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We, the staff of Ras Al Khaimah Municipality Department, 
pledge to abide by the following instructions:-

1. Dealing towards you with appreciation and 
respect.

2. Providing distinguished services.
3. Offering all the necessary requirements to 

facilitate the completion and advancement 
of work.

4. Responding to your inquiries and complaints.
5. Notifying you about your transactions 

through communication means.
6. Retaining the privacy.
7. Implementing your effective suggestions.
8. Emphasizing constantly that customers are 

the success partners.

What we kindly request from you to provide an excellent 
and satisfactory service:-

1. Appreciating efforts of our staff who are 
working with you.

2. Providing identification documents.
3. Providing required documents to com-

plete your transactions.
4. Informing us - as soon as possible - in 

case of an error or amendment to your 
details.

5. Informing us of any changes in person-
al information or conditions related to 
your transactions.

6. Responding to the inquiries of customer 
service staff.

7. Abiding by specified timings to meet the 
authorized official and complete your 
transactions on time.

Customer Service Charter Ras Al Khaimah Municipality
الــروؤيـــــــــة:

 بلدية رائدة لبيئة م�ستدامة .

الر�سالة: 

ـــــزة  ـــــمـــــي ــــــــديــــــــة مـــــت ــــــــل تــــــــــقــــــــــدمي خــــــــــــدمــــــــــــات ب

ـــتـــدامـــة يف الـــتـــطـــويـــر الـــعـــمـــراين ـــس لــتــحــقــيــق ال�

 والـــ�ـــســـحـــة الــــعــــامــــة لـــكـــافـــة �ــــســــرائــــح املــجــتــمــع 

دعــــــــمــــــــاً لــــلــــنــــمــــو وتـــــ�ـــــســـــجـــــيـــــعـــــاً لــــا�ــــســــتــــثــــمــــار 

ـــــــل لـــــلـــــمـــــوارد. مــــــن خــــــــال الــــتــــوظــــيــــف الأمـــــــث

Vision : 
A leading Municipality, for a sustainable 

environment.

Mission : 
Offering distinctive municipal services 

to achieve sustainability of urban 

development and public health for the 

entire society segments; supporting 

the growth and encouraging the invest-

ment, through optimal recruitment of re-

sources
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اال�سرتاكات ال�سنوية

داخل الدولة:

للأفــــــــــــراد : 100 درهماً

للم�ؤ�ش�شـات :200 درهماً

خارج الدولة: 

للأفـــــــــــــــراد :150 درهماً

للم�ؤ�ش�شات : 225 درهماًً 

»هذه ال�شرتاكات �شاملة اأج�ر الربيد«

املـــرا�ســـالت 

الإمارات العربية املتحدة

اإمارة راأ�س اخليمة 

دائــــــــــــرة البـــــلديـة 

�س.ب : 4  

هاتف البلدية : 2466666 07

فاك�س املجــــــــلة: 2333355 07

طبعت يف مطبعة النخيل

www.mun.rak.ae
magazine@mun.rak.ae

٭ امل�اد املن�ش�رة يف املجلة تعرب عن راأي 

كــاتــبــهــا ولــيــ�ــس بــالــ�ــشــرورة عـــن راأي 

البلدية.

يــخــ�ــشــع  املـــجـــلـــة  املـــــــــ�اد يف  تـــرتـــيـــب  ٭ 

لعتبارات فنية.

املــقــدمــة  اأو  املــنــ�ــشــ�رة  املـــــ�اد  تــقــبــل  ٭ ل 

لدوريات اأخرى.

٭ امل�اد املر�شلة للمجلة ل ترد لأ�شحابها 

ن�شرت اأم مل تن�شر.

مالحظة
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يف رحاب القانون

نعني بكلمة اللتزام – هنا – اللتزام بالقانون .. �سحيح باأن هذه اجلملة تتاألف من كلمتني اإل اأن دللتها جد كبرية ، 

لأن اللتزام بالقانون يعك�س وعي الإن�سان كما يوؤكد ح�سارة الدول ويبعد الأخطار ويج�سر العالقة بني الفرد والآخر اأو بني 

الفرد واملجتمع .

وقد ثبت عرب الأزمان باأن تنفيذ القانون يحقق اأق�سر ال�سبل لإحقاق احلق وانت�سار ال�ستقرار وغري ذلك من اأمور ل 

تعد ول حت�سى .

اأوردت هذه املقدمة لأ�سري اإىل اأن قانون تنظيم  املباين رقم )1( ل�سنة 2009  الذي اأ�سدره �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود 

تتعلق بجمال  اأمورًا  تثبت  التي  2009 يو�سح يف مواده   /6  /20 بتاريخ  راأ�س اخليمة حفظه اهلل  القا�سمي حاكم  بن �سقر 

اأن القانون يهدف اإىل  الإمارة واحلفاظ على املظهر العام فيها و�ساأكتفي بذكر املواد التي تتعلق بذلك بغية التاأكيد على 

التنظيم من جهة ولدفع امل�سرية احل�سارية يف جمالت احلياة من جهة اأخرى و�ساأ�سرب مثالني على ذلك :

املادة ) 23 (

طلء واجهات املباين

يلتزم اأ�سحاب املباين باملحافظة على نظافة واجهات املباين اخلا�سة بهم وباإعادة طالء و�سبغ هذه الواجهات كلما 

دعت احلاجة اإىل ذلك حفاظًا على الطابع اجلمايل لالإمارة .

يلتزم املالك اأو من ينوب عنه باختيار األوان منا�سبة ل�سبغ واجهات املبنى اخلارجية مبا يتنا�سب مع طبيعة املناطق 

والبيئة ومبا ين�سجم مع األوان املباين املجاورة اإذا كانت منا�سبة ومينع ا�ستخدام األوان �ساذة عن الن�سق 

العام .

 والثاين املادة )25(

تدخل البلدية يف حالة عدم اللتزام بت�سحيح اأو اإزالة املخالفة ، يجوز للرئي�س اأو املدير العام بناء على تن�سيب 

الإدارة املخت�سة اإلغاء و / اأو وقف اأو تعديل الرتخي�س اأو اإيقاف اأعمال البناء يف احلالت الآتية :

اإذا ثبت خمالفة اأحكام هذا القانون اأو �سروط الرتخي�س اأو املخططات املعتمدة ومل ي�سر اإىل اإزالة املخالفة اأو 

تعديل الرتخي�س بعد اإخطار املالك بذلك .

اإذا ا�ستخدم املرخ�س له الرخ�سة ا�ستخدامًا خمالفًا يف اأغرا�س اأخرى الغر�س الذي �سدرت من اأجلة .

يف حال �سدور قرار يف املناطق التي مت تخطيطها يعدل تنظيم املباين والغر�س من ا�ستخدامها على اأن مينح املالك 

التعوي�س املنا�سب اإذا �سرع يف اأعمال البناء .

منذر حممد بن �شكر الزعابي

الفتتاحية
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�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي 

ي�شيد باإطالق برنامج مبتكر لإعادة التدوير بعنوان : »اإمارتي بيتي«

�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��اد 

الأعلى  املجل�س  القا�سمي ع�سو  �سقر  بن 

حاكم راأ�س اخليمة باإطالق موؤ�س�سة اإدارة 

املخلفات يف راأ�س اخليمة برناجمًا مبتكرًا 

“اإمارتي  ع��ن��وان  حت��ت  التدوير  لإع���ادة 

بيتي” لتغيري طريقة اإدارة املخلفات التي 

يتبعها اأفراد املجتمع يف راأ�س اخليمة.

ووجه �سموه املقيمني يف راأ�س اخليمة 

الذي  امل�ستدام  احلياة  باأ�سلوب  بالتفكري 

من  بالعي�س  وال��ب��دء  �سابقًا  نعي�سه  كنا 

م�سريًا   .. ا�ستدامة  اأك��ر  م�ستقبل  اأج��ل 

اأنه باتباع هذا النظام اجلديد يوؤكد  اإىل 

املجتمع يف راأ�س اخليمة اهتمامه بتحقيق 

م�ستقبل م�ستدام وقال :” معًا ميكننا اأن 

نحافظ على نظافة اإمارتنا وخ�سرتها لنا 

ولأجيال امل�ستقبل”. 

لدى  بيتي”  “اإمارتي  مبادرة  �سملت 

الظيت  مناطق  احل��ايل  العام  اإطالقها 

راأ���س  يف  اجلنوبية  واملنطقة  وال��رم�����س 

اأن  املنتظر  من   2018 ع��ام  ويف  اخليمة 

احلمراء  مناطق  لت�سمل  املبادرة  تتو�سع 

ال�سركات  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ع��رب  وم��ي��ن��اء 

ال�سغرية على اأن تت�سمن برناجمًا خا�سًا 

ب�سكل  املدار�س  ي�ستهدف  التدوير  لإعادة 

منف�سل.

اأطلقتها  التي   - امل��ب��ادرة  �ساأن  وم��ن 

راأ�س اخليمة  املخلفات يف  اإدارة  موؤ�س�سة 

- اأن متكن جميع اأفراد املجتمع يف راأ�س 

واملوؤ�س�سات  املدار�س  اإىل  اإ�سافة  اخليمة 

املخلفات  فرز  من  وال�سركات  احلكومية 

قبل و�سعها يف احلاويات املخ�س�سة لها.

اأكيا�س  توزيع  على  املوؤ�س�سة  و�ستعمل 

باللونني  ال��ت��دوي��ر  لإع����ادة  بال�ستيكية 

اأنحاء  جميع  يف  جمانًا  والبني  الأخ�سر 

اإمارة راأ�س اخليمة ابتداء من 20 �سبتمرب 

احلايل لت�سجيع فرز خملفات الطعام عن 

بقية املواد القابلة لإعادة التدوير.

وخ�����س�����س��ت امل��وؤ���س�����س��ة الأك��ي��ا���س 

اخل�������س���راء جل��م��ع امل��خ��ل��ف��ات اجل��اف��ة 

ال���ورق  اأو  البال�ستيك  م��ن  امل�سنوعة 

املعدنية  ال��ع��ب��وات  اأو  امل��ق��وى  ال���ورق  اأو 

اإع���ادة  و�سيتم  الزجاجية  ال��ق��واري��ر  اأو 

تدويرها ل�ستخدامها يف �سناعة منتجات 

الأكيا�س  تخ�سي�س  مت  فيما   .. جديدة 

وخملفاته  الطعام  بقايا  جلمع  البنية 

�سماد  اإىل  وحتويله  تدويره  اإع��ادة  لتتم 

ومنتجات حت�سن نوعية الرتبة لت�ستخدم 

وامل�سطحات  ال�سكنية  الأحياء  حدائق  يف 

راأ�س  اإم��ارة  اأنحاء  اخل�سراء يف خمتلف 

اخليمة.
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�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي 

ي�شتقبل �شفري اأثيوبيا

�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 

بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى 

�سموه  ق�سر  يف   - اخليمة  راأ����س  حاكم 

عبد  �سعادة  حممد   بن  �سقر  مدينة  يف 

جمهورية  �سفري  �سالح  ر�سقوا  ال��ق��ادر 

الذي  الدميقراطية  الفيدرالية  اأثيوبيا 

انتهاء  مبنا�سبة  �سموه  على  لل�سالم  قدم 

فرتة عمله �سفريًا لبالده لدى الدولة.

راأ���س  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ومتنى 

اخليمة لل�سفري الأثيوبي التوفيق والنجاح 

يف مهامه امل�ستقبلية .. مثنياً على ما قام 

به خالل فرتة عمله من تعزيز للعالقات 

ال��ق��ائ��م��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��دي��ق��ني يف 

جمالت عدة.

ال�سال  اأحمد  �سالح   .. اللقاء  ح�سر 

راأ���س  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  م�ست�سار 

اخليمة وحممد اأحمد الكيت امل�ست�سار يف 

الديوان الأمريي.

و اأو�سحت موؤ�س�سة اإدارة املخلفات يف 

راأ�س اخليمة اأن املخلفات العامة املختلطة 

الوقت  يف  تدويرها  اإع��ادة  ميكن  ل  التي 

احلايل �ستو�سع يف اأكيا�س �سوداء. 

املخلفات  اإدارة  موؤ�س�سة  ت�سعى  و 

م�ستقباًل لتحويل هذا النوع من املخلفات 

اإىل طاقة ..وت�ساهم عملية فرز املخلفات 

قبل رميها يف تخفي�س ن�سبة التلوث التي 

من  اأك��رب  كميات  وتوفر  لها  نتعر�س  قد 

ومب�ستويات  التدوير  لإعادة  القابلة  املواد 

اأعلى من اجلودة لتتم معاجلتها م�ستقباًل 

لإع���ادة  القابلة  النظيفة  امل���واد  وتتمتع 

املعاجلة  من  اأق��ل  ق��درًا  وتتطلب  التدوير 

منتجات  اإىل  وت��ت��ح��ول  ت��دوي��ره��ا  ليعاد 

جديدة. 

كما ت�سعى املوؤ�س�سة عرب تب�سيط عملية 

 75 معاجلة  اإىل  قدر ممكن  باأكرب  الفرز 

ال�سلبة  البلدية  النفايات  اإجمايل  % من 
بطرق بديلة عن الطمر باملكبات ال�سحية 

اأح��د  ب��ذل��ك  لتحقق   2021 ع��ام  بحلول 

اأهدافها روؤية 2021.

وقالت �سونيا نا�سر الرئي�س التنفيذي 

هذه  اإط���الق  على  عملنا   “  : للموؤ�س�سة 

احلملة لتحقيق هدف رئي�سي وهو حت�سني 

اخليمة  راأ���س  اإم��ارة  اللتزام يف  م�ستوى 

لت�سمل  البيئة  وحماية  ال�ستدامة  نحو 

طالب  م��ن  ب���دءاً  ك��اف��ة  بفئاته  املجتمع 

املدار�س وال�سركات ال�سغرية و�سوًل اإىل 

كربى املوؤ�س�سات احلكومية”.

الأمثل  الوقت  “ هذا هو   : اأ�سافت  و 

لبدء العمل لتنفيذ ذلك لن�سمن م�ستقباًل 

ونحمي  اخليمة  راأ���س  لإم���ارة  م�ستدامًا 

البيئة لتتمتع بها اأجيال امل�ستقبل”.
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 من منطلق احلر�س 

ع���ل���ى زي��������ادة ال���وع���ي 

واك���ت�������س���اب م���ه���ارات 

ج�����دي�����دة ل��ل��م��وظ��ف��ني 

وال��ن��ه��و���س ب��امل�����س��ت��وى 

ال���وظ���ي���ف���ي،اج���ت���م���ع 

اخلدمات  اإدارة  مدير 

مكتب  ومدير  امل�ساندة 

الت�������س���ال امل��وؤ���س�����س��ي 

ال�سيد اأحمد الأحمد  مع 

الت�سال  مكتب  موظفي 

ملناق�سة  وذلك  املوؤ�س�سي 

التي  اجلديدة  اخلطط 

مكتب  مب�����س��ت��وى  ت��رق��ى 

الت�سال . 

ت�����ن�����اول  مت  ح�����ي�����ث 

يف  الهامة  النقاط  بع�س 

املكتب  خطط  تطوير  اىل  تهدف  التي  الجتماع 

امل�ستقبلية،  وتنظيم ومتابعة اأهم م�ستجدات �سري 

العمل يف املكتب ، و مناق�سة العالقات العامة حول 

اأهم الفعاليات التي �ستقام خالل هذه ال�سنة . 

ال��ف��ع��ال يف م��رك��ز �سعادة  ال��ت��وا���س��ل  ت��ع��زي��ز  ح��ر���س��ًا ع��ل��ى 

باآليات  النهو�س  على  امل�ستمر  املركز  مدير  وم�سعى  املتعاملني، 

حتفيز املوظفني . 

بدرية  املوظفة  بتكرمي  بو احلمام  ال�سيد  حممد جا�سم  قام 

املتميز   املوظف  لقب  لنيلها  عمالء   خدمة  اأخ�سائي   – غلوم 

ل�سهر اغ�سط�س 2017 ، واإحرازها كافة النقاط واملعايري  التي مت 

ال�ستناد عليها يف التقييم  والتي تتوافر يف تقييم املوظف املتميز .

 وذلك من خالل الجتماع الذي يتم انعقاده �سهريًا ، والذي 

مركز  يف  واملوظفني  للموظفات  �سهرية  م�سابقة  فقرة  يت�سمن 

�سعادة املتعاملني . 

ت�سجيع  اإىل  توؤدي  املبادرات  هذه  مثل  اأن  املركز  مدير  واأكد 

لرفع  وحتفيزهم  بينهم  فيما  الإيجابي  التناف�س  على  املوظفني 

م�ستوى اأدائهم وبالتايل زيادة الإنتاجية يف العمل .

اجتماع مدير اإدارة اخلدمات امل�شاندة مع موظفي مكتب الت�شال املوؤ�ش�شي

مدير مركز �شعادة خدمة املتعاملني حممد جا�شم بو احلمام 

يكرم املوظف املتميز ل�شهر اأغ�شط�س



العدد: 485 - 10/ 2017 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

7

األخبار

m u n r a k a e

اجتماع مع قطاع الأرا�شي و اإدارة الدفاع املدين 

بخ�شو�س �شهادات ا�شتيفاء املباين  ) الأبراج و البنايات(

ان����ط����الق����ا م��ن 

ال��دف��اع  اإدارة  روؤي���ة 

ف�����رع   – امل�����������دين 

للعمل  اخليمة  راأ����س 

ع��ل��ى رف����ع م�����س��ت��وى 

الأم������ن وال�����س��الم��ة 

و�سعيًا  الإم�����ارة،  يف 

جمل�س  قرار  لتطبيق 

 24 ال���������وزراء رق�����م 

2012، لتنظيم  ل�سنة 

خ�����دم�����ات ال����دف����اع 

امل������������دين. ن��ظ��م��ت 

دائ����رة ب��ل��دي��ة راأ����س 

مع  اجتماعًا  اخليمة 

املدين  الدفاع  اإدارة 

الوقائية،  ال���س��رتاط��ات  توفري  بهدف   -

للمباين والأبراج ال�سكنية – مت فيه طرح 

امل��ق��رتح��ات لو�سع  جم��م��وع��ة م��ن ط���رح 

لتفعيل  البلدية  دائ��رة  مع  م�سرتكة  اآلية 

الوقاية وال�سالمة  ا�ستيفاء �سروط  �سهادة 

للمباين والأبراج ال�سكنية، واإ�سدار �سهادة 

ا�ستيفاء للمباين والأبراج ال�سكنية ،وربط 

للوحدات  الإيجار  عقود  ت�سديق  مع  ذلك 

ال�سكنية يف املباين والأبراج بالإ�سافة اإىل 

الدفاع  ا�سرتاطات  و  املبنى  اإجناز  �سهادة 

املدين.

        ويف نهاية الجتماع مت التفاق على 

حتديد موعد لجتماع مقبل ،يجمع قطاع 

ملناق�سة  املدين  الدفاع  اإدارة  الأرا�سي مع 

اخلا�سة  ال���س��رتاط��ات  ت��وف��ري  و  الآل��ي��ة 

الأخرى  ال�سرتاطات  و  امل�سخات  وغرف 

اخلا�سة باملباين والأبراج.

اجتماع تن�شيقي مع دائرة الأ�شغال العامة

اخليمة  راأ���س  بلدية  دائ��رة  عقدت 

ودائ����رة الأ���س��غ��ال ال��ع��ام��ة واخل��دم��ات  

تن�سيق  مناق�سة  مت  اجتماعًا  العامة 

اآلية الإزالت بني دائرة البلدية ودائرة 

املتبعة  وال���ط���رق  ال��ع��ام��ة  اخل���دم���ات 

تعزيز  اإط����ار  ع��ل��ي��ه��ا  يف  وامل��ت��ع��ارف 

ال��دوائ��ر  م��ع  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة 

احلكومية واملوؤ�س�سات والهيئات.

املهند�س  الج��ت��م��اع  ح�سر  ح��ي��ث 

را�سد هالل واملهند�سة خلود ال�سحي من 

ق�سم التفتي�س بالدائرة ووفد من دائرة 

عبداهلل  ال�سيد  �سم  العامة  الأ�سغال 

عبدالرحيم  وعائ�سة  الكتبي  �سيف 

خلود  وم.  الربيكي  عبيد  وخمي�س  اخل�سر 

ال�سحي ووائل النو�ساين ورفيع الدين و�سيف 

اآلية تنفيذ  ناق�س املجتمعون  ، وقد  املقبايل 

الطرفني  تواجه  التي  واملعوقات  الإزالت 

 ، العملية  لت�سهيل  منا�سبة  حلول  واإي��ج��اد 

وتطرق احل�سور اإىل موا�سيع مهمة تخ�س 

واملعدات  الإزالت  فيها  تتم  التي  املواعيد 

الالزمة لتنفيذ الغر�س ب�سهولة وي�سر.
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بلدية راأ�س اخليمة ت�شتقبل حجاج بيت اهلل احلرام

م��ب��ادرات عام  اإط���ار  يف 

بلدية  دائ��رة  ا�ستقبلت  اخلري 

راأ�س اخليمة حجاج بيت اهلل 

مطار  يف  املتوافدين  احل��رام 

راأ�س اخليمة الدويل ،

لهم حجًا مربورًا  متمنني 

و�سعيًا م�سكورًا وذنبًا مغفورًا ، 

فهنيئًا لهم حجهم وعبادتهم 

واجتهادهم ،واأعرب احلجاج 

�سعادتهم  بالغ  عن  واأ�سرهم 

العاملني  جلهود  وتقديرهم 

التي  والت�سهيالت  املطار  يف 

وفروها لهم.

دورة كتابة وحترير اخلرب ال�شحفي وتغطية الفعاليات

من منطلق احلر�س على زيادة الوعي 

يف  للموظفني  جديدة  مهارات  واكت�ساب 

عقدت   ، ال�سحفي  اخل��رب  حترير  جم��ال 

بلدية راأ�س اخليمة دورة يف مركز الإبداع 

من  عدد  ح�سرها  حيث  الب�سرية  للتنمية 

موظفي مكتب الت�سال املوؤ�س�سي .

ال�سهياري  فاطمة  الأ�ستاذة  و�سرحت 

حم�����اور ال�������دورة وم����ن اأه���م���ه���ا اأه��م��ي��ة 

كتابة  وكيفية  معانيها  واأه���م  ال�سحافة 

املتبعة  الأ���س�����س  واأه���م  ال�سحفي  اخل��رب 

وكذلك اجلوانب الهامة التي تتطلبها كتابة 

الأخبار ال�سحافية، من مثل : الإبداع حيث 

عملية  ي�سكل  ال�سحفي  اخل��رب  كتابة  اأن 

اإبداعية ينفذها كاتب الأخبار بنظرة ثاقبة 

اإبداع ي�ساغ باأ�سلوب  لأن فن كتابة اخلرب 

�سهل وجميل لكي ي�سل اإىل اجلميع، ولكي 

الوا�سح  وم��ن  وال�سغري،  الكبري  يفهمه 

يف  الأهم  اجلانب  حتتل  الأخبار  كتابة  اأن 

جمال ال�سحافة، فهي التي جتذب النا�س 

وجتعلهم مهتمني مبعرفة التفا�سيل، وهي 

من ت�سع النا�س يف �سورة الأو�ساع اجلارية 

�سواء على امل�ستوى الجتماعي، ال�سيا�سي، 

القت�سادي اأم الثقايف، فاخلرب ال�سحفي 

ُيكتب يف كل املجالت وُي�ساغ ليتنا�سب مع 

امل�ستويات كافة.  

التدريبية  ال��دورة  يف  امل�ساركون  واأك��د 

التي تاأتي ان�سجامًا مع رغبتهم يف تطوير 

مهارتهم  تطوير  على  وحر�سهم  ذات��ه��م 

الذاتية ويف نهاية الدورة مت توزيع �سهادات 

ح�سور على امل�ساركني.

دعوة
     ترحب هيئة التحرير يف جملة بلدية راأ�س اخليمة مب�شاهمات املوظفني واملوظفات يف 

�شواء  املجلة  يف  لن�شرها  واالحتادية  املحلية  احلكومية  والدوائر  اخليمة  راأ�س  بلدية  دائرة 

اأكانت مقاالت اأم درا�شات اأم حتقيقات اأم حوارات �شمن ال�شروط االآتيه :

- اأن يك�ن املقال خا�شاً باملجلة ومل ي�شبق ن�شره يف اأية مطب�عة اأخرى.

- اأن تعالج املقالة م��ش�عاً جديداً له علقة باأهداف املجلة ومنهجها وا�شرتاتيجيتها.

- اأن تك�ن اللغة العربية الف�شحى هي املعتمدة يف معاجلة امل��ش�ع.

 magazine@mun.rak.ae : اأن ير�شل الن�س )املقال - الدرا�شة..( اإىل الإمييل -

اأو مطب�عاً على قر�س مرن مع اإغنائه بال�ش�ر اللزمة عند ال�شرورة.
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)اأم�شية ثقافية(

هجري الإبداع .. هجري ال�شيف

كتاب  احتاد  فعاليات  �سمن 

واأدب������اء الإم������ارات ف���رع راأ����س 

الأربعاء  منتدى  وعرب  اخليمة، 

اأدب��ي��ة  جل�سة  ع��ق��دت  ال��ث��ق��ايف، 

ب��ع��ن��وان )ه���ج���ري الإب�������داع .. 

هجري ال�سيف( يف قاعة جمعة 

من  نخبة  مب�ساركة  ال��ف��ريوز، 

الكتاب واملثقفني يف اإمارة راأ�س 

اخليمة..

اأدار اجلل�سة الأديب د. هيثم 

يحيى اخلواجة، امل�سوؤول الثقايف 

اخليمة،  راأ�����س  ك��ت��اب  ب��احت��اد 

ال�سيف  يف  اأن  اإىل  اأ�سار  ال��ذي 

املعاناة  اأن  اإل  م��ع��ان��اة،  احل���ار 

الأكرب تكمن يف الإبداع.. موؤكدًا 

ال��ه��دف ال��ذي  اأن ه��ذا ه��و  على 

حيث  الأم�سية،  هذه  اإليه  ت�سعى 

الثقايف  املنجز  اإىل  ال�ستماع 

�سيف  يف  احل�سور  حققه  الذي 

اخلري  عام  2017م،  العام  هذا 

اأ�سئلة  اإىل  منوهًا  الإم��ارات��ي.. 

حتيط  مف�سلية  اإبداعية  ثقافية 

�ساأكتب  م��اذا  وت��وؤرق��ه:  حقيقي  مبدع  كل 

كتبته  ما  �ساأجتاوز  وكيف  امل�ستقبل؟  يف 

اأكتب  لكي  الطريقة  وم��ا  ال�����س��اب��ق؟   يف 

مو�سوعًا لي�س مكررًا ولي�س مبتذًل؟ وكيف 

واحد؟  اآن  يف  واأقنعه  املتلقي  واأمتع  اأبهر 

تدفعه  الأ�سئلة  ه��ذه  مثل  اأن  على  م��وؤك��دًا 

لكي يعيد النظر مبا يكتب مرات ومرات، 

كما واأف�سح كان منجزاته الإبداعية هذا 

عن  نقديًا  كتابًا  اإجن��ازه  حيث  ال�سيف.. 

حممد  عبداهلل  الإم��ارات��ي  ال�ساعر  �سعر 

بدعم  لالأطفال  كتابني  واإ�سداره  ال�سبب، 

)�ساحمني  عنوان(:   1001( مبادرة  من 

)املركبة  و  ق�س�سية،  جمموعة  اأرج��وك( 

املزيفة( م�سرحية.

عن  الكتاب  حتّدث  ذلك،  �سوء  وعلى 

رحالتهم واأ�سفارهم و قراءاتهم ال�سيفية 

وم�����س��اري��ع��ه��م امل��ن��ج��زة .. ح��ي��ث حت��دث 

عن  الع�سم  عي�سى  اأحمد  ال�ساعر  الأدي��ب 

تطوير  يف  واأثرها  والتاأمل  الفل�سفة  كتب 

عن  ك��ا���س��ف��ًا  واأدوات������ه،  ال��ك��ات��ب  م�ستوى 

منجزه الإبداعي ممثاًل باأعماله ال�سعرية 

حمتوية  وج��دار(  )وردة  بعنوان  الكاملة 

ثمانية  يف  املتوزعة  النرية  ق�سائده  على 
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دواوي�������ن، واإجن�����ازه 

خم��ط��وط��ة ���س��ع��ري��ة 

ج������دي������دة )ث������الث 

نقالت(.

الأ�ستاذ  وحت��ّدث 

عبدالرحمن  حممود 

ال���ع���ري ع���ن ف��ائ��دة 

ال��رح��الت والط���الع 

ال�سعوب  على ثقافات 

كما  املميز،  تراثها  و 

هذا  �سفره  ح��ال  ه��و 

ت��اي��ل��ن��د  اإىل  ال���ع���ام 

ال��غ��ن��ي��ة ب��ال��ط��ب��ي��ع��ة 

ال�سياحية  والأم��اك��ن 

تنوع  م��ن  تتمتع  وم��ا 

بف�سل  ث����ري  ث���ق���ايف 

اجل��ه��ودامل��ب��ذول��ة من 

احل���ك���وم���ة وب��ف�����س��ل 

التالقح الثقايف بفعل 

الأجنبية  ال�����س��ي��اح��ة 

فيها..

وي����وؤك����د ال��ف��ن��ان 

ذلك حني  كحلة  ل��وؤي 

حتدث عن �سفره اإىل موطنه �سوريا، حيث 

داخلية  �سياحة  اأبنائه يف  با�سطحاب  قام 

القدمية  دم�سق  يف  الأثرية  املناطق  حيث 

ك�سوق  �سعبية  اأ����س���واق  م��ن  حت��ت��وي��ه  مب��ا 

كاجلامع  الدينية  والأم���اك���ن  احلميدية 

�سياحية  اأماكن  اإىل ذلك من  وما  الأم��وي 

وتراثية تاريخية عريقة..

واأم�����ا امل���خ���رج ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي ن��ا���س��ر 

على  انكبابه  اإىل  اأ���س��ار  فقد  اليعقوبي 

عن  اأحدهما  وثائقيني  ت�سجيليني  فيلمني 

)ند اأبو طبل( ال�سامخ الغائب، ويهدف من 

هذا الفيلم تعريف اجليل احلايل واجليال 

القادمة بتاريخ وتراث املنطقة، كما حتدث 

عن حت�سرياتها خلو�س )م�سابقة الأمانة  

لالأفالم  العرب(  داخلية  ل��وزراء  العامة 

ممثاًل  الأمنية،  والتوتوعوية  الت�سجيلية 

ل�سرطة  العامة  والقيادة  الداخلية  لوزارة 

راأ�س اخليمة..

