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

كــاتــبــهــا ولــيــ�ــس بــالــ�ــشــرورة عـــن راأي 

البلدية.

يــخــ�ــشــع  املـــجـــلـــة  املـــــــــ�اد يف  تـــرتـــيـــب  ٭ 

لعتبارات فنية.

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

لدوريات اأخرى.

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

ن�شرت اأم مل تن�شر.
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الفعل الإيجابي

لريب يف اأن م�سطلح الفعل الإيجابي يعني الكثري وهو متعدد اجلوانب و مت�سع الآفاق ، ولهذا 

يكون  اأن  يود  الذي  فالإن�سان   ، بالعمل  القول  بربط  يتعلق  واحد  جانب  عن  حديثي  يف  �ساأقت�سر 

متفردًا يف �سخ�سيته ناجحًا يف اإجنازه لبد اأن يج�سد اأقواله يف كل فعل يقوم به ، لكي يحافظ على 

م�سداقيته ويوازن بني ما يفكر به و بني ما ينجزه عمليًا ، و عند ذاك ترت�سم �سخ�سيته بخطوط 

وا�سحة يف عمله ووظيفته و كل ما يود اأن يفعله يف حياته. اأما اأن يكون القول يف واد و العمل يف واد 

اآخر فتلك اإ�سكالية توقع الإن�سان يف اإرباك حقيقي وجتعل حياته مليئة بالتناق�س ، فال متيز دون 

نواجت، ول ود دون ممهدات عملية ، ول جناح وتفوق دون جهد حقيقي و اإ�سرار و اإرادة و هكذا..

وخري مثال ميكن اأن اأ�سربه يف هذا املجال لإظهار اأهمية الربط بني القول و العمل هو عندما 

عمل ر�سولنا الكرمي حممد �سلى هلل عليه و �سلم على بناء املجتمع من خالل م�سارين اثنني الأول 

اأتباعه من  بناء القيم الإيجابية و الثاين نقد ما يناق�س هذه القيم ، وقد حذر �سلوت اهلل عليه 

اأفراد املجتمع الواحد و دليل ذلك يف قوله : عن اأبي هريرة  كل ما يثري القطيعة و البغ�ساء بني 

ر�سي اهلل عنه عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: ” اإياكم والظن فاإن الظن اأكذب احلديث ، 

ول حت�س�سوا، ول جت�س�سوا ، ول حتا�سدوا ، ول تدابروا ، ول تباغ�سوا ، و كونوا عباد اهلل اإخوانا ” 

)البخاري 6064 ، وم�سلم 2759 ( 

من احلديث ال�سابق ن�سل اإىل نتيجة قطيعة تدفعنا اإىل النحياز اإىل ربط القول بالعمل من 

جهة، واإىل اأن نكون اإيجابيني يف عملنا وتفكرينا ومنجزاتنا لنجد مكاننا احلقيقي حتت ال�سم�س. 

منذر حممد بن �شكر

الفتتاحية
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ديوان حاكم راأ�س اخليمة ينعي ال�شيخ حمد بن حممد القا�شمي

نعى ديوان �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن 
حاكم راأ�س اخليمة املغفور له ال�سيخ حمد 
املنية  واف��ت��ه  ال���ذي  القا�سمي  حممد  ب��ن 
الأول  1439هجرية  �سوال   17 الأح��د  يوم 

 2018 ي��ول��ي��و  م��ن 
ميالدية.

اإع��الن  وتقرر 
الر�سمي  احل���داد 
الأع��الم  وتنكي�س 
راأ�����س  اإم������ارة  يف 
اخل���ي���م���ة مل�����دة 3 
اأدى  ك��م��ا  اأي������ام 
���س��اح��ب ال�����س��م��و 
بن  �سعود  ال�سيخ 
القا�سمي  ���س��ق��ر 
ع�����س��و امل��ج��ل�����س 
الأع�����ل�����ى ح��اك��م 
راأ���������س اخل��ي��م��ة 
و����س���م���و ال�����س��ي��خ 
�سعود  ب��ن  حممد 

بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة 

�سالة اجلنازة على جثمان فقيد القوا�سم 

املغفور له ال�سيخ حمد بن حممد بن �سامل 

مبدينة  زاي��د  ال�سيخ  جامع  يف  القا�سمي 

راأ�س اÿيمة.

له يف مقربة  املغفور  �سيع جثمان  وقد 

راأ���س  يف  العريبي  منطقة  يف  ال��ق��وا���س��م 

اÿيمة.

�ساحب  اإىل  بالعزاء  امل�سيعون  وتقدم 

�سيوخ  واإىل  اخليمة  راأ����س  حاكم  ال�سمو 
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اهلل  داعني  اجللل  امل�ساب  بهذا  القوا�سم 
رحمته  بوا�سع  الفقيد  يتغمد  اأن  وجل  عز 
ال�سرب  اأهله  ويلهم  جناته  ف�سيح  وي�سكنه 

وال�سلوان.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل  كما 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود 
ال�سيخ  و�سمو  اخليمة  راأ���س  حاكم  الأعلى 
ويل  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  بن  حممد 
يف  ال�سيافة  مبجل�س  اخليمة  راأ���س  عهد 
له  املغفور  وف��اة  املعزين يف  خ��زام  جموع 

ال�سيخ حمد بن حممد القا�سمي.
ال�سيخ  .. من  التعازي  �سموهما  وتقبل 
رئي�س  القا�سمي  الرحمن  عبد  بن  �سامل 
مكتب �سمو حاكم ال�سارقة ومعايل ح�سني 
ب��ن اإب��راه��ي��م احل���م���ادي وزي����ر ال��رب��ي��ة 
وك��ب��ار  امل��اج��د  جمعة  وم��ع��ايل  والتعليم 
امل�����س��وؤول��ني يف ال��دول��ة وم��دي��ري ال��دوائ��ر 
واأب��ن��اء  وامل��واط��ن��ني  والحت���ادي���ة  املحلية 

اجلاليات العربية والإ�سالمية املقيمة.
تعازيهم  خال�س  عن  اجلميع  واأع��رب 
ال�سمو حاكم  و�سادق موا�ساتهم ل�ساحب 

ال��ك��رام  القوا�سم  وع��م��وم  اخليمة  راأ����س 
يتغمد فقيد  اأن  امل��وىل عز وجل  .. داع��ني 
ف�سيح  ي�سكنه  واأن  بوا�سع رحمته  القوا�سم 

جناته واأن يلهم اأهله ال�سرب وال�سلوان.
�ساحب  جانب  اإىل  ال��ع��زاء  تقبل  كما 
عمر  ال�سيخ  اخليمة..  راأ���س  حاكم  ال�سمو 
بن  في�سل  وال�سيخ  القا�سمي  �سقر  ب��ن 
�سقر القا�سمي رئي�س جمل�س اإدارة �سركة 
”جلفار“  ال��دوائ��ي��ة  لل�سناعات  اخلليج 
رئي�س  القا�سمي  �سقر  بن  اأحمد  وال�سيخ 
دائرة اجلمارك رئي�س جمل�س اإدارة هيئة 
مناطق راأ�س اخليمة القت�سادية ”راكز“ 
ومعايل ال�سيخ عبدامللك بن كايد القا�سمي 
حاكم  ال�سمو  ل�ساحب  اخلا�س  امل�ست�سار 
بن  �سعود  بن  خالد  وال�سيخ  اخليمة  راأ���س 
�سقر القا�سمي رئي�س جمل�س اإدارة �سركة 
جزيرة املرجان واملهند�س ال�سيخ �سامل بن 
دائرة  رئي�س  القا�سمي  �سقر  بن  �سلطان 
عبد  ب��ن  حميد  وال�سيخ  امل��دين  ال��ط��ريان 
عبداهلل  بن  عمر  وال�سيخ  القا�سمي  اهلل 
�سلطان  ال�سيخ  متقاعد  واللواء  القا�سمي 

بن �سامل القا�سمي وال�سيخ �سقر بن خالد 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�سمي  حميد  بن 
الكرمي  ل��ل��ق��راآن  اخليمة  راأ����س  موؤ�س�سة 
�سعود بن خالد بن حميد  وال�سيخ  وعلومه 
بن  �سقر  ب��ن  ج��م��ال  وال�سيخ  القا�سمي 
العليا  اللجنة  رئي�س  القا�سمي  �سلطان 
اخليمة  راأ���س  يف  الهجن  ل�سباق  املنظمة 
رئي�س  القا�سمي  كايد  بن  حممد  وال�سيخ 
�سقر  وال�سيخ  القت�سادية  التنمية  دائرة 
الرئي�س  القا�سمي  �سقر  ب��ن  حممد  ب��ن 
الريا�سي  اخليمة  راأ����س  ل��ن��ادي  الأع��ل��ى 
ال��ث��ق��ايف وال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن ح��م��ي��د بن 
بهيئة  املنتدب  الع�سو  القا�سمي  عبداهلل 
مناطق راأ�س اخليمة القت�سادية ”راكز“ 
�سقر  ب��ن  في�سل  ب��ن  ع��ب��داهلل  وال�����س��ي��خ 
القا�سمي نائب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة 
اخلليج لل�سناعات الدوائية جلفار وال�سيخ 
�سلطان بن جمال بن �سقر القا�سمي مدير 
الأمريي  بالديوان  املواطنني  �سوؤون  ادارة 

وعدد من ال�سيوخ وكبار امل�سوؤولني.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل اأوائل الثانوية العامة بالإمارة.. 
و يوؤكد : التعليم اللبنة الأوىل يف نه�شة الأمم

بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
�سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
الأوىل  اللبنة  هو  التعليم  اأن  اخليمة  راأ�س 
وامل��ح��رك  ال���دول  وب��ن��اء  الأمم  نه�سة  يف 
ال��دول��ة  يف  امل�ستدامة  للتنمية  الرئي�س 
ي�سجع  ومتقدم  معريف  جمتمع  نحو  �سعيا 

تعزيز  يف  وي�ساهم  والإب��داع  البتكار  على 
العاملي  ال�سعيد  على  الإم���ارات  تناف�سية 
بالعلم  املت�سلحني  الوطن  اأبناء  ب�سواعد 

واملعرفة.
�سموه - يف  ا�ستقبال  جاء ذلك خالل 
ق�سر الظيت مبدينة �سقر بن حممد  اأوائل 

الثانوية العامة من طلبة وطالبات ال�سف 
الثاين ع�سر للعام الدرا�سي 2018-2017 
على م�ستوى اإمارة راأ�س اخليمة من بينهم 
على  الأوائ���ل  الع�سر  ب��ني  م��ن  ط��الب   4
م�ستوى الدولة من مدار�س الإمارة وذلك 
بح�سور اأولياء اأمورهم وعدد من القيادات 
منطقة  يف  والربوية  التعليمية 

راأ�س اخليمة التعليمية.
وثمن �ساحب ال�سمو حاكم 
راأ�����س اخل��ي��م��ة خ���الل ال��ل��ق��اء 
ل�ساحب  احل��ك��ي��م��ة  ال���روؤي���ة 
زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اآل نهيان رئي�س الدولة ”حفظه 
ال�سمو  �ساحب  واأخ��ي��ه  اهلل“ 
ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
و���س��اح��ب  اهلل“  ”رعاه  دب���ي 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
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اأولوياتها  �سلم  على  التعليم  و�سعت  التي 
ال�ساملة  التنمية  خطط  ���س��دارة  وع��ل��ى 
احليوي  ودوره  التعليم  باأهمية  اإدراك����ًا 
امل�ستويني  على  ال��دول��ة  مكانة  تعزيز  يف 
وعلى  املجالت  �ستى  والعاملي يف  الإقليمي 

كافة ال�سعد.
وقال �سموه ” فخور اليوم بلقاء اأبنائي 
نتطلع  الذين  واملتفوقني  املتميزين  الطلبة 
التفوق والنجاح  اأجل مزيد من  اإليهم من 
يف املرحلة القادمة من حياتهم اجلامعية 
واملثابرة  اجلهد  م�ساعفة  تتطلب  التي 
اأمورهم  اأولياء  وطموحات  اآم��ال  لتحقيق 
جيل  بناء  يف  الر�سيدة  قيادتهم  وتطلعات 
امل�سرية  ملوا�سلة  وعمليًا  علميًا  م��وؤه��ل 
والتي  الإم��ارات  لدولة  الناجحة  التنموية 
وتقدير  اإعجاب  نظرة  العامل  اإليها  ينظر 
ملا حققته من اإجنازات عاملية ومكت�سبات 

ح�سارية“. 
اأن  يف  ���س��ك  ” ل  ���س��م��وه  واأ�����س����اف 
ال��ب�����س��ري هو  ال��ع��ن�����س��ر  ال���س��ت��ث��م��ار يف 
مواجهة  يف  والأمثل  احلقيقي  ال�ستثمار 
ومواكبة  وامل�ستقبلية  احلالية  التحديات 
وال��ت��ط��ورات  م��ن حولنا  امل��ع��ريف  ال��ت��ق��دم 
ي�سهدها  ال��ت��ي  املت�سارعة  التكنولوجية 

وم��ن هذا  امل��ج��الت..  ال��ع��امل يف خمتلف 
الناجحة  الوطنية  جتربتنا  كانت  املنطلق 
التعليمي  بالقطاع  والنهو�س  التطوير  يف 
منذ بداية التاأ�سي�س واليوم حت�سد ثمارها 
على  املوؤهلني  الإم���ارات  اأبناء  من  اأجيال 
اجلامعات  اأرق���ى  ويف  امل�ستويات  اأع��ل��ى 
العاملية لي�ساهموا يف ر�سم مالمح امل�ستقبل 

امل�سرق للوطن“. 
وه��ن��اأ ���س��اح��ب ال�����س��م��و ح��اك��م راأ����س 
على  والطالبات  الطلبة  اأب��ن��اءه  اخليمة 
لول اجلهد  ليتحقق  الذي ما كان  الإجناز 
هذا  اأثمر  الذي  ال��دوؤوب  والعمل  واملثابرة 
اأولياء  �سموه  هناأ  كما   .. والتميز  التفوق 
متابعتهم  وعلى  اأبنائهم  تفوق  على  الأمور 
للو�سول  لأبنائهم  وت�سجيعهم  وحر�سهم 

اإىل التفوق والتميز.
مع  ال��ودي��ة  الأح��ادي��ث  �سموه  وت��ب��ادل 
حدة..  على  كل  والطالبات  الطلبة  اأبنائه 
حيث ا�ستمع اإىل طموحاتهم امل�ستقبلية يف 
العلمية  التخ�س�سات  مبختلف  اللتحاق 
لهم  �سموه  متمنيًا   .. الدولة  وخارح  داخل 
التميز  رح��ل��ة  يف  وال��ت��ف��وق  ال��ن��ج��اح  دوام 

والإبداع.
ح��ارب  �سمية  اأك����دت  ج��ان��ب��ه��ا..  م��ن 

اخليمة  راأ����س  منطقة  م��دي��رة  ال�سويدي 
دول��ة  يف  التعليمي  القطاع  اأن  التعليمية 
راأ���س اخليمة خ�سو�سًا  واإم��ارة  الإم��ارات 
قبل  من  خا�سة  ورعاية  باهتمام  يحظى 
�سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ب�سكل  �سموه  يحر�س  حيث  القا�سمي.. 
يف  التعليمية  امل�سرية  متابعة  على  م�ستمر 
وال�سعوبات  التحديات  وتذليل  الإم���ارة 
املن�سودة  للو�سول لالأهداف  تواجهنا  التي 
املتفوقني  الطلبة  م��ن  اأج��ي��ال  تخريج  يف 
واملوؤهلني خلدمة الوطن يف املجالت كافة.

اأوائ���ل  ال��ي��وم  �سموه  ل��ق��اء  اإن  وق��ال��ت 
قيادتنا  ح��ر���س  ي��وؤك��د  ال��ع��ام��ة  ال��ث��ان��وي��ة 
دع��م  ع��ل��ى  وال���دائ���م  امل�ستمر  ال��ر���س��ي��دة 
اأبناء  م��ن  واملتميزين  املتفوقني  ورع��اي��ة 
الوطن وت�سخري كافة الإمكانات لهم لل�سري 

على درب النجاح والتفوق.
والطالبات  الطلبة  اأع��رب   .. بدورهم 
بهذا  �سعادتهم  بالغ  عن  اأمورهم  واأولياء 
ال�سمو حاكم  �ساحب  والتكرمي من  اللقاء 
لهم  ح��اف��زًا  يعترب  ال���ذي  راأ�����س اخل��ي��م��ة 
الدعم  ظ��ل  يف  ال��ت��ف��وق  م�سرية  ملوا�سلة 
�سموه  يوليه  ال���ذي  وال��ت��ق��دي��ر  وال��رع��اي��ة 

للطلبة املتفوقني.
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�شعود بن �شقر ي�شتقبل طالبًا من اأكادميية راأ�س اخليمة

بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 

الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر 

الدولة  يف  التعليم  اأن  اخليمة  راأ�س  حاكم 

الر�سيدة  القيادة  واهتمام  برعاية  يحظى 

ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة ”حفظه اهلل ” وبدعم 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  كرمية  ومتابعة 

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 

دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 

”رعاه اهلل“ و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات امل�سلحة للو�سول اإىل 

بف�سل  التعليم  بقطاع  العاملية  التناف�سية 

اجلديدة  الأنظمة  وف��ق  املتميزة  اجلهود 

وال�سيا�سات احلديثة ودعم برامج البتكار 

يف املدار�س وا�ستقطاب الكفاءات الربوية 

ح��ت��ى ب��ات��ت دول��ت��ن��ا يف م�����س��اف ال���دول 

التعليم مبختلف  تطور  املتقدمة من حيث 
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شدر قراراً بت�شكيل جمل�س اإدارة نادي الإمارات
بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر 
جمل�س  ت�سكيل  ب�ساأن  ق���رارًا  اخليمة  راأ���س 
الريا�سي  ال��ث��ق��ايف  الإم����ارات  ن���ادي  اإدارة 
وت�سمية  ال�سم�سي  ح�سن  حممود  برئا�سة 
لرئي�س  اأول  نائبًا  العو�سي  اإ�سماعيل  حممد 
نائبًا  املزكي  حممد  وعمر  الإدارة  جمل�س 

ثانيًا لرئي�س جمل�س الإدارة.

ع�سوية  ت�سم  اأن  على  ال��ق��رار  ون�����س 

النعيمي وعمر  اأحمد حممد �سمالن  الإدارة 
اإبراهيم  وخليل  الزعابي  ال�سويلح  �سالح 

الطويل وفاطمة علي حممد املعمري ونا�سر 

املر�سوم  بهذا  ويعمل  النقبي  طحنون  �سامل 
م��ن ت��اري��خ ����س���دوره وي��ن�����س��ر يف اجل��ري��دة 

الر�سمية.

جمل�س  ت�سكيل  اإع���ادة  ق��رار  �سدر  كما 

القدم  لكرة  الإم����ارات  ن��ادي  �سركة  اإدارة 

وت�سمية  العو�سي  اإ�سماعيل  حممد  برئا�سة 
جمل�س  لرئي�س  ن��ائ��ب��ًا  امل��زك��ي  حممد  عمر 

اإدارة ال�سركة وع�سوية اأحمد حممد �سمالن 

واأنور عبداهلل الدربي العلي وناجي  النعيمي 
حم��م��د ن��اج��ي ال��ق��ح��ط��اين ون��ا���س��ر ���س��امل 

طحنون النقبي.
ال�سم�سي  ح�سن  حممود  ثمن  جانبه  من 
الثقة  الإم���ارات  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأوله��ا  التي  الغالية 

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

بن  ال�سيخ حممد  و�سمو  راأ�س اخليمة  حاكم 
راأ���س  عهد  ويل  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود 

القا�سمي  �سقر  بن  اأحمد  وال�سيخ  اخليمة 

نادي  اإدارة  ملجل�س  للنادي  الأعلى  الرئي�س 
هذه  اأن  ..موؤكدًا  اجلديد  بت�سكيله  الإمارات 

النادي  واحلافز جلعل  الدافع  الثقة متنحنا 

وتطلعات  طموحات  يخدم  ريا�سيًا  �سرحًا 

يف  املجتمعية  الفئات  وجميع  الريا�سيني 

وانطالقًا  الوطني  النهج  من  اإميانًا  الإم��ارة 
�سينتهجها  التي  ال�سراتيجية  اخلطط  من 

النادي خالل املرحلة املقبلة. 

مب�سار  �سيعمل  الإدارة  جمل�س  اإن  وقال 
حتقيق النجاحات والإجنازات بروح الفريق 

ال��واح��د م��ع �سركات ك��رة ال��ق��دم والأل��ع��اب 
النادي  مكانة  لدعم  وال�ستثمار  الريا�سية 
وت��ع��زي��ز وج��ه��ت��ه ب��ني الأن���دي���ة ال��ري��ا���س��ي��ة 
املتقدمة ..موؤكدًا اأن النادي �سيقوم مبوا�سلة 
التطويرية  عمله وتنفيذ مبادراته وم�ساريعه 

لكافة الألعاب على م�ستوى الإمارة.

كما اأو�سح اأن جمل�س اإدارة النادي يتطلع 
لأن يكون اأهاًل لهذه الثقة الكبرية وامل�سوؤولية 

ب��الإي��ف��اء  ي��ع��م��ل  واأن  امل��ل��ق��اة ع��ل��ى ع��ات��ق��ه 
بواجباته والتزاماته مبا يواكب روؤية �ساحب 

ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة وويل عهده متمنيًا 

بهيكلته اجلديدة  املجل�س اجلديد  ي�سهم  اأن 

ال��ف��رق  جل��م��ي��ع  اإي��ج��اب��ي��ة  ن��ت��ائ��ج  بتحقيق 

الريا�سية يف جميع امل�سابقات والألعاب واأن 

يحققوا الإ�سافة والنجاح مل�سرية النادي. 
ال�سم�سي  حممود  اأ�سار  اأخ��رى  جهة  من 

للمجل�س  الأول  الجتماع  �سيتم عقد  اأنه  اإىل 

ق��ري��ب��ًا مبقر  الأع�����س��اء  م��ع جميع  اجل��دي��د 
يف  للعمل  العري�سة  اخلطوط  لو�سع  النادي 

النادي خالل املرحلة املقبلة.

تخ�س�ساته.
ا�ستقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
�سموه  ق�سر  يف  القا�سمي  �سقر 
يف مدينة �سقر بن حممد طالب 
راأ���س  ب��اأك��ادمي��ة  الأول  ال�سف 

اÿيمة.

اللقاء  وجتاذب �سموه خالل 
م��ع ال��ط��الب الأح���ادي���ث ح��ول 
والتعليمية  املعرفية  اجل��وان��ب 
تهم  التي  والعملية  والتثقيفية 
مراحلهم  ج��م��ي��ع  يف  ال��ط��الب 
بالفائدة  عليهم  وتعود  العمرية 

املرجوة. 
اأهمية  على  �سموه  و���س��ددد 

ب���ذل امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود ل��ت��وف��ري امل��ن��اخ 
لتنمية  لأط��ف��ال��ن��ا  امل��ن��ا���س��ب  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
مواهبهم ومهاراتهم املختلفة .. مثنيًا على 

لطرح  تبذله  ملا  الأكادميية  اإدارة  جهود 
م�سرية  لتدعيم  والبناءة  الهادفة  الأفكار 

التعليم. 
حممد  بن  �سقر  ال�سيخ  اللقاء  ح�سر 

لنادي  الأعلى  الرئي�س  القا�سمي  بن �سقر 
و�سعادة  الثقايف  الريا�سي  اخليمة  راأ���س 
را�سد �سويدان اخلاطري مدير عام دائرة 

الت�سريفات وال�سيافة.
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اإطالق م�شروع التحول لدائرة بلدية راأ�س اخليمة » التكامل «

اأك���د ���س��ع��ادة م��ن��ذر حم��م��د ب��ن �سكر 
ال��زع��اب��ي م��دي��ر ع��ام دائ���رة بلدية راأ���س 
اخل��ي��م��ة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت�����س��اف��ر اجل��ه��ود 
والتعاون واحلر�س املطلق على العمل بروح 
ال��ك��وادر  على  معتمدين  ال��واح��د  الفريق 
الب�سرية لتقدمي اأف�سل الأفكار واملقرحات 
الذكية  وامل�ساريع  التطبيقات  يخ�س  فيما 
تقدمي خدماتنا من خالل  نتميز يف  حتى 

تو�سيلها اإىل اأعلى امل�ستويات.
ج���اء ذل���ك يف الج��ت��م��اع ال���ذي عقد 
راأ���س  بلدية  ب��دائ��رة  الرئي�سية  بالقاعة 
اخل��ي��م��ة وال����ذي ح�����س��ره ���س��ع��ادة مدير 
وامل��دراء  راأ���س اخليمة  بلدية  دائ��رة  ع��ام 
وروؤ���س��اء  الإدارات  وم����دراء  التنفيذيني 
املهند�س  وع��ر���س   ، ب��ال��دائ��رة  الأق�����س��ام 
لقطاع  التنفيذي  املدير  �سمحان  عبداهلل 

ال�سوؤون الفنية هيكل امل�سروع الذي يت�سمن 
حماور رئي�سية كنموذج الأعمال والبيانات 
والأنظمة التكنولوجية ، كما اأكد املهند�س 
اإدارة  �سمحان على �سرورة واأهمية وجود 

املعرفة يف البلدية.
الطويل  م��ن��ى  املهند�سة  واأو���س��ح��ت 
الفنية  ال�سوؤون  بقطاع  رئي�سي(  )مهند�س 
اأن م�سروع » التكامل « هو م�سروع متكامل 
اإعادة  للتح�سني من حيث 
ه��ن��د���س��ة ال��ع��م��ل��ي��ات  و 
ال���رب���ط مع  و  ال��ب��ي��ان��ات 
ن����ظ����ام ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
عمليات  اإدارة  )ن��ظ��ام 
SAP  ونظام  الأع��م��ال 
امل�������س���ت���ن���دات  اإدارة 
نظم  ECM  ون���ظ���ام 
امل����ع����ل����وم����ات امل���ك���ان���ي���ة 
GIS(  مع قاعدة منوذج 
قطاعات  لكافة  الأع��م��ال 
 ، دائرة  البلدية  واإدارات 
لدرا�سة  امل�سروع  ويهدف 
اإنتهاز  و  الراهن  الو�سع 
للفر�س  الأم��ث��ل  الفر�س 
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دائرة بلدية راأ�س اخليمة ت�شارك يف الجتماع الأول مللتقى املراجعة ال�شرتاتيجية
ح�����س��ر ���س��ع��ادة 
م����ن����ذر ب�����ن ���س��ك��ر 
م��دي��ر ع���ام دائ���رة 
اخليمة  راأ���س  بلدية 
الأول  الج���ت���م���اع 
برنامج  نظمه  الذي 
ال���������س����ي����خ ���س��ق��ر 
ل��ل��ت��م��ي��ز احل��ك��وم��ي 
ب��ه��دف »امل��راج��ع��ة 
ال����س���رات���ي���ج���ي���ة«  
مل�����ه�����ام اجل����ه����ات 
الرئي�سية  املحلية 
وال��ذي   2018 لعام 
ه��ي��ل��ت��ون  يف  ع���ق���د 
راأ�����س  اإن  ج�����اردن 

القيادات  منتدى  اإط��ار  يف  وذل��ك  اخليمة 
التنفيذية.

