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مالحظة

٭ املواد املن�شورة يف املجلة تعرب عن ر�أي
ك��ات��ب��ه��ا ول��ي�����س ب��ال�����ض��رورة ع���ن ر�أي
البلدية.
٭ ت���رت���ي���ب امل���������واد يف امل���ج���ل���ة ي��خ�����ض��ع
العتبارات فنية.
٭ ال ت��ق��ب��ل امل�����واد امل��ن�����ش��ورة �أو امل��ق��دم��ة
لدوريات �أخرى.
٭ املواد املر�سلة للمجلة ال ترد لأ�صحابها
ن�شرت �أم مل تن�شر.
طبعت يف مطبعة النخيل
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املحتويات
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حاكم ر�أ�س اخليمة
يفتتح معر�ض « مزاينة الرطب »
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حاكم ر�أ�س اخليمة
ي�ستقبل �سفري اململكة العربية ال�سعودية
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حممد بن �سعود القا�سمي
ي�أمر ب�إن�شاء حمكمة ر�أ�س اخليمة التجارية
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االفتتاحية

حمطات
املحـ ـطـة الأول ـ ـ ــى:
قال ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و �سلم  « : -من �سلك طريق ًا يلتم�س فيه علم ًا،
�سهل اهلل له طريق ًا �إىل اجلنة » رواه الرتمذي .
املحـ ـطـة الثانـ ـ ــية:
الغرية و احل�سد مر�ضان منهكان متعبان ،و التناف�س ال�شريف �ضروري للتقدم ،و
اال�ستفادة من خربات الآخرين وعي �شمويل.
املحـ ـطـة الثال ـ ـ ــثة:
قال عبا�س حممود العقاد :ل�ست �أهوى القراءة لأكتب ،و ال �أهوى القراءة لأزداد
عمر ًا يف تقدير احل�ساب ،و �إمنا �أهوى القراءة ،لأن عندي حياة واحدة يف هذه الدنيا،
و حياة واحدة ال تكفيني ،و ال حترك كل ما يف �ضمريي من بواعث احلركة ،و القراءة
دون غريها هي التي تعطيني �أكرث من حياة واحدة يف مدى عمر الإن�سان الواحد،
لأنها تزيد هذه احلياة من ناحية العمق ،و �إن كانت ال تطيلها مبقادير احل�ساب.
املحـ ـطـة الراب ـ ــعة:
و قال توفيق احلكيم :كيف �أرجع �إىل ما كنت قب ًال؟ نعم ع�شت من غري حب و
ع�شتُ �سعيد ًا ،و لكنها �سعادة الأعمى الذي مل ير اجلمال ،و لكنك فتحت عني الأعمى
و جعلته يب�صر و ينبهر ،فهل حتبه �إذا �أرجعته �إىل ظالمه الأول م�ستطيع ًا �أن يجد
�سعادته الأوىل
املحـطة اخلـام�سة:
قال ال�شاعر:
ما �أنا فحم ٌة و ال �أنت فرق ُد
بوجهك عني
يا �أخي ال متل ِ

منذر حممد بن �شكر
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حاكم ر�أ�س اخليمة يفتتح معر�ض « مزاينة الرطب »

افتتح �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة معر�ض الرطب يف ر�أ�س اخليمة
“مزاينة الرطب” الذي ا�ست�ضافه ال�شيخ مفتاح بن علي اخلاطري
يف جمل�سه اخلا�ص مبنطقة احلمرانية.
و�أكد �سموه �أن االهتمام الذي توليه دولة الإمارات بقطاع النخيل
والرعاية ال�شاملة للقطاع الزراعي ودعم املزارعني املواطنني ي�سهم
يف تعزيز الأمن الغذائي ،وتنويع م�صادره مبا ي�سهم يف ا�ستدامة

4

هذا القطاع احليوي  ،كما �أن النخلة لها مكانة خا�صة ملا حتمله من
قيمة يف موروثنا ال�شعبي والثقايف  ،م�شري ًا �إىل الدور البارز للمغفور
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان “طيب اهلل ثراه” برعاية هذه
ال�شجرة الكرمية واالهتمام بها لت�صبح الإم ��ارات بعدها واحة
خ�ضراء.
وي�شارك يف املهرجان هذا العام عدد من املزارعني املواطنني
من خمتلف �إمارات الدولة.

munrakae
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ا�ستقباالت �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي
حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل
�سفري اململكة العربية
ال�سعودية

