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ايد ا 

هذا العام هو عام املغفور له باإذن اهلل زايد بن �صلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه ورحمه رحمة 

وا�صعة فهو �صانع االحتاد وباين االإمارات ونا�صر العدل واحلكمة وموؤ�ص�س نه�صة االحتاد .

كان   ، كلها  االإم��ارات يف جماالت احلياة  نه�صة  وبناء  والعطاء  لزايد عبقرية يف احلكم  كان 

اإاّل  احلياة  يهمل جانبًا من جوانب  ، مل  واالحتاد  الوحدة  باأهمية  وموؤمنًا  للوطن  خمل�صًا وحمبًا 

واأواله اهتمامًا واأ�صر على تطويره وحت�صينه ، وكان االإن�صان يف مقدمة اهتمامه فافتتح املدار�س 

واجلامعات ودعم العلم واالبتكار وف�صح املجال للمراأة االإماراتية لكي تنخرط يف املجتمع وتكون 

واالإبتكار ويف مناحي احلياة  االبداع  والتعمري ويف  البناء  ، ويف  والتعليم  العلم  عن�صرًا فاعاًل يف 

كلها .

كان زايد رحمه اهلل قائدًا فذًا يف بناء دولة ح�صارية ي�صار اإليها بالبنان، واإذا اأردنا احلديث 

عن حكمته وعدله واإن�صافه وجوده وعطائه واإ�صراره على االإجناز وغري ذلك الحتجنا اإىل اأ�صفار .

لقد اأفلحت قيادتنا الر�صيدة يف اأن يكون هذا العام )عام زايد( ذلك القائد الذي لن ين�صاه 

اأبناء االإمارات ، ولن ين�صاه التاريخ ، الأن مكانه بني القادة �صيبقى يف ال�صدارة رحم اهلل موؤ�ص�س 

وطننا العزيز ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان وحفظ اهلل لنا قائدنا �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان رئي�س دولة االإمارات العربية املتحدة واأ�صحاب ال�صمو ال�صيوخ اأع�صاء املجل�س 

االأعلى حكام االإمارات .

اب رال د ب �ش ن 

الفتتاحية
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل �شفري ال�شومال

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل القن�شل ال�شعودي

ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
ب���ن �صقر  ���ص��ع��ود  ال�����ص��ي��خ 
املجل�س  ع�صو  القا�صمي 
راأ�س اخليمة  االأعلى حاكم 
مدينة  يف  �صموه  ق�صر  يف 
�صعادة  حم��م��د   ب��ن  �صقر 
حممد  �صيخي  عبدالقادر 
جمهورية  �صفري  احل��امت��ي 
الذي  الفيدرالية  ال�صومال 
�صموه  ع��ل��ى  لل�صالم  ق���دم 
انتهاء فرتة عمله  مبنا�صبة 

لدى الدولة. 
ال�صمو  �صاحب  ومتنى 
حاكم راأ�س اخليمة لل�صفري 
املهام  يف  والنجاح  التوفيق 

امل�صتقبلية مثنياً على ما قام به خالل فرتة 
بني  القائمة  للعالقات  توطيد  من  عمله 

البلدين يف العديد من املجاالت. 

حممد  بن  �صقر  ال�صيخ  اللقاء  ح�صر 

لنادي  االأعلى  الرئي�س  القا�صمي  بن �صقر 

و�صعادة  الثقايف  الريا�صي  اخليمة  راأ���س 

الديوان  امل�صت�صار يف  الكيت  اأحمد  حممد 

االأمريي و�صعادة را�صد �صويدان اخلاطري 

مدير عام دائرة الت�صريفات وال�صيافة. 

ال�صمو  �صاحب   ا�صتقبل 
�صقر  ب���ن  ���ص��ع��ود  ال�����ص��ي��خ 
املجل�س  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي 
االأعلى حاكم راأ�س اخليمة يف 
ق�صر �صموه يف مدينة �صقر 
بن  ال��ه��ادي  عبد  ب��ن حممد 
عام  قن�صل  ال�صايف  حممد 
ال�صعودية  العربية  اململكة 
لل�صالم  قدم  الذي  ال�صقيقة 
ت�صلمه  مبنا�صبة  �صموه  على 

مهام من�صبه لدى الدولة.
ال�صمو  �صاحب  ورح���ب 
ح����اك����م راأ�����������س اخل���ي���م���ة 
ال�صعودي  ال��ع��ام  بالقن�صل 
االإقامة  طيب  له  متمنيًا   ..

يف بلده الثاين االإمارات والتوفيق يف تعزيز 
البلدين  ب��ني  امل�����ص��رتك  ال��ت��ع��اون  اأوا����ص���ر 

ال�صقيقني على خمتلف ال�صعد.
جرى خالل اللقاء ا�صتعرا�س العالقات 

وال�صعبني  ال��ب��ل��دي��ن  ت��رب��ط  ال��ت��ي  االأخ���وي���ة 

ال�صقيقني و�صبل توطيدها يف �صتى املجاالت.

ال�صيخ �صقر بن حممد   .. اللقاء  ح�صر 

لنادي  االأعلى  الرئي�س  القا�صمي  �صقر  بن 

و�صعادة  الثقايف  الريا�صي  اخليمة  راأ����س 

امل�صت�صار يف حكومة  ال�صام�صي  مبارك علي 

راأ�س اخليمة وحممد اأحمد الكيت امل�صت�صار 

يف الديوان االأمريي. 
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ويل عهد راأ�س اخليمة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

�صعود  بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  ت��راأ���س 
بن �صقر القا�صمي ويل عهد راأ�س اخليمة 
االجتماع  اليوم  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 

االعتيادي الرابع للمجل�س لعام 2017 .
و�صادق املجل�س يف بداية جل�صته على 
ا�صتعر�س  ثم  ال�صابق  اجتماعه  حم�صر 
اأعماله  ج��دول  على  املدرجة  املو�صوعات 
احلكومية  اخلدمات  بتطوير  ال�صلة  ذات 
واالرت��ق��اء  الت�صريعية  املنظومة  وتعزيز 

باأداء اجلهاز احلكومي.
اللجنة  تقرير  على  املجل�س  اط��ل��ع  و 
مو�صوعات  من  ت�صمنه  وما  االقت�صادية 
واأقر  االقت�صادي  بال�صاأن  تت�صل  وق�صايا 
بها  املرتبطة  التو�صيات  م��ن  جمموعة 
جدول  على  النهائية  املوافقة  متت  حيث 
والت�صاريح  الرتاخي�س  وغرامات  ر�صوم 

االقت�صادية متهيدًا لالإ�صدار.
ك��م��ا مت��ت امل��واف��ق��ة ع��ل��ى م���ب���ادرة ” 
االأعمال  بيئة  حت�صني  بهدف   ” ت�صاهيل 
املبادرة  و�صرتكز  االإمارة  تناف�صية  وتعزيز 
التجارة  ق��ط��اع  على  االأوىل  امل��رح��ل��ة  يف 
اإج���راءات  تقلي�س  اإىل  وت�صتند  العامة 

وتخفي�س  املائة  75 يف  بن�صبة  الرتاخي�س 
التجارية  الرخ�س  اإ���ص��دار  ر�صوم  تكلفة 

اجلديدة وفقًا الآليات حمددة.
مناخ  تقرير  تو�صيات  املجل�س  واأق���ر 
تعزيز  ح��ي��ث  م��ن  االإم�����ارة  االأع���م���ال يف 
م�صتوى جودة اخلدمات احلكومية املقدمة 
وحتقيق  عالية  قيمة  الإ�صفاء  للم�صتثمرين 
التي  الر�صوم  مقابل  اأعلى  خدمي  م��ردود 

يتم تقا�صيها لالأغرا�س املختلفة.
متكامل  نظام  بو�صع  املجل�س  ووج��ه 
وت�صمني  املتنقلة  العربات  ن�صاط  لتنظيم 
م�صروع قانون التنظيم العقاري بال�صوابط 
االإلكرتونية  للتعامالت  ال��الزم��ة  واالأط���ر 

املرتبطة بهذا القطاع.
”جلنة  ت��ق��ري��ر  املجل�س  وا���ص��ت��ع��ر���س 
حيث  والذكي“  االإل����ك����رتوين  ال��ت��ح��ول 
والربط  التكامل  بجهود  االإح��اط��ة  مت��ت 
االإلكرتوين مع اجلهات املحلية واالحتادية 
و�صري العمل يف تطوير املن�صة االإلكرتوين 

املرتبطة بذلك.
توظيف  ح�صن  اأهمية  املجل�س  واأك���د 
مت  التي  الرقمي  التحول  م�صاريع  فر�س 

االإلكرتوين  بالتوقيع  يتعلق  فيما  اإجنازها 
والهوية الذكية ل�صمان كفاءة عمل اجلهاز 
احلكومي وتطوير عملية تقدمي اخلدمات 

للجمهور.
تطوير  م�صروع  على  املجل�س  وواف���ق 
بالتن�صيق مع دائرة  التعليم الذكي  من�صة 
خا�صية  توفري  وم�صروع  الب�صرية  امل��وارد 
 Apple ” ال��دف��ع ال��ذك��ي ع��ن ط��ري��ق 
Pay ” ل�صداد الر�صوم لبع�س اخلدمات 
يتم  اأن  ع��ل��ى  اأوىل  كمرحلة  احل��ك��وم��ي��ة 
بنهاية  اخلدمات  كل  تغطية  من  االنتهاء 

الربع االأول من عام 2018.
ك��م��ا وج���ه امل��ج��ل�����س ه��ي��ئ��ة احل��ك��وم��ة 
االإلكرتونية باإعداد خطة �صاملة ومتكاملة 
ال��واع��دة يف  ال��ك��ف��اءات  ل��رن��ام��ج تطوير 
املهارات  الكت�صاب  املعلومات  تقنية  جمال 
وال����ق����درات ال��ت��ق��ن��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة ال��الزم��ة 
احلديثة  التقنية  االأن��ظ��م��ة  م��ع  للتعامل 
املطبقة يف احلكومة بالتعاون مع ال�صركاء 

اال�صرتاتيجيني ذوي العالقة.
وناق�س املجل�س تقرير ” جلنة ال�صحة 
العامة والبيئة ” حيث اأقر املجل�س التو�صية 
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مواد  ا�صتخدام  بحظر  املرتبطة  اخلا�صة 
من  االإ�صب�صتو�س  م��ن  امل�صنوعة  البناء 
حيث تكثيف اجلانب الرقابي على االأ�صواق 
والتنمية  البيئة  حماية  هيئة  بني  بالتعاون 
من  والتاأكد  االقت�صادية  التنمية  ودائ��رة 
هذه  م��ن  التجارية  امل��ح��الت  مباين  خلو 

املادة الأغرا�س الرتاخي�س االقت�صادية.
تلوث  مكافحة  خطة  املجل�س  واأج���از 
البيئة ورمي املخلفات يف املوا�صم ال�صياحية 
اجلانب  تفعيل  خ��الل  م��ن  واالح��ت��ف��االت 
البيئية  الثقافة  وبناء  واالإعالمي  التوعوي 

وو�صع ال�صوابط ال�صلوكية لتعزيز ذلك.
الت�صريعية  املنظومة  تطوير  اإطار  ويف 
دائ��رة   ” م��ذك��رة  على  املجل�س  واف���ق   ..
�صامل  قانون  الإع���داد   ” واملتاحف  االآث���ار 
املرتبطة  واالأن�صطة  الدائرة  عمل  لتنظيم 
ب��اخ��ت�����ص��ا���ص��ات��ه��ا مب���ا ي��ع��زز امل��ق��وم��ات 

يف  وي�صاهم  لالإمارة  والثقافية  التاريخية 
تطوير املعامل االأثرية.

كما وافق على مذكرة ” دائرة التنمية 
االقت�صادية ” باإعداد قانون بتعديل بع�س 
ب�صاأن   2016 لعام   4 رقم  القانون  اأحكام 
من  ميكنها  مب��ا  ال��دائ��رة  تنظيم  اإع����ادة 
ح�صن اأداء املهام واالخت�صا�صات املنوطة 
كل  مع  واالن�صجام  التوافق  وحتقيق  بها 

الت�صريعات ذات العالقة.
تنظيم  الئحة  م�صروع  املجل�س  واأق���ر 
االن�صباط املوؤ�ص�صي لل�صركات التجارية يف 
االإمارة يف ظل الت�صريعات والقوانني ذات 
ال�صلة حيث تهدف الالئحة اإىل امل�صاهمة 
وتنظيم  االقت�صادية  البيئة  تطوير  يف 
حقوق  وحماية  ال�صركات  حوكمة  قواعد 
امل�صاهمني ودعم تدفق اال�صتثمار االأجنبي 
املنظمة  القوانني  اأحكام  تطبيق  و�صمان 

لذلك.
كما وافق على م�صروع حتديث الالئحة 
يف  البناء  وموا�صفات  ل�صروط  التنفيذية 
العمرانية  النه�صة  ي��واك��ب  مب��ا  االإم����ارة 
وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ط��وي��ر ال��ع��ق��اري 
احل�صرية  التنمية  م�صتقبل  وا�صت�صراف 
التنظيمية  االأ���ص�����س  وو���ص��ع  امل�����ص��ت��دام��ة 

املتقدمة لعملية الت�صييد والتعمري.
الهيئة  ك��ت��اب  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  واط��ل��ع 
واالأزم����ات  ال���ط���وارىء  الإدارة  ال��وط��ن��ي��ة 
عمل  فريق  ت�صكيل  على  وواف��ق  والكوارث 
الإدارة الطوارىء واالأزمات والكوارث على 
التنفيذي  املجل�س  يتبع  االإم���ارة  م�صتوى 
يف  االأع��م��ال  ا�صتمرارية  برنامج  ملتابعة 
تقارير  ورف���ع  احلكومية  ال��دوائ��ر  جميع 
اإىل اجل��ه��ات  ب��ذل��ك  االإجن�����از اخل��ا���ص��ة 

املعنية.

بلدية راأ�س اخليمة حت�شل على جائزة التميز
 يف تنفيذ تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية

راأ������س اخليمة  ب��ل��دي��ة  دائ�����رة  ح�����ص��ل��ت 
تطبيقات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ال��ت��م��ي��ز  ج���ائ���زة  ع��ل��ى 
م�صتوى  ع��ل��ى  اجل��غ��راف��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��م 
قبل  من  واملمنوحة   ، البلديات  لعام  2017  

�صركة جي�صتك وكالء �صركة ايزري يف ال�صرق 

االو�صط .
Excellence in GIS Implemen-

tation )EGI( Award 2017

بن  حممد  منذر  �صعادة  االحتفال  ح�صر 
راأ�س اخليمة  بلدية  الزعابي  مديرعام  �صكر 
الذي قام با�صتالم اجلائزة من املدير التفيذي 
ل�صركة جي�صتك وكالء �صركة ايزري يف ال�صرق 
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حممد  وال�صيد  االأو���ص��ط 
مدير  ب��واحل��م��ام  جا�صم 
املتعاملني  �صعادة  مركز 
موظفي  م��ن  وجم��م��وع��ة 
م��رك��ز ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات 

اجلغرافية بالدائرة.
م���ن���ح  مت  ح������ي������ث 
اجلائزة لتميزمركز نظم 
امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة 
ا�صتخدام  يف  ب��ال��دائ��رة 
اأح���دث االأن��ظ��م��ة يف هذا 

املجال  .

اجتماع تن�شيقي لقانون الأنظمة لأمن املن�شاآت يف دائرة بلدية راأ�س اخليمة
راأ���س  بلدية  نظمت 
اخل����ي����م����ة اج���ت���م���اع���ًا 
ت��ن�����ص��ي��ق��ي��ًا ب��ال��ت��ع��اون 
م����ع ال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة 
التنمية  ودائرة  لل�صرطة 
االق���ت�������ص���ادي���ة وه��ي��ئ��ة 
وح�صر   ، العامة  امل��وارد 
راأ���س  بلدية  دائ���رة  م��ن 
منذر  ���ص��ع��ادة  اخل��ي��م��ة 
مدير  الزعابي  �صكر  بن 
راأ���س  بلدية  ع��ام دائ��رة 
�صلطان  وحممد  اخليمة 
قطاع  م��دي��ر  ال��زع��اب��ي 
االأرا����ص���ي وح�����ص��ر من 

العميد  من  كل  لل�صرطة  العامة  القيادة 
امل��وارد  ع��ام  مدير  الطري  اأح��م��د  جمال 
واخلدمات امل�صاندة ،والعميد غامن اأحمد 
ال�صرطية،  العمليات  ع��ام  م��دي��ر  غ��امن 
مدير  احلميدي  �صعيد  حممد  والعميد 
حممد  ،واملقدم  املركزية  العمليات  عام 
اإدارة  م���دي���ر  االأح���م���د  ع��ب��دال��رح��م��ن 
اخل��دم��ات االإل��ك��رتون��ي��ة واالت�����ص��االت، 
واملقدم عمر حممد الطنيجي نائب مدير 
اإدارة اخلدمات االإلكرتونية واالت�صاالت، 
البزي مدير  اأول جنم عبداهلل  وامل��الزم 
اأ�صماء حممد  فرع الرتاخي�س ،واملالزم 

عبيد مكتب قائد عام ال�صرطة ومن دائرة 
التنمية االقت�صادية الدكتور عبدالرحمن 
ال�صايب النقبي مدير عام دائرة التنمية 
امل���وارد  هيئة  م��ن  وح�صر  االقت�صادية 
العامة ال�صيدة مي�صون الذهب مدير هيئة 

املوارد العامة باالإنابة.
اآلية  ومنها    ومت طرح عدة موا�صيع 
ال�صالمة  ب�صهادة  التجارية  العقود  ربط 
االأم��ن��ي��ة ب��ني دائ����رة ال��ب��ل��دي��ة وال��ق��ي��ادة 
الرخ�س  رب��ط  واآل��ي��ة  لل�صرطة،  العامة 
بني  االأمنية  ال�صالمة  ب�صهادة  التجارية 
وال��ق��ي��ادة  االق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية  دائ���رة 
العامة لل�صرطة، والربط االلكرتوين بني 

اجلهات املخت�صة لنظام حماية.
ورح����ب ���ص��ع��ادة م��دي��ر ع���ام دائ���رة 
البلدية باحل�صور مثمنًا اجلهود املبذولة 
تفعيل  ���ص��ب��ي��ل  يف  امل�����ص��ت��م��ر  وال���ت���ع���اون 
الأمن  التقنية  االأنظمة  قانون  اإج���راءات 
مدير  وا�صتعر�س  االإم���ارة.  يف  املن�صاآت 
مبادرة  االقت�صادية  التنمية  دائرة  عام 
للرخ�س  دقيقة   15 خ��الل  الرتخي�س 
خاللها  من  العمل  يتم  والتي  اجل��دي��دة 
يف جميع اإمارات الدولة ، ومت ا�صتعرا�س 
حتليل الو�صع القائم وحتديات املوؤ�صرات 
الدولية ، ومناق�صة موؤ�صرات بدء االأعمال 
املقبلة  الفرتة  يف  اخليمة  راأ���س  الإم���ارة 
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جلنة �شوؤون التقنية والطاقة بـ » الوطني الحتادي «
 تقوم بزيارات ميدانية لراأ�س اخليمة والفجرية

قامت جلنة �صوؤون التقنية والطاقة 
الوطني  باملجل�س  امل��ع��دن��ي��ة  وال����روة 
ب��زي��ارات  يومني  م��دى  على  االحت���ادي 
م��ي��دان��ي��ة مل��ق��ري ال��ه��ي��ئ��ة االحت���ادي���ة 
راأ�س  اإمارتي  بلديتي  و  واملاء  للكهرباء 
خطة  �صمن  وذل��ك  والفجرية  اخليمة 
عملها لدرا�صتها مو�صوع �صيا�صة الهيئة.

���ص��ارك يف ال���زي���ارة م��ن اأع�����ص��اء 
ال��ل��ج��ن��ة ���ص��ع��ادة ك��ل م��ن حم��م��د علي 
را�صد  وعفراء  اللجنة  رئي�س  الكمايل 
الب�صطي مقررة اللجنة، وجمال حممد 

احلاي، وعائ�صة را�صد ليتيم، وفي�صل حارب 
الذباحي.

اللجنة  اإن  الكمايل  حممد  �صعادة  وق��ال 
الهيئة  �صيا�صة  مو�صوع  ومناق�صة  بحث  تبنت 
وتقدمي  لدرا�صته  وامل��اء  للكهرباء  االحتادية 
تقرير عنه �صمن حماور اخلطة اال�صرتاتيجية 
للهيئة، وتطوير اخلدمات املقدمة للمواطنني، 

ور�صوم اخلدمات املقدمة للمواطنني.

وقد ا�صتهلت جلنة �صوؤون التقنية والطاقة 

والروة املعدنية اأوىل زياراتها امليدانية الإمارة 

االحتادية  الهيئة  مقري  بزيارة  اخليمة  راأ�س 

للكهرباء واملاء وبلدية راأ�س اخليمة، وكان يف 

ا�صتقبالها �صعادة منذر بن �صكر الزعابي مدير 

عام البلدية واملهند�س عبداهلل �صمحان املدير 

واملهند�س  الفنية،  ال�صوؤون  لقطاع  التنفيذي 

التخطيط،  اإدارة  مدير  العبدويل  ع��ب��داهلل 

ومن الهيئة االحتادية التقت اللجنة جمموعة 

القطاعات  ومهند�صي  االإدارات  م��دراء  من 

املختلفة.

مقر  ال��ل��ج��ن��ة  زارت  ال��ث��اين  ال��ي��وم  ويف 

الفجرية،  وبلدية  الفجرية  اإم��ارة  يف  الهيئة 

امل��ه��ن��د���س حم��م��د �صيف  ���ص��ع��ادة  وال��ت��ق��ت 

وعبداهلل  الفجرية،  بلدية  عام  مدير  االأفخم 

واملهند�س  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ن��ائ��ب  احل��ن��ط��وب��ي 

وال��ت��وق��ع��ات ل��ه��ذه امل��وؤ���ص��رات 
حول ترتيب االإمارة عامليًا على 
اأن تكون يف املرتبة )87( وفقًا 
خلطة عمل الدائرة ومع تزايد 
الرتخي�س  اإج������راءات  ع���دد 

يرتاجع و�صع االإمارة.
ا���ص��ت��ه��ل ال��ع��م��ي��د ج��م��ال 
اأحمد الطري مدير عام املوارد 
حديثه  امل�صاندة  واخل��دم��ات 
البلدية  دائرة  من  كاًل  �صاكرًا 
االقت�صادية  التنمية  ودائ���رة 
العامة  القيادة  مع  لتعاونهما 
اإج���راءات  تفعيل  يف  لل�صرطة 
الأمن  التقنية  االأنظمة  قانون 

املن�صاآت والذي يهدف اإىل حتقيق االأمن 
واالأم�����ان يف االإم�����ارة وذل���ك ب��ن��اء على 
راأ�س  اإمارة  حاكم  من  ال�صادر  املر�صوم 
امل��وارد  هيئة  دور  اإىل  اأ���ص��ار  و  اخليمة، 
العامة يف تفعيل قانون احلماية من خالل 

التزويد والتن�صيق ب�صاأن مقدمي اخلدمة.

دائرة  موافاة  مت  االجتماع  نهاية  يف 

البلدية بن�صخة من مر�صوم قانون االأنظمة 

التقنية الأمن املن�صاآت ال�صادر من حاكم 

االإمارة، وت�صكيل فريق عمل تن�صيقي مع 

تفعيل  اإج��راءات  لت�صهيل  البلدية  دائ��رة 

املن�صاآت،  الأم��ن  التقنية  االأنظمة  قانون 

مع  االإي��ج��ار  عقود  جتديد  بربط  والبدء 

من  بدءًا  االأمنية  ال�صالمة  �صهادة  توافر 

عام2018 من دائرة البلدية .
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القيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة تزور مركز نظم املعلومات اجلغرافية
واالزده��ار  التقدم  مواكبة  اإطار  يف 
والنهو�س باإجنازات الدوائر احلكومية 
واملحلية يف االإمارة ،زار وفد من القيادة 
العامة ل�صرطة راأ�س اخليمة مركز نظم 
املكانية  البيانات  ق�صم   – املعلومات 
البلدي  املجل�س  قاعة  يف  اجتماع  وعقد 
ب��دائ��رة ب��ل��دي��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة، وذل��ك 
الطرفني  بني  التفاهم  مذكرة  لتفعيل 
واالط����الع  م���وؤخ���رًا  توقعيها  مت  ال��ت��ي 
املعلومات  نظم  م��رك��ز  خ��دم��ات  على 

اجلغرافية.  
بلدية  دائ��رة  من  االجتماع  وح�صر 
راأ�س اخليمة كل من املهند�س عبد اهلل 

اخلنبويل  �صيف  عائ�صة  املهند�صة  و  �صمحان 
املكانية  البيانات  ق�صم  موظفي  م��ن  وع��دد 
وق�����ص��م امل�����ص��اري��ع اجل��غ��راف��ي��ة وح�����ص��ر من 

القيادة العامة ل�صرطة راأ�س اخليمة، الرائد/

�صيف   / النقيب  الطنيجي،  حممد  جا�صم 

حممد �صالح واملالزم االأول / خليل اإبراهيم 

�صامل  �صلطان  االأول/  امل���الزم  املن�صوري، 

اخلاطري،  املالزم / هزاع حمد العرياين .

هذه  والتعاون  التوا�صل  جماالت  وتهدف 

الزيارة لتبادل اخلرات وفتح توا�صل التعاون 

بني اجلهتني.

اإدارة  مدير  اخل��دمي  عبداهلل 
واالأرا�صي،  الهند�صية  ال�صوؤون 
التقت  االحت��ادي��ة  الهيئة  وم��ن 
م��دراء  م��ن  جمموعة  اللجنة 
االإدارات ومهند�صي القطاعات 

املختلفة.
و اأكد اأع�صاء اللجنة خالل 
االحتادية  الهيئة  ممثلي  لقاء 
توعية  �صرورة  واملاء  للكهرباء 
الهيئة  ب����اإج����راءات  امل��ج��ت��م��ع 
الكهرباء  ف��وات��ري  حت�صيل  يف 
وط��ري��ق��ة ال���دف���ع وت��ف��ا���ص��ي��ل 
م�صح  واإج��������راء  ال���ف���وات���ري، 
ودرا�����ص����ات اج��ت��م��اع��ي��ة ح��ول 

عدم  درا���ص��ة  وم��راع��اة  االأ�صعار 
للتاأكد من  الفواتري  �صداد  على  البع�س  قدرة 
هذا  ودرا���ص��ة  وامل���ادي  االجتماعي  و�صعهم 
العالقة يف  بالتعاون مع اجلهات ذات  ال�صاأن 

الدولة.
و�صع  اأهمية  على  اللجنة  اأع�صاء  �صدد  و 
خطط للتوعية، واإبالغ جمهور املتعاملني باأية 
اإجراءات تقوم بها الهيئة تتعلق بفر�س ر�صوم 
و�صرورة  كافية،  مدة  قبل  اخلدمات  قطع  اأو 

اإ�صراك املجتمع يف و�صع �صيا�صات الهيئة.
زي��ارات��ه��م  يف  اللجنة  اأع�����ص��اء  ناق�س  و 
امليدانية ن�صب التوطني لدى الهيئة يف خمتلف 
تواجه  التي  والتحديات  الفنية،  ال��وظ��ائ��ف 
م�صاريع  بع�س  تنفيذ  يف  والهيئة  البلديات 
املياه  ا�صتدامة  وم�صاريع  املتجددة  الطاقة 
وال��ط��اق��ة واالإج�����راءات ال��ت��ي تتم يف ح��االت 

الطوارئ وا�صتنزاف املوارد املائية.
و اأك����د مم��ث��ل��و ب��ل��دي��ت��ي راأ������س اخل��ي��م��ة 
مع  اإل��ك��رتوين  رب��ط  اإي��ج��اد  اأهمية  والفجرية 

الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء لت�صهيل تقدمي 
اخلدمات للمتعاملني وت�صريع االإجراءات.