حممد  الدكتور  �سعادة  امللتقى  افتتح 
للمجل�س  العام  الأمني  خليفة  عبداللطيف 
التنفيذي براأ�س اخليمة مدير عام برنامج 

بكلمة  احل��ك��وم��ي  للتميز  �سقر  ال�����س��ي��خ 

املراجعة  اأهمية  عن  فيها  عرب  ترحيبية 

ال���س��رات��ي��ج��ي��ة يف حت��ق��ي��ق الأه������داف 

روؤ�ساء  بح�سور  امللتقى  وعقد  امل�ستقبلية. 

وم�����دراء اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة ون��واب��ه��م 

التطوير  مكاتب  م���دراء  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
املوؤ�س�سي.

حملية  جهة   15 امللتقى  يف  و���س��ارك 
ع��ر���س��ت خ��الل��ه ق��ي��ادات ت��ل��ك اجل��ه��ات 
اأه���داف���ه���ا وم���وؤ����س���رات���ه���ا وم��ب��ادرات��ه��ا 
مت  وما   2018 لعام  ال�سراتيجية 
اإجنازه من موؤ�سرات ومبادرات يف 

الن�سف الأول من العام احلايل.
بن  منذر  �سعادة  عر�س  وق��د 
ل��دائ��رة  الرئي�سية  امل��ه��ام  �سكر 
من  واملتمثلة يف جمموعة  البلدية 
ال�سحية  وامل�����س��اري��ع  امل���ب���ادرات 
والعامة  وال��راأ���س��م��ال��ي��ة  والفنية 

والبالغ عددها )48(  مبادرة.
وقد عر�س خالل امللتقى اأكرث 
كما  ا�سراتيجي  ه��دف   100 من 
و  م��وؤ���س��رًا   480 م��ن  اأك��رث  عر�س 
اإمارة  م�ستوى  على  مبادرة   270

راأ�س اÿيمة. 

لتقدمي  املتكاملة  اخلطط  و  التح�سينية 
اأف�سل اخلدمات للمتعاملني و اإ�سعادهم .  
وق���ام���ت امل��ه��ن��د���س��ة ب��ع��ر���س من���وذج 
الأعمال ومدى امل�ساهمة يف فهم الوحدات 
لالأعمال  امل�ستمر  والتح�سني  التنظيمية 

الت�سغيلية  اخل��ط��ة  و���س��رح   ، والعمليات 
وعر�س  العمل  وخطة  الأع��م��ال  لنموذج 
تقنية  م�ست�سار  م��ارت��ن  اأن���دري���ه  ال�سيد 
الذي  البيانات  هيكل  عنا�سر  املعلومات 
بالبيانات  املتعلقة  امل�ساريع  على  يحتوي 

العالقة   – اأع��م��ال  �سريك   – )ع��ق��اري��ة 
بينهما( وعر�س تفعيل دور منوذج الأعمال 
لتغيري وحت�سني العمليات الت�سغيلية واإعادة 
الأم��ث��ل  وال���س��ت��خ��دام  العمليات  هند�سة 

لالأنظمة الإلكرونية. 
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�سعادة  لتعليمات  تنفيذًا 
�سكر مدير  بن  منذر حممد 
اخليمة  راأ�����س  ب��ل��دي��ة  ع���ام 
ب��ت�����س��ج��ي��ع وت��ق��وي��ة رواب����ط 
التعاون بني موظفي الدائرة 
وال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع ال���دوائ���ر 
وال�������س���رك���ات الأخ�������رى يف 

الإمارة.
ن��ظ��م��ت دائ������رة ب��ل��دي��ة 
راأ�س اÿيمة – ق�سم املوارد 

الب�سرية  حملة للتربع بالدم 
يف مقر الدائرة بالتعاون مع 
م�ست�سفى �سقر بنك الدم ، 
حيث قام بنك الدم باإر�ساله 
ح��اف��ل��ة جم���ه���زة ب��ال��ك��ادر 

الطبي املتكامل اإىل مقر البلدية .
املوظفني  احل��اف��ل��ة   ا�ستقبلت  حيث 
به  لباأ�س  وعددًا  بالدم  بالتربع  الراغبني 
من املراجعني الذين رغبوا يف امل�ساركة يف 

احلملة.
من  الكثري  اأع���رب  اأخ���رى  جهة  وم��ن 
الذين �ساركوا باحلملة عن �سرورهم بهذه 
البلدية  ودائ��رة  امل�ست�سفى  و�سكر  املبادرة 
على م�ساعيهم كونها تعرب عن مدى رمزية 

هذا العمل الوطني باأهدافه الإن�سانية.

كل  اإىل  خفيفة  وجبات  توزيع  مت  كما 

ومراقبتهم  احلملة  يف  �ساهموا  ال��ذي��ن 

�سحيًا قبل مغادرة احلافلة.

حملة )التربع بالدم( يف دائرة بلدية راأ�س اخليمة

دورة تدريبية بعنوان مهارات العناية باملتعاملني ملوظفي اخلطوط الأمامية
ن����ظ����م ق�����س��م 
ال��ت��دري��ب ب��دائ��رة 
اخليمة  راأ�س  بلدية 
وب����ال����ت����ع����اون م��ع 
م����رك����ز اجل�������ودة 
للتدريب  ال�ساملة 
دورة  وال�ست�سارات 
ت��دري��ب��ي��ة ب��ع��ن��وان 
م���ه���ارات ال��ع��ن��اي��ة 
ملوظفي  باملتعاملني 
الأمامية  اخلطوط 
وتقدمي  اإع��داد  من 
ال���دك���ت���ور اأح���م���د 
احلمادي  �سليمان 
موظفي  ا�ستهدفت 

خدمة املتعاملني بالدائرة.
ب���داي���ة ���س��رح ال���دك���ت���ور اأح���م���د �سر 

املتعامل  واأهمية  املوؤ�س�سات  ا�ستمرارية 

وال��ب��ي��ع  ال��ت�����س��وي��ق  وفل�سفة  جن��اح��ه��ا  يف 

احلديثة التي جتعل من املتعامل ملكًا على 

العربية  الإم���ارات  دول��ة  ويف   ، املوؤ�س�سات 

القيادة  م�ستوى  على  توجه  املتحدة هناك 

احلكومية  املوؤ�س�سات  بتحويل  الر�سيدة 
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�سبعة  بتقييم  ذكية  موؤ�س�سات خدمية  اإىل 
جنوم تناف�س �سبيهتها اخلا�سة والفنادق.

وتطرق اإىل مفاهيم يف خدمة ورعاية 
املتعاملني منها العناية باملتعاملني ومفهوم 
بتعاريفه  املتعاملني  خ��دم��ة  يف  التميز 
باليوم  ناق�س  كما  بهم  والعناية  املختلفة 
الثاين مفهوم ومعنى كلمة متعامل ومتعامل 
غ�سبه  اإىل  توؤدي  التي  والأ�سباب  غا�سب 

الغا�سب  املتعامل  م��ع  التعامل  وط��رق   ،
واملطالب   ، ه��ريزب��ريج  نظرية  و���س��رح   ،
ومهارات   ، للمتعاملني  الع�سرة  الأ�سا�سية 
الت�سال من حيث املفهوم والعنا�سر ، كما 
�سرح معنى الت�سال اللفظي ، وال�سفات 
ال�سخ�سية وال�سلوكيات والت�سرفات ملقدم 
اخلدمة املحرف ، واأخرياً ف�سل يف منط 

ال�سخ�سية الناجحة .

العناية  مبناق�سة  ال���دورة  واختتمت 
جماعية  تدريبات  مع  للمتعاملني  الفائقة 
ثم  اإلخ   ... والإ�سغاء  ال�سرب  �سمنها  من 
تدريبات تخ�س مهارات موظفي اخلطوط 
ت��وزي��ع  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ، ه���ذا  الأم��ام��ي��ة 

�سهادات امل�ساركة على احل�سور. 

ع��ق��دت دائ��رة 

ب�����ل�����دي�����ة راأ����������س 

وبالتعاون  اخليمة 

م���ع م��رك��ز اإمن����اء 

والتطوير  للتدريب 

ت��دري��ب��ي��ة  دورة 

ب����ع����ن����وان دب���ل���وم 

الإعالمي  البتكار 

مل���وظ���ف���ي م��ك��ت��ب 

املوؤ�س�سي  الت�سال 

قدمها  ب��ال��دائ��رة 

ال����دك����ت����ور ع��ط��ا 

ح�سن عبدالرحمن 

.

ب������داي������ة  يف 

الدورة حتدث الدكتور عطا عن اأن الإمارات 

هو  البتكار  باأن  توؤمن  حكيمة  قيادة  لديها 

راأ�س مال امل�ستقبل وباأن بناء الإن�سان ياأتي 

قبل رفع البنيان واأن العلم واملعرفة هما اأهم 

ح�سارتها  �سر  هو  الإن�سان  واإب��داع  اأ�سولها 

هو  العامل  ح�سارات  جميع  على  والنفتاح 

قيمة  يعترب  البتكار  اأن  على  واأك��د  قوتها 

والوطن  القت�ساد  يف  وزنها  لها  م�سافة 

بل هو  يعد خيارًا  املجتمع ككل وهو مل  ويف 

التي  وال�سعوب  واملجتمعات  للدول  �سرورة 

العامل  خريطة  على  موقعها  لتعزيز  ت�سعى 

خل�س  لقد   : واأ�ساف   ، تناف�سيتها  وتقوية 

اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

العربية  الإم��ارات  دولة  رئي�س  نائب  مكتوم 

اأهمية  ال����وزراء  جمل�س  ورئ��ي�����س  امل��ت��ح��دة 

البتكار يف كلمتني ”البتكار اأو الندثار“.

كما تطرق الدكتور عطا يف حما�سراته 

على  املقدرة  هو  بانه  البتكار  تعريف  اإىل 

اأ�سلوب  اأو  ت�سميم  اأو  عمل  اأو  فكرة  تطوير 

واأك��رث  واأي�سر  اأف�سل  بطريقة  �سيء  اأي  اأو 

ا�ستخدامًا واأكرث فائدة ، و�سرح الفرق بني 

على حده  كل  والخ��راع  والإب���داع  البتكار 

البتكار  خللق  املختلفة  البيئات  و���س��رح   ،

والأ�سدقاء  واجلامعة  واملدر�سة  كالأ�سرة 

ومكان العمل ، واأن��واع الإب��داع على م�ستوى 

وعنا�سر   ، وامل��وؤ���س�����س��ة  واجل��م��اع��ة  ال��ف��رد 

الإبداع والبتكار من طالقة ومرونة واأ�سالة 

وح�سا�سية.

مكتب  موظفو  ق��ام  ال���دورة  نهاية  ويف 

عطا  الدكتور  مبناق�سة  املوؤ�س�سي  الت�سال 

يف اأمور تتعلق بتطوير الإعالم وتفعيل دوره 

الإع��الم  يف  ال�ستدامة  حتقيق  كيفية  ويف 

طريق  ع��ن  املوؤ�س�سي  لالت�سال  واأهميته 

مناق�سة اأهم الأ�ساليب واملمار�سات التي من 

موظفو  و�سكر   ، الغاية  هذه  حتقيق  �ساأنها 

الت�سال املوؤ�س�سي الدكتور عطا على جهوده 

خالل  من  مل�سوه  الذي  العلمي  الرثاء  وعلى 

هذه الدورة .

دائرة بلدية راأ�س اخليمة تقيم دورة برنامج دبلوم البتكار الإعالمي
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حت�����س��ني  اإط�������ار  يف 
ك�����ف�����اءة ال��ت��خ��ط��ي��ط 
وال���ن���ه���و����س ب��������الأداء 
مهارات  وتطوير  العام 
على  وحر�سًا  املوظفني 
اإدارة  يف  التميز  مواكبة 
الطابع  ذات  امل�����س��اري��ع 
مكتب  ���س��ارك  التقني، 
الت�������س���ال امل��وؤ���س�����س��ي 
ب�����ال�����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة 
�سهادة  على  للح�سول 
تقنية  خدمات  اإدارة  يف 
 )®ITIL( امل���ع���ل���وم���ات 
املوؤ�س�سة  م��ن  معتمدة 
التابعة   AXELOS العاملية 

للحكومة الربيطانية.
حممد   / املهند�س  ال����دورة  وح�سر   
الت�سال  مكتب  م��ن  ال�سنيكي  اإب��راه��ي��م 
ال�سي�سكوم�س  كلية  يف  بالدائرة  املوؤ�س�سي 
اأبوظبي،  باإمارة   )Syscoms College(
اآر  ك��ي  �سامي�س  ال��دك��ت��ور  حا�سر  حيث 
لتكنولوجيا  الكمبيوتر  اأنظمة  معهد  من 
املعلومات )Syscoms( ملدة خم�سة اأيام يف 
مقر الكلية باإمارة اأبوظبي وناق�س مبادئ 
ومفاهيم نظام ITIL® الإداري والفريد من 

نوعه.
التعريفية  امل��ب��ادئ  ال����دورة  و�سملت 
 ITIL(( للمعلوماتية  التحتية  البنية  ملكتبة 
)Information Technology Infra-

structure Library( ح�سب املوا�سفات 
وهي   ISO/IEC 20000 العاملية  القيا�سية 
جمموعة من املفاهيم واملمار�سات لإدارة 
املعلومات  لتقنية  املعلوماتية  اخل��دم��ات 
البنية  مكتبة  تعطي   .١٩٨٩ ع��الم  منذ 
مف�ساًل  و�سفًا  املعلومات  لتقنية  التحتية 
لعدد من املمار�سات الهامة يف تكنولوجيا 
�ساملة،  مرجعية  قوائم  وتوفر  املعلومات، 
التي  والإج����راءات  املهام  اإىل  بالإ�سافة 

عليها  بالتعديل  �سركة  اي  تقوم  اأن  ميكن 
ه��ذه  ن�سر  ي��ت��م  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا،  لتنا�سب 
املفاهيم واملمار�سات يف �سل�سلة من الكتب 
كل كتاب منها يغطي جزء من اإدارة تقنية 
ITIL. جدير  املعلومات ويطلق عليها ا�سم 
بالذكر اأن مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا 
املعلومات هي عالمات جتارية م�سجلة يف 
اململكة املتحدة ومكتب التجارة احلكومية 

الربيطاين.
قامت  ال��زم��ان  م��ن  عقود  م��دار  على 
 ITIL اآلية  بتطوير  الربيطانية  احلكومة 
حتى و�سلت لالإ�سدار الثالث V3 يف عام 
كتاب على مر   50 ن�سر حوايل  بعد   2011

.ITIL حياة

اأجزاء   5 على   ITIL V3 2011 ويحتوي
املعلومات  تقنية  لإدارة  وم�ستحدثة  هامة 

وهم:-
وتعنى  اخل��دم��ة:  اإ�سراتيجية   )1(
للخدمات  العام  اجلوهر  اإع���داد  بكيفية 

التي �سيتم تقدميها.
بكيفية  وتعنى  اخلدمة:  ت�سميم   )2(
ب�سكل  ت�سميم هذه اخلدمات  العمل على 

يحد من التغيريات.

بكيفية  وتعنى  للخدمة:  النتقال   )3(

ت��ن��ف��ي��ذ اخل���دم���ات امل�����س��م��م��ة واأف�����س��ل 

ممار�سات تطبيق اخلطة.

وتعنى  اخلدمة:  ت�سغيل  عمليات   )4(

للخدمات  ال��دوري  الت�سغيل  اإدارة  بكيفية 

بعد اإطالقها.

)5( التح�سني امل�ستمر للخدمة: وتعنى 

بكيفية احلفاظ على اخلدمات جمدية من 

كافة املحاور.

ويف ال��ي��وم اخل��ام�����س مت دخ���ول ع��دد 

المتحان  تقدمي  ثم  جتريبي  امتحان   2
ال����وزراء  م��ن جمل�س  امل��ع��ت��م��د  ال��ر���س��م��ي 

موؤ�س�سة   - التجارة  مكتب   - الربيطاين 

AXELOS العاملية.   
ال�سنيكي  حممد  املهند�س  واج��ت��از  

 AXELOS موؤ�س�سة  من  املعتمد  المتحان 

اإدارة  يف  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  للحكومة  ال��ت��اب��ع 

مكتبة  مفهوم  ح�سب  التقنية  امل�ساريع 

ويف   ،ITIL للمعلوماتية  التحتية  البنية 

اخلتام مت توزيع �سهادات م�ساركة وتقدمي 

التدريبي  وامل��رك��ز  املحا�سر  اإىل  ال�سكر 

وامل�ساركني يف الدورة.

)ITIL( بلدية راأ�س اخليمة ت�شارك يف دورة تدريبية عن مكتبة البنية التحتية للمعلوماتية
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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 

التا›:
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 : 
-  ماهو االسم القديم 6مارة دبي ؟

Question
 - What is the old name of Dubai Emirate ?

» 495 «

Congratulations to 
Ms. Maryam Ahmed Hassan Al Shehhi

the winner of the past month's contest (494).

مربوك لالأخت :  مرمي اأحمد ح�شن ال�شحي

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 494 (

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



املخت�صرة  ال�صورة  هو  الكتاب  هذا  يف  اأحكام  من  مايرد  اإن 

لأحكام احلج لذا يحب الرجوع اإىل الكتب الفقهية املو�صعة اأو اإىل 

املر�صد الديني فيما يحتاج اإليه احلاج من م�صائل و فتاوى.

�شروط وجوب احلج
يجب  ل  �صروطًا،  امل�صلم  على  احلج  لوجوب  الإ�صالم  ا�صرتط 

احلج اإل بعد توافرها، وهذه ال�صروط هي :

اإل . 1 يجب  ل  فاحلج  والأمنية،  والبدنية  املالية  ال�صتطاعة 

له ولعياله مدة  الكافية  والنفقة  للمال  املالك  امل�صلم  على 

احلج، وعلى اأن ل يكون يف �صائقة اقت�صادية عند عودته 

اإىل بلده، والقادر على حتمل م�صاق ال�صفر واأداء منا�صك 

والطماأنينة  الأم��ن  توفر  الوجوب  يف  ي�صرتط  كما  احلج. 

كذلك  بال�صتطاعة  ويلحق  والعر�ض  وامل��ال  النف�ض  على 

والقيام  املكرمة  مكة  اإىل  للو�صول  ال��الزم  الوقت  توفر 

بالأعمال الواجبة.

البلوغ، فال يحب احلج اإل على البالغ.. 2

العقل.. 3

احلرية. 4

وقت الوجوب:
القعدة، . 1 يتحدد وقت وجوب احلج يف )�صهر �صوال، وذي 

امل�صلم يف  الوجوب يف  توفرت �صروط  فاإذا  وذي احلجة( 

تركه  ف��اإن  احل��ج،  اأداء  عليه  وج��ب  الزمنية  الفرتة  ه��ذه 

املبادرة يف  عليه  وجبت  الأداء،  فيه  ا�صتطاع  عام  اأول  يف 

الأعوام املقبلة.

يجوز للمكلف اأن ينوي احلج يف اأي يوم من اأيام هذه املدة . 2

اإذا اأراد الدخول فيها اإىل مكة املكرمة ابتداًء من املواقيت 

التي مير بها حني الدخول.

حجة الإ�شالم
يق�صم احلج اإىل ثالثة اأق�صام هي:

حج الأفراد.. 1

حج القران.. 2

حج التمتع.. 3

وبني حج  وبينهما  والقران من جهة،  الأف��راد  والفرق بني حج 

التمتع من جهة اأخرى، هو اأن حج الأفراد والقران يجبان على اأهل 

مكة، اأو من ل يزيد بعد اأهله عنها على �صتة ع�صر فر�صخًا )ثمانية 

اأي نحو )86( كيلو مرتًا ويجب يف الأفراد  واأربعني مياًل �صرعيًا( 

والقران تقدمي احلج على العمرة.

اأما حج التمتع فهو واجب على من يبعد اأهلة عن مكة مايزيد 

على )86( كيلو مرتًا، ويجب يف هذا احلج تقدمي العمرة على احلج.

و�صمي هذا احلج بحج التمتع لأن احلاج يتمتع بفرتة حتلل، بني 

العمرة واحلج يباح له فيها مايحرم على املحرم.

ويتكون هذا احلج من عبادتني واجبتني هما:

عمرة التمتع.. 1

حج التمتع.. 2

اأحكام احلج
من كتاب احلج عبادة وتربية، 
�شل�شلة  مفاهيم اإ�شالمية )14( 

من�شورات دار التوحيد الكويت 1992.

áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018 /08 - 495 :Oó©dG

16mun r a k a e

واحة ا$سالم



عمرة التمتع
يجب تقدمي هذه العمرة على حج التمتع، اأي يجب على احلاج 

اأن يوؤدي اأعمال العمرة قبل حلول موعد احلج، وتتكون عمرة التمتع 

من خم�صة اأجزاء هي:

اأوًل – الإحرام.

ثانيًا – الطواف.

ثالثًا – �صالة ركعتي الطواف عند مقام اإبراهيم )ع(.

رابعًا – ال�صعي بني ال�صفا واملروة �صبعة اأ�صواط.

خام�صًا – التق�صري.

�شرح وبيان هذه الأجزاء:
)بح�صب  املحددة  املواقيت  اأح��د  من  ويبداأ  الإح���رام:   – اأول 

وادي  اجلحفة،  ال�صجرة،  م�صجد  وهي:  مكة(،  اإىل  احلاج  طريق 

العقيق، يلملم، قرن املنازل، ويتكون الإحرام من ثالثة اأعمال هي:

الإ�صالم  حجة  من  التمتع  لعمرة  )اأحرم  و�صيغتها:  –النية:  اأ 

الإخطار  بل  بالنية  التلفظ  فيها  يعترب  ول  تعاىل(.  اهلل  اإىل  قربة 

بالبال فيكفي وجود الداعي للعمل قربة اإىل اهلل.

ب - التلبية: و�صورتها: )لبيك اللهم لبيك، لبيك ل �صريك لك 

لبيك، اإن احلمد والنعمة لك وامللك، ل �صريك لك(.

مÓحظة: يجب يف هذه العمرة قطع التلبية عند م�صاهدة بيوت 

مكة، والأحوط قطعها عند م�صاهدة مو�صع بيوت مكة القدمية.

    ج - لب�ض ثوبي الإحرام – الإزار والرداء – ويعترب يف الإزار 

اأن يكون �صاترًا من 

�صاترًا  يكون  اأن  ال��رداء  يف  ويعترب  الركبة،  اإىل  ال�صرة  من      

للمنكبني.

ي�صرتط يف ثوبي الإحرام اأن يكونا طاهرين، واأن يكون كل منهما 

اأحد  تنج�ض  اإذا  حتته.   ما  يحكي  �صفافًا  يكون  األ  مبعنى  �صميكًا، 

اأو  تطهريه  اإىل  املبادرة  يجب  الإح��رام  نية  بعد  اأو كالهما  الثوبني 

اأحد  لربط  كاجلالب  واأمثالها  الإب��رة  ا�صتعمال  يجوز  كما  تبديله 

طريف الرداء – القطعة التي على النكبني – نعم ل يجوز ذلك يف 

الإزار )الوزارة(.

النية  قدم  فلو  والتلبية،  النية  قبل  اللب�ض  الأح��وط  مالحظة: 

والتلبية على اللب�ض اأعادهما بعد اللب�ض.

اإحرام احلاج بالطائرة:
اإن الوافد من احلجاج بالطائرة اإىل جدة، ل ي�صح له الإحرام 

من جدة نف�صها، لأنها لي�صت من املواقيت، فعليه بعد الو�صول اإىل 
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جدة اأن يق�صد اأحد املواقيت كاجلحفة )وراء رابغ(، اأو قرن املنازل 

اأو م�صجد ال�صجرة يف املدينة ثم يحرم منها. الطائف-  – يف 
وهنا حا’ت اأخرى لها اأحكامها اÿا�صة بها:

اأ(- اأن ينذر الإحرام من بلده وذلك باأن يقول: )اهلل علّي اأن 

اأحرم من هنا( ثم يحرم وجوبًا، اأو يحرم وهو يف الطائرة باأن ينذر 

بنف�ض التعبري املتقدم، اأو يقول: )اهلل علّي اإن بقاين اهلل تعاىل اإىل 

مدة ربع �صاعة اأن اأحرم من الطائرة( فاإذا مّر عليه ربع �صاعة وجب 

اأن ين�صئ الإحرام قبل املرور على امليقات ل  عليه الإحرام ب�صرط 

بعده.

من  يتمكن  ومل  ج��دة،  و�صل  حتى  بالنذر  يحرم  مل  اإذا  ب(- 

باأن  بالنذر،  جدة  من  الإح��رام  لزمه  املواقيت  اأح��د  اإىل  الذهاب 

اأحرم  اأن  �صاعة،  اإىل مدة ن�صف  �صاملًا  بقيت  اإن  يقول: )اهلل علّي 

من جدة( فاإذا م�صت ن�صف �صاعة وجب عليه الإحرام ثم يجدد 

احلل(  )باأدنى  وامل�صمى  فيه،  دخوله  قبل  احل��رم  خ��ارج  اإحرامه 

كاحلديبية اأو اجلعرانة اأو التنعيم وهي حدود احلرم.

مايحرم على املحرم فعله:
اإذا اأحرم احلاج حرمت عليه اأمور كثرية، وهي:

اإل . 1 واأكله،  وذبحه  �صيده  على  والإعانة  الربي  احليوان  �صيد 

ال�صباع وما يخاف منها.

ب�صهوة . 2 والنظر  واللم�ض  التقبيل  حتى  بالن�صاء  ال�صتمتاع 

وكذلك ال�صتمناء.

