعتادت �أن تقوم بها
اجلدات يف خريف �أعمارهن..

الهروب من

زمن الجدة

الجدة والثقافة الوطنية:
وال بد من الإ�شارة �إلى �أن اجلدة تعد
واحدا من �أهم م�صادر مترير اخلربات
عرب الأجيال ،مما يعد تر�سيخا مطلوبا
لدعائم الثقافة الوطنية يف حياة الأمم
وال�شعوب ،وذلك مبا ت�سهم به من نقل
لل�سلوكات املكت�سبة وذلك بالدفع يف
اجتاه التحفيز بفعل املحاكاة والتقليد
لعدد من ال�سلوكات املتوارثة ،والتي
ت�أتي يف مقدمتها ثقافة اللبا�س واحرتام
النا�س ومراعاة �آداب الطعام وغريها
من القواعد والآداب التي تك�سب ال�شعوب
خ�صو�صيتها القيمية التي متيزها عن
غريها.
الجدة تعد
الرافد األغزر في مصادر
الحنان األسري

د.حيدر وقيع اهلل
ما بني الأحفاد واجلدة من مودة
ال يحتاج لدليل يثبت هذه
العالقة التي تعد واحدة من �أهم احللقات
يف التن�شئة االجتماعية للأجيال ،وبقيت
العالقة ما بني اجلدة والأطفال مثار
احتفاء وتقدير لدى ال�شعوب مبا عرب
عنه املثل ال�شائع" ال �أعز من الولد �إال
ولد الولد" وقد وردت تف�سريات متعددة
ال�ستكناه �رس هذه العالقة احلميمة...
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فريى فريق �أن اجلدة ترى يف الأحفاد
امتدادا طبيعيا ل�شخ�صها ،وترى فيهم
�أي�ض ًا ن�سخا م�صغرة من �أبنائها الذين
�شبوا عن الطوق و�رضبوا يف الأر�ض
مبتعدين عنها بعد �أن �شغلتهم �رصوف
احلياة .وبهذا احلنان املبذول للأحفاد
�إمنا حتاول التعوي�ض لإ�شباع غريزة الأم
الطبيعية عن �أولئك الأبناء الذين �أنفقت
عمرها يف تربيتهم.
�إال �أن �آخرين يرون �أن �أغلب اجلدات

يدركن �أن م�شاركتهن يف متابعة الأحفاد
�إمنا ت�أتي ك�سلوك طبيعي كا�ستمرار
لواجبهن احلياتي امل�ستمر واملت�شعب،
والذي ي�شمل فيما ي�شمل �إك�ساب الأمهات
اجلديدات وتوريثهن اخلربة الالزمة يف
الجدة تعد واحدا
من أهم مصادر تمرير
الخبرات عبر األجيال

تغير الحال:
وبالرغم من �أن اجلدة تعد الرافد
الأغزر يف م�صادر احلنان الأ�رسي� ،إال � ّأن
هذا الرافد قد بد�أ يطاله االهتزاز وت�أرجح
ت�أثريه ونفوذه على خمتلف الأطراف
الأ�رسية ،وخا�صة الأحفاد ال�صغار� ،إذ
من امل�ؤ�سف حق ًا �أن تتعر�ض تلك العالقة
احلميمة التي توطدت عنا�رصها عرب
الزمن �إلى ت�سلل عدد من العوازل الذين
نالوا من �صفائها ،وي�أتي يف مقدمتهم
ما حمله ع�رصنا من تغري يف منط ال�سلوك
اليومي وخا�صة يف جانب املالهي
واملالعب التي باتت �شغال �شاغال
ٍ

للأطفال ي�رصف انتباههم عن كل ما
�سواه ،فلم تعد اجلدة هي اجلدة القدمية
التي عهدها الزمان ،كما �أن الطفل مل
يعد هو ذاك الطفل الرقيق الذي ير�ضيه
االنكفاء على جدته باعتبارها امللج�أ
الأهم وامل�صدر الآمن للم�ؤان�سة.
وي�سري احلال يف اجتاه التغري بحيث
تتزحزح مكانة اجلدة عن رتبتها الأولى،
حيث نازعها يف تلك املكانة احلا�سوب
والإنرتنت والف�ضائيات واللوحات
الرقمية ،تلك التقنيات العجيبة التي
ا�ستطاعت �أن تقدم من برامج اللهو ما
مكنها �أن ت�شغف قلوب الأطفال وت�رصف
انتباههم التقليدي عن �صدر اجلدة بل
يعملوا كل ما يف و�سعهم ليت�رسبوا من بني
�أح�ضانها احلانية �إلى حيث �آفاق التقينة
الرحيبة التي يجدونها يف مالعبهم
االفرتا�ضية التي ال حتدها حدود.
وال تعد التقنية هي اجلدار العازل
الوحيد الذي بد�أ يحول ما بني رفقاء
الأم�س وهما الأحفاد واجلدة ،بل جتدر
الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إلى الواجبات
املدر�سية الثقيلة وما تبعها من تطاول
يف فرتة اليوم الدرا�سي الذي يق�ضيه
الطفل بني �أ�سوار مدر�سته ،وما يتبع ذلك
من واجبات منزلية ،والتي تعد يف كل
الأحوال خ�صما �إ�ضافيا يف الزمن الذي
كان ميكن �أن يذهب جزءا منه �إلى حيث
حما�ضن اجلدات.
�أما اجلدة نف�سها فلم تعد مبن�أى عن
رياح التغيري التي جتتاح جمتمعاتنا
يف هذه الأيام ،فهي مل تعد هي ذات
اجلدة يف ذاك الزمن القدمي التي جتد من
الوقت مت�سعا يتيح لها م�ؤان�سة الأحفاد
بالق�ص�ص ورواية احلكايات ال�شعبية،
وخا�صة يف الفرتة الأخرية التي �شهدت
انخفا�ضا ملحوظا يف �سن وتغري �صورتها
النمطية لت�شارك بجهود مالحظة بل
تت�ساوى فيما تقدمه مع كثري من الفئات
املجتمعة الأكرث �شبابا.
تهديد كاريزما األب:
ولطاملا يتداعى احلديث عن اجلدة
فال بد من مالحظة جديرة بالت�أمل ،ف�إن

هل تهدد الجدة
كاريزما اآلباء؟

الطفل الذي اعتاد على �أن ي�ضع والده كرمز
للبطولةاملطلقة يف جميع الأحيان ،ف�إن
بطولة الوالد �أو �أ�سطورة الأم تظل رمزا ال
يتزحزح وال ي�سلبه منه �سوى اجلدة ،التي
ب�إمكانها ممار�سة دور الناهي والآمر
لوالده ،فكيف ال وهي ال ترى يف ولدها
�سوى االبن املدلل وال�صغري.
وهذا من �شانه �أن ي�ساعد احلفيد
على تكوين �صورة ذهنية خا�صة باجلدة
القادرة على فر�ض �سلطتها على �أبيه
�صاحب ال�سيادة املطلقة ذاك الذي ال
ينازعه منازع يف البيت.
وقد وجدت هذه اللوحة االجتماعية
عد�سة �صادقة برعت يف تخلدها ب�أ�سلوب
مرح وب�سيط يفي�ض باللطف م�ستعريا لها
ل�سان حفيد:
َ
َ
َ
يل َج َّد ٌة َتر�أ ُف بي �أحنى َعل ََّي مِ ن �أبي
ذهبي
ذهب ُفي ِه َم َ
َوكُ لُّ َ�شي ٍء �سرَ َّ ين َت َ
غ�ض ِب
�إِن غَ ِ�ض َب الأَهلُ َعلَي كُ ُّل ُهم لمَ َت َ
م�شى �أَبي َيوم ًا ِ�إليَ مِ �ش َي َة ا ُ
مل�ؤَ ِّد ِب
�ضبان َقد َه َّد َد بِال�ضرَ ِب َو ِ�إن لمَ
غَ
َ
َي� ِرض ِب
َ
َ
هر ِب
َفلَم �أ ِجد ليِ مِ ن ُه غَ َ
ري َج َّدتي مِ ن َم َ
ف ََج َعلتني َخلفَها �أَجنو بِها َو�أَخ َتبي
َهجةِا ُ
مل�ؤَ ِّن ِب
هي َتقولُ ِ ألَبي ِبل َ
َو َ
الول ِد ا ُ
َ
مل َع َّذ ِب
ذا
ه
ل
يح
و
ه
ل
ِ
يح ُ َ ٌ َ َ
َو ٌ
كنت
�أَلمَ َتكُن َت�ص َن ُع ما َي�ص َن ُع ِ�إذ َ
َ�صبي!
اإلعالء من دورها:
ذاك هو �أمري ال�شعراء �أحمد �شوقي
الذي نفحنا ب�صورة للجدة من منظور
احلفيد ب�إدراكه ال�ساذج للجدة القادرة
على كبح غلواء الآباء،وهي التي طاملا
ُهرعت م�ستجيبة لإغاثته ،امللهوفة.
فاجلدة م�ؤ�س�سة اجتماعية ممتدة
ت�رضب عميقا يف جذور الأ�رس،ال يغيب
لها �أثر يف كل بيت ،فلنحافظ على هذا
النبع الطيب ،ولنُعلِ من دور هذه الدوحة
الطيبة التي ال يكتمل للطفولة رغد من غري
ما ينفحها حفيف من بركاتها الفيا�ضة.
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ملف العدد

الملف من إعداد:
* مكتب مرامي
* شهرزاد جويلي
* من مصر د.فتحي حسين
* من سوريا :إياد اللحام
* من كندا إسراء البدر.

هناك دائما مواهب تختبئ وراء اجلدران...حتتاج من يكت�شفها ويدعمها..وهناك دائم ًا فر�صة متاحة لتحويل املوهبة �إلى
مهنة حتقق دخال حمرتم ًا ل�صاحبتها...
فامل�شاريع املنزلية مهما كانت ب�سيطة �إال �أنها تتيح لربات البيوت حتقيق دخل ال ب�أ�س به ت�سهم من خالله بدعم �أ�رستها...
والكثري من الدول اهتمت ب�شكل جدي بتبني هذه املواهب من خالل م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة ،والبع�ض الآخر يعمل ب�شكل فردي
م�ستعين ًا بو�سائل التوا�صل االجتماعي للرتويج ملنتجاته ،و�أي ًا كانت الو�سيلة يبقى الهدف واحداً...حتقيق دخل �إ�ضايف للأ�رسة
وا�ستغالل املوهبة ب�شكل �إيجابي...
"مرامي" فتحت ملف امل�شاريع املنزلية من عدة دول ،و�سلطت ال�ضوء على مواهبهن من خالل هذا امللف....
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فاطمة السراح

في اإلمارات
أحالم سيدات منتجات
هن �سيدات منتجات �ضمن م�رشوع
الأ�رسة املنتجة واخلا�ص بدائرة
اخلدمات االجتماعية لإمارة ال�شارقة،
رف�ضن العمل يف وظيفة حكومية
ثابتةُ ،يجدن الأ�شغال اليدوية والتطريز
والعديد من املهارات اليدوية املتميزة
�سخرنها كلها يف خدمة الوطن واحلفاظ
على تراثه وعاداته وتقاليده كل ذلك
من خالل �أعمالهن يحلمن بالعاملية،
ويحلمن بالتميز وال�شهرة لي�س لأنف�سهن
فقط ولكن �شعارهن الذي يحلمن به
هو �أن ت�صل منتجاتهن حاملة ا�سم
"�صنع يف الإمارات" �إلى كل بالد
العامل .ترى كيف بد�أن؟ وما �أحالمهن؟
وما املعوقات التي تواجههن؟ هذا
ما�سنعرفه يف حتقيقنا هنا:
بنت الصحراء
حدثتنا فاطمة ال�رساح باحلديث
قائلة :بد�أت م�رشوعي املعروف با�سم
"بنت ال�صحراء" وحدي وكانت مغامرة
مني ف�أنا �أقوم بعمل �أعمال تراثية
يدوية من ر�سم يدوي من جم�سمات
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و�إك�س�سوارات وا�ستخدام الأقم�شة
واملجوهرات من البيئة الإماراتية
على اخل�شب والقما�ش و�أقوم بعمل
الفخاريات الرتاثية وتعلمت كل هذا
من � 25سنة ولكن �أول معر�ض �شاركت
فيه منذ � 11سنة وكل هذا بف�ضل دائرة
اخلدمات االجتماعية لإمارة ال�شارقة.
تكمل :بالن�سبة لطموحاتي ف�أمتنى
عمل ور�شة �أقوم با�ست�ضافة ال�سيدات
و�أعلمهن ونقوم بعمل معار�ض
مع �سيدات �إماراتيات ونتعامل مع
م�ؤ�س�سات الدولة .وعن التحديات التي
تواجهها فتتمنى وجود دعم ووجود
املكان الدائم للعر�ض فتتمنى وجود
م�شغل كبري لها يكفي عر�ض �إبداعاتها
الرتاثية ،وحلمها الو�صول �إلى العاملية
ون�رش عالمة "�صنع يف الإمارات"
خارج الإمارات.
دار عوشة
وبالن�سبة حل�صة �أحمد �سعيد
فم�رشوعها عبارة عن عطور وبخور
يحمل ا�سم "دار عو�شة" وقد بد�أت
م�رشوعها منذ � 12سنة ،وبالرغم من
�إعاقتها �إال �أنها ت�شجعت وعملت العطور
لها ول�صديقاتها ف�شجعنها على هذا
العمل وعر�ض منتجاتها للبيع ،وعن

حلمها تتمنى وجود دعاية ل�سيدات
الأعمال غري القادرات على ذلك،
وت�شكو من عدم الإقبال على ال�رشاء
بالن�سبة للمنتجات ب�سبب عدم �شهرة
تلك املنتجات فالبع�ض يحب �رشاء
املاركات ال�شهرية ،كما �أن تكلفة عمل
العطور والبخور غالية فتتمنى وجود
الدعم من الدولة ووجود الت�سويق لها
وملثيالتها.
شيخة العود
�أما فريدة مو�سى والتي يحمل
م�رشوعها ا�سم "�شيخة العود" وهي
تعمل يف ذات املجال :العطور والبخور،
فقد بد�أت امل�رشوع منذ ثالث �سنوات
لكنها تبيع �أكرث من ذلك فقد تعلمت
عمل العطور والبخور وح�سنت م�رشوعها
ف�أ�ضافت خليط ًا جديداً وتقوم بعمل
الكرميات للج�سم وزيوت ال�شعر ،كما
�أنها ت�أخذ ر�أي من حولها ،حتى ت�صل
للمنتجات التي تعجب النا�س ومن ثم
تختار له ا�سم ًا ويكون دوما با�سم بنات.
وعن �أحالمها تتمنى �أن يكون لديها
حمل خا�ص بها خا�صة و�أن ايجارات
املحالت بالن�سبة لها ولزميالتها كبداية
لهن فتكون غالية التكاليف عليهن،
وحتلم �أن ت�صل للعاملية وتكون تاجرة

دار عوشة

تبيع عطوراً �إماراتية خال�صة ،وت�شكر
دائرة اخلدمات االجتماعية بال�شارقة
حلر�صها على م�شاركتها وزميالتها يف
معر�ض "�صنع يف الإمارات" ولكنها
تتمنى توفري معار�ض دائمة لهن طوال
العام يف �أماكن حمددة ومببالغ رمزية
لأن تكاليف فتح دكان عالية وهن

�سيدات يف بداية حياتهن العملية.
حبر العيون
وتقابلنا مع �أم �أحمد من دبا احل�صن
مرتدية الربقع حمافظة على عادات
تراث الإمارات فهي عا�شقة له كما �أنها
تبيع كل ما ي�ستخدم من �سعف النخيل
ال�سلة وال�رسود واحل�صري الذي على �شكل

فريدة موسى

علم الإمارات ،وم�رشوعها يحمل ا�سم
"حرب العيون" وهو م�رشوع تقيمه يف
منزلها .تروي �أم �أحمد بداية م�رشوعها
�أنها قامت بعمل حقيبة وكانت �سمو
ال�شيخة جواهر حرم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س االحتادي حاكم
ال�شارقة يف معر�ض منذ �سنوات يف دبا
احل�صن وقد �أعجبتها احلقائب من �سعف
النخيل ف�أخذت ثالث حقائب لبناتها،
من هنا بد�أت احلما�سة لديها وت�شجعت
لن�رش �أعمالها الرتاثية ،ومل تقف عند
ذلك بل قامت بعمل منتجات احلنة
والتق�شري للج�سم كل ذلك من منتجات
�إماراتية خال�صة من اللومي والبذار.
وعن �أحالمها تتمنى ن�رش تلك
الأ�شغال اليدوية من �سعف النخيل على
م�ستوى دول اخلليج وعر�ض منتجاتها
يف العامل اخلارجي ،وحتتاج للدعم
فدائرة اخلدمات االجتماعية تن�رش
معرو�ضاتها يف �إمارة ال�شارقة وهي
حتلم بعر�ضها يف خارج الدولة ،كما
لوجودها يف دبا احل�صن ت�شكو من عدم
وجود ت�سويق ملنتجاتها وعدم وجود
ت�شجيع.
رمش العيون
ولفاطمة حممد را�شد النقبي
م�رشوعها اخلا�ص بالتطريز اليدوي
وتطريز النايلون ويحمل م�رشوعها
ا�سم "رم�ش العيون" فقد �شجعها الأهل
على التطريز فتطريزها من نوع تراثي
ي�ستخدم فيه التلي واخلو�ص ،وقد بد�أت
م�رشوعها للتخل�ص من الك�سل واخلمول
وللق�ضاء على الأمرا�ض ت�شجيع ًا
للحركة والعمل .و�أما عن طموحاتها
فالتختلف عن زميالتها وهو االنت�شار
يف الدول الأخرى وتباع منتجاتها يف
حمالت عاملية.
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أم أحمد

فاطمة النقبي

حنان أهلي
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زهرة الحصن
وبالن�سبة حلنان �أهلي فم�رشوعها
"زهرة احل�صن" لبيع منتجات يدوية
وعبايات وخلطات للج�سم ولل�شعر
خا�ص باملر�أة وقد �شجعتها �صديقاتها
وزوجها ووالدته ،فبد�أت امل�رشوع
منذ �سنتني وهي تعمل مبفردها ب�سبب
التكاليف ولي�س لديها حمل خا�ص بها.
وت�شكو من قلة امل�شرتين ب�سبب
قلة الدعاية واليوجد دعم واملعار�ض
لي�ست م�ستمرة طوال العام ،فهي حتلم
مبعار�ض دائمة وم�ستمرة طوال العام
وبت�شجيع من م�ؤ�س�سات الدولة ،كما
تتمنى عمل دعم �شهري حتى ت�ستطيع
املر�أة الوقوف على �أقدامها وت�ستطيع
البيع حيث يثق بها العمالء وامل�شرتون
ملنتجاتها ،وتتمنى وجود حمالت ب�سعر
رمزي ،فهي ت�ساعد زوجها ،فتكاليف
احلياة و�إيجار ال�سكن وم�صاريف
الأبناء كلها �أعباء ،وهنا تبث همومها
ب�أن عليها ديون ًا تثقل كاهلها ولديها
�أوراق تثبت ذلك وتتمنى التخل�ص من
تلك الديون ولكن قلة البيع ملنتجاتها
يجعلها تلج�أ لال�ستدانة كي ت�ستطيع
م�ساعدة زوجها والوقوف معه يف حتمل
�أعباء وتكاليف احلياة.
"سكون الليل"
“�أم حممد النعيمي” �صاحبة
معر�ض "�سكون الليل" و�إن كان لي�س
لها مكان للمعر�ض �إال �أنها �أ�سمته
�سكون الليل ،لفتت نظرنا جتربتها التي
ت�ستحق �أن تروى ،فكان لنا معها هذا
اللقاء املطول.
هي �أم خلم�سة �أبناء :بنت متزوجة
و�أربعة �أوالد �أكربهم متزوج يعمل
�ضابطا و�أخوه كذلك يف �سلك ال�رشطة،
و�أ�صغرهم مازال يف الثانية ع�رشة عاما

سكون الليل

يحلم ب�أن يكون مديرا ومن يدري فرمبا
ي�صبح مديرا لأعمال �أمه.
عن بداياتها يف العمل ،حتدثت
قائلة" :ح�صلت على �شهادة الثانوية
العامة ودر�ست درا�سات �إ�سالمية �سنتني
يف جامعة جمعة املاجد بدبي ثم
تعلمت �سكرتارية �شاملة عرب االنرتنت،
وكنت �أنوي درا�سة هند�سة الديكور عرب
االنت�ساب املوجه جلامعة يف ال�سعودية
ولكن ب�سبب ظرويف مل �أ�ستطع �إكمال هذا
احللم ،ولأين �أحب �أن �أتعلم كل �شيء و�أي
�شيء مفيد ،عمال مببد�أ �أي �شيء تتعلمه
اليوم قد حتتاجه يف الغد فقد تعلمت
عرب االنرتنت وعرب امل�شاهدة بالإ�ضافة
لكوين تعلمت اخلياطة من والدتي
وورثتها عنها ف�أ�ضفت ملا تعلمته.
وت�ستطرد :هذا امل�رشوع بد�أ منذ ع�رش
�سنوات وقد بد�أت "بتوك لل�شعر" جميلة
املنظر وفريدة من نوعها فكنت �أقوم
بعملها وبيعها لأحد املحالت بخم�سني
درهم ويقوم املحل ببيعها بثالثمائة
درهم ،وا�ستمر هذا امل�رشوع اخلا�ص

عد المرأة أكثر
ُت ّ
الفئات أيضا التي يمكنها
المساهمة في زيادة دخل
أسرتها عن طريق اشتراكها
في العمل بمشروعات
مولدة للدخل.

بالتوك مدة ثالث �سنوات .وبعدها
اجتهت للخياطة بحرفية �أكرث فتعلمت
ت�صميم قم�صان النوم وف�ساتني البنات،
وكنت �أعمل لأهلي وقريباتي ،ثم طورت
نف�سي وتعلمت عمل مفار�ش ال�رسير
أ�رسة الأطفال ،كما
و�أبدعت يف مفار�ش � ّ
تعلمت الكوروي�شه والتطريز ولع�شقي
للتعلم تعلمت تن�سيق احلدائق ،ف�أنا
ال�أحب �أن يقف �إبداعي عند �شيء حمدد
بل �أحب تطوير نف�سي �أكرث و�أكرث و�أحب
التحدي يف كل �شيء حتى �إين �أحتدى

مر�ضي و�أجتاهله متابعة عملي وتعلمي.
وهنا ن�س�ألها عن طموحاتها
وال�صعوبات التي تواجهها فتكمل:
�أمتنى ت�صدير منتجاتي خلارج
الدولة ومنتجات كل �سيدة �إماراتية
منتجة ومبدعة ،و�أن يحمل �شعار "�صنع
ب�أيدي �سيدات �إماراتيات يف الإمارات"
و�أن تنت�رش هذه العالمة يف كل الدول،
وعن ال�صعوبات التي تواجهها قالت:
�أخ�شى من عراقيل الت�صدير ،وهناك
�صعوبات خا�صة بالو�ضع املادي فلي�س
لدي حمل وال �سيارة لنقل املنتجات،
ّ
ف�أحتاج للدعم ،بالإ�ضافة �إلى �أن ثمن
مكان عر�ض منتجاتنا يف املعار�ض
(البوت) مرهق بالن�سبة لنا ،والدعاية
�ضعيفة ونطالب و�سائل الإعالم بن�رش
وعر�ض منتجاتنا وتعريف النا�س بنا
�أكرث.
ولدى �أم حممد با�ستمرار ما هو
جديد يف عامل الإبداع ،حيث عر�ضت
بلدية ال�شارقة عليها ب�أن ت�ساعدهم يف
تن�سيق الأزهار يف احلدائق وال�شوارع.
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نماذج مشرقة
مؤسسة محمد بن راشد
لدعم مشاريع الشباب
ال�سمو ال�شيخ حممد
حتت رعاية �صاحب
ّ
بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي �أطلقت م�ؤ�س�سة
حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة يف العام " 2003جائزة
حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب"
املتميزين
ملكاف�أة وتكرمي رواد الأعمال
ّ
يف دولة الإمارات العربية املتحدة .وخالل
مت تكرمي العديد
ال�سنوات القليلة املا�ضية ّ
من �أملع رواد الأعمال الذين حظوا بهذه
اجلائزة الرفيعة تقديراً لإ�سهاماتهم جتاه
املجتمع املحلي وال�صناعات الأخرى .كما
ال يقت�رص التكرمي على تلك النخبة؛ بل ميت ّد
لي�شمل تكرمي وحتفيز الأفراد وامل�ؤ�س�سات
التي �أ�سهمت يف تطوير رواد الأعمال يف
الإمارات العربية املتحدة.
ويتم منح اجلوائز حتت �إ�رشاف جلنة
ّ
مكونة من �شخ�صيات بارزة يف
حتكيم ّ
جمال تخ�ص�صها ،وم�شهود لها بالكفاءة
واخلربة .وتنق�سم اجلوائز �إلى عدة فئات،
وكل فئة لها جلنة خا�صة بها.
أكاديمية دبي لريادة األعمال
�أكادميية دبي لريادة الأعمال معتمدة
من هيئة املعرفة و التنمية الب�رشية رقم
الت�رصيح التعليمي 60939
الرؤية
جيل مبدع من رواد الأعمال ،مل�شاريع
ناجحة جتوب العامل.
الرسالة
تطوير مهارات رواد الأعمال الطموحني
و توفري كافة �إحتياجاتهم ليكونوا رجال
�أعمال وقادة امل�ستقبل.
األهداف
 تعزيز مكانة رواد الأعمال كقوىم�ؤثرة و لها دورها يف م�ستقبل الأعمال
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املتو�سطة
 تلبية الإحتياجات التدريبيةللم�شاريع ال�صغرية و املتو�سطة
 -توفري التدريب املبتكر لرواد العمال

التنمية االقت�صادية يف دبي .واملعنية
بدعم امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة يف
الإمارة
تقع قرية الأعمال يف قلب دبي ،بالقرب
من دوار ال�ساعة ،وهي بناية جتارية،
تبلغ م�ساحتها مليون قدم مربع وحتتوي
حديث
على  400مكتب للت�أجري ومرك ٍز ٍ
للم�ؤمترات ونادٍ ريا�ضي لل�سيدات والرجال
وعدد من املرافق اخلدمية واملحالت
التجارية.
كما تتوافر بالإ�ضافة الى كل ذلك
خدمة حافلة التو�صيل املجانية والتي
تربط بني قرية الأعمال وحمطة مرتو ديرة
�سواء من
�سيتي �سنرت ،والتي ميكن للجميع ً
�سكان البناية �أو من الزائرين ا�ستخدامها.

مسابقة التاجر الصغير
�إن تطوير وتعزيز ريادة الأعمال مبكراً
املميزين يع ّد هدف ًا تعمل على
لدى الأفراد
ّ
حممد بن را�شد
ؤ�س�سة
�
م
ورعايته
حتقيقه
ّ
لتنمية امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة،
حيث �أن �شغلها ال�شاغل هو رعاية ودعم
والتميز يف الأعمال .لذلك
الأفكار اجلديدة
ّ
ف�إن �أف�ضل و�سيلة لتحقيق ذلك هو �إتاحة
الفر�ص لرواد الأعمال من ال�شباب لإطالق
�أعمالهم اخلا�صة.
وت�ستهدف م�سابقة التاجر ال�صغري
التي تقام �سنوي ًا طالب املرحلتني الثانوية
واجلامعية لين�ضموا لهذه املبادرة امللهمة،
وت�شجيعهم على التفكري يف ت�أ�سي�س
�أعمالهم ك�أحد اخليارات املهنية التي ميكن
�أن يهتموا بها.
و ُيطلب من امل�شرتكني ـت�أ�سي�س �أعمال
خا�صة بهم ب�شكل م�ؤقت على مدار عدة
�أيام يف بع�ض املراكز التجارية املحلية.
ومتهد هذه اخلطوة ال�سبيل �أمام الطالب
الكت�ساب اخلربة املتعلقة بالتخطيط
للأعمال ،وو�ضع ت�صور للمنتج �أو اخلدمة،
والت�سويق.

صالت
ِ
ِ�صالت هي مبادرة من م�ؤ�س�سة
حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة ،وهي �إحدى امل�ؤ�س�سات التابعة
لدائرة التنمية االقت�صادية ،دبي
“�صالت” �شبكة من اخلدمات
تت�ضمن ِ
املتنوعة والتي تهدف الى تعزيز امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة.
كما يعد جمتمعا للأعمال يراعي �رسعة
اال�ستجابة جلمهور املتلقني ومنربا لتبادل
املعرفة بني امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
واملهنيني يف قطاع الأعمال.

قرية األعمال
قرية الأعمال مبادرة من م�ؤ�س�سة
حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة – �إحدى م�ؤ�س�سات دائرة

السوق الوطني
اطلقت م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لتنمية
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة يف �سنة
 2012ال�سوق الوطني الذي ي�ستمد مفهومه

من ر�ؤية �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،على تنمية الروح الوطنية
لدى ال�شباب الإماراتي وتعزيز ريادة
الأعمال لديهم من خالل �إقامة �سوق وطني
تزامنا مع احتفاالت الدولة باليوم الوطني.
صندوق خليفة للمشاريع
إبداع في دعم أعمال
الشباب
مت تد�شني �صندوق خليفة لتطوير
امل�شاريع يف الثالث من يونيو /حزيران
 2007،بهدف �إيجاد جيل من رواد
الأعمال املواطنني وغر�س وتعميق ثقافة
اال�ستثمار يف �أو�ساط ال�شباب املواطنني
�إ�ضافة �إلى دعم وبلورة اال�ستثمارات
ال�صغرية واملتو�سطة يف الدولة ويوفر
ال�صندوق الذي يبلغ ر�أ�سماله حالي ًا
ملياري درهم برامج متكامل ًة و�شامل ًة
تلبي احتياجات ومتطلبات امل�ستثمرين
�أثناء �سعيهم لت�أ�سي�س �أو تو�سيع الن�شاط
اال�ستثماري .ويف �سياق جهوده لتهيئة
املناخ اال�ستثماري املالئم وتعزيز قدرات
امل�ستثمرين املحتملني بادر ال�صندوق �إلى
ا�ستحداث نظام خلدمات الدعم وامل�ساعدة
ت�شمل التدريب والتطوير و�إعادة الت�أهيل
وتوفري البيانات واخلدمات اال�ست�شارية
�إ�ضافة �إلى تطوير مبادرات عدة يف جمال
الت�سويق.
كما يوفر ال�صندوق حلو ًال متويلية
متنوعة بفوائد خمف�ضة للم�رشوعات
املجدية التي ت�صب يف خدمة االقت�صاد
الوطني ،حيث قام بطرح برامج (خطوة،
بداية ،زيادة وت�صنيع ) لتغطي �رشائح

امل�رشوعات كافة� ،إ�ضافة �إلى طرح عدد
من املبادرات مثل "�صوغة املوجه لذوي
احلرف اليدوية والرتاثية ،و"الردة" املوجه
�إلى نزالء املراكز الإ�صالحية و�إ�رشاق
املوجه �إلى املتعافني من الإدمان من
نزالء املركز الوطني للت�أهيل وبرنامج �أمل
املوجه لذوي االحتياجات اخلا�صة.
لقد قام �صندوق خليفة لتطوير
امل�شاريع بعدة �إجنازات �أبرزها توفري
التمويل لعدد 460م�رشوع ًا بقيمة 800
مليون درهم منذ ت�أ�سي�سه وحتى اليوم،
حيث يركز ال�صندوق يف الوقت الراهن
جهوده للتو�سع يف خمتلف �إمارات الدولة
وتبني املزيد من م�شاريع ال�شباب.
تعريف بالخدمات والبرامج
�شارك �صندوق خليفة لتطوير امل�شاريع
يف فعاليات معر�ض �أبوظبي للتوظيف
"توظيف  "2013الذي �أقيم يف مركز

�أبوظبي الوطني للمعار�ض "�أدنيك" ،يف
�شهر يناير املا�ضي.
وهدف ال�صندوق من خالل م�شاركته
�إلى تعريف �رشيحة ال�شباب الباحثني
عن العمل بخدماته وبراجمه التمويلية
وغري التمويلية التي ت�شمل التدريب
والت�أهيل خا�صة يف جمال ريادة الأعمال
والإبداع وحثهم على التوجه نحو ت�أ�سي�س
م�شاريعهم اخلا�صة.
يذكر �أن ل�صندوق خليفة يف جمال
التوطني ر�سالتني �أ�سا�سيتني تتمثل الأولى
منهما يف توطني قطاع امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة عرب ت�شجيع املواطنني على
اال�ستثمار يف هذا القطاع الذي يعد من �أبرز
القطاعات احليوية يف االقت�صاد الوطني،
�أما الر�سالة الثانية فتتمثل يف حث ال�شباب
على التوجه نحو القطاع اخلا�ص وتخفيف
حدة الإقبال على الوظائف احلكومية.
وقد انتهج �صندوق خليفة �سيا�سة
قائمة على احلفاظ على وترية متنامية
للتوطني من خالل ا�ستقطاب الكوادر
املواطنة امل�ؤهلة حيث بلغت ن�سبة
املوظفني املواطنني  4.58%من �إجمايل
عدد العاملني يف ال�صندوق ،بينما ما
يقارب  61%. 5من تعيينات العام
 2012كانت من ن�صيب الكوادر الوطنية
يف خمتلف التخ�ص�صات.
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أبرم صندوق خليفة
لتطوير المشاريع ومؤسسة

رواد لدعم مشاريع الشباب
ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة ال�شارقة لدعم
امل�شاريع الريادية "رواد" مبوجب القانون
رقم ( )2ل�سنة  2005ال�صادر من �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س االعلى حاكم �إمارة
ال�شارقة  ،بغر�ض دعم وم�ساندة امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة ب�إمارة ال�شارقة من
خالل تقدمي الدعم املبا�رش وتهيئة املناخ
املالئم لإن�شاء وتطوير هذه امل�شاريع
وتوفري فر�ص التمويل املنا�سبة وفقا لنظم
وقواعد التمويل اال�سالمي.

التنمية األسرية اتفاقية
تعاون بهدف تمكين
وتنمية قدرات المرأة لتعزيز
مشاركتها

وقال خالل العام  2012مت تعيني
 16مواطن ًا يف خمتلف �إدارات ال�صندوق
وبزيادة بلغت ن�سبتها  22%. 5على عدد
املوظفني املواطنني العاملني يف ال�صندوق
يف نهاية العام  2011،وا�ستطاع
ال�صندوق توطني ما ن�سبته  59%من
الوظائف القيادية لديه.
منحت جمعية االحتاد التعاونية
يف دبي امل�شاريع املن�ضوية حتت مظلة
�صندوق خليفة لتطوير امل�شاريع حزمة من
الت�سهيالت واالمتيازات مبوجب اتفاقية
وقعها الطرفني بهدف متكني �أ�صحاب
تلك امل�شاريع وم�ساعدتها على ت�سويق
منتجاتها ب�شكل �أف�ضل.
وت�ضمنت االتفاقية حزمة الت�سهيالت
منها �إعفاء امل�شاريع املدعومة من
�صندوق خليفة من ر�سوم الت�سجيل يف
�سجل املوردين البالغة  2000درهم لكل
منتج ومنحها �أولوية التوريد� ،إ�ضافة
�إلى منحها خ�صم ًا ي�صل �إلى  50%على
�إيجارات الأرفف الرئي�سية املخ�ص�صة
لعر�ض املنتجات.
وح�سب �رشوط االتفاقية ف�إن اجلمعية
�سوف متنح �أع�ضاء ال�صندوق احلق
بتخفي�ض �أ�سعارهم بهدف مناف�سة ال�سعر
الأقل لنف�س املنتج املقدم من مورد �آخر،
كما ن�صت االتفاقية على تخ�صي�ص
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 10%من املحالت التجارية يف املواقع
التجارية اجلديدة التابعة للجمعية لأع�ضاء
ال�صندوق.
تمكين وتنمية المرأة
�أبرم �صندوق خليفة لتطوير امل�شاريع
وم�ؤ�س�سة التنمية الأ�رسية اتفاقية تعاون
بهدف متكني وتنمية قدرات املر�أة لتعزيز
م�شاركتها الفاعلة يف التنمية االقت�صادية
واالجتماعية يف �إمارة �أبوظبي ،وتو�سيع
قاعدة امل�شاركة الن�سائية يف جمال ريادة
الأعمال.
كما تهدف االتفاقية �إلى حتفيز ودعم
جتارب املر�أة و�إثبات قدراتها الإبداعية يف
املجال االقت�صادي ودخول �سوق العمل.
وت�أتي متوافقة مع متطلبات حكومة
�أبوظبي يف تعزيز ال�رشاكات اال�سرتاتيجية
بني امل�ؤ�س�سات احلكومية و�شبه احلكومية
يف الإمارة مبا ي�سهم يف حتقيق ر�ؤية
احلكومة وغاياتها و ُيع ّزز حم�صالتها،
التي تهدف �إلى تعزيز �أطر التعاون بني
امل�ؤ�س�سة وال�صندوق مبا �سي�ضيفه من
قيم ،وما �ستعززه من عمل م�شرتك يف
دعم الربامج واملبادرات االجتماعية
وبناء جيل من رواد الأعمال املواطنني،
ودعم اال�ستثمارات املواطنة ال�صغرية
واملتو�سطة ،وتلبية احتياجات ومتطلبات

امل�ستثمرين املواطنني الذين متثل الن�ساء
�رشيحة وا�سعة منهم.
و�سي�شمل التعاون تبادل البيانات
واملعلومات والدرا�سات والإح�صائيات
و�أف�ضل املمار�سات وق�ص�ص النجاح فيما
يخ�ص دور املر�أة يف ريادة الأعمال،
�إ�ضافة �إلى التمكني املتبادل من ا�ستخدام
مقرات �أو مراكز كال الطرفني للتوا�صل مع
املواطنني وتقدمي خدماتهما املختلفة
بحيث ت�ستفيد منها كافة الفئات امل�ستهدفة
من املتعاملني مع كال �أو �أحد الطرفني.
و�أبرم �صندوق خليفة لتطوير امل�شاريع
و�رشكة بريت�ش برتوليوم (بي بي)
الربيطانية اتفاقية للتعاون امل�شرتك يف
جمال دعم وت�شجيع ريادة الأعمال وتطوير
قطاع امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة يف
الدولة.
وح�سب االتفاقية ف�إن �رشكة بريت�ش
برتوليوم (بي بي) �ستقدم دعم ًا مالي ًا
وفني ًا على مدى ثالث �سنوات �سيتم
تخ�صي�صهما لرعاية فعاليات ال�صندوق
املتخ�ص�صة بتطوير امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة �إ�ضافة �إلى رعاية املبادرات
والربامج ذات الطابع االجتماعي مثل
برنامج �صوغة املوجه لأ�صحاب احلرف
اليدوية والرتاثية والردة املوجه لت�أهيل
نزالء املراكز الإ�صالحية.

