


الإعالمي  للعمل  الإعالمية  الر�ؤية  م�رش�ع  �ضمن 

اأنظار  على  نعر�ض  باأن  نت�رشف  اأبوظبي  ل�رشطة 

الفريق �ضمو ال�ضيخ )�ضيف بن زايد اآل نهيان( »�زير 

حملة  عنا�رش  �ضمن  املرايا  ملجلة  منوذج  الداخلية«  

يتم  �ضاملة  اجتماعية  د�رية  جملة  �هي  اأمنك  اأمنى 

باأفراد  تخت�ض  �ل  اجلميع،  ِقبل  من  لتُقراأ  اإ�ضدارها 

تثقيفية  ال�رشطة فقط، �لهذا �ضتكون جملة اجتماعية 

حياتنا  يف  الأمن  اأهمية  على  تُركز  �لكنها  �ضاملة، 

بالتوعية  �تهتم  املجتمع،  �رشائح  جميع  �تخاطب 

اأمنية  تكون جملة  األ  �الهدف  الأمن يف حياتنا  بد�ر 

متخ�ض�ضة تُقراأ من ِقبل رجال الأمن فقط �اإمنا نهدف 

فيها اإىل اأن تكون جملة �ضاملة تُقراأ من ِقبل جميع اأفراد 

املتنوعة  الأبواب  من  العديد  �ضت�ضم  �لهذا  املجتمع 

�منها:

)الق�ضايا ال�ضاخنة / ملفات اأمنية / ق�ض�ض �حكايات/ 

 / اللقاءات   / الأ�رشة   / الريا�ضة   / الثقافة   / اقت�ضاد 

�ضبابيات / املقالت / التكنولوجيا / الت�ضايل(

اأفراد   � الأمن  رجل  بني  التوا�ضل  لتحقيق  �ذلك 

املجتمع من جميع فئاتهم .
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فــوازيــر

�بن �أمك و �بن �أبيك، 

و لي�س ب�أختك والب�أخيك..

فمن يكون؟

�ملليء  �ل�شيء  هو  م� 

يحتفظ  لكنه  و  ب�لثقوب 

ب�مل�ء؟

ع�شرتني،  و  ع�شرة 

وخم�شة  مرتني،  ومثلهم 

كم  �ثنني،  و  ثالثة  و 

ي�ش�وو�؟

يف  ط��شة،  ترن  ط��شة 

جوه  من  غط��شة،  �لبحر 

لولو و من بره نح��شة؟ 

�شديقة  على  �مر�أة  مرت 

�ش�ب،  مع  تتحدث  له� 

هذ�؟  من  ف�ش�ألته� 

ج�بت  �أمي  ف�أج�بت: 

يكون  زوجي  �أخو  و  �أمه، 

عمه..فمن يكون؟ 

�مر�أة  على  جم�عة  مر 

رجال..ف�ش�ألوه�:من  تكلم 

ف�أج�بتهم:  هذ�؟  يكون 

م�لكم و م�يل، �أخو زوجته 

يكون خ�يل..فمن هو؟

لن�،  �أعرب  �لعط�ر  �أيه�  ي� 

يف  قل  �شيء  ��شم  عن 

يف  ب�لعني  تر�ه  �شومك 

ب�لقلب  ترى  كم�  يقظة، 

يف نومك؟

طري ط�ير ب�شن�فه م� حد� �إال 

و  تنتني  عينني  �ش�فه..�إلو 

�شن�م بني كت�فه؟

 5/1 قتل  �لذي  هو  من 

دفعة  �الأر�س  �شك�ن 

و�حدة؟

حدود  ال  ��شفلت  بال  درب 

�ل�شيف  لي�يل  له�..يف 

 ، وجم�له�  �شي�وؤه�  يزد�د 

وجود  ال  �لنه�ر  يف  وك�أنه� 

��شمه�؟ له�..فم� 

فوق  طع�مه  قرب،  �ش�كن 

هذ�  من  �أكل  �إن  ر�أ�شه، 

ومي�شي،  يقوم  �لطع�م 

�ش�مت،  وهو  يتكلم 

فم�  �لقرب  لذلك  ويعود 

هو؟ 

�شديقة  على  �مر�أة  مرت 

�ش�ب،  مع  تتحدث  له� 

هذ�؟  من  ف�ش�ألته� 

ج�بت  �أمي  ف�أج�بت: 

يكون  زوجي  �أخو  و  �أمه، 

عمه..فمن يكون؟ 

�لبيوت  �أ�شعف  هو  م� 

على وجه �الأر�س؟

ميكن  �شيء  �أرق  هو  م� 

روؤيته ب�لعني �ملجردة؟

�لذي  �ل�شيء  هو  م� 

و�الأ�شج�ر  �لغ�ب�ت  يخرتق 

�أن  دون  و�الأ�شو�ك 

يتحرك؟

عقرب�  ينطبق  مرة  كم 

يف  بع�شهم�  على  �ل�ش�عة 

�ليوم �لو�حد؟

عقرب�  ينطبق  مرة  كم 

يف  بع�شهم�  على  �ل�ش�عة 

�ليوم �لو�حد؟

من  ي�أتي  �إج�زة  كل  يف 

�ل�شحر�ء  يف  عمله 

فري�ه  منزله،  �إىل  مب��شرة 

يبتعد  ثم  قرب  عن 

يعود  ثم  كم   10 م�ش�فة 

ث�نية..فلم�ذ�؟  �إالأيه 

يطلب  �أن  يريد  �أطر�س 

�أبكم..م�ذ�  من  مق�ش� 

يفعل؟

غرفتك  يف  تكون  متى 

بدون ر�أ�شك؟

وال  �الألوف  ملئ�ت  يت�شع 

يت�شع للطري �ملنتوف؟



يف  العامة  وال�سالمة  الطوارئ  اإدارة  تقلت 

نداء  األف   14 ، ما جمموعه  اأبو ظبي«   « العا�سمة 

ا�ستغاثة، خالل العام املا�سي. منها 6064 نداء 

مروريا بن�سبة 43% و7910 نداءات غري مرورية، 

م�سفرة عن وفاة واإ�سابة 15443 �سخ�سا.

ما هي الأ�سباب الرئي�سية لوقوع هذه احلوادث؟

 هل موا�سفات ال�سيارات ل ين�سجم مع اأحوال 

وطبيعة وت�ساري�س بالدنا؟

 هل ال�سرعة هي ال�سبب ؟

 هل عدم تطبيق قواعد واآداب املرور �سبب؟

 هل هو عدم وعي ال�سائقني؟

وانفعــــــــالت  طبيعــــــة  هــــو  هـــل   

ال�سائقني..........وخا�سة ال�سباب؟

 Video( الفـــيديـــو  لألعـــاب  هـــــل   

ال�سائقني  بع�س  ت�سرفات  على  تاأثري   )Games
من ال�سباب؟

تقوم  املرور  يف  القيادة  تعليم  مدار�س  هل   

بدورها يف توعية وتعليم ال�سائقني؟

على  املــرور  نظــام  تطبيــق  عــدم  هـــو  هــل   

جميع املخالفات واقت�سارهم على خمالفة ال�سرعة 

فقط؟

قدوة  يكــون  لكــي  موؤهــل  املرور  رجل  هل   

ح�سنة لباقي ال�سائقني؟

وقواعد  اآداب  عن  كتاب  اإعداد  يتم  ل  ملاذا   

املـرور؟ و يــدر�س فــي مـــدار�س تعليــم القــيادة 

ويطــبق على جمـــيع ال�سائقني.

بلغ   2006 عام  يف  انه  الح�ساءات  اأكدت  وقد 

875 قتيال،  عدد وفيات حوادث الطرق يف الدولة 

وعدد امل�سابني باإ�سابات بليغة 883 م�سابا، وعدد 

917 م�سابا،  األف   3 باإ�سابات متو�سطة  امل�سابني 

اآلف   5 ب�سيطة  باإ�سابات  امل�سابني  عدد  بلغ  فيما 

و876 م�سابا.

واأ�سارت الإح�ساءات اإىل انه خالل ال�سنوات من 

نتيجة  الوفيات  اإجمايل  بلغ   ،  2006 اإىل   2000

قتلى،  و803  اآلف   4 الدولة  يف  ال�سري  حوادث 

م�سابا،  و725  اآلف   5 البليغة  الإ�سابات  اإجمايل 

و567  األفا   26 املتو�سطة  الإ�سابات  واإجمايل 

 36 الب�سيطة  الإ�سابات  اإجمايل  بلغ  فيما  م�سابا، 

األفا و147 م�سابا.

