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الفتتاحية

العا الد ا ش ا ديد
يف العام الدرا�صي اجلديد تنفر اإىل ذهن الإن�صان ذكريات و ذكريات تبد أا من طفولته و ترجع
اإىل اأيام الكتاب و اأبعد من ذلك اإىل دور الأجداد يف العلم و التعليم .
املدار�س و ال�صروح العلمية ت�صوغ منارة يف حياتنا لأنها تخ ّل�س الإن�صان من اجلهل و التخلف
و تدفعه نحو املواكبة و املعا�صرة و احل�صارة ب�صكل عام .
لقد دعا اأجدادنا اإىل العلم و تنبهوا اإىل اأثره و �صرورته يف احلياة و خري ما نذكره يف هذا
املجال علماء الإ�صالم و منهم عبداهلل بن م�صعود الذي كان قدوة و نربا�ص ًا يف جمال العلم والتعليم
و لئن كان التعليم يخل�س من اجلهل والتخلف و يجدد خاليا مخ الإن�صان  ,فاإنه اأي�ص ًا �صبيل اإىل
الإيغال يف ف�صاءات املعرفة و الثقافة و الوعي و الفهم ...الخ .
وبناء على ذلك فاإن العلم يرتبط بالإبداع و التميز و التفوق  ,و العلم �صنو النور و ترب احلياة
الكرمية  ,و �صديق التفاعل مع احلياة ب�صكل عام و املخرتعات احلديثة و احل�صارة .
هذا ول قيمة للعلم اإذا مل يوظف من اأجل النجاح ومن اأجل التطور و النمو يف جمالت احلياة
كلها وهنا لبد اأن نوؤكد على عدم التوقف  ,فالعلم اأبوابه مفتوحة با�صتمرار وعالقتة بالتطور قوية
كما لبد اأن نوؤكد على ا�صتغالل العلم يف العمل و الإجناز لكي تكون اخلطوات را�صخة  ,وق�صد
�صدق الباحثون و الدار�صون عندما ربطوا بني العلم و الأخالق  ,وبني العلم و ال�صلوكيات املفيدة ,
وبني العلم و امل�صداقية و الت�صحيات و غري ذلك الكثري.
فالعلم يرفع مكانة �صاحبه يف الدنيا ويف الآخرة ,بقي اأن اأقول للعلم و املتلعم قيمة و مكانة وقد
�صدق اهلل عز وجل بقوله  } :يرفع اهلل الذين اآمنوا منكم والذين اأوتو العلم درجات { « �صورة
املجادلة � »11 :صدق اهلل العظيم

ن
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل القن�شل الأمريكي

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي ع�صو
املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة ,يف ق�صر �صموه مبدينة �صقر
بن حممد  ,ال�صيد فيليب فرين قن�صل ع��ام ال��ولي��ات املتحدة
الأمريكية ,الذي قدم لل�صالم على �صموه مبنا�صبة ت�صلمه مهام
عمله يف الدولة.
ورحب �صاحب ال�صمو حاكم راأ�س اخليمة بالقن�صل الأمريكي,
متمني ًا له طيب الإق��ام��ة والتوفيق والنجاح يف اأداء مهام عمله
اجلديد يف تعزيز اأوا�صر التعاون امل�صرتك بني البلدين ال�صديقني
على خمتلف ال�صعد.

ومت خ��الل اللقاء ا�صتعرا�س العالقات القائمة التي تربط
البلدين وال�صعبني ال�صديقني و�صبل توطيدها يف خمتلف امليادين.
ح�صر اللقاء ,ال�صيخ اأحمد بن �صعود بن �صقر القا�صمي رئي�س
هيئة ر أا���س اخليمة للبرتول ,وال�صيخ �صقر بن حممد بن �صقر
القا�صمي الرئي�س الأعلى لنادي راأ�س اخليمة الريا�صي الثقايف,
و�صعادة حممد اأحمد الكيت امل�صت�صار يف الديوان الأمريي ,و�صعادة
را�صد �صويدان اخلاطري مدير عام دائرة الت�صريفات وال�صيافة.

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل وفداً دبلوما�شياً من اأمريكا الالتينية
ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود
بن �صقر القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى
حاكم راأ���س اخليمة  -يف ق�صر �صموه يف
مدينة �صقر بن حممد وف��د ًا من البعثات
الدبلوما�صية لدول اأمريكا الالتينية لدى
ال��دول��ة وال��ذي ي�صم كولومبيا واملك�صيك
و الأوروغ � ��واي و الأرج�ن�ت��ني وال��ربازي��ل و
كو�صتاريكا.
ورح ��ب ��ص��اح��ب ال�صمو ح��اك��م ر أا���س
اخليمة بالوفد  ..معرب ًا عن اأمله يف اأن
ت�صفر الزيارة عن تعزيز عالقات ال�صداقة
4
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وال�ت�ع��اون وال���ص��راك��ة ب��ني دول��ة الإم ��ارات
ودولهم على خمتلف ال�صعد بجانب بناء
ع��الق��ات ا��ص��رتات�ي�ج�ي��ة م��ع دول اأم��ري�ك��ا
الالتينية مبا يعود باخلري واملنفعة ل�صعبنا
ويحقق امل�صالح الوطنية العليا.
مت خ ��الل ال �ل �ق��اء ب�ح��ث ��ص�ب��ل تعزيز
ال�ع��الق��ات الثنائية ب��ني الإم� ��ارة ودول�ه��م
وال� �ت� �ع ��رف ع �ل��ى ال� �ت� �ط ��ورات وال �ف��ر���س
القت�صادية يف الإم��ارة والتي من �صاأنها
م��واك�ب��ة تو�صيع الآف� ��اق اأم ��ام القت�صاد
الوطني.

munrakae

و أاك��د �صموه  -خ��الل جتاذبه اأط��راف
احلديث مع الوفد  -حر�س دولة الإمارات
ورغبتها ال�صادقة يف دفع عالقات التعاون
وال�صداقة مع دول اأمريكا الالتينية نحو
مزيد من فر�س النمو والتقدم ودعمها يف
جميع املجالت مبا يخدم امل�صالح امل�صرتكة
فيما بينهما  ..م�صيد ًا �صموه بالدور الذي
تقوم البعثات الدبلوما�صية ل��دول اأمريكا
الالتينية لدى الدولة يف فتح اآفاق جديدة
يف جم ��الت ال�صتثمارية والقت�صادية
وال�صياحية وغريها من بلدانهم.

م��ن ج��ان�ب��ه اأ���ص��اد ال��وف��د بالنه�صة
احل�صارية التي ت�صهدها دولة الإمارات...
م �ن��وه��ني ب��ال �ع��الق��ات ال �ق��ائ �م��ة بني
بالدهم والإمارات ..متمنني حتقيق املزيد
من التعاون يف العديد من املجالت وتو�صيع
الآفاق لت�صمل جمالت عديدة.
ح�صر اللقاء  ..ال�صيخ اأحمد بن �صقر
القا�صمي رئي�س دائ��رة اجل�م��ارك رئي�س
جمل�س اإدارة هيئة مناطق ر أا���س اخليمة
القت�صادية ” راكز“ وال�صيخ حممد بن
حميد بن عبداهلل القا�صمي الع�صو املنتدب
لهيئة مناطق راأ�س اخليمة القت�صادية ”
راكز ” و�صعادة حممد علي م�صبح النعيمي
رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�صناعة
راأ�س اخليمة واأع�صاء جمل�س اإدارة الغرفة
و�صعادة را�صد �صويدان اخلاطري مدير
عام دائرة الت�صريفات وال�صيافة و�صعادة
حممد ح�صن ال�صبب مدير عام غرفة راأ�س
اخليمة بالوكالة والدكتور اأحمد ال�صميلي
م�صاعد امل��دي��ر ال �ع��ام لقطاع اخل��دم��ات
التجارية وتطوير الأع �م��ال يف الغرفة و
حممد امل�ح�م��ود ن��ائ��ب م��دي��ر ع��ام دائ��رة
التنمية القت�صادية بالوكالة بجانب عدد
من امل�صئولني.
5
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حممد بن �شعود القا�شمي يتفقد دائرة بلدية راأ�س اخليمة

اأكد �صمو ال�صيخ حممد بن �صعود بن
�صقر القا�صمي ويل عهد ر أا���س اخليمة
رئي�س املجل�س التنفيذي اأهمية الدور الذي
تلعبه ال��دوائ��ر املحلية يف تطوير عجلة
التنمية يف الإمارة حيث �صاهمت جهودها
الكبرية يف تطور قطاعات خمتلفة.
ج��اء ذل��ك خ��الل قيام �صمو ويل عهد
ر أا���س اخليمة بجولة تفقدية لدائرة بلدية

6

راأ�س اخليمة لالطالع على �صري العمل حيث
كان يف ا�صتقبال �صموه �صعادة منذر حممد
بن �صكر الزعابي مدير عام دائ��رة بلدية
راأ� ��س اخليمة واملهند�س ع�ب��داهلل �صالح
�صمحان النعيمي املدير التنفيذي لقطاع
ال�صوؤون الفنية يف الدائرة وحممد جا�صم
را�صد بو احلمام النعيمي مدير مركز �صعادة
املتعاملني يف الدائرة وعدد من امل�صوؤولني.

واأ�صار �صموه اإىل حر�س حكومة راأ�س
اخل�ي�م��ة ع�ل��ى م��وا��ص�ل��ة م���ص��رية التنمية
وت �ق��دمي خمتلف و��ص��ائ��ل ال��دع��م جلميع
القطاعات والدوائر املحلية بهدف بناء
بيئة متكاملة وم�ث��ال�ي��ة ت �خ��دم خمتلف
الأف��راد يف الإم��ارة  ..م� ؤوك��د ًا اأن م�صرية
التنمية م�صتمرة ويجب اأن تواكب التغريات
املحيطة وت�صتفيد من التكنولوجيا احلديثة
يف �صري العمل لخت�صار الوقت والإ�صراع
يف تقدمي اخلدمات.
كما اأكد اأهمية تقدمي اأف�صل اخلدمات
للمتعاملني وفق اأعلى املعايري وم�صاعفة
جميع العاملني يف الدائرة للجهود املبذولة
خل��دم��ة امل��واط�ن��ني ان�ط��الق� ًا م��ن حر�س
حكومة ر أا���س اخليمة على توفري احلياة
الكرمية للمواطنني واملقيمني على اأر�س
الدولة.
و���ص��دد � �ص �م��وه ع �ل��ى � �ص��رع��ة اإجن ��از
معامالت املراجعني واأن يوا�صل موظفو
ال��دائ��رة تطوير اأدائ �ه��م وح��ث املوظفني
وامل�صوؤولني على موا�صلة تقدمي الت�صهيالت
ل�ل�م��راج�ع��ني وت��وف��ري اأف �� �ص��ل اخل��دم��ات
munrakae
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يف راأ���س اخليمة وت�صييد
امل�صاكن للمواطنني عليها.
م��ن جهته أاك��د منذر
حممد بن �صكر الزعابي
اأن زي��ارة ويل عهد راأ���س
اخل �ي �م��ة ت��اأت��ي ان �ط��الق �اً
م��ن حر�س حكومة ر أا���س
اخل �ي �م��ة ع �ل��ى الرت� �ق ��اء
ب��ال �ع �م��ل احل� �ك ��وم ��ي يف
خم�ت�ل��ف دوائ� ��ر الإم� ��ارة
وتطبيق اأعلى املعايري يف
جم ��ال ال�ت�م�ي��ز واجل� ��ودة
واخل� � ��دم� � ��ات امل� �ق ��دم ��ة
والط�� � � � ��الع ع � ��ن ق���رب
ع�ل��ى اخل��دم��ات املقدمة
والتعاون مع باقي اجلهات احلكومية ذات للمواطنني ولأ�صرهم وحتقيق الرفاهية
للمتعاملني.
العالقة بت�صهيل وتب�صيط الإجراءات.
واحل�ي��اة الكرمية لأب�ن��اء الإم ��ارة وتلم�س
راف��ق �صمو ويل عهد راأ���س اخليمة
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال ال�صيخ �صلطان بن احتياجاتهم ودف��ع عجلة البناء والتقدم خالل الزيارة ..ال�صيخ �صقر بن حممد
ج�م��ال ب��ن �صقر القا�صمي م��دي��ر اإدارة لتحقيق التنمية امل�صتدامة ومواكبتها بن �صقر القا�صمي الرئي�س الأعلى لنادي
�صوؤون املواطنني يف الديوان الأم��ريي اإن للنه�صة ال�ع�م��ران�ي��ة وم �� �ص��رية التنمية ر أا���س اخليمة الريا�صي الثقايف وال�صيخ
زيارة �صمو ويل عهد راأ�س اخليمة التفقدية ال�صاملة يف الإمارة واإ�صفاء طابع ح�صاري �صلطان ب��ن جمال ب��ن �صقر القا�صمي
لدائرة البلدية تاأتي �صمن اأولويات وحر�س عليها اإ�صافة اإىل توفري م�صاحات جديدة مدير اإدارة �صوؤون املواطنني يف الديوان
�صموه على توفري �صبل الرخاء وال�صتقرار ل�صتيعاب الطلب على الأرا�صي ال�صكنية الأمريي.
ويل عهد راأ�س اخليمة يطلع على برامج جمل�س الإمارات لل�شباب
اط��ل��ع �صمو
ال �� �ص �ي��خ حم�م��د
ب���ن ���ص��ع��ود ب��ن
�صقر القا�صمي
ويل ع�ه��د راأ���س
اخل �ي �م��ة ال �ي��وم
ع� � �ل � ��ى خ� �ط ��ط
وب��رام��ج جمل�س
الإم� � � � � � � � � ��ارات
لل�صباب الرامية
اإىل مت� �ك ��ني
ال� ��� �ص� �ب ��اب م��ن
توظيف طاقاتهم
وقدراتهم خدمة
للوطن وتعزيز ًا
munrakae
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مل�صرية التنمية ال�صاملة يف الدولة.
وثمن �صموه خ��الل ا�صتقباله معايل
�صما ب�ن��ت �صهيل ب��ن ف��ار���س امل��زروع��ي
وزيرة دولة ل�صوؤون ال�صباب رئي�س جمل�س
اإدارة املوؤ�ص�صة الحتادية لل�صباب جهود
��ص�ب��اب الإم� � ��ارات للم�صاهمة ب���ص��ورة
اإيجابية يف تعزيز مكانة الدولة وريادتها
اإقليمي ًا وعاملي ًا من خالل تقدمي احللول
والت�صورات امل�صتقبلية التي من �صاأنها
مواجهة التحديات التي تواجههم ليتمكنوا
من امل�صاهمة يف تطور املجتمع يف خمتلف
املجالت.
و اأك ��د �صموه اأن ال�ق�ي��ادة الر�صيدة
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لدولة الإم��ارات مل تدخر جهد ًا يف �صبيل
ت �ق��دمي ال��دع��م لتمكني ق ��ادة امل�صتقبل
م��ن امل�صاركة يف �صنع ال �ق��رار وتوظيف
الكفاءات ال�صبابية والكوادر الإماراتية يف
تنفيذ الروؤية امل�صتقبلية لدولة الإم��ارات
وت���ص�ج�ي�ع�ه��م ع �ل��ى مت �ث �ي��ل ب ��الده ��م يف
املنظمات والهيئات الدولية خارج الدولة.
من جانبها اأ�صادت معايل �صما بنت
�صهيل فار�س امل��زروع��ي بدعم �صمو ويل
عهد راأ�س اخليمة لل�صباب وجمل�س �صباب
ر أا���س اخليمة للقيام ب��دوره بال�صراكة مع
اجل�ه��ات احلكومية الحت��ادي��ة واملحلية
يف و�صع اخلطط وال�صرتاتيجيات لبناء

جيل من الكفاءات القادرة على موا�صلة
م�صرية التنمية وال��ص�ت�ف��ادة م��ن اأف�ك��ار
ال�صباب ومقرتحاتهم يف مواجهة حتديات
امل�صتقبل.
ح�صر اللقاء �صعادة اأحمد يو�صف بن
دروي����س النعيمي ع�صو املجل�س الوطني
الحت��ادي مدير عام مراكز ال�صعادة يف
حكومة ر أا� ��س اخليمة وال��دك �ت��ور حممد
عبداللطيف خليفة الأمني العام للمجل�س
التنفيذي لإمارة راأ�س اخليمة و املهند�س
اأح�م��د �صعيد ال�صياح مدير ع��ام مدير
عام هيئة احلكومة الإلكرتونية وعدد من
امل�صئولني.

بلدية راأ�س اخليمة و « مركزالطوارئ والأزمات » ينفذان مترين « غذاء » 2018 / 11

ن �ف��ذت دائ� ��رة ب�ل��دي��ة راأ�� ��س اخليمة
بالتن�صيق مع مركز ال�ط��وارئ والأزم��ات
وال� �ك ��وارث  -راأ����س اخل�ي�م��ة ومب�صاركة
الهيئات وال��دوائ��ر احلكومية الحت��ادي��ة
واملحلية اأع���ص��اء ال�ف��ري��ق مت��ري��ن غ��ذاء
”غذاء.»2018 / 11
يهدف التمرين  -ال��ذي اأق�ي��م حتت
رع��اي��ة ال �ل��واء ع�ل��ي ع �ب��داهلل ب��ن ع�ل��وان
النعيمي القائد العام ل�صرطة راأ�س اخليمة
 اإىل تن�صيق عمل فريق اإدارة الطوارئ8

والأزم � � ��ات وال� �ك���وارث م��ع امل�وؤ��ص���ص��ات
الحتادية و املحلية يف التعامل مع توزيع
املخزون الغذائي ال�صرتاتيجي على �صكان
الإم��ارة اأثناء ح��الت الطوارئ والأزم��ات
والكوارث.
ح�صر التمرين �صعادة منذر حممد بن
�صكر الزعابي مدير عام بلدية راأ�س اخليمة
و العميد الدكتور حممد �صعيد احلميدي
مدير عام العمليات املركزية ب�صرطة راأ�س
اخليمة و فالح حممد احلر�س مدير مركز

الطوارئ والأزمات والكوارث راأ�س اخليمة
وممثلو ت�صع جهات احت��ادي��ة وحملية يف
الإمارة وذلك يف القاعة الرئي�صية مببنى
دائرة بلدية راأ�س اخليمة.
مت خالل التمرين ا�صتعرا�س وتقدمي
جمموعة من ال�صيناريوهات والفر�صيات
املتعلقة بالتخطيط والتاأهب لالأحداث
ال �ت��ي ق��د ت � �وؤدي اإىل ال�ن�ق����س يف امل��واد
الغذائية الأ�صا�صية بهدف توحيد اجلهود
وامل �ف��اه �ي��م ب��ني امل �وؤ� �ص �� �ص��ات الحت��ادي��ة
munrakae
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واملحلية امل�صاركة يف التمرين وتطبيق اآلية
م��وح��دة لإدارة الأزم ��ة و تاأهيل عنا�صر
الرتباط ل�صمان تطبيق القوانني و من ثم
الوقوف على اإمكانيات املوؤ�ص�صة القيادية
” دائرة بلدية راأ�س اخليمة“ و اجلهات
امل���ص��ان��دة ل�ه��ا ح�صب م��ا ج ��اء يف خطة
ال�صتجابة املحلية املعتمدة.
و�صاهم تنفيذ مترين الطاولة ” غذاء

 ” 11/2018يف اإب��راز مدى اجلاهزية
و ال��ص�ت�ع��داد وال �ت �اأه��ب ل �الأح��داث التي
قد ت �وؤدي اإىل النق�س يف امل��واد الغذائية
الأ�صا�صية من خالل ال�صيطرة على الأزمة
باأ�صلوب اإيجابي متميز و بكفاءة عالية
الأم��ر ال��ذي يعك�س ك�ف��اءة التن�صيق بني
املوؤ�ص�صات اأع�صاء الفريق املحلي اأثناء
ال�صتجابة حل��الت ال �ط��وارئ والأزم ��ات

و�صمان ا�صتمرارية الأعمال وال�صتعداد
الأمثل ملواجهة مثل هذه احلالت.
و اأ�صاد �صعادة مدير عام بلدية راأ�س
اخليمة  -يف ختام التمرين  -باأهمية
ت�ك��ام��ل وت���ص��اف��ر اجل �ه��ود ب��ني خمتلف
املوؤ�ص�صات احلكومية والقطاع اخلا�س
وال�ع�م��ل ب ��روح ال�ف��ري��ق ال��واح��د ملواجهة
الأزمات.

فعاليات ”البتكار يبداأ بك“ يف دائرة بلدية راأ�س اخليمة
أاق��ام��ت دائ��رة بلدية
راأ����س اخل�ي�م��ة فعاليات
البتكار يبد أا بك  ,حتت
�صعار « بلدية مبتكرة « ,
لتعزيز مهارات املوظفني
يف جم � ��ال الب� �ت� �ك ��ار ,
وحتفيز جتربة البتكار
للموظفني على التفكري
ب��ط��رق ج ��دي ��دة غ��ال �ب � ًا
م��ات �ك��ون غ��ري اع�ت�ي��ادي��ة
ل �ل �ت��و� �ص��ل اإىل ح �ل��ول
مبتكرة لأه��م التحديات
التي تواجههم اليوم .
ح �ي��ث ق� ��ام � �ص �ع��ادة
munrakae
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منذر حممد ب��ن �صكر مدير
عام دائرة بلدية راأ�س اخليمة
بافتتاح الفعالية  ,التي نظمها
فريق البتكار بالدائرة التي
تت�صمن ع��دة اأرك� ��ان ,منها
رك��ن البتكار امل�ع��ريف ,وركن
اأن ��ا م�ب�ت�ك��ر ,ورك ��ن الب�ت�ك��ار
الرتفيهي  ,وركن �صكر ًا لأنك
مبتكر .
وت�صمن ركن البتكار املعريف عر�س
عدة ور�صات  ,منها ور�صة البداع والبتكار
تقدمي الدكتور ليث الطنيجي و كما مت طرح
ور�صة عن دبلوم البتكار تقدمي امل�صت�صار
�صالح ال�صنار من اجلامعة المريكية و
10
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ور�صة عن البتكار تقدمي يا�صر بهاء الدين
خبري اجلودة .
مت اط��الق م �ب��ادرة أان��ا مبتكر تدعو
امل��وظ �ف��ني ع�ل��ى ت �ق��دمي أاف �ك��ار يف جم��ال
تب�صيط الج ��راءات وتطوير اخل��دم��ات ,
و تقليل النفقات و ا�صتحداث خدمات

مبتكرة جديدة  ,حيث �صتخ�صع
ك��اف��ة الف �ك��ار للتقييم م��ن قبل
جلنة خمت�صة للنظر يف اإمكانية
تطبيقها و�صيح�صل امل��وظ��ف
امل �ب �ت �ك��ر ع �ل��ى ج��ائ��زة امل��وظ��ف
املبتكر اإذا مت ا�صتيفاء ال�صروط
واملعايري  ,بالإ�صافة اإىل ت�صجيل
امللكية الفكرية .وق��د مت اأي�ص ًا
عر�س فيديو تعريفي عن حماية
امللكية الفكرية وت�صجيل ب��راءة
الخرتاع بال�صافة اإىل ا�صتقبال
اق��رتاح��ات املوظفني م��ن خالل
القنوات املتاحة.
ومت ع��ر���س جم �م��وع��ة من
الل �ع��اب ال��ذه�ن�ي��ة الل�ك��رتون�ي��ة
و ال�ي��دوي��ة واأي���ص� ًا ت��وزي��ع هدايا
ت� ��ذك� ��اري� ��ة وب � �ط� ��اق� ��ات دع� ��وة
للم�صاركة يف ال�ف�ع��ال�ي��ات على
ج�م�ي��ع امل��وظ �ف��ني يف ال ��دائ ��رة.
و�صاحب الفعالية عر�س �صا�صات
خلدمات الدائرة الذكية و�صا�صه
اأخرى عر�س فيها اأحد البتكارت
املطبقة واحلا�صلة على ت�صجيل
براءة الخرتاع .
وقد �صرحت م� .صعاد الدرة
رئي�س ق�صم امل�صاريع اجلغرافية
و قائد معيار فريق البتكار اأن
الفعالية تهدف اإىل تر�صيخ مفهوم
الب�ت�ك��ار ب��ني امل��وظ�ف��ني وت�صجيعهم
على تطوير الفكار اخلالقة خلدمة
دائرة البلدية والعمل احلكومي ون�صر
ثقافة البتكار احلكومي اأ�صبح مطلب
اأ�صا�صي يف كل اجلهات .
وتتلخ�س الغاية الأ�صا�صية من
عر�س مبادرات البتكار اىل حتفيز
التفكري املبتكر ال��ذي ت�صعى ل��ه دائ��رة
البلدية م��ن حيث ا�صتحداث م�صاحات
ابتكار تتيح لها تطوير خدماتها خلدمة
املتعاملني وت�صهيل الج���راءات يف كافة
املجالت على م�صتوى اإمارة راأ�س اخليمة .
munrakae

ا%ﺧﺒﺎر

áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018 /10 - 497 :Oó©dG

دائرة بلدية راأ�س اخليمة تقدم برنامج « بطاقة الأداء املتوازن »
عقد ق�صم التدريب
والتطوير ب��دائ��رة بلدية
ر أا���س اخليمة وبالتعاون
مع مركز إامن��اء للتدريب
دورة ب��ع��ن��وان ب�ط��اق��ة
الأداء املتوازن ا�صتهدفت
موظفي الدائرة بجمعية
الإم� � � � � � ��ارات ل �ل �ت �ن �م �ي��ة
الجتماعية.
ق � ��دم � ��ت ال� � � � ��دورة
الدكتورة ليلى حبيب والتي
تتحدث عن بطاقة الأداء
املتوازن والتي حتتوي على
ث��الث��ة حم���اور أا��ص��ا��ص�ي��ة
وه� ��ي  :الإط � � ��ار ال �ع��ام
ل �الأداء  ,وتعريف بطاقة
الأداء املتوازن  ,ومنوذج
بطاقة الأداء املتوازن لل�صركة  ,وت�صمن املحور
الأول عن مفهوم الأداء واملفاهيم املرتبطة
بالأداء والفعالية والكفاءة والإنتاجية  ,اإ�صافة
اإىل العوامل املوؤثرة خارجي ًا وداخلي ًا  ,وقيا�س
الأداء وتقييمه واأهميته .
نفذ احل�صور مترين ًا على الورقة البحثية

ل�صتنتاج اأن بطاقة الأداء املتوازن تتميز عن
الأنظمة التقليدية  ,التي اأ�صبحت عاجزة يف
ظل تغريات بيئة الأعمال وزيادة حدة املناف�صة
بني خمتلف املوؤ�ص�صات القت�صادية.
وخ�ل����س اجل�م�ي��ع اإىل اأن ب�ط��اق��ة الأداء
امل� �ت���وازن ه ��ي احل���ل الأم� �ث ��ل مل �� �ص��ريي ه��ذه
املوؤ�ص�صات القت�صادية نظر ًا ملا تتيحه هذه

الأخرية من امتيازات دون �صواها.
ويف خ �ت��ام ال � ��دورة مت ت��وزي��ع ��ص�ه��ادات
امل�صاركة على احل�صور على اأم��ل تكرار هذا
النوع من الدورات التي من �صاأنها زيادة الوعي
الوظيفي بني املوظفني وتطوير اأداء املوؤ�ص�صات
مبا يواكب الع�صر.