عقد النكاح له اأو لغريه اأو ال�صهادة على العقد.. 3

ولب�ض . 4 للزينة  امل��راآة  يف  والنظر  والتدهني  والكتحال  الطيب 

اخلامت للزينة، كما يحرم لب�ض املراأة احللي للزينة ) ويجوز 

الزينة  اأن ل تظهر  لب�صه، على  تلب�ض ما اعتادت على  اأن  لها 

حتى ملحارمها(. ول يجوز لب�ض مافيه رائحة الطيب باأنواعة 

ول اأكل ما فيه الطيب، ولو ا�صطر اإىل لب�ض مافيه الطيب اأو 

اأكله اأو �صربه يجب اإم�صاك اأنفه ول يجوز اإم�صاك الأنف عن 

الرائحة الكريهة، ولكن يجوز الفرار منها والتنحي عنها.

حتفظ . 5 ال��ذي  املخيط  الهيمان  اإل  )للرجال(  املخيط  لب�ض 

اأو  القدم  ظاهر  ي�صرت  الذي  اخلف  لب�ض  ويحرم  النقود  فيه 

اجلورب، بل يحرم لب�ض كل ماي�صرت ظهر القدم.

يقول: . 6 كاأن  النقا�ض  تاأييد  على  باهلل  الق�صم  ومعناه  اجل��دال 

)واهلل، بلى واهلل..(.

قتل هوام البدن، كالربغوث واأمثاله.. 7

اإزالة ال�صعر.. 8

اخراج الدم من البدن، وقلع ال�صر�ض، وتقليم الأظافر.. 9

التظليل للرجال اختيارًا حني ال�صري، اأو تغطية الراأ�ض، وكذلك . 10

تغطية املراأة وجهها.

ما . 11 اإل  احل��رم  يف  نبات  واأي  بل  قطعه  اأو  احل��رم  �صجر  قلع 

ا�صتثنى للمحرم وغريه.

لب�ض ال�صالح.. 12

مÓحظة: اإذا خالف املحرم، وفعل �صيئًا من هذه املحرمات- 

يف  الكفارة  نوعية  وتختلف  الكفارة  عليه  وجبت  بع�صها-  ع��دا 

املو�صعة،  الفقه  لذلك يجب مراجعة كتب  املحالت،  كثري من هذه 

بكل حالة من  الديني ملعرفة احلكم اخلا�ض  املر�صد  اإىل  والرجوع 

هذه احلالت.

ثانيًا: الطواف:
الطواف  به  ويق�صد  العمرة،  واجبات  من  الثاين  الواجب  وهو 

حول الكعبة امل�صرفة ابتداء من احلجر الأ�صود وانتهاء به.

�صروط الطواف: ي�صرتط يف �صحة الطواف مايلي:

�صبعة . 1 البيت  ح��ول  )اأط��وف  الطائف:  يقول  اأن  وه��ي  النية، 

اأ�صواط لعمرة التمتع حلج الإ�صالم قربة اإىل اهلل تعاىل( مع 

مراعاة اأن يكون جانبه الأي�صر حماذيًا لبداية احلجر الأ�صود 

حني عقد النية.

حتقيق . 2 يجب  اأي   – والأك���رب  الأ�صغر  احل��دث  من  الطهارة 

الطهارة عن طريق الو�صوء اأو الغ�صل- .

طهارة الثوب والبدن من النجا�صات.. 3

اخلتان للرجال.. 4

�صرت العورة حال الطواف.. 5

مÓحظة: لو اأحرمت املراأة ومل تتمكن من الطواف حلي�ض اأو 

نفا�ض ويفوتها الوقوف بعرفات لو انتظرت طهرها اأو تخاف الفوت 

تعدل اإىل حج الأفراد وتاأتي بالعمرة املفردة بعدها وي�صح حجها 

ويجزئ عن حجة الإ�صالم.

واجبات الطواف:
جتب يف الطواف اأمور هي:

 1( البتداء من احلجر الأ�صود.

النتهاء من كل �صوط باحلجر الأ�صود.  )2
اأح���وال  جميع  يف   – ال��ط��ائ��ف  ي�صار  على  الكعبة  جعل   )3

الطواف- .

يف املطاف – اأي – يطوف خارج  اإ�صماعيل  حجر  اإدخال   )4
حجر اإ�صماعيل من دون اأن يدخل فيه.
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يف اأطرافها  التي  ال�صفة  وعن  الكعبة  عن  الطائف  خروج   )5
امل�صماة ب�صاذرون.

)�صبع مرات( متواليات. اأ�صواط  �صبعة  بالبيت  يطوف  اأن   )6
ومقام اإبراهيم )ع(.  الكعبة  بني  الطواف  يكون  اأن  يجب   )7

ويقدر هذا الفا�صل ب�صتة وع�صرين ذراعًا ون�صف.

مÓحظة:

يبطل الطواف  بالزيادة على ال�صبع، اإذا جعل الزائد جزءًا من 

طوافه الواجب وعليه اأن ي�صتاأنف الطواف مره ثانية.

اإذا  ببطالن طوافه، وكذلك  الأ�صواط، حكم  اإذا �صك يف عدد 

�صك يف الزيادة والنق�صان معًا، كما اإذا �صك يف اأن �صوطه الأخري 

هو ال�صاد�ض اأو الثامن. هذا اإذا كان ال�صك يف اأثناء الطواف، واأما 

ال�صك بعد اخلروج من املطاف فال قيمة له.

طوافه،  بطل  الكعبة  فدخل  امل��ط��اف  ع��ن  الطائف  خ��رج  اإذا 

ووجبت عليه الإعادة.

ثالثًا: �شالة الطواف:
ركعتان  وهي  التمتع:  عمرة  واجبات  من  الثالث  الواجب  وهي 

ك�صالة ال�صبح ت�صلى بعد الطواف مبا�صرة –خلف مقام اإبراهيم 

التمتع من  لعمرة  الطواف  )اأ�صلي ركعتني، �صالة  – ونيتها:  )ع( 

حجة الإ�صالم قربة اإىل اهلل تعاىل(.

رابعًا: ال�شعي:
وال�صعي هو الواجب الرابع من واجبات عمرة التمتع وياأتي بعد 

�صالة طواف.. ويبداأ ال�صعي من ال�صفا ثم ينتهي باملروة، ويعد هذا 

ال�صعي �صوطًا ثانيًا، ثم يبداأ من ال�صفا وينتهي باملروة فيكون �صوطًا 

ثالثًا.

وهكذا ي�صعى بني ال�صفا واملروة حتى يكمل �صبعة اأ�صواط منتهيًا 

اإىل املروة.

مÓحظة:

ي�صرتط يف ال�صعي النية لعمرة التمتع قربة اإىل اهلل تعاىل،   -  1
التمتع  لعمرة  اأ�صواط  �صبعة  واملروة  ال�صفا  بني  )اأ�صعى  و�صيغتها: 

حلج الإ�صالم قربة اإىل اهلل تعاىل(.

النتهاء  – قبل  ال�صعي  من  الأ�صواط  عدد  يف  �صك  اإذا   -  2
اأما اإذا �صك يف عدد الأ�صواط بعد  يعيده،  اأن  وعليه  �صعيه،  – بطل 
النتهاء من التق�صري فال يعتني ب�صكه، و�صعيه �صحيح، وكذا لو �صك 

يف الزيادة بعد الفراغ من ال�صعي.

بال�صعي حي�ض ول نفا�ض، حيث  الإتيان  عن  املراأة  مينع  ل   -  3

ل ي�صرتط فيه الطهارة ومل تكن ال�صفا واملروة من امل�صجد احلرام.

بينهما  فيما  اأو  وامل����روة  ال�صفا  على  اجل��ل��و���ض  ي��ج��وز   -  4
لال�صرتاحة، كما يجوز ال�صعي راكبًا – يف عربة – اأو يحمله اآخر 

املذكورة،  ال�صروط  امل�صي، مراعيًا  ي�صتطيع  لو كان �صحيحًا  وحتى 

من البتداء بال�صفا واخلتام باملروة.

خام�شًا: التق�شري:
بعد  وياأتي  التمتع،  عمرة  واجبات  من  اخلام�ض  الواجب  وهو 

ال�صعي.. وهو اأن ياأخذ املعتمر من ظفر يده اأو رجله، اأو يق�ض �صيئًا 

من �صعر راأ�صه، اأو حليته، اأو �صاربه.

فاإذا اأراد التق�صري نوى: )اأق�صر لالإحالل من عمرة التمتع من 

حجة الإ�صالم قربة اإىل اهلل تعاىل(.

مÓحظة: يحرم حلق الراأ�ض بدل التق�صري.

مباحة  الإحرام  حمرمات  اأ�صبحت  املعتمر  ق�صر  اإذا  اإي�صاح: 

له، عدا ال�صيد وقلع ال�صجر احلرم و نباته.

حج التمتع
والواجب الثاين من واجبات حجة الإ�صالم هو حج التمتع.

وتتكون اأعمال احلج ثالثة ع�صر جزءًا هي:

اأوًل: الإحرام:

واأف�صل اأوقاته يوم الرتوية: )وهو يوم الثامن من ذي احلجة(، 

مكة  من  الح���رام  ه��ذا  وي��ب��داأ  اأي���ام،  بثالثة  عليه  التقدمي  ويجوز 

املكرمة، والأف�صل من امل�صجد احلرام.

فينوي احلاج الإتيان مبا يجب عليه من اأعمال احلج قربة اإىل 

اإىل اهلل تعاىل(، ثم  التمتع قربة  اهلل تعاىل، فيقول: )احرم حلج 

ي�صرع بالتلبية بعد اأن يكون قد ارتدى ثوبي الإحرام.

ثانياً: الوقوف بعرفات:

التا�صع من ذي احلجة من زوال  ومعناه احل�صور بعرفات يوم 

الوقوف  بذلك  ينوي  ال�صرعي.  الغروب  اإىل  الظهر(  )اأو  ال�صم�ض 

التقرب اإىل اهلل �صبحانه.

مÓحظة: يحرم اخلروج من عرفات قبل الغروب عاملًا عامدًا.

ثالثاً: الوقوف يف املزدلفة:

فاإذا خرج احلاج من عرفات بعد الغروب ليلة العيد توجه اإىل 

)املزدلفة( وهي ا�صم ملكان يقال له )امل�صعر احلرام(، فيبيت فيها 

ونيته: )اأبيت هذه الليلة بامل�صعر احلرام حلج التمتع قربة اإىل اهلل 

اإىل  العيد  يوم  املزدلفة من طلوع فجر  الوقوف يف  تعاىل(، ويجب 

طلوع ال�صم�ض قا�صدًا التقرب اإىل اهلل تعاىل ونيته: )اأقف بامل�صعر 

احلرام من طلوع ال�صم�ض قربة اإىل اهلل تعاىل(.
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وظل   ،) �أب��ًا   ( لهم  ف�صار  �صعبه  وكبار  �صغار  �أحبه  فقد 
�ملحن  جميع  على  للتغلب  و�حلكم  باحلديث  �صعبه  �أبناء  يوجه 
و�مل�صاعب و�مل�صكالت �لتي تو�جههم يف جميع م�صائل حياتهم .
�إجناز�ته  و�أك�صبته   ، حديثة  رفاهية  دول��ة  �صنع  يف  جنح 

�ال�صتثنائية و�صفاته �ملميزة مكانًة خالدًة يف �لتاريخ .

 اأثر احلدث يف اأبوظبي واملناطق الأخرى:
يف  ب���ارزً�  ي��وم��ًا   1966 ع��ام  �أغ�صط�س  م��ن  �ل�صاد�س  ك��ان 
�إذ ببد�ية عهد جديد ؛ فت�صليم مقاليد  ؛  �أبوظبي  �إمارة  تاريخ 

�ل�صلطة �إىل �ل�صيخ ز�يد �لذي كان يحظى باحرت�م جميع حكام 
�الإمار�ت �ملت�صاحلة و�خلليج، قوبل بالر�صا يف مدينة �أبوظبي، 
�أن  �ملتوقع  من  وكان  �لقبلية.  �لد�خلية  �ملناطق  يف  وباالبتهاج 
ير�صخ ز�يد �لثقة باحلكم لدى فئات �ملجتمع كافًة، لذ� مل يكن 
هناك دليل على وجود رغبة �أو �حتمال لدى �أي زمرة يف حتديه 
بو�صفه حاكمًا. لقد مالأ �ل�صعور �لو��صع لدى �ل�صعب باأن جميء 
ز�يد �إىل �ل�صلطة �صيجلب له نعمًا مادية وميالأ �أجو�ءهم تفاوؤاًل 
يف  �حلكم  �صدة  �عتالءه  ف��اإن  ذل��ك  �إىل  باالإ�صافة  وحما�صة. 
�أ�صهم يف عودة ثّلة من �صكان �الإمارة �لذين كانو� قد  �أبوظبي 

اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  واإجن��ازات  تاريخية حلياة  املقالة عرو�ساً  تتناول هذه 
نهيان حاكم اإمارة اأبوظبي واأول رئي�س لدولة الإمارات العربية املتحدة ، اإن ال�سيخ زايد 
التي  العظيمة  ال�سخ�سيات  واإح��دى  العربي  العامل  البارزة يف  وال�سخ�سية  القائد  هو 

مرت علينا يف زماننا ، فهو مهند�س دولة الإمارات العربية املتحدة وباين ح�سارتها.
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احللقة اخلام�سة : 

اإعداد : جواهر ال�سويدي

مقتطفات من كتاب زايد

من التحدي اإىل االحتاد



تدهور  �إثر  �أخرى يف �خلليج  و�أماكن  ودبي  �إىل قطر  غادروها 
حالتها �القت�صادية. وبالتو�زي مع هذه �لتطور�ت، فاإن �حلكومة 
�لربيطانية �أظهرت �هتمامًا بالغًا بتطوير �ل�صوؤون �لد�خلية يف 

�الإمارة، باالإ�صافة �إىل �صيطرتها على عالقاتها �خلارجية. 
�أما يف خارج �أبوظبي فقد كان �لتاأثري �لكبري لت�صليم �ل�صيخ 
�ملجاورة  �الإم��ار�ت  يف  �لعني  تخطئه  ال  و��صحًا  �ل�صلطة  ز�ي��د 
�لبريوتية  �ل�صحافة  �أظهرت  وقد  �الأخ��رى.  �خلليج  دول  ويف 
بني   : �ل�صاأن  بهذ�  يتعلق  ” فيما  �الآر�ء  يف  �ملتوقع  “ �النق�صام 
دعم �ل�صيخ ز�يد وتهنئته دون حتفظ، وبني �الدعاء باأن �ل�صيخ 
بد�أ  وبينما   .” �لربيطانية  �ملناور�ت  �صحية  كان   “ �صخبوط 

�أفر�د �أ�صرة �آل نهيان �لذين تولدت لديهم �آمال جديدة، يكيفون 
�ل�صجالت  �أوردت  �الإم��ارة.  يف  �جلديدة  �لظروف  مع  �أنف�صهم 
�لربيطانية �لر�صمية ظهور بع�س “ �ال�صطر�بات �ل�صعيفة �لتي 
تدّل عن عدم �الرتياح ” يف بقية �الإمار�ت �ملت�صاحلة ويف بلد�ن 
�خلليج �الأخرى. وطبقًا لتلك �لتقارير ظهرت يف �لبد�ية دالئل 
“�صك كبري ” يف �الأحو�ل و�لدو�فع �لكامنة ور�ء تغري �حلاكم 
يف �أبوظبي، �لتي مت تقدميها بطريقة خاطئة يف بع�س �جلهات 
ب�صفتها “ حتري�صًا بريطانيًا ” ، رغم “ �إجماع حكام �خلليج 

�ملجاورين ” على �أن �ل�صيخ �صخبوط مل يقتنع 
�إىل  تلميح  وكان هناك   . ” �إمارته  �ملت�صارع يف  “ بالتطور 
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�أن �لربيطانيني قد �جرتحو� “ �صابقة مقلقة ” ميكن �عتبارها 
من  �حلكام  بحماية  تلتزم  �لتي  باملعاهدة  فا�صحًا  ��صتخفافًا 
حد  �إىل  �لتغيري  كان  �لو�قع  �أر���س  على  لكن  عليهم،  �العتد�ء 
بعيد �صاأنًا د�خليًا، وتدخل �لربيطانيني �لذين كان م�صوؤولياتهم 
�ملعاهدة،  �صروط  وفق  و�لدفاع  �خلارجية  �ل�صوؤون  تنح�صر يف 
�أبوظبي  �إمارة  د�خلي يف  ل�صاأن  �ملعنوي  �لدعم  �إىل  �أقرب  كان 

يف �الأ�صا�س. 
ومهما بد� للعيان من موؤ�صر�ت �صعيفة تنم بوجود زعزعة 
حتت  لتكون  �صريعًا  عادت  �الأمور  فاإن  �ل�صيا�صية،  �الأو�صاع  يف 
وب��ارع  ح��ازم  “ تعامل  م��ن  ز�ي��د  �ل�صيخ  �أب���د�ه  مب��ا  �ل�صيطرة 
هذه  �إب��ع��اد  يف  �لفذة  بدبلوما�صيته  جنح  وق��د   .” �لو�صع  مع 
�ملفاهيم �خلاطئة، موؤيدً� بالدعم �لو��صع �لذي كان يحظى به 
على  ق�صى  �لذي  �الأخ��ري  �ملحدد  و�لعامل  �جلهات.  جميع  من 
جميع �ل�صكوك �لثقة بقدر�ت �ل�صيخ ز�يد �لتي ثبتت فعاليتها، 
 ،” وتعاونًا  فعالية  �أكرث  “ حاكمًا  بو�صفه  �لفائقة  وباإمكانياته 
�إىل جانب �النطباع �لعام باأن �ختياره �صيحدث �لتغيري �مللّح يف 
�الإمار�ت  ونو�ب حكام من  �أبوظبي بطرق متعددة. قام حكام 

�ملت�صاحلة و�لبحرين وقطر �ملجاورتني بزيار�ت ودية للرتحيب 
�الأردن  ملك  من  تهنئة  ر�صائل  و�صلت  كما  �جلديد،  باحلاكم 
و�أمري �لكويت، ومن �مللك في�صل “ بالرغم من موقفه �لذي كان 
و��صحًا �أنه مل يتغري �إز�ء م�صاألة �لربميي، �لتي كانت م�صدرً� 
رئي�صًا للقالقل يف �لعالقات بني �ل�صعودية و�أبوظبي عقودً� من 
�لزمن. وقد رد �ل�صيخ ز�يد على �إ�صار�ت ح�صن �لنية باأن �أعلن 
تعاون  “ �صتكون عالقة  �صيا�صته �خلارجية  �أن  جلميع �حلكام 
بزيار�ت  قام  �لعالقات  هذه  ولتغزيز   .” جري�نه  مع  و�صد�قة 
�إىل �لدوحة يف �أكتوبر، و�ىل دبي و�الإمار�ت �ملت�صاحلة �الأخرى 
 “ �ملت�صاحلة  �الإم��ار�ت  �نعقاد جمل�س  �أثناء   1966 نوفمرب  يف 
�ل�صيغة �ل�صابقة لالإمار�ت �لعربية �ملتحدة ”، وعرّب عن �صوقه 
�إىل مقابلة �مللك في�صل و�صلطان م�صقط �أقرب فر�صة ممكنة. 

�سخ�سية زايد و�سفاته: 
�حلاكم  ل�صخ�صية  لالهتمام  مثريً�  فهمًا  نكّون  �أن  ميكننا 
�لربيطاين  �ل�صيا�صي  �ملقيم  �صجالت  من  مبقتطفات  �جلديد 
يف  له  �لتابع  �ل�صيا�صي  و�لوكيل  كر�فورد  �صتيو�رت  �لبحرين  يف 
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�أُتيحت لهما فر�صة مر�قبة �ل�صيخ ز�يد و�صلوكه  �أبوظبي، �لذين 
�للتني ميزتا  �أن �ل�صفتني  �إذ ذكر كر�فورد �صتيور�ت  ؛  من كثب 
ز�يدً� كثريً� عن �صلفه، وتركتا �نطباعًا ح�صنًا لدى كل من �صهده 
يف من�صبه �جلديد تكمنان يف “ �صخ�صيته �للطيفة و�لقريبة �إىل 
�لقلب ، ويف �إ�صر�ره �لكبري على �ال�صتفادة من ثروته �ل�صخمة ”. 
و��صرتعى �ل�صري كر�فورد �النتباه �إىل �أن “ �الأمرين �للذين رمبا 
مل يتم �إدر�كهما على نحو جديد هما: �جلانب �لعملي �لعقالين، 
حاكمًا  يجعالنه  كانا  و�إن  وهما  �مل�صتقلة،  �ل�صيا�صية  و�حل�صافة 
�إذع��ان��ًا  و�أق��ل  �النقياد،  �صعب  يجعالنه  قد  �أنهما  �إىل  �أف�صل، 
لتوجهات �لربيطانيني يف م�صائل �ل�صيا�صة، وتدفعاه بداًل من ذلك 
�إىل �نتهاج م�صار م�صتقل يف �لعمل، لكنهم يف �لوقت نف�صه كانو� 
مدركني متامًا �أن حاكم �أبوظبي �جلديد يكّن تقديرً� حقيقيًا لهم 

ويحرتم م�صورتهم.
بني  �أبوظبي  يف  �ل�صيا�صي  �لوكيل  المب  �آر�صي  �ل�صيد  و�صف 
عامي 1965 و 1968 مظهر �حلاكم و�صخ�صيته بالكلمات �لتالية: 
“رمبا كان �ل�صيخ ز�يد �ل�صخ�صية �ملثالية يف خميلة �الأوروبيني عن 
�ل�صيخ �لعربي �لرومان�صي : �صاب . . و�صيم على �لطريقة �لبدوية، 

وناجح يف  وو�ثق   ،” بال�صقور  مرح وكرمي، فار�س و�صياد ماهر 
�أو ر�صمية يف �صلوكه ، وال يوقع  “ لي�س لديه �أي جتهم  عالقاته، 
ْوع يف قلب �لناظر �إليه . . يحب �أد�ء دور �ل�صيخ �لعربي، �الأب  �لرَّ
ل�صعبه. و�أ�صاف �أي�صًا: “ وتكمن خلف �ملظهر �خلارجي �صخ�صية 
رجل �آخر . . . ذكي و�صبور ومنطقي يف مناق�صته، ويعلم ما يريد 
فعله .. لديه فهم يليق برجل دولة ملبادئ �حلكم �الأ�صا�صية، ويتبع 
تعامله مع رعاياه  �ل�صيا�صة �خلارجية. وقد فاق  و�قعيًا يف  نهجًا 
�لو�صف عرب �ل�صنو�ت �لطويلة من �ملمار�صة ) و�ليًا يف �لربميي( 
. وبعد ب�صع �صنو�ت �صورت “ مذكرة حول �صخ�صية �ل�صيخ ز�يد 
�لربيطانية باأنه “ �صخ�س جذ�ب له ح�صور  �حلكومة  ” �أعدتها 
�أكيد بامل�صكالت، وطريقة ودية غري  �إن�صاين  �آ�صر يلّطفه �هتمام 
ر�صمية يف �لتعامل. ويتمتع بح�س �لدعابة، ويج�صد �لكرم و�للطف 
وحب  �لف�صولية،  �لطبيعة  �أي�صًا  ولديه  �لبدو.  لدى  �لتقليديان 
�ملعرفة �للذ�ن مييز�ن �لبدو . . . كما يتحّلى بذكاء حاد وتفكري 
�صليم، وهو ذو فهم غريزي للقوى �ل�صيا�صية، �صو�ء د�خل �أبوظبي 
�أو يف �خلليج . . . َطموح ويعي متامًا �أن ثروة �أبوظبي �صت�صاعده 

على حتقيق �أهد�فه.
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رائ��دة  �سهرية  جملة  ه��ي  اخليمة  راأ����س  بلدية  جملة 

جملة  كانت  ق��د  و   1977 ع��ام  م��ن  مايو  �سهر  يف  تاأ�س�ست 

راأ���س  اإم��ارة  اأخبار  بدايتها تغطي  راأ���س اخليمة يف  بلدية 

اخليمة و اأخبار الدوائر املحلية فيها.