واأو�سحت الإح�ساءات انه من جن�سيات املتوفني 

من   187 كان   2006 عام  ال�سري  حوادث  يف 

من  و28  املائة،  يف   21 بن�سبة  الدولة  مواطني 

يف   3.2 بن�سبة  التعاون  جمل�س  دول  مواطني 

املائة و109 متوفني من اأبناء الدول العربية بن�سبة 

الدول  اأبناء  من  متوفى  و489  املائة،  يف   12،5

اأبناء  من  و62   ، املائة  يف   56 بن�سبة  الآ�سيوية 

الدول الأخرى بن�سبة 7.3 يف املائة.

وذكرت الإح�سائيات اأن اأهم الأ�سباب التي توؤدي 

اإىل وقوع حوادث الطرق بالدولة هي عدم اللتزام 

ثالثة أسباب رئيسية لحوادث الطرق



بقواعد القانون وعدم االنتبــاه اأثنــاء القــــيادة وال�ســــري ب�ســرعــة جتـــاوز احلــد 

االأق�سى امل�سموح بــــه.

حتت  جاءت  لل�سحة  االأمريكي  الوطني  املعهد  بها  قام  درا�سة  تو�سلت  قد  و 

التي  املخ  يف  املوجودة  املنطقة  اأن  اإيل  الـ25  �سن  قبل  ال�سيارة  تقود  ال  عنوان« 

متنع الت�سرفات املتهورة ال تكتمل اإال عند �سن 25 �سنة ، واأكدت الدرا�سة اأن معظم 

حوادث ال�سيارات تعود لتهور من يجل�س خلف عجلة القيادة وغالبا ما يكونون من 

الدرا�سة �سوف  لها  النتيجة التي تو�سلت  25 �سنة.  ال�سباب الذين مل يبلغوا بعد 

تكون لها تاأثريات خطرية على بع�س اجلوانب مبا فيها قوانني قيادة ال�سيارات.

من جانبه قال جاي غيد طبيب االأمرا�س النف�سية للأطفال الذي قاد فريق البحث 

اإىل  ي�سل  االإن�سان  باأن  نظن  كنا  املا�سي:  ابريل  يف  نتائجه  عن  االإعلن  مت  الذي 

مرحلة  يجعل  الذي  االأمر  وهو  �سنة   18 عمر  والعقلي يف  اجل�سمي  الن�سوج  درجات  اأق�سى 

ال�سباب من املراحل اخلطرية فمن املفرو�س اأن تكون هذه املرحلة مرحلة الن�سوج واالإكتمال 

ولكنها يف الواقع غري ذلك وهو االأمر الذي اأثار ده�ستنا وف�سولنا وفكرنا يف عمل االأبحاث حول 

هذا املو�سوع.

ال�سخم  للحجم  احلقيقية  االأ�سباب  ملعرفة  موازية  درا�سات  ظهرت  ال�سياق  ذات  ويف 

للحوادث تتعلق با�ستخدام الهواتف املحمولة من قبل ال�سباب حتت �سن 18 �سنة اأثناء قيادة 

على  التدريب  نطاق  تو�سيع  يف  دور  البحث  اإليها  تو�سل  التي  للنتائج  و�سيكون  ال�سيارات. 

القيادة قبل املمار�سة العملية وتقييد عدد الركاب وا�ستخدام الهواتف املحمولة من قبل ال�سباب 

املفزعة  االأرقام  ب�سبب  االإجراءات اجلديدة مب�ساندة كبرية  فيه  القيادة يف وقت حتظى  اأثناء 

التي تظهرها حوادث ال�سيارات، والدرا�سة التي قامت بها جامعة متبل اأظهرت اأن ال�سباب 

يقومون باأ�سياء فيها خماطرة كبرية عندما ي�سعرون اأن اأ�سدقاءهم يراقبون ما يقومون به.



بدورها توؤكد الدرا�سة على اأن قدرة ال�سباب على احلكم على االأمور بطريقة 

�سليمة تتاأثر كثريا بالت�ستت الذهني الذي يحدث من الهواتف املحمولة ولذلك 

باالإمكان تقليل هذه احلوادث قدر االإمكان. اأنا بدوري اأرحب اأن يقوم الباحثون 

باالإدالء ب�سهاداتهم وعر�س نتائج اأبحاثهم اأثناء مناق�سة م�ساريع القوانني ليتم 

اتخاذ ما يلزم حلماية االأرواح.

ال�سريعة  الطرق  على  لل�سلمة  التاأمني  معهد  واإح�ساءات  لتقديرات  ووفقا 

فاإن ن�سبة حوادث ال�سيارات التي يقوم بها ال�سباب اإىل احلوادث التي يقوم 

بها الكبار 1-4 وعدد الذين يلقون حتفهم من ال�سباب ب�سبب احلوادث ثلثة 

اأ�سعاف العدد الذي يلقي حتفه من الكبار.

عليه  يطلق  ما  اأن  النف�سية  ال�سحة  معهد  بها  قام  التي  الدرا�سة  وتو�سح 

املجتمع �سن الن�سوج العقلي ال يتحقق اإال عند بلوغ 25 �سنة. وت�سل الن�ساء 

اإيل هذه املرحلة عند �سن 23 �سنة ولكن هذه الفرتة تختلف من �سخ�س اإيل 

اآخر وال�سبب وراء ذلك لي�س معلوما ورمبا يكون التعليم اأو نوعية الغذاء اأو 

اأو النوم. وت�سمنت الدرا�سة  اأو االأبوان  اأو املو�سيقي  اأو الطب  العاب الفيديو 

الألفي  �سنتني  كل  املغناطي�سي  بالرنني  باالأ�سعة  للمخ  ت�سوير  اإجراء  احلالية 

�سخ�س بني �سن الرابعة وال�ساد�سة والع�سرين من العمر.

وكذلك ثمة �سحايا اآخرين هم من فئة االأطفال الذين ياأتون باملرتبة الثانية 

بعد ال�سباب، ففي درا�سة حديثة كذلك اأظهرت النتائج فيها اأن ن�سبة اإ�سابات 

امل�سجلة،  املرور  اإجمايل حوادث  20% من  تبلغ  املرور  االأطفال يف حوادث 

و�سائل  اإتباع  وعدم  ال�سيارة،  داخل  االأطفال  تعر�س  كرثة  الدرا�سة  واأرجعت 

املقاعد  تثبيت  اأو  االأمان  حزام  ربط  مثل  ال�سيارة،  داخل  للأطفال  ال�سلمة 

الدرا�سة  واأكدت  �سنوات،  خم�س  عن  اأعمارهم  تقل  الذين  باالأطفال  اخلا�سة 

على اأهمية ت�سمني برامج التوعية املرورية التوعوية باأهمية ا�ستخدام حزام 

االأمان، ومقاعد التثبيت للأطفال داخل اأظهرت نتائج درا�سة اأن �سحايا حوادث 

للوفاة  عر�سة  اأكرث  يكونون  االأمان  اأحزمة  يرتدون  يكونوا  مل  الذين  ال�سيارات 

مقارنة مع م�ستخدمي االأحزمة حتى اإذا نقلوا اإىل امل�ست�سفيات وهم اأحياء. 

ال�سيارات  حوادث  نتيجة  مري�س،  األف   24 نحو  بني  من  اأن  الباحثون  ووجد 

الذين ال  االأ�سخا�س  امل�ست�سفيات يكون  الطوارئ يف  اإىل غرف  الذين ي�سلون 

يرتدون حزام االأمان خلل اال�سطدام اأكرث عر�سة للوفاة يف امل�ست�سفى مبقدار 

ثلثة اأمثال عن غريهم.

واإ�سافة اإىل ذلك وجد الباحثون اأن ال�سائقني والركاب الذين ال يرتدون اأحزمة 

االأمان يزيد عددهم بنحو ثلث مرات مقارنة مب�ستخدمي االأحزمة عند ال�سماح 

للدخول اإىل امل�ست�سفيات لتلقي املزيــــد من العلج.واأمكن معاجلة نحو 20 

يف املائة فقط من املر�سى الذين مل يكونوا يرتدون حزام االأمان يف املركبة.

يف اململكة العربية ال�سعودية مثل يقع �سنويا ما ال يقل عن ربع مليون حادث 

مروري، يذهب �سحيته اأكرث من اأربعة االآلف وفاة » فقط من ميوت يف موقع 

احلادث »، ونحو ثلثني األف م�ساب من بني هوؤالء من يخرج باإعاقة م�ستدمية 

فـــي المملكـــــة العربيـــــة السعوديــــــة 
يقــع سنــويــا مــا ال يقــل عــن ربـع مليـون 

حادث مروري.

معهد  بها  قام  التي  الدراسة  وتوضح 
عليه  يطلق  ما  أن  النفسية  الصحة 

المجتمع سن النضوج العقلي ال يتحقق 
إال عند بلوغ 25 سنة.



�إىل  عددهم  وي�صل  �حلياة،  طو�ل  معهم  تبقى 

�أ�صرة �مل�صت�صفيات  �ألفي �صخ�ص �صنويا، و�أن ثلث 

م�صغولة مب�صابي �حلو�دث.