لقاء تعريفي بني موظفي اإدارة ال�شحة العامة ووفد وزارة التغري املناخي والبيئة
عقدت اإدارة ال�صحة العامة
لقا ًء تعريفي ًا بني موظفي الإدارة
ووف��د من اإدارة المتثال البيئي
ب���وزارة التغري امل�ن��اخ��ي والبيئة
ناق�س فيه الطرفان التعديالت
ال�ق��ان��ون�ي��ة مل��زاول��ة مهنة الطب
البيطري .
ح�صر الج �ت �م��اع الأ� �ص �ت��اذة
�صيماء الطنيجي م��دي��ر اإدارة
ال�صحة العامة والدكتور ماجد
ال��د��ص��وق��ي م��دي��ر ق�صم ال��رق��اب��ة
واخل��دم��ات البيطرية بالدائرة
وم�ث��ل اإدارة الم �ت �ث��ال البيئي ,
ال�صيد اأ�صرف كامل اجلرجاوي
هذه اللقاءات التي من �صاأنها زي��ادة م�صتوى
بالوزارة .
رئي�س ق�صم الم�ت�ث��ال ال��زراع��ي
ويف نهاية اللقاء �صكرت الأ�صتاذة �صيماء ال��وع��ي الوظيفي ب��ني ال��دوائ��ر احلكومية مبا
احل� �ي ��واين وع� ��دد م��ن الأط� �ب ��اء البيطريني
الطنيجي الوفد واأكدت على �صرورة اإقامة مثل ينعك�س على خدمة الوطن .
munrakae
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دائرة بلدية راأ�س اخليمة تقيم ور�شة عمل عن ال�شرتاطات ال�شحية
ملركبات مياه ال�شرب بالإمارة (ال�شهاريج)
ف� ��ى إاط� � � ��ار � �ص �ع��ي
اإدارة ال�صحة العامة
ب� ��دائ� ��رة ب �ل��دي��ة ر أا�� ��س
اخل� �ي� �م ��ة ف� ��ى حت �ق �ي��ق
ه��دف�ه��ا ال�صترياتيجي
بتوفري غذاء اآمن و�صحي
للم�صتهلكني ,نظم ق�صم
الرقابة الغذائية ور�صة
عمل لأ�صحاب حمطات
وم�صانع م�ي��اه ال�صرب
ل�����ص��رح ال�� �ص ��رتاط ��ات
ال�����ص��ح��ي��ة اخل ��ا�� �ص ��ة
بت�صميم �صهاريج نقل
مياه ال�صرب بال�صتناد
اإىل ال �ق��وان��ني املحلية
(ق��ان��ون حم�ل��ي رق ��م 2
ل�ل�ع��ام  2009واخل��ا���س
بالرقابة على الغذية)
واملوا�صفات اخلليجية الإماراتية (UAE.S/GSO
 2025:2010ال�صيارات  -ال�صروط الواجب
توافرها فى ال�صاحنات ال�صهريجية املعدة
لنقل مياه ال�صرب).
ق��دم ال�صيد ع��روة ب��دوي وال�صيد حممد
ري��ا���س �صرح ًا واف�ي� ًا ع��ن التحديات الناجتة
ع��ن الت�صميم احل��ايل ل�صهاريج نقل مياه
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ال���ص��رب املتعلقة ب�ع��دم ا�صتيفاء الت�صميم
لال�صرتاطات ال�صحية بالإ�صافة اإىل عدم
ا�صتيفائه ل�صرتاطات ال�صالمة العامة ,وقد
مت الت �ف��اق م��ع أا��ص�ح��اب م�صانع وحمطات
املياه على ��ص��رورة اأن يتم تطبيق املوا�صفة
الإم��ارات �ي��ة اخلا�صة ب��ال��ص��رتاط��ات الواجب
توافرها يف ال�صاحنات ال�صهريجية املعدة لنقل
مياه ال�صرب وذلك بعد اأن مت �صرح املوا�صفة

كاملة وبيان اأوج��ه الق�صور بينها والت�صميم
احلايل  ,كما مت التفاق على الفرتة الزمنية
املتاحة للتنفيذ والتي مت حتديدها بالت�صاور
م��ع اأ�صحاب امل�صانع وحم�ط��ات امل�ي��اه ,وقد
قام عدد من اأ�صحاب م�صانع وحمطات املياه
بتقدمي مداخالتهم واقرتاحاتهم حول املو�صوع
والتي تركزت حول اأنواع املواد التي يكمن اأن
تدخل يف الت�صميم املعتمد ,بالإ�صافة اإىل
ت�صاوؤلتهم عن ال�صركات املعتمدة من
البلدية والتي تقوم برتكيب ال�صهاريج
امل�ق��رتح��ة ,وق��د ق��ام ك��ل م��ن ال�صيد
ع ��روة م��دث��ر وال���ص�ي��د حم�م��د ري��ا���س
بالإجابة عن كل الت�صاولت ومناق�صة
الق� ��رتاح� ��ات امل��ق��دم��ة ,واخ�ت�ت�م��ت
الور�صة بالتزام بلدية راأ���س اخليمة
مم�ث�ل��ة ف��ى اإدارة ال���ص�ح��ة ال�ع��ام��ة
بتقدمي ك��ل اأن ��واع ال��دع��م لأ�صحاب
م�صانع حمطات امل�ي��اه مل�صاعدتهم
بتنفيذ املوا�صفة اخلليجية الإماراتية
اخلا�صة بال�صروط الواجب توافرها
يف ال�صاحنات ال�صهريجية املعدة
لنقل مياه ال�صرب.
munrakae
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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

مكتب الت�شال املوؤ�ش�شي
راأ�س-بلدية
تعلن
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عن م�شابقة �شهرية خا�شة باملتعاملني تن�شر �شهري ًا يف
جملة بلدية راأ�س اخليمة فعلى الراغبني بال�شرتاك
بهذه امل�شابقة اإر�شال اإجاباتهم اإىل الربيد الإلكرتوين
:التايل
magazine@mun.rak.ae

497 «
Monthly
م�سابقة
Contest
ال�سهر
»

Question

Monthly
Contest

: اﻟﺴﺆال

 ﻟﻤﺎذا ﺳﻤﻴﺖ إﻣﺎرة أم اﻟﻘﻴﻮﻳﻦ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢ ؟-

- Why does Emirate of Umm Al Quwain was named by this name ?

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)
Congratulations to
Mr. Ahmed Mohamed Abdul Rahman
the winner of the past month's contest (496).
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. اإلمارات العربية المتحـــدة،  رأس الخيمـــــــة4 : . ب.ص

)+ 971( 7233 3117 : ) | فاكــــس رقم+ 971( 7246 6666 : هاتــــف رقم

: ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
.ﺟﺎﺑﺎت ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ6 ﺗﺮﺳﻞ ا.١
: ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ6ﺟﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ ا6 اﻟﺮﺟﺎء إرﺳﺎل ا.٢
magazine@mun.rak.ae
ﻳﻤﻴﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر واﻟﻌﺪد6وﺳﻮف ﻳﺘﻢ إﻋﻼن اﺳﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻋﺒﺮ ا
.اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ
،  رﻗﻢ اﻟﺠﻮال، ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرك إرﺳﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ ) اﻻﺳﻢ اﻟﺜﻼﺛﻲ.٣

( ﺻﻨﺪوق اﻟﺒﺮﻳﺪ، ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ6اﻟﺒﺮﻳﺪ ا

 اأحمد حممد عبد الرحمن: مربوك لالأخ
) 496 ( الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد

m u n..rInstagram|
a k a e munrakae
Twitter | munrakae .. Facebook | munrakae
Mail: info@mun.rak.ae | Website: mun.rak.ae
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ا ا شلة الر
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ب شي ا و

ا و

وا�صطÓحا ،واأنواعه:
ال ّر ُحم ،لغة
ً
الرحم لغ ًة :بيت منبت الولد ,ووعاوؤه يف البطن ,والرحم ا ً
أي�صا:
القرابة.
فاأطلق على القرابة واأ�صبابها ,كما يف مراجع ل�صان العرب.
الرحم ا�صطالحًا :ا�صم جامع لكلّ ذي رحم من الأق��ارب يجمع
بينهم ن�صب ,من غري تفريق بني حمرم اأو غري حمرم.
قال تعاىل} :ه��و ال��ذي ي�صوركم يف الأرح��ام كيف ي�صاء{(اآل
عمران)6:
وق��ال تعاىل } :و اأول��و الأرح ��ام بع�صهم اأوىل ببع�س يف كتاب
اهلل{(�صورة الأنفال.)75 :
فجاء لف الأرح ��ام باملعنيني ,مبعنى مو�صع تكوين اجلنني,
ومبعنى ال�صلة والقرابة.
حمرم
حمرم و
و
اأ وا ا ر
فالرحم املحرم :كل �صخ�صني بينهما رابطة ,لو فر�س اأحدهما
ذك � ًرا والآخ��ر اأنثى ,مل يحل لهما اأن يتناكحا ,ك��الآب��اء والأم�ه��ات,
والإخوة والأخوات ,والأجداد واجلدات واإن علو ,والأولد واأولدهم واإن
نزلوا ,والأعمام والعمات والأخوال واخلالت.
واأما الرحم غري املحرم :فهم من عدا ذلك كبنات الأعمام وبنات
العمات ,وبنات الأخوال ,ونحوهم.
حكم �صلة ال��رح��م :ق��ال القرطبي( :اتفقت امللة على اأن �صلة
14

الرحم واجبة ,واأن قطيعتها حمرمة) ()1
معنى �صلة الأرح��ام :قال النووي رحمه اهلل( :هي الإح�صان اإىل
الأقارب على ح�صب حال الوا�صل واملو�صول ,فتارة تكون باملال ,وتارة
باخلدمة ,وتارة بالزيارة وال�صالم وغري ذلك))2(.
وق��ال امل�ن��اوي رحمه اهلل�( :صلة ال��رح��م ,م�صاركة القرابة يف
اخلريات) ()3
وق��ال ابن الأث��ري رحمه اهلل( :الإح�صان اإىل الأقربني من ذوي
الن�صب والأ�صهار ,والعطف عليهم والرفق والرعاية لأحوالهم ,وكذلك
اإن بعدوا اأو اأ�صاءوا ,وقطع الرحم �صد ذلك كله)4(.
وقال ال�صفاريني نقال عن البلباين ما ن�صه( :املراد ب�صلة الرحم:
موالتهم وحمبتهم اأك من غريهم لأجل قرابتهم ,وتاأكيد املبادرة
اإىل �صلحهم عند عداواتهم ,والجتهاد يف اإي�صالهم كفايتهم بطيب
نف�س عند فقرهم ,والإ�صراع اإىل م�صاعدتهم ومعاونتهم عند حاجتهم,
ومراعاة جرب خاطرهم مع التعطف التلطف بهم ,وتقدميهم يف اإجابة
دعواتهم ,والتوا�صع معهم يف غناه وفقرهم ,وقوته و�صعفهم ,ومداومة
مودتهم ون�صحهم يف كل �صوؤونهم ,والبداءة بهم يف الدعوة وال�صيافة
قبل غريهم ,واإي�ث��اره��م يف ال�صدقة والهدية والإح���ص��ان على من
�صواهم))5(.
ا وال ر
ش شـ ـ ـ ـ ا ر
 - 1اأنها تقوي الروابط الأ�صرية بني الأق��ارب:ع��ن اأبي هريرة
munrakae
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ر�صي اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ق��ال( :تعلموا من
اأن�صابكم ما ت�صلون به اأرحامكم ,فاإن �صلة الرحم حم ّبة يف الأهل,
م اة يف املال ,من�صاأة يف الأثر))6( ,
وروى ابن قتيبة يف عيون الأخبار عن عمر ر�صي اهلل عنه قال:
(مروا الأقارب اأن يتزاوروا ول يتجاوروا))7( .
�صارحا قول عمر ر�صي اهلل عنه( :اأي يزور بع�صهم
قال الزبيدي ً
ً
بع�صا رغ ًبا ,فاإن ذلك يورث الألفة واملحبة ,وقوله( :ول يتجاوروا) اأي
ل ي�صاكنوا يف حمل واحد ,واإمنا قال ذلك لأن التجاور يوجب التزاحم
يف احلقوق ,ورمبا يورث الوح�صة ,وترفع احلرمة والهيبة ,فيف�صي اإىل
قطيعة الرحم والتدابر))8(. ,
ولأن �صلة الرحم تقوي العالقات الأ�صرية ,فهي مدعاة حلب
الأقارب وعطفهم واإيثارهم.
 - 2اإنها تو�صع يف الأرزاق ,وتزيد يف الأعمار:
فعن اأب��ي هريرة ق��ال� ::صمعت ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه �صلم
يقول( :من �صره اأن يب�صط له يف رزقه ,واأن ين�صاأ له يف اأثره ,فلي�صل
رحمه))9(.
وزي��ادة العمر يف احلديث زي��ادة حقيقية ,وه��ي بالن�صبة لعلم
املوكل بالعمر ,واأما ما ورد يف قول اهلل تعاىل} :فاإذا جاء اأجلهم ل
munrakae
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ي�صتاأخرون �صاع ًة ول ي�صتقدمون{(النحل ,)61:فهو بالن�صبة لعلم اهلل
تعاىل ,فيكون معنى احلديث :اإن التاأخري يكون اأثره املكتوب يف �صحف
املالئكة ,واأما اأثره املعلوم عند اهلل فال تقدمي فيه ول تاأخري.
 - 3ومن فوائد �صلة الرحم :اأن اهلل ي�صل من و�صلها :اأي ي�صله
باخلري والر�صا واملعونة على كل مطلوب حمبوب:
ويف �صحيح البخاري يف حديث اأبي هريرة عن النبي �صلى اهلل
عليه و�صلم قال( :اإن الرحم �صجنة من الرحمن ,قال اهلل :من و�صلك
و�صلته ,ومن قطعك قطعته))10( .
 - 3اإن �صلة الرحم �صب ّب لدخول اجلنة :فعن اأبي اأيوب ر�صي
اهلل عنه :اأن رجال قال :يا ر�صول اهلل ,اأخربين بعمل يدخلني اجلنة,
فقال القوم ,ماله ,ماله ,فقال ر�صول اهلل :اأرب ماله ,فقال النبي �صلى
اهلل عليه و�صلم (تعبد اهلل ول ت�صرك به �صي ًئا ,وتقيم ال�صالة ,وتوؤتي
الزكاة ,وت�صل الرحم) متفق عليه ,وكفى بهذا ف�صال مرغ ًبا يف �صلة
الرحم.
� - 5صلة الرحم فيها طاعة هلل تعاىل وحت�صيل ملر�صاته لأنه
اأمر ب�صلة الرحم.
� - 6صلة الرحم فيها زيادة لأجر الوا�صل يف الدنيا وبعد موته,
لأن اأرحامه يدعون له كما ذكروا �صلته لهم.
15
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معهم ,ون�صحهم ,و�صلتهم.
 - 11اأن ي�صعى اإىل اإ�صالح ذات البني اإذا ف�صدت بني بع�صهم,
ش ار
الأ ش ا
 - 1الإخال�س يف هذه العبادة :اأن تكون ال�صلة قربة هلل تعاىل واأن تكون لهم لقاءات �صهرية تعني على ال�صلة.
 - 12تعجيل ق�صمة املرياث بني الأق��ارب حتى ياأخذ كل واحد
خال�صة لوجهه.
ن�صيبه ,لئال تك املطالبات واخل�صومات ,واأن يكتبوا ما يتفقون
 - 2ال�صتعانة باهلل تعاىل وطلب التوفيق منه والثبات.
 - 3التفكر يف ف�صائل وثمرات �صلة الرحم ,وكذلك عواقب عليه ,ف�اإذا كانت هذه حالهم اأي�س ال�صيطان منهم ,و�صادت املحبة
وال�صلة بينهم.
قطع الأرحام.
 - 4مقابلة اإ�صاءة الأق��ارب بالإح�صان وه��ذا مما يبقي الو ّد
والعهد بني الأقارب ,ويهون على الإن�صان ما يلقاه من جفاء الأقارب,
ا وال ر
ار
وب
فعن اأب��ي هريرة اأن رج� ًال ق��ال :يا ر�صول اهلل ,اإن يل قرابة اأ�صلهم
 - 1اإن عقوبة قطيعة الرحم معجلة يف الدنيا ,عن اأبي بكرة قال:
ويقطعوين ,واأح�صن اإليهم وي�صيئون اإيل ,واأحلم عنهم ويجهلون علي قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم (ما من ذنب اأج��در اأن يعجل
قال( :لئن كنت كما تقول ,فكاأمنا ت�صفهم املل ,ول يزال معك من اهلل اهلل ل�صاحبه العقوبة يف الدنيا مع ما يدخر له يف الآخرة من البغي
ظهري عليهم ما دمت على ذلك) )11(.
وقطيعة الرحم)(.)13
قال النووي يف �صرحه( :وهو ت�صبيه ملا يلحقهم من الأمل مبا يلحق
 - 2اإن قطيعة الرحم حترم قاطعها بركة الرزق وطول العمر
اآكل الرماد احلار من الأمل ,ول �صيء على هذا املح�صن ,بل ينالهم لأن �صلة الرحم �صبب لب�صط الرزق وطول العمر ,و�صده قطيعة الرحم.
الإثم العظيم يف قطيعته واإدخالهم الأذى عليه.
قال ابن حجر يف الفتح قال الطيبي( :اإن اهلل يبقى اأثر وا�صل
وقيل معناه :اإنك بالإح�صان اإليهم تخزيهم وحتقرهم يف اأنف�صهم ,الرحم طوي ًال ,فال ي�صمحل �صري ًعا ,كما ي�صمحل اأثر قاطع الرحم).
لك ة اإح�صانك وقبيح فعلهم ,وقيل :ذلك الذي ياأكلونه من اإح�صانك وهذا يكون للقاطع بحرمانه من بركة الرزق وطول العمر)14( .
كاملل يحرق اأح�صاءهم ,واهلل اأعلم)12(.
 - 3اإن قاطع الرحم عا�س هلل تعاىل ,مرتكب كبرية من كبائر
ومما يح�صن فعله مع الأق��ارب :اأن يقبل الإن�صان اأعذارهم اإذا الذنوب ,اإن مات عليها بغري توبة ,فحكمه حكم مرتكب الكبرية وهو
اأخطاأوا واعتذروا كما فعل يو�صف عليه ال�صالم.
على خطر عظيم.
قال تعاىل} :ل ت يب عليكم اليوم يغفر اهلل لكم وه��و اأرح��م
 - 4اإن قاطع الرحم يدخر له ال�ع��ذاب ي��وم القيامة اإن مل
الراحمني{(يو�صف.)92:
تتداركه رحمة اهلل تعاىل ,ودليله احلديث عن اأبي بكرة يف العقوبة
 - 5ومما يعني على ال�صلة :بذل امل�صتطاع لهم من اخلدمة الأوىل.
بالنف�س اأو اجلاه اأو املال ,واأن ل مين عليهم ويطالبهم باملثل ,فالوا�صل
 - 5اإن قطيعة الرحم �صبب ملنع دخول اجلنة-:
لي�س باملكاف .
عن جبري بن مطعم ر�صي اهلل عنه اأنه �صمع النبي �صلى اهلل عليه
 - 6ترك التكلف مع الأقارب ورفع احلرج عنهم وجتنب ال�صدّة و�صلم يقول( :ل يدخل اجلنة قاطع ,قال �صفيان قاطع رحم) ()15
يف عتابهم.
قال النووي يف �صرحه :هذا احلديث يتاأول تاأويلني-:
 - 7حتمل عتابهم ,وحمل كالمهم على اأح�صن املحامل وح�صن
اأحدهما :حمله على من ي�صتحل القطيعة بال �صبب ول �صبهة مع
الظن بهم ,فاإذا عاتبه اأحد اأرحامه واأغل عليه لتق�صريه يف حقه مل علمه بتحرميها ,فهذا كافر يخلد يف النار ,ول يدخل اجلنة اأبدًا.
يجاريه يف عتابه ,بل يتلطف به ,وي�صكره ويعتذر له حتى يهداأ ,لأن من
الثاين :معناه( :ل يدخلها يف اأول الأمر مع ال�صابقني ,بل يعاقب
النا�س من ل ي�صتطع التعبري عن حبه اإل بك ة اللوم والعتاب.
بتاأخره القدر الذي يريده اهلل تعاىل) ()16
 - 8العتدال يف املزاح مع الأرحام ,وجتنب اخل�صام ,واجلدال
العقيم معهم ,ف�اإذا �صعر ب�اأن اأح��د اأرحامه قد حمل يف نف�صه عليه
ار
أا ش
فليبادر اإىل الهدية ,فالهدية جتلب املودة.
 - 1اجلهل باحلكم ال�صرعي لقطيعة الرحم واجلهل بعواقب
 - 9اأن ي�صتح�صر الإن�صان اأن اأرحامه حلمة منه ,فالبد له القطيعة يف الدنيا والآخرة ,وكذلك اجلهل بحكم �صلة الرحم ,واأنه
منهم ,ول فكاك له عنهم في�صرب عليهم.
من الواجبات واجلهل بف�صائل �صلة الرحم يف الدنيا والآخرة.
 - 10تدوين اأ�صماء الأرحام اإذا ك وا ,واأرقام هواتفهم للتوا�صل
� - 2صعف التقوى و�صعف ال�صتقامة على ال��دي��ن وت�صييع
16
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الواجبات كال�صلة وكذلك عمل املعا�صي كقطع الأرحام.
 - 3الكرب :فبع�س النا�س اإذا نال من�ص ًبا اأو جاهً ا اأو ما ًل ,تكرب
على اأرحامه فقطعهم.
 - 4النقطاع الطويل فرتة طويلة عن الأقارب فوجدت الوح�صة
منهم ,فيبداأ بالت�صويف بالزيارة ,فيتمادى به الأم��ر اإىل القطيعة
بالكلية ,فيعتاد القطيعة في�صري قاط ًعا لرحمه.
 - 5العتاب ال�صديد واللوم والت�صريح من بع�س الأقارب بعد
طول انقطاع ,فتح�صل النفرة منهم والهيبة من املجيء اإليهم ,خو ًفا
من �صدة عتابهم فيقطعهم.
 - 6التكلف الزائد اأك من الالزم ,فيخ�صر الأموال الطائلة,
يجهد نف�صه يف اإكرامهم فوق ا�صتطاعته ,فال ي�صله اأرحامه خو ًفا من
اإيقاعه يف احلرج وامل�صقة.
 - 7قلة الهتمام بالأرحام الزائرين وال�صح والبخل معهم مما
يقلل زيارتهم حتى حت�صل القطيعة.
 - 8تاأخري ق�صمة املرياث وكل يريد حقه ,فيح�صل الختالف
وت�صيع العداوة والبغ�صاء بني الأقارب وتك امل�صكالت فتحل الفرقة
وت�صود القطيعة.
 - 9ال�صراكة بني الأق��ارب يف م�صروع اأو جت��ارة دون التفاق
munrakae
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على اأ�ص�س ثابتة وعقود موثقة فاإذا ما ات�صع العمل وزاد الإنتاج ,ودب
اخلالف وحدث �صوء الظن ,و�صاءت العالقة وحلت الفرقة ورمبا و�صل
الأمر اإىل اخل�صومات يف املحاكم ,فيح�صل التقاطع بني الأرحام.
قال تعاىل} :واإن كث ًريا من اخللطاء ليبغي بع�صهم على بع�س اإل
الذين اآمنوا وعملوا ال�صاحلات وقليل ما هم وظن داوود اأمنا فتناه
فا�صتغفر ربه وخر راك ًعا واأناب{(�س.)24:
 - 10ال�صتغال بالدنيا واللهث وراء حطامها ,فال يجد وق ًتا
ل�صلة اأرحامه فتح�صل القطيعة.
 - 11امل�صكالت العائلية ومنها ال�ط��الق ب��ني الأق ��ارب �صبب
لقطيعة الرحم.
 - 12بعد امل�صافة والتكا�صل عن الزيارة عند البع�س.
 - 13قلة حتمل الأق��ارب وال�صرب عليهم وعلى اأذاه��م وعلى
زلتهم.
 - 14احل�صد والغيبة والنميمة و�صوء اخللق وك � ة امل��زاح,
اأ�صباب لقطيعة الأرحام.
فعلى امل�صلم اأن يتجنب ه��ذه الأ�صباب التي ت �وؤدي اإىل قطيعة
الرحم ,ويبادر اإىل معاجلتها فورًا.
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ي ب ا ش و ا ـ شر
و ش