الكيتوب  اأ�سماء  الأ���س��ت��اذة  وحت��دث��ت 

م�����س��وؤول��ة م��ك��ت��ب احت����اد ال��ك��ت��اب ب��ن��ادي 

التعاون يف �سعم عن اأن�سطة احتاد الكتاب 

واأب��ن��اء  الطالبية  الفئة  ا�ستهدفت  التي 

املنطقة من الأطفال الذين جتاوبوا كثريًا 

خالل  م��ن  ت�سجيعهم  على  وعملت  معها 

اإزكاء روح املناف�سة بينهم مبا قاموا به من 

ابتكارات واإبداعات فنية يف جمال الر�سم 

واأفالم الفيديو وما اإىل ذلك..

فقد  املعمري،  فاطمة  ال�ساعرة  اأم��ا 

ع��م��ل��ت ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة اأط��روح��ت��ه��ا لنيل 

يف  وجتلياته  الثقايف  )التنوع  ال��دك��ت��وراة 

على  عملت  ح��ي��ث  الإم����ارات����ي(،  ال�����س��رد 

اإعداد ببلوغرافيا عن الروايات الإماراتية 

كخطوة اأوىل نحو خطوة ثانية حتدد فيها 

الأخ��رى من حيث  ما متيز كل رواي��ة عن 

تلك  عليها  ترتكز  ال��ت��ي  املكانية  البيئة 

الروايات..

ال�ساعر  حت���دث  ف��ي��م��ا 

عن  الزعابي  البكر  نا�سر 

رحلته الثقافية وانهماكه يف 

وم�ستفي�سة  عميقة  ق��راءة 

لل�ساعر  ال�سعرية  لالأعمال 

الإم�����ارات�����ي ع��ب��دال��ع��زي��ز 

ت�����س��ل بعدد  ال��ت��ي  ج��ا���س��م 

 500 ن��ح��و  اإىل  �سفحاتها 

دواوي��ن��ه  مت�سمنة  �سفحة 

)اآلم  ال��ث��الث��ة  ال�����س��ع��ري��ة 

القطارات،  كظالل  طويلة 

افتح تابوتك وطر،  ل لزوم 

البكر  يعتربها  والتي  يل(، 

لق�سيدة  م��ه��م��ًا  م��رج��ع��ًا 

وحافزًا  الإم��ارات��ي��ة،  النر 

باآليات  ق�سيدته  لبتكار  له 

جديدة..

ال�ساعر  الأدي����ب  واأم���ا 

ع���ب���داهلل حم��م��د ال�����س��ب��ب، 

فقد اأ�سار اإىل قيامه بقراءة 

م��وؤل��ف��ات وك��ت��اب��ات ك��ل من 

اأحمد  الراحلني  ال�ساعرين 

را�سد ثاين وعلي العندل » رحمهما اهلل « 

عنهما  م�سروعيه  ا�ستكمال  متابعة  بهدف 

�سيئًا  تقدمي  وراءه  من  ه��دف  توقف  بعد 

ي�سيف  مب��ا  حولهما،  ق��دم  عما  م��غ��اي��رًا 

الرتاجم،  اأدب  يف  اخلا�سة  جتربته  اإىل 

الثقايف  امل�سهد  اإىل  �سيئًا  ي�سيف  ومب��ا 

يكون  ل  حتى  العام،  والعربي  الإم��ارات��ي 

ي�سيء  وحتى  ���س��واه،  ع��ن  م��ك��ررة  ن�سخة 

حول التاريخ الإبداعي للراحلني مبا يوؤكد 

يكون  ومب��ا  والثقافية،  الدبية  مكانتهما 

مدعاة لطالع الأجيال الإماراتية والقارئ 

الر�سالة  وه��ي  جتربتهما،  على  العربي 

اإىل  اإي�سالها  على  ال�سبب  يعمل  ال��ت��ي 

املتلقي املحلي والعربي وامل�سهدين املحلي 

بني  الفريوز  )جمعة  كتابه  منذ  والعربي، 

احرتاقات الذاكرة واخرتاقات الن�سيان(، 

وحتى كتابه ال�سعري اخلري )�سالة(.
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م�سابقة
ال�سهر

ضمن الشروط التالية :
1. ترسل اإلجابات قبل تاريخ العشرين من كل شهر.

2. الرجاء إرسال اإلجابه على البريد اإللكتروني التالي :
magazine@mun.rak.ae

وسوف يتم إعالن اسم الفائز عبر اإليميل المذكور والعدد 
القادم من المجلة.

 ، الجوال  رقم  الثالثي،  االسم   ( بياناته  إرسال  المشارك  على   .3
البريد اإللكتروني ، صندوق البريد( 

تعلن دائرة بلدية راأ�س اخليمة مكتب الت�شال املوؤ�ش�شي 

عن م�شابقة �شهرية خا�شة باملتعاملني تن�شر �شهريًا يف 

بال�شرتاك  الراغبني  فعلى  اخليمة  راأ�س  بلدية  جملة 

بهذه امل�شابقة اإر�شال اإجاباتهم اإىل الربيد الإلكرتوين 

التايل:

magazine@mun.rak.ae

Monthly 
Contest

Ras Al Khaimah Municipality Department, 
Corporate Communications Office, introduces 
the monthly contest for customers, which is 
published on monthly basis in the Municipality 
Magazine. For participation, answers should be 
sent to the following email address
magazine@mun.rak.ae

Through the following conditions:
1. Answers to be sent before the 20th of each month.
2. Please send your answer to the following email 

address:
magazine@mun.rak.ae

The winner will then be announced using the 
mentioned email. 
3. Participants should send their contacts (Full Name, 
Mobile Number, Email Address, P.O. Box)

Monthly 
Contest

السؤال : 
من الذي أطلق رؤية اإلمارات 2021 ؟ 

Question
Who launched UAE 2021 vision ?

» 485 «

Congratulations to   Ms.Mahara Ibrahim Abdullah 
the winner of the past month's contest (484).

مربوك لالأخت مهرة اإبراهيم عبد اهلل

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 484 (

ص. ب. : 4 رأس الخيمـــــــة ، اإلمارات العربية المتحـــدة. 
هاتــــف رقم : 6666 7246 )971 +( | فاكــــس رقم : 3117 7233 )971 +(

Twitter | munrakae  .. Facebook | munrakae .. Instagram| munrakae
Mail: info@mun.rak.ae | Website: mun.rak.ae



من كتاب �صحيح البخاري

ال�سهادة يف �سبيل اهلل

ن   تعاىل لمِ
ُ
هادُة يف �سبيلمِ اهللمِ َمرتبٌة َعظيمٌة َيَنُحها اهلل ال�َسّ

َة يف ذلك، فاأوَقَف هللمِ َنف�َسُه،  َيّ َدق النمِ باَدَر باحُل�سولمِ عليها، و�سَ

ن.  َكها وهَو را�ٍض ُمطمئمِ همِ حتى ُيدرمِ دينمِ رًا لمِ وبَذَل فيهمِ روَحُه نا�سمِ

هادُة يف �سبيلمِ اهلل باأَنّها  ُتعَرُف ال�َسّ

نَد  عمِ لَعبدمِ  لمِ ُل  َت�سُ �َسريَفٌة  حالٌة 

، لها �َسَبٌب، و�َسرٌط، وَنتيَجٌة.  اَلوتمِ

قاَتَل  من  هو   
مِ
الإ�سالم هيُد يف  وال�َسّ

غرَي  الُعليا،  هَي  اهلل  َكلمِمُة  تكوَن  لمِ

َفناءمِ  اأو جزاٍء من  َعو�ٍض  ٍع يف  طاممِ

لي�َض  الَيدينمِ  خايَل  فَيموُت  نيا؛  الُدّ

همِ  لأجلمِ والوُت  اهلل  ُحَبّ  اإَلّ  همِ  َقلبمِ يف 

 ، همِ ّ ربمِ ةمِ لمِ حدانَيّ همِ بالومِ �سهادتمِ تقيقًا لمِ

ندُه خرٌي  همِ باأَنّ ما عمِ وعدمِ وَت�سديًقا لمِ

عليهمِ   -  ّ للنبيمِ اأعرابٌيّ  قال  بقى. 
َ
واأ

جُل ُيقاتُل  الم-: )الَرّ الُة وال�َسّ ال�سَّ

لُيْذَكَر،  ُيقاتُل  ج��ُل  وال��َرّ  ، للَمغَنممِ

�َسبيلمِ  يف  من  َمكاُنُه،  ى  لرُيَ ُل  وُيقاتمِ

تكوَن كلمُة اهللمِ هي الُعليا فهَو يف �سبيلمِ  ؟ فقال: من قاتَل لمِ اهللمِ

)١()٢(.) اهللمِ

ن  َل، َفممِ ُر هذهمِ اَلرَتبُة يف َمن قاَتَل يف �سبيلمِ اهلل وُقتمِ ول َتنَح�سمِ
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تالمِ  هادمِ والقمِ ّ اجلمِ هادَة َتزيُد َعن حدمِ  اهلل تعاىل اأن َجَعَل ال�َسّ
مِ
َكَرم

َك، ويف احَلديثمِ الذي  والوتمِ يف �َسبيلمِه لتتعّدى اإىل اأكَثَ من ذلمِ

الم قوُله:  وال�َسّ الُة  ال�سَّ ُهريَرَة عن ر�سولمِ اهللمِ عليهمِ  اأبو  يرويهمِ 

َل يف �سبيلمِ  ، َمن ُقتمِ مِ
ّ َ

هيَد فيُكم؟ قالوا: يا ر�سوَل اهلل وَن ال�َسّ )ما تعُدّ

تي اإذًا لقليٌل. قالوا: فَمن هم  مِ َفهَو �َسهيٌد. قاَل: اإَنّ �ُسَهداَء اأَمّ
ّ َ

اهلل

مِ َفهَو �َسهيٌد، ومن ماَت 
ّ َ

َل يف �سبيلمِ اهلل ؟ قاَل: َمن ُقتمِ مِ
ّ َ

يا ر�سوَل اهلل

�َسهيٌد،  َفهَو  اعونمِ  الَطّ يف  ماَت  وَمن  �َسهيٌد،  َفهَو  مِ 
ّ َ

اهلل �سبيلمِ  يف 

على  اأ�سهُد  ق�َسٍم:  ممِ ابُن  قاَل  �َسهيٌد.  َفهَو  الَبطنمِ  يف  ماَت  وَمن 

ُه قاَل: والَغريُق �َسهيٌد. ويف روايٍة: قاَل  اأبيَك يف هذا احلديثمِ اأَنّ

 ، ُه زاَد يف هذا احلديثمِ ق�سٍم، اأ�سهُد على اأخيَك اأَنّ مِ بُن ممِ
ّ َ

عبيُد اهلل

ُق �سهيٌد(،)٣(  همِ والَغرمِ َق َفهَو �َسهيٌد، ويف روايٍة زاَد فيمِ ومن غرمِ

ُع اإىل ظروٍف  ها َتَتّ�سمِ َلتمِ نزمِ هاَدَة بمِ وَيظَهُر يف َمنتمِ احلديثمِ اأَنّ ال�َسّ

الُم الوَت  الُة وال�َسّ �سوُل عليهمِ ال�سَّ وحالٍت كثريٍة؛ حيُث عَدّ الَرّ

فا�ضمِ  ّ النمِ اأو   ،
مِ
الَهْدم اأو   ، الَبْطنمِ مر�ضمِ  اأو   ، الَغَرقمِ اأو   ، اُعونمِ بالَطّ

نيا  الُدّ ا يف  واأَمّ  ، هاَدةمِ ال�َسّ لَة  وَمنزمِ َرةمِ  الآخمِ ثواَب  َت�ستحُقّ  �سهادًة 

َلّى عليهم. ُلوَن َوُي�سَ َفُيَغ�َسّ

اأجر ال�ّشهيد

عظيمًا،  اأجرًا  احلنَي  وال�سَّ همِ  بادمِ عمِ من  ننَي  الُح�سمِ اهلل  َوعَد 

ها  ع�سرمِ اأمثالمِ جوَرُهم باأن �ساَعَف احَل�َسنَة بمِ
ُ
َم اأ يًة، وَعَظّ وَدَرجًة عالمِ

هداَء  ال�ُسّ اهلل  وخ�َضّ  الَكَرم،  عظيُم  اهلل  �ساَء  ما  اإىل  َيزيُد  اأو 

عجيبمِ  ُلها غرُيهم، ثَمّ َو�سَف حاَلُهم بعَد الوتمِ بمِ َل ل َي�سمِ بنازمِ

رون،  َي�سَتب�سمِ وَذَكَرهم  حنَي،  َفرمِ فَذَكرهم  َميمِّت؛  فيهمِ  ُف  ُيو�سَ ما 

يف  رهم  و�َسرائمِ نواياُهم  نُه  ممِ َخَلت  َلا  ُم�ساعٍف  ربٍح  بمِ َرُهم  وَب�َسّ

موا، فكاَن  قاَء ما َقَدّ نيا فلم َيطَمعوا يف ماٍل ول يف جاٍه لمِ دارمِ الُدّ

نَي  نمِ َن اْلُوؤْممِ ى ممِ  ا�ْسَتَ
َ ّ َ
جَزل، قاَل تعاىل: )اإمَِنّ اهلل

َ
بُح اأعَظَم واأ ّ الرمِ

مِ َفيْقُتُلوَن 
ّ َ

يلمِ اهلل ُلوَن يفمِ �َسبمِ َة يَقاتمِ َنّ َنّ َلُهُم اجْلَ
َ
اأ ْمَواَلُهْم بمِ

َ
ْنُف�َسُهْم َواأ

َ
اأ

ْوَفى 
َ
يلمِ َواْلُقْراآنمِ َوَمْن اأ ْوَراةمِ َواْلإمِْنمِ ا يفمِ الَتّ َويْقَتُلوَن َوْعًدا َعَليهمِ َحًقّ

ُهَو  َك  َوَذلمِ همِ  بمِ َبايْعُتْم  ي  اَلّذمِ ُكُم  َبيعمِ بمِ ُروا  َفا�ْسَتْب�سمِ مِ 
ّ َ

اهلل َن  ممِ همِ  َعْهدمِ بمِ

يُم(.)٦()٧( اْلَفْوُز اْلَعظمِ

ُم  ّ يها ُيقدمِ ها؛ َففمِ عَظممِ الُقُرباتمِ واأثَمنمِ
َ
هادُة يف �سبيلمِ اهلل من اأ فال�َسّ
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فاعًا  ُن اأغلى ما َيلمُِك على الإطالقمِ اإر�ساًء هللمِ ودمِ الُوؤممِ

 
مِ
َك َثمنًا عظيمًا من في�ضمِ َكَرم ذلمِ ت بمِ ، فا�ْستحَقّ همِ ينمِ عن دمِ

نَف�ضمِ 
َ
ْعالها، واأ

َ
َتبمِ واأ اهلل �ُسبحانُه، وكانت من اأرفعمِ الُرّ

القراآنمِ  اآياُت  اأوَرَدت  وَقد  واأْبهاها.  ها  ح�َسنمِ
َ
واأ اَلقاماتمِ 

الُم  وال�َسّ الُة  ال�سَّ عليهمِ  �سولمِ  الَرّ واأح��ادي��ُث  العظيممِ 

ماَت  ْن  لمِ  
ُ
اهلل ها  َخ�سَّ عظيمٍة  َب  وَمراتمِ عديدٍة  َل  َمنازمِ

، وفيما َياأتي َعر�ٌض  هادةمِ َلة ال�َسّ يف �َسبيلمِه وا�ستحَقّ منزمِ

هيد.)٨( جرمِ ال�َسّ
َ
َر يف اأ بع�ضمِ ما ُذكمِ لمِ

ال�ّشهيُد عنَد اهلل يف ِعداِد الأحياء

ُه حٌيّ  باأَنّ اًل  همِ ُمقبمِ َعَدّ اهلل تعاىل من ماَت يف �َسبيلمِ

يَن  اَلّذمِ �َسَبَّ  َتْ )َوَل  تعاىل:  قال  زَق��ُه،  َرمِ َيجري  ندُه  عمِ

ْم ُيْرَزُقوَن  همِ ّ ْنَد َربمِ ْحَياٌء عمِ
َ
ْمَواًتا َبْل اأ

َ
مِ اأ

ّ َ
يلمِ اهلل ُلوا يفمِ �َسبمِ ُقتمِ

يَن  اَلّذمِ ُروَن بمِ همِ َوَي�ْسَتْب�سمِ لمِ ْن َف�سْ  ممِ
ُ ّ َ
ا اآَتاُهُم اهلل َ نَي بمِ حمِ * َفرمِ

ُهْم  َوَل  ْم  َعَلْيهمِ َخ��ْوٌف  َلّ 
َ
اأ ْم  همِ َخْلفمِ ْن  ممِ ْم  همِ بمِ َيْلَحُقوا  َلْ 

 
َ ّ َ
َنّ اهلل

َ
َواأ ٍل  َوَف�سْ مِ 

ّ َ
َن اهلل ْعَمٍة ممِ نمِ بمِ ُروَن  َي�ْسَتْب�سمِ َيْحَزُنوَن * 

من  �سارٌة  بمِ الأياتمِ  ويف   )٩(،) نَي  نمِ اْلُوؤْممِ ْجَر 
َ
اأ يُع  ُي�سمِ َل 

وتطمنٌي  ندُه،  عمِ حٌي  فهو  همِ  �سبيلمِ يف  ماَت  من  ب��اأَنّ  اهللمِ 

َنعيممِ  ريَن بمِ َلةمِ ُم�سَتب�سمِ هم اأَنّ َلُهم ذاَت النزمِ ن على اأثرمِ لمِ

روَح��ُه  هللمِ  ُملمِ�سًا  َنف�سُه  اأفنى  َفمن  ه،  �سوانمِ ورمِ اهللمِ 

ُّب واخلبيُث اإىل  ا َنَقلها من حياٍة فانيٍة فيها الطيمِ فاإَنّ

مٌة غرُي َمقطوعة،  دائمِ ماُرها  ثمِ َتفنى،  ٍة ل  �َسرَمدَيّ حياٍة 

فيه. َتقُلَّب  ل  اأب��دٌي  وَنعيُمها  ممنوعٍة،  غرُي  َغزيرٌة  ّباتها  وطيمِ

)١٠()٢(

ٌف يف َمقاِم الآخرة هيُد ُم�َشَرّ ال�َشّ

يَن  َك َمَع اَلّذمِ وَلئمِ
ُ
�ُسوَل َفاأ  َوالَرّ

َ ّ َ
عمِ اهلل يقوُل اهلل تعاىل: )َوَمْن ُيطمِ

نَي  مِ احلمِ َهَداءمِ َوال�سَّ نَي َوال�ُسّ يقمِ ّ دمِ ّ ّنَي َوال�سمِ يمِ َن الَنبمِ ْم ممِ  َعَلْيهمِ
ُ ّ َ
ْنَعَم اهلل

َ
اأ

فاَء اهللمِ  ُ الآيُة الكرَيُة ا�سطمِ ّ يًقا(،)١١( وُتبنيمِ َك َرفمِ وَلئمِ
ُ
َوَح�ُسَن اأ

مقرونًا  كاَن  ك��َرُه  ذمِ اأَنّ  حّتى   ، َلةمِ بالْنزمِ همِ  وت�سريفمِ هيدمِ  لل�َسّ تعاىل 

ن  لمِ ُمكافاأًة  َلت  ُجعمِ ةمِ  اجلَنّ يف  وُمراَفَقتُه  حَبتُه  �سُ واأَنّ  ّنَي،  بالنبيمِ

اأطاَع اهلل وَر�سوَله.)١٢(

هيُد درجَة الِفردو�ِس الأعلى يف اجلَنّة يناُل ال�َشّ

عظيممِ اجلزاءمِ  عبٍد مَيّزتُه بمِ ت لمِ هادةمِ اإذا ا�ستحَقّ اإَنّ َمرتبَة ال�َسّ

اأَنّ  اإَلّ بَيقنٍي خالمِ�ضٍ  لها  ها ل َي�سمِ اأَنّ من ا�ستحَقّ ه، ذلَك  واأخريمِ

واأَنّ  ُم�ستقر،  ه  َقلبمِ ها من  نيا مَمٌر ومَماتُه على فراغمِ الُدّ َحياَته 

اًل  فى َقلُبُه هللمِ ُمقبمِ ناُء واجلزاء. فاإن �سَ الآخرَة اإقباٌل وفيها البمِ

نيا وباَعها باأجٍر عظيٍم، فناَل ما  اإليهمِ �َسمت روُحُه عن فناءمِ الُدّ

ثُة الأن�سارُيّ اإذ متَنّى على َر�سولمِ اهللمِ عليهمِ  ناَل من الأجرمِ حارمِ

َدقه   �سَ
َ
َدَق اهلل ا �سَ هادةمِ فلَمّ الم اأن يدعو له بال�َسّ الة وال�َسّ ال�سَّ

َي اهلل عنُه  ردو�ض الأعلى. َروى اأن�ُض ابُن مالَك ر�سمِ فاأ�ساَب الفمِ

ُمّ حارَثَة بنمِ �ُسراَقَة، اأتتمِ النبي 
ُ
، وهي اأ عمِ بنَت الرباءمِ ّ َبيمِ َمّ الُرّ

ُ
اأَنّ اأ
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عن  ُثني  ّ ُتدمِ األ   ، مِ
ّ َ

اهلل َنبَيّ  )يا  فقالْت:  و�سَلّم  عليه   
ُ
اهلل �سَلّى 

َل يوَم َبدٍر، اأ�ساَبُه �سهٌم َغْرٌب فاإن كان يف اجلنةمِ  حارَثَة، وكان ُقتمِ

قال:  ؟  الُبكاءمِ يف  عليهمِ  اجَتَهدُت  ذلك،  غرَي  كان  واإْن  رَبُت،  �سَ

رَدو�َض  الفمِ اأ�ساَب  ابَنكمِ  واإَنّ   ، ةمِ ناٌن يف اجلَنّ اإنها جمِ َمّ حارَثَة 
ُ
اأ يا 

ّظممِ ما  عمِ ه لمِ هيُد دون غريمِ الأْعَلى(،)١٣( وهذا وعٌد ُخ�َضّ بهمِ ال�َسّ

كان عليهمِ موُته.)١٤(

هيُد حنَي موِته ُب ال�َشّ َذّ ل ُيَعّ

الُة  �سولمِ عليه ال�سَّ َي اهلل عنُه عن الَرّ )َروى اأبو ُهريرَة ر�سمِ

اإَلّ كما يجُد  ّ القتلمِ  هيُد من م�ضمِ ُه قال: ما يجُد ال�َسّ اأَنّ الُم  وال�َسّ

ن  �سارٌة لمِ (،)١٥( ويف هذا احَلديثمِ بمِ ّ القر�سةمِ اأحُدُكم من َم�ضمِ

ُت  ّ ميمِ ُدُه  يجمِ ما  ُد  يجمِ ُه ل  اأَنّ همِ  �َسبيلمِ الوَت يف  ينوي  اإىل اهللمِ  اأقَبَل 

نمِ عليهمِ  ّ ، وُيهومِ هيدمِ ُل اهلل ميتَة ال�َسّ ّ ُي�سهمِ ا  اإَنّ ه،  را�ضمِ عنَد موتمِ الفمِ

ةمِ  هيدمِ كع�سَّ ه، حّتى قاَل بع�ُض العلماءمِ اأَنّ خروَج روحمِ ال�َسّ �سكراتمِ

نلة.)١٦(

ى له بعَد موته هيِد ُينَمّ َعَمُل ال�َشّ

الم  الُة وال�َسّ )عن ف�سالة بن ُعبيٍد عن ر�سولمِ اهلل عليهمِ ال�سَّ

ماَت مرابطًا يف  ��ذي  اَلّ اإَلّ  همِ  عملمِ ُيخَتُم على  ٍّت  ميمِ كُلّ  قال:  ��ه  اأَنّ

فتنةمِ  وياأمُن   ، القيامةمِ  
مِ
يوم اإىل  عمُلُه  َلُه  ينمي  ُه  فاإَنّ ؛  اهللمِ �سبيلمِ 

 علْيهمِ و�سَلَّم يقوُل: الجاهُد 
ُ ّ َ
، و�سمعُت ر�سوَل اهللمِ �سَلّى اهلل القربمِ

اأَنّ  قولمِ  اإىل  روَن  ّ الُف�سمِ بع�ُض  َذَه��َب  نف�َسه(،)١٧(  جاهَد  من 

يف  همِ  بوتمِ َثبَت  اإياَنُه  لأَنّ  َقربهمِ  يف  اَللكانمِ  ُرُه  يح�سُ ل  هيَد  ال�َسّ

همِ  َيح�سرانمِ قد  اَللكنيمِ  اأّن  اآخ��روَن  وق��اَل  اهلل،  �سبيلمِ  يف  رب��اٍط 

َعمُله  ْع  َينقطمِ ل  هيُد  ال�َسّ ل  ُقتمِ واإذا   . وؤالمِ بال�ُسّ ه  نانمِ يفتمِ ل  لكَنّهما 

الح، بل يزيُد ويت�ساعف.)١٨( ال�سَّ

هيِد ِخ�شاٌل لي�َشت ِلغريه لل�َشّ

عنَد  لل�ّسهيدمِ  اإَنّ  و�سَلّم:  عليه  اهلل  �سَلّ  اهلل  ر�سوُل  )ق��اَل 

ه،  اأولمِ َدفعٍة من دممِ ُيغَفَر له يف  اأن  �ساٍل:  َتّ خمِ اهللمِ عَزّ وجَلّ �سمِ

َج من احُلورمِ  ، وُيَزَوّ ، وُيَحَلّى ُحَلَّة الإيانمِ ةمِ وَيرى مقعَده من اجلَنّ

َع  ، وُيو�سَ ، وياأمَن من الفزعمِ الأكربمِ ، وُيجاَر من عذابمِ القربمِ نيمِ العمِ

فيها،  وما  نيا  الُدّ من  منه خرٌي  الياقوتُة  الَوقارمِ  تاُج  ه  راأ�سمِ على 

َع يف �سبعنَي  ، وُي�َسَفّ نيمِ نَتنيمِ و�سبعنَي زوجًة من احُلورمِ العمِ َج ثمِ وُيَزَوّ

�ساٍل  ّ خمِ هيَد ب�ستمِ  ال�َسّ
ُ
ه(،)١٩( فاخت�َضّ اهلل اأقاربمِ اإن�ساًنا من 

اأو  همِ  َدفقٍة من دممِ باأولمِ  لُه  فُيغَفُر  ها،  همِ يف َمموعمِ غريمِ لمِ ْل مُتنح 

ُحَلَّة  وُيحَلّى  ن،  َفيْطمئمِ ةمِ  اجلَنّ من  َمقَعدُه  ويرى  منُه،  ٍة  �سَبّ لمِ  اأَوّ

تاَج  وُيلب�ُض  ن،  وُياأَمّ وُيحَفُظ   ، القربمِ وُيجاُر من عذابمِ   ، الإيانمِ

نتنيمِ  ُج من احلورمِ العنيمِ اثمِ ه، وُيزَوّ الوقارمِ تَكريًا لُه وتعظيمًا لقدرمِ

)٢٠(. همِ بمِ ُع يف �سبعنَي من اأقارمِ و�َسبعنَي َتديدًا ل تكثريًا، وُي�سَفّ

املراجع

رواه البخاري، يف �شحيح البخاري، عن اأبو مو�شى الأ�شعري عبداهلل بن قي�س
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الأح����وال،  وت��ب��دل   ، ال��ظ��روف  تغري  ينتظرون  ك��ث��ريون 

وحت�سن الأجواء، حتى يحققوا النجاح يف حياتهم ، ينتظرون 

والوقت  املنا�سبة،  الفر�سة  ينتظرون   . ليزورهم  احل��ظ 

اأحالمهم  لهم  �سيحقق  الذي  املنا�سب  وال�سخ�ص  املنا�سب، 

وطموحاتهم ويغري لهم حياتهم!

ينتظر  ل  هو   ، للحظ  خمتلفة  نظرته  الإيجابي  الإن�سان 

يبت�سم  بل  له،  احلظ  ابت�سامة  ينتظر  ل  ي�سنعه.  بل  احلظ 

هو للحياة  وي�سعى منطلقُا خلف اأحالمه وطموحاته. يعرف 
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�صناعة احلظ

  من كتاب تاأمالت يف ال�صعادة والإيجابية

احللقة اخلام�صة :

  �أ�شمع ب�شكل يومي تقريباً، ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر 

وي��غ��رم��ون  ب��ه  يتعلقون  �أن��ا���ش��اً  �أي�����ش��اً  و�أرى  “�حلظ” ،  ع��ن 

باملقامرة من �أجله ، وبع�شهم يق�شي �شنو�ت من عمره �نتظار�ً 

البت�شامة م�شفقة من هذ� �ل�شيء �لذي ي�شمونه حظاً.

اإعداد : اأماين �صعيد النعيمي

اقتبا�صات



الإن�سان الإيجابي اأنه �سيالقي احلظ والفر�ص والنجاح عندما 

يبداأ  ، عندما  اأحالمه وطموحاته  باأق�سى طاقته خلف  ينطلق 

يومه مبكرًا، عندما ي�سع خطه لنف�سه ويبداأ العمل عليها دون 

ت�سويف اأو تاأجيل. يعرف الإن�سان الإيجابي اأن احلظ ل ي�سنع 

الرجال ، بل الرجال هم الذي ي�سنعون احلظ.

الظروف،  لها  وتهياأت   ، احلظ  لها  ابت�سم  دبي  اإن  يقولون 

وتغريت الأحوال مل�سلحتها ، واأنا اأقول: عندما يريدون التقليل 

من جمهوداتك فاإنهم  ين�سبون جناحك للحظ .

بالعمل واجلد والجتهاد  الإم��ارات ودبي ق�سة مليئة  دولة 

اأو  ماء  بال  كانت  بيوتنا   . الظروف  اأق�سى  ومقاومة  والكفاح 

طرق  عن  عبارة  كانت  و�سوارعنا   ، قليلة  عقود  قبل  كهرباء 

عن  عبارة  ومدار�سنا  الرياح،  حتركها  كثبان  تغطيها  ترابية 

كتاتيب حتت ال�سجر والعري�ص، وميناوؤنا كان مر�سى �سغريًا يف 

خور  مياهه �سحلة، وحتى مطارنا �سغري كان عبارة عن مدرج 

ترابي حتى بداية ال�ستينات.

الإن�سان الإيجابي ل ينتظر ابت�سامة احلظ له ، بل يبت�سم هو 

للحياة وي�سعى منطلقًا خلف احالمه وطموحاته

نحن مل نوجد م�سادفة ، ومل تخلقنا الظروف املحيطة بنا . 