الزعابي  �صكر  ب��ن  منذر  �صعادة  ثمن  و 
جلنة  زيارة  االأفخم  حممد  املهند�س  و�صعادة 
املعدنية  وال����روة  وال��ط��اق��ة  التقنية  ���ص��وؤون 
املجل�س  اهتمام  تعك�س  اأنها  واأك��دا  للبلديات 
مبا  ال��دول��ة  يف  احل��ي��وي��ة  اخل��دم��ات  بتطوير 
االإمارات عامليًا،  ي�صهم يف تعزيز �صمعة دولة 
للمواطنني  والرفاهية  ال�صعادة  يحقق  ومب��ا 

وجلميع املقيمني على اأر�س الدولة.
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ArcGIS Pro دائرة بلدية راأ�س اخليمة تقيم دورة تدريبية على برنامج
راأ������س اخليمة  ب��ل��دي��ة  دائ�����رة  دع���ت 

موظفيها مبركز نظم املعلومات اجلغرافية 

الرنامج  حل�صور  املكانية  البيانات  ق�صم 

املعلومات  نظم  ب��اإدارة  اخلا�س  التدريبي 

Ar -  جلجلغرافية للتدريب على برنامج

 GIS Pro
عن  �صحويل  حممد  امل���درب  وحت���دث 

اجلغرافية  املعلومات  نظم  علوم  تطبيق 

دائرة بلدية راأ�س اخليمة 
تنظم دورة تاأهيل املوظفني اجلدد

الفعال  والتوجيه  التعريف  منطلق  من 
تعميق  على  والتحفيز  اجل���دد  للموظفني 
لتحقيق  متينًا  اأ�صا�صًا  ت�صكل  التي  املعرفة 
عملية النجاح وتعزيز عالقات العمل . دعت 
دائرة بلدية راأ�س اخليمة موظفيها اإىل دورة 

تاأهيل املوظفني اجلدد.
مطر  حممد  د.  املحا�صر  ال��دورة  قدم 
املهني  والتطوير  للتدريب  اإمن��اء  مركز  من 
مفهوم  ع��ن  فيها  حت��دث  حيث   ، االإداري 
التي  اخلم�صة  االإداري��ة  العمليات  و  االإدارة 
تتمثل يف التخطيط، والتنظيم، والتوظيف ، 

و التوجية والرقابة. 
التي  امل�صكالت  ح��ل  كيفية  �صرح  كما 

ت��واج��ه��ه امل��وظ��ف��ني اجل���دد و اأه���م امل��ه��ارات 
قدرة  وم�صتوى  اتباعها  يجب  التي  ال�صرورية 
املوظف على التعامل مع هذه التحديات ودرا�صة 
الهدف  اإىل  للو�صول  املتدرجة  اخلطوات  اأهم 

واتخاذ القرار ال�صليم .وقد تناول اأي�صًا اأ�ص�س 

و  املتميزة  اخلدمة  ت�صكل  التي  العمالء  خدمة 

فن التعامل مع اجلمهور ومدى اأهمية التعامل 

اأ�صا�صًا  يعتر  الذي  اخلدمة  لطالبي  بالن�صبة 

يجب اأن ينطلق منه القائمون . 

من  يومني  دام��ت  التي  ال���دورة  واختتمت 

بتوزيع  2017م،    دي�صمر   11  –  10 ت��اري��خ 

ال�صهادات على موظفي الدائرة  

نظمت دائرة بلدية راأ�س اخليمة 
دورة تدريبة بعنوان  » خدمة العمالء �شبع جنوم «

املوارد  – ق�صم  راأ���س اخليمة  بلدية  دائ��رة  نظمت 

الب�صرية- دورة تدريبة حتت عنوان خدمة العمالء �صبع 

جنوم قدمها الدكتور اإبراهيم املن�صوري ملدة يومني .

امل�صاركني  مهارات  تنمية  اإىل  الدورة  وتهدف هذه 

يف خدمة العمالء اإىل فن التعامل مع العمالء واأهمية 

من  املختلفة  االأمن��اط  مع  والتعامل  للموؤ�ص�صة  العميل 

اأدائهم  بتح�صني  يرغبون  الذين  ،واملوظفني  العمالء 

للح�صول على اأعلى م�صتويات ر�صا العمالء.

اإيل تطوير  ال��دورة ت�صعى   اأن مثل هذه  وال�صك يف 

خدمة  وموظفي  العميل  بني  االأداء  وحت�صني  املهارات 

العمالء .
ح�صر الدورة عدد من موظفي وموظفات خدمة العمالء ومت 

توزيع �صهادات م�صاركة يف نهاية الدورة .
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بدائرة بلدية راأ�س اخليمة  
دورة تدريبية ملفت�شي هيئة راأ�س اخليمة لتنمية ال�شياحة 

بلدية  دائ�����رة  ن��ظ��م��ت 

الرقابة  راأ�س اخليمة ق�صم 

ال�صحة  ب���اإدارة  الغذائية 

ت��دري��ب��ي��ة  دورة  ال���ع���ام���ة 

اخليمة  راأ�س  هيئة  ملفت�صي 

بعنوان  ال�صياحة  لتنمية 

ال�����ص��الم��ة  اأ���ص��ا���ص��ي��ات   :

التفتي�س  ونظم  ال�صحية 

ب��ق��اع��ة امل��ج��ل�����س ال��ب��ل��دي 

�صمن  وذل�����ك  ب���ال���دائ���رة 

خطة تطوير املهارات ونقل 

هيئة  مل��ف��ت�����ص��ي  اخل�����رات 

راأ�س اخليمة لتنمية ال�صياحة.

الغذائية  الرقابة  ق�صم  من  حممد  مدثر  عروة  ال�صيد  وقدم 

ال�صالمة  الأ�صا�صيات  تف�صيليًا  �صرحًا  العامة  ال�صحة  ب���اإدارة 

فيها  التحكم  وط��رق  املخاطر  وم�����ص��ادر  وال�صحية  الغذائية 
ب��اإدارة  املتبعة  املمار�صات  اأف�صل  عن  احلديث  اإىل  باالإ�صافة 

ال�صحة العامة ملفت�صي هيئة راأ�س اخليمة لتنمية ال�صياحة .
ويف نهاية الدورة مت توزيع �صهادات امل�صاركة على املفت�صني . 

كما   ArcGIS Pro ب��رن��ام��ج  ع��ل��ى 
املختلفة  اال�صتخدام  ط��رق  اأي�صًا  عر�س 
تطبيق  اأثناء  بفعالية  بالرنامج  اخلا�صة 

التحاليل اجلغرافية واملكانية.

ح�����ص��ر ال�����دورة م��وظ��ف��و م��رك��ز نظم 
قواعد  واأخ�صائيو  اجلغرافية  املعلومات 

البيانات اجلغرافية . 
القاعة  يف  اأقيمت  ال���دورة  ب��اأن  يذكر 

اخليمة  راأ����س  بلدية  ب��دائ��رة  الرئي�صية 
االأ�صتاذ  وق��ام  اأي��ام  ثالثة  ملدة  وا�صتمرت 
امل�صاركة  �صهادات  بتوزيع  �صحويل  حممد 

على املتدربني.

ور�شة عمل عن القيادة وبناء اإدارة التميز بدائرة البلدية
الب�صرية  امل�����وارد  ق�����ص��م  ن��ظ��م 

بالقاعة الرئي�صية بدائرة بلدية راأ�س 

اخليمة ور�صة عمل بعنوان )القيادة 

ق��دم��ت��ه��ا  ال��ت��م��ي��ز(  اإدارة  وب���ن���اء 

املهند�صة عائ�صة �صيف ال�صحي.

الور�صة جمموعة من  ا�صتهدفت 

اخليمة  راأ���س  بلدية  دائ��رة  موظفي 

وك����ان ال���ه���دف االأ���ص��ا���ص��ي ت��اأه��ي��ل 

امل��ه��ارات  على  للح�صول  املوظفني 

عدة  ال��ور���ص��ة  وت��ن��اول��ت   ، القيادية 

القيادة  اأهمية  �صمنها  من  حم��اور 

ع�صر  يف  للقادة  اجلديد  وال���دور   ،

املعرفة ، وال�صمات االإبداعية للقادة 

وغري ذلك.

احل�صور  على  امل�صاركة  �صهادات  توزيع  مت  الور�صة  نهاية  ويف 

الذين بلغ عددهم 30 ثالثني موظفًا. 
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ق�شم املوارد الب�شرية يختتم عام 2017 وي�شتقبل عام 2018 بتفاوؤل
الب�صرية  امل���وارد  بق�صم  متمثله  البلدية  دائ��رة  من  حر�صًا 
الطبيعي  التحفيز  اأن  باعتبار  للموظفني،  املحفزات  اإ�صافة  على 
اإن�صانية  رغ��ب��ات  لديهم  النا�س  ك��ّل  اأّن  على  يعتمد  للموظفني 
يكون  واأن  التمكن،  يف  الرغبة  عندهم  و   . واالإجن��از  لالنت�صاب، 
التحديات  ومواجهة  االأه��داف  تطوير  حيث  من  معنى،  لعملهم 
التي تعرت�س عملهم ، فقد عمل ق�صم املوارد الب�صرية على ت�صجيع 
جميع املوظفني من التمكن يف حتمل امل�صوؤوليات وفر�س القيادة، 
يف  التميز  حيث  من  العمل  مهمات  يف  االأداء  مقيا�س  وتطوير 

اإنتاجية العمل وبناء على ذلك .
عام  )نختتم  �صعار  حتت  فعالية  الب�صرية  امل��وارد  ق�صم  اأقام 
2017 ون�صتقبل 2018 بتفاوؤل ملوظفات الق�صم(  ، حيث ت�صمنت 
الفعالية عدة م�صابقات خللق جو املرح وال�صعادة ال�صتقبال عام 

2018 ، الإ�صفاء الدافع التحفيزي لدى املوظفني لبذل مزيد من 
اجلهد والعطاء املتوا�صل .

حما�شرة تعريفية عن �شريبة القيمة امل�شافة
ب�صاأن  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  حكومة  توجهات  مع  متا�صيًا 

تطبيق �صريبة القيمة امل�صافة ابتداًء من 1/1/ 2018. 

مت تنظيم حما�صرة تعريفية عن �صريبة القيمة امل�صافة وتاأثريها على 

عمليات بق�صم اخلدمات االإدارية وق�صم املوارد املالية بالدائرة.

حتدث ال�صيد لوؤي ال�صيوف م�صت�صار امل�صرتيات و ع�صو اللجنة العليا 

امل�صرفة على تطبيق �صريبة القيمة امل�صافة واللجان التابعة لها يف حكومة 

راأ�س اخليمة ، وقدم ملحة عن مبداأ ال�صريبة و غايات تطبيقها و اأهميتها 

واإدارة  �صريبي،  مناخ  يف  معها  التعامل  كيفية  و�صرح  التنمية  م�صرية  يف 

القيمة  �صريبة  اأث��ر  عن  حتدث  كما  ال�صريبة  تطبيق  ظل  يف  امل�صرتيات 

عمل  وكيفية  العقود  اإبرام  واآلية  املختلفة  الدائرة  ن�صاطات  على  امل�صافة 

اأوامر ال�صراء وعمل املقارنات وتاأثرها بوجود �صريبة القيمة امل�صافة ثم 

�صحتها  و�صروط  لها  القانوين  وال�صكل  ال�صريبية  الفاتورة  مكونات  �صرح 

واالنعكا�صات املالية جراء تطبيق ال�صريبة.
ح�صر املحا�صرة رئي�س ق�صم اخلدمات االإدارية ال�صيدة مرمي جاوي 
وموظفو �صعبة امل�صرتيات بالدائرة وبع�س املوظفني من ق�صم املوارد املالية.

فريق ال�شعادة والإيجابية بدائرة راأ�س اخليمة يقيم فعالية دكان الطيبني

بلدية  ب���دائ���رة  ال�����ص��ع��ادة  ف��ري��ق  ق���ام 
التي  الفعاليات  �صمن  م��ن  اخليمة  راأ����س 
ينظمها الفريق بعمل عربة توفر احللويات 
والع�صائر من يوم االأحد اإىل يوم اخلمي�س 
اإىل  وال�صعي  املوظفني  اإ�صعاد  وذلك بهدف 
حتقيق ال�صعادة و ربطها بالقيم وال�صلوكيات 
و  جمتمعنا  وقيم  ع��ادات  مع  يتنا�صب  مبا 

روؤية و تطلعات قيادتنا احلكيمة .
موظفي  ت�صاعد  الفعاليات  ه��ذه  ومثل 
احللويات  على  احل�����ص��ول  على  ال��دائ��رة 
والع�صائر خالل الدوام و بث روح التعاون 

و االإيجابية.

املوظفني  قبل  م��ن  االإق��ب��ال  اأن  ي��ذك��ر 

الفعالية  اإجن��اح  يف  وامل�صاركة  كبريًا  ك��ان 

كان وا�صحًا، واأن فريق ال�صعادة يعمل على 

املوظفني  ب��ني  وال��ت��ع��اون  التوا�صل  تعزيز 

بدائرة بلدية راأ�س اخليمة .
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م�سابقة
ال�سهر

ضمن الشروط التالية :
١. ترسل ا6جابات قبل تاريخ العشرين من كل شهر.

٢. الرجاء إرسال ا6جابه على البريد ا6لكتروني التالي :
magazine@mun.rak.ae

وسوف يتم إعالن اسم الفائز عبر ا6يميل المذكور والعدد 
القادم من المجلة.

 ، الجوال  رقم  الثالثي،  االسم   ) بياناته  إرسال  المشارك  على   .٣
البريد ا6لكتروني ، 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 : 
لماذا أطلق اسم عام زايد على عام 2018  ؟ 

Question
Why 2018 was declared as Year of Zayed ?

» 488 «

Congratulations to   Mr. Sherif Mahmoud Waheed 
the winner of the past month's contest (487).

مربوك لالأخ : �شريف حممود وحيد

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 487 (

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

ولعلنا ويف هذه الوقفة املوجزة نرز منزلة الزكاة وموقعها 

من اإميان املوؤمن من خالل نقطتني بيانهما كما ياأتي:

ان عري با   او ال
  اعلم رحمك اهلل اأن االإميان كما قرره اأهل العلم والعناية 

بالدين: اإخال�س هلل بالقلوب و�صهادة االأل�صنة وعمل اجلوارح.

يزيد  االإمي��ان  اأن  ق��رروا  قد  ال�صنة  اأه��ل  اأن  ا،  اأي�صً واعلم 

دلت  كما  باملعا�صي،  وينق�س  ب��ال��ط��اع��ات،  ي��زي��د  وينق�س، 

هو اّلذي  الن�صو�س الكثرية على هذا، كما يف قول اهلل تعاىل: 

اأنزل ال�ّصكينة يف قلوب املوؤمنني ليزدادوا اإمياًنا مع اإميانهم 

 ، املدثر:31 اإمياًنا  اآمنوا  اّلذين  ويزداد  وقال:   ، الفتح:4

اأّيكم  يقول  من  فمنهم  �صورة  اأنزلت  ما  واإذا  تعاىل:  وقال 

اإمي��اًن��ا وه��م  اآمنوا فزادتهم  اّل��ذي��ن  ف��اأّم��ا  اإمي��اًن��ا  زادت���ه ه��ذه 

ان ها با ا و ال
ا ان ا شل بد الر  ات   ال
ية  ة للعل� ال�شر ة بين� �شب

ي ب    اأ ا  م ال  اأر ال ا   ا ر    

أل ا  أ وب ب ال  ر ا  و ب ا   ا وا اأو  

ي ا

ع   ا  ا   ا   ا و  و  

ل ب
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ي�صتب�صرون  واأّما اّلذين يف قلوبهم مر�س فزادتهم رج�ًصا اإىل 

. التوبة:124 - 125 رج�صهم وماتوا وهم كافرون 

وينق�س  بالطاعة  يزيد  وينق�س،  يزيد  ف��االإمي��ان  اإذن 

باملع�صية.

  وهذا االأ�صل واملعتقد هو ما جرى عليه ال�صلف ال�صالح من 

ال�صحابة والتابعني، اإذ كان يقول اأحدهم ل�صاحبه: هلم نزدد 

اإميانًا، ويذكرون اهلل، ويقراأون القراآن. 

اإىل  ودعا  املنكر،  عن  ونهى  باملعروف  االإن�صان  اأمر  ف��اإذا    

اهلل، وقراأ القراآن زاد اإميانه، واإذا غفل اأو ع�صى نق�س اإميانه.

  فعقيدة اأهل ال�صنة واجلماعة تقوم على اأن االإميان اعتقاد 

بالقلب وقول بالل�صان وعمل باجلوارح، واأنه يزيد وينق�س.

ان ا  ا ة ال ا يا  ثا
ا  يف بيان مكانة اأركان االإ�صالم عموًما وركن الزكاة خ�صو�صً

وعالقتها باالإميان، اأورد اإليك كالًما جمياًل لالإمام اجلليل اأبي 

عبيد القا�صم بن �صالم – رحمه اهلل - يف كتابه االإميان حيث 

قال: 

والقول  بالنية  يكون  االإمي��ان  اأن:  – اأي  ذلك  يف  واالأ�صل 

�صلى  اهلل  ر�صول  عليه  اهلل  ابتعث  ما  اتباع   - جميعًا  والعمل 

اهلل عليه و�صلم واأنزل به كتابه، فوجدناه قد جعل بدء االإميان 

اإله اإال اهلل، واأن حممدًا ر�صول اهلل، فاأقام النبّي  �صهادة اأن ال 

�صلى اهلل عليه و�صلم مبكة بعد النبوة يدعو اإىل هذه ال�صهادة 
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على  امل��ف��رت���س  االإمي����ان  ولي�س  خ��ا���ص��ة، 

اإليها  اأج��اب  فمن  �صواها،  يومئذ  العباد 

كان موؤمنًا، ال يلزمه ا�صم يف الدين غريه، 

وال  زك���اة  وال  ���ص��الة  عليهم  يجب  ولي�س 

الدين،  �صرائع  من  ذل��ك  غ��ري  وال  �صيام 

واإمنا كان هذا تخفيفًا على النا�س يومئذ 

رحمة من اهلل لعباده ورفقًا بهم حلداثة 

حّملهم  ول��و  وجفائها،  بجاهلية  عهدهم 

قلوبهم،  منه  نفرت  معًا  كّلها  الفرائ�س 

االإقرار  اأبدانهم، فجعل ذلك  وثقلت على 

باالأل�صن وحدها هو االإميان املفرت�س على 

النا�س يومئذ، 

فلما اأثاب النا�س اإىل االإ�صالم وح�صنت 

اأن  اإميانهم  اهلل يف  زاده��م  رغبتهم،  فيه 

لو  وواهلل  ففعلوا،  ال�صالة،  عليهم  فر�س 

فلما  االأول،  اإميانهم  نفعهم  ما  يفعلوا  مل 

زادهم  قلوبهم  من  ذلك  �صدق  اهلل  علم 

اإىل  ال�صالة  �صرف  باأن  اإميانهم  يف  اهلل 

املقد�س  بيت  اإىل  كانت  اأن  بعد  الكعبة، 

تقّلب  ن��رى  ق��د  وتعاىل:  �صبحانه  فقال 

وجهك يف ال�ّصماء فلنوّليّنك قبلًة تر�صاها 

امل�صجد احلرام وحيث  فوّل وجهك �صطر 

خاطبهم  ثم   ، البقرة:144 �صطره  وجوهكم  فوّلوا  كنتم  ما 

وهم باملدينة با�صم االإميان املتقدم لهم، 

االأول  وج��وب  عليهم  وجبت  هذا  بعد  ال�صرائع  نزلت  فلما 

�صواء، ال فرق بينها، الأنها جميعًا من عند اهلل وباأمره وباإيجابه، 

فيها  ي�صّلوا  اأن  اأب��وا  الكعبة  اإىل  القبلة  حتويل  عند  اأنهم  فلو 

ومت�صكوا بذلك االإميان الذي لزمهم، والقبلة التي كانوا عليها، 

مل يكن ذلك مغنيًا عنهم �صيئًا، ولكان فيه نق�س الإقرارهم، الأن 

الطاعة االأوىل لي�صت باأحق با�صم االإميان من الطاعة الثانية، 

اإىل  اإىل قبول ال�صالة كاإجابتهم  اأجابوا اهلل ور�صوله  فلما 

اأ�صيفت  اإذ  االإمي���ان،  يومئذ  هما  معًا  جميعًا  �صارا  االإق���رار، 

ال�صالة اإىل االإقرار.

وال�صاهد على اأن ال�صالة من االإميان قول اهلل عز وج��ل: 

وما كان اهلّل لي�صيع اإميانكم اإّن اهلّل بالّنا�س لروؤوف ّرحيم 

اأ�صحاب ر�صول  الذين توفوا من  واإمنا نزلت يف  البقرة:143 

اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم وهم على ال�صالة اإىل بيت املقد�س، 

هذه  فنزلت  و�صلم عنهم،  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  ف�صئل 

. فاأي �صاهد يلتم�س على اأن ال�صالة من  اأخرجه البخاري االآية

االإميان بعد هذه االآية  .

  فلبثوا بذلك برهة من دهرهم، فلما اأن داروا اإىل ال�صالة 

الزكاة  فر�س  اهلل  اأن��زل  �صدورهم،  لها  وان�صرحت  م�صارعة، 

واأقيموا  وتعاىل:  �صبحانه  فقال  قبلها،  ما  اإىل  اإميانهم  يف 

اأموالهم  خذ من  وقال:  البقرة:83  الّزكاة  واآتوا  الة  ال�صّ

التوبة /103 فلو اأنهم مت�صكوا  �صدقًة تطّهرهم وتزّكيهم بها 

باالإميان ال�صابق واأقاموا ال�صالة غري اأنهم ممتنعون من الزكاة 

كان ذلك مزياًل ملا قبله، ناق�صًا لالإقرار وال�صالة كما كان اإباء 
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ال�صالة قبل ذلك ناق�صًا ملا تقدم من االإقرار. 

عنه  اهلل  ر�صي  ال�صديق  بكر  اأب��ي  جهاد  لهذا:  وامل�صدق 

ر�صول  كجهاد  الزكاة،  العرب  منع  على  واالأن�صار  باملهاجرين 

بينها  فرق  ال  �صواء،  ال�صرك  اأه��ل  و�صلم  عليه  اهلل  اهلل �صلى 

ما  كانوا  فاإمنا  املال،  واغتنام  الذرية  و�صبي  الدماء  �صفك  يف 

االإ�صالم  �صرائع  كانت  كذلك  ثم  بها،  جاحدين  غري  لها  نعني 

كلها، كلما نزلت �صريعة �صارت م�صافة اإىل ما قبلها الحقًة به، 

ا. وي�صملها جميعًا ا�صم االإميان فيقال الأهله موؤمنون ا.ه ملخ�صً

اأيها امل�صلم اإذا علمت اأن الزكاة من االإميان تدبر قول اهلل 

اإمّنا املوؤمنون اّلذين اإذا ذكر اهلّل وجلت قلوبهم واإذا  عّز وجل: 

اّلذين   . يتوّكلون  رّبهم  وعلى  اإميانًا  زادتهم  اآياته  عليهم  تليت 

املوؤمنون  اأولئك هم   . الة ومّما رزقناهم ينفقون  يقيمون ال�صّ

الأنفال:-2 4  حّقًا لهم درجات عند رّبهم ومغفرة ورزق كرمي 

فاأخر اأن املوؤمنني هم الذين جمعوا هذه 

مثل  القلب  يف  يقع  بع�صها  التي  االأعمال 

وبع�صها  عليه،  والتوكل  اهلل  من  اخل��وف 

بالل�صان مثل ذكره �صبحانه، وبع�صها بهما 

جمعت  التي  ال�صالة  مثل  البدن  و�صائر 

بني ح�صور القلب والذكر واأفعال ال�صالة 

البدنّية، وبع�صها بهما اأو باأحدهما وباملال 

مثل الزكاة التي جمعت بني ح�صور القلب 

بالنّية وبذل املال، وفيما ذكر اهلل من هذه 

تنبيه على ما مل يذكره، ويف كل  االأعمال 

نبه  وما  االأعمال  اأن هذه  ذلك داللة على 

بها عليه من جوامع االإميان، واأن االإميان 

يزيد وينق�س.

-اأن  العظيم  االأ�صل  ه��ذا  تقرر  اإذا    

االإميان-  زيادة  اأ�صباب  من  �صبب  الزكاة 

تعلم  اإىل  ونبادر  الفر�صة،  هذه  فلنغتنم 

الزكاة واأحكامها.. 

نتعلم �صروط وجوبها.. 

نتعلم ما هي االأم��وال التي جتب فيها 

الزكاة..

وما هي املقادير واالأن�صبة التي جتب 

فيها الزكاة..

ونتعلم كيف نخرجها، واأين ن�صرفها..

ثم نبادر اإىل اإخرا زكاة اأموالنا عن طيب نف�س، ونعترها 

مغنمًا لنا يف الدنيا واالآخرة، وال نعترها مغرًما، قال اهلل تعاىل 

ومن االأعراب من يوؤمن باهلّل واليوم االآخر ويّتخذ ما ينفق  :

قربات عند اهلّل و�صلوات الّر�صول اأال اإّنها قربة لهم �صيدخلهم 

اهلّل يف رحمته اإّن اهلّل غفور رحيم فاملوؤمنون يعترون الزكاة 

حني يخرجونها قربات لهم، فيوّفر لهم االأجر، ويخلف عليهم 

ما اأنفقوا بخري منه لنيتهم احل�صنة ومق�صدهم االأ�صمى. 