 و ملا كانت �ملجالت قليلة �آنذ�ك كانت جملة �لبلدية  تقوم بهذه 
و   ، ر�أ���س �خليمة  �إم��ارة  �الآن منرية يف ف�صاء  بقيت حتى  و  �ملهمة 
قد تطورت �ملجلة �صكاًل و م�صمونًا على �ل�صعيد �الإخر�جي و على 
�صعيد �ملو�صوعات و �الأخبار، فقد �أ�صبحت تعنى بالثقافة ووجهات 
�لنظر �ملتعددة و تغطي غالب �الأخبار مبو�صوعية و �صفافية على مر 

�الأيام.
�أيلول  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�صنة  �الأرب��ع��ني  و  �ل��و�ح��د  ع��دده��ا  يف  �ملجلة 
نائب  �ل�صمو  �صاحب   ( بعنو�ن  �لغالف  عنون  م   1980 )�صبتمرب( 
رئي�س �لدولة يو�فق على م�صروع �إنارة �صو�رع ر�أ�س �خليمة  ( و �صدرت 
�ملجلة باإ�صر�ف �ملجل�س �لبلدي �لذي كان برئا�صة �ل�صيخ عبد �هلل 
بن كايد �لقا�صمي و �لنائب �الأول لرئي�س �ملجل�س �ل�صيخ �صعود بن 
�إبر�هيم  �صقر �لقا�صمي و �لنائب �لثاين لرئا�صة �ملجل�س �ملهند�س 

احللقة الرابعة و الثالثون

خلود �سعيد ال�سكار النعيمي

جملة البلدية بني املا�سي و احلـا�سر
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�لبلدية  م��دي��ر  �ل�����ص��ح��ي 
مبارك  �ل�صيد  بالوكالة 

علي بن قحيطر.
ب�صفحة  �ل��ع��دد  ب���د�أ 
�ل���ع���دد  ه�����ذ�  �ق�������ر�أ يف 
�لعناوين  �أه��م  وت�صمنت 
�أخ���ب���ار  ���ص��ف��ح��ة  يف  و   ،
حملية بد�أت �ملجلة بخرب 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب   (
من  ع���ددً�  يتفقد  ر����ص��د 
ر�أ�����س  يف  �مل�������ص���روع���ات 
ك��ان��ت  ق���د  و   ) �خل��ي��م��ة 
زي����ارة �مل��غ��ف��ور ل��ه ب���اإذن 
لتفقد  ر��صد  �ل�صيخ  �هلل 
�لتطويرية  �مل�����ص��روع��ات 
و  �صقر  م�صت�صفى  م��ث��ل 
م�صت�صفى �صيف بن غبا�س 
و بع�س �ملو�نئ و �ملناطق 
�الأخ������رى يف �الإم�������ارة و 
�ل�صيخ  �صاحب  ع���ودة   (
�صقر ( حيث كان �ملغفور 
رح��ل��ة  يف  �هلل  ب�����اإذن  ل���ه 
�أوروب��ا  غرب  دول  لبع�س 
و  �لعر�ق  �إىل  توجهه  قبل 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب   (
ر�أ�صد يو�فق على م�صروع 
�إنارة ر�أ�س �خليمة ( فقد 
�ملغفور  �أن  جاء يف �خلرب 
�ل�����ص��ي��خ  �هلل  ب������اإذن  ل���ه 
�ملكتوم  �صعيد  بن  ر��صد 
�لدولة و بعد  نائب رئي�س 

�طالعه على م�صاريع �لنتمية يف �إمارة ر�أ�س �خليمة و�فق على تنفيذ 
�أعدتها  �لتي  للدر��صات  وفقًا  ذلك  و  �خليمة  ر�أ���س  �إن��ارة  م�صروع 
�لد�ئرة  و �أي�صًا ) رئي�س �ملجل�س �لبلدي يلتقي مع روؤ�صاء �الأق�صام ( 

و ) �ملجل�س �لبلدي يبحث مو�صوع �إنارة �ل�صو�رع و ت�صميتها ( 
الإد�رة  �إد�ري��ًا  و  ماليًا  م�صتقلة  عليا  هيئة  �إن�صاء   ( �ملجلة  يف  و 
مو�رد �ملياه ( و كان ذلك بهدف تطوير و تنظيم �ملياه يف �لدولة و 
تقرر رفع �ملو�صوع الإقر�ره و�عتماده و ) مدير �لبلدية يحث عمال 
�لبلدية على م�صاعفة �جلهود ( و ) ترقيم �ملنازل يف ر�أ�س �خليمة( 
و قد طلبت د�ئرة �لبلدية من د�ئرة �الأر��صي �ملخططات �ل�صكنية 
متهيدً� لرتقيم �ملنازل و كذلك ) دليل �إعالمي موحد للبلديات ( 

وورد يف �خلرب �لتجهيز ل دليل �إعالمي ي�صم �الأن�صطة �ملتعلقة يف 
�لبلديات و �إح�صائياتها و خمططات �لتطوير �مل�صتقبلية مع �صرح 
مب�صط عن �ل�صياحة يف كل �إمارة و ) زيادة �الإعالنات �الجتماعية 

( و ) تعميمات ل�صمان �صري �لدر��صة ( 
و كذلك ت�صمنت �ملجلة عناوين خمتلفة منها ) يف �صكر�ت �ملوت 
( و ) �لزر�عة و �لت�صجري يف ر�أ�س �خليمة ( حيث حتدث �ملقال عن 
�لزر�عة يف ر�أ�س �خليمة و �ملعوقات �لتي توؤثر عليها و ) �الجتماع 
�لثاين من �لدورة �لثانية الأع�صاء جمل�س �الأمانة �لعامة للبلديات ( 
و قد كان �الجتماع �لثاين للبلديات برئا�صة �ل�صيخ ر��صد بن �أحمد 
�ملعال و كان �لهدف من �الجتماع ح�صد �لطاقة و بذل �جلهود لتذليل 

�لعقبات �لتي تقف يف طريق �لبلديات 
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حمالت  و  �صحية  بطاقة  ال�صتخر�ج  �إع���الن  �صفحة  تلتها  و 
مع  لقاء   ( �صفحة  يف  و  �لبلدية  يف  �ل�صحة  ق�صم  م��ن  تفتي�صية 
م�صوؤول( كان �لعنو�ن ) حديث �صريح مع رئي�س �ملجل�س �لبلدي ( 
و قد كان �للقاء مع �ل�صيخ عبد �مللك بن كايد �لقا�صمي رئي�س بلدية 
ر�أ�س �خليمة �آن ذ�ك و تالها �إعالن للبلدية باإيقاف طلب �ملياه من 
�لبلدية و حتويله �إىل د�ئرة �لكهرباء و �ملاء و تلته مو�صوعات �أخرى 

�أهمية �لنوم و طبيعته ( و ) �لر�أي �لعام �جلزء �لثالث (  منها ) 
باع منزل  و منها )  �ملو��صيع  و يف �صفحة )عامل غريب ( تنوعت 
�جلدة دون علمها– �لت�صول فن يدر�س – هو�ية مدمرة – �إخفى 
�جلثة طمعًا بالر�تب ( و يف �صفحة �ل�صحة كان �لعنو�ن ) �عرف 
جلدك ( �إ�صر�ف و �إعد�د دكتور كرمي ميالد و من �ملو�صوعات �أي�صًا 
) م�صرحية مال غريب ( و يف ) ر�صائل �لقر�ء تنوعت �لر�صائل منها 
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�مل�صاركات  �أحد  من  و  �ل�صوؤ�ل  �أو  �ل�صكوى  �أو  للم�صاركة  �أر�صلت  ما 

�أحالم �صالح و مما كتبت : 

�لنف�س  ت��زف  و   .. �خل��د  على   .. م���در�رً�  دمعها  �لعني  ت��ذرف 

وجدها من �لوجد .. �إىل �لوجد .. �أما �لقلب في�صتكي من طول �لليل 

.. و من �ل�صهد .. و من طول �أيام �لفر�ق و �لبعد..

و هناك مو�صوعات �أخرى منها ) �حلب بني �ملا�صي و �حلا�صر 

و �لبحر يطمي �لبحر يطمي ( و يف �ل�صفحة �لريا�صية كانت بع�س 

�لعناوين منها ) رئي�س نادي عمان يف حديث مع �ل�صحافة -حممد 

)ز�وي��ة  و يف   ) �خليمة  ر�أ���س  – ن��ادي  تدريباته  يو��صل  علي كالي 

– لعب �لطفل  �لتالية ) ر�صاقة طفلك  �ملو�صوعات  �الأ�صرة ( كانت 

من �صن �لثالثة – �صخ�صيتك من طعامك ( و ختمت �ملجلة ب�صورة 

كتب عليها ) �إن�صاء هيئة عليا م�صتقلة الإد�رة مو�رد �ملياه يف �لدولة(.       
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نبذة عن �سعادة خلف �سامل بن عنرب ..
خلف �صامل �إ�صماعيل بن عنرب من مو�ليد �لثامن ع�صر من 
�أ�صرة  يف  ن�صاأت  �خليمة  ر�أ�س  مدينة  قلب  يف   1967 �أغ�صط�س 
حر�س  يف  يعمل  �هلل  رحمه  و�ل��دي  �الأ�صري.  �لرت�بط  يكتنفها 
1990 تزوجت و�أجنبت  �لعام  �حلدود وو�لدتي ربة بيت. و يف 

�أبنائي.  
ع�صرة  �لثانية  �صن  يف  �لريا�صي  �ملجال  مع  عالقتي  بد�أت 
من خالل �لتحاقي بنادي �الإمار�ت �لثقايف ولعبت كمهاجم يف 
فريق كرة �لقدم الأحتول �إىل ممار�صة ن�صاط تن�س �لطاولة مما 
�ملركز  �لطاولة وحققت  تن�س  �لدولة يف  لتمثيل منتخب  �أهلني 

�الأول. 
ويعترب  �ملجاالت،  خمتلف  يف  �ملطالعة  هو�ياتي  �أب��رز  من 
�صغفي �الأول هو زيادة �ملعرفة وتغذية �لنف�س و�لروح �إ�صافة �إىل 
هو�ية �ل�صفر �لتي تعلم �العتماد على �لنف�س وتعزز من ثقافة 

�لفرد و�حرت�مه لبقية �ل�صعوب .

حدثنا عن تاريخ  اإن�ساء جمعية الإمارات للتنمية 
الجتماعية وظهورها الر�سمي  ؟

للتنمية �الجتماعية  تاأ�ص�صت جمعية �الإمار�ت 

�صقر  بن  �صعود  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  من  �أم��ريي  مبر�صوم 
�لقا�صمي ع�صو �ملجل�س �الأعلى لالحتاد حاكم ر�أ�س �خليمة عام 
�ملجتمع  تنمية  وز�رة  مظلة  حتت  �جلمعية  �إ�صهار  ومت   ،2011

عام  نفع  ذ�ت  كجمعية 
�أب����ري����ل  ����ص���ه���ر  يف 

.2018

حــــــــــــــــــــــــوار : جواهر ال�سويدي 

�سارك يف احلوار : عبدالعزيز كرم 

مقابلة مع �سعادة مدير عام

 جمعية االإمارات للتنمية االجتماعية 

خلف �سامل بن عنرب ..



áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018 /08 - 495 :Oó©dG

29

ا&مارات

mun r a k a e

روؤية ور�سالة واأهداف اجلمعية ؟
الروؤية:

�صرح �جتماعي ر�ئد و تنمية جمتمعية م�صتد�مة يف 
�إطار وطني وثقايف متكامل.

الر�سالة:
- تعزيز �لعمل �الجتماعي من خالل تقدمي بر�مج 
منوعة  وثقافية  وتربوية  �جتماعية  وخ��دم��ات 
فئة  على  �لرتكيز  م��ع  �ملجتمع  �صر�ئح  لكافة 
�ل�صباب بالتعاون و�ل�صر�كة مع خمتلف �جلهات 

�ملعنية.
الأهداف:

�لدع�م  وتق�دمي  �الجتماعية  باحل�ياة  �الرتق�اء   -
�صتى  ف�ي  �ملختلفة  �ملجت�مع  لفئات  و�لتمك�ني 

�ملجاالت.
م�ص�ي�رة  دع��م  ف��ي  �ل�ص�ب�ابي�ة  �مل�ص�ارك�ة  تف�ع�ي�ل   -
لت�ع�زي�ز �ملكت�صبات  �لتن�مي�ة وتوج�ي�ه �لط�اق�ات 

�لوطنية �ل�صاملة.
وتر�صيخ  �لوطني  و�النتماء  و�لوالء  �لهوية  تعزيز   -

�لقيم �لثقافية �الأ�صيلة.
- �الإ�صهام ف�ي حتق�ي�ق �ال�صت�ق�ر�ر �الأ�ص�ري وتط�وي�ر 

مقومات  مت�ت�لك  مت�ر�بط�ة  �إم�ار�تي�ة  �أ�ص�رة 
جناحها.

�لقياد�ت  وتطوير  �الجتماعي  �لعمل  رو�د  �إعد�د   -
لتعزيز م�صرية �لتنمية �الجتماعية.

�الجتماعية  و�لتغري�ت  �لتحديات  مع  �لتفاعل   -
وتبني �ملبادر�ت �ملنا�صبة لها.

مع  �لتكام�ل  وحتقيق  �لث�ق�افية  �حل��ي��اة  �إث�����ر�ء   -
�لعملية �لتعليمية و�مل�صارك�ة يف �لتنمية �ملهنية.

- تعزيز �لرت�بط و�لتكافل �الجتماعي ودعم �لعمل 
�خلريي و�الإن�صاين.

- ن�صر �لتوعية �الجتماعية و�لوطنية.
- �لتو��صل و�ل�صر�كة مع خمتلف �ملوؤ�ص�صات �ملحلية 
و�الإقليمية و�لعاملية ذ�ت �لعالقة بعمل �جلمعية.

�لتعلمية  و  �لتعليمية  �لعملية  تطوير  يف  الإ�صهام   -
وحتقيق �لتكامل معها.

يف  الإم�����ارات  جلمعية  ال��ث��اين  املبنى  اف��ت��ت��اح  مت  متى 
الرم�س ؟

�لقا�صمي �مل�صت�صار  �ل�صيخ عبد�مللك بن كايد  �فتتح معايل 
�خلا�س ل�صاحب �ل�صمو حاكم �إمارة ر�أ�س �خليمة فرع جمعية 
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�الجتماعية  للتنمية  �الإم�����ار�ت 
11فرب�ير  بتاريخ  �لرم�س  مبنطقة 
د.حم���م���د  وب���ح�������ص���ور   2017
رئي�س  نائب  خليفة  عبد�للطيف 

�جلمعية و�أهايل �ملنطقة .

م��ا اأه���م الإجن������ازات التي 
ح����ق����ق����ت����ه����ا ج���م���ع���ي���ة 

الإمارات ؟ 
ح��ق��ق��ت ج��م��ع��ي��ة �الإم�������ار�ت 
من  جمموعة  �الجتماعية  للتنمية 
�لبارزة   و�لنجاحات  �الإجن���از�ت 
تنوعت  فعالية    134 وم��اي��ق��ارب 
وحم���ا����ص���ر�ت  دور�ت  م���اب���ني 
وب�����ط�����والت ري���ا����ص���ي���ة وور�������س 

�أهد�فها  وجمال�س ورحالت ثقافية ومع�صكر�ت طالبية و�كبت 
�ملعرفة  على  قائم  جمتمع  بناء  �إىل  �لر�مية  �ال�صرت�تيجية 
نحو  ر�أ�س �خليمة  و�إمارة  �لدولة  بفعالية يف م�صرية  و�مل�صاركة 

�لتنمية �الجتماعية �مل�صتد�مة .
ومن �أهم �الإجناز�ت �لتي حققتها �جلمعية يف عام 2017، 
�إيجابية  ب�صمة  �أن���ت   « حما�صرة   ، �أج��م��ل  لكورني�س  حملة 
، عر�س   » �الإيجابية  �ملو�طنة  و  �ل�صباب  و » حما�صرة  للوطن« 
جمعية  م�صاركة   ،  » تطورنا  و�هلل   « �لق�صري  �الإمار�تي  �لفيلم 
�أقامته كلية �لتقنية �لعليا ،  �الإمار�ت يف معر�س �لتطوع �لذي 
و�ملع�صكر �ل�صيفي �ل�صاد�س �لذي �أقامته �جلمعية خالل �إجازة 
�ل�صيف للتالميذ ، وكذلك مبادرة علمنا رمز عزتنا بالتعاون 

 . �خل��ريي��ة  لالأعمال  �لرحمة  م��ع 
قائد  د�خلي  يف  برنامج  ومبادرة 
... وغريها �لعديد من �ملبادر�ت .

ما اخلدمات التي تقدمها 
ج���م���ع���ي���ة الإم������������ارات 

للمجتمع والفرد؟
مر�كز،  ع��دة  �جلمعية  ت�صم 
بت�صخري  �مل���ر�ك���ز  ت���ق���وم  ح��ي��ث 
�أف��ر�د   لكافة  �خلدمية  مر�فقها 
وم���وؤ����ص�������ص���ات �مل��ج��ت��م��ع ل��ت��وف��ري 
�إمي���ان���ًا منها  م��ت��م��ي��زة  خ��دم��ات 

باأهمية �لتو��صل و�ل�صر�كة .

ما اأهم املبادرات التي قامت بها اجلمعية يف عام زايد ؟
قدمت �جلمعية عدة مبادر�ت يف عام ز�يد وتتطلع للمزيد، 
ومن هذه �ملبادر�ت ندوة �أطلق عليها �ملر�أة يف فكر ز�يد و �أي�صًا 
يف  و�أي�صًا  ز�ي��د  �ل�صيخ  �صور  جتميع  مت  وفيه  لل�صور  معر�صًا 

�لفرتة �ملقبلة هناك مبادر�ت �صيتم �الإعالن عنها  .

ما اأهم الربامج التي تنظمها جمعية الإمارات للتنمية 
الجتماعية للموؤ�س�سات احلكومية واأفراد املجتمع ؟
�جلمعية  تنظمها  �لتي  �لفعاليات  �أو  �ل��رب�م��ج  �أه��م  م��ن 
برنامج تبادل ، وفكرة �لربنامج تقوم على �أهمية �إبر�ز وت�صخري 
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معارف  من  �ملجتمع  �أف��ر�د  ميتلكها  �لتي  و�لقدر�ت  �لطاقات 
لالآخرين  ونقلها  وتد�ولها  نوعها  كان  �أي��ًا  ومهار�ت  وخ��رب�ت 

لتعميم �لفائدة و�صواًل �إىل جمتمع متميز �لثقافة و�لتمكني .
و�أي�صًا برنامج �لتطوع من �أجل خلق ثقافة �لعمل �لتطوعي 

بني �أفر�د �ملجتمع عامة و�ل�صباب خا�صة .
�خلدمات  من  ت�صكيلة  هي  �لتطوع  حا�صنات  برنامج  و�أي�صًا 
مكان  يف  �لتطوعية  للفرق  �جلمعية  تقدمها  �لتي  و�لت�صهيالت 
خم�ص�س لهذ� �لغر�س لت�صهيل �إجناز �أعمالها وحتقيق �أهد�فها .

حكومية،  دوائ��ر  مع  ا�سرتاتيجية  �سراكات  هناك  هل 
وه����ل ت��ت��ط��ل��ع اجل��م��ع��ي��ة اإىل ع��ق��ده��ا م���ع ج��ه��ات 

حكومية اأو خا�سة ؟

�صر�كة  �تفاقيات   عدة  لدينا 

حكومية  جهات  مع  ��صرت�تيجية 

ل�صرطة  �لعامة  �لقيادة   : منها 

ر�أ���س  منطقة  و   ، �خليمة  ر�أ����س 

�خل��ي��م��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ، ود�ئ�����رة 

�صقر  �ل�صيخ  برنامج  و  �ملحاكم  

للتميز �حلكومي ، ود�ئرة �ملو�رد 

�لب�صرية ، ووز�رة تنمية �ملجتمع .

م��ا اأه���م ال��ربام��ج ال��ت��ي تقدمها 

اجل��م��ع��ي��ة ، وه���ل ه��ن��اك ف��رتات 

معينة لعقد الربامج ، هل هناك 

برامج �سيفية ؟

 ، �ملجتمع  فئات  بر�مج �صيفية جلميع  تقدم �جلمعية عدة 

متوزعة على مر�كز �جلمعية ، ويقوم مركز �ل�صباب و�مل�صتقبل 

بعدة بر�مج �صيفية ت�صتهدف �ل�صباب وطالب �ملد�ر�س يف فرتة 

 ، �ل�صيفي  �ملعك�صر   : �لرب�مج  هذه  ومن   %  60 بنحو  �ل�صيف 

ومفو�صية �لك�صافة وغريها �لعديد من �لرب�مج .

ماهي املرافق التي ت�سمها جمعية الإمارات ؟

ت�صم �جلمعية عدة مر�فق منها �ل�صالة �لريا�صية للن�صاء، 

�لقدم،  لكرة  وملعب   ، �لريا�صية  �الإم����ار�ت  جمعية  و�صالة 

، و �ملركز �الإبد�عي  و�لكويف بوك 

�لتطوع  حا�صنات  و�أي�صًا  للقر�ءة 

مبقر �جلمعية .

ه����ل ه���ن���اك ط�����رح اآخ������ر ت�����ودون 

عر�سه ؟ 

�أود �أن �أ�صكر د�ئرة بلدية ر�أ�س 

يف  �ملبذولة  جهودها  على  �خليمة 

خدمة �ملتعاملني و�حلر�س �لد�ئم 

جميع  مع  �لعالقات  توطيد  على 

فئات �ملجتمع .



منذ  �ملتو�رثة  �لنا�س  خ��رب�ت  نتاح  هي  �ل�صعبية  �الأم��ث��ال 
�لقدم، وهي مر�آة من حياة �الأمم و�ل�صعوب ت�صف �أخالقهم، 
وت�صور وعاد�تهم ، وتعك�س خبايا بيئتهم، تت�صمن قيًما �أخالقية 
،و جتارب �إن�صانية حقيقية ، ت�صتلهم �لتاريخ وتت�صمن �ملوروث 
معربة عن �لفكر جم�صدة ت�صور �ملجموعة للعامل ت�صورً� ذهنّيًا 
�صافيًا ، ومما ال خالف فيه �أنه لي�س هناك �نف�صال بني �الأمثال 

�ل�صعبية و�لو�قع �لذي نعي�صه ،
على  جت��ري  �لتي  �ل�صعبية  �الأم��ث��ال  م��ن  �لعديد  هناك  و 
�نت�صرت  حتى  �ملو�قف  ببع�س  �رتبطت  �لتي  و   ، �لنا�س  �أل�صنة 
يف �ملجتمع وماز�ل يرددها �لكثري يف ع�صرنا هذ� حتى حتولت 
�إىل �صعار�ت وعبار�ت ماأثورة يتد�ولها �الأجيال على مر �لع�صور 
معرفة  دون   ، �لثقايف  موروثنا  من  يتجز�أ  ال  جزءً�  ،فاأ�صبحت 
�ل�صبب ور�ء هذه �الأمثال وق�صتها �حلقيقة ، وال �صبب �رتباطها 
�الأمثال  و�أق��دم  �أ�صهر  �صنقدم  �ل�صانحة  هذه  ويف   ، باملو�قف 

�ل�صعبية وق�صتها .

- يل ما يعرف ال�سقر ي�سويه 
م�سرب املثل :

من ال يعرف قيمة �الأ�صياء �لثمينة ومدى �أهميتها ، فيهدرها 
ويفرط فيها ، فمن ال يعرف �أهمية �ل�صقر و ال يقدر قيمته يفعل 

به �أي �صيء ،يعامله معاملة باقي �لطيور ، 
معجم املثل :

اللي : مبعنى �لذي 
ما يعرف : ال ميتلك �ملعرفة و �خلربة 

ْقرة  ُقور ، �ملوؤنث :�صَ ُقر و �صُ ْقُر : مفرد و �جلمع : �أَ�صْ ال�سَّ

، ي�صتخدم يف  قريَّات  �ل�صَّ وهو طائر من �جلو�رح من ف�صيلة 
ة �لب�صر  يد م�صهور بحدَّ �ل�صَّ

ي�سويه :
ق�صة �ملثل يقال �إنه يف قدمي �لزمن كان هناك رجل ميتلك 
�صقًر� غالًيا وعزيًز� عليه ، وكان هو م�صدر رزقه ، كان يعتمد 
، ويف  و�أ�صرته  ياأكل منها هو  �أو  يبيعها  �لتي  يف �صيد �حلبارى 
على  �ل�صقر  �أطلق  �ل�صيد  جلو  مالئم  غري  �لغيوم  كثيف  يوم 
جمموعه من �حلبارى )نوع من �لطيور( ، ولكن �ل�صقر على 
غري عادته وطالت غيبته، ومل يعد. فظل �لرجل ينتظر وينتظر 
لكن دون فائدة ، فاأم�صى �لرجل نهاره يجوب �ملكان بحًثا عنه 
و لكن دون جدوى، وبعد طول �مل�صري و�لتعب و�لعط�س ، وبينما 
�إبله ، ف�صاأله عن طريه و�إن كان قد  هو �صائر وجد ر�عًيا عند 
ر�آه ، فقاله له �لر�عي �أنه ر�أى طري�ن يتقاتالن �أ�صفل �ل�صجرة 
ينتظر  �لنار  على  هما  وه��ا   ، وذبحهما  بالع�صا  فقرعهما   ،
�إىل  �لرجل  ذهب  معًا،  فناأكلهما  ين�صجان  قليل  بعد  �صو�ئهما 
�لنار وحفر �لرت�ب بيديه و�إذ� بطريه ومعه حبارى �صعق �لرجل 
وقال: يا جمنون هذ� طريي وهو ال يوؤكل، �حلبارى توؤكل فقط.

قال الراعي: وما �لفرق بني �حلبارى و�ل�صقر كالهما يف 
�لنهاية جمرد طيور !

و�حل��زن  �لهم  ،و�أ���ص��اب��ه  �صمع  ملا  �ل�صقر  �صاحب  فبهت 
و�نفجر يف �لر�عي قائاًل :ماذ� فعلت ،�أت�صوي �ل�صقر ؟ �إنه ال 
يوؤكل ، فما كان من �لر�عي �إال �أن قال له : �صقر �أو غريه كلها 

طيور ،
�أطلق  ثم  و�لندم،  �لبكاء  يفيد  ال  حيث  وبكى  �لرجل  حزن 

�ملثل �مل�صهور ”�للي ما يعرف �ل�صقر ي�صويه .
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عائ�سة علي الغي�ص

ق�سة و مثل من الرتاث ال�سعبي االإماراتي 

وراء كل ”مثل“ حكاية



اأختي ح�سن  من  َبختي  باأخذ    -  2
ي�صرب �ملثل يف من ياأتيه �حلظ وهو جال�س، دون �أي تعب 

�أو عناء 
معجم املثل :

باأخذ : �أََخَذ �ل�صيَء : تناوله وح�صل عليه
هو  �ملبخوت  و�ل�صخ�س  �لَن�صيب  و  �حَل��ّظ،  �لبخت  َبختي: 
�حلالة  ه��ذه  يف  �حل��ظ  يكون  ما  وغالبًا  �ملحظوظ،  �ل�صخ�س 

م�صاألة طبيعية �أو قدرية ال حيلة للب�صر فيها
ن : ما  ون ، و �حُل�صْ اٌن ، ُح�صُ ح�صن: )��صم( �جلمع : �أَْح�صَ

دون �الإبط �إىل �الأ�صالع
ق�سة املثل 

�الأخت  ليتزوج  عري�س  فجاء  �أختان،  هناك  كان  �أنه  يروى 
ب��ال��ع��اد�ت  �ل���و�ل���د�ن  مت�صك  ول��ك��ن  �ل��ك��ربى،  قبل  �ل�صغرى 

�الأخت  ولكن  �لكربى،  قبل  �ل�صغرى  زو�ج  ورف�صا  و�لتقاليد 
ون�صيب،  ق�صمة  �لزو�ج  �إن  وقالت  بالعري�س  �ل�صغرى مت�صكت 
و  �أختي  َبختي من ٍحجر  باأخذ  �أي  �أختي،  يرد  �أر�دين ومل  وهو 
يقال �ملثل ب�صيغة �أخرى يف بع�س بع�س مناطق دولة �الإمار�ت : 

�أختج. ح�صن  من  بختج  ”خدى 
ويف م�صر يقال �ملثل بلفظة : �إن كان بختي يف حجر �أختي 

�خطفه و �أجري .

�سقرا  يا  اخليل  مع    -  3
م�صرب �ملثل : ي�صرب ملن يحاكي ويقلد غريه يف كل �صيء 

رغم �أنه ال ي�صلح له و ال يتو�فق مع قدر�ته �أو مهار�ته .
معجم �ملثل :

َفُة َعَلى َمْن  �َسْقراُء : موؤنت اأ�ْسَقُر �َسْقَراُء : ، ُتْطَلُق َهِذِه �ل�صِّ
اِفَيٌة َتَخلََّل َبَيا�َس ِج�ْصِمِه ُحْمَرٌة �صَ
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هذ� �ملثل يتد�وله �لنا�س يوميا يف حمادثاتهم ويف �الإ�صارة 
غريه  يقلد  و  فيتبع  �إمعة  يكون  �ل��ذي  �ل�صخ�س  على  بالرمز 
�هلل  �أنعم  رجاًل ممن  �إن  يقال  �ملثل  وق�صة  تدبر  �أو  وعي  دون 
ميلك  وك��ان  كبرية  مزرعة  ميلك  كان  و�خل��ري�ت  بالنعم  عليه 
جمموعة من �خليول �الأ�صيلة يدربها يوميًا، ، كما كان ميلك يف 
نف�س �ملزرعة بقرة �طلق عليها ��صم �صقر�، وعندما كان يفتح 
�الإ�صطبل للخيول تطلق �صاقيها للريح يف �ملزرعة تتبعهم �لبقرة 
ر�فعة ذيلها ترك�س باأق�صى �صرعتها كاأنها و�حدة من �خليول،، 
�مل�صهد يتكرر يوميًا  و  �لبقرة.  و �لرجل منده�س من فعل تلك 
هذه  فاأ�صبحت  �صقر�  يا  �خليل  مع  �ملثل:  �لرجل  �طلق  حتى 
مع  يتنا�صب  ال  وهو  �صيء  كل  ويقلد  يحاكي  من  مثال  �لعبارة 

قدر�ته.