نحن �سنعنا ظروفنا و�سنعنا جناحنا . ول اأقول تفاخرًا اأو ردًا 

على مقالت اإعالمية ، بل اأقولها لت�ستمر اأجيالنا بنف�ص الروح 

حظ  اأكرب  الطريق.  هذا  يف  العزمية  وبنف�ص  الإ�سرار  وبنف�ص 

ح�سلنا عليه هي الروح القتالية وروح التحدي التي ت�سري فينا.

اأقول لل�سباب ولالأجيال : اإذا كنا اإيجابيني فال بد اأن نغري 

لي�ست �سربت  . الإجن��ازات والنجاحات  نظرتنا ملفهوم احلظ 

حظ ، بل جد واجتهاد وا�ستعداد واإميان .

واأقول ل�سبابنا: ال�سماء ل متطر ذهبًا ، والأر�ص ل تخبىء 

اأقول  متاأخرًا.  ي�ستيقظون  تنتظر من  ل  والفر�ص   ، كنوزًا  لكم 

ل�سبابنا حظكم احلقيقي لي�ص ماحت�سلون عليه من مكافاآت بل 

ما اأعطاكم اهلل  من مواهب وقدرات وطاقات و اإمكانات .
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�الإم�����ار�ت و تعد  �مل��ج��ات يف  �أو�ئ����ل  م��ن  ر�أ����س �خليمة  بلدية  جملة 

مرجعاً و �إرثاً ثقافياً ملن ين�شد �لثقافة و قد �شهدت �ملجلة مر�حل تطور 

�إمارة ر�أ�س �خليمة و منوها منذ عام 1977 �إىل يومنا هذ� لتكون مرجعاً 

للمعلومات و �شاهد�ً على �لتقدم يف �إمارتنا �حلبيبة ر�أ�س �خليمة ومر�آة 

الأخبار متنوعة و خمتلفة.

احللقة الرابعة و الع�شرون

خلود �صعيد ال�صكار النعيمي

جملة البلدية بني املا�صي و احلـا�صر
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– ال�سنة  الع�سرين  و  الثامن  العدد  يف 

م   1979 ع���ام  )اأغ�����س��ط�����ص(  اآب  ال��ث��ال��ث��ة 

املجلة  �سدرت  اخليمة  راأ���ص  بلدية  ملجلة 

اخلدمات  و  اخليمة  راأ���ص  )بلدية  بعنوان 

املتوا�سلة(.

 �سدرت املجلة باإ�سراف رئي�ص املجل�ص 

بن  حمد  :ال�سيخ  البلدية  )رئي�ص  البلدي 

 : املجل�ص  رئي�ص  – نائب  القا�سمي  حممد 

– مدير  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ 

عام البلدية : ال�سيد جا�سم حممد دروي�ص( 

هيئة التحرير زكريا اأبو احلوف.

ال��ع��دد  ه���ذا  يف  )اق������راأ(  �سفحة  يف 

ت�����س��درت اأه���م ال��ع��ن��اوي��ن ال��ت��ي وردت يف 

اأه��م  كانت  حملية  اأخ��ب��ار  تلتها  و  املجلة 

الدولة  رئي�ص  ال�سمو  )�ساحب  عناوينها 

يزور معر�ص الكتاب الإ�سالمي( حيث قام 

املغفور له باإذن اهلل �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

ملعر�ص  بزيارة  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد 

النه�سة  الإ�سالمية يف مقر جمعية  الكتب 

�سقر  ال�سيخ  ال�سمو  و )�ساحب  الظبيانية 

يزور �سلطنة عمان ال�سهر املقادم ( و)222 

لل�سيادين  قدمتها  الزراعة  وزارة  ماكينة 

براأ�ص اخليمة خالل العام احلايل ( حيث 

ال�سمكية  الرثوة  و  الزراعة  وزارة  قدمتها 

اأح��وال  لدرا�سة  تخطط  ال��وزارة  اأن  حيث 

ذات  وباملناطق  موانئ  واإقامة  ال�سيادين 

الرم�ص  و  ك�سعم  الثابته  غ��ري  ال�سواحل 

واجل���زي���رة و خ��رب اآخ����ر ب��ع��ن��وان ع��ي��ادة 

)عيادة  و  القيوين  اأم  طريق  على  جديدة 

راأ���ص   – القيوين  اأم  طريق  على  ج��دي��دة 

البعثات  )ق�سر  بعنوان  وخ��رب   ) اخليمة 

املتوفرة  غري  التخ�س�سات  على  التعليمية 

بجامعة الإم��ارات ( ويف اخلرب مينع اإيفاد 

يف  امل��ت��وف��رة  التخ�س�سات  يف  ال��ط��الب 

جامعة الإمارات و الكتفاء باإر�سال الطالب 

جامعة  يف  تتوفر  ل  التي  التخ�س�سات  يف 

املختلفة ويف  بفروعها  كالهند�سة  الإمارات 

 – لعيون  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  )يف  ال�سفحة 

بحثًا  تقدم  الإم��ارات   ) بايطاليا  الأطفال 

بدول  الأطفال  عند  العيون  اإ�سابات  حول 
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لتنظيم  جديد  اإداري  )هيكل  تاله  و  اخلليج 

و )اإع��داد درا�سة  التعليم (  و  وزارة الرتبية 

 / بناء  و  للكهرباء  مركزية  حمطات  لإن�ساء 

ب��الإم��ارات  جاهز  �سعبي  م�سكن   /  2000
بقرار  الدرا�سة  و قد كانت هذه  ال�سمالية ( 

باإذن  له  املغفور  برئا�سة  الوزراء  من جمل�ص 

اهلل ال�سيخ را�سد بن �سعيد اآل مكتوم و تلتها 

�سفحة بعناوين خمتلفة ومن اأهمها )�سدور 

راأ�ص  ال�سادرة عن  املرا�سيم  كتاب عن  اأول 

بالرجال  ال�سيدات  اختالط  منع  و  اخليمة( 

يف حمالت اخلياطة براأ�ص اخليمة( و)تعيني 

ذلك  تال  و  املواطنني(  اخلريجني  من  عدد 

تالفة يف ق�سم ال�سحة  عنوان )اإعدام مواد 

بالبلدية ( و هي مواد متت م�سادرتها ب�سبب 

تلفها 

رد  و   – ن��ق��د  و  )���س��ك��وى  �سفحة  يف  و 

البلدية  اإىل  موجهًا  ال�����س��وؤال  ك��ان  م�سوؤول 

بزيادة �ساعات العمل للعمال و كان الرد من 

ي�سب  ذل��ك  ب��اأن  اخليمة  راأ���ص  بلدية  مدير 

نظافة  على  احلفاظ  و  الإم��ارة  م�سلحة  يف 

ال�سعبة(  التحديات  و  )البلدية  و  �سوارعها 

وورد يف املقال ما تواجهه البلدية من حتديات 

حيث تعمل على جتميل الإمارة باملزروعات و 

الأع�ساب على الطرقات و ب�سبب احليوانات 

ال�سائبة التي تاأكل املزروعات و ت�سوه املنظر 

�سفحة  يف  و  العامة  املمتلكات  تهدر  و  العام 

بعنوان )اأهمية الإنتاج احليواين( و )الأيام 

اخلوايل يف راأ�ص اخليمة ( و كان احلوار مع 

الكرمي  عبد  اهلل  عبد  الرحيم  عبد  احل��اج 

اخل�سر

العنوان  كان  ال�سحية  ال�سفحة  و يف   

)املعدة بيت الداء ( و )اإذاعة راأ�ص اخليمة 

اأبو  زكريا  بقلم   ) �سخم  اإع��الم��ي  �سرح 

احلوف و قد كان مدير اإذاعة راأ�ص اخليمة 

عبد اهلل اأحمد الكوك و تنوعت ال�سفحات 

و العناوين املتفرقة و منها )�سفحة العامل 

بني املا�سي و امل�ستقبل( بقلم نوال حممد 

علوم(  و  )اكت�سافات  �سفحة  يف  و  ذي��ب 

اإن�����س��ان  ال��ع��ن��اوي��ن منها )ه��ي��ك��ل  ت��ن��وع��ت 
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على  اأث���ري  – ت��اب��وت  ال�سنني  ماليني  م��ن 

بناء  اأدوات   - ال�سني  يف   .. مركب  �سكل 

.... ( و يف  الع�سر احلجري يف تركيا  من 

�سفحة )نافذة للجميع اأقوال ، حكم اأمثال( 

تعددت الأقوال و احلكم و الأمثال ال�سعبية 

وتف�سري معانيها( 

 ) ال����ق����راء  )ر����س���ائ���ل  ���س��ف��ح��ة  و يف 

م�ساركات  فيها  ال��ق��راء  من  ر�سائل  وردت 

من  و  اقرتاحاتهم  و  القراء  وا�ستف�سارات 

امل�ساركات �سعر ل اأبو احمد يقول يف بع�ص 

اأبياته : 

برج�ع  تفكر  ل  ين�س�ا  عاد  �سمم  القلب   

اأرا�سك 

نف�سي  و ذل  اترجاك  واجي  وا�ستعطفك 

لك و ار�سيك 

اأنا ل�ك  هيهات راح الوقت هذاك يل يف 

طوع اأياديك 

اأق��ول  و  ر�ساك  اأطلب  و  باأمرك  اأم�سي 

�سيدي ، يوم اأناديك 

اأه��ي  )ال��دن��ي��ا  ب��ع��ن��وان  �سفحة  تلتها  و 

اهلل  عبد  بكر  اأبو  بقلم   ) �سطارة  اأم  حظ.. 

الأخبار  تنوعت   ) ويف �سفحة )عامل غريب 

اأه��م��ه��ا )لإب��ع��اد �سر احل��ا���س��د و�سع  م��ن  و 

العمال  ملنع  عنق  ربطة   – ح�سان  حذوتي 

ثعلب  اأع�ساب  يثري  التدخني  من �سربهم - 

....... ( و يف ق�سة ق�سرية  الأ�سود  اجلبل 

كان العنوان )ال�سياع ( بقلم حممد حممود 

ح�سن ، ويف ال�سفحة الريا�سة وردت عناوين 

متعددة من اأهمها )عودة �سم�سون العرب – 

– نادي  القوة  باألعاب  العامل  اأذه��ل  اأن  بعد 

راأ�ص اخليمة يتعاقد مع مدرب ولعبني لكرة 

الطائرة – ريا�سة الدفاع عن النف�ص ( 

و كانت ال�سفحة الأخرية يف ختام املجلة 

النمو  و من عناوينها )�سرعة  الأ�سرة  زاوية 

 – – اخل��وف عند الأط��ف��ال  عند الأط��ف��ال 

وملك البكاء عند الأطفال و يف نهاية غالف 

املجلة كانت �سورة كتب عليها )راأ�ص اخليمة 

و التطور العمراين ( 
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ولد ال�سيخ حممد بن �سعيد بن غبا�ص يف منطقة املعريي�ص براأ�ص اخليمة عام 

1899، وتلقى علمه يف طفولته على يد املطوع يف الكتاتيب، حيث تعلم  1898 اأو 
القراآن والأحاديث وعلوم الدين، وبعد ذلك التحق باملدر�سة التيمية التي ظهرت 

يف ال�سارقة.

ويف عقده الثالث توجه ال�سيخ حممد اإىل التعمق اأكرث واأكرث يف الدرا�سة وطلب 

العلم، حيث انتقل اإىل م�سر يف عام 1927 ودر�ص يف الأزهر ال�سريف، وتخرج فيه 

عام 1930 ب�سهادة يف العلوم ال�سرعية ليكون بذلك اأول خريج جامعي اإماراتي، 

وعاد بعد تخرجه اإىل راأ�ص اخليمة، حيث ُعني قا�سيًا للبالد حتى عام 1951.

تعيينه  ومت  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإىل  ال�سفر  بعدها  حممد  ال�سيخ  وقرر 

يعد ف�شيلة �ل�شيخ حممد بن �شعيد بن غبا�س ) رحمه �هلل ( �أول خريج 

جامعي 1930، و��شطلع مبهمة �لق�شاء يف �إمارة ر �أ�س �خليمة ، جم�شد�ً 

جتربة حياة عنونها حب �لعلم و�لتعلم.

ف�صيلة ال�صيخ حممد بن �صعيد بن غبا�ش

اأول خريج جامعي 

اإعداد: خلود �صعيد ال�صكار

اأوائــــــل من الإمــــــــــارات 
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اأمر   1952 عام  ويف  الإح�ساء،  ثانوية  مدر�سة  يف  مدر�سًا 

امللك عبد العزيز بن �سعود بتعيينه م�ساعدًا لرئي�ص حماكم 

 1954 عام  قطر  يف  الديني  املعهد  اإدارة  توىل  ثم  اخُل��رب، 

ومكث فيها حتى عام 1969. 

والتاأليف  بالبحث  مولعًا  غبا�ص  بن  ال�سيخ حممد  وكان 

تاريخ  يف  ف��وائ��د   “ منها  ع��دة  خمطوطات  وت��رك  العلمي 

الإمارات “ وهي خمطوطة تتحدث عن تاريخ واأن�ساب بع�ص 

القبائل والأ�سر .



م�صاعر يف حديث خا�ش

البحر �سباح اليوم  

فيه �سيء من اأحزاين 

اأظنه راأى دمعتي / دخل هدوئي 

اأخذ من » اإفادتي « موجة حارة / واأثاره حزين 

البحر هذا امتدادي / و�سعتي يف احلديث 

بع�ص الأ�سوات يف الأعماق / خ�سائر قدمية 

الأعزاء الذين يرك�سون / على » �سيفة البحر « 

احليلة قليلة و�سريعة 

اأعتذر منكم 

 ............

                     »حديث خا�ش « 

و�لدي يف رحيلك .. 8/7/1993  

اأفتقدك ول اأ�ستطيع اأن اأدفع ب�سعوري اأو اأظل متواريًا خلف باب كبري 

مينعني من التمني والأمنيات والأحالم 

واأحت��دث لك عن  الطاهرة  اأقبل يدك  للحظة كي  ولو  تعود  لو  اآاااه 

اأ�سياء تخ�سني وحدي ، وعن �سرية مدينة  وغياب اأمي ورحيلها ال�سريع 

املر ، اأي�سًا .. اأحتدث لك عن اإخوتي  

اإبراهيم ، وخولة ، واأديب »والأبناء اجلميلني واأننا بعد رحيلكما   «

اأنت واأمي اأ�سبحنا جنتمع كل جمعة يف منزل خولة   اأختي وجزى اهلل 

 ، اللقاء  نوا�سل  كي  قلبه  لنا  فتح  الذي  عبداهلل  زوجها  خريًا 

باحلب،  املهج  ومنالأ  الذاكرة  نفتح  الذكريات  يف  نطوف 

علمنا  ال��ذي  الع�سم«  »عي�سى  اأبناء  نحن  ل��الأولد  ونقول 

واأن    ، واملبادرة  وحثنا على عمل اخلري  والإيثار،  العمل 

تكون لنا نف�ص زكية مت�ساحمة عطوفة ل تنقطع  �سلتها 

لروحك  ال��ن��ور   ، باخلري  متوا�سلة  ودودة  ب��الآخ��ري��ن 

حبيبي ولأمي احلبيبة »  

) يا رب 

�أبوي و�أمي  

يف رو�شٍة وجنة  

يا رب تنعمون ( 

 • • •
ل ي��ح��ق��ق الأح�����الم ب���دفء 

» �إىل خالد �لذي فقد و�لده هذ� �ل�شباح 

 »10/3/2017
» �إىّل �أنا �لذي �أفتقد و�لدي يف كل حلظة « 

اأحمد عي�صى الع�صم

غرفة يو�صف
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و  يدك  مي�سك  حني  الأب  �سوى  املعاين   رفيعة  رقيقة  عالية  وم�ساعر 

لالإن�سان  ال�سالة  واأهمية   ، جالله  جل  اهلل  عن  ليخربك  ي�سطحبك 

اأمام البحر  وعن العامل وجمال الكون ويجل�ص معك على �سرفة وا�سعة 

،واأهمية احلياة وال�ستقرار يف حياتنا . 

وال���س��ت��ق��رار  ال�����س��الم  ن�سر  يف  الأب  ي��د  م��ن  اأج��م��ل  ه��ن��اك  لي�ص 

والطماأنينة يف النف�ص ، وهو يج�سد احلالة الذهنية ال�سليمة  

اأي�سًا ل  املريحة للقلب وهو القرار ال�سليم يف املوقف ال�سعب وهو 

مثيل له يف مل�ص  التقلبات يف داخلك وتبديد ما يوؤرقك من �سعاب احلياة 

ل يعو�ص غيابه اأحد ، ول ي�سبه نظامه اجلميل اأحد حني تفقده لن 

جتد يداااًا قويًة متتد لك ومتنحك ال�سرور والربكة  

 • • •
كمنزل  منزًل  اأب��ي  من  وطلبت  العمر  من  ال�سابعة  �سن  يف  كنت   (

، فمرت  اأبدًا  تتحقق  اأحالم ل  اإنها  قائاًل  « فنظراإيل  »مايكل جاك�سون 

اأب��ي فيه ،  اأك��رب منه ، ولكن مل يكن  الأع��وام ووج��دت نف�سي يف منزل 

اأ�سبحت اأمتنى اأن يعود اأبي  

ول اأريد املنزل الكبري « 

                                » كري�ستيانو رونالدو« لعب كرة قدم 

  • • •
ترتيب �لقلق ....... 

يف الغرفة التي يختارها يف الزاوية من البيت 

ت�سعره  التي  الغرفة   ، ال�سجيج  عن  بعيدًا 

اأو�سع مكاٍن يف  بالهدوء وال�سرتخاء ، هي 

العامل  بالن�سبة له هي  مم�ساه وحديقته 

، يفرغها من كل قلق ويرتب  اجلميلة 

بحيث  احلياة  داخلها 

ت��ت�����س��ع ل��ه 

وحده فقط ومن يبت�سم لهم قلبه . 

والدي امل�سغول بعطره وبثيابه وبحياته التي  تخ�سع اإىل نظام يتعذر 

الدخول اإل بر�ساه لأنها خا�سعة ملزاجيته ، الغرفة تخ�سه وحده يرتبها 

يعطي جراحه  ول  باآلمه قط  يبوح  ول  الكتوم  هو   ، داخلها  واملت�سرف 

 ، للتاألق  ويدفعنا  والنقاء  ال�سفاء  يعطي من روحه  اأحد  اإىل  يوؤرقه  وما 

نحن الأولد الذين حملنا ال�سم والتع�سب واملرونة واألزمنا اأنف�سنا على 

امل�سي يف العمل والعطاء ، واأعطانا امل�ساحة واحلرية وحثنا على العمل 

لالآخرين دون مقابل .  

�سكراااًا جداااًا والدي » عي�سى الع�سم » 

 • • •
غرفة الأب ....... 

» ل �سيء اأكرث رهبة من مواجهة  

اأغرا�ص رجل مات » ، اخرتاع العزلة ،  

ما الذي يرتكه رحيل رجل ميت يف غرفته غري التاأمل واكت�ساف ما 

مل يبح به يف حياته ، ومال ينقله اأحد عنه 

عن  الغرفة  ويفيِ   ، الأ���س��رار  عن  الغمو�ص  يف  تبحث   كاملكت�سفني 

املواجهة، وقد حتتاج اإىل م�سباح ي�سيء مينحك اأ�سئلة قدمية جتتاحًك 

كلما راأيت  �سورته تت�سدر الغرفة . 

 • • •
ما�سًا  كاأن  رع�سة  تنتابك  الغرفة  باب  اأكرة  على  ت�سغط  يدك  متد 

كهربائيًا يجري بدمك �سريعًا ياأخذك اإىل اأ�سيائه اخلا�سة والتي تركها 

يف َطي الكتمان وحاول �سنوات اأن يحميها بانتباه و�سعور خا�ص . 

واحد  نظامي  طابور  يف  كاأنهن  اخل��زان��ة  يف  املرتبة  »ثيابه«   •
والأخرى امل�سفوفة يف الأدراج امللحقة بخزانة الثياب . 

ا�ستخدمه  قد  ن�سفه  �ساخمًا  يقف  »كا�سيت«  املف�سل  عطره   •
والن�سف الآخر �ساهد على اآخر �سغط من اأ�سابعه عليه  

• الكر�سي الذي ي�سند ظهره عليه يف اآخر حياته ينتظر اأن نحركه 
»ممنوع  والغبار  الرطوبة  من  حتميه  بي�ساء  قما�ص  قطعة  اإليه  ن�سع  اأو 

اللم�ص اإنه كر�سي لرجل عظيم » 

اإىل  اأهدي  عائلي  بقرار  املتعبة  اأيامه  عليه  اأ�سنده  الذي  • عكازه 
حفيده الذي حمل ا�سمه »عي�سى اإبراهيم » . 

لأحالمه  مكان  • ال�سرير 
اأم  اأحالمه  األوان  لغرفته هل هي  اختارها  التي  • الألوان اجلميلة 

هي األوان العزلة التي اختارها يف اآخر اأيامه ؟ 

 • • •

�لرحيل....................................ووووووووووو 
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اإ�صاءة...

�ل�شاعر �لر�حل »�أحمد ر��شد ثاين« مع �ل�شاعر �الإمار�تي �لقدير »عارف �خلاجة« يف 

مهرجان »دم�شق« 1981م

»اأحمد را�سد ثاين))(«، �ساعٌر عاميٌّ بامتياز وبتميز.. ففي الفرتة 

ثاين”:  ر��شد  “�أحمد  �لر�حل  �الإمار�تي  و�لباحث  و�مل�شرحي  �ل�شاعر  �الأديب    *  -  1
�أ�شدر �لعديد من دو�وين �ل�شعر �لف�شيح  2012م(،  – �أبوظبي  1962م  )خورفكان 

�لرت�ثية،  و�لبحثية  �مل�شرحية  �إ�شد�ر�ته  وله  �لعامي،  و�ل�شعر  نرث”  “ق�شائد 
و�لكتب �ملعنية باأدب �ل�شرية و�لرحات.. رحمه �هلل وطيََّب ثر�ه.

ما بني 1980م و 1983م كانت له جتربته ال�سعرية العامية التي ُت�سرُي 

ا هو �سائٌد يف تلك الفرتة  اإليه بو�سفه �سوٌت �سعريٌّ خمتلٌف متامًا عمَّ

الزمنية من نهايات القرن الع�سرين...:

ففي العام 1981م �سارك ال�ساعر ال�ساب »19 عامًا« يف مهرجان 

�سعري يف »دم�سق« مع ال�ساعر الإماراتي القدير »عارف اخلاجة«، ومن 

الإماراتي  اخلليجي  العربي  ال�سعري  �سوته  على  فت  تعرَّ التي  دم�سق 

العربية  ال�سعرية  مناخاته  له  عربيًا  جمهورًا  اأ�سماع  ولم�ص  العامي 

الأول )�سبع ق�سائد من  ال�سعري  نتاجه  اأ�سدر  به،  العامية اخلا�سة 

اأحمد را�سد ثاين اإىل اأمه التي ل تعرفه(..

اأم�صية اأوىل:

ال�سعري  وبالعنوان  »1994م«،  عام  من  فرباير  �سهر  مطلع  ففي 

)يا املاكل اإخنيزي ويا اخلارف ذهب(، كان من بني ال�سعراء الذين 

�ساركوا يف الأم�سية التي نظمتها »دائرة الثقافة والإعالم« بال�سارقة.. 

الأم�سية  تلك  يف  ال�ساعة  حديث  ث��اين«  را�سد  »اأحمد  اأ�سعار  لتكون 

ال�سعرية التي احت�سنتها »قاعة اإفريقيا« بال�سارقة..
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ثاين” را�صد  “اأحمد 

)�ملاكل �إخنيزي .. �خلارف ذهب(

» 1980م – 1996م «

عبداهلل حممد ال�صبب

اإطــــــــاللــــــة



�ل�شاعر خالد �لبدور يف �أربعينية �ل�شاعر �لر�حل �أحمد ر��شد ثاين يف �شلطنة ُعمان

يقول �ل�شاعر »خالد �لبدور«:

).. كان اأحمد قد بداأ الن�سر يف بداية الثمانينيات، ويف ال�سارقة 

اأن  العبا�سي«  اهلل  »عبد  وهو  الثقايف  املجال  الن�سطاء يف  اأحد  اقرتح 

اأك��ان ذلك يف  كنا جنل�ص  اأي��ن  اأع��رف  ول  �سعرية  اأم�سية  ن�سارك يف 

للقراءة  ْدع��ى 
ُ
اأ اأن  الأمر غريبًا  كان  املقاهي.  اأحد  اأو  جريدة اخلليج 

اأمام جمهور. حدث ذلك يف قاعة اإفريقيا بال�سارقة، واأتذكر اأنه كان 

ال�ساب  �سعد  وحني  اخلاجة«  »ع��ارف  ورمبا  ال�سايغ«  »حبيب  هناك 

الأ�سمر النحيل »اأحمد را�سد ثاين« وبداأ يقراأ �سعره وجدت اأنني اأ�سمع 

�سيئًا مل اأ�سمع مثله من قبل:

» قالت اأمي: قوم َيحَمد / قوم با كّحل عيونك / باللي ما كّحلت 

به حد. قوم با غّني لك املا قط غنيته. غناتي اإنت / كبدي يوم تتلف 

مني الكبد «.

كان وا�سحًا اأنه �سعر خمتلف عن ال�سعر ال�سعبي ال�سائد فال يوجد 

فيه الغزل الذي نعرفه اأو املدح اأو الفخر، بل يتحدث عن الغربة والأمل 

وعن البحث عن اأم ل تعرفه...())(*...

اأم�صية ثانية:

ويف ال�سهر نف�سه من العام ذاته »فرباير 1994م«، اأقام له »امَلْجَمع 

الثقايف« باأبوظبي اأم�سية �سعرية جاءت بالعنوان ذاته )يا املاكل اإخنيزي 

ويا اخلارف ذهب(، وهو عنوان الديوان ال�سعري العامي الثاين لل�ساعر  

الذي �سدر يف العام 1996م �سمن من�سورات املجمع الثقايف..

ني�شان  �أبريل/   4 �لعمانية(:  )�ل�شاحة  منتدى  �الإلكرتونية،  �ل�شبكة  �مل�شدر:    *  -  1
2012م، نقًا عن جريدة “�لروؤية” �لعمانية: تغطية الأربعينية �ل�شاعر و�مل�شرحي 
�لعمانية  �جلمعية  �أحيتها  ثاين” �لتي  ر��شد  “�أحمد  �لر�حل  �الإم��ار�ت��ي  و�لباحث 

2012م حتت  �أبريل/ ني�شان   3 �لثقايف، يوم �لثاثاء  �لنادي  للكتاب و�الأدب��اء مبقر 

ر��شد ثاين  �أحمد  �ملقيم  للر�حل  �آخ��ر�  �إن�شانيا  بعد�  و�أدب��اء يقدمون  عنو�ن )كتاب 

و�ملثقفني من  �لكتاب  �ملنا�شبة عدد من  �شارك يف  �ل��روؤي��ة(.. وقد  - جديد جريدة 

خال �شهاد�ت ومد�خات؛ منهم �ل�شاعر �الإمار�تي خالد �لبدور، وبح�شور كل من 

ونا�شر  قلم  وخمي�س  �ل�شيدية  فاطمة  و�لدكتورة  �الأم�شية-  مدير   - عي�شى  �شماء 

�حل�شور  �أح��د  �ألقاها  �لها�شمي  ل�شعيد  كلمة  �إىل  �إ�شافة  حبيب،  وعبد�هلل  �ملنجي 

ل�شفره خارج �لباد.. وجاءت ورقة خالد �لبدور �شاهدة على �الإمكانات و�المتياز�ت 

�ل�شعرية و�الأدبية و�لبحثية و�لثقافية للر�حل.
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�أحمد ر��شد ثاين يف �إحدى �الأم�شيات

يقول »�أحمد ر��شد ثاين«:

يف  التجربة  ه��ذه  »قيلت«  1983م  و  1980م  بني  ما  الفرتة  )يف 

ال�سعر العامي. والآن )عام 1994م(، وبعد ما يزيد عن ع�سر �سنوات 

واأعددت  التجربة،  راأيته هام وُمعرب عن  عن ذلك، قمت باختيار ما 

املختار، بعدما اأ�سقطت ما اأ�سقطت، وبعد ُمراجعة و«�سي« من التدخل 

- للن�سر يف كتاب ي�سم خم�ص جمموعات.

الأم�سية،  ه��ذه  عنوان  ذه��ب«  اخل��ارف  وي��ا  اإخنيزي  املاكل  »ي��ا 

الأمني  �سعادة  اأبدى  ولقد  ن�سره.  املزمع  الكتاب  اأي�سًا عنوان  �سيكون 

�سه  حتمَّ ال�سويدي«  اأحمد  »حممد  الأ�ستاذ  الثقايف  للمجمع  العام 

لطباعة الكتاب يف اإطار من�سورات املجمع. ومن هنا، ولقرب اإ�سدار 

هذا العمل اأقيمت اأم�سيتني اإحداهما هذه املقامة يف هذه القاعة من 

املجمع الثقايف، والثانية نظمتها دائرة الثقافة والإعالم بال�سارقة عند 

مطلع �سهر فرباير.

بهذه  التعريف  الكتاب،  اإ�سدار  ومن  الأم�سيتني  هاتني  من  اأود 

جتاوز  حماولة  من  التخل�ص  يعني  مبا  منها  »التخل�ص«  و  التجربة، 

نحو »اأفق« كتابي اآخر، كذلك اأرجو اأن ُتلفت هذه التجربة املن�سغلني 

اإىل  ال�سعبية  والثقافة  العامي،  وال�سعر  الأدب،  بهواج�ص  وامل�ستغلني 

اأ�سئلة جديدة. طبعًا اإذا كانت متلك قوة وَجَلْد وطاقة لذلك())(*.

»على �صفاف ال�صعر«

)ال�سعر حياة باإح�سان، واحلياة �سعر باإتقان(.. هكذا، نقف على 

ق�سيدته  ولوجه  »اأحمد«،  لوجه  وخال�ص  خا�ص  بوجه  ال�سعر  راأ���ص 

ومن  فورنا  من  نذهب  وهكذا  �ساءت..  وحيثما  كانت،  كيفما  النقية، 

حيث  الع�سرين،  القرن  اإىل  اأدراجنا  لنعود  ذاتها،  الق�سيدة  ف��وران 

العام 1994م، حتديدًا، وحيث »املجمع الثقايف« يف اأبوظبي العا�سمة، 

وحيث الأم�سية املا�سية لل�ساعر »اأحمد را�سد ثاين« ذاته، ذاك »املاكل 

اإخنيزي، واخلارف للذهب«...