واأقر�صوا  املعاين  هذه  وا�صت�صعر  امل�صلم،  اأيها  اهلل  فاتق 

ا ح�صًنا وما تقّدموا الأنف�صكم من خري جتدوه عند اهلّل  اهلّل قر�صً

. هو خرًيا واأعظم اأجًرا وا�صتغفروا اهلّل اإّن اهلّل غفور رحيم
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أ   ي      ا راأ  ب   
ي  م 1977 و    ب راأ ا    
وا  ا ر  اأ و  ي  ا راأ  ر  ا ر  اأ ا   ب  
ر  ي  و     اأ ر ا ي وب الأ ا
ي  ا راأ  ا   ا  ا  ا ر   ال
ي اأ  ر  را ال يع   ووا  ا و 
ا          

ر  ر ال ا 

كانون  الثالثة  ال�صنة  الثالثني  و  الثاين  عددها  يف  املجلة 
االأول )دي�صمر( 1979 م عنون الغالف بعنوان ) بلدية راأ�س 
اخليمة تزرع اجلزر و ال��دوارات ( و �صدرت املجلة باإ�صراف 
حممد  بن  حمد  ال�صيخ  برئا�صة  ك��ان  ال��ذي  البلدي  املجل�س 
القا�صمي و نائب رئي�س املجل�س ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي 

و مدير البلدية ال�صيد جا�صم حممد دروي�س.
يف العدد االأخري لعام 1979م  من جملة بلدية راأ�س اخليمة 
التي  العناوين  اأهم  ت�صم  العدد(  هذا  يف  )اق��راأ  زاوية  كانت 
وردت يف املجلة و اأذكر من ذلك ) �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صقر 

ق

ا النعي ش شعيد ال ل� 

شر ا ش و ا ا لة البلدية ب ا
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: ي�صدر توجيهاته 
ب���اإع���داد درا���ص��ة 
الإن��������ارة ����ص���وارع 
راأ�����س اخل��ي��م��ة ( 
وقد ورد يف اخلر 
ل��ه  امل���غ���ف���ور  اأن 
ال�صيخ  اهلل  ب��اإذن 
حممد  ب��ن  �صقر 
رحمه  القا�صمي 
ق��رارًا  اأ�صدر  اهلل 
ب���اإع���داد درا���ص��ة 
�����ص����ام����ل����ة ح����ول 
����ص���وارع االإم�����ارة  
م���ن ق��ب��ل دائ����رة 
الكهرباء لعر�صها 
على رئي�س جمل�س 
ال��������وزراء ب��ه��دف 

مو�صوع  يف  و  ال�صوارع  اإن��ارة  ا�صتعجال 
اآخر: ) اإعفاء امل�صاجد يف راأ�س اخليمة 

الروتينية  االإج�����راءات  و  ال��ر���ص��وم  م��ن 
للبناء ( و اأي�صًا ) �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
البحرين  اأم��ري  يهن  القا�صمي  �صقر 

وويل عهدها بالعيد الوطني( . 
مكتب   ( ب��ع��ن��وان  �صفحة  تلتها  و 
عن  ي�صتف�صر  الوزراء  مبجل�س  ال�صكاوى 
م�����ص��ك��ل��ة   ...
ع�����دم اإن������ارة 
���ص��وارع راأ���س 
اخل����ي����م����ة ( 
وكان الرد من 
حممد  جا�صم 
مدير  دروي�س 
ب��ل��دي��ة راأ�����س 
اخل�����ي�����م�����ة و 
يف   ( اأي�������ص���ًا 
خطة االأ�صغال 
ال�����ع�����ام�����ة و 
عام  االإ�صكان 
1980... ربط 
مناطق  جميع 
ال����������دول����������ة 
ب������ال������ط������رق 
ال����داخ����ل����ي����ة 
����ص���رح  و   )
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العامة  االأ�صغال  وزارة  وكيل  العبدويل 
باأنه جاري العمل على ا�صتكمال الطرق 
اإم���ارات  جميع  ب��ني  تربط  �صوف  التي 

للفجرية  االأول���وي���ة  ���ص��ت��ك��ون  و  ال���دول���ة 
ل��ه��ا و ط���رق عجمان  ال��ت��اب��ع��ة  وال��ق��رى 
املرحلة  ال�صتكمال  اخليمة  راأ���س  وطرق 

الثالثة من امل�صروع و ) اإلزام ال�صركات 
بكتابة حتذير ر�صمي بخطورة التدخني( 
اأ�صهر و   6 و قد اأعطيت ال�صركات مهلة 
التخل�س  يتم  �صوف 
م���ن ال���ع���ب���وات ال��ت��ي 
التحذير  تت�صمن  ال 
و)االأن����������������وار ب����دل 
االأزهار و االأ�صجار(. 
املبنى   ( اأي�صًا  و 
اجل����دي����د ل��ل��ه��ج��رة 
 ) اجل���������������وازات  و 
و)االأم����ان����ة ال��ع��ام��ة 
بداأت  الدولة  لبلدية 
طبع مناذ الرخ�س 
) املوحدة  التجارية 

جا�صم  ���ص��رح  حيث 
دروي�����س م��دي��ر ع��ام 
ال���ب���ل���دي���ة ب��ت��وح��ي��د 
الرخ�س التجارية يف 



áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018 / 1 - 488 :Oó©dG

21

ا&مارات

mun r a k a e

كل اأنحاء الدولة و هناك عناوين اأخرى 

املدينة(  نظافة  تتحقق:  )بالتعاون  مثل 

 ) اخليمة  راأ����س  ات�����ص��االت  هيئة   ( و 

اخل����ر  حت�������دث  و 

اأع��م��ال  توا�صل  ع��ن 

اإي�����ص��ال اخل��دم��ات 

الهاتفية اإىل منطقة 

و  احلمراء  اجلزيرة 

) االإعداد لبناء 663 

منطقة  يف  م�صكنًا 

راأ�س اخليمة (

�صفحة  تلتها  و 

االجتماع   ( بعنوان 

ال����ث����ام����ن مل�������دراء 

البلديات يف الدولة( 

يف  االجتماع  عقد  و 

ق��اع��ة االج��ت��م��اع��ات 

ب���������دار احل���ك���وم���ة 

كافة  االجتماع  ح�صر  ق��د  و  بالفجرية 

مناق�صة  مت��ت  حيث  ال��ب��ل��دي��ات  م���دراء 

االإمارة و االرتقاء  حت�صني اخلدمات يف 

ب��اإذن  ل��ه  املغفور  ب��ه  اأم��ر  مل��ا  طبقًا  بها 

نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  اهلل 

طيب اهلل ثراه و قد �صدرت العديد من 
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اإن�صاء  منها  و  ال��ق��رارات  و  التو�صيات 
اأم��ان��ه ع��ام��ة ل��ل��ب��ل��دي��ات و غ��ريه��ا من 

القرارات
العدد  ه��ذا  يف  العناوين  تنوعت  و 
 ) ر���ص��ال��ة  ب��ع��ن��وان  �صفحة   ( م��ن��ه��ا  و 
تخ�س  و  املتنوعة  البلدية  واإع��الن��ات 
ال��رخ�����س ال��ت��ج��اري��ة و ب��ي��ع ال��ع��ق��ارات 

اخليمة  راأ���س  بلدية   ( اأي�صًا  و  وغريها 
اللقاء  ك��ان  و   ) ال�صعبة  التحديات  و 
عبد  ال�صيد  و  دروي�س  جا�صم  ال�صيد  مع 
اللذين حتدثا عن  املو�صى  اإبراهيم  اهلل 
امل�صكالت و ال�صعاب التي تواجه البلدية 
اآن ذاك و يف جمال ال�صحة كان مو�صوع 
ال�صفحة ) احلزاز املب�صط ( و املزيد من 

اخلا�صة  االإع��الن��ات 
اأ���ص��ع��ار  و  ب��ال��ب��ل��دي��ة 

�صيارات االأجرة .
���ص��ف��ح��ة  يف  و 
خدمة  يف  )ال�صرطة 
ك��ان��ت   ) امل��ج��ت��م��ع 
ال���ع���ن���اوي���ن االآت���ي���ة 
وزارة  وف���د  )ع����ودة 
زياته  بعد  الداخلية 
العربي  املغرب  لدول 
– الن�صاط الريا�صي 
مدرب   – بال�صرطة 
ج��دي��د ل��ف��ري��ق ك��رة 
م��ق��ال  و   ) ال����ق����دم 
ل��ل��ن��ق��ي��ب ع���ب���د اهلل 
مدير  جمعة   اأح��م��د 
اإدارة املرور و النجدة 
ب��ع��ن��وان )ال�����ص��ل��وك 
اخلارجي  و  الداخلي 
لرجل ال�صرطة( و يف 
)اكت�صافات  �صفحة 
ك��ان��ت   ) ع����ل����وم  و 
)العملة  ال��ع��ن��اوي��ن  
ال������ورق������ي������ة ت��ن��ق��ل 
– كمريا  امليكروبات 
االآخر  الوجود  ت�صور 
جهاز   – ل��الإن�����ص��ان 
للظواهر  بال�صتيكي 

املحدودية ... (  .
املجلة  ت�صمنت  و 
)اأول  م����ع  ح���دي���ث���ًا 
راأ������س  يف  م�������ص���ور 
اخليمة( و كان اللقاء مع ال�صيد حممد 
امللقب   .. ال��ن��م��ر  اهلل  ع��ب��د  اهلل  ع��ب��د 
باحل�صاوي و لد يف 1908 م و قد هاجر 
رحلة  بعد  االإم��ارات  اإىل  ال�صعودية  من 
يقطن  ال��ذي  ل��دى عمه  اأق��ام  و  م�صنية 
يف راأ�س اخليمة و قد حتدث عن احلياة 
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اخل��ي��م��ة  راأ��������س  يف 
باأمر  اأن���ه  و  �صابقًا 
باإذن  له  املغفور  من 
�صقر  ال�����ص��ي��خ  اهلل 
القا�صمي  حممد  بن 
اخليمة  راأ���س  حاكم 
الت�صوير  ف��ن  تعلم 
يف دبي يف غ�صون 6 
اأح�صرت  قد  و  اأي��ام 
ل����ه ال���ك���ام���ريا م��ن 
الكويت و كان ي�صور 
االأح����داث و امل��واق��ع 
راأ�����س  ال��ق��دمي��ة يف 

اخليمة .
و اأي�صًا )الع�صر 
ب��ق��ل��م   ) امل���ظ���ل���وم 
يف  و  ال��ن��ج��ار  حممد 
ر���ص��ائ��ل   ( ���ص��ف��ح��ة 
ت��ن��وع��ت   ) ال����ق����راء 
ال���ر����ص���ائ���ل م����ا ب��ني 
طلبات  و  م�صاركات 
م��ن  و  �����ص����ك����اوى  و 
م�����ص��ارك��ات ال��ق��راء 
حممد  علي  ال�صاعر 
�صايرين  يا   ( غريب 

املعريي�س (

ي������ا ����ص���اي���ري���ن 
املعريي�س   بلغو خلي 

التحية 
خروه اأنه عيوين   

ما تذوق نومة هنية 
م��ن ي��وم غ��اب ع��ن��ي    و ال طر�صلي 

جواب 
رماين يف ناري    و وراين مر العذاب 
)ع��امل غريب عجيب(  �صفحة  و يف 
تناف�س  امل���راأة   ( العناوين  اأه��م  كانت 
الرجل يف تربية الع�صالت – ال�صديقان 

اأعادت  – ر�صا�صتها  االأق�صر  و  االأطول 
الريا�صية   ال�صفحة  ...(و يف  عقله  اإليه 
ح�صن  اأحمد  �صلمان   ( العناوين  كانت 
اخ��رتاق  ل�صباق  االأول  ب��امل��رك��ز  ي��ف��ورز 
– ر�أ�س  اخليمة  راأ�س  ملنطقة  ال�صاحية 
اخليمة و عمان ب�صدارة بطولة االأ�صبال 
ت�صارك  االإم���ارات  – و  با�صكت  املني  و 

الخ��رتاق  الثانية  العربية  البطولة  يف 
اخلتام  يف  و  ���ص��وري��ا....(  يف  ال�صاحية 
بقلم   ) االأ���ص��رة  زاوي��ة   ( �صفحة  كانت 
اأبو معلي و من عناوينها ) طفلك  هيام 
 – – اختيار الزوجة  ي�صاأل فهل جتيبني 

علمي طفلك ..... (
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 لذا فقد كان لتماز واختالط ال�صعوب واللغات اأو اللهجات 
املختلفة وان�صهارها، ظهور وبروز األفا خمتلفة لها مدلوالت 
البدوية  البيئات  جميع  يف  اليومية  احلياة  اأمن��اط  عن  تعر 
فكان  والثقافية،  االجتماعية  ب�صرائحها  واجلبلية  وال�صاحلية 
واألفاظهم اخلا�صة  الأ�صحاب املهن واحلرف والفنون لهجتهم 
فنتج  العامة(  احلياة  األفا   ( العامية  االألفا  فهذه  بهم، 
من كل ذلك اختالف اللهجات يف نطق بع�س حروف الكلمات 
فبع�س  الأخ��رى،  منطقة  من  متعددة  ب�صور  يختلف  ،فالنطق 
وهذا  ف�صيحة،  لغوية  اأ�صول  اإىل  تعود  الدارجة  االألفا  هذه 
الذي يتطور  اللغة كالكائن احلي  العامية يف  االألفا  اأن  يعني 
ويتغري ويتجدد وميوت، فاللغة فيها كلمات متوت وتندثر لعدم 
اأو  باالقتبا�س  جت��ددت  كلمات  وهناك  تداولها،  اأو  ا�صتعمالها 
اال�صتقاق من م�صدر ما، فت�صتمر من خالل التداول ح�صب ما 

الع�صور  عر  ال�صتخدامها  النا�س  حاجة  عن  التعبري  يقت�صيه 
واالأزمنة املتعاقبة والتي حملت التغري والتجدد فهي كلمات قد 
متيل داللتها اإىل ناحية دون اأخرى، وكل ذلك ب�صبب ا�صتعمال 
اللهجات  تكوين  يف  كتاأثريهم  فيها  وت��اأث��ريه��م  للغة  النا�س 
اأن  ميكن  وال  اإنكاره  ميكن  ال  اللغة  يف  العامي  فاالأثر  العامية، 
منه  فائدة  ال  مهمل  ككم  نطرحها  اأو  العوام  لهجات  نتجاهل 
وهذا ما دفعنا اإىل االهتمام بدرا�صة االألفا العامية ، فلهجة 
دولة االإمارات العربية املتحدة غنية وثرية يف تعبريها الدقيق 

يف جميع جوانب احلياة من م�صميات واأفعال.
   يف هذه املادة �صنتناول اللهجة املحلية لالألفا العامية يف 
ونقدم فكرة  والتحليل  بال�صرح  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة 

موجزة عن اللهجة واالألفا العامية ومعانيها .

اب يدان ال ي  بدالع ليا  دا   ا

و � ا  ا شا ا

ا  ا  اأر  ي   ا  ا ا   و  ا  ا  ا  واأ و  اب
رو  ل ا   ي   ا   ا ا   ا
ي و ا  ا و ا واأ ي ب     را ا أ  ا
ي    و   ي   ي   ا أ ا ي  اأو ا ا
و  ا   ا ي   ي و   أ ب ر و ا ي و
ي    اأم  ي  ا اأم  ي  ي اأم  ا  اأ  ا  ا 

ي ار ا ب
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ي ي اأو اأب   اأب 
هي �صمكة ) بو من�صار( ويطلق عليها باللهجة العامية

الهندي  املحيط  من�صار يف  اأبو  �صمكة  وتنت�صر  اأبو�صيف(   (
على  التحديد  وج��ه  وعلى  العربي،  واخلليج  االأح��م��ر  والبحر 
اإفريقيا و�صواحل  ال�صرقي حتى جنوب  �صاحل القرن االأفريقي 
ال�صومال وخليج عدن، كما تنت�صر على �صواحل الهند وتايلند 
اأي�صًا يف �صمال  واإندوني�صيا وجنوب ال�صني والفلبني، وتتواجد 
وغرب وجنوب اأ�صرتاليا ، ولكن اأعدادها قليلة لدرجة اأ�صبحت 

من االأ�صماك النادرة بل يف طريقها اإىل االنقرا�س. 

 
دول  بع�س  يف  وي�صمى  ال�صدر،  �صجرة  ثمار  وهو  النبق  هو 
�صوه عرف   ( اأمثالهم  ومن  كنار(   ( التعاون اخلليجي  جمل�س 

احلمار باأكل الكنار( ،و�صدرة البخيل تيب�س وال ينكل نبجها(، 
اأن تكون غذاء  حتتوي الثمار على مواد ن�صوية و�صكرية ت�صلح 
امل�صهلة،ومادة  وال��ف��الف��ون  االأمي��ودي��ن  م��ادت��ي  وعلى  مفيدًا، 
الدرا�صات  اأثبتت  وق��د  املخاطية،  لالأغ�صية  املقوية  التانني 
اإبادة اجلراثيم من الفم  اأن للنبق قدرة على  العلمية احلديثة 
وتقوية  اله�صمي  الكريهة من اجلهاز  الرائحة  واإزالة  واحللق، 
فقد  ذل��ك  اإىل  اإ�صافة  اله�صم،  ا�صطرابات  ومقاومة  اللثة 
اأو�صحت التجارب اأنه نافع للربو ومفيد لقروح املعدة واالأمعاء ، 

وورق النبق ي�صاعد يف اإزالة االأورام. 

 
 ويطلق عليها البع�س ) �صالونه ( وهي اإما اأن تكون مكونة 

من اللحم اأو الدجا اأو ال�صمك .
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و لقة ا ا

شرا  د ب    

ة ي ا ا ا  ة  ا داف القد ا

من  تبّقى  مّم��ا  ق��دمي��ًا  االأه���ل  ا�صتفاد 
كذلك  امل��رّج��ح  وم��ن  الرتغالّية،  امل��داف��ع 
املدافع  من  ع��دد  على  ا�صتولوا  قد  فاإّنهم 
هاجموها.  التي  ال�صفن  م��ن  الريطانّية 
بع�س  هاجموا  قد  ال�صاحل  ع��رب  اأّن  كما 
التي  باملدافع  الريطاين  االأ���ص��ط��ول  قطع 
ميتلكونها. وكان االأ�صطول الريطاين يجوب 
ومدافعه  عتاده  بكامل  العربي  اخلليج  مياه 
راأ�س  مهاجمة  من  الريطانيون  متّكن  ثّم 
اخليمة يف �صبتمر عام 1809 ب�صفن حاملة 
 36 وحتمل  �صيفون  البارجة  مثل:  للمدافع، 
 36 متنها  وعلى  كارولني  والبارجة  مدفعًا، 
والّطّراد مورنيجتون ويحمل  مدفعًا كذلك، 
الريطانوين  ه��اج��م  وح��ني  م��دف��ع��ًا،   22
مدفعّية  بطارّية  معهم  ك��ان  اخليمة  راأ���س 
 1819 عام  يف  ثّم  اأرط��ال.   6 ميدان عيار 
فاإّنهم قد فجروا يف مهاجمة مدن ال�صاحل 
يتمّكن  ومل  ال��ق��وّي��ة،  ال��ف��ّت��اك��ة  مبدافعهم 
االأهايل من مقاومة الريطانيني املدّججني 
بهذا العتاد القوّي، والت�صليح الهائل، وكانت 
مدفعًا،   50 ليفربول حتمل  ال�صفينة  حينها 
وحتمل  مدفعًا،   25 وحتمل  عدن  والبارجة 

ال���ب���ارج���ت���ان ك��ريل��و 
 18 وت���اي���ك���ي���ن���م���ات 
منهما،  لكّل  مدفعًا 
وب����ق����ّي����ة ال�����ب�����وار 
والّطّرادات حتمل ما 
مدفعًا.  و16   10 بني 
ذات  ال���ق���ّوة  وه�����ذه 
ت�صري  والعتاد  العّدة 
ا�صتعداد  م��دى  اإىل 
لهذه  ال��ري��ط��ان��ي��ني 
احل����م����ل����ة. وظ���ّل���ت 
ب��ري��ط��ان��ي��ا ت���واج���ه 
اأه����������ايل امل��ن��ط��ق��ة 
ب����ال����ق����ّوة وال���ع���ن���ف 
يهّددون  اأّنهم  بحّجة 
االأم����ن وامل���الح���ة يف 
مياه اخلليج العربي. 
الريطانيون  واأّك����د 
ن���������ف���������وذه���������م يف 
امل���ن���ط���ق���ة ب���ال���ق���ّوة 
الغا�صمة،  الع�صكرّية 
وب�����االت�����ف�����اق�����ي�����ات 
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التي  االأح���داث  وم��ن  املكّبلة.  وامل��ع��اه��دات 
ا�صتعمل فيها الريطانيون املدافع والتهديد 
ب��ه��ا ���ص��ّد اإم�����ارات ال�����ص��اح��ل م��ا ج���رى يف 
البارجة  تقابلت  عندما   1835 اإبريل   16
من  جمموعة  م��ع  اإيلفن�صتون  الريطانية 
 18 حتمل  البارجة  وكانت  يا�س،  بني  �صفن 
ال�صفن  تتمّكن  مل  احل��ال  وبطبيعة  مدفعًا، 
الريطانية  البارجة  مواجهة  من  العربّية 

اإىل  امل�صادر  وت�صري  ال�صخمة.  مبدافعها 
اأّنه بعد عام 1828 متّكن �صيوخ ال�ّصاحل من 
احلربّية  املعّدات  من  عدد  على  احل�صول 
خمتلفة  م���وارد  م��ن  امل��داف��ع  �صمنها  وم��ن 
من  ع��ددًا  اأّن  املحتمل  من  اأّن��ه  اإىل  اإ�صافة 
امل���داف���ع ق��د اأخ��ف��اه��ا االأه�����ايل ع��ن اأع��ني 
يف  فعلّيًا  ا�صتخدامها  مّت  وقد  الريطانيني. 

الداخل.

اخليمة  راأ����س  اإم����ارة  يف  تخّلفت  وق��د 
اإىل  ت�صل  ال��ق��دمي��ة  امل��داف��ع  م��ن  اأع����داد 
مدفعًا   14 منها  ويوجد  مدفعًا.  حوايل 25 
اخليمة،  راأ�����س  ح�صن  وداخ����ل  خ���ار  يف 
راأ�س  ح�صن  اأمام  مدافع  ع�صرة  وتتمو�صع 

اخليمة، وهي:
ماّدة ال�صنع: حديد.

قطر الفّوهة: 10 �صم.
قطر اخللفّية: 30 �صم.

الطول: 153 �صم.
اأو  رموز  اأو  اإ�صارات  اأّية  عليه  توجد  وال 

ة باملدفع. تواريخ اأو وثائق خا�صّ
 )2(

ماّدة ال�صنع: حديد.
�صم. قطر الفّوهة: 10 
قطر اخللفّية: 23 �صم.

الطول: 93 �صم.
اأو  رموز  اأو  اإ�صارات  اأّية  عليه  توجد  وال 

ة باملدفع. تواريخ اأو وثائق خا�صّ
 )3(

ماّدة ال�صنع: حديد.
قطر الفّوهة: 10 �صم.
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قطر اخللفّية: 30 �صم.
الطول: 136 �صم.

اأو  رموز  اأو  اإ�صارات  اأّية  عليه  توجد  وال 
ة باملدفع. تواريخ اأو وثائق خا�صّ

 )4(
ماّدة ال�صنع: حديد.

ن�صبة احلديد: 60.93 ٪.
قطر الفّوهة: 10 �صم.

قطر اخللفّية: 27.5 �صم.
الطول: 150 �صم.

اأو  رموز  اأو  اإ�صارات  اأّية  عليه  توجد  وال 
ة باملدفع. تواريخ اأو وثائق خا�صّ

 )5(
ماّدة ال�صنع: حديد.

ن�صبة احلديد: 54.38 ٪.
قطر الفّوهة: x  . 11.5  10.5 �صم.

قطر اخللفّية: 29 �صم.
الطول: 150 �صم.

اأو  رموز  اأو  اإ�صارات  اأّية  عليه  توجد  وال 
ة باملدفع. تواريخ اأو وثائق خا�صّ

 )6(
ماّدة ال�صنع: حديد.

�صم. قطر الفّوهة: 11.5 

قطر اخللفّية: 44 �صم.
الطول: 157 �صم.

اأو  رموز  اأو  اإ�صارات  اأّية  عليه  توجد  وال 
ة باملدفع. تواريخ اأو وثائق خا�صّ

 )7(
ماّدة ال�صنع: حديد.

ن�صبة احلديد: 55.81 ٪.
قطر الفّوهة: 11.5 -  12 �صم.

قطر اخللفّية: 33 �صم.
الطول: 169 �صم.

اأو  رموز  اأو  اإ�صارات  اأّية  عليه  توجد  وال 
ة باملدفع. تواريخ اأو وثائق خا�صّ

 )8(
ماّدة ال�صنع: حديد.

�صم. قطر الفّوهة: 12 
قطر اخللفّية: 35 �صم.

الطول: 141.5 �صم.
اأو  رموز  اأو  اإ�صارات  اأّية  عليه  توجد  وال 

ة باملدفع. تواريخ اأو وثائق خا�صّ
 )9(

ماّدة ال�صنع: حديد.
ن�صبة احلديد: 54.41 ٪.

قطر الفّوهة: 13 �صم.

قطر اخللفّية: 31 �صم.
الطول: 126 �صم.

اأو  رموز  اأو  اإ�صارات  اأّية  عليه  توجد  وال 
ة باملدفع. تواريخ اأو وثائق خا�صّ

 )10(
ماّدة ال�صنع: حديد.

ن�صبة احلديد: 44.92 ٪.
قطر الفّوهة: 15 �صم.

قطر اخللفّية: 50 �صم.
�صم. الطول: 193 

اأو  رموز  اأو  اإ�صارات  اأّية  عليه  توجد  وال 
ة باملدفع. تواريخ اأو وثائق خا�صّ

االأغلب  على  ه��ي  احل��دي��دّي��ة  وامل��داف��ع 
موا�صريها  بطول  وتتمّيز  اأر�صّية،  مدافع 
التي تتجاوز املرت بي�صري. وهذه الّنوعّية من 
اأو مدافع كانت  املدافع كانت مدافع ميدان 
تن�صب على اأ�صوار احل�صون. وهذه املدافع 
مكّوناتها،  يف  احلديد  ن�صبة  بارتفاع  تتمّيز 
تثّبت  كانت  ودفاعّية،  وهي مدافع هجومّية 
على عجالت كان يجّرها اجلنود اأو اخليول 
م�صّنعة  الّنوعّية  وهذه  االأخرى.  الّدواّب  اأو 
كبرية،  بقذائف  ترمي  وه��ي  احل��دي��د،  من 
وذات مرام بعيدة، وهي قّوّية، �صلبة، كانت 
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وتو�صع  احل�����ص��ون  يف  ت�صتعمل 
ع��ل��ى االأ����ص���وار وال���ق���الع. وه��ي 
وترتاوح  احلديد،  من  م�صنوعة 
 –  41 ب��ني  احل��دي��د  ن�صبة  فيها 
وتزيد ن�صبة احلديد يف   .%  54
من  اأكر  اإىل  ت�صل  اإذ  �صبيكتها 
60 % وهي ن�صبة عالية، ولعّلها 
�صنعت يف م�صنع واحد. وتتمّيز 
بطول فوهاتها، وكانت ت�صتخدم 
 . واالأب��را واحل�صون  القالع  يف 
يبلغ  موا�صريها،  بطول  تتمّيز 

بع�صها املرتين.
ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا امل���داف���ع يف 

القالع واحل�صون:
ب�صورة  االإم�����ارات  ت���اأّث���رت 
ال�صيا�صية  ب���االأو����ص���اع  ع���اّم���ة 

جم��يء  ب�صبب  ن�����ص��اأت  ال��ت��ي  وال��ع�����ص��ك��ري��ة 
االأورب���ي���ني اإىل امل��ن��ط��ق��ة. وك���ان م��ن اأه��م 
ح�صون  بناء  االأورب��ي��ة  الع�صكرية  املظاهر 
وقالع �صخمة ال�صتخدامها يف الدفاع و�صّد 
املهاجمني وتتحّمل ن�صب مدافع �صخمة على 
واحل�صون  القالع  اأ�صبحت  وقد  اأ�صوارها. 
والبيئة  ال��ع��م��ارة  م��ن  ج����زءًا  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
االأ�صا�صية املحّلّية. وكانت القالع متّثل خّط 
الدفاع االأول. وب�صورة عاّمة فاإّن احل�صون 
والقالع واأ�صوارها وممّراتها �صّممت وبنيت 
املدافع عليها ح�صب  تتالءم مع ن�صب  لكي 
اأماكن  اأحجامها و�صخامتها ومداها ففيها 
بحيث  الثقيلة  املدافع  عليها  تو�صع  ة  خا�صّ
والقواعد  اجل��دران  وتقاوم  اأوزانها  تتحّمل 
�صّدة القذف وقوة الق�صف. وقد حفرت يف 
خاللها  من  تخر  ة  خا�صّ فتحات  االأ�صوار 
احل�صون  ال��ق��الع  وت��ع��ّد  امل��داف��ع.  موا�صري 
احلربية من اأهم االآثار يف الفرتة من القرن 
اأي  ع�صر  التا�صع  القرن  اإىل  ع�صر  ال�صابع 
معظم  فيها  �صنعت  التي  نف�صها  الفرتة  يف 
منطقة  يف  عليها  العثور  مت  ال��ت��ي  امل��داف��ع 
االإمارات. وكان يوجد عدد كبري من املدافع 
مت تدمري معظمها خ�صو�صا يف اإمارة راأ�س 
اإىل  واحل�صون  ال��ق��الع  وتنق�صم  اخليمة. 
وق��الع   ، اأب����را ذات  كبرية  ق��الع  ق�صمني: 

�صغرية.
وي��الح��ظ ف��ت��ح��ات امل��داف��ع، 
ال�صكل  م�صتطيلة  فتحات  وه��ي 
ترتفع عن الطابق االأّول بنحو 30 
حم���دودة  ب��ح��رك��ة  وت�صمح  ���ص��م، 

مل��دف��ع ���ص��غ��ري. وت��ع��ّد احل�����ص��ون وال��ق��الع 
من  املمتّدة  الفرتة  اآث��ار  اأه��ّم  من  احلربّية 
القرن ال�صابع ع�صر اإىل القرن الثامن ع�صر 
اأي يف الفرتة نف�صها التي �صنعت فيها معظم 
منطقة  يف  عليها  العثور  مّت  التي  امل��داف��ع 
االإمارات. وال عجب يف ذلك فقد كان هناك 
االأ�صحلة ت�صتخدم من  عدد كبرية من هذه 
املدافع  اأّن  املالحظ  وم��ن  احل�صون.  ف��وق 
توجد  ال  االإم�����ارات  يف  املتبقّية  ال��ق��دمي��ة 
�صناعتها  ويدّون  تاريخها،  يحفظ  �صجاّلت 
وثائق متوّفرة  فاإّنه ال توجد  فب�صورة عاّمة 
التا  عالمة  توجد  كما  منها.  كثري  ح��ول 
الريطاين على اأعداد من هذه املدافع مّما 
الريطانّية  البحرّية  مدافع  من  اأّنها  يوؤّكد 
هذه  ووج���ود  ال��ع��رب��ي،  اخلليج  منطقة  يف 
العالمة على املدافع الريطانية تقليد �صائع 
يف  اأو  بريطانيا  يف  �صنعت  التي  املدافع  يف 
الهند. ويوجد على اأحد املدافع تاريخ وهو: 
1782، وهذا املدفع موجود االآن اأمام ح�صن 
وهو  �صم،   10 فّوهته  وقطر  اخليمة،  راأ���س 
م�صنوع من احلديد. ومن املحتمل اأّن عددًا 

من املدافع قد �صنعت يف هذا التاريخ نظرًا 
واالأطوال.  واالأحجام  االأ�صكال  لت�صابهها يف 
املدافع  من  ع��ددًا  اأّن  للّنظر  الالفت  وم��ن 
�صم،   50 اإىل  قطرها  ي�صل  خلفّية  متتلك 
ولعّل هذه الزيادة املفرطة يف قطر اخللفّية 
اأّن  كما  امل��دف��ع،  متانة  يف  ال��زي��ادة  هدفها 
مثل هذه املوؤّخرة الوا�صعة توؤّدى اإىل ميالن 
املدفع اإىل اخللف، وارتفاع فّوهته اإىل اأعلى 

حتى ت�صيب االأهداف البعيدة.
ومن اجلدير بالذكر اأّن الغالبّية العظمى 
اإمارة راأ�س اخليمة  من املدافع القدمية يف 
تغرّيت اأحوالها، وتبّدلت اأو�صاعها، فلم تعد 
حدث  ملا  نظرًا  �صناعتها،  حني  كانت  كما 
االأ�صود،  باللون  و�صبغ  تغيريات،  من  عليها 
من  واإ�صافات  منها،  عانت  كثرية  وتفّلمات 
بع�صها.  فّوهات  اأتلفت  وك�صور  االإ�صمنت، 
مكان  من  نقلها  ج��رى  منها  كثريًا  اأّن  كما 
الآخر، فال يعلم مكانها االأ�صلّي، اإ�صافة اإىل 
اأّن عددًا منها مل يدّون عنها اإال الي�صري من 
املعلومات. وال توجد معلومات حول �صناعة 
اأو قام بها االأهايل يف  املدافع يف االإم��ارات 

املنطقة. 