مايدة ا�ستفادْت  و  ميه  علمْت   : املثل   -  4
�أن تعلمه ب�صتى  م�صرب �ملثل : ي�صرب �ملثل يف من حتاول 
يتعلم غريه فقط من  بينما   ، يتعلم  ال  و  �لظن  فيخيب  �لطرق 

�لتلميح و �الإ�صارة
معجم املثل :

مي���������ه : ��صم مي 
مايدة : ��صم فتاة 

و مما يروي يف مثل هذ� �أن رجاًل له �بنة وحيدة تدعى مايدة 
�لرجل بامر�أة  و بعد وفاتها تزوج  من زوجة �صابقة قد توفيت 
لها و�أجنب منها �بنة �صماها مي ، ورغم  �أن مايدة كانت مثال 
�لبلهاء  �لفتاة  مثال  كانت  و مي  �ملدبرة  �لو�عية  �لذكية  �لفتاة 
�بنة  كانت ال حتب  مي  و�ل��دة  �أن  �إال  �لت�صرف  ال حت�صن  �لتي 
زوجها و ت�صعى دومًا الإظهارها ب�صورة �لفتاة �لغبية �لغري نافعة 
و ذ�ت يوم ��صرتى و�لد مايدة بقرتني و�أتى بهما �إىل �لبيت 
و�ثق  و�أن��ا  �لبقرتني  هاتني  ��صرتيت  مي  �أم  يا   : لزوجته  وق��ال 
من �أننا �صن�صتعيد ثمنهما و�إ�صعافه عندما تن�صط �لفتاتان يف 
و�الأق��ط و�جلنب  �لزبدة  و�إع��د�د  و  �للنب  ��صتخر�ج  و  رعايتهما 

للنا�س و بيعهما .
تفعل ما يف  باأن  ووعدته  �أم مي زوجها على كالمه  و�فقت 
و�صعها كي مت�صي �الأمور كما يتمنى ، ولكنها كانت ت�صمر �ل�صر 
يف نف�صها ملايدة ، وعندما عادت �لبنتان �إىل �لبيت من جلب �ملاء 
من �لبئر �لقريبة فوجئتا بوجود �لبقرتني و�صعدتا لذلك كثريً� ، 
وبعد قليل ��صتغلت �الأم �ن�صغال مايدة برتتيب �لبيت فنادت مي 
وقالت لها : ��صمعي يا بنيتي �أريدك �أن تكوين فتاة و�عية ذكية 

يتحدث �لنا�س عن ذكائها وفطنتها ، و�إذ� ثبت ذلك عال �صاأننا 
�أنا و�أنِت عند و�لد�ك ، و�صغر �صاأن �بنته مايدة فال يبقى لها 
يف �لبيت ر�أي وال �أهمية ، ��صمعي : عندما تخ�صني �للنب حينها 
�صيعلوه �لزبد طافيًا على �صطحه .. و ب�صرعة قاطعتها مي وهي 
ت�صحك ببالهة : �آه .. �أعلم ذلك يا �أمي ، فقالت �الأم : بارك 
�هلل فيك يا حبيبتي �لذكية ، عليك �إذن جمع هذ� �لزبد يوميًا 
ويف نهاية �الأ�صبوع �صيتجمع لديك �لكثري  منه فنبيعه ونح�صل 
على �ملال كما �صنح�صل على ثقة و�لدك �لكبرية بنا وبقدرتنا 

على تدبري �الأمور ، و �إياك �أن تتجاهلي ما �أعلمته بك 
ثم نادت مايدة وقالت لها : حبيبتي مايدة �إن �أباك ياأمل 
و�أن  �لبقرتني  منتجات  بيع  من  �مل��ال  من  وف��ري  مبلغ  جمع  يف 
�الأمل معقود على جهدكما و�جتهادكما يف �لعمل �أنت ومي كي 
�أمل و�لدك فيكم ��صمعي يا بنيتي .. عندما تخ�صني  ال نخيب 
تناوليه  ثم  �لتمر  مع  و�خلطيه  فاجمعيه  �لزبد  �صيعلوه  �للنب 
له ولكن  �لبقر ال قيمة  و زبدة   ، �لزبدة لذيذ  �لتمر مع  فطعم 
، ت�صاءلت مايدة يف ده�صة قائلة :  �لتمر  �لقيمة �لكبرية لنوى 

نوى �لتمر.. ؟
اأجابت اأم مي : نعم نوى �لتمر �صعيه يف وعاء وعندما جتتمع 
على  ونح�صل  نبيعه  �الأ�صبوع  نهاية  يف  منه  كبرية  كمية  لديك 

�ملال �لوفري 
جتاهها  �ل�صيئة  و�لدها  زوج��ة  لنو�يا  مدركة  مايدة  كانت 
ول�صوء  كانت  فقد  مي  ،�أما  باالن�صر�ف  و��صتاأذنت  �بت�صمت   ،
وبني  �أمها  بني  �لد�ئر  �حلديث  على  تت�صنت  وحظها  خلقها 

مايدة فاعتقدت ل�صدة غبائها �أن هذ� هو �ل�صو�ب 
�لزبد  فتمزج  �أما مي   ، يوم  كل  �لزبد  مايدة جتمع  �أخذت 
بالتمر و تاأكله ثم جتمع �لنوى، و يف نهاية �الأ�صبوع نادت �ملر�أة 
�لفتاتني قائلة : يا مي .. يا مايدة .. �أح�صر� ما جمعتماه لنبيعه 
.. فلقد كان وعاء مايدة مليئًا  ر�أته  ، ف�صدمت مبا  �ل�صوق  يف 

بالزبد بينما كان وعاء مي مليئا بالنوى ، 
�صرخت �الأم قائلة : ما هذ�  يا مي ..؟ �أين �لزبدة ؟ 

�أجابت مي : لقد كنت �آكلها مع �لتمر ،.
ردت �الأم غا�صبة: ، ماذ� �أقول لو�لدك ؟ �الآن �صيعرف �أن 
�بنته مايدة �أف�صل منك و�أنني ال �أعرف كيف �أجعل منك فتاة 

مدبرة الأمور �ملنزل.
قائلة ف�صاحت 

عل���مت مي وا�س���تفادت م���اي���������ده 
و يا ليت امليه ما ولدتها الوالدة
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و ذهبت �لعبارة مثاًل منذ ذلك �لوقت ملن حتاول �أن تعلمه 
ب�صتى �لطرق فيخيب �لظن  و يتعلم غريه فقط من �لتلميح و 

�الإ�صارة

الَبْكره ما يت والِعيال ِتذاْبُحوا على ِعَيالها   -  5
يبني  �لذي  �مل�صتعجل  �ل�صخ�س  يف  ي�صرب   : �ملثل  م�صرب 

�آماله على �صيءٍ  رمبا لن يح�صل عليه .
معجم املثل :

الَبْكره: �أنثى �جلمل �ل�صغرية
 )ما يت: بقلب �جليم ياء بلهجة �أهل �الإمار�ت جاءت �أي 

مل تاأتي بعد �أي مل ت�صل
 الِعيال : �أبناء �صاحبة �لق�صة

 ِتذاْبُحوا: تقاتلو� وقتل كٌل غرميه 
ِعَيالها: �أبناوؤها و�لق�صد هنا �أبناء �لبكرة بعد �أن تنجبهم

ولديها  مع  تعي�س  كانت  بدوية  �م��ر�أة  �إن  تقول  �ملثل  ق�صة 
�ل�صغريين، وبينما كانت تغزل ذ�ت يوم، �أخربت ولديها باأنها 
)َبْكرة  به  لت�صرتي  �ل�صوف  بيع  قيمة  من  م��ااًل  تدخر  �صوف 
و�أنها �صوف تعمل على عر�صها  �أنثى �جلمل �ل�صغرية  حو�ره( 
بعد بلوغها �صن �لتز�وج الأحد م�صاهري �الإبل، وعندما تلد �لناقة 
لتاأديبها  كانا   جال�صني معها  �للذين  �بنيها  الأحد  تعهد  �صوف 

وتروي�صها كما يفعل د�ئمًا �أ�صحاب �الإبل باإبلهم..
ولديها،  بني  �صر�ع  ن�صاأ  حتى  حديثها  �مل��ر�أة  �أنهت  �إن  وما 
�صببه �أن كل و�حد يرغب باأن يكون هو �مل�صوؤول       عن تاأديبها، 
�إىل  �الأم��ر  نهاية  يف  �أدى  ما  �أن��ا،  يقول  وذ�ك  �أن��ا  يقول  فهذ� 

�صتنجبها  �لتي  �لبكرة  �صاأوؤدب  �أنا   : �الأول  �البن  موتهما،فقال 
�أنا  ال   : �لثاين  �البن  فقال   ) �خلطام  و  �لقيد   ( �صاأعلمها  �أي 
�لنز�ع فهما بجر خنجرهما  تاأدبيها فن�صاأ بينهما  من �صيتوىل 

و�صرب كل منهما �الآخر و تذ�بحو� ) تقاتلو� ( .
فاأ�صبحت هذه �لق�صة م�صربًا للمثل و�حلكمة

اخلامتة 
مما �صبق عر�صه جند �أن �الأمثال �ل�صعبية هي حكايات لها 
�لتعبري  �أل��و�ن  من  �صائٌع  لوٌن  �أنها  كما   ، وقدمية  جذور عميقة 
�ل�صفهي لالأدب �ل�صعبي يف �أي جمتمع، متتاز باختز�لها �للغوي 
وبالغة �لرتكيب �لذي ي�صهل تد�ولها وتو�رثها، بها يعرب �أفر�د 
�لطبقات  لكل  نب�س  فهي  ومعارفهم،  خرب�تهم  عن  �ملجتمع 
�ل�صعبية، وهي – كذلك – من �أهم م�صادر �لتاريخ �الأخالقي 
�أمة، ن�صاأت وليدة �ملو�قف  و�الجتماعي لالأحقاب �لزمنية لكل 
�أو  �ملو�قف  على  تركز  مل  �أنها  كما  �ملرء  بها  مير  �لتي  �ليومية 
ا  �أي�صً تركز  كانت  لكنها  فقط،  باالأ�صخا�س  �خلا�صة  �ل�صفات 

على �لعالقات �الجتماعية و�الأ�صرية.
املراجع :

  ‹  https://www.albayan.ae �لبيان  �صحيفة   =1
2-www.okaz.com.sa/article/551786
�ملعجم �لو�صيط : �لقاهرة، ط: �خلام�صة عام 2011، ج1 - 3
4 - www.alriyadh.com/126868 

الرواة : اآمنة جابر عبيد املذكور 
- مروان حممد ال�ساكت   

- �سيخة بنت خلفان الفجري ال�سويدي   
- علياء حمد العويد املهريي .  

- ناعمة حمد البدر املهريي   
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يعي�صون  ز�لو�  ما  �لذين  �أو  عا�صو�  �لذين  و�أجد�دنا  �آباوؤنا 
على  يحافظو�  لكي  ،عملو�  �ملعطاء  �ل��وط��ن  ه��ذ�  �أر����س  على 
لهجتنا �جلميلة من خالل �ملحافظة على موروثنا من �ملاأثور�ت 
�ل�صعبية بكل ما حتتويه من عاد�ت و�أعر�ف ومفاهيم وتعريف 
كما  لغة �حلياة(   ( �لعامية  لالألفاظ  �ملحلية  �للكنة  �أو  �للهجة 
�لتاأثر  و�صريعة  ومتطورة  حية  لغة  هي  ت�صميتها  للبع�س  يروق 
بالبيئة وما يحدث فيها من تغري�ت يف ظل �لظروف �ملختلفة 
ثقافية  �أم  �جتماعية  �أم  �صيا�صية  �أم  �قت�صادية  �أكانت  �صو�ء 
فهي م�صتمرة با�صتمر�ر �حلياة، لذ� فقد كان لتمازج و�ختالط 
�ل�صعوب و�للغات �أو �للهجات �ملختلفة و�ن�صهارها، ظهور وبروز 
�ليومية  �حلياة  �أمن��اط  عن  تعرب  مدلوالت  لها  خمتلفة  �ألفاظ 
ب�صر�ئحها  و�جلبلية  و�ل�صاحلية  �لبدوية  �لبيئات  جميع  يف 
�الجتماعية و�لثقافية، فكان الأ�صحاب �ملهن و�حلرف و�لفنون 
�لعامية  �الأل��ف��اظ  فهذه  بهم،  �خلا�صة  و�ألفاظهم  لهجتهم 
�للهجات  �لعامة( فنتج عن كل ذلك �ختالف  )�ألفاظ �حلياة 
يف نطق بع�س حروف �لكلمات ،فالنطق يختلف ب�صور متعددة 
�إىل  تعود  �ل��د�رج��ة  �الأل��ف��اظ  ه��ذه  فبع�س  �أخ��رى،  من منطقة 
�أ�صول لغوية ف�صيحة، وهذ� يعني �أن �الألفاظ �لعامية يف �للغة 
فاللغة  ومي��وت،  ويتجدد  ويتغري  يتطور  �ل��ذي  �حل��ي  كالكائن 
فيها كلمات متوت وتندثر لعدم ��صتعمالها �أو تد�ولها، وهناك 
كلمات جتددت باالقتبا�س �أو �ال�صتقاق من م�صدر ما، فت�صتمر 
من خالل �لتد�ول ح�صب ما يقت�صيه �لتعبري عن حاجة �لنا�س 
حملت  و�لتي  �ملتعاقبة  و�الأزم��ن��ة  �لع�صور  عرب  ال�صتخد�مها 
دون  ناحية  �إىل  داللتها  متيل  قد  كلمات  فهي  و�لتجدد  �لتغري 

فيها  وتاأثريهم  للغة  �لنا�س  ��صتعمال  ب�صبب  ذلك  وكل  �أخرى، 
�للغة  �لعامي يف  �لعامية، فاالأثر  �للهجات  كتاأثريهم يف تكوين 
ال ميكن �إنكاره وال ميكن �أن نتجاهل لهجات �لعو�م �أو نطرحها 
ككم مهمل ال فائدة منه وهذ� ما دفعنا �إىل �الهتمام بدر��صة 
�الألفاظ �لعامية ، فلهجة دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة غنية 
وثرية يف تعبريها �لدقيق يف جميع جو�نب �حلياة من م�صميات 

و�أفعال.
تتعلق  مو�صوعات  بع�����س  ع��ن  �صنتحدث  �مل���ادة  ه��ذه  يف 
بالت�صميات  للتعريف  ت�ص������تخدم  �لتي  و�الألف����اظ  باملوروث 

و�ملو�صوعات.

امل�سواي :

ي�صوى �ل�صمك على �لفحم، �أو بالتنور، �أو بكليهما ، �لفحم 
مع  قدر  �مل�صوي يف  �ل�صمك  يو�صع  ثم  للتخمري،  �لتنور  ثم  �أواًل 

اإعداد : علياء عبدالعزيز حميدان الزعابي

اإ�ساءات يف املوروث

اجلزء ال�ساد�ص
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�الأرز �ملطبوخ يف �لتنور لفرتة ق�صرية.

املحمر :

�الأرز  من  تتكون   ” برنيو�س   ” �أي�صًا  ت�صمى  �صعبية  �أكلة 
�ملطبوخ بالدب�س �لذى يو�صع يف قلب �ل�صمكة، �لتي تو�صع بعد 
ذلك يف �لفرن حتى تن�صج، وي�صمى هذ� �ل�صنف من �لطعام يف 

�لعر�ق با�صم زرده.

املطبوخ : 

مع  يطهى  �ل��ذي  �ل�صمك  عن  منف�صل  ب�صكل  �الأرز  يطهى 
ب�صكل  �لوجبة  هذه  تعترب  حيث  �الأرز،  على  ي�صكب  ثم  �مل��رق، 

رئي�س وجبة �لغد�ء.

الهري�س :

 �لهري�س وجبة �صعبية مرغوبة يف جميع �ملنا�صبات، وخا�صة 
يف �صهر رم�صان �ملبارك، ويف جميع �ملنا�صبات و�الأفر�ح، ويتكون 
مكوناته  تتد�خل  �لذي  �ملجرو�س  و�لقمح  �للحم  من  �لهري�س 
بو��صطة �ل��دق و�ل�صرب على �لنار حتى يتحول �للحم و�لقمح 
�ملجرو�س �إىل عجينة ي�صاف �إليها �ل�صمن �لبلدي لت�صبح وجبة 

�صهية لذيذة �ملذ�ق، �صهلة �له�صم التنهك �ملعدة.

الÌيد:

على  تقدم  �لتي  �ل�صعبية  �مل��اأك��والت  �أن��و�ع  من  ن��وع  �لرثيد 
ينت�صر  �لهري�س،  �إىل جانب  ب�صكل خا�س  رم�صان  �صهر  مو�ئد 
يف �الإم��ار�ت ويف بقية دول ومناطق �خلليج �لعربي، ويف معظم 
�لرثيد  يعرف  �ل�صام  بالد  ويف  �أي�صًا،  �لعربي  �لوطن  �أرج��اء 

با�صم ” �لفتة ” ويف بالد �ملغرب �لعربي يعرف 
ملنطقة  �ملجاورة  �لعر�ق  يف  يعرف  ” بينما  ” جو�ز  با�صم 
�خلليج �لعربي با�صم“ت�صريبة“ ويتكون �لرثيد ب�صكل عام من 
قطع �خلبز �لتي ي�صكب فوقها مرق �للحم �أو �لدجاج، ثم تغطى 
بقطع �للحم �أو قطع �لدجاج مع قليل من قطع �لبطاط�س و قطع 

-*�لباذجنان �ملطهوة.
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رحيل:
»حممد  �لعماين  و�الأدي��ب  �ل�صاعر  �ليوم  فجر  �مل��وت  َب  َغيَّ

بن �أحمد �حلارثي« بعد �صر�ع مع �ملر�س)1(*. وخالل م�صريته 
�الأدبية �صدرت ملحمد �حلارثي جمموعة من �لكتب منها كتاب 
�صدر  �حتفائي  كتاب  �أكتبها“ وهو  لو  وددُت  ق�صيدة  “حياتي 
ليلة  �لنهار“ و“كل  و“عيون طو�ل  “�صوؤ�ل“ �للبنانية  د�ر  عن 
و�صحاها“ و“�أبعد من زجنبار“ و“ف�صيف�صاء حو�ء“ و“لعبة ال 
ّل“ و“عودة للكتابة بقلم ر�صا�س“ باالإ�صافة �إىل كتابني يف  مُتَ
�أدب �لرحالت ورو�ية عنو�نها “تنقيح �ملخطوطة“ �صدرت عن 
د�ر �جلمل عام 2013م وكتاب مقاالت بعنو�ن “ور�صة �ملا�صي“ 

27 مايو  الأح��د  اإلكرتونية يومية“:  ”�سحيفة  امل�سدر، موقع )�سوؤون عمانية(،   *  -  1
/https://shuoon.om 2018م 

جمع  كما  2013م.  ع��ام  ببريوت  �لعربي  �النت�صار  عن  �صدر 
�ل�صاعر و�الأديب حممد بن �أحمد �حلارثي خمتار�ت من بع�س 
ق�صائده �ل�صعرية يف كتاب �أ�صماه “قارب �لكلمات ير�صو“ �صدر 

عن د�ر بيت �لغ�صام للن�صر و�لرتجمة.

حممد احلارثي

)1962م : امل�سريب : 2018م(

ُدوق اِدٌق، �سَ ِديٌق، �سَ �سَ

عبداهلل حممد ال�سبب

اإطــــــــاللــــــة



áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018 /08 - 495 :Oó©dG

39

ا&مارات

mun r a k a e

ف�ساءات حممد احلارثي:)1(*
من  ذ�ك��رت��ك  جعبة  يف  م��ا  ت�صتح�صر  �أن 
�أحد�ث و�أحاديث، ومن كائنات وكيانات، ومن 
حكايات وحياكات.. ذلك �أنك ت�صتعيد نف�صك 
تقود  و�أن���ك  و�هتماماتك،  وهمك  وهم�صك 
�أنفا�صك �إىل �لور�ء، �إىل زمن بعيد، و�إىل مكان 
قدمي، يف حماولة �اللتقاء باأنا�س قد �لتقيتهم 
�أطر�فًا  كانو�  ممن  �لزمان،  ذلك  يف  �صابقًا 
رئي�صية لتلك �الأحد�ث و�الأحاديث و�حلكايات 
�ل�صارقة  و�حلياكات.. فهنالك، حيث معر�س 
ع�صرة،  �ل�صاد�صة  �لدولية  دورت��ه  يف  للكتاب 
1997م،  نوفمرب  �ل�صابع من  وليل  نهار  وحيث 
)يو�صف  �لطيبة:  �الأدب��ي��ة  �ل�صحبة  وح��ي��ث 
جا�صم،  عبد�لعزيز  �ملعلم،  ها�صم  �أب��ول��وز، 
وكاتب  �لع�صم(،  �أحمد  عبد�لوهاب،  عبد�هلل 
�ل��ُع��م��اين �لعزيز  �ل��ك��ل��م��ات، و�ل�����ص��اع��ر  ه��ذه 
غادرنا  �لذي  �هلل«..  »حممد �حلارثي، رحمه 
رم�صان   11 �الأح��د  يوم  فجر  �ملري�س  ج�صده 
2018م، فيما روحه �ملرحة  27 مايو  1439 ه، 
و�آثاره �لرثية باقية بيننا، ت�صاطرنا تنف�صاتنا، 

�ملعنوية  ب�صماتها  وف��ق  ح�صورها  ومتار�س  هم�صاتها،  وتبث 
و�ملعرفية �الإبد�عية �الأدبية..

1997م،  �لعام  �لنوفمربي من  �لتاريخ  هنالك، حيث ذلك 
على  يتيم  لقاٌء  �حلارثي«  »حممد  �ل�صاعر  بال�صديق  جمعني 
لقاء�ٍت  بعد  �ملتحدة،  �لعربية  �الإمار�تية  �لثقافة  �صارقة  �أر�س 
عرب  �إبد�عية  ن�صو�س  من  يبث  ملا  متبادلة  ُمتاَبعٍة  َع��رْبَ  ع��دٍة 
�أخبار عرب و�صائل  �أ�صماعنا من  �إعالمية، وما ميثل يف  قنو�ت 
�إعالمية خمتلفة وبو��صطة �أ�صدقاء خمل�صني للكلمة ولل�صحبة 
�ل�صائبة.. ففي ذلك �للقاء، جرى تبادل �إبد�عي �أدبي: باكورتي 
ليلة  )ك��ّل  �ل�صعرية  حزمه  وث��اين  1996م(،  )�الآن:  �ل�صعرية 
حاها: 1994م( بعد باكورته �ل�صعرية )عيون طو�ل �لنهار(،  و�صُ
ليطلق يف ما بعد �لعنان جلمع من �إ�صد�ر�ت يف خمتلف حقول 
�لثقافة �الإبد�عية �الأدبية.. ويف ذلك �للقاء �لنوفمربي �ليتيم، 
مل يكن »حممدً�« وحيدً� يف تلك �الأثناء، بل كان م�صطحبًا معه 

”اخلليج“ الإماراتية: الثالثاء  * بقلم/ عبداهلل حممد ال�سبب: امل�سدر، �سحيفة   -  1
2004م(،  يونيو   5( امليالدي  التاريخ  من  اليوم  هذا  مثل  ويف  05/06/2018م.. 

انتقل اإىل رحمة اهلل ال�ساعر الإماراتي ”علي العندل – رحمه اهلل تعاىل“.

مرحه و�صدق �بت�صامته وبيا�س قلبه وثقافة قلمه..
�خلليجي  �لعربي  �لعاملي  و�ل�صاعر  �الأدي��ب  هو  ذلك  نعم، 
�لُعماين »حممد �حلارثي«، �ملاأ�صوف على فر�قه، متامًا كال�صاعر 
يف  معه  �ملولود  �هلل«،  رحمه  ثاين،  ر��صد  »�أحمد  �خلورفّكاين 
2012م،  فرب�ير   20 يف  قبله  و�لر�حل  »1962م«،  ذ�ت��ه  �لعام 
وكالهما كتب �ل�صعر �لعمودي، وق�صيدة �لنرث، و�ملقاالت، وكتبًا 
�أعمالهما يف دوريات عربية، وحاز�  �أدب �لرحالت، ون�صر�  يف 
على جو�ئز، وحاز� على ر�صا �الأ�صدقاء و�مل�صهد �لثقايف �لعربي 
و�ملحلي، وكالهما مل يوؤذيا �أحدً�، وُيِكّنان �ملحبة للجميع، دون 

��صتثناء ودون ثناء مفتعل..
»حممد �حلارثي«، رحمه �هلل وطيَّب ثر�ه.. �صاعر �إن�صان.. 
عرب  �جلغر�فية،  �خلريطة  خارج  �إىل  ق�صيدته  ب�صوت  ي�صل 
�حل��روف،  م��ن  �حل�صن  بالقول  �لناب�صة  �لذهنية  خريطته 

�لو��صفة ل�»�أبو �لكالم«)2(* مبا هو �أهل لق�صته:

مل ي�سرب بع�ساه الرمل

* ق�سيدة )اأبو الكالم(: )�س: 30 – 31(.  -  2
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اأتى من قريته النائية
يف خليج البنغال

تاركاً اأبويه يف ر�سيف املحطة
بني ك�سرة خبز وبطانية مرقعة

بحوا�سهما اخلم�س.

م�ست�سلماً يف حارته اجلديدة
ملكّيف هواء ومذياع �سغري

يدلق يف اأذنيه
انقالباً ع�سكرياً

وفي�ساناً بحذافريه.

)مرثثراً مع رفاقه عن مقاول جديد(
يحت�سي ثالثة كوؤو�س من كولونيا رخي�سة

بعد ظهرية من الأ�سمنت
واأربعني دولراً

ير�سلها كل هاللني

لأبيه املجدور.
.........................