فيمكن  �لعالج  �إثناء  ميوت  من  �عتربنا  ما  و�إذ� 

�أربعة  ونحو  �صاعة  كل  قتيال  هناك  �أن  �لقول 

�أن  جد�  �ملتحفظة  �لتقدير�ت  وتقول  م�صابني. 

خ�صائر �حلو�دث قد ت�صل �إىل نحو �صبعة مليار�ت 

 21 �إىل  �لرقم  ترفع  �أخرى  وتقدير�ت  �صنويا  ريال 

مليار ريال، �أي على �صكل فاقد 

من    %4 بن�صبة  يقدر  �صنوي 

�لناجت �لوطني.

وتوؤكد �لإح�صاء�ت و�لدر��صات 

على �أن �ل�صرعة �لز�ئدة تت�صبب 

يف 43% من �حلو�دث �ملرورية 

من  و%14  ر�صميا،  �مل�صجلة 

�لإ�صارة،  لقطع  مرده  �حلو�دث 

�ملرور  حو�دث  من   %20 و 

ي�صرتك فيها �صغار �ل�صن ممن 

و�أن  قيادة  رخ�ص  يحملون  ل 

�ل�صن  �صغار  حو�دث  معظم 

�إعاقات  �أو  وفيات  عنها  ينجم 

م�صتدمية.

�ل�صيار�ت  فاإن  و�أخري� 

�أهم  من  تعترب  و�ملركبات 

دول  يف  �حلو�دث  �أ�صباب 

ت�صمح  �لإمار�ت  دولة  قو�نني  �أن  ومع  �خلليج. 

مل  �أحد�  �أن  �إل  �صاعة،  120كلم/  ق�صوى  ل�صرعة 

يلزم �صركات ت�صنيع �ل�صيار�ت �أو م�صتورديها على 

�ل�صرعة  تتجاوز  �صيار�ت  ��صتري�د  �أو  ت�صنيع  عدم 

فيها هذ� �لرقم فقط، مع �لأخذ يف �لعتبار بع�ص 

و�لدفاع  و�لإ�صعاف  �لإنقاذ  ل�صيار�ت  �ل�صتثناء�ت 

من  يزيدون  �ل�صائقني  بع�ص  �إن  بل  مثال.  �ملدين، 

�أن  فكما  �مل�صنع.  من  �ملحددة  �صيار�تهم  �صرعة 

�صركات ت�صنيع �ل�صيار�ت �أو غريها، تر�عي ظروف 

قو�نني  مر�عاة  يتم  ل  فلماذ�  لت�صوقها،  منتجاتها؛ 

�ل�صرعة،  فيها  تتجاوز  ل  �صيار�ت  فت�صنع  �لدولة، 

�ملنا�صب،  ومن  �لدولة.  يف  به  م�صموح  هو  ما 

و�مل�صتوردين  �لت�صنيع  �صركات  �إلز�م  يتم  �أن  هنا 

�ل�صيار�ت  �إخ�صاع  �أو  �لقانون،  بهذ�  �لتقيد  على 

توؤدي �إىل خف�ص حدود  �مل�صتوردة لعمليات فنية، 

لأي  بالرتخيـــ�ص  �ل�صماح  وعدم  �ملتاحة،  �ل�صرعة 

مركــــبـة ل تلتزم بذلك.

�لعديد  لتفاعل  نتيجة  �جلمهور  يت�صكل 

�لبيئة  يف  و�لنف�صية  �حل�صية  �ملوؤثر�ت  من 

�ملوؤثرة عليه . 

تاأثري  ز�د  كلما  �ل�صن  يف  �لفرد  كرب  وكلما 

هذه �ملوؤثر�ت عليه حتى ي�صل تاأثريها �إىل 

حتدد  معينه  وقيم  �جتاهات  تكوين  مرحلة 

�آر�ءه و�صلوكه وت�صرفاته، وب�صكل عام فان 

�آر�ء و�أفكار �جلمهور تتاأثر بالعو�مل �لتالية 

:

�لآخرين  مع  �لتعامل  من  مفهوم   )1

)�جلمهور( .

2( مع من يتم �لت�صال و�لتعامل . 

�لآخرين  مع  للتعامل  نف�صك  تعد  كيف   )3

 .

مع  للتعامل  �لع�صر  �لت�صال  مهار�ت   )4

�لآخرين .

5( عو�ئق �أثناء �لتعامل مع �لآخرين .

6( من �أ�صاليب �لتعامل مع �لآخرين .

7( �أمناط �جلمهور وكيفية �لتعامل معها 

.

بع�ض الآيات والأحاديث 

عن التعامل

باأن  ياأمرنا  وتعاىل  �صبحانه  �لله  �إن 

لني  بخطاب  و�لطاغية  �ملتجرب  نخاطب 

له  فقول  طغى    �إنه  فرعون  �إىل  )�ذهبا 

ليناَ لعله يتذكر �أو يخ�صى( قولً 

يف  �لإح�صان  �صرورة  على  �لإ�صالم  �أكد 

وتعاىل  �صبحانه  �لله  يقول  �ملجادلة حيث 

هي  بالتي  )وجادلهم  �لكرمي  كتابه  يف 

�أح�صن( .

ذلك  يف  �لأول  ومثلهم  �ملوؤمنني  وقدوة 

هو ر�صول �لله �صلى �لله عليه و�صلم �لذي 

و�صفه به )و�إنك لعلى خلق عظيم(

ح�صناً(  للنا�ص  )وقولو�   : تعلى  �لله  يقول 

و�صلم  عليه  �لله  �صلى  حممد  ويقول 

ٌ لنٌي �إلف ماألوف( )�ملوؤمن هنينّ

�أف�صل  عليه  حممد  �لكرمي  ر�صولنا  يقول 

يخالط  �لذي  �ملوؤمن   «  : و�ل�صالم  �ل�صالة 

�لذي  من  خري  �أذ�هم  على  وي�صرب  �لنا�ص 

�أذ�هم » .  �لنا�ص ول ي�صرب على  ل يخالط 

رو�ه �أحمد

عبارات عن التعامل

 �أنا حمتاج �إىل �لنا�ص 

 ول �أ�صتطيع �أن �أعي�ص بدونهم

 �أنا �أ�صتطيع �أن �أكون �أف�صل

و�لنا�ص قد يكونون وقد ....

مع من يتم الت�صال 

والتعامل ؟

�أولً : مع �لله عز وجل .

ثانياً : مع �لذ�ت .

ثالثاً : مع �لآخرين .

كيف تعد نف�صك للتعامل 

مع الآخرين ؟

تهيئة �لنف�ص :

 ما �لهدف من هذ� �لتعامل ؟

 من هو �لطرف �لآخر ؟

 ماذ� يريد �لطرف �لآخر ؟

حتفيز �لنف�ص :

 ��صتجمع �نتباهك بالكامل .

 �أظهر �لهتمام بالكامل .

 �أدخل يف موجة �لطرف �لآخر .

�لتعامل  يف  �لع�صر  �لت�صال  مهار�ت   

مع �لآخرين

�لآخرين  مع  للتعامل  �جليد  �لتح�صري   

.

 �لتفكري بال�صخ�ص �لآخر .

 �لبعد عن �لــ« �أنا » .

 عدم �لت�صنيف �ملبدئي .

 �لإ�صتفادة من �لتجارب �ل�صابقة .

 �لرتكيز و�لدقة .

 �قرن �لتعامل بالعمل .

 خلق جو �مل�صاعد .

متو�فق  ب�صكل  �جل�صم  لغة  ��صتعمال   

مع لغة �لكالم .

تعامل  كل  بعد  نف�صك  وقيم  ر�جع   

و�ت�صال .



و�سائل  ا�ستخدام  فاإن  وعمومًا، 

العربي  العامل  االت�ساالت احلديثة يف 

العامل،  دول  بقية  مع  قيا�سًا  يرتاجع 

حيث ال ميلك �سوي 8.59 % من �سكان 

ات�ساالت  خطوط  العربي  العامل 

اأر�سية، و4.51 % منهم م�سرتكون يف 

�سبكات االت�سال اخلليوي.

العامل  دول  يف  احلكومات  اأن  كما 

ا�ستعمال  حاالت  يق  ت�سّ العربي 

االإمارات  حكومة  منع  مع  االإنرتنت 

العربية املتحدة خدمات تبادل ال�سور، 

الفورية  الرتجمة  خدمات  حتّظر  كما 

ي�سكل  الذي  االأمر  االإنرتنت،  علي 

يتحدثون  ال  الذين  العرب  اأمام  عائقًا 

باللغة االإنكليزية.

ا�ستخدام  علي  الت�سييق  اأن  غري 

العامل  علي  حم�سوراً  لي�س  االإنرتنت 

العربي فقط.