/ يداه جماديف/ وروحه  )هو، هو: وجهه نزل مهجور/ عيناه مراف

قر..

ال��ذي ال  اأع��رف��ه/  ال��ذي  ه��ذا ه��و: ه��ذا عبداهلل عبدالوهاب)1(/ 

اأعرفه()2(.

: �صاعر مهوو�س بوحدته، بتوحده  عبداهلل عبدالوهاب نعم، هو ذا 

مع ذاته، ومتوج�س من مرايا ت�صت�صيف وجهه، يف اليوم والليلة. ففيما 

تيممه  جهة  من  وجهه،  من  منه،  ت�صحك  عليها،  مير  مرة  كل  يف  هي 

لوجهه وعلى �صورة ترافقه اأينما حل اأو ارحتل، اأو تعطل عن الكتابة على 

مر االأيام والليايل.. فاإنه ال�صاعر الذي بات يحلم مبوت ال يخطوؤه:

نف�س  اليوم  �صيئًا/  اأكتب  مل   .. اليوم  �صيئًا/  اأكتب  مل   .. )اأم�����س 

اأم�س/ غدًا/ ما الذي نتوقعه من ذلك الغد/ املجهول متاهة/ ما الذي 

بي ا  را ا و ال ي 1963م  ا  “ ا ا  1    ا ”
1981م – 1985م    ا  را  ا  ا ب ال
ل  ي  و ار  ا ا   ا  ي  ا   ا  ي   ا
ا  ار  ا  وا اأب   ي  اأب  ا  ا   اأ 
1 – 2008م  2 – 2012م و    ع ا  ي ا ا

و اأ ا  اأول ب  ب ا  اأ 
24/8/1992م  68 ر   ب   1 اأ  ل  ا      2

يجلبه ذلك الغد/ ل�صخ�س بات اأنحف من عود ثقاب/ ال يكفي الإ�صعال 

�صيجارة..

نف�س  ل��ه  �صخ�س  م��ع  يتحدث  ل�صخ�س  حتتمل/  ال  تكاد  احل��ي��اة 

اأمام مراآة �صحكت على اثنني/ يحلمان باملوت/ حتت �صماء  املالمح/ 

اإيطالية()3(

اأغنيتك  وه��ذه  بعد،  م��اذا   .. ع��ب��دال��وه��اب ب��ن  ع��ب��داهلل  ي��ا  نعم، 

حا�صرة يف غيابك، ويف خطابك ال�صعري حتى االآن، وحتى حدود النجمة 

اجلاحمة املاأخوذة على حني غرة:

�صيجارة  اأ�صعل  ���ص��واي/  اأح��د  ال  حيث  بقر/  اأ�صبه  غ��رف��ة/  )يف 

اأخرية/ واأغني:

.)4() يا طفلة ال�صم�س/ اإنني مري�س/ لقد و�صل املوت اإىل غرفتي

.. ماذا بعد، واأنت ذلك ال�صاعر احلامل، العامل مبا  عبداهلل نعم، يا 

يدور يف خلده وما يدور حوله:

)حلم/ وحلم وحلم/ وملا اأفاق وجد اأن هذا العامل/ جد �صيق/ يف 

حجم ثقب اإبرة/ جد �صيق/ يف ذاتي()5(.

11 12     1 اأ  ل  ا      3
10/1/2006م  24 ي   اأ   1 اأ  ل  ا   ا     4

76     1 اأ  ل  ا   ا     5
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“ ا بدال� بدا  ”

ا ل اأ ال ا 

شب د ال بدا 

ة ل ا



.. ماذا بعد، واأنت القادم بكامل تفا�صيلك  بن عبدالوهاب نعم، يا 

الب�صرية، وبكامل قواك التكوينية.. باإطاللة لها مذاق التاريخ، ورائحة 

اجلغرافيا، وذاكرة ال�صرخة االأوىل، وال�صالة ال�صاحلة:

)مل اأج�� م��ن ع��ب��ث،/ جئت م��ن اآخ��ر ه��ذا ال��ع��امل/ م��ن ب��ني تلك 

االأزقة/ ثمة اأزقة لها رائحة()1(.

روح  من  عبث،/  من  اأج��  مل  الفقراء/  ال�صادة  اآخ��ر  من  )جئت/ 

اأنثى/ ت�صلي الإله مل اأره/ ف�صليت/ مثلما/ فعلت()2(.

ال�صاعر  .. م���اذا ب��ع��د، واأن���ت  ع��ب��داهلل ع��ب��دال��وه��اب ن��ع��م، ي��ا 

ال�صاعر..

ال�صاعر...

ال�صعر �صالح ذو عدة حدود...:

حّد لل�صيف، وحّد لل�صيف، وحّد للكيف. حّد للعاطفة وحّد للعا�صفة. 

حّد للحب وحّد للحرب. حّد للبحر وحّد للر. حّد للمد وحّد للجزر. حّد 

للجزر وحّد للمحيط. حد للماء وحد لل�صماء. حد للم�صاء و حد لل�صباح. 

يف  امل�صتغرق  وال�صوؤال  وال�صالم  الكالم  من  للمباح  حد  و  لل�صياح،  حد 

النب�س اجلاد واجلديد.. وال حدود جغرافية له.

فال اأقفا�س حتد من حريته، وال اأ�صقف تكب�س على اأنفا�صه. وال اأمكنة 

له وال اأزمنة، وهو القادم من التواريخ العتيقة، واملنطلق يف املطلق...

78 79     1 اأ  ل  ا      1
79 اأ     1 اأ  ل  ا   ا     2

ال���������ص����ع����ر ط��������ارق 

االأربعة  اأبوابه  ومطروقة 

وال��ع�����ص��ري��ن، وع��ب��داهلل 

يطرق  مل  ع��ب��دال��وه��اب 

ال�������ص���ع���ر، ومل  اأب��������واب 

ن��واف��ذه،  على  يتل�ص�س 

بل  ق��ل��ب��ه..  ي���ت���ودد  ومل 

ال�������ص���ع���ر ه����و ال���ط���ارق 

ولفكره،  عبداهلل،  لقلب 

ول���ذك���ره، ول��ذك��ري��ات��ه. 

ف��ات��ف��ق��ا.. يف م��ك��ان ما، 

ويف زمان ما، على اأن يكونا معًا: �صاعر وم�صعور به، �صاعر راو ومروي 

واإمي���اءات  ويوميات  حكايات  من  ال�صاعر  ل��دى  ما  ي��روي  و�صعر  عنه، 

وت�صريحات وكنايات وكائنات...:

)ال يهم/ لن اأنام/ وكيف اأنام/ لقد طار النوم/ حط على غيمة

الغيمة كانت غيمة/ والليل مظلة الغريب

والنوم لليلة واحدة على �صرير

يكلف ال�صاعر ع�صرين درهمًا()3(

ا    ي   9 و 10 ا   اأ    ل  ا      3
م ا  الأ ي  ا ي  ا ي    ا    ب
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يخطوؤه  وال  ال�صعر  يخط  ال  رج��ل   : عبدالوهاب عبداهلل  ذا  هو 

ال�صعر.. فها هو ي�صتدر كلمات ومقوالت ل�صعراء من كل حدب و�صوب 

 : كلمات(  من  بل  فقط،  اأفكار  من  ي�صنع  ال  )ال�صعر  ومكان:  وزم��ان 

..)2( اأوكتافيوباث )1(. ف� )ال�صعر هو ال�صوت االآخر ( :  ماالرميه

متامًا، كما لو اأنه يهيوؤنا للجلو�س معه يف �صالونه ال�صعري هذا )ال 

اأحد(.. للوقوف على ما اآلت اإليه العالقة القائمة بينهما: )هو وال�صعر.. 

ال�صعر وهو(:

)ال�صاعر وحده/  يعي�س خار الزمن/ االأكر الت�صاقًا باحلناجر..

ال�صاعر وحده/ �صديق الغرف/ �صديق االأ�صياء كلها..

ال�صاعر وحده/ �صانع الكلمة/ حّداد احلرف

وحيدًا، يذرع غرفة الكلمات

حيث الكلمات مراكب بعيدة يف مياه العامل()3(.

النهار/  األبوم  تقلب  النافذة/  اإىل  امل�صدود  اأّيها  ال�صاعر/  )اأّيها 

تق�صم تفاحة اخلوف/ تقراأ �صرية الطري/ وتتعر بالغيوم..

 / اأّيها ال�صاعر/ اأّيها ال�صاحر/ ملاذا غامرت باحلياة اإىل هذا احلد

بال  الوح�صة  �صهوب  يف  ت�صهل  اجلاحمة/  الراأ�س  خيول  تركت  مل��اذا 

اأ�صنان/ ملاذا تركت املراكب ت�صتعل يف البحر/ وجل�صت يف غرفة الكون/

وحيدًا/ عاطاًل عن احلب/ حتدق يف مراآة القلب/ مثل/ نر�صي�س/ حتى 

حتّجر النوم/ على الكتف..

اأّيها ال�صاعر/ اأّيها الراحل من موت ملوت/ يا �صديق ال�صك/ يا عدو 

اإىل  باحلياة  غامرت  ملاذا  العدم/  حفيد  ويا  االأمل/  اأخ  يا  الطماأنينة/ 

 25 ر        1 اأ  ل  ا   ا     1
6/1/2006م

 35 ا       1 اأ  ل  ا   ا     2
25/6/2005م

    3 ع ر  1 ا الأول  ا اأ  ل  ا   ا     3
44 20/1/2005م ا    اأ   اأب

هذا احلد

اأّيها ال�صاعر/ اأّيها ال�صاحر/ اأيها املغامر..

اإفعل �صيئًا/ قل �صيئًا/ ال ت�صكت

اأّيها ال�صاعر

ال متت

.)4() فباأي قر �صوف ندفنك

ال اأحد...

غريب  اللفظ،  غريب  احل��ال،  غريب  اأم�صيت  )لقد 

النحلة، غريب اخللق، م�صتاأن�صًا للوح�صة، قانعًا بالوحدة، 

يائ�صًا  لالأذى،  للحرية، حمتماًل  لل�صمت، مالزمًا  معتادًا 

من جميع من اأرى()5(

والقراءات،  والقرارات  للقارات  عابرة  عبارة  هكذا 

ال�صعري  كتابه  عبدالوهاب  عبداهلل  ال�صاعر  بها  يفتتح 

)ال اأحد(، ليخرنا عن وحدته، عن توحده مع ذاته املبللة 

باالأ�صى امل�صتغرق، وامل�صتفحل يف عروقه، ويف دمه املدمن على التال�صي:

ب��اجل��دار/  ارتطمت  �صرختي  يفهمني/  ال  االآخ��ر  اأم���وت/  )اإن��ن��ي 

اأو/  اأعمى/  اإنني  الروؤية/  فقدت  الالمرئي/  بعيدًا/ يف  التحديق  ومن 

يزهر يف  / جنوين  بالغرقى ماأهولة  اأ�صبه جزيرة  اأو/  مزدحم/  خيال 

دمي/ يف عظامي/ على جدران �صاأمي/ اأيتها املخيلة/ اأنقذيني/ اإنني/ 

�صائد اللحظات ال�صغرية/ م�صتودع االآالم العظيمة/ اأنا االآخر/ واالآخر 

�أنا()6(.

ف� )بني اأربعة جدران/ واأفكر:

ال اأحد معي/ ال اأحد يطرق بابي/ اأحت�ص�س الفراغ باأ�صابعي/ اأحمو 

اأنفا�صي من على املراآة..

بني اأربعة جدران/ نافذتي تفتحها الريح اأخريًا/ ومن بابي يدخل 

البحر مطمئنًا..

يا �صنونوة العمر/ اإين/ قّررت الهجرة اإىل ال�صعر()7(

ال اأحد، ال اأحد، ال اأحد..

.. عبداهلل عبدالوهاب وماذا بعد، يا 

واخلياالت  باخليبات  وامل��ل��يء  بالوحدة،  املكتظ  ال�صاعر  اأيها  يا 

اأوراقها  تنمو  التي  وباأفكارك  بك،  االختالء  الأج��ل  ذاتها  مع  املتوحدة 

وال  قلقك،  يفارقها  ال  التي  الأ�صعارك  دف��رتًا  منها  لت�صنع  ذاكرتك،  يف 

يقلقك �صوى غيابك عن نف�صك وعن هواج�صك التي تتنف�صها يف اأوقاتك 

حلظات  اقتنا�س  على  وثوبها  يف  املتحدة  حياتك  امتداد  على  املتفرقة 

20/1/2006م  18 20 ا     1 اأ  ل  ا      4
 “ ا ع  ا ا  وا اأب   ي  ” اأ  ل  ا       5

7 2008م     1429 الأو  ا   “ را ال ب   ”
ي 2005م  38 39 ال اأ     1 ل اأ  ا      6

 29 ا   ا  ا  الأول    ا   1 اأ  ل  ا      7
18/7/2005م
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�صعيدة ال تتحقق:

الوحدة/  �صرير  على  وحيدًا/  اأجل�س  الالمكان/  حيث  )هناك/ 

اأ�صعل غليوين مب�صد�س/وبعيون بي�صاء/ اأحدق يف موتي اجلميل/ تاركًا 

ورائي/ كوكبًا يحرتق.

هناك/ حيث الالمكان/ الغرف اخلالية من احلب/ نباتات الظل/ 

الفراغ املزدحم بالال�صيء/ عندما احلياة منجذبة من رمو�صها/ �صعيدًا 

كنت/ اأقراأ �صادق هدايت/ وبريبة/ اأن�صت طوياًل اإىل حروب بعيدة/ 

وهي تغني.

اأح��دًا/  اأنتظر  ال  وح��ي��دًا/  اأجل�س  اأي�صًا/  الالمكان/  حيث  هنا/ 

ومثل رجل جمنون/ من نافذتي ال�صغرية/ اأمد رقبتي/ اأ�صد الليل من 

جفونه/ واأطعن القمر ب�صكني/ واأحتفل/ الأين ع�صت طوياًل()1(.

منتهى ال�صعر...

1
يف زمن ما )2008م، 2012م(، ومن مكان ما )اأبوظبي: هيئة اأبوظبي 

االإم��ارات(، بزغت  كتابات من  قلم،  الثقايف،  املجمع  والرتاث،  للثقافة 

:)مظلة الغريب،  عبداهلل عبدالوهاب ال اأحد ل�  ال�صم�س ال�صاعرة ال� 

متاهة، كل �صباح، وقت، ال�صاعر، هل اأغلق النافذة، اأغنية، رجالن يف 

الال  نحن  يتخيل،  اأحدهم  ال�صعر،  اإىل  الهجرة  الغيوم،  غرفة  غرفة، 

 89 91 ب  ر   ي  ا م  1  ا ل اأ  ا      1
24/1/1999م

اأحد، ع�صبة اخللود، االآخر اأنا، اأكفان بي�صاء، تكلمت 

الذي  املطر  اأ�صود،  �صاي  اأب��دًا،  تكلمت  ما  اأين  لو  كما 

كان، احلياة االأخرى، ن�صيان، النائم اجلميل، �صعرها 

الطويل املمزق، �صينثيا، حواف الروح، كوماري، البحر 

االأ�صجار،  حتى  واأن��ا،  بورتريه،الرغبة  عي�صى،  ا�صمه 

نزيف، �صجيج، حكاية، املالئكة تخر مذعورة، كيف 

الذاكرة - اخلار من  اللغة قيء  يفهم كوندر تيرييو 

اأناين،  اأح��دب، حلم، عامل  االأران��ب: )ع�صفور  اأف��واه 

م��الم��ح اأن��ث��ى، ���ص��الة، اأم����ي(، ت���زارا،ذه���ول يعتمر 

قبعة،نحات ال�صجر، احلياة منجذبة من رمو�صها(.

2
ويف زمن ما )5/8/2009م( و )26/5/2013م(، 

ويف مكان ما )�صحيفة االحتاد( و )�صحيفة اخلليج(، 

اأو  العمر  بي  �صاق  ( التايل:  ال�صعري  البوح  جاءنا 

ال�صعرية  الو�صفة  ج��اءت  هكذا   ..) اأخ����ري غ���روب 

الو�صف  جاء  وهكذا   ، عبدالوهاب عبداهلل  لل�صاعر 

ترجمة  هي  اجلديد  دي��واين  ق�صائد  اإن  ( ال�صعري: 

اأن��ه  مثلما  ال��ف��رد،  ب��ه  ي�صعر  ال���ذي  االإن�����ص��اين  ل���الأمل 

ترجمة لكل خيباته وخ�صاراته، وهو االأمر الذي حدث 

اأكر  اللغة  ف��اإن  امل��رة  هذه  لكن يف  االأول،  الديوان  يف 

ن�صو�س  اإنها  قوله  اأ�صتطيع  ما  كل  و  ومكثفة  قوية  لغة  فهي  اختالفا 

خمتلفة عن جتربتي يف حمطتها االأوىل، وهي مكتوبة بلغة مكثفة، وفيها 

الكثري عن جتربة �صفري اإىل الفلبني، وا�صتغرقت م�صاحة زمنية طويلة، 

وهي اأقرب اإىل اليوميات، ور�صد املكابدات الذاتية، وامل�صرات ال�صغرية 

والكبرية، وكل ما ركزت عليه فيها هو عمق التجربة ال�صعورية الذي ال 

ميكن التخلي عنه يف اأي عمل اإبداعي(.

3
 : عبدالوهاب عبداهلل  ل�  �صعريتني  مرحلتني  يف  نحن  هكذا  وبعد، 

قال:  الذي  متتابعني، ومرحلة  ال�صاطعة يف زمنني  اأحد(  ال� )ال  مرحلة 

)�صاق بي العمر( اأو ال� )غروب( ال� )اأخري( املنتظرة ال�صطوع بني ليلة 

و�صحاها.

)2008م – 2017م(: ت�صع �صنوات من االنتظار ل�صعر �صاعر اأدمن 

الغياب وال يلوح باالإياب، رغم ما �صرح به من مثول قريب.. فاأين اأنت 

عبداهلل عبدالوهاب اأيها ال�صاعر ال�صاحر ال�صاهر 

2 ا  ا

ر   ر  ب 1965م  ا  را  ال و  ب   اأ      2
ول  ي  اأ ا ي  ا ا ب را  ر ب ال ا  واأ

را ارا  ا وا وا ي وا   ا أ ا



نا�صر البكر الزعابي

) 1 (
  اأ   اأ

ر  ر ب
 ب

مع اختالف املهن وتنّوعها بني احلرف املتو�صطة والب�صيطة 
وال�صعبة واخلطرية ، تنّقل

 )جاكري ( وهو بعد يف �صرخ ال�صبا ، باحثًا عن لقمة العي�س 
مثله مثل االآالف من اأقرانه الذين اختاروا الهجرة والعمل يف 
اخلار هربًا من الفقر املدقع اأو املطلق كما عّرفته هيئة االأ 
املتحّدة ، فالفقر ت�صّمم وجداين مريع ي�صيع اال�صطراب والتوتر 
احلاد �صباح م�صاء وكاأنه اأوك�صجني اإ�صايف اأو كربون يخر من 

العوادم العتيقة ، م�صّببًا التلّوث واالأمرا�س
يجعلك الفقر حزينًا كما يجعلك حكيمًا

برتولت بري�صت
�صاعر وم�صرحي اأملاين

فاخلرو من �صطوة الفقر اإىل اأر�س  جديدة عملية حمفوفة 
باملخاطر ، واملخاطر حتيط بحياته اأينما حّل وارحتل فقد قطع 

اجلميع يف  ي�صعد  واأن  عائلته  يحّقق حلم  اأن  نف�صه  على  عهدًا 
اخلار  اإىل  االنتقال  واأن  خا�صة  عليها  يح�صد  و�صر  عزمية 
املتعّهد  مع  وجوالت  و�صوالت  حماوالت  وبعد   ، كرى  مغامرة 
الو�صيط ال�صم�صار الوكيل البو�صلة جاءت تاأ�صرية العبور اأخريًا 
االأر�س  الذي �صينقله نحو  ، االنتظار  للغاية  انتظار طويل  بعد 

اجلديدة.

) 2 (
اأن تكون معّلقًا بني ال�صماء واالأر�س بحبل �صميك غليظ فهي 
اأو رحلة مثرية ت�صتغرق للحظات معدودة ثم  حقًا نزهة �صّيقة 
تعود اإىل االأر�س وتوا�صل ال�صري نحو مواعيدك اخلا�صة ، لكن 
ت�صّلم  حيث  ال�صاعق  وبالنباأ  بالهواء  ا�صطدم  )جاكري( 

مهمته اجلديدة ومهنته املميزة
كما�ص��������ح للزجا لناطحات ال�صحاب ال�صاهقة..

القادمة  املجهول  من  واخلوف  واالنك�صار  االنبهار  بني 
والتهديد  التعنيف  يف  واحدة  ثانية  العّمال  مراقب  ي�صّيع  مّل 
والوعيد لكل جبان رعديد يحاول التهّرب والتمّل�س ملوحًا بيده 

القائمون على ال�شمت

ما�صح الزجاج

اإىل ال�شديق حممد جاكري
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ال�صخمة التي بها بقايا وجبة اإفطار د�صمة يف مطعم رخي�س 
قرب النا�صية..

كانت حلظة التدريب االأوىل عالمة فارقة يف م�صار احلياة، 
اإىل  وترفعه  االأر�س  تنت�صله من  قوية  يدًا  اأن هناك  ي�صعر  وهو 

االأعلى ب�صرعة متو�صطة لتل�صقه على احلافة..
اإىل  واحدة  نظرة  فاإلقاء   ، الو�صيك  الهالك  بوابة  احلافة 
االأر�س كفيلة باأن تلفظ اآخر نقطة من �صجاعته وهدوئه املعتاد
يوم  وذات  وانتظر..  النهر  حافة  على  اجل�س  تنتقم..  ال 

�صوف يجيء التيار حاماًل معه حقك من عدوك
ي   

على  اعتاد  ما  �صرعان  لكنه  خميفًا  االأول  ال�صعود  كان 
رحيلنا  حتى  والدتنا  منذ  يرافقنا  الذي  اخلوف   ، اخلوف 
املحتوم ، وبعد تعّود على ذلك اأ�صبح ال�صعود رفيقًا م�صليًا وهو 
�صعر  من  بع�صًا  ويحفظ   ، �صهرية  اآ�صيوية  �صعبية  اأغنية  يردد 

)طاغور( حني قال :
 ا 

ور  ي اأ  ي    اأ

ي ر 
ا  ع الأ و اأب الأر  اأ

ا  ا 

) 3 (
ا

اأن  غري   ، اأجمعني  الب�صر  يتحا�صاه  مفزع  موؤمل  �صعور 
اجلهابذة والعباقرة حّولوا ال�صقوط اإىل علم يدر�س) نيوتن ، 

جاليليو( وغريهم
وكذلك ) جاكري ( الذي مل يخ�س ال�صقوط الإميانه اأنه يعي�س 
املراقب  عن  بعيد  جديد  رزق  م�صدر  و�صيجد  طيبة  اأر�س  يف 

الفظ املن�صغل بوجباته الد�صمة و�صراخه البذيء
و النزعة ال�صادية التي تعّو�س م�صاعر البوؤ�س والنق�س يف 

�صخ�صيته احلادة
ي  ا ل  ب ال ا ا

ا لرو ا
اأ 
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اأما عن و�صائل الدفاع فهي :

ا    1
ل  أ وا ا  الب     2

ا

الب  ا    3
ا  الب     4

وما يجب اأن ندركه هو اأن ارتفاع 

على  ي��وؤث��ر  ال���دم  يف  الكولي�صرتول 

ال  كثرية  ذل��ك  واأ�صباب  �صحتنا 

االأخ�س  وعلى  حت�صى  وال  تعد 

ال��غ��ذاء  بنوعية  اله��ت��م��ام  ع��دم 

والتاأكيد على الوجبات الد�صمة .

اأزم���ات  ي�صبب  الكولي�صرتول 

ال�صرايني  بت�صلب  ويت�صبب  قلبية 

اإذا  اإىل �صعف وهزال خا�صة  ، ويحيل قوة االإن�صان  والذبحة ال�صدرية 

ت�صاحب مع ال�صكر و�صغط الدم والتدخني ، والذي البد من معرفته هو 

اأن هناك كولي�صرتول �صار وكولي�صرتول مفيد ، فال�صار هو اخلطر الذي 

نتحدث عنه وياأتي من الدهون وال�صمون واللحوم وغري ذلك الكثري من 

بالقيام  ي�صهم  فهو  املفيد  الكلي�صرتول  اأما  عن   ، ناأكلها  التي  املاأكوالت 

ببع�س الوظائف احليوية والبد من االعتناء به ودعمه ، وتعتر الريا�صة 

من اأهم العنا�صر التي تقويه وتدعمه .