يتو�سد ُفتات اأحالمه،
ُمطفئاً �سهريج ال�سم�س

بلم�سة زٍر يف خميلته
وينام.

اإ�ساءة )4(:

)اإىل عبداهلل ال�سبب:
هناك اأ�سباب اأخرى لالآن)1(*،

والليايل و�سحاياها(: حممد احلارثي )2(97*

�لثاين  �ل�صعري  �ل��دي��و�ن  م��ن  �لثانية  �ل�صفحة  يف  ج��اء 
حاها( بطبعته �الأوىل �ل�صادرة  ل�«حممد �حلارثي« )كّل ليلة و�صُ

عام 1994م عن »د�ر �جلمل« باأملانيا �لتعريف �لتايل:

)ُعمان(.  �مل�صريب  1962م يف  عام  )ولد حممد �حلارثي 
من  حزمة  حا�صدً�  له  فانقاد  مبكرً�،  حياته  �إىل  �ل�صعر  ت�صلل 

* ديوان ”الآن“، باكورة اإ�سداراتي ال�سعرية: ط 1، 1996م.  -  1
* جملة الإهداء، املمهورة على ال�سفحة الأوىل من الن�سخة اخلا�سة بي من ديوانه   -  2

حاها(: طبعة اأوىل، اأملانيا 1994م. ال�سعري الثاين )كّل ليلة و�سُ

�لق�صائد ُجمعت َمرًة عام 1992م يف ومي�س من�صور�ت جنمة 
بالد�ر �لبي�صاء، حتت عنو�ن: عيون طو�ل �لنهار. يقيم متنقال 

بني �أطر�ف �الأر�س �ل�صا�صعة(..
�أ�صارت �ل�صفحة �ل�صاد�صة �إىل زمن �ملحتوى �ل�صعري  كما 
وَع�ِصيَّة  1992م  حى  �صُ بني  �لق�صائد  ه��ذه  )ُكتبت  للديو�ن: 

1994م(.

اإقرار:
يف ذلك �ل�صباح، يف ذلك �الثنني، يف ذلك �لثاين ع�صر من 
رم�صان 1439 ه�، يف ذلك �لثامن و�لع�صرين من مايو 2018م، 
�لر�قية  �لر�ئعة  �الإمار�تية  �ل�صحيفة  �جلريدة/  تلك  وعرب 
مدن«  ح�صن  »د.  �أخربنا  �أخ��ربين/  »�خلليج«،  �لوثيقة  �لو�ثقة 
بنباأ رحيل »حممد �حلارثي – طيب �هلل ثر�ه«، ومن ثم جاءت 
�ل�صحيفة  من  �صابقة  �صفحة  يف  ذ�ت��ه،  �خلرب  على  �إطاللتنا 

ذ�تها يف �ليوم ذ�ته..
»حممد  �لعاملي  �لعربي  �لعماين  �ل�صاعر  ه��و  ه��ا  ن��ع��م.. 
�حلارثي« يرتجل عن �ل�صعر، وعن �لرحالت، وعن �لرتحال بني 

قرى ومدن وعو��صم ودول وقار�ت.
رحيل  خ��رب  �حت�صينا  �صباح،  ق��ه��وة  ودون  ه��ك��ذ�،  ن��ع��م.. 
�حلارثي  »حممد  �ل�صاعر  �الأديب  �ل�صدوق  �ل�صادق  �ل�صديق 

�هلل«.. – رحمه 
نعم.. هذ� �لذي كما لو �أنك منذ يومني �لتقيته، ت�صفحت 
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لقاء  قبلة  قبلتان:  معه  وتبادلت  وقلبه  يديه  و�صافحت  وجهه، 
لكنها مل  و�لتو��صل،  قابلة لالت�صال  قبلة  وبينهما  ود�ع،  وقبلة 
�لت�صويف  بحور  يف  وغرقت  �حلياة  دروب  يف  تال�صت  قد  تتم، 
�أو مل  ا  ِمنَّ �القرت�ب  ي�صتطع  �لذي مل  �لقارب  �صقوطها من  �إثر 
بني  �لو�قفة  �لقبلة  وغرقت  فغرق،  منه..  �القرت�ب  نتمكن من 

قبلة �للقاء وقبلة �لود�ع..

د«، و�أ�صكنك ف�صيح جناته( مَّ َب �هلُل َثر�َك يا »حُمَ )َطيَّ
َم �هلُل  �أْجَرنا فيك( )�إنا هلل، و�إنا �إليه ر�جعون، وعظَّ

د. ح�سن مدن

) �سيء ما ( : رامبو العماين)1(*

�لعذب  �لعماين  و�لكاتب  �ل�صاعر  رح��ل  ر�مبو  �آرث��ر  مثل 
عمره،  من  �خلم�صينات  منت�صف  يف  باكرً�،  �حلارثي«  »حممد 
كانت  لو  حتى  �ل�صاعر،  حياة  ر�مبو.  حال  هو  كما  دونها،  �أو 
باكرً�،  �ل�صعر�ء يرحلون  ق�صرية، هي جمموعة حيو�ت، فكاأن 
مطمئنني �إىل �أنهم يف حيو�تهم �لق�صرية، عا�صو� �حلياة �أكرث 

ما يفعل �ملعمرون.
�ل�صبه بني حممد �حلارثي و�آرثر ر�مبو لي�س هنا، و�إمنا يف 
�أمر �آخر �أكرث �أهمية، هو �ل�صغف بالرتحال. وبني ترحال و�آخر 
رمبا  �الأنفا�س،  اللتقاط  رمبا  عمان،  يف  وقفات  ثمة  للحارثي 
د. ح�سن  بقلم  28/05/2018م،  الثنني  ”اخلليج“ الإماراتية:  امل�سدر، �سحيفة   *  -  1

مدن – البحرين.

�أر��صي  للتزود برو�ئح �لوطن، الأنه �صرعان ما يرحل، قا�صدً� 
�هلل �لو��صعة.

ر�مبو وترحال حممد �حلارثي.  ثمة فرق مهم بني ترحال 
�ل�صعر.  هجر  �أن  بعد  رحالة  �أ�صبح  بامل�صي،  �مل��اأخ��وذ  �الأول، 
خّلده  �لذي  �ل�صعر  لكتابة  �أول  ق�صمني:  �إىل  حياته  ق�ّصم  كاأنه 
�لتاريخ �ل�صعري، ال يف موطنه فرن�صا وحدها، و�إمنا يف �لعامل 
كله، ليطوي تلك �ل�صفحة، ويفتح �صفحة �لرتحال. ولوال ب�صع 
ر�صائل كان ر�مبو يكتبها الأمه وعائلته من �لبلد�ن �لبعيدة �لتي 

ق�صدها، ملا كنا عرفنا �صيئًا عما كان يفعله يف ترحاله.
يوؤّمن  �أن  ر�مبو  على  كان  بالرتحال  �صغفه  �إ�صباع  �أجل  من 
م�صروفات ترحاله، لذ� �متهن �لتجارة، �لتي رمبا تكون، هي 
بالذ�ت، من �صرقه من �ل�صعر كلية، �أما ر�مبو �لعماين، حممد 
�حلارثي، فكان يرحل من �أجل �أن يكتب. رحالته، حتى باأ�صغر 
تفا�صيلها، �أ�صحت مو�صوعًا لكتب، تعد �إ�صافة مهمة، ونوعية، 
كان  ه��ذ�  ترحاله  يف  وه��و  �لعربي،  �لعامل  يف  �لرحالت  الأدب 
ز�هدً�، متق�صفًا، متخففًا من �أعباء �مل�صافرين، فغايته هي �أن 

يعي�س ويرى ويكتب.
�بن  بجائزة  فاز  وجناح(،  )عني  �لرحالت  يف  كتبه  �أح��د 
من  مهم  ع��دد  ب��ني  2003م،  ع��ام  �ملعا�صرة  للرحلة  بطوطة 
�لثَّقافة  يف  م�صهور  وبع�صهم  �ملعروفني،  من  جّلهم  �لكّتاب، 
�لكتاب  �إن  قالت  �لتي  �جل��ائ��زة،  جلنة  نوهت  كما  �لعربية، 
ة  دقَّ �إىل  و�صاعريتها  وطر�فتها  �للغة  �أناقة  يجمع  »لكونه  فاز 
ة باملكان  اغي للخربة �لروحية و�لعمليَّ �ملالحظة، و�حل�صور �لطَّ
حال لي�صمل �أربع  غف به، وبق�ص�صه، وبني �ت�صاع رقعة �لرتِّ و�ل�صَّ
فر غالبًا �إال مغامرة  قار�ت، من دون �أن يكون �لهدف من �ل�صَّ

غف �خلال�س به«. فر و�ل�صَّ �ل�صَّ
وهو  كتمندو«،  »حميط  �أ�صماه  �لرحالت  حول  �الآخر  كتابه 
�صرد لرحالته يف �لهماليا، �لتي ز�رها �أول مرة عام 2005م، 
ثم عاد �إليها يف 2011م، ل�صعوره ب�صرورة ذلك لو�صع �لكتاب 

�لذي �أ�صبح بني �أيدي �لقر�ء.
�حلارثي  حممد  �إىل  ن�صر  مل  �إن  ناق�صًا،  �حلديث  �صيكون 
بينها  �ل�صعرية،  �ملجموعات  من  عدد  له  �صدر  �لذي  �ل�صاعر، 
»عيون طو�ل �لنهار«، »كل ليلة و�صحاها«، و»�أبعد من زجنبار«، 
بقلم  للكتابة  و»ع���ودة  ���ّل«،  مُتَ ال  و»لعبة  ح���و�ء«،  و»ف�صيف�صاء 

ر�صا�س«، �إ�صافة �إىل رو�ية »تنقيح �ملخطوطة«.
حني كّرمه حمبوه و�أ�صدقاوؤه يف عمان ب »جائزة �الإجناز 
ل�صانه  على  عنو�نه  �أتى  كتابًا،  �أ�صدرو�  2014م،  عام  �لثقايف« 
»حياتي ق�صيدة، وددتُ لو �أكتبها«، لكن من قال �إنه مل يكتبها؟



نا�صر البكر الزعابي

رفيق   , دافئة  رم��اٍل  ف��وق  واأوه��ام��ه  اأح��ام��ه  بني  ال�ضائع 

من   , واملظات  ال�ضيد  مراكب  �ضديق   . والنوار�س  ال�ضطئان 

 , الب�ضارات  من  �ضيئًا  ينل  ومل   , م�ضارات  بعّدة  حياته  م��ّرت 

والتحّوالت   , به  املحيطة  باالأمكنة  تع�ضف  التي  التعّرجات 

تاأّماته  اأمل يف قلب ) جو ( , حتى  القا�ضية مل ترتك ف�ضحة 

وخلوته مع نف�ضه يقاطعها هدير املوج الدائم , واجلّو الغائم, 

والليل الطويل , ليل الهواج�س واالأهوال , فهل كتب عليه البوؤ�س 

اأهي   , الكرب  حتى  ال�ضغر  منذ  واحلرمان  والعجز   , وال�ضقاء 

يف  التحليق  ليوا�ضل  عمدًا  طم�ضها  حقيقة  اأم  باكرة  كهولة 

ارتفاعاٍت منخف�ضة لعّله يبلغ مناه ومبتغاه

الكثÒ الكثÒ من حكاية ) جو (
احلياة قطار �سريع ما اجتازه حلم ، 

و ما هو مقبل عليه وهم
» فريدريك �سوبان « مو�سيقار فرن�سي- بولندي

القرى  اإح���دى  يف  معها  ت��رع��رع   , �ضحيقة  ه��اوي��ة  الفقر 
املنيع  ال�ضمت حاجزه   , املا�ضي  القرن  �ضتينيات  منذ  النائية 
اأمام املتطّفل ال�ضنيع , واملند�س الو�ضيع , الذي ي�ضمت باآالمه 
وانك�ضاراته يف عز احتياجه لليد احلانية التي تربت على كتفه 
ال�ضمراء �ضحية �ضم�ٍس حارقة  بالتعب واالأفكار ,ب�ضرته  املثقل 
,املظّلة  حياته  عن  كثريًا  تغب  مل   , البائعات  اإحدى  تقول  كما 
ال�ضفراء متّيزه عن بقية العاملني واملناف�ضني على تقدمي خدمة 
لل�ضّياح , يف اإحدى �ضواطئ املدينة , الريح قا�ضم م�ضرتك بني 

القائمون على ال�صمت

القاع وال�صياع
يف حكاية ) جو (

اأ�سابني منِك من الأمل اأكرث مما كنت اأتوقعه من اأي كائن ، ولكن بهذا 
القدر من ال�سيق ، يبقى وجهِك يل وجه ال�سعادة واحلياة.

» األبري كامو »
فيل�سوف فرن�سي- جزائري
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للجيل  در�ضًا  اأ�ضبحت  التي  البليغة  حكمته   , واخل�ضارة  الربح 
القادم ,الع�ضبية امل�ضطنعة تخفي اأملًا اأمّل به الحقًا.

اأعمق مو�سوع يف تاريخ الإن�سان هو �سراع ال�سك واليقني
» يوهان غوته « اأديب اأملاين
ال�ضراكة مع �ضريك احلياة , ورفيق الدرب مدخل مل�ضارين 
خمتلفني , بني حلم االأبّوة ونار املرارة , فهناك ي�ضتقر خنجر 

يف خا�ضرة ) جو (.
�ضورته  ن�ضف  جمنون  �ضراخ  اإىل  حت��ّول  امل�ضتمر  �ضياحه 
بتحطيم  يقوم  كا�ضر  وح�س  وكاأنه   , اجلميع  قلوب  يف  الوقورة 
الق�ضبان واالأغال لينق�ّس على كل من حوله , لكنه ويف قرار 
وا�ضت�ضام  متخاذل  ا�ضتنكاٍر  يف  اخلنوع  قاع  اإىل  يعود  نف�ضه 
�ضفحٍة  وفتح   , والعفو  وال�ضفح  بالت�ضامح  متذّرعًا   , مطلق 
لكنه   , حني  بعد  ول��و  يتحقق  احللم   لعل  احلياة  مع  جديدة 
�ضرعان ما يكت�ضف اأن اأغلب ح�ضاد العمر �ضيذهب اإىل مكاٍن 
ينتظر  وكاأنه ح�ضان عجوز  مذمومًا مدحورًا  رحيله  بعد  اآخر 

النهاية احلتمية بعد �ضباٍق طويٍل مع احلياة.
ال�ضحكات ال�ضامتة , و�ضخرية املاّرة من تركيبته النف�ضية 
املحزنة , املطارق ت�ضرب جمجمته با رحمة اأو �ضمري , مل يعد 
يكرتث بالزبائن وبلغة االأرقام والتكاليف وامل�ضاريف , مل يعد 
يهتم ب�ضيء على االإطاق �ضوى اأن �ضريك احلياة رحل مع اآخر 

تاركًا له الويات واحل�ضرات واالأوجاع االأبدية.

اإذا كنت تخ�سى اخليبة ، فتجّنب الثقة املطلقة منذ البداية
» األربت اآين�ستاين «  عامل اأمريكي

,واأنفا�س  الكام  ورحيق   , الطعام  وجبة  ي�ضاركه  اآخر  ظّل 
احلب الذي يحت�ضر , وامل�ضتقبل املظلم املخيف , با �ضنٍد اأو 
بح�ضرٍة كربى   , اأخرى  برائحٍة  العطر ميتزج  األيف,   اأو  عقٍب 
 , باأ�ضره  الكوخ   , �ضاحبة  بقيت يف خزانة  القطنية  واملاب�س   ,
اأ�ضبح ال لزوم له بعد اأن بقي وحيدًا �ضريدًا يكتفي بنظرة عابرة 

اإىل النجوم.
ت�ضكٍع  بني   , اآخر  خيارًا  له  ترتك  مل  الوا�ضحة  االنهزامية 
ووحدة وقهر و اإذالل , تطارده الكوابي�س , قّرر اأن يحكي ق�ضته 
اإىل البحر  اإىل اجلميع ليخّفف عذاباته امل�ضتمرة , لكنه يختنق 
املعزول  ركنه  اإىل  ليعود  احلكاية  �ضرد  يف  ويف�ضل   , بالكلمات 

وعامله امل�ضلول .
القوارب واالأ�ضجار , ال�ضّياح والزوار , الزاد االأخري ملوا�ضلة 

الرحلة رغم ق�ضوة الوحدة وفراق االأحّبة.
ما اأ�ضعب غربة االأرواح , عذرًا ) جو ( لقد خذلك اجلميع 

ام�س وا�ضتمر لعل اهلل يكتب لك ال�ضعادة يف قادم االأيام

ملاذا ل نخرج من جحورنا.. ونك�سر قوقعاتنا ونطل بروؤو�سنا 
لنتفرج على الدنيا ونتاأمل

» م�سطفى حممود « فيل�سوف م�سري
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 , الربوتينية  العنا�ضر  دون  باللحوم  االكتفاء   � ال�ضرورة  عند   � ميكن 

ولكن ال ميكن اال�ضتغناء جملة عن اخل�ضراوات والفواكه , الأن املاء املوجود 

يف األياف اخل�ضراوات هو ماء حيوي , غني بالعنا�ضر املعدنية التي تن�ضم 

طليعتها  ويف   , اإليها  يحملها  ال��ذي  ال��دم  بطريق  ن�ضجنا  خايا  اإىل  ح��ااًل 

املنغنيز,   , البوتا�ضيوم   , ال�ضوديوم   , الكربيت   , الكال�ضيوم   , )احلديد( 

اجل�ضم  ت��وازن  حلفظ  عنها  ي�ضتغنى  ال  عنا�ضر  وه��ي   , اليود   , النحا�س 

وم�ضدرها اخل�ضراوات اخل�ضر , اإىل جانب ما حتويه من 

فيتامينات ) اأ , ب1 , ب2 , ب ب pp , ج ( .

عن�ضر  اأن  اإىل  هنا  االإ���ض��ارة  وجت��ب 

بوفرة بني  املوجود   � البوتا�ضيوم 

هو   � العنا�ضر  هذه 

�ضاحب الدور الرئي�ضي واجلوهري , الأن التعادل ال�ضود يومي البوتا�ضي هو 

االأ�ضا�س املكني حلالة التوازن يف اخللية احلّية , وحني يختل هذا التوازن 

اخلايا  اختال  عنه  وينتج  تعبها  اإىل  ذلك  فيوؤدي   � اخللية  و�ضع  يختل 

الدماغية الذي يوؤدي اإىل االأرق , ولذا جند االأطباء حني ي�ضكو مر�ضاهم 

من االأرق وال�ضهاد ين�ضحون لهم بتناول اأطعمة من اخل�ضراوات اخل�ضر 

الغنية مبادة البوتا�ضيوم .

وميزاتها  اخل�ضراوات  اأق�ضام 

:

تنق�ضم اخل�ضراوات 

اأحدهما   , ق�ضمني  اإىل 

بي�س(  )خ�����ض��راوات 

الإن�سان  غذاء  ميزان  يف  اأ�سا�سّياً  دوراً  تلعب  الطازجة  اخل�سراوات  اإن 
لأنها تقدم جل�سمه العنا�سر القلوّية التي تزيل اآثار الأحما�ض التي ترتكها 

الأغذية الربوتينية غري النباتية يف اجل�سم .
واإىل جانب هذا فهي تقدم له ـ مع الفواكه ـ املورد الغزير من الفيتامينات 

الثمينة والأمالح املعدنية والعنا�سر ال�سرورية الأ�سا�سية للحياة .
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عبد اخلالق اخلواجة
باحث يف طب الأع�صاب

اخل�صراوات

The Legume



اليخ�ضور  يف  فقرية  وه��ي   , والفا�ضولياء   , واللفت   , كامللفوف 

بكرثة  توجد  فا   , املن�ّضطة  امللونة  املادة   )Chlorophylle(

 , وامللوخية   , كاخل�س   ) خ�ضر  خ�ضراوات   ( والثاين   ,

والبقول , وال�ضلق وغريها من ذوات االأوراق , فهي 

غنية مبادة اليخ�ضور ولذا يح�ضن تناولها بكرثة.

الكبرية  االأوراق  ذات  واخل�����ض��راوات 

تعطي الكاروتني واحلديد والكل�س وفيتامني 

ج و ب2 , بينما ال�ضغرية االأوراق ال حتوي 

�ضيئًا من هذه الفيتامينات.

ن�ضبًا  حت��وي  اخل�����ض��راوات  وجميع 

اأو   � كلها  الفيتامينات  م��ن  خمتلفة 

بع�ضها � ومن املعادن واالأماح , واملواد 

املن�ضطة , وال�ضرورية جل�ضم االإن�ضان 

, ولذا اعتربت من اأعظم مواد الغذاء 

التي ال ميكن اال�ضتغناء عنها .

كيف نت�ضرف مع اخل�ضراوات :
تطبخ  اأن  يجب  اإن اخل�ضراوات   ��

كال�ضمن   � د�ضمة  م��واد  ب��دون 

� بل ت�ضاف  وال��زي��وت  وال��زب��دة 

والطبخ   , ن�ضجها  ب��ع��د  اإل��ي��ه��ا 

حتفظ  الأنها  اأح�ضن  البخارية  بالطنجرة 

اأكرب مقدار ممكن من املعادن والفيتامينات .

�� ال تق�ضر اخل�ضراوات �ضلفًا � اأو تنقع يف املاء طويًا , الأن التق�ضري والنقع 

يفقدانها معادنها وبروتيناتها وفيتاميناتها .

�� يكفي املاء القليل ل�ضلقها وطبخها , وال ت�ضلق مك�ضوفة , الأن اأوك�ضجني 

الهواء ميت�س منها فيتامني ) ج ( وال تو�ضع البهارات ورب البندورة 

على اخل�ضراوات .

�� اإ�ضافة ال�ضودا اإىل اخل�ضراوات تفقدها املعادن والفيتامينات ونكهتها 

.

, وملعان  , املحتفظة ب�ضابتها  اأن تختار اخل�ضراوات الطازجة  �� يجب 

لونها .

الفا�ضولياء  اأو  والبازالء   , املتجعدة اجللدة  البندورة  �ضراء  �� يحذر من 

ذات القرون الذابلة , والبطاطا اأو الب�ضل النابتة عيونها .

�� فائدة اخل�ضراوات املطبوخة يف مرقها , فا ي�ضح اال�ضتغناء عنه يف 

حال من االأحوال .

ب��ني اخل�����ض��راوات اخل�ضر  ت��ن��اول اخل�����ض��راوات  ال��ت��ن��اوب يف  ���� يجب 

الغذائية  امل��واد  على  احل�ضول  اأج��ل  من   , البي�س  واخل�����ض��راوات 

املوجودة يف كل من الق�ضمني .

اخل�ضراوات الياب�ضة :
 , الفا�ضولياء   , الفول   , , احلّم�س  العد�س  الياب�ضة مثل  اخل�ضراوات 

اأن يقوم مقام   � � اإىل حد ما  البازالء غنية بالربوتني النباتي الذي ميكنه 

مثل   , معها  طازجة  نباتات  ن�ضرك  اأن  يجب  ول��ذا   , احليواين  الربوتني 

البقدون�س , النعنع , الطرخون , الكرف�س , الر�ضاد , الكزبرة , ال�ضعرت , 

لنح�ضل على النفع من جميع االأنواع , كما يجب اأن نح�ضن اختيار النباتات 

الياب�ضة اأي�ضًا , كما نختار اخل�ضر , واإذا كان ال ي�ضح االقت�ضار يف غذائنا 

على املواد احليوانية , فكذلك ال يجوز االقت�ضار على املواد النباتية , بل 

عر�ضنا  واإاّل   , �ضليمة  تبقى  اأن  الأج�ضامنا  اأردن��ا  اإذا  النوعني  من  التنويع 

�ضحتنا الأنواع كثرية من العلل واالأمرا�س .

ع�ضÒ اÿ�ضراوات :
..... ( هي مثل  الكرف�س   � � اجلزر  البندورة  وع�ضري اخل�ضراوات ) 

ع�ضري الفواكه , حتوي عنا�ضر مفيدة ومعادن هامة ومواد ثمينة ملكافحة 

ال�ضموم , ولتن�ضيط اجل�ضم , وتنظيف ح�ضاياه فيجب اأن نتناولها باعتدال, 

ودرجة   , نوع  كل  فائدة  مزجها  يف  ن��درك  اأن  ثم   , اختيارها  نح�ضن  واأن 

الكولي�ضرتول,  اأنها غنية مبادة  نعرف  واأن   , االأخرى  االأنواع  ان�ضجامه مع 

وبالتهاب   ) الروماتيزم   ( بالرثية  امل�ضابون  يتناولها  اأن  يجوز  ال  واأن��ه 

املفا�ضل .

اŸراجع :
ــ قامو�ض الغذاء والتداوي بالنبات للموؤلف ) اأحمد قدامة ( .

ــ بع�ض املراجع العربية الهامة .
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تطوف يف غرناطة, املدينة اجلميلة التي يعترب ق�ضمها القدمي, هو 
اأن  منها, حتاول  العرب  رحيل  منذ  اأنها  رغم  لل�ضياح,  واالأجذب  االأهم 
تكّون فّنًا خا�ضًا بها يف العمارة مع تتايل ملوكها ووالتها خال )500( 
عام من رحيل العرب, فقد ظّل الرتاث املعماري العربي �ضاخمًا اليهتز 

لكل هذه االأ�ضكال اجلديدة.. 
املدينة  هذه  �ضفر  لتقراأ  التاريخ  اإىل  العودة  يف  ذاكرتك  وتبداأ    
االأندل�ضية اجلميلة, حيث كان للعرب فيها تواجد يف العمق.. فقد كانت 
اآخر معاملتهم يف االأندل�س حتى �ضقطت عام 1492 بيد االإ�ضبان ب�ضكل 
التي تعر�ضوا لها والنريد  املاآ�ضي  نهائي حيث رحل العرب عنها مع كل 

الدخول يف التفا�ضيل.
  بعد هزمية املوحدين يف معركة العقاب عام 609 للهجرة )1212 
للمياد( جتزاأت االأندل�س واأخذت مدنها ت�ضقط واحدة بعد واحدة بيد 
االإ�ضبان من جزر الباليار اإىل قرطبة وبلن�ضية واإ�ضبيلية وقاد�س وغريها..

للهجرة )1238(   635 اإمارتها  اأ�ض�س  التي  يبق �ضوى غرناطة   ومل 
للمياد االأمري حممد بن يو�ضف بن ن�ضر امللقب الغالب باهلل..