ا ش ا

احللقة ال�ساد�سة و الثالثون

ش ري ا ـ
هـ
ب ي اأ ـ ا
ش ر يو ــن ـ م  1977و ـ ك
تأ ش ش
أا ا ـ اأ ـ
ب ايت ت
ب ي اأ ـ ا
و اأ ا وا ر ا
ا
و ملا كانت املجالت قليلة اآنذاك فقد كانت جملة البلدية تقوم بهذه املهمة و بقيت
حتى الآن منرية يف ف�صاء اإمارة راأ�س اخليمة  ,و قد تطورت املجلة �صك ًال و م�صمون ًا
على ال�صعيد الإخراجي و على �صعيد املو�صوعات و الأخبار ,حيث اأ�صبحت تعنى
ب��ال�ث�ق��اف��ة ووج �ه��ات
ال �ن �ظ��ر امل��ت��ع��ددة و
تغطي غالب الأخبار
مبو�صوعية و�صفافية
على مر الأيام.
املجلة يف عددها
ال �ث��ال��ث و الأرب��ع��ني
ال�صنة الرابعة ت�صرين
ال� �ث ��اين (ن��وف �م��رب)
 1980م ع� �ن ��ون
18
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الغالف بعنوان (العيد الوطني التا�صع لدولة الإمارات) و �صدرت
املجلة باإ�صراف املجل�س البلدي الذي كان برئا�صة ال�صيخ عبد امللك
بن كايد القا�صمي و النائب الأول لرئي�س املجل�س ال�صيخ �صعود بن
�صقر القا�صمي و النائب الثاين لرئا�صة املجل�س املهند�س اإبراهيم
ال�صحي مدير البلدية بالوكالة ال�صيد مبارك علي قحيطر.

munrakae
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و قد وجدت �صفحة توعوية بعنوان (الأ�صرة عماد املجتمع)
للتعداد ال�صكاين للدولة وبداأ العدد ب�صفحة اقر أا يف هذا العدد التي
ت�صمنت اأهم العناوين و يف �صفحة اأخبار حملية بداأت املجلة بخرب
(�صاحب ال�صمو ال�صيخ زايد رئي�س الدولة يفتتح الدورة اجلديدة
للمجل�س الوطني) وقد افتتح املغفور له باإذن اهلل ال�صيخ زايد بن
�صطان اآل نهيان رحمه
اهلل ال� ��دورة اجل��دي��دة
للمجل�س الوطني و قد
ح�صر ح�ف��ل الف�ت�ت��اح
اأع�صاء املجل�س و اأي�ص ًا
منع املوظفني الوافدين
ب� ��ر أا�� ��س اخل �ي �م��ة م��ن
مم ��ار�� �ص ��ة الأع � �م� ��ال
التجارية) و قد اجتمع
املجل�س البلدي برئا�صة
ع �ب��د امل �ل��ك ب ��ن ك��اي��د
القا�صمي وال�صيخ �صعود
ب��ن �صقر القا�صمي و
ت�ق��رر الل �ت��زام ب�ق��رار
امل�غ�ف��ور ل��ه ب � �اإذن اهلل
19
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ال�صيخ �صقر بن حممد القا�صمي ب�صاأن
عدم متليك الأرا�صي لغري املواطنني.
و يف الأخ �ب��ار املحلية ن�صر (قانون
تنظيم امل�ب��اين) و ق��د تقرر يف اجتماع
املجل�س البلدي للفجرية حت�صيل تاأمني
نقدي من املباين املخالفة و ا�صرتدادها
بعد الن�ت�ه��اء م��ن املبنى و ت�ك��ون غرف
ال�صرف ال�صحي �صمن الأر���س املعدة
للبناء و �صرورة وجود مولدات كهربائية
يف امل�ب��اين الكبرية اق�صام ال�صحة يف
البلديات تقدم (م�صاريع ميزانياتها)
وقد قدمة الأمانة العامة لبلديات الدولة
م�صاريع و ميزانيات ق�صم ال�صحة يف
البلدية للعام املقبل
و يف عناوين اأخرى (البلدية ت�صادر
ك �م �ي��ات م��ن م� ��ادة ب� ��ان) و(ال �ت �ح��ذي��ر
م ��ن ال� �ت ��دخ ��ني) و ق ��د ت� �ق ��رر تكليف
م��وظ �ف��ني مب��راق �ب��ة امل �ن��اط��ق ت�ن�ف�ي��ذ ًا
للقرار رقم  10ل�صنة  79ب�صاأن التحذير
م��ن م ���ص��ار ال �ت��دخ��ني و ك��ذل��ك (دع��م
اخلدمات التيلفونية يف ر أا���س اخليمة)
و (تطعيم 1500طالب و طالبة براأ�س
اخليمة �صد الرمد احلبيبي و الأمرا�س
املعدية) و قد كان حتت اإ�صراف ال�صحة
املدر�صية براأ�س اخليمة و(التعاون مع
رج��ال الإح �� �ص��اء) و (وزارة الأ��ص�غ��ال
تنفذ �صارع من الرم�س حتى اجل��ولن)
و (اإجناز م�صاريع للرتبية و الداخلية يف
راأ�س اخليمة) و (مدير الإح�صاء بجامعة
ال���دول ال�ع��رب�ي��ة) و (ت �اأدي��ة ال���ص��الة)
وتخللت ال�صفحة اإعالنات البلدية.
و ت�ن��وع��ت الأخ� �ب ��ار و ال �ع �ن��اوي��ن يف
املجلة و منها (هجرة الر�صول الكرمي)
و(ال�ت�ع��داد ال�ع��ام لل�صكان و الإ��ص�ك��ان و
املن�صاآت يف دولة الإمارات العربية املتحدة
لعام 1980م و (الدرو�س العلمية للهجرة
النبوية) و كذلك (ال�صمعة التا�صعة من
عمر الحتاد).
20
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و يف �صفحة (ع ��امل غ��ري��ب) وردة
العناوين التالية (حاميها حراميها –
خ��زان��ة ب���ص��ري��ة – امل��دي��ر غ��ري م��وج��ود
بهلوان ال�صيارات) (ت�صمية ال�صوارع �صجل
ثقافة تاريخ و ح�صارة) كذلك (الأمرا�س
اجللدية البكتريية) بقلم  :دكتور كرمي
ميالد و تخللت املجلة اإع��الن��ات �صركة
اأب�ك����س لبيع و ��ص��راء الأ��ص�ه��م (ظ��اه��رة
الزلزل) و تلتها اإعالن ملحطات البرتول
و مو�صوع (الزراعة يف راأ�س اخليمة) و يف
�صفحة (ر�صائل القراء) تنوعت الر�صائل
منها ما اأر�صلت للم�صاركة اأو ال�صكوى اأو
ال�صوؤال و من اأحد امل�صاركات م�صاركة اأبو
حممد
اأي رو أا ش و ه ا ا ـ ـ
أين ا ت أ و اأي ـ ـ ـ ـ ــن الأ ـ ـ ـ ـ
و اأيـن ـ ا ـ و ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رام
و كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و و اأه ا ـ ـ ـ ــرام
و ب ل ش وا
ش وا
وك وا اأ ش ـ ــو ا ـ ـ ـ ر ا ـ ـ ـ ـ
و تنوعت املو�صوعات يف املجلة و منها
(مل ��اذا امل ��راأة جميلة) و اإع ��الن افتتاح
(ع��ي��ادة راأ�� ��س اخل �ي �م��ة) و يف �صفحة
(اكت�صافات و علوم) كانت بع�س العناوين
(اإ�� �ص ��ارات م ��رور بالأن�صجة الب�صرية
وم�ي��زان ح ��رارة وناقلة �صراعية) و يف
(ال�صفحة الريا�صية) كانت العناوين
(اجتماع م�صرتك ملجل�س اإدارة ناديي
راأ�س اخليمة و عمان وال�صمات النف�صية
للمدرب الريا�صي ون��ادي راأ���س اخليمة
ي �ف��وز ب�ب�ط��ول��ة امل�ن�ط�ق��ة ل �ل��دراج��ات) و
اأخري ًا يف (زاوية الأ�صرة) و من عناوينها
(نف�صية الطفل تت�صكل منذ م �ي��الده �
وعندما يكون الطفل نحيفاً � و النزهة
للطفل ت�صاوي وجبة طعام كاملة)

munrakae
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ا ــــ ـــ
ا حم ا ش

الأول

ا

«

ب اـ

»

وا ـ اي
كر ش ا

و تأ ش
تأ
اإذا كانت دولة الإمارات العربية املتحدة قد تاأ�ص�صت على
اأيدي ح ّكام الإمارات ال�صبع «املوؤ�ص�صون» الأوائل رحمهم اهلل,
بقيادة املغفور لهما ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان «حاكم
اأبوظبي» ,واأخيه ال�صيخ را�صد بن �صعيد اآل مكتوم «حاكم دبي»,
طيب اهلل ثراهم جميع ًا ..فاإن الدولة الحتادية احلديثة ,كاأي
دولة يف اخلريطة اجلغرافية العاملية ,تطلبت تاأثيثها بثالثة
مكونات رئي�صة ت�صري اإليها يف املحافل املحلية والدولية على
ال�صواء( :العلم ,ال�صعار ,الن�صيد الوطني)..
22
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مت�صك بقاعدة على �صكل م�صتطيل حتمل
ا�صم دولة الإمارات العربية املتحدة ..ذلك
ال�صعار ال��ذي ه��و م��ن ت�صميم ال�صاعرة
الإم��ارات �ي��ة «ظبية خمي�س» ال�ت��ي �صاركت
يف تلك امل�صابقة الوطنية ال�ت��ي ان�ح��ازت
لت�صميمها الفني الذي ظل �صاري املفعول
حتى يوم الأحد  23مار�س 2008م الذي اأقر
فيه جمل�س الوزراء اإجراء بع�س التغيريات
عليه ب �ن��ا ًء ع�ل��ى م��واف�ق��ة ��ص��اح��ب ال�صمو
ال�صيخ خليفة ب��ن زاي��د اآل نهيان ,رئي�س
الدولة «حفظه اهلل» ..حيث ذكرت �صحيفة
«الحت ��اد» الإم��ارات�ي��ة يف ع��دده��ا ال�صادر
 9دي�صمرب ( , 1971اأن �صعار الإم��ارات
العربية املتحدة ال��ذي �صيعر�س يف اليوم
نف�صه على جمل�س احلكام والذي مت اختياره
م��ن ب��ني م�ئ��ات ال��ر��ص��وم ع �ب��ارة ع��ن �صقر
يتو�صطه دائرة بها ر�صم �صفينة تطفو على
اأربع موجات رمزا للخليج العربي ,وخمالبه
فاإذا كان علم دولة الإم��ارات قد اعتمد حني رفعه القائد
مت�صك بقاعدة على �صكل م�صتطيل حتمل
املوؤ�ص�س املغفور له ال�صيخ زاي��د بن �صلطان اآل نهيان «طيب ا�صم دولة الإمارات العربية املتحدة  ,وقد ر�صمت هذا ال�صعار
اهلل ثراه» بني يديه يف  2دي�صمرب 1971م مبنا�صبة اإعالن قيام املواطنة ظبية خمي�س من اأبوظبي)(1(.
دولة الإمارات العربية املتحدة معلن ًا اإياه علم ًا لدولة الإمارات,
باألوانه الأربعة «الأحمر والأخ�صر والأبي�س والأ�صود» التي ترمز
ال ا
اإىل ال��وح��دة العربية ,وال��ذي قد وق��ع عليه الختيار من بني
 1,030ت�صميم ,يف م�صابقة اأجريت باإ�صراف الديوان الأمريي
ودائ��رة الإع��الم يف حكومة اأبوظبي ,حيث قد �صممه اآن��ذاك
عبداهلل حممد املعينة..
واإذا كان «عي�صي بالدي» هو الن�صيد الوطني لدولة الإمارات
العربية املتحدة ,وهو ذاته «حتية العلم الإماراتي» ,الذي كتب
كلماته ال�صاعر الإم��ارات��ي الدكتور «ع��ارف ال�صيخ احل�صن»,
ونظم اأحلانه املو�صيقار العربي امل�صري «�صعد عبدالوهاب»..
فاإن �صعار دولة الإمارات الذي مت اعتماده من قبل املجل�س
الأعلى لالحتاد يف  9دي�صمرب عام 1971م ,والذي مت اختياره
الأديبة ال�صاعرة «ظبية خمي�س» ,ولدت عام 1958م يف
من بني مئات الر�صوم املقدمة �صمن م�صابقة �صارك فيها
العديد من الإماراتيني والوافدين اإىل الدولة ,والذي هو عبارة اأبوظبي ,ح�صلت على بكالوريو�س العلوم ال�صيا�صية من جامعة
عن �صقر يف �صدره قر�س اأحمر يظهر �صفينة البوم ال�صراعية اإنديانا ع��ام 1980م ,و أامت��ت ال��درا��ص��ات العليا يف جامعتي
 htالعربية على مياه اخلليج الطافية على اأربع موجات وخمالبه 1
/ps://alwatan2012.wordpress.com
munrakae

23

ا&ﻣﺎرات

áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018 /10 - 497 :Oó©dG

«اإك�صرت» و»لندن»1982 :م – 1987م ,و»اجلامعة الأمريكية»
بالقاهرة 1992م 1994 -م) ..تولت ع��دة منا�صب اإداري��ة تتواىل وتاأخذ طريقها للن�صر)(2(.
خالل م�صرية عملها :نائبة ملدير اإدارة التخطيط باأبوظبي,
و اي
م�صرفة على الربامج الثقافية يف تلفزيون دبي ,ودبلوما�صية
باحثة بجامعة ال��دول العربية .مار�صت العمل ال�صحفي يف
جمالت «الأزمنة العربية ,اأوراق ,املجلة» ,ويف جريدة «الوطن».
كرمت من قبل «ديوان العرب» جلهودها الأدبية ,ومنحت «درع
املجلة» يف عام 2005م (1(.كما مت تكرميها يف �صهر يناير
2010م من قبل دائرة الثقافة والإعالم بعجمان مبنحها لقب
ال�صخ�صية الثقافيىة لعام 2009م.
ا

1

24

ك

الأدي�� �ب� ��ة ال �� �ص��اع��رة
الإم ��ارات� �ي ��ة امل�خ���ص��رم��ة
”ظبية خمي�س“ ,ذات
ال“ “25جمموعة �صعرية,
(ه��ي ذات�ه��ا الطفلة ابنة
الث �ن��ي ع�صر رب�ي�ع� ًا التي
ك�ت�ب��ت اأول ق���ص�ي��دة لها
جاءت بعنوان ”الر ّبان“,
وك��ان��ت ع��ن ج��ده��ا ال��ذي
ن�صاأت على رائحة قهوته
و�صيفه املعلق على جدار
البيت ,ون�صرت الق�صيدة
يف ج��ري��دة ك��ان��ت ت�صدر
يف اأبوظبى ا�صمها الوثبة,
وم��ن ث��م ب��داأت الق�صائد

ا ش

ا ش ” يوا ا ر “ /https://www.diwanalarab.com
ـ ـ واي ـ ـ 2017م و ـ ــو الأبـ ـ 2008م ا ـشـ ا
ا و ا �ش ري
وت ا ر »
«ا كت واأ ب ال ا » «و ا ا
�ش

2

ا ش

ا

ا

ري ”ا

“ ال ات

11
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ها نحن نعرج على الإ� �ص��دار ال�صعري (رحيل واإي��اب),
الذي اأطلقت �صراحه ال�صاعرة «ظبية خمي�س» يف عام اخلري
الإم��ارات��ي 2017م ,حيث البوابة الثقافية امل�صرتكة «احت��اد
كتاب واأدب ��اء الإم� ��ارات»« ,وزارة الثقافة وتنمية املعرفة»,
مت�صمن ًا ثالث جمموعات �صعرية( :ب�صاطة امل��اء ,اأخ��ف من
الهواء ,على كر�صي العزلة) ..وها نحن نذهب حيث نذهب
اأو ًل اإىل م�صافحة الت�صريح الأدب��ي الذي اأدلت به ال�صاعرة
عرب ال�صفحة اخلام�صة من كتابها الثالثي الأبعاد ال�صعرية,
انتها ًء بدعوة اأنيقة( :متت كتابة الأعمال ال�صعرية املت�صمنة
هنا بعد عودتي للحياة يف الإمارات ,وبعد غياب طال لأك من
ربع قرن .ي�صعدين اأن ت�صدر من احتاد كتاب واأدباء الإمارات,
واأ�صكر الحتاد على ذلك .اأم�صيت واأم�صي الكثري من الوقت
يف التاأمل ويف ف�صاء ذلك ولدت هذه الق�صائد .كان اأول كتبي
ال�صعرية «خطوة فوق الأر���س» وال��ذي �صدر يف عام 1981م,
ويبدو اأن جمموعاتي الأخرية هنا هي عودة اخلطوة اإىل اأولها.
«على كر�صي العزلة» ,و»اأخف من الهواء» ,و»ب�صاطة املاء» ,هي
كتبي الثالثة تبد أا باحلديث وتنتهي بالأقدم يف هذه الأعمال.
اأه ًال بكم على ف�صاء روحي وكلماتي).
نعم ,هو «احت��اد كتّاب واأدب ��اء الإم� ��ارات» ..البيت الذي
اأ�ص�صه جمموعة من اأدب��اء وكتاب ومثقفي الإم��ارات مبوجب
القرار ال��وزاري رق��م  137ل�صنة 1984م ال�صادر عن وزارة
العمل وال�صوؤون الجتماعية بتاريخ 26/05/1984م .واإذا كانت
الأديبة ال�صاعرة «ظبية خمي�س» هي اأحد اأولئك الذين اأ�ص�صوا
ه��ذا البيت الثقايف الكبري باأهدافه وروؤاه ون��واي��اه احل�صنة,
فاإنها اأي�صا ممن اأثثوا هذا البيت مبجموعة من اإبداعاتها
الأدبية املنوعة ..منذ العام 1993م وحتى العام 2017م ,على
النحو الإبداعي التايل( :ال�صعرية الأوروبية وديكتاتورية الروح
1993م� ,صغف 2005م ,نحو الأبد 2008م ,مقام الإعرابية
الرائية 2015م ,رحيل واإياب 2017م« :ب�صاطة املاء ,اأخف من
الهواء ,على كر�صي العزلة»).
munrakae

اأ ش ا

(رحيل واإياب) « ظبية خمي�س » بحدائقه ال�صعرية الثالث,
مل يقف عند حدود ال�صعر ,بل حظي باإم�صاءة نقدية ممهورة
بقلم الأديبة الإماراتية القديرة ”د .اأمينة ذيبان“( :جمال
الكتابة :ظبية خمي�س)( :يف منت�صف الوفاء وقبل اأرق البداية
تقف يف خواطر اللحظات ق�صائد ال�صديقة ”ظبية“ كوجه
مطمئن على اللحظة والزمن والفراق يف ق��راءة النه�صة اأو
هجر الألف الباقية من اأ�صطورة احلب .فيما اأعرف عن فكرة
البداية والقرار والتكون واجلهد واحلر�س بني ”ظبية“ اليوم
والبارحة اأو كما يعتقد من يعرفها ل خ�صام لها يف ما هو اإل
اأن تتوازن يف �صيف القاهرة اأو تكتب بال اأ�صئلة اجلهل� )...س
«( ..7ظبية» تورق كالن�صيد وت�صكن الكتابة بحب ,وهي الذاكرة
الأيقونة وفر�س احلياة يف كتبها ل معنى اإل للغرتاب والنفي
والهزة واجلرح وهي نقية يف الكتابة ك�صوت اأمها البعيد وهي
بال اأفق الرتاتب اأو املعركة املدرجة يف ال�صوؤال تقول نعم اأكتب
و�صاأكتب لأحطم معاول الفراق والقهر والرتاجع واجلرح اأولها
اأعذب من الأ�صئلة ل�“ظبية“ جمال الكتابة وبعد نف�صي واإن�صاين
يتطاول على لغة الفريوز اأو اأ�صئلة الأنبياء اأو كل ال�صدمات
وال�صوؤال امللك « �س  « » .8ظبية » يف درا�صة غري مربمة اأعد
قلبي بال�صعر بني عاملك والكتاب و�صتبقني اأول الأ�صماء واأجمل
الكاتبات) �س .9
25