الخدمات
تقوم م�ؤ�س�سة ال�شارقة لدعم امل�شاريع
الريادية "رواد" بتقدمي جمموعة من
خدمات الدعم الرئي�سة يف منظومة
متكاملة لتهيئة املناخ والظروف املالئمة
لإقامة امل�شاريع الريادية وتعزيز قدراتها
يف التوا�صل مع متطلبات النجاح والنمو

واال�ستمرار .وتت�ضمن جماالت الدعم
الرئي�سة اخلدمات التالية:
أوال – دعم احل�صول على التمويل
ثانيا – م�ساندة االعمال
ثالثا – التدريب
رابعا – حا�ضنات االعمال.

األهداف
 دعم وم�ساندة �أعمال املن�ش�آتالفردية ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة
التى يقيمها املواطنون فى �إمارة ال�شارقة.
 تهيئة املناخ التحفيزي للم�شاريعالريادية الفردية واجلماعية وتقدمي الن�صح
والإر�شاد لأ�صحابها.
 توفري الدعم املايل والفني وتقدميخدمات متويلية على �أ�س�س تناف�سية وفقا
لنظم التمويل الإ�سالمي.
 توفري احلوافز الت�شجيعية للمواطننيوحثهم على دخول كافة جماالت اال�ستثمار
االقت�صادية.
 العمل كحلقة ات�صال بني القطاعنياحلكومي واخلا�ص لإزالة العقبات التى
تقف �أمام تطور امل�شاريع الريادية.
 ت�شجيع البحث والتطوير ب�إن�شاءال�صناديق الداعمة لعملية البحث العلمي
والتطوير التقني يف جمال تنمية وتطوير
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.
 امل�ساهمة يف ر�سم ال�سيا�سة التنمويةالتي ت�ساعد امل�ؤ�س�سة على حتقيق �أهدافها
 درا�سة التجارب املحلية والدوليةالناجحة يف تنمية امل�شاريع الريادية
وبحث ال�سبل املمكنة لال�ستفادة منها مبا
يتنا�سب مع طبيعة وظروف املن�ش�آت يف
الإمارة.
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في مصر

في سوريا
صعوبات العمل من المنزل
نظرا للظروف اجلديدة والقا�سية التي
تعي�شها �سوريا اليوم ،ظهرت احلاجة �أكرث
للعمل من املنزل ،خا�صة يف ظل غياب
رب الأ�رسة �سواء لوفاته �أو العتقاله
�أو ال�ضطراره لل�سفر ،فتجد الأم نف�سها
م�ضطرة وحدها لتحمل امل�س�ؤولية والعمل
لت�أمني م�صدر دخل لأ�رستها� ،سواء �أكانت
داخل �سوريا �أو الجئة يف دولة �أخرى.
ولعل �أبرز هذه الأعمال و�أكرثها حتقيق ًا
مل�صدر دخل مقبول هي �إعداد الطعام من
املنزلِ ،و ِ�إن كانت هذه املهنة املنزلية
�أكرث ازدهارا خارج �سوريا ،فالكثري من
الالجئات ال�سوريات واملقيمات يف الدول
الأخرى اعتمدن هذه الطريقة كم�صدر ال
ب�أ�س به للدخل� ،سواء من �إعداد الفطائر
والكبب وغريها من الأطباق ال�سورية
ال�شهية واحللويات ،وكانت و�سائل
التوا�صل االجتماعي طريقة منا�سبة
للرتويج لأطباقهن من جهة وللتوا�صل مع
الزبائن من جهة �أخرى� ،سواء الفي�سبوك �أو
االن�ستغرام �أو الوات�س اب.
�أما داخل �سوريا فواجهت الن�ساء العديد
من ال�صعوبات �أهمها ارتفاع الأ�سعار و�شح
املواد الغذائية ،و�شبه انقطاع للكهرباء
والغاز ،مما جعل من ممار�سة هذه املهنة
�أمراً يف غاية ال�صعوبة.
وكان البديل البحث عن مهن �أخرى،
و�أهمها اخلياطة...فهي تعترب اليوم من
�أبرز املهن املنزلية �إن �صح التعبري،
وهناك ت�شعبات كثرية لهذه املهنة ،تبعا
ملوهبة كل �سيدة ،فهناك املتخ�ص�صات
بحياكة �أطقم ال�صالة ،والأطقم ال�صوفية،
وف�ساتني الأفراح ،فالعرو�س اليوم و�إن
تزوجت يف حفل ب�سيط نظرا للظروف
�إال �أنها ال ت�ستغني عن ف�ستان الزفاف،
ونظرا الرتفاع الأ�سعار ،جتد يف الف�ساتني
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نظرا للظروف الجديدة
والقاسية التي تعيشها
سوريا اليوم ،ظهرت
الحاجة أكثر للعمل من
المنزل

املحاكة يف املنزل البديل الأمثل لرخ�ص
ثمنه مقارنة بغريه.
التقينا "�أم حممد" وهي �شابة �صغرية
تزوجت قبل عامني ،كانت �أمورها م�ستقرة
�إلى �أن فقد زوجها عمله ،هنا وجدت نف�سها
م�ضطرة للبحث عن بديل ،وكان يف حياكة
�أطقم �صوفية للأطفال ،وعن عملها تقول:
"�أ�ستغرق وقت ًا ال ب�أ�س به يف
حياكة كل طقم ،و�أ�ستعني مبخيلتي
لر�سم الت�صاميم �أو �آخذ ت�صميما جاهزا

من الزبونة تبع ًا لطلبها ،وامل�شكلة �أن
ظروف البلد �صعبة فمجرد خروجي ل�رشاء
ال�صوف الذي �أحتاجه يعترب خماطرة،
ولكني م�ضطرة ،و�أبيع الأطقم التي �أ�صنعها
ب�أكرث من طريقة ،فهناك حميط ال�صديقات
والقريبات واجلارات من جهة ،والواتي
ي�شرتين مني لأين �أ�صمم لهن قطعة خا�صة
بكل طفل تبع ًا لقيا�سه ولذوق والدته،
و�أحيان ًا بناء على طلب الزبونة �أحيك ا�سم
الطفل على الطقم املحاك ،والأهم �أن ال�سعر
بالطبع يكون �أقل من ال�سوق .ومن جهة
�أخرى هناك تاجر يف ال�سوق �أتعامل معه
و�إن كنت �أت�أمل لأنه يبيع منتجاتي بثالثة
�أ�ضعاف ال�سعر الذي ي�شرتيه مني ،ولكن ال
لدي ،وم�ؤخراً حت�سن الو�ضع �أكرث لأن
خيار ّ
قريبة يل يف دولة خليجية �أ�صبحت تطلب
الأطقم التي �أ�صنعها وتبيعها هناك مما
�ساهم يف زيادة دخلي وهلل احلمد" .
وحدثتنا "عبري" وهي �سورية انتقلت

للعي�ش يف ال�سعودية ،عن جتربتها مع
العمل املنزيل ،حيث قالت:
"مب�ساعدة �شقيقي املقيم يف ال�سعودية
انتقلنا للعي�ش هناك �أنا وزجي ،وبالطبع
كان زوجي بال عمل ،ونظرا خلربتي يف
طهي الطعام حيث �أين كنت وزجي ندير
مطعم ًا يف �سوريا قبل الأزمة ،فقد �ساعدين
�شقيقي يف ا�ستغالل هذه اخلربة ،وبد�أت
�أعد �أ�صناف ًا من الطعام و�أر�سلها لأ�صدقاء
�شقيقي ،وهم بالطبع يف�ضلون الطعام
ال�صحي املطهو يف املنزل عن الأكل يف
املطاعم ،وحقق يل هذا العمل دخال مقبوال
وهلل احلمد" .
"�أم بالل" حدثتنا عن جتربتها قائلة:
"وجدنا �أنف�سنا فج�أة يف بلد غريب
عنا وال م�صدر دخل ثابت لنا ،ولأين ال
�أحمل �شهادة ت�ساعدين على العمل ،فكرت
يف عمل منزيل يحقق لنا دخال يعيننا
على �صعوبات احلياة ،وبالفعل وجدت �أن
املهنة الأف�ضل نظرا لظرويف هي جلي�سة
الأطفال ،فبد�أت �أ�ستقبل �أطفا ًال يف منزيل
يف غياب �أمهاتهم يف العمل".
وبالعودة ل�سوريا ،جند �أن مهنة
التدري�س �أ�صبحت �أي�ض ًا من املهن
املنت�رشة ،ف�إعطاء الدرو�س اخل�صو�صية
من املنزل� ،أ�صبح عم ًال يحقق م�صدر دخل
جيد ،ومن جهة �أخرى جند الكثري من املهن
الأخرى التي تعتمد على مهارة كل �سيدة
وموهبتها ،فهناك مث ًال تطريز املفار�ش
و�صنع احللويات ،و�صنع االك�س�سوارات،
ولكن تظل كل �سيدة �سورية تواجه حتدي ًا
كبرياً يف �رشاء املنتجات الالزمة ل�صنع
منتجاتها ،ويف الوقت ذاته تواجه
�صعوبات يف ت�سويق هذه الب�ضاعة ،يف ظل
الظروف التي تعي�شها البلد.
ويف اخلارج تبدو الأمور �أكرث �سهولة،
ولكن تواجه املر�أة هناك حتديات �أخرى
�أبرزها �ضعف الت�سويق نظرا ل�ضعف
عالقاتها يف جمتمع جديد عليها.

مشروعات األسر المصرية
المنتجة
تعاين الأ�رس امل�رصية� ،ش�أنها �ش�أن
معظم الأ�رس فى الدول النامية ،من
قلة الدخل والفقر وهو ما ت�شري �إليه
�إح�صائيات اجلهاز املركزى للتعبئة العامة
والإح�صاء ،ويرتتب على قلة الدخل العديد
من امل�شكالت االجتماعية منها :التفكك
الأ�رسي ،وا�ضطراب العالقات االجتماعية،
و�ضعف امل�شاركة بني �أفرادها مما ي�ؤدي
�إلى �إح�سا�س �أفرادها باالغرتاب عندما
ال يكفي الدخل ال�شهري للأب الأ�رسة ل�سد
االحتياجات اليومية لها.
و ُتع ّد املر�أة �أكرث الفئات �أي�ضا التي
ميكنها امل�ساهمة يف زيادة دخل �أ�رستها
عن طريق ا�شرتاكها يف العمل مب�رشوعات
مولدة للدخل مثل م�رشوعات الأ�رس املنتجة
مما يعزز دورها يف املجتمع ،وك�سب ثقتها
بنف�سها حتى تكون قادرة على �إدارة
منزلها ،ويتم �إمدادها مبهارات الإجناز
والتطوير واالبتكار وا�ستثمار الوقت
و�إدارة الأزمات حتى تواجه �ضغوط احلياة
املختلفة وتنمية �إح�سا�سها بامل�س�ؤولية
وامل�شاركة بالعمل للق�ضاء على الفقر لتفي
باحتياجات بيتها املتكررة.
الأ�رسة املنتجة م�رشوع اجتماعي

ي�ستهدف تنمية املوارد الب�رشية للأ�رسة
عن طريق ا�ستغالل طاقات وقدرات �أفرادها
با�ستغالل ال�صناعات البيئية واملنزلية
وحت�سني �أو�ضاعهم ب�أ�ساليب الرعاية
والتوجيه ملواجهة متغريات الظروف
االجتماعية واالقت�صادية� .أي�ضا م�رشوع
اجتماعي ذو �صبغة اقت�صادية يهدف �إلى
ا�ستثمار جهود الأ�رسة فى حتويل املنازل
�إلى وحدات �إنتاج �صغرية تعني على
زيادة الدخل ال�شهري ،و�شغل وقت الفراغ،
وت�أهيلهم لتنفيذ م�رشوعات الأ�رس املنتجة
من خالل اكت�سابهم املهارات اليدوية
للعمل على حتقيق دخول �إ�ضافية ترفع من
م�ستواهم االقت�صادي واالجتماعي.
وقد �رشعت وزارة الت�أمينات
وال�ش�ؤون االجتماعية امل�رصية (الت�ضامن
االجتماعي) فى تنفيذ هذا امل�رشوع منذ
عام  1964وذلك من منظور اجتماعى
يهدف �إلى تنمية املوارد االقت�صادية
للأ�رسة من خالل ا�ستخدام طاقات وقدرات
�أفرادها داخل املنزل بتي�سري ح�صولها
على قرو�ض �إنتاجية ت�ستثمر يف �صناعات
�صغرية وحرف بيئية بغر�ض حتويل
اخلامات �إلى منتجات حتتاجها الأ�سواق
الداخلية واخلارجية ومن ثم حتويل
الأ�رسة �إلى وحدات انتاجية بدال من وحدة
م�ستقبلة للم�ساعدات.
وقد بلغ جمموع الأ�رس يف هذا امل�رشوع
� 397.048أ�رسة من بينها 193.962
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في كندا
االنتاجية

�ألف �أ�رسة ا�ستقلت �إنتاجيا وت�سويقيا وقد
ا�ستمرت � 201.313ألف �أ�رسة تتعامل مع
امل�رشوع حتى نهاية عام .1998
وت�ساهم م�رشوعات الأ�رس املنتجة
فى حتقيق عدة عوائد :عائد اقت�صادي
واجتماعي ونف�سي ،ويتمثل العائد
االقت�صادي يف م�رشوعات الأ�رس املنتجة
يف ا�ستثمار طاقات الأ�رس وامكاناتها
الب�رشية يف �أعمال م�ستمرة تعود عليها
بالنفع وتوفري فر�ص العمل الإيجابى
اجلديد �أمام املواطنني ،زيادة دخل الفرد
والأ�رسة نتيجة لتنفيذ امل�رشوع املدر
للدخل مما يوفر للأ�رسة دخ ًال �إ�ضافيا
ي�سهم فى تغطية احتياجاتها وتطوير
نوعية احلياة االجتماعية للأ�رسة وبالتايل
زيادة الدخل القومي ،ا�ستغالل اخلامات
البيئية ،احلفاظ على بع�ض ال�صناعات
املتوارثة لإحياء الرتاث العربى الأ�صيل،
توفري املنتجات التي حتتاجها الأ�رس
ب�أ�سعار منخف�ضة لأنها حت�سب على �أ�ساليب
التكلفة مع هام�ش ربح ب�سيط.
بينما يتمثل العائد االجتماعى فى
توفري اال�ستقرار للأ�رسة نتيجة لتدبري دخل
�إ�ضايف ي�سمح باالرتفاع مب�ستوى املعي�شة
ب�صورة م�ستمرة ،تدعيم الروابط الأ�رسية
بالتفاف الأ�رسة حول امل�رشوع الإنتاجى
و�إ�سهام كل ع�ضو بقدر ملمو�س يف �سبيل
جناح امل�رشوع� ،إتاحة الفر�صة �أمام
جمموعة من املنتفعني لال�شرتاك مع ًا يف
م�رشوع تنموي واحد مما يعمق امل�شاركة
االجتماعية والرتابط االجتماعي ،تعديل
ال�سلوك الفردي والأ�رسي نحو امل�شاركة
الإيجابية فى الأن�شطة نتيجة لتعديل القيم
واالجتاهات نحو تر�شيد الإنفاق واالدخار
وتخطيط الن�شاط ،احلد من البطالة املقنعة
والهجرة من الريف �إلى املدن.
�أما العائد النف�سي فيتمثل فى �شعور
الفرد والأ�رسة بالأهمية وارتفاع قيمته
يف املجتمع بعد �أن حتول الفرد والأ�رسة
�إلى وحدة انتاجية تعتمد على نف�سها يف
ك�سب عي�شها ،االح�سا�س باالطمئنان نتيجة
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المتالك حرفة تدر عليه دخال منا�سب ًا
وقاب ًال للزيادة كلما �ضاعف من جمهوده
و�إنتاجه ،الثقة بالنف�س والأمل فى التطوير
نتيجة لوجود جهاز مهتم بالرعاية
االجتماعية وال�صحية والثقافية والفنية
والت�سويقية وم�ستعد للتدخل حلماية الفرد
والأ�رسة من املخاطر املتعددة.
وي�شمل م�رشوع الأ�رس املنتجة عددا من
الفئات �أهمها-:
الأ�رس حمدودة الدخل ،الأ�رس امل�ؤهلني
�أفرادها مهنيا ،املواطنون الذين ينطبق
عليهم قانون ال�ضمان االجتماعي .ويت�سع
نطاق عمل الأ�رس املنتجة لي�شمل كافة
املجاالت والن�شاطات ومنها-:
امل�شغوالت الن�سوية :التف�صيل_
احلياكة_ احلرف اليدوية� ....إلخ
ال�صناعات التطبيقية مثل النجارة
واحلدادة� ...إلخ ،املنتجات ال�سياحية مثل

ال�سجاد� ....إلخ ،م�رشوعات الأمن الغذائى
مثل تربية الدواجن والنحل و�إنتاج
الع�سل� ....إلخ ،م�رشوعات جتارية ب�سيطة.
ومن مميزات امل�رشوع �أنه اليحتاج �إلى
ر�ؤو�س �أموال كبرية وال ي�شرتط فيه م�ؤهل،
فاملهم فيه الرغبة فى العمل والتطور
والتدريب والتقدم فيه ،ولي�س �رشطا
�أي�ضا مواقع بعينها للقيام بهذا امل�رشوع
�أي ميكن �أن يتم العمل فى املنزل ..وقد
ا�ستهدف م�رشوع الأ�رس املنتجة �أول الأمر
رفع امل�ستوى االقت�صادي لتهيئة م�ستوى
�أف�ضل للمعي�شة خا�صة للأ�رس منخف�ضة
الدخل ،حتويل املنزل �إلى وحدة �إنتاجية
با�ستغالل الوقت احلر املتاح لأفراد
الأ�رسة ،ال�سعي لكي تتم الأن�شطة االنتاجية
مبا يتفق مع خامات البيئة واحتياجات
ال�سوق.
ملعرفة دور م�رشوعات الأ�رس املنتجة

فى مواجهة م�شكلة الفقر يف املجتمع
امل�رصي �أجرت الباحثة امل�رصية "�سو�سن
حممود ح�سن جاد" درا�سة بعنوان
"م�رشوعات الأ�رس املنتجة ودورها فى
مواجهة الفقر يف املجتمع امل�رصي" على
جمموعة من املنتفعات مب�رشوع الأ�رس
املنتجة عددهن ( )102منتفعة من بع�ض
الأحياء :حى من�ش�أة نا�رص ،حي و�سط
القاهرة ،حي عابدين ،حي م�رص اجلديدة
و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إلى �أن جميع
املنتفعات �أجمعن على �أن امل�رشوع
ي�سد احتياجات الأ�رسة وي�ساعدهن فى
م�رصوف البيت ،كما �أن ثالثة �أرباع عينة
الدرا�سة متزوجات الأمر الذي يف�رس �أن
امل�رشوع ي�ساعد يف حت�سني دخل الأ�رسة
كما �أن هناك بع�ض الأزواج ي�شاركون
زوجاتهم يف العمل بامل�رشوع ومن ثم ف�إن
امل�رشوع قد قام بتوفري فر�ص عمل جديدة
و�إن كانت بقدر حمدود ،وقد �أدى هذا �إلى
دعم الروابط الأ�رسية فيما بينهم.
لذا نو�صي ب�رضورة االهتمام بن�رش
الوعي والتعريف بامل�رشوع عن طريق
تكثيف احلمالت الإعالمية والإعالن عن
امل�رشوع خا�صة فى فرتة املعر�ض ال�سنوي
الذى يقام فى �أر�ض املعار�ض�.إ�صدار �أدلة
وكتيبات عن �أن�شطة امل�رشوع وخدماته
وكيفية احل�صول عليه ،توفري خرباء
متخ�ص�صني للإ�رشاف الفني والتقني
للو�صول بامل�رشوع �إلى امل�ستوى الفني
املطلوب .عقد دورات تدريبية لت�أهيل املر�أة
الفقرية للدخول فى �سوق العمل .وتوعية
امل�شرتكات مب�رشوع الأ�رس املنتجة ب�صفة
م�ستمرة وعقد دورات تثقيفية لتو�ضيح
الأثر البيئي على املجتمعات املحيطة
بهم ،و�إقامة معر�ض دائم باجلمعية الأم
ومعار�ض دورية وفتح منافذ جديدة
لت�سويق منتجات الأ�رس املنتجة خارج
حدود املنطقة ملواجهة كافة ال�صعوبات
اخلا�صة بعملية الت�سويق الناجتة عن عدم
كاف باحلي لي�ستوعب العر�ض.
وجود طلب ٍ

من

المشاريع
المنزل
�صنفت �إحدى االح�صائيات ال�صادرة
عن م�ؤ�س�سات العمل يف كندا �أن العمل
من املنزل �أو يف امل�شاريع الإنتاجية من
املنزل يف كندا ،قد �أحدث ثورة كبرية
يف �سوق العمل الكندية وبات هذا النوع
من العمل يتزايد وب�أرقام �رسيعة ،وقد
�ساهمت الثورة التكنولوجية من خالل
االنرتنت والكومبيوتر يف زيادة عدد
العاملني والعامالت من املنزل ،بل �إن
الكثري من الن�ساء الكنديات اليوم يف�ضلن
العمل من املنزل خا�صة للأمهات الالئي
لديهن �أطفال �صغار يف العمر ،حيث تتيح
هذه النوعية من االعمال البقاء يف املنزل
والتوفري يف املبالغ التي ت�رصفها املر�أة
يف التنقل و�أي�ضا �أجور احل�ضانة للطفل
يف م�ؤ�س�سات العناية بالأطفال و�أي�ضا
توفر اجلهد والوقت  ,لذا تبني الإح�صاءات
والبيانات ازدياد كبري يف �رشيحة الن�ساء
االمهات للح�صول على فر�صة عمل من
داخل املنزل.
وت�شري االح�صاءات يف كندا الى ما
ن�سبته  3.6مليون كندي يعملون من
داخل منازلهم �أو ما ي�سمى باملجتمع

الكندي (املكتب املنزيل) و�أن ن�سبة الن�ساء
العامالت يف هذا املجال �أكرث من ن�سبة
الرجال ،كما �أن العدد ميثل منا�صفة بني
من هو يعمل ل�صاحله ال�شخ�صي �أو �ضمن
م�ؤ�س�سة �أو �رشكة و�أن ن�سبة  19%من
�سوق العمل هم ممن يعملون من املنزل
بزيادة  2%خالل ثماين �سنوات ،و�أعظم
زيادة �شهدها مثل هذا النوع من العمل
كانت عام  2008بلغت 1.8مليون �شخ�ص
 ,اما عن نوعية والدرجات العلمية للعاملني
يف هذا املجال ف�إن  54%هم من حملة
ال�شهادات اجلامعية مقارنة مع 25%
لي�س لديهم درجة علمية ،و 55%يعملون
بوظائف مهنية� ،أما نوعية االعمال التي
ُيعمل فيها عن طريق املنزل فهي الت�سويق،
�أعمال الإدارة وبيع الأ�سهم وال�سندات
والأ�سهم العقارية ،الرتجمة ،الطبخ
وجتهيز الأكالت ح�سب الطلب ،ت�صليح
الأثاث ،التعليم عن بعد خا�صة التعليم
اجلامعي ،تعليم اللغات املهمة كاالنكليزي
والفرن�سي والإ�سباين و�أحيانا اللغة العربية
و�أعمال وم�شاريع كثرية �أخرى ،وتبني
الدرا�سات الكندية� ،أن م�ستوى التعليم ملن
يعملون من خالل املنزل هو  22%هم
من خريجي اجلامعات ،مقابل  7%من
خريجي الثانويات العامة ،ويوجد يف
كندا عدة مواقع للباحثني عن العمل من

45

ان تعمل معم ًال �صغرياً يف بيتها ل�صناعة
الدمى اليدوية وخا�صة دمى ل�شخ�صيات
مهمة تعجبها فهي مثال �صنعت دمى
للأمرية الراحلة ديانا �سبن�رس والأمري
�شاريل �إ�ضافة �إلى �شخ�صيات كارتونية �أو
تلفزيونية ،وت�صميم هذا النوع من الدمى
يكون ح�سب طلب الزبون.
على جانب �أخر كان للن�ساء العربيات
املهاجرات ن�صيب كبري يف العمل من
املنزل فال�سيدة ورود علي تعمل مدر�سة
لغات وخا�صة اللغة العربية والريا�ضيات،
ولديها الكثري من الطالب الأجانب الذين
يرغبون بتعلم اللغة العربية� ،إما لأن لديهم
�أعما ًال يف بع�ض البلدان العربية ويرغبون
يف تعلمها لكي ت�ساعدهم يف �أعمالهم �أو
من قبيل حبهم لهذه اللغة �أو لأنهم يرغبون

يح�رضون �إلى منزلها وال يحتاج الأمر �إلى
كثري من التح�ضري للمحا�رضات لإلقائها
لأنها جاهزة لديها ويختلف الأمر عندما
تذهب يتطلب �إعداداً �أكرب وجهدا �أكرث،
وتقول عن جتربتها كيف بد�أت �أن املو�سم
الدرا�سي ملا ينتهي يف الكلية بع�ض
الطالب يريدون اال�ستمرار يف الدرا�سة
ومن هنا جاءتني فكرة التدري�س يف البيت
ملن يريد ،وتقول عن جتربتها �أنها بحمد
اهلل جنحت وت�شجع غريها من الن�ساء على
العمل من املنزل بعد �أن تدر�س امكاناتها
وقابليتها الإبداعية التي متيزها يف
جانب ما ميكنها من �أن تعمل فيه و�إنها
ت�شجع املر�أة على �أن يكون لها دور يف
احلياة العملية تطبيقا ملا جاء يف حديث
النبي حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم)(:اليد
العليا خري من اليد ال�سفلى) ،و�أن املر�أة
مبدعة بفطرتها تتحمل الكثري من الأعباء

كاحلمل والوالدة وم�س�ؤوليات كثرية ،و�أن
املر�أة يف الغرب يجب �أن ت�أخذ فر�صتها يف
العمل وتعمل لأن احلياة �صعبة ويجب �أن
تفكر يف امل�ستقبل وتكر�س وقتها للمفيد
بدال من ِ �إ�ضاعة الوقت يف م�شاهدة التلفاز
�أو اجللو�س لفرتات طويلة مع ال�صديقات
وكذلك يف الت�سوق ل�ساعات طوال ففي
ذلك تبذير للمال والوقت ،والبد �أن ت�ستغله
باملفيد ،ولذا تقول ال�سيدة ورود� :أن�صح
ال�سيدات وخا�صة العربيات يف الغرب على
�أن تعمل ال�سيدة من املنزل �إذا مل جتد فر�صة
عمل خارجه فهي بذلك تعطي للمجتمع
الغربي انطباع ًا جمي ًال وايجابي ًا عن
املر�أة العربية وعن امل�سلمة ب�أنها �إن�سانة
�إيجابية� ،أم ًا ومربية ولها دور يف احلياة
العملية تعمل وترتك ب�صمتها املميزة يف
املجتمع الغربي الذي يحرتم العمل ويجعل
له خ�صو�صية كبرية يف احلياة.

العمل من المنزل أو
في المشاريع اإلنتاجية من

املنازل وبتخ�ص�صات خمتلفة و�أ�شهرها
موقع  KJIJIوفيه الكثري من الأعمال التي
يتم عر�ضها �سواء للباحثني عن العمل �أو
مراكز و�رشكات العمل وبتخ�ص�صات كثرية
ومتنوعة.
لماذا

ولكن
المنزل؟
هناك �أ�سباب كثرية دفعت العاملني
يف جمال العمل من املنزل �إلى العمل بهذه
الطريقة ،مثال يف كندا الكثري من الأعمال
تكون بال�ساعات ،فقد ال يعطي �صاحب
العمل ملن يعمل جما ًال للعمل �أكرث من
� 30ساعة �أو �أقل �أ�سبوعيا وقد ال تكفي
ل�سد احتياجات ال�شخ�ص خا�صة �إذا كانت
لديه �أ�رسة وم�س�ؤوليات كثرية لذا يطمح
�إلى حت�سني و�ضعه ودخله ال�شهري من
خالل البحث عن فر�صة عمل �أخرى مع
عمله الأول ويكون ذلك من خالل العمل
من املنزل .ويف كندا �أ�شارت االح�صاءات
الأخرية �إلى �أن ن�سبة من يح�صلون على
�أقل من � 30ساعة �أ�سبوعيا هي 49%
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العمل

من

يف مقابل  14%ممن يح�صلون على 30
�ساعة �أ�سبوعيا فما فوق وهذا بحد ذاته يع ّد
�سببا كافيا لكي يدفع الباحثني عن العمل
�إلى البحث عن فر�ص �أخرى وقد يجدونها
يف العمل من املنازل.
�أما ال�سبب الآخر فهو �أن الن�ساء خا�صة
اللواتي لديهن �أطفال دون �سن � 12سنة
فرتتفع فيهن ن�سبة البحث عن العمل
من املنزل ولهذا مت ت�أ�سي�س جمموعة
 MOMPRENEURو ُتعنى هذه
املجموعة باالهتمام بالأمهات الالئي
لديهن �أطفال ويبحثن عن فر�ص للعمل
من داخل البيت وهذه املجموعة لديها
موقع على االنرتنت تعر�ض فيه الوظائف
املنا�سبة للأمهات الباحثات عن عمل
من املنزل وتقدم الن�صائح والإر�شادات
الالزمة لهن يف هذا املجال ،ولقد �صنفت
املواقع �أف�ضل ع�رشة �أعمال قدمتها الن�ساء
هذه ال�سنة وهي:
 ت�صاميم ال�صور والكارتاتالفنية
�	-إعطاء درو�س ريا�ضة عن طريق

االنرتنيت
 �رشح للغذاء ال�صحي وجتنبال�سمنة املفرطة
 �صنع الدمى و�ألعاب ومالب�ساالطفال
 ت�صميم الأزياء للأعمار املختلفة كيفية احلفاظ على �صحة االمواحلامل وكل ما يخ�ص املر�أة يف هذا
اجلانب
 تعليم فن الت�صوير ت�صاميم الكومبيوتر من خاللالر�سوم والإعالنات
 تعليم االطفال قواعد ال�صحةوالنظام
 كيفية العناية بالطفل وخا�صةحديثي الوالدة
ونظرا لنجاح جتربة العمل من املنزل
لذا ف�إن الكثري من ال�سيدات حتى الالئي
لديهن عمل جيد يحر�صن على زيادة
دخلهن من خالل عمل �أو حرفة �أو هواية
جتيدها ،فال�سيدة �سوزان جيم�س تعمل
ممر�ضة ولكن حبها ل�صنع الدمى دفعها الى

المنزل في كندا ،أحدث
ثورة كبيرة في سوق العمل
الكندية.

بتعليمها �إلى اطفالهم ،وتبني ال�سيدة ورود
�أن هذا النوع من العمل يوفر لها دخال
ي�ساعدها نوعا ما يف �سد االحتياجات
للحياة يف املجتمع الغربي ،وتبني �أن
التدري�س بهذه الطريقة احيانا يتم عن طريق
ال�سكايب حيث �ساهمت ثورة الكومبيوتر
يف �إيجاد الكثري من الأعمال التي مل يكن
لها وجود يف ال�سابق ،ولكنها تبني �أي�ضا
�أن الطلب على اللغة العربية يكون ح�سب
املناطق التي تكرث فيها اجلاليات العربية
وامل�سلمة ،لذا حتر�ص على و�ضع �إعالن لها
يف مواقع التعليم اخلا�صة باللغات لكي
تو�سع من نطاق عملها.
�أما مميزات هذا العمل ،كما تبني لنا
ال�سيدة ورود �أن الطالب يح�رضون �إليها
للمنزل ويكون يف ذلك اخت�صار للوقت
و�أي�ضا م�صاريف النقل بدال من �أن تذهب
�إلى الكلية التي تعمل فيها ،فالطالب
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�إيرين اليونانية اجلميلة التي �أ�صبحت امرباطورة للإمرباطورية البيزنطية �إحدى �أعظم
الإمرباطوريات يف التاريخ ،حيث كانت الأمرباطورية الرومانية ال�رشقية ت�ضم �أرا�ضي
�آ�سيا ال�صغرى (تركيا) و�أجزاء من �أوروبا الغربية واليونان وبالد البلقان وال�شام و�أجزاء
من م�رص و�شمال �أفريقيا� .إيرين ولدت لأ�رسة يونانية نبيلة �سنة  752ميالدية،هي �أ�رسة
�سارانتيب�شو ،حيث كان والدها �أحد �أعيانها وعمها ق�سطنطني كان حاكم ًا ملقاطعة ثيمة
هيال�س اليونانية.