امل�ست�سار  كولكا  جيم�س  وقال 

اأتالنتا  يف  املقيم  الدويل  القانوين 

ليونايتد بر�س انرتنا�سونال ان االحتاد 

االأوروبي ي�سعر بالقلق حيال خدمات 

يف  كومبيوتر  اآبل  �رشكة  توفرها 

اأوروبا. 

اأروود  بيغز  كاترين  املحامية  لكن 

النظر  ال�رشوري  من  لي�س  اأنه  قالت 

موجهة  اأنها  علي  اخلطوة  هذه  اإيل 

�سد اأمريكا، لكن يجب اأن ينظر اإليها 

امل�ستهلكون االأوروبيون بقلق.

ا�ستخدام  اأن  االإح�سائيات  وتظهر 

واليمن. االأردن  يتزايد يف  االإنرتنت 

يف  االإنرتنت  بعنوان  تقرير  واأ�سار 

الذي  االت�ساالت  واأر�سية  االأردن 

العرب  امل�ست�سارين  جمموعة  ن�رشته 

توجد  اأنه  املا�سي،  االأ�سبوع  يف 

خدمات  توفر  �رشكات  ثماين  اليوم 

االإنرتنت يف االأردن. و�سيحقق قطاع 

االإنرتنت يف االأردن مبلغ 52 مليون 

دوالر �سنويًا بحلول العام 2010.

يف  اال�ست�سارية  املجموعة  واأ�سارت 

تقرير منف�سل اإيل اأن وجود �رشكتي 

اليمن  يف  اإنرتنت  خدمات  تقدمي 

قطاع  يحقق  اأن  يتوقع  اليوم،حيث 

 %  6.81 اإيل   %  2.41 من  منواً  االإنرتنت 

بحلول العام 2010.

وي�سري املوقع ال�سياحي امل�رشي يف 

يف  يدخل  اأنه  ايل  اال�ستقبال  �سفحة 

االأجانب  ال�سياح  مع  التوا�سل  اإطار 

اإيل  من خالل عر�س االأنباء ال�سياحية 

واأماكن  الثقافية  املعلومات  جانب 

اجلذب ال�سياحي يف م�رش واملعلومات 

تاأ�سريات  علي  احل�سول  كيفية  حول 

الدخول بالن�سبة لل�سياح.

ويعتقد خرباء يف عامل االت�ساالت 

يبدون  اأ�سبحوا  االأمريكيني  اأن 

االإلكرتونية  باملواقع  اأكرب  اهتمامًا 

باللغات االأجنبية.

وقال اإيفانز بيار الناطق با�سم مركز 

ليونايتد  وا�سنطن  يف  لالأبحاث  كاتو 

ين�رش  املركز  ان  انرتنا�سونال  بر�س 

اإيل  لغات  بعدة  االإنرتنت  علي  مواده 

االأ�سبانية  فيها  مبا  االإنكليزية،  جانب 

والعربية والرو�سية.

املتعددة  املواقع  هذه  اأن  بيار  وقال 

املركز  �سمن حماوالت  تدخل  اللغات 

احلرية  خالل  من  العامل  مع  للتوا�سل 

الليربالية االقت�سادية.

العلم الذي  هو  النف�ض اجلنائي  علم 

واإ�سالح  تاأهيل  يف  العلوم  من  غريه  ي�سارك 

ال�سلوك  اأ�سباب  بدرا�سة  ويقوم  اجلاين، 

االإجرامي للتحكم فيها كما يهتم ب�سيكولوجية 

يتم  التي  والظروف  ومنفذه  القانون  �سانع 

هذه  وتطوير  وتطبيقها  القوانني  �سن  فيها 

اجلرمية،  من  والتقليل  العالج  بهدف  القوانني 

وقد تطور البحث يف اجلرمية مع الوقت ولكن 

بها  االهتمام  ازداد  ال�ساد�س ع�رش  القرن  يف 

مور،  توما�س  كتب  اأن  بعد  ملحوظ  ب�سكل 

يف  اأما  اجنلرتا.  يف  اجلرائم  ازدياد  م�سجاًل 

الع�رش احلديث فاإن )�سرياز بكاري( يعترب بحق رائد الفكر اجلنائي احلديث.

ويف هذا الكتاب املو�سع يقدم املوؤلف درا�سة �ساملة لتاريخ هذا العلم والأهم نظرياته 

اأو ي�ستعر�س خاللها املوؤلف كثرياً من الرتاث ال�سيكولوجي الذي يدور حول م�سكلة 

االأحداث واألقى بع�س ال�سوء على هذه امل�سكلة مو�سحًا اأ�سبابها والعوامل املوؤثرة فيها 

نظري  ق�سم  ق�سمني،  يف  والكتاب  اجلرمية.  من  والوقاية  املجرمني  عالج  واأ�ساليب 

واآخر عملي.

�لق�صم �لأول يتاألف من �سبعة ف�سول. الف�سل االأول قدم حتديداً وتعريفًا للم�سطلحات 

منذ  اجلرمية  يف  البحث  لتطور  الثاين  الف�سل  يف  وعر�س  الكتاب  يف  امل�ستخدمة 

الع�سور الو�سطى مروراً مبدر�سة الو�سط االجتماعني واملدر�سة املعرفية الكال�سيكية 

و�سيزار ملربوزو، و�سواًل اإىل نظرية كرت�سمر واملدر�سة يف اجلغرافية واال�سرتاكية 

فهو  الثالث  الف�سل  اأما  ال�سلوك.  يف  التفا�سلية  العالقة  ونظرية  فرميان  ونظرية 

خم�س�س لعر�س نظريات تف�سري اجلرمية واأ�سباب اجلرمية 



علم  يف  الكال�سيكية  املدر�سة  ملعامل  عر�سًا  امل�ؤلف  يعر�ض  حيث 

وتف�سري  الإجرام،  لنزعة  اجلبلي  اأو  الف�سي�ل�جي  والتف�سري  الإجرام 

الجتماعية  والنظريات  واجلرمية،  للمجرم  النف�سي  التحليل  مدر�سة 

املادية  البيئة  عامل  واأثر  اجلرمية  يف  الثقافية  والأبعاد  والقت�سادية 

على اجلرمية والعالقة بني ال�رصاع الثقايف واجلرمية ونظرية التقرير 

يف تف�سري النزعة الإجرامية واملدر�سة ال��سعية اجلديدة.

ويف الف�سل الرابع يقدم امل�ؤلف درا�سة علمية للع�امل ال�راثية يف 

واأثره يف  ال�سخ�سية والذكاء  ال�راثة والبيئة يف من�  واأثر  ال�سخ�سية، 

لإدمان  امل�ؤلف  يعر�ض  اخلام�ض  الف�سل  يف  واأما  وال�سل�ك.  اجلرمية 

واملخدرات  اخلم�ر  اإدمان  عالج  يف  العلم  ودور  واملخدرات  اخلم�ر 

و�سيك�ل�جية الإدمان. كما يعر�ض الف�سل ال�ساد�ض للعدوان والت�سلط 

ل�سل�ك  ميدانية  درا�سة  ذلك  وتخيل  ال�سيك�باتية  والنزعة  والعنف 

ال�سابع  الف�سل  اأما  العربي.  ال�سباب  من  عينة  لدى  والت�سلط  العدوان 

فه� درا�سة �ساملة للع�امل النف�سية يف ظاهرة التطرف و�سيك�ل�جية 

الأزمات الطائفية.

ونقد  اجلرمية  تف�سري  ل�مربوزو يف  لنظرية  نقداً  امل�ؤلف  ويعر�ض 

للنظريات ال�راثية يف تف�سري اجلرمية حيث يفرد لذلك 

اأهداف  الأول  الف�سل  يف  يتناول  اأخرى.  ف�س�ل  �ستة 

الدرا�سة وفرو�سها، اأما يف الف�سل الثاين فيعر�ض جلن�ح 

ال�سل�ك  الثالث لطبيعة  الأحداث، بينما يتطرق الف�سل 

يعر�ض  حني  ي  للمجتمع،  امل�سادة  وال�سخ�سية  املنحرف 

اأما  وحديثًا.  قدميًا  املجرمني  عالج  لطرق  الرابع  الف�سل 

لل�سل�ك  النف�سي  للعالج  خم�س�ض  فه�  اخلام�ض  الف�سل 

املنحرف. ويتناول الف�سل ال�ساد�ض الت�سلط يف الإن�سان 

واأ�سل�ب الآباء يف تاأديب الطفل.