اإن الكولي�صرتول متهم بال�صرر ب�صحة االإن�صان وعلى االأخ�س القلب 

فجزئيات االكولي�صرتول املحمولة يف الدم ت�صبه االإبر ال�صغرية احلادة 

وتلت�صق بجدران ال�صرايني وتكر مع االأيام فريتفع م�صتوى الكولي�صرتول 

وتتهيج ال�صرايني وي�صيق جمرى الدم يف ال�صرايني والعروق .

ا  اأ  ا   واأ   ول  ي ا ال   اأ   ا  ي  ا  
ال  ي   ول  ا   و  اأ    ا  و  وا     

م   ل   ال ول   ا ا   ا  ب اأ   أ

áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 1/2018 - 488 :Oó©dG

36

نوافذ

mun r a k a e

عبد اخلالق اخلواجة
باحث ‘ طب الأع�صاب

الكولي�شرتول ال�شار

عدو الإن�شان اللدود



مقدمة  يف  القلب  لع�صلة  املغذية  التاجية  ال�صرايني  اأن  ثبت  وق��د 

الكولي�صرتول متنع و�صول  اإبر  التي تتعر�س لالأذى الأن جتمع  ال�صرايني 

الدم ب�صكل كاف اإىل القلب ، هذا عدا عن اأن  الرت�صبات الدهنية  تت�صبب 

ب�صيق جمرى ال�صريان و�صعف مرونته ، فيغدو جافًا نا�صفًا مت�صلبًا على 

عك�س ما هو عليه من مرونة وليونة .

ال�صادر  الكولي�صرتول  كتابة  يف  احل�صيني  اأمي��ن  الدكتور  ويحدد 

عن دار الطالئع جمموعة عوامل ت�صاعد على حدوث ت�صلب ال�صرايني 

نلخ�صها باالآتي :

1  ار  ا 
ا  ا  2  ال
ا  ل   ا   3

م  ار  ا   4
ا     5

را  ا ا  ال   6
م ا  و ل  ا   7

ا  ا    8
ا     9

ي  ر 10     ا ا
ي   ا

ا  ول  ا   ال   11
الكولي�صرتول  تنظيم  اأ���ص��ال��ي��ب  ع��ن  اأم���ا 

من  فالبد  ارت��ف��اع��ه،  م��ن  وال��وق��اي��ة  وتخفي�س 

 ، اإهمالها  اأو  تركها  وع��دم  اليومية  الريا�صة 

ال�صمن   ، الل   ، الزبدة   ( يف  املوجودة  الدهون  تناول  خف�س  وكذلك 

 ، القلوب   ، الكبد   ، االد�صم  ، اجل  البي�س  ، �صفار  االأحمر  اللحم   ،

ال�صاملون ، القوان�س ، اأكباد الطيور ، اجلمري ، الكابوريا .... اإلخ 

( اإ�صافة اإىل خف�س تناول الدهون امل�صبعة اإىل اأق�صى درجة 

من  والتقليل  امل�صبعة  غري  الدهون  على  االعتماد  وزي��ادة 

تتناول املنتجات احليوانية ب�صكل عام واحلذر من الدهن 

الد�صم  والل  البي�س  و�صفار  ال�صيكوالته  يف  املختب 

ال��زي��وت  ا�صتخدام  م��ن  واالإق����الل  املقلية  والبطاطا 

النباتية ويف�صل تناول اللحوم البي�صاء .

وفوائد  اخل�صراوات  بفوائد  نذكر  اأن  البد  وهنا 

اجلوز وفوائد زيت الزيتون اإذا اأخذ مبقادير مدرو�صة

وق�صارى القول :

اإن للكولي�صرتول فوائده ويكمن �صرره يف زيادة م�صتواه 

يف الدم فوق حده الطبيعي وعند ذلك  يكون خطره على �صحة 

القلب كبرية الأنه يت�صبب بت�صلب ال�صرايني والذبحة ال�صدرية .

وهناك كولي�صرتول �صار وكولي�صرتول نافع

اأهمية التحليل بني فرتة واأخرى ملعرفة  اأن نوؤكد على  ومن االأهمية 

م�صتوى الكولي�صرتول التخاذ االحتياطات الالزمة والوقاية منه فهو قاتل 

�صامت حقا وهو عدو لدود ي�صكل خطرا خقيقيا على االإن�صان وينال من 

�صحته وليقاته .

بقي اأن ن�صري اإىل اأن وجود الكولي�صرتول  يف ج�صم االإن�صان بن�صبة 

ما بني ) 200 ( اإىل ) 240 ( يعد طبيعيًا  والبع�س يرى اأن ن�صبة  240 

تعد مبثابة اإنذار            

اأما بداية االرتفاع  .فتبداأ   من ن�صبة ) 240 ( وما فوق           

اأي  العناية م�صتمرة   واأن تكون   ) 240 اأقل من )  اأن يكون  ويف�صل 

خماطر  من  نف�صه  يقي  لكي  منخف�صة  ن�صبته  على  االإن�صان  يحافظ  اأن 

عديدة.
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وم���ن ب���داي���ة اخل��ل��ي��ق��ة مل 
�صواء  االإن�صان  ج��والت  تتوقف 
يف  االأر�س اأم حتى يف الف�صاء 
ولننظ�ر اإىل النجوم يف ال�صماء 
امل��ك��ان  يف  تبقى  ال  ه��ي  ح��ت��ى 
ن��ف�����ص��ه ط����وال ال���وق���ت. ال��ك��ل 
م�صاف�ر ولكل �صف�ر م�زاياه فاإذا 
ذهب امل�صاف�ر اإىل ب�ل�د اأج�م�ل 
من ب�ل�ده �ص�يتع�لم ع�ندما يع�ود 
واإن  يطورها  كيف  ب�ل�ده  اإىل 
منها  اأ�ص�واأ  اإىل  ال�صف�ر  ق�اده 

ي   ا  ار  أ أ   ا ب   اأ  ال ب

ر لأ    ر اأو   ع ا ا ا   أر وو    ا ب

و  ا اأو 

ا   وا ي  وا ا  اأ  و     ال ل    و  

ي ي اأ اأ  ا ي  ي  أ ا ي  ا اأ     
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الـرحـــــــلــــة
يد � و �شري 



ورحلة  وقيمتها  ب�ل�ده  ق�در  اآنذاك  يعرف  فرمبا 
اإىل اخلار قد ت�صاوي قراءة األ�ف ك�ت�اب. ومن 
ال�صفحة  فقط  ق��راأ  قد  يكون  بلده  غري  ير  مل 
يقهر  ال�صفر  اأن  كما  الكون.  كتاب  من  االوىل 
م�ن  ما  واأن�ه  االأف�ق  �صيق  و  والتع�صب  التحيز 
و�صيلة اأف�صل لتتاأك�د اإن كنت حتب �صخ�صًا من 
اأن تبت�ع�د ع�نه بال�ص�ف�ر الأننا يف الغياب والبعد 
مبدى  ون�صعر  اأو�صح.  ب�صورة  نحبهم  من  نرى 
اأدق ففي غيابهم تكر  ب�صكل  وتاأثريهم  اأثرهم 
حمبتنا لهم وت�صغر حمبتنا النف�صنا الأن غيابهم 
ي�صفي عليهم قوة عظيمة وي�صبغ عليهم �صفات 
اإىل  اأعيننا  يف  فيتحولون  وال��ك��م��ال  اجل��م��ال 
تغيري  على  القدرة  لديهم  اأ�صطورية  خملوقات 

كل االأ�صياء اإىل االف�صل مبجرد عودتهم.
ومن االأ�صياء الع�ظ�ي�م�ة يف ال�صفر اأي�صًا هو 

قد  اإليهم  نتعرف  عندما  العامل  يف  اأنا�صًا  هناك  اأن  اكت�صافنا 
نراهم اأقرب اإلينا ممن نعي�س معهم يف اأوطاننا. كما اإنك �صرتى 
اأ�صياء كثرية يف العامل تغنيك.. تفتح اأمامك اأفاقًا مل تكن تخطر 
لك على بال .. كل هذا يجددك ويطور من �صخ�صيتك ويري 
من خراتك فال�صفر يتطلب منك اأن تكون �صامتًا ليجعلك بعد 

عودتك اإىل ق�صا�س. 
ومن منا مل ي�صافر حتى واإن وجدت من مل تقلع به ط�ائ�رة 
مع  ي�صافر  نف�صه  اأعماق  يف  هبط  من  �صتجد  قطارًا  ي�صتقل  اأو 
من  هاربًا  اأخرى  تاره  وباأحزانه  تارة  باأحالمه  متزودًا  خياله 
النا�س مرة ومن نف�صه مرات فقط على من ي�صافر  اأن يحرت�س 
واأن  تهرب منه احلياة.  اأال  واقع احلياة  الهروب من  اإن حاول 
امل�صافر املثايل هو من ي�صنع من كل مكان يذهب اليه وطنًا له. 
وهو اأي�صًا من يعرف متى يعود اإىل وطنه االأم وحكماء العرب 

العود دائمًا اأحمد . يقولون يف هذا 
وعندما يكون اأ�صعب �صيء يواجهك يف احلياة اأن ت�صعر يف 
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اأر�صك اإنك غريب .. اإنك �صادق ويعتره البع��س 
عيب .. اإنك حامل ويف نظر االآخرين احللم عار .. 
اإنك طيب ويرى الكثري اأن الطيبة �صذاجة .. اإنك 
حمب و يتهمك اجلهالء بالدرو�صة .. اإنك متاأمل 
وح�صا�س و متفان ويجدها االآخرون قيمًا انقر�صت 
اإل��ي��ك نظرات  وان��دث��رت منذ زم���ن.  وي��ن��ظ��رون 
هنا  اآخ�ر  ع��امل  من  ق��ادم  اأن��ك  فت�صعر  ا�صتهزاء 
واأخطر  اأهم  هي  تكون  قد  رحلة  يف  التفكري  يبداأ 
حدث يف حياتك الأنها قد مت�س �صميم �صخ�صيتك 
وجوهر وجودك. وعندما تقرر ال�صفر  فالن�صيحة 
اال تبتعد جغرافيًا فح�صب بل ابتعد كذلك عن كل 
الذي  ال�صفر  هو  ذلك  اإقامتك  مبحل  يربطك  ما 
يجعلك ت�صعر وكاأنك ولدت من جديد لتبداأ رحلة 
جديدة للحياة. وال تتم فائدة االنتقال من بلد اإىل 
بلد اإال اإذا انتقلت النف�س من �صعور اإىل �صعور، واإال 
�صيني  مثل  وهناك  ترح.  مل  مقيم  مازلت  فاأنت 
لرتى  اذهب   ... يقولون  ما  اإىل  الت�صتمع  يقول  

هكذا اأردت اأن تكون بداية خواطري .
العم  اإىل بالد  األهمتني رحلة �صديق يل   فقد 
خ��واط��ري  كتابة  ف��ك��رة  البعيدة  ال��ق��ارة  يف  ���ص��ام 
بالتواجد  �صريكًا  اأك��ن  مل  واإن  الرحلة  ه��ذه  ع��ن 
ووجدانيًا  نف�صيًا  �صديقي  �صاركت  اإنني  اإال  فيها 
عودته  وحتى  بدايتها   من  الرحلة  لهذه  االإع��داد 
اأن رحلة �صديقي مل يكن  منها والغريب يف االأمر 

خم�ط�ط�ًا لها ب�صكل م�صبق ولكنه القدر الذي رتب 
بحلم  �صديقي  ف�صافر  واخلطى  الطريق  القادر  م�صيئة  بعد  له 
اأن  الرغم من  اأكر وطموحات اعظم على  باأحالم  كبري وعاد 
ولهذا  يت�ح�ق��ق  اأن  له  يكتب  مل  به  �صافر  ال��ذي  �صديقي  حلم 
ال�صبب وعندما عاد �صديقي تاأكدت اأنني تلميذ يف مدر�صته الأنه 
وكعادته ومنذ بداية �صداقتنا دائمًا يعلمني فتعلمت منه جمددًا 
عدم الياأ�س واأيقنت باأنه اإذا  االأمل وعنوانه  در�صًا مو�صوعه 
تعرت اأقدامي و�صقطت يف حفرة ف�صوف اأخر منها  واأنا اأكر 

متا�صكًا وق�وة.
 واأننا يف كثري من االأحوال قد ن�صطر للبحث عن احلقيقة 
اها  ل ن�صعى  االأ�صياء  تخيل  من  ب��داًل  و  اخليال  بها  لن�صبط 

بالفعل كما هي وهكذا فعل �صديقي. 
مل  التي  رحلته  من  عودته  بعد  �صديقي  ا�صتقبلت  عندما 
ي�صادفه التوفيق فيها راأيت ال�صخ�س الذي اأعرفه من �صنوات 

امل�صيء  واجلبني  ال�صافية  واالبت�صامة  الباهية  االإطاللة  ذا 
فما  عليه  قلبي  واطمئن  به  ففرحت  له  الذي الحدود  والتفاوؤل 
عهدته اإال كذلك واالأم�ر لي�س غريبًا فقد عرفته قويًا وراأيته من 
قبل يتجاوز حمنة فقدان الزوجة اأ�صرع من جتاوزه حمنة فقدان 
االأب وقد يرى البع�س يف هذا خيانة لرفيقة العمر ولكني اأراه 
قمة الوف�اء الأنه اأيقن حينها اأن االأب ترك له املا�صي متمثاًل يف 
الذكريات وتركت له الزوجة امل�صتقبل متمثاًل يف االأوالد ف�ق�ف�ز 
املوت  ق�صية  والأن  للم�صتقبل  ال�صفر  وقرر  �صريعًا  اأح�زانه  ف�وق 
بعده  الباقني  ق�صية  هي  بل  امليت  ق�صية  االإط��الق  على  لي�صت 
كان لزامًا عليه الن�صال من اأجل ك�صب هذه الق�صية واأن حتديد 
هدف واالإ�صرار على تنفيذه هو مايغري كل �صيء و�صديقي حدد 
وحلمه  اإرادته حا�صرة  الأن  و�صينجح  تنفيذه  على  واأ�صر  هدفه 

دائمًا بني عينيه.
والأن اأهل احلكمة و�صديقي اأرى فيه كثريًا من �صفاتهم ال 
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يغالون يف احلزن على �صيء فاتهم الأنهم ال يعرفون على وجهه 
اليقني اإن كان فواته �صرًا خال�صًا اأم خري خفي اأراد اهلل به اأن 
يجنبهم �صرًا اأكر وال يغالون اأي�صًا يف االبتها لنف�س ال�صبب اإمن�ا 
ي�صكرون اهلل دائمًا على كل ما اأع�ط�اه�م وي�ف�رح�ون باع�ت�دال 
ويحزنون على مافاتهم ب�صر وحت�م�ل هوؤالء هم ال�صعداء الأنهم 
الوحيدون القادرون على تطبيق مفهوم الر�صا بالق�صاء وبتقبل 
اأن  ملجرد  االإن�صان  يفرح  اأن  ينبغي  وال  واإي�م�ان  ب��ص�ب�ر  ال�ق�در 
لل�صقاء  حظه قد يكون �صعيدًا فقد يكون �صعادة احلظ طريقًا 
لل�صعادة.  للبحث عن طريق   بال�صقاء دافعًا  ال�صعور  وقد يكون 
من هنا يولد دائمًا الطموح لبناء م�صتقبل اأف�صل وكل �صخ�س 
اأو  الظروف كما هي  يقبل  اأن  اإما  لديه خياران يف احلياة  منا 
اأن يعلن حتدي هذه الظروف وعندما يقال لك يجب اأن تكون 
اأن تغريها. فقط قد حتتا  اأف��ص�ل فلي�س معنى ذلك  ح�يات�ك 
اإىل النظر اإليها ب�صك�ل خمتلف. �صديقي اجل�صور فاجاأين بعد 

جمال  واقتحام  االأو�صاع  تغيري  يف  برغبته  عودته 
عمل جديد اأنا �صخ�صيًا اأتوقع بزوغ جنمه واإبداعه 
وعندما  نف�صه  فيه  يجد  جمال  بب�صاطة  الأن��ه  فيه 
اأحتدث عن �صخ�س ال يهمني �صوى ذكائه وعزميته 
والأن �صديقي ذكي وبالطبع ميلك العزمية هنا نري 
الفرق بينه وبني االآخرين وا�صحًا فبع�س االآخرين 
فيملك  هو  اأما  لتحقيقها  الي�صعون  اأم��اين  ميلكون 
ي�وؤم�ن  �صخ�س  اأي  واأن  اأج�له.  من  يقات��ل  ه�دف�ًا 
بقدراته وي�صر على حتقيق اأه�داف�ه لهو اأقوى من 

مئات االأ�صخا�س الذين ال ميلكون �صوى االأماين. 
اأ�صدقائي االعزاء .. كنت قد قررت اأن تتحدث 
تغو�س  بها  ففوجئت  �صديقي  رحلة  عن  خواطري 
متاأمل  اأي  جت��ر  التجربة  ث���راء  الأن  جتربته  يف 
اأن يكتب عنها فكتبت عن  فيها ومتابع لتفا�صيلها 
�صرد  قبل  االأوراق  تنفد  فقد  اأج��زاء  وتركت  جزء 
اإال  هو  ما  اإليه  امل�صار  و�صديقي  التفا�صيل.  كل 
حلمًا  ميلك  اإن�صان  كل  متثل  افرتا�صية  �صخ�صية 

يريد حتقيقه.
ي�صتطع  مل  حلمًا  امتلك  م��ن  لكل  ن�صيحتي 
حتقيقه .. اأو تعرت قدماه يف طريق حتقيق ذلك 
..  وحاول مرة  احلم جمددًا   .. .. التياأ�س  احللم 
اأخرى .. وال تعاود البحث عن حلم خذلك  وحاول 
عهد  بداية  انك�صار  حالة  اأي  من  جتعل  اأن  دائما 
وحا�صرتك  بيتك  اأبواب  ال�صتاء  اأغلق  فاإذا  جديد 
الربيع  ق��دوم  فانتظر  مكان  كل  من  اجلليد  ت��الل 
وافتح نوافذك لت�صتقبل ن�صيم الهواء النقي وانظر بعيدًا ف�صوف 
ترى اأ�صراب الطيور وقد عادت ت�غ�ني وترى ال�صم�س وهي تن�صج 
خيوطها الذهبيه فوق اأغ�صان ال�صجر لت�صنع لك عمرًا جديدًا 
وحلمًا جديدًا وقلبًا جديدًا وتاأكد اأنك طاملا را�صيًا عن نف�صك 

فرمبا تكون ل�صت بحاجة اإىل مثل اأعلى.
وكما قال االمام ال�ص��������افعي رحم���ه اهلل

  الأو   ا
ا ر   و  الأ

ي                       وا 
و  ا  وا و 
ب ر  و ي  الأ  

ا ي  وار ا  و
ي  ا    

ي وا و ا ب ار  ب
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 قول لبد منه
اإىل  اأ���ص��ري  اأن  اأح���ب  ب��دء  ب���ادئ ذي 
بني  ،امل��م��ي��زة   املرهفة  ال��ذائ��ق��ة  اأهمية 

�صوف  الذي  املتلقي  لدى  القبح واجلمال 

واجل��م��ال  احل�����ص��ن  م���واط���ن  ي�صت�صعر 
واالبتكار واجلدة يف ن�س �صعري ت�صرئب 
�صواء  باأعناقها  املده�صة  منه اجلماليات 

اأكان الن�س قدميًا اأم حديثًا �صاحبه كان 

م�صهورًا اأو مغمورًا اأو كان الن�س موؤطرًا 

اأو غري موؤطر كما اأحب اأن اأ�صوب اأهمية 

االأ�صكال  من  �صكل  اأي  ربط  عن  االبتعاد 

ال�صعرية بعربة الت�صنيفات االأيديولوجية 

قبل  ومبدعينا  نقادنا  بع�س  يفعل  كما 

عي�صى  اأحمد  ال�صاعر  عامل  اإىل  الدخول 
ب)و�صط  املو�صومة  جمموعته  يف  الع�صم 

الوالدة  ذات  الق�صيدة  اأن  واإىل  ..بعيد( 

املخا�س  �صاعة  �صكلها  تختار  الطبيعية 

اإكراه من ت�صنيف م�صبق ومن قول  دون 

�صاعرها : نويت اأن اأكتب ق�صيدة عمودية 
واإين الأعجب  اأو ق�صيدة نر   تفعيلة  اأو 

من �صاعر حداثي مثال اليعرتف بق�صائد 

االأج��داد  طريقة  على  يومًا  كتبها  رائعة 

الق�صيدة  �صاعر  من  اأي�صًا  اأعجب  كما 

ن�صو�س  على  يحكم  اأن  املوروثة  العربية 

..ومبعنى  يقراأها  اأن  قبل  جميلة  حديثة 

اآخر يبداأ الفرقاء يف نفي بع�صهم بع�صًا 

الورقية  املراجع  اإىل  واأيابًا وعودة  ذهابًا 

ما�س  من  مانكت�صفه  لنكت�صف  الرقمية  و 

اأدبية ونقدية 

  ن�شو�س حتت ال�شوء
املجموعة  ن�صو�س  م�صامني  لك�صف 

اأو  اأو بع�س جمل  عاودت   قراءة بع�صها 

ولي�صت  �صياقها  يف  وردت  �صور  اأو  رموز 

معها  والتفاعل  الفهم  �صد  املح�صلة  يف 

ب�صبب غمو�س �صابها الأن ال�صاعر الع�صم 

يعنى  وروؤي���ة  روؤي��ا  �صاحب  الحظت  كما 

بالكليات ويوظف يف ن�صو�صه اجلزئيات 

فنيا وفكريا .

يف ن�س )حما�س رجل ينتظر احلافلة 

(يعالج اأزمة املوا�صالت والنقل الداخلي 

وتاأثريها على االإن�صان :

   ا 

وا  ا  ا

و   اأ و

ور  ي    

ي  ا   ا

ي  ال  ي  لأ 

ي ا

و   ا 

ر  و ا    

ا   ي  ب ب  ا

ل  را  را  ا

ع  ل   ل ب 

 ا  

ه��ذا  يف   ) اخ��ت�����ص��ار  ال�����ص��وء  )ويف 

الن�س ينكف اإىل ذاته اإىل غرفة خالية 

وقلقه  االأدوي����ة  وط��اول��ة  �صريره  م��ن  اإال 

ومر�صه و�صوف اأخ�س هذا الن�س لقراءة 

يخالط  اأن  يلبث  وال  الأه��م��ي��ت��ه  خ��ا���ص��ة 
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ا د الن ى ا ش بقل  

لل�شاعر الع�شم  ..بعيد )و�ش

خ�شو�شية الأ  والأداء اجلمايل   



)املفزعون(ويف  يف  وير�صدهم  النا�س 
)اإن راأيت �صيئًا التخريه (: 

اأ ا ل   ا 
و  ل   ا  اأ 

  
اأن  درج��������ة  اإىل  معه  :يتعاطف  اإذًا 

يقول :
ا  ل ا ب 

ب   اأ ا  اأ ل    
ا

ويقف معه مواجهًا اأولئك املوظفني:
أ   ا  ا 

الكل يكت�صب �صفاته من روؤية ليلية
ل  ا ا   و 

ي اأ   ا 
خلف طاوالت عملهم )�صوط(

وي��ت��اب��ع م��راق��ب��ة امل��خ��ل��وق��ات بنظر 
خلف  بب�صريته  ويغو�س  انتقادي  ثاقب 
املزيد  �صخ  عن  يتوقف  وال  ت�صرفاتهم 
االآخ��ري��ن  على  الكا�صفة  االأ���ص��واء  م��ن 

امل�صترتين وراء االأبواب :
ع���ل���ّي مل�����س اأك������رة ب����اب ال���دخ���ول 

..والتحدث ب�صراحة 
ه���ذا يف ���ص��ي��اق )ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي(ويف 
)ق��ل��ق داخ��ل��ي (ول��ي�����س قلقه خ��ا���س به 
اإمن����ا :ال�����ص��ارع امل��رق��ع اأم����ام ال��ف��ن��دق 
ا�صتيالء  م��ن  ..ق��ل��ق  مك�صوفة  ..ح��ف��رة 

لذوي  املخ�ص�صة  املواقف  على  االأ�صوياء 
البنك  ..اأم�����ام  االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة 

املنتفع من الدائنني 
تلك  ي�صبه  لكنه  لطيف  البنك  مدير 

احلفرة اأمام الفندق 
بالتهكم  مبطن  اإن�����ص��اين  اإح�����ص��ا���س 
متعاطف مع ذوي  االحتياجات اخلا�صة 

اإىل  (ينكف  هذا  معي  )يحدث  ويف 
يف  كما  ال��ذات��ي��ة  خ�صو�صياته  ت�صوير 
االأول  الن�س  (يف  )�صتاء  )ي��وم��ي��ات(و 

يقول:

الغرفة  ب��اب  تفتح  القلقة  زوج��ت��ي  
وتغلقه 

..ينعم  �صغب  دون  ع��اد  هلل  احل��م��د 
بالهدوء تقول 

اأحدث �صجة ما يف  ..وال  لها  ان�صت 
الليل 

اأبحث عن  اأخ��ر  امل��رات القادمة  يف 
تخل�صه   .. لتقب�س على ج�صدي  ال�صرفة 
اأنام  ..يحدث معي هذا حني  نزواته  من 
..اأت��رك  واأغلقه  فمي  ..اأفتح  ع�صاء  بال 

�صوء الغرفة مفتوحًا 

حتى ت�صتدل مالب�صي على اخلزانة 
ويف )يوميات (ي�صرد مامر معه :

ماذا تريدين اأن ت�صمعي من يومياتي 
)مفارقة  ال��ن��وم  اإىل  ذاه��ب��ة  واأن���ت 

�صاخرة (
ويف ن�س )االأزرق ( الطويل يلعب على 
�صحناته  تفريغ  ويتف يف  االأزرق  مفردة 
يف ر�صم ن�س متنام بالزرقة يف جتلياتها 

الداللية االإيجابي منها وال�صلبي :
اأهميتهم  تفقد  ال��ذي��ن  االأ���ص��دق��اء 

ووجودهم يف احلياة 
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على اأطرافهم بقع زرقاء 
يف البلد هنا املياه زرقاء 

لبا�س النا�س اأزرق 
خا�صرة  ..ب�صاعتك  ال��رج��ل  ي��اه��ذا 

زرقاء ..الخ...
ال��زرق��اء  امل��ف��ردة  ح���االت  جميع  يف 
منها  ال�صاكنة  واملجانية  دالليًا  املوظفة 
واملبعرة يقول ال�صاعر برومان�صية رائعة:

ي  ي   ا ا   ا
ب  ب    ارم   

ر    ر  ي ا
ي  ا ب   ا    
ا   ي ا  و  ا ب

اأ ا  ب  ا  ا
م��ا ال��ق��م��ر وال��ع��ات��ب وال�����ص��ي��اد اإال 
ح��زن��ه  يف  ال��ف��ا���ص��ل  الع�صم  ال�����ص��اع��ر 
والفائز بفًنه واإبداعه ل�صدقه يف ت�صوير 

همومه الذاتية والعامة .