ا&ﻣﺎرات

و

áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018 /10 - 497 :Oó©dG

ش و
ش اأ ل ش

ي
ت�ش

ت ا و

�ش

ا

تعد الأمثال ال�صعبية الإماراتية جزء ًا مه ًما من الرتاث ال�صعبي الإماراتي حيث اإنها ترتبط بعادات وتقاليد
وقيم املجتمع و تختلف باختالف املنا�صبات والأحداث الجتماعية التي جرت التي جرت فيها  ,و ل خالف على
اأنها اأقوال موجزة تلخ�س املواقف و الأحداث يف كلمات معدودة لتخل�س اإىل معاين عميقة ومن خالل بحثي يف
الرتاث الإماراتي و جمال�صتي لكبار ال�صن من الرواة وجدت اأن ذاكرتهم تختزن الكثري من الق�ص�س و خلف كل
مثل ق�صة انبثقت منها كلماته التي نتج عنها جمموعة من اأبرز الأمثال ال�صعبية التي ن�صتخدمها يف حياتنا اليومية
دون اأن نعرف الق�صة من ورائها
و يف هذه ال�صانحة �صنكمل رحلتنا مع الأمثال ال�صعبية الإماراتية  ,فهيا نبحر معا يف بحر لنتعرف معن ًا اإىل
جمموعة من الأمثال ال�صعبية و املواقف و الأحداث .
اأ ـر ن ت
 1اش ي ا
شر ا لالأمور التي ت�صمع عنها الكثري وعند روؤيتها ل ت�صرك
العقيلي  :تنطيق عجيلي « باجليم املخففة رجل معروف بال�صجاعة
و الإقدام و الكرم
اأ ـر اأف�صل و اأح�صن
اللقاء بك :
ت
ش ا
العقيلي رجل معروف بال�صجاعة و الإقدام و اجلود وهو قائد جي�س
ذاع �صيته يف كل مكان و قد كان �صئيل اجل�صم ويف يوم من الأيام عاد
بجي�صه منت�ص ًرا ف�صمعت الن�صاء بنب أا عودته فخرجن يرتق قدومه و
معرفة مالمح هذا الرجل الذي ذاع �صيته يف الفرو�صية و الكرم وكلما
مررن باأحد اجلنود الذين ميتازون بطول القامة و الو�صامة ي�صاألنه هل
اأنت العقيلي فيجيبهن ل حتى و�صلن اآخر اجلي�س فوجدن رج ًال �صئيل
اجل�صم �صعيف البنية ف�صاألنه هل اأنت العقيلي فاأجابهن :نعم
ا�صمك يا العقيلي اأح�صن من ملتقاك
ر
فرد عليها ببيتني من ال�صعر
و اأك ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا و ا ب ـ ـ ــت
ت ش و ا ر ل اه ـ ال
ن ا ب ـ ـ ـ ــر ك ي و ش
ي ا ا ر ــــ ل ا ل
26

الأب
ا ا الزاد ا�صم مفرد و اجلمع اأزواد  ,و اأزودة  ,زود; ا ا طعام
يتّخذ لل�صفر; الزّاد  :ما يكت�صبه الإن�صان من خري
ا ب ــت الربيع بلهجة اأهل الإمارات ال�صديق
ت ـ ـ ـ لقي وجد لقيتني  :اأي وجدتيني
اه ـ ـ ـ ـ ـ ال اإهزّال ; الهزيل �صعيف البنية و ه ل ا ري �صعف
ونحف
ب ر اأداة يطحن بها ,وهي حجران م�صتديران يو�صع اأحدهما
على الآخر ويدار الأعلى على حمور ثابت ,على قطب و
زادي يف متناول اجلميع فكل �صخ�س ي�صتطيع
ا
اأن يطحنه بالرحى و يتناوله و ل�صيما اإذا كان زاد
الرجال قليل .
ي و شـ ـ ـ يطحنه.
ا ـ ـ ـ ـ ل قليل .
هو مثل ي�صرب حينما ت�صمع عن مو�صوع ماء فرت�صم له �صورة يف
ً
تناق�صا بني
خميلتك و عند ت�صادفه يف الواقع جتد اختالفا كب ًريا و
ال�صورة الواقعية و بني ما مت ر�صمه يف اخليال.
و يذكرنا املثل ال�صعبي باملثل العربي اأن ت�صمع باملعيدي خري من اأن
تراه.
ويروى ”لأن ت�صمع باملعيدي خري“ و ”اأن ت�صمع“ ويروى ”ت�صمع
munrakae
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باملعيدي ل اأن تراه“ واملختار ”اأن ت�صمع“ .ي�صرب ملن خربه خري من
مراآه ,ودخل الباء على تقدير :حتدث به خري
وه
 2ا اير ش ت �ش وا ا ا
م�صرب املثل  :م�صرب املثل يف التدليل على اأهمية ال�صرعة يف
الإجن��از و اإمتام الأم��ور و التاأكيد على �صرورة تطبيق مبداأ الأولويات
وتفادي ما �صيرتتب على التاأخري من اأ�صرار .
ا
اير ش ـ كلمة م�صت ّقة من جر�س الريي�س (اجلري�س) املجرو�س,
وهو قمح خ�صن كانت تدقه امل��راأة يدوي ًا حتى يكون
جم��رو� �ص � ًا ,وه��و ت�صبيه باأنها اأ�صبحت خ�صنة مثل
الريي�س .و اأ�صل الكلمة من واجلري�س وقلبت اجليم
ياء بلهجة اأهل الإم��ارات و جري�س من الفعل جر�س,
واجلري�س من احل� ّ�ب  :ما طحن طحن ًا خ�صن ًا و تعد
منه اأكلة ( املريو�صة ) حيث ت�صتهر بها دولة الإمارات
وطريقة طبخها تبد أا بتح�صريها من القمح ال�صلب
املك�صر حيث ي�صاف القمح املجرو�س اأو املك�صر ل
املطحون اإىل مرقة اللحم و البهارات وتركه على نار
هادئة ملدة طويلة حتى ي�صبح مثل الهري�صة
ت ـ ــ�ش تناولت وجبة الع�صاء
ا ـ ـ اآثرت وف�صلت اأن تنعم حب القمح اإىل اأجزاء �صغرية جدا
بحيث يكون حب الريي�س دقيقا ,رقيقا ,ل ّينا� ,صهل عند
الأكل و اله�صم
ش ا
كان لدى رجل زوجتني و اأراد ذات يوم اأن يخترب بداهتهما و
�صرعة اإجنازهما يف اإجناز الأمور ومدى اعتماده عليها اإذا غاب
فاأخرب الزوجتني اأنه خارج و �صيعود بعد �صاعة عند عودته يريد
اأن منهما اأن تعد كل واحدة منهما وجبة ع�صاء من حب اجلري�س
فتوجهت الزوجتني اإىل املطبخ و اأخذت كل واحدة قدرا
من حب الريي�س وقامت اإحداهما بدقه يف
الرحى لي�صبح ناعما وهي تقول
يف نف�صها لبد اأن اأدق احلب
دق ��ا لت�صبح امل��ريو� �ص��ة
ل��ذي��ذة ال�ط�ع��م �صهل
ال�ه���ص��م و ال��وق��ت
مي � � � � ��ر وه � � ��ي
م ��ازال ��ت دق
احل ��ب إام��ا
ال ��زوج ��ة
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ا&ﻣﺎرات
الأخ ��رى ف � أاخ��ذت ح��ب القمح و وو�صعته يف ال��رح��ى و �صارعت اإىل
تك�صريه و تقول يف نف�صها لبد اأن يف الأمر مغزى و اإل ملاذا حدد �صاعة
من الزمان �صاأجهز املريو�صة يف اأ�صرع وقت و بذا اأ�صمن توفر وجبة
الع�صاء و مر الوقت �صريعا وجاء الزوج ي�صاأل عن املريو�صة فراأى زوجته
مازالت تطحن احلب يف الرحى و عندما �صاألها عن الع�صاء اعتذرت
وقالت له هال انتظرت حتى ي�صبح احلب ناعما دقيقا �صهل اله�صم
وهنا جاء الزوجة الأخرى و و�صعت اأمامه طبق املريو�صة وقالت تف�صل
هذا ع�صاءك وهنا نظر ال��زوج للطبق فعرف اأن الزوجة �صارعت اإىل
جر�س احلب ب�صرعة لتعد الع�صاء فاأطق العبارة اي��ر�ص��ت ت �ع���ص��ت ,واإذا
ان �ع �م��ت ط �ل ّ�ق��وه�ا
وطلق الزوجة الأخرى لأنه علم اأنه ل ميكن العتماد عليها لعدم
معرفتها الكافية ب�صرعة الإجناز و اإمتام الأمور يف وقتها
ف��امل��راأة يف بيتها لب��د اأن تتنبه للوقت و ع��دم تاأخري الأم��ور ذات
الأهمية فقد كان الأجدر بها اأن تتنبه اإىل �صرورة �صرعة النتهاء من
طهي الطعام قبل عودة زوجها لأن ما �صيرتتب على تاأخرها هو طالقها
فالزوجة الأخرى بحد�صها وما تت�صم به من �صرعة البداهة علمت اإن
الطلب نوع من التحدي و اأن عليها الرتكيز على �صرورة �صرعة النتهاء
من طهي الطعام ليكن جاهزً ا عند عودة الزوج و املثل يوجه اإىل اأن بع�س
الأم��ور يتطلب اإجنازها مراعاة مبد أا الأولويات وقد روت يل الق�صة
العديد من الأمهات و اجلدات يف منطقة راأ�س اخليمة ودبي واأبوظبي
وال�صارقة  ,هذا وقد وجدت اأن بع�س الكتب املخت�صة يف الرتاث تف�صري
اآخر للمثل بخالف ذلك حيث اأ�صارت اإىل اأن اأنعمت مبعنى يدها دقيقة
و لكن هو خالف ذلك فاأنعمت مبعنى �صعت وعملت على اأن يكون حب
اجلري�س ناع ًما فتاأخرت و مل تتمكن من اإعداد وجبة
اجلري�س
ال
أا
 3ا ش ل
م�صرب املثل  :كل �صخ�س ينظر لالأمور
وال�ن��ا���س م��ن زاوي �ت��ه ه��و ,وم��ن هنا كان
الخ�ت��الف ب��ني م��ا ت��راه اأن��ت وم��ا ي��راه
غ� ��ريك  ,كما
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ا&ﻣﺎرات
يدل على قيمة ال�صيء عند اأهله
ا
ا ش ل لفظة اإماراتية تطلق على القرد
ش ا
ه��ذا املثل يتداوله النا�س يوم ًيا يف حمادثاتهم وخمتلف اأقطار
الأر���س و ل يعلمون اأ�صل املثل و وه��و ما يرجع اإىل تبادل الثقافات
امل�صرتكة بني ال�صعوب و يرجع اأ�صل هذا املثل اإىل الع�صر الروماين,
ولكن بحكم التوا�صل وتبادل الثقافات عم و انت�صر يف جميع املجتمعات
مع اختالف ب�صيط للم�صميات وهو يروي اأحداث ق�صة اأحد امللوك و قد
انتابه امللل فطراأت عليه فكرة اأن يقيم م�صابقة اجلمال بني احليوانات,
فتم الإعالن عن امل�صابقة وحتديد موعد لها  ,وقد جل�س احلاكم على
وخ�س
كر�صيه و أام��ر ب�اأن يتم عر�س احليوانات اأمامه مع اأطفالهاّ ,
احليوانات اجلميلة بطلبه هذا.
وبالفعل ب��د أا الطاوو�س وابنه باملرور من أام��ام امللك و هو يختال
بري�صه و األوانه البديعية فاأخذت احليوانات ت�صفق ومت��دح جماله ,
ومن بعده مر الغزال فاأظهر النا�س اإعجابهم بر�صاقته و ب�صرعة حركته
 ,ثم مرت الزرافة و�صغريها فاأعجب احل�صور بجمالها و طول رقبتها
ومن ا�صتمر ال�صتعرا�س فتتابعت احليوانات اجلميلة يف املرور وكان
قائد ال�صف على و�صك اأن يعلن نهاية ال�صتعرا�س وما اأن اقرتب موعد
الإع��الن عن الفائز �صدم احل�صور باملفاجاأة وهي ظهور قردة مت�صي
اأمام امللك عار�صة عليه جمال ابنها ,ويف هذه اللحظة �صخر احل�صور
من القردة فكيف لها اأن تناف�س يف م�صابقة بعيدة املنال عنها وعن ابنها,
وحينها ا�صتد الهرج واملرج يف ميدان ال�صباق و الكل يهتف و ل�صان حاله
يقول اأيها للقردة هذا لي�س مكانك و ل جمال للمناف�صة و لكن القردة
ظلت م�صرة على احل�صور و أاخ��ذت ت�صتعر�س هي وابنها أام��ام امللك
بحركتها الر�صيقة ف�صعد امللك بحركاتها وقال جملته ال�صهرية القرد يف
عني اأمه غزال
و يف النهاية فازت القردة باجلائزة لأن امللك �صعد بحركاته فقد
كان مطلبه اجلمال الداخلي ولي�س اخلارجي .
�شو
ن
 4ش و اأت ا
شر ا يطلق املثل على ال�صخ�س الذي ل يح�صن كتمان ال�صر
كذلك يف و�صف ال�صخ�س الف�صويل الذي ل ي�صتطيع
اأن يكتم ال�صر بل ين�صر الأخبار و يك�صف الأ�صرار دون
اأن يطلب منه ذلك
ا
ش و ا�صم امراأة تعمل يف منزل
اأت تاأتي
�شو ن�صد �صاأل مبعنى تاأتي بالأخبار دون اأن يوجه لها
ال�صوؤال .
ترجع ق�صه املثل اإىل اأن هناك رج� ًال من املو�صرين وكانت لديه
خادمة ت�صمى م�صعودة وم�صعودة كانت باعتبارها اأنها تقوم على خدمة
28
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اأهل البيت تعرف كل ما يدور يف البيت من اأ�صرار وما اأن ياأتي �صيف
لزيارة �صاحب البيت اإل تلقته و اأخربته باأ�صرار اأهل البيت وذات مرة
�صمعها �صاحب البيت وهي تخرب اأحد �صيوفه فاأطلق املثل م�صعودة اأتيب
اخلرب من غري من�صودة
 5ش وا
شر ا ـ ـ ي�صرب املثل ملن يتجاهل و يت�صنع ع��دم ال�صمع
وب��ال�ت��ايل ف��ال ح � ّل للم�صكلة يتمام ًا كما ك��ان قائد
البحارة ومطالباتهم
�صفينة الغو�س يتجاهل �صكاوى ّ
امل�صتمرة .يتجاهلهم وك�اأن��ه مل ي�صمعهم ,حتى مع
الإحلاح والتكرار.
ا
ا ش هو ال�صمم عند �صكان اخلليج .ومعجم ّي ًا ل حتمل املعنى
ذات��ه .ففي ل�صان العرب� ,صمخ ال�صما من الإذن,
هو اخلرق الباطن الذي يف�صي اإىل الراأ�س ,ويقال اإن
ال�صما هو الإذن نف�صها واخلليجيون يقولون «اأ�صمخ»
أ�صم ,و «�صمخه» لل�ص ّماء.
لال ّ
جمع «ن��وخ��ذه» ,وهو ر ّب��ان ال�صفينة .والكلمة فار�صية
ا وا
مع ّربة
ا ش هو عدم ال�صمع اأو من يت�صنع عدم ال�صمع
ش ا
قيل اإن املثل جاء اإثر حادثة رواها اأحد الغوا�صني ممن عملوا مبهنة
الغو�س قدميا حيث تقول الق�صة اإن اأح��د النواخذة على درج��ة من
اجل�صع و الطمع حيث كان بارع ًا يف ا�صتخدام و�صائل متعددة يف اإخفاء
اللوؤل ؤو الذي ي�صتخرجه البحارة من ال�صدفة بطريقة احليلة حيث يقوم
حقيقة بت�صريب ما ي�صتطيع من الالآل بعيد ًا عن ب�صر وعلم البحارة
اأثناء ان�صغالهم بالغو�س وفلق املح ّار ,وقيل اإنه كان يقرتح على الرجال
اأن يقوموا بفلق املحار م�صا ًء بعد تناول الع�صاء ,حتت �صوء القمر ,اإذا
كانت الليلة مقمرة ,اأو يف �صوء ال�صراج ال�صئيل الذي يحجب اأك مما
يك�صف .وكان ينتهز الفر�س ليخفي لوؤلوؤة هنا واأخرى هناك ,بعيد ًا عن
الأعني ,ليعلن للبحارة ,يف نهاية املطاف ,ح�صيلة متوا�صعة ,غري التي
يحملها اإىل �صاحب ال�صفينة .الأمر الذي كان يثري ا�صتغراب الغوا�صني
وهم ي�صعرون بخ�صارة فادحة ,دون اأن يقدروا على اإعالن ذلك ,خ�صية
اأن يقعوا �صحية اإتهام يفتقر لالأدلة.
وتوا�صل لتقول اإن ذلك النوخذه بوغت ذات مرة باأحد البحارة وهو
يحملق يف لوؤلوة كبرية احلجم ,اكت�صفها بحار اآخر ,وما اأن بداأت اللوؤلوؤة
تنتقل من يد ذلك البحار عرب الأيدي الأخرى ,لت�صل اأخري ًا اإىل ّ
كف
النوخذه ,والبحار الأول يتابعها بدقة ليعرف م�صتقرها .حتى ارتبك
النوخذه وهو يبحث عن مكان لإخفاء اللوؤلوؤة ,فما كان منه اإل اأن و�صعها
يف اأذنه ,ثم راح ي�صلل العينني الرا�صدتني .
ومن ثم ذهب النوخذه اإىل فرا�صه لينام ,و م ّد اأ�صابعه ليخرج
اللوؤلوؤة من اأذنه فتع ّذر عليه ذلك .وحاول مرة اأخرى لكن نعومة اللوؤلوؤة
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جعلتها تنزلق اإىل داخل الأذن � ,صعر النوخذه باملاأزق ,فقد انتابه اأمل
ف�صيع,لكنه لفرط دق��ة املوقف وحرجه ال�صديد  ,و�صع ر أا��ص��ه حتت
الو�صادة وتك ّبد الأمل حتى ال�صباح ويف �صباح اليوم التايل ت�صرب اخلرب
اإىل البحارة فقاموا بالتخمني باأن النوخذة مل يعد ي�صمع  ,و ت�صربب
اخلرب للنوخذة فا�صتعذب ما حدث  ,واأخذ يت�صرف كما لو اأنه ل ي�صمع
�صيئ ًا مما يدوروكلما يطالبون ببع�س الأمور يتجاهل الأمر فاأطلق اأحد
البحارة املثل � - 5صمخ نواخذه..
وي��رادف املثل مثل اآخ��ر هو «ع ّمك اأ�صمخ»  ,و عمك يق�صد بها
النوخذة.
قد تكون الق�صة حقيقة وقد تكون اأقرب اإىل الأ�صطورة و لكن هذا
ما فا�صت به اأفئدتهم من ق�ص�س تناقلوها من �صخ�س اإىل اآخر حتى
مناهجا لتو�صيف املواقف الإن�صانية ,وفى الوقت
غدت هذه الأمثال
ً
نف�صه حتمل من الدللت ما ي�صمح لالإن�صان مبواجهة لبع�س الأزمات.
ويف النهاية نقول ه��ذا غي�س من في�س حلكايات بع�س الأمثال
ال�صعبية ال�صهرية بني النا�س ,اأردنا من خالل عر�صها  -تعريف القارئ
الكرمي بحكاياتها ,وهو اأم��ر يتطلب من املهتمني والدرا�صني لرتاثنا
املزيد من الدرا�صات والبحوث لإخراج هذه الدرر والكنوز من اأ�صدافها,
وتقدميها يف ثوب ق�صيب يليق بعظمة وروعة تراثنا الإماراتي ·
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اأخرى ,وكل ذلك ب�صبب ا�صتعمال النا�س للغة وتاأثريهم فيها
كتاأثريهم يف تكوين اللهجات العامية ,فالأثر العامي يف اللغة
ل ميكن اإنكاره ول ميكن اأن نتجاهل لهجات العوام اأو نطرحها
ككم مهمل ل فائدة منه وهذا ما دفعنا اإىل الهتمام بدرا�صة
الألفا العامية  ,فلهجة دولة الإمارات العربية املتحدة غنية
وثرية يف تعبريها الدقيق يف جميع جوانب احلياة من م�صميات
واأفعال.
يف هذه املادة �صنتحدث عن بع�س مو�صوعات تتعلق باملوروث
والألفا التي ت�صتخدم للتعريف بالت�صميات واملو�صوعات.

اآباوؤنا واأجدادنا الذين عا�صوا اأو الذين ما زالوا يعي�صون
على اأر���س ه��ذا ال��وط��ن املعطاء ,عملوا لكي يحافظوا على
لهجتنا اجلميلة من خالل املحافظة على موروثنا من املاأثورات
ال�صعبية بكل ما حتتويه من عادات واأعراف ومفاهيم وتعريف
اللهجة اأو اللكنة املحلية لالألفا العامية ( لغة احلياة) كما
يروق للبع�س ت�صميتها هي لغة حية ومتطورة و�صريعة التاأثر
بالبيئة وما يحدث فيها من تغريات يف ظل الظروف املختلفة
�صواء اأكانت اقت�صادية اأم �صيا�صية اأم اجتماعية اأم ثقافية
فهي م�صتمرة با�صتمرار احلياة ,لذا فقد كان لتمازج واختالط
ال�صعوب واللغات اأو اللهجات املختلفة وان�صهارها ,ظهور وبروز
ب
األفا خمتلفة لها مدلولت تعرب عن اأمن��اط احلياة اليومية
يف جميع البيئات البدوية وال�صاحلية واجلبلية ب�صرائحها
الجتماعية والثقافية ,فكان لأ�صحاب املهن واحلرف والفنون
لهجتهم واألفاظهم اخلا�صة بهم ,فهذه الأل �ف��ا العامية
(األفا احلياة العامة) فنتج عن كل ذلك اختالف اللهجات
يف نطق بع�س حروف الكلمات ,فالنطق يختلف ب�صور متعددة
من منطقة لأخ��رى ,فبع�س هذه الألفا الدارجة تعود اإىل
اأ�صول لغوية ف�صيحة ,وهذا يعني اأن الألفا العامية يف اللغة
كالكائن احل��ي ال��ذي يتطور ويتغري ويتجدد ومي��وت ,فاللغة
فيها كلمات متوت وتندثر لعدم ا�صتعمالها اأو تداولها ,وهناك
كلمات جتددت بالقتبا�س اأو ال�صتقاق من م�صدر ما ,فت�صتمر
من خالل التداول ح�صب ما يقت�صيه التعبري عن حاجة النا�س
جمع(زبيبة) ,الزبيب هو عنب جمفف خمتار ع��ادة من
ل�صتخدامها عرب الع�صور والأزم�ن��ة املتعاقبة والتي حملت اأنواع عنب ذي ال�صكر العايل و اللب املتما�صك ,والزبيب نوعان:
التغري والتجدد فهي كلمات قد متيل دللتها اإىل ناحية دون النوع ال�صود من ذوي البذور و عدمي البذور وهو من العنب
30
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الأ�صود  ,و النوع الثاين من النوع الأ�صفر املخ�صر وهو من ذوي على عرو�صه بعد �صالة الع�صاء ,و الليل يف اأوله.
البذور و عدمي البذور وهو من العنب الأخ�صر ,وي�صمى العنب
الأ�صود يف اللهجة العامية(�صحيح ال�صوق) من اأمثالهم يف
الزبيب (:الزبيبة ما ت�صبع لكنها تطيب اخلاطر) ي�صرب املثل
يف اإعطاء هبة اأو حفنة قليلة من املال و العطاء.
ب

اأي �صد وجذب ال�صيء فيقال (زر احلبل) اأي اأحكم وثاقه
و�صده.
و
ال�صجادة الكبرية احلجم ن�صبي ًا التي تفر�س على الأر�س
واجلمع (زوايل زل).
ش
نوع من انواع ال�صمك معروف بطعمه الذيذ ,ويك يف بع�س
دول اخلليج (الكويت).

وتعني الدرج املتحرك يف اخلزانة اخل�صبية.
ش
هي �صجرة النبق  ,وت�صمى يف بع�س دول اخلليجية (كناره)
اأي�ص ًا.
اأم�صك ,يقال(:زخيته من ايده اأي اأم�صكته من يده).
شر
اأي �صافر و ارحتل لي ًال  ,و عندهم يكون (ال�صراي) بعد
حظرية املوا�صي املبنية من ال�صعف اأو اأغ�صان ال�صجر.
�صالة الع�صاء.
شر
مبعنى غ�صب فيقال(زعل علينا فالن).
جحر الأرنب اأو الفار اأو الثعلب يف الأر�س
شر
عند اأهل املدن يزفون العري�س على عرو�صه يف اآخر الليل
�صار اأو �صافر يف ال�صباح الباكر(م�صراح)
قبل �صالة الفجر ليدخل عليها ,و عند البدو يدخل العري�س
munrakae
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حكيم العرب فى زمن ا رب
�شري

� و يد

عندما مت العالن باأن عام � 2018صيكون عام زايد اخلري  ..ظن اجلميع باأن احلديث والفعاليات
�صتكون على مدار العام عن ايادى القائد العظيم البي�صاء على بنى الن�صانية من م�صاعدات وهبات
وتربعات قدمها املغفور له للفقراء واملحتاجني فى �صتى دول العامل العربي وال�صالمي بل و�صملت رعايته
وبره حتى الدول الجنبية باأ�صيا واأفريقيا واأوروبا وامريكا اجلنوبية .فالرجل مل يبخل يوما عن اغاثة
املنكوبني وامل�صردين فى �صتى بقاع العامل اميانا منه باأن عطاء الن�صان لالن�صان هو ارقى العمال
فا�صتحق لقب زايد اخلري بكل جدارة وا�صبحت امل�صاجد واملالجىء وامل�صت�صفيات واجلمعيات اخلريية
التى حتمل ا�صمه موجودة مبعظم دول العامل وخا�صة الفقرية منها متلء ال�صمع والب�صر .
و�صار ا�صمه وا�صم دولته م�صدرا لل�صعادة والطمئنان عند �صعوب الدول الفقرية.