لل�سياحة  العامة  الهيئة  اأطلقت 

احلايل  الأ�سب�ع  يف  امل�رصية 

الإنرتنت،  علي  جديداً  م�قعًا 

ي�سبه  امل�قع  عن�ان  لكن 

العناوين الإلكرتونية الإنكليزية 

الأخري يف العامل العربي. غري 

ال�سن�ات  يتغريرّ يف  اأن ذلك قد 

املقبلة حيث اأن خرباء قال�ا اأن 

يف  يتزايد  بالإنرتنت  الهتمام 

يف  ال�سلطات  واأن  العربي  العام 

اإمكانية  تدر�ض  العربية  الدول 

اإن�ساء عناوين اإلكرتونية للم�اقع 

باللغة العربية، ولي�ض فقط باللغة 

الإنكليزية.

امل�رصي  ال�سياحة  وزير  وقال 

زهري جرانة يف م�ؤمتر �سحايف 

الإنرتنت  اأهمية  ازدادت  لقد 

ب�سكل كبري .

و�ستق�م جلنة الأ�سماء والأرقام 

ال�سيف  خالل  لالإنرتنت  الدولية 

ح�ل  اختبار  باإجراء  املقبل، 

يف  الدولية  احلروف  ا�ستعمال 

احلروف  ـ  الإلكرتونية  امل�اقع 

التي متلك رم�زاً مميزة مثل اللغة 

العربية )الهمزة وال�سدة( وبع�ض 

)احلروف  الآ�سي�ية  اللغات 

ال�سينية(.

وذكر بيان �سادر عن اللجنة اإن 

املدي اجلغرايف لالإنرتنت يت��سع 

ازدياد  مالحظة  دائم،مع  ب�سكل 

لغ�ية  جممعات  يف  ا�ستعماله 

خمتلفة يف العامل .

امل�اقع  اإن  البيان  واأ�ساف 

هذه  تربز  التي  الإلكرتونية 

املن�عات اللغ�ية كانت مت�فرة 

منذ  الإلكرتونية  ال�سفحات  يف 

فرتة ط�يلة .

و�ستك�ن العناوين العربية يف 

الإنرتنت  باأحرف  ال�اقع خمزنة 

من  �ستظهر  لكنها  التقليدية 

خالل �س�ر حتمل رم�ز احلروف 

حرف  يظهر  )كاأن  العربية 

الهمزة علي �سكل �س�رة(.

ال�قت  يف  اخلط�ة  هذه  وتاأتي 

الهتمام  فيه  تزايد  الذي 

العربي.  العامل  يف  بالإنرتنت 

الت�سالت  احتاد  اإيل  وا�ستناداً 

الأمم  ملنظمة  التابع  الدولية 

الإنرتنت  ا�ستخدام  فاإن  املتحدة، 

عن  يزيد  ل  العربي  العام  يف 

معدل 3.7 %.



شرطة أبوظبي تطلق حملة توعوية ضخمة 
مجلس  لدول  والعشرين  الخامس  األسبوع  فعاليات  ضمن 

التعاون لدول الخليج العربية 
تحت عنوان

 ال تتصل حتى تصل 

تطلق مديرية املرور والدوريات ب�شرطة اأبوظبي وبالتعاون مع الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية فعاليات اأ�شبوع املرور اخلام�س والع�شرين لدول 

جمل�س التعاون والذي يحمل �شعار

الطلبة  اإىل  وتكامل  بتنوع  تتوجه  واإلكرتونية  ومطبوعة  وم�شموعة  مرئية  حملة  �شمن  التوعوية  ال�شخ�شيات  من  جمموعة  اإطالق  على  ت�شتمل  متنوعة  فعاليات 

وال�شائقني اإ�شافة اإىل زيارة مل�شابي احلوادث املرورية واإقامة العديد من املعار�س املرورية واملحا�شرات املوجهة للطلبة يف املدار�س واملعاهد والكليات وم�شابقة 

اإذاعية وندوة مرورية وحما�شرات متنوعة .

) هنا ن�شع نبذه عن مكونات احلملة التي اأعددناها مع �شور م�شغرة ومعربة ( ت�شمل كامل ال�شفحة وميكن اأن نفرد جزءا من ال�شفحة الأخرية . 

احلملة ت�شتهدف الطلبة وال�شائقني 

 وت�شتمر ملدة ثالثة اأ�شهر 

فعاليات متنوعة واأ�شلوب توعوي مميز تنفرد بها مديرية املرور والدوريات ب�شرطة اأبوظبي 

حتت رعاية الفريق �شمو ال�شيخ          

�سيف بن ز�يد �آل نهيان 

وزير الداخلية

يحملها  التي  بطاقته  اأن  اكت�سفت  وقد 

ومدون بها اأنه رجل اأعمال لي�ست اإل بطاقة 

�سنعها لكي ي�سافر بها اإىل اأوربا للبحث عن 

عمل لكنه ف�سل.اأ�سياء كثرية من هذا القبيل 

املقنع ما يجعلني  الأ�سل�ب  له من  لكنه كان 

وكان  الت�رصفات  هذه  كل  عن  اأتغا�سى 

ي�ستغل حبي له وعدم قدرتي على ال�ستغناء 

عنه يف مترير ما يريدين اأن اأ�سدقه.

اأحتمـــل  واأنا  هنا  اإىل  الزوجة:  تكــــــمل 

حتــى

عندما  خمطئة  وكنت  اأهلي  ي�سمت  ل 

ف�س�ف  فعلت  مهما  الأهل  اأن  اعتقدت 

التي  اأنت  ت�ستاهل  ويق�ل�ن:  يف  يفرح�ن 

الذي  الي�م  نف�سك حتى جاء  ذلك يف  فعلت 

بنق�د  ويطالبني  املخادع  زوجي  ي�ستدير  بداأ 

من اأ�رصتي بحجة الدخ�ل يف م�رصوع كبري 

�سيدر علينا اأرباحا طائلة ولالأ�سف وافق اأهلي 

بعد عن حقيقة زوجي  لهم  اأف�سح  الذين مل 

األف جنيه دفعة  اأبي مائة وخم�سني  واأخذ من 

واحدة وبعد اأ�سابيع قليلة ل اأعلم فيما اأنفق 

النق�د راأيته يطالبني باأن اأطلب من اأبي مبلغ 

ك�سف  التي  البداية  وكانت  رف�ست  مماثاًل 

اأن  ورف�ض  احلقيقي �رصبني  بها عن وجهه 

اأظهر  ذلك  وبعد  لأهلي  لأ�سك�  املنزل  اأبرح 

نف�سي  وجدت  عندما  الأكرث  ب�ساعته  يل 

فجاأة مدمنة خمدرات، نعم يا �سيادة القا�سي 

زوجي كان ي�سع يل املخدرات يف امل�رصوبات 

حتى  وال�سعف  بالهزال  بالإدمان  واأ�سابني 

احلياة  بني  الأر�ض  على  ي�م  ذات  �سقطت 

علم  وهناك  امل�ست�سفى  اإىل  ونقلني  وامل�ت 

اأبي حقيقة اإدماين للمخدرات وحقائق زوجي 

اأن  والدي  اأق�سم  الي�م  ذلك  ومنذ  ال�رصير 

ولي�ض على حريتي  اأح�سل على كل حق�قي 

فقط بعد اأن اأم�سيت �ستة اأ�سهر كاملة اأعالج 

فيها من الإدمان حتى برئت منه.

�سيادة  يا  �سديد  باإيجاز  حكايتي  هي  هذه 

القا�سي فانظر ماذا تاأمر.. 

فنظر القا�سي اإىل الزوج الذي حاول الدفاع 

امراأة  باأنها  اتهامات  بها  مل�سقا  نف�سه  عن 

مل  م�قفه  لكن  خمدرات  ومدمنة  منحرفة 

يكن له من امل�ستندات ما ي�ؤيد، وبذلك قررت 

املحكمة تطليق الزوجة لل�رصر.





توقعت وكالة الطاقة الدولية، التي تتخذ من باري�س مقرا لها، ا�ستقرار 

حجم  ارتفاع  من  الرغم  على  وذلك   ،2007 عام  خالل  النفط  �سعار  اأ

الطلب اليومى على اخلام مبقدار 5ر1 مليون برميل لي�سل 86 مليون 

برميل يوميا . 