ا��س�ت�ق�ب��ل � �ص��اح��ب ال���س�م��و
ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س
اخليمة �سعادة تركي بن عبداهلل
الدخيل �سفري اململكة العربية
ال�سعودية لدى الدولة.
ورح� � ��ب ���ص��اح��ب ال �� �س �م��و
ح��اك��م ر�أ� ��س اخليمة بال�سفري
ال�سعودي ،متمني ًا ل��ه التوفيق
وال �ن �ج��اح يف �أداء م�ه��ام عمله
مب��ا يعزز ع�لاق��ات التعاون بني
دولة الإم��ارات واململكة العربية
ال�سعودية.
وال�شيخ �صقر بن �سعود بن �صقر القا�سمي
وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض �أوجه و�سعادة عبدالعزيز الزعابي ع�ضو املجل�س
التعاون امل�شرتك بني البلدين و�سبل تطوير الوطني االحتادي.
العالقات التجارية واالقت�صادية القائمة
وتعزيزها يف �إمارة ر�أ�س اخليمة.
حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل �سفري
ح�ضر اال�ستقبال ال�شيخ خ��ال��د بن
نيوزيلندا
�سعود ب��ن �صقر القا�سمي ن��ائ��ب رئي�س
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
جمل�س �إدارة مكتب اال�ستثمار والتطوير

munrakae

بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ�س اخليمة يف ق�صر �سموه مبدينة
�صقر ب��ن حممد �سعادة ماثيو هوكينز
�سفري نيوزيلندا ال��ذي قدم لل�سالم على
�سموه مبنا�سبة ت�سلمه مهام عمله اجلديد.
و رح��ب �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ���س
اخل�ي�م��ة بال�سفري متمني ًا ل��ه التوفيق
وال�ن�ج��اح يف �أداء مهام عمله مب��ا يعزز
ع �ل�اق� ��ات ال� �ت� �ع ��اون ب�ين
البلدين ال�صديقني.
ج��دي��ر بالذكر �أن 30
�شركة نيوزيلندية تتخذ من
�إم��ارة ر�أ���س اخليمة مقراً
لها بهدف تعزيز و�صولها
ل�ل ��أ� � �س� ��واق اخل �ل �ي �ج �ي��ة
ومنطقة ال�شرق الأو�سط
واال��س�ت�ف��ادة م��ن الفر�ص
اال�ستثمارية واخل��دم��ات
والت�سهيالت التي تقدمها
م �ن��اط��ق ر�أ�� � ��س اخل �ي �م��ة
االق �ت �� �ص��ادي��ة لل�شركات
اال�ستثمارية.
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حاكم ر�أ�س اخليمة
ي�ستقبل �سفري
موريتانيا

ا�ستقبل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
�صقر القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم
ر�أ�س اخليمة يف ق�صر
��س�م��وه مب��دي�ن��ة �صقر
ب� ��ن حم��م��د � �س �ع��ادة
حم�م��د الهيبة �سفري
اجلمهورية الإ�سالمية
املوريتانية لدى الدولة
الذي قدم لل�سالم على
�سموه مبنا�سبة ت�سلمه
مهام عمله اجلديد.
ورح� � ��ب � �ص��اح��ب
ال���س�م��و ح��اك��م ر�أ� ��س
اخل� �ي� �م ��ة ب��ال �� �س �ف�ير
م�ت�م�ن�ي� ًا ل��ه ال�ت��وف�ي��ق
وال� �ن� �ج ��اح يف �أداء
مهام عمله مب��ا يعزز
ع�لاق��ات ال�ت�ع��اون بني
البلدين.
حاكم ر�أ�س اخليمة
ي�ستقبل القن�صل
ال�صيني

ا�ستقبل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
�صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ر�أ�س اخليمة يف ق�صر �سموه مبدينة �صقر
بن حممد �سعادة يل �شيوى هانغ القن�صل
العام جلمهورية ال�صني ال�شعبية بالدولة
ال��ذي ق��دم لل�سالم على �سموه مبنا�سبة
ت�سلمه مهام عمله اجلديد.
ورح ��ب ��ص��اح��ب ال�سمو ح��اك��م ر�أ���س
اخليمة بالقن�صل ال�صيني ،متمني ًا له
6

التوفيق والنجاح يف �أداء مهام عمله.
ي��ذك��ر �أن ع��دد ال���ش��رك��ات ال�صينية
امل�سجلة يف ر�أ� ��س اخليمة بلغ �أك�ث�ر من
� 300شركة موزعة على خمتلف الأن�شطة
التجارية وال�صناعية واملهنية ،كما �شهد
القطاع ال�سياحي منو ًا كبري ًا حيث بلغ عدد
ال�سياح القادمني من ال�صني � 4آالف �سائح
يف العام اجلاري مقارنة بـ � 2100سائح يف
العام املا�ضي.