ولأن هذا القائد مل يكن
يوما زعيما ع��ادي� ًا  ..كانت
م��واق �ف��ه ال �ب �ط��ول �ي��ة ك��ذل��ك
مواقف غري عادية.
فمواقف املغفور له باأذن
اهلل ال�صيخ زاي��د بن �صلطان
اآل ن�ه�ي��ان ف��ى زم��ن ال�صلم
كانت ت�صمل الن�صانية كلها.
وم� ��واق � �ف� ��ه ف � ��ى زم ��ن
احلرب م�صتمدة من عروبته
وقوميته ون�صره اأمته املوؤمن
ب�ه��ا وب�ع��زت�ه��ا امي��ان��ا ث��اب�ت� ًا
ليتزعزع.
32
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واذ نفخر نحن العرب دائما بوحدتنا
العربية امل�صتمدة من تعاليم ديننا احلنيف
وم��ن قوميتنا وم�صرينا امل�صرتك �صتظل
حرب اأكتوبر عام  1973بني العرب والكيان
ال�صهيوين عالمة ف��ارق��ة يف ت��اري��خ الم��ة
العربية كلها وف��ى تاريخ املغفور له ب�اإذن
اهلل تعاىل ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان
ب�صكل خا�س .فهي املحطة الرئي�صية التي
دخل منها حكيم العرب اإىل قلب كل عربي
منا�صر للق�صية وم�صاند لها ,فموقفه يف
حرب اأكتوبر وماقبلها ل ي�صتطيع التاريخ
اأن ين�صاه .وبينما حتل ذكرى حرب اأكتوبر
املجيدة ويحتفل امل�صريون والعرب جميع ًا
بالنت�صار فيها ,ف �اإن ن�صال ال�صيخ زايد
ومواقف دول��ة الإم��ارات البطولية يف دعم
دول املواجهة اثناء املعارك تظل حا�صرة
يف اأجواء الحتفالت .و�صيظل التاريخ يذكر
وبح�صب م��ا أاك��ده الرئي�س ال�صابق لهيئة
عمليات القوات امل�صلحة امل�صرية باأن ال�صيخ زايد رحمه اهلل وعقب
نك�صة يونيو  1967التي �صميت بحرب الأيام ال�صتة والتي �صنت خاللها
اإ�صرائيل هجمات على عدد من الدول العربية (م�صر و�صوريا والأردن)
واحتلت كل �صيناء وقطاع غزة وال�صفة الغربية واجلولن قدم الكثري من
الدعم القت�صادي مل�صر حتى يتم ترتيب اوراقها من جديد وتوا�صل
العمل لإعادة بناء اجلي�س واإعداده حلرب رد العتبار .وعندما حانت
حلظة حتديد امل�صري واأتخذت القيادة امل�صرية قرار احلرب فى اكتوبر
من عام  1973ل�صتعادة الكرامة العربية و�صع زايد كل اإمكانيات دولة
الإمارات العربية املتحدة يف خدمة هذه املعركة ,وكانت وقفتة ذات طابع
خا�س ,فلم يكن موقفه على جبهتي القتال امل�صرية وال�صورية جمرد
برقيات تاأييد بل كانت هذه املواقف اأحد العوامل الأ�صا�صية التي اأدت
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اإىل انت�صار الأمة العربية فيها ,فمنذ اللحظة الأوىل التي اندلع فيها
القتال يف �صيناء واجل��ولن ,اأعلن ال�صيخ العروبي اأن دول��ة الإم��ارات
العربية املتحدة تقف بكل اإمكانياتها مع م�صر و�صوريا يف حرب ال�صرف
من اأجل ا�صتعادة الأر�س املغت�صبة .وكان زايد اأول من ا�صتخدم �صالح
النفط يف مواجهة تدفق ال�صالح على اجل�صر اجل��وي الأمريكي اإىل
«اإ�صرائيل» ما اأثر يف املوقف الدويل مل�صلحة العرب ,حيث اأوفد «حكيم
العرب» وزير برتول الإمارات اإىل موؤمتر وزراء البرتول العرب ,لبحث
كيفية ا�صتخدام البرتول ك�صالح موؤثر يف املعركة فبينما كان الوزراء
العرب اأ�صدروا قرارهم بخف�س الإنتاج بن�صبة  5%كل �صهر ,كانت
�صيحة زايد اأن «البرتول العربي لي�س اأغلى من الدم العربي» ,فاأ�صدر
اأوامره لوزير البرتول باأن يعلن يف الجتماع الوزاري با�صمه فورا قطع
ال�ب��رتول نهائيا عن ال��دول التي ت�صاند «اإ�صرائيل» ,ما �صكل �صغطا
كامال على القرار الدويل بالن�صبة
للمعركة .فيما و�صلت مقولة زايد
اإىل قلوب ال�صعوب العربية التي
كانت تتطلع اإىل الن�صر وحترير
ال��رتاب العربي ,وخا�صة ال�صعب
امل�صري ,لتوؤكد اأن من بني احلكام
العرب هناك من خرج لي�صحي يف
�صبيل ح�صم املعركة مل�صلحة كرامة
الأمة ون�صرة �صعبها .
وال ��الف ��ت اأن� ��ه ع �ن��دم��ا �صئل
ال�صيخ زايد يف هذا الوقت من اأحد
ال�صحافيني الأج��ان��ب «األ تخاف
على عر�صك من الدول الكربى » مل
يرتدد العروبي الأ�صيل يف اأن يقول
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«اإن اأك �صيء يخاف عليه الإن�صان هو روحه,
و أان��ا ل أاخ��اف على حياتي ,و�صاأ�صحي بكل
�صيء يف �صبيل الق�صية العربية ,وا�صتطرد»
اأنني رجل موؤمن ,واملوؤمن ل يخاف اإل اهلل»
ومل ي�صمح الرجل احلكيم لنف�صه اأن يدخل
يف ح���ص��اب��ات م�ع�ق��دة ح��ول إام �ك��ان��ات دول��ة
الإمارات وقدرتها ,مقارنة بالقدرات الغربية
والأم��ري�ك�ي��ة امل�صاندة ل « إا� �ص��رائ �ي��ل» ,فقد
�صبط بو�صلته العربية على ق�صايا الوطن
وم�صريه يف هذه املعركة ,ومل ي�صغله �صوى
النت�صار وفقط ,فال�صيء الوحيد الذي كان
يف اعتباره هو اأن حلظة امل�صري التي مير
بها الوطن العربي تتطلب عطاء بال ح�صاب.
فخا�س حكيم ال �ع��رب احل��رب م��ن موقعه
بكل �صجاعة وعلى جميع املحاور فطلب من
م�صت�صاريه حجز غ��رف إاج ��راء العمليات
اجلراحية املتنقلة املعرو�صة للبيع يف جميع
اأنحاء دول اأوروب��ا و�صرائها ف��ورا واإر�صالها
ج��وا ويف احل��ال اإىل ال�ق��اه��رة ودم���ص��ق مع
املواد الطبية والتموينية الالزمة لتتحول اإىل
م�صت�صفيات متنقلة لإ�صعاف وعالج جرحى
احلرب  .ومل يكتف زايد بذلك بل كان اأول
قائد وحاكم عربي تتربع ب��الده مببل 100
مليون جنيه اإ�صرتليني مل�صاعدة م�صر و�صوريا
يف املعارك الدائرة على اجلبهتني  .ومل تكن
ل��دى زاي��د يومها الأم��وال التي ق��رر اإر�صالها
اإىل القاهرة ودم�صق ب�صبب ال�صائقة املالية
التي كانت تعانيها الإمارات العربية املتحدة,
التي مل يكن احتادها قد بل بعد عامه الثاين
يف ذلك احلني ,فجمع رجال البنوك واملال يف
لندن وا�صتدان منهم املبل ب�صمان البرتول .
كما فر�صت دولة الإمارات يف ذلك الوقت على
موظفيها التربع مبرتب �صهر كامل ل�صالح
دعم م�صر و�صوريا .وكان كل ذلك ترجمة ملا
قاله القائد العروبي قبل املعركة «عندما تفتح
املدافع اأفواهها �صوف نغلق على الفور �صنابري
البرتول ولن نكون بعيدين عن املعركة»
وك��ان كذلك للدور ال�صيا�صي ال��ذي لعبته
دول��ة الإم ��ارات العربية بقيادة زعيمها بكل
حنكة يف دعم حرب  1973دولي ًا اأثر ًا عظيم ًا
فح�صد احلكيم التاأييد للحرب من خالل املوؤمتر الذي عقده يف لندن
وكان له �صداه الدويل على �صعوب العامل الراف�صة لالحتالل,
فعندما ا�صتعلت احلرب يف اأكتوبر عام  1973كان ال�صيخ زايد يف
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زي��ارة للعا�صمة الربيطانية فقطع زيارته للعا�صمة الربيطانية وعاد
لي�صارك الأ�صقاء معركتهم امل�صريية والوقوف مع دول املواجهة بكل
اإمكانياته املادية وثقله ال�صيا�صي بل وو�صعت دولة الإم��ارات العربية
املتحدة بتوجيهات من ال�صيخ زايد الرئي�س والقائد كل ثقلها الإعالمي
munrakae
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يف املعركة فاأجهزة الأعالم �صواء املكتوبة اأم امل�صموعة اأم املرئية اأعلنت
الطوارئ الق�صوى ووجهت كل طاقاتها الإعالمية لدعم املعركة وتهياأ
جي�س الإمارات للتحرك يف اأي وقت يطلب منه امل�صاركة الفعلية يف القتال
وفتحت الدولة ر�صمي ًا مكاتب للتطوع يف املعركة  ,وفر�صت �صريبة جهاد
munrakae

ﻧﻮاﻓﺬ
على التجار وكانت الكلمه امل�صهورة للزعيم
املحنك والتي مازالت تكررها اجلماهري يف
العامل العربي يف كل منا�صبة «�صنقف مع
املقاتلني يف م�صر و�صوريا بكل ما منلك لي�س
امل��ال اأع��ز عندنا من الرجال ولي�س النفط
اأغلى من الدماء العربية الذكية التي روت
اأر���س جبهات القتال لأ��ص��رف امل�ع��ارك يف
تاريخ وحا�صر وم�صتقبل الأمة العربية».
وطوال اأيام احلرب كان القائد املتفرد
يتابع تطوراتها �صاعة ب�صاعة ومل تنقطع
ات���ص��الت��ه ب��ال�ق�ي��ادات ال�صيا�صية مب�صر
و�صوريا لالطمئنان على الو�صع ومعرفة اآخر
التطورات وكانت كلماته للرئي�س امل�صري
ثاين اأيام احلرب عميقة وموؤثرة حيث قال له
«نحن معكم ورمبا وجودي هنا ميكنني من
اأن اقدم �صيئ ًا للمعركة فكل �صيء ن�صتطيع
تقدميه ل��ن نتاأخر م �وؤك��د ًا اأن املعركة هي
معركة الوجود العربي كله ومعركة اأجيال
كثرية قادمة علينا اأن نورثها العزة والكرامة»
ومل يقت�صر الدعم الإماراتي الذي قدمه
ال�صيخ زايد خالل حرب اأكتوبر على اجلانب
الق�ت���ص��ادي اأو ا�صتخدام ��ص��الح ال�ب��رتول
وفقط ,وك��ان موقفه الغري م�صبوق عندما
اأر�صل ويل عهده اأن ذاك وابنه الأكرب ال�صيخ
خليفة ب��ن زاي��د رئي�س ال��دول��ة حفظه اهلل
لي�صارك يف املعارك مع اجلنود امل�صريني
على اجلبهة عبارة عن ر�صالة للعامل اأجمع
ب �اأن ق�ي��ادات الم��ة العربية ل تنف�صل عن
�صعوبها واأن اأبناء احلكام هم ا�صا�صا اأبناء
ال�صعب .
ك�م��ا ط�ل��ب ال���ص�ي��خ زاي ��د ت �ق��دمي كافة
الت�صهيالت لرجال الأع��الم الذين يريدون
زيارة جبهات القتال العربية واأن تكون جميع
نفقاتهم على ح�صابه ال�صخ�صي و�صافر
بالفعل � 40صحفي ًا اإىل دم�صق والقاهرة
لتغطية اأخبار املعارك.
هكذا كانت مواقف الرجل النبيلة اأثناء
احل��رب مثلما كانت مواقفه يف ال�صلم .مل
يتغري يوم ًا ومل تتبدل قناعاته وكان اإميانه
بعروبته و أام�ت��ه كبري وعظيم .ف��اأورث هذا
لأبناءه فكانو خري خلف لأعظم �صلف.
رحم اهلل ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان حكيم العرب واأحد اأهم قادة
الأمه عرب تاريخها .لقد كان رحمه اهلل عمالق ًا على م�صتوى معركة العمالقة.
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القائمون على ال�شم
نا�شر البكر الزعابي

العبارة الغارقة
من الهالك اإىل الهالك

ش و بر
ا
ي
ت اأ
بالأفكار  ,واأمام زحام الهلع مل يرتك احلزن �صيئ ًا لل�صدف
ك وا ا ر
وا
هن ه ن ا ر
و اكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ـ ـ ـ ك اكـ ــرت
ل هو ي ر اأ ش را
»
ي
« شو اب ب
ول اأ اأت كر اأ ش ا رات
شر »
ش ر شو
« ا
تتقاذفهم اأمواج اخلوف بني برهة و اأخرى تراودهم الهواج�س
رغم اأقنعة الأمل التي يرتدونها منذ اأن اأبحرت بهم الع ّبارة نحو
الهروب من ج ّنة الأم��ان التي كانت م��الذ ًا للنفو�س ووجهة
وجهة جديدة هرب ًا من وي��الت احل��رب  ,البت�صامة �صبح يلقي
التوج�س القلق  ,اختلطت امل�صاعر �صياحية ملختلف �صعوب العامل  ,الواحة الرتاثية  ,احل�صارة والثقافة
بظالله على الأج��واء  ,احلذر ّ
العريقة  ,امل��زارات واملتاحف كلها تال�صت حينما
قرعت طبول احلرب الطاحنة التي ق�صت على كل
�صيء جميل فلم يجد هوؤلء الأبرياء امل�صاملون �صوى
هذه الع ّبارة التي تبحر نحو املجهول
ا ت ا ا ب شرا وا را
اأ ه تر ب ت رب
أا ه تر ب شت ري ش
اأ ه تر ا شت وه شت هرب ن ر
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ا م
اأه ا شت
ب روب
واأ ر
وم
كانت ال�صماء �صاحبة منت�صف النهار  ,النهار الذي يغلي يف
ال�صدور  ,العرق حمم تت�صاقط على اجلباه والوجوه  ,تعبت الأنامل
من امل�صح والتخفيف واملوا�صاة  ,العط�س يلعب دور ال�صرير ثقيل
الظل يف هذه الرحلة  ,املوؤونة ل تكفي لت�صبع معدة طفل �صغري يحلم
بزيارة حديقة احليوانات كما وعده والده قبل اأ�صهر قليلة
ا ر ه اأ ت ت ا أل
شو
« شو

وم ا �شر
ش »

�صيحة واحدة
اأ�صبح ال�صرا ممكن ًا وجائز ًا دون اعرتا�س
لقد ت ّوحد الرعب يف قلوبهم جميع ًا  ,وازدادوا قين ًا اأنها �صاعة
النهاية
ي�صيح كاتب يف قرار نف�صه :
كيف �صيدونون ه��ذه اللحظة امل�وؤمل��ة ه��ل �صي�صعرون بنا هل
�صيذكرون هالكنا ذات ي��وم اأيعقل اأن تكون النهاية يف منطقة
حمايدة بني الوطن واملنفى
ا �ش

نا
ي ر
ا
نا و
و ر
« تو شتو اأ ي و ش »

وفجاأة و بعد �صيف حارق بدا اأنه بال نهاية ا�صتيقظت الريح
تر
ا
وتوارت ال�صم�س خلف غيوم مفزعة  ,اإيذان ًا بعا�صفة قادمة وهم ل
تر
يزالون يف منت�صف الرحلة ,
تر
الع ّبارة ترت ّنح مثل رجل ثمل ق�صى ن�صف يومه يف حانة رديئة
تر
الريح والأمواج يتق ّم�صان اخلوف واملوت وكاأن العا�صفة تلقي
ل أا ش و
بورقته الأخرية يف نكبة املوت  ,الهاربون من الهالك اإىل الهالك
ش
ال ش ت
اأيقنوا جميع ًا اأن هذه العا�صفة لن ترتك لهم خيار ًا اآخر  ,هناك
اأ ر ت وين ا ش
حمل ثقيل يقودهم نحو غرق مو�صك
ال م
املجاديف ل تن�صي الهموم  ,اخلطر قادم
ا
يت شو شو ب
بحار قدمي تنب أا بنهايته يف البحر قبل �صنوات طويلة
هكذا هتف ّ
»
ي
«ي
الفزع يبتلع �صجاعة الرجال  ,ت�ص ّمر اجلميع وكاأنهم يرت ّقبون

munrakae

ا

شت و

ي

وو ش
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لوحة تاأ�شر القلوب
لوحة املوناليزا

نورة عبد ا

الطني ي

من روائع الفن الت�شكيلي

ن وا ا ن ا ت�ش
ب ن اأي
و او
ا
و و ا �ش ه و
ر ري
ت ر وك أ ت

ا و ن اأو ن
ا ت�ش اأو ا
ه و ا و ا ن هو ا
ا ول
ا ن ه ا أل
ش لي ر ب أ و ا و ا ه ن
بري�شت
شر ا ش ا
ي
ب اي ا ر ا ش
اك
شن الأ ب وا �شرين و ش و أا
وه
ا ر أا
تت ش ن
ر ا أا ن أا
ب ر ا �ش ا ت ك
و ه�ش و ش ا
ا ر ك ا وا ا ت يراه ب

مت ر�صم هذه ال�صيدة «املوناليزا» يف فلورن�صا الإيطالية يف عام  1503ثم
اأخذها دافن�صي معه اإىل فرن�صا لإكمال العمل بها ,اإىل اأن انتهت مهمة اإجناز
اللوحة يف عام  .1516اأخذها اأحد تالمذة دافن�صي ولكن حاجته للمال دعته
لتخاذ قرار بيعها فا�صرتاها امللك فران�صي�س ولذلك اأ�صبحت لوحة املوناليزا
من حق ممتلكات فرن�صا ,ثم اأخذها نابليون بونابرت وو�صعها يف غرفة نومه
ل�صنوات عدة وبعدها و�صعت يف متحف اللوفر يف عام .1815
و
لوحة املوناليزا األهمت الكثري من الف ّنانني والأدباء والباحثني يف علم
النف�س بنظرتها الهادئة الغام�صة .كما ا ّأن هناك العديد من الفنانني املبتدئني
الواعدين وكذلك الدار�صني املحرتفني يعتربونها مث ًال وقدوة يف الفن الراقي
النزيه واجلميل الذي يدر�س ويو�صع منهاج ًا للكتب الدرا�صية يف الفن
الت�صكيلي .لوحة اأثرت يف كثري من الفنانني وقد كانت �صبب ًا يف ع�صقهم للفن
الت�صكيلي وبالأخ�س يف تخ�ص�س املدر�صة الكال�صيكية واملدر�صة التكعيبية.
واأي�ص ًا ,كلما متت م�صاءلة اأحد عن مدى اإدراكه بالفن �صيجيب بكلمة
”املوناليزا“ حيث اأن ع�صرنا احلايل بات يقرتن الفن الت�صكيلي باأكمله بلوحة
املوناليزا ال�صهرية.
الكثري من ال�صائحني اإىل فرن�صا وبالأخ�س الأ�صاتذة اجلامعيني والفنانني
الت�صكيلني والأدباء من خملف الدول يذهب لزيارة متحف اللوفر يف فرن�صا
لتاأمل تلك اللوحة التي حفظت يف غرفة حم�صنة حت�صين ًا متين ًا و�صلب ًا مت بناوؤه
خ�صي�ص ًا لهذه اللوحة ومغطاة بزجاج �صلب واق من الر�صا�س .وتعترب اللوحة
من اأك اللوحات كلفة حيث مت تاأمينها ب�صبعة ماليني دولر ولهذا يقال باأنها
38

munrakae

áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018 /10 - 497 :Oó©dG

تقطن يف اأجمل �صجون العامل الأك كلفة واأمن ًا واأمان ًا.
ا ا
جتل�س تلك ال�صيدة التي ما زالت تعطي من يراها لغز ًا مل ي�صتطع اأحد
تفكيك �صفرة غمو�صه وكاأنها تناظرك كما تنظر اإليها .اأنا نورة الطنيجي
اأحتدث �صخ�صي ًا عن واقع جتربة ذاتية ا�صتمرت ملدة �صهر واأنا يف فرتة
درا�صتي للماج�صتري وقد كنت يف الف�صل الدرا�صي الأخري وك ة الأعباء
الدرا�صية مع �صغوط العمل تنتابني وجتعلني اأ�صعر بالتوتر والقلق .ولكوين
فنانة ت�صكيلية فاإنني اأجعل من الفر�صاة والألوان الزيتية منفذ ًا للتنف�س و�صط
زحام الدرا�صة ,ولكن ومع الأ�صف تقتحم الرجفة يدي ول اأقوى على الر�صم
وقد قررت حينها اأن اأترك الر�صم لكي اأهداأ ولكي اأ�صتطيع بعد الهدوء اأن
اأ�صتعيد قوتي للدرا�صة ,وبهذا قررت اأن اأرى لوحة املوناليزا عرب اجلهاز
املحمول عندما اأقتن�س فر�صة الع�صر دقائق للراحة .اأنظر اإليها فتجعل من
غ�صبي راحة ,نظرتها تهدىء النف�س .طريقة جل�صتها ت�صعرين باأن الأمن
يجل�س يف املكان فال داعي للقلق .تخاطبني مبالحمها التي اأ�صعر باأنها
امتلكت طماأنينة العامل باأ�صره .ولهذا اأعلن باأن معجزة دافين�صي يف ر�صم تلك
اللوحة كانت علم ًا بحد ذاته عن «ت�صوية الذات».
ً
حتليلي الفني وال�صخ�صي ,اأجد باأن اللوحة حتت�صن األوانا واقعية ,وقد
اهتم دافين�صي ب�صكل خا�س يف �صكل اخللفية حيث اأنه ج�صمها بد ًل اأن
تكون خلفية م�صطحة .واأرى اأنه ا�صتطاع حتقيق ذلك لكونه فلكي ًا وعامل ًا يف
الريا�صيات ولديه نظرة يف خلق الأ�صياء بقدراته ال�صاحرة جلعلها واقعية
جد ًا.
وا ن ا و ا
بعد اإجازة �صفر ق�صيتها يف مدينة زغرب يف كرواتيا ,جل�صت على كر�صي
طائرة العودة اإىل بالدي احلبيبة الإمارات العربية املتحدة وقد جل�صت
بالكر�صي الذي يقع بجانبي اأ�صتاذة جامعية نيوزلندية وهي بروفي�صورة يف
تخ�ص�س الفن الت�صكيلي ليدور حوار بيننا عن الر�صم وكيفية تعلم الفن .فقد
فاجاأتني عندما قالت يل باأن من اأ�صا�صيات التدري�س يف الفن الت�صكيلي هو اأن
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تكون ق�صة املوناليزا هي البوابة الأوىل للمعرفة ,فالطالب الذي قرر درا�صة
الفن الت�صكيلي لبد له اأن يكون على معرفة تامة بلوحة املوناليزا من هي
املوناليزا ,ومتى مت ر�صم اللوحة ,ومن ر�صمها ومن �صرقها ويف اأي �صنة كل
تلك املعلومات اأ�صا�صية لبناء فنان ت�صكيلي واعد.
ً
كان حديثها عن املوناليزا يبدو وكاأنه م�صحوبا با�صتياقها لتلك اللوحة
ولهذا �صارحتني باأن لوحة املوناليزا بحد ذاتها لوحة تدخل القلوب وتقوم
بتهدئة النفو�س .والأغرب من ذلك باأن متحف اللوفر ذاع �صيته ب�صبب �صهرة
لوحة املوناليزا.
ش
ا
جند الآن لوحة املوناليزا هي منرب اجلمال يف منهاج الفن الت�صكيلي,
ومن املوؤ�صف جد ًا ا ّأنه مت تطوير مالحمها اإىل ق�ص�س م�صحكة بهدف جذب
املتابعني ال�صباب يف و�صائل التوا�صل الجتماعي من قبل املدمنني على
براجمها ,وهذا من املخجل جد ًا اأن يحدث لأن لوحة بغاية اجلمال تظهر
يف عناوين التوا�صل الجتماعي ب�صكل مغاير لواقعها ,واأعتربه اأنا �صخ�صي ًا
هو العبث ال�صيء بالعلم والأدب ,وا�صتهزاء بالفن الراقي الذي يعترب منتوج ًا
ل�صنع احل�صارات .اأعتقد باأنه اآن الأوان لقول «ل» اأمام من ي�صتهزئ بالفن
العتيق الزاهي كالت�صويه من لوحة املوناليزا واأي�ص ًا اللوحات الأخرى التي
باتت بني اأيدي املخربني .وقد اآن الأوان لو�صع قانون يردع هوؤلء التافهني عن
العبث يف علم الفن الت�صكيلي واإن كان املق�صود هو املزاح.
ن�صيحة �صخ�صية ملن يريد اجللو�س مع نف�صه للحديث عن نف�صه ولنف�صه,
انظر اإىل لوحة املوناليزا وا�صت�صعر بعدها باأنك �صت�صتطيع حماكاة النف�س
وبجدارة .هي لوحة تبث يف العقل احلديث ,وتبث يف القلب الهدوء ,وتبث يف
العني نظرة اليوم والغد وا�صتذكار ًا حلالوة املا�صي.
ت�صعرك املوناليزا باأنها تخاطبك وجتيب على ت�صاوؤلتك ,حق ًا...
ت�صعرك باأنها على قيد احلياة ...جال�صة ...هادئة ...تنتظر اإىل
يحادثها...
هي بالفعل لوحة تاأ�صر القلوب.
39

ﻧﻮاﻓﺬ

áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018 /10 - 497 :Oó©dG

اليان�شون « ال�شمر »
ا دا

�ا ر ال ش�يد

نبات ع�صبي يبل ارتفاعه حوايل ن�صف مرت �صاقه رفيعة
م�صلعة يخرج منه فروع طويلة حتمل اوراق ًا م�صننة م�صتديرة
ال�صكل حتمل نهاية الأفرع اأزه��ار ًا �صغرية بي�صاوية ال�صكل
م�صغوطة ال��راأ���س بي�صاء اللون
تتحول بعد الن�صج اإىل ثمار
� �ص �غ��رية ب�ن�ي��ة ال �ل��ون
وال �ن �ب��ات ح��ويل
اأي ي �ع �ي ����س
�صنة واح��دة.
وه� � ��و ن��ب��ات
م�ع��روف وهو
غري «الآن�صون
امل� � � � � �ع � � � � ��روف
40
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و�صوريا و إاي ��ران وال�صني والهند واليابان وجنوب و�صرق
الوليات املتحدة الأمريكية.