لن  اال�ستهالك  معدالت  فى  االرتفاع  هذا  ن  اأ اإىل  اأ�سارت  نها  اأ غري 

الدول  جانب  من  النفطية  مدادات  االإ ن  الأ ال�سوق  على  عبئا  ي�سكل 

من  كل  فى  وبك«  »اأ للبرتول  امل�سدر  الدول  منظمة  خارج  النفطية 

ال�سابق، قد حتبط  ال�سوفيتى  الالتينية ودول االحتاد  مريكا  فريقيا واأ اأ

�سعار .  ية ارتفاعات متوقعة فى االأ اأ

60 دوالرا للربميل  قل من  اأ ن احلفاظ على م�ستوى  اأ ويرى املحللون 

ا�ستخداما  تتطلب  التى  ال�سناعية  الدول  �سالح  فى  مرا  اأ �سيكون 

عادت تر�سيد  كثيفا للطاقة ف�سال عن �رشكات خطوط الطريان التى اأ

جل  كرث فاعلية ولكنها ال تزال ت�سارع من اأ ا�ستخدام الوقود ب�سورة اأ

كرث ربحية .  جعل تلك العمليات اأ

ن تكون  خرى، يتوقع اخلرباء اأ �سعار م�ستقات النفط االأ وعلى �سعيد اأ

قل غالء فى العام اجلديد . خرى اأ نواع الوقود االأ �سعار البنزين واأ اأ

األوسط  الشرق  ومعرض  في مؤمتر  االمارات  بدولة  والكهرباء  واملياه  الطاقة  هيئات  تشارك عدد من 
لتوليد الطاقة الذي يعقد حتت رعاية سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء مبملكة 

البحرين 
البحرين للمعارض واملؤمترات عن مشاركة عدد من مؤسسات الطاقة بدولة مجلس  وأعلنت هيئة 
50 من  ودولية  اقليمية  وشركة  مؤسسة  مائة  من  أكثر  الى  اضافة  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 
دولة من مختلف أنحاء العالم باالضافة الى مشاركة 300 من احملاضرين واخملتصني في مجال توليد 

الطاقة. 
ويعد معرض ومؤمتر توليد الطاقة في الشرق األوسط هو املعرض واملؤمتر الوحيد املتخصص في قطاع 

توليد الكهرباء في املنطقة العربية. 



لإلعالميني  نظمها  التي  التخصصية  دورته  املالي  دبي  سوق  اختتم 
العاملني في مجال املال واإلقتصاد حتت عنوان »تنمية املهارات اإلعالمية 

في السوق املالية« بالتعاون مع بيت اخلبرة لألنظمة واإلدارة. 
أكثر  مشاركة  خالل  من  مميزا  إقباال  التدريبية  الدورة  القت  وقد 

املشاركون  اإلعالميون  أثنى  حيث  إعالمية  مؤسسة  من«17« 
وأهميتها  الدورة  إليها  تطرقت  التي  املواضيع  نوعية  على 
في تعزيز املعرفة باملواضيع التي ترتبط باالقتصاد واألسواق 

املالية. 
التي  التخصصية  املوضوعات  من  العديد  الدورة  وتناولت 
املالي  الدولة منها دور السوق  املالية في  تتصل باألسواق 
السوق  العالقة بني  الوطني وطبيعة  االقتصاد  في خدمة 

متخصصة  ورشا  تضمنت  كما  اإلعالم،  ووسائل  املالي 
حول مدلوالت البيانات املالية للشركات املساهمة ومفاهيم 

االحتراف  على  التركيز  مع  الفني  والتحليل  األساسي  التحليل 
اإلعالمي في كتابة اخلبر والتقرير والتحليل املالي. 

أن  الدورة  ختام  في  املالي  دبي  سوق  عام  مدير  كاظم  عيسى  وقال 
سوق دبي املالي سعي منذ بدايته في 26 مارس 2000 إلى توفير كافة 
متطلبات اإلعالميني املتتبعني حلركة التداول في سوق دبي املالي لضمان 

التغطية املتميزة لكل ما هو متعلق بعملية التداول في السوق. 
منظور  من  اإلعالمية  اجلهات  إلى  ينظر  املالي  دبي  سوق  ان  وأضاف 
السعي  خالل  من  العالقة  تعزيز  إلى  يدفعه  ما  وهو  الزميل  الشريك 

إليصال كل ما هو جديد لإلعالمي. 
وذكر أن الدورة تهدف إلى املساهمة في حتقيق التكامل بني دور اإلعالم 
بني  مشتركة  لغة  وإيجاد  االقتصاد  خدمة  في  املالي  دبي  سوق  ودور 
اإلعالميني والسوق في سبيل خدمة احلقيقة وتكريس دور اإلعالم في 

التثقيف املستمر للمستثمرين واجلمهور عامة. 



انتهت  القدمية  الدنيا  عجائب  غلب  اأ

هرامات  الأ اإل  منها  يبق  ومل  دمرت  و  اأ

اآلف  منذ  ال�شاخمة  العظيمة  امل�شرية 

ال�شنني ، لكن العامل فوجئ ببدء �شينمائي 

حملة  ويرب«  »برينار  يدعى  �شوي�شري 

ختيار �شبع عجائب جديدة . دولية لإ





��ابة  الإ اإيل  تƒؤدى  التى  ��باب  الأ
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Fall

نتعامل  ونحن  ال���وري  من 

طفال ان ن��ع يف اعتبارنا  مع اأ

كاًل  باعتباره  الطفل  وحدة 

جمرد  لي�س  فالطفل  متكاماًل، 

باإطعامه  نقوم  ن  اأ علينا  ج�سم 

ن��جع  ن  اأ علينا  واإمنا  وتنظيفه، 

النزعة اال�ستقاللية عنده، والثقة 

ن  واأ عليها  واالعتماد  بنف�سه 

ن يتعلم بالعمل .  منكنه من اأ

يف  قلٍة  اإىل  ذلك  دى  اأ ولو 

االجناز.

توفر  التي  هي  احلقة  فالرتبية 

ال�ستخدام  الفر��ة  للطفل 

حد  ق��ى  اأ واإىل  بذكاء  قدراته 

ممكن .

على  الطفل  تن��ئة  ان  كما 

وتكــــوين  احل�ســــنة  العادات 

��خ��ـــيته، وقدرته على امتالك 

ثر بالطريقة  املهارات، كل هذا يتاأ

الذي  وباال�سلوب  بها  يتم  التي 

ُتبنى عليه، وقد ا��بحت الرتبية 

تعني ال��يء الذي ميتلكه الطفل 

لنف�سه، يتحرك بدافع من طاقته، 

الن��اط  يخطط ويعمل ويختار 

والو�سيلة التي تنا�سب احتياجاته  

للحالة  تبعًا  بذكاء  نف�سه  ُيكيف 

خربته  وت��بح  تواجهه،  التي 

بالر��ى  ال��عور  هي  املكت�سبة 

التام ملا يقوم به وينجزه‘ . 

اإن ا�ستخدام دورة املياه، وانتقاءه 

مكانها  اإىل  واإعادتها  اللعابه، 

وتن�سيق  املقاعد  واإعداد  ثانية، 

باإعمال  تتم  ان  يجب  الزهور 

��غط  ي  اأ عن  والبعد  الفكرِة، 

على  حلثِه  حماولة  و  اأ زمني 

الذي  امل�ستوى  اىل  الو��ول 

منه  جنعل  ن  اأ و  اأ الكبار  و��له 

نزجه  فال  معني،  لربنامج  عبداً 

يف عمٍل بطريقٍة رتيبٍة، و��من 

ن  جدول زمني �سبق لغرينا اأ

قرره . حتى ال يفقد الطفل 

الرغبة يف العمل، ويقل 

الذات،  على  اعتماده 

وتهبط روحه املعنوية، 

يفتقر  �سلبيًا،  لي��بح 

ة  املباداأ عن���  اإىل 

واالم�ساك بزمام االمور. 

للطفل  نقدمها  م�ساعدٍة  اية  اإن 

يجب ان تعطى له بذاته ومبفرده 

وحاجاته  تتالءم  �ساليب  وباأ

الفطرية ، ومبا يتنا�سب مع عمره ، 

حتى ن�ساعده على النمو بطريقته 

اخلا��ة، ونحـافـظ على ��فـاتـه 

ومميزاته اال��ليه . 

من  اأ اإىل  بحاجة  والطفل 

الطعام  اإىل  حاجته‘  واال�ستقرار 

املعلم  يقدم  لذا  وال�رشاب، 

امل�ساعدة ال��خ��ية له باعتباره 

له  يوفر  ثم   ، له، و��ديقًا  حليفًا 

التجربة التي متُكنه‘ من ا�ستخدام 

بني  ليميز  وحوا�سه،  ع��الته 

لــــوان   ��كــــال واأ ��ياء واأ اأ

اإىل  ثم  وزان،  واأ واحلجـــــوم 

بداع .  عمال البناء واخللق واإ اأ

ن العمل اليدوي  ومن املعروف اأ

ال��غري،  لنمو  خا��ٍة  همية  اأ ذو 

فهو يبداأ التفكري حني يبداأ العمل، 

له  ما �سمحنا  اإذا  اثر ذلك  ويزيد 

ان يعمل ما يريد وبالطريقة التي 

��يئًا  عليه  منلي  ن  اأ دون  يريدها 

ال  حتى  معينه  طريقة  و  اأ معينًا 

وتخف  للمغامره  حبه‘  ينطفئ 

فكار  فاأ ه  املباداأ على  قدرته 

يف  احلية  التجارب  نتيجة  هي 

واملدر�سة،  ال��ارع  ويف  البيت 

يف  تكون  االبداعيه  والتجربة 

املثرية،  املحادثة  ويف  الق���� 

الطفل  خربة  ننمي  ن  اأ فعلينا 



بطريقٍة ما من الطرق . 