اإل اأنا ... )))

كل �ملر�كب تر�ها يف مو�نيها

�إال �أنا مركبي ما �شاف له مينا

دومي بهذ� �لبحر

و�ل�شاب ياخذين

1 - *  مقدمة كتيب )يا �ملاكل �إخنيزي ويا �خلارف ذهب: �أم�شية �شعر عامي الأحمد ر��شد 
ثاين(: �إ�شد�ر “�ملجمع �لثقايف – �أبوظبي”: 8 فرب�ير 1994م.

الأحمد  عامي  �شعر  �أم�شية  ذهب:  �خلارف  ويا  �إخنيزي  �ملاكل  )يا  كتيب  �مل�شدر     -  2
ر��شد ثاين(: �إ�شد�ر “�ملجمع �لثقايف – �أبوظبي”: 8 فرب�ير 1994م، و�لق�شيدة من 

جمموعة )�شبع ق�شائد( “1980م”.
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وما �شفت غري �ل�شرب

يف هالبحر

مينا

ويا مكرثج ياملو�ين

تر�س ديرتنا

لكن كلج ي�شم

لن�شي تخبقينه

ون لن�شي يوم �نخبق

�إب�شو �أنا �أ�شافر

ومن وين �أنا بالفقر

ب�شري لياحينه ... 1980م.

قالت اأمي ... )))

قوم يحمد

قوم طيور تغرد فوق �أ�شجاٍر

وطريي ما يغرْد

يف �لقف�س حمبو�س يا ولدي �إمقبل

ما �آنا �أولد

كل �شيق �إي�شده �ل�شيًق

وكل ظلمه لظلمه

وعيني

من زود �لبكي

�إجفون م�شبوكه

ونظر

يا ولدي �أرمد

�نولدت يا ولدي

و�خللخال يف ريلي

ي�شيح:

�إنتي مذله

وكل دّزه

يف ِمَنزي

�ت�شيح بي:

يا عار ما قادر �أ�شّله

وفطموين ما بعد باب �الأهل

باب �أدّله

وما عرفت �شكيك يف عمري يولدي

غري من �إغبار ريلك

وال تظن باب �نفتح

يف ويهي

�إال �شحكتك يحمد

-   �مل�شدر كتيب )يا �ملاكل �إخنيزي ويا �خلارف ذهب: �أم�شية �شعر عامي الأحمد ر��شد   1
1994م، و�ملقطع جزء من  ثاين(: �إ�شد�ر “�ملجمع �لثقايف – �أبوظبي”: 8 فرب�ير 

ق�شيدة طويلة من جمموعة )قالت �أمي( “1983م”.

وجيتك ... 1983م.

هاذي ... )))

مريت �شكه

قلت بال�شكه �للي بعد �ل�شكه هاذي

ومير عام

وبعده عام

و�قول ما هاذي �ل�شنه

�لبعد هاذي

و�مت �أمتنى

و�تريا �للقا

و�قول هاذي يات

: ال

�للي �أحبها بعد هاذي

وتروح هاذي

وتطلعي

ال �إنتي هاذي

وال �إنتي

هاذي ... 1982م.

الأحمد  عامي  �شعر  �أم�شية  ذهب:  �خلارف  ويا  �إخنيزي  �ملاكل  )يا  كتيب  �مل�شدر     -  2
1994م، وهو مطلع  8 فرب�ير  – �أبوظبي”:  “�ملجمع �لثقايف  �إ�شد�ر  ر��شد ثاين(: 

ق�شيدة من جمموعة )�أمو�ج( “1982م”.
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ميطرية يات الع�صر ... )))

ياملنهمر

ياملنهمر

ميطريٍة يات �لع�شر

ميطريٍة

ياغيمٍة

ميطريٍة يات �لع�شر

تبغى �لبحر

�إم�شرقْه

ميطريٍة

ميطرية

يات �لع�شر

ميطريٍة

ياغيمٍة

مَي�شيبْه ر��س �لَيَبْل

مّتي على ر��س �ليبل

عني �ل�شخر ِمت�شّققْه

ميطريٍة

ميطريٍة

يات �لع�شر

تبغى �لبحر

�إم�شرقْه ... 1983م.

َغّنى اخل�صر ملا َطَرْب ... )))

يا من ي�شحى �لليل ملّا �لغفوه غفوة �شم�س يف غر�شة مطر

يا من ي�شحى �لغيم ملّا �لغيم َعرْبة ليل ع �شقوف �ل�شفر

ويا من ي�شحى ر��س يبل

ع طيوْر يف �شدره تنام وحتلم �مباي زالْل ميحى

�ل�شحارى وي�شحر �إعروق �ملدر

وملا �ن�شحر خليال فى ر��س �لرمال والْل يات من

�حليور على �حلمري يات �لبيادير بحيول ويو �ل�شحوح

�نزوح من رو�س �ليبال ب�شاق َع�َشْل

ي�شيحو� هوْد وَهدى ترد كل �لندوْد ملّا �لندود

��شعود ونزوٍل ت�شيل �ليود و�ملايود حتى نو�شلك

يالروله ياللي مو��شلك و�لو��شلك و��شل ملاي

�أنا ما ب�شق �شدري وال �شيبى يغطى �لر��س

وال قلبي مر�وي�س وال عينى دبابي�س وال قوىل ُمناْي

الأحمد  عامي  �شعر  �أم�شية  ذهب:  �خلارف  ويا  �إخنيزي  �ملاكل  )يا  كتيب  �مل�شدر     -  1
ر��شد ثاين(: �إ�شد�ر “�ملجمع �لثقايف – �أبوظبي”: 8 فرب�ير 1994م، و�لق�شيدة من 

جمموعة )ميطرية يات �لع�شر( “1983م”.

�شعر عامي الأحمد  �أم�شية  ذه��ب:  �خل��ارف  وي��ا  �إخنيزي  �ملاكل  )ي��ا  كتيب  �مل�شدر     -  2
ر��شد ثاين(: �إ�شد�ر “�ملجمع �لثقايف – �أبوظبي”: 8 فرب�ير 1994م، و�لق�شيدة من 

جمموعة )طاحت خاله يف �ل�شيوح( “1993م”.

�أنا هاي وهاي

و�أنا �لرغيد على هو�ْي

و�أنا هايَتنْي وهايتني

ونا �شوغه ملا �ل�شرهْه متاقى �لّطلب

ونا �شوغة �حللوى �إذ� �ن�شالت برم�س �ليد

�شيله من يحب

وناجيتك قماري ومتعايي وجيْت

ونا جيت َر�ْس وجبت َط�ْس

َط�ْس �رتب�ْس رب�شة َغَو�س

ونا جيت عيد

وجيت وكيد

وجيت َقْند

ونا هايَتنْي ونظرتني عنْك ت�شيْل �لرمل وتهد

�ل�شما

ونا نظرتني وهايَتنْي وهايتنِي �إجموع �شكان �إو

قو�فل ال لهم وال عليهم جو

يجون

َب�َشْر َمَدْر
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وَب�َشْر وبر

وَب�َشْر َجَبْل

وب�شر بحر

يو من ظنون �لعط�شى وّر�دة �َشَفْر

�شابو� �لعيون يف ب�شرة عذرى وع�شب

َدْر �خل�شب ياملاكل �خنيزي على �شَ

يالر�يح �لغرفه و�شفت �ل�َشْبله مطلع من َخ�َشب

غنى �خل�شر ملا طرب

ْف وقال و�شّ

ملا لقى

عقدة لغز

بني �لعقال

ياملاكل �خنيزي

ويا �خلارف ذهب ... 1993م.

نافلة التطواف ...

ال�سعرية  التجربة  على  ال�ساهد  ال�سوت  ذلك  ومنذ  والآن،   ...

العامية للراحل »اأحمد را�سد ثاين � رحمه اهلل«، ومنذ �سوت ال�ساعر 

نف�سه، ومنذ �سوت ال�سعر الذي طاف بنا �سكيك وبيوت »خورفكان«، 

للم�سهد  املرافقة  للنداءات  املرادفة  بالطريقة  ال�سوؤال  نطرح  فاإننا 

ال�سحيحة  بداياته  منذ  الإم���ارات،  دول��ة  يف  العام  والثقايف  الأدب��ي 

عقود  ثالثة  من  اأكرث  بعد  بعد ع�سرنا احلايل:  ما  وحتى  وال�سليمة، 

تاريخية �سعرية على تلك الأم�سية التي اأحاطتنا معرفة واقرتابًا من 

اأجواء واأدوات ودواخل »املاكل اإخنيزي واخلارف ذهب«، ذلك ال�ساعر 

الأدب،  بهواج�ص  امل�ستغلون  مازال  هل  ث��اين«..  را�سد  »اأحمد  املدعو 

التجربة،  ه��ذه  عن  من�سغلون  ال�سعبية،  والثقافة  العامي،  وال�سعر 

وعن مثيالتها من التجارب ال�سعرية املحلية، املعنية بال�سعر العامي، 

والرتاث ال�سعبي الف�سيح؟!...

جمموعة من �إ�شد�ر�ت �الأديب �لر�حل

)�أحمد ر��شد ثاين: »رحمه �هلل وطيَّب ثر�ه«(

عبد�هلل حممد �ل�شبب ))(

1 - *  �أديب عربي من دولة �الإمار�ت )�لرم�س 1965م(، بكالوريو�س جتارة، ع�شو �حتاد 
كتاب و�أدباء �الإمار�ت، نائب رئي�س فرع �حتاد �لكتاب بر�أ�س �خليمة، م�شوؤول �لتاأليف 

و�لن�شر.. له عدة �إ�شد�ر�ت يف �ل�شعر و�لق�شة و�لدر��شات.



�شهداء بيت القرين ... الكويت

اإعداد: علياء عبدالعزيز حميدان 

 القرين هو منزل يف منطقة القرين كان اأحد مراكز املقاومة 

 24 يف  معركة  فيه  وقعت  و  للكويت  العراقي  الغزو  اإب��ان  الكويتية 

قام  و  املقاومة.  اأف���راد  من   12 اإث��ره��ا  على  قتل   [،1991 فرباير 

املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب بتحويل املنزل اإىل متحف 

الأحمد  جابر  ال�شيخ  اأمر  بعدما  ال�شهداء،  ذكرى  لتخليد 

الذي  البيت  بتحويل  ال�شباح  اجلابر 

دارت به املعركة اإىل 

متحف تاريخي.)4(

جمموعة امل�سيلة

الكويتية  املقاومة  جماميع  اأحد  هي  و  امل�شيلة  جمموعة  قامت 

القرين  منطقة  من  اتخذوا  �شابًا   31 على  العراقي-  الغزو  فرتة 

قامت  علوي.  �شيد حممد  هادي  �شيد  قيادة  لعملياتهم حتت  مقرًا 

العراقية  القوات  ا�شتخدامه يف حماربة  و  ال�شالح  املجموعة بجمع 

الع�شكرية.  الآليات  تدمري  اأو  اجلي�س  من  اأف��راد  قن�س  طريق  عن 

 1990 نوفمرب  حتى  العمليات  بتلك  املجموعة  قامت 

و  التفتي�س  بت�شديد  العراقية  ال��ق��وات  قامت  عندما 

بالأعمال  املجموعة  فانخرطت  الأف���راد،  على  الرقابة 

اجلوية  احلملة  بدء  حتى  املنطقة  اأهايل  خدمة  و  املدنية 

قامت   1991 يناير   17 يف  و  الثانية.  اخلليج  ح��رب  م��ن 

منزل  اإىل  انتقلت  و  اأخ��رى  مرة  ال�شالح  باإخراج  املجموعة 

بال�شكان  كثافة  اأقل  قطاع  يف  لكن  و  نف�شها  املنطقة  يف  اآخر 

بدر  و كان ذلك يف منزل  املدنيني،  اأرواح  و ذلك حفاظًا على 

العيدان )اأحد اأفراد املجموعة(. 
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املعركة

ب��داأت اأح��داث املعركة 

فربابر   24 ي��وم  �شباح  يف 

ق��ام��ت  ع���ن���دم���ا   1991
جم���م���وع���ة م����ن اجل��ي�����س 

ال�شتخبارات  و  العراقي 

بيت  ب��اب  بطرق  العراقية 

تفتي�شه  ب��غ��ر���س  ال��ق��ري��ن 

و  حم��ت��وي��ات��ه.  ���ش��رق��ة  اأو 

اأح��د  ي�شتجب  مل  ع��ن��دم��ا 

اجلنود  اأح��د  ق��ام  للطرق 

املنزل  ���ش��ور  ف��وق  بالقفز 

حم�����اوًل ال���دخ���ول، ف��ق��ام 

اأح������د اأف��������راد جم��م��وع��ة 

امل�����ش��ي��ل��ة امل��ت��واج��دي��ن يف 

على  النار  باإطالق  املنزل 

املنزل  يف  كان  و  اجلندي. 

املجموعة  من  �شخ�شًا   19
�شخ�شًا.   31 اأ���ش��ل  م��ن 

ف��ق��ام اجل��ي�����س ال��ع��راق��ي 

اأف��راد  على  النار  فتح  و  املنزل  مبحا�شرة 

مدعومًا  العراقي  اجلي�س  كان  و  املقاومة. 

بالدبابات و قذائف اآر بي جي مقابل ت�شليح 

خفيف ملجموعة امل�شيلة. و مع هذا ا�شتمرت 

انتهت  و  م�����ش��اًء.  ال�شاد�شة  حتى  امل��ع��رك��ة 

مبقتل 3 من اأفراد املقاومة و اأ�شر 9 اأخرين 

اأماكن متفرقة بعد  وجدت جثثهم ملقاة يف 

املجموعة  اأفراد  7 من  ا�شتطاع  و  تعذيبهم، 

من النجاة. 

البا�س  يظهر  و  البيت  من  اآخ��ر  جانب 

الذي كان يقل املجموعة الأوىل من اجلي�س 

العراقي

اأ�سماء اأفراد املجموعة الذين قتلوا

قائد   - علوي  حممد  �شيد  ه��ادي  �شيد 

املجموعة

عامر فرج العنزي

يو�شف خ�شر يو�شف علي

بدر نا�شر عبداهلل العيدان

اإبراهيم علي �شفر من�شور

عبداهلل عبدالنبي مندين

خليل خرياهلل عبدالكرمي البلو�شي

خالد اأحمد حممد الكندري

ح�شني علي غلوم ر�شا

مبارك علي �شفر من�شور

جا�شم حممد علي غلوم

حممد عثمان علي ال�شايع

اأثر املعركة

جانب اآخر من البيت

ملحمة  القرين  بيت  معركة  تعد 

الكويتية  امل��ق��اوم��ة  دور  ت��ربز  وطنية 

اأث��ن��اء ال��غ��زو ال��ع��راق��ي، حيث وح��دت 

جميع اأطياف املجتمع الكويتي ب�شورة 

للثقافة  الوطني  املجل�س  فقام  وطنية. 

اإىل  املنزل  بتحويل  والآداب  والفنون 

هذه  و  ال�شهداء  ذكرى  لتخليد  متحف 

امللحمة. و اأثناء زيارته للمتحف يف 14 

التحالف  قوات  قائد  قال   1994 اأبريل 

نورمان �شوارزكوف:

ال�شكن  ه���ذا  يف  ت���واج���دي  » اإن 

جميئنا  قّدمنا  لو  اأمتنى  اأن  يجعلني 

فعلنا  لو  و  اأي��ام،  اأربعة  الهجوم(  )اأي 

اأن  املاأ�شاة  لهذه  يكن  مل  فرمبا  ذل��ك 

تقع«

و قام جمموعة من ال�شباب باإحياء 

ذلك  و   2012 فرباير   24 يف  املعركة  ذكرى 

لتعزيز الوحدة الوطنية

املراجع

ويكيبيديا املو�شوعة احلرة
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جت�ّشد واحة الكرامة 

روؤي�����ة ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و 

زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 

دول��ة  رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل 

الإمارات العربية املتحدة 

»حفظه اهلل«، وتوجيهاته 

الذين  اأ�شماء  »تخليد  ل� 

اأثناء  باأرواحهم  �شحوا 

الوطني  واجبهم  ت��اأدي��ة 

ليبقى علم الإمارات عاليًا يف �شماء الدولة«. 

ن�سب ال�سهيد

الأملنيوم  األ��واح  لوحًا من   31 يتكون من 

الآخر  على  منها  كل  ي�شتند  التي  ال�شخمة 

كرمز للوحدة والتكاتف والت�شامن يف م�شهد 

يعرب عن اأ�شمى معاين الوحدة والتالحم بني 

القيادة وال�شعب واجلنود البوا�شل.

ال��ق��وة  اإىل  ال�����ش��ه��ي��د  ن�����ش��ب  ي���رم���ز 

اإعداد: خلود را�شد املزروعي 

واحة الكرامة
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التي حتلى  وال�شجاعة 

الإم��ارات  �شهداء  بها 

واأب���ط���ال���ه���ا. وق����د مت 

ن��ق�����س ق�����ش��م ال����ولء 

للقوات امل�شلحة لدولة 

الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة 

العمود  على  املتحدة 

اجل���زء  يف  ال���ط���وي���ل 

ن�شب  م���ن  اخل��ل��ف��ي 

ُنق�س  بينما  ال�شهيد. 

الأخ��رى  الأل���واح  على 

للوالد  واأقوال  ق�شائد 

امل��وؤ���ش�����س امل��غ��ف��ور له 

باإذن اهلل ال�شيخ زايد 

نهيان،  اآل  �شلطان  بن 

ث������راه،  اهلل  ط����ّي����ب 

اأقوال  من  واقتبا�شات 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 

الدولة  رئي�س  نهيان؛ 

بن  حممد  ال�شيخ  و�شاحب  اهلل«،  »حفظه 

رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم؛  اآل  را�شد 

»رع���اه اهلل«،  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س 

اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 

نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�شلحة. ويتكون ن�شب ال�شهيد من 

لوحًا  حوايل 300 طنًا من احلديد ومن 900 

من الأملنيوم.

جناح ال�سرف

األ��واح  بثمانية  اجل��ن��اح  �شقف  مت طي   

ميثل  بينما  ال�شبعة  الإم����ارات  اإىل  ت��رم��ز 

اللوح الثامن �شهداء دولة الإمارات العربية 

عمل  اجلناح  منت�شف  يف  ويوجد  املتحدة. 

فني يتكون من األواح زجاجية �شفافة كبرية 

بركة  بها  ويحيط  ال�شبعة  الإم����ارات  متثل 

بكل  يحيط  بينما  امل��اء،  خاللها  من  يجري 

نق�س  واخللفي  الأم��ام��ي  اجلانبني  من  ل��وح 

اأي  من  قراءته  للزوار  ميكن  اجلنود  بق�شم 

جانب.

من  اآيتان  توجد  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�شافة 

ُنق�شت  ال�شرف،  جناح  يف  الكرمي  ال��ق��راآن 

الأمين  اجلانب  على  بالأملنيوم  الأوىل  الآية 

على  الثانية  الآي��ة  توجد  بينما  املدخل،  من 

وفوق  الأ�شماء  لوحة  ف��وق  اخللفي  اجل��دار 

الواجهة عند  الزجاجي مبا�شرًة يف  النحت 

اجلدار  اأعلى  يوجد  بينما  اجلناح،  مدخل 

 2800 من  اأك��ر  للجناح  الدائري  الداخلي 

على  بع�شها  يحتوي  الأملنيوم،   م��ن  ل��وح��ًا 

اأ�شماء �شهداء الوطن، ومعلومات عنهم.

ميدان الفخر

يتميز مب�شاحته الوا�شعة التي ت�شل اإىل 

حوايل 4000 مرت مربع وتتخذ �شكاًل دائريًا، 

ال�شهيد  لن�شب  وا�شحًا  اإنعكا�شًا  يقدم  و 

وجامع ال�شيخ زايد الكبري، ويحيط بامليدان 

يت�شع  كبري  ومدرج  م�شرح 

اإىل حوايل 1200 �شخ�س، 

بركة  منت�شفه  يف  ويوجد 

ميكن  ال�شكل  دائرية  ماء 

ال�شري خاللها حيث ي�شل 

فقط.  مم   15 اإىل  عمقها 

فنية  لوحة  الربكة  وت�شكل 

يف غاية الروعة جتمع بني 

ون�شب  الكبري  زاي��د  ال�شيخ  جامع  انعكا�س 

ال�شهيد عليها.

مركز الزوار

زوار  ت�شتقبل  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  اأوىل  ه��و 

واحة الكرامة، ويوفر جتربة تفاعلية للزوار 

تقوم على �شرد ق�شة ن�شب ال�شهيد ويروي 

�شهداء  ت�شحيات  ع��ن  بطولية  ق�ش�شًا 

الدولة.

رئي�شيًا  الكرامة مق�شدًا  واحة  و�شتكون 

اإىل  للتعرف  ووج��ه��ة  وال�شائحني،  ل��ل��زوار 

تر�شيخ  �شبيل  يف  الإم��ارات  اأبناء  ت�شحيات 

مكانة الدولة كرمز دويل للت�شامح والتعاي�س 

الواحة  اإدراج  �شيتم  كما  ال�شيافة.  وك��رم 

�شمن املواقع التاريخية والرتاثية يف الدولة.

امل�سدر : هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة
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نا�صر البكر الزعابي

فريد البدايات

بزغ جنم فريد الأطر�ش مع مطلع الثالثينيات يف فرتٍة كان فيها 

الفن العربي املعا�شر ي�شق اأوىل خطواته باجتاه احلداثة بعيدًا عن 

اأن  اآنذاك  ال�شاب  ؛ وا�شتطاع  الغناء القدمي  التقليدية يف  املدر�شة 

يحقق جناحاٍت هائلة عرب اأثري الإذاعة وقدم عّدة اأغنيات ذائعة 

ال�شيت ) يا ريتني طري ، احلفيلي، امتى تعود وغريها ( ، وعندما 

نذكر فريدًا فال بد من  اأن نذكر �شقيقته اأ�شمهان التي كانت رفيقة 

الدرب يف البدايات ومتّيزت ب�شوتها ال�شاحر وا�شتطاعت  بالرغم 

من عمرها الق�شري) رحلت وهي اأوائل الثالثينات من العمر ( اأن 

تقلب موازين الغناء يف ع�شرها .

وقد ا�شتطاع فريد اأن يقّدم نف�شه ب�شورة النجم امللحن حيث 

قّدما العديد من الروائع  ) ليايل الأن�ش، يا ديرتي ، عليك �شالة اهلل 

و�شالمه وغريها ( وا�شتمر فريد يف حتقيق جناحاته الكبرية ومع 

دخوله لعامل ال�شينما ر�ّشخ مكانته كنجٍم �شينمائي منذ عام ١٩٤١ يف 

 فيلم انت�شار ال�شباب ؛ وحتى فيلمه الأخري نغم يف حياتي عام  1974

حيث قدم 31 فيلمًا �شينمائيًا .

اإذن ه��و ف��ن��اٌن ���ش��ام��ل ي��ع��رف ك��ي��ف ي��ق��ّدم ف��ّن��ه يف ق��ال��ٍب 

 فريد الأطر�ش

احلا�ضر يف القلب

؛  يعترب املو�شيقار فريد الأطر�ش رائداً من رّواد املو�شيقى العربية يف القرن الع�شرين 

، ونلم�ش  القلوب  اأن فّنه ومو�شيقاه حا�شرة يف  اإل  اأربعة عقود  على الرغم من رحيله منذ 

ذلك يف عّدة منتديات ومواقع اأطلقت على ا�شمه ت�شم اآلف املحبّي معظمهم من الذين مل 

يعا�شروه؛ لي�شّكل ظاهرة ت�شتحق التاأمل وت�شليط ال�شوء على املو�شيقار  فريد الأطر�ش مع 

تو�شيح عنا�شر فّنه واأهم حمّطات حياته ب�شورٍة موجزة .
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م��ت��ن��وع و���ش��ّي��ق ) الأغ������اين ال�����ش��ع��ب��ي��ة والأوب���ري���ت���ات ال��غ��ن��ائ��ي��ة 

و الأع���م���ال ال��ك��ب��رية وال��ق�����ش��ائ��د وغ���ريه���ا ( وق���د م����ازج بني 

 احل����داث����ة والأ�����ش����ال����ة ب�����ش��وت��ه ال�������ش���ّداح ال�����ذي ل ي��ج��ارى

وقد كّون ثنائيًا رائعًا مع �شقيقته اأ�شمهان حتى رحيلها عام 1944 .

 

فريد ي�شّق طريقه وحيدًا

م�شتعينًا  وحدة  الفنية  رحلته  فريد  وا�شل  اأ�شمهان  رحيل  بعد 

لتزايد خرباته و�شقل موهبته فقد كانت  بكادٍر فني مميز ونظرًا 

فرتة منت�شف الأربعينيات فرتة خ�شبة يف حياة فريد وقّدم اأعماًل 

خالدة ل زالت ترتدد حتى اليوم ) الربيع ؛ حبيب العمر و اأنا واللي 

بحبه وغريها ( وكّون ثنائيًا رائعًا مع الفنانة �شامية جمال ؛ وكان 

التناف�ش على اأ�شده بينه وبني مو�شيقار الأجيال حممد عبدالوهاب 

هناك  وك��ان  اأخ��رى؛  جهة  من  كلثوم  اأم  ال�شرق  وكوكب  جهة  من 

اجلماهريية  وحفالته  ال�شينمائي  فريد  اأداء  يف  مده�ش  تناغم 

واأغنياته الإذاعية .

كما �شاركته عّدة فنانات يف اأعماله ال�شينمائية ) �شباح و نور 

الهدى ( .

اخلم�شينيات ... املر�ض والعندليب

جاءت فرتة اخلم�شينيات خمتلفًة كثريًا عما �شبق لعدة عوامل 

منها انف�شاله الفني والعاطفي عن الفنانة �شامية جمال، واإ�شابته 

مبر�ش القلب الذي لزمه طيلة حياته ثم الظهور الكا�شح للعندليب 

عبداحلليم حافظ والذي جاء بفٍن جديد وخمتلف فيه روح ال�شباب 

كان  فقد  تتوقف  مل  �شر�شة  مناف�شٌة  بينهما  منت  وقد  ؛  واحلداثة 

لكل من هذين العمالقني جمهوره وع�شاقه ؛ وانق�شم بينهما لفرتاٍت 

طويلة ؛ لكن فريد الأطر�ش �شيحافظ على فّنه ومو�شيقاه و�شيقّدم 

؛  العميقة )حكاية غرامي  باملعاين  اأغنياٍت عاطفية مميزة متتاز 

حلن اخللود و اأول هم�شة وغريها( كما اأنه �شيحافظ على تواجده 

�شعود  فريد  �شيجابه  اأخ��رى  جهة  من   ، النهاية  حتى  ال�شينمائي 

جنم امللحنني ال�شّبان )بليغ حمدي وحممد املوجي وكمال الطويل( 

اأم  �شوت  اإىل  ي�شلوا  اأن  عبداحلليم  �شوت  عرب  ا�شتطاعوا  الذين 

كلثوم متجاوزين فريد وحممد عبدالوهاب .

.. ال�شتينيات ... الوهن وال�شعف والأمل

�شعوٍد  من  العربية  الأمة  عا�شته  مبا  ال�شتينيات  حقبة  جاءت 

؛   ١٩٦٧ يونيو  حرب  ونك�شة  وانف�شال  اأوط��ان  وح��دة  بني  وهبوط 

وعانى فريد �شحيًا وفّنيًا لعوامل خمتلفة ، ومع اإح�شا�شه بالكهولة 

املو�شيقار  اأ�شبح  بل  �شاب  �شينمائي  كنجم  نف�شه  يقّدم  يعد  مل 

امل�شهور �شاحب القلب الكبري ؛ وهكذا جاءت اأعماله الكبرية )يوم 

عن  لتعرّب   ) وغريها  بالهجر  اأ�شنيتني  دمنا،  من  وردة  ؛  غد  بال 

اأم  ال�شيدة  يقنع  مل  الذي  الن�شج  هذا  النا�شجة؛  فريد  �شخ�شية 

وجاء  اأحلانه  من  تغني  اأن  متّنى  طاملا  والذي  فريد  باأحلان  كلثوم 

دخول حممد عبدالوهاب اإىل قائمة امللحنني وا�شتبعاد فريد منها 

مبثابة �شربة قا�شمة ، لكنه �شيجد لنف�شه مكانًا خمتلفًا .

فريد يف ال�شنوات الأخرية

لبنان  يف  الأط��ر���ش  فريد  ا�شتقر  ال�شتينيات  منت�شف  منذ 

من  العديد  وق���ّدم  م�شر  يف  ال�شينمائي  الإن��ت��اج  تاأميم  ب�شبب 

من  العديد  ق��ّدم  كما  ؛  اللبنانية  النكهة  ذات  املميزة  الأع��م��ال 

من  جمموعة  تقدمي  يف  و�شاهم  ؛  اللبنانيني  للفنانني  الأحل���ان 

تعاون  كما   ) ج��م��ال  حممد  و  رج��ي  ع�شام   ( ال�شابة  الأ���ش��م��اء 

لي�شتعيد   ، بالن  وفهد  توفيق  �شمرية  و  ال�شايف  ودي��ع  الفنان  مع 

رون��ق��ه وع��اف��ي��ت��ه ال��ف��ن��ي��ة  ب��ق��ي ف��ري��د مثلما ع��رف��ن��اه وف��ي��ًا لفنه 

١٩٧٤ ع��ام  ختامات  يف  رح��ل  اأن  اإىل  حلظة  اآخ��ر  حتى   وجمهوره 

تاركًا اإرثًا مو�شيقيًا هائاًل .

خال�شة

هو علم من اأعالم املو�شيقى العربية و�شل للعاملية منذ مرحلة 

باكرة حيث تغنّى املطربون العامليون باأغنياته ) ويّاك ، يا جميل ( 

كما حاز على جائزة اأف�شل عازف عود يف العامل .
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حكايات م�صافر

الدكتور حمد بن �شراي

اإزم��ري،  م��ن  ج��اءين  ال��ذي  �شاهني  ب�شاحبي  التقيت  امل�شاء  ويف 

باملاّرة  مكتّظ  وه��و  ال�شهري،  تق�شيم  �شارع  يف  من�شي  �شوّية  وخرجنا 

والعابرين وال�شائرين وامل�شرتين، ولفَت نظري مطعم ح�شرموت للمندي 

فدخلناه، فاإذا بالّنادل من �شوريا، والعاملني من م�شر ولبنان ف�شاألُته 

اأين احل�شارمة، فاأجانبي فقط يف ال�شم. وتغّدينا، وكان غداء طّيبًا، ثّم 

خرجنا نتم�ّشى ثّم عدنا اإىل غرفنا، ويف امل�شاء خرجنا مّرة اأخرى نتم�ّشى 

الالجئني  كرثة  ولحظت  هناك.  وتع�ّشينا  طويلة  ملّدة  نف�شه  ال�شارع  يف 

ة من الأطفال الذين يبيعون قناين املاء، فتاأّثرُت لهذا  ال�شوريني، وخا�شّ

املظهر، ويف هذا ال�شارع مير بك كّل الأجنا�ش والألوان وت�شمع كّل اللغات 

اخلليجيني  كرثة  ولحظُت  للب�شر.  م�شّغر  عامَل  يف  وكاأّنك  واللهجات، 

ب�شا�ش،  راأ�شه  رابط  وهو  واحد ميّر  فكّل  روؤو�شهم،  �شعور  زرعوا  الذين 

اأ�شكال  والوجه حممر، والراأ�ش حممّر، وكّل يف فلك ي�شبحون، وهم يف 

ومنهم  املك�شوف،  ومنهم  املربوط،  ومنهم  املع�شوب،  منهم  عجيبة، 

نتم�ّشى  خرجنا  ثم  الإفطار  تناولنا  اخلمي�ش  يوم  �شباح  ويف  املغّطي. 