اليونانية �إيرين

سيدة اإلمبراطورية البيزنطية

ذاقت �إيرين مرارة اليتم املبكر بعد وفاة والدها ،لكن ُيتمها مل مينعها من �أن حتظى بخطبة ويل عهد الإمرباطورية
البيزنطية ال�شاب ليو الرابع ،ويقال ب�أنها قدمت للأمري �ضمن عر�ض العرائ�س الذي تقدم فيه الفتيات النبيالت ليختار الأمري من
بينهن عرو�سه امل�ستقبلية .وقد �أتت العرو�س ال�شابة الى الق�سطنطينية ،حيث حظيت برعاية حماها الإمرباطور وعطفه .لكن الإمرباطور
الأب تويف �سنة  ،771ليتولى زوجها ليو الرابع عر�ش الإمرباطورية العظمى وهو يف اخلام�سة والع�رشين من العمر ،لكن العالقة بني الزوجني
ال�شابني مل تكن على مايرام ف�إيرين اليونانية تقد�س الأيقونات امل�سيحية (�صور ال�سيد امل�سيح والقدي�سني) بينما مل يبادلها زوجها �إميانها
بقد�سية الأيقونات ،وبعد �أن وجد ليو جمموعة من الأيقونات يف غرفتها اخلا�صة قرر �أن يقاطعها متاماً ،لكنها قبل موقفه هذا �أجنبت له
ابنهما الوحيد ق�سطنطني ال�ساد�س الذي كان �إجنابها له م�صدر قوتها الوحيد يف حياة زوجها الإمرباطور.
وقد تويف الإمرباطور "ليو" بعد ت�سع �سنوات من توليه العر�ش �سنة  780ميالدية ليخلفه ابنه الطفل ق�سطنطني وكان يف التا�سعة من
العمر وبذلك �أ�صبحت �إيرين و�صية على العر�ش الإمرباطوري.
ت�صدت ايرين فور وفاة زوجها مل�ؤامرة قام بها نيقفورالأخ غري ال�شقيق لزوجها الإمرباطور الراحل ،ومتكنت �إيرين من مواجهة هذه
امل�ؤامرة بذكاء بالغ �إذ ن�صبت نيقفور ومن نا�رصه ق�ساو�سة و�أمرتهم بتقدمي القربان املقد�س يف يوم عيد امليالد ومعنى ذلك �أنهم غري
م�ؤهلني لتويل احلكم .وقد توددت �إيرين �إلى بابا الفاتيكان و�سعت للتقرب من �أوربا الكاثوليكية وملوكها ،فخطبت البنها ابنة �شارملان ملك
فرن�سا وروترود اجلميلة� ،إال �أن �شارملان بعد فرتة من الزمن رف�ض خطبة ابنته لويل عهد الإمرباطورية البيزنطية ال�شاب.
وقد واجهت �إيرين خالل حكمها م�صاعب كثرية منها الثورة التي قادها البيديو�س حاكم �صقلية ،ومتكنت بعد فرتة من الزمن من �إخماد
ثورته حيث �أر�سلت �أ�سطول الإمرباطورية البحري لقتاله ،وجنح رجال الأ�سطول يف الق�ضاء على الثورة وهرب البيديو�س الى �أفريقيا حيث جلا
الى العرب امل�سلمني.
ويف عهد �إيرين �شن امل�سلمون �إبان خالفة هارون الر�شيد هجوما على الإمرباطورية البيزنطية حتى و�صل جي�ش هارون الر�شيد �إلى
الأنا�ضول يف �صيف  ، 782وقد قام حاكم ثيمة بيو�سالريان (تاتزت�س) بان�شقاق على �سلطة الإمرباطورة
ثم جل�أ �إلى العرب بعد �أن متكنت قوات �إيرين من هزميته.
عرفت �إيرين بورعها امل�سيحي الإرثوذك�سي ،وقد ن�صبت ترا�سيو�س بطريارك ًا للكني�سة ال�رشقية وتقاربت مع الكني�سة الرومانية الغربية،
وبينما �شهدت عالقاتها حت�سنا مع �أوربا الغربية� ،إال �أن هذا مل مينع �أن تقوم بع�ض احلروب مع الفرجنة حيث ا�ستولوا على ا�سرتايا وبنيفنتو،
لكن بالرغم من هذه الإخفاقات متكنت جيو�ش �إيرين من �إخ�ضاع �سالف البلقان ،لكن هجمات اجليو�ش الإ�سالمية �أنهكت قوى �إيرين الع�سكرية،
ويف عامي  782و 798ا�ضطرت �إلى املوافقة على �رشوط كل من اخلليفة املهدي وهارون الر�شيد ،وا�ضطرت لدفع جزية �سنوية قيمتها 90
�ألف دينار للعرب وذلك لعقد هدنة ملدة ثالث �سنوات ،و�إعطائهم  10,000دثار من احلرير وتوفري �أدلة من البيزنطيني للجيو�ش الإ�سالمية
وم�ؤن غذائية.
اقرتاب ابنها ق�سطنطني من �سن البلوغ جعل منا�رصيه يحثونه على املطالبة بحقه ال�رشعي يف ا�ستالم �سلطاته التي ا�ستولت عليها
الأمرباطورة الأم ،لكنها مقابل ذلك رف�ضت ومت�سكت بال�سلطة ،فقام املوالون لويل العهد بتمرد ع�سكري بقياده ال�ضباط الأرمن وقاموا
ب�إعالن ق�سطنطني الرابع احلاكم الوحيد للأمرباطورية .وقد جنحت �إيرين يف الت�صدي للتمرد ،وت�شبثت بالعر�ش �أكرث مما �سبق ،لكنها حافظت
على عالقة جيدة ظاهري ًا بابنها ق�سطنطني ،وبالرغم من ذلك قامت �إيرين مبكائد �ضد �إبنها مع الأ�ساقفة ورجال البالط الإمرباطوري،
ومل يكن �أمام ق�سطنطني �سوى الهروب من املكائد التي حتاك �ضده وتعر�ض حياته للخطر وذلك للح�صول على امل�ساعدة من �أن�صاره
يف املقاطعات البيزنطية ،ولكن متكن املت�آمرون �ضده من رجال �إيرين من اللحاق به وحما�رصته وحمله �إلى الق�رصالإمرباطوري يف
أثرا بجراحه بعدها ب�أيام.
الق�سطنطينية وهناك �أمرت �أمه بفقء عينيه ،حيث مات مت� ً
حكمت �أيرين بعد ذلك خم�س �سنوات ،لكن املكائد �ضد حكمها ا�ستمرت ومنها رف�ض البابا ليون الثالث لت�شبث �إيرين بال�سلطة وهي جمرد
امر�أة بنظره ،لذا قام بتتويج �شارملان االمرباطور الروماين يف عام  800على عر�ش االمرباطورية البيزنطية .ومقابل هذا الإجراء الذي اعتربه
ير هذا الزواج النور ب�سبب معار�ضة �إتيو�س �أحد
البيزنطيون مهين ًا بحقهم� ،سعت �إيرين �إلى مفاو�ضات زواج بينها وبني �شارملان ،لكن مل َ
�أن�صارها املخل�صني.
يف عام  802ت�آمر النبالء عليها وو�ضعوا نقفورعدوها اللدود على العر�ش ،وقام نقفور بنفي �أيرين �إلى ل�سبو�س (وهي جزيرة يونانية يف
بحر �إيجه) و�أرغمت على �إعا�شة نف�سها بغزل ال�صوف.
وبعد �أن عا�شت �إيرين حياة حافلة تقلبت فيها بني ال�سلطة واملجد وذاقت مرارة الذل واحلرمان يف �آخر �أيامها توفيت �سنة .803
وبعد عزل �إيرين �ساءت عالقات الأمرباطورية البيزنطية مع امل�سلمني حيث مترد نقفور على اخلليفة هارون الر�شيد و�أر�سل له ر�سالة
يهدد فيها الر�شيد وي�صف �إيرين بال�ضعف وقلة العقل الذي تت�صف به الن�ساء ،فما كان من هارون الر�شيد �إال �أن رد عليه بر�سالة
�شديدة اللهجة تبعها �إعالن فوري للحرب على الأمرباطورية البيزنطية.

إعداد :يسرى ناصر مهنا
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صورة

محمد عمر المختار
نجل " أسد الصحراء "

أورثنا والدي
حب الشعب العربي...
حوار  /وداد يوســـف

رقد متنعما ب�سكينة اخللود مورث ًا �صفحات كتب التاريخ ف�صول
بطوالته لتتو�سدها وترثى بها ،لتنقل حكاية حبه للوطن من جيل
ب�شوق برحيق �رشايينه ،فتغنى بها ال�شعراء
جليل بكلمات خطها جماهد
ٍ
وجادوا بها قوال كقول ال�شاعر �أحمد �شوقي بق�صيدته "بطل ال�صحراء" وجاء
مبطلعها:

اإلبن والحفيد ...وابتسامة
لذكرى األمس

كنا قد عرفناه مبنهاج املرحلة
الإبتدائية كبطل �أبى �أن يط�أطئ الهامة
�ساجدا للم�ستعمر عن اهلل بديال ،وها هي
الأيام تحُ يي ذكراه على منرب العز بابن
يتقلد عن �أ�رسته التكرمي من يد اخلري،
يد حاكم ال�شارقة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان القا�سمي لفوزها بجائزة
الأ�رسة العربية املقدمة من منظمة الأ�رسة
العربية ،فما كان ملرامي �إال �أن تلتقط
هذه الفر�صة وتعر�ض مالحمها لعد�ستها
الرقمية �أق�صد التوثيقية ،لتحيلها ل�صورة
عائلية براقة كيف ال وهي عائلة حتمل
ا�سم املجاهد الليبي "عمر املختار" كما
�سنتلم�س عرب ال�سطور التالية.
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رك ُزوا رفاتَك يف ال ِّرمالِ لــــــــــــوا َء
		
دم
َ
ياويحهم ن�ص ُبوا مناراً من ٍ
ما� َّرض لو جعلوا العالقة َيف غـــــــــ ٍد
كان احلوار مع ال�سادة "حممد عمر
املختار" جنل املجاهد عمر املختار
عبق بروح
وحفيده البنته "جمال الغزايل"ٌ ،
الفخار ،املحبة ،والآ�صالة تارة وبالطرافة
املهذبة تارة �أخرى ،وقد ا�ستهل با�ستذكار
�سنة والدة "عمر املختار" التي يرجح �أنها
كانت بعام ( ،)1858ليبد�أ جهاده عام
( )1911وعلى مدى اثنتني وع�رشين �سنة
مع ال�شعب الليبي �ضد امل�ستعمر الإيطايل
حتى وقع �أ�سريا ب�أيدي جنود االحتالل
ونفذ به حكم الإعدام وهو �شيخ يف الثالثة
وال�سبعني.
ا�ستذكر احلاج "حممد عمر املختار"
وهو �شيخ ناهز الت�سعني بقليل �سرية والده

�صباح م�ســــــا َء
ي�ستنه�ض الوادي
ُ
َ
يوحي �إلى جيل ِالغ ِد البغ�ضا َء
بني ُّ
عوب مو َّد ًة و�إخــــــــــــــا َء
ال�ش ِ

رسالة من المختار إلى
السنوسي وشقيقه أحمد

املجاهد قائال:
"كان والدي املنتمي لقبيلة منفة
الهاللية واملولود بقرية (جنزور) الكائنة
بني احلدود امل�رصية و(طربق) الليبية
مائال بطبعه للجدية ،اال�ستقامة وال�صرب
م�أ�سوراً بحب بالده و�أ�رسته ،وذلك ما
خربته بال�سمع من الأهل لأنه تويف و�أنا
طفل �صغري ولن�ش�أتي بعيدا عنه� ،إذ �أُبعدنا
مل�رص ولثماين ع�رشة �سنة وترعرت مع
�إخوتي (عبد اهلل ،يون�س ،فاطمة،عائ�شة،
�صفية) وهي والدة (جمال الغزايل)
ورثنا والدي
احلا�رض معي يف هذا احلوارّ ،
يقيم بثمن وهو حمبة ال�شعب العربي
�إرثا ال ّ
و�إجاللهم لنا �أينما حللنا كوننا �أبناء
ذلك البطل ،و�ألفنا م�شهد تقدم النا�س منا
اللتقاط ال�صور معنا تعبريا عن حمبتهم
لنا ،وقد كان لقاءنا ب�صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان القا�سمي وتكرميه لنا
�صورة �أخرى لهذا احلب والتقدير".
حتدث احلاج حممد عمر املختار من
زوجته (وني�سة) املراك�شية و�أبنة �أحد
كبار قادة احلرب ال�سنو�سية ال�شيخ (عبد
اهلل الكيالين) ،بع�ض ذكرياته وكيف تلقى
مع �أ�رسته خرب �إعدام ال�سلطات الإيطالية
لوالده ،والده الذي مل ينعم ب�أبوته منذ
طفولته لأنه كان قد نذر حياته لتحرير
بالده ،يومها كان مبعية �أ�رسته يدر�س
ب�إحدى مدار�س م�رص بعيدا عن �سلطة
املحتل الإيطايل ليكمل فيما بعد درا�سته
الع�سكرية ويعود �إلى ليبيا ك�ضابط
ثان) بجي�ش التحرير� ،سائرا على
(مالزم ٍ
خطى والده مب�شاركة القوات الليبية �إلى
جانب احللفاء ملحاربة قوات دول املحور
باحلرب العاملية الثانية ،ولعل معركة
(العلمني) كانت �أكرب معركة مل يزل يذكر
الكثري من يومياتها وزمالئه فيها بالأ�سم
واملالمح ،وكيف كان ميازحهم مبقالبه
التي عرف بذكائه بتدبريها حتى �أنه
عرف ب(ال�ضابط امل�شاك�س) ،والتي كانت
تطول اجلميع وحتى هيئة املحكمة كيوم
حماكمته بتهمة امتالكه (م�سد�س ًا �إيطالياً)
�إلى جانب م�سد�سه الإنكليزي ،الذي كان
قد التقطه من خمازن ال�سالح باملرج
واحتفظ به ،وبف�ضل معرفتهم بدماثة خلقه

البطل عمر المختار عند اعتقاله من قبل اإليطاليين

مل يتعر�ض لل�سجن بل مت االكتفاء ب�سحب
امل�سد�س منه فقط.
كان حممد عمر املختار ينتمي للفرقة
(الأورطة) الرابعة ومل يزل يذكر حتركاتها
بني (كر وفر) بني خمتلف املناطق
(درنة) (املرج)(،الأبيار)(،طربق)( ،وادي

مريرة) �إلى (غوط رباح) فالقاهرة مب�رص،
وب�أق�سى الظروف كان�سحابهم م�شيا على
الأقدام لأكرث من ( 30كم) ب�إحدى املرات،
واجتماعهم مبلك ليبيا الأ�سبق (�أدري�س
ال�سنو�سي) مبع�سكر الكيلو ت�سعة الذي كان
يقيم مب�رص.
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�أما احلفيد ال�سيد (جمال الغزايل) الذي
يعمل م�ست�شارا بجهاز الدعم الطبي ،والذي
تخ�صه "مرامي" بجزيل ال�شكر لتعاونه
الكرمي يف حتقيق هذا احلوار النادر و�إغنائه
بال�صور واملعلومات ،فلم يكن بو�سعه تذكر
جده عمر املختار و�صوالته �إال من خالل
حكايات جدته (فاطمة النجوية) ،زوجة
عمر املختار و�شقيقة زوجته ال�سابقة
(�ساملني) التي ا�ست�شهدت مبعركة (يوم
املحريقة) مع اجلي�ش الإيطايل وهي
ت�ؤدي واجبها بتموين املجاهدين ميدانيا،
وابنة املجاهد (حممد بو جنوي) الذي
ا�ست�شهد مبعركة عرفت با�سمه (عقرية بو
جنوي) ،تاركا بناته ال�ست حما�رصات من
الإيطاليني لأن ابنه الوحيد كان قد ا�ست�شهد
قبله ب�ستة �شهور ،وكانت (�ساملني) تعرف
(جبهة) ب�ضم اجليم ل�شدة بيا�ضها،
با�سم ُ
وقد �أر�سل (عمر املختار )عقب وفاتها
ر�سالة �إلى عمها م�صحوبة بهدية جاء يف
الر�سالة (هذه ع�صبة بيني وبني حممد بو
جنوي لن تنقطع ب�إذن اهلل) ،وكان يق�صد
بع�صبة (رابطة) ،وفعال قرر وزمالئه بعد
عام من ا�ست�شهاد زوجته مهاجمة املنطقة
وحترير الأخوات ال�ستة ووالدتهن وعمهن
من الأ�رس ،وتزوج عمر املختار من الإبنة
ال�صغرى (فاطمة) ،وتزوج نائبه (ح�سن
ر�ضا ال�سنو�سي) واملجاهد (يو�سف بو
رحيم) من �شقيقتيها وفاء لرفيقهم املجاهد

مرايا الكالم
"ذوات على شراع التأمل"

صورة عائلية متكاملة لألبناء واألحفاد

كي ال ترتكن خا�ضعات للإيطايني �أو مبن
يدين بالوالء لهم من الليبيني.
وكانت ابنته (�صفية) يوم ا�ست�شهاد
والدها (عمر املختار) طفلة ومل يرها حتى
�إال للحظات قليلة وذلك بعد �أربعني يوما
من والدتها ،عندما طلب جلبها له ليحملها
ويقبلها لتتكون بينهما �ألفة الأبوة� ،إذ
كانت مع والدتها املقيمة مبنطقة (�سيدي
براين) مب�رص ب�صحبة بقية �أ�رسة املجاهد
املتكونة من زوجاته (زينة)(،وني�سة)
و�أبنائهم ومنهم احلاج (حممد) يف حني
�أن زوجته ال�صغرى فاطمة وجدة (جمال
الغزايل) ت�صحب املجاهد بن�ضاله ،ويف

الحفيد جمال الغزالي بإحدى منابر التكريم
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عني الفرتة واملنطقة ُبلغت الأ�رسة بنب�أ
ا�ست�شهاد عمر املختار وذلك بعد �شهر من
احلدث لعدم فاعلية و�سائل الإعالم يومها.
وبعد رحيل الأب عا�شت الأ�رسة مب�رص
تعاين من عناء و�شقاء الظروف االقت�صادية
واملعي�شية ولثمانية ع�رش �سنة ،وهناك
توفيت زوجتا عمر املختار (وني�سة)
و(زينة) كما تويف �أخوه (حممد) ودفنوا
جميعا مب�رص لعدم متكنهم من العودة �إلى
ليبيا ،وبعدها عاد رجال الأ�رسة للعمل
بجي�ش التحرير وحتررت ليبيا.
ومل تنته ق�صة بطولة عمر املختار
بوفاته فقد خلد بق�صائد ال�شعراء ومنها
ق�صيدة �أحمد �شوقي (بطل ال�صحراء)
عام( ،)1932و�أطلق ا�سمه على العديد من
املدار�س وال�شوارع مبختلف الدول العربية،
ومن ميزات ن�ضال املجاهد عمر املختار
�أنه كان البطل الوحيد الذي كان يقاتل
بتلك الفرتة ،ومل يتنازل عن مبدئه �إلى �أن
ا�ست�شهد فداء لبالده رغم كرب �سنه ،وبالرغم
من �أنه مل ُيعرف �إال كمجاهد �إال �أنه كان
رجل علم كان قد در�س الإبتدائية ب(زاوية
جنزور) ،ثم التحق بجامعة (اجلغبوب)
للح�صول على درا�ساته املتقدمة الدينية
والعلمية وتتلمذ على يدي (مهدي
ال�سنو�سي) والد امللك (�إدري�س ال�سنو�سي)،
وقد تفوق بعلم الهند�سة والريا�ضيات �إلى
جانب الفرو�سية.

هناك حيث خ�رضاء �أرواحنا ،يف عميقها الأعمق ،حيث تتخذ قرارات
التحليق �إلى ف�ضاءات الروح الف�سيحة ،وم�ساحاتها امل�ضيئة ب�أنوار
ومرايا دموعها الكثيفة وال�شفيفة...رحلتنا �إلى الأعماق �شبيهة بعمل
الربان الذاهب �إلى غياهب بحره عرب الندى تارة وعرب �أ�سماكه وخرافاته
تارة ..نزهته تلك يتجلى فيها ذلك املقيم وامل�سافر �إلى م�ساحاتها التي
ريم جمال عبيدات
تفي�ض وحدها ب�أ�سحار الكوكب بطق�سه وت�ضاري�سه ،بتاريخه وكيميائه،
وكائناته وقبل كل ذلك مبناخاته ومزاجاته ،التي ال حد فيها للتوقع وال
مكان لالكتفاء.
هناك حيث ان�سانيتنا املتعبة على موعد مع القادم من حتليق الروح نحو جتليات �أعماقها،
وموجات تت�صافح �أبي�ضها ب�أزرقها ،و�رشاع يتهدى وال يهد�أ ،ومركب تعب من ثنايا البحر بال
هوادة...
يف عيوننا الذاهبة �إلينا انطالقة نحو بعيد جتهل الذاكرة معامله �أو ت�ضاري�سه .عازمني على
امل�ضي يف حياة تكتنزبالتفا�صيل املتناثرة على �أ�سطح �شتى يف قدرة ي�صعب �أن تناف�س� ...أما
قوة احللم فينا فقد فجرت بحر الرتابة التي ميكن �أن تخيم على بع�ضنا �أثناء ارتيادنا لطريق
الروح.
وفيما تتماوج �أفكارنا ب�سحر ال تتمكن منه �أية مقاومة ،نحو بالد بال معامل جغرافية �أو
�سيا�سية تر�سمها العيون قبل اخلرائط واحلدود ،يف بحر احتار ركابه �أن مي�ضي دون اعرتاف
باالجتاهات واملعامل...
وفيما الده�شة �سيدة املوقف املت�صدرة و�سيمفونية فرح الطبيعة بعبقرية امكانياتها الفذة،
تن�ساب عرب �أ�صوات مفاج�آتها لتمتد كخيط �سحري عميق وطويل لي�أخذنا يف رحلتنا البعيدة
نحوامل�ستحيل الأجمل.
هي الذات �رس ماء الروح االزيل و�رس احلياة الأبقى فينا والكون الأقوى و�أمري �أ�رسار القدرة
واملوهبة احلقة.
بقوة �إغوائها ن�سري يف �أغوارها متعرفني تارة ،متدرجني تارة وم�رسعني تارات �أخرى نحو
عواملها الأبهى واالقوى حيث نهرع �إلى هدوء مزدهر ،خملفني زوابع كثرية لي�س �أقلها �أحزان
حياة �أتعبتها هموم �أيام �أر�ضية ع�صية..
وتفي�ض الأ�سئلة الف�ضولية الرائقة من على جنبات مركب �أرواحنا و�أ�رشعته حني جتمعنا
حلظة قرار البدء بالتغري الذاتي لنتحول �إلى بحر يزجمر غا�ضبا تارة معربا عن ما اعرتى �أيامنا
اخلائفة والذابلة واملحملة بحزن الأر�ض و�شقاء ان�سانه...ولنهد�أ يف حلظة كونية فائقة لتبدع
�أرواحنا مو�سيقى �أمواج التحول �إلى طاقة الإ�شعاع الأجمل لأفراح الإن�سان من م�شارق الأر�ض
ملغاربها دفعة واحدة....
معا ويف حلظة خا�صة ودفعة واحدة تثمر �أفكارنا و�أيامنا وتفا�صيلنا و�أ�رسارنا التي ال
حتدها حدود ،متعاقدين �رسيعا مع ن�سمات الأر�ض وال�سماء لت�سكن �أرواحنا التي ل�سعتها نريان
التعب من كل جانب .تلك الذاهبة بقوة �إلى �أثرينا الربي الأجمل واملتعاقدة مع اخلروج من
خماوفنا حياتنا الأر�ضية ومن كل ما علق بنا وفينا وعلينا من زبد الأر�ض وغبارها و�أحالم
الأيام الق�صرية والعابرة.
obeidatrj@yahoo.com
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تهمنا

عبد العزيز الخضراء
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�إن تغذية الطفل عرب ثدي الأم ال تعترب مفيدة للطفل فح�سب ،بل تعود على الأم
�أي�ضا بفوائد عديدة  ..هذا ما �أثبتته درا�سة �أجريت مب�ست�شفى (دوجال�س) مبونرتيال
 ..وت�ؤكد الدكتورة "كلري" �أنه من املعروف �أن لنب الأم يظل من �أف�ضل امل�صادر
الغذائية للطفل ،وهو �أي�ضا مفيد يف منوه اجل�سماين و العقلي ،عالوة على ذلك ف�إن
الدرا�سات �أثبتت �أن للر�ضاعة الطبيعية �أثرا تبادليا بني الطفل والأم ..
دراسة مفصلة
قامت الدكتورة "كلري" مبتابعة 25
�سيدة تقوم بالإر�ضاع الطبيعي ،و25
�سيدة �أخرى يقمن بالإر�ضاع بطرق
�صناعية ،وقام الباحثون بتعري�ضهن
ل�ضغوط ع�صبية عرب مواقف خمتلفة،
مثل م�شاهدة �أفالم فيديو ،التحدث مع
�أ�شخا�ص ،حل م�سائل ريا�ضية  ..ثم قاموا
بتقييم م�ستوى التوتر جلميع الأمهات
يف خمتلف مراحل التجربة عن طريق
تقدير معدل الكورتيزون يف اللعاب ،هذا
الهرمون يطلق علية هرمون التوتر ،ويتم
�إفرازه ا�ستجابة للتوتر النف�سي والع�صبي ..
والكورتيزون ي�شرتك �أي�ضا يف ا�ستخدام
اجل�سم لل�سكريات ،الدهون ،الربوتينات ..
ويتم �إفرازه وفقا لدورة ت�ستمر � 24ساعة،
ويفرز اجل�سم الكورتيزون ا�ستجابة للتوتر،
�أو ال�ضغط اجل�سماين والنف�سي ،ويتناق�ص
معدله عند اختفاء التوتر ،وفى احلاالت
التي �أجريت عليها الدرا�سة لوحظ ارتفاع
معدل �إفراز الكورتيزون ب�شكل جزئي
لدى الأمهات الالتي ال يقمن بالإر�ضاع
الطبيعي  ،وظهر �أن الإر�ضاع الطبيعي
�ساهم ب�شكل ملحوظ يف تقليل معدل
هرمون التوتر..
وت�ؤكد الدكتورة كلري :لقد �أكدت
ا�ستنتاجاتنا �أن بع�ض الأمهات الالتي
ي�ستخدمن الر�ضاعة ال�صناعية يتفاعلن
�رسيعا مع ال�ضغوط ،مما قد ي�رض �أي�ضا
بعملية التغذية املثلى .
وت�ؤكد الباحثة الكندية �أن هذا
االكت�شاف �إذا ما مت التحقق منه �سي�ساهم
ب�شكل فعال يف تفهم ما ميكن �أن يحدث
للأمهات من حاالت اكتئاب بعد الوالدة
 ..والتوتر الع�صبي يع ّد عامال مهما قد
ي�سبب االكتئاب بعد الوالدة ،و�إذا ما متكنا

من معرفة دور الر�ضاعة فى التقليل من
خماطر التوتر لدى املر�أة قد نتمكن من
التعامل مع االكتئاب لدى �صغار الأمهات.
معدل الذكاء
�إن الر�ضاعة امل�ستمرة على مدى
ال�ستة �أ�شهر الأولى من حياة الأطفال
الذين يولدون قبل الأوان (والدة مبكرة)،
ويعانون من قلة الوزن ،ت�ساعد على
حت�سن منوهم العقلي ،هذا ما ت�ؤكده
�أحدث الدرا�سات ..فقد قام الباحثون بعمل
مقارنة من ناحية النمو لدى  220طفال
�أوزانهم ناق�صة و  299طفال �أوزانهم
طبيعية  ..كال املجموعتني �أطفال ولدوا
والدة مبكرة ،ومت اختبار الأداء العقلي
واحلركي لديهم عند بلوغهم � 13شهرا،
وبعد خم�سة �شهور مت �إجراء اختبار على
حالتهم الذهنية..
وكان ت�أثري الر�ضاعة ملحوظا لدى
الأطفال قليلي الوزن �أكرث من الأطفال
ذوي الأوزان الطبيعية ،فعندما مت
�إر�ضاعهم طبيعيا ملدة � 6أ�شهر كانت
قدراتهم الذهنية تفوق الذين مل يتم
�إر�ضاعهم �سوى � 3أ�شهر ب 11نقطة ..
�إذ بالن�سبة للأطفال ذوي الوزن
الطبيعي مل تتعد قدراتهم الذهنية 3
درجات يف نف�س فرتات الر�ضاعة،
وا�ستنتج الباحثون �أن الر�ضاعة امل�ستمرة
حت�سن من النمو الإدراكي للأطفال قليلي
الوزن دون �أن يتعر�ض منوهم للخطر ..
و�أثبتت الدرا�سة �أي�ضا عدم جدوى ا�ستخدام
املكمالت الغذائية بهدف �إ�رساع عملية
النمو لدى الأطفال..
األمراض القاتلة
الر�ضاعة الطبيعية حتمى الأطفال
من الأمرا�ض القاتلة ،فالر�ضاعة تقوى

مناعة الطفل �ضد الأمرا�ض ،بف�ضل وجود
م�ضادات الأج�سام الفريو�سية يف لنب الأم
 ..لهذا ال�سبب يرتفع معدل الوفيات لدى
الأطفال يف البلدان ال�صناعية �أكرث منه يف
البلدان النامية نتيجة ا�ستخدام الر�ضاعة
ال�صناعية كبديل للر�ضاعة الطبيعية.
وقد �أثبت علماء الأوبئة الأمريكيون
�أن الر�ضاعة الطبيعية تقلل من خطورة
الوفيات لدى الأطفال يف البلدان النامية ..
فقد قام فريق باحثني يف �شمال كارولينا
مبقارنة حاالت � 1204أطفال متوفني،
ترتاوح �أعمارهم بني �شهر و�سنة  ..بعد
والدتهم  774طفال ظلوا على قيد احلياة
بعد بلوغ عام ،وا�ستبعدوا من درا�ستهم �أية
حاالت وفاة ناجتة عن �أ�سباب ت�شوه خلقي
�أو وراثي �أو �أورام خبيثة حتدث �أثناء
الفرتة الأولى بعد الوالدة ..و�أثبتت النتائج
�أن الأطفال الذين مت �إر�ضاعهم �صناعيا
تعر�ضوا خلطر الوفاة بن�سبة � 30%أكرث
من الأطفال الذين مت �إر�ضاعهم عن طريق
لنب الأم.
و�أثبت �أي�ضا الباحثون بعلوم الأوبئة
من خالل نتائج �أبحاث �أجريت عام
� 2001أنه لو �أن الأطفال الأمريكيني يتم
�إر�ضاعهم ب�صورة طبيعية لأمكن تفادي
 720حالة وفاة طفل �سنويا.
سمنة األطفال
وقد �أظهرت بع�ض الدرا�سات �أن
الأطفال الذين يتم �إر�ضاعهم عرب ثدي
الأم يقل احتمال تعر�ضهم للوزن الزائد يف
مرحلة املراهقة �أكرث ممن يتم �إر�ضاعهم
�صناعيا ..
وقام باحثون �أملان بالربط بني الكتلة
اجل�سمانية لدى  33768طفال ترتاوح
�أعمارهم ما بني � 6إلى �14سنة وبني
التغذية التي ح�صلوا عليها خالل الأ�شهر
الأولى من حياتهم فوجدوا �أن4.12%
من الذين مل يتم �إر�ضاعهم طبيعيا يعانون
من ال�سمنة ،فى مقابل  9.3%فقط من
بني الذين مت �إر�ضاعهم من ثدى الأم ..
هذه النتائج ت�ؤكد �أن الغذاء ي�شكل عامال
وقائيا هاما يف مواجهة م�شكلة الوزن
الزائد وال�سمنة.
55

الرضاعة ستة أشهر
ترفع من معدل الذكاء
لدى األطفال

مرض الربو
�أكدت درا�سة �أ�سرتالية �أنه كلما طالت
فرتة الر�ضاعة الطبيعية كلما قلت خطورة
التعر�ض للإ�صابة ب�أمرا�ض احل�سا�سية
ال�صدرية مثل الربو .والآن يو�صف لنب الأم
كو�سيلة للوقاية من احل�سا�سية الوراثية
(الإ�ست�رشائية).
قام الدكتورwendg oddg
بجامعة غرب �أ�سرتاليا فى west perth
مع زمالئه بفح�ص العالقة بني ر�ضاعة
الأم والربو ،واحل�سا�سية الإ�ست�رشائية التي
ت�صيب الأطفال عند والدتهم ،وعالمات
الكتلة البدنية  ..لذا قام مبتابعة 2195
طفال منذ والدتهم حتى �إمتامهم �سن
ال�ساد�سة ..
و�أظهرت النتائج قوة العالقة بني
فرتات الر�ضاعة الق�صرية وعالمات
ال�سمنة عند � 6سنوات ..
والحظ الباحثون �أي�ض�أ عالقة بني
الر�ضاعة الغري م�ستمرة وزيادة احل�سا�سية
والأكزميا اجللدية
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كل �شهر �إ�ضايف يف الر�ضاعة ميثل
انخفا�ضا يف ن�سبة احتمال الإ�صابة
بالربو لدى الأطفال .
وهناك نتيجة �أخرى مذهلة � ..أن
عالمة التكتل البدين املرتفع (التي تدل
على الوزن الزائد ) ترفع من خطورة
الإ�صابة بالربو.
ح�سب ا�ستنتاج oddg wend
�أ�سباب هذه العالمة لي�ست وا�ضحة� ،إال
�أنها قد تكون مت�صلة مبيكانزمي اجلهاز
املناعي ،وفى احلقيقة يزيد الن�شاط
البيولوجي للأن�سجة الدهنية من خطورة
تطور الربو عند الأ�شخا�ص الذين يعانون
من الوزن الزائد ..
يتمنى فريق الدكتور � oddgأن تظهر
درا�سات �أخرى لت�ساعد على زيادة فهم
الأثر الوقائي للنب الأم..
سرطان الثدي
�أظهرت درا�سة بريطانية �أن الر�ضاعة
الطبيعية تقلل من خماطر الإ�صابة
ب�رسطان الثدي  ..فكلما قامت املر�أة

بالإر�ضاع كلما ازدادت الوقاية لديها ..
وقام الباحثون بجمع نتائج 47
درا�سة على الأمرا�ض الوبائية يف 30
دولة ،تتعلق مبعلومات عن الر�ضاعة
وجوانب �أخرى للحمل ،وقاموا بتقدير مدى
اخلطر املتعلق ب�رسطان الثدي بالتنا�سب
مع الر�ضاعة.
وا�ستنتجوا من حتليلهم �أن ال�سيدات
الالتي لديهن �أكرث من طفل هن �أقل
عر�ضة ملر�ض �رسطان الثدي  ..و�إ�ضافة
�إلى ذلك يتدنى خطر الإ�صابة ب�رسطان
الثدي بن�سبة 4،3%عندما تتعدى مرحلة
الر�ضاعة �أكرث من � 12شهرا.
وهذا ما يف�رس �سبب ارتفاع الإ�صابة
ب�رسطان الثدي يف الدول ال�صناعية ،حيث
تقل فرتات ر�ضاعة ال�سيدات لأطفالهن،
و�أي�ضا لقلة �إجناب الأطفال عموما ..
وا�ستنتج الباحثون �أي�ضا �أن هذا
املر�ض ميكن �أن ينخف�ض �إلى الن�صف
لو �أن ال�سيدات بالغرب �أر�ضعن �أطفالهن
لفرتة �أطول.

الرياضة

في الشيخوخة
سر اللياقة الدائم

البحث عن �أك�سري احلياة ونبع ال�شباب ما يزال
حلم ًا يراود الإن�سان كل يوم .و�إلى �أن جند هذا
الأك�سري ال�سحري ،تبقى الريا�ضة املنتظمة هي
الإك�سري املتوافر ل�صحة �أج�سامنا ونفو�سنا.

فقد �أ�شارت عدد من الدرا�سات الطبية �إلى
�أن النق�ص امل�ستمر احلا�صل يف حجم
الع�ضالت وقوتها والرتاجع يف كثافة
العظام ،امل�صاحب للتقدم بالعمر ،خا�صة
لدى الن�ساء ،يعود �إلى تراجع يف معدل
الهرمونات البناءة كالهرمونات اجلن�سية
ال�ستريوئيدية ،وهرمون النمو ،وعامل
النمو ال�شبيه بالأن�سولني .وبينت �أن هذا
الرتاجع ميكن تخفيفه �أو تعوي�ضه �إلى حد
ما عن طريق مزاولة الريا�ضة وحتديدا
متارين القوة يف منت�صف العمر .كما تبني
�أن تقوية الع�ضالت عند امل�سنني ي�ساعد يف
حت�سني التوازن والتحمل واملرونة.
أنواع التمارين
تق�سم التمارين الريا�ضية �إلى �أربعة �أنواع:
_ متارين القوة واملقاومة
 متارين التحمل �أو الإيروبيك متارين التوازن متارين املرونة - 1تمارين القوة والمقاومة
(Strength & Resistance Exe r
)cise

تزيد من كتلة الع�ضالت وقوتها ،كما متار�س
دوراً مهم ًا يف حت�سني نف�سية املمار�س
ورفع معنوياته مع تقلي�ص �أعرا�ض الهبوط
والك�آبة .ترتكز هذه التمارين على ا�ستخدام
الأثقال احلرة (متارين القوة) �أو ا�ستخدام
الأوزان املو�صولة ب�آالت خا�صة.

 - 2تمارين التحمل (اإليروبيك)
(Endurance or Aerobics Exe r
)cise

د .عماد حمودة
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�أهميتها �أنها تزيد عتبة التحمل لدى
الإن�سان .وترتكز ب�شكل رئي�س على ممار�سة
الن�شاطات التي ترفع من معدل �رضبات
القلب .حت�سن هذه التمارين من اللياقة
البدنية وت�سهل ممار�سة الن�شاطات اليومية
املعتادة نتيجة حت�سينها لأداء القلب

والرئتني وجهاز الدوران .كما تخفف
من الأعرا�ض يف بع�ض احلاالت اخلا�صة
ك�أمرا�ض القولون ،وداء ال�سكري .ومثال
على هذه التمارين :امل�شي ال�رسيع ،الرق�ص،
اجلري ،ال�سباحة ،ركوب الدراجة ،ت�سلق
املرتفعات ،لعب التن�س ،لعب كرة ال�سلة.
 - 3تمارين التوازن (Balance E x
)ercise

ت�ساعد يف حت�سني الأداء احلركي خا�صة
ملن يعانون من ا�ضطرابات حركية وظيفية.
كما ت�ساعد يف تقليل عدد مرات ال�سقوط
الذي يكرث مع تقدم ال�سن .ترتكز �أكرث هذه
التمارين على مبد�أ تقوية الق�سم ال�سفلي
من اجل�سم الكت�ساب توازن �أكرب .مثال على
هذه التمارين :اليوغا ،مترين الوقوف على
قدم واحدة ،امل�شي على العقبني �أو �أطراف
الأ�صابع ،ال�صعود والنزول على الدرج.

 - 4تمارين المرونة (Flexibility
)Exercise

كما نعلم �أن مرونة املفا�صل وحركة
الأطراف ترتاجع مع التقدم يف ال�سن .لذلك
ف�إن �إجراء التمارين اخلا�صة باملرونة
�أي متطيط الع�ضالت والأوتار ت�ساعد يف
املحافظة على مرونة اجل�سم ور�شاقته،
وهذا بدوره ي�سهم يف منح حرية �أكرب يف
احلركة و�سهولة يف ممار�سة الن�شاطات
الفيزيائية اليومية املعتادة .من هذه
التمارين :متطيط الكتف والأطراف العلوية،
ومتطيط ع�ضلة ال�ساق (الربلة ،)The Calf
واليوغا.