اخت�شار   ال�شوء 
اأراقب دوران املروحة 

ت�صكيل الهدوء على ال�صرير 
اأكاد اأن اأرى واأفقدين 

ال تفزعني الوحدة 
وال خلّو الغرفة 

النهايات اأ�صوات 
الزوار ياأتون وي�صطدمون باملجهول 

t�t�t
اأحب �صريري يف الليل 

يفكر مثلي بالّنعم 
طاولة االأدوية 

الزحمة يف العالقات 
النية احل�صنة يف تقليب القنوات 

�t�t�t
ال��غ��رف��ة ال���ت���ي جت��ع��ل م���ن ال�����ص��وء 

اخت�صارًا 
متثله )اأبجورة( رخي�صة 

حتث ال�صمت معًا على اال�صتمرار 

اأحب �صريري الذي تت�صع فيه االإ�صاعة 
ي�صبه انزالق �صخرة �صخمة من على 

جبل 
يحولها ال�صقط اإىل �صخور �صغرية 

وال اأمانع قتل عزلتي 
بد�ّس �صوكة لكتابة ن�س طويل

t�t�t
كل االأ�صماء جافة 

حتى العناوين يف الكتب 
اإال ال�صورة الكبرية لوالدي 

مات والدي 1994/7/8
والدي العظيم 

التزال غرفتك هادئة 
واالثاث وال�صوء 

t�t�t
املكان يفي�س باالأحالم 

 قراءة اأولية 
مقاطع  خم�صة  م��ن  م��وؤل��ف  ال��ن�����س 
اجل�صدي  و�صعه  ال�صاعر  يقدم  مبجملها 
وال��ن��ف�����ص��ي ف��ن��ي��ًا حم���ا����ص���رًا مب��ر���ص��ه 
من  ال�صوء  تخت�صر  غرفة  يف  وهواج�صه 
�صماها  كما  رخي�صة  )اأب��ج��ورة(  خ��الل 
ب�صرير  ب��دءًا  حمتوياتها  ت�صوير  يف  برع 
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ب�صورة جديدة :
و  ورا ا اأرا 

و  ا  ي ا
الهدو  املري�س  به  يح�س  ه��دوء  واأي 
درجة  اىل  املرتاح  هدوء  ولي�س  املتوج�س 

افتقاد يعر عنه بلغة �صاع تداولها : 
اأكاد اأن اأرى واأفقدين يف اأن واحد 

لكنه ي�صجع نف�صه رغم الوح�صة التي 
ال��زوار  قلق  من  اإال  اخلالية  الغرفة  تلف 
الذين ي�صطدمون مب�صريه فيزداد قلقًا 

وريبة 
التوتر  يت�صاعد  ال��ث��اين  املقطع  يف 
�صريره  مع  التكيف  اإىل  في�صل  النف�صي 
املري�س  على  املتطاول  بالليل  وخا�صة 
يفكران  هما  اإذ  معه  وي��ت��واءم  فيوؤن�صنه 
مبطن  باأ�صلوب  الغرفة  تعم  التي  بالنعم 
نرة  وت���زداد  منها  وال�صخرية  بالتهكم 
احل�صنة  النية  ب:  ال�صوداء  الكوميديا 

بتقليب القنوات 
كقارئ  يحيلني  الثالث  املقطع  يف  و 
مل��ف��ردة )ال�����ص��ري��ر( ب����وؤرة ال��ن�����س اإىل 
بال�صاعر  داليل  وتنا�س  ثقايف  ا�صتدعاء 
اجلاهلي امرئ القي�س فمثلما �صاق ذرعًا 
بليله  ذرع��ًا  الع�صم  �صاق  الطويل  بليله 
بال�صخرية  ال�صّليل  امللك  ليل  املغاير عن 
ال��ذي  ل�صريره  املغاير  وبحبه  والتهكم 

هذه  يف  ي��ت��األ��ق  اإذ  االإ���ص��اع��ة  فيه  تت�صع 
حوله  وكاأمنا  اجلديدة  القلقة  ال�صورة 
اإىل ح�صان امرئ القي�س : ي�صبه انزالق 

�صخرة �صخمة من على جبل 
يحولها ال�صقط اإىل �صخور �صغرية 

ج��واد  بو�صف  تنا�س  الع�صم  اأراد 
اإن�صانية  �صفة  ف��االأمل   - القدمي  ال�صاعر 

م�صرتكة م�صتدامة -:
ب       

ي       ا
ي�صخ  ب��ل  الع�صم  ال�صاعر  يقف  وال 
ومبدعة  جديدة  و���ص��ورة  مبعنى  الن�س 
حتى  اإزاء  املتوتر  النف�صي  و�صعه  تختزل 

اإبداعه :
وال اأمانع قتل عزلتي 

بد�ّس �صوكة لكتابة ن�س طويل 
النف�صي  ال��ت��وت��ر  ذاك  ذروة  ب��ع��د 
واجلمايل ففي املقطع الرابع نراه يهداأ.. 
ي�صت�صلم .. تنتع�س الذاكرة املا�صوية بعد 
اأن ي�صعر بعدم جدوى الكالم اأمام �صطوة 

االأمل :
 الأ  

و  ا   ا
ا  ر ا  ال ا

خماطبًا  ب��وال��ده  معتزًا  ينعطف  اإذ 
مازالت  غرفته  اأن  على  يطمئنه  اإي���اه  

على مايرام من الهدوء وال�صوء واالأثاث 

املفتقدة يف غرفته ويختتم الن�س بجملة 

تب�صر بامل�صتقبل املنفتح على االأحالم :

م  لأ ي ب ا 

 �شمات جمالية 

الق�س  املجموعة  يغلب على ن�صو�س 

يف  املت�صافرة  املقاطع  و  ال�صردي  و�صبه 

خلق وحدة ع�صوية لعب الق�س فيها دورًا 

م�صوقًا للمتلقي ولقد عانيت من مغبة اذى 

ال�صواهد  بع�س  ا�صتللت  عندما  ن�صو�صه 

�صوغ  يف  الوعي  كل  واع  فال�صاعر  منها 

اأ�صبه  هو  نهايته  اإىل  البداية  من  ن�صه 

خيوط  ب��ك��ل  مم�صك  م�صرحي  مب��خ��ر 

اأ�صري على بروز النرية  اأن  اللعبة وال بد 

يف ن�صو�صه الأنه يكتب ق�صيدة نر ترتقي 

ال�صعرية التي اأبدعها فيها يف خلق مناخ 

اأن  بد  ال  واأي�صًا   جماليًا  واح��د  م�صرتك 

باأن ثمة مو�صوعات مثل املوا�صالت   اأنوه 

وما�صح  وال��ك��ه��رب��اء  ال��داخ��ل��ي  وال��ن��ق��ل 

زجا املباين العمالقة ي�صيق �صدر غري 

ق�صيدة النر يف ا�صتيعابها وقد اأخ�صعها 

اأن اختلطت بذاته  ومن ثّم  ال�صاعر بعد 

اإىل خمتره الفني اخلا�س به .
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يف  وعامل  وداعية،  وواعظ  وعامل  وفقيه  ومفكر،  وكاتب  اأديب 

التف�صري، وحمقق للحديث ال�صريف، وموؤرخ، �صاحب روؤية معمقة يف 

احلياة واملجتمع، يك�صف عن االإيجابي وال�صلبي يف جوانب املجتمع: 

واأرب��اب احل��رف، �صاحب نظرة  التجار  واملتعلمني، يف  املعلمني  يف 

العجائز  يف  فيحللها،  اأغوارها،  على  يغو�س  الب�صرية،  النف�س  يف 

الزمن،  ويف  العمر  يف  يتاأمل  ال�صباب،  ويف  اليافعني  ويف  امل�صنني، 

ويخل�س اإىل نظرات وعر، يدبج فيها خواطره. وهو يف نظره وتاأمله 

يح�س وينفعل ويعاين ويتاأمل، ومي�صي فيحلل، ويناق�س، ويبني العلل 

واالأ�صباب وراء الظواهر، ويلجاأ اإىل التق�صيم والت�صنيف يف درجات 

ومراتب واأنواع، وال يقف عند الر�صد والتعليل، بل يقرتح احللول. 

وهو ينطلق يف هذا كله من قاعدة اإميانية قوية را�صخة، تنم عن 

تقًوى وورع، عماده العلم والعمل، وهو موؤمن بق�صاء اهلل وقدره، حق 

االإميان، وم�صلم له اأ�صد الت�صليم، وهو عازف عن الدنيا وبهرجها، 

واإن كان اآخًذا منها بن�صيب، هو االأقل. 

t�t�t
يف  والتفكري  التحرز  اإىل  ويدعو  والعمل،  العلم  اإىل  يدعو  وهو 

املمكن الوقوع، ويح�س على االأخذ باالأ�صباب، كما يدعو يف الوقت 

الر�صا،  اإىل  بل يدعو  وال�صر،  القدر،  اإذا وقع  القبول،  اإىل  نف�صه 

فال�صر واجب، والر�صا ف�صل. وينكر اّدعاء من يدعي بغ�س الدنيا 

اأو املال، بل يوؤكد اأن النف�س متيل اإىل الدنيا، ويدعو اإىل االأخذ منها 

باملباح، ولكن بالعدل، ومن غري �صطط وال اإ�صراف، فاللذات ال نهاية 

لها، وهي ح�صّية ومعنوّية، واأعالها لذة العقل واملعرفة، واأعالها لذة 

العارف باهلل، الذي حتلو عنده مرارة االبتالء، الأنه يرى امل�صبب، 

وهو اهلل، وال ينظر يف االأ�صباب. 

وهو يتاأمل يف هذا كله بعني العقل، حّتى تقول عنه اإّنه اأقرب اإىل 

النف�س  ويك�صف عن عمق  املوؤمن،  بروح  احلالة  يعي�س  وهو  املفكر، 

اجتماع،  عامل  اأو  نف�صّي  حملل  اإنه  عنه  تقول  تكاد  حتى  الب�صرية، 

فما  الع�صر،  م�صطلحات  من  �صيًئا  عليه  ن�صقط  اأن  نريد  ال  ولكن 

هو بفيل�صوف وال عامل اجتماع، وما هو مبحلل نف�صي، اإمنا هو موؤمن 

عامل عامل، حري�س على الدين، راغب يف الدعوة اإىل ح�صن اخللق، 

واالأخذ بالدين: علًما وعماًل.

t�t�t
وهو يعر عن هذا كله باأ�صلوب جديد، وال �صيما يف كتابه ”�صيد 

اخلاطر“، فما هو مبجموعة اأخبار مروية، واإمنا هو اأقرب اإىل فن 
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بمفكر ما يزال يعي�س بيننا يا  د  � ا الد



اأدق  ب�صورة  اأو  املعا�صر،  باملعنى  املقالة، 

يتناول  فهو  اخل��اط��رة،  فن  اإىل  اأق��رب  هو 

فكرًة، اأو ظاهرًة يف املجتمع، اأو مو�صوًعا، 

اأو حالًة نف�صية، فيعالج مو�صوعه من خالل 

وعر�س  فكرته،  بتحديد  ة،  اخلا�صّ روؤيته 

وبالتعليل  االأم��ث��ل��ة،  و���ص��رب  ال��ظ��اه��رة، 

االأ�صباب  وب��ي��ان  والت�صنيف،  والتف�صري 

وتقدمي احللول، على االأغلب، فكتابته اأ�صبه 

اأو  �صفحة  يف  ق�صرية،  ولكنها  باملقالة، 

ال�صخ�صي،  الراأي  ويغلب عليها  �صفحتني، 

فهي بني املقالة واخلاطرة. 

ولغته �صهلة، وا�صحة، وجمله ق�صرية، 

فيها  جميلة،  لكنها  ب�صيطة،  وت��راك��ي��ب��ه 

م��ن ال��و���ص��وح م���ن م��ث��ل م��ا يف ف��ك��ره من 

مثل  من  التعبري  جمال  من  وفيها  و�صوح، 

وي�صفو  وج��م��ال،  ل��ط��ف  م��ن  نف�صه  يف  م��ا 

اأ�صلوبه، وي�صف، ويحمل قدرًا من العاطفة 

اأ�صلوب طه  اإىل  اأقرب  فاإذا هو  واالنفعال، 

يف  وي��دق   ،)1973  - )م�صر1889  ح�صني 

عر�س الفكرة، وحتليلها ومناق�صتها، فاإذا 

هو اأقرب اإىل اأ�صلوب عبا�س حممود العقاد 

1964(، ويعلو اأ�صلوبه يف  )م�صر 1889 - 

وح�س  انفعال،  على  داال  احل��االت،  بع�س 

لي�س  ���ص��ع��رّي��ة،  قطعة  ه��و  ف���اإذا  ج��م��ايّل، 

ال�صورة  فيها  ولكن  قافية،  وال  وزن  فيها 

املده�صة. 

 ومن ذلك قوله:  متى ا�صتد عط�صك 

الكامل،  الري  عنده  من  اإىل  الرجاء  اأنامل  فاب�صط  تهوى،  ما  اإىل 

وقل: قد عيل �صر الطبع يف �صنّيه العجاف، فعجل يل العام الذي 

فيه اأغاث واأع�صر )�صيد اخلاطر �س 155(.

واملقطع ي�صف عن روح موؤمنة �صافية، ويدل على ثقافة عالية، 

ومقدرة فنية متميزة، فهو يطلب ممن ا�صتاق اإىل احلبيب، وهو هنا 

اهلل، جل �صاأنه، اأن يرفع اإليه اأنامله بالدعاء، وهو ال يذكر ال�صوق، 

اإمنا يذكر العط�س، داللًة على �صّدة ال�صوق، ولذلك يذكر فيما بعد 

الّري، وي�صفه بالكامل، وهو اأروع و�صف، وال يذكر رفع االأيدي، اإمنا 

ا من  يذكر ب�صط االأنامل، داللًة على التاأدب يف ال�صوؤال، وكم فيه اأي�صً

اللطف واخلجل واحلياء، اأمام املوىل، ثم يف املقطع تلميح �صفيف 

وهو  نف�صه  احللم  يف  راأى  ال��ذي  ال�صجن،  يف  يو�صف  �صاحب  اإىل 

يع�صر اخلمر، ويف هذا ما يعني اأن امل�صتاق املتو�صل بالدعاء يح�س 

بنف�صه داخل �صجن يف �صنوات عجاف، كنايًة عن �صدة ال�صوق، واأنه 

يحلم باخلال�س والفر واخل�صب واخلري العميم، وبعلو املكانة بعد 

ذلك عند ملك امللوك، عز وجل، مثلما كان من علو املكانة ل�صاحب 

ا، ويدل املقطع على اأديب حق، بل على �صاعر،  يو�صف، وليو�صف اأي�صً

موؤمن تقي ورع، عارف باهلل، حمب له.  

t�t�t
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يدل  فهو  �صيء،  على  كله  هذا  دّل  واإذا 

روح  متتلك  اجل��وزي  اب��ن  كتابات  اأّن  على 

وكاأنها  باحلياة،  تنب�س  واأنها  املعا�صرة، 

كتبت للقرن احلادي والع�صرين، يف اأ�صلوبها 

اأف��ك��اره��ا  اأك���ر  ويف  و�صفافيتها،  ولغتها 

ومو�صوعاتها والق�صايا التي تعاجلها، فاإذا 

واإذا  واح��دًة،  تكون  تكاد  االإن�صان  م�صكالت 

م�صكالت املجتمع االإ�صالمّي تكاد تكون هي 

نف�صها، منذ ثمانية قرون.

كاتب  ي��دب��ج  اأن  غريًبا  لي�س  ول��ذل��ك   

عربي يف الن�صف االأول من القرن الع�صرين 

وال  واإن�صانية،  واجتماعية  اأدب��ي��ة  م��ق��االت 

يجد عنواًنا لها �صوى عنوان فيه من ”�صيد 

ف��اإذا  كثري،  �صيء  اجل��وزي  اخلاطر�iالب��ن 

”في�س اخلاطر“، وموؤلفه هو  عنوان كتابه 

1954(، وكم   - 1886 اأحمد اأمني ) م�صر 

اأن  اللغة العربية  كان من االأحرى مبدر�صي 

”�صيد  اإىل  امل��دار���س  يف  طالبهم  يوجهوا 

فن  ويتعلموا  العربية،  يتقنوا  اخلاطر�iكي 

يكادون  ال  الذين  وه��م  والتعبري،  االإن�صاء 

يذكرون لهم غري ”في�س اخلاطر“. 

t�t�t
”�صيد  ذلكم هو ابن اجلوزي يف كتابه 

الرجل  فيه  ا���ص��ط��اد  وحقيقة  اخلاطر“، 

خواطر �صانحة، وا�صتطاع و�صعها يف قف�س 

ق�صرية،  له  ر�صالة  موؤلفاته  وم��ن  ذهبي، 

له،  وين�صح  فيها،  يعظه  ول��ده،  اإىل  وجهها 

عنوانها: ”لفتة الكبد، اإىل ن�صيحة الولد“، 

بع�س  وذك��ر  �صريته،  من  جانًبا  فيها  روى 

موؤلفاته، وقد ن�صرت يف ”�صيد اخلاطر“.

ففيه  �w ال�����ص��ف��وة  ”�صفة  كتابه  اأم���ا 

�صلى  اهلل  ر�صول  �صحابة  عن  كثرية  اأخبار 

وتابعي  التابعني  واأخ��ب��ار  و�صلم،  عليه  اهلل 

ال��ت��اب��ع��ني وت��اب��ع��ي��ه��م، واأخ���ب���ار رج����ال م��ن 

العباد والزهاد ون�صاء من العابدات، ويغلب 

اأولئك  اأخبار  جمع  على  قيامه  الكتاب  على 

ال���رج���ال، ل��ع��ر���س 

الطيبة،  �صفاتهم 

وب���ي���ان اأخ��الق��ه��م 

ال�����ص��م��ح��ة، ول��ك��ن 

ل��ي�����س ف��ي��ه م���ا يف 

�iاخلاطر ”�صيد 
وتعليل  حتليل  م��ن 

وت��ف�����ص��ري وت���اأم���ل. 

اأن  ل���ن���ا  وي�����ب�����دو 

ب��ع�����س م��ا يف ه��ذا 

اأخبار  م��ن  الكتاب 

لي�س  وم��غ��االة  فيها 

اب��ن  ت�صنيف  م���ن 

اجل��������وزي، واإمن�����ا 

ال��ك��ت��اب  يف  د�������س 

ولي�س  وف��ات��ه،  بعد 

وال  مب�صتبعد  ه��ذا 

غريب. 

واأم��������ا ك��ت��اب��ه 

مناجاة اإلهية، وتو�صل  الدموع�iفهو  ”بحر 
�صعري  وب��وح  ودع���اء،  القدير  العزيز  اإىل 

وله  اللفظي.  ال��ت��اأن��ق  عليه  يغلب  جميل، 

وريا�س  الواعظني  ”ب�صتان  عنوانه  كتاب 

الوعظ،  الكتاب  هذا  وعماد  ال�صامعني“، 

اجلّنة  على  والكالم  احل�صر،  ي��وم  وو�صف 

كبري  بقدر  والرتهيب،  والرتغيب  والنار، 

اللفظي،  وال��ت��اأن��ق  االأ�صلوبي،  التكلف  من 

”تلبي�س  كتابه  اأم��ا  اخل��ي��ال،  يف  واالإغ���راق 

اإبلي�س�iفغايته فيه حتذير املوؤمنني مما قد 

اأو قلق، يو�صو�س  يدخل يف روعهم من �صك 

لهم به ال�صيطان. 

”االأذكياء“،  وله كتابان طريفان وهما 

و�iاأخبار املغفلني واحلمقى“، وهما يدالن 

االأذكياء  اأخبار  وقوامهما  مرحة،  روح  على 

يف االأول، واأخبار احلمقى يف الثاين، وغايته 

تن�صيط  اأو  النف�س،  ع��ن  ال��رتوي��ح  منهما 

العقل.

t�t�t
اإن ت��ن��وع م��وؤل��ف��ات اب��ن اجل����وزي ي��دل 

على غنى �صخ�صيته، وعمق خرته، وتعدد 

ومفكر،  واأديب  وفقيه  واعظ  فهو  جوانبها، 

بل هو مف�صر، وله يف التف�صري ويف احلديث 

موؤلفات،  الرجال  مناقب  ويف  التاريخ  ويف 

زاد  �iو التف�صري“،  يف  ”املغني  وم��ن��ه��ا: 

و“املو�صوعات  التف�صري“،  علم  يف  امل�صري 

و“الك�صف  واملرفوعات“،  االأح��ادي��ث  م��ن 

تاريخ  يف  و“املنتظم  ال�صحيحني“،  مل�صكل 

كل  مناقب  يف  كتب  وثمة   ،“ واالأ امللوك 

بن  و“علي  اخلطاب“،  ب��ن  ”عمر  م����ن: 

العزيز“،  عبد  ب��ن  و“عمر  طالب“،  اأب��ي 

و“�صفيان الثوري“، وغريهم من الرجال.

t�t�t
وه���و ج��م��ال ال���دي���ن اأب���و ال���ف���ر عبد 

الرحمن بن علي، كان والده نحا�ًصا، ولقب 
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اأحد اأجداده اجلوزّي، ن�صبًة اإىل فر�صة على 

�صاط دجلة بالقرب من بغداد، يقال لها: 

”فر�صة اجلوز“، وقد ن�صب اإىل ذلك اجلد، 
 510 اأواخ��ر عام  فقيل: ابن اجل���وزّي، ول��د 

ي�صمى  بغداد  من  ال�صرقي  اجلانب  يف  ه�، 

الر�صافة، تويف والده، وهو ال�صنة الثالثة من 

ن�صاأ  برتبيته،  وعنيت  عمته،  فرعته  عمره، 

املطالعة  اإىل  ين�صرف  فكان  للعلم،  حمبا 

يف حني كان رفاقه مي�صون اإىل اللعب، وقد 

املدر�صة  مكتبة  يف  ووجد  بالتح�صيل،  تعلق 

النظامية التي اأ�ص�صها الوزير نظام امللك ما 

ي�صبع نهمه، فقد كان فيها �صتة اآالف جملد، 

وما كان ي�صيع �صاعًة من وقته اإاّل يف حت�صيل 

الوعظ،  بعقد جمال�س  با�صر  ولذلك  العلم، 

فاأقبل  ع��اًم��ا،  ع�صر  �صبعة  العمر  م��ن  ول��ه 

النا�س يف بغداد عليه، ينهلون من علمه، ومل 

يكتف بالوعظ، بل اأخذ يف التاأليف، وهو يف 

ال�صابعة ع�صرة، وظل يعمل يف التاأليف حتى 

اآخ����ر ع��م��ره، وق���د جت���اوزت 

موؤلفاته االأربعمئة.

t�t�t
اجل���وزي  اب��ن  عا�س  لقد 

العبا�صي،  الع�صر  اأواخ��ر  يف 

و����ص���ه���د م���راح���ل ال�����ص��ع��ف 

الف�صاد  و���ص��ي��وع  وال��ت��خ��ل��ف 

وال��ّر���ص��وة وال��ظ��ل��م وال��ق��م��ع 

واخلالف الديني، وناله، هو 

من  قليل  غري  ق�صط  نف�صه، 

الظلم، يف اأواخر حياته، فقد 

األقى عليه القب�س الوزير ابن 

وا�صط  اإىل  ونفاه  اب،  الق�صّ

العمر  م��ن  ول���ه   ،590 ع���ام 

اإىل  وا�صطره  �صنة،  ثمانون 

ال  دار،  يف  وح��ي��ًدا  االإق���ام���ة 

كان  فقد  اأح���د،  عليه  ي�صهر 

ولكن  بنف�صه،  ثيابه  يغ�صل 

مل ي��ن��ق��ط��ع ع���ن ال��ت��األ��ي��ف، 

تلك  وكانت  ووعظهم،  النا�س  وا�صتقبال 

من  ال��غ��الة  ببع�س  تنديده  ب�صبب  املحنة 

املت�صوفة، ممن كان ذلك الوزير يرعاهم، 

اأف��ر عنه بعد خم�س �صنني، فرجع اإىل  ثم 

ويعظ،  ي�صنف  عامني  ولبث   ،595 بغداد 

بعد  املنية  وافته  اأن  اإىل  النا�س،  وي�صتقبل 

خم�صة اأيام من املر�س، عام 597 ه�. 

t�t�t
يح�س  يبدو،  فيما  اجل��وزي،  اب��ن  وك��ان 

وف��و���ص��ى  ق��ل��ق  م��ن  ع�صره  يف  يعتمل  مب��ا 

وا�صطراب، باالإ�صافة اإىل ما فيه من ف�صاد 

كلها  موؤلفاته  يف  يعول  كان  ولذلك  وظلم، 

على العودة اإىل اهلل، ومعرفته حق املعرفة، 

وع��ب��ادًة  وع��م��اًل  علًما  ب��ال��دي��ن  والتم�صك 

ال��دع��وة  على  يحر�س  ك��ان  كما  ومعاملًة، 

اإ�صالح  اإىل  وي�صعى  الفا�صلة،  االأخالق  اإىل 

االأخ��الق  تربيته  لكّن  والنفو�س،  ال�صمائر 

االنهيار  ك��ان  فقد  نفًعا،  ل��ت��ج��دي  تكن  مل 

بغداد عا�صمة اخلالفة  لبثت  ما  اإذ  اأ�صرع، 

بخم�صني  موته  بعد  �صقطت،  اأن  االإ�صالمية 

لها  هوالكو  غ��زو  اأم��ام  ه�   656 �صنة  عاًما 

الداخل،  يف  خان  من  وخيانة   ، اخل��ار من 

وتاآمر.

t�t�t
اأّن ابن اجل��وزي عامل  اأخ��رًيا  وال نزعم 

مغمور، وال نقول اإنه مل ينل حظه من الدر�س، 

موؤلفاته  م��ن  وك��ث��ري  م�صهور،  ع��امل  ه��و  ب��ل 

املكتبات،  مطبوع طبعات عدًة، ومتوافر يف 

لكنه  واملثقفني،  القراء  اأيدي  بني  ومتداول 

يظل بحاجة اإىل مزيد من البحث والدر�س، 

ومن املمكن اأن تعد اأكر من ر�صالة جامعية 

عن اأدبه و�صخ�صيته لنيل ال�صهادات العليا، 

كما يظل بحاجة اإىل اأن يكون معروًفا لدى 

االأجيال اجلديدة من ال�صباب واملثقفني.  

اإىل  اجل��دي��د  اجليل  يعود  اأن  وامل��رج��و 

اجلليل،  ال�صيخ  ه��ذا  كتب  بع�س  مطالعة 

وال�صّيما كتابه ”�صيد اخلاطر“، فهو كتاب 

اجليل  يتعرف  اأن  نرجو  كما  معا�صر،  حي 

اجلديد على �صخ�صية هذا الرجل العظيم، 

فقد كان �صادقا يف القول والفعل، وطابقت 

اأفعاله اأقواله، وهذا قليل يف هذه االأيام.

امل�شادر 
�t   ب ا  ب

ا   ار  ب  
 2003

�t ا ور  ا  ا ب 
ار  را  ي   ال

و 2005    ب ب ا ا
�t ي ا ي  ي  ي اب

و  ب ب  ا ا  ار  ي  ا
 2005

�t ي ي   ا  ا 
ا  ي او ا ا 

و 2009  ب
�t ا ب   ا  ي 

ار ا  2004  ا 
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االقتبا�س من مقال بعنوان )حمنة االأدب( 

 1973  - 1889 املوؤ�ص�س )طه ح�صني(  لالأديب 

تراجع  ب�صبب  ع�صره  كتاب  على  يعتب  وفيه 

عدم  ي�صكو  كما  واأدبية،  فكرية  كقيمة  املقالة 

على  يعيب  ثم  ب�صكل الئق،  به  ال�صحف  عناية 

البحث  فيحاول  منها.  باجلادة  برمهم  القراء 

عن اأ�صباب الرتدي وطرق املعاجلة.