ملّدة طويلة تقارب الأربعة كيلومرتات نتتّبع البحر حتى و�شلنا اإىل اأحد 

املطاعم فتغّدينا هناك، وبعد هذا امل�شي امل�شني، مع حرارة اجلّو نوعًا 

ما، ا�شطررنا لركوب الرتام، وامل�شكلة اأّن عودتنا م�شيًا اأخّف علينا من 

ني، متال�شقني،  الرّكاب مرتا�شّ وكان  كان مزدحمًا،  لأّنه  الرتام  ركوب 

اإل  واأ�شبحنا معّلقني ومل جنل�ش  باأنفا�ش الآخر،  الواحد ي�شعر  اأّن  حتى 

اأّنه كانت حتّركني فورة  اإل  التعب  ُقبيل و�شولنا حّي تق�شيم، ومع ذلك 

اأزال متعّلقًا بها، ول اأجد فكاكًا عنها، ولهذا يف امل�شاء  ال�شباب التي ل 

خرجنا من�شي مل�شافة اأربعة كيلومرتات حتى و�شلنا اإىل املطاعم الواقعة 

املطعم  اإىل  ودعانا  اأحدهم،  وتلّقانا  اجل�شور،  اأح��د  حتت  البحر  على 

الذي يعمل فيه، فاأخذنا كرا�شينا، وطلبنا ع�شاءنا الذي ُقّدم لنا بطريقة 

عجيبة حيث اأح�شر الطعام من اللحم والدجاج يف قنينة فخارّية واأ�شعل 

الطعام يف  القنينة، و�شكب  بك�شر  اأخذ  ثّم  بي�شاء  الّنار حولها يف مادة 

غ�شط�ش 2017
ُ
يف 17 ذو القعدة 1438 هــ / 9 اأ

ارتبطت هذه ال�شفرة ب�شفرة اأخرى اإىل العا�شمة الكوملوبية بوغوتا حيث تخرّيُت الطريان الرتكي، ولهذا قّررُت زيارة 

اإ�شطنبول والتوّقف فيها لب�شعة اأيام ثم موا�شلة طريقي اإىل بوغوتا. وامل�شكلة اأّن موعد و�شويل اإىل اإ�شطنبول كان مبّكراً، 

لُت التوّقف يف املدينة الرتكية العريقة. ومن اأ�شعب اأوقات الأ�شفار  بينما موعد �شفرتي اإىل بوجوتا متاأّخر جّداً ولهذا ف�شّ

جرْت  وقد  �شباحاً.  هو ال�شباح الباكر، وهذا يتطّلب املغادرة مبكّراً من راأ�ش اخليمة، وكان موعد الإقالع يف متام ال�شاعة 7 

اإجراءات ال�شفر ب�شال�شة وُي�ْشر، وكانت الطائرة مزدحمة، وملّا و�شلُت مطار اأتاتورك مل اأعرث يف حقيبة يدي على اأّي اأوراق 

ثبوتّية للتاأ�شرية اأو الفندق اأو الطريان، فكنُت اأبحث عنها يف احلقيبة، واأنا يف حالة ع�شبية متوّترة، خلُت ب�شببها اأّنهم مل 

ي�شمحوا يل بالدخول، ثّم توّكلُت على املوىل �شبحانه ودخلت عرب ممّر درجة رجال الأعمال للطريان الرتكي، ووقفت اأمام 

�شابط اجلمارك، و�شّلمُته اجلواز فاإذا به يختمه ب�شرعة، ومل اأكد اأ�شّدق، ثم ذهبت فاأخذت حقيبتي، وا�شتاأجرت �شيارة من 

داخل املطار، وو�شلُت اإىل فندق الأنرتكونيينتال يف حّي تق�شيم. وبعد اإجراءات و�شرب على احلا�شوب ظهر حجزي، ثم اأخذُت 

مكاين يف غرفتي، وا�شرتحُت لفرتة من الوقت.

�ضفرة اإ�ضطنبول الثانية
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ال�شحن، وكان لذيذًا، وكانت حركات يديه مثرية.

اإىل برج غالطية، ف�شعدنا ونزلنا حتى تقّطع  وبعد الع�شاء م�شينا 

نف�شي، وحتاملُت على نف�شي حتى بلغنا الربج ثّم عدنا اإىل الفندق م�شيًا 

اأكد اأ�شل غرفتي حتى اأخذ مّني التعب كّل ماأخذ. ويف يوم  كذلك، ومل 

اجلمعة م�شينا كذلك نحوًا من خم�شة كيلومرتات حتى و�شلنا اأحد ج�شور 

والرخام،  باحلجارة  امل�شّيدة  الرائعة  امل�شاجد  اأحد  وعند  البو�شفور، 

وعنده ركبنا باخرة، اأجرة ركوبها 15 لرية، فاأخذْت الباخرة تطوف بنا 

يف البحر، ومتّر مبعامل املدينة يف جانبيها الأوربي والآ�شيوي، ولكن دون 

تعليق من اأحد املر�شدين، وكان التطواف ملّدة �شاعة، وبعد نزولنا يف نحو 

بالبا�ش،  رجعنا  الغداء  وبعد  قريب،  تغّدينا يف مطعم  ال�شاعة 2 ظهرًا 

نبعد  مل  اجلمعة  ي��وم  م�شاء  ويف  ل��ريات.  خم�ش  التذكرة  قيمة  وكانت 

كثريًا عن الفندق، فذهبنا للع�شاء يف مطعم عربي قريب، وبه �شا�شات 

تلفزيونية كثرية مل�شاهدة املباريات، وبه اإمكانات تدخني ال�شي�شة، وعلى 

هذا املطعم اإقبال من العرب والأتراك. واأّما ال�شبت فلم اأبعد كثريًا عن 

الأوبر، وذهبت  الفندق، وحتى حّلت ال�شاعة 10.45 م�شاًء جاءين �شائق 

اأيّن قفلت احلقيبة ون�شيت مفتاحها  اإىل املطار، وبعد و�شويل اكت�شفت 

واملعامل  املتاحف  اأزر  �شائلة. ومل  ن�شيت مادة �شابونّية  الفندق، كما  يف 

التاريخية والرتاثية وامل�شاجد لأين قد �شبق يل زرتها اأكرث من مّرة.

غ�شط�ش رجعُت مّرة اأخرى 
ُ
وبعد اأن اأنهيُت زيارتي لبوغوتا، يف 18 اأ

�شن احلّظ فاإّنه منذ نزويل  ُ لإ�شطنبول يف حمّطة توّقف لليلة واحدة، وحلحِ

من الطائرة اإىل خروجي من املطار مل ي�شتغرق 18 دقيقة، وا�شتاأجرُت 

�شيارة ب��140 لرية اإىل فندق مرمرة يف تق�شيم، وبعد اأخذ ورّد، وانتظار، 

لُت على الغرفة، ومل اأكد اأجلها حتى ارحتت فيها من عناء ال�شفرة  حت�شّ

الطويلة، والرحلة التي ا�شتمّرت لأكرث من 16 �شاعة طريان، وتوّقف يف 

ال�شارع  يف  اأمت�ّشى  خرجُت  نف�شي،  ورّيحْت  ا�شرتحُت،  اأن  وبعد  بامنا. 

غرفتي.  اإىل  ورجعت  ال�شندوي�شات،  بع�ش  وا�شرتيت  بتق�شيم،  ال�شهري 

وحني �شحوُت متاأّخرًا جتّهزت لل�شفر اإىل دبي، وخرجت ل�شراء �شاندوي�ش 

وقهوة، ثم �شّلمُت الغرفة، وجل�شُت اأنتظر يف البهو اإىل ال�شاعة 1 ظهرًا، 

وا�شتاأجرت �شيارة اأجرة، وهي اأرخ�ش بكثري اإذ مل اأدفع �شوى 65 لرية، 

اإج��راءات  اأن  الغريب  ومن  بامل�شافرين،  مكتّظًا  فراأيُته  املطار  وو�شلُت 

مع  ة  خا�شّ وربكة  زحامًا  �شّبب  مما  املطار،  دخ��ول  قبل  تبداأ  التفتي�ش 

احلقائب الكبار. وبعد دخويل �شحنُت حقيبتي ثّم مررُت على حمل لبيع 

امل�شوغات الذهبية فا�شرتيت للبنات ال�شغريات واأّمهّن عّلهّن ير�شني، 

والبائعة يف املحّل فتاة �شغرية من اأ�شل مقدوين. وبعد ال�شالة توّجهت 

اإىل �شالة الطريان الرتكي، وُقبيل الدخول فيها يتّم ختم اجلواز، وكانت 

قبلي امراأة �شعودّية اأرجعها ال�شابط بحّجة اأّنه ل يوجد يف جوازها ختم 

دخول ثم اأمرها بالتوّجه اإىل مكان بعينه، وهي بالكاد تفهم ما يقول. ثّم 

راأيُتها بعد اأكرث من 20 دقيقة تدخل ال�شالة، وجل�شُت يف حمّلي، اأقّلب 

�شفحات كتاب، و�شفحات من احلا�شوب عّلي اأفوز ب�شيء اأو اأكتب �شيئًا. 

وبقيت على هذا احلال حتى اأزفت �شاعة الرحيل عائدًا اإىل الإمارات.
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اإعداد : جواهر ال�ضويدي

الزجنبيل

ال�شنني،  الف  منذ  تقليدي  كعالج  ا�شتخدامه  مت  وق��د 

من  العديد  يعالج  بكونه  والهندي  ال�شيني  الطب  يف  وا�شتهر 

امل�شاكل ال�شحية.

فوائد طبية للزجنبيل

اأما عن فوائد الزجنبيل الطبية جل�شمك، فهي:

فوائد الزجنبيل للجهاز اله�شمي

املعدة  ا�شطرابات  ع��الج  ي�شاعد  باأن الزجنبيل  وج��د 

عالج  يف  ي�شتخدم  فهو  ع��ام،  اله�شمي ب�شكل  واجلهاز 

ويعزز  اله�شم،  ويعزز عملية  والقيء،  الغثيان  ومنع 

اإف���راز  حتفيز  ط��ري��ق  ع��ن  امل����واد،  امت�شا�ش 

الع�شارات الها�شمة واللعاب. كما وباعتبار 

الغذائية  ل��الأل��ي��اف  م�شدر  الزجنبيل 

فتناوله ي�شاهم يف تليني حركة الأمعاء 

وت�شهيلها وعالج التلبكات املعوية. 

فوائد الزجنبيل يف عالج 

اللتهابات واأمرا�ض املفا�شل

الأك�شدة  م�شادات  اأن  وجد 

الزجنبيل هو اأحد النباتات اجلذرية التي تنتمي لف�شيلة النباتات الزجنبيلية(

كالكركم والهيل( وميتاز بطعمه الالذع القوي. ويدخل الزجنبيل �شمن قائمة 

الأع�شاب الطبية ويتم عادة ا�شتخدام جذوره كتوابل، كما وميكن تناوله طازجاً اأو 

�شرب منقوعه اأو مغليه اأو ا�شتخدام م�شحوقه اأو زيته لأغرا�ش عالجية.
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وامل�����������ادة ال���ن�������ش���ط���ة يف 

ال���زجن���ب���ي���ل وامل���ع���روف���ة 

ب����اجل����ي����ن����ج����ريول، ك��ل��ه��ا 

املختلفة  امليكروبات  حت��ارب 

واللتهابات يف اجل�شم، كما 

على  الزجنبيل  وي��ح��وي 

على  تعمل  اأن��زمي��ات 

حتليل الربوتينات 

ت�شاهم  ق��د  ال��ت��ي 

ح���������������دوث  يف 

التهاب  اللتهابات مثل 

وج��دت  املفا�شل. حيث 

الأ���ش��خ��ا���ش  اأن  درا����ش���ة 

الزجنبيل  تناولوا  ال��ذي��ن 

ب��اآلم  اإح�شا�شهم  انخف�ش 

املفا�شل.

الزجنبيل يف مكافحة عالمات ال�شيخوخة

وجد اأن الزجنبيل  يحتوي على  م�شادات الأك�شدة القوية 

والوقاية من عالمات  التجاعيد  التخفيف من  ت�شاعد يف  التي 

يحارب  وهو  واجللد.  الب�شرة  �شحة  وتعزيز  ال�شن،  يف  التقدم 

�شحة  من  ويعزز  اخلاليا،  ويحمي  احل��رة  اجل��ذور 

ال��دم��وي��ة يف ط��ب��ق��ات اجللد  ال����دورة 

والب�شرة.

الزجنبيل  ف��وائ��د 

ل�������ش���ح���ة ال���ق���ل���ب 

وتقليل  وال�شرايني 

الكول�شرتول

ي�����ع�����زز ���ش��ح��ة 

ال��������دورة ال���دم���وي���ة 

تقليل  يف  وي�����ش��اع��د 

خطر الإ�شابة باأمرا�ش 

ال���ق���ل���ب وال�������ش���راي���ني، 

وذل���ك ع��ن ط��ري��ق دوره 

تقليل م�شتويات  الفعال يف 

الكول�شرتول يف الدم. بالإ�شافة 

ىل  اإ

ملجموعة  م�شدرًا  كونه 

وال�شرايني  القلب  ع�شلة  لعمل  وال�شرورية  املهمة  املعادن  من 

ولتنظيم �شغط الدم، مثل: البوتا�شيوم واملغني�شيوم واملنغنيز.

طريقة ا�شتخدام الزجنبيل:

ــــخــــدام  ــــت ــــش بـــــــالإمـــــــكـــــــان ا�

الــزجنــبــيــل وال�ــشــتــفــادة منه 

بعدة طرق ، ومنها:

تناول جذور الزجنبيل 

الطازج

غلي  اأو  الزجنبيل  نقع 

جذوره و�شرب املغلي

ج��ذور  ع�شري  ت��ن��اول 

الزجنبيل

من  كنوع  ا�شتخدامه 

على  ت�شاف  التي  التوابل 

الطبخات املختلفة

ا���ش��ت��خ��دام م�����ش��ح��وق 

الزجنبيل

العدد: 485 - 10/2017 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

41

نوافذ

m u n r a k a e



املتاجرة بالألعاب النارية وخماطرها

�ضور من �ضماحة الإ�ضالم

حممد �ضعيد اخل�ضابي

ع�ضو يف مبادرة تطوير ون�ضر برامج التوعية الأمنية

ول يقت�شر الأمر عند هذا احلد، بل اإن ا�شتخدام الألعاب النارية 

عند بع�ش الأطفال قد تلحق الأذى بالآخرين، وتعكر جو حياتهم، وتثري 

الرعب يف ال�شوارع والأ�شواق وخا�شة يف الأماكن املزدحمة، كما توؤدي 

كذلك اإىل ترهيب الأطفال النائمني الذين ي�شتيقظون على اأ�شوات هذه 

وبالتايل  والنزعاج،  والهلع  واخلوف  الفزع  لهم  ت�شبب  التي  املفرقعات 

ترتك اآثارًا نف�شية عليهم.

بالألعاب  املتاجرة  يجرم  الإماراتي  القانون  فاإن  ذلك  وبناءعلى 

النارية، حيث ن�شت املادة )59( من القانون الحتادي رقم )3( ل�شنة 

اأن: على  واملتفجرات  والذخائر  الأ�شلحة  �شاأن  يف   2009
تزيد  وبغرامة ل  اأ�شهر،  تزيد على ثالثة  يعاقب باحلب�ش مدة ل   «

له  مرخ�ش  كل  العقوبتني،  هاتني  باإحدى  اأو  درهم  اآلف  خم�شة  على 

ا�شتورد اأو �شدر اأو باع اأو ا�شرتى اأو حاز اأو نقل اأو خزن اأو ت�شرف من 

اأفراد  على  وخطرية  �شلبية  ظاهرة  واملفرقعات  النارية  الألعاب  ا�شتخدام  يعد 

املجتمع، وهذه الظاهرة تنت�شر ب�شكل كبري يف املنا�شبات والأعياد، مما قد ت�شبب اأ�شراراً 

ج�شيمة يف الأرواح واملمتلكات من حروق وت�شوهات خمتلفة.
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الت�شرفات الأخرى املرخ�ش له بها يف الألعاب النارية من دون احل�شول 

على الت�شريح الالزم بذلك«.

الأ�شباب املوؤدية اإىل وقوع هذه اجلرمية، وتتمثل بالآتي:

اإىل  النارية واملفرقعات  احل�شول على املال من خالل بيع الألعاب 

من  ذلك  بعد  حتدث  التي  الوخيمة  العواقب  اإىل  النظر  دون  الأطفال، 

جراء ا�شتخدام الأطفال لهذه املفرقعات اخلطرة.

الت�شرت على مروجي الألعاب النارية، وعدم اإبالغ اجلهات الأمنية، 

الألعاب اخلطرة  تلك  ببيع  هوؤلء اجلناة  قيام  اإىل  يوؤدي ذلك  قد  مما 

دون ردع.

قيام اأولياء الأمور ب�شراء الألعاب النارية لأطفالهم دون النظر اإىل 

العواقب الوخيمة التي ل حتمد عقباها.

الإهمال من قبل اأولياء الأمور بعد توجيه الأبناء وتوعيتهم مبخاطر 

ا�شتخدام تلك الألعاب النارية.

اأما عن طرق الوقاية من هذه اجلرمية، فاإنها تتمثل بالآتي:

النارية  الألعاب  �شراء  بعدم  ذلك  ويتمثل  واحلذر  احليطة  اأخذ 

واملفرقعات لالأبناء، ملا لها من خماطر ج�شيمة على الأرواح واملمتلكات، 

وتتمثل هذه املخاطر باإ�شابة الأطفال باحلروق، وقد ت�شبب اأي�شا حريقًا 

باملنزل اأو باملنازل املجاورة.

اإ�شابة  اإىل  توؤدي  قد  واملفرقعات  النارية  الألعاب  ا�شتخدام  اإن 

م�شتدمية،  عاهات  اإىل  توؤدي  قد  خمتلفة  بت�شوهات  ي�شتخدمها  من 

بالإ�شافة اإىل اأنها قد تت�شبب باندلع احلرائق التي تهدد �شالمة الأرواح 

واملمتلكات، واإحلاق الأ�شرار املادية بالآخرين.

باملتاجرة  يقومون  الذين  الأ�شخا�ش  عن  الأمنية  اجلهات  اإبالغ 

بالألعاب النارية، وذلك للحد من انت�شار هذه الآفة اخلطرة.

الألعاب  ا�شتخدام  الأطفال مبخاطر  توعية 

وعدم  عنها  بالبتعاد  وتوجيههم  النارية، 

تداولها، ملا لها من خماطر عديدة.

الأطفال  من  كثريًا  اأن  جند  ذلك  وعلى 

لتلك  الع�شوائي  لال�شتخدام  �شحية  وقعوا  قد 

اأو  العني  فقدان  خالل  من  اخلطرة،  الألعاب 

الأ�شابع اأو الأيدي اأو الأرجل اأو الوفاة، وبالتايل 

باإبالغ  اأن يقوموا  اأفراد املجتمع  يقع على عاتق 

الألعاب  تلك  مروجي  عن  الأمنية  اجلهات 

هوؤلء  �شبط  لهم  يت�شنى  كي  اخلطرة،  النارية 

كي  للعدالة،  وتقدميهم  القانون  عن  اخلارجني 

نخلق جمتمعا اآمنا خالياً من اجلرمية.
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اأ�ضاليب تخويف الأطفال يف الرتاث ال�ضعبي 

خالد عواد الأحمد *

الطفل  يخلد  مل  فاإذا  بالغول  الأطفال  تخويف  الأ�شكال  هذه  ومن 

اإزعاج لوالدته وبخا�شة يف الليل تقول له »اإجاك  للنوم واأ�شبح م�شدر 

الغول« اأو »اإجتك الغولة« وي�شورون الغول اأو الغولة باأنه �شيء �شخم وله 

اأظافر طويلة وعينان بارزتان واأ�شنان طويلة و�شعر طويل ياأخذ الأطفال 

الأ�شقياء وينه�ش حلمهم باأظافره وياأكلهم، ويق�شون على الأطفال اأن » 

الغويلة » �شمعت ابن فالن يبكي يف الليل فمدت يدها الطويلة املك�شوة 

واأخذته،  الباكي  الطفل  والتقطت  النافذة  من  الطويل  الأ�شود  بال�شعر 

وعند ال�شباح وجده اأهله بال عينني ول اأذنني ول قدمني. 

املمتع  الأدبي  باأ�شلوبه  م�شتجاب«  »حممد  الراحل  الكاتب  وي�شف 

تاأثره باأ�شطورة الغول يف طفولته قائاًل: »التقيت الغول مبكرًا، كانت اأمي 

اأو  �شغبًا  اأحدثت  ياأكلني– كلما  – كي  بالتحديد  يوؤذيني  كي  اإليه  تلجاأ 

ان�شق  عندما  ورعود  �شحب  ذات  عا�شفة  ليلة  وكانت  قلقًا،  لها  اأحدثت 

بطن ال�شماء يف جلبة م�شتعلة حتى كاد وهج نارها يالم�ش وجهي، بعدها 

نزل الغول الأ�شود ال�شخم، واخرتق �شقف البيت ليقف فوق راأ�شي، كان 

حتى  نحوي  وانحنى  التنني،  من  وهجًا  واأكرث  الغوريال،  من  قلياًل  اأكرب 

اأو  مرة  �شرخت  اأمي،  اأ�شايق  األ  اأمرين  ثم  املوت،  ق�شعريرة  اأ�شابتني 

ارجتاف:  يف  قلت  وكلما  لتنقذين  خمدعها  من  اأمي  فنه�شت  مرتني، 

اإىل اجلو خمرتقًا �شقف  ته بيدها يف �شراخ منزعج، فطار  الغول، ه�شَّ

انزعاجي«  ممت�شة  �شدرها  فوق  الفرا�ش  من  اأمي  رفعتني  ثم  البيت 

اأثناء �شجيج  الفرن  اأوار  الغول بعد ذلك يف  وي�شيف م�شتجاب: »راأيت 

الفجر  يف  حتملني  اأختي  كانت  حينما  اجلميز  �شجرة  ووراء  اخلبيز، 

مل�شت�شفى املدينة البعيدة عالجًا لعيني الرامدة، ويف جب �شاقية قدمية 

يطارد  الذرة  ثم بني غابات حقول  الباأ�ش،  اأقاربنا ذوي  اأحد  فيها  ُقتل 

م�شلوخة  رجل  واأبا  وال�شياطني  والقمر  والثعالب  والنجوم  الل�شو�ش 

والذين يدو�شون على نعمة اخلبز باأقدامهم«.  

غول احللم

ومردة اجلن  ال�شياطني  نوع من  اأو  دابة  الأ�شل  والغيالن يف  الغول 

كانت العرب تزعم اأنها تظهر للنا�ش يف الفالة واخلالء فتلون لهم �شورًا 

لهم وُتهلكهم و« الغول يف الأ�شل هو كل �شيء يذهب بالعقل،  �شتى وتغوَّ

حتى الكحول يف الأ�شل م�شتقة من الغول » ، ويف الأمثال قالوا الغ�شب 

غول احللم وقد اأبطل الإ�شالم هذه الرتهات والعتقادات املوهمة عندما 

قال الر�شول )�شلى اهلل عليه و�شلم(: »ل عدوى ول هامة ول �شفر ول 

غول« 

داد امل�شتحيالت قال ال�شاعر: ويرد الغول يف عحِ

اأق�شمت اأن امل�شتحيل ثالثة          الغول والعنقاء واخلل الويف

ت�شمي  والعرب  غول،  فهو  فاأهلكه  الإن�شان  اغتال  ما  كل  و»الغول 

ورث اخليال ال�شعبي الكثري من املعتقدات والأ�شاليب اخلاطئة يف اإخافة الأولد للحد من �شغبهم 

و�شجيجهم يف املنزل وخارجه، ورغم ما لهذه الأ�شاليب من دور �شلبي يف تكوين �شخ�شية الطفل كما 

التي  ال�شائدة  ال�شعبية  الثقافة  ومن  الفولكلوري  املوروث  من  جزءاً  تظل  فاإنها  النف�ش  علماء  يقول 

ننتمي اإليها واأمنوذجاً لدرا�شة علم نف�ش املجتمعات وطرائق تفكريها، وتاأخذ هذه املعتقدات والأ�شاليب 

التفكري  اأ�شكاًل متنوعة تختلف باختالف م�شتويات  ال�شورية  املدن  يف مدينة حم�ش مثل غريها من 

الذهني لدى النا�ش.
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فيما  به عاداتهم  ما جرت  والتعظيم على  التهويل  داهية غوًل على  كل 

اأ�شل له ول حقيقة كالعنقاء« وقال بع�شهم الغول نوع من اجلن كان  ل 

يغتال النا�ش بغتة بحيث ل ُيعرف له مكان حتى ُيطلب، ثم ا�شُتعمل غول 

الغول يف انتفاء اأمر بحيث ل ُيرى منه اأثر ومن الأمثال ال�شعبية ال�شائدة 

تاأثري  عن  كناية  له«  بيطلع  الغول  من  بيخاف  »اللي  قولهم  حم�ش  يف 

الهواج�ش والتداعيات على الإن�شان. 

ويورد القزويني يف كتابه )عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات( 

عن اجلاحظ قوله: الغول كل �شيء من اجلن يتعر�ش للف�شاد ويكون يف 

�شروب ال�شور والثياب، وذكر جماعة من ال�شحابة اأنهم راأوا الغول يف 

اأ�شفارهم ومنهم عمر بن اخلطاب )ر�شي اهلل عنه(  الذي راأى الغول 

يف �شفره اإىل ال�شام قبل الإ�شالم ف�شربه بال�شيف .

كائن  �شكل  على  الغول  ت�شوير  يف  ال�شعبيون  امل�شورون  تفنن  وقد 

خميف ب�شكل تركيبي ن�شفه من ب�شر ون�شفه الآخر من حيوان مفرت�ش 

له قرنان يعلوه راأ�ش وح�شي، ويطلق عامة 

وهذه  »البعبع«  ا�شم  الغول  على  النا�ش 

والهلع  الرعب  تدب  باأن  كفيلة  اللفظة 

اأو  النوم  اإىل  فريكنون  ال�شغار  قلوب  يف 

النزواء يف اأح�شان اأمهاتهم.

بيت اجلن وطري الليل

اأ�شاليب ومعتقدات �شلبية اأخرى  ثمة 

همامو«  »اأبو  ومنها  الأطفال  تخويف  يف 

كما  باعتقادهم  الأطفال  ياأكل  الذي 

يلجاأن  املا�شي  يف  الأمهات  بع�ش  كانت 

بالطيور  اأو  باخليال  الطفل  تخويف  اإىل 

اأ�شجار  الدار  يف  كان  فاإذا  ال�شخمة 

برتقال مثاًل ُيقال للطفل اإن على ال�شجرة 

�شوحة تاأكل الطيور والأطفال في�شبح الطفل نهبًا لهذه املخاوف، وكانت 

العتمة عاماًل يف تخويف الأطفال وكذلك البيوت املهجورة التي كان ُيطلق 

ُي�شاف   « بيت احلطب   « » ورمبا  » احليوانات  اأو   « بيت اجلان   « عليها 

اإىل ذلك النواحي ال�شمعية املتمثلة يف الأ�شوات البعيدة ك�شوت الريح 

اأو اهتزاز ال�شجر اأو اأ�شوات احليوانات املخيفة وبخا�شة نباح الكالب، 

الليل - طائر  ب� » طوير  ال�شغار  اأولدهن  الأمهات يخفن  وكانت بع�ش 

وبخيال  القدمي  الفانو�ش  اأمام  وبت�شكيل خيالت  – وهو اخلفا�ش  الليل 

الإن�شان لذلك قيل يف الأمثال ال�شعبية )هادا بيخاف من ظلو( وبع�ش 

ني  ويوححِ بالقبور  اأولدهن  تخويف  اإىل  يلجاأن  كن  املا�شي  يف  الأمهات 

ال�شغار  لتعاقب  القبور  من  تخرج  واأ�شخا�شهم  املوتى  اأرواح  اأن  اإليهم 

املذنبني اأو الأ�شقياء اأو الذين يعذبون اأمهاتهم. 

ومبقابل اأ�شاليب تخويف الأطفال يف الذهنية ال�شعبية هناك اأ�شاليب 

و » وهي كلمة تعني  لت�شجيع الطفل واإ�شكاته اإذا بكى ومنها وعده ب� » النحُّ

الألعاب  جمموعة  ال�شعبي  التعبري  يف 

وعده  اأو  والأطعمة  واملالب�ش  واحللوى 

له  ال�شماح  اأو  ال�شريان  اإىل  بالنزهات 

بزيارة اجلريان، واإذا بكى الطفل عند 

بيت اجلريان يلجاأ اجلريان اإىل عبارة 

و حّم�ش القعود« وهي عبارة تعني  » بدُّ

وجوز  زبيب  من  احللوى  اأنواع  تقدمي 

بالإ�شافة  واإ�شغاله  لإ�شكاته  ومك�شرات 

اإىل اإعطائه النقود املعدنية لي�شعها يف 

الأطفال  كان  التي  الفخارية  املطمورة 

»خرجياتهم  من  جزءًا  فيها  ُيودعُون 

على  الطفل  تعود  تربوية  ناحية  وهي   «

النف�ش   على  والعتماد  القت�شاد 

ومعرفة قيمة املال.

خالد عواد الأحمد 

الرتاث  بدرا�شة  مهتم  حم�ش  من  و�شحفي  كاتب   •
ال�شعبي مقيم حاليًا يف الأردن 

منذ  العربية  وال�شحف  املجالت  من  العديد  يف  • ن�شر 
عام ١٩٨٣ م.