فوائد صحية مهمة:
تتميز مرحلة التقدم بال�سن بتغريين
�أ�سا�سيني� :أولهما تراجع حجم الكتلة
الع�ضلية وحلول الكتل ال�شحمية مكانها.
وثانيهما تراكم الكتل ال�شحمية يف منطقة
البطن واخل�رص .لذا ف�إن ممار�سة الريا�ضة
يف �أي وقت وخا�صة يف هذه املرحلة من
العمر جتلب فوائد متعددة نتيجة ما ت�سببه
من تغريات يف وظائف الأع�ضاء احليوية.
فيما يلي قائمة ببع�ض الأمرا�ض وت�أثري
الريا�ضة فيها:

التهاب المفاصل:

 املحافظة على �سالمة الغ�ضاريف خف�ض الوزن املحافظة على قوة الع�ضالت ومرونةالأوتار
االكتئاب:

 زيادة الفاعلية ال�شخ�صية تخفيف االكتئاب �إنقا�ص القلق وحت�سني النوم حت�سني الثقة بالنف�س تقلي�ص كتل ال�شحمالهشاشة والعجز

 زيادة حجم الكتلة الع�ضلية وقوتها زيادة الوارد الغذائي زيادة اال�ستفادة من الربوتني املتناول* العجز احلركي & وال�سقوط
 زيادة حجم الع�ضالت وكتلتها حت�سني التوازن والثبات عند امل�شيهشاشة العظام

 زيادة كثافة العظام & ومتطط الأوتاراملف�صلية
 زيادة الكتلة الع�ضلية رفع ن�سبة املتناول الغذائيالسكري النوع الثاني:

 زيادة احل�سا�سية جتاه الأن�سولني حت�سني التحمل لل�سكر زيادة الكتلة الع�ضلية نق�ص ال�شحوم احل�شوية خف�ض �ضغط الدمسلس البول
الجهد أو الشدة

الناجم

عن

 حت�سني قوة ع�ضالت �أر�ضية احلو�ضسلبيات يجب معرفتها:
قد يعرقل ممار�سة التمارين حدوث
م�ضاعفات خمتلفة� .أهم هذه ال�سلبيات:
 حدوث م�ضاعفات قلبية �رشيانيةوريدية
 ال�سقوط نتيجة �سوء يف تطبيق التمرين59

ومضات
 ارتفاع حرارة اجل�سم نتيجة اجلو احلاراجلفاف لعدم �رشب ال�سوائل بكمياتكافية
 حدوث ك�سور نتيجة ترقق العظام ت�شنج يف الق�صبات الهوائية ميكن التقليل من هذه امل�ضاعفات عنطريق ا�ست�شارة املخت�صني و�أهل العلم.
الوصفة الصحيحة للتمارين
تغريات ال�شيخوخة لي�ست مت�ساوية بني
الب�رش .واالختالفات بني �شيخوخة �إن�سان
و�آخر هو الأمر املتوقع .لهذا ال ميكننا
و�صف �أية متارين ريا�ضية قبل معرفة
ودرا�سة التغريات احلا�صلة مع تقدم ال�سن
ب�شكل دقيق ،ثم حماولة معرفة �إلى �أي
جمموعة من املجموعات الثالثة التي

و�ضعتها منظمة الأمم املتحدة تنتمي
حالة امل�سن.
المجموعة األولى

�أ�صحابها يتمتعون با�ستقاللية يف حياتهم
ولياقة و�صحة جيدة .لهذا ين�صح هنا
بالرتكيز على التمارين التي تقي من
الأمرا�ض ومن العجز ،وهي عادة متارين
متو�سطة ال�شدة ،مدتها ثالثون دقيقة،
وتكرر من ثالث �إلى �سبع مرات �أ�سبوعيا.
المجموعة الثانية

�أ�صحابها يتمتعون با�ستقاللية حياتية
لكن �صحتهم لي�ست جيدة� ،إذ غالبا ما
يعاين ه�ؤالء من �أمرا�ض مزمنة� ،أو ه�شا�شة
ع�ضلية وعظمية .لهذا يجب انتقاء التمارين

اخلا�صة بالوقاية من العجز ،مثل متارين
املقاومة املراقبة ومتارين التحمل
(اخلفيفة �إلى املتو�سطة) لتح�سني اللياقة
القلبية الوعائية.
المجموعة الثالثة

�أ�صحابها لي�ست لديهم ا�ستقاللية حياتية
ويعانون من م�شكالت �صحية وج�سدية.
وت�ضم املقعدين و�ضعيفي البنية
وامل�صابني ب�أمرا�ض مزمنة .هنا يجب �أن
ت�ستخدم التمارين التي ت�ساعد يف حت�سني
املقدرة احلركية ،لذلك ين�صح بتمارين
املقاومة املراقبة ،ومتارين التوازن
واملرونة.

الطاقات البشرية العظمى

عائشة مصبح العاجل

فج�أة تعاظمت طاقاتنا حتى �أ�صبحنا نبحث عن برجمة لغوية ع�صبية لها ،و�أنظمة متخ�ص�صة
لتنظيم الطاقات و�شحنها بدواخلنا ،وك�أننا فتحنا �أعيننا م�ؤخراً على علم الطاقة وجذب الأفكار
وا�ستثمار املخزون الب�رشي الذي يولد معنا ويتعاظم مبرور الوقت ويتفوق علينا  ..لنجذب وننجذب
مع الآخر ومع الطبيعة من حولنا ومع الأفكار.
نعم هو علم قدمي قدم الب�رشية ،وقد تطورت على �إثره الكثري من الدرا�سات التي ت�ساعد الإن�سان
للتخل�ص من ال�شحنات الزائدة �أو �شحن الطاقة للجذب �أو التخل�ص من �أمرا�ض الع�رص مثل التوتر
واحلزن ،وكذلك الإح�سا�س بال�سعادة والفخر والزهو ،وجممل امل�شاعر �سواء بال�شحن �أو التفريغ.
وو�صلت الدرا�سات �أي�ض ًا للجمال ولتغري معامل اجل�سم من تنحيف وجتميل ون�ضارة ،والأمر ال يتعلق
بالإيهام ولكن بالإيحاء والتقم�ص وكثري من الإرادة يف تغري م�سار الأفكار نحو التقبل من �أجل
التغيري الإيجابي.
�إن قدرات الإن�سان الفائقة والالحمدودة رهن �إ�شارته ورغبته وهي تنتظر فقط �أن يعطيها الأمر
لتتفجر �أمامه ال �أكرث من ذلك ،و�إننا حني ننظف امل�سارات ح�سب املزعم �أي باملخت�رص حني نت�صالح
مع �أنف�سنا وذواتنا ونعود لإن�سانيتنا وفطرتنا ال�سليمة ( النزاهة – العدالة – ال�شفافية ) ن�ستطيع �أن
نت�شكل من جديد وفق �إرداتنا فنلتحم مبن نريد ،ونن�رصف عما ال نريد ونرغب ،وجنذب �إلينا كل جميل
يف احلياة ولي�س احلب فقط �أو ال�سعادة  ،وكذلك النجاح والتفوق.
�إن ال�سيطرة على الرغبات وحماولة تنظيمها عملية حتتاج لربجمة خا�صة بكل فرد على حده؛ وال
ميكن تطبيق �أي مثال على �آخر ،وكل فرد قادر بفطرته �أن يتحكم بها و ُي�شكلها على هواه ،وباملقا�س
الذي ينا�سب �سعادته وحبه ورغباته .فاحلب والنجاح وال�سعادة �أمور ن�سبية تختلف ن�سبة احتياجنا
لها ورغبتنا فيها؛ ولكنا جميعا كب�رش ن�شرتك يف رغبتنا ب�أن تكون موجودة.
كرث املدربون واملخت�صون يف هذا املجال ،وكرثت �أي�ض ًا الدرا�سات والأبحاث حول كل ما من
�ش�أنه �أن ي�ضيف �إلينا معلومة ومعرفة حول الطاقات الب�رشية الكامنة فينا ،وكيف ن�ستفيد منها
حلياة �أف�ضل ،وكيف ُن�سخر الطاقات يف الطبيعة حولنا خلدمتنا كالأحجار واملياه والألوان ،وال بد
من وقفة تدبر وتفكر يف حقيقة رغبتنا وتقبلنا للتغري وا�ستخدامنا لهذه الطاقات ،فاملعرفة والتمكن
منها يف هذا املجال يحتاج لأن تعم منافعه كي ننجذب للجمال يف دواخلنا فنجذب احلياة ب�أ�رسها
لنا ،وذلك يحتاج الآخرون ،فال�سعادة واحلب والنجاح م�شاركة ،وعلم الطاقة يبحث يف الأقطاب
للتجاذب �أو التنافر.
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د .أسامة كامل الالال
استشاري فسيولوجية
الجهد البدني والصحة

س  .أنا ولية أمر عندي  4أطفال
في مراحل دراسية مختلفة
بدءًا من الصف الرابع وحتى
الصف التاسع ومع بدابة
العام الدراسي الجديد في
كل سنة أعاني من مشكلة
النوم عند أطفالي والسيما
في األسابيع األولى من بداية
الدوام ،وكما تزداد نسبة
إصابتهم باألمراض مع بداية
العام الدراسي كما أالحظ
انخفاض نسبة استيعابهم
وتركيزهم ،الرجاء توجيهي
لإلجراءات المناسبة.

�أختي العزيزة يف البدية يجب �أن
تعريف �أن مواعيد النوم واال�ستيقاظ
وعدد �ساعات النوم الليلي من الأمور
املهمة جدا ل�ضبط االيقاع احليوي
لدى الب�رش ،وتزداد �أهمية لدى الأطفال
لأن النوم ال�صحي من حيث الكمية
والنوعية يعد عامال مهما لنمو وتعزيز
كفاءة عمل اجلهاز املناعي والوقاية من
الأمرا�ض وحت�سني عمل الدماغ والوقاية
من العديد من الأمرا�ض وعلى ر�أ�سها
ال�رسطانات وال�سمنة ،وذلك لأن اجل�سم
يعيد بناء اخلاليا التالفة وترميمها
�أثناء النوم لأن هرمون النمو ال يعمل
�إال بعد منت�صف الليل ،ول�ضبط ال�ساعة
البيولوجية للأطفالك وحت�سني �صحتهم
نن�صحك باتباع اخلطوات الآتية:
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• عليك بالبدء بتقليل �ساعات
ال�سهر الليلي يف الإجازات ال�سيما قبل
موعد بدء املدار�س ب�أ�سبوعني مبعدل
 30دقيقة يوميا وكذلك تقريب موعد
اال�ستيقاظ مبعدل  30دقيقية يوميا
للو�صول �إلى �ساعات اال�ستيقاظ اثناء
الدوام املدر�سي.

• حتديد مواعيد النوم ب�شكل ثابت
و�أن اليتجاوز موعد نوم الأطفال ال�ساعة
التا�سعة م�ساء لال�ستفادة من هرمون
امليالتونني املهم للوقاية من الأمرا�ض
وتعزيز عمل اجلهاز املناعي ويجب �أن
يح�صل الأطفال على � 9ساعات نوم �أثناء
الليل على الأقل.

• منع الأطفال من النوم �أثناء
�ساعات النهار وال�سيما مع بداية العام
الدرا�سي النه �سوف ي�ؤثر �سلبا على جودة
النوم الليلي ،وذلك من خالل توفري �أجواء
حتثهم على اللعب واملتعة بدل النوم
واللعب يف الأجهزة الإلكرتونية.
• تقليل �ساعات اجللو�س �أمام
�شا�شات التلفاز والكمبيوتر والألعاب
والأجهزة االلكرتونية ،وعدم ال�سماح لهم
با�ستخدامها بعد ال�ساعة  9م�ساء ،و�أن
التزيد مدة اال�ستخدام اليومي عن 90
دقيقة.

• تقدمي وجبة الع�شاء مبكرا
(ويف�ضل تناولها بعد �صالة املغرب) على
�أن تكون غنية بالكربوهريات والربوتني
واالبتعاد عن الوجبات ال�رسيعة والد�سمة
لأنها ت�ؤثر �سلبا على جودة النوم الليلي.

• يف�ضل �أن ال يوجد داخل غرفة
النوم �أية م�صادر �إ�شعاعية مثل (الهاتف
املحمول ،الكمبيوتر ،التلفزيون ،الأجهزة
الكهربائية الأخرى) لأنها ت�ؤثر �سلب ًا على
جودة النوم وتقلل من كفاءة اجل�سم على
�إفراز امليالتونني ،كما �أنها ت�ؤدي �إلى
ارتفاع معدل �رضبات القلب و�ضغط الدم.
• �إبعاد كافة الأجهزة االلكرتونية
من غرفة النوم لأن اال�شعاعات
الكهرومغنطي�سية ت�ؤثر على جودة النوم
الليلي وتعيق عمل امليالتونني وكذلك
ت�ؤدي �إلى القلق والتوتر.

• تخ�صي�ص  60دقييقة على
الأقل يوميا من احلركة والن�شاط البدين
ي�ساهم يف حت�سني جودة النوم الليلي
لأن النوم املبكر والن�شاط البدين يح�سن
من القدرات العقلية كالفهم والرتكيز
واال�ستيعاب والتحليل ،لأن الدماغ يقوم
بتخزين املعلومات بالذاكرة �أثناء النوم
• الت�أكيد على �رضورة تناول
وجبة الإفطار ال�صباحية باملنزل قبل
الذهاب �إلى املدر�سة ي�ساهم يف الوقاية
من ال�سمنة ويح�سن من عمل الدماغ ويعزز
اجلهاز املناعي .منخف�ضة ال�شدة من
الأن�شطة الآمنة للمر�أة احلامل �إ�ضافة �إلى
ريا�ضة امل�شي ملدة ال تتجاوز  30الدقيقة
يوميا مع الأخذ باالعتبار االبتعاد عن
ممار�سة �أي ن�شاط بدين يف الأجواء احلارة
والرطبة ،مع �رضورة الإكثار من تناول
املاء قبل و�أثناء وبعد الن�شاط البدين.
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الذئبة الحمامية الجهازية ()1
أفنان سعيد زعيتر -األردن *
�إنه مر�ض غريب ومعقد ،له خوا�ص التلون والتقلب ويتخذ م�سار الإنتكا�س والتحول .ما معنى هذا الكالم؟! �أدرك �أنكم مل
تفهموا متاما ما �أعنيه ،لكنكم �ستفهمون ما �أعني جليا حني تكملون قراءة املقال .لكني �أود القول يف البداية �أنه من الرائع �أن
يقر�أ الإن�سان ويتثقف ،لكن بدون �أن ي�أخذ الكالم ويطابقه فورا على نف�سه .نكتب لكم املقاالت ال�صحية لت�صبحوا �أكرث وعيا و�إدراكا،
حتى �إذا ما �صادفتم ما يثري ال�شكوك اجتهتم فورا للطبيب املخت�ص و املخترب الطبي لالطمئنان ،فتمنعوا حدوث تفاقم الإ�صابة
باملر�ض لإهمال مراجعة الطبيب� .أقول هذا الكالم لإدراكي بوجود من لديه و�ساو�س تقنعه ب�إ�صابته ب�أي مر�ض يقر�أ عنه ،فيبد�أ ب�أخذ
الأدوية والعقاقري على جهل منه وذلك قمة يف اخلط�أ .لذا �أنوه وب�شدة �أال يربط �أحدكم ما لديه من �أعرا�ض ب�أي مر�ض نتكلم عنه دون
فحو�صات خمربية وا�ست�شارة طبية من ذوي العلم واالخت�صا�ص.
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اإلسم و معناه:
الآن �س�أحدثكم عن هذا املر�ض العجيب،
و�س�أبد�أ بحديثي عن ا�سمه و�سبب ت�سميته.
يطلق على هذا املر�ض ا�سم (الذئبة
احلمامية اجلهازية)� ،أو (الذئبة احلمامية
املجموعية) �أو (الذئبة احلمراء اجلهازية)
�أو (الذئبة احلمراء) �أو (الذ�ؤاب احلمامي).
و يطلق عليه باللغة الإجنليزية(  (Sy s
)temic Lupus Erythematosus
و يرمز له بـ (.)SLE
قد قيل �إن �سبب ت�سمية املر�ض بـ(  (Sy s
 )temicلأن املر�ض ي�صيب �أجهزة
اجل�سم ويتنقل فيما بينها ،وهذا ما يعنيه
الإ�سم بالعربية (جمموعي �أو جهازي).
�أما ( )Lupusفهي كلمة التينية تعني
الذئب .وقد ا�ستخدمت لو�صف ال�شبه بني
�شكل الطفح على الوجه و �شكل الفرو على
وجه الذئب� ،أو لو�صف الت�شابه الكبري بني
�شكل الطفح و ع�ضة الذئب؛ فهي خ�شنة و
منقطة وموزعة كما تظهر �أ�سنان الذئب
بعد الع�ضة� ،أو لو�صف ال�شبه بني �شكل
الطفح على الوجه و قناع الذئب ذو الطراز
الفرن�سي الذي كانت الن�ساء يل�سبنه لإخفاء

الطفح على وجوههن ،وهو ما كان ي�سمى
باللغة الفرن�سية (� )Loupأي الذئب .لكني
�أقول �أنه ي�ستحق فعال لقب الذئب وبجدارة
ملباغتته املتكررة لأجهزة اجل�سم مراراً و
تكراراً ب�شكل خبيث وخمفي .وبالرغم من
ذلك يتم فعليا الآن و�صف الطفح ب�شكل
الفرا�شة .و �أما كلمة(  (Erythemat o
 ،)susفهي �أي�ضا �أ�صلها التيني وتعني
اللون الأحمر ،و قد ا�ستخدمت لو�صف لون
الطفح الأحمر القاين.
تعريف المرض:
عرف هذا املر�ض منذ القرن الثالث ع�رش،
وقد �سمي با�سمه املعروف حاليا منذ ذلك
الوقت .وقد عرف �أنه مر�ض مزمن ع�ضال؛
�أي ال يتم �شفا�ؤه كليا لكن ميكن معاجلة
�أعرا�ضه حلماية �أع�ضاء اجل�سم من التلف.
و هو مر�ض غري مع ٍد ي�صيب اجل�سم على
فرتات ي�شتعل فيها اجل�سم كنريان متوهجة
ب�سبب الإلتهابات التي يحدثها ،ويطلق على
هذه الفرتات نوبات التوهج �أو اال�شتعال
( .)Flareويعترب هذا املر�ض من �أمرا�ض
املناعة الذاتية؛ حيث يحدث اختالل مناعي

يف اجل�سم ،وي�صبح اجلهاز املناعي عدائيا
جتاه خاليا اجل�سد نف�سه ،فيقوم بت�صنيع
�أج�سام م�ضادة غري قادرة على التفرقة
بني اجلراثيم والأج�سام الغريبة وخاليا
اجل�سم .ي�صيب هذا املر�ض �أي �شخ�ص
مهما كان لون ب�رشته ،ومهما كان عمره.
لكن �أظهرت الدرا�سات �أنه يظهر لدى الن�ساء
ب�شكل �أكرب من الرجال بن�سبة  ،90%و
�أنه يغلب ظهوره يف �سن الإجناب ،وهو
ما دعا العلماء لالعتقاد ب�أن للهرمونات،
خ�صو�صا هرمون الأ�سرتوجني ،دوراً فعا ًال
يف حتفيز املر�ض.
أسباب حدوث المرض:
يعتقد �أن �سببه هو تفاعل بني اجلينات و
العوامل البيئية .فمثال الإ�صابة باحلمى
الرا�شحة� ،أو البثور اخلمجية الع�ضوية� ،أو
بع�ض العقاقري (فقد يظهر ك�أثر جانبي
لأحد العقاقري التالية)hydralazine( :
ي�ستخدم الرتفاع �ضغط الدم ،و (((quin i
 dineو ( )procainamideي�ستخدم
ل�ضبط �رضبات القلب غري الطبيعية،
و ( )phenytoinي�ستخدم لل�رصع،
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مستقبليات
(( Isoniazidو ( )Laniazidي�ستخدم
ملر�ض ال�سل ،و ()d-Penicillamine
ي�ستخدم اللتهابات املفا�صل) ،و التعر�ض
لفرتة طويلة لأ�شعة ال�شم�س املبا�رشة،
و التعر�ض للأ�شعة فوق البنف�سجية� ،أو
الإ�صابة بفريو�سات معينة ،هي عوامل
كفيلة بتحفيز اجلينات امل�س�ؤولة عن ن�شاط
املر�ض .وقد �أظهرت الدرا�سات ان االرتباط
الوراثي مع املر�ض غري جلي يف جني
واحد ،بل بن�شاط جمموعة من اجلينات
تعمل يف �آن واحد بعد حتفيزها عن طريق
العوامل البيئية .ويعتقد �أن اجلينات الأكرث
�أهمية توجد يف منطقة على الكرومو�سوم
رقم  6تدعى مبنطقة م�ست�ضد اخلاليا
البي�ض الب�رشية (human leukocyte
 )antigen-HLAحيث حتدث الطفرات
ب�شكل ع�شوائي �أو قد تكون موجودة قبل
ذلك وتورث .كما تدل بع�ض الدرا�سات
�إلى زيادة احتمالية الإ�صابة باملر�ض مع
ظهور حاالت جديدة �أكرث يف الأ�رس التي
يوجد م�صاب باملر�ض بني �أفرادها .يجدر
بالذكر �أن حتفيز املر�ض بالعقاقري الآنف
ذكرها يعد نادرا (حوايل  5%فقط) و�أن
امل�صاب ي�ستعيد حالته الطبيعية مبجرد
الإنقطاع عن تناول الدواء.
التشخيص و األعراض:
و يعترب مر�ض الذئبة احلمراء من الأمرا�ض
التي ت�صيب الأجهزة ال�ضامة(  (Co n
 ،)nective tissuesلذا تتداخل �أعرا�ضه
وت�شخي�صه مع �أمرا�ض �أخرى مثل مر�ض
ت�صلب اجللد ( ،)Sclerodermaومر�ض
الإلتهاب اجللدي الع�ضلي(  (Dermat o
 ،)myositisومر�ض التهاب املفا�صل
الرثوي ()Rheumatoid arthritis
وهو ما يجعل ت�شخي�ص مر�ض الذئبة معقد
جدا .قد ي�ؤثر هذا املر�ض على �أي ع�ضو يف
اجل�سم ،لكن تغلب �إ�صابته للجلد واملفا�صل
والكليتني .وقد مت ت�سجيل اجللد ك�أكرث
ع�ضو يت�أثر باملر�ض بن�سبة 70-80%
من احلاالت .حيث تظهر الإ�صابة اجللدية
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بهذا املر�ض على �شكل بثور وتقرحات مع
�أو بدون طفح جلدي .ولأن هذا املر�ض
ذو �أعرا�ض متعددة ،ويجول متنقال بني
الأع�ضاء ،فقد ي�ستغرق ت�شخي�صه �سنوات
عديدة ،وقد يتم ت�شخي�صه ب�أمرا�ض �أخرى
قبل الو�صول �إلى الت�شخي�ص ال�صحيح.
لت�شخي�ص هذا املر�ض املعقد يتم اللجوء
للبحث يف التاريخ املر�ضي للم�صاب عن
الأعرا�ض التالية ،و التي يختلف عددها
و حدتها من �شخ�ص �إلى �آخر تبعا للطور
املر�ضي الذي و�صل �إليه امل�صاب بهذا
املر�ض (�أويل ،متو�سط ،متقدم).
الطفح اجللدي ،و الذي يعد من
.1
�أهم �أعرا�ض املر�ض .ويظهر الطفح اجللدي
على الأ�شكال الآتية:
�شكل الفرا�شة (butterfly
•
)rash؛ و يظهر على جذع الأنف واخلدين.
ويتفاقم هذا الطفح بالتعر�ض لأ�شعة
ال�شم�س.
�شكل القر�ص (discoid
•
)rash؛ و يظهر كبقع حمراء قر�صية
على الوجنتني و الأنف و الأذنني وال�صدر
والظهر و يف �أعلى الذراعني والقدمني.
احل�سا�سية ل�ضوء ال�شم�س
.2
()Photosensitivity؛ حيث يت�أثر
اجللد املعر�ض لأ�شعة ال�شم�س لالحمرار
واالنتفاخ ومظهر اجللد املحروق.
التهاب املفا�صل ()Arthritis
.3
ويكون �أغلب الإ�صابة مبف�صل الر�سغ واليد
والكوع والركبة ،كما ميكن �أن يتنقل الأمل
من مف�صل لآخر.
تقرحات فموية �أو �أنفية
.4
( ،)Sores and Ulcersوقد ت�ؤدي
القرح الأنفية �إلى نزيف الأنف.
فقدان ال�شعر بدون �أ�سباب
.5

وا�ضحة.
ال�شعور بالإجهاد.
.6
اعتالالت يف اجلهاز اللمفاوي؛
.7
حيث تت�ضخم الغدد اللمفاوية يف منطقة
العنق على الأغلب.
اعتالالت يف الكليتني؛ حيث
.8
يعاين تقريبا ن�صف امل�صابني مبر�ض
الذئبة احلمراء من تطور التهابات كلوية
ت�سمى بالتهابات الكلوية الذئبية(  (L u
 )pus nephritisقد ت�ؤدي �إلى ف�شل
كلوي .و يكون ارتفاع ن�سبة الربوتني يف
البول و تورم القدمني والرجلني وارتفاع
�ضغط الدم من م�ؤ�رشات اختالل عمل
الكليتني.
وجود �أج�سام م�ضادة يف الدم،
.9
مثل الأج�سام امل�ضادة للحم�ض النووي
الرايبوزي منقو�ص االك�سجني (Anti-
 ،)DNAو الذي ميكن الإعتماد على
قيا�سه ب�شكل متكرر لقيا�س ن�شاط املر�ض،
حيث يدل ارتفاع ن�سبتها على ن�شاطه .و
الأج�سام امل�ضادة لأنوية اخلاليا(  (A n
،)ti-nuclear antibody-ANA
والأج�سام امل�ضادة للربوتينات التي ترتبط
باحلام�ض النووي الرايبوزي ()RNA
والتي ت�سمى بـ( .)Anti-Smووجود
الأج�سام امل�ضادة للدهون الف�سفورية
(.)Antiphospholipid antibody

ونتابع يف العدد القادم احلديث عن
املزيد من الأعرا�ض التي ت�ساعد على
ت�شخي�ص املر�ض.
بكالوريوس علوم حياتية،
*
ماجستير في التكنولوجيا الحيوية،
خبرة في التحاليل الطبية واألبحاث

التكامل العربي

م .يوسف الحوسني

()1
منذ �سنوات معدودة كنا نتندر على جهل الغرب باجلغرافيا ،وجهلهم بالق�ضايا ال�ساخنة
على م�ستوى العامل و�إنكفائهم على عي�ش حياتهم هائمني يف حت�صيل ملذاتهم ال�شخ�صية،
غري مدركني ملا تفعله حكوماتهم يف باقي دول العامل.
()2
من الأمثلة على ذلك ،ما ن�رشته قبل �سنوات �شبكة ( )CNNالأمريكية بعنوان "ال�شباب
الأمريكي ال يعرف مكان العراق" ،و�أو�ضحت نتائج الدار�سة ب�أن واحداً من كل � 7أمريكيني
(حوايل  )13%فقط من فئة ال�شباب ي�ستطيعون حتديد موقع العراق على اخلريطة ،بينما
ا�ستطاع ( )17%فقط حتديد موقع �أفغان�ستان ،بالرغم مما تكبدته الواليات املتحدة من
خ�سائر باهظة وما حتمله دافعو ال�رضائب يف متويل هاتني احلربني� ،إال �أن املعلومات
التي يبحث عنها ال�شعب وتهمه هي ما �ستنعك�س عليه مبا�رشة من نفع وفائدة� ،أو التي
ت�ؤثر على حياتهم وحياة �أقاربهم �أو �أ�صدقائهم ،كما �أو�ضح ريك �شينكمان (رئي�س حترير
�شبكة �أخبار التاريخ) يف كتابه �سنة  ،2008منتقداً جهلهم بالأحداث الكربى العامل.
منا�سبة هذا الكالم �س�ؤال وردين من �أحد الأ�صدقاء عن �سبب ا�ستنفار جميع "الربامج
الإخبارية" يف الو�سائل الإعالمية املختلفة بحرب غزة الأخرية ،وكذلك ا�ستمرارها
لتغطية تبعات ثورات ال�شعوب يف بلدان العامل العربي ،والتي اعتربها (والكالم لل�صديق)
ب�أنها جتاوزت التغطية الإعالمية املعتادة ،وت�ساءل عن �سبب هذا االهتمام "الغريب".
()3
�آملني �س�ؤاله خ�صو�ص ًا ملن يرى ب�أن غزة ما زالت رمزاً للت�صدي للعربدة ال�صهيونية،
دم على مقاطعة الكيان الإ�رسائيلي
وجعلت الكثري من دول العامل (وبخا�صة الالتينية) ُت ْق ُ
و�سحب �سفرائها ب�سبب عدوانه الغا�شم ،و�أجربت الكيان املغت�صب على اجللو�س على قدم
امل�ساواة لال�ستماع ملطالب ال�شعب الفل�سطيني ،كما �آملني �س�ؤاله عندما ن�سي بع�ضنا ب�أن
م�رص بقيت وال تزال القلب الناب�ض للأمة العربية (كما و�صفها �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم) ،وهي الدولة املحورية (كما و�صفها ال�شيخ �سلطان بن حممد
القا�سمي) ،كما �آملني ال�س�ؤال عندما توقف حديثنا عن كيان عربي واحد ،لو ا�شتكت منه
�أي دولة لطالت ال�شكوى �سائر الكيانات.
نخ�شى كل ما نخ�شاه �أن نتحول لذلك ال�شعب املرفه الذي ال يفقه من حميطه العربي �إال ما
يعر�ض على ن�رشات الأخبار ،وال نراه �إال من�سي ًا يف قلوبنا.
Meta.beyond@gmail.com
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التصنيع الغذائي
كرث احلديث م�ؤخراً حول املواد
احلافظة؛ التي يتم ا�ستخدامها يف املواد
الغذائية ،وم�ضارها وطرق جتنبها.
لذا �س�أ�رشح يف هذا املقال نظرة عامة
عن املواد احلافظة :حول تعريفها
وا�ستخداماتها وطرق تفاديها قدر
الإمكان.
ح�سب التعريف الوارد يف �أجهزة
الرقابة الغذائية يف الدول الأوروبية تعرف
امل�ضافات على �أنها �أية مادة ال ت�ستخدم
كغذاء وال تكون عادة �أحد مكوناته
الأ�سا�سية �سواء �أكانت �أو مل تكن ذات قيمة
غذائية� .أما يف الإمارات ف�إن امل�ضافات
الغذائية هي مواد كيميائية ثانوية
متعددة امل�صادر قد تكون ا�صطناعية
�أو طبيعية ،وت�ضاف �إلى الأغذية لت�ؤدي
غر�ض ًا معين ًا يكون له ت�أثري يف الرتكيب
الكيميائي �أو الفيزيائي للمادة.
والبد لنا �أن نعرف �أن فكرة ا�ستخدام
مواد �أخرى يف حفظ الطعام فكرة قدمية
عرفها الإن�سان منذ الوقت الذي كان
يحفظ فيه �صيده �أو اخل�ضار والفواكه
وكل املنتجات الفائ�ضة عن احلاجة
ال�ستخدامها فيما بعد .فكان ي�ستخدم
امللح كتمليح اللحوم واخلل كما يف
املخلالت ،وال�سكر كما يف املربيات،
والزيت كما يف الألبان� .أما مع تقدم
احلياة وتطور ال�صناعات الغذائية فقد
�أ�صبح من ال�رضوري تلبية احلاجة للمنتج
يف حفظ �إنتاجه وت�سويقه وللم�ستهلك يف
توفري متطلباته يف كل الأوقات.
فهنالك مواد حافظة طبيعية ت�ستخدم
غالب ًا يف احلفظ املنزيل لفرتات ق�صرية
كالزيت وامللح واخلل واحلام�ض وغريها.
وهناك مواد حافظة �صناعية ت�ستخدم
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يف م�صانع التعليب والتغليف ويجب �أن
ت�ستخدم بحذر وبكميات حمدودة ح�سب
املعايري امل�سموح بها.
وتعترب جلنة "جكفا" وهي جلنة
خرباء علمية دولية م�ستقلة ي�شرتك يف
�إدارتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم
املتحدة ومنظمة ال�صحة العاملية .املعني
بامل�ضافات الغذائية وبتقييم املخاطر
الناجمة عنها ،وتقدمي امل�شورة �إلى منظمة
الأغذية والزراعة ومنظمة ال�صحة العاملية
والبلدان الأع�ضاء يف املنظمتني .للحد من
ت�أثرياتها ال�سلبية.
ومن املتعارف عليه �أن كل امل�ضافات
الغذائية من �ألوان ومواد حافظة ونكهات
ومذيبات ومثبتات وغريها لديها �أرقام
ت�شري �إليها بدال من الأ�سماء .فمث ًال الأرقام
امل�ستخدمة يف ت�سمية الألوان تبد�أ من
الرقم  E100حتى الرقم . E199و�أرقام
املواد احلافظة تبد�أ من � E200إلى E299
 .وت�أخذ حم�سنات النكهة الأرقام بني
 E600حتى . E699
كما �أن هناك اختبارات جترى على

ماجد حسين الصباغ

شيف نادي سيدات الشارقة

احليوانات للت�أكد من �سالمة املادة
امل�ضافة للم�ستهلك تعترب �أ�سا�سية لتقييم
�سالمة الأغذية .لكنها ال تعني بال�رضورة
�سالمة تلك املواد متاما للإن�سان وخا�صة
على املدى الطويل .ونادرا ما تظهر بع�ض
هذه الت�أثريات مبا�رشة على الأ�شخا�ص
ممن يعانون من ح�سا�سية معينة.
وتت�أثر خطورة امل�ضافات الغذائية
على �صحة الإن�سان بعاملني� :أولهما هو
مقدار تركيزها بالغذاء .وثانيهما باحلد
الأق�صى لتناول املادة امل�ضافة �إذ ي�ؤدي
تناول كميات مبعدل �أعلى من امل�سموح به
�إلى تراكم هذه املواد يف ج�سم الإن�سان.
ولذلك يجب علينا احلد من تناول
امل�أكوالت التي تكرث فيها امل�ضافات
احلافظة .ويف�ضل اال�ستعا�ضة عنها
بالفواكه واخل�ضار واملواد الطازجة �أو
املح�رضة دون مواد حافظة.

السلطة اآلسيوية
المقادير:
		
�صدر الدجاج
براعم الفا�صولياء
خ�س منوع مقطع
		
ملفوف �رشائح
		
فليفلة ملونة
			
جزر
		
ب�صل �أخ�رض

مقادير الصلصلة
 1قطعة
 1كوب
 3كوب
 1كوب
 0.5حبة من كل لون
 1حبة
 1حبة

		
ع�صري الليمون
		
�صل�صة ال�صويا
		
�صل�صة املحار
		
زيت ال�سم�سم
			
كاجو
		
ملح وفلفل

 1حبة
 4ملعقة طعام
 2ملعقة طعام
 2ملعقة طعام
 2ملعقة طعام
ح�سب احلاجة

طريقة التحضير:
نتبل �صدر الدجاج بامللح والفلفل وقليل من ع�صري احلام�ض والزيت ونطهو بالفرن حتى الن�ضج.
نح�رض ال�صل�صة بخلط كل املقادير مع بع�ض يف اخلالط حتى التجان�س واحل�صول على �صل�صة كثيفة نوع ًا ما.
نقطع كل اخل�ضار ب�شكل طويل ونخلطها مع بع�ض ثم ن�ضعها يف �صحن التقدمي .نوزع فوقها الدجاج املقطع �إلى �رشائح.
قبل التقدمي ن�سكب ال�صل�صة.
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كوالب جامون
المقادير:
		
حليب بودرة
			
�سميد
طحني		
		
هيل بودرة
كربونات ال�صودا
			
كرمي
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طريقة التحضير:
 6كوب
 2كوب
 1.5كوب
 1ملعقة طعام
 0.5ملعقة �صغرية
 4كوب (ح�سب كثافة العجينة)

يف وعاء عميق نخلط جميع املقادير
النا�شفة جيداً.
نبد�أ ب�إ�ضافة الكرمي مع العجن
اجليد حتى احل�صول على عجينة طرية
ومتما�سكة
نرتكها لرتتاح قليالً ،ن�صنع منها
كرات �صغرية ونقليها بالزيت حتى تتحول
للون البني ،ثم ترفع وت�صفى من الزيت ثم
تغم�س بالقطر لتكون جاهزة للتقدمي.