  كانت اإمارة غرناطة ت�ضم القطاع اجلنوبي من االأندل�س غرناطة 
ومالقة واملريية واأجزاء من �ضواحي مناطق قرطبة وا�ضبيلية وقاد�س.. 
�ضمدت تلك االإمارة الأكرث من قرنني ون�ضف �ضامدة اأمام كل املحاوالت 
النهيارها.. وكانت املواقع اال�ضرتاتيجية كجبل طارق وطريف واجلزيرة 
يف  للمرينيني  اأخرى  وتارة  غرناطة,  حلكام  تارة  تخ�ضع  اخل�ضراء, 

املغرب.. 

  ويف عام 706 للهجرة ) 1306 للمياد( فر�ضت غرناطة نفوذها 
النفوذ موجودًا حتى  ال�ضيا�ضي على حكومة فا�س يف املغرب وظّل ذلك 

793 للهجرة )1390 للمياد(
  ومع تغري ميزان القوى يف مطلع القرن التا�ضع الهجري, اخلام�س 
البحرية  قوتها  كانت  التي  والربتغال,  ا�ضبانيا  ل�ضالح  امليادي  ع�ضر 
واآراغون  ق�ضتالة   ونتج عن احتاد دولتي  تعاظمت يف ذلك احلني..  قد 
اآراغون مع  بعد التناف�س يف العداء.. وذلك نتيجة زواج فرديناند ملك 
اإيزابيا ملكة ق�ضتالة, اأ�ضبح ميزان القوى مييل ل�ضاحلهما متامًا.. من 
هذا االحتاد جاء القرار بال�ضيطرة على اإمارة غرناطة وابتاعها وطرد 

العرب منها..
 كانت غرناطة يف ذلك احلني يف �ضعف �ضديد نتيجة اخلاف بني 
ملوك غرناطة  اآخر  )اأبو عبد اهلل حممد(  فقد عمد  يحكمونها  الذين 
اإىل حماربة والده ال�ضلطان )اأبي احل�ضن( وعمه )اأبي عبد اهلل الزغل( 

متيحًا لاإ�ضبان اال�ضتياء على غرناطة .. 
بداأ فريناندو ايزابيا ح�ضار املدينة, ومل جتد املقاومة نفعًا اأمام 
اال�ضت�ضام املذل املفاجئ الذي اأعلنه )اأبوعبد اهلل ال�ضغري( الذي بكى 

وهو يغادر املدينة واأمه تردد وراءه :
 ))   ابك مثل الن�ضاء ملكًا م�ضاعًا    مل حتافظ عليه 

مثل الرجال  ((
  وتفا�ضيل الق�ضة اأن )) اأبا احل�ضن (( ظّل �ضامدًا اأمام فرديناندو 
فطلب  الزغل,  الأخيه  بامللك  فعهد  ال�ضيخوخة,  اأدركته  حتى  اإيزابيا 
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اأوراق م�صـافر

د. طالب عمرانالق�صر الأحمر يف غرناطة



)اأبوعبد اهلل ال�ضغري( العون من ملكي ق�ضتالة واأراغون �ضد عمه..
اإمارة غرناطة واحدة واحدة حتى مل يبق �ضوى   وبداأ �ضقوط مدن 
ي�ضلم  اأن  قبل  ال�ضغري  اهلل  عبد  اأبو  فيه  تقوقع  الذي  احلمراء  ق�ضر 

املدينة للملكني وهو يبكي..
العرب  باأهلها  والتنكيل  مكتباتها  وحرق  غرناطة  اجتياح  ورغم    
املعماريني  �ضاهدًا على عظمة  املعماري  الفن  التي جرت, ظّل  واملذابح 

العرب..
بنى احلكام اجلدد ق�ضرًا مطعمًا بالفن القوطي, اأما ق�ضر احلمراء 

قد يزوره النا�س ب�ضكل �ضريع دون اأن يلفت انتباههم..
  لقد ظل ق�ضر احلمراء حتى االآن بعد اأن اأكرث من )خم�ضة قرون 
بني  ملوك  �ضابع  الق�ضر  هذا  بنى  لقد  ال�ضنوات(  من  العقدين  ونحو 
اأخرى  اأجنحة  بعده  ال�ضاطني  بع�س  وزاد  يو�ضف  احلجاج  اأبو  االأحمر 

على الق�ضر..
غرناطة,  مدينة  على  م�ضرفة  ه�ضبة  على  احلمراء  ق�ضر  اأقيم    
لتكون مدينة ملكية الأمراء بني ن�ضر اأو بني االأحمر, وقد اأحيطت هذه 
والدور  الق�ضور  داخلها  واأن�ضئت  احل�ضينة,  واالأبراج  باالأ�ضوار  املدينة 

والدواوين..
  ومتيز البناء املمتد لق�ضر احلمراء, باخل�ضرة, الأن اله�ضبة غنّية 
بقيت  التي  القليلة  الق�ضور  من  احلمراء  ق�ضر  اإن  واالأحراج  بالغابات 

�ضاملة حتى اليوم, وهو ميثل اأدّق واأجمل الفنون املعمارية االإ�ضامية..
  ومتتد اأ�ضوار مدينة احلمراء كما ميكن اأن ن�ضميها بطول )740( 

مرتًا وعر�س )220( مرتًا وقد زود ال�ضور بعدد من االأبواب, منها باب 
ال�ضريعة اأو باب العدل الذي اأن�ضاأه ال�ضلطان يو�ضف )اأبو احلجاج(..

  زود ق�ضر احلمراء ب� )22( برجًا مربع ال�ضكل ي�ضل ارتفاع بع�س 
هذه االأبراج اإىل )25( مرتًا.. واإىل الغرب من اله�ضبة هناك الق�ضر 

احلمراء و�ضيدت جمموعة من الق�ضور واالأ�ضوار..
  ندخل من باب العدل الذي يف�ضي اإىل ميدان احلب, فتنفتح اأمامنا 
جمموعة من الق�ضور واالأجنحة من ) امل�ضور( ودار الذهب, اإىل جناح 
الربكة اأو الريحان, اإىل جناح االأ�ضود, ثم الق�ضر ال�ضيفي املنعزل الذي 
وي�ضم  والدواوين  الوزراء  مقر  هو  امل�ضور(  و)  العريف..  بجّنة  يعرف 

قاعة جلو�س ال�ضلطان و�ضماع ال�ضكاوي وق�ضايا النا�س يف االإمارة.. 
  اأما اأجنحة الق�ضر فمكونة من طابق واحد �ضقفت قاعاته بالقباب.. 

اأو من طابقني حتتل فيهما غرف النوم الطابق العلوي..
بناء  من  ويتاألف  الريحان  اأو  الربكة  جناح  هو  االأجنحة  واأكرب    
اجلناح  فتعطي هذا  ال�ضحن,  على طول  بركة متتد  تتو�ضطه  م�ضتطيل 
واأعمدتها..  بعقودها  املباين  �ضور  فيها  تنعك�س  حيث  خا�ضًا  جمااًل 
ويحاذي �ضلعيها ال�ضغريين رواقان يف كل منها �ضبع قناطر ذات عقود 

حدودية حممولة على االأعمدة.. 
  جنول يف الق�ضر ونحن ن�ضعر بامتداد التاريخ يف اأعماقنا, فنكهة 
فيه مند  كنا  عامل  على  نطل  ونحن  العروق,  تنب�س يف  مازالت  التاريخ 

فروعنا االإن�ضانية يف كل مكان .. 
   وللحديث بقي��ة ... 
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االإ�ضام, وقد فر�ضه اهلل تعاىل  اأركان  الركن اخلام�س من  احلج هو 
َنّ  اإَِلْيِه �َضِبيًا َوَمْن َكَفَر َفاإِ ا�ِس ِحُجّ اْلَبْيِت َمِن ا�ْضَتَطاَع  ِ َعَلى الَنّ ّ بقوله: »َوهلِلَ
َلّى اهلُل َعَلْيِه َو�َضَلَّم: »ااْلإِ�ْضَاُم  َ َغِنٌيّ َعِن اْلَعامَلِنَي« وَثَبَت َعْن َر�ُضوِل اهلِل �ضَ اهلَلّ
َو�َضَلَّم,  َعَلْيِه  اهلُل  َلّى  �ضَ اهلِل  َر�ُضوُل  ًدا  َمّ حُمَ َنّ  َواأَ اهلُل  اإِاَلّ  َلَه  اإِ اَل  ْن  اأَ َت�ْضَهَد  اأَْن 
ِن ا�ْضَتَطْعَت  َجّ اْلَبْيَت اإِ اَن, َوحَتُ وَم َرَم�ضَ َكاَة, َوَت�ضُ َاَة, َوُتوؤِْتَي الَزّ َوُتِقيَم ال�ضَّ
َعَلْيِه  اهلُل  َلّى  �ضَ اهلِل  َر�ُضوُل  َخَطَبَنا  َقاَل:  ُهَرْيَرَة,  اأَِبي  وَعْن  �َضِبيًا«  اإَِلْيِه 
وغريها  وا«  َفُحُجّ  , َجّ احْلَ َعَلْيُكُم  اهلُل  َفَر�َس  َقْد  ا�ُس  الَنّ َها  »اأَُيّ َفَقاَل:  َو�َضَلَّم, 
وباإجماع  وال�ضنة  بالكتاب  ورد  وما  ثابتة  احلج  االأحاديث..ففري�ضة  من 
 , كفر  فقد  احلج  فري�ضة  اأنكر  من  فاإنه  ا  قطعًيّ اإجماًعا  قاطبة  امل�ضلمني 
ومن اأقر بها وتركها تهاوًنا فهو على خطر, اإذ كيف تطيب نف�س املوؤمن اأن 
يرتك احلج مع قدرته عليه مباله وبدنه, وهو يعلم اأنه من فرائ�س االإ�ضام 
اأداء هذه الفري�ضة, وهو  واأركانه؟  ! كيف يبخل باملال على نف�ضه ودينه يف 
ينفق الكثري من ماله فيما تهواه نف�ضه, وكيف يبخل بنف�ضه عن التعب يف 
يتثاقل عن  الفانية؟! وكيف  اأمور دنياه  بالتعب يف  نف�ضه  احلج, وهو يرهق 
يرتاخى  وكيف  واحدة,  مرة  �ضوى  العمر  يف  يجب  ال  وهو  احلج,  فري�ضة 
عامه.  بعد  اإليه  الو�ضول  ي�ضتطيع  ال  لعله  يدري  ال  وهو  اأداءه,   ويوؤخر 
واعلم اأيها امل�ضلم باأن احلج واجب من جهة وم�ضتحب من جهة اأخرى, فهو 
واجب على امل�ضلم يف العمر مرة, واأما من حج فري�ضته فاإنه يكون �ضنة يف 
يناله احلاج من جزاء عند اهلل  وفيما  الواردة يف ف�ضله,  حقه لاأحاديث 
تعاىل اإذا اأخل�س النية هلل عز وجل � واأدى حجه على وفق ما جاء به الر�ضول 
االأمني )�ضلوات اهلل و�ضامه عليه( , وهذان �ضرطان ال بد منهما يف قبول 
ا هلل عز وجل , وال�ضرط االآخر: اأن  العمل, وال�ضرط االأول: هو اأن يكون خال�ضً
يكون �ضواًبا, اأي : موافًقا لهدي النبي وهذا هو معنى قوله � عز وجل � »ِلَيْبُلَوُكْم 
ُكْم اأَْح�َضُن َعَمًا » وقال ذلك غري واحد من ال�ضلف � ر�ضوان اهلل عليهم اأَُيّ

 

 وقد جمع بع�س الف�ضاء هذين ال�ضرطني يف نظم, فقال: 
واعلم باأن الأجر لي�ض بحا�سل           اإل اإذا كـــــانت لـــه �سفــــــــــــتان

لبَدّ من اإخـــــــــــال�سه ونقــــــــــــائه          وخلــــوه من �ســــــــائــر الأدران
وكذا متـــــــــابعة الـــر�سول فاإنـــها          �سرط بحــــكم نبينا العــدنان

فمن يذهب الأداء فري�ضة احلج, يعود كمن ولدته اأمه, نقّيًا من الذنوب 
اأف�ضل  من  وقربة  عمًا  يعترب  فاحلج  عظيمة  ف�ضائل  وللحج  واخلطايا. 
عليه  اهلل  �ضلى  اهلِل  »ر�ضوَل  اأن  حيث  تعاىل,  اهلل  عند  واالأعمال  القربات 
ماذا؟  ثم  قيل:  ور�ضولِه.  باهلِل  اإمياٌن  فقال:  اأف�ضُل؟  العمِل  اأُيّ  �ُضِئَل  و�ضلم 
قال: اجلهاُد يف �ضبيِل اهلِل. قيل: ثم ماذا؟ قال:َحٌج مربوٌر« فاحلج يعدل 
وعّمن  اجلهاد,  على  يقدر  ال  عمن  ينوب  اأّنه  كما  اهلل,  �ضبيل  يف  اجلهاد 
اأّنه  كما  اجلّنة,  �ضوى  وال جزاء  ثواب  املربور  للحج  يوجد  وال  به.  يكلف  ال 
اهلل  �ضيف  احلاج  اأن  وحيث  الذنوب.  وغفران  اخلطايا  تكفري  يف  �ضبب 
ووافد عليه ومن يفد اإىل اهلل فاإن اهلل تعاىل يكرمه, حلديث: )الغازي يف 
�ضبيِل اهلِل عَزّ وجَلّ , واحلاُجّ , واملعتِمُر , وْفُد اهلِل دعاهم فاأجابوٌه, و�ضاأُلوُه 
فاأعطاهم(. وهذه الفري�ضة دائمة م�ضتمرة, لذا وجب على امل�ضلمني تاأدية 
هذه الفري�ضة العظيمة قبل اأن ياأتي يوٌم يعجزون فيه عن اأدائها. كما اأنه 
من اأعظم ف�ضائل احلج هي اإظهار عبودية امل�ضلم هلل تعاىل وخ�ضوعه له, 
كما اأّنه يعّد طهارة النف�س, ورافع ملعنويات امل�ضلم, مقويا اأمله باهلل, معتادًا 
اأعظم مظاهر  على الطاعة واالنقياد هلل تعاىل, ويعترب احلج مظهرًا من 
امل�ضاواة, فت�ضقط به كّل االعتبارات واملظاهر التي جتعل هناك متايًزا بني 
الفقري,  والغني مع  االأمري مع اخلادم,  وزينة, فيجتمع  النا�س من ماب�س 
فيه  لي�س  واحدًا  لبا�ضًا  يلب�ضون  االأ�ضود,  مع  واالأبي�س  املاأمور,  مع  وال�ضيد 
متييٌز بني عبٍد واآخر, ليعلمنا اهلل �ضبحانه وتعاىل اأّن النا�س عنده �ضوا�ضية, 

ال تفريق بينهم.. , 
فر للحّج له اداب  ال�َضّ باإذن اهلل تعاىل فاإن  وملن نوى احلج هذا العام 
االأدعية  على  املحافظة  للحاّج  فُي�ضتحّب  عليها  احلفاظ  احلاج  على  يتعني 
فر  ال�َضّ الّنبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم كُدعاء  الواردة عن  واالأذكار امل�ضروعة 
كوب. ُي�ضتحب للحاّج اتباع �ُضّنة االأولني واالآخرين وهي الو�ضية؛  ودعاء الُرّ
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احلج .. مو�صم املـغــفــرة
�ضريف حممود وحيد



فيو�ضي اأهله بتقوى اهلل تعاىل, وُي�ضتحب كتابة الو�ضية اخلطّية يذكر فيها 
ا�س, ويرد الودائع واالأمانات اإىل  يون وااللتزامات املالّية للَنّ ما عليه من الُدّ
اكر هلل  الح الَذّ فيق ال�ضَّ اأهلها اأو ي�ضتاأذنهم يف بقائها. ُي�ضتحب اختيار الَرّ
اأحكام احلّج قبل مغادرة باده  يتفقه يف  فر.  ال�َضّ اأعباء  املُعني على  تعاىل 
نوب  الُذّ من  الَتّوبة  واأحكامه.  احلّج  م�ضائل  من  عليه  اأُ�ّضِكل  عّما  وؤال  وال�ُضّ
واملعا�ضي والَنّدم على ما م�ضى من الَتّفريط يف طاعة اهلل والعزمية على 
يب الأّن اهلل  عدم العودة اإليها. يختار للحّج نفقًة طيبًة من املال احلال الَطّ
طيٌب وال يقبل من العبد اإال طيًبا. يبتعد عن جميع املعا�ضي فا يعمد اإىل 
اإيذاء اأحٍد بل�ضانه, وال بيده, وال يزاحم احُلجاّج زحاًما يوؤذيهم, وال ينقل 
اإال باحُل�ضنى,  اأ�ضحابه وال غريهم  النميمة, وال يقع يف الغيبة, وال يجادل 
ويتجَنّب الكذب, وال يفرتي على اهلل الكذب. يق�ضد باحلّج وجه اهلل تعاىل 
اأو  نيا  الُدّ حطام  ه  حِجّ من  املق�ضد  يكون  اأْن  من  ويحذر  اإليه,  والَتّقرب 

معة. ياء وال�ُضّ املفاخرة, وحيازة االألقاب, والِرّ
ويبداأ مو�ضم احلج يف اأول ع�ضرة اأياٍم من اأيام ذي احلجة, ولهذه االأيام 
الع�ضر ولياليها ف�ضل كبري وما من دليل على هذا اأكرث من ق�ضم اهلل تعاىل 

والوتر هل يف ذلك ق�ضم  وال�ضفع  وليال ع�ضر  تعاىل )والفجر  قوله  بها يف 
لذي حجر( وقد اأجمع العلماء باأن الليايل الع�ضر املق�ضودة باالآية الكرمية 
الكرمي �ضلى  ر�ضولنا  واأو�ضانا  االأوائل من ذي احلجة.  الع�ضر  الليايل  هي 
اهلل علية و�ضلم ب�ضيامها حتى يوم عرفة لغري احلاج حيث جاء باحلديث 
ال�ضريف »قال بن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما عن النبي �ضلى اهلل عليه و �ضلم 
اليوم  اأول يوم من ذي احلجة غفر اهلل فيه الأدم ومن �ضام هذا  اأن  قال: 
يو�ضف ومن  ل�ضيدنا  ا�ضتجاب اهلل  الثانى  اليوم  .ويف  اآل ذنب  له  غفر اهلل 
�ضام هذا اليوم اآمن عبد اهلل �ضنة ومل يع�ضي اهلل طرفة عني .وفى اليوم 
الثالث ا�ضتجاب اهلل دعاء زكريا ومن �ضام هذا اليوم ا�ضتجاب اهلل دعاءه. 
ويف اليوم الرابع ولد �ضيدنا عي�ضى عليه ال�ضام ومن �ضام هذا اليوم نفى 
.وفى  الكرام  ال�ضفرة  مع  يح�ضر  القيامة  يوم  وفى  والفقر  الباأ�س  اهلل عنه 
اليوم برئ  ال�ضام ومن �ضام هذا  اليوم اخلام�س ولد �ضيدنا مو�ضى عليه 
حممد  ل�ضيدنا  اهلل  فتح  ال�ضاد�س  اليوم  .وفى  القرب  وعذاب  النفاق  من 
اليوم  .وفى  اأبدا  يعذبه  وال  بالرحمة  له  اهلل  ينظر  �ضامه  من  و  باخلري 
من  بابًا  ثاثون  له  اهلل  اغلق  �ضامه  من  و  جهنم  اأبواب  فيه  تغلق  ال�ضابع 
الع�ضر و فتح اهلل له ثاثون بابًا من اخلري . ويف اليوم الثامن امل�ضمى بيوم 
الرتوية من �ضامه اأعطى اهلل له من االأجر ما اليعلمه اإال اهلل .وفى اليوم 
من  و�ضنة  قبل  من  �ضنة  له  اهلل  يغفر  �ضامه  من  عرفة  يوم  هو  و  التا�ضع 

اليوم العا�ضر يكون عيد االأ�ضحى و فيه من قرب قربانا و ذبح  بعد .وفى 
ذبيحة ففى اأول قطرة من دماء الذبيحة يغفر اهلل ذنوبه و ذنوب اأوالده , 
و من اأطعم فيه موؤمنا و ت�ضدق ب�ضدقة بعثه اهلل يوم القيامة اآمنا و يكون 
 ميزانه اثقل من جبل اأحد » �ضدقت يا ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليك و�ضلم.
فيا اخوتي يف اهلل ال ت�ضيعوا هذه االأيام املباركة بدون التقرب اإىل اهلل تعاىل 
بالعمل ال�ضالح اخلال�س لوجه هلل تعاىل من �ضوم و�ضاة على وقتها و زكاة 
و�ضلة الرحم وكلمة طيبة. تقبل اهلل طاعتنا جميعا وي�ضر لكل حاج حجته 

وتقبلها منه.
كتاب  يف  ماقراأت  اجمل  من  بع�ضًا  لكم  انقل  اأن  اأود  ختامي  وقبل 
»الحتزن« للدكتور عائ�س القرنى فلهذه الكلمات اثر كبري يف تهدئة النف�س 

و�ضحذ الهمم والر�ضا بالقدر خريه و�ضره حتى تكون ا�ضعد النا�س.
واأدمن  االذكار  لزم  ومن  النجاح  هو  وال�ضاح  ال�ضعادة  هي  العبادة 

اال�ضتغفار واأكرث االفتقار فهو احد االبرار.
ليكون لك  الوالدين فاغتنمه بربهما  ال�ضعادة دعاء  اأبواب  اأعظم  من 

دعاوؤهما ح�ضنا ح�ضينا من كل مكروه.

اإذا كنت تريد ال�ضعادة. التبحث عنها بعيدًا. اإنها داخلك. يف تفكريك 
املبدع. يف خيالك اجلميل. يف ارادتك املتفائلة ويف قلبك امل�ضرق باخلري.

االإ�ضاءة واعف عن اخلطاأ  وتغا�س عن  الزلة  وتغافل عن  الغيظ  اكتم 
تكن اأحب النا�س اإىل النا�س.

و�ضواد  الوجوه  و�ضامة  من  اأجمل  النبيلة  وال�ضجايا  اجلميلة  االأخاق 
العيون ورقة املامح. الأن جمال امل�ضمون م�ضمون اأكرث من جمال ال�ضكل.

داوم على ال�ضكر. وا�ضكر ربك على نعمة الدين والعقل والعافية وال�ضرت 
وال�ضمع والب�ضر والرزق والذرية وغريها من النعم.

والوظيفة  والبيت  واملال  وال�ضورة  اإىل من هو دونك يف اجل�ضم  انظر 
والذرية لتعلم اأنك فوق الوف النا�س.

اإذا ا�ضتغرقت يف العمل املثمر بردت اع�ضابك و�ضكنت نف�ضك وغمرك 
في�س من االطمئنان.

»فاإن مع الي�ضر ي�ضرا« مع الفقر غنى. وبعد املر�س عافية وبعد احلزن 
ال�ضيق �ضعة وبعد احلب�س انطاق فا�ضتب�ضر اخلري دائمًا من  �ضرور وبعد 

اهلل.
اأكفكم.  اإليه  اأ�ضتجب لكم« ت�ضرعوا اإىل اهلل. ارفعوا  واأخريًا »ادعوين 
قدموا اإليه حوائجكم. ا�ضاألوه مرادكم. اطلبوه رزقكم. ا�ضكوا اإليه حالهم. 

ادعوه بكل مايخطر ببالكم من خري ي�ضمعكم وي�ضتجيب لكم.
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املها.. هي الكائن الأكرث ارتباطًا بالبيئة والثقافة العربية، ح�صلت 
على الكثري من الو�صف واملديح وكانت جماًل خلطط ال�صيخ زايد رحمه 
اهلل الذي عمل منذ ن�صاأة الإمارات على ا�صتقدام الأعداد منها والعمل 
مهددة  فيه  اأ�صبحت  م�صتوى  اإىل  اأعدادها  و�صلت  بعدما  حمايتها  على 
العربية  اجلزيرة  ت�صكن  التي  ال�صحراوية  الظبية  اإنها  بالنقرا�ض.. 
ال�صعراء  بهما  تغزل  اللتني  الكبريتني  العينني  �صاحبة  ال�صام،  وبادية 
وو�صفهما الكتاب وكان �صكلها جماًل للفخر والتغني يف اأكرث من جمال..  

قال فيهما ال�صاعر علي اجلهم:
َواِ÷�سِر ِة 

َ
الُر�ساف  Úََب َها 

َ
Ÿا َجلنََب �لَهوى ِمن َحيُث �أَدري َوال �أَدريُعيوُن 

�أَُكن َعلى َجمر�أََعدَن ِلَ �ل�َشوَق �لَقدمَي َوَل  ِزدَن َجمر�ً  �َشلَوُت َولِكن 
���ا �ل�ُشمِر���َش��ِل��م��َن َو�أَ���ش��لَ��م��َن �ل��ُق��ل��وَب َك���اأََنمّ ��َف��ِة  �ملُ��َث��َقمّ ِب���اأَط���ر�ِف  ُت�����َش��ُكمّ 

حماية هذه الظبية البي�صاء جميلة العينني، كانت تنطوي على اأكرث 
الإمارات وح�صب بل  لي�ض على �صعيد  نبيل وم�صوؤولية وطنية  من هدف 
على �صعيد املنطقة العربية التي ا�صتهرت يف التعلق بهذه الظبية وجمال 
عينيها يف ال�صعر واملرويات ويف الهدايا املتبادلة منذ الع�صر اجلاهلي 
هذا  يف  اجلاهلي..  الع�صر  من  املختلفة  املراحل  يف  القبائل  قادة  بني 
الإطار كانت خطط ال�صيخ زايد رحمه اهلل تتجه نحو حماية البيئة وتركز 
ال�صتينيات،  اأع��وام  فخالل  اجلائرة  بالطرق  ال�صيد  منع  �صرورة  على 
ا�صت�صافت دولة الإمارات العربية املتحدة احتاد رعاية حقوق احليوان، 
ثم يف عام 1976، عقدت الإمارات وللمرة الأوىل املوؤمتر الدويل لل�صيد 
بال�صقور وا�صتبقائها، ومتخ�ض املوؤمتر عن اإ�صدار قانون بحظر ال�صيد 
ال�صيد  على  حظًرا  فر�ض   1983 عام  وبحلول  املتفجرات  با�صتخدام 
الإم��ارات  حققت  وقد  املتحدة.  العربية  الإم��ارات  يف  النارية  بالأ�صلحة 

اإح�صار  بعد  الأ�صر  العربية يف  تكاثر املها  �صعيد  على  ملحوظًا  جناحًا 
ال�صتينات  عدد من احليوانات املتبقية منها يف احلياة الربية يف بداية 
وذلك بناء على تعليمات ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان. وبات م�صتقبل 
هذا النوع من الكائنات م�صمونًا حاليًا بعد اأن كان قد و�صل اإىل حافة 
املها  الآلف من حيوانات  املتحدة موطن  العربية  الإمارات  النقرا�ض. 