ومنها: املطبوعة  الكتب  من  العديد  • لديه 
- )عادات ومعتقدات يف حمافظة حم�ش(– الهيئة 

ال�شورية للكتاب - دم�شق 2011

واحلياة  الفكر  يف  مواجهات   – الأ�شئلة  )غواية   -

والإبداع( 

- )�شور من احلياة الجتماعية عند البدو( 

- )معامل واأعالم من حم�ش(. 

• العنوان 
اململكة الردنية الها�شمية –مدينة املفرق   

00962 / 785656117  /  – جوال   

Kh66aw@gmail.com:الربيد الإلكرتوين  
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الوات�س اأب

بني الفوائد والأ�ضرار

الدكتور اأحمد زياد حمبـِّك

ترجمة،  لها  العرب  ي�شع  ومل  اجلديد؟  ما  اأب  وات�ش  وتعني   

الأل�شن، ل�شهولة نطقها، ولو اقرتحت جمامع  الكلمة على  و�شاعت 

اللغة العربية ترجمة فلن تنت�شر، فلقد ا�شتقر امل�شطلح، ول �شري 

يف هذا، فقد ترجم العرب قدميا يف الع�شر العبا�شي م�شطلحات 

كثرية من مثل مو�شيقى وفل�شفة وهرطقة وخيمياء وغريها. 

لهم  يتيح  فهو  للنا�ش،  ال�شاغل  ال�شغل  اأب  الوات�ش  واأ�شبح 

تكاد  ب�شيطة جدا، ل  بكلفة  والبعيد،  القريب  التوا�شل مع  اإمكانية 

وامل�شجلة  املكتوبة  الر�شائل  ير�شلون  التوا�شل  هذا  يف  وهم  تذكر، 

بال�شوت ويتبادلون ال�شور والوثائق والأ�شرطة امل�شجلة الق�شرية، 

اأو بني  ويتكلمون ويرى بع�شهم بع�شهم الآخر ولو بني قارة وقارة، 

غرفة وغرفة، ويظل ذلك كله م�شجاًل عندهم، وثيقة يحتفظون بها، 

اأو للذكرى، اأو لال�شتعادة وال�شتمتاع.

فوائد الوات�ض اأب 

وحقق  الزمانية،  والأبعاد  املكانية  امل�شافات  الوات�ش  األغى  لقد 

لقاء الإن�شان بالإن�شان، وك�شر ال�شعور بالغربة، واأقام التوا�شل بني 

ق�شاء  على  الإن�شان  واأعان  الطمئنان،  على  و�شاعدهم  املغرتبني، 

ن م�شاعره وعواطفه، وَنْقلحِ كثرٍي من  كثري من حوائجه، وبثِّ كثريحِ محِ

اأخباره واأفكاره، وتباُدلحِ املعلوماتحِ واحلقائق، وحتقيق قْدٍر كبري من 

الوقت، من غري كلفة كبرية، ومن غري م�شقة ول  الت�شلية وتزجية 

عناء. 

فكم ابن م�شافر توا�شل مع اأمه واأبيه دقائق طويلة بكلفة ل تكاد 

اإىل  املهاجر  الرو�شي  الأوكـــراين  كــوم  الأمريكي وجــان  اأكتون  قــام كل من بريان   2009 يف عــام 

اأمريكا بتاأ�شي�ش الوات�ش اأب WatsApp، وهما موظفان �شابقان يف موقع ياهو، ويف عام 2014 ا�شرتت 

اأب مليار  الوات�ش  امل�شرتكي يف  19 مليار دولر، ويبلغ عدد  اأب مببلغ  الوات�ش  الفي�ش بوك  �شركة 

م�شرتك يف 180 دولة، ويبلغ اليوم دخل جان كوم اأكرث من �شتة مليارات دولر، وكان يعمل يف عامل 

تنظيفات يف حمل بولية ماونت فيو بولية كاليفورنيا، والوات�ش اأب هو و�شيلة توا�شل بي النا�ش 

�شريعة وقليلة الكلفة، مثله مثل برامج توا�شل وات�شال اأخرى منها الفي�ش بوك. 
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اأو  بلد،  اإىل  بلد  من  عنها  �شورة  نقل  جرى  وثيقة  من  وكم  تذكر، 

ْفظحِ �شورة عنها على الأقل، بل كم من �شيدة ذهبت اإىل عملها، ثم  ححِ

�شارعت اإىل الطمئنان على بيتها بالت�شال عرب الوات�ش باخلادمة 

املجمع  من  حاجتها  ا�شرتت  البيت  يف  �شيدة  من  وك��م  البيت،  يف 

على  ب�شاعته  عر�ش  تاجر  من  كم  بل  اأب،  الوات�ش  عرب  التجاري 

الوات�ش، وات�شل مع الزبائن وعقد �شفقات ال�شراء عرب الوات�ش اأب. 

ومن الفوائد الطريفة اأن بع�ش الذين تركوا املدر�شة يف املرحلة 

البتدائية، ومل يتابعوا حت�شيلهم التعليمي، وانقطعوا عن القراءة 

والكتابة،  القراءة  مهارة  ين�شوا  اأو  ين�شونها،  كادوا  حتى  والكتابة، 

قد عادوا اإىل القراءة والكتابة بف�شل الوات�ش الذي �شاعدهم على 

ا�شتعادة مهارتهم يف القراءة والكتابة. 

وتاريخية  وعلمية  وطبية  دينية  معلومات  ال��وات�����ش  وي��ق��دم 

وجغرافية من خالل اأ�شرطة ت�شجيل مرئية اأو م�شموعة اأو من خالل 

عليها،  يطلع  اأن  له  كان  ما  العامل  يف  اأم��ور  على  املرء  تطلع  �شور، 

تقدم  ولكنها  تخ�ش�شية،  اأو  معمقة  تكون  ل  قد  ال�شبكة،  لول هذه 

يف  الوات�ش  وفوائد  منها،  الإف��ادة  املرء  اأح�شن  اإذا  تفيد  معلومات 

احلقيقة كثرية. 

اأ�شرار الوات�ض اأب

ولكن، بقدر ما للوات�ش اأب من فوائد، بقدر ما له من اأ�شرار، 

بل لعل اأ�شراره اأكرب من فوائده، وهذه الأ�شرار  ل تن�شاأ عنه، فهو 

اأو  النفع  ي�شدر  واإمن��ا  تنفع،  ول  بذاتها،  ت�شر  ل  حمايدة،  و�شيلة 

ال�شرر عن م�شتعمله، كيف ي�شتعمله؟ ويف اأي غر�ش؟ فالأ�شياء يف 

حد ذاتها ل ت�شر ول تنفع. 

ولعل من اأبرز اأ�شراره الإدمان عليه، فهو يقود اإىل العزلة عن 

بالتوا�شل معهم عرب  والكتفاء  الآخرين،  اللقاء مع  النا�ش، وعدم 

الإن�شانية،  العالقة  دفء  من  الإن�شان  يحرم  بذلك  وهو  الوات�ش، 

احلي  والإح�شا�ش  لوجه،  وج��ه��ًاً  بالإن�شان  الإن�شان  لقاء  وجمال 

باخليبة،  ال�شعور  اإىل  يقود  ال��وات�����ش  على  ف��الإدم��ان  بح�شوره، 

الكالم  يفقد  وح��ده  الوات�ش  عرب  فالتوا�شل  بالعزلة،  والإح�شا�ش 

بال�شوت  مبا�شرًا  الكالم  كان  لو  حتى  وحرارته،  و�شدقه  عفويته 

وهو  جفافًا،  اأك��رث  فهو  بالكتابة  التوا�شل  كان  اإذا  اأم��ا  وال�شورة، 

بطيء، ومتعب.

والأ�شدقاء،  والأق��ارب  الأه��ل  بني  الزيارات  تبادل  قل  ولذلك 

انقطع  بع�شها  بل  النزهة،  اأو  املطعم  اأو  املقهى  اللقاءات يف  وقلت 

عند بع�ش النا�ش، واكتفوا بال�شالم والتحية عرب الوات�ش، ول �شيما 

ويعتذرون  بالتهنئة،  يكتفون  اإذ  كالأعياد،  الر�شمية،  املنا�شبات  يف 

ب�شبب �شيق الوقت، وكرثة امل�شاغل والأعمال. 

بل اإن اأفراد الأ�شرة باتوا ل يجتمعون يف ال�شهرة، بل اأ�شبح كل 

واإذا ما اجتمعوا فال  الوات�ش،  اإىل نف�شه يف غرفته مع  منهم يخلو 

وهو  اجل��وال،  بهاتفه  واحد منهم مم�شك  كل  بينهم،  يدور  حديث 

ما�ش يف الرتا�شل مع �شديقه على الوات�ش، اأو مع اأ�شدقائه. 
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ول��ذل��ك ف���رتت ال��ع��الق��ات الأ���ش��ري��ة، 

الأ�شرة،  اأفراد  و�شعفت، وغاب احلوار بني 

ول  والعتب،  والقلق،  ال�شك،  مكانه  حل  بل 

من  يغار  منهما  فكل  ال��زوج��ني،  بني  �شيما 

ان�شراف الآخر عنه اإىل الهتمام بالوات�ش، 

من  مع  الآخ��ر،  يف  ي�شك  منهما  كال  اإن  بل 

تطور  الأم��ر  اإن  م��اذا؟ حتى  وح��ول  يتكلم؟ 

اخل��الف،  اإىل  تطور  ث��م  ال��ظ��ن،  �شوء  اإىل 

فالطالق.

الطالب،  نال  ما  اأكرث  ال�شرر  نال  وقد 

جتدهم  اإذ  العمرية،  امل��راح��ل  خمتلف  يف 

متعلقني بالوات�ش، مدمنني عليه، من�شرفني 

عن درو�شهم، ول ي�شتطيع املعلم توجيههم، 

الإدارة  ت�شتطيع  ول  توجيهاته،  تن�شح  ول 

يكون  ما  واأكرث  ال�شيطرة عليهم،  اأو  منعهم 

تعلقهم به يف فرتة المتحانات، اإذ يجدون 

من  وخال�شا  ال�شغط،  م��ن  �شا  متنفَّ فيه 

التوتر. وتزداد اخلطورة عندما يكون الفرد 

 Group ي�شمى  م��ا  وه��و  جمموعة،  �شمن 

اإذ  ويتفاقم،  ال�شرر  يت�شاعف  وعندئذ 

يطول وقت الن�شغال به، وتكرث فيه النزعات 

والأهواء والرغبات. 

ومن اأ�شد الأ�شرار خطرًا تبادل امل�شاعر 

والعواطف، وحتولها اإىل احلب والغرام، عن 

غري  بل  �شادق،  وغري  زائف  واأكرثها  بعد، 

�شحيح، وكم من �شاب غرر بفتاة، والتقاها، 

ثم نال منها، اأو كم من �شاب األهب م�شاعر 

اآخر، ويف مثل  بلد  فتاة وهي بعيدة عنه يف 

اإلهاب  �شادقة،  كانت  اإن  امل�شاعر،  ه��ذه 

ل��الأع�����ش��اب، وحتقيق  وت��وت��ري  ل��ل��ع��واط��ف، 

اأو  الإ�شباع  اىل  الو�شول  غري  من  الإث���ارة، 

الرتواء، وهذا ما يخلق ارتكا�شات عاطفية، 

وانتكا�شات ج�شدية. 

والأك�����رث خ��ط��رًا م��ن ه���ذا ك��ل��ه ت��ب��ادل 

ال���ك���الم ع��ل��ى الأح��ا���ش��ي�����ش وال���رغ���ب���ات 

اجل�شدية، بقدر كبري من الإباحة، ول �شيما 

اإذا كان املرتا�شالن على الوات�ش من بلدين 

كبرية  درج���ة  اإىل  ي�شالن  اإذ  خمتلفني، 

اأو  اجل�شد،  على  الكالم  يف  الإ�شفاف  من 

الهاتفي  الت�شال  ع��رب  اجلن�ش  ممار�شة 

فح�ش  اإىل  يقود  ما  وهو  بالوات�ش،  امل�شور 

اإىل  يقود  بل  اأخ��الق��ي،  وانحطاط  وب���ذاءة 

عن  الإ�شباع  وحتقيق  ال��زواج،  عن  ع��زوف 

اأي�شًا  ويقود  الوات�ش،  عرب  الإباحة  طريق 

الزوجة  اأو  زوجته،  عن  ال��زوج  ع��زوف  اإىل 

كليهما  اأو  اأحدهما  واكتفاء  زوج��ه��ا،  ع��ن 

بالتوا�شل الإباحي مع �شديق عرب الوات�ش، 

وهذا ل يقود اإىل خالف فطالق، فح�شب، 

ونف�شية،  اجتماعية  اأمرا�ش  اإىل  يقود  بل 

اأبرزها الفح�ش والتحر�ش والعنو�شة، فيظن 

الرجل اأن كل امراأة م�شتعدة لقبول الفح�ش 

رجل  ك��ل  اأن  امل���راأة  تظن  كما  والتحر�ش، 

يتطلع اإىل مثل ذلك. 

ما  جميعًا  النا�ش  على  خافَيًا  يعد  ومل 

ولي�ش  ال�شبكة  ع��رب  اإل��ي��ه  ال��دخ��ول  ميكن 

كل  فيها  اإباحية،  مواقع  من  وحده  الوات�ش 

�شديد  باأ�شلوب  وقاتل  وفا�شد  خبيث  هو  ما 

اجلن�شني،  وم���ن  الأع���م���ار  ل��ك��ل  الإغ�����راء 

والعالقات  ال�شور  من  اأ�شكاًل  تقدم  وهي 

بني  املقد�شة  العالقة  تف�شد  والت�شجيالت 

�شورة  وت��ق��دم  وت�شوهها،  وامل����راأة  ال��رج��ل 

لتف�شد  خمادعة،  كاذبة،  خيالية،  وهمية، 

على الرجل واملراأة معا حقيقة تلك العالقة 

ال�شامية،  الإن�شانية 

الرجل  من  كل  فيفقد 

واملراأة متعة عي�ش تلك 

يف  الإن�شانية  العالقة 

الواقع احلقيقي العي�ش 

ال�����ش��ل��ي��م ال�����ش��ح��ي��ح، 

اجليل  عند  ول�شيما 

ال�شاب اجلديد. 

وث�����م�����ة اأخ�����ط�����ار 

الوات�ش  ي�شببها  اأخرى 

ب�شورة خا�شة وو�شائل 

الجتماعي  التوا�شل 

ب�����ش��ورة ع��ام��ة، وم��ن 

ن�شر  الأخ���ط���ار  ه���ذه 

معلومات دينية وعلمية 

وتاريخية  و�شيا�شية 

وجميل  ب��راق  باأ�شلوب 

وم������ن خ������الل ال���ل���ون 

وال�������ش���وت واحل���رك���ة 
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وم������ن خ������الل ق�����ش��ة 

لي�شت  وه���ي  م�����ش��وق��ة، 

حقيقية،  مب��ع��ل��وم��ات 

اإمنا هي اأقاويل، اأو هي 

حقيقة  منها  جانب  يف 

علمية، ولكن يف جوانب 

لي�شت  م��ن��ه��ا  اأخ������رى 

منها  ال��غ��اي��ة  ك��ذل��ك، 

والت�شليل،  الإف�����ش��اد 

املجتمعات  وت��خ��ري��ب 

وت���دم���ريه���ا، واإف�����ش��اد 

الأخالق والدين والعلم 

واإح���داث  وال�شيا�شة، 

ال�شقاق، وزرع البغ�شاء 

ال�شعب  اأف����راد  يف  اأو  و���ش��ع��ب،  �شعب  ب��ني 

مراكز  ت�شنعها  معلومات  وه��ي  ال��واح��د، 

بحوث متخ�ش�شة يف كثري من بالد العامل، 

وتبثها يف دولها، ويف الدول الأخرى، بح�شب 

ما تقت�شيه م�شلحتها، اأو بح�شب ما تقت�شيه 

�شيا�شة التدمري والتخريب والفو�شى.

ت�شاق  املعلومات  تلك  اأن  املوؤ�شف  ومن 

ما  وغالبًا  فنية،  وبطريقة  علمي،  باأ�شلوب 

ي�شار  ما  غالبا  اأو  العلم،  اأو  بالدين  ترتبط 

يف  علمية  مراكز  يف  بحوث  نتاج  اأنها  اإىل 

�شبيل  على  ذلك  ومن  اجلامعات،  كربيات 

ب��اأ���ش��ك��ال خمتلفة عن  ت��ب��ث  ن�����ش��رة  امل��ث��ال 

ال�شرطان، بالعربية والإنكليزية، ويف اأفالم 

مقنعة، تزعم اأنه ل وجود ملر�ش ال�شرطان، 

الأدوي��ة  معامل  تبيع  كي  كذبة،  واأن��ه جمرد 

اأدوي��ت��ه��ا، ث��م ت��ذك��ر ب��ع��د ذل���ك اأن ع��الج 

يكون  اإمن���ا  التناق�ش،  وه��ن��ا  ال�����ش��رط��ان، 

بتناول اأنواع من الفاكهة، ثم ل ترتك فاكهة 

اإل ذكرتها، ثم ت�شيف اأن عالج ال�شرطان، 

اأن��ه كذبة، اإمن��ا يكون  ع��ت  وذل��ك بعد اأن ادَّ

وهكذا  بعينها،  �شور  من  اآيات  ب�شع  بتالوة 

تخلط تلك الن�شرة العلم بالدين بال�شيا�شة، 

كي ت�شلل ال�شعوب املتخلفة. 

ومثل هذه الأ�شرطة والن�شرات يف جمال 

غايتها  ك��ث��رية،  والعلم  وال�شيا�شة  ال��دي��ن 

تدمري العقول، وتخريبها، وت�شليل ال�شعوب، 

لتغرق  الوراء عدة قرون،  اإىل  بها  والرجوع 

يف التخلف واجلهل. 

�شاعات  مت�شية  ف��اإن  كله،  ه��ذا  وع��دا 

ال�شبكة  اأو  بوك،  الفي�ش  اأوم��ع  الوات�ش،  مع 

وه��در  ل��ل��وق��ت،  م�شيعة  ه��و  العنكبوتية، 

للطاقة، وتاأخر عن اإجناز الأعمال، وهو ما 

ال�شعوب  املتخلفة، وهي  ال�شعوب  ت�شكو منه 

الأكرث تعلقا بالوات�ش من غريها.  

اأ�شرار �شحية 

منها  �شحية،  اأخ����رى،  اأ����ش���رار  وث��م��ة 

وت��ق��ل�����ش ع�شالت  ال��ي��د،  اأوت�����ار  ال��ت��ه��اب 

الق�ش،  عند  �شيما  ول  وال�شدر،  الرقبة، 

انقرا�ش يف فقرات  اإىل  الإدمان  يوؤدي  وقد 

فقرات  يف  املناقري  منو  يف  وزي��ادة  الرقبة، 

ممايوؤدي  الأع�شاب  على  و�شغها  الرقبة 

اليد،  يف  خدر  اإىل  ي��وؤدي  قد  التهابها،  اإىل 

وح�شول اآلم روماتزمية يف مفا�شل اليدين 

ومن  الظهر،  وتقو�ش  الأ�شابع،  و�شالميات 

�شا�شة  على  الإدم���ان  يحدثه  م��ا  الأ���ش��رار 

للعني، وق�شر  اإرهاق  اجلوال ال�شغرية من 

نظر، وما قد يك�شف عنه الطب م�شتقبال من 

للمخت�شني  عنها  احلديث  نرتك  اأمرا�ش، 

يف الطب. 

الفرد هو امل�شوؤول 

بوك،  الفي�ش  ومعه  الوات�ش،  اأ�شرار  اإن 

فوائدها،  بقدر  هي  العنكبوتية،  وال�شبكة 

يح�شن  من  عند  اأكرب  فوائدها  اأن  �شك  ول 

ا���ش��ت��خ��دام ه���ذه ال��و���ش��ائ��ل اجل���دي���دة يف 

اأولً  اأن امل�شوؤولية تقع  التوا�شل، وهذا يعني 

الوات�ش،  مع  تعامله  يف  الفرد  على  واأخ��رًيا 

وهو وحده الذي يتحمل امل�شوؤولية، اإن اأح�شن 

اأ�شاء،  واإن  نف�شه،  اإىل  اأح�شن  ا�شتعماله، 

فعليها، ول ت�شتطيع احلكومات ول املوؤ�ش�شات 

الر�شمية �شبط ال�شتعمال، ول ت�شتطيع كل 

الرقمي  احلجب  اأو  املنع  اأو  احلظر  برامج 

اأن متنع الفرد من التوا�شل اأو الدخول اإىل 

و�شائل  دائ��م��ا  فهناك  ي��ري��د،  ال��ذي  امل��وق��ع 

الفرد  على  اإن  الأنظمة.  لخ��رتاق  واأنظمة 

والعاطفة  والتفكري  الوقت  قيمة  ي��درك  اأن 

وامل�شاعر، فال يبدد هذه الطاقات، ول يهدر 

متعة  يف  اأو  جمانية،  ت�شلية  يف  القوى  هذه 

واأن  �شحيحة،  غري  معلومة  يف  اأو  ع��اب��رة، 

يوظف هذه القوى اخلالقة واملبدعة يف كل 

ما هو مفيد له ولأولده واأ�شرته والنا�ش من 

حوله.

اإن الفرد الواعي احل�شيف، الذي يعرف 

يح�شن  ال��ذي  الفرد  هو  نف�شه،  يبني  كيف 

التوا�شل والت�شال، ول  التعامل مع و�شائل 

يقاطعها، ول ينقطع عنها، هي و�شائل بناء 

الإن�شان،  ا�شتعمالها  اأح�شن  اإن  الإن�شان، 

وهو  العليا،  القيمة  ه��و  فالإن�شان  ول��ذل��ك 

امل�شوؤول الأول. 

العدد: 485 - 10/2017 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

49

نوافذ

m u n r a k a e



الرتبية  املدنية و اأثرها  فـي  �ضالمة  ال�ضري

حممد يا�ضر من�ضور

اأول: حالة الطريق:

بالرتبية  الطريق  حالة  لعالقة  النا�ش  من  الكثري  يتعجب  قد 

اأحدهم  يرمي  فحينما   . ذلك  من  اأب�شط  امل�شاألة  ولكن   . املدنية 

مثاًل بكي�ش من الورق على الطريق فتاأتي �شيارة ويظن �شائقها اأنها 

حجر فيحاول جتنبه وي�شبب حادثًا . األي�ش ذلك احلادث من نق�ش 

الرتبية املدنية كما يتجلى على الطرقات؟..

�شائق  تركها  اأحجارًا  الطريق  جانب  على  نرى  كثرية  واأحيانًا 

قد تعطلت �شيارته، فو�شع الأحجار حلماية �شيارته من ال�شيارات 

فتكون  الأحجار.  ينقل  اأن  ال�شيارة وذهب دون  اأ�شلح  ثم  الأخ��رى. 

ذلك  األي�ش   . اأخ��رى  ل�شيارات  كثرية  حل��وادث  �شببًا  الأحجار  هذه 

اأي�شًا دليل نق�ش الرتبية املدنية على الطرقات؟

وميكننا اأن نعدد اأ�شبابًا كثرية قد جتعل الطريق خطرة بالن�شبة 

الرتبية  نق�ش  ب�شبب  وامل�شاة  و�شائقيها  لل�شيارات 

 ، الطريق  على  �شياراتهم  يغ�شلون  الذين  مثل   ، املدنية 

والزيوت  امل��ازوت  منها  ي�شيل  التي  املحروقات  و�شاحنات 

زلقة  لزجة  الطريق  يجعل  مّما  الرمل  و�شاحنات  وغريها 

وبالتايل خطرة جدًا .

امل�شاة:

حل��وادث  م�شرحًا  الطريق  جتعل  التي  العوامل  اأه��م  وم��ن 

الوفيات  معظم  اأن  على  تدل  والإح�شاءات  امل�شاة.   ، خطرية 

وخا�شة  امل�شاة،  فئة  من  هي  ال�شري  ح��وادث  من  تنتج  التي 

ال�شغار منهم.

والرتبية املدنية تكاد تكون معدومة عند ال�شغار وحتى 

عند الكبار كما نتبنّي من حوادث امل�شاة. 

هدف �شالمة ال�شري جتنُّب احلــوادث التي �شببها خطاأ اأو نق�ش يف اإحدى 

احلالت الآتية: اأول: حالة الطريق. ثانيا: حالة ال�شائق  ثالثا: حالة ال�شيارة

و�شنح�شر كالمنا يف اأثر الرتبية املدنية على كٍل من هذه النقاط التي جاء 

ق اإىل م�شاكل ال�شري يف معناها العام . ذكرها .. دون اأن نتطرَّ
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كمالعب  العامة  ال��ط��رق  ي�شتعملون  الأولد  ن��رى  م��ا  فكثريًا 

الطريق  ت�شبح  وبالتايل  احل��وادث.  لأخطار  اأنف�شهم  ويعر�شون 

اأولده���م  ير�شدوا  اأن  الأه��ل��ني  فعلى  اجلميع.  على  ج��دًا  خطرة 

وجود  تعّذر  ولو  حتى  العامة  الطرقات  على  اللعب  من  ومينعوهم 

حدائق عامة اأو مالعب قرب منازلهم. كما واأن على احلكومة اأن 

بال�شكان حدائق ومالعب  الآهلة  املناطق  توؤمن يف كل منطقة من 

�شليمة. 

ن�شمع  م��ا  فكثريًا   ، احل���وادث  �شحايا  فقط  الأط��ف��ال  ولي�ش 

بحوادث �شري �شحاياها من الكبار .

كل ذلك دليل على نق�ش الإر�شاد ال�شحيح يف الرتبية املدنية 

القوانني  اح��رتام  اأهمها  ومن  بواجباته  يقوم  املواطن  جتعل  التي 

وحماية نف�شه وغريه من املواطنني من اأخطار احلوادث املوؤملة.

وكثريًا ما ي�شطر املواطن اإىل ا�شتعمال الطريق للم�شي ل�شيق 

وواجهات  كمقاهي  اأخ��رى  لأغ��را���ش  ت�شتعمل  لأنها  اأو  الأر�شفة 

وب�شطات اأو مواقف �شيارات. وتاأتي هنا دور الدوائر املخت�شة لكي 

فقط.  للم�شاة  الأر�شفة  وت��وؤّم��ن  املخالفني  على  ت�شدد 

تنتج من حالة  التي  اأن احل��وادث  األ نن�شى  ويجب 

الرتبية  نق�ش  دائ��م��ًا  �شببها  لي�ش  ال��ط��ري��ق 

هو  العام  النق�ش مبعناه  هذا  ولكن  املدنية 

به يف هذه  نكتفي  لذلك   ، الأ�شمل  ال�شبب 

املقالة بالذات.

ثانيا: حالة ال�شائق:

وهو عامل اأ�شا�شي يف �شلة الو�شل ما بني �شالمة ال�شري والرتبية 

املواطنني  لتثقيف  املاأخوذة  الإج��راءات  كانت  اليوم  حتى  املدنية. 

اأك��ان ذلك يف  ال�شري قليلة جدًا وحم��دودة يف م�شمونها.  اأم��ور  يف 

املدار�ش اأو من خالل اأجهزة الإعالم من �شحف واإذاعة وتلفزيون 

وغريها، اأو من الدوائر املخت�شة يف �شالمة ال�شري.

واأل  ال�شري  قوانني  اأن يحرتم  املقود  وراء  يجل�ش  فعلى كل فرد 

ين�شى اأن الطريق هي للجميع ولي�شت له فقط . لأنه بعدم تطبيقه 

القوانني يكون قد و�شع نف�شه وغريه من املواطنني الأبرياء يف خطر. 

اأنها  حد  اإىل  بالدنا  يف  ال�شري  قوانني  خمالفة  على  اعتدنا  ولقد 

كادت ت�شبح اأمرًا طبيعيًا : خمالفة وجهة ال�شري، وعدم الكرتاث 

املعني  الجتاه  اتخاذ  وعدم  الوقوف،  ولوحات  ال�شوئية  لالإ�شارات 

اإل عند الو�شول اإليه ، واإ�شعاد الركاب واإنزالهم من ال�شيارات يف 

اأماكن خطرة اأو من اجلهة اخلاطئة ، والوقوف املفاجئ وال�شرعة 

بعني  ناأخذها  ل  نكاد  كلها   ، املخالفات  من  وغريها   ، البطء  اأو 

العتبار مع اأنها ذات اأهمية كبرية لتاأمني �شالمة ال�شري.

ومن العوامل املهمة  اأي�شًا حالة ال�شائق الفيزيولوجية والنف�شية 

اأثناء القيادة. فاملواطن املخمور مثاًل ل يجوز اأن يقود �شيارته لأنه 

لي�ش يف حالة ت�شمح له مبواجهة اأخطار ال�شري املفاجئة يف اللحظة 

املنا�شبة . واحلوادث الناجتة من جراء اخلمرة كثرية ، فواجب على 

كل مواطن األ يتعاطى خمورًا اإذا كان عليه القيادة . حتى اأن بع�ش 

البلدان فيها قوانني لفح�ش ال�شائق بعد كل حادثة ، 

فاإذا ثبت اأنه خممور كان جزاوؤه م�شاعفًا .

كبرية  اأهمية  ذو  ال�شائقني  واإر���ش��اد 

للوقاية من احلوادث ، كما اأن على الدوائر 

املخت�شة اأن ت�شدد يف معاقبة املخالفني لكي 

يكون يف العقاب عربة.

ثالثا: حالة ال�شيارة:

ال�شيارة  ح��ال��ة  ع��ن  نتكلم  اأن  ميكننا  ل 

كل  على  واج��ب  اأن��ه  اإل   ، املجال  ه��ذا  يف  كثريًا 

كالفرامل  �شيارته  �شالمة  من  يتحقق  اأن  �شائق 

وهذا   . وغريها  والأ�شواء  التنبيهية  والإ�شارات 

لأن   ، املدنية  الرتبية  تفر�شه  �شمريي  واج��ب 

يعرف  اأن  على  املواطن  ت�شاعد  املدنية  الرتبية 

حدود حقوقه، واأل يتعدى على حقوق الآخرين. 

ال�شغرية  الأخطاء  عواقب  اإدراك  على  وت�شاعده 

التي ل يكرتث لها ويذهب �شحيتها اأحيانًا الكثريون. 