بال�صمر»� ,صاقه رفيعة م�صلعة تت�صعب منها فروع طويلة حتمل
اأوراق ًا م�صننة م�صتديرة ,والأزهار �صغرية بي�صوية ال�صكل.
ا � ا شل لل�ش ر اليا ش�ن
يقال اإن موطنه الأ�صلي غري معروف كما ورد اليان�صون
يف املخطوطات الفرعونية �صمن عدة و�صفات عالجية ,اأما
اليوم فهو يزرع على نطاق وا�صع يف جنوب اأوروبا ولبنان وتركيا

و ا ال �ا د ال يب
ي�صاعد اليان�صون يف عالج اأمرا�س اجلهاز اله�ص ّمي.
يعد اليان�صون م�صكن لالأمل .
ي�صاعد على التعرق  ,وم�صكن للتهيج .
بالن�صبة لالأم املر�صع فهو مدر لل ّ .
ي�صاعد اليان�صون يف طرد ال�صموم من اجل�صم .
ي�صاعد يف التخل�س من البلغم ومفيد لل�صعال.
ي�صاعد اليان�صون يف التخل�س من الغازات ,ويخل�س من
املغ�س املعوي.
ي�صاعد يف التخفيف من اأمل ال�صداع و�صيق النف�س .
يقوي الكلى والطحال.
ي���ص��اع��د يف ب�ع����س ح���الت الت�ص ّنج
لحتوائه مادة الأنيثول.
ي���ص�ن��ع م �ن��ه ب�ع����س م�صتح�صرات
التجميل ومعجون الأ�صنان.
�شبة

ي ية ا ش ا
اليا ش�ن
يوؤخذ ملء ملعقة �صغرية اإىل ملعقتني
وجتر�س وت�صاف اإىل ملء كوب ماء �صبق
غليه ويرتك ملدة ربع �صاعة اأو نحوها ثم
ي�صفى وي�صرب ويوؤخذ كوب يف ال�صباح
وكوب اآخر عند النوم.
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حكايات م�شافر
الد �

دب

شرا

�شفرة الربازيل
ا لقة الأوىل

اأ ك
ت
اأ ش

ا

شو ا ر
ب ش ر وت

ر ب ي ا و
ت ا �ش ك
ب ي ش ن و ه ا �ش
شر
ي ش وب و و ا ا ي
ر
كر ب أ ش �ش
و
ت و أا ش
ه ا �ش
م و ر الأي م ت توا ش
ا ش ا ت
وك
ن  1ا  7أا ش
ش وب و و ا
ير

وفع ًال غادرت راأ�س اخليمة بعيد فجر يوم الأربعاء 1
اأغ�صط�س اإىل مطار دبي الدويل ,حيث اأنهيت اإجراءات املغادرة
بي�صر و�صهولة واجتهت اإىل �صالة الأعمال وهناك التقيت
بالزمالء الأعزّاء الأ�صتاذ حبيب ال�صاي  ,والدكتور حبيب غلوم,
والأ�صتاذ �صلطان العميمي ,والأ�صتاذ �صعيد حمدان ,والأ�صتاذ
حارب الظاهري ,والأ�صتاذ نا�صر الظاهري ,والأ�صتاذة اأ�صماء
الزرعوين ,والأ�صتاذة �صيخة املطريي ,والأ�صتاذ خالد بن ق ّقة.
وحني حان وقت املغادرة اجتهنا جميع ًا اإىل الطائرة ,وم ّدة
ال�صفر حوايل � 15صاعة ,وكنت حمتار ًا يف كيفية ق�صاء وقت
42

ال�صفر الطويل .ومل اأكد اأجل�س على مقعد الطائرة حتى دخلت
يف �صبات عميق حتى علت الطائرة يف الأجواء .وحينها بداأت
اأقراأ يف كتاب :ناقة �صالح للدكتور اأحمد عبيديل من البحرين,
الذي اأهداين الكتاب و�صاألني قراءته بتم ّعن .ثم �صمعت �صوت
الدكتور حبيب يف �صالة الطائرة ,وهناك ت�صامرنا مع الزمالء
الأفا�صل ,ثم جاءنا الدكتور عبدالعزيز امل�ص ّلم كعادته تعلوه
أخوي اإذ مل األتق به منذ
ابت�صامة جميلة ,و�ص ّلمت عليه بعناق ا ّ
�صهر مايو عندما ك ّنا يف تورينو باإيطالياّ .ثم عدت اإىل املقعد,
واأخذت ق�صطا اأو اأق�صاط ًا من النوم لفرتة ثم ا�صتيقظت وعاودت
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القراءة حتى اأنهيت الكتاب كام ًال وهو تتجاوز �صفحاته ال��500
�صفحة ,وكان يقطع قراءتي ذهابي للجلو�س مع الزمالء يف
حوارات الرتاث والتاريخ والثقافة والفنّ والفكاهة ثم منت
مرة اأخرى لفرتة من الزمن .ومن اجلدير بالذكر اأنّ الطائرة
تع ّر�س ملط ّبات هوائية كترية ,وبع�صها متوا�صل ,وي�صعر الواحد
يخت�س كما ّ
اأ ّنه ّ
يخت�س احلليب يف ال�صقاء.
وبعد و�صولنا اإىل املطار وخروجنا من الطائرة ,وجدنا
�صعادة القن�صل الأ�صتاذ اإبراهيم العلوي يف ا�صتقبالنا ,واأنهينا
اإجراءات دخول البلد بي�صر و�صهولة ,ثم ذهبنا اإىل الفندق يف
�صيارة طريان الإمارات مع الأ�صتاذ �صعيد حمدان .وكان حجزنا
يف فندق اإنرتكونتتنتال .وهو فندق متوا�صع البناء مع �صهرة
فائقة يف ال�صم بل حتى غرفه متوا�صعه اإل اأ ّنه مقبول .وبطبيعة
حقيبتي يف غرفتي ,وا�صرتحت قلي ًال ثم
احلال بعد اأن و�صعت
ّ
نزلت اإىل البهو ,وهناك التقيت مع الأ�صتاذ �صعيد ّثم خرجنا
اإىل مول قريب يبعد ع ّنا �صت دقائق م�صي ًا على الأقدام .وهو
مهم ورئي�س يف
مركز ج ّيد ,له مدخل جميل ,ويقع على �صارع ّ
حت�صل الدكتور حبيب على �صريحة لهاتف
�صاوباولو .وهناك ّ
ن ّقال ,ومن الغريب اأ ّنهم ا�صرتطوا اإح�صار اجلواز بل حتى يف
ال�صرف وحتويل العملة على ال�صخ�س اإح�صار جواز �صفره واإل
لن ي�ص ّرفوا له مهما كانت الظروفّ .
ومت�صينا يف املركز ,لفرتة
ثم خرجنا مررنا على د ّكان حيث ا�صرتينا فواكه وماأكولت
وقنائن ماء ّثم عدنا اأدررجنا اإىل الفندق ,حتت ج ّو بارد ,لطيف.
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ويف �صباح اليوم الثاين اأي يوم اخلمي�س  2اأغ�صط�س ,التقينا
مع بع�س يف مطعم الفندق ,ويف حدود ال�صاعة العا�صرة �صباح ًا
ذهبنا مبجموعنا اإىل مكان املعر�س ّ
لالطالع على �صري العمل
هناك وال�صتعدادت ليوم الفتتاح يف م�صاء اليوم نف�صه .واملكان
�صخم ج ّد ًا ,وال�صتعدادات جارية على قدم و�صاق والأعمال
متوا�صلة من قبل امل�صرفني على املعر�س .وجناح اإمارة ال�صارقة
كبري ,وجم ّهز ,ورائع ,وجميل .وبقينا حلوايل �صاعتني ,ثم عندنا
اإىل الفندق على اأمل العودة اإىل املعر�س قبل الفتتاح .واأخذنا
لتغري الأوقات بداأت روؤو�صنا تتمايل ,من �ص ّدة الك�صل
راحة نظر ًا ّ
والنوم .ويف حوايل ال�صاعة ال�صاد�صة ذهبنا اإىل مكان الفتتاح,
وهناك تكامل اأع�صاء الوفد من الرجال وال ّن�صاء ,اإ�صافة اإىل
�صعادة القن�صل .وكان يراأ�س وفد اإمارة ال�صارقة ,ال�صيخ فاهم
القا�صمي ,وهو املك ّلف باإلقاء كلمة اإمارة ال�صارقة يف املعر�س.
وكان الأ�صتاذ اأحمد بن ر ّكا�س العامري هو ّ
حمط الأنظار لأ ّنه
هو امل�صرف على ك ّل هذه الإجراءات ,وال�صتعدادات ,وبذل جهد ًا
عظيم ًا يف هذا الإطار ,هو والفريق امل�صاعد له .وكان حا�صر ًا
الأ�صتاذ عبداهلل العوي�س والأ�صتاذ عبداهلل اإبراهيم الق�صري.
وكانت مرا�صم الفتتاح يف �صالة كبرية ,بداأت بال�صالم
الوطني الربازيلي ثم تلتها كلمات واإلقاءات كثرية طالت طو ًل
اأ�صجرنا واأتعبنا واأرهقناحيث األقيت حوايل �صبع كلمات ,وكل
واحد من املتح ّدثني يد ّبج الكالم ,ونحن يف نيام وتناوم وك�صل
وتكا�صل ,وكادت روؤو�صنا ت�صقط على �صدورنا .وبقينا على هذه
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احلال اإىل ال�صاعة العا�صرةّ .ثم التقينا
يف خارج ال�صالة لأخذ ال�صور وتناول
امل�صروبات وبع�س املاأكولت ثم ذهبنا اإىل
املعر�س مبجموعنا ,وهناك جت ّولنا يف
بع�س اأرجاء املعر�س ,و ّمت افتتاح جناح
اإمارة ال�صارقة يف ج ّو من البهجة والفرح
وال�صرور وبقينا اإىل ال�صاعة  11م�صاء,
ثم عدنا اإىل الفندق ونحن يف حالة من
الإعياء ,ومل اأكد يالم�س ج�صدي ال�صرير
حتى دخلت يف نوم عمقيق.
ويف �صباح يوم اجلمعة وبعد تناول
الإفطار ذهبنا اإىل املعر�س لبدء فعاليات
اليوم الأول يف جناح ال�صارقة ,وكنت
لب�ص ًا الكندورة والغرتة والعقال ,كما
كان احلال يف يوم الفتتاح ,وكان حينها
الدكتور حبيب غلوم يلب�س كذلك الكندورة
والعقال .ويف اليوم الأول بداأت اأوىل
اجلل�صات ب�صباح ّية �صعر ّية« :اأطياف
ال�صعر :قراءات �صعرية» �صارك فيها
الأ�صتاذان حبيب ال�صاي وطالل �صامل,
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فاأبدعا واأح�صنا ,وز ّينا وج ّمال ,باإدارة
�صيخة املطريي .وبعدها كانت جل�صة
طرب مع عود الأ�صتاذ طار�س الها�صمي,
تفاعل معه احل�صور ,ت�صفيق ًا ,ومتاي ًال,
ّ
وترمن ًا .ويف اجلل�صة الثانية كانت حول
حياة و�صرية ال�صيخ زايد رحمه اهلل,
�صاركت فيها مع الأ�صتاذ �صعيد حمدان,
بتقدمي الأ�صتاذ خالد بن ق ّفة ,ثم ختمنا
يومنا بعزف للعود مع الأ�صتاذ طار�س.
وبعد انتهاء فعاليات اليوم الأول عدنا اإىل
الفندق .وبعد ا�صرتاحة يف الفندق ذهبنا
اإىل مركز الت�ص ّوق نف�صه ,وهناك ا�صرتيت
�صريحة تيلفون برازيلية بعد اأن اأح�صرت
معي جواز �صفري ,وكانت اإجراءت طويلة
ومم ّلة مع �صخ�س ل يتح ّدث الإجنليزية
اإل ملام ًا ,واأغلب احلوار كان بالإ�صارة.
ويف املركز تناولنا قهوة يف �صتار بك�س
متوافقني مع زميلنا الأ�صتاذ �صعيد
حمدان العا�صق للقهوة على الطريقة
الأمريكية .وا�صرتينا بع�س املالب�س ,وكان

معنا يف هذه اجلولة الأ�صتاذتان اأ�صماء
الزرعوين ,و�صيخة املطريي .وكالعادة
جت ّولنا يف املركز ذهاب ًا واإياب ًا ,وفوق ًا
وحتت ًا ,و�صعود ًا وهبوط ًا كا ّأمنا نبحث عن
كنز ل ندري مكانه ,ثم عدنا اأدراجنا اإىل
الفندق.
ويف �صباح يوم اجلمعة ,وبعد الإفطار
ذهبنا اإىل املعر�س لبدء فعاليات اليوم
الثاين .واأول الفعاليات� ,صباح ّية �صعرية:
«وهج الق�صائد» �صاركت فيها ال�صاعرتان
الأ�صتاذتان �صاحلة غاب�س و�صيخة
املطريي باإدارةّ :
ال�صاعر الأ�صتاذ طالل
ّ
وترمنت ال�صاعرتان بق�صائد
�صامل,
جميلة ,وكلمات رائعة .وبعدها كانت
تخ�ص�صية
اجلل�صة الثالثة ,وهي ندوة ّ
بعنوان :الراهن الروائي ,تناق�س و�صع
الرواية املعا�صرة بعد جناحها يف ت�ص ّدر
امل�صهد الأدبي ,متف ّوقة بذلك على اأجنا�س
والق�صة
اأدبية اأخرى �صهرية كال�صعر
ّ
الق�صرية على �صبيل املثال ,وكيف اأمكن
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للرواية حتقيق ذلك النجاح وملاذا
تنت�صر الكتابات الروائية اأك بني عموم
القراء يف ع�صرنا احلايل وما هي
ال�صرتاطات املو ّؤهلة للرواية املعا�صرة كي
حت ّقق ال ّنجاحات املاأمولة منها جماهري ّي ًا
واإبداع ّي ًا و�صارك يف الندوة الأ�صتاذ
املبدع نا�صر الظاهري ,والأ�صتاذ الرائع
�صلطان العميمي ,باإدارة الأ�صتاذة اأ�صماء
الزرعوين بني الواحدة والربع والثانية
والربع ظهر ًاّ .ثم اأطربنا الأ�صتاذ طار�س
الها�صمي ب�صوت للعود ,اأراح نفو�صنا
و�ص ّنف اآذاننا .ويف فرتة ال�صرتاحة
فاجاأين اأحد الباحثني الربازيليني ب�صراء
كتابي املرتجم اإىل الربتغال ّية ,واأتى اإ ّ
يل
متخ�ص�س يف
للتوقيع عليه ,وعرفت اأ ّنه
ّ
التاريخ .ويف حقيقة الأمر كانت حلظة
�صعيدة بال ّن�صبة اإ ّ
يل.
ّثم بني ال�صاعة الثالثة والرابعة
ع�صر ًا ,كانت جل�صة بعنوان« :احلكايات
ال�صعبية» اإذ وحلقب تاريخية طويلة,
واأجيال متعاقبة ,ظ ّلت احلكاية ال�صعبية
حا�صر ًة يف كل بيت ,ت�صغل فراغ الأطفال,
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وتغر�س فيهم قيم الف�صيلة واملح ّبة
وال�صالم ,اإذ تفي�س هذه الق�ص�س املروية
بالكثري من امل�صامني الرتبوية والإن�صانية,
التي تن�صجها الأحداث والبطولت غري
احلقيقية التي دائم ًا ما ينت�صر فيها ت ّيار
اخلري على قوى ال�صر والظالم ,وتتناول
هذه اجلل�صة تاريخ احلكايات ال�صعبية,
و�صماتها واأنواعها وم�صادرها ,واأ�صاليب
�صردها ,اإىل جانب احلكايات ال�صعبية يف
الرتاث الإماراتي� .صارك فيها الدكتور
عبدالعزيز امل�ص ّلم ,مدير معهد ال�صارقة
للرتاث ,والأ�صتاذ ماركو هووريليو,
متخ�ص�س يف ق�ص�س احلكايات ال�صعبية
ّ
وكاتب املجل�س الربازيلي لكتب اليافعني,
باإدارة :الأ�صتاذة مروة العقروبي .ثم
عدنا اإىل الفندق ,وبعيد ا�صرتاحة
ق�صرية ّميمنا وجوهنا �صوب املول العتيد
الذي اأم�صى مالذ ًا لنا ّ
للتب�صع والت�ص ّكع
ّ
والتم�صي و�صرب القهوة وتناول طعام
الع�صاءّ .ثم عدنا اإىل الفندق لل ّنوم,
وق�صاء بق ّية الليل و�صباح اليوم الذي
يليله .وبعد تناول الإفطار ذهبنا اإىل

املعر�س ,وكانت اأوىل جل�صاته الثقاف ّية
حول الرتجمة والن�صر الإلكرتوين �صارك
فيها كل من اإميان بن �صيبة وتامر �صعيد
واليازية خليفة ال�صويديّ .ثم تالها جل�صة
ندوة اأدبية اأخرى بعنوان جدوى الكتابة
اإذ كثري ًا ما تدور الأ�صئلة حول �صرورة
الكتابة وجدواها بالن�صبة للكاتب نف�صه اأو
خا�صة
بالن�صبة للمجتمع الذي يعي�س فيه ّ
يف مثل هذا الع�صر الذي تت�صدره ثقافة
ال�صورة وتطغى يف ح�صورها وتت�صيد من
خالل املواد املرئية تلفزيوني ًا اأو �صينمائي ًا
اأو م�صرحي ًا اأو حتى رقمي ًا وعرب املن�صورات
امل�صورة ,مبا يجعل الكتاب طرف ًا يف
�صراع وجود فيربز ال�صوؤال الأبدي
جمدد ًا واأبد ًا :ما جدوى الكتابة وكيف
للكتاب الورقي اأن يحمي وجوده وهل
�صيتوارى الكتاب �صارك فيها كل من
الدكتور حبيب غلوم والأ�صتاذ خالد بن
ققة باإدارة :الأ�صتاذ اأ�صماء الزرعوين.
وهي جل�صة اأثارت كثري ًا من الت�صاوؤلت
وال ّنقا�صات واحلوارات حول الكتاب
الورقي وا�صتمرار ّيته.
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( البح عن حياة عاقلة )
د .طالب عمران