يف  العربي  االأدب  عميد  اأن  ا�صتوقفنا  ما 

املقال  فن  تردي  ي�صكو  ونقد(  )خ�صام  كتابه 

ع�صره  اإىل  ننظر  ون��ح��ن  ح�����ص��وره،  وت��راج��ع 

. ب�صفته الع�صر الذهبي لفن املقالة العربية

t�t�t
مع بدايات القرن املا�صي �صدرت يف م�صر 

يف  والثقافية  االأدب��ي��ة  النه�صة  جم��الت  اأه��م 

الوطن العربي ك�)الهالل( ملوؤ�ص�صها ال�صحفي 

 1869- زي���دان(  )جرجي  اللبناين  واالأدي���ب 

وكانت   1892 عام  االأول  عددها  و�صدر   1914
ومازالت  منتظمة،  �صهرية  عربية  جملة  اأول 

ت�صدر حتى اليوم عن موؤ�ص�صة الهالل العريقة، 

خالف باقي جمالت تلك احلقبة التي توقفت 

عن ال�صدور منذ عقود بعيدة. وكانت موؤثرة يف 

كتابتها  وي�صهم يف  العربية،  الثقافية  اخلارطة 

نخبة من اأدباء بالد ال�صام.

واملقالة من اأهم املواد التي تتبارى جمالت 

كان  كما  ن�صرها،  يف  الع�صر  ذل��ك  و�صحف 

كبار الكتاب يولونها االأهمية الق�صوى فيعنون 

وانتخاب  املو�صوعات،  انتقاء  يف  فائقة  عناية 

االأ�صلوب  ويتوخون  اجلمل،  و�صياغة   ، االألفا

اأفكارهم  عر�س  يف  يتب�صطون  وق��د  اجل���زل. 

تبجح.  دون  ثقافتهم  اإظهار  اأو  اإ�صفاف،  دون 

فهم يعرفون اأن كل مقال �صيعكف عليه القارئ 

اأن  يف  وال���ص��ك  ال��ل��وذع��ي.  وال��ن��اق��د  الب�صيط، 

م�صاربهم  اختالف  على  القراء  اأذواق  اإر�صاء 

مهمة لي�صت بالي�صرية.

مل  املقاالت  تلك  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

�صباح  تطوى  يومية  �صحيفة  يف  لتن�صر  تكتب 

اأن  الع�صر  ذل��ك  تقاليد  فمن  ال��ت��ايل،  ال��ي��وم 

يجمع الكاتب املجيد مقاالته املن�صورة يف كتاب 

ي�صنفه بح�صب املو�صوعات، اأو مكان الن�صر، اأو 

تاريخ الكتابة. وقد تعاد طباعة الكتب اأكر من 

كتبهم،  وبالنتيجة  موؤلفيها  الأهمية  تبعا  مرة، 

ويتناولها م�صاهري  يقبلون عليها،  القراء  وكان 

ي  اأ   ي  ي والأ ي ر ا اأ  ا ا

ر  ا  ا ا لأ واأ   ا   ا اأ  ب

ي و ب ي ا ي  واأول ا

املقالة العربية يف عهدين

ا � ال�ش ر ا شا
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. الع�صر بالنقد والتقريظ

ا�صتهوتني  ال��ت��ي  الكتب  تلك  م��ن  واأذك���ر 

ل�)اأحمد  الر�صالة(  وحي  )من  مبتعة  وقراأتها 

ح�صن الزيات( 1885 - 1968 الذي جمع فيه 

ومنها  الر�صالة-  جملة  يف  املن�صورة  مقاالته 

ورئي�س  موؤ�ص�س  وهو  الكتاب-  عنوان  ا�صتوحى 

حترير املجلة منذ عام 1933.

وع��ن��د احل��دي��ث ع��ن ف��ن امل��ق��ال يف ذل��ك 

الكبري  ب��االأدي��ب  االإ���ص��ادة  م��ن  ب��د  ال  الع�صر 

الذي   1964  1889- العقاد(  حممود  )عبا�س 

وال�صيا�صية  والتاريخ  االأدب  يف  ملقاالته  ك��ان 

عدة  يف  مقاالته  جمع  وق��د  ينكر،  ال  ح�صور 

على  اأجوبته  و�صمنه  )وي�صاألونك(  منها  كتب، 

اأ�صئلة القراء التي ترد املجلة التي يكتب فيها. 

وكان كل جواب مقاال م�صتقال بذاته يتناول فيه 

االجتماعية  احلياة  �صوؤون  من  جوانب خمتلفة 

وال�صيا�صية والثقافية، ومتيزت مقاالته بقدرتها 

ومتنوعة  خمتلفة  جم���االت  يف  اخل��و���س  على 

اأظهرت �صعة معارفه وثقافته املو�صوعية، وهذا 

منحها قيمة باقية تري ثقافة القارئ الدوؤوب.

t�t�t
القرن  يف  املقال  واق��ع  على  االط��الع  بعد 

احل��ادي  ال��ق��رن  مطلع  م��ع  لنا  يحق  امل��ا���ص��ي 

والع�صرين الت�صاوؤل عما و�صل اإليه حال املقالة 

االأدبية  االأجنا�س  كما  تطورت  فهل  العربية، 

االأخرى كالرواية والق�صة الق�صرية التي كانت 

. فنونا نا�صئة اآنذاك

تعد  ف��ل��م  ���ص��ل��ب��ي��ة،  االإج���اب���ة  اأن  ن��رج��ح 

ن�صرها  فبعد  ال�صابقة،  االأهمية  تلك  للمقاالت 

اأر�صيف  يف  ورق��ة  جمرد  ت�صبح  ال�صحافة  يف 

كاتبها، ومل يعد االأدباء يجمعونها يف كتب، ويف 

حال حدوث ذلك فهذا يقت�صر على امل�صاهري 

اأخ��رى. ورغ��م ذلك ال  من االأدب��اء يف اأجنا�س 

تلقى تلك الكتب الرتحيب الذي كانت جتده يف 

ع�صرها اجلميل ال�صالف.

وهذا اال�صتنتا يقودنا اإىل طرح املزيد من 

االأ�صئلة:

عن  ع�صرنا  كتاب  كبار  اإع��را���س    

املقاالت للكتابة يف اأجنا�س اأخرى 

امل��ق��ال يف  ح�����ص��ور  ت��راج��ع  وراء 

. امل�صهد الثقايف

على  املقالة  ل��دور  ال�صحف  اإهمال    

ح�����ص��اب ال��ت��غ��ط��ي��ات ال�����ص��ري��ع��ة 

ال�صيا�صية  ل��الأح��داث  الق�صرية 

والثقافية واالأدبية والفنية  انعك�س 

. �صلبا على كاتبها وقارئها

اأ�صوة  املقالة  ع��ن  اجل��وائ��ز  غياب    

االأجنا�س  على  املوزعة  باجلوائز 

االأدب���ي���ة )ال����رواي����ة- ال��ق�����ص��ة- 

. امل�صرح( خلف العزوف عنها

ال�صيما  االل��ك��رتوين  الن�صر  انت�صار    

االجتماعي  التوا�صل  م��واق��ع  يف 

الفقرات  اأن  �صيما  املقال  هم�س 

القراء  من  قبوال  لقيت  الق�صرية 

الذين مل يعد لديهم الوقت الكايف 

�صا�صة  اأمام  للقراءة اجلادة وهم 

تلك  اأن  ع��ن  ف�صال  الكمبيوتر. 

الكرتونيا  املن�صورة  املقطوعات 

والتوا�صل  بالتعليق  لهم  ت�صمح 

يكن  مل  وان  كاتبها،  مع  املبا�صر 

. من الكتاب املحرتفني

ولعل ال�صوؤال االأهم:

من  ال�����ص��دارة  اإىل  املقالة  �صتعود    

جديد كما كانت يف ع�صر الكبار 

لن  زمنية  مرحلة  كانت  اأنها  اأم 

. تتكرر اأبدا
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لم يف ق�ش�س حممد ب�شام �شرميني ياتية وف�شاء ا املعركة ا

اأحمد ح�شني حميدان

غرق  مطالعها  منذ  توؤكد  الت�صويف  �صني  اأح���الم  جمموعة  اإن   

فهو  اأذنيه،  حتى  االأح��الم  هذه  جلة  يف  �صرميني  ب�صام  حممد  القا�س 

اأمي حاويل اأال  يفتتح ال�صطور االأوىل من جمموعته باإهداء يقول فيه: 

بها  افتتح  له  موؤرقة  اأمنية  يعد خال�صة  االإه��داء  وهذا  اأرج��وك  متوتي 

جلجام�س  م�صعى  خاللها  من  متو�صاًل  اأحالمه  مبتدى  مكثفة  بعبارة 

املو�صوم  اأمه اىل حياة مفتوحة على املطلق  ال�صهرية حمياًل  واأ�صطورته 

اأحالم �صني  قراآنيًا ب�صجرة اخللد التي ينطلق منها اإىل اأول الق�ص�س: 

الت�صويف متقم�صًا ال�صارد يف �صياقها احلكائي مما يجعله مهيمنًا على 

�صريورة احلدث الق�ص�صي، وتفاعل ال�صخ�صيات مع جمرياته التي اأراد 

وبتقنية  خلفًا  باأ�صلوب اخلطف  املا�صي  الزمن  من  تبداأ  اأن  لها  الكاتب 

ي  ا    ا  اأ ا  ر ا ا   م   ا  ب
رب و  ب ا و ا ا    ب   ب ا و  ع اأ ر ا  ا
ي  اأ اأو   ا  ي    ب      وا   ي    
ي     ب ا اأو  ر ي ا ا    ا   ا ا ا ا الب
ا   ي  ا وا ا  ي  ا وا ا  ي  ا ا الأ    و  ي  ا ا اأو  ي  ال ا 
ب  ي و ال ا  ي الب ب ا م ا ي   ي   ب ا وا  ا ع   ا و
ا  ب  ا  ا ا م ا ب   ال ب ي و ي  ر ا ا ر ا  ا 
ي  م  م ا  ب ي  ا ب ب ا     ا ال ا ا  وا  ا  الب
ي  ا  وا    م  ا و  ب ا و  اأ ي   ا
ي ا   الأو  ا ا ا 1 ا  ي ا  الأ ب ي   وا ي اأ    ا ا 
ا  ا الأ ا   م  ا ا  ب  ا و ا ا   اأ
ي    رب    ا  و ب اأول ا    ا ا    
ي  م   اأ م   ا  و  الأ أ  اأ ي الأ     ا  اأ ا
ب   ي ر ا ي اأ ا  ب ي اأم اأ   ل م  ا أ ي اأم اأ  ب ا 

2 ا  ي ل  ي ا وروا ا     
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االأمور مذ كان على مقعد  اإليه  اآلت  ما  الق�صة  التذكر فريوي بطل 

املدر�صة االبتدائية وبذلك يبداأ ال�صرد من الطفولة التي اأكد غا�صتون 

با�صالر على م�صاحبتها لل�صخ�صية االإن�صانية وبقائها بدواخلها يف 

املراحل العمرية الالحقة االأخرى)3(

وهو ما ا�صتفاد منه الكاتب جاعاًل �صخ�صيته املحورية الراوية 

حتكي ذاتها وندها ومكنون واقعها املري�س منذ �صروعه بالت�صكل.. 

فقرية  الأ�صرة  انتمائه  رغم  الدرا�صي  فايز  تفوق  ذلك  عر  فنقراأ 

الرابع  ال�صف  يف  ور�صوبه  القناديلي  عزو  وتراجع  تقهقر  ويقابله 

والذي كان من موؤداه تركه للمدر�صة وعمله مع اأبيه يف بيع اللحم .. 

وتدور االأيام وتتواىل االأحداث يف حياة االثنني فينهي فايز درا�صته 

 � عزو   � الدرا�صة  ت��ارك  بينما  اجلامعة  يف  مدر�صًا  وي�صبح  بنجاح 

للت�صدير  فارهًا  مكتبًا  ويفتتح  ع�صري  مطعم  اىل  ملحمته  تتحول 

واال�صترياد يف اأحد �صوارع حلب الراقية وي�صول ويجول كيفما ي�صاء 

يف واقع مري�س ال ياأبه لنجاحات فايز االأكادميية قدر انحيازه لعزو 

القناديلي واأمواله املتزايدة بعدما اأ�صبح يف عداد الطبقة الطفيلية 

يف املجتمع.. لذلك مل يعد فايز مطمئنًا اإىل قوة اجنازاته وجناحاته 

يوم دخلت  التي حققها يف م�صريته الدرا�صية رغم اأنه هتف لنف�صه :

الألقي اأول حما�صرة على طالبي وددت لو اأدعو عزو القناديلي فيكون 

�صيئًا من هذا مل  لكن   )4( الباهر باأم عينيه على جناحي  �صاهدًا 

يح�صل وكل �صيء فقد بريقه وهو يرى ممتلكات القناديلي ومكتبه 

الع�صري وبيته احلديث يف حلب اجلديدة، بينما هو يالقي االأمرين 

يف حياته وما كان ميّني النف�س باأكر من بيت ب�صيط يف حلب القدمية 

واالقرتان ب�صريكة العمر وحني �صعى اىل حتقيق ذلك ب�صراء البيت 

القدمي الذي هجره القناديلي تاأتي املفاجاأة من القناديلي نف�صه وهو 

يعتذر عن بيع البيت قائاًل باأنه �صيجعله خمزنًا لالأعالف فيرتاجع 

فائز ويخب اأحالمه ب�صني الت�صويف بعد امتالئه بال�صدمة التي ترك 

ال�صردي  �صياقه  من  االأخ��رية  االأ�صطر  على  ومرارتها  فداحتها  الكاتب 

الذي اأقامه على نهاية مفتوحة ت�صي با�صتمرار ما تتعر�س له ال�صخ�صية 

تقنية  الق�س على  الثقافية من غ وظلم، معتمدًا يف جت�صيد مرامي 

االأنا الثقافية مالكة  املفارقة التي اأظهر عرها حدة التباين القائم بني

ال�صرد  اأ�صلوب  وفق  وذلك  املال  مالكة  اال�صتهالكية  االأن��ا  وبني  الفكر 

الذاتي الذي يرى تومات�صف�صكي تتبع احلكي فيه يكون من خالل الراوي 

)5( ورغم هيمنة  الراوي املماثل اأو ال�صارد الذي ي�صميه جريار جينيت 

القا�س حممد ب�صام �صرميني عليه يف بنيته ال�صردية اإال اأنه ظل حمافظًا 

اللغوي  منطوقهم  م�صتوى  وعلى  الق�ص�صية  �صخ�صياته  �صجايا  على 

األ�صنتهم مبفردات حمكية مف�صحة، ا�صتثمر  املب�صط الذي اأجراه على 

من خاللها املفارقة القائمة بني املعنى املاثل يف هذه املفردات وبني احلال 

يقوم  ال��ذي  احل��دث  ل�صالح  ذلك  بتوظيف  وق��ام  ل�صخ�صياته  الواقعي 

مروك األف مروك حيث  عليه �صياق ال�صرد كما هو احلال يف ق�صة 

هيفاء ق�صرية وبدينة على نقي�س ا�صمها الذي ي�صع منه �صمور  تكون 

منت�صر يف ق�صة  البطن وطول القامة .. وكذلك احلال الذي ي�صيب 

)6( فهو يخر من املحكمة خا�صرًا احلكم العديل  ابت�صمت يل القلعة

ولي�س فائزًا كما يعر ا�صمه رغم عدالة ق�صيته يف واقع مري�س وم�صاك�س 

للكادحني بال انتهاء، ج�صد ق�صوته حممد ب�صام �صرميني بق�ص�س مال 

فيها اىل جتزئة احلدث وفق لوحات ومقاطع �صردية مثلت اإىل ال�صياق 

الذي يطمح فيه  للتجريب  اعتباره �صكاًل  بعناوين فرعية وهو ما ميكن 

ال�صرد عنده  الفني بينما حمتوى  اأخرى للق�س على ال�صعيد  اأطر  بلوغ 

فيه  تتوالد  مر  لواقع  نقدية  واقعية  اىل  به  اأف�صى  ت�صجيلي  ب�صياق  جاء 

يف  وانك�صاراتها  ال�صخ�صيات  ج��راح  تتعاظم  وح��ني  وتتكاثر  االأزم���ات 

جمابهة غري متكافئة ملا يدور يف هذا الواقع يقدم الأبطاله وهم يح�صون 

فداحة خ�صائرهم قلعة حلب وهي تهز راأ�صها لهم وتبت�صم ك�صاهد حي 

قد يغفو لكنه ال ينام عن معاركهم التي ت�صتد ومتتد رقعتها يف جمموعته 

)7( لتبلغ غمارها جبهة احلياة الرحبة ب ا الثانية 

ر   وكنا قد اأكدنا على هذا املفهوم الوا�صع للحرب يف كتابنا 

)8( ال�صادر عن احتاد  ا  بي  ا ا  اأ   

الكتاب العرب.. واإذا كان ال�صيمولوجيون يعترون عنوان العمل االإبداعي 
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عتبة ن�صية قائمة بذاتها فاإن الكاتب �صرميني يرتك لهذه العتبة الن�صية 

يف عناوينه الق�ص�صية اأطيافًا متعددة ومفتوحة الداللة كالتي اختارها 

ا   ب  ا   ا      : ق�ص�س  يف 

ار  بل ميكن القول اإن العناوين التي �صمى به     

جمموعاته الق�ص�صية والتي تعتر مركز اأوليًا للولو منها اإىل �صياقات 

االأمر  االأفكار  وت�صوي�س  التوحد  وعدم  املراوغة  على  تقوم  فاإنها  ال�صرد 

الذي يجعلها مفتوحة على التاأويل على حد تعبري امرتو اإيكو )9(  فال 

ميكن معرفة كنه االأحالم املودعة يف �صني الت�صويف الذي ميثل عنوان 

الثانية  الق�ص�صية  املجموعة  عنوان  يف  ميكن  ال  كما  االأوىل  املجموعة 

الأن  واحد  ق�صد  يف  الفر�صان  هوؤالء  ح�صر  ا   ب    

الت�صاوؤل  اإىل  به  وتدفع  معنى  اأكر من  املتلقي  توقظ يف ذهن  اأحوالهم 

وهل  انتهائها  بعد  ظهروا  اأنهم  اأم  املعركة  خا�صوا  قد  كانوا  اإن  عنهم 

هم فر�صان حقيقيون اأم اأنهم اأدعياء �صيما واأن املعارك التي ير�صدها 

القا�س حممد ب�صام �صرميني يف جمموعته تاأخذ اأ�صكااًل متنوعة واأبعادًا 

تتعدى هذه  ال  ا  االأوىل     الق�صة  ففي  متعددة.. 

الت�صفي  نطاق  عن  التخر  اأنها  حني  يف  واالأح��الم  الكوابي�س  املعارك 

ار  وا  كما الترح  واالإدانة يف ق�صتي     

ب  و  ق�صتي       يف  الذكريات  نطاق 

اأ�صد �صراوة ومرارة يف ق�صة   تبدو  املعارك  لكن هذه  ا  

االعتبار  اإع��ادة  ر  يف  ا  وتنفرد ق�صة    ا  

له  ماتعر�صت  جراء  من  والهزائم  باخلوف  واملح�صوة  املهدورة  للذات 

واقعية  اأبعاد  �صمن  الكاتب  ا�صتثمره  ال��ذي  ال�صر�س  احلجة  كلب  من 

املتوا�صع  الوعي  خالله  من  ج�صد  ت�صجيلي  �صردي  ب�صياق  مداها  ر�صم 

الأبناء القرية الذي كان من ثماره ربط احلجة م�صتورة وكلبها ال�صر�س 

بعامل اجلن وال�صعوذة، كما ج�صد عره وعيًا اآخر اأكر عمقًا من �صابقه 

وا�صتثمره ب�صياق رمزي اعتمد فيه على اخلر التاريخي الذي اأرجع من 

وذلك  الفرن�صي،  االحتالل  اأيام  اإىل  م�صتورة  احلجة  كلب  اأ�صل  خالله 

عر بنية �صردية ذهب بها القا�س �صرميني مذهب بورخي�س يف اجلمع 

التاريخي  ال�صياق  كان  واإذا  والتاريخ  االأدب  وبني  واخل��ر  الق�صة  بني 

املاثل يف خمزون ال�صعور اجلمعي ين�صح باخل�صارات والرهبة من هذا 

االحتالل ، فاإن ال�صياق الق�ص�صي عند الكاتب قدم معاداًل مو�صوعيًا له 

باخلوف والتوج�س من كلب احلجة العائدة اأ�صوله اإىل زمن حمالت هذا 

اآثار هذه احلمالت ومعاركها  االحتالل ذاته ويف الوقت الذي تبدو فيه 

غري منتهية يف االأذهان على ال�صعيد الع�صكري بدت على النقي�س من 

ذلك يف معارك احلرب احلياتية االأخرى والتي ا�صتطاع يف اأتونها بطل 

الق�صة عند حممد ب�صام �صرميني اأن يحرز انت�صاره ويتحرر من خوفه 

املزمن وهزائمه على ال�صعيد النف�صي بف�صل اإرادة املجابهة التي تولدت 

لديه من العلوم واملعارف بعد اإكمال حت�صيله الدرا�صي يف املدينة يف حني 

اأن هذا االنت�صار اأبقاه الكاتب يف ق�صة    ا  قيد 

اإثرها بطل  احللم وذلك من خالل معركة �صارية �صد الفقر، تراك�س 

الق�صة مع اأخيه لتقدمي اأوراقهما يف م�صابقة للتدري�س يف دولة خليجية 

لكليهما  الداخلي  املخبوء  ينك�صف  بينهما  الدائر  احل��وار  خ��الل   ومن 

وتظهر جهة �صري املعركة التي كانا يخو�صانها معًا ويهتفان يف �صاحتها:  

يع  ب اأ    ا   اأ ل 

 اأ  وا    ال   

ا   ال     وا

ي       ا  

ر  ا       و    

ر   ي ا    و   م وا ل و الأ ا

ر   )10(. واأ  

وقبل اأن يبلغ بطل الق�صة النهاية ال�صعيدة ي�صتيقظ على �صوت اأخيه 

ويجعلنا القا�س �صرميني نكت�صف مع بطله اأن هذه ال�صعادة املنتظرة ما 

كانت غري اأمنيات حفرت عميقًا يف اإغما�صة على طريق ال�صفر تقاطعت 

فيها اأحالم اليقظة مع اأحالم النوم واحتدت لت�صيء مع بع�صها دواخل 

تبدو  و   .. واالال�صعوري  ال�صعوري  هم  خمبوء  وتك�صف  ال�صخ�صيات 

املعركة احلياتية التي كان يخو�س غمارها بطل ق�صة   ا 

املر  اال�صتهالكي  الواقع  اأبعده  حيث  �صابقتها  من  واإيالمًا  فداحة  اأ�صد 

الفقر  بعدما �صوب عليه قذائف  كتبه  و قراءة  الفل�صفية  عن مطالعاته 

اإىل  اإ�صافة  خ�صار  بائع  اإىل  يتحول  جعله  و  املعي�صة  غ��الء  ور�صا�س 

تدري�صه مادة الفل�صفة و يداأب بعدئذ بالتفكري يف كيفية الهروب بعربة 

اخل�صار قبل اأن ت�صادرها له �صرطة البلدية التي تطارد بائعي اخل�صار 

يف ال�صوق. وحني تبلغ �صطور الق�س اآخرها وتاأتي خلتم كالمها ، ي�صتمر 

ب  ع   أ   : مب��رارة  فريدد  بالنزف  احلياتية  معركته  جرح 

ب  واأ رب  اأ اأب  و  ر  ا يع   ب  اأ  

أر ب واأبي واأ  ي ا   ار ا ا   ي أ  و

بي    ب ا  ي  ي ا   ي  ا   

  ا  )11(.

هكذا ي�صبغ حممد ب�صام �صرميني �صياقه الق�ص�صي بجراح جنود 

ال  والتي  منتهى  تبلغ  وال  ا�صتباك  بف�س  ت�صمح  ال  التي  املعركة احلياتية 

وما  الفقر  ر�صا�س  �صوى جرحى  اأحد  ال  �صهداء   وال  �صاحتها  قتلى يف 

التي  ا   ق�صة   ففي   .. �صرميني  الكاتب  ق�ص�س  يف  اأكرهم 

االقرتان  الفتاة  ترف�س   ، االأ�صدي  الدين  خري  الكبري  للباحث  اأهداها 

ق�صة     ويف   .. فقره  ب�صبب  اأحبها  الذي  املثقف  بال�صاب 

عن  تتخلى  و  الغني  بالرجل  اجلامعية  ال�صابة  ترتبط  ار   

 : حزنًا  يفي�س  وهو  ويهم�س  باخليبة  ميتل  والذي  يحبها  الذي  زميلها 

ي   ع ا   اب   اب اب   

.)12()  و ب ب  

وتاأخذ فداحة هذا التفا�صل الطبقي ماأ�صاة اأ�صمل يف ق�صة   

    حيث يكون التاجر جال�صًا يف الطابق ال�صاد�س يراجع 

م�صاريعه عر جملة امل�صتقبل و حني ينتبه لالأ�صفل      ويرى حركة النا�س 
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.)13( ي      ا وال�صيارات يقول بخبث: 

اإن حممد ب�صام �صرميني ال يقدم بهذا الر�صد حماكاة للواقع بقدر 

ما ي�صعى اإىل اإعادة بنائه على نحو فني يج�صد من خالله واقعًا ن�صيًا 

يبلغ فيه اإثارة اأحا�صي�س االآخر املتلقي و بذلك تذهب العملية االإبداعية 

الت�صكيل  اإع���ادة  على  قائمة  باعتبارها  بها  امل��ن��وط  دوره���ا  اأداء  اإىل 

ال�صياق  هذا  ويف   ..)14( اخلراط  اإدوارد  تو�صيف  حد  على  واملغامرة 

الكاتب  ق�ص�س  يف  ا�صتقراوؤها  ميكن  املغامرة  هذه  اأن  القول  ن�صتطيع 

الن�صي  الواقع  عر�س  طرق  خالل  من  الفني  ال�صعيد  على  �صرميني 

وقدمه  ا   ب  ق�صة   يف  حواريًا  فقدمه  الق�ص�صي  للحدث 

مركبًا يف ق�صة    وقدمه متداخاًل يف حالتي النوم 

ا  ق�صة     يف  احللم  تقنية  با�صتخدامه  واليقظة 

ا  الب�صرية يف ق�صة   واللوحة  اللون  كما اعتمد على تقنية 

ق�صة    والتذكر يف  اال�صتباق  تقنية  وا�صتخدم  ر 

 واعتمد يف ق�صته    ب ا على مفارقات اللغة 

ي للتدليل  ا واأبعاد الداللة يف م�صميات املكان كا�صتخدام ا�صم 

ي  على حارة بطل الق�صة لالإ�صارة  ا على الظلم واإطالق ا�صم 

اال�صم  اأن  حني  يف  و�صجع  ك��الم  اإىل  حتولت  التي  الراهن  بطولة  اإىل 

ي  القدمي للحارة كما ي�صري ال�صياق الق�ص�صي يف خامتته هو  ا

املحاطة  ال�صجاعة  دائرة  اإىل  البطولة  تعود  وبذلك  ال�صجعانية  ولي�س   )

بلعبة الكلمات. واإذا كان كل ذلك جاء متوازيًا مع تعدد تقنيات ال�صرد 

يف ال�صياق الق�ص�صي ومتوافقًا مع تنويع بناه الن�صية فاإنه يبدو بعيدًا 

على  يعتمد  فهو  الق�ص�صي..  حدثه  راوي  اختياره  يف  التنويع  هذا  عن 

راو م�صارك كلي املعرفة ال يتبدل وال يتغري وهو ما جنم عنه ا�صتخدامًا 

متكررًا ل�صمري املتكلم وهو مايعتره مي�صال بوتور حماولة الإيهام القارئ 

باأن ما يرويه الكاتب هو اأحداث حقيقية )15(.. اإال اأن القا�س �صرميني 

اأبقى على ح�صة �صخ�صياته من م�صاحات هذا ال�صياق وترك لهم حرية 

التعبري عن مكنونهم بلغتهم الب�صيطة لذلك جاءت ق�ص�صه وهي تنه�س 

على تعدد االأ�صوات ومتايز اللغة، وذلك وفق ما يتنا�صب مع قدرات هذه 

اإثر ذلك اإىل �صياغة حوارات مفعمة باللغة  ال�صخ�صيات وقد ذهب يف 

القراآن  اآيات من  ال�صرد  اإىل ت�صمينه خطاب  اإ�صافة  املحكية املف�صحة 

احلقيقة  لغة  ميز  بذلك  وكاأنه  ال�صعبية  وامل��اأث��ورات  واالأمثال  الكرمي 

ق�صة  يكتب  اأي�صًا  بذلك  وكاأنه   )16( باختني  يقول  كما  احلياة  بلغة 

اإليه يف النهاية جنود احلرب  ال�صخ�صيات وق�صة املكان فهما بالن�صبة 

احلياتية وميدان معاركها املتعددة بل اإن املكان يف ح�صوره داخل �صياقه 

اإذا  نبالغ  ،وال  ال�صخ�صيات  هذه  مالمح  من  هيئة  يكت�صب  الق�ص�صي 

قلنا اإنهما بهذا الت�صكل املتداخل يظهران معًا يف العديد من الق�ص�س 

بح�صور يطغى على احلدث الق�ص�صي الذي يعتر دعامة رئي�صية للقوام 

الق�ص�صي برمته .. 
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Editorial
Year of Zayed

This year is the year of the late Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan, founder of the union, builder of 
the Emirates, administrator of justice and wisdom, 
and founder of the union civilization.