وعلى اجلميع اأن ي�شاهموا يف درا�شة الرتبية منذ ال�شغر 

يف املدار�ش والقيام بحمالت اإعالمية متكررة.
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����دري  يف �����صَ
ِ
الأّي��������������ام ُك������ْن������َت م������دى  ك�����ال�����ّن�����وِر  َي���ق���ري ل����ي����ِل املُ����ن����ى  َوُك������ْن������َت ك�����ال�����َب�����ْدِر يف 

َع��������َق��������ْدَت َع��������ْزَم��������َك ل����ل����ع����ل����ي����اِء، ف����ان����ع����ق����َدْت ����ْدِر ع���ل���ى َي�����دي�����َك الأم���������اين َرْح������َب������َة ال���������صَّ

ك������������اأنَّ روَح��������������َك ِع�������ْط�������ُر احُل������������بِّ َي���ن���ف���ُح���ن���ا ����ِر ح�������اِب وال����ِب���������صْ مب�����ا َل������دي������َك ِم��������َن ال��������َّ

���َك���َب���ْت ����ْدِق والإخ������ا�������صِ م����ا ����صَ َك����َت����ْب����َت ب����ال���������صِّ َل���������َك احل������ي������اُة ِب�����ُع�����ْم�����ٍر ف�����ا������صَ ب����اخل����ِر

َت�������َرْك�������َت ب����اجل����ي����ِل م�����ا ت����زك����و ال����ّن����ف����و�����صُ ِب�����ِه �����ْه�����ِر  والأخ����������������اِق وال�����طُّ
ِ
ِم���������َن امل��������ك��������ارم

َرح��������ي��������ُق ِع�������ْل�������ِم�������َك ف����ي����ن����ا م���������اي���������زاُل ُه����ن����ا ��ْط��ِر ال�����صَّ ْح����������ُرِف 
َ
اأ يف  اأْو  ف����ات����ِر،  ال����دَّ ع��ل��ى 

����ه����ُم، ف����ي����ِه َل��ن��ا اأن��������َت الأدي�����������ُب الأري�����������ُب ال���������صّ رِّ �����َب�����ُة الآم��������������اِل وال����������دُّ ������ٌم ِخ�����������صْ َم������وا�������صِ

�����ه�����ى، ح����ّت����ى َرَف�������ْل�������َت ِب�����ِه ����َت ث��������وَب ال�����نُّ َل����ب���������صْ �����ْوٍق ِم�������َن ال����ب����دِر ، ع���ل���ى ������صَ
ِ
ب�����َن ال�����ّن�����ج�����وم

مِلُ����ق����ل����ِت����ه����ا اآوي  دوح���������������ًة  يل  َوُك������������ْن������������َت  ل��ل��ُي�����ص��ِر اح����ت����ْج����ُت  م����ا  اإذا  اأ�����ص�����ي����َح  ك����ي 

���َح���ْت واأن���������َت ب����ي����ٌت م�����َن الأ��������ص�������راِر، م����ا اف���ُت�������صِ ال����غ����دِر َط����ع����ن����َة  �����ْت  َت�����َل�����قَّ اأْو  اأ����������ص���������راُرُه، 

َفقدناُه �أُ�ستاذً� لّلغِة �لعربّية، َو�أديبًا َوناِقدً� َو�أكادميّيًا َوُمبِدعًا َعربّيًا
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�سعر: د. �أكرم جميل ُقنب�س

يي الّدين مينو ّمد محُ يف ِرثاِء محُ



َج���َم���َح���ْت اإْن  ���َر  ال�������صّ ِم����ْن����َك  اأن����ه����ُل  ُك����ْن����ُت  َك�����ْم  ����ِر َن���ف�������ص���ي، ف���اأجل���ُم���ه���ا ب����احِل����ْل����ِم وال���������صّ

َت�������ُه م�������ودَّ �����ْت  ف�����ا������صَ خ�������������ًا 
َ
اأ اإّل  ُك�������ْن�������َت  م������ا  ���ح���ِر ������َك������ِم ال�������صِّ ب������َن ال����ق����ل����وِب ِب�����ُح�����بٍّ ُمْ

ْت
َ
ام�������ت�������اأ  ” املُعتزِّ اأب����������ي  “مِبينو  اإّن������������ا  ق����ل����وُب����ن����ا ب����اأق����ا�����ص����ي���������صٍ ِم����������َن ال����ف����خ����ِر

������ْت ِب����������ِه ِع������ْل������م������ًا م����اِف����ُل����ه����ا ُدب������������يُّ ف������ا�������صَ ِب������ِه يف َم�����ْوِك�����ِب ال����ّده����ِر َوِح����ْم���������صُ ت����اَه����ْت 

ت����ب����ق����ى م��������ك��������اِرُم��������ُه ال����������غ����������ّراُء ُم�����������ص�����ِرق�����ًة ي�������ص���ري َع�����ل�����ي�����اِئ�����ِه  اإىل  ج�����ي�����ٌل  م�������������اداَم 

ْرَه������������ْف������������ُت ق���اف���ي���ت���ي
َ
�����ج�����اي�����اُه م������ا اأ ل��������ول ������صَ ���ع���ِر ال�������صِّ م����وك����ِب  يف  ال�����ّن�����دى  �����ُت  َف�����������صْ

َ
اأ ول 

َي�����رُم�����ُق�����ن�����ا ال��������وج��������ِد  ِف��������ج��������اِج  ب���������َن  اأراُه  ���ٍة ب������َن اأط������ي������اِف ال����������روؤى ت�����ص��ري ِب���َه���م�������صَ

ع������ن ال���������ّزم���������اِن اّل������������ذي ُك������ّن������ا ن����ف����ي���������صُ ِب������ِه ُح�����ّب�����ًا، َوِع�����ْل�����م�����ًا، َواإح���������ص����ان����ًا ِب���ن���ا ي��ج��ري

 ال�����ت�����ي ِه�����ْم�����ن�����ا ِب�����ه�����ا َف�������َغ�������َدْت
ِ
ع������ن ال�����ع�����ل�����وم ���ن���ا ِم��������ْن ه�����ف�����وِة ال�����������ِوْزِر �������صُ ن���������ورًا ُي���َخ���لِّ

َغ����������ِدِه اإىل  ي�����ج�����ري  ِب�����ن�����ا  احل�������ي�������اِة  َن�������ْه�������ُر  ���ِب ل��ل��ّن��ه��ِر ���َت ح��ك��اي��ا اخِل�������صْ �������صْ َف���ه���ْل َق�������صَ

ن����ي����ا، وق������د َح���ف���َل���ْت ه����ا َق�������ْد َرَح������ْل������َت ع����ن ال����دُّ ِب���������َك احل������ي������اُة ب�����اأن�����ف�����ا������صٍ م������ن ال���ع���ط���ِر

زاك������ي������ًة  
ِ
الأي��������������������ام يف  ِذك��������������������راَك  ن�����������ص�����مُّ  ْك������ِر ال������ذِّ ������َب  َط������يِّ اإّل  َع�������َرْف�������ُت�������َك  ف����م����ا 

اأب��������دًا ����ن����ا  اأن����ف����ا�����صِ ال�����ِع�����ْط�����َر ع�����ن  َت�����ج�����ِب  ل  ال���ب���ح���ِر اإىل  ت�������ص���دو  �����ُه  ن�����وار������صَ وات������������ُرْك 
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وهو  املو�صى  بذله  كبر  جهد  وراءه  والكتاب 

�صعرية،  جمموعات  خم�ص  له  و�صاعر  اأك��ادمي��ي 

ام��ت��از ب��الط��اع ال��وا���ص��ع ع��ل��ى احل��ي��اة الأدب��ي��ة 

العربي احلديث  ال�صعر  مل�صرة  ع  والتتِبّ املعا�صرة، 

نقدية  باإجراءات  والقيام  عامة،  ال�صعر  وحلركة 

امل��ق��ارن(  )الأدب  ب���  املهتم  وه��وال��ن��اق��د  مقارنة 

وتاريخه واأعامه ومدار�صه يف العامل.

راعى  ف�صول،  خم�صة  على  الكتاب  ا�صتمل 

امليداين،  بالتطبيق  املدعوم  التنظر  املو�صى  فيها 

فمثلما وقف على م�صطلح التاأثر باعتباره مفهوما 

ي ومن  وتناوله من خال املر�صل )ال�صاعر( واملتلِقّ

ثاثة  خ�ص�ص  املو�صوع،  واجت��اه  الر�صالة  حيث 

الأ�صلي  الن�ص  اإج��راءات تطبيقية بن  ف�صول يف 

ول  املتاأثر..  الن�ص  وبن  )الفحل(  ي�صميه  ال��ذي 

مات امل�ص�كة  ى ال�ِصّ ّ يكتفي بالعر�ص فقط بل يتق�صِ

بينهما �صكا وم�صمونا .

التاأثري املتبادل

براأيه  التاأثر  فعملية  واع  فهم  للتاأثر  ففهمه 

الآخ��ر  ا�صتيعاب  على  ال��ق��درة  اأي  د،  ال��ت��ع��ِدّ تعني 

(ال�كيب  اإبداعيا  ال�صتيعاب  ويف�صر  ومواجهته. 

ن منه. والختاف) ملعرفته والتح�صُّ

ويرى الناقد املو�صى اأن التاأثر ل ي�صر الأدب 

والفكر العربين بل هو يعزز ح�صورهما، فالأديب 

كثر  يف  ك��ان  اأي�صًا  ونقول   – يقول  كما  العربي 

وي�صرب   ) ومتبوعا  ومعلما  )ُمر�صا  مراحله  من 

اأمثلة على ذلك من القدمي اأ�صطورة جلجام�ص – 

الإغريقية،  الأ�صطورية  ال�صخو�ص  يف  وتاأثراتها 

ا�صتقاه  الذي  اإلزا  اأراغون يف عمله  ال�صاعر  وتاأثُّر 

من �صرة جمنون ليلى..

اإلخ ويف مقدمة كتابه يقول باحلرف الواحد: 

»ومن هنا كانت هذه الدرا�صة تقول �صيئ ا واحد ا : 

اإن ال�صعر العربي يظل م�صدودا اإىل تاريخه وُهويته 

وهو يتطلع اإىل منجزات الآخر ويتاأثر بها.«

الأدب املقارن

بن  يكون  امل��ق��ارن  الأدب  املو�صى:  د.  يقول 

ذل��ك  ع��ن  زاد  ف���اإن  ال��ل��غ��ة،  يف  خمتلفن  اأدب����ن 

اإىل  املقارن  الأدب  جمال  من  الدرا�صات  فتخرج 

دار�صي  بع�ص  فعله  ما  وهذا  العام،  الأدب  جمال 

العربي ويف مقدمتهم د.  العامل  الأدب املقارن يف 

املتتلمذ   )  1968  -  1916  ( ممد غنيمي هال 

)الأدب  الرائد  كتابه  يف  الفرن�صية  املدر�صة  على 

املقارن(.

ب���ن امل��در���ص��ة  ي��ع��ق��د م��ق��ارن��ة  ود. امل��و���ص��ى 

املقارن  الأدب  يف  الأمريكية  واملدر�صة  الفرن�صية 

فيقول: »يف البدء كان الأدب املقارن الذي ولد هذا 

امل�صطلح يف فرن�صا يتعلق باملنهج التاريخي فقط 

بـ  املعنون   2009 بدم�شق  ال��ع��رب  الكتاب  احت��اد  ع��ن  ال�شادر  املو�شى  خليل  د.  كتاب 

)مبادالت �شعرية مفهوم التاأثري – اأمنوذجاً( ذو اأهمية فكرية ح�شارية والكتاب يدور 

من اأوله اإىل اآخره يف معاجلة طرف من املعادلة التي هي على قدر كبري من االأهمية يف 

�شلب االأدب وحتديد ا ال�شعر، اأال وهي التاأثري، فمن هو املوؤثر ال�شعري ومن هو املتاأثر؟.

ر فهو ال�شعر الفرن�شي،  ر هو ال�شعر العربي احلديث واأما املوؤِثّ املعنِيّ بالكتاب املتاأِثّ

ر والتاأثري ظاهرتني  وال�شاعر االإجنليزي االأ�شل ت. �س. اإليوت ويعترب د. املو�شى التاأِثّ

�شحيتني وخا�شة يف ال�شعر وهما من عوامل التجديد واحليوية.
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عر�س م�سطفى �أحمد �لنجار

عن النقد والأدب مبادلت �شعرية

مفهوم التاأثري اأمنوذجًا

تاأليف د. خليل املو�شى



ثم انزاح اإىل قيام املناهج الِنّ�صية والقرائية فيما 

اأن�صار  قبل  من  عليه  نقدية  ماحظات  بعد  بعد، 

توؤكد على  التي  املقارن  الأمريكية لاأدب  املدر�صة 

الن�ص، ورغم تاأثر د.

امل��و���ص��ى ب��امل��در���ص��ة ال��ف��رن�����ص��ي��ة ف��ه��و ي�صر 

باملفهوم  املتمثلة  �صعفها  ون��ق��اط  ثغراتها  اإىل 

التاريخي،  وبالنهج  الأوروبية،  واملركزية  الن�صبي، 

وباهتمامها بكتَّاب الدرا�صات الدنيا، ويقف دار�صا 

لهذه  الأدبية  والتاأثرات  الت�صال  ملجال  متفهما 

املدر�صة مثل:

درا����ص���ة ال��ث��ي��م��ات الأدب���ي���ة، وامل��و���ص��وع��ات، 

واملذاهب  والأجنا�ص  الب�صرية  والنماذج  والأفكار 

الأدبية اإ�صافة اإىل التاأثرات الأ�صلوبية والنظميَّة.

التنا�ص

التنا�ص م�صطلحا   : فا  ِرّ مع  املو�صى  د.  يقول 

ت�صكيل ن�ص جديد من ن�صو�ص �صابقة اأو معا�صرة 

اجلديد  الن�ص   – يغدو  بحيث  ا  وظيفي  ت�صكيا 

ملعد  حطام  وكاأنها  الن�صو�ص  من  لعدد  خا�صة 

ت�صكيلها  عيد 
ُ
اأ املعادن  لأن��واع من  اأو حطام  ما،  ن 

و�صياغتها ت�صكيا جديد ا حتى يغيب الأ�صل غيابا 

هذا  يف  ويقول  اخل��رة.  اأ�صحاب  �صوى  يدركه  ل 

دد:... ف�صك�صبر مثا اأخذ املزيد ال�صَّ

من �صواه ولكنه بقي كبرا ، وكذا �صاأن املتنِبّي!

الرتجمة

يف  وامل��ح��وري��ة  الأه���م  الو�صيلة  ه��ي  ال�جمة 

من  الن�ص  هجرة  �صاعة  والتاأثر  التاأثُّر  م�صاألة 

ر  توِفّ في�ص�ط  الهدف(  )لغة  اإىل  امل�صدر(  )لغة 

ويف  ال�صعري،  الن�ص  ترجمة  يف  ال�صعرية  اللغة 

اللغة يتفاوت فيها ال�صعراء، مثل تفاوت امل�جمن 

وب��روز  الن�ص  خ�صو�صيات  ��ر  ت��وِفّ ي�ص�ط  كما 

الن�ص  اأثناء هجرة  لل�صاعر  الإح�صا�صات اخلا�صة 

من مكان اإىل مكان واإل اعُتر الن�ص فاقد ا لأهم 

عن�صرين من عنا�صر الن�ص الأ�صلي.

ه اإليه اجلاحظ منذ القدمي، وما  وهذا ما تنبَّ

اعتره املعا�صرون خيانة!.

ال�صعر  ترجمة  اأن  املو�صى  خليل  الناقد  ويرى 

تكون بطريقة من ثاث طرق:

 . نرثا  ال�صعر  ترجمة   -  1
. منغما  ا  نرث  ال�صعر  ترجمة   -  2

 . �صعرا  ال�صعر  ترجمة   -  3
وميطها  ال��ل��غ��ة  ق�����ص��رة  ت��ت��ج��اوز  لعبة  ه��ي 

املعنى  اأ�صحاب  يتوقف عنده  اخلارجي وهذا لما 

اإىل لب اللغة وجوهرها الداخلي والكتابة كما يقول 

)مالرميه( هي قبل كل �صيء اجللو�ص داخل اللغة.

فلي�صت ال�جمة ال�صعرية 

ف�صيلة  ذاتهما  بحد  التاأثر  اأو 

يتغذى  اأن  ال��ف�����ص��ي��ل��ة  ول��ك��ن 

اأن  بهما،  احلقيقي  ال�صاعر 

يكون ذلك كله وقود ا لتجربته 

ذلك  اإىل  ذه��ب  كما  ال�صعرية 

فالري وجران.

األ���وان  اإىل  ل��ن��ذه��ب  اإذا 

و���ص��ور ه���ذه ال���ج��م��ة وه��ذا 

التاأثر.

ترجمة ال�شعر 

نثـرا

يف  امل���و����ص���ى  د.  ي��ت��وق��ف 

�صاعرين  اأم����ام  امل��ج��ال  ه���ذا 

دي  األفريد  هما:  رومان�صين 

فيني  دي  واأل��ف��ري��د  م��و���ص��ي��ه، 

وك����ذا ���ص��اأن ق�����ص��ي��دت��ن هما 

ل�����ص��اع��ري��ن رم���زي���ن: ب��ودل��ر 

ورامبو.

مو�صيه  دي  ليايل  ترجم 

ن���رث ا ال�����ص��اع��ر وج��ي��ه وه��ب��ة 

اخلوري وهذا ال�صاعر ال�صوري 

له ديوان (عرات ال�صباب عام 

)،  1921
امل��و���ص��ى يف  وي��ح��ي��ل��ن��ا د. 

متابعة  اإىل  مبحثه  ه��وام�����ص 

ت��رج��م��ة ال�����ص��اع��ر ���ص��ح��ادة 

 1946 عام  اإىل  تعود  اليازجي 

ليجد القارئ الفرق بن ترجمة 

املعنى عند اخلوري وال�جمة 

ال�صعرية لدى اليازجي.

ال��ذي  البجع  ط��ائ��ر  وع��ن 

لياليه  يف  مو�صيه  دي  به  ى  تغنَّ

رمز ا للت�صحية واحلب الرومان�صين، هذا الطائر 

اجلياع  �صغاره  ليطعم  �صدره  مبنقاره  فغر  ال��ذي 

الأخ��ر،  ال��وداع  احلياة  ا  م��ودع  النازف  قلبه  من 

بعنوان  ق�صيدة  لبودلر  ُت��ت��ذى.  حكاية  ���ص��ار 

يت�صلون  ال�صفينة  ارة  بِحّ فيها  ي�صف  )القطر�ص( 

فيوحد  منه  خرية  وال�صُّ )القطر�ص(  با�صطياد 

ال�صاعر جتربته مع جتربة هذا الطائر:

حاب ال�صاعر كاأمر ال�صَّ

هام.. ي�صخر من رامي ال�ِصّ

منفيا على الأر�ص بن �صباح ال�صِيّادين

اأجنحته العماقة ُتعيقه عن امل�صر؟!

)اأبو  ل  الن�صر  ق�صيدة  اإىل  ي�صر  وباملقارنة 

ري�صة(.

د مو�صيه وبودلر  ويقول د. املو�صى: »وهكذا وحَّ

) واملو�صوعي  (ال�صاعر)  الذاتي  بن  ري�صة  واأب��و 

اإىل  انتهى  ب��ودل��ر  طائر  ولكن  الطائر)  حكاية 

م�صهد تراجيدي وا�صت�صلم مل�صره يف حن رف�ص 

طائر اأبي ري�صة هذا امل�صر.

ل�  ال��ذئ��ب(  )م�صرع  ق�صيدة  ترجمت  كما 

�)األفريد دي فيني( غر مرة لوجود ما يقابلها من 

وقد  الذئب  العرب  ال�صعراء  فيها  ي�صف  م�صاهد 

ترجمها د. اأحمد �صليمان الأحمد.

وترجم اأدوني�ص ق�صيدة )جيفة( ل� )بودلر( 

ما . وتوقف عند ق�صيدة )اأحرف �صوتية(  نرثا منِغّ

ل� )رامبو( وقد ترجمها ال�صاعر خليل خوري نرثا 
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ما : منِغّ

اأيتها احلروف ال�صوتية

ي ذات يوم ولدتك امل�صت�ة �صاأعِرّ

م�صد اأ�صود خميل للذبابات الامعة؟!!

ال�صعر  يف  تاأثرات  (رامبو)  لق�صيدة  وك��ان 

 : قائا  ي�صتدرك  املو�صى  الناقد  اأن  اإل  احلديث 

ال�صعر  يف  الق�صيدة  ه��ذه  انت�صار  عن  واحل��دي��ث 

العربي  ال�صعر  ب��اأن  ا  علم  �صرحه  يطول  احلديث 

واملتنبي  متام  اأبي  عند  الأل��وان  مع  تعامل  القدمي 

و�صواهما ولكن ما جاء به رامبو اأمر اآخر.

فتوحات رول

لها  ك��ان  مو�صيه(  دي  )األ��ف��ري��د  ل���  ق�صيدة 

وال�صتلهامية  )الن�صخية  �صورتن  على  التاأثر 

ب� )خليل  بدءا  ال�صعراء  الإبداعية( لدى عدد من 

اإىل   )  1915 متوفى  اهلل  رزق  )نقول  و  مطران( 

التي  مطران(  )خليل  ل�  ال�صهيد  اجلنن  ق�صيدة 

تاأثر بها الأخطل ال�صغر )الريال الزائف 1916( 

وممود  ج��ودت  �صالح  اإىل  عبده  طانيو�ص  اإىل 

ممود  وعلي  ناجي  واإب��راه��ي��م  اإ�صماعيل  ح�صن 

ال�صِيّاب يف ق�صيدته  طه ونزار قباين وبدر �صاكر 

ال�صهرة (املوم�ص العمياء) 1954 .

مقتطفات  ا�صتعرا�ص  بعد  املو�صى  د.  ويقول 

التاريخي:  الت�صل�صل  ح�صب  الق�صائد  ه��ذه  م��ن 

اجتاه  يف  فاعا  ت��اأث��را   Rolla رول  لق�صيدة  اإن 

املو�صوعي  التعبر  اإىل  العربية  الغنائية  الق�صيدة 

الع�صرين  القرن  مطلع  منذ  واحلداثة  الطول  ويف 

ال�صرد  على  الغنائية  الق�صيدة  بنية  فانفتحت 

املو�صوعي وال�صراع الدرامي.

داخل  من  للقراء  (رول)  املو�صى  د.  ف  ويعِرّ

حديث  فيه  ال��ث��اين  املقطع  يف  يه:  مو�ِصّ ق�صيدة 

ويدعى  باري�ص  مدينة  اق  ف�ِصّ من  كبر  فا�صق  عن 

ولهوه  �صهواته  اإىل  ان�صرف  وق��د  رول(  )ج��اك 

وذهب يبدد ما تركه له والده من ثروات متفظ 

ويرد  ا  �صيد  قد خلقة  اهلل  باأن  واعتقاده  بغروره  ا 

على نا�صحيه باأنه اأعد قذيفة واحدة يطلقها على 

دماغه حن ي�صر اإىل الإفا�ص وكان لقاء بن رول 

وماريا الفتاة الطاهرة الفقرة التي ا�صطرت اإىل 

اأن تبيع عفافها ثمن ا لرغيف.

العربي  ال�صعر  يف  الإليوتية  التجربة  جتليات 

القرن  م��ن  ال�صتينيات  ف���ة  عاي�صت  املعا�صر 

املا�صي ومل�صت ذيوع ت.�ص اإليوت وتاأثر عدد كبر 

اليباب(  ال�صعراء بق�صائده وخا�صة )الأر�ص  من 

)امل��ع��ادل  با�صم  ُع���رف  ال���ذي  ال��ن��ق��دي  وباملنهج 

املو�صوعي(. الدكتور املو�صى اأفرد لتاأثرات اإليوت 

على ال�صعر العربي املعا�صر �صفحات عديدة وقال 

الأورب��ي��ة  احل�صارة  اإىل  ينظر  اإل��ي��وت  ال��ب��دء:  يف 

ال��ذي  ال��وب��اء  م�صدر  اأن��ه��ا  على  احلديثة  امل��ادي��ة 

حِلّ بهذه الباد وهي تخِلّت عن عامل الروح اأ�صل 

احلياة:

نحن الب�صر اجلوف

ون نحن الب�صر املح�صِوّ

وثقافة،  فكر  ذو  �صاعر  باأنه  اإليوت  وي�صف 

�صاعر يبحث عن خا�ص العامل الغربي من الآلية 

اإىل املفارقة  انتبه  واملادِيّة واجلدب الروحي. وقد 

ب��ن م��وق��ف اإل��ي��وت م��ن احل�����ص��ارة وب��ن ال�صاعر 

الأخ��ذ  اإىل  بحاجة  ه��و  ال���ذي  املعا�صر  ال��ع��رب��ي 

والتكنولوجيا..  املدنِيّة  واأ�صباب  التقدم  باأ�صباب 

وبعد تق�صِيّه لهذه الظاهرة انتهى اإىل اأن من تاأثر 

بروؤية اإليوت هذه هم �صعراء وفدوا من الريف اإىل 

وخليل  حجازي  املعطي  عبد  اأحمد  اأمثال:  املدينة 

حاوي و�صاح عبد ال�صبور وبدر �صاكر ال�صِيّاب.

هاهو احلجازي يقول:

اأنا هنا ل �صيء كاملوتى

كروؤيا عابرة

اأجرُّ �صاقي املجهدة

لل�صيدة

يا قاهرة..

الأر�ص  التي جاءت يف  العقيم  الرعد  و�صورة 

اليباب تتجِلّى يف قول ال�صِيّاب:

�صحائب مرعدات مرقات دون اأمطار

ق�صينا العام بعد العام بعد العام نرعاها

وريح ت�صبه الإع�صار ل مرت كاإع�صار

ول هداأت.. ننام ون�صتفيق ونحن نخ�صاها؟!

يتق�صاها  و�صبيهاتها  ال�����ص��ورة  ه��ذه  وم��ث��ل 

املعا�صرين  ال�صعراء  ق�صائد  يف  املو�صى  الناقد 

يو�صف  لل�صاعر  ال��ري��ب  ب��ن  م��ال��ك  ق�صيدة  مثل 

ال�����ص��ائ��غ ومي�����ص��ي ق��ائ��ا : وه��ك��ذا ت�����اوح ه��ذه 

النقل  ب��ن  ال��ع��رب  ال�صعراء  ق�صائد  يف  ال�صور 

والقتبا�ص والتنا�ص التفاعلي. ويقول: اإن تاأثرات 

كان  فقد  اخلارجية  البنية  م��دار  يف  ظلت  اإليوت 

واقعه  اإىل  م�صدودا  )اإليوت(  الإجنليزي  ال�صاعر 

اإىل  م�صدودين  العرب  ال�صعراء  وكان  ومرجعياته 

مرجعياتهم.

وخليل  ال�صياب  ي�صر  م��اذا  املو�صى:  ويقول 

حاوي اإذا تاأثرا باإليوت اأو �صواه واأنتجا �صعر ا عربيا 

خال�صااأ؟!

�صعراء املدينة

مدينته  نحو  وق�صيدته  عري�صة  ن�صيب  اأمثال 

ال�صويف  البا�صط  وعبد  ال�صود  اأم احلجار  حم�ص 

الذي غادر احلياة مبكرا :

مدينتي ل متلك الذرة

مدينتي.. طيبة.. حرة

مدينتي نب�صات قيثارة

ة حينا ، وحينا �صحكة ثرَّ

و�صاعر املدينة بامتياز نزار قباين قال:

قمر دم�صقي ي�صافر يف دمي

وبابل ور�صائل وقباب

الفلُّ يبداأ من دم�صق بيا�صه

وبعطرها تتطِيّب الأطياب!

 Dejeuner du  ( ال�صباح(  )وجبة  ق�صيدة 

matin ( ل� )جاك بريفر(
و�صع القهوة يف الفنجان

و�صع احلليب يف فنجان القهوة

و�صع ال�صكر يف القهوة باحلليب

كها.. بامللعقة ال�صغرة حِرّ

�صرب القهوة باحلليب

و�صع الفنجان.. دون اأن يكلمني

اأ�صعل �صيجارة
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نفث دوائر من دخان

األقى الرماد يف املنف�صة

دون اأن يكلمني.. دون اأن ينظر اإيِلّ

نه�ص.. و�صع قبعته على راأ�صه

ارتدى معطف ال�صتاء

لأن املطر كان يهطل

وغادر تت زخات املطر

دون كلمة.. دون اأن ينظر اإيِلّ

واأنا قد و�صعت راأ�صي بن يدِيّ

وبكيت!؟.

ق�شيدة نزار قباين )اجلريدة(

اأخرج من معطفه اجلريدة

وعلبة الثقاب

ودون اأن ياحظ ا�صطرابي

ودومنا اهتمام

ر من اأمامي تناول ال�صكَّ

ذِوّب يف الفنجان قطعتن

وبعد حلظتن

ودون اأن يراين

ويعرف ال�صوق الذي اع�اين

تناول املعطف من اأمامي

وغاب يف الزحام

خملف ا وراءه اجلريدة

وحيدة

مثلي اأنا وحيدة؟!

نزار  تاأثر  مثلما  ال�صوريون  ال�صعراء  وت��اأث��ر 

الدين  زين  ثائر  اأمثال  بالق�صيدة/الأ�صل  قباين 

وممدوح ال�صكاف و�صواهما..

وه��و  ال��غ��ب��ار  ينف�ص  م��غ��م��ور  ���ص��وري  ���ص��اع��ر 

اأ�صرة  من  مغمور  �صوري  �صاعر  عن  يه  ّ تق�صِ يف 

ا�ص وقد اأ�صدر  ا�ص احللبية وهو كلود نوري املِرّ املِرّ

اأ�صلوبه كما يقول  جمموعة �صعرية بالفرن�صية ويف 

�صيء غر قليل من اأ�صلوب معا�صره جاك بريفر. 

كما له ق�صيدة - بعنوان )�صعي قليا( تتاقي مع 

بول  مع  تتاقى  اأخ��رى  وق�صيدة  بريفر  ق�صيدة 

اإيلوار ال�صاعر الفرن�صي.

�صعي قليا من الأ�صود على عينيك

�صعي قليا من الأحمر على �صفتيك

منديا لاإثارة على �صعرك

وقليا من احلب يف رغبتك.. اإلخ

البحرة/لمرتن

املو�صى  د.  به  قام  ما  اإىل  الإ�صارة  من  ولب��د 

اإزاء هذه الق�صيدة التي كانت مدار اهتمام الأدباء 

العرب يف الن�صف الأول من القرن املا�صي اأمثال 

اأبو �صبكة واأحمد ح�صن الزيات ود. ممد  اإليا�ص 

ال�صتة  ملقاطعها  ا  �صرد  ويقدم  و�صواهم.  مندور 

فيا�ص  نقول  الق�صيدة  هذه  ب�جمة  وق��ام  ع�صر 

واإبراهيم  ط��ه  ممود  وعلي  اليازجي  و�صحادة 

ناجي. ومما قاله الأخر متاأثرا

اأجوائها الرومان�صية، متذكر ا الزمن املا�صي 

يف  اأ�صيع  كما  والإن�صانية  وال����راءة  احل��ب  زم��ن 

)البحرة(:

ليت �صعري اأهكذا نحن من�صي يف عباب اإىل 

�صواطئ غم�ص

و�صفاف احلياة ترمقها العن فبع�ص ميِرّ يف 

اإثر بع�ص

ول  منها  فات  ما  اإىل  الرجوع  متلك  اأن  دون 

الر�صِوّ باأر�ص!