حاكم ر�أ�س اخليمة
ي�ستقبل القن�صل الرتكي

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
ح��اك��م ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة ،يف ق�صر �سموه
مبدينة �صقر بن حممد � ،سعادة م�صطفى
الكري كيليت�ش القن�صل العام جلمهورية
تركيا ب��ال��دول��ة ال��ذي ق��دم لل�سالم على
�سموه مبنا�سبة ت�سلمه مهام عمله اجلديد.
munrakae
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ورح� � ��ب � �ص��اح��ب
ال���س�م��و ح��اك��م ر�أ� ��س
اخل �ي �م��ة ب��ال�ق�ن���ص��ل
ال�ت�رك ��ي م �ت �م �ن �ي � ًا له
التوفيق وال�ن�ج��اح يف
�أداء مهام عمله.
حاكم ر�أ�س اخليمة
ي�ستقبل قن�صل عام
كينيا

ا�ستقبل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
�صقر القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم
ر�أ�س اخليمة يف ق�صر
�سموه يف مدينة �صقر
ب��ن حم �م��د ك��اري��وك��ي
م��وق��وي قن�صل ع��ام
جمهورية كينيا الذي
ق� ��دم ل �ل �� �س�لام ع�ل��ى
�سموه مبنا�سبة انتهاء
م � �ه� ��ام ع� �م� �ل ��ه ل ��دى
الدولة.
ومت� �ن ��ى � �ص��اح��ب
ال���س�م��و ح��اك��م ر�أ� ��س
اخل� �ي� �م ��ة ل�ل�ق�ن���ص��ل
التوفيق وال�ن�ج��اح يف
املهام امل�ستقبلية مثني ًا
ع �ل��ى م���ا ق ��دم ��ه م��ن
حاكم ر�أ���س اخليمة اليوم بق�صر �سموه
جهود خالل فرتة عمله يف الدولة وتعزيز مبدينة �صقر بن حممد عدد ًا من ال�شعراء
�أوا��ص��ر التعاون بني البلدين ال�صديقني امل�شاركني يف برنامج «�شاعر املليون».
على خمتلف ال�صعد.
فقد ا�ستقبل �سموه كال من ال�شاعر
حمد را� �ش��د �سيف امل��زروع��ي وال�شاعر
حم�م��د ب��ن ��س�ل�ي�م��ان ب��ن ع�ب�ي��د ال�ع�ن��زي
حاكم ر�أ�س اخليمة
ي�ستقبل ال�شعراء امل�شاركني يف وال�شاعر مهند بن �سليم بن �سفر احلارثي
وال�شاعر عارف بن �سرور بن عيد العنزي
برنامج « �شاعر املليون »
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود وال�شاعرة تهاين بنت حميدان بن عي�سى
بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى املليحان.
munrakae

و�أ� �ش��اد �صاحب ال�سمو ح��اك��م ر�أ���س
اخليمة باهتمام الدولة بربامج وفعاليات
�إح �ي��اء ال�ت�راث ال�شعري النبطي لدولة
الإمارات ب�شكل خا�ص ولكل الدول العربية
ب�شكل عام واحلفاظ عليه من االندثار.
و�ألقى ال�شعراء جمموعة من الق�صائد
التي تتغنى بر�أ�س اخليمة وما �شهدته من
تطور وازدهار حتت قيادة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ �سعود ب��ن �صقر القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة.
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اخليمة الدكتور علي
ال �ط��وي��ل وال��دك �ت��ورة
�أ�سماء النعيمي على
هذا الإجناز ..متمني ًا
لهما التوفيق والنجاح
يف خدمة الدولة.
حاكم ر�أ�س اخليمة
يودع عام ًال ق�ضى
 38عام ًا يف ديوان
�سموه

حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل مواطنني
ح�صال على الدكتوراه من جامعة
مان�ش�سرت