Zayed was genius in judgement, giving and 
building the Emirates renaissance among all life 
branches. He was heartfelt loyal to this homeland 
and faithful to the importance of unity. He never 
left any life brach without ultimate care and per-
sistence of enhancement and development. Human 
was always his first priority; opened schools, uni-
versities, supported education, learning and innova-
tion, allowed Emirati woman to be an active mem-
ber in education and learning, in the development 
and innovation of all aspects of life.

The late Sheikh Zayed was a true impressive 
leader building a civilized remarkable state. Seri-
ously, we need chapters to write about his wisdom, 
justice, fairness, generosity, giving and persistence.

Our wise leaderships has wisely chosen this 
year to be (Year of Zayed), a true leader that neither 
Emirates people, not entire history will ever forget 
him. His place will be at the top forever and always.

May ALLAH the Almighty rest the soul of this 
beloved homeland founder, Sheikh Zayed bin Sul-
tan Al Nahyan, in peace, and protect our leader 
President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan, and Their Highnesses Supreme Council 
Members and Rulers of the Emirates. 

Munther Mohammed bin Shekar Al Zaabi
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His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Coun-
cil Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, re-
ceived Abdul 
Qader Moham-
med Hatami 
Sheikhi, Ambas-
sador of the Fed-
eral Republic 
of Somalia to 
the United Arab 
Emirates, on the 
occasion of the 
end of his tenure 
in the country.

The Ruler of 
Ras Al Khaimah 
welcomed the Somali diplomat and 
wished him success in his future 

tasks, hailing his efforts in promot-
ing the existing relations between 
the two countries in several areas.

The meeting was attended by a 
number of sheikhs and senior offi-
cials.

His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Coun-
cil Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, re-
ceived Abdul 
Hadi Moham-
med Al Shafi, 
the new Consul-
General of the 
Kingdom of 
Saudi Arabia in 
Dubai.

H.H. Sheikh 
Saud welcomed 
the diplomat and 
wished him suc-
cess in his mis-
sion in a way 
that serves bilateral relations be-
tween the two brotherly countries 

During the meeting, the two sides 
discussed bilateral relations and 
means of enhancing and developing 

them in various fields.
The meeting was attended by 

Sheikhs and senior officials.

RAK Ruler receives Ambassador of Somalia

RAK Ruler receives new Saudi Consul-General
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The Executive Council of Ras 
Al Khaimah had its fourth regular 
meeting for 2017, chaired by H.H. 
Sheikh Mohammed bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Crown Prince of 
Ras Al Khaimah and Chairman of 
the Council.

At the start of the meeting, the 
council endorsed the minutes of its 
previous meetings and highlight-
ed the topics included in its work 
schedule that relate to developing 
public projects, raising the level 
of government services, customer 
satisfaction, strengthening the leg-
islative system, and increasing the 
competitive environment.

The council then reviewed Eco-
nomic Committee Report and ap-
proved fees and penalties table for 
licensing and permits.

“Tsaheel” initiative has also been 
approved in order to enhance busi-
ness environment and competitive 

edge in the Emirate, where the first 
phase will focus on general trad-
ing sector by minimizing licensing 
procedures by 75% and decreasing 
new license fees.

The council has also reviewed 
Smart & Electronic Transmission 
Committee and directed to utilize 
digital transmission projects and 
complete linking of all governmen-
tal bodies through a unified plat-
form, including smart identity and 
electronic signature.

Additionally, the council ap-
proved developing Smart Educa-
tion platform in coordination with 
Human Resources Department, 
and enabling Apple Pay for some 
governmental services in the first 
phase, to be completed through Q1 
2018.

The council also discussed Pub-
lic Health and Environment Re-
port, and approves the prohibition 

of building materials made from 
Asbestos in cooperation with con-
trolling services from Environment 
Protection and Development Au-
thority and Department of Econom-
ic Affairs.

Department of Antiquities & Mu-
seums memorandum has also been 
approved to establish a complete 
law for the department work pro-
cesses in order to enhance histori-
cal and cultural qualifications of the 
Emirate.

Department of Economic Devel-
opment memorandum has also been 
approved to revise some clauses in 
Law No. 4 of 2016 about restructur-
ing the department to better serve 
the welfare of Ras Al Khaimah.

The council has also revised Na-
tional Crisis and Emergency Man-
agement Authority (NCEMA) letter 
and approved forming an emergen-
cy work team in the Emirate.

RAK Crown Prince chairs Executive Council meeting
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Ras Al Khaimah 
Municipality De-
partment has organ-
ized a cooperative 
meeting with Po-
lice GHQ, Depart-
ment of Economic 
Development and 
General Resources 
Authority.

H.E. Munther 
Mohammed bin 
Shekar Al Zaabi, 
Director-General 
of Ras Al Khaimah 
Municiaplity De-
partemnet, Mr. 
Mohammed Sultan 
Al Zaabi, Executive Manager of 
Lands & Properties Sector, Briga-
dier-General Jamal Ahmed Al Tair, 
General Manager of Resources and 
Support Services at Police GHQ, 
Brigadier-General Ghanem Ahmed 
Ghanem General Manager of Po-
lice Operations, Brigadier-General 
Mohammed Saeed Al Humid Gen-
eral Manager of Central Operations, 

Lieutenant-Colonel Mohammed 
Abdulrahman Al Ahmad, Director 
of Electronic Services and Commu-
nications Administration, H.E. Dr. 
Abdulrahman Al Shayeb Al Naqbi, 
Director-General of Department of 
Economic Development, Ms. May-
soon Al Thahab, Deputy Manager 
of General Resources Authority, as 
well as other senior officials have 

attended the meeting.
The meeting discussed various 

aspects of the buildings safety and 
security polices and regulations, 
and a copy of the Buildings Safety 
Technical Systems law, which was 
decided by RAK Ruler, and formed 
a team to ensure that all policies 
will be complied to before renew-
ing any trade license in 2018.

RAK Municipality holds meeting for Buildings Safety Law 

Ras Al Khaimah 
Municipality De-
partment has ac-
quired Excellence 
in GIS Imple-
mentation (EGI) 
Award 2017, from 
Esri agent in the 
Middle East re-
gion; gistec.

H.E. Munther 
Mohammed bin 
Shekar Al Zaabi, 
Director-General 
of Ras Al Khaim-
ah Municiaplity 
Departemnet, attended the cere-
mony and received the award from 

gistec Executive Director.
Mr. Mohammed Jasim Bul-

hamam, Director of Customer Hap-

piness Center, and delegates from 
GIS Center have also attended the 
ceremony.

RAK Municipality acquires Excellence in GIS Implementation (EGI) Award
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Federal National 
Council (FNC) Tech-
nology, Energy and 
Mineral Resources 
Committee has con-
ducted two-day field 
visits to Federal Elec-
tricity and Water Au-
thority (FEWA) and 
municipalities of Ras Al 
Khaimah and Fujairah 
as part of its work plan.

The committee was 
represented by H.E. 
Mohammed Ali Al 
Kamali, Chairman of 
the Committee, Afra 
Rashed Al Basti, Rap-
porteur of the Committee, 
Jamal Mohammed Al Hay, Aisha 
Rashid Latim and Faisal Hareb Al 
Thabahi.

H.E. Mohammed Al Kamali said 
that the committee adopted study-
ing and discussing the policy of 
FEWA to submit its report within 
the agenda of strategic plan Author-
ity; including developing services 
provided to citizens.

H.E. added that the 
committee held several 
meetings to discuss and 
review its strategy of 
the Commission, com-
parative studies and re-
lated technical papers 
and met with a number 
of representatives of 
municipalities and lo-
cal authorities for elec-
tricity and water to dis-
cuss the most important 
challenges facing them 
in working with the 
commission as strategic 
partners.

Technical, Energy and Mineral 
Resources Committee started its 
field visits in Ras Al Khaimah by 
visiting FEWA and Municipality 
Department. H.E. Munther Moham-
med bin Shaker, Director-General 
of Ras Al Khaimah Municipality 
Department, has received the com-
mittee in presence of Eng. Abdul-
lah Samhan, Executive Manager of 
Technical Affairs Sector. The com-
mittee also met with directors and 

engineers from FEWA.
H.E. Munther Mohammed bin 

Shaker and H.E. Eng. Mohammed 
Al Afkham, Director of Fujairah 
Municipality, praised the visit of 
Technology, Energy and Mineral 
Resources Committee and reaf-
firmed the importance of such visits 
in reflecting the Council’s interest 
in developing vital services in the 
United Arab Emirates.

FNC Technical & Energy Affairs Committee 
conducts field visits to Ras Al Khaimah and Fujairah 
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Ras Al Khaimah Municipal-
ity Department has held train-
ing course for new employees; 
in order to provide effective 
guidance and motivation.

Mr. Mohammed Matar from 
Inmaa Training & Develop-
ment Center presented the 
two-day workshop with a fo-
cus on concept of management 
and the five administrative 
processes: planning, organi-
zation, recruitment, guidance 
and control.

The speaker also explained how 
to solve challenges faced by new 
employees, the most important re-

quired skills, the level of employee 
abilities in dealing with such chal-
lenges as well as studying the most 
important steps to reach their goals 

and make the right decisions.
The session was concluded by 

presenting Certificates of Participa-
tion to new employees.

Ras Al Khaimah Municipality 
Department has organized three-
day training course for Geographic 
Data Section employees from Geo-
graphic Information Systems (GIS) 

Center on ArcGIS Pro software.
Mr. Mohammed Sahwil spoke 

about applying GIS to ArcGIS Pro; 
he also presented various effective 
methods of using the program dur-

ing applying geographic and spatial 
analysis.

At the end of course, Mr. Swahil 
presented Certificates of Participa-
tion to the trainees.

RAK Municipality 
 offers a training course for new employees 

ArcGIS Pro training course at RAK Municipality

In the framework of 
keeping pace with enhanc-
ing governmental achieve-
ments, Eng. Abdullah 
Samhan, Executive Man-
ager of Technical Affairs 
Sector at Ras Al Khaimah 
Municipality Department 
has received delegates of 
Ras Al Khaimah General 
Headquarter (GHQ) in a 
visit to the Geographic In-
formation Systems (GIS) 
Center.

Eng. Aesha Saif Al 
Khanbooli and number of 
GIS staff has held a fol-
lowing meeting with the delegates.

From the Police GHQ; Major Jasim 

Mohammed Al Tunaiji, Captain Saif 
Mohammed Salih, First Lieutenant 
Khalil Ibrahim Al Mansoury, First 

Lieutenant Sultan Salim Al Khatri, 
First Lieutenant Hazaa Hamad Al Ery-
ani have also attended the meeting.

RAK Police GHQ visits GIS Center 
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Public Health Ad-
ministration – Food 
Control Section of 
Ras Al Khaimah 
Municipality Depart-
ment has organized a 
training course for 
Inspectors of Ras Al 
Khaimah Tourism 
Development Au-
thority (RAK TDA) 
entitled ‘Health 
Safety and Inspec-
tion System Funda-
mentals’

Mr. Erwa Mu-
dather Badawi from 
Food Control Section 
presented a detailed explanation of 
food and health safety basics, risk 

points and control methods, as well 
as sharing the best practices of RAK 
Municipality Inspectors.

At the end, Certificates of Partici-
pation were presented to RAK TDA 
audience.

RAK Municipality holds a training course 
for RAK TDA Inspectors

Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department 
– Human Resource Sec-
tion has held a workshop 
entitled “Leadership and 
Forming Management 
Excellence” presented 
by Eng. Aisha Saif Al 
Shehhi.

The workshop targeted 
a group of RAK Munici-
pality employees. The 
main objective of the 
workshop was to train 
the staff to achieve lead-
ership skills. The lecturer 
dealt with several as-
pects such as importance 
of leadership, role of modern leaders, creative features 
of leaders and so on.

At the end of the workshop, Certificates of Participa-

tion were distributed to 30 attendees.

Leadership and Forming Management 
Excellence workshop at RAK Municipality
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In line with the directives of the Government of the 
United Arab Emirates about applying Value Added 
Tax (VAT) from 01 / 01 / 2018; an introductory lecture 
about VAT and its effect on processes of Administrative 
Services Section has been organized.

Mr. Luay Al Syouf, Procurement Consultant and VAT 
Supreme Committee Member and its relatives in Gov-
ernment of Ras Al Khaimah has presented an introduc-
tion about taxes and its importance and the objective of 
its application to achieve further prosperity.

Ms. Mariam Jawi, Manager of Administrative Ser-
vice Section, her staff, and delegates from the Financial 
Resources Section has attended the lecture.

Ras Al Khaimah Municipality 
Department - Human Resources 
Section has organized “Goodbye 
2017 and Welcome Optimistic 
2018” event.

This coincided with the RAK 
Municiaplity vision to include 
new encouragements for its em-
ployees.

The event comprised of multi-
ple activities to boost their physi-
ological state while welcoming 
year 2018.

Introductory lecture about VAT

HR Section organizes Goodbye 2017 
and Welcome Optimistic 2018 event

Happiness & Positivity 
Team of Ras Al Khaimah 
Municipality Department 
has organized an event, 
where a cart carrying sweets 
and juices was present from 
Sunday to Thursday in order 
to make happiness a theme 
in workplace and in line 
with our beloved society 
strategy and wise leadership 
vision.

Employees enjoyed receiving 
sweets and juices and spent happy 

working times.
Worth mentioning that staff par-

ticipation was remarkable, thanks 

to the effort of Happiness Team to 
spread joy between RAK Municia-
plity employees.

Happiness & Positivity Team of RAK Municiaplity hold 
Good Canteen event 
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Take a closer look at what your 
brain is capable of, then decide 
whether it worth to change a little 
bit of your spontaneous daily ac-
tions to protect it or not. The brain 
is the upper hand in your life, is 
what allows you to recognize 
your family members every day, 
distinguish where and when to 
urinate, how to react in situations, 
when to be happy, sad, nervous, 
relaxed, excited and depressed.

Brain interprets everything in 
your life and sends signals back 
to the part of your body that will 
react at that moment. Our brain 

Prevention 
is better 

than cure

Brain
Dr. Nourhan Ibrahim El-Shneky

Have you ever asked yourself to what extent your brain controls you? Is it really 
the most important part of your nervous system as claimed? And if so, how can 
you protect it from damage?
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receives its signals from 
our 5 senses: sight, hearing, 
smelling, touching, and tast-
ing. Any action we take, any 
movement we do or any deci-
sion we make arises from the 
brain. It contains fissures di-
vided into 4 lobes, each is re-
sponsible for certain actions 
also they cooperate and coor-
dinate all together. Our brain 
controls personality, behav-
ior, emotions, judgment, 
planning, problem-solving, speaking, writing, body-
movement, intelligence, concentration, self-awareness, 
interprets language, words, sense of touch, pain, tem-
perature, interprets signals from vision, hearing, motor, 
sensory, memory, spatial, visual perception, as well as 
understanding language, memory, hearing, sequencing, 
organization and vision.

Upon aging our brain neurons and tissues start to lose 
their ability to function well, which is considered a nor-
mal phenomenon; however, what is not normal is their 
highly progression for this era. However, there is a lot 
you can do to diminish this phenomenon from happen-
ing. Your habits have an enormous influence on control-
ling what will happen to your brain in the future; wheth-
er get aging and suffer brain problems, or stay healthy 

for the rest of your life; the choice is yours.
I guess by now the answer for the questions above 

has been cleared, and another question is declared; how 
can we protect our brain and keep it healthy and always 
alert?

Let’s divide the answer into 2 parts: the obvious easy 
part and the hidden harder part. 

The obvious easy part: there are a list of easy life style 
that will help you to stay always alert and with healthy 
brain, such as:

(a) Exercise: This is how we can feed our brain with 
the essential nutrients and oxygen, when you exercise 
especially cardio exercise, it rushes the blood to your 
brain supplying it with its essentials enhancing the blood 
circulation. It sharpens short-term and long-term memo-

ries. Researches showed that physical exer-
cise changes the shape of the neuron cells 
makes them more efficient, better memory 
and functions even better, increasing the 
brain neurons.

(b) Socialize: When you communicate 
with your family, relatives or people you 
love the lobe of your brain responsible for 
planning, decision making, and response get 
fired up, sharping your brain. And, the rea-
son behind this is minimizing the stress, low-
ering the cortisol which is the stress hormone 
that distrust brain neurons.

(c) Awaken your Brain: It was proven that 
people who use their brain frequently like 
in solving problems, learning new skills, 
knitting, writing notes, playing interesting 
games and challenge their memory function 
with puzzles have less memory loss than 
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those who keeps their mind in a rest for a long time due 
to daily routine; in addition to reading, which is a very 
well technique for lowering stress and hindering demen-
tia. Researchers found that only 30 minutes to an hour 
daily-readings is enough to through off all stress and 
sharpens your brain.

(d) Show your Real Psychological State: People al-
ways advice you to laugh and doctors usually talk about 
the benefit of laughter on human beings. Certainly, they 
are right. Having sense of humor and laughing frequent-
ly enhances the way your heart functions and spread-
ing a positive energy all over your body protecting your 
heart, brain and your psychological state from any dam-
age. While on the other hand do not miss the magical ef-
fect of tears, and do not misunderstand the real meaning 
behind tears; however, holding on past hurts, traumas, 
fears and so on will affect your health and brain to a 
level you may never recognize.

So, always know that showing what you hold in your 
deepest heart is a good thing. People who keeps holding 
on their tears ages earlier than people who always burst 
into tears whenever they feel they need to. A study per-
formed at the University of Florida found that crying is 
more effective than any antidepressant on the market. A 
good cry improved the mood of 88.8%.

Reasons for such fact were found as:
1- Upon testing the tears component it was found 

some chemicals like endorphin leucine-enkephalin and 
prolactin which are pain-relievers and mood-elevator 
hormones so that when you cry you stimulate your body 
to produce hormones needed to elevate your mood.

2- Upon crying you lower your manganese level which 
is healthy because elevated manganese level causes 
anxiety, emotional disturbance, irritability and fatigue. I 
know now we have a question: Why when my body gets 
rid of mood-elevator hormones my body replenishes it 
and produce more while getting rid of manganese is not 
compensated? Simply because your body hormones are 
highly stimulated with your psychological state while 
manganese level only increases with diet, your body can 
note synthesize manganese.

(d) Eat Right: Although it seems so simple, it contrib-
utes 80% for healthy brain and body. I will not ask you 
to cut certain kind of food you like cause in our case 
this may not be much helpful. However, adding brain-
protective ingredients to your diet is what counts. Try 
to include eggs, fatty fish, nuts and seeds, coconut oil, 
avocados, and other healthy fats.

This is for the obvious easy part. About the hidden 
harder part which is technology; no doubts new technol-
ogies specifically electronics contribute almost 90% of 
our daily life; however, it is important to keep your eyes 
wide open to how they affect your health, since they are 
considered a double-edged weapon.

Next episode we will explain how exactly new tech-
nology affect our health and how we can take only the 
beneficial edge of it. Minimum achievement is better 
than nothing.
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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 this new chapter, we will continue our discussion 
about the behavior and attitude sides of a marketing 
strategy and their needs to be fully implement success-
fully achieve their targeted aims.

Marketing 
Plan

(02) Target 
Market

Market Segmentation

Mrs. Gehad Askar

a.
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Definition: target market involves breaking a market 
into segments and concentrating your marketing efforts 
on one or few key segments consisting of the customers 
who needs and desires most closely match your product 
or service offerings.

It can be the key to attracting new business, increasing 
your sales and making your business a success.

The beauty of target marketing is that by aiming your 
marketing efforts at specific groups of consumers it 
makes the pricing strategy distribute on your product or 
services easier and more cost-effective. 

Let’s say that a catering business offers catering ser-
vices in the client’s home, instead of advertising with a 
newspaper insert that goes out to everyone, after iden-
tifying the target market for their services, the catering 
company could target desired market with direct mail 
campaign, a flyer delivery that went only to residents in 
a particular area, or a social media  advertisement aimed  
to customers within a specific area, increasing the re-
turn on investment 
on their marketing - 
and bringing in more 
customers.

Social media plat-
forms such as Fa-
c e b o o k ,  L i n k e d -
I n ,  T w i t t e r , 
and Instagram have 
sophisticated op-
tions to allow target-
ing users based on 
market segments.

While market seg-
mentation can be 
done in many ways, 
depending on how 

you want to slice up the pie, three of the most common 
types are:

1- Demographic segmentation.
Demographic grouping is based on measurable sta-

tistics, such as: gender, age, marital status, religion and 
education.

Demographic segmentation is usually the most im-
portant criteria for identifying target markets, making 
knowledge of demographic information crucial.

2- Geographic segmentation.
Geographic segmentation involves segmenting the 

market based on location; home address for example; 
however, depending on the scope of your business this 
could be done by: neighborhood, area, city, region, 
country… etc.

Geographic segmentation relies on noting that groups 
of consumers in a particular geographic area may have 
specific product or service needs. For example a garden 
care service may want to focus their marketing efforts 

in a particular area or 
subdivision that has 
a high percentage of 
seniors.

3- Psychographic 
segmentation

P s y c h o g r a p h i c 
segmentation di-
vides target market 
based on socio-eco-
nomic class, per-
sonality, or lifestyle 
preferences. The so-
cio-economic scale 
ranges from the af-
fluent and highly 
educated at the top 
to the uneducated 
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and unskilled at the bottom.
The UK-based National Readership Survey defines 

social class according to the following categories: 
Psychographic segmentation is based on the theory that 
the choices that people make when purchasing goods 
or services are reflections of their lifestyle preferences 
or socio-economic class The lifestyle classification in-
volves values, beliefs, interests… etc. Examples include 
those who prefer an urban as opposed to rural or subur-
ban lifestyle, or those who are pet lovers or have a keen 
interest in environmental issues.

Target marketing case study (McDonald’s restaurants)
McDonald’s Restaurants are the largest fast food chain 

in the world and one of the most successful examples of 
demographic target marketing, aiming their products at 
children, teenagers, and young urban-dwelling families 
by offering Play Places, free wifi, Happy Meals that in-
clude toys such as Walt Disney characters, and advertis-
ing campaigns with slogans such as “Feed Your Inner 
Child”. Targeted advertising combined with aggressive 
pricing has enabled McDonald’s to capture 25% of the 
fast food market share in the U.S.

However, in recent years as millennials have sur-
passed baby boomers to become the largest generation 
in the U.S., McDonalds sales have been in decline as 
fast food style menu items such as the ubiquitous Big 

Mac and fries have lesser appeal to millennials. In re-
sponse, McDonald’s has altered their marketing strategy 
to target the millennial generation by advertising fresher, 
healthier menu options and upscale coffee products such 
as espressos.

Stay tuned for the next episode in this chapter, as well 
will discuss how to find and sell to your target market.
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Internet has been widely used in each and 
every aspect of our lives, through various 
digital electronic devices. It has always been 
known that the purpose of internet is primar-
ily to connect. Internet of Things continues 
the journey of internet by connecting smart 
devices in an innovative way and let them act 
on their own!

Hermann Kopetz has scientifically defined 
Internet of Things (IoT) as the connection of 
physical things to the Internet where it pos-
sible to access remote sensor data and to con-
trol the physical world from a distance. The 
mash-up of captured data with data retrieved 
from other sources, e.g., with data that is 
contained in the Web, gives rise to new syn-
ergistic services that go beyond the services 
that can be provided by an isolated embedded 
system.

The Internet of Things is based on this vision. A smart 
object, which is the building block of the Internet of 
Things, is just another name for an embedded system 
that is connected to the Internet. There is another tech-

nology that points in the same direction – the RFID 
technology. The RFID technology, an extension of the 
ubiquitous optical bar codes that are found on many 
every-day products, requires the attachment of a smart 
low-cost electronic ID-tag to a product such that the 
identity of a product can be decoded from a distance. 

Artificial 
Intelligence

Eng. Mohamad Ibrahim ElSheneky
MHD@MHDWEBS.COM

 i.  Internet of Things
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By putting more intelligence into the ID tag, the tagged 
thing becomes a smart object. The novelty of the Inter-
net-of-Things (IoT) is not in any new disruptive technol-
ogy, but in the pervasive deployment of smart objects.

This is exactly what IoT is all about, smart actions. 
Imagine a world of your own acts on your behalf to your 
favor and without your interaction.

If computer was originally invented to save humans 
time and effort, then Internet of Things is definitely an 
innovative way to achieve such target.

Take one simple example for instance:
You have a smart phone that is connected to internet, 

a router at your home that is connected to internet, a car 
that is connected to your phone thus internet, television, 
microwave, gaming console, air conditioning system, 
security system, and lights at your home that all con-
nected to the router and thus internet.

Now let’s say you are leaving home heading work-
place, your phone will know detect your location and 

knows you are getting away from home; lights will go 
off, air-conditioning system will be at minimum, doors 
locked and security system and cameras will be acti-
vated. All without doing anything, just drive away from 
home!

At the same time, your car will utilize your mobile 
phone to know the traffic condition, and by matching 
the time, it will know you are possibly heading to work; 
it will play certain music you previously played at that 
time, and will enhance fuel consumption for this trip!

During your journey, your smart phone will inform the 
workplace router that you are coming; your office will 
be unlocked, it will fetch whether conditions and turn 
on air-conditioning system to match your needs, plays 
welcoming music, power on your computer!

After finishing your work and going back home, the 
same will be done in your car, and same goes from 
your home; so you will arrive home found doors open, 
air-conditioning system activated to your best, food is 
cooked, television in and everything is in place!
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Such application is very minimal and will cost approx-
imately nothing to be implemented, all what it needs is 
a small mobile app to analyze and send these decision to 
the relevant devices.

It is out responsibility to enhance our lives and inno-
vate new ways to help ourselves have more time to think 
rather execute.

Worth mentioning that the United Arab Emirate is a 
pioneering innovation leader.

Following the success of UAE Innovation Week 2015 
and 2016, UAE Innovation Month was announced to 
celebrate “innovation” across the nation. The Month-
long festival aims to contribute to strengthening the 
country’s position as a global hub for innovation, en-
hance the development of innovative ideas and capabili-
ties, and creates a widespread culture of innovation, cel-
ebrate innovation in the UAE and supports the national 
innovation strategy.

UAE Innovation Month is one of the largest innova-
tion festivals in the world and a consolidated effort by 
government, the private sector and individuals to help 

create a widespread culture of innovation in the UAE.
the UAE Innovation Month has been scheduled to be 

on February 2018, check @UAE_Innovates on social 
media and register your event at www.uaeinnovates.
gov.ae .
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