ويخ�ص�ص د. خليل املو�صى �صفحات من �ص 

154 اإىل �ص 171 عن تاأِثّر اأبرز �صاعر هو اأدوني�ص 
بال�صعر الفرن�صي، فاأدوني�ص �صاعر ثقافة ومثاقفة 

وناقد ومفكر وكما قال د. املو�صى فهو اأي�صا ينطلق 

من مبداأ رف�ص الواقع الثقايف وتغيره با�صتمرار. 

جون  ب�صان  اأدوني�ص  عاقة  اإىل  ننظر  اأن  ولب��د 

مفرد  يف  تديدا  وت��اأث��ره   1975  -  1887 بر�ص 

ب�صيغة اجلمع لأدوني�ص.

)منارات( بر�ص �صدرت عام 1957 فتلقفها 

يف  ون�صره  منها  الأخ��ر  الق�صم  وترجم  اأدوني�ص 

للمتلقي  ي��ق��دم  خليل  د.  وال��ن��اق��د  نف�صه.  ال��ع��ام 

يجري  ث��م  ب��ر���ص  لأ���ص��ع��ار  ا  تف�صيلي  ا  ���ص��رد 

يغرفان من  ال�صاعرين  اإن  اأدوني�ص،  ب�صعر  مقارنة 

اإىل  ينتميان  وهما  ح�صاب  با  ال�صوريالية  ال�صور 

ا  خ��امت  كثرة.  ذل��ك  على  والأمثلة  احلركة  ه��ذه 

ال�صفحات بقوله: والآن اأول البحر.. اأنا ال�صارية 

ول �صيء يعلوين/والآن اأول الأر�ص.

اأدوني�ص من  املو�صى عن  د.  ويف ختام مبحث 

اآراء  من  اأورده  ما  اإىل  �ص  التعِرّ مبكان  ال�صرورة 

الآخرين يف اأدوني�ص من هوؤلء ال�صاعر اأحمد عبد 

اأدوني�ص  اإجن��ازات  اأن  راأى  الذي  حجازي  املعطي 

العراقين  ال�صعراء  باإجنازات  تقا�ص  ل  ال�صعرية 

وعلى الأخ�ص نازك وال�صياب وروؤياه منقولة اأحيان 

امل�صلمن  فة  املت�صِوّ ا مبفرداتها من بع�ص كتابات 

اإح�صان  د.  اإل��ي��ه  م��ا ذه��ب  ذل��ك  م��ن  اأب��ع��د  ولي�ص 

يردد  اأدوني�ص  اأن  من  املعروف(  )الناقد  عبا�ص 

)�صان  الفرن�صي  لل�صاعر  تكون حرفية  تكاد  ُجما 

جون بر�ص( اأما ميخائيل عيد )ال�صاعر ال�صوري 

روؤيا  وعلى  التوراة  على  نظرة  اأن  يرى  وامل�جم( 

وبع�ص  عقل  �صعيد  اإنتاج  وعلى  الإجنيل  يف  يوحنا 

لأدوني�ص  ا  جد  املتحم�صن  جتعل  العرب  ال�صعراء 

ي�صتعملون كوابح حما�صتهم! وي�صر د. املو�صى اىل 

وفيه جتريد  باأدوني�ص  اخلا�ص  كاظم جهاد  كتاب 

اأدوني�ص من �صاحيته لل�صعر وال�جمة والأخاق 

الكتاب  من  الثاين  الق�صم  يف  اع���ف  قد  ولكن؟ 

بقدرة اأدوني�ص على معرفته اللغة الفرن�صية؟!

عن  املو�صى  اف���اق  اأ�صباب  من  اأن  واأعتقد 

اآراء هوؤلء وو�صفه باأن اأحكامهم كانت تتاج اإىل 

للمدر�صة  انتمائه  اإىل  يعود  حجج ووثائق وبراهن 

نظرية  على  ولتاأكيده  املقارن  الأدب  يف  الفرن�صية 

التنا�ص و�صرورة ال�جمة  التاأِثّر والتاأثر واأهمية 

يف املبادلت ال�صعرية.

املعادلة، يف  املوت عنه قليا لأكمل  تاأخر  ولو 

ر�صد تاأثر ال�صعر العربي املعا�صر واحلديث على 

�صواه من ال�صعر، اأو يف القيام ب�جمة اجليد من 

ال�صعر احلديث اإىل لغات العامل، والرجل يف ختام 

اأداء هذه  الكتاب ي�صر اإىل تق�صر املوؤ�ص�صات يف 

اأن  لها  ينبغي  التي  موؤ�ص�صاتنا  اإن   : قائا  املهمة 

رت مل�صالح العاملن عليها. تقوم بهذه املهمة �ُصِخّ
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�شهرية ثقافية تعنى بال�ش�ؤون البلدية
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi 
praises ‘My Emirates, My Home’ program

RAK Ruler receives the Ambassador of Ethiopia

�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي 

ي�سيد باإطالق برنامج مبتكر لإعادة التدوير

 بعنوان : »اإمارتي بيتي«

�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي 

ي�ستقبل �سفري اأثيوبيا



ميثاق خدمة المتعاملين  بلدية رأس الخيمة

نحن م�ظفي دائرة بلدية راأ�س اخليمة نتعهد باللتزام بالآتي :-

 التعــــــــامل بتقـــــــدير واحتـــــــرام معـــــــكم .. 1

تقدمي خدمات متميزة .. 2

توفري املتطلبات الالزمة لت�سهيل الإجناز  و النهو�ض بالعمل .. 3

 الإجابة عن ال�ستف�سارات وال�سكاوي .. 4

التوا�سل معكم واإخطاركم مبا يتعلق مبعامالتكم.. 5

املحافظة على اخل�سو�سيات .. 6

تطبيق اقرتاحاتكم املجدية .. 7

التاأكيد- وبا�ستمرار- على اأن املتعاملني �سركاء النجاح .. 8

ما نرج�ه منكم لت�فري خدمة متميزة تر�شيكم :-

تقدير جهود موظفينا املتعاملني معكم.. 1

توفري الأوراق الثبوتية.. 2

توفري امل�ستندات املطلوبة لإجناز معامالتكم.. 3

اإعالمنا - باأ�سرع وقت ممكن - يف حال وجود خطاأ اأو تعديل . 4

على بياناتكم.

اإبالغنا باأي تغيري يف املعلومات ال�سخ�سية اأو الظروف املتعلقة . 5

باإمتام معامالتكم.

 الرد على ا�ستف�سارات موظفي خدمة املتعاملني.. 6

اللتزام باأوقات املواعيد املحددة لكم ملقابلة املوظف املخت�ض . 7

لإجناز  معامالتكم يف الوقت املنا�سب.

We, the staff of Ras Al Khaimah Municipality Department, 
pledge to abide by the following instructions:-

1. Dealing towards you with appreciation and 
respect.

2. Providing distinguished services.
3. Offering all the necessary requirements to 

facilitate the completion and advancement 
of work.

4. Responding to your inquiries and complaints.
5. Notifying you about your transactions 

through communication means.
6. Retaining the privacy.
7. Implementing your effective suggestions.
8. Emphasizing constantly that customers are 

the success partners.

What we kindly request from you to provide an excellent 
and satisfactory service:-

1. Appreciating efforts of our staff who are 
working with you.

2. Providing identification documents.
3. Providing required documents to com-

plete your transactions.
4. Informing us - as soon as possible - in 

case of an error or amendment to your 
details.

5. Informing us of any changes in person-
al information or conditions related to 
your transactions.

6. Responding to the inquiries of customer 
service staff.

7. Abiding by specified timings to meet the 
authorized official and complete your 
transactions on time.

Customer Service Charter Ras Al Khaimah Municipality
الــروؤيـــــــــة:

 بلدية رائدة لبيئة م�ستدامة .

الر�سالة: 

ـــــزة  ـــــمـــــي ــــــــديــــــــة مـــــت ــــــــل تــــــــــقــــــــــدمي خــــــــــــدمــــــــــــات ب

ـــتـــدامـــة يف الـــتـــطـــويـــر الـــعـــمـــراين ـــس لــتــحــقــيــق ال�

 والـــ�ـــســـحـــة الــــعــــامــــة لـــكـــافـــة �ــــســــرائــــح املــجــتــمــع 

دعــــــــمــــــــاً لــــلــــنــــمــــو وتـــــ�ـــــســـــجـــــيـــــعـــــاً لــــا�ــــســــتــــثــــمــــار 

ـــــــل لـــــلـــــمـــــوارد. مــــــن خــــــــال الــــتــــوظــــيــــف الأمـــــــث

Vision : 
A leading Municipality, for a sustainable 

environment.

Mission : 
Offering distinctive municipal services 

to achieve sustainability of urban 

development and public health for the 

entire society segments; supporting 

the growth and encouraging the invest-

ment, through optimal recruitment of re-

sources
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Editorial
Living with Law

When we speak about commitment, we mean compliance 
with law. Although this is a two word sentence but its impli-
cations are very great.  Compliance with law reflects human 
awareness, emphasis the civilization of countries, prevent dan-
gers and strengthen relations among the entire society.

It has been proven through the times that law enforcement 
provides the shortest way to justice, stability and endless de-
velopment.

This introduction coincided with Building Regulation Act 
# 1 of 2009 issued by His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al 
Qasimi Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaima 
on 20/06/2009, which explains different matters relating to the 
beauty of the Emirate and to maintain the overall appearance of 
the city. Let's just mention the materials related to this in order 
to emphasize that the law aims at organization on one hand and 
to push the march of civilization in different life fields on the 
other, giving the following for example:-

Article (23) Painting Building Facades
1- Building owners are committed to maintain the clean-

ness of their building facades and to repaint and paint these 
facades whenever is necessary in order to preserve the aesthetic 
character of the Emirate.

2- The owner or his representative undertakes the respon-
sibility of choosing suitable colors for the exterior of the build-
ings in accordance with the nature of the surrounding environ-
ment, as well as preventing the use of colors that are abnormal 
from the general layout.

Article (25) Municipal intervention in the case of non-
compliance to correct or remove the violation, the Chairman 
or the Director-General may, upon the recommendation of the 
competent authority cancel, suspend or modify the license or 
stop construction work in the following cases:

1- If it is proved that the provisions of this law or the terms 
of the license or approved drawings have been violated and has 
insisted on not removing the violation or modifying the license 
after notification to the owner.

2- If the licensee uses the license in a contrary manner for 
purposes other than the purpose for which it was issued

3-In the event of a decision in the planned areas, the regula-
tion of the buildings and the purpose of their use shall be modi-
fied and the owner shall be given the appropriate compensation 
if the construction work is initiated. Building Regulation Law 
1/2009
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah Praised the launch of Waste Management 
Foundation of an innovative recycling program ti-
tled ‘My Emirates, My Home’. In order to change 
the waste management by community members in 
the Emirate of Ras Al Khaimah.  

H.H. Sheikh Saud directed RAK residents to think 
about the previous sustainable lifestyle that we used to 
live in, and to start living for a more sustainable future. 
Pointing out that following this new system emphasis 
RAK community’s interest in achieving a sustainable 
future. "Together we can preserve our UAE cleanness 
and greenery for us and for future generations," H.H. 
RAK Ruler reaffirmed.

The initiative ‘My Emirates, My Home’ launched 
this year included Al Dhait Areas, Al Rams and South 
Areas in Ras Al Khaimah.  It is expected to expand 
the initiative in 2018 to include Al Hamra Village and 
Mina Al Arab as well as small business companies. 
Also it will include a special program for recycling that 
targets schools separately. 

The initiative, launched by the Waste Management 
Foundation in Ras Al Khaimah will enable the mem-

bers of the community in RAK including schools, gov-
ernment organizations and companies to sort out waste 
before placing it in their designed containers. 

The company dedicated two colored bags to be used 
in the program. The green bags to collect waste made 
of plastic, paper, cardboard, metal containers or glass 
bottles to be recycled as new products. The brown bags 
to collect food leftovers and waste to be recycled and 
converted to compost and soil quality to be used in the 
gardens of residential neighborhoods and green areas 
throughout the Emirate of Ras Al Khaimah. 

The Foundation targets to streamline the screening 
process as much as possible to deal with 75% of the to-
tal municipal solid waste in alternative healthier ways 
by the year 2021 to achieve one of the 2021 visions.  

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi 
praises launching an innovative program titled

 ‘My Emirates, My Home’
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 His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Coun-
cil Member and 
Ruler of Ras 
Al Khaimah 
received in the 
Presidential Pal-
ace in the City 
of Saqr bin Mo-
hamed; His Ex-
cellency Abdul 
Qadir Rskwa 
Saleh the Am-
bassador of the 
Federal Demo-
cratic Republic 
of Ethiopia who  
came to pay a courtesy visit to H.H. RAK Ruler, mark-
ing the end of his tenture as Ambassador of his country. 

His Highness the Ruler of Ras Al Khaimah wished 
the Ethiopian Ambassador success in his future.  Prais-

ing what he had done during his period of strengthening 
relations between the two countries in several areas. 

Saleh Ahmed Al Shal RAK Ruler Advisor and Mo-
hamed Ahmed Al Kait Advisor of Amiri Diwan also 
attended the meeting.

RAK Ruler receives the Ambassador of Ethiopia

In order to increase 
the awareness, acquire 
new skills and enhance 
staff career level, Di-
rector of Support Ser-
vices Administration 
and Manager of Corpo-
rate Communications 
Office, Mr. Ahmed Al 
Ahmad organized a 
meeting with Corpora-
tion Communication 
Staff to discuss the new 
plans in order to enrich 
the level of the Com-
munications Office. 

Several points were 
covered during the 
meeting that aims to develop of-

fice’s future plans, organize and fol-
low up office work and discuss the 

most important upcoming events of 
the year.

Director of the Support Services Administration meets the 
Corporation Communications Staff
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In order to promote effective com-
munication in the Customer Service 
Center and its efforts to motivate all 
staff mechanisms. 

Mr. Mohammed Jassim Bu Al 
Hammam, Director of Customer 

Service Center, honored the distin-
guished employee of the month of 
August Badriya Ghuloom- Special-
ist. During the monthly staff meet-
ing of the Customer Service Center. 
For achieving all the requirements 

of outstanding employee evalua-
tion. 

The director emphasized that 
such initiatives increase positive 
performance and promote career 
development. 

Director of the Customer Service Center honors
Employee of the Month 

Based on the vision of 
Civil Defense Depart-
ment/Ras Al Khaimah, 
to enhance the level of 
Safety and Security of 
the Emirate, and in or-
der to apply Cabinet 
Decision #24/2012 to 
organize Civil Defense 
Services. RAK Munici-
pality organized a meet-
ing with the Department 
of Civil Defense to 
provide the protective 
requirements for Build-
ings and Residential 
Towers. 

Several Proposals 
were addressed to estab-
lish a joint mechanism 
with the Municipality 
such as: activate the certificate of 
meeting safety and security build-
ings conditions. Issuing Certificate 
of Completion of buildings and res-
idential towers. Linking safety and 
security buildings conditions with 
the approval of lease contacts for 
residential units in buildings and 
towers. 

At the end of the meeting, it was 
agreed to set another meeting with 
Land Sector to discuss other mech-
anisms and requirements for build-
ings’ conditions like pump rooms.

Land Sector meets Civil Defense Department regarding 
Building Completion Certificates
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Coordination Meeting with Public Works Department

Writing and Editing Press Articles Session

Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department and 
Public Works Department 
has held a meeting in the 
Main Hall to discuss the 
mechanism of removing 
obstacles between the two 
departments.  As well as 
discussing the recognized 
and followed methods in the 
framework of strengthening 
strategic partnership with 
government departments, 
institutions and bodies. 

The meeting was attended 
by: Engineer Rashed Helal 
and Engineer Kholoud Al 
Shehhi from the inspection 
department and a delegation 
team from the Public Works 
Department included Mr. Abdul-
lah Saif Al Kettbi, Aisha Abdul 
Raheem Al Khader, Khamis Obaid 
Al Beriki, Engineer Kholoud Al 

Shehhi, Waal Al Nosani, Rafe Al 
Deen and Saif Al Meqbali.  The 
meeting also discussed the mecha-
nism of implementing the elimina-
tion and obstacles facing the parties 

and finding appropriate solutions to 
facilitate the process of work.  In-
cluding specific timelines and the 
needed equipment to carry out the 
purpose easily and conveniently. 

In order to raise staff aware-
ness and gaining new skills in 
writing and editing news ar-
ticles. RAK Municipality has 
held a session at the Creative 
Center for Human Develop-
ment which was attended by 
a number of employees of the 
Corporation Communication 
Office.  

The session trainer Fatima 
Al Shehiary went through 
the main points of the ses-
sion most importantly the im-
portance of Journalism and 
how to write news articles. 
The trainer also addressed the 
importance of creativity in writing 
articles in order to attract the read-
ers from different age groups. It is 
obvious that news writing occupies 

the most important aspect of the 
press as it spots the light on current 
situations whether socially, politi-
cally, economically or even cultur-
ally.   

The participants stressed that the 
session suits their desire to develop 
themselves and their skills. At the 
end attendance certificates were 
presented. 

Issue No. 485 - October 2017 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

5

News

m u n r a k a e



Within the Events of 
Emirates Writers Un-
ion / Ras Al Khaimah 
and through the Cultural 
Wednesday Forum a liter-
ary session was held with 
the participation of selected 
writers and intellectuals of 
Ras Al Khaimah. 

The session was directed 
by Dr. Haitham Al Kha-
waja Cultural Officer of the 
Ras Al Khaimah Writers 
Association who discussed 
means of enhancing writ-
ers’ creativity. The evening 
was attended by Poet Ahmed 
Eissa Al Asam, Mr. Mahmoud 
Abdul Rahman Al Ari, The art-
ist Louay Kahlah, Film Director 
Nasser Al Yaqoobi, Miss Asma Al 
Kaytoob, Poet Fatima Al Mamry, 
Poet Nasser Al Beker Al Zaabi 
and Poet Abdullah Mohammed Al 
Sabab who shared their experiences 
and literary achievements during 
summer 2017. 

As a part of Year of Giv-
ing Initiatives, RAK Mu-
nicipality received Pilgrims 
who came back from Hajj 
through Ras Al Khaimah 
International Airport. 

Wishing them a right-
eous pilgrimage, a sincere 
endeavor and a forgiving 
sin. Praising them for their 
pilgrimage, worship and 
diligence. The pilgrims and 
their families expressed 
their extended appreciation 
for the efforts of the Air-
port Staff and the provided 
Facilities for them. 

A Cultural Evening Emigrate Creativity ... Summer Escape

RAK Municipality receives Pilgrims who came from Hajj
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Soda V.S. Tea
Let’s start our article with one of the most common 

habit which is Cold Drinks With Meals. Some people 
have a bad habit of drinking a cold glass of water or 

soda with meals, and this habit is increasing in an unfa-

vorable way. Changing this habit alone will create bet-

ter digestion of food. By drinking cold beverages with 

meals you are diluting your digestive enzymes, causing 

Improvement of 
Our Nutritional 

Habit
Appetizers, Main 

Course and 
Beverages

Dr. Nourhan Ibrahim El-Shneky

Since we started to be mature we recognized that we stick to nu-
tritional habits that turned out to be present in our daily routine, 
we can’t assure that all our nutritional habits are beneficial. On the 
contrary, the majority of what we stick to in our nutritions tends to 
be harmful and has to be improved. Today we will discuss our nu-
tritional habits which will help us to improve them and accordingly 
preserve our overall health for a better life with less disease.
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accumulation of your food in form of belly fat and slow-
ing down your digestion as a result of some muscular 
actions due to temperature changes which is inadequate 
to the system, this cooling effect solidifies the oily ma-
terials helps in digestion. This may result in cramping 
of the muscles of the stomach accompanied with severe 
pain if you are sensitive. Solving this issue you can drink 
a cup of green tea or other hot teas before meals by 30 
minutes.

Soup
Upon searching more we found that 

there is a statistics showing another habit 
which is the majority of some people to 
skip the soup item whether they are eating 
at home or in restaurants, although being 
simple, cheap and easily absorbed. How-
ever, soup is a nutrient dense food and 
half cup will be beneficial since most of 
our qualified soups are made with bones, 
spices and combinations of vegetables, so 
you’re getting lots of vitamins and miner-
als needed to your body even with a small 
portion. So start to Introduce this item to 
your dietary system and make sure to ad-
minister soup as warm as tea since this 
can improve the entire digestive process.

Meats & Carbs
Speaking of meats and carbs, it is wide-

ly know that we get used to prefer meats 

and carbohydrates over vegetables and fruits and in 
some cases our meal might be limited to different kind 
of protein or carbohydrates. For your body safety; it’s 
better to balance your foods intake to get best benefits 
from all foods and avoid their imperfection. A recom-
mended servings by the 2010 Dietary Guidelines for 
Americans The U.S. Department of Agriculture devel-
oped the “ChooseMyPlate” guideline as a way to help 
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people determine the appropriate proportion of vegeta-
bles to meat at mealtimes. For vegetables, it’s recom-
mended that fruits and vegetables should fill half of your 
plate with approximately two-thirds of this space tak-
en up by vegetables, where most nutrient-dense foods 
available. Eat a variety of different vegetables in a range 
of colors to get a wider variety of vitamins and minerals.

Considering protein source, it should take up approxi-
mately one-fourth of your plate. This means your piece 
of meat shouldn›t be the main item on your plate and 
should be smaller than your portion of vegetables. How-
ever, you shouldn›t always eat meat, you can increase 
the overall nutrition of your diet if you sometimes re-
place meat with other protein-rich options such as beans, 
eggs, nuts, seeds and soy products. These alternatives 
are lower in saturated fats and often lower in calories and 
cholesterol as well. They also contain vitamins, minerals 
and other nutrients not necessarily found in meat.

These were some alertness of habits we do not turn 
to them and how to improve your nutritional habits in 
order to have healthy body and enjoy your life with less 
disease on the long run.

Eventually we would like to give you few tips that you 
may need to keep in mind: 
1. Any habit can be changed; just strong determination 

and you will do it.
2. It’s okay to start slowly and not cut off all habit once. 

You can either focus on one habit, improve it with 

all your effort and when you had it done take the 
next one. Or, you can start in all slowly but surely 
that you will get better and give yourself a dead-
line to cut off all bad habits you do.

Let me just recommend to focus on one habit as a 
start.

To be continued…

Author Bio:

Dr. Nourhan Ibrahim 

El-Shneky, a pharmacist 

graduated from the Ger-

man University in Cairo 

with plenty of researches 
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ence at a number of nota-

ble pharmaceutical firms in 
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A marketing plan is a comprehensive document or 
blue print that outlines a company advertising and mar-
keting efforts for the coming year, it describes business 
activities involved in accomplishing specific marketing 
objectives within a set time from marketing plan also 
includes a description of the current marketing position 
of business, a discussion of the target market and de-
scription of the marketing mix that a business will use 
to achieve their marketing goals, a marketing plan has 

a formal structure but can be used informal documents 
which flexible, it contains some historical data, future 
predictions and methods or strategies to achieve the 
marketing objectives.

In the past episodes we have gone through the general 
theoretical versus practical aspects of a marketing plan, 
in the upcoming episodes we will take an in-depth study 
for each of the 10 marketing plan aspects; starting here 
by the Market Research.

Marketing 
Plan - 

(01) Market 
Research

   a. Collecting Open Data

Mrs. Gehad Askar
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The Entrepreneur Media defines market research as 
the process of gathering, analyzing and interpreting in-
formation about a market, about a product or service to 
be offered for sale in that market, and about the past, 
present and potential customers for the product or ser-
vice; research into the characteristics, spending habits, 
location and needs of your business’s target market, the 
industry as accurate and thorough information is the 
foundation of all successful business ventures, because 
it provides a wealth of information about prospective 
and existing customers, the competition, and the indus-

try in general. It allows business owners to determine 
the feasibility of a business before committing substan-
tial resources to the venture.

Market research provides relevant data to help solve 
marketing challenges that a business will most likely 
face as an integral part of the business planning process. 
In fact, strategies such as market segmentation (identi-
fying specific groups within a market) and product dif-
ferentiation (creating an identity for a product or service 
that separates it from those of the competitors) are im-
possible to develop without market research.
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Market Research Process
A business must engage in a variety of tasks to com-

plete the market research process. It needs to gather in-
formation based on the market sector being examined. 
The business must analyze and interpret the resulting 
data to determine the presence of any patterns or rel-
evant data points that it can use in the decision-making 
process.

Market research involves two types of data:
1- Primary information: this is research you com-

pile yourself or hire someone to gather for 
you.

2- Secondary information: this type of research 
is already complied and organized for 
you, examples of secondary info. include 
reports and studies by government agen-
cies trade associations or other businesses 
within your industry most of research you 
gather will most likely be secondary.

When conducting primary research, you can gather 
two basic types of information; exploratory research is 
opened, helps you define specific problem and involves 
detailed, unstructured interviews in which lengthy an-
swers are solicited from a small group of respondents. 
Specific research, on the other hand, is precise in scope 
and is used to solve a problem that exploratory research 
has identified. Interviews are structured and formal in 
approach. Of the two, specific research is the more ex-
pensive.

When conducting primary research using your own 
resources, first decide how you›ll question your targeted 
group: by direct mail, telephone, or personal interviews.

Utilizing Market Research in Business
Any company that was considering going into busi-

ness might conduct market research to test the viability 
of its product and service. If the market research confirms 
consumer interest, the business can proceed confidently 
with the business plan. If not, the company should use 
the results of the market research to make adjustments 
to the product to bring it in line with customer desires.

In the upcoming episode, we will discuss deeper de-
tails on how to collect primary data by email and phone, 
as well as further details to ensure an effective market 
research and hence an accurate marketing plan for your 
business plan.

Author Bio: 

Energetic business and 

culture researcher with a 
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ropean Culture Bachelor 
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Business Administration in 

Marketing Strategies.
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In the past episodes, we have discussed the impor-
tance of picking the right domain name to represent 
your online presence, choosing the right hosting provid-
er to build your digital project, planning for the simple 
yet responsive graphical design and developing the core 
framework for your web system.

Today, we will go through the most serious part in any 
system, security.

Web Security, is a branch of Information Security that 
deals specifically with security of websites, web appli-
cations and web services. At a high level, Web applica-
tion security draws on the principles of application se-
curity but applies them specifically to Internet and Web 
systems.

With the emergence of of the new Web generation, in-
creased information sharing through social networking 
and increasing business adoption of the Web as a means 
of doing business and delivering service, websites are 
often attacked directly. 

Hackers either seek to compromise the corporate net-
work or the end-users accessing the website by subject-
ing them to drive-by downloading. As a result, industry 
is paying increased attention to the security of the web 
applications themselves in addition to the security of the 
underlying computer network and operating systems; 
this includes intensive digital and physical security 
means.

7-Steps
 Philosophy

for a perfect web 
presence

Eng. Mohamad Ibrahim ElSheneky
MHD@MHDWEBS.COM

   05 - Web Security
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The majority of web application attacks occur through 
cross-site scripting (XSS) and SQL injection attacks 
which typically result from flawed coding, and failure 
to sanitize input to and output from the web application. 
These are ranked in the 2009 CWE/SANS Top 25 Most 
Dangerous Programming Errors.

Phishing is another common threat to the Web appli-
cation and global losses from this type of attack are es-
timated in couple of 
billions of US Dol-
lars.

The top vulnerabil-
ities include DDoS, 
SQL Injection At-
tacks, Broken Au-
thentication & Ses-
sion Management, 
Cross-Site Scripting 
(XSS) Attacks, In-
secure Direct Object 
References, Secu-
rity Misconfigura-
tion, Sensitive Data 
Exposure, Missing 
Function Level Ac-
cess Control, Cross 
Site Request Forgery 

Attacks (CSRF), Using Components with Known Vul-
nerabilities, Unvalidated Redirects and Forwards.

Speaking of SSL (Secure Sockets Layer) is the stand-
ard security technology for setting up an encrypted link 
between a web server and a browser. This link ensures 
the privacy of all data passed between the web server 
and browsers. An SSL certificate enables a web server 
to create an SSL connection. SSL certificates are ex-

pected by consumers 
for any site that han-
dles sensitive infor-
mation like identity 
information, credit 
card numbers, or 
confidential records.

If your web sys-
tem requires users to 
log in, enter personal 
information such as 
credit card numbers 
or view confidential 
information such as 
financial statements, 
you need to keep 
the data private and 
assure your custom-
ers that their data is 

Issue No. 485 - October 2017 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

14 m u n r a k a e

T E C H  R E S E A R C H



completely safe.
Use of an SSL digital certificate assures website users 

of 3 things:
1. That the website really is who it claims to be.

2. That credit card numbers and other confiden-
tial information is encrypted (128-bit or 
higher).

3. That the data sent and received cannot be tam-
pered with or forged.

SSL became mandatory for a lot of security organiza-
tions, regardless your system holds personal information 
or not.

SSL Certificates are compatible with all major web 
browsers, including Safari, Firefox, Chrome, Opera, In-
ternet Explorer, in addition to mobile java-based brows-
ers.

Additionally, the SGC SuperCert insures more com-
patibility by supporting old browser, to be covering 
around 99% of the available internet browsers.

As observeit says, everyone wishes their organization 
could be more secure.

Most security professionals agree, it is not a matter 
of if you get breached; on the contrary, it’s a matter 

of when. Security teams have been battling a landscape 
of constantly evolving external attacks for years; now 
security team are also accountable for addressing the 
risk of insider breaches as well. The truth is, the majority 
of organizations in 2017 will face some sort of breach 
whether it comes from external threat actors or insider 
threats, so you have to be prepared.

It is important to take a layered approach with your or-
ganization’s cyber security. If I would recommend some 
of the best practices in Web Security I would suggest to 
Follow the OWASP Top Ten, Get an Application Secu-
rity Audit, Implement Proper Logging, Use Real-time 
Security Monitoring and Protection or Web Application 
Firewalls, Encrypt and Harden Everything, Keep Your 
Servers and applications Up to Date, Stay Abreast of the 
Latest Vulnerabilities and most importantly; Never Stop 
Learning.

It is important to always know that any system without 
security is not only useless, but harmful as well. Un-
fortunately some never understands how security breach 
can cause in terms of money, time, reputation and thus 
entire business loss until it is too late. Never neglect se-
curity, and stay safe.
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