مننحه  ان  اىل  بحاجٍة  والطفل 

على  فيها  يعتمد  فر��ة 

يف  فالرتكيز  نف�سه، 

يقوم  احلا���  الوقت 

والفرديه  التنوع  على 

اجلماعة  مع  والتعاون 

ولذا نحن بحاجة اىل ان 

ا�ستقالليته  الطفل  مننح 

اأن  �رشيطة  العمل  يف 

خرين عالقة  اليكون لالآ

حاجة  ومع  به،  قوية 

العديد  اتقان  اإىل  الطفل 

له  االزمة  املهارات  من 

يف حياته اإال اأن ال��غار 

ن اليتعلموا  منهم يجب اأ

احلركة  تتطلب  مهارات 

لعدم  الفائقة  والعناية  الدقيقة 

و��ولهم حداً من الن��ج الكايف 

للقيام بهذِه املهمة . 

اخلام�سة  قبل  ما  طفال  اأ ويبدي 

اهتمامًا قلياًل باالن��طة اجلماعية 

اأن  ا�ستطاعوا  بلغوها  فاإذا 

يزيد  حيث  عدًة  يامًا  اأ ميار�سوها 

وتزداد   ، االنتباه  على  تركيزهم 

وبذل  االحتمال  على  قدرتهم 

اجلهد . 

طفال ال�ساد�سة اإىل اللعب  ومييل اأ

ما  ومعاجلة  والتجربة،  واحلركة 

دوات  يديهم من مواد واأ يقع حتت اأ

�ساليب جديدة ب��كل  وا�ستخدام اأ

كرث كفاية واإتقانًا. اأ

ون ن��اطهم بحما�سٍة كبريٍة  يبداأ

الفو��ى  تعمهم  ن  اأ تلبث  ال  ثم 

ر��اد  التدخل واالإ مما يتطلب منا 

ن�سمح  ن  اأ وعلينا  والت��جيع  

للطفل مبزاولة ما يرغب فيه من 

ثــم  ومـن  واإهتماماٍت  ن��طٍة  اأ

خرين.  عر��ها علـى االآ

طفال ال�سابعة فيتوقون اإىل  اأما اأ

من  كرث  اأ وهم  العمل  موا��لة 

من  لهم  بد  وال  تنظيمًا  غريهم 

القيام بن��اٍط ُحّر رغم انتظامهم 

عمال  باأ يقومون  الدرا�سة  يف 

دقيٍق  ب��كٍل  والبناء  الر�سم 

كرب .  وبحذٍر اأ

و�سن ال�سابعة هي �سن االبتكار 

و�سن التجـربة، مييـــــل ��احبها 

اإىل الوقوف على احلقائق .

وقد يكون يف الكتب وال��ور 

ي��بع  ما  والق����  والو�سائل 

رغباتهم  يلبي  وما  احتياجاتهم 

يف املعرفة وال�سوؤال .



خلق مسرح درامي غنائي 
، إال أن كل التجارب باءت 
جتربة  وبقيت  بالفشل 
ارتكزت  التي  الرحبانيني 
علي  أساسية  بصورة 
احلرية ويتميز مسرحهما 
والبالغة  بالبساطة 
من  وثورتهما   ، الثورية 
بيروت  بلدهما  ثورة 
اخلميسي  فتحي  وحتدث 
لم  الرحبانيان  مصر  من 
غنائياً  مسرحاً  ينتجا 
علي اإلطالق ، وأحتدث من 
زاوية املوسيقي فهما قد 
قدما أفضل أغان ، وليس 
بالضرورة  هذا  معني 
أسسا  إنهما  يقال  أن 

املسرح الغنائي .
نشأ  قد  املسرح  فهذا 
وعند  مصر  في  لدينا 
عندما   ، عامة  العرب 
األعمال  تقدم  كانت 
تختلط  التي  الدرامية 
من  وبغيره  بالتمثيل 
وأول من   ، الفنون األخري 
أبو  هو  اخللط  هذا  بدأ 
الذي مزج  القباني  خليل 
والتمثيل  املوسيقي  بني 
وجاء سالمة حجازي من 
أن عليه  أدرك  الذي  بعدة 
بني  اخللط  يوضح  أن 
املوسيقي والدراما ليكونا 
وجنده  معاً  التحاماً  أكثر 

التي  االنتخابات  مسرحية  في  مثالً 
رشحت فيها امرأة لالنتخابات لكنها 
املواقف  كل  جند  تنجح  ولم  فشلت 
أبو  درويش  سيد  ويعتبر  ملحنة  بها 
النهضة املوسيقية في مصر والعالم 
الشيخ  محمد  وعقب   . كله  العربي 
من مصر علي كالم فتحي اخلميسي 
الرحبانية  ان  حول  معه  اختلف  قائالً 

لم تخلق سوي صيغة غنائية فردية ، 
ويري أن هذه الصيغة الفردية احلوارية 
واستشهد   ، درامي  أساسها  هي 
بأعمال الرحبانية الدرامية املوسيقية 
دراما  متتلئ  أنها  فوجد  الفردية 
املفاتيح  ناقورة  مبسرحية  واستشهد 
. ثم تطرق إلي العوامل والدوافع التي 
، بدءاً  شكلت وجدان األخوين رحباني 

واملكان  النشأة  من 
الذي ولد فيه عاصي، ومنصور ،

واملناخ  اجلبلية  الطبيعة  حيث 
الطبيعة  بجمال  الشهير  اللبناني 
إلي  باإلضافة   ، األلوان  وهارمونية 
غرس  الذي  رحباني  إلياس  والدهما 
والفنية  اإلنسانية  القيم  فيهما 
علي   ، شاؤول  بول  ويعقب   . اخملتلفة 
اخلميسي  فتحي  قاله  ملا  رفضه 
لدي  غنائي  مسرح  وجود  عدم  من 
الرحبانية ، وأري أن األخوين الرحبانيني 
وأثرهما  شيء  كل  يلحنان  كانا 
ويستشهد   . ينكره  أحد  وال  متواجد 
مسرحية  فهي  الشخص  مبسرحية 
. ويعترض عبيدو باشا  غنائية درامية 
اآلخر  علي كالم فتحي اخلميسي هو 
موسيقية  دراما  وجود  عدم  لرفضه 



القاهرة  ملهرجان  ال18  الدورة  جاءت 
لتتنوع  التجريبى  للمسرح  الدولى 
من خالله ألوان التجريب فى معظم 
اجلسد  لغة  بني  املشاركة  العروض 
واملوسيقى  والرقص  واإلمياء  واحلركة 
وظهر  واألداء  واإلضاءة  والديكور 
اخلتامية  الندوة  من خالل  جلياً  ذلك 
للمهرجان والتى نوقشت من خاللها 
» ثورة الرحبانية فى املسرح الغنائى 
العربى« والتى شارك فيها كالً من د. 
بول شاؤول ، وعبيدو باشا من لبنان 
، وفتحي اخلميسي ومحمد الشيخ 
سعد  دكتور  الندوة  وأدار  مصر  من 
اخلتامية  الندوة  أثارت  وقد  أردش 
الرحبانية  نشأة  حول  عقدت  التي 
العربي  الغنائي  املسرح  في  وأثرها 
 ، والصالة  املنصة  بني  مثيراً  جدالً   ،
حيث تضاربت اآلراء حول أهمية هذا 
في  درويش  سيد  وأهمية   ، املسرح 
تأسيس النهضة املوسيقية احلديثة 
،ودور فيروز في جناح املسرح الرحباني 
املؤسسة  هذه  وتعتبر   ، وتوقفه 
صاحبة دور كبير في املسرح الغنائي 
ظهور  ورافقت   ، العربي  الوطن  في 
وفايزة أحمد  الوهال  أم كلثوم وعبد 

وعبد احلليم حافظ من مصر. وحتدث 
بداية  عن  لبنان  من  شاؤول  بول 
قد  يكن  لم  لبنان حيث  في  املسرح 
تبلور في نهاية اخلمسينيات مسرح 