عزيزتي أم عامر:
هناك �أ�شياء كثرية حتقق لك م�ساعدة طفلك
درا�سي ًا نذكر منها ما يلي:

كيف أساعد

ابني في واجباته؟

د  .زكية الصراف
استشارية نفسية

أوال :المكان المالئم:
يحتاج طفلك �إلى مكان مالئم ي�ؤدي فيه
واجباته ،بعيداً عن �ضو�ضاء العائلة يف
املنزل .ف�إذا مل يكن يف املنزل غرفة مكتب
ي�ستطيع طفلك �أن ي�ؤدي فيها واجباته،
فيجب �أن تهيئي له جواً �صاحل ًا يف غرفة
مكتب �صغ ٍري يف ركن
النوم من خالل و�ضع
ٍ
الغرفة ،و�إلى جواره مكتبة �صغرية لي�ضع
فيها كتبه.
ثانيًا :التوجيه:
�أظهري لطفلك اهتمامك بدرو�سه وواجباته.
واجل�سي �إلى جانبه بع�ض الوقت �أثناء
ا�ستذكار درو�سه .وعاونيه يف فهم ما
ا�ستغلق عليه فهمه من الدرو�س .ولكن
ما العمل �إذا قال لك طفلك �أنه لي�س لديه
واجبات منزلية؟ هنا ي�أتي دورك يف �أن
تكوين على �صلة مبدر�سته ،لتعريف ما �إذا
كان �صادقاً ،ولتقفي على مدى تقدمه يف
درا�سته ،وتعاجلي �ضعفه يف بع�ض العلوم.
ومن ثم يبقى طفلك دائم ًا حمتفظ ًا مب�ستواه
الدرا�سي �إذا كان متفوقاً� ،أو �أن تدفعي به
�إلى الأمام �إذا كان �ضعيف ًا يف بع�ض مواد
الدرا�سة.

لدي ابن وحيد يف ال�سنة الأولى من املرحلة الت�أ�سي�سية ،و�أرغب يف �أن يكون ابني من املتفوقني،
�أنا �أم ّ
و�أن يعتمد على نف�سه ،فما هو الأ�سلوب الأمثل مل�ساعدته يف �أداء واجباته املدر�سية دون �أن ي�صبح
اتكالي ًا؟ ..مع جزيل ال�شكر.
�أم عامر
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ثالثًا :وقت للراحة واللعب
ال تن�سي �أن الراحة واللعب من بني
الأ�سباب التي جتعله يقبل من�رشح ًا على
ا�ستذكار درو�سه و�أداء واجبه املنزيل .ف�إذا
عاد طفلك من مدر�سته وتناول طعامه،
ف�إن من حقه �أن ي�سرتيح من عناء اليوم
املدر�سي ،والإغفاءة اخلفيفة هي خري
ما يرد �إليه ن�شاطه وحيويته ،و�إقباله
على القيام بواجباته وا�ستيعاب درو�سه
ب�شكل جيد .ومن خالل فرتة الع�شاء يكون
طفلك قد ح�صل على وقت �آخر من الراحة،
في�ستطيع �أن يوا�صل �أداء واجبه املنزيل
وهو يف غاية الن�شاط والر�ضا .و�أن�صحك
ب�أن ال تقفي حائ ًال بني طفلك وبني بع�ض
رغباته املعقولة .ف�إنه مث ًال ال ي�ستطيع �أن
يقبل على درو�سه باهتمام كامل حينما

يكون راغب ًا يف اللعب �أو م�شاهدة برنامج
من التلفزيون؛ لذلك دعيه يحقق رغبته
ثم اطلبي منه �أن يقوم ب�أداء واجباته
املدر�سية.
رابعًا :الواجب المنزلي
من واجبك �أن تكوين على �صلة تامة
بدرو�سه .واقرئي كتبه املدر�سية ،وتعريف
�إلى املواد املقررة حتى تكوين على ا�ستعداد
مل�ساعدته يف الوقت املنا�سب .وهذا ي�ساعده
�أي�ضا على �إزالة احلاجز الرقيق الذي يف�صل
بني املدر�سني والآباء يف نظر الطفل.
لأنه �سريى فيك �صورة مدر�سته،فت�صبح
املدر�سة يف نظر الطفل بيت ًا ثاني ًا ال ي�شعر
فيه بال�ضيق .لذلك دعي طفلك يحدثك عن
درو�سه ،و�أظهري االنتباه التام حلديثه،
وال جتعليه يرى يف عينيك نظرات ال�ضيق
�أو عدم االهتمام�.أما �إذا جاءك طفلك يطلب
م�ساعدته يف �أداء واجبه املنزيل فماذا
تفعلني؟ �أول ما يجب �أن تراعيه هو �سن
طفلك .ال حتاويل ال�صعود به �إلى م�ستواك
العقلي .اهبطي �أنت �إلى م�ستواه ،ثم ا�رشحي
له ما ي�صعب عليه فهمه.كما ال ينبغي �أن
تقومي نيابة عنه ب�أداء واجباته ،وال
ت�ستجيبي لتو�سالته ،حتى يتعود طفلك
االعتماد على نف�سه ،و�أن ي�ستقل ب�شخ�صيته
ا�ستق ً
الال كامال ،فال يعتمد على الغري عندما
تعرت�ضه �صعوبة ما يف مدر�سته �أو حياته
م�ستقبالً.
خامسًا :الكتب والقصص
والرحالت
و�شيء �آخر ميهد لطفلك �سبيل النجاح ،وهو
�أن تقدمي له الكتب والق�ص�ص املفيدة التي
ميكن �أن تعاونه يف فهم درو�سه والتفوق
فيها.وكذلك الربامج التعليمية التي ميكن
�أن تفيده من خالل الأجهزة الإلكرتونية
ك(الأيباد) .و�أثناء زيارتك للمكتبات
ت�ستطيعني �أن تلم�سي يف بع�ض الكتب
والق�ص�ص عون ًا البنك فتقدميها له هدية
لأنها حتقق له التفوق وات�ساع الأفق.كما
ميكنك اال�ستفادة من الإجازة الأ�سبوعية
يف القيام برحالت عائلية �إلى مدن قريبة
�أو زيارة متاحف �أو معامل املدينة .ال�شك
�أن مثل هذه الرحالت �سوف تكون م�صدر

�سعادة لطفلك،ويف نف�س الوقت م�صدر علم
ب�أ�شياء جديدة جمهولة.
سادسًا :صحة طفلك
ال تن�سي االهتمام ب�صحته .فالطفل
ال�ضعيف ال ميلك القدرة البدنية التي جتعله
ينه�ض بواجباته كاملة لذا من ال�رضوري
ا�صطحاب الطفل �إلى طبيب الأ�سنان ليعالج
ما بها ،واذهبي �إلى طبيب العيون لريى ما
�إذا كان يف حاجة �إلى نظارة طبية حتى
ال ي�ضعف نظره .و�إذا كان طفلك ميار�س
بع�ض الألعاب الريا�ضية ،فال جتعليه يرهق
نف�سه كثرياً حتى ميكنه �أن ي�ؤدي واجباته
املنزلية ،وهو ما زال متمتع ًا بحيويته
ون�شاطه.
سابعا :وجود هدف
هناك �س�ؤال يجب التوقف عنده ،هو :متى
ينه�ض الإن�سان بواجباته على خري وجه؟
واجلواب هو  :عندما يكون للإن�سان هدف
ي�سعى وراءه .وهذا الأمر ينطبق على طفلك،
فال�شك انه لن يق�رص يف القيام بواجباته
ما دام هناك هدف ي�سعى �إليه.
قد يتغري الهدف عرب ال�سنني ،ولكن الهدف
ينبغي �أن يكون موجوداً ،وعليك �أن
ت�شجعيه على حتقيقه ،لأن هذا الهدف هو
حافز كبري له على العمل ،وقد يكون هدف
طفلك �أن ي�صبح طبيب ًا �أو مهند�س ًا و�أنت
ت�ستطيعني ا�ستثمار هذا الهدف لزيادة
دافعيته للدرا�سة ،وبذلك لن يرى طفلك يف
كتبه وواجباته عبئ ًا ثقي ًال و�إمنا �سريى
فيها �سلم ًا �إلى هدفه الأ�سمى.
كلمة أخيرة:
ال�شك �أن طفلك �سيقبل على درو�سه �إذا ر�آك
و�أنت جال�سة تطالعني كتاباً� ،أو حتاولني
تعلم �شيء جديد .والتعلم ال يقف عند حد
معني �أو عند �سن معينة ،فالإن�سان يظل
يتعلم حتى ميوت دون �أن يدرك من �أ�رسار
وعلوم احلياة �سوى ق�شور ب�سيطة .تعلمي
�شيئ ًا جديداً ،وابذيل جهداً يف تعلمه حتى
يلم�س طفلك فيك هذا الإقبال والإ�رصار
على التعلم ،فيتخذ منك نربا�س ًا هادي ًا
يف طريق حياته .كوين �أم ًا مثالية ،فالأم
مدر�سة لطفلها يف جميع مراحل حياته.
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نافذتك
على

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

بالمراجع
عالقة الموظف
ُ
كمعيار التميز
خديجة أحمد بامخرمة
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�إن حتقيق الأداء املتميز يف العمل هو مطلب كل م�ؤ�س�سة لأنه يعنى حتقيق الأهداف
والتطلعات املو�ضوعة ..لكن عند احلديث عن كيفية حتقيق الأداء املتميز يف العمل خا�صة
يف بع�ض اجلهات احلكومية اخلدمية البد �أن نتطرق �إلى واقع العالقة بني املوظف واملراجع
كمعيار التميز يف الأداء ،لأن احلديث �سيرتكز يف الغالب على �سلوك املوظف وحقوقه
وواجباته ،وما ينبغي عليه �أن يفعله خلدمة املراجع ب�شكل متميز يحرتم حاجة املراجع
ويقدر امل�س�ؤولية التي كلف بها يف جمال اخلدمة العامة فالأ�ضواء دائم ًا ت�سلط على �سلوك
املوظف.

من هنا ف�إن التميز يف العمل يربز
�أكرث يف القطاع اخلا�ص �أكرث من القطاع
احلكومي ،حيث حتر�ص الإدارة على
�إر�ضاء الزبون وك�سبه و�ضمان ا�ستمراريته،
وحتا�سب املوظف الذي يق�رص يف �أداء
اخلدمة� .أما واقع بيئة العمل يف القطاع
العام ف�إن ال�صورة لن تكون مماثلة للأولى
فهنا �أغلب املوظفني يعرفون واجباتهم
لكنهم قد ال يعريون �أهمية مل�س�ألة ك�سب
املراجع وا�ستمرار عالقته ،على اعتبار
�أن العمل احلكومي عمل غري ربحي ،ومع
ذلك يوجد كثري من املوظفني املتميزين
يف �أدائهم و�أخالقياتهم ،وه�ؤالء لديهم
القدرة على �إر�ضاء املراجع على الرغم
من �أنهم موظفون يف القطاع العام الذي
قد ال يح�صلون فيه على التحفيز الذي
يح�صل عليه املوظف يف القطاع اخلا�ص
على اعتبار �أن واجب املوظف احلكومي �أن
يقوم مب�س�ؤولياته ح�سب املعايري املحددة
للأداء ،ومن واجبه �أن يقدم اخلدمات
للمراجعني بنف�س امل�ستوى .ولكن ماذا عن
الأداء املتميز؟ وماذا عن الأداء الإبداعي؟
وماذا عن الأداء الذي يتجاوز تلك املعايري؟
امل�أ�ساة هي �أننا نعامل املوظف املتميز
مثلما نعامل املوظف الذي ي�ؤدي عمله
ب�شكل روتيني ال جتديد فيه وال �إبداع � ،أما
ذلك املوظف الذي يبتكر الطرق والأ�ساليب
الناجحة خلدمة املراجعني و�إر�ضائهم،
والإ�سهام يف و�ضع ال�صورة اجلميلة
للجهاز الذي يعمل فيه يف املجتمع ،مثل
هذا املوظف قد ال نقول له حتى كلمة
�شكراً!!.
ولكي نحقق الأداء املتميز يف العمل
البد من تقدمي العديد من احلوافز للموظف،
وتهيئة بيئة العمل بال�شكل الذي يليق
بالأدوار التي يقوم بها املوظفون؛ من
خالل و�ضع معايري لقيا�س الأداء ليثاب
املوظف املتميز فقط ولي�س الكل .و البد
كذلك من ربط نظام الأداء املتميز للموظف

بنظام الرتقيات ومبكاف�أة الزيادة ال�سنوية
لرواتب موظفي القطاع احلكومي ،مبا
ي�شجع على التميز يف الأداء.
كما �أن وجود احلوافز عامل م�ؤثر يف
حتقيق الأداء املتميز للفرد ،لأن احلوافز
امل�شجعة للأداء حتقق للكوادر الب�رشية
العاملة داخل املنظومة ما ال ميكن
ت�صوره ،فهي ت�شعر الفرد مبكانته وكيانه
وب�أنه مق ّدر يف حميط عمله وب�أن ما يبذله
من جهد وعطاء هو حمل احرتام وتقدير
من قبل ر�ؤ�سائه ،كما �أن ديننا الإ�سالمي
احلنيف اهتم بهذه النواحي الت�شجيعية ،
فالعمل واجلهد والإتقان والأداء املتميز
يحتاج �إلى مكاف�أة والى دافع والى تقدير،
ويحتاج كذلك �إلى ت�شجيع للموا�صلة
واملثابرة على التقدم والعطاء ،واحلوافز
هي مبثابة املكاف�أة �أو املقابل للأداء
املتميز ،و علماء الإدارة يعتربون التحفيز
منطلق ًا للفكر الإداري.
لكي نحقق األداء المتميز
في العمل البد من تقديم
العديد من الحوافز
للموظف

كذلك �أرى �أنه من املهم �إجراء
ا�ستطالع لقيا�س �آراء املوظفني مبختلف
م�ستوياتهم ومعرفة �آرائهم وانطباعاتهم
عن جميع جوانب العمل والقيام بقيا�س
ر�ضا املوظفني الوظيفي ملعرفة �أهمية
حت�سني البيئة التي يعمل بها الإداريون
لكي يحققوا معدالت �أداء عالية ومتميزة،
ويف هذا اجلانب البد �أن نتطرق �إلى �أن
املدير هو املحفز الرئي�س وهو من يحرك
وي�شجع موظفيه نحو الأداء املتميز �أو
العك�س ،لأن كثرياً من الدرا�سات الإدارية
على م�ستوى العامل ترى �أن ال�سبب الرئي�س
يف عدم الو�صول للأداء املتميز يف العمل
يعود �إلى املديرين ،فعالقة املدير مبوظفيه

من المهم إجراء استطالع
لقياس آراء الموظفين
بمختلف مستوياتهم
ومعرفة آرائهم
وانطباعاتهم

هي عالقة مهمة ح�سا�سة و�أ�سا�سية لنجاح
�أي م�ؤ�س�سة مهما كان نوعها ون�شاطها،و
تقدير املديرين للموظفني املتميزين
يعترب من �أهم الو�سائل للمحافظة على
عطائهم و�إ�رشاكهم يف اتخاذ القرارات
وحل امل�شكالت والإبداع واالبتكار وزرع
القيم وغر�س الإح�سا�س لديهم ب�أنهم
ع�صب املن�ش�أة ،و�أنهم جزء ال يتجز�أ من
جناح �إدارتهم �أو م�ؤ�س�ستهم� ،أما �ضعف
القيادة الإدارية فيعترب ال�سبب يف عرقلة
�سري العمل و�ضعف التميز والإبداع وتدين
الإنتاج .ولكن للأ�سف نرى اخللل الوا�ضح
يف بع�ض املنظومات والدوائر الإدارية
يف تطبيق مبد�أ الثواب والعقاب ،فقد يلج�أ
بع�ض املديرين للتفنن يف اتباع �أ�ساليب
متنوعة يف العقاب مثل احل�سم �أو الإنذار
�أو لفت النظر �أو �سوء املعاملة للموظف
يف حالة ارتكابه �أي خط�أ ،ويف املقابل
يغفل هذا املدير �أو يتغافل عن تقدير جهود
هذا املوظف �أو ذاك ،مما ي�ؤدى �إلى اخللل
وعدم التوازن ،فاملدير الناجح هو الذي
يتميز ب�شخ�صية �إيجابية �سوية يف التعامل
مع �صغار املوظفني قبل كبارهم ،فلي�س
من ال�رضوري �أن يكون احلكم هنا مادي ًا
بحتاً ،ولكن هناك �أي�ضا الناحية الإن�سانية
والرقي يف التعامل مع الغري ،فهناك من
املوظفني من تكون الكلمة الطيبة ال�صادقة
النابعة من نف�س نقية حمبة لها وقع كبري
على نف�سه ما يفوق التقدير املادي ،مما
يجعل املوظف يعمل بكل جد و�إخال�ص.
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ورش عمل...للحفاظ على البيئة

�أعلنت �إدارة الزراعة واحلدائق العامة بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن انتهاء �أعمال ال�صيانة يف حديقة
الرا�شدية وحديقة اجلرف اللتني كانتا مغلقتني �سابقا بعد االنتهاء من �أعمال ال�صيانة والتطوير فيهما ودعت
اجلمهور الكرمي �إلى ا�ستخدام كافة احلدائق بالإمارة لدورها يف توفري الأجواء الرتفيهية والرتويحية لأ�رسهم ملا
تتميز فيها من خدمات خا�صة بالعائالت ومرافق عامة لأبنائهم.

خاص/مرامي
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ودعت الدائرة اجلمهور الكرمي
للتوا�صل معها يف حال �أية ا�ستف�سارات
حول ذلك �أو مالحظات حول اخلدمات
باالت�صال مبركز التوا�صل التابع للدائرة
على الرقم  80026لإر�شاد اجلمهور �إلى
طرق الو�صول �إلى مواقع احلدائق اخلا�صة
بالن�ساء املتوافرة بالإمارة.
�إلى ذلك �أكد �أحمد �سيف املهريي مدير
�إدارة الزراعة واحلدائق العامة بالدائرة
حر�ص جمل�س القيادات العليا بالدائرة
برئا�سة �سمو ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي
رئي�س الدائرة على توفري كافة الت�سهيالت
للمتعاملني معها من رواد احلدائق وتوفري
كافة احتياجاتهم اخلدمية فيها وتقدمي
�أف�ضل اخلدمات �إليهم والرتويح عنهم
خالل الإجازات والعطل الر�سمية م�ؤكدا
�أن احلدائق كافة جاهزة ال�ستقبال رواد
احلدائق على مدار الأ�سبوع.
من جهة �أخرى عقدت �إدارة الزراعة
واحلدائق العامة بدائرة البلدية والتخطيط
بعجمان بالتن�سيق مع �إدارة ال�صحة العامة
والبيئة (وحده التثقيف ال�صحي) بالدائرة
ور�ش عمل تدريبية ملوظفات �إدارة الزراعة
واحلدائق العامة وذلك لت�أهيلهن كمر�شدات
وموجهات لرواد احلدائق بهدف بث
التوعية والتثقيف ال�صحي والزراعي خالل
تواجدهم يف احلدائق وتعريفهم مبحتويات
احلدائق من �أ�شجار بيئية وم�سطحات
خ�رضاء ونباتات زينة خا�صة بها.
و�أفاد �أحمد �سيف املهريي مدير
�إدارة الزراعة واحلدائق العامة يف ت�رصيح
�صحفي حول ذلك ب�أنها تهدف �إلى بث
التوعية بني رواد احلدائق ب�أهمية احلفاظ
على البيئة وتوجيههم لعدم التعر�ض
للأ�شجار والنباتات املزروعة فيها
و�إتالفها ،وكذلك تهدف �إلى تطوير مهارات
�أداء املوظفات امل�رشفات على احلدائق من
خالل املحا�رضات التثقيفية لإك�سابهم
مهارات جديدة خا�صة بطرق التعامل مع
زوار احلدائق من خالل التن�سيق الدائم بني

�إداراتي ال�صحة العامة والبيئة والزراعة
واحلدائق العامة ب�ش�أن ذلك.
هذا وقد بلغ عدد امل�شاركات بالور�شة
10موظفات ممن تدربن على عدة طرق
�إبداعية لعقد ور�ش ر�سم للأطفال مثل
فن الكوالج وغريها من مهارات الر�سم
بالأقالم اخل�شبية امللونة والألوان املائية
ومتطلبات مهارات �إتقان الفن الت�شكيلي
بالتعاون مع موظفات مبدعات بهذا
املجال بالدائرة وكذلك ت�أهيلهم ملهارات
و�أ�ساليب حديثة يف �إلقاء املحا�رضات
التثقيفية التي تهدف للتوعية و�أ�ساليب
طرح موا�ضيع بيئية مفيدة وزراعية
عملية �أمام زوار احلدائق وك�سب ت�أييدهم
و�إقناعهم بها بطرق علمية يف �إي�صال
املعلومات ملختلف الفئات من زوار
احلدائق وبطريقة مب�سطة.
وتوجيههم لطرق التخفيف من �أثر
امللوثات البيئية وطرق التعامل مع البيئة
وامل�سارات البديلة لذلك بالإ�ضافة �إلى

أحمد سيف المهيري

تنظيم ور�شة عمل حول تغليف الهدايا
مبواد معاد تدويرها من البيئة املنزلية
والتعامل معها كمنتج جديد يوفر الوقت
واملال ويعزز الطاقة الكامنة ويحفز على
الإبداع يف الإنتاجية من خملفات البيئة
املحلية والتعامل معها كبدائل ت�سهم يف
حماية البيئة واحلفاظ على عنا�رصها
وحتقيق اال�ستدامة وتعزيز م�سارات
االقت�صاد الأخ�رض.
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حوار /وداد يوســـف

د .ليلى حبيب البلوشي
التناغم الثقافي ...كنز معرفي

مل تكن تعلم الطالبة ليلى البلو�شي املنبهرة مبهارتها بت�رشيح
احل�رشات ب�أن ذلك �سوف لن يتعدى الهواية لي�س �إال ،فقد كانت تعتقد
�أن هذا التوجه �سيزيد من مهاراتها العملية بالتخ�ص�ص العلمي الذي
�ستختاره م�ستقبال� ،إال �أن هوايتها تلك �رسعان ما تال�شت وم�ضت
ليحل حملها نوع �آخر من الت�رشيح ،نوع يعنى مبكونات ن�سيج
ثقافات ال�شعوب ومفرداتها ،لتخ�ص�صها العلمي واملهني بالتناغم
الثقايف وحوار الثقافات و�أثره على تعليم الفرد يف امل�ؤ�س�سة...كما
�سنطالع مب�سريتها املهنية عرب ال�سطور التالية.
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كانت خطواتها التعليمية وا�ضحة الأهداف وهي تتخطى درجة
البكلوريو�س �إدارة من جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا ،فاملاج�ستري
من جامعة ولنغتوجن الأ�سرتالية-دبي ،والدكتوراه من (International
 )School Of Managementونيل �شهادة �أف�ضل خريج �إماراتي
واملركز الأول لدفعينت ،وهذه الأخرية وفرت لها فر�صة التنقل بني باري�س
ونيويورك لإكمال متطلبات درا�ستها والتعمق بثقافة البلدين.
وحتى حني �أكملت درا�ستها العليا و�أ�صبحت "الدكتورة ليلى البلو�شي"،
كانت ال�صدفة تفر�ض عليها اختياراً معين ًا دون غريه ،بدءاً من التحاقها
كمتدربة مبعهد اخلليج لإدارة املوارد الب�رشية ثم تفوقها كطالبة مبعهد
الإمارات للدرا�سات امل�رصفية بتنفيذ عدد من الربامج التدريبية ،وعليه
اعتربت �أول مدربة �إماراتية حتى قبل انتهاء درا�ستها ،فكانت يف نف�س
الوقت طالبة تدر�س ومدربة تنفذ الربامج التدريبية وموظفة بالبنك العربي
وخلم�س �سنوات ،ثم العمل بق�سم ال�ضمانات امل�رصفية مب�رصف ()HSBC
حيث نفذت فيه �أكرث من برنامج تدريبي فتم اختيارها كمحللة خماطر
ب�إدارة املخاطر واالئتمان بامل�رصف ،وتوالت ترقياتها بهذا امل�رصف
لت�صبح رئي�سة فريق التح�صيل بالإدارة الأقليمية للتح�صيل ،ور�شحت
لربنامج تدريبي مكثف وملدة �سبعة �أ�سابيع بكلية الإدارة التابعة للم�رصف
بربيطانيا ،ونالت لتميزها الرتقية لإدارة ق�سم ()Personal banking
مبنطقة ال�رشق الأو�سط وعليه نفذت العديد من الدورات يف كل من الإمارات،
قطر ،البحرين ،ال�سعودية ،م�رص ،الأردن ولبنان.
عينت بعدها كنائب املدير العام للموارد الب�رشية وال�ش�ؤون املالية
مبعهد التكنلوجيا التطبيقية ،كما مت اختيارها ك�أحد �أع�ضاء فريق ت�أ�سي�س
جامعة خليفة وجامعة ال�سوربون الفرن�سية ب�أبوظبي ،ولكن حلر�صها
على التفوق بدرا�ستها للدكتوراه تقدمت با�ستقالتها من الوظيفة للتفرغ
الدرا�سي .قامت د .ليلى بت�صميم وتنفيذ العديد من الربامج التدريبية جلهات
خمتلفة يف عدد من الدول العربية والأجنبية منها الأردن ،لبنان ،م�رص،
ُعمان ،البحرين ،قطر ،ال�سعودية ،الكويت ،فرن�سا ،النم�سا ،فنلندا ،املانيا،
ا�سبانيا ،الواليات املتحدة الأمركية� ،سنغافوره ،ال�صني وغريها كما �أنها
تعمل حالي ًا كمحا�رض غري متفرغ يف عدد من اجلامعات والكليات منها
اجلامعة الكندية يف دبي وجامعة دبي�.إ�ضافة مل�شاركتها ب�إعداد جمموعة
من الكتب ،فقد �أ�صدرت عام  2006كتابها الأول "ماذا بعد الثانوية؟"،
والآن د .ليلى البلو�شي تعمل كرئي�سة جلمعية التعدد الثقايف للبحوث
والتعليم والتدريب وهي م�ؤلفة كتاب عن الثقافة اخلليجية بالإ�ضافة �إلى
�أنها رئي�سة (البديل) لال�ست�شارات التعليمية.
تفوقت مبجال التدريب الإقليمي والعاملي فتم اعتمادها كمدرب معتمد
بكل من؛ حوار الثقافات من قبل � –Culture Detectiveأمريكا،
بالتعدد الثقايف يف جمال العمل من قبل –ITAP International
بريطانيا ،با�ستخدام DISCمن قبل  –MTIاملانيا ،على م�ستوى ال�رشق
الأو�سط ل�رشكة مر�سيد�س بنز الأملانية وكمدرب وم�ست�شار لدى �رشكة
 MTIالأملانية� ،إلى جانب كل هذه املهام هي تعمل الآن مدير عام
الغربية لال�ست�شارات والتدريب � -أبو ظبي.
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في العمارة اإلسالمية

ال�شكل احلذوي رمزا ملكان �صالة الإمام.

سميرة أحمد أمبوعزة

ترك املعماري العربي امل�سلم طابعا معماريا وفنيا على كل الأبنية التي
مت ت�شيدها منذ القدم ،جاعال منها حجرا ناطقا �أمام زائريه ،ملا حتمله
من دالالت رمزية اتخدت �شفراتها من القواعد الإ�سالمية املتفق عليها� ،إ�ضافة
�إلى العامل البيئي واملناخي الذي كان له دور كبري يف حتديد العمارة الإ�سالمية
وعنا�رصها .فمث ًال جند تقنية التناظر هي املعتمده يف البنايات الداخلية خا�صة،
�أما من اخلارج فكان املعماري امل�سلم يتجنب التناظر ،حيث ال جند باب الدار
تقابل باب اجلار ،للمحافظة على احلرمات.
الصحن ورمزيته:
اعترب ال�صحن من �أهم اخل�صائ�ص
التي اعتمد عليها املعماري امل�سلم وهو
عبارة عن م�ساحة مفتوحة تتو�سط البناء
ويحيط بها �أربعة �أروقة م�سقوفة ،وكانت
الغاية منها �إدخال ال�ضوء و�أ�شعة ال�شم�س
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للمبنى ،الذي كانت نوافذه كلها ال تفتح
للخارج بل تفتح للداخل وذلك للمحافظة
على حرمة املكان� .أما من الناحية الرمزية
فكان �ضوء النهار الطبيعي املنت�رش بني
�أرجاء املبنى يرمز لوحدانية اهلل �سبحانه.
يف حني نرى غياب امل�ساحة املفتوحة يف
تركيا ب�سبب الطق�س البارد.

األقواس:
ا�ستعملت الأقوا�س �أو ما يعرف بالعقود
يف العمارة الإ�سالمية بكل املباين،
وتنوعت بني العقود ذات حذوة احل�صان
وهي �أكرث من ن�صف دائرية �أي على �شكل
هالل ،والعقود املف�ص�صة وغريها .كان
ا�ستعمال هذه العقود لي�س جماليا فح�سب
بل كذلك لتوزيع ثقل ال�سقف ورفعه� .أما من
الناحية الرمزية فكان القو�س يرمز لدين
الإ�سالم ورفعته ،فكما يرفع ال�سقف يرفع
الإ�سالم عاليا .لذا جند املحراب دائما يتخذ

النافورات:
جند النافورات تتو�سط البناء �سواء يف
امل�ساحة املفتوحة "ال�صحن"� ،أو القاعات
والغرف الكبرية يف الق�صور ،و�أحيانا جند
حو�ض ماء بو�سطه نافورة ،كانت تتخذ
يف معظم الأحيان ال�شكل الدائري كما هو
حال البئر ،ولأ�سباب �أولها ال�شكل الدائري
يعطينا احلركة الدورانية التي ت�ساعد
على جريان املاء.وثانيا الدائرة هي رمز
للكرة الأر�ضية وال�شيء الوحيد الذي يدور
هو الأر�ض بقدرة اهلل �سبحانه وتعالى.
كذلك هناك عالقة رمزية قوية بني املاء
والأر�ض فهو يخرج من �أعماقها ،و�إذا
نزل من ال�سماء يدخل الى �أعماقها �أي�ضا،
و�إذا توقفت الأر�ض عن الدوران توقفت
احلياة .و�إذا زال املاء من الأر�ض توقفت
احلياة �أي�ضا� .أما عن دورها فهي رمز
للأمان ملن ر�آها ،وتعمل على تلطيف اجلو
"مكيف طبيعي" ،كذا ت�سهيل ا�ستعمال
املاء للتنظيف وال�رشب والو�ضوء وغريها،
و�أخريا �صوت خرير املاء بالنافورة كان
يبعث الراحة يف النفو�س من الناحية
ال�سيكولوجية ،ومن الناحية ال�سيا�سية كان

هذا ال�صوت مينع خروج �أ�صوات الكالم من
الداخل �إلى اخلارج ويف حالة ما �إذا كان
هناك متج�س�س ي�صعب عليه اال�ستماع
للكالم الذي يدور بالداخل.
عمارة المئذنة:
كانت املئذنة يف الع�رص الإ�سالمي
الأول ذات قاعدة مربعة وبدن ثماين
الأ�ضالع وينتهي ب�رشفة دائرية �أو ثمانية
الأ�ضالع لها قبة ،ويف الع�رص الذهبي
كانت املئذنة تقام على قاعدة مربعة ،ثم
ين�شق منها بدن ثماين الأ�ضالع وينتهي
ب�رشفة ،يحلى كل �ضلع منها بقبة �صغرية.

�أما يف بالد املغرب الإ�سالمي كانت
املئذنة مربعة ال�شكل من الأ�سفل �إلى
الأعلى� .إال �أن العثمانيني غريوا يف �شكلها
واتخذوا لها �شكال مييزهم عن �سابقيهم
يف احل�ضارة الإ�سالمية لتتحول �إلى
ال�شكل املخروطي ،وهي �أ�سطوانية القاعدة
والبدن ،تنتهي ب�رشفة واحدة دائرية ال�شكل
�أي�ضا لها قبة خمروطية .ا�شتق ا�سم املئذنة
من "الأذان" ،وكان لها ا�سم املنارة من
"النور" ،وال�صومعة .كانت الغاية منها
احلرا�سة والنداء لل�صالة ..وكانت لنقو�شها
رموز و�إ�شارات ملعرفة �أي �صلوات تقام
بهذا امل�سجد خا�صة باملغرب الإ�سالمي.
�أما عن عمارتها نالحظ تكرار �شكلني،
�أال وهما املربع والدائرة �إ�ضافة للمثلث.
فاملربع كان �أ�سا�س تخطيط العمارة
وزخرفتها ،وله رموز عدة من بينها
رمز للكعبة املكرمة والكتب ال�سماوية،..
وال�شكل الثماين هو نتاج تزاوج مربعني،
�أما الأ�سطواين �أو املخروطي فهو دائرة
تنتهي مبثلث .والدائرة ترمز لدوران احلياة
وا�ستمرارها بقوة اخلالق ،واملثلث ر�أ�سه
يرمز للهواء �أي احلياة ور�ؤو�س �أطراف
قاعدته يرمز �أحدهما للنار "جهنم" ،
والثاين للماء "اجلنة" ،وعلى الإن�سان �أن
يختار طريقة يف احلياة .من املنارات اتخذ
الفانو�س للتنوير ورمزا للنداء للتهليل هلل
وحده ال�رشيك له.
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الــمـيراث
أجاب عن األسئلة قسم الوعظ
بدائرة الشؤون اإلسالمية بالشارقة

القباب:
ا�ستعملت القباب لتغطية الأماكن داخل قاعة ال�صالة
ومكربا لل�صوت وقتها .حيث جندها �أمام وداخل املحراب،
وو�سط قاعة ال�صالة .ينتقل �شكلها من الن�صف كروي �إيل
ال�شكل املربع عن طريق مثلثات كروية تعلوها مقرن�صات
�أو نوافذ للتهوية �أو تكون خمرمة .كما ا�ستعملت للتزيني
داللة على �أن هذا املكان هو م�صلى �أو �رضيح.هناك فنانون
ا�ستخدموا القبة لي�س كقيمة ان�شائية معمارية� ،إمنا كقيمة
فنية جمالية رامزة ملا حتويه من قيمة روحية و�شعبية،
كاملقام العايل ذي الوقار واحل�شمة.
واجلدير بالذكر �أن للزخارف يف العمارة الإ�سالمية
ذوق ًا وجما ًال تنعم به دون غريها من زخارف احل�ضارات
الأخرى� ،سواء من ناحية الت�صميم وتقنية الت�شكيل
�أواملو�ضوع الفني ،فالكالم عنها كثري نخت�رصه يف
ا�ستعمال التكرار بالزخرفة الإ�سالمية الذي كان يق�صد به
التوحيد ،وتناوب الزخارف الذي كان يرمز للت�سبيح.
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ا�ستغل �أهل والدي _رحمه اهلل_ظروفنا وعجزنا عن العودة لبلدنا الأ�صلي �أنا و�إخوتي ،ف�أخذوا مرياث �أبي بالكامل
ورف�ضوا �إر�سال �أي مال لنا ،فهل �ألتزم ال�صمت و�أ�صرب ِو�أحت�سب الأجر عند رب العاملني� ،أم يتعني علي باعتباري
الأخت الكربى املطالبة باملرياث من �أجل �إخوتي ،علم ًا ب�أين لن �أح�صل على �شيء كوين �أعي�ش يف بلد �آخر وال �أملك
�أية �أوراق ثبوتية ت�ساعدين.
نظم املنتدى الإ�سالمي �ضمن برامج �أن�شطة الثقافة الإ�سالمية
حما�رضة ومعر�ضا حول فقه الأدعية والأذكار حتت �شعار "احل�صن
جانب مهم من عالقة امل�سلم بربه
احل�صني" ،والتي تهدف لبيان
ٍ
كثريا ما يغفَل عنها الفرد يف يومه ،ويعد هذا اجلانب من �أبرز الأمور
التي حث عليها امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم وهو �أهمية الأذكار
اليومية والأدعية النبوية امل�أثورة عن �سيدنا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
ولطف اهلل به ووقايته من ال�رشور
�سبب حلفظ الإن�سان
ِ
و�سلم و�أنها ٌ
والو�ساو�س ال�شيطانية.

�إن �إقدام �أعمامك و�أقاربك على اال�ستحواذ على مرياث �أبيك ،وحرمانكم من حقوقكم امل�رشوعة يف مرياث �أبيكم ُيعد ظلم ًا بيناً ،وخمالفة
لل�رشع ،وال �شك �أن هذا الت�رصف من قبل الأقارب يعد منكراً يجب تغيريه ،حتى ميكن �إي�صال احلقوق لأ�صحابها.
ويف حالة تنازل �أ�صحاب احلقوق عن مرياثهم فهذا �أمر يرجع �إليهم ،لكن لكونك ال�شقيقة الكربى لإخوتك ،فينبغي عليك التوا�صل معهم،
وبحث م�س�ألة املرياث وتوكيل �أحد املحامني يف البلد الأ�صلي لرفع دعوى �ضد �أقاربك الذين ا�ستحوذوا على مرياث �أبيك وحرموا الورثة؛ وذلك
للمطالبة بحقكم ال�رشعي يف مرياث �أبيكم املتوفى.
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بزة الباطني ،باحثة كويتية مهتمة بالرتاث ال�شعبي اخلليجي ،قا�صة
وكاتبة وفنانة ت�شكيلية ،لها عدة م�ؤلفات منها كتابان باللغة الفرن�سية
والأملانية عن الكويت "تاريخ وتراث" ،مت اختيار ثالث من ق�ص�صها للأطفال
"قائمة الأمنيات_الطفلة ال�سمراء والولد الأ�شقر_ يف مكان بعيد" كمقرر مدر�سي
�إجباري يف �إحدى جمهوريات رو�سيا الإ�سالمية ،مثلت الكويت يف ور�شة م�شاهري
الر�سامني العرب ،وقادت حملة جلمع �أغاين املهد يف البحرين.