ونحن نتاأمل هذا الكون الوا�صع  ,ن�صعر بالعجز ,لأننا مل نخرج بعد عن اجلاذبية وتخ�صع �صفينته لدفع حمركها و�صواريخها املتتابعة على مراحل..
اإطار ارتباطنا باملكان الذي نعي�س فيه وهو الأر�س..
ومازال ال�صفر يف الف�صاء يف بداية مراحله ولو ي�صتطيع الإن�صان حال الآن
ً
ماتف�صلنا عن اأقرب النجوم ,م�صافات هائلة حتتاج منا اإىل قرن اآخر الهبوط على اأقرب الكواكب من الأر�س  -كاملريخ مثال..
من التطور الإيجابي حتى ميكننا اأن نفكر با�صتك�صاف هذا النجم الأقرب وهو
(الفا  -قنطور�س) اأو ( الفا � -صنتوري ).
لقد جنح يف الهبوط على القمر ,ومازال ي�صعى ل�صتك�صاف كواكب
اإنه يبعد عنا نحو اأربع �صنوات �صوئية وربع اأي نحو ( )42مليون مليون املجموعة ال�صم�صية للهبوط عليها ,والكون وا�صع ف�صيح الأرجاء..
كيلومرت .وهو مايحتاجنا للو�صول اإليه لو �صرنا ب�صرعة ال�صوء  -وهذا
اأكدت الأبحاث العلمية التي تبحث يف احل�صارات القدمية اأن الب�صر يف
م�صتحيل عملي ًا  -اإىل اأربع �صنوات وثالثة اأ�صهر.
املا�صي قد تعرفوا على كائنات غريبة هبطت مبركبات متطورة ,واإن نوع ًا من
ولو فر�صنا اأن تقنيتنا جعلت �صفن الف�صاء ت�صل اإىل �صرعة ( )3000التطور العلمي قد �صهدته بع�س تلك احل�صارات .
كيلومرت يف الثانية  -وهي �صرعة كبرية ف�صنحتاج للو�صول اإىل هذا النجم اإىل
اإن القرن الع�صرين الذي �صهد انقالب ًا هائ ًال يف التطور العلمي ,وخا�صة
 422 , 5اأربعمائة و(� )22صنة و�صتة اأ�صهر.
يف جمال ك�صف الف�صاء والهبوط على القمر ,جعل درا�صة احلياة العاقلة يف
فكيف لو فكرنا بال�صفر اإىل جنم يبعد عنا ع�صر �صنوات �صوئية مث ًال
الكون ,اأمر ًا ليقبل التاأجيل..
امل�صافات الكونية هائلة ,والزمن الذي ت�صتغرقه �صفننا املتطورة لقطعها
العلم وال�صحون الطائرة :
تعد باآلف ال�صنوات ..لو �صرنا ب�صرعات قريبة من ال�صوء ...هذا داخل املجرة
ا�صرتعى حديث ال�صحون الطائرة  ,اهتمام النا�س منذ بداية هذا
فقط ,اأما ال�صفر اإىل املجرة الأقرب ب�صرعات تقارب �صرعة ال�صوء ..ف�صتكون القرن  ,وك ت الأقاويل والفر�صيات والتنبوؤات عن م�صدرها  ,حتى اأ�صحت
مدته تزيد عن ماليني ال�صنني..
يف وقت من الأوقات هي ال�صغل ال�صاغل للنا�س يف حكاياتهم ونوادرهم .
وبني حني واآخر تنربي اإحدى املجالت اأوال�صحف  ,لتوريد طرفاً
بني الكواكب املحيطة بال�صم�س فراغات كبرية ,وبني النجوم يف املجرة
فراغات اأكرب بكثري..
وحكايات عن ال�صحون الطائرة  ,حتاول الإجابة عن ت�صاوؤلت معينة تلح يف
ً
كم يبدو العامل الذي نعي�س فيه على الأر�س �صغريا ,ونحن جنتاز مناطقه داخل البع�س من النا�س  ,ومل حتاول اأية مقالة علمية اأو حتقيق علمي  ,عن
الوا�صعة حملقني يف طائرة �صخمة اأحيان ًا اأو حتى مبحطة ف�صاء �صخمة تدور تلك الأج�صام اأن تلتزم باجلدية يف الإجابة عما يعتمل يف �صدر كل منا .
حول الأر�س على ارتفاع قد ي�صل الألف كيلومرت..
ملاذا � مث ًال � ترى هذه ال�صحون يف مناطق كثرية من العامل  ,ومل ن�صمع
وقد ت�صل ارتفاعات الأقمار ال�صناعية املو�صوعة لأغرا�س التج�ص�س عن اأحد يف منطقتنا العربية ب ّل عن روؤيته ل�صحن طائر
مث ًال نحو ( )40األف كيلومرت تدور حول الأر�س وت�صتك�صف مناطقها بتفا�صيل
وهل املناطق ال�صناعية هي املركز الوحيد لن�صاط مثل هذه ال�صفن
دقيقة مذهلة..
الغريبة اأم اأن ملراكز املراقبة العلمية للف�صاء � املعدومة عندنا � عالقة مبثل
ويف طبقات اجلو العالية ,تختفي ظاهرة التالألوؤ ,واللمعان الناجتة عن هذه الأمور
انعكا�صات داخل الطبقة الثانية..
لعل اأبرز فرتة كان فيها احلديث عن ال�صحون الطائرة يف ذروة اإثارته
وحني يخرج الإن�صان بعيد ًا عن الأر�س يف الف�صاء اخلارجي تنعدم  ,هي بعد احلرب العاملية الثانية  .وبالتحديد بعد تفجري اأول قنبلتني ذريتني
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يف تاريخ العامل .
قال بع�س العلماء يف تلك الفرتة اأن تفجري القنبلة الذرية  ,دفع �صكان
الكواكب الأخرى  ,ليبعثوا قوات ا�صتك�صاف  ,لرتقب عن كثب ما يفعله �صكان
الكرة الأر�صية  .ورمبا اأح�صوا بالكارثة العظمى التي تكمن وراء �صر تفجري
القنبلة الذرية  ,فراأوا اأن من واجبهم حمابة اأنف�صهم من ذلك الوبال ,
فاأر�صلوا قواتهم ال�صتك�صافية لالأر�س تراقب ما يجري عليها من اأحداث .
ومل يهداأ احلديث عنها منذ ذلك احلني  ,فبني فرتة واأخرى ن�صمع خرب
مرور �صحن طائر فوق منطقة من العامل  ,وروؤية بع�س النا�س له اأثناء حتليقه
لوحده اأو بني جمموعة من ال�صحون  .وي�صفه النا�س بطائرة م�صطحة  ,ذات
�صكل دائري غري ماألوف  ,تطري فوق القمم العالية اأو املناطق الثلجية  ,ب�صرعة
عظيمة  ,ينعك�س عليها نور ال�صم�س فتتالألأ بلمعان باهر .
وقد ذكرت بع�س ال�صحف الفرن�صية  ,خرب التقاط �صور ل�صحن طائر
اأثناء ك�صوف ال�صم�س ( يف  30حزيران عام  . ) 1973وذلك يف اأثناء مراقبة
الك�صوف من على م اإحدى الطائرات  ,كما روى بع�س الفرن�صيني يف �صمال
فرن�صا  ,اأنهم راأوا �صحن ًا طائر ًا  ,نزل منه رجال �صغار الأج�صام مبالب�س
رمادية خلفوا بعد رحيلهم قطع ًا من ال�صخور املعدنية  ,ت�صبه املواد التي
يقذفها الربكان  ,وتفننت ال�صحف يف اإثارة هذا النوع من اخليال العلمي
بن�صر �صور خادعة لتحليق �صحون طائرة بق�صد ترويج اأعدادها  ,معتمدة يف
ذل�ك على عدم نفي العلم القاطع  ,لوجود مثل هذه ال�صفن الغريبة  ,وحل�صول
قناعة لدى علماء الفلك والبيولوجيا مفادها  ,اأن الكون الذي نعي�س فيه ل بد
من اأن يحوي كائنات عاقلة غرينا  ,فلم ل ت�صل اإلينا هذه الكائنات العاقلة
وما الذي مينعها من الو�صول
ً
بقي اأن نعلم اأن هناك نوعا من ال�صحب العد�صية  ,تكون ال�صحابة فيه
 ,على �صكل عد�صة رقيقة احلواف  ,تتكون فوق اجلبال الثلجية على �صكل
�صحب دوامية  ,اأ�صبه بال�صحون الطائرة  ,وقد �صاهد العلماء بع�س اأ�صكالها
والتقطوا لها ال�صور  ,تبدو هذه ال�صحب كاأنها تدور حول حمورها  ,ويحدث
فيها تكاثف غري منتظم  ,ويزداد منو البلورات الثلجية  ,وب�صبب اختالف
�صرعة الرياح تبدو وكاأنها تتحرك بعدة اجتاهات  ,ولدى مرور النيازك وبقايا
ال�صهب  ,ت�صاء هذه الدوامات فتظهر على �صكل عد�صات متوهجة  ,اأ�صبه
بال�صحون الطائرة .
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وك�صفت اأجهزة الر�صد وجود مركبات غريبة حلقت يف جو الأر�س
وهبطت يف بع�س املناطق و�صوهدت بع�س هذه املركبات يف ف�صاء القمر وحول
املريخ وبع�س كواكب املجموعة ال�صم�صية الأخرى..
بل اإن بع�س النا�س قد اأجروا لقاءات مع كائنات عرف بلقاءات النوع
الثالث ,وو�صفوها بكائنات �صبيهة بالب�صر لها روؤو�س �صخمة واأطراف دقيقة
وعيون وا�صعة جاحظة..
اأجرت هذه الكائنات على من قابلتهم من النا�س اختبارات عديدة,
ورافقها البع�س اإىل كواكبها البعيدة يف رحالت اأ�صبه باحللم يف اأزمنة
�صريعة..
كل هذه اللقاءات حمدودة العدد ,لتبدو اأنها �صتعمم بلقاء تلك الكائنات
مع الب�صر يف اأمكنة عامة ,بحيث يراها اأكرب عدد من النا�س بد ًل من اأن
تقت�صر على عدد حمدود من النا�س.
ورغم اأن التقارير املوؤكدة عن مثل هذه اللقاءات مل تن�صر �صوى يف اأ�صيق
احلدود ,فاإنه من الثابت اأن مثل هوؤلء الغرباء زاروا الأر�س ودر�صوا عينات
ب�صرية اأجروا عليها اختباراتهم..
اإنه كون وا�صع ف�صح الأرجاء لي�صغل فيه الإن�صان �صوى حيز مهمل .ومل
ت�صل ح�صارته  -رغم تطورها الكبري  -حد ًا جتعله يكت�صف وجود ح�صارات
يف الكواكب املحيطة به  .اأو حول النجوم القريبة من ال�صم�س..
وهناك احتمالت منطقية جتعل ر�صل تلك احل�صارات ي�صلون اإلينا اإذا
كانت ح�صارتهم متطورة كثري ًا عن ح�صارتنا..
ً
على كل حال  ,اإن العلم ل ينفي نفي ًا قاطعا  ,وجود مثل هذه الأج�صام ,
األ اأن اخليال يجب اأن ل ي�صطح بنا اإىل حد الإميان املطلق  ,باأن ما نراه من
دوامات م�صيئة  ,عبارة عن �صحون طائرة  .وهذا بال�صبط ما ح�صل لكثري
من النا�س خدعتهم هذه الدوامات العد�صية العجيبة .
نحن نعي�س يف جمرة هائلة الت�صاع ي�صل عدد جنومها نحو ( )400مليار
جنم ,وحول بع�س هذه النجوم كواكب �صبيهة بالأر�س قد حتفل بح�صارات
عاقلة..
لو فر�صنا اأن هذه النجوم تدور حولها كواكب ,وهو :بالتاأكيد احتمال
كبري ولو كان حول كل جنم و�صطي ًا ت�صعة كواكب كما حول ال�صم�س ,لأن
ال�صم�س جنم متو�صط احلجم بني النجوم فهناك جنوم اأكرب منها وجنوم
اأ�صغر منها..
قد ي�صل تعداد الكواكب يف املجرة
( )1800مليار كوكب ,األي�س من احتمال
منطقي اأن حتوي بع�س هذه الكواكب حياة
عاقلة ,متام ًا كما على الأر�س..
قد نحلم بوجود ح�صارات متكورة عاقلة
يف جمرتنا .واحللم يغني اخليال بت�صورات
عن عوامل مل يعرفها الإن�صان من قبل .ورمبا
عرفها يف فرتات جمهولة بالن�صبة اإليه الآن ..
واخليال قد ينقل الإن�صان اإىل اأجواء
الف�صاء ,يخرتق به امل�صافات ليحط فوق
كواكب بعيدة ,عمالقة� ,صخمة احلجم ,اأو
�صغرية بجاذبية قليلة..
اخليال هو نتاج العقل الب�صري ,ولول
اخليال ماجنح الإن�صان نحو التطور والتقدم..
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ال�شعر النبطي
وعالقته باللغة الف�شحى

يد الق ري

وتالوين ال�شعر ال�شعبي العربي

هو �شعر ا÷زيرة العربية وما جاورها ،وÁكن ت�شميته بال�شعر ال�شعبي
البدوي ,الذي ل ينف�صل عن املعجم العربي الف�صيح وعن اأوزان الق�صيدة
التقليدية املعروفة ,لكنه يغرق يف العامية واللهجات املحلية وميزجها اأحيان ًا
بالف�صحى ح�صب اأ�صاليب الكتابة وامل�صتوى الثقايف ال�صائد يف كل منطقة
جغرافية من ال�صحراء العربية على نحو خا�س ..يف الأ�صا�س يخطىء
البع�س حني ين�صبون ال�صعر النبطي اإىل دولة الأنباط بناء على الت�صمية,
لكن احلقائق التاريخية ل تثبت �صلة الت�صمية بتلك املرحلة التاريخية اإذ اإن
فعل (نبط) يف املعجم ينطوي على دللت كثرية على عالقة بحياة البداوة
والفرا�صة وك�صف ال�صيء ..فالفعل (نبط) يف املعجم يجمع على اأنباط
ونبوط ,ونبط البئر ما يظهر من مائها لول وهلة ..وفالن ل يدرك نبطه:
ل يعلم عوره وغاية قدره وعلمه ..نبط الفر�س :بيا�س يكون حتت اإبطه
وبطنه ..واملالح اأن هذه التف�صريات التي يقدمها معجم املعاين اأنها
تت�صل بالك�صف واإزاحة ال�صتار عن امل�صمر ورمبا كان لهذه الت�صمية اأ�صا�س
يف اإطالق هذا امل�صطلح على هذا النوع من ال�صعر منذ مئات ال�صنني حيث
ين�صب هذا ال�صعر اإىل اأبي زيد الهاليل يف �صريته ال�صهرية وقد عا�س يف
القرنني الثاين والرابع الهجريني اأي الثامن والعا�صر امليالديني ,لكن
الن�صو�س الأوىل التي ميكن اإثباتها علمي ًا هي ما اأوردته ابن خلدون يف
مقدمته وما كتبه ال�صاعر العراقي �صفي الدين احللي ..واأي�ص ًا ما كتبه
ال�صاعر الإماراتي ابن راأ�س اخليمة املاجدي بن ظاهر (املايدي) (1781م
ـ 1871م) ,وهو يعترب من اأقدم �صعراء الإمارات يف هذا النوع من الكتابة..
رغم ذلك ,فاإن النتقادات التي توجه دائم ًا لل�صعر النبطي ال�صعبي,
ترتكز حول اخلوف من اأن ي�صكل خطر ًا على اللغة الف�صحى وال�صعر
الف�صيح ,لكن قدم هذا ال�صعر واإيغاله يف التاريخ يوؤكد عدم �صوابية
هذه النظرية النقدية فهو مبثابة الن�صخة الأولية للق�صيدة الف�صحى
ورمبا كان لتطور اللغة العربية يف مراحل قدمية الدور الأبرز يف ن�صوء
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هذا النوع من ال�صعر ,فنحن يف جميع البلدان والثقافات نع على اأدب
مكتوب باللغات العامية مع وجود لغة خا�صة بالأدب والعلوم ل تت�صل
مبا�صرة باللهجات الب�صيطة التي يتداولها النا�س ,لذلك ف�اإن وجود
ال�صعر النبطي ميكن اأن ي�صنف �صمن دائرة الرتاث املحلي للمناطق
اجلغرافية العربية مثلما هو احلال بالن�صبة لوجود �صعر باللهجة امل�صرية
العامية ,ووجود زجل باللهجة ال�صامية مع �صعر عامي اأنتج �صعراء هامني
يف امل�صهد الأدبي ..كل هذا يوؤكد اأن املخاوف التي يطلقها بع�س النقاد
من تف�صي ظاهرة هذا النوع من ال�صعر ل تنطوي على دعائم علمية ,لكن
ميكن القول يف هذا الإطار اأن التوازن بني دعم ال�صعر النبطي ال�صعبي
لبد اأن يتوازى مع دعم ال�صعر الف�صيح من حيث اجلوائز وامل�صابقات
وطباعة الكتب ,لأننا يف ذلك نتيح جلميع مفردات الثقافات الوطنية
بكم العدالة
اأحقية الظهور ّ
نف�صها دون تف�صيل لون على
اآخر..
م�� ��ن ح � �ي� ��ث ت �ف �ك �ي��ك
الن�صو�س وحماولة اكت�صاف
م�صامينها وعالقة ذلك مع
املناطق اجلغرافية التي ن�صاأ
فيها هذا النوع من ال�صعر,
ميكن اكت�صاف الفوارق التي
متيز ه��ذا ال�ل��ون ع��ن �صواه
م��ن امل�ن��اط��ق العربية تبع ًا
خل�صو�صية ك��ل منطقة,
ولناأخذ اأمثلة على ذلك �صعر
الراحل اأحمد فوؤاد جنم من
munrakae
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م�صر مع ال�صاعر طالل حيدر من لبنان مقابل الإماراتي املاجدي بن
ظاهر ,فالدللت املوجودة �صمن الن�صو�س اإ�صافة اإىل الوزن امل�صتخدم
واملفردات التي ت�صكل معجم الق�صيدة ,جميعها تختلف ب�صكل جذري
ب�صبب اختالف البيئة اجلغرافية بني �صبه اجلزيرة العربية والهالل
اخل�صيب ووادي النيل اأو م�صر ,تلك اخل�صو�صيات تركت انطباعاتها
على الن�صو�س ب�صكل وا�صح ورمب��ا ميكن اكت�صاف ذل��ك عرب اأمثلة
ندر�صها يف هذا النمط من ال�صعر..
ولد ال�صاعر الإماراتي املاجدي بن ظاهر يف امارة راأ�س اخليمة,
وكان تاجر لوؤلوؤ ,التي كانت تعترب مهنة الأ�صراف يف تلك احلقبة من
الزمن ,وقد كان يعمل على جلب اللوؤل ؤو بنف�صه فقد كان غوا�ص ًا (غي�س)
اأي�صا ,قبل اأن يبل به الكرب عتيا ,جمع بني العمل اليدوي والتجارة يف اآن
واحد ,بالإ�صافة اإىل انتمائه املطلق اإىل طبقة الأ�صراف واأعيان البلدة
(راأ�س اخليمة) ,نرى مالمح هذا ال�صخ�صية وا�صحة جلية يف اأ�صعاره,
يف ا�صتهاللته با�صمه وبا�صم قبيلته ..يقول املاجدي يف اإحدى ق�صائده:
ب اأو
اأ
و ا
اأو ن ي و ا ش
و
وا ـ�ـشـ ـ ـ ــو ـ و اأو ـ ـ وا ـ ـش ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـشـتـ ــر او ـ ـ
وا شر ب ا شر ول ا
وا ـ ـ ـ ـ ي ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ ـ ا ـ ــرب ـ ـ
وي ا و ا و ا ا ه
ـ ـ اأو ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ا ـ ـ ا
ا
ري و ـ ا و ا ـ ـ ـ ــو ب ـ ـ ا ـ ـشــو ـ ـ ـ� ـش ـ
ش
ايـ ــو ا
و ا ـ ـ ـ ـ ـ ــو ا ـ ـ هـ ـ
� اي � الأ ـ ب� ابرب
ـ� ـش ـ ت ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـ اأ ـ ـ ــوا
لندقق يف املعاين واملفردات التي ا�صتخدمها هذا ال�صاعر القدمي,
فهي حتتاج بالتاأكيد اإىل معجم وخرباء يف اللغات املحكية التي كانت
�صائدة يف ذلك الوقت ,حتى بالن�صبة جليل ال�صباب ال��ذي يذهب يف
اجتاهات ثقافية اأخرى اليوم ,فهو قد ل ي�صتطيع اأن يفهم جميع ال�صور
التي يق�صدها ال�صاعر هنا ,فما �صيكون عليه احل��ال بالن�صبة لبقية
املناطق العربية التي ل ت�صتخدم هذه املفردات ب�صبب اختالف البيئة
وعدم وجود حاجة اإىل هذا النوع من الت�صميات ,وهذه النقاط �صتت�صح
عندما نقارن مع ن�صو�س اأخرى ملناطق عربية اأخرى..
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لنذهب اإىل �صعراء اآخرين يف مناطق ال�صام وجوارها ,ومثال ذلك
ال�صاعر طالل حيدر ال��ذي كتب بلغة خمتلفة بحكم البيئة واحل��الت
ال�صائدة �صمن املجتمع اللبناين ,فوجود مفردات خمتلفة يف البيئة
املحيطة يحتم وجود مفردات خمتلفة يف املعجم ال�صائد �صمن الق�صائد,
اإىل درجة ميكن احلديث فيها عن عمليات اإحياء ملفردات بعينها على
ح�صاب �صواها ,وذلك ان�صجام ًا مع التنوع يف البيئات التي حتدثنا عنها..
يقول طالل حيدر:
و ب و ت هر ا ش
و هن ب و و ا ا
ب ش رو ا ب ب ش ن ت ا �شت
بواب
ي وا بواب
ي �ش ا شر و ه
ي
تب
شوي و ا
بر ا م شو و
ه ا مب
ي رين ا ت
ب كن تر و
ن ب �شت
شر
ي ي ب ب ش و
ا ت
و ب و ت ه
و هن و وهن و ت ا ري
�صنع يف هذا الن�س على مفردات مثل (البيل�صان) و(الغابة)
و(الثلج) وهي األفا مرتبطة بالبيئة ,واملعروف اأن هذه الق�صيدة كتبها
ال�صاعر اأثناء جلو�صه على �صرفة منزلة املطل على الغابة ,هذه امل�صهد
يفرت�س ن�ص ًا خمتلف ًا عما كتبه �صعراء الق�صيدة النبطية ..تلك القاعدة
النقدية تبدو طبيعية ل يختلف عليها اأحد ,لكن املراد هنا الرتكيز على
وجود ما ن�صميه بالأدب املحلي العامي الذي تكتبه به املناطق والبلدات
املختلفة بحيث يعترب هو الناطق با�صم النا�س الب�صطات القادرين على
التوا�صل مع هذا النوع من الكتابة..
لندقق يف ه��ذه احلالة اأك� ولنكت�صف ما كتبه ال�صاعر امل�صري
الراحل اأحمد فوؤاد جنم ..يقول جنم يف اإحدى ق�صائده:
اأ ب � و ش اأ ول
شوول
ك
وب�ش ا �ش ول
ا ا ري ا
التباين هنا وا�صح يف الوزن امل�صتخدم ويف املفردات ونوعية ال�صور
امل�صتخدمة ,فتلك التلوينات يف الأدب ال�صعبي �صتظل حا�صرة من حيث
الأ�صاليب رغم تناول جميع تلك الأنواع لفكرة واحدة لكن ما يهمنا هنا
هو الرتكيز على الأ�صلوب ومفردات املعجم التي �صتختلف كلي ًا ,فالإن�صان
غري امل�صري �صيدقق كثري ًا وه��و يقر أا ه��ذا الن�س املكتوبة باللهجة
امل�صري ب�صكل مو�صول يف بع�س الكلمات وه��و ما يعد تركيز ًا على
امل�صطلحات امل�صرية ال�صائدة هناك ..لكن رمبا تكون ال�صمة الأ�صا�صية
بني تلك الأنواع هي الب�صاطة فهذا النوع من ال�صعر يتميز باأنه ال�صهل
املمتنع كما يقول النقاد..
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حممد �شي الزور يف كراه ال�شابعة
ات

شر

غادر دنيانا الفانية يف ال�صارقة يف يوم الثالثاء الواقع يف الع�صرين من �صهر كانون الأول من عام
 .2011فنان م�صرحي من طراز خا�س ,ومثقف واإن�صان مو�صوعي الروح واحل�صور ,هو حممد �صيخ الزور.
انتهى كل �صيء ب�صرعة ,كما يحدث يف ا�صتقبال حالت املوت عادة ,اأملت بقلبه اأزمة حادة ,فاأ�صرع ولده
وعدد من حمبيه يف م�صرح ال�صارقة الذي يعمل فيه منذ �صنوات ,بنقله اإىل امل�صفى ,غري اأن القلب املتعب,
ا�صت�صلم يف ف�صاء الأ�صرة البي�صاء حلنني الراحة الأبدية ,فنظر حممد بعينيه املعروفتني بقدرتهما على
بث اأ�صعة احلب والود والرتاحم ,اإىل لهفة الولد والأ�صدقاء ,م�صغي ًا اإىل اأدعيتهم ,ورحل.