لبناني ذو جتارب مغايرة أو ذو تراكم ،
وكانت البدايات املسرحية تخلو من 
، وكان اجملال   ً الكاتب واخملرج واملمثل 
يترجمها  إذاعية  ملسرحيات  أوسع 
واألغنية   ، والشعراء  والكتاب  األدباء 
جيد  حضور  لها  يكن  لم  اللبنانية 
في تلك املرحلة ، وكان الشعر يتقدم 
سواء الفصيح منه أو العامي ، هذه 
احلركة املزدوجة كانت تتجاوز وتتطور 
علي تأسيس إرث طويل جمع شعراء 
كبارا كاألخطل الصغير ، أمني نخلة ، 
صالح لبكي ، إلياس أبي شبكة ، هذه 
ثقافية  بنهضة  تنبئ  كانت  املرحلة 
شاملة ، في هذا املناخ بدأ الرحبانيان 
األغنية  وفي  املسرح  في  عملهما 
باشا من  عبيدو  ثم حتدث   . والشعر 
لبنان عن األخوين الرحبانيني عاصي 
في  يعمل  كان  فأحدهما  ومنصور 
وقدما   ، العام  باألمن  واآلخر  البلدية 
املسرح الغنائي الذائع الصيت ، فهما 
وجود  دون  الغنائي  املسرح  »بربرا« 

وأقاما   ، البربر  وبني  بينهما  عالقة 
الشعبي  البناء  ببراعة  مسرحهما 
والتربة  بالفلكلورية  املتأثر  اللبناني 
بأي  تأثر  أي  دون   ، اللبنانية  والبيئة 
مسرح أوروبي أو عربي ، وبدأت جتارب 
املسرح في لبنان بترجمة النصوص 
واالقتباس والتعريب ، وبدأت التجربة 
األولي في الستينيات بثالثة نصوص 

واستمر اإلنتاج الغزير .
ليست  الرحبانيني  جتارب  أن  كما 
منزهة عن النقد ، رغم أنهما وضعا 
وبدآ  الصحيح  نصابها  في  األشياء 
بتجربة الوطن العربي كله ، فنجد كل 
مسرحياتهما لها تأويالت وتفسيرات 
سواء  املسرحيني  جانب  من  كثيرة 
ويشرح   . اجملددين  غير  أو  اجملددون 
بال  جتربة  إنها   : بقوله  جتربتهما 
هوية وشعرهما هو الشعر اخلفيف 
بفن  عالقة  لهما  وليس   ، املدهش 
الذي استلهم  الغنائي  درويش  سيد 
مسرحهما  ويتميز   ، الغربية  األوبرا 
والفكر  والنص  الدراما  بوجود 
كل  ورغم   . أعمالهما  في  والشعر 
التجارب واحملاوالت التي قام بها عدد 
كبير من املسرحيني في لبنان حملاولة 



وزيارة واحدة ملركز رعاية األحداث 
العامة  للقيادة  التابع  باملفرق 
تلك  تؤكد  أبوظبي  لشرطة 
املقولة، فهؤالء األحداث ما كان 
املكان  أن يكونوا في هذا  لهم 
بدورهم  قاموا  ذووهم  كان  لو 
األمر  وملا استفحل   ) الوقائي   (
للدرجة التي يحتاج معها إلى 
هو  هذا  الدولة،  من   « عالج   «
بالضبط ما يؤكده مدير مركز 
إبراهيم  الرائد  األحداث  رعاية 
حسن محمد، معتبرًا أن غياب 
الترابط والدفء األْسري والتربية 
اخلاطئة تقف وراء أغلب حاالت 
املركز،  يستقبلها  التي  اجلنوح 
إضافة ألسباب موضوعية أخرى 
احلوار  هذا  في  عليها  يطلعنا 

»أنشئ   : بدايته  في  قال  الذي 
تقدمي  بهدف   1996 عام  املركز 
االجتماعية  والرعاية  الدعم 
والنفسية واملعيشية لألحداث 
10و18 العمريتني  الفئتني  بني 

وهو  اجلنسيات،  مختلف  من 
مستوى  على  الوحيد  املركز 
شمولية  حيث  من  الدولة 
جهود  تكاتفت  وقد  العمل، 
املركز  وصل  حتى  جهات  ثالث 
التطور  من  عليه  هو  ما  إلى 
هي  اجلهات  وهذه  والفاعلية 
ووزارة  أبوظبي  شرطة  قيادة   (
التربية والتعليم ووزارة العمل 
 ،  ) االجتماعية  والشؤون 
مدرسة  على  املركز  ويشتمل 
متكاملة ومركز طبي وصاالت 

إلى  إضافة  رياضية،  ومالعب 
فردية  بغرف  حديثة  منامات 

خاصة بكل حدث .
ما طبيعة اجلنح واجلرائم التي 

ترد إليكم ؟
بني  األحداث  قضايا  تتنوع 
السرقة والتي متثل أعلى نسبة 
)60%( وقضايا مرورية كالقيادة 
دون رخصة بنسبة 21% إضافة 
فيما متثل  إلى مشاجرات %10 
واجلنسية  األخالقية  القضايا 

. %11
للتعرف  بدراسات  قمتم  وهل 

على أسباب اجلنوح ؟
من  العديد  املركز  أجرى 
االجتماعية  الدراسات 
على  واإلحصائية  والنفسية 

يقولون: 
�إن 

درهم 
الوقاية 
خري من 
قنطار 

�لعالج. 

األسباب  أن  اتضح  وقد  األحداث، 
األسرية تقف خلف معظم حاالت 
اجلنوح، وقد وجدنا حتديًدا أن الطالق 
اجلائر ) أي من يطلق زوجته واألطفال 
الزوجات ميثالن أسبابًا  ( وتعدد  مًعا 
جوهرية لبدايات االنهيار، األمر الذي 

مظلم،  مصير  إلى  األبناء  يترك 
املشاحنات  وجود  أن  إلى  إضافة 
داخل األسرة وأمام األطفال والعنف 
إلى  مباشر  بشكل  يدفع  ضدهم 

اجلنوح .
في  احمليطة  البيئة  تأثير  مدى  وما 

تكوين احلدث ؟
يعود  اجلانحة  احلاالت  من  كثير 
السوء في  رفقة  إلى  السبب فيها 
ظل غياب دور األهل مبعرفة وانتقاء 
كما  ألوالدهم،  املناسبني  األصدقاء 
أن التفريط في هذه املسألة يلعب 
نفس دور اإلفراط على اجلانب اآلخر 
األهل  ِقبل  من  زائد  تسلط  من 
ترك مجال من  وعدم  األوالد  وحصر 
أن  صحيح  ملمارستها.  لهم  احلرية 
مغريات احلياة حول املراهق أصبحت 

االنفتاح  ظل  في  خصوًصا  كبيرة، 
الفضائي، لكن تبقى التربية اجليدة 
مصدر وقاية ال بديل عنه من خالل 
زرع وتنمية الوازع الديني في النفس 
القيم  ومنظومة  الضمير  وتكوين 
أكثر  فتلك  األخالقية،  واملبادئ 

اخلارجية مهما  الرقابة  من  فاعلية 
بلغت من قوة .

بني  تختلف  اجلنوح  مسببات  هل 
األحداث الذكور واإلناث ؟

نسبة  أن  علينا  اهلل  فضل  من 
ا مقارنًة  األحداث اإلناث متدنية جدًّ
 %5 نسبتهن  تبلغ  ال  ورمبا  بالذكور 
من إجمالي حاالت األحداث، وأعتقد 
اجملتمعات  طبيعة  هو  ذلك  مرد  أن 
العربية احملافظة وما يرتبط بسلوك 
بالشرف  تتعلق  أمور  من  الفتيات 
»العيب  ومفهوَمْي  والسمعة 
وجود  أن  إلى  إضافة   « واخلجل 
املنازل  داخل  أكبر  بشكل  الفتيات 
تلك  من  يقلل  ذويهن  أعني  وأمام 
السرقة  قضايا  أن  كما  النسبة، 
املرورية  والقضايا  واملشاجرات 

مرتبطة بشكل وثيق بالذكور، فيما 
التي  واجلرائم  اجلنح  أغلب  أن  جند 
ترتكبها الفتيات تكون عادة بسبب 
أحدهم  بها  يغرر  أن  الذكور، مبعنى 
ما  أو  الفاحشة  ارتكاب  أو  للهرب 
إلى  التوجه  في  أرغب  وهنا  شابه، 

عادة  الفتيات  بأن  بالقول  األهالي 
ما يبحثن عن احلنان واحلب والدفء 
واإلعجاب من ذويهن وفي حال غياب 
تكون  الفتاة  فإن  األمور  تلك  مثل 
عرضة ألن تقع ضحية سهلة أمام 
أي كلمة عابرة يقولها لها أحدهم 
لألحداث  عودة  املركز  يشهد  هل 

الذين يغادرونه ؟
نسبة العودة إلى املركز هي من أقل 
النسب املئوية على مستوى العالم، 
إذ ال تترواح بني 3-5% فقط مما يثبت 
وأن  جهة،  من  املركز  فاعلية  مدى 
في  متأصلني  غير  واجلنوح  اجلرمية 
مجتمعنا وما يقع منهما إمنا يكون 
ما  سرعان  وعرضي،  حادث  بشكل 
مت  ملا  نفسه  واحلدث  األهل  يتنبه 

اقترافه.
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