ويف م�شاركتها ب�إحدى ندوات احلرف
ال�شعبية وي��وم ال��راوي ب�إمارة ال�شارقة،
كانت فر�صة لأن نقرتب �أكرث من الباحثة
بزة الباطني لرتوي لنا جتربتها مع الرتاث
م�ؤكدة على حاجة املجتمع لتف�سري كثري
من املفردات التي وردت فيما جمعته من
مورثات �أدبية "�شفاهية"املتعلقة باحلياة
ال��ي��وم��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة
يف املا�ضي مثل البيت وم��ا يتعلق به،
املهن واحل��رف والأدوات امل�ستخدمة يف
مزاولتها ،الأ���س��واق واملنتجات� ،ألعاب
الأطفال القدمية و�أ�سباب اختفائها.
تراث بلغات مختلفة
تخرجت ب��زة الباطني م��ن جامعة
ج��روي��ل فرن�سا_وح�صلت على دبلوم
تدري�س اللغة الفرن�سية لغري الناطقني بها،
كما در�ست اللغة الأملانية واللغة الأوردية
(الهندية) يف جامعة ال��ك��وي��ت ،وعملت
ب�سلك التدري�س بوزارة الرتبية لتعليم اللغة
الفرن�سية ،ا�ستطاعت من خ�لال �إتقانها
لهذه اللغات �أن تخرج مب�ؤلفات تقدم للآخر
عن تاريخ الكويت وفلوكلورها وعاداتها
وتقاليدها ،م�ستغلة موهبتها يف الفن
الت�شكيلي ودورات الإبداع التي �أ�ضافت لها
الكثري.

باحثة كويتية تهتم بالتراث الخليجي

مؤلفات بزة الباطني

حكايات تراثية

للحياة اليومية قديمًا

حليمة المال
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تجربة خاصة_جمع وتدوين
تقول :يف بداية تفرغي جلمع وتدوين
و�إح���ي���اء �إب��داع��ات��ن��ا ال�شعبية يف ع��ام
 1983كان اهتمامي الأكرب من�صب ًا على
الإبداعات الأدبية ال�شفاهية ك�أغاين املهد
واحلكايات والألغاز واملعتقدات والعادات
والتقاليد ،فالرتاث الأدب��ي حم�سو�س� ،أما

الرتاث املادي فملمو�س وال تكفي الكلمات
للتعريف به ،لكن ال ميكن ف�صلهما ف�صال
تاماً ،فحاجتي لتف�سري كثري من الفردات
ال��ت��ي وردت يف الأغ�����اين واحل��ك��اي��ات
والأم��ث��ال واملعتقدات املتعلقة باحلياة
اليومية واالجتماعية واالقت�صادية يف
املا�ضي دفعني بالتايل لالهتمام بالرتاث
املادي.
و�أ�ضافت :حر�صت منذ البداية على
�إ�ضافة �صور تو�ضيحية ملا �أ�صدرته من
كتب عن �أغ��اين املهد واحلكايات لأقرب
القارئ للبيئة القدمية التي �أبدعت وعا�شت
بها تلك احلكايات والأغ��اين ،اقت�ضى ذلك
حتري �أكرب قدر من الدقة بالإ�ضافة �إلى
الت�صميم الداخلي للحجرات والبيوت وحتى
�أو�ضاع اجللو�س وممار�سة الأعمال اليومية
والعناية بالطفل واال�سرتخاء يف �أوقات
ال��ف��راغ� ،أعانني يف ذل��ك بع�ض ال�صور
العائلية القدمية ،وبع�ض الذكريات العالقة
يف ذهني من طفولتي ،لكن دعمت ذلك
ببحوث ميدانية خا�صة وق��راءات مكثفة
ومطالعات.
األزياء الشعبية
وقالت الباطني� :أثناء بحثي يف الأزياء
ال�شعبية واجهتني الكثري من ال�صعوبات
حيث �إن معظمها اختفى منذ زمن طويل،
العباءة الب�سيطة وال�برق��ع والب�شت هي
الأزي���اء املتبقية وال��ت��ي م��ازال��ت ت�صنع
بالطريقة الأ�صلية القدمية رغم �أن �أنواعا
كثرية منها ق��د اختفى بانتهاء قيمته
الفعلية ،وتطور املجتمع الذي واكب التطور
العاملي من حيث االجتاه �إلى الب�ساطة يف
اختيار وارتداء املالب�س اليومية.

مل تكن هناك كتب مف�صلة ودقيقة ومل
تتوافر �شبكة االنرتنت كما هو احلال اليوم
للح�صول على املعلومات من كل مكان،
فكان احلل الوحيد هو �أن �أثق متام ًا بو�صف
الرواة والأو�صاف غري امل�صورة التي وردت
يف بع�ض الكتب ملحاولة ر�سمها بنف�سي.
طرائف وحكايات نسائية
ال��ك��ت��اب الأول ال���ذي ا�شتغلت عليه
كان من �أغ��اين املهد يف الكويت ،بد�أ هذا
االه��ت��م��ام م��ن زم���ان م��ن �أي���ام الطفولة
منذ �أن كنت �أ�سمع من �أم��ي وه��ي تغني
وتهدهد �أوالد �أخ��ت��ي ،فتو�سعت الدائرة
�رصت �أجمع من الأه��ل واجل�يران كلمات
الأغ��اين والهداهدات �إل��ى �أن انت�رش اخلرب
ب���أن هناك كاتبة كويتية مهتمة بهذا
املو�ضوع ،كانت فر�صة لأن �أتلقى دعوات
من �أ��سر لزيارتهم واحلديث معهم حول
بع�ض احلكايات وال�ستمع �إلى الرواة ،ومن
خالل االختالفات يف بع�ض اجلوانب كانت
حتدث ق�ص�ص ظريفة وطريفة بني الن�سوة
جمعتها وطلعت بكتاب �أ�سميته "طرائف
وحكايات ن�سائية" و�أكرث احلكايات التي
ت�ضمنها الكتاب كانت م��ن ال��وال��دة اهلل
يرحمها ،لأنها كانت على م�ستوى عالٍ
من الثقافة ال�شعبية ،ومن �أدائها يف ال�شعر
والألغاز واحلكايات.
ثم ب��د�أت �أثقف نف�سي بنف�سي لإث��راء
معرفتي بالرتاث ،وقر�أت العديد من الكتب
التي تتعلق بالعلم ال�تراث��ي والفولكلور
و�أ�ساليب اجلمع امليداين والطرق ال�صحيحة
واملتبعة يف عملية التوثيق ،و�أهمية
التحقق من الرواية ،لأنني �أحيان ًا �أجمع
معلومات من �أكرث من م�صدر فيها بع�ض
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أثناء بحثي في األزياء
الشعبية واجهتني الكثير
من الصعوبات

االخ��ت�لاف� ،أو م��ف��رادات تراثية ب�ألفاظ
خمتلفة �أو غريبة ،ف�أحتقق منها �إن كانت
من لهجتنا املحلية �أو واردة ،وكنت �أت�أكد
راو.
من كذا ٍ
أغاني المهد في البحرين
وفيما بعد مت تكليفي من قبل الديوان
امللكي يف البحرين جلمع �أغاين املهد يف
البحرين ،و�أب��رز ما لفت نظري هناك �أن
البحرين على �صغر حجمها فيها لهجات
خمتلفة يعني الأغنية عندهم تختلف من

منطقة �إلى �أخرى بالرغم من قرب املناطق
لبع�ضها �إلى �أن التنوع كبري ،كما الحظت
�أن �أغاين منطقة املحرق تكاد تتطابق مع
�أغاين املهد يف الكويت ،لكن �أغاين منطقة
�أب��و �صبيع خمتلفة متام ًا �أول م��رة كنت
�أ�سمعها.
و�أبو �صبيع بيئة قروية فيها املزارع
فيظهر يف الأغ��اين ذكر النخل والب�ساتني
واملياه والبطاط واجل��زر ،بينما الأغ��اين
ال��ت��ي يف منطقة امل��ح��رق تلقى البحر
والل�ؤل�ؤ واملحار والذهب ،وهذا يدل على �أن
البحرين غنية برتاثها وب�أهلها الطيبني.
كتاب األزياءالشعبية
�أث��ار كتاب الأزي���اء ال�شعبية اهتمام

املواطنني م��ن �أول��ي��اء �أم���ور وتربويني،
وباحثني ،وخا�صة الأجانب منهم واقتنوا
منه ن�سخ ًا للمدار�س التي يكرث بها طالب
ع��رب وم�سلمون على اختالف �أ�صولهم
وذلك حر�ص ًا منهم على توطيد عالقتهم
بجذورهم ال�رشقية.
دفعني جناح الكتاب ،رغم ترددي يف
اال�ستمرار يف جمال الأزياء ال�شعبية ب�سبب
ت�شعب اهتماماتي خا�صة الأدبية منها
وقلة املوارد �أو القطع الأ�صلية� ،إلى ت�سخري
ما وهبني اهلل من قدرات فنية لتدعيم ما
بد�أته يف هذا املجال فعكفت على �صناعة
ال��دم��ى وه��ي ه��واي��ة بد�أتها منذ ال�صغر
مب�ساعدة من �أمي رحمة اهلل عليها ،وك�ساء
الدمى ب�أزياء �شعبية.
صناعة الدمى
وق��ال��ت :ب���د�أت ب�صناعة ال��دم��ى من
الأقم�شة املح�شوة بالقطن ثم انتقلت �إلى
الت�شكيل بالطني لإن��ت��اج من���اذج متثل
احلياة قدمياً ،وكثرياً من الأن�شطة والعادات
املتعلقة بها والأدوات.
يف بحوث �أخرى تناولت احلرف واملهن
وال�صناعات املتعلقة بالأزياء حمليا رغم
�أن معظم الأن�سجة و�أدوات التطريز من زري
وترتر وتلي وخرز وغريها كانت ت�ستورد
من اخلارج كالهند واليمن و�إيران والعراق
و�سوريا ثم من بريطانيا وفرن�سا و�أملانيا.
حرف ومهن
�أدت حاجة الفرد للثياب �إل��ى ظهور
كثري م��ن ال�صناعات واحل���رف واملهن
املتعلقة بها حتى �صارت بحد ذاتها فنا
يتحكم لي�س يف االقت�صاد العاملي فح�سب
بل يف حياة االن�سان اليومية يف �أي ركن
من �أركان الكرة الأر�ضية ،فكل يوم يفاجئ
م�صممو الأزي��اء العامل ب�رصعات جديدة
ت�ساعد و�سائل الإعالم يف ن�رشها ب�رسعة
ال�برق ورغ��م ذلك ظلت كثري من ال�شعوب
متم�سكة ب��أزي��ائ��ه��ا الأ�صلية كما كان
ي�صنعها ويرتديها ال�سابقون حتى و�إن كان
ذلك يف املنا�سبات الوطنية واالجتماعية
فقط.
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بـيـت

طاقة جذب
وقفت وحد ال�سيف يكاد يقطعني
فقال يل:اهرت�أت جدراين
تزاحمت �أجوبتي
ف�صمت كالمي
هل �أرمم جدرانك حبي
�أم �أهديك القمر
لت�سكنه بغرامي؟
�أم �أبني لك من جناحات
الفرا�شات ق�رصاً
من �صنع �أحالمي؟
ال�:س�أفرك مارد املفتاح
لي�أتي بجزيرة الأحالم �أمامي
فازدادت باخلفقان دقاتي
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ومن جديد وقفت
لأ�سمع ما يبوح به
هذا اخلفوق يف �أعماقي:
هنا �سكنى احلبيب
ابدليه جدراين
ا�سقيه حناين
افر�شي له الأماين
وهرعت لنجدة اجلدران
كطاقة جذب
من غابر الأزمان
ف�سقط ال�سيف
وانك�رس بجدراين

إيمان خالد بهنسي

أين هويتنا الموسيقية؟!
منذ ع�صور غابرة يف عمر الب�رشية ،واملو�سيقى لها مكان وتواجد يف كل ح�ضارة
ويف كل جمتمع� ،ش ّكل الإن�سان على امتداد عمره بنغماتها الرثية احل�سا�سة معنى �آخر من
الدفء الإن�ساين والعمق الروحي و�أعطت ذلك الإن�سان وجمهوره منذ �سالف الدهر معنى
عن الرقي والتميز عن �أي خملوقات �أخرى ت�شاركنا هذا الكوكب اجلميل ،ال ميكن �أن يعزف
وي�صنع هذه النغمات العذبة املعربة ومن ال�صوت �إال كائن يتميز بعقل وبروح و ّثابة
منطلقة حمبة لها �ضمري وبني �أ�ضالعها كيان �أخ�رض مفعم باحلب واحلياة.
عندما �أ�ستمع ملو�شحات مو�سيقية عذبة و�أ�شاهدها جتذب وت�شد املاليني من خمتلف
�أرجاء الكرة الأر�ضية �أت�ساءل �أين نحن العرب من مثل هذا امل�ضمار احليوي هذا املجال
احل�ضاري الكبري؟ ما الذي نحتاجه لإخراج مقطوعة مو�سيقية جميلة نب�رش بها العامل
ب�أننا �أمة فن و�إن�سانية؟ ما الذي يقطع علينا �أو مينعنا �أن ن�صنع مو�سيقى تتحدث
بكل لغة كونية؟ وت�صبح حديث الأر�ض بنغماتها املعربة ،متاما كما تفعل بنا جميع
املو�شحات املو�سيقية التي ت�صلنا من الغرب وال�رشق وال�شمال واجلنوب� ،أ�ستمع للرتاث
الهندي ومو�سيقاهم الكال�سيكية و�أي�ضا الأوروبية وال�صينية واليابانية�...إلخ� ..ستجد كل
�أمة من �أمم الأر�ض لها هويتها املو�سيقية ،لها نغمها ،لها ر ّنتها ،لها لغتها التي يفهمها
اجلميع على هذه الب�سيطة دون ترجمة �أو م�ساعدة ..عندما ت�سمع مو�سيقى �صينية �ستقول
هذه من ال�صني ،وعندما ت�سمع مو�سيقى هندية لن ترتد و�أن تقول �إنها من الهند� ،أنظر
لرتاث اليابان العميق يف جمال املو�سيقى� ،أو ملا ينتجه الغرب �أو �أمريكا ،وا�س�أل� ،أين
نحن؟ وملاذا؟ �أين العرب؟ �أين هويتنا املو�سيقية؟ ..بل ما الذي مينعنا من التقدم يف هذا
امل�ضمار؟ رغم �أن ح�ضارتنا كانت رائدة يف هذا املجال حيث نقلت لنا كتب التاريخ
عن املو�سيقى الأندل�سية والعبا�سية ،ودر�سنا �أ�سماء �أثرت احل�ضارة العربية ،مبو�شحات
ونغمات ،فلماذا انقطع هذا الإنتاج احل�ضاري ،وهذا االبتكار الإن�ساين؟! ،قد نفهم �أن
الرتاجع املعريف وما �أ�صاب العامل الإ�سالمي برمته من انهيار وا�ستعمار له �أثر ،لكن
االهتمام بالإبداع املو�سيقي خمتلف عن مثل هذه ال�سياقات ،والذي �أق�صده �أن ما مييز
املو�سيقى �أنها تنمو يف �أي بقعة وب�أقل الإمكانات ،فاحلاجة فقط تتمثل ب�آلة وعقل مبدع
يتم اكت�شافه وتنمية هذا الإب��داع ..هذا التجاهل لرتاثنا املو�سيقي �أمر �صعب ومل يعد
م�ست�ساغ ًا يف هذا الع�رص ،نريد �أن نخرج للعامل بهوية مو�سيقية ت�صل جلميع القلوب يف
العامل دون ترجمة �أو �رشح...
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مفاتن الطفولة البعيدة
وشغف الكتابة ..تحدثي عن
طفولتك وطقوسها التكونية
والجمالية..؟

أحب احلوارات التي تنطلق من الطفولة
� ّ
�رسا
متنح
فهي
للجمال
الق�صيدة
كـحب
ّ
ملونا ي�صعب على ال�شاعر تف�سريه ،وي�س ّهل
ّ
عليه الإح�����س��ا���س ،الطفولة ال��ت��ي ت�سقي
وردة الق�صيدة حتى ت�صبح جاهزة لل�سري
بابت�سامةٍ واث��ق��ة وكعب ع��ال ،كنت يف
الثامنة حني كتبت �أول حماولة لق�صيدة
حني �أه��داين والدي ديوان "جميل بثينة"
و�شغفت بقراءته ليل نهار ،رغم �أين مل �أكن
�أفهم كل ما فيه� ،إال �أن بو�صلة م�شاعري
كانت �أقرب يل من نافذة �أفكاري ،فكتبت
�أول حماولة لق�صيدة عمودية و�أر�سلتها
لوالدي والذي كان م�سافرا وقتها ومنها بد�أ
يدعمني ويجلب ملكتبتي ما مل يكن يجلبه
حتى ملكتبته من كتب �أدبية.

أفياء األسدي
اخترت القانون واختارتني القصيدة

قاسم سعودي /بغداد
�أفياء �أمني الأ�سدي ،من الأ�صوات اجلديدة يف امل�شهد ال�شعري العراقي ،حمامية وطالبة يف كلية الآداب
لت على
ح�ص ُ
اجلامعة امل�ستن�رصية يف بغداد ،تكتب ال�شِ عر الف�صيح ب�ألوان ِه العمودي والتفعيلة والنرثَ ،
�شاركت فيها ،منها املركز الأول يف مهرجان
العديد من امليداليات و�شهادات التقدير يف املهرجانات التي
ُ
ال�شعراء ال�شباب عام  2013ومهرجان م�صطفى جمال الدين الذي �أقيم يف مدينة النا�رصية ،ودرع
حمورابي يف مهرجان يوم املر�أة الذي �أقامته وزارة الثقافة العراقية ،وغريها من الفعاليات والأن�شطة
الثقافية واالجتماعية املتنوعة..
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والتي تعجز عن �ص ّدها �أوحتى التفكري يف
ذلك ،وت�ستمتع بلذة الأمل هذه ،يف حني �أن
القانون بجفافه وا�ضح مدرو�س وال �أحد
ينكر يف �أنهما يجتمعان معا يف البحث عن
ندور
احلقيقة ،غري �أننا يف الق�صيدة " ال ّ
الزوايا" كما يح�صل يف القانون فال نلتف
عليها وال نبحث يف ثغورها بل يف ثغورنا
املج�سد ِة فيها بكل �صدق ولذلك
وعناءاتنا
ّ
جت��دين �أع��ار���ض القول ال�شائع� " :أجمل
ال�شعر �أكذبه".
ما هو حلمك الخاص والعام
بالنسبة للثقافة والشعر
العراقي..؟

�أح��ل��م ب����دوام امل��ن�����ص��ات احلقيقية
وجتديدها ورفدها بالأ�صوات ال�شِ عرية،
و�أن جتمع م��ن الق�صائد م��ا ال جتمعه
املن�صات الطارئة والتي �
أ�صبحت االن دوداً
ْ
ينخر يف الثقافة العراقية والعربية على حد
�سواء� ،أما حلمي ال�شخ�صي ال�شِ عري فهو �أن
التقي يوما �سيدة ال�شِ عر يف ذائقتي ال�شاعرة
العراقية املبدعة مليعة عبا�س عمارة.

الشعر العراقي اآلن ..كيف
صعيد
على
تجدينه..
األشكال الشعرية المتعددة
و
اإلنسانية
وجمالياتها
اإلبداعية..؟

لقد حقق ال�شِ عر العراقي اليوم ما مل
يحققه ب��الأم�����س ،فقد تو�سعت (خارطة
ج��رح��ه) وات�سعت معها خ��ط��وط الطول
والعر�ض ل�شاعرية �أبنائه ،ف�أخذ م�ساحة
مهمة يف ال�شعر العربي و�صنع ا�سما المعا
نتيجة بروق ال�سماوات املختلفة ل�شعرائه..
فنجد �أن ه��ن��اك م��ن يكتب ال�شِ عر
العمودي والتفعيلة والنرث "و�أنا منهم"
وجتد هناك من يكتب �شك ًال �شعريا واحداً
دون غريه ،وفيما يخ�صني فاملهم �أن اقر�أ
بغ�ض النظر عن لونه �أو �شكله ،ولكل
�شِ عراً ّ
ق�صيدة مذهبة حظوة ك�برى يف نفو�س
قرائها على �أن يكون �صاحبها �إن�سانا قبل
�أن يكون مبدعا لأن االن�سانية هي عماد كل
التفا�صيل االخرى يف ال�شِ عر وغريه ،لذلك
�أج��دين متفائلة حول ما �سيقدمه وقدمه
ال�شِ عر العراقي يف املدى القريب والبعيد..

األصوات الشعرية الجديدة في
العراق خصائصها وسماتها..؟

للأ�صوات ال�شعرية اجلديدة خ�صي�صة
مهمة ،وهي �أنها انطلقت من عمق الوجع
تعلمت
العراقي و �سبقتها جت��ارب كثرية
ْ
منها ويف وقت م�سموح فيه كل �شيء يف
الق�صيدة من ن�صو�ص عمودية وحداثية،
واملزج فيما بينهما لإنتاج ق�صيدة مبتكرة
لها �صداها اجلمايل والتقني ،وللأ�صوات
اجلديدة ميزة �أنها يف العراق ،والذي يعترب
الآن منبعا للحزن والأم���ل ور�سالة حق
تدعم النخيل والنهرين واجلمال.

المرأة بين الشعر والقانون..
حدثينا عن تجربتك في
االجتماعي
المضمار
هذا
واإلنساني..؟

جممل م��ا �أق��ول��ه يف ه��ذا التناق�ض
�أنني اخرتت القانون واختارتني الق�صيدة
�أن تكون �شاعرا يعني �أن تعي�ش الدمعة
والب�سمة واحلزن والفرح والعدم والوجود
بذات الوقت يعني �أن جتمع املتناق�ضات

محامية بغدادية تكتب الشعر بشفافية وإحساس
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من كالم الصورة

إلى قصاقيص علياء ()1
التربية وأزمة الثقة!!
فاطمة محمد الهديدي
التجديد �سنة احلياة ،وهو مطلوب دائم ًا
وحممود يف �أغلب جماالتها.
ومن هذا املنطلق ارت�أينا جتديد �شكل
وحمتوى هذه امل�ساحة التي خ�ص�صتها
"مرامي" م�شكورة لقلمي منذ ب�ضع �سنوات.
ا�ستعر�ضت الكثري
يف ه��ذه امل�ساحة
ُ
من ال�صور وا�ستنطق ُتها ،فكان لكل �صورة
حكاية ت�رسدها بروحها ،وتلقي بدالالتها
الظاهرة وامل�سترتة بني ال�سطور .تت�أمل
الواقع وتنقل جوانبه وزوايا البطولة التي
حددتها العد�سة واحتفظت بها يف �صورة.
ولعدة �سنوات من رحلة القلم امللونة
يف هذه امل�ساحة ،حفلت �أع��داد "مرامي"
بكالم ل�صور متنوعة وخمتلفة ذات ر�سائل
ملونة بالتفا�صيل والأبعاد املتنقلة بني
الإن�ساين واالجتماعي ،والوطني.
َعر�ض،
مل
ا
�أ�شكر لـ"مرامي" هذا املَطَ ْل
َ
ال��ذي خ�ص�صته لـ"كالم ال�صورة" ،وما
عك�سته من مواقف وح��االت حتدثت عن
نف�سها بنف�سها� .شاكرة لكل من تابع هذه
الزاوية و�أ�ضفى عليها ،وكل من �ألهمني
وزودين ب�صورة ع�برت �إل��ي��ك��م يف هذه
ال�صفحة.
وعودا على بدء ف�سوف تتوقف ال�صورة
عن احلكي يف هذا العدد،
ول��ك��ن؛ ل��ن ي��ت��وق��ف ال��ك�لام يف ه��ذه
امل�����س��اح��ة ،ولأن احل��ي��اة ت�شكيلة من
العالقات ،وجملة من الأحداث ،ولأن التنوع
طبيعة ه��ذه الأح���داث ،حيث منها بنكهة
املفاج�آت ومنها مب�ستوى ال�صدمات ،ولعل
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�أ�شهر ال�صدمات تلك التي بني ال�رشكاء ك�أن
ت�صدم زوجة مثال يف زوجها؛ �إذ تلتب�س
الرجولة وال��ذك��ورة �أحيانا على بع�ض
الأزواج� ،أو العك�س �أي �أن يكون الزوج هو
الطرف امل�صدوم ،فتكون اخليانة الزوجية
�أمرا واردا وهذه �صدمات تقليدية متوقعة
لكونها من �سنن احل��ي��اة .و�أم��ا �صدمات
الأ�صدقاء ف�إن التاريخ واملوروث يكرران
م��رارا "�أ ّال وفاء لالخالّء" ويف هذا حدث
وال ح��رج .وم��ن ال�صدمات يف العالقات
ما يقع ل�ل�أخ من �إخ��وت��ه و�أ�شقائه حتى
ي�سهو امل�صدوم �أن ي�ستعرب ب�أبناء يعقوب
عليه ال�سالم ،وما دفعهم �إلى فعله احل�سد
والغرية فيت�صبرَّ �أم�لا بال�صرب اجلميل.
�أم��ا يف ه��ذا الع�رص فقد ُت��زل��زل الأر���ض
حتت قدمني لطاملا تغنت احلناجر م�ؤكدة
�أن اجلنة حتتهما ،ف�أين ميكن العثور على
اجلنة عندما تكون ال�صدمة من الأوالد
جت��اه وال��دي��ه��م �أو �أح��ده��م��ا؟! �إمن��ا نعود
فنقول �إنها احلياة املرتامية باملتناق�ضات
وامل��ف��ارق��ات؛ والغرائب التي تقرتب من
حدود اخليال ،و�إنها النف�س الب�رشية التي
�ألهمها اهلل فجورها قبل تقواها.
ولعل ما تنقله و�سائل الإع�لام اليوم
دل��ي�لا ق��اط��ع��ا ع��ل��ى ت��ف��وق ال��واق��ع على
اخليال .ومع كل تلك الأح��داث املت�شابكة
واملت�سارعة واملتجاوزة حتى احتماالت
ال�رشح والتف�سري ،يجوز للمرء �أن يتكئ
على ال�سلوى التي تنقله �إلى امل�ستقبل عرب
حدود اخليال تارة و"العلمي" منه غالباً،

وتارة ت�أخذه �إلى خمازن املا�ضي متلم�سا
العربة من بني الع�صور ،ومما يف جتاويف
ال�صدور.
وم���ن ت��ل��ك امل���خ���ازن �سا�ستح�رض
"علياء" تلك املكتنزة باحلكايات والأحداث
وال��وق��ائ��ع والأخ���ب���ار ،وال��ن��وادر واحلكم
واملرويات ،وامل�شاعر البا�سمة والدامعة،
املفرحة وامل��ح��زن��ة ل��ت��ج��ارب؛ منها ما
عا�شته وما عاي�شته ،ومنها ما عرفته وما
�سمعت به و�صدقته ،حكايات وق�ص�ص
مكنوزة من املا�ضي م�شمولة بعالمات
التعجب بدرجة �صدق �أو ال ت�صدق.
بع�ض حقائق عليا تخالها �أ�ساطري
ملا فيها من الغرابة ال�صادمة والده�شة
املمتعة التي �ست�أخذنا يف رحلة متنوعة،
ميتزج الواقع فيها باخليال ،ويتداخل العام
باخلا�ص� .ستاخذنا علياء ب�أيدينا �أحيانا
و�أحيانا بحوا�سنا لن�سمع معا ون�شاهد
مكنونها الرثي مما اختزنه تاريخها يف
جعبة الأيام ومما اطلعت عليه.
ومع علياء �سنعرب اجلغرافيا ونذهب
�إل��ى التاريخ ونتعرف �أح��داث � ًا وجت��ارب
خا�ضتها �أو �سمعت بها ،ومواقف ُنقلت
�إليها �أو �شهدتها.
كلها حمفوظة يف ذل��ك ال�صندوق
احلا�رض يف الذاكرة الناب�ضة ،وبالفرا�شات
امللونة وري�شات طاوو�س براقة �سا�ستخرج
منه �رسديات متتابعة بعنوان "ق�صاقي�ص
علياء" .ف�إلى امللتقى.

شيماء المرزوقي

دون �شك �إن �أ�ساليب الرتبية اختلفت اليوم عما كانت عليه قبل عقدين من الزمن ،وهذه
فرتة ق�صرية جدا فكيف هو االختالف �إذا قلنا قبل مائة عام على �سبيل املثال ،م�ؤكد �أنه
�سيكون هناك هوة كبرية يف طرق التعامل والأ�ساليب.
الأجداد والآباء قاموا بوظيفتهم يف الرتبية على �أكمل وجه وفق ما كان بني �أيديهم يف
زمنهم من �إمكانات وتعليم و�أي�ضا وفق متطلبات احلا�رض واملجتمع الذي اكتنفهم ،ويف
ظني ان املهمة يف ذلك الزمن كانت �أقل حدة و�أكرث ب�ساطة مما هي عليه اليوم.
وال�سبب كما �أعتقد بدهي ووا�ضح لدى اجلميع ،لعل من هذه الأ�سباب هذا ال�سيل اجلارف
من املعلومات التي ال متيز بني �صغري وكبري ،كل هذا الكم من التقنيات والأجهزة الذكية
التي باتت بني �أيدي ال�صغار والكبار على حد �سواء ،وبالتايل ف�إن امل�ؤثرات على عقلية الطفل
باتت من كل جانب ومن جميع االجتاهات ،ويف نف�س الوقت ف�إن طرق املتابعة التقليدية،
مثل ال�س�ؤال عن رفاق الطفل الذين يجل�س معهم وي�صاحبهم ،كذلك العالج بتغيري املقعد
الدرا�سي للطفل ونقله ملقعد �آخر بعيدا عن طفل �سيء مل تعد واردة بل حتى نقل هذا الطفل
من ف�صله الدرا�سي لف�صل �آخر مل تعد تفيد ،حتى لو بدلت املدر�سة برمتها ونقلته �إلى مدر�سة
�أخرى� ..أقول �إن املتابعة و�أدوات الرتبية القدمية حتى تلك التي كانت �سائدة قبل �سنوات
قليلة تال�شت متاما ،فلم تعد جمدية ،و�أح�سب �أننا بحاجة لفهم طبيعة ما بني يدي �أطفالنا
�أوال وما ي�شاهدونه وما ي�صلهم دون قيود �أو حواجز وهو �سيل من املواد ب�أ�شكال خمتلفة،
�صور� ،صوت ،فيديو ،وغريها� ..أعتقد �أن هذا الو�ضع يتطلب ممار�سة تربوية حديثة تتوافق
مع هذا الو�ضع ،لعل هذه املمار�سة تتلخ�ص يف تنمية الثقة بالطفل بل و�إ�شعاره منذ نعومة
�أظفاره بحجم امل�س�ؤولية والثقة التي هو مناط بها ،ويف نف�س الوقت توعية م�ستمرة بخطورة
املحتوى املعلوماتي الذي ي�صل لأيدينا و�أثره على العقول والنف�سيات والتكوين الوجداين،
يف الوقت نف�سه حت�صينه من هذا املحتوى ب�إبالغه باخلطورة التي تنطوي عليه مثل هذه
املواد و�أثرها على م�ستقبله بل حتى على ر�ؤيته للقادم ،و�إن اال�ست�سالم لها �ستجعله �سلبي ًا
متلقي ًا متوا�ضع التفكري و�أنه لن يت�رضر منها �إال هو فقط� ،إ�شعاره ب�أنه عندما يتم توفري �أحد
االجهزة الذكية له ف�إن هذا يتم لأن الثقة به وبطريقة �إدارته للمحتوى ال حدود لها �سواء من
االب �أو االم ،و�أنه هو امل�س�ؤول للمحافظة على هذه الثقة ..و�أخريا ف�إن ال�رصاحة والو�ضوح
فلننب ج�رسا من الثقة
مع �أطفالنا منذ نعومة �أظفارهم طوق ال غنى عنه يف هذه املرحلة،
ٍ
بهم وال نحرمهم من التقنية احلديثة بحجة اخلوف عليهم ،فهم يحتاجون ثقتنا ويحتاجون
�أن يكونوا ملمني ب�أدوات الع�رص الذي يعي�شونه.
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ح�سن فتحي من �أهم املعماريني العرب،
الذين متيزوا بالإبداع واالعتمادعلى
عنا�رص البيئة املحلية وخدمة الفقراء
من خالل �أعماله املعمارية املتعددة،
ولد ح�سن فتحي عام  1900م وتخرج
من (املهند�سخانة) جامعة ف�ؤاد الأول –
جامعة القاهرة حاليا – ح�صل على جائزة
الدولة الت�شجيعية �سنة  ،1959وجائزة
الدولة التقديرية �سنة 1969م وع�رشات
اجلوائز املحلية والدولية ،و ُتويف �سنة
 1989م دون �أن يتزوج ،لكنه �أعطى
حياته كلها لأفكاره.

حسن فتحي
إبداع من طين!
حواس محمود
الإبداع املعماري من �أهم الإبداعات الب�رشية عرب التاريخ ،والعمارة دليل عراقة و�أ�صالة �أي �شعب من �شعوب
املعمورة ،ولي�ست كيانا م�ستقال يف �أكرث من بقعة يف العامل ،و�إمنا تتفاعل العمارة مع البيئتني االجتماعية
والطبيعية ،وهي بالتايل حتتاج �إلى مفاعلة عدة عنا�رص خمتلفة ،تت�آزر وتت�ضافر وتتنا�سق لت�شكل لوحة جمالية
تتميز بالإبداع والفرادة واخللق املتميز.
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مالمح التجربة:
يتميز موقف وممار�سة ح�سن فتحي
املعمارية ب�رضورة االعتماد على عنا�رص
البيئة املحلية يف ت�شييد �أي بناء معماري،
وال يعترب ح�سن فتحي العمارة كم�أوى
فح�سب ،و�إمنا تعبري حي عن وجدان
الإن�سان ،وتلبية لرغبته امل�ستمرة يف
االنتماء واكت�شاف النف�س ،وامليل الغريزي
للخلق والإبداع ،وهو من �أن�صار وم�ؤيدي
فكرة التحاور الثالثي الرائع بني العمارة
والطبيعة والإن�سان ،و�أهمية تكاملها
وتعاونها على �إثراء و�إخ�صاب و�إنعا�ش
احلياة ،و�إ�ضفاء طابع جمايل و�أبعاد
روحية عليها ،وتقدم جتربة ح�سن فتحي
يف جانبها الثقايف واحل�ضاري م�ساهمة
خالقة يف اجلدل الدائر حول الذاتية
الثقافية العربية وحماربة التغريب يف
العمارة،وجدير بالإ�شارة �أن ح�سن فتحي مل
يثق يف احلركة احلديثة لفن العمارة – رغم
�أنه جزء منها -والتي قامت على تغيري
اجتاه فن العمارة با�ستغالل التكنولوجيا
احلديثة والت�أكيد على �سمات حياة املدينة
واختالط مهنتي العمارة وتخطيط املدن
�إذ كان ح�سن فتحي يهدف �إلى اعادة
ت�أ�صيل فن العمارة يف اجتاه الت�أكيد
على �رشوط وظروف احلياة الإن�سانية
 -خا�صة حياة ه�ؤالء الذين يعانون من

الفقر -واحتياجات الريف الفقري على
وجه اخل�صو�ص ،حيث كان ينظر دائما
من منظور اال�ستمرارية والتتابع ،ودون
انقطاع عن املا�ضي بعك�س احلركة
احلديثة لفن العمارة التي �أدت �إلى طراز
جديد للبناء املنفر (املعولب) الذي يخرج
عن رغبة النا�س الغريزية وهي ال�شعور
ب�أنهم يف بيوتهم وعلى راحتهم يف كل ما
يحيط بهم ،يعتمد ح�سن فتحي يف جتربة
املعمارية على مفردات حمددة كالبيئة،
الب�رش ،اخلالق ،اجلماعة ،الطمي.
وجتربته بحد ذاتها �أفق مفتوح �أمام
الإبداع املحلي للذات ،يف هذا ال�صدد يقول
ح�سن فتحي�" :إن العامل يف �أية حلظة �إمنا
هو �صفحة بي�ضاء يف انتظار قلمنا ،والفراغ
ال�شاغر قد يتم �شغله مبعبد �أو بكوم خبث"
وحول ا�ستخدام الطني يف العمارة يقول:
"الطني هو ال�سيد منه خلقنا ومنه نبني
و�إليه نعود" وال يخفى على �أحد مميزات
العمارة الطينية وبخا�صة يف املناطق
ذات املناخ ال�صحراوي و�شبه ال�صحراوي
تميز بخدمة الفقراء من
خالل أعماله المعمارية

حيث احلرارة يف ال�صيف والربد يف ال�شتاء،
والطني يقوم بدور ن�شط يف عملية العزل
احلراري ،وا�ستناداً �إلى ذلك دافع ح�سن
فتحي عن العمارة الطينية دفاع ًا قوي ًا
 ترتكز جتربة ح�سن فتحي املعماريةعلى " البيئوية " –�إن جاز التعبري – �أو
بتعبري �آخر على " اخل�صو�صية " وتعني
" اخل�صو�صية " يف فكر ح�سن فتحي /
ا�ستخدام وا�ستثمار موارد البيئة املحلية
وتوظيفها يف بناء عمارة حملية حتت�ضن
التقاليد الثقافية املحلية ،وهي من جهة
�أخرى حركة فكرية تعمل على حتقيق
االنقطاع بني الرتاث اال�ستعاري وال�سعي
�إلى فك االرتباط مع اجلمالية الثقافية
اال�ستعارية ،وت�ؤدي حم�صلة احلركتني
ال�سابقتني �إلى حتقيق اال�ستقالل الثقايف
املتمركز على االكتفاء الذاتي بال عدوانية
�أو �صدام.
اعتمد ح�سن فتحي بو�ضوح وات�ساق

(ال�صدق الثقايف) كمو�ضوع رئي�س
لر�سالته ،ورف�ض العمارة التي ال تكون
فطرية ونابعة من �أهلها وذات اجلذور التي
تتمحور من التكنولوجيا العامة �أكرث من
الإن�سانية العامة ،مبعنى �أن فن العمارة هو
من �أجل الإن�سانية و�أن الب�رش لي�سوا كائنات
ال تتغري ويحتاجون �إلى فن العمارة الذي
يجب �أن يتجاوب ويلبي احتياجاتهم
النف�سية والثقافية ،كما يلبي احتياجاتهم
الطبيعية والف�سيولوجية ،لذلك عار�ض
يتميز موقفه بضرورة
االعتماد على عناصر البيئة
المحلية عند البناء.