العربية..
تعود اأ�صول الت�صمية العربية لهذا النوع من الظباء اإىل عدة م�صائل 
هذا  �صائر  عن  مييزها  الذي  ال�صغري  وحجمها  الأبي�ض،  لونها  اأهمها 
كانت  يف  وجاذبية  ر�صاقة  اأعطاها  ما  وهو  الأخ��رى،  املناطق  يف  النوع 
مدعاة لتغني ال�صعراء يف خمتلف الع�صور.. هذه ال�صفات جعلتها من 
املحبني  و�صف  ويف  العربية  الثقافة  يف  الراقية  املكانة  ذات  احليوانات 
والتعبري عن احلنني اإىل الديار وغري ذلك من احلالت الإن�صانية التي 
يقول  املختلفة..  النفعالية  الوجدانية  حالتهم  يف  ال�صعراء  عنها  عرب 

حميي الدين بن عربي:
ي��ح ب��لمّ��ْغ َم��َه��ا َن��ِد �لَعْهِد�أال ي��ا ن�شيَم �ل��رمّ م��ن  تعلَُموَن  م��ا  على  ب���اأنمّ 

اأبو  ع�صره،  يف  النا�ض  و�صاغل  الدنيا  ماىلء  الأ�صهر،  ال�صاعر  اأما 
من  وك��ان   الأبيات،  من  الكثري  يف  املها  عيون  فو�صف  املتنبي،  الطيب 

املجيدين يف ذلك، يقول:
�����������اَه�����������اُك������������ُلمّ َم��������َه��������اٍة ك������������اأنمّ ُم����ْق����لَ����َت����َه����ا ������������اُك������������ُم َو�إيمّ َت����������ُق����������وُل �إيمّ
��ُي��وُف َدم���اً ����اَه����اف��ي��ِه��نمّ َم���ْن َت��ْق��ُط��ُر �ل�����شمّ ����ممّ �����شَ �ملُ�������ِح�������بمّ  �����اُن  ِل�����������شَ �إذ� 

البي�صاء فائقة اجلمال على مكانتها يف خميالت  الظبية  حمافظة 
يف  را�صخة  بقيت  للمحبوبة،  كتبت  التي  الغزلية  والق�صائد  ال�صعراء 
اإىل  الإ���ص��الم  قبل  ما  ع�صور  منذ  العرب  تاريخ  من  املختلفة  العهود 
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اŸها العربية ‘ خطط وتوجيهات 

ال�شيخ زايد
زيد القطريب

الظباء االأكـثـر جمااًل وجاذبية: من االنقرا�ض اإىل االزدهار



والعبا�صية، فحتى  الأموية  والدولة  الإ�صالم  الالحقة من �صدر  املراحل 
وتدفعهم  ال�صعراء  األباب  ت�صحر  حا�صرة  املها  بقيت  احلديث  الع�صر 
لتذكرها يف الكثري من املواقف التي تدل على اجلمال واحلنني وو�صف 

احلبيب.. يقول ال�صاعر �صامي البارودي:
ا �ْلَبْيُ َما �أَْبَقْت ُعُيوُن �مْلََها ِمِنمّي ف�شبُت َو ْل �أق�ِض �للبانة  مْن �شنِّيَمَ
غربٌة َو  ��شتياٌق،  َو  َوب��اأ���ٌض،  �أاَل، �شَدمّ ما �ألقاُه يف �لدهِر مْن غنِبع��ن��اٌء، 

واإذا ما عدنا اإىل الع�صر الأموي، �صنقراأ اأهم الأبيات ال�صعرية التي 
يقول  بعيون احلبيبة..  للتغزل  اأ�صلوبًا  بعيونها  التغزل  وكان  للمها  كتبت 

العا�صق الأ�صهر يف تاريخ العرب جميل بثينة:
�ل�شحى يف  بالغز�لة  ت��زري  َبهابثينة  ِب��ه��ا  ي��وم��ا  ت��ب��ث  ب����رزت ل  �إذ� 
���ه���ا مهال��ه��ا م��ق��ل��ة ك���ح���اء ن����اء خلقة �أممّ �أو  ��ب��ي  �ل��ظمّ �أب���اه���ا  ك����اأن 
ه�����ا ده��اده���ت���ن���ي ب������ودمّ ق���ات���ل وه�����و م��ت��ل��ف��ي وك���م ق��ت��ل��ت ب���ال���ودمّ م���ن ودمّ

العربية  للمها  الأه��م  املوطن  هي  اليوم  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
من  املها  حماية  خطط  بتنفيذ  وال�صروع  ال�صتينيات  فمنذ  الأ�صيلة، 
النقرا�ض التي وجه بها ال�صيخ زايد رحمه اليوم والتي مازالت معتمدة 
راأ���ض   6200 من  اأك��رث  اإىل  الدولة  يف  املها  اأع��داد  و�صلت  اليوم،  حتى 
امل�صتوى  على  دورًا حموريًا  البيئة  هيئة  تلعب  كما  اأبوظبي،  معظمها يف 
الدويل يف املحافظة على املها من خالل ال�صرتاتيجية الإقليمية ل�صون 
املها العربي، التي مت اإعدادها حتت مظلة اللجنة التن�صيقية ل�صون املها 
العربي بالتعاون مع حكومات العديد من دول النت�صار التي تعي�ض فيها 

هذه الظباء اجلميلة..
وجاذبية  �صحرًا  الأكرث  الكائن  جعلته  جميلة  ميزات  العربي  للمها 
مثال،  اأفريقيا  يف  واملنت�صرة  الف�صيلة  لنف�ض  املنتمية  الأن��واع  بقية  عن 
املناخية  الظروف  مع  التاأقلم  من  الظباء  هذه  مكنت  تلك اخل�صائ�ض 
العالية  احل��رارة  احتمال  على  ي�صاعدها  الأبي�ض  لونها  فكان  ال�صعبة 
من  لكن  اللون،  هذا  به  يتميز  الذي  ال�صوء  عك�ض  عرب  ال�صم�ض  لأ�صعة 
ناحية ثانية وقبل تطبيق قوانني احلماية �صكل هذا اللون �صببًا يف تعر�ض 
اإليها من  ي�صري  الذي  الوا�صح  لونها  ب�صبب  لل�صيد اجلائر  الظباء  هذه 
م�صافات طويلة.. لكن كان اأهم ما مييز املها وجود قرنني يرتاوح طولهما 
ما  القتال  ويف  الأعداء  �صد  ك�صالح  ت�صتخدم  �صنتيمرتًا،  و75  بني 60 

والبقع  عيونها  اأي�صا  الظباء  ه��ذه  جمال  مييز  ما  واه��م  ال��ذك��ور.  بني 
الدكناء ال�صاربة اإىل ال�صواد والزرقة على الأنف وحول العينني...

نظرًا  العربي(  ب�)الو�صيحي  لت�صميته  ال��ع��رب  دف��ع  املها  بيا�ض 
ال�صاعر  نقروؤه عند  ال�صم�ض متامًا، وهذا ما  لو�صوحه  بال مواربة مثل 
اجلاهلي..  الع�صر  يف  واأ�صهرهم  العرب  �صعراء  اأق��دم  القي�ض  ام��رىء 

يقول:
�أك��ارع��ه  طاوي �مل�شري ك�شيف �ل�شيقل �لفردم��ن وح�����ض وج���رة مو�شى 
�شارية �جل����وز�ء  م��ن  عليه  �لربد�أ���ش��رت  جامد  عليه  �ل�شمال  تزجي 

طوع �ل�شو�مت من خوف ومن �شردف��ارت��اع م��ن �شوت ك��اب فبات له 
فاأنفذها ب��امل��درى  �لفري�شة  طعن �ملبيطر �إذ ي�شفي من �لع�شد�شك 
���ش��ف��ود ����ش���رب ن�����ش��وه ع��ن��د م��ف��ت��اأد ك��اأن��ه خ���ارج���اً م��ن ج��ن��ب �شفحته 
�لروق مقب�شها �أعلى  يف حالك �للون �شدق غري ذي �أودفظل يعجم 
�شاحبة  �أق���ع���ا����ض  و�����ش���ق  ر�أى  ق���ود مل���ا  وال  ع���ق���ل  �إىل  ����ش���ب���ي���ل  وال 
ي�شدقالت له �لنف�ض �إن ال �أرى طمعاً ول  ي�شلم  ل  م���والك  و�إن 

اأما و�صف زهري بن اأبي �صلمي، فاأخذ منحى اآخر يف ت�صوير العيون 
وكانت لغته اأخف �صعوبة مما قراأناه عند ال�صاعر امرىء القي�ض.. يقول 

زهري بن اأبي �صلمى:
�ل������ ودرُّ  ����ش���ب���ه���اً  �مل����ه����ا  ب���ح���ور و����ش���اك���ه���ت ف��ي��ه��ا �ل��ظ��ب��اءت���ن���ازع���ه���ا 
ف���م���ن �أدم����������اء م���رت���ع���ه���ا �خل�����اء ف�����اأم�����ا م�����ا ف����وي����ق �ل����ع����ق����د م��ن��ه��ا 
 ول�������ل�������در �مل�������اح�������ة و�ل���������ش����ف����اءو�أم�������������ا �مل�����ق�����ل�����ت�����ان ف�����م�����ن م����ه����اة

ل�صك اأن املحافظة على وجود املها العربية الأ�صيلة �صاحرة العينني 
الثقافية  الذاكرة  البيئة و�صون  اجلميلتني، مهم جدًا كجزء من حماية 
التي رافقت حياة الإن�صان يف اجلزيرة وبادية ال�صام واأنحاء كبرية من 
يف  والقوة  والوفاء  واجلمال  التحمل  دلئل  حملت  الظباء  فهذه  م�صر، 
اآن واحد، لذلك فاإن ا�صتذكارها اليوم يعترب �صروريًا لأنه يت�صل اأي�صًا 
باخلطط التي اعتمدتها الإمارات منذ ن�صاأتها منت�صف القرن املا�صي 
يف خطط ال�صيخ الراحل زايد رحمه اهلل... ولن نن�صى اأن الأخبار التي 
على  توؤكد  تكن  املحميات، مل  �صنة يف  كل  املها  اأع��داد  تكاثر  اإىل  ت�صري 
اإنقاذ هذه الظباء من النقرا�ض وح�صب، بل تثبت اأهمية املحافظة عليها 

كجزء من الرتاث املوغل يف القدم وهي مهمة وطنية كبرية دون �صك..
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Editorial
Positive Actions

There is no doubt that the concept of positive actions 
can have a broader meaning, therefore I will limit myself 
to one side of the matter ‘linking words to actions’. A 
person who wants to be coherent in his standing must be 
successful in accomplishing his targets, while his words 
are reflected in every action he does. By maintaining his 
credibility and balance between what he thinks and ac-
complishes in practice, he would have a clearer vision 
of his work, job and everything he would like to accom-
plish in his life. Yet, when his words are in a valley and 
his actions are in a different one, then he will face confu-
sion and his life would be full of contradictions; there is 
no achievements without outputs, no relations without 
attempts and no success nor superiority without real ef-
fort and determination and so on.. 

The best example to show the importance of the con-
nection between saying and doing that I can provide in 
this area is when our holy Prophet Mohammad (peace 
and blessings of Allah be upon him) worked on building 
the society through two tracks: the first is creating posi-
tive values and the second is criticizing what contradicts 
these values. The evidence of this is when Abu Hurayrah 
narrated that the Messenger of Allah (peace and bless-
ings of Allah be upon him) said: “Beware of suspicion, 
for suspicion is the worst of false tales. Do not look for 
other›s faults. Do not spy one another. Do not be jealous 
of one another and do not nurse enmity against one an-
other, and be brothers to one another as He commanded a 
Muslim is the brother of a Muslim” (Al Bukhaari, 6064, 
and Muslim 2759).

From the previous Hadith, we reach a point of 
strength that leads us to link our words and action in 
one hand and to be positive in our work, thoughts and 
achievements to find our true value.

Munther Mohammed bin Shekar
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The Court of the Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras al-
Khaimah, H.H. Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, mourned the death 
of Sheikh Hamad bin Mohammed 
Al Qasimi, who passed away on 
Sunday. 

In a statement, the Ruler›s Court 
expressed its deepest condolences 
to the family of the deceased and 
members of Al Qasimi family, pray-
ing to Allah the Almighty to rest his 
soul in Paradise.  An of-
ficial mourning was de-
clared in Ras Al Khaim-
ah for three days.

H.H. Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Mem-
ber and Ruler of Ras 
Al Khaimah, and H.H. 
Sheikh Mohammed bin 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al 
Khaimah and Chairman 
of the Executive Coun-
cil,, performed funeral 
prayer on the body of 
Sheikh Hamad bin Mo-

hammed bin Salem Al Qasimi, at 
Sheikh Zayed Mosque in Ras Al 
Khaimah.

The body of the deceased was 
buried in the Al Qawasim cemetery 
in the Oreibi District of the emirate.
The mourners offered condolences 
to the RAK Ruler and to the elders 
of the Al Qawasim tribe.

His Highness Ruler of Ras Al 
Khaimah received in his Majlis in 
Khuzam number of Sheikhs, sen-

ior officials, businessmen, directors 
of local and federal departments, 
citizens and members of the Arab 
and Muslim communities, who ex-
pressed their deepest condolences 
and prayed to Allah Almighty to 
rest his soul in eternal peace and to 
grant his parents patience and sol-
ace.

A host of Sheikhs also accepted 
condolences alongside the Ruler of 
Ras Al Khaimah.

RAK Ruler’s Court mourns death of Sheikh Hamad Al Qasimi
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H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, wel-
comed 27 students from Government and private 
schools from across Ras Al Khaimah to his Majlis to 
pay tribute to their academic successes. 

The Grade 12 pupils, who are of various nationali-
ties accompanied by their proud parents, were the top 
performers from across the Emirate. Two girls and two 
boys present were among the top 10 performers nation-

ally, placing 3rd, 4th, 7th and 10th. 
Speaking to the family members presented, His High-

ness added, «We are proud of our daughters and sons as 
they are our hope and our treasure.» 

H.H. Sheikh Saud spoke to each of the 27 students 
individually and took time to pose for photographs with 
the delighted youths. He wished each of them well in 
their future endeavors. 

RAK Ruler praises Grade 12 high-achieving 
school students in Ras Al Khaimah
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His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Coun-
cil Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, stated 
that country’s 
education system 
has the care and 
attention of the 
wise leadership, 
headed by Presi-
dent His High-
ness Sheikh Khal-
ifa bin Zayed Al 
Nahyan, with the 
support and mon-
itoring of the Vice 
President, Prime 
Minister and Ruler of 
Dubai, His Highness 
Sheikh Mohammed 
bin Rashid Al Mak-
toum, and His High-
ness Sheikh Mohamed 
bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu 
Dhabi and Deputy 
Supreme Commander 
of the UAE Armed 
Forces.

H.H. Sheikh Saud 
added that the UAE’s 
education system aims 
to maintain its inter-
national competitive-
ness, through adopting new systems 
and modern policies, supporting in-
novation programs in schools, and 
attracting leading academic staff, 
until the UAE has become an ad-
vanced country in terms of its level 
of education. H.H. Sheikh Saud 
made this statement while receiving 
at his palace in Saqr bin Moham-
med City, students from the Ras Al 
Khaimah Academy.

During the meeting, H.H. Sheikh 
Saud spoke with the students from 
all age groups about their interest in 
knowledge, education, culture and 
other practical topics, which will 
benefit their future.

His Highness Sheikh Saud high-
lighted the importance of creating 
appropriate academic environment 
for children, to develop their talents 
and skills while praising the acad-

emy’s efforts to present purposeful 
and constructive ideas to enhance 
the education system.

The meeting was attended by 
H.H. Sheikh Saqr bin Mohammed 
bin Saqr Al Qasimi, Supreme Chair-
man of the Ras Al Khaimah Sports 
and Cultural Club, and Rashid Su-
waidan Al Khatri, Director-General 
of the Protocol and Hospitality De-
partment.

Saud bin Saqr receives RAK Academy students
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H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, is-
sued a resolution to form the Board of Directors of the 
Emirates Cultural Sports Club, which will be chaired 
by Mahmoud Hassan Al Shamsi.

The resolution also appointed Mohammed Ismail Al 
Awadhi as first deputy to the Chairman of the board of 
directors, and Omar Mohammed Al Mazki as second 
deputy.

The resolution stipulates that the board members 
will include Ahmed Mohammed Shamlan Al Noaimi, 
Omar Saleh Al Suwaileh Al Zaabi, Khalil Ibrahim Al 
Tawil, Fatma Ali Mohammed Al Muamari and Nasser 

Salem Tahnoun Al Naqbi.
Another resolution was issued to reform the Board 

of Directors of the Emirates Football Club Company, 
by appointing Mohammed Ismail Al Awadhi as the 
chairman of the company, as well as Omar Moham-
med Al Mazki as deputy chairman. It also appointed 
Ahmed Mohammed Shamlan Al Nuaimi, Anwar 
Abdullah Al Darby Al Ali, Naji Mohammed Naji 
Al Qahtany and Nasser Salem Tahnoun Al Naqbi as 
board members.

The resolutions will come into force from the date 
of its issuance and will be published in the official 
gazette.

H.E. Munther Mo-
hammed bin Shaker, Di-
rector-General of RAK 
Municipality emphasized 
the importance of deter-
mined efforts, coopera-
tion and team spirit, rely-
ing on human resources 
to provide the best ideas 
and suggestions regard-
ing smart applications 
and projects in order to 
excel in providing ser-
vices by delivering them 
to the highest levels.

During a meeting held 
at Ras Al Khaimah Municipality, 
in presence of D.G. of RAK Mu-
nicipality, Executive Directors, De-
partment Mangers and Department 
Heads. Eng. Abdullah Samhan, 
Executive Director of Technical 
Affairs, presented the project struc-
ture; Eng. Samhan also stressed on 
the vital importance of existence of 
knowledge management in the Mu-
nicipality.

Eng. Mona Al Taweel, Chief Engi-
neer at Technical Affairs, expressed 
that the Integration Project is an in-

tegrated project for re-engineering 
of operations, data and linking with 
technology system (SAP, ECM and 
GIS) with a business model base 
for all sectors and departments of 
the Municipality. The project aims 
to study the current situation and 
seize the optimal opportunities and 
integrated plans to provide the best 
services to customers and their hap-
piness.

Eng. Mona presented the business 
model and the extent to which it 
contributed to the understanding of 

organizational units and continuous 
improvement of business and pro-
cesses, and explained the operation-
al plan for the business model and 
work plan. Mr. André Martin, IT 
Consultant, presented data structure 
elements that include data projects 
(real estate - business partner - re-
lationship) and introduced the role 
of the business model to change 
and improve operational processes, 
re-engineering operations and op-
timizing the use of electronic sys-
tems.

RAK Ruler issues resolution to form 
Emirates Cultural Sports Club Board

RAK Municipality lunches transformation project ‘Integration’ 
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H.E. Munther Mo-
hammed bin 
Shaker D-G 
of Ras Al 
Khaimah Munici-
pality Department 
attended 1st Forum 
organized by Sheikh 
Saqr Program for 
Government Excel-
lence (SSPGE) for 
‘Strategic Review’ of 
main local entities of 
2018 held at Hilton 
Garden Inn Ras Al 
Khaimah.

H.E. Dr. Moham-
med Abdul Latif 
Khalifa, Secretary 
General of Ras Al Khaimah Execu-
tive Council and Director General 
of SSPGE, started the forum by a 
welcoming speech expressing the 
importance of strategic review in 
achieving future objectives. The 
meeting was held in the presence of 
heads and directors of government 

entities and their deputies as well as 
directors of corporate development 
offices.

Fifteen local authorities partici-
pated in the forum during which 
leaders of these organizations pre-
sented their objectives, indicators 
and strategic initiatives for 2018, 
highlighting achieved ones during 
the first half of this year.

H.E. Munther bin Shaker pre-
sented the main tasks of the Mu-
nicipality Department, addressing 
a number of 48 initiatives covering, 
health, technical, capital and public 
projects.

The forum witnessed presenting 
more than 100 strategic objectives 
,480 indicators and 270 initiatives 
at the level of Ras Al Khaimah.

 Following the directives of 
H.E. Munther Mohammed bin 
Shaker D-G of Ras Al Khaim-
ah Municipality Department to 
encourage and enhance coop-
eration ties among the depart-
ment’s staff and coordination 
with other departments and 
companies in the Emirate. 

RAK Municipality De-
partment-Human Resources 
Section organized ‘Blood 
Donation Campaign in the 
Department’s HQ in coordina-
tion with Saqr Hospital-Blood 
Bank, where the Blood Bank 
sent a bus equipped with inte-

RAK Municipality participates in 1st Strategic Review Forum

Blood Donation Campaign at RAK Municipality
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Ras Al Khaimah Munici-
pality Department-Training 
Section in coordination with 
Al Jawdah Al Shamla Train-
ing Center organized a train-
ing course entitled ‘Customer 
Care Skills’ for frontline em-
ployees; Prepared and pre-
sented by Dr. Ahmed Sulei-
man Al Hammadi targeted 
customer services staff of the 
department. 

To start with, Dr. Ahmed 
highlighted the importance 
of institutions continuity and 
the importance of the client in 
its success. He addressed the 
philosophy of modern marketing 
and selling that makes the client the 
property of the entity. The presenter 
referred to the trend in the United 
Arab Emirates under directions of 
the wise leadership to transform 
government entities to smart servic-
es entities evaluated in seven stars 
to compete their own likeness and 
hotels.

Turning to the concepts in ser-
vices and care for dealers, including 
concept of excellence in customer 
care with its various definitions and 
customer care. On the second day, 
Dr. Al Hammadi also discussed 
concept and meaning of «cus-
tomer» and «angry customer»; he 
raised reasons behind customer’s 
anger, ways of dealing with angry 
customer, and explained Herzberg 

Theory.
The presentation also included 

communication skills and elements, 
meaning of verbal communication, 
personal qualities and behaviors of 
professional service providers.

Practical training for frontline 
staff, as well as distribution of at-
tendance certificates concluded the 
training.

«Customer Care Skills» training course for frontline employees

RAK Municipality holds Diploma in Media Innovation course  

grated medical staff to the munici-
pality’s HQ. 

The Campaign received both 
staff and customers who were will-
ing to participate and donate blood. 
Healthy snacks were distributed to 

the participants as well as keeping 
them under observation to ensure 
their fitness before leaving the van.

Many of those who took part in 
the campaign expressed their sat-
isfaction with this initiative and 

thanked both the hospital and the 
Municipality Department for their 
efforts in expressing the symbolic 
nature of this national action with 
its humanitarian objectives.

RAK Municipality in coordination 
with Enma Training & Development 
Center held Diploma in Media Inno-
vation for Corporate Communications 
Office presented by Dr. Atta Hasan 
Abdulrahman.

Dr. Atta began the course with high-
lighting the role of UAE wise leader-
ship in adopting innovation, as they 
believe that it is the basis of the fu-
ture and that focusing in building man 
comes before lifting the structure of 

a country. UAE leaders believe that 
science and knowledge are the most 
important assets and the creativity of 
man is secret behind civilization and 
its prosperity.  He stressed that inno-
vation is an added value to country’s 
economy, nation and society as a 
whole. It is no longer an option but a 
necessity for countries, societies and 
peoples that seek to strengthen their 
position on world map and strengthen 
their competitiveness. His Highness 

Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, Vice President and Prime 
Minister of United Arab Emirates and 
Ruler of Dubai, summarized the im-
portance of innovation in two words: 
«Innovation or Exhaustion».

In his lectures, Dr. Atta defined in-
novation as the ability to develop an 
idea, work, design, style, or anything 
in a better, easier, more useful way. 
He explained the difference between 
innovation, creativity and invention, 
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In the framework 
of enhancing project 
management capa-
bilities and leveraging 
general administra-
tion processes to keep 
pace with 4G Excel-
lence Model and best 
globally-recognized 
IT practices, Ras Al 
Khaimah Municipality 
Department, Corpo-
rate Communications 
Office, has arranged 
the participation in an 
intensive training and 
certification course of Information 
Technology Infrastructure Library 
(ITIL®), 2011 model, as accredited 
from the AXELOS, the Government 
of the United Kingdom.

Eng. Mohamad Ibrahim ElSheneky, 
Corporate Communications Specialist 
from the Corporate Communications 
Office, was the delegate of RAK Mu-
niciaplity, other participants included 
employees from Dubai Government 
and the British Council in Abu Dhabi.

The five-days training was lectured 
by Mr. Shamesh K R, CTO and IT 
projects management expert from The 

Syscoms College in Abu Dhabi, where 
he discussed the ITIL® 2011 ITIL 
projects management model as per the 
ISO/IEC 20000 standards.

The training course covered ITIL 
basics as a set of detailed practices for 
IT service management (ITSM) that 
focuses on aligning IT services with 
the needs of business. In its current 
form (known as ITIL 2011). ITIL is 
published as a series of five core vol-
umes, each of which covers a different 
ITSM lifecycle stage. Although ITIL 
underpins ISO/IEC 20000 (previously 
BS 15000), the International Service 
Management Standard for IT service 

management, there are 
some differences be-
tween the ISO 20000 
standard, ICT Stand-
ard by IFGICT and the 
ITIL framework.

Twenty-six process-
es are listed in ITIL 
2011 edition and de-
scribed below, along 
with which core pub-
lication provides the 
main content for each 
process.

ITIL 2007 has five 
volumes, published in 

May 2007, and updated in July 2011 
as ITIL 2011 for consistency: ITIL 
Service Strategy, ITIL Service Design, 
ITIL Service Transition, ITIL Service 
Operation, ITIL Continual Service 
Improvement. Worth mentioning that 
Eng. ElSheneky has passed the of-
ficial ITIL exam and is now certified 
as ITIL® Service Manager from AX-
ELOS.

At the end of the course the audi-
ence presented their gratitude to the 
lecturer and the training institute, and 
were awarded further Certificates of 
Participation.

Ras Al Khaimah Municipality Department participates
in Information Technology Infrastructure Library (ITIL®)

explaining different environments 
to create innovation such as family, 
Friends and workplace. As well as 
types of creativity at individual, com-
munity and enterprise level, and ele-
ments of creativity and innovation of 
fluency, flexibility, originality and 
sensitivity.

At the end of the course, Corporate 
Communications Office’s staff dis-
cussed with Dr. Atta matters related to 
media development, activating media 
role and achieving its sustainability. 
With emphasizing the importance of 
implementing innovation theory and 
methods for Corporate Communica-
tions Office to achieve its goals.
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