تابع ولده ما تقت�صيه احلال ,ووقف ي�صتقبل املعزين الكثريين يف
�صالة م�صرح ال�صارقة ,بعد اأن ات�صل باإخوته يف ربوع العا�صي ,يعلمهم
بكل ما حدث  ...امل�صرحي الذي ترافق ا�صمه مع عدد كبري من الأعمال
امل�صرحية املهمة ,خمرجا وممث ًال واإداري ًا ,يرحل يف ال�صابعة وال�صتني,
�صاحب ًا ب�صاط ًا ق�صيب ًا من اأجماد النجاح الفني والوجداين ,على الرغم
من عنت الدهر معاند ًا خطاه ,وق�صوة الأيام مثقلة اأحمال منكبيه ...هتف
يل واحد من اأولد رفيقه يف الفرقة امل�صرحية� ,صديقنا امل�صرتك عبد
الكرمي ال�صالح الذي �صبقه برحيله قبل اأعوام ,واأخربين بلهجة �صاب
يعرف ق�صوة اخلرب الذي ينقله ,متوقعا اأثره يف نف�صي ,ومن الراجح اأن
ذلك �صاعف من حجم هذا الأثر يف نف�صي التي خربت معاين اخلذلن
والفقد باملوت وغريه من قبل خربة وا�صعة ,و�صار عليها اأن تبدو هادئة
رزينة ,يف ا�صتقبالها الأخبار املتعلقة بدوائر الفقد واخلذلن والأمل...
كان ذلك امل�صاء من م�صاءات كانون بارد ًا وكئيب ًا ,وال�صوارع �صبه
خالية اإل من عويل ريح مبهمة املعاين ,ا�صطحبت �صديق ًا يهمه اأمري
و أام��ر املنا�صبة ,واجتزنا �صاحة العا�صي اإىل ال�صالة املحددة لتقبل
التعازي ,وها أان��ذا أاح��اط مبجموعة من ال�صبان ,معظمهم من اأولد
فنانني اأ�صدقاء تابعت اأعمالهم امل�صرحية ب�صوق مو�صول ط��وال نحو
خم�صة وثالثني عام ًا ,حممد �صيخ الزور وعبد الكرمي ال�صالح وخمتار
كعيد ,وقد رحلوا تباعا ...كنت اأقف مع اأولدهم�( ,صاروا كبار ًا حق ًا),
م�صاركا يف ا�صتقبال معزين ,ما يلبث معظمهم اأن ين�صم اإىل �صف
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امل�صاركة يف ال�صتقبال ,ففي مقام وداع حممد �صيخ الزور يدرك اجلميع
مواقعهم احلميمة من احلدث..
يف غمرة ال��وق��وف واجللو�س ,ا�صتمر �صريط ال�صور يتدفق اإىل
�صاحات النف�س ,فتبت�صم ال�صفتان تارة ,وتغالب العينان دموعهما تارة
أاخ��رى ,و�صط �صالة حتت�صن �صفوف الألفة ,متنا�صية برودة ال�صوارع
اخلالية ,وعويل ريحها الكئيب.
ك��ان حممد يف الثانية ع�صرة من عمره ,يف ع��ام  ,1956عندما
�صارك ممث ًال يف م�صرحية قدمها الحتاد الك�صفي ,لتبداأ رحلته مع الفن
امل�صرحي ,الذي جمعه باأ�صاتذة وزمالء وطالب ي�صعب ح�صر عددهم,
ومن اأ�صاتذة ن�صاأته ظل ا�صما امل�صرحيني املهمني فوؤاد �صليم (احلم�صي
املقيم يف حماة) ,و عبد املجيد مغمومة ,يحتالن مكانة اأثرية لدى قلبه
يف اأحاديث العمر.
كان اإخراجه م�صرحية «حفلة �صمر من أاج��ل  5حزيران» من
تاأليف «�صعد اهلل ونو�س» يف ع��ام  , 1971حمطة مهمة يف م�صرية
عالقته بامل�صرح ,وقد قام فيها واحد من زمالئي يف مرحلة الدرا�صة
الثانوية بدور ثانوي ,ا�صمه مرهف ع�صاية غدا من اأقرب الأ�صدقاء
اإىل روحي ,وزاده منها قربا رحيله املبكر يف عام  .1995كانت �صخ�صية
مرهف قادرة على حتويل دوره امل�صرحي الثانوي ذاك ,اإىل حدث مهم
يف حياته وحيوات اأقرانه ,ظل مينح عر�س تلك امل�صرحية وخمرجها
قيمة تاريخية ووجدانية عالية يف خميلتي ,تلك امل�صرحية التي حاز بها
munrakae
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�صيخ الزور جائزة اأف�صل عر�س م�صرحي يف مهرجان الهواة الأول لوزارة
الثقافة يف دم�صق.
يف نهار �صتائي من عام  ,1976حتلق عدد من ال�صبان � كنت واحدا
منهم -حول الفنان حممد �صيخ ال��زور ,ي�صغون باهتمام اإىل قراءته
املمتعة لن�س م�صرحية «املهرج» التي كتبها الأديب الكبري حممد املاغوط
( .)2006 1934-جمعتنا غرفة �صغرية يف بناء قدمي ,يقع يف منت�صف
�صارع جمال عبد النا�صر ,وهو ال�صارع املنحدر من كلية الطب البيطري
اإىل مركز املدينة.
�صرعان م��ا وجدتني بحما�صتي الأدب �ي��ة والجتماعية الالفتة,
مندجما بحياة الفرقة امل�صرحية ,ف�صافرت مع اأع�صائها (الذين راحت
�صداقتي معهم تتعزز يوما بعد ي��وم ,ول�صيما يو�صف نعمة ,وح�صن
�صيخ الزور ,وكاميليا بطر�س ,ونرج�س حزوري ,وماجد اأبي�س ,ويا�صر
الأ�صعد ,والراحلني حممود احلمود ,وعبد الكرمي ال�صالح ,وخمتار
كعيد ,وغريهم) ,اإىل مدينة حم�س يف با�س عتيق ,ات�صعت رحابته
جلميع امل�صافرين وما حملوه من اأمتعة الديكور املنا�صب لعر�س «املهرج»
يف م�صرح جميل يقع خلف املتحف الوطني  ..يف جل�صات احلوار التي
انتقلت بال�صيوف وم�صيفيهم اإىل متنزه ديك اجلن على ال�صفة اليمنى
للعا�صي ,تفتحت بذور �صداقاتي احلم�صية اجلديدة التي �صتوؤثر يف
م�صار م�صتقبلي الالحق � ..صكل احلوار حول تدخل املخرج �صيخ الزور
munrakae

أدب وﺛﻘﺎﻓﺔ
معد ًا لن�س املاغوط ,حمور ًا مهم ًا للكالم ,فهذا التدخل و�صل
ذروة �صراحته ,برفع عدد من املمثلني يف نهاية العر�س ,يافطة
قما�صية كبرية كتب عليها« :و�صل �صقر قري�س يا ماغوط ا�صتمر
ذلك احل��وار يوق اأ�صئلته اجلوهرية اإيقاظا متنوع ال��دللت
يف احل��وار مع اأولئك املهتمني بالعالقة بني الن�صو�س الأدبية
واإخ��راج�ه��ا فنيا ,ومنهم هيثم يحيى اخل��واج��ة ,وحممد بري
العواين ,وفرحان بلبل ,و�صمر روحي الفي�صل الذين منحوا تلك
الأ�صئلة يف موؤلفاتهم م�صاحة لئقة ,ماتزال جتدد اأثوابها الق�صيبة
يف حمطات �صداقاتنا جتديد ًا لئق ًا ,يحتفي بتجربة حممد �صيخ
الزور امل�صرحية ,احتفاء يوحي لكل منا باأنها مكون ثقايف ذو اأثر
وجداين من مكونات عالقاتنا ال�صخ�صية.
راحت جل�صات القراءة تتكرر ,معمقة م�صار عالقتنا بالفن
امل�صرحي ,لتتوج يف كل مرحلة بعر�س م�صرحي ي�صبح جزء ًا
من مكونات اأيامنا واأعمارنا ,وقد جاء عر�س الفرقة م�صرحية
«ال�صراط» يف اأواخر ال�صبعينيات عطافة مهمة يف ذلك امل�صار,
فقد ح�صر العر�س موؤلف الن�س الكاتب املعروف وليد اإخال�صي,
الذي جاء من حلب لهذه الغاية ,واأثرى بروؤاه الثقافية العميقة
ما يرافق العرو�س عادة من حوارات .كان ن�صه معنيا بوظيفة
الفنان يف احلياة ,ومعرب ًا عن ت�صبثه بجمرة املثل والقيم ,و�صط
العوا�صف النف�صية والجتماعية العاتية ,و�صرعان ما �صرى
اإ�صعاع �صخ�صية «عبد رب��ه» امل�صرحية يف نفو�س امل�صاركني يف
العر�س واملقربني منهم م�صرى العهود واملواثيق ,مما قوى اإميان
كل منهم بر�صالة الفن يف احلياة ,وعزز األق عالقات الزمالة
وال�صداقة يف قلوبهم.
يف اأثناء التدريبات على عر�س م�صرحية «ال�صراط» خرج
الفنان حممد �صيخ الزور الذي قام بدور ال�صخ�صية الرئي�صة عن خطوط
احل��وار املكتوب ,مرجتال عبارات جديدة راقت ل�صديقه اخل�صي�س
يو�صف نعمة الذي اأخرج امل�صرحية ,و�صارك يف متثيلها ,فتجاوب معه,
لي�صكال موقفا ي�صاف اإىل الن�س ,فاحتني أاب��واب املناق�صات الالحقة
للمزيد من احل��وار ح��ول العالقة بني الن�صو�س امل�صرحية وتقنيات
اإعدادها واإخراجها ,ذلك احلوار الذي اأخذ من قبل مع عر�س «املهرج»
ت�صعبات لن تخفت اأ�صواتها ال�صنوات املتالحقة بتجاربها اجلديدة ..
كان ح�صور كاتب الن�س وليد اإخال�صي يثري غري قليل من القلق يف
النفو�س ,من خ�صية األ تر�صيه التغريات الطارئة على ن�صه بالإعداد
والإخ��راج ,غري اأن كلماته ظ ّلت ترنّ يف ح��وارات �صامعيه على مدارج
ال�صنوات باأمثولت عميقة الدللت ,وهو يقول ب�صوته احللبي الداف :
«لو اأنني اطلعت على هذا الإعداد قبل طباعة الن�س ون�صره لأخذت ذلك
بعني العتبار» ,هو الذي ربطته مبحمد �صيخ الزور ورفاقه مودة املعرفة
وال�صداقة منذ �صنوات ,وجاء يف تلك الأيام يجر خلف منكبيه �صنوات
طويلة من املجد الأدب��ي الباذ  ,بعد موؤلفاته امل�صرحية والق�ص�صية
والروائية املتالحقة منذ عام  ,1963وقد بواأته مكانة خا�صة يف امل�صهد
الثقايف ال�صوري والعربي ,ومن الراجح اأن ما ت�صع به روحه و�صخ�صيته
من األق اإن�صاين مميز ,أا ّثر يف خ�صو�صية تلك املكانة.
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VEA’s Chinese x French fusion takes diners on a
whimsical gastronomic journey

Elaborate dishes come one after the other, starring the smoked
goose with sugarcane, preserved apricot and morel mushroom

.Dubai Investment Park 2, Dubai. UAE ,900-WH-7, Plot No. 597
TELL:04 -3323636
email: mary@77veggie.com

Best Deals with Azco Real Estate
Azco Real Estate Broker LLC is your personalized real estate consultant. Azco Seeks
and committed to expand premium quality Real Estate Services, providing sustained
value to community. We are known not only for meeting. But also, exceeding
customer's satisfaction and expectations. Our goal is to succeed, enabling our diverse
.team of valued employees to hold great accountability towards our prized customers
.Our Services: Purchases, Sales, Lease, Management, Services
A Spectrum of Lifestyle

,B 5th floor #502
Prime Business Centre jumeirah village circle
Dubai UAE.P.O.Box-66020
TELL:45587741
info@azcorealestate.ae

DECADES OF TRUST, QUALITY, RELIABILITY AND 4
TRANSPARENCY
Over the last four decades, Matrix Freight Forwarding has expanded and
become a leading logistics contractor in Air & Ocean cargo, specialized market
sectors and a reliable partner to all our local and International clients .
Focusing on our commitments to quality of service, Matrix has grown from
.our regional roots in the UAE to a global network
5th Floor, Zone 1
,U.A.E Sultan Abdullah Al Otaiba Building
,Fatima Bin Mubarak Street
P.O Box 7674, Abu Dhabi
5088/Telephone: +971 2 634 3969 | Fax: +971 2 632 5188

,Flat No. B22, 3rd Floor
,European Business Center
U.A.E Dubai Investment Park
P.O Box 35929, Dubai
Telephone: +971 4 813 5522 | Fax: +971 4 813 5562

Email: matrix.dubai@matrixuae.ae

Warehouse No. 156
,U.A.E Abu Dhabi Free Port
P.O Box 7674, Abu Dhabi
Telephone: +971 2 673 2540 | Fax: +971 2 673 2540

Email: matrix.ts@matrixuae.ae

Get all type of Industrial Products and PPE (Personnel Protective
.Equipment) Solution available under One Roof
Personal (PPE) &amp; Road Safety Products
(Pipes, Fittings, Flanges, Valves &amp; Profiles (SS &amp; CS
(Instrumentation Tubes &amp; Fittings (SS &amp; Brass
Rigid Steel Conduit Pipes
Explosion - Flame Proof Electrical Fittings, Lights &amp; J. Boxes
Cables (Control, Power &amp; Instrumentation) &amp; Cable Glands
Cables Jointing Kits, Splicing Kits, Scotch Tapes
Grounding &amp; Lightning Protection System
Cable Management Systems, Unistrut Channels &amp; Clamps
Gaskets (Spiral, Non Asbestos, Ring Joint) &amp; Insulators
Fasteners, Stud Bolts &amp; Pipe Supporting Materials
Industrial Tools, Lifting Items, Welding &amp; Cutting Items
E18, AL QASIMI ROAD , AL ,#8
QUSAIDAT -P.O.BOX:11453
NEAR LAMP ROUNDABOUT
RAK-U.A.E

We Love To Keep You Healthy

TEL:
00971- 508796385
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A monthly magazine dealing with municipal and cultural affairs

Editorial
New Academic Year
In the beginning of the new academic year,
we recall memories of childhood, days of books
and beyond that to remember role of ancestors in
knowledge and education.
Schools and educational entities form a lighthouse in our lives as they lid man of illiteracy and
backwardness and push him towards keeping pace
with contemporary and civilization in general.
Our ancestors were alerted of the importance of
learning in our lives; therefore, they encouraged us
to seek knowledge. A remarkable example in this
field is Muslim Scholars especially Abdulla bin
Masoud who sat a role model in the field of knowledge and education.
Learning is way to exaggeration in the spaces of
knowledge, culture, awareness and understanding
... etc. Accordingly, knowledge is linked to creativity, excellence and superiority, as it is the light and
soil of a decent life, a method of interaction with
life in general and modern inventions and civilization.
Knowledge is not valued until it is employed in
success, development and progress in all areas of
life. Consequently, emphasis on knowledge seeking continuity is a vital. Hence, we ensure the optimal utilize of knowledge in order to establish firm
achievements. Scientists and researchers linked between knowledge and ethics, good behaviors, credibility and much more.
Indeed, knowledge raises not only the value but
also the statues of its owner and recipients in this
world and Hereafter.

Munther Mohammed bin Shekar
munrakae
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RAK Ruler receives US Consul-General
His
Highness
Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi,
Supreme Council
Member and Ruler
of Ras Al Khaimah, received Philip
Frayne,
ConsulGeneral of the United States.
His
Highness
welcomed the US
Consul-General,
wishing him success during his mission. During the
meeting, both sides
discussed the ongoing ties between
their countries and
ways of strengthening them in all
areas.
The meeting was attended by
Sheikh Ahmed bin Saud bin Saqr

Al Qasimi, Chairman of the RAK
Oil Authority, Sheikh Saqr bin Mohammed bin Saqr Al Qasimi, President of RAK Sports and Cultural
Club, Mohammed Ahmed Al Khait,

Advisor to Emiri Court, and Rashid
Suwaidan Al Khateri, DirectorGeneral of Protocols and Hospitality Department.

RAK Ruler receives diplomatic delegation from Latin America
His Highness
Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi,
Supreme Council Member and
Ruler of Ras
Al
Khaimah,
received in his
palace in Saqr
bin Mohammed
City, a delegation of diplomatic missions from
Latin American
countries
accredited to the
country. This included Columbia,
Mexico, Uruguay, Argentina, Brazil and Costa Rica.
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H.H. RAK Ruler welcomed the
delegation and expressed the hope
that the visit would lead to further

promotion of friendship, cooperation and partnership ties between
the UAE and their countries in vari-

munrakae

News

Issue No. 497 -October 2018 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine

ous areas, in addition to building
strategic relations with Latin American countries.
The meeting addressed ways of
reinforcing bilateral ties between
the emirate and the six countries
and means of exploring economic
opportunities and development

prospects in the emirate.
H.H. Sheikh Saud said the UAE
is keen to foster cooperation and
friendship ties with Latin American
countries and hailed the role of the
diplomatic missions of these countries in underpinning partnerships
in investment, economic and tour-

ism sectors in the emirate.
The delegation praised the urban
upswing witnessed by the UAE and
reiterated keenness to reinforce cooperation across different domains.
A number of officials attended the
meeting.

RAK CP visits Emirate’s Municipality Headquarters

His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi,
Crown Prince of Ras Al Khaimah
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and Chairman of the Executive
Council, highlighted the vital role
being played by local government

departments in pushing the development wheel in the emirate, during a visit to the RAK Municipality
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Department headquarters.
‘The development drive will continue
unabated and should keep pace with modern technology in order to save time and
energy in the provision of high quality
services to clients’, H.H. Sheikh Mohammed stated while touring various units
of the department, accompanied by H.E.
Munther Mohammed bin Shaker, Director-General of the Municipality, and other
top municipal officials.
H.H. RAK Crown Prince urged the municipality employees to double their efforts
to streamline and simplify procedures.

RAK Crown Prince reviews programs of Emirates Youth Council

His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi,
Crown Prince of Ras Al Khaimah
and Chairman of the Executive
Council, reviewed the plans and
programs of the Emirates Youth
Council, which aim to enable the
youth to employ their energies and
capabilities in serving the nation
and achieving its overall development.
While receiving H.E. Shamma
bint Suhail Faris Al Mazrouei, Minister of State for Youth Affairs and
Chairwoman of the Board of Directors of the Federal Youth Authority,
H.H. Sheikh Mohammed praised
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the efforts of Emirati youth to help
strengthen the country’s stature and
its regional and international pioneering, through offering solutions
and future ideas and confronting
their challenges, which will enable
them to help achieve the community’s overall development.
H.H. RAK Crown Prince affirmed that the UAE’s wise leadership is supporting the country’s
future leaders to participate in the
decision-making process and is enabling Emirati youths and workers to
employ their abilities in implementing the UAE’s future vision while
encouraging them to represent their

country in the international organizations and authorities.
H.E. Al Mazrouei commended
the support of H.H. Sheikh Mohammed for the youth and Ras Al
Khaimah Youth Council, which has
enabled it to perform its role, in
partnership with federal and local
government authorities, in adopting
plans and strategies to build a future
generation who are capable of continuing the country’s development,
as well as to benefit from the ideas
of the youth and their suggestions
on how to face future challenges.
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RAK Municipality and Emergency & Crisis Center carries out
‘Food 112018/’
Ras Al Khaimah
Municipality
in
coordination with
Emergency, Crisis
and Disaster Center
- Ras Al Khaimah
and with the participation of federal and local government
entities,
members of the
team conducted a
food training “Food
11/2018”.
The
training,
which was held under the patronage
of Major General
Ali Abdullah bin
Alwan Al Noaimi,
Commander-inChief of RAK Police, aims to coordinate the work of
crisis management
team with federal
and local entities in
dealing with strategic food stocks
distribution to the
Emirate’s population during emergencies, crises and
disasters.
H.E. Munther Mohammed bin
Shaker, D.G. of RAK Municipality, Brigadier General Dr. Mohammed Saeed Al Humaidi, D.G. of
RAK Police Central Operations,
Falah Mohammed Al Harish, Director of Emergency, Crisis and
Disaster Center, and representatives
of nine federal and local entities in
the Emirate attended the training at
RAK Municipality HQ.
The workshop reviewed and presented a series of scenarios and
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hypotheses related to planning and
preparation of events that may lead
to shortages of basic foodstuff. In
order to unite efforts and concepts
between participating entities, apply a unified mechanism for crisis
management, and rehabilitate engaged elements. Then to stand on
the potentials of the leading entity
“Ras Al Khaimah Municipality Department” and its supporting bodies, according to the approved local
response plan.
The implementation of “Food
11/118” training highlighted the
preparedness of events that may

lead to shortages of basic food items
by controlling the crisis in a positive and distinctive manner. Which
reflects the efficiency of coordination between the local team entities
during the response for emergencies
and crises, ensuring business continuity and the best preparedness for
such situations.
His Excellency D.G. of RAK Municipality praised the importance of
integration and synergy between
various governmental entities and
the private sector, to work in a team
spirit to face crises.
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Innovation Starts With You at RAK Municipality Department
Ras Al Khaimah Municipality
Department held Innovation Starts
With You Activities entitled ‘Innovative municipality’. To inspire
staff innovation and encourage
employees to creatively overcome
daily challenges.
H.E. Munther Mohammed bin
Shaker, D.G of Ras Al Khaimah
Municipality Department initiated
the event, which was organized by
Innovation Team of the department.
The innovation event included several corners such as Cognitive Innovation Corner, Am an Innovative
Corner, Entertainment Innovation
Corner and Thanks for Being an Innovative Corner.
Several workshops took place at
Cognitive Innovation Corner including: Innovation and Creativity
Workshop, presented by Dr. Laith
Al Tanaiji, Innovation Diploma
presented by Mr. Saleh Al Shenar
from the American University and a
workshop on innovation by Quality
Expert Mr. Yasser Bahaa El Din.
An innovative initiative was
launched that calls on employees
to provide ideas in simplifying
procedures, developing services,
reducing costs and developing
new innovative services. A
specialized committee will
consider and evaluate ideas
applicability. If the idea fulfill the standards criteria;
then the innovative employee will be rewarded as well
as Intellectual Property (IP)
registration. The event also
included an introductory
video on IP protection and
patent registration, as well
as receiving employee suggestions through available
channels.
A number of electronic
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and manual games were also presented, as well as the distribution
of souvenirs and invitation cards to
encourage employees to participate
in the events. The event featured
displays of smart municipal servic-

es and one of the patented innovations.
Eng. Souad Al Durra,
head of the Geographic
Projects Section and
Leader of Innovation
Team, said that the effectiveness of the project aims at reinforcing
the concept of innovation among employees
and encouraging them
to develop creative ideas to serve
the municipality and government
work as culture of government innovation became a basic requirement in all entities.
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RAK Municipality holds ‘Balanced Scorecard Program’
Ras Al Khaimah
Municipality Department-Training
&
Development
Section in cooperation with Enma
Training
Center
held a training session entitled ‘Balanced Scorecard’
targeting the department’s employees at Emirates Association for Social
Development.
Dr. Laila Habib presented the
course, which included three main elements: The
general framework of performance,
definition of balanced performance
scorecard, and a model of a company’s balanced performance scorecard. The first element discussed
about the concept of performance
and other concepts related to performance, effectiveness, efficiency and
productivity, in addition to external
and internal affecting factors, meas-

uring performance, evaluating it and
examine its importance.
The participants performed a practical exercise to conclude that the
Balanced Scorecard is distinguished
from traditional systems, which have
become powerless in the context of
changes in the business environment
and increased competition between
different economic entities.
All concluded that the balanced

performance card is the best solution
for the managers of these economic
entities because of the privileges offered by the latter only.
At the end of the course, participation certificates were distributed in
the hope of repeating such courses
that would increase job awareness
among employees and develop institutions performance to maintain up
to date.

Introductory meeting between Public Health Administration employees
& a delegation from Ministry of Climate Change and Environment
Public Health Administration held an
introductory meeting between its staff
and a delegation
from Ministry of
Climate Change and
Environment-Environmental Compliance Administration
in which the two
parties
discussed
legal amendments
to Veterinary Medicine practice.
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Ms. Shaima Al Taniji, Director
of Public Health Administration,
Dr. Majid Al Dessouki, Director
of Control and Veterinary Services
Section, and Mr. Ashraf Kamel Al
Jarjawi, Head of Animal Husbandry

Compliance and a number of veterinarians from the Ministry, attended
the meeting.
At the end of the meeting, Ms.
Shaima Al Taniji thanked the delegation and stressed the need to

carry out such meetings, which will
not only increase the level of job
awareness among government entities, but also reflect positively on
country service.

Drinking Water Vehicles Health Conditions Workshop
As part of RAK
M u n i c i p a l i t y ’s
Public Health Administration
efforts to achieve its
strategic goals to
provide safe and
healthy food to
consumers. Food
Control
Section
organized awareness workshop for
owners of drinking
water factories and
stations to explain
the health requirements of drinking water tankers
design based on
local laws (Local Code No.
2 of 2009 on Food Control)
and UAE Gulf Specifications
(UAE.S / GSO 2025: 2010) Conditions to be met in tanker
trucks for transporting drinking water.
Both Mr. Erwa Badawi and
Mr. Mohamed Rias presented
a detailed explanation of the
challenges resulting from the
current design of drinking
water tankers related to noncompliance with the design
of health requirements as well as
failure to meet the requirements of
public safety. After explaining the
full specification, it has been agreed
with water factories and stations
owners to apply the requirements of
tanker trucks for transferring drinking water within the determined
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timeframe agreed by the two parties.
The session also included interactions and inquiries from owners regarding materials that are included
in the approved design, along with
a list of approved companies by the
Municipality to install the proposed
tanks.

The workshop concluded with the
commitment of Ras Al Khaimah
Municipality represented by Public
Health Administration to provide
the full support to owners of drinking water factories and stations to
help them implement UAE Gulf
Specifications for drinking water
transferring trucks.
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