عنا�رص(العاملية) التي كانت حتاول �أن
توحد العامل يف منوذج عام للحياة م�شتق
من التكنولوجيا العامة ،وتتميز �أعماله
بب�ساطة جذابة فهو رجل معماري حريف
نا�ضج ذو ر�ؤية ثاقبة من نواحي ال�شكل
والتوازن والتناغم ،وترجع ت�صميماته
الرفيعة امل�ستوى ذات ال�سمة التلقائية
وب�ساطة واجهاته العارية من كل زينة �إلى
عبقريته اخلالقة.
مبدع قرية القرنة:
ح�سن فتحي �أبدع يف قرية "القرنة"
امل�رصية و"واحة باريز" وجدير بالإ�شارة
�أن "ريفيور" �أ�ستاذ العمارة بجامعة
�أريزونا قد �أ�شاد بتجربة ح�سن فتحي يف
قرية القرنة عند ما قال�" :إن حفريات
املعرفة بعد �ألف عام  2900م حني
يبحثون يف "القرنة" �سيجدون حفائرها
�أهم من مدينتي نيويورك وباري�س� ،إنه لو
نفذ م�رشوع القرنة يف نيويورك �أو لندن �أو
باري�س لالقى التقدير الالئق به".
وعموم ًا ميكن القول ب�أن جتربة ح�سن
فتحي املعمارية جتربة غنية تعتمد على
اخل�صو�صية الثقافية واحل�ضارية ،وترتكز
على مقومات وعوامل وموارد البيئة
املحلية ،واال�ستفادة من الرتاث واالبتعاد
عن التغريب الثقايف واحل�ضاري �أي تطبيق
جتارب غريبة على اخل�صو�صية املحلية
والبيئية ...
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في

اإلنسان الفراشة

ذلك الرقيق الرهيف الناظر للمعاني
الفرا�شة من �أرق الكائنات احل ّية و�أكرثها جما ًال ،وهي من الرقة والعذوبة �إلى ح ٍد يتنا�سب مع نوامي�س
حياتها املغايرة لكل الكائنات ،فالفرا�شة ال تقْتات �إال من رحيق الأزهار ،ومنط الغذاء الذي تعتمد عليه
يدل على النبل والإقالل مع ًا ،فالفرا�شة ر�شيقة بطبيعتها ،خفيفة الوزن ،تكاد ت�صبح جمرد �أجنحة
ملونة وزاهية ،والذين يعرفون �أنواع الفرا�شات يتعجبون من تالوين �أجنحتها ،وقد اكت�شف العلماء
م�ؤخراً �أن �أن�ساق املواد الع�ضوية التي ت�سهم يف تلوين �أجنحة الفرا�شة ال نظري لها يف الطبيعة حتى
�أنهم يعتقدون جازمني �أن معرفة كُ نه تلك املواد الع�ضوية �ستغري جذري ًا نظرتنا �إلى علم مواد الألوان،
و�ستفتح للب�رشية باب ًا جديداً يف هذا العلم الكبري ،وال�شاهد �أن النوع الواحد من الفرا�شات يتميز الواحد
منها عن الآخر بخطوط تكاد ت�شبه ب�صمة الأ�صبع الآدمية ،فال فرا�شة �إال ولها خ�صو�صيتها اجلمالية ،وال
نوع من �أنواع الفرا�شات �إال وله �ألوانه اخلا�صة به .

وكما تتعدد طبائع الب�رش تتعدد طبائع
الفرا�شات م��ن حيت �رسعة ال��ط�يران �أو
املدى الذي ت�صل �إليه يف العلو� ،أو النوع
النباتي الذي تف�ضل رحيق �أزهاره ،غري �أن
هذا التنوع الكبري يف طبائع الفرا�شات ال
يلغي واحدية املن�ش�أ والطبيعة ،فالفرا�شة
�أق��رب الكائنات �إل��ى النور .تحُ ب ال�ضياء
وتبحث عنه ،بل �إنها تتماهى مع النور حد
االحرتاق.
حتليق الفرا�شة ح��ول ال��ن��ور ترميز
ل����دوران الإن�����س��ان ح��ول احلقيقة بحث ًا
عنها ،ف�إذا بلغ الواحد منا �إلى مثابة تلك
الفرا�شات يف الع�شق التام للنور وال�ضياء
ينخلع عن ذاته وين�سكب يف احلقيقة الكلية
متماهي ًا معها ،ونافي ًا لوجوده الفيزيائي
املحدود ،ات�صا ًال مع الوجود احلقيقي الذي
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ارتقاء �إلى املِثال.
يتجاوز املرئي ،بل
ً
يعتقد ه�ؤالء �أن انتفاء الذات �أ�شبه ما
يكون بانتفاء الريقة �إيذان ًا ببداية حياة
جديدة هي حياة الفرا�شة ،فالريقة �رشهة
نهمة تق�ضي دورة حياتها يف التهام الأكل
كما لو �أنها ُخلقت لت�أكل فقط ،ف ��إذا ما
الت�شبع وا�ستهلكت
معينة من
ّ
بلغت درجة ّ
ت�رشنقت نافية وجودها
عمرها االفرتا�ضي ْ
الفيزيائي ،ومب�رشة مبيالد خلق جديد
يختلف جذري ًا عن الريقة ال�رشهة النهمة،
فالفرا�شة التي ج��اءت من �أ�صل الريقة
املغايرة متام ًا ل�سلفها تثبت �أن احلياة
مراتب ودرج��ات ،و�أن �أن�ساقها قابليات
للتغيري والتغيرُّ  ،وان امل�شيئة اقت�ضت �أن
يتحول ال ّنهم الأكول �إلى ُمقل زاهد ،والكبري
�إلى �صغري ،والزاحف �إلى طائر ،ويف تلك
املتواليات لطائف كثرية و�إ�شارات جليلة
يعلمها كل ح�صيف لبيب .
ي�شبهون الريقات
كثرياً من النا�س ْ
يف �سلوكهم االفرتا�سي ،وحبهم للملذات،
وانتظام حياتهم عرب الغريزة املجردة،
وه�ؤالء ينت�رشون بني ظهرانينا كما تنت�رش
الريقات يف احلقول ،والقليل القليل منهم
ميتلكون طبائع الفرا�شة ،وه�ؤالء نفر من
النا�س يرون �أبعد مما يراه الزاحفون على

د .عمر عبد العزيز

Omaraziz105@gmail.com

بطونهم ،امل�ست�سلمون لغرائزهم ،كما
�أنهم يتميزون بجمال ال�شكل وامل�ضمون،
لا �أي��ن��م��ا ح� ّل��وا
وي��ن����شرون �أري���ج��� ًا ج��م��ي� ً
وارحتلوا ،ويبا�رشون البهاء �صباح م�ساء،
فيما يحرتقون من �أجل ال�سمو والنبل.
ف ّت�شوا بني ظهرانيكم و�ستجدون �أ�شباه
ال�يرق��ات ،وقلة قليلة م��ن النا�س الذين
هم كالفرا�شات ،وقد �أبحر املحلّقون مع
هذه احلقيقة فقرنوا الرائي اجلميل بعوامل
الطري وحتليقاتهم ،كما ر�أينا عند فريد
الدين العطار يف كتابه " منطق الطري"
حيث ن�ستقرئ عالقة الطريان بالو�صول
�إل��ى الهدف النبيل ،وكيف �أن الطيارين
ا ُ
مل��ح�لِّ��ق�ين مي���رون ع�بر م��ف��ازات اجل��وع
واخلوف والفزع والتعب حتى ي�صلوا �إلى
مبتغاهم ،وكيف �أنهم فيما يتنكّبون م�شقة
التحليق يتحررون من �أدران الروح واجل�سد.
وعند الإمام حممد بن حممد حامد الغزايل
تنويع ًا �آخ��ر يف ر�سالته بعنوان "ر�سالة
الطري" � ..أي�ض ًا (�أبو يزيد الب�سطامي) الذي
اف�تر���ض نف�سه ط��ائ��راً بجناحني ميتدان
يف الزمان واملكان ويحلقان يف مرابع
امل��ع��اين ،و���ص��و ًال �إل���ى ال���ذات يف �أ�سمى
درجات طهرها ونقائها.
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بورتريه

مالمح ترسمها مآثر أصحابها

ك��ان �شاعراً وكاتب ًا فل�سطيني ًا ،ولد
توفيق زي��اد يف مدينة النا�رصة عام
 1929وتويف يف  5يوليو  1994بحادث طرق
مروع وهو يف طريقه ال�ستقبال يا�رس عرفات
عائداً �إلى �أريحا بعد اتفاقيات �أو�سلو� ،شغل
من�صب رئا�سة بلدية النا�رصة حتى وفاته.

توفيق زياد
أشد على أياديكم

در���س �أو ًال يف النا�رصة ثم ذهب �إلى
مو�سكو ليدر�س الأدب ال�سوفييتي� .شارك
طيلة ال�سنوات ال��ت��ي عا�شها يف حياة
الفل�سطينيني ال�سيا�سية داخ��ل الأر���ض
املحتلة ،ونا�ضل من �أج��ل حقوق �شعبه.
�إ�ضافة �إلى ترجماته من الأدب الرو�سي
و�أعمال ال�شاعر الرتكي ناظم حكمت� ،أ�صدر
توفيق زياد عدداً من املجموعات ال�شعرية
من بينها�" :أ�شد على �أياديكم ()1966؛
التي تعد عالمة بارزة يف تاريخ الن�ضال
الفل�سطيني �ضد �إ�رسائيل .تت�ضمن املجموعة
املذكورة عدداً من الق�صائد التي تدور حول
الب�سالة واملقاومة ،وبع�ض هذه الق�صائد
حتولت �إلى �أغان و�أ�صبحت جزءاً من الرتاث
ّ
احلي لأغاين املقاومة الفل�سطينية.
لعب توفيق زياد دورا مهما يف �إ�رضاب
�أحداث يوم الأر�ض يف  30مار�س ،1976
حيث تظاهر �آالف من العرب من فل�سطينيي

ال � 48ضد م�صادرة الأرا���ض��ي وتهويد
اجلليل.
لقد ظ��ل زي��اد م�ستهدفا م��ن ال�سلطة
ال�صهيونية طيلة حياته ،لقد ر�ؤوا فيه
واحدا من الرموز الأ�سا�سية ل�صمود ال�شعب
الفل�سطيني وت�صديه ل�سيا�سة احلكومة
وممار�ساتها .عدد االعتداءات التي تعر�ض
لها بيته ،حتى وهو ع�ضو كني�ست ورئي�س
بلدية ،ال يح�صى .ويف كل يوم ا�رضاب عام
للجماهري العربية هاجموا بيته بالذات
وعاثوا فيه خرابا واعتدوا على من فيه.
ق�صته يف يوم الأر���ض معروفة ،فعندما
حاولت احلكومة �إف�شال �إ�رضاب يوم الأر�ض
 30اذار  1976الذي قررته جلنة الدفاع
عن الأرا���ض��ي� ،أثبت لهم �أن القرار قرار
ال�شعب وال�شعب �أعلن اال�رضاب وجنح وكان
�شامال فنظمت ال�سلطة اعتداءاتها وقتلت
ال�شباب ال�ستة وجرحت املئات وهاجمت

بيت توفيق زياد "�سمعت ال�ضابط ب�أذين
وهو ي�أمر رجاله طوقوا البيت واحرقوه"
تقول زوجة توفيق زياد.
يتكرر االع��ت��داء يف �إ���ض�راب �صربا
و�شاتيال  1982ويف �إ�رضاب �سنة 1990
ويف �إ��ض�راب جم��زرة احل��رم الإبراهيمي
 1994ويف م��رات كثرية �أ�صيب �أف��راد
عائلته و�ضيوفه باجلراح جراء االعتداءات.
وك��ان��وا ينفذون االع��ت��داء وه��م يبحثون
عن توفيق زي��اد �شخ�صيا .غري �أن �أب�شع
االع��ت��داءات ك��ان يف �أي���ار  1977قبيل
انتخابات الكني�ست �إذ ج��رت حماولة
اغتياله ,وجنا منها ب�أعجوبة ،حتى اليوم
مل تك�شف ال�رشطة عن الفاعلني ،لكن توفيق
زياد عرفهم واجتمع �إليهم واخ�بروه عن
اخلطة وتفا�صيلها وكيف نفذوها.
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إصدارات دائرة الثقافة
�أ�صدر ق�سم الدرا�سات والن�رش بدائرة الثقافة
والإع�ل�ام بال�شارقة م ��ؤخ��راً كتاب (احل��روف
العاليات يف الت�شكيل العربي املعا�رص) ت�أليف
الدكتور خالد بن املنجي عبيدة ويت�ضمن الكتاب
موا�ضيع نقدية وتعريفية عن الت�شكيل العربي
املعا�رص ،ينق�سم �إلى ف�صلني( :ا�ستلهام حروفية
�صوفية بني املرجعية والت�أويل الثقايف ،الفكر
الت�شكيلي وابتعاث العوامل املمكنة) ،بني فيه
الكاتب مفهوم الت�صوف �ضمن �سياقه التاريخي
والإج��ت��م��اع��ي وال�سيا�سي �إل��ى جانب الفروق
اجلوهرية بني العامل والعوام.

�أما الكتاب الثاين فقد جاء بعنوان (التدوين
ال��ت��اري��خ��ي يف م��وري��ت��ان��ي��ا) م��ن ت��أل��ي��ف مِ ّني
بونعامه ،وحتدثت فيه عن التدوين التاريخي
يف موريتانيا ،حيث نوهت عن �أهميته لتبليغ
ر���س��االت احل�����ض��ارات القدمية جلميع الأج��ي��ال
احلا�رضة حتى يعوا كيفية و�صولها �إليهم.
رك���زت ال��ك��ات��ب��ة ب��و ن��ع��ام��ه ع��ل��ى ال��ت��اري��خ يف
موريتانيا وال����صراع��ات التي �سادت يف هذه
ال��دول��ة� ،إذ واجهت الكاتبة بع�ض ال�صعوبات
وحاولت تداركها مبا يخ�ص ت�أليف الكتاب منها
غياب الدليل (البيبليوغرايف) ال�شامل عن تاريخ
البالد ،وو�ضعية املخطوطات املوريتانية ،وقلة
مراكز البحوث والدرا�سات.
اجلدير �أن ق�سم الدرا�سات والن�رش يهتم بالن�رش
الثقايف والإب��داع��ي يف خمتلف حقول املعرفة
وانتقائه الكتب التي ترجع بالفائدة واملتعة على
القراء وترثي وترتقي بذائقته الفكرية والأدبية
واحل�ضارية يف �سياق التوا�صل مع الآخر وجت�سري
العالقات الثقافية والفكرية العاملية بني ال�شعوب.
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الشاعر العراقي قاسم سعودي

يتأهل لنيل جائزة أثير الشعرية ..

�أنهت جلنة حتكيم جائزة �أثري ال�شعرية التناف�س اجلمايل بني مئات الدواوين
ال�شعرية من جميع �أنحاء الوطن العربي وقد ا�ستقرت �أخريا بعد �أن مت و�ضع درجات
من قبل جميع الأع�ضاء لكل جمموعة �شعرية من �أجل الو�صول للفائزين الثالثة
الذين �سيجتمع �أع�ضاء اللجنة الكرام يف العا�صمة العمانية م�سقط ال�شهر القادم
لتحديد الرتاتب للمراكز الثالثة الأولى ..
املت�أهلون للتناف�س على تراتب املراكز الثالثة الأولى هم:
ال�شاعر قا�سم �سعودي من العراق عن جمموعته ( كر�سي العازف )
ال�شاعر حممد الهادي اجلزيري من تون�س عن جمموعته ( نامت على �ساقي
الغزالة )
ال�شاعر ح�سن �شهاب الدين من م�رص عن جمموعته ( جغرافيا الكالم )
كما مت ا�ستحداث جائزة �أثري لل�شعراء ال�شباب والتي متنح ل�شاعر ميلك موهبة
�شعرية من �ش�أنها �أن تكون �إ�ضافة حقيقية لل�ساحة ال�شعرية العربية ،ونالها
ال�شاعر اليمني حممد امله ّدي  ..ويذكر �أن الفائز الأول يح�صل على مبلغ
 10000دوالر والثاين  5000دوالر والثالث  3000دوالر مع طباعة املجاميع
الفائزة وامل�شاركة يف قافلة ثقافية يف العوا�صم الأروبية ..
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"علي بن جهم"

صاحب عيون المها
إعداد :عبد العليم حريص

وق��د اتخذ املتوكل اب��ن جهم خلي ًال
وندمي ًا وكان يفي�ض له ب�أ�رساره وي�أن�س
مبجال�سته منفرداً ،ولكن ندماء املتوكل
الآخرين وك��ان منهم ،البحرتي وم��روان
بن �أبى اجلنوب .فكادوا له لدى املتوكل
وزعموا �أنه ينظر �إلى ن�ساء الق�رص ،فغ�ضب
عليه املتوكل و�ألزمه ب��أن �أال يرتك بيته
فانقطع عن الق�رص ،ومل يتوقف الندماء عند
هذا احلد ،ولكن �أخ�بروا املتوكل على اهلل
ب�أنه �شديد الطعن له ،ويعيب ب�أخالقه ف�أمر
املتوكل بحب�سه ،وعانى ابن جهم داخل
ال�سجن وبعث بق�صيدة مع �أخيه ي�سرت�ضي
املتوكل ،وبعدها عفا عنه املتوكل وخرج
علي وحكي �أن��ه كان جال�س ًا يف املقابر
ّ
عقب خروجه من ال�سجن فمر به رجل من
�أهل خرا�سان فقال له :ويحك! ما يجل�سك
ها هنا؟ فقال:
ي�شتاق كل غريب عند غربته
ويذكر الأهل واجلريان والوطنا
ولي�س يل وط ٌن �أم�سيت �أذكره
�إال املقابر �إذ �صارت لهم وطنا

ي�شتاق كل غريب عند غربته
ويذكر الأهل واجلريان والوطنا
هناك �شعراء خلدوا ب�سبب بيت من ال�شعر� ،أو موقف يف حياتهم تظل تتناقله الروايات ،ومن
بني ه�ؤالء علي بن جهم �صاحب ق�صة عيون املها مع اخلليفة املتوكل وبداية نتعرف �إليه هو �أبو
احل�سنعلي بن اجلهم بن بدر بن م�سعود بن �سامة بن ل�ؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن الن�رض بن
كنانة ،و�أ�صله من خرا�سان ،املولود يف  188للهجرة يف بغداد ،وهو �سليل لأ�رسة عربية منحدرة
من قري�ش �أك�سبته ف�صاحة ل�سان و�أحاطت موهبته ال�شعرية بالرزانة والقوة.
ن�ش�أ يف �أ�رسة جمعت بني العلم والأدب والوجاهة والرثاء فقد كان �أخوه الأكرب حممد بن اجلهم مولع ًا بالكتب وقراءتها ،يروي عنه اجلاحظ
�أنه كان معدوداً من كبار املتكلمني جمع بني ثقافتي العرب واليونان وكان يجادل الزنادقة يف جمال�س امل�أمون ،واهتم بالثقافة العربية
دون اليونانية ،ووهب نف�سه لل�شعر و�أعر�ض عن مذهب املعتزلة ،ومال �إلى مذهب �أهل احلديث وفى ظل الدولة العبا�سية يف فرتة كانت مليئة
باالختالفات املذهبية وال�سيا�سية حتت �شعار الإ�سالم ،وقد عا�رص ثالثة خلفاء عبا�سيني هم امل�أمون  ،املعت�صم والواثق .مل يقرب من �أي
خليفة عبا�سي ،ولكن كان يوثق عالقاته مع الفكرية وال�شعرية مع رموز ذلك الع�رص ممن يتفقون معه يف �أفكاره ،فربطته عالقة فكرية جميلة
مع الإمام �أحمد بن حنبل ،وعالقة �شعرية �أجمل مع ال�شاعر �أبي متام .ومل يقبل على باب احلكم �إال عندما تولى احلكم اخلليفة املتوكل الذي
�أ�شتهر بانت�صاره ملذهب �أهل احلديث الذي �آمن به ابن اجلهم.وكان اخللفاء الثالثة ال�سابق ذكرهم يتبعون فكر املعتزلة.
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مقتله
قيل �إنه كان ي�ستعد للجهاد يف �سبيل
اهلل �أم��ام جحافل ال��روم التي كانت تهدد
الدولة الإ�سالمية ،وروي �أي�ضا – �ضمنيا
– �أنه كان مييل �إلى مذهب �أهل احلديث
الذين يقفون عند ظاهر الكتاب وال�سنة،
فقد حكى بع�ض �أ�صحابه� :أن��ه ملا �شاع
يف النا�س مذهبه ،ذكره كل �أح ٍد ب�سو ٍء من
�صديقه وعدو  ،فخرج عن بغداد �إلى ال�شام،
فاتفقنا �إلى قافلةٍ �إلى حلب ،وخرج علينا
�وم من
نفر من الأع���راب ،فت�رسع �إليهم ق� ٌ
ٌ
املقاتلة ،وخرج فيهم فقاتل قتا ًال �شديداً
وهزم الأعراب .فلما كان من غ ٍد خرج علينا
خلق كثري ،فت�رسعت �إليهم املقاتلة
منهم ٌ
وخرج فيهم ف�أ�صابته طعن ٌة قتلته ،فجئنا
به واحتملناه وهو ينزف دمه .فلما ر�آين
بكى وجعل يو�صيني مبا يريد /فقلت له:

لي�س عليك ب�أ�س .فلما �أم�سينا قلق قلق ًا
�شديداً و�أح�س باملوت ،فجعل يقول:
�أزيد يف الليل ليل
وذكرت �أهل دجيل

�أم �سال بال�صبح �سيل
و�أين مني دجيل

ف�أبكى كل من كان يف القافلة ،ومات
م��ع ال�سحر ،فدفن يف ذل��ك امل��ن��زل على
مرحلة من حلب ،ومات بني �أيديهم عام
 249للهجرة.ووجدت معه رقعة بعد موته
مكتوب عليها:
للغريب يف البل ِد النا
وارحمتا
ِ
زح ،مـاذا بـنف�س ِه �صنـعا
ِ
فـارقَ �أحبا َب ُه فـما انتفعـوا
بالعي�ش من بعد ِه وال انتفـعا
ِ
ُـرب َدا ِرهِ ـ ُم
كان عزيزاً بق ِ
حتى �إذا ما تباعدوا خ�شـعا
يقولُ فـي ن�أي ِه وغُ ـربـته
هلل كُ ُ ّل ما �صنعـا
عد ٌل مِ ن ا ِ
ابن جهم وعيون المها
هي تلك الق�صة التي تروى �أنه عندما
قدم �إلى بغداد لأول مرة ووقف بني يدي
املتوكل �أن�شده ق�صيدة قال فيها:
�أنت كالكلب يف حفاظـك للـود
وكالتي�س يف قراع اخلطوب
�أنت كالدلو ال عدمنـاك دلـواً
من كبار الدال كثيـر الذنـوب
فعرف املتوكل قوته ،ور ّقة مق�صده و
خ�شونة لفظه ،وذلك لأنه و�صف كما ر�أى و
لعدم املخالطة و مالزمة البادية ،ف�أمر له
بدار ح�سنة على �شاطئ دجلة فيها ب�ستان
يتخلله ن�سيم لطيف واجل�رس قريب منه،
ف�أقام �ستة �أ�شهر على ذلك ثم ا�ستدعاه
اخلليفة لين�شد ،فقال :

عيون املها بني الر�صافـة واجل�سـر
جلنب الهوى من حيث �أدري وال �أدري
خليلـي مـا �أحلـى الهـوى و�أمـره
�أعرفنـي باحللـو منـه وبالـمـ َّر
كفى بالهوى �شغ ًال وبال�شيـب زاجـراً
لو �أن الهوى ممـا ينهنـه بالزجـر
مبا بيننا مـن حرمـة هـل علمتمـا
�أرق من ال�شكوى و�أق�سى من الهجر؟
ل�سـره
و �أف�ضح من عيـن املحـب ّ
وال �سيما �إن طلقـت دمعـة جتـري
و�إن �أن�ست للأ�شياء ال �أن�سـى قولهـا
جارتها مـا �أولـع احلـب باحلـر
فقالت لها الأخـرى فمـا ل�صديقنـا
معنى وهل يف قتله لك مـن عـذر؟
وراح ابن جهم ي�سرت�سل يف �أبياته حتى
قال املتوكل� :أوقفوه ف�إين �أخاف �أن يذوب
رقة ولطافة.
ولكن كثريين من ي�شككون يف �صدق
هذه الرواية التي تناقلتها الكتب واملجال�س
الأدبية منذ وروده��ا وحتى اليوم فريى
صال يف
املكذبون لهذه الرواية �أنه مولو ٌد �أ� ً
بغداد! هذه املعلومة وحدها كفيلة ب�أن
ُتفند الق�صة كلها ،ويف بع�ض الكتب جند
�إ�شار ًة للغة ابن اجلهم القوية واجلزلة يف
�شعره ،والتي قد ي�ستدل بها البع�ض على
(بدويته) ،احلقيقة هي �أن علي بن اجلهم،
كما �أ�رشنا ،كان ح�رضي املولد واملن�ش�أ.
�أ�ستح�سن امل�أمون �أي�ض ًا �أبيات ال�شعر
التي قالها يف ال�شطرجن:
�أر�ض مربعة حمراء من �أدم ما بني
بالكرم
�إلفني معروفني
ِ
�أي�ضا قوله:
�أَبلِغ �أَخانا َت َولّى اللهَ ُ ُ�صح َب َت ُه
نت ال �أَلقا ُه �أَلقا ُه
�أَنيّ َو�إِن كُ ُ
َو�أَ َّن طَ رفيِ َ َمو�صو ٌل ِب ُر�ؤ َي ِت ِه
ثواي َمثوا ُه
َو�إِن ت َ
َباع َد َعن َم َ
َ�ست �أَذكُ ُر ُه
اللهَ ُ َيع َل ُم �أَنيّ ل ُ
َ�ست �أَن�ساه
َوكَ يفَ �أَذكُ ُر ُه �إِذ ل ُ
103

تجارب
استخدامات غريبة للحليب

السمك المجمد

تنظيف الجلود

تنظيف اجللود القدمية وامل ّت�سخة
ي�صبح �سه ًال مع احلليب .افركي
اجللديات باحلليب لإزالة الت�شققات
وتنظيف اجللد و�إعادة اللّمعان �إليه.

�ضعي الأ�سماك املجمدة يف وعاء
من احلليب �أو اتركيها فيه حتى
يذوب الثلج عنها .احلليب يطري
ال�سمك املجمد ويعطيه طعم ًا لذيذاً
ك�أنه طازج.

األثاث الخشبي

احلليب احلام�ض يعمل كملمع للأثاث
اخل�شبي .ر�شي احلليب ال�سائل على
الأ�سطح اخل�شبية وام�سحيه بفوطة
نظيفة رطبة.

لسلق الذرة

ا�سلقي �أكواز الذرة يف ماء
�أ�ضيفي �إليه ن�صف كوب من
�سيح�سن ذلك
احلليب ال�سائل.
ّ
طعم الذرة كثرياً.

مطر ٍّ لليدين الجافتين

اغ�سلي يديك باحلليب عدة مرات يف اليوم ملدة
مطر لليدين
�أ�سبوع �أو �أ�سبوعني� .إنه �أف�ضل ّ
اجلافتني.
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األردن

عمان /حليمة المال
ّ

طبيعة خالبة وآثار عريقة

بدءاً من الطبيعة لوادي رم و�صوال �إلى و�سط مدينة عمان ال�صاخبة ،ومن الآثار
الغنية التي خلفتها احل�ضارات ال�سالفة حتى مياه البحر امليت الهادئة ،يربز الأردن
كوجهة ال مثيل لها ،حيث يقدم لك م�شاهد غام�ضة مده�شة تخطف الأنفا�س ،كما يقدم لك
الأردن �أماكن مريحة للإقامة وفق �أعلى املعايري ،و�أطباق ًا �شهية من الطعام منتقاة بعناية
فائقة� ،إلى جانب الكثري من الن�شاطات التي ال ميكن ح�رصها ،والتي تقدم للزوار الكثري من
الإثارة واحلما�سة واحليوية كل يوم.

الفتوحات اإلسالمية:
كان �أول انت�شار للإ�سالم خارج �شبه
اجلزيرة العربية نحو ال�شمال ،فكان الأردن
باب الفتوحات الإ�سالمية وكنتيجة لذلك،
فقد قامت عدد من املعارك اال�سرتاتيجية
خ�لال القرن ال�سابع يف املنطقة :غزوة
م�ؤتة ومعركة الريموك ومعركة فحل.
وقد ا�ست�شهد العديد من �صحابة �سيدنا
ونبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،وقادة
اجلي�ش الذين ق��ادوا امل��ع��ارك وال��غ��زوات
ودفنوا يف الأردن ،وم��ات��زال �أ�رضحتهم
ومقاماتهم حمافظ ًا عليها ،وت���زار من
قبل العديد من النا�س .ومن �أهم املناطق
اجلانبية للزائرين موقع �أهل الكهف الواقع
�إلى اجلنوب ال�رشقي من عمان حيث ذكرت
وقائع ق�صة �أهل الكهف يف القر�آن الكرمي،
كما �أنها معروفة يف التاريخ الإ�سالمي
وامل�سيحي.
القصور الصحراوية:
جت�سد الق�صور ال�صحراوية مثا ًال رائع ًا
للفن وهند�سة العمارة الإ�سالمية حيث تقف
�شاهدة على حقبة تاريخية غنية عا�رصتها
املنطقة ،وت��روي الف�سيف�ساء واللوحات
اجل��داري��ة والأح��ج��ار والر�سوم والنقو�ش
اجلب�صية امل�ستوحاة م��ن احل�����ض��ارات
الفار�سية والرومانية واليونانية ،روايات
ال ح�رص لها عن احلياة خالل فرتة القرن
الثامن.
وقد �سميت بالق�صور نظراً لأهميتها،
فقد كانت تخدم �أه��داف� ًا ع��دة ،ك��أن متثل
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الخزنة في البتراء

صورة لقوس صخري من صحراء وادي رم

حمطة لقوافل احلج ومراكز جتارية وزارعية
بالإ�ضافة �إلى ا�ستخدامها كح�صون منيعة،
الأمر الذي �ساعد احلكام على تقوية الروابط
مع البدو املحليني ،وميكنك زيارة العديد
من هذه الق�صور املحمية ،املنت�رشة �إلى
�رشق وجنوب العا�صمة عمان ،يف جولة
واحدة �أو اثنتني على الأكرث.

اجلميلة �أر�ضية غرفتني منه ،وقد مت جتديد
كل من ق�رص امل�ش ّتى وق�رص احلرانة وق�رص
الطويلة وق�رص احلالّبات� ،أما بالن�سبة �إلى
القلعة البازلتية ال�سوداء يف الأزرق فهي
ت�ستخدم ب�شكل دائم ،منذ العهد الروماين
قدمياً ،وحتى عهد الثورة العربية حيث
ا�ستخدمها لورن�س العرب مركزاً للقيادة.

قصر عمرة:
يعد ق�رص عمره �أح��د �أه��م ال�رصوح
التي متت املحافظة عليها ،موقع ًا للرتاث
العاملي التابع لليون�سكو ،ويغطي �سقفه
وج��دران��ه ال��داخ��ل��ي��ة ر���س��وم��ات ج��داري��ة
متميزة ،كما تك�سو الف�سيف�ساء امللونة

وادي رم
�أع��ظ��م و�أروع بقعة يف ال�����ص��ح��راء
الأردن��ي��ة ،فهو موقع طبيعي مده�ش ،مل
مت�سه يد �إن�سان ت�شكل املتاهة املتكونة من
ّ
الأل�سنة ال�صخرية ال�ضخمة والتي تنت�صب
على ارتفاع  1750مرتاً_حتدي ًا طبيعي ًا
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من الأ�سماك وال�شعب املرجانية التي ال
ميكن ح�رصها على الإط�ل�اق ،كما ينعم
امل�ستجمون بعدد م��ن الن�شاطات التي
تر�ضي �أذواق��ه��م على تنوعها ،ب��دءاً من
املغاط�س �إلى ال�صيد والإبحار ،بالإ�ضافة
�إل���ى ال��ق��وارب الزجاجية مل��ن يف�ضلون
اال�ستمتاع باحلياة البحرية عن بعد ،ت�ضم
العقبة العديد من الفنادق واملرافق التي
تنا�سب كافة الأذواق وامليزانيات ،وميكنك
اال�ستفادة من كونها منطقة حرة و�رشاء
الكثري من املنتوجات ب�أ�سعار منخف�ضة.

أم قيس

يف وجه مت�سلقي اجلبال املحرتفني،
ك��م��ا مي��ك��ن مل��ح��ب��ي ري���ا����ض���ة امل�����ش��ي
اال�ستمتاع بالهدوء وال�سكينة التي متنحهم
�إياها امل�ساحات الفارغة على مد النظر،
بالإ�ضافة �إل��ى ال��ودي��ان العميقة و�آب��ار
املياه االرتوازية ،و�صو ًال �إلى النقو�شات
ال�صخرية التي يبلغ عمرها  400عام،
وغريها الكثري من الكنوز املده�شة التي
يخفيها ال�ساحر يف �أح�ضانه.
أم قيس
وت�سمى "جدارا" قدمياً ،ت�شتهر ب�أنها
مركز للثقافة وال�شعر والفنون ،فقد كانت
مقراً لعدد من ال�شعراء والفال�سفة ،جتثم �أم
قي�س على قمة اله�ضبة امل�رشفة على وادي
الأردن وعلى بحرية طربيا ونهر الريموك
وه�ضبة اجل���والن ،وت�ضم ب�ين ثناياها
�ساحة مذهلة حماطة بالأعمدة بالإ�ضافة
�إل��ى �آث��ار مل�رسحيني ميكنك اال�ستمتاع
بروعة امل�شهد ،ومن ثم تناول الطعام على
�رشفة �أح��د املطاعم الراقية ذات �إطاللة
تخطف الأب�صار.