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
ح��اك��م ر�أ�� ��س اخل �ي �م��ة ،يف ق�صر �سموه
مبدينة �صقر بن حممد ،اليوم ،الدكتور
املهند�س علي غامن الطويل احلا�صل على
�شهادة الدكتوراه يف التفكري اال�سرتاتيجي
وا�ست�شراف امل�ستقبل ،والدكتورة �أ�سماء
�أحمد ح�سن النعيمي احلا�صلة على �شهادة
8

الدكتوراه يف ال�سعادة امل�ؤ�س�سية يف دولة
الإم� ��ارات ،وذل��ك م��ن جامعة مان�ش�سرت
باململكة املتحدة.
وق���ال ��ص��اح��ب ال���س�م��و ح��اك��م ر�أ� ��س
اخل �ي �م��ة �إن الإجن� � � ��ازات احل �� �ض��اري��ة
واملكت�سبات الوطنية التي حققتها الدولة
على ال�صعيدين الإقليمي وال ��دويل هي
انعكا�س الهتمام الدولة بالتعليم العايل
والبحث العلمي و�سعيها لالرتقاء باملعرفة
بني �أبنائها والتي ت�سهم يف تعزيز تناف�سية
ال��دول��ة يف ك��اف��ة امل��ج��االت وع �ل��ى كافة
ال�صعد.
وه �ن ��أ ��ص��اح��ب ال���س�م��و ح��اك��م ر�أ� ��س

ودع �� �ص ��اح ��ب
ال�سمو ال�شيخ �سعود
ب��ن �صقر القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى
ح��اك��م ر�أ� ��س اخليمة
ال� �ع ��ام ��ل ���ش��والك��ال
كالينجال �أبوبكر من
الهند بعد �أن ق�ضى
 38ع��ام� ًا ع��ام� ً
لا يف
ديوان �سموه.
و�أع� ��رب �صاحب
ال�سمو ح��اك��م ر�أ���س
اخل� � �ي� � �م � ��ة خ �ل��ال
ا� �س �ت �ق �ب��ال��ه �أب��وب �ك��ر
ب �ق �� �ص��ر �� �س� �م ��وه يف
م ��دي� �ن ��ة ���ص��ق��ر ب��ن
حم��م��د ع� ��ن � �ش �ك��ره
وتقديره على جهوده و�إخال�صه يف عمله
ال �ت��ي ��س�ط��رت � �س�يرة ط�ي�ب��ة �سيذكرها
اجلميع ..متمني ًا له التوفيق والنجاح يف
حياته وعودة �ساملة �إىل �أهله وعائلته.
و�أكد �سموه �أن دولة الإم��ارات �ستبقى
بلده الثاين التي ترحب به على ال��دوام
..م�ع��رب� ًا ع��ن تقديره للم�ساهمات التي
يقدمها املقيمون يف الدولة على خمتلف
امل�ستويات م�شري ًا �إىل �أن الإم��ارات تكن
لهم كل التقدير واالحرتام.
م��ن جانبه �أع��رب �أبوبكر ال��ذي ب��د�أ
العمل يف عام  1981عن �سعادته البالغة
munrakae

العدد - 2019 /08 - 507 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

األخبار

بلقاء �صاحب ال�سمو
ال�����ش��ي��خ �� �س� �ع ��ود ب��ن
�صقر القا�سمي وق��ال
“ق�ضيت يف الإمارات
�أجمل �أي��ام عمري ومل
�أ��ش�ع��ر ب��ال�غ��رب��ة �أب ��د ًا
ف �ق��د ك� ��ان ال �ت��وا� �ض��ع
واالح��ت ��رام امل �ت �ب��ادل
ب �ي�ن اجل��م��ي��ع وع �ل��ى
ر�أ�سهم �صاحب ال�سمو
ح��اك��م ر�أ�� ��س اخليمة
ه��ي ال�سمة ال�سائدة
يف املجتمع الإم��ارات��ي
وقيادته الر�شيدة”.