108

العقبة
ن��اف��ذة الأردن على البحر الأح��م��ر،
ومكان مثايل ملحبي ريا�ضة الغو�ص،
فتزخر مياه العقبة ب�أعداد و�أ�شكال متنوعة

البتراء
هي واح��دة من عجائب الدنيا ال�سبع
وهي بال �شك �أعظم كنوز الأردن و�أحد �أهم
مناطق اجلذب ال�سياحي فيه� ،إنها مدينة
عظيمة وفريدة قام الأنباط الذين ا�ستقروا
يف املنطقة قبل حوايل  2000عام بنحتها
يف ال�صخر ،ثم عمدوا �إل��ى حتويلها �إلى
نقطة جتمع ومعرب رئي�س لتجارة احلرير
والتوابل وغريها من ال�سلع التي تربط ك ًال
من ال�صني والهند والدول العربية اجلنوبية،
عَ مان

مع م�رص و�سوريا واليونان وروما.
وبحلول القرن ال�ساد�س ع�رش ،غابت
البرتاء متام ًا عن �أنظار العرب ،وبقيت
مندثرة م��دة  300ع��ام� ،إل��ى �أن اقتنع
رحالة �سوي�رسي ،يدعى جوهان لوديرج
بريكهار ،مر�شداً �سياحي ًا كان يرافقه �إلى
موقع املدينة امل��ف��ق��ودة ،ق��ام باركهاد
بتدوين املالحظات والر�سومات �رساً وكتب
قائالً" :على الأرجح �أن الآثار املوجودة يف
وادي مو�سى هي ملدينة البرتاء العتيقة،
وتعترب البرتاء موقع ًا من مواقع الرتاث
العاملي املعتمدة من قبل "اليون�سكو".
شاطئ العقبة

َعمان العاصمة
م��دي��ن��ة ف��ري��دة مت���زج ب�ين احل��داث��ة

والأ���ص��ال��ة ،ت��ق��ع ع��ل��ى ه�ضبة تتو�سط
ال�صحراء الأردنية ال�ساحرة ووادي الأردن
اخل�صيب ،تتباين ط��رز الت�صاميم يف
البناء يف قلب املدينة ،حيث جتد املباين
الع�رصية والفنادق واملطاعم واملعار�ض
الفنية وحم�لات املالب�س متاخمة �إل��ى
املقاهي التقليدية وور�ش احلرف اليدوية،
فحينما تذهب جتد دلي ًال ي�شهد على ما�ضي
املدينة العريق.
وتتوج مدينة عمان قلعة ح�صينة،
حيث ت�ضم �آث���اراً ملعبد هريقل ،وق�رصاً
من العهد الأموي ،وكني�سة بيزنطية ،وعند
�أط��راف هذه القلعة ال�شاخمة ميتد املدرج
الروماين �سانح ًا املجال ل� 6000شخ�ص
اال�ستمتاع بفعالياته ون�شاطاته على مر

الع�صور.
ون��ظ��راً الزده����ار امل��دي��ن��ة واع��ت��دال
مناخها ،يتمركز ح���وايل ن�صف �سكان
الأردن يف مدينة عمان ،وعادة ما حتتوي
ال�ضواحي ال�سكنية للعا�صمة على �شوارع
وطرقات م�شجرة حماطة مبنازل بي�ضاء
�أنيقة مت�شابهة النمط والت�صميم� .أم��ا
و�سط املدينة فهي منطقة قدمية تقليدية،
حيث حتتوي على دكاكني �صغرية لإنتاج
وب��ي��ع ك��ل م��ا ق��د يتبادر �إل���ى الأذه���ان،
ب���دءاً م��ن امل��ج��وه��رات وال��ذه��ب والف�ضة
والتحف التقليدية ،وانتهاء �إلى املالب�س
واملنتوجات احلديثة.
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إشراف  :عائشة عثمان

َبقَّل :ال�شجر ظهر يف �أطرافه وريقات خ�رض ،ت�شبه �أظفار الطري يف الربيع.
الع َمل َُّ�س :ال�رسيع القوي على ال�سري ،اخلبيث من الكالب والذئاب.
َ
َ�س َج َح :ال�شيء قل حلمه ،الوجه �أو نحوه� :سهل والن ،خلقه �سهل.
ا َّتك ََع:ال�شيء ا�شتد.

السائل والبخيل

فلما وقف بباب ال َّدار �أقبل �سائل فقري عليه هيئة العدم،
لل�سكنّ ...
ذهب �أبو نوا�س مع رجل بخيل لي�ست�أجر له داراً َّ
وتق َّدم من البخيل وقال له :ح�سنة هلل يا موالي ...فقال له :فتح اهلل عليك ..فذهب يف �سبيله ..وبينما هما واقفان جاء
مما �أَعطاك اهلل .فقال البخيل :حننَّ َ اهلل عليك� ،سرِ يف طريقك ..فم�ضى ال�سائل ،وبعد برهةٍ
�آخر وقال� :صدقة يا ِّ
�سيدي َّ
مما �أعطاك اهلل  ...فقال البخيل :ا ُ
هلل يعطيك .فم�ضى الرجل.
دي
�سي
يا
ني
�
فقال:
رابع
وجاء
ً،
ا
جاء ثالث ف�رصفه �أي�ض
أعطِ
ِّ
َّ
نوا�س :ال خوف
َ
والتفت الرجل �إلى �أبي نوا�س وقال :لقد �أَ ْع َج َبنِي البيت لوال كرثة ال�سائلني يف هذه اجلهة؛ فقال �أبو ّ
ي�رضك من �أمرهم �شيئ ًا مهما كرثوا �أو قلّوا.
�سيدي منهم ما َ
عليك يا ِّ
دمت حتفظ هذه اجلملة التي ت�رصفهم بها ...ولي�س ُّ
الرجل وذهب دون �أن ي�ست�أجر البيت!
فخجل ّ

أقــــوال

ا�سم � googleأتى من خط�أ يف نطق كلمة
 ،googolوالتي تعني رقم واحد ،متبوعا مبئة
�صفر.

لي�س هناك �أجمل من قطعة ب�سيطة
حتمل عبق الرتاث...

مــــــــأثــــــورة

تناول الأع�شاب الطبيعية بني الوجبات حيث ت�ساعد
على اله�ضم وتخل�ص اجل�سم من ال�سموم وال�شوائب.

ثالث

هن رأس التواضع
�أكرب كر�سي �صنع يف ال�سويد عام  1944م ،وطوله 9

�أمتار ون�صف.

ارتفاع الفيل ميكن معرفته عن طريق ح�ساب
طول قدمه ،ومن ثم م�ضاعفة الرقم.
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تصوير خالد المرشودي

عن علي ر�ضي اهلل عنه قا ل :ثالث
هن ر�أ�س التوا�ضع� :أن يبد�أ بال�سالم من
لقيه ،وير�ضى بالدون من �رشف املجل�س،
ويكره الرياء وال�سمعة.

قصة مثل بلغ السيل الربى
يروى �أن رج ًال كان ي�صطاد الأ�سود ،ويف ذات يوم خطر له �أن �أف�ضل طريقة متكنه من
ا�صطياد الأ�سد �أن يحفر له حفرة يف مكان مرتفع ،فعندما ي�أتي الأ�سد ويقع فيها ي�ستطيع �صيده.
وذات يوم �أمطرت ال�سماء مطراً غزيراً وتكونت �سيول قد غمرت احلفرة مما �أعاق الرجل عن
الو�صول �إليها وبقي حائراً ال يدري ما يفعل واعتربه �أمراً ي�صعب تفاديه والت�رصف حياله فقال:
"بلغ ال�سيل الزبى"
والزبى جمع زبية وهي احلفرة .وقد ورد املثل ب�صيغة �أخرى (بلغ املاء الربى) والربى جمع
ربوة ،فذهب قوله هذا مث ًال ي�رضب يف وقوع ال�رش الفظيع كقول ال�شاعر:

قد بلغ املاء الزبى فال غري

واختار يف الدين احلرري النظر

وات�سع ا�ستخدام املثل ف�صار ي�رضب على الرجل حني تناط به م�س�ؤولية تثقل كاهله
�أو على من يكلف بعمل ال يقوى على �إجنازه وكذلك من يطيل التفكري يف م�س�ألة ت�ستنزف كل
قواه الفكرية.
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on ine

ندم  . . .بعد ثماني سنوات!
اعتذر ل�ص جمهول �رسق حذاء رجل �سعودي يف �أحد املنا�سبات
قبل ثماين �سنوات يف مدينة جدة عرب ر�سالة مكتوبة بالكمبيوتر
�أكد فيها خط�أه وقدم له مبلغ  500ريال كتعوي�ض عن ت�رضره
من �رسقة احلذاء.
ووفق ًا للتفا�صيل ف�إن ال�ضحية كان يف منا�سبة زواج �أحد
�أقربائه ووق��ت الع�شاء اختفى ح��ذاءه ما ا�ضطره �إل��ى �أن يعود
�إل��ى منزله دون احل��ذاء ال��ذي لب�سه لأول مرة وك��ان قد خ�ص�صه
للمنا�سبات ال�سعيدة.

كعكة الزفاف..
لخسارة الوزن
على نحو ال ي�صدق ،خ�رست عرو�س ثلثي وزنها بعد �أن ر�أت نف�سها

ممثلة يف حتفة بدينة على كيكة حفل الزفاف .فالريي ميكلني (25

عاماً) من بريطانيا �أخذت نذرا على نف�سها �أن تخ�رس من وزنها على
الأقل  51كيلو وذلك بعد �أن عقدت املفاج�أة ل�سانها حني ر�أت �شكل
ج�سدها على تورتة العر�س بجانب عري�سها النحيل .تقول فالريي
"ع�شت بدينة طيلة طفولتي ومراهقتي وكان التح�ضري لعر�سي �أمرا
م�ؤملا .فقد وجدت �صعوبة يف �إيجاد �أي �شيء جميل وينا�سبني ب�سبب
وزين".
على �أي حال مر حفل الزفاف وقررت فالريي بعده �أن تبد�أ يف
حميتها التي ا�ستمرت � 18شهرا متوا�صال .والآن تلب�س فالريي قيا�س
� 10أي  38باملقا�سات العربية بعد �أن كانت ترتدي .50
وتعمل فالريي حاليا متطوعة يف مركز لتخ�سي�س الوزن
تعطي ن�صائح من جتربتها.

 10ساعات تفصل
بين وفاة زوجين

بناء المسجد شرط للصلح !
طفلة تنقذ المنزل من السرقة
ذكرت �صحيفة نيويورك دايلي نيوز الأمريكية� ،أن طفلة
�أمريكية مل يتجاوز عمرها الأرب��ع �سنوات� ،ساعدت ال�رشطة
يف القب�ض على مربيتها التي ا�ستغلت �صغر �سنها وتواجدهما
وحدهما لت�رسق املنزل.
ويف التفا�صيل� ،أف�سدت الطفلة �آب��ي خطة املربية وذلك
عندما ق�صت على ال�رشطة الرواية احلقيقية لل�رسقة ،بعدما
خططت مع �صديقها ل�رسقة املنزل ،وا�ستغال غياب �أ�صحابه
لتنفذيه اجلرمية ،وحاوال �إقناع ال�رشطة بتعر�ضه حلادثة �سطو
من قبل بع�ض الل�صو�ص امل�سلحني� ،إال �أنهما مل يتنبها �إلى �أن
�آبي �شاهدت كل ما حدث.
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فقط

خداع الفيسبوك  . . .تسبب بانتحاره

�أقدم �شاب فلبيني على االنتحار من الطابق ال�ساد�س ملركز جتاري
مبدينة "باتاجنا�س" بعد �أول لقاء له بفتاة عرفها على موقع "في�سبوك".
و�أورد موقع "ذا فليبني تريند" �أن ال�شاب "روبرتو غونزالي�س" كان
يردد قبل انتحاره" :هل حقا هذه �أنت؟ كيف ميكن �أن تكوين تلك الفتاة؟
لقد خدعتني ملدة �ست �سنوات".
وبني املوقع �أن" :الفتاة كانت تبعث لل�شاب ب�صور جميلة ال عالقة
لها ب�شكلها احلقيقي".
�أما الفتاة فقالت ،بعد ا�ستجوابها من طرف ال�رشطة" :قال يل �إنني
ال �أ�شبه ال�صور التي �أر�سلتها ،مل �أعرف �أن مظهري �سيكون مهما جدا
بالن�سبة له ،اعتقدت �أنه �سيقبل بي كما �أنا".

رف�ضت زوجة �سعودية باملدينة املنورة الهدايا واملبالغ املالية املقدمة من
زوجها لتوافق على الت�صالح معه والرجوع �إليه بعد ت�أزم العالقة بينهما ،وطلبت منه
امل�ساهمة يف بناء �أحد امل�ساجد باملنطقة ك�رشط �أ�سا�سي للرجوع �إليه مرة �أخرى.
ووافق الزوج على الفور رغم اندها�شه من ال�رشط الذي و�ضعته الزوجة ،وعندما
�س�ألها عن �سبب اختيارها لهذا ال�رشط ،ورف�ضها الهدايا واملبالغ التي قدمها لها،
�أجابته ب�أنها ترغب يف �أن يبد�آ حياتهما من جديد بعمل �صالح يكون فيه خري لهما
ولأبنائهما.

رسالة طفلة  . . .إلى "غوغل"

ت��ويف زوج���ان مل يفرتقا
ليوم واحد خالل مدة زواجهما
التي طالت  68عام ًا يف نف�س
ال���ي���وم ،ح��ي��ث ف�صلت ع�رش
�ساعات بني وفاتهما.
وح�����س��ب وك��ال��ة "�أنباء
ال�رشق الأو�سط" ،دخل جورج
عاما �إلى العناية
دوتي ً 91
املركزة للعالج من عدوى يف
ال��رئ��ة ،عندما توفت زوجته
دوروثي  92عام ًا فج�أة.
وذك��رت �صحيفة "الديلي
ميل" الربيطانية �أن الزوجني
التقيا لأول م��رة يف مدينة
م��ان�����ش�����س�تر خ��ل�ال احل���رب
العاملية الثانية.

بعثت طفلة �أمريكية تدعى “كيتي” بر�سالة �إلى �رشكة غوغل
تطلب فيها �إجازة ليوم واحد ،لوالدها املوظف يف ال�رشكة ،لالحتفال
بعيد ميالده ،لتفاج�أ الطفلة برد �رسيع من ال�رشكة ت�ؤكد فيها منح
والدها �إج��ازة �أ�سبوع كامل ب��د ًال من يوم واح��د .وج��اء رد �رشكة
“غوغل” على الطفلة كالآتي“ :العزيزة كيتي ،لقد عمل والدك بجد
وبعزمية لت�صميم �أ�شياء جميلة قدمها لل�رشكة وملاليني النا�س حول
العامل ،ومبنا�سبة عيد ميالده �سنمنحه �إج��ازة �أ�سبوع ًا كام ًال يف
بداية �شهر يوليو ،بد ًال من يوم واحد” .جتدر الإ�شارة �إلى �أن و�سائل
التوا�صل االجتماعي �ساهمت يف تقدمي خدمات وم�ساعدات عديدة
عن طريق �إر�سال ر�سائل م�شابهة� ،ساهمت يف �إنقاذ حياة البع�ض.
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تسالي

إعداد :د .نورا الشرابي

كلمة السر
الكلمات :

كلمات متقاطعة

بقدر الكد تكت�سب املعايل ومن طلب العال �سهر الليايل
يحمل  -فظ � -صعب  -ظافر  -جميل  -طليق  -حلم
 ه�ش  -هر  -لولب � -شك  -الرعد � -سام  -هدهد -فخ  -برع

أفقيا :
 - 1قائد الفر�س يف معركة القاد�سية -
من الف�صول الأربعة يف ال�سنة
�ساعد معكو�سة َ -ث ْني
- 2مالك ال�شيء َ -
�- 3أداة نداء  -ا�سم القمر عند اكتماله -
تتمة املقولة "�آخر الطب ال "...معكو�سة
- 4اللطافة والرقة  -و ّزعت
و َجع معكو�سة � -أحد الوالدين معكو�سةَ 5
- 6ي�ستخدم للكتابة َ -ع ُدو
وع ْجز معكو�سة  -بحر
َ - 7ي ْت َبع �َ -ض ْعف َ
معكو�سة
- 8ح�صان معكو�سة  -عا�صمة مالطا
�- 9ضد �سيء معكو�سة  -كرب ليغدو �شاب ًا
معكو�سة
- 10م�ؤلف كتاب القانون

سؤال المسابقة :

�صاحب كتاب "حتفة النظار يف غرائب الأم�صار
وعجائب الأ�سفار"

الحل

عموديا :
خل َدع
- 1حرف مكرر  -ا ِ
- 2طريق  -اهرت أ� و َق ُدم
- 3من كواكب املجموعة ال�شم�سية
- 4حرف جر ُ -ملكي َ -خ ْ�صم
- 5مكت�شف الدورة الدموية
�- 6صوت الربق  -ينا�ضل معكو�سة
- 7حيوان عا�شب  -حرف تمَ َ ّني معكو�سة
- 8نبات ي�ستخدم ل�صنع �رشاب  -وا ِلدِي
معكو�سة
�سب معكو�سة
- 9يحلّق ّ -
�- 10أ�صغر عا�صمة يف العامل

المربع الذهبي
كلمات متقاطعة
تراه يف الرب دوما
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وال نباتا برب
مع �أنه يف البحر

كلمة السر

ولي�س �صنف جماد

وال دماء ت�رسي

الجواب  :ابن بطوطة

ولي�س فيه حياة

ما �ساكن يف القرب

ألغاز شعرية

املأ الفراغات يف املربع ال�سحري
بحيث يكون جمموع �أي مربعات
عمودية �أو �أفقية �أو قطرية هو العدد
90

يا نابه الفكر قل يل

الجواب  :حرف الباء

المربع الذهبي

ألغاز شعرية
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الحشمة وسريالية
الخطوط..
وتناغم األلوان
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ان�����س��ج��ام�� ًا م���ع الأج�����واء
ال����شرق��ي��ة ع��م��وم�� ًا والإ���س�لام��ي��ة
خ�صو�صا ،اخرتنا لل�سيدات املهتمات
بالأناقة ال�رشقية التي جتمع بني احل�شمة
واللم�سة الع�رصية ،ع��دة ت�صاميم من
جمموعة م�صممة الأزياء الإماراتية زرينة
يو�سف لعام  ،2014والتي عر�ضتها يف
دبي م�ستلهمة تفا�صيلها من مغارة جعيتا
يف لبنان التي ر�شحت لتكون على قائمة
"عجائب الدنيا ال�سبع" احلديثة.
ف�ساتني طويلة تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي

على تداخل �أقم�شتها وخطوطها ب�شكل
هند�سي �شبه ع�شوائي لكنه من�سجم مع ذاته
ومع املو�ضة.
متيزت املجموعة بف�ساتني خمتلفة
الأل����وان مثل الأزرق ال��داك��ن ،والف�ضي
والأبي�ض وال�برون��زي و�أل���وان البا�ستيل
مثل الربتقايل الفاحت جداً ،وكلها رافقتها
تطريزات وخطوط حافظت على اللم�سة
ال�رشقية ،فيما تنوعت الأقم�شة مع الرتكيز
على ال�شيفون كخامة م��راف��ق��ة لكافة
الت�صاميم مهما اختلفت �أقم�شتها.

كما برزت يف بع�ض الف�ساتني الياقة
العالية املزخرفة بخطوط متداخلة ُتغني
عن املجوهرات والإك�س�سوارات.
يظهر يف الف�ساتني املختارة"الكيب"
ال��ط��وي��ل م��راف��ق��ا للت�صاميم الأ�سا�سية
وين�سدل من الأكتاف ليتما�شى مع طول
الف�ستان من اخللف ،ويبدو مثل عباءة
�رشقية ترافق الف�ستان لتمنح املر�أة �إطاللة
ملكية ،ويف الوقت ذاته حتافظ على خط
احل�شمة الذي تنتهجه امل�صممة يف �أغلبية
ت�صاميمها.
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يف حني مت تزيني �أحذية الكعب العايل بال�شبك ،طبعة جلد الفهد �أو
الأ�رشطة ،كما نالت الأحذية امل�سطّ حة االهتمام الرائع نف�سه مع �إ�ضفاء
زخرفات من امل�شابك
�إليها مل�سات من املخمل الناعم� ،إلى جانب
ٍ
والعقود.
متثل ال�صورة التي ر�سمها املخرج رويج لإيطاليا ،ر�ؤية ملدينة
ّ
حقيقية مفعمة باحلياة .مت ت�صميمها يف بريتون ،و�صنعها يف
�إيطاليا،ت�ضيف ال�رشائط الفيني�سية �سحراً �إيطالي ًا داكن ًا �إلى جمموعة
’ ‘London Bمن "كريت جايجر" لأحذية الكعب العايل.

"كيرت جيجر"

تشكيلة نسائية لموسم خريف وشتاء

إعداد  :عهود حسن
جمموعة �أح��ذي��ة مفعم ًة ب��ق��وة ال��ت���أل��ق،
الر�سومات ،الأقم�شة ،والكعب العايل ،مت ت�صميم هذه
الت�شكيلة لتتما�شى مع ذوق فتاة "كريت جيجر" التي
تتوق للتقاليد الربيطانية و�سحر املو�ضة� .صنادل
ب�أ�رشطة و�أخفاف مع زخرفات من النجوم والأحجار،
�إل��ى جانب تدرجات يف الأل��وان البنية والرتابية،
كل ذلك مع �أقم�شة من ال�صوف الناعم وجلد الظباء
الفاخر لإطاللة مثالية يف الريف الإجنليزي .ت�ضمن
ت�صاميم’ ‘Chelsea‘، ’Derbyو’�‘Go-Goإ ّن
احلذاء امل�سطّح واحلذاء العايل �إلى ما فوق الركبة ما
زاال رائدين يف �سباق املو�ضة.
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وي�ضيف اللون القرمزي مل�سة �أكرث
ق��وة �إل��ى الإك�س�سوارات مع حقائب جلد
�سافيانو ذات الأ���ش��ك��ال الكال�سيكية،
ودرج��ات �أل��وان ت�شمل القرمزي ،اخلمري
والأرج���واين اجل���ذاب� ،إل��ى جانب طبعات
جلد الثعبان .يف هذا املو�سم ،يتم تقدمي
حقيبة " "Londonمن جلد �سافيتو مع
إ�صدار
�رشائط فيني�سية مدهونة باليد ذات � ٍ
حم��دود ،تالئم �أحذية "Kurt Geiger
."London
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أخــبـار

صيف بالدي

يعقد ورشة عمل

5

�ضمن فعاليات الربنامج الوطني �صيف بالدي  2014الذي تنظمه وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع
بالتعاون مع الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة عقدت جلنة التميز والتقييم ور�شة عمل حول "منهجية التقييم"
للمراكز ال�صيفية امل�شاركة يف فعاليات �صيف بالدي هذا العام ،والبالغ عددها  60مركزاً� ،إ�ضافة �إلى اللجان الفرعية
امل�رشفة على الفعاليات ،وذلك مبقر الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة.
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 .1الفتيات خالل دورة ال�سباحة التي تقام حتت �شعار ال�سباحة
للجميع.
�.2صورة جماعية للأطفال امل�شاركني يف الفعاليات.
.3خالل ور�شة العمل حول "منهجية التقييم".
 .4الفتيات لعنب جمموعة من الألعاب املائية منها جتميع الكرات
والت�سابق �ضمن فريق.
 .5الفتيات خالل ور�شة الكتابة.
 .6تنوع الأن�شطة حفز الفتيات على امل�شاركة.
.7جانب من ور�شة التجميل .
.8ور�شة الطهي للفتيات.
 .9ور�شة الأعمال اليدوية الرتاثية.
.10ور�شة الألعاب الرتاثية.

121

افتتاح بطولة الجائزة الكبرى
لشطرنج السيدات

مبادرة زايد العطاء تطلق مرحلة جديدة
من برامجها اإلنسانية

برعاية �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ،ويل
عهد ونائب حاكم ال�شارقة ،افتتحت يف ال�صالة الكربى لنادي ال�شارقة
الثقايف لل�شطرجن ،بطولة العامل للجائزة الكربى لل�شطرجن لل�سيدات ،مب�شاركة
 12العبة من بطالت العامل وامل�صنفات الأوليات ميثلن  9دول ،يتناف�سن
على جوائز تبلغ � 90ألف يورو ،و�أبرزهن بطلة العامل احلالية ،ال�صينية هو
ييفان ،وبطلة العامل ال�سابقة وو�صيفة بطلة العامل احلالية الأوكرانية �آنا
او�شينا �إ�ضافة �إلى القطرية بطلة العامل عام 2001

�أطلقت مبادرة زايد العطاء مرحلة جديدة من براجمها
االن�سانية يف القارة الآ�سيوية للتخفيف من معاناة الأطفال
الفقراء بهدف تقدمي �أف�ضل اخلدمات الت�شخي�صية والعالجية
والتوعوية للمعوزين من خالل عياداتها املتنقلة وخميماتها امليدانية
وم�ست�شفياتها املتحركة وذلك ا�ستكماال ملهامها االن�سانية يف القارة
الآ�سيوية ال�سنينت املا�ضيتني والتي ا�ستفاد منها �آاللف من املر�ضى
الفقراء يف كل من باك�ستان والهند واندوني�سيا .
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4

- 1برامج جديدة ملبادرة زايد العطاء يف القارة اال�سيوية
 - 2فريق طبي تطوعي
 - 3خميمات طبية تطوعية
 - 4مد يد العون لكل طفل مري�ض
� - 5صورة جماعية للفريق امل�شارك يف املبادرة

4

5

 .1ك�أ�س البطولة
 .2جانب من امل�ؤمتر ال�صحفي.
 .3الفرقة الع�سكرية تعزف يف حفل االفتتاح .
� .4صورة جماعية للمت�سابقات وهن م�ستغرقات بالتفكري لتحقيق الفوز
 .5مت�ستابقتان تتناف�سان على ك�أ�س البطولة,
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خدمات
"دابل روتور" الكالسيكية
�أعلنت برييليه دار ال�ساعات الفاخرة ،عن �إط�لاق �إ�صدارات "دابل
روتور " DOUBLE ROTOR -الكال�سيكية اجلديدة التي تقدم �شكال
جديدا ل�ساعات برييليه وتربز طبيعتها الفنية احل�رصية من خالل �أ�سلوب
فريد يف الت�صميم.
تقدم برييليه �إ�صدارات مفعمة باجلاذبية التقليدية ين�صهر فيها �إبداع
العالمة مع �أ�صالة وتفرد �آلية حركة املحرك امل��زدوج – وهو اخرتاع
م�سجل با�سم الدار ويج�سد اجلوهر احلقيقي للعالمة .ميكّن موديل دابل
روتور  DOUBLE ROTOR-م�ستخدمه من اال�ستمتاع ب�آلية حركة
الذبذبة الرقيقة التي تعيد �شحن احلركة وتعزز التعبئة الآلية.

مسابقة

"برسيل أروع عباية"
�أعلن بر�سيل �شامبو العباية ،املنتج املبتكر من
هنكل والذي ي�ستخدم تقنية �أملانية متطورة حلماية
�سواد القما�ش وجتدد رونقه ،عن �صيغة جديدة متام ًا
مل�سابقة "بر�سيل �أروع عباية" التي تتيح مل�صممي
ال��ع��ب��اءات فر�صة مميزة ال�ستعرا�ض مهاراتهم
وخربتهم.
ويف مو�سمها ال�ساد�س هذا العام تك�شف م�سابقة
"بر�سيل �أروع عباية" عن فكرة جديدة بالكامل
بعنوان "جنوم الت�صميم" ،توفر ل�ستة من م�صممي
العباءات املوهوبني من�صة رائعة لعر�ض ت�صاميمهم
على امتداد �ستة �أ�شهر بني يونيو املا�ضي ودي�سمرب
.2014

العنوان دبي مول

عروض متميزة لشهر سبتمبر
يحتفي ف��ن��دق "العنوان دب��ي مول"،
املرتبط مبا�رشة بـ"دبي مول"� ،أكرب وجهات
الت�سوق والرتفيه يف العامل ،بالذكرى ال�سنوية
اخلام�سة الفتتاحه يوم � 9سبتمرب اجلاري
وذل���ك ع�بر ط��رح  5ع��رو���ض خا�صة يدعو
فيها �ضيوفه الختبار جتارب طعام مذهلة
تت�ضمن نكهات غنية جديدة وب�أ�سعار خا�صة،
بالإ�ضافة �إلى فر�صة التمتع بعالجات متنوعة
متنح التجدد واالنتعا�ش للج�سم والذهن
معاً .وميكنكم االحتفاء معنا بهذه املنا�سبة
اخلا�صة يف �أجواء ا�ستثنائية الرقي مع �أعلى
م�ستويات ال��راح��ة واال���س�ترخ��اء؛ وت�شتمل
�أبرز عرو�ض الفندق لهذا ال�شهر على قائمة
م��أك��والت " "09/09يف مطعم "كابانا"،
وباقة عرو�ض خا�صة على البوفيه املفتوح
لوجبتي الغداء والع�شاء �ضمن مطعم "نعنع"،
ضال عن
و�ألذ النكهات اجلديدة يف "كارات" ،ف� ً
عرو�ض خا�صة يف منتجع "ال�سبا" ال�صحي.
124

" آرتكود"

إصدار فني يثمن الوقت
تفخر �سانت �أونوريه �رشكة ال�ساعات ال�سوي�رسية الفاخرة �أن
تك�شف النقاب من خالل دورة معر�ض بازل ورلد العاملي لل�ساعات
واملجوهرات هذا العام عن �ساعتها الرجالية الرائعة "�آرتكود" التي تعد
توليفة رائعة بني روح كال�سيكية و�إغراء ريا�ضي� .إنه �ساعة م�صممة
للرجل الع�رصي الأنيق.
تدين �آرتكود بعالمتها املغرية جدا و�أناقتها الهادئة �إلى الرتكيب
املتناغم واخلطوط النقية وكذلك تركيبها الذي ميزج بني ال�صلب الالمع
وال�صلب امل�صقول بت�شطيب  PVDوردي .يت�ضح ذلك من خالل �سوارها
ثنائي اللون من ال�صلب الذي يتنا�سب ب�شكل مريح جدا مع املع�صم ،من
خالل وعلبتها التي يعلوها طارة حتتوي على �ستة م�سامري مرئية ،وهو
ما ي�ضفي على ال�ساعة �شكال ع�رصيا ومل�سة رجالية.
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جمالك دائم مع لش
"جل فاتيكا للشعر"
عبوات جديدةٍ مت
تتو ّفر جمموعة "جل فاتيكا لل�شعر" اليوم يف
ٍ
وتتج�سد
�إعادة ت�صميمها لت ّت�سم مبظهر �شبابي �أكرث جاذبي ًة و�أناقةً.
ّ
مبزيج من الألوان الزاهية
تتزين
ٍ
هذه العبوات يف �أنابيب معدنية ّ
واجلريئة الالفتة للنظر .ويحتوي الغالف الأمامي للعبوة على
مف�صلة عن املنتج ،بينما ي�رشح الغالف اخللفي عن كيفية
معلومات ّ
عمل اجلل والفوائد التي يق ّدمها .و�إن�سجام ًا مع احلالة اجلديدة ،مت
�أي�ض ًا حت�سني الرتكيبة الثورية التي تنفرد بها املجموعة ،وذلك
بهدف جذب ال�شباب العربي و�ضمان ح�صوله على مظهر ع�رصي
ومواكب لآخر �صيحات املو�ضة.

لطاملا عملت خمتربات ل�ش على نقل �شغفها بالأر�ض و�سكانها
�إلى منتجاتها النابعة من القلب ،ب�شعار مفاده � ّأن الأ�شخا�ص ال�سعداء
قررت ل�ش �أن
ي�صنعون منتجات باعثة على ال�سعادة .ويف العام ّ ،2010
املكونات من خالل التجارة
جمرد �رشاء ّ
تخطو خطو ًة �إلى الأمام وتتجاوز ّ
العادلة .وعو�ض ًا عن ذلك ،عمدت �إلى تنمية �رشاكات داعمة مع املجتمعات
التي تعمل على �إنتاج تلك املكونات ،وهكذا ولد �صندوق .SLush Fund
فمن الكلفة الإجمالية للمواد اخلام والغالفات التي تنفقها ل�ش،
تخ�ص�ص ن�سبة  2%من القيمة ل�صندوق  SLushالذي ي�ستخدم لإن�شاء
ّ
م�شاريع م�ستدامة للمزارع واملجتمعات املحلية.

مجموعة فنادق جنة واألندلس

إكسسوارات للرجل بالجلد الطبيعي
انطالق ًا من �شهرتها الوا�سعة يف جمال ت�صنيع
ُميزة
امل��ج��وه��رات الكال�سيكية واملنتجات امل ّ
للرجال ،ت�ضيف �رشكة "مون بالن" ُبعداً جديداً
�إلى ت�شكيلة "مونوغرين" من �أك�س�سوارات الف�ضة
اخلال�صة وا ُ
مل�ؤك�سدة ،وذلك من خالل ا�ستخدام
اجللد الطبيعي ب�صورة رائعة لتبتكر منتجات ال
ُت�ضاهى للرجل.
وتعترب هذه املرة الأولى التي ت�ستخدم فيها
"مون بالن" اجللد بهذه الطريقة ،حيث ا�ستثمرت
طاقاتها وجهودها من �أجل حتديد �أف�ضل ال�سبل
ال�ستخدامه على نحو �أمثل .ففي بع�ض الأحيان،
تكون �أ�سطح املنتجات اجللدية املُزخرفة مل�ساء،
لكن معامل "مون بالن" جنحت يف �أن ت�ضيف
ّ
منط ًا فني ًا �إلى منتجاتها اجللدية ي�شبه �إلى حد
كبري حبيبات الأرز ،مع احلفاظ على ملم�س فاخر
ومظهر �أنيق ومت�ألق.
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�أعلنت جمموعة ال��ف��ن��ادق واملنتجعات ال��ف��اخ��رة "جنة
والأندل�س" م�ؤخرا عن �إط�لاق �أح��دث تطبيقاتها ''Ask.me
احلا�صل على ب��راءة اخ�تراع تكنولوجية والتي ت�سمح للزوار
بالتفاعل مع جميع اخلدمات املقدمة ،قبل و�أثناء وبعد �إقامتهم
يف �أي من فنادق املجموعة.
ومت جتهيز التطبيق من قبل فريق خمت�ص�ص من امل�صممني
واملربجمني وتكنولوجيا  JLTاملتطورة مع م�شاركة قوية من
قبل الرئي�س التنفيذي للعمليات للمجموعة وفريق العمليات ،حيث
يتمتع التطبيق  Ask.meبتكنولوجيا فريدة من نوعها والتي
تتوافق مع جميع الهواتف الذكية وهو متاح ب�شكل جماين يف
جميع متاجر التطبيقات.
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استثنائيون
اال�ستثناء خروج عن كل م�ألوف ،ونحن خرجنا بتجربة االحتاد
�إلى �آفاق العامل لتنطفئ �رشارة �شكوك مل نلق لها باال منذ البداية بربكة
من اهلل الذي ح�صننا من الفرقة ،ثم بحكمة القادة امل�ؤ�س�سني الذين
و�ضعوا الإن�سان على قائمة جدول �أعمالهم وهم يفكرون بالوحدة..
وخرجنا بقادة قل نظريهم يف هذا الزمن ،يلتفتون �إلينا التفاتة الأب لأبنائه ي�شاركوننا
اخلطط امل�ستقبلية وو�ضع اال�سرتاتيجيات ،لذلك فنحن ا�ستثنائيون كما قالها �سمو ال�شيخ
�سيف بن زايد �آل نهيان ..وحققها خرية �شباب وطننا الذين ان�ضموا �إلى �صفوف اخلدمة
الع�سكرية ملبني داعي الواجب ليكونوا على ا�ستعداد تام حلماية مكت�سبات الوطن التي �أهمها
الإن�سان والأر�ض� .إنه ا�ستثناء ال معنى فيه لغرور �أو كرب �أو نظرة تعال على الغري خا�صة على
�إخوة الدم والعقيدة ال�سمحة والعروبة ..ولكنه ا�ستثناء التناغم الذي يجمع بني القائد و�شعبه
يف بالدنا� ..إمارات العزة واخلري واملحبة وال�سالم واالحتواء الدافئ للمواطن وغري املواطن..
اال�ستثناء�..أن جتد مل�سات قيمية خمتلفة عندما تبني �إن�سانا للحا�رض وامل�ستقبل ،هذا
الإن�سان قد يكون ذاتك �أنت الذي تعي�ش يف ظل قيم قيادية �أبوية حكيمة مدركة بعمق ما
يريده الوقت وما يحتاجه املكان وما يجعل احلا�رض مفتاحا م�ضمونا مل�ستقبل وا�ضح
الر�ؤية بناء على قيا�سات ونتائج علمية..
اال�ستثناء �أن تقدر ما وهبك اهلل �إياه وهو العقل وما يتعلق ب�أفعاله من تفكري وتدبري
وت�أمل وا�ستنتاج وا�ستنباط لت�صل �إلى �أهدافك ،وعلى �أهدافك �أال تكون مب�ستوى طولك �أو مدى
ر�ؤيتك بل تكون �أبعد من ذلك و�أطول من ذلك ..و�أن يكون لك وطن يحبك ناجحا ،وي�ضمك
منتجا ،ويوجهك لدرب ال�سالمة والأمان..
اال�ستثناء� ،أن يظل تراثك بتفا�صيله احلبيبة وقيمه الدافئة حا�رضة معك ،ت�ستمد منه
وجودك يف �إطار ثقافتك الوطنية مبالحمها التاريخية و�أنت تبحر يف احلا�رض عرب عامل
يت�سابق نحو �أي منجز ب�رشي يرفع االنفعاالت �إلى م�ستوى الده�شة ورمبا ال�صدمة لأنها مل
ترتبط بعالقة معنوية مبفهوم التوقعات..
اال�ستثناء �أال تنف�صل عن عقيدتك الروحية الإن�سانية ال�سمحة و�أنت ترتفع ب�أفكارك نحو
ف�ضاءات علمية تبحث يف حقيقة الأ�شياء ،و�أنت تتقدم بنب�ضك الوجداين يف �ضوء قيم املحبة
واحرتام الر�أي الآخر وحماية مكت�سباتك واحتواء �أ�رستك واالنتماء ملجتمعك بكل مقوماته
ومزاياه..
اال�ستثناء �أن حتمل دينك يف روحك �إلى العامل وتعرب عنه يف �سلوكك وجتعله و�سام
تعاملك لتقول :هذا هو الإ�سالم� ..سالم ..وحب ..وت�سامح ..ومودة ..ورحمة ..وكل قيمة ترقى
بالإن�سان واحلياة.
�شكرا للقادة الكرام الذي منحونا و�سام اال�ستثنائية يف قلوبنا..
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