�سعود القا�سمي ي�صدر قراراً بتعيني
رئي�س تنفيذي لهيئة ر�أ�س اخليمة لتنمية ال�سياحة
�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ
�سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة
قرار ًا بتعيني راكي فيليب�س رئي�س ًا
تنفيذي ًا لهيئة ر�أ�س اخليمة لتنمية
ال�سياحة يف خطوة ت�شكل بداية
م��رح �ل��ة ج ��دي ��دة م ��ن ال�ت�ط��وي��ر
امل�ستمر يف �أح��د �أه��م القطاعات
احليوية يف الإمارة.
و�أ�شاد �صاحب ال�سمو حاكم
ر�أ� ��س اخليمة ب ��دور هيثم مطر
الرئي�س التنفيذي ال�سابق للهيئة
وتفانيه وج �ه��وده ال��د�ؤوب��ة التي
�أث�م��رت يف تعزيز مكانة الإم��ارة
ك�إحدى �أ�سرع الوجهات ال�سياحية
منو ًا على م�ستوى العامل.
يف تعزيز مكانة الإمارة على خارطة العامل
وق��ال �سموه “ �أث�م��رت جهود
مطر على مدى ال�سنوات الأربع املا�ضية يف ال�سياحية وتكري�س ح�ضورها على قائمة
قيادة توجهات هيئة ر�أ���س اخليمة لتنمية الوجهات املف�ضلة و�إذ ن�شكر هيثم مطر
ال�سياحة عرب ا�سرتاتيجية طموحة �ساهمت على الدور الذي قام به خالل مرحلة مهمة
munrakae

من تطوير قطاع ال�سياحة وال�ضيافة
�شهدت حتقيق معدالت منو ا�ستثنائية،
ف�إننا نتطلع مبزيد من الثقة والتفا�ؤل
�إىل مرحلة جديدة من النجاح والإجناز
لقطاعنا ال�سياحي بقيادة راكي فيليب�س
الذي نتمنى له جميع ًا التوفيق والنجاح
يف مهمته”.
و�سبق لفيليب�س الرئي�س اجلديد
للهيئة ال�ع�م��ل م��ع ال�ع��دي��د م��ن �أ�شهر
العالمات التجارية العاملية مبا فيها
�سل�سلة فنادق “ريتز كارلتون” وفنادق
ومنتجعات “فريمونت” و”يونيفري�سال
�ستوديوز �أورالندو” كما مت اختياره
�ضمن قائمة �أكرث � 20شخ�صية م�ؤثرة
يف جمال ال�ضيافة واخلدمات الفندقية.
و��س�ي�ع�م��ل فيليب�س ع�بر من�صبه
اجل��دي��د ع �ل��ى حت�ق�ي��ق ت�ط�ل�ع��ات الهيئة
املتمثلة يف ا�سرتاتيجتها 2019-2021
والرامية �إىل ا�ستقطاب  1.5مليون �سائح
�إىل الإم ��ارة بحلول ع��ام  2021على �أن
9

األخبار

العدد - 2019 /08 - 507 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

يت�ضاعف هذا الرقم لي�صل �إىل  3ماليني اخليمة �أطلقت �أوىل ا�سرتاتيجياتها لتطوير ل �ل �م �غ��ام��رات والأن �� �ش �ط��ة ال��ري��ا� �ض �ي��ة يف
�سائح يف عام .2025
القطاع ال�سياحي يف عام  2016وذلك يف املنطقة.
و� �س �ي �ت��وىل فيليب�س زم� ��ام امل��ب��ادرة توجه يهدف �إىل ت�سريع منو �أعداد الزوار
وي�ستهل راك ��ي فيليب�س ف�ت�رة عمله
خلف ًا لهيثم مطر الذي �أم�ضى فرتة �أربع وال�سياح وزي ��ادة م�ع��دالت ر�ضاهم ورف��ع رئي�س ًا تنفيذي ًا لهيئة ر�أ�س اخليمة لتنمية
��س�ن��وات يف من�صب الرئي�س التنفيذي ن�سبة م�ساهمة قطاع ال�سياحة يف �إجمايل ال�سياحة بتطبيق ا�سرتاتيجية 2019-
متكنت خاللها الهيئة من تعزيز مكانة الناجت املحلي للإمارة.
 2021والإ�شراف على تنفيذ �أهم امل�شاريع
و�ساهمت اال�سرتاجتية يف التعريف
ر�أ�س اخليمة كواحدة من �أ�سرع الوجهات
ال�سياحية منو ًا على م�ستوى العامل متجاوزة بعدد م��ن حمطات اجل��ذب ال�سياحي يف الرئي�سية والتي من بينها امل�شاريع املتعلقة
الهدف الذي مت و�ضعه بالو�صول �إىل مليون الإم��ارة مبا فيها �أط��ول م�سار انزالقي يف بتطوير منطقة جبل جي�س مب��ا يف ذلك
�سائح خالل ال�سنوات الثالث الأوىل من العامل و” فيا فرياتا “ الأوىل من نوعها العديد من امل�سارات االنزالقية وحديقة
على م�ستوى ال�شرق الأو�سط ،وقد �ساهمتا املغامرات ذات املمرات اجلبلية و�أكادميية
توليه لهذا املن�صب.
جت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن �إم���ارة ر�أ���س معا يف تعزيز مكانة الإمارة وجهة مركزية بري غريلز للمغامرات واملخيم الفاخر.
حممد بن �سعود القا�سمي ي�أمر ب�إن�شاء حمكمة ر�أ�س اخليمة التجارية
�أم ��ر ��س�م��و ال���ش�ي��خ حممد
بن �سعود بن �صقر القا�سمي
ويل عهد ر�أ���س اخليمة ،رئي�س
جم�ل����س ال �ق �� �ض��اء ب ��الإم ��ارة،
ب�إن�شاء حمكمة ر�أ���س اخليمة
التجارية كمحكمة متخ�ص�صة
يف ال��دع��اوى التجارية وت�ضم
ق���ض��اء متخ�ص�صني يف نظر
هذا النوع من الدعاوى ،ونفاذا
ل��ذل��ك � �ص��در ال �ق��ان��ون رق��م 1
ل�سنة  2019يف 30/6/2019
على �أن تبد�أ املحكمة اجلديدة
�أعمالها يف مطلع �شهر �سبتمرب
القادم.
ون�ص القانون على �إن�شاء
املحكمة من دوائر جزئية وكلية
وا�ستئنافية ومت�ي�ي��ز وتنفيذ
للأحكام ال�صادرة منها ب�شكل
م�ستقل ع��ن التقا�ضي امل��دين
كما ن�ص على ان�شاء مكاتب �إدارة الدعاوى
التجارية املتخ�ص�صة بتح�ضري الدعاوى
قبل �إحالتها على الق�ضاة للف�صل فيها.
وق��ال �سعادة امل�ست�شار �أحمد حممد
اخلاطري رئي�س دائ��رة املحاكم يف ر�أ�س
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اخليمة �إن حمكمة ر�أ�س اخليمة التجارية
�إ�ضافة نوعية جديدة ت�شكل م�سارا فريدا
للتقا�ضي يف ال��دع��اوى التجارية تعك�س
االهتمام البالغ من �سمو ويل عهد ر�أ�س
اخليمة بتطوير الق�ضاء وت�أهليه ليكون
ق�ضاء متقدما يف م�صاف الدول املتقدمة

ق ��ادر ع�ل��ى ح�سم ال�ن��زاع��ات
التجارية وفقا لأعلى املعايري
ال��دول �ي��ة يف ه��ذا اخل�صو�ص
م���س�ت�ع�ي�ن��ا ب� �خ�ب�رات تتمتع
باحرتاف قانوين وفني يبعث
يف ن�ف��و���س امل�ت�ق��ا��ض�ين الثقة
التامة والطم�أنينة على �سالمة
الإجراءات وجودتها بالإ�ضافة
�إىل �سرعة الف�صل التي حققت
حماكم ر�أ���س اخليمة اجن��از ًا
ع��امل �ي � ًا ف�ي��ه ب �� �ش �ه��ادة البنك
الدويل.
و�أ���ض��اف اخل��اط��ري ب ��أن
تعليماته �صدرت لفرق العمل
ب���س��رع��ة اجن ��از التجهيزات
الالزمة ل�ضمان بدء املحكمة
التجارية يف وقتها املحدد.
وان �ت �ه��ز اخل ��اط ��ري ه��ذه
املنا�سبة ل��رف��ع �أ��س�م��ى �آي��ات
ال�شكر والعرفان �إىل �سمو ويل عهد ر�أ�س
اخليمة رئي�س جمل�س الق�ضاء الذي يقود
التطوير والتحفيز امل�ستمر الذي يحظى
به ق�ضاء �إمارة ر�أ�س اخليمة الأمر الذي
مكنه م��ن ال��ري��ادة يف حتقيق ال�ع��دال��ة
و�سرعة الف�صل يف النزاعات.
munrakae
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اجتماع تن�سيقي بني القيادة العامة ل�شرطة ر�أ�س اخليمة ودائرة البلدية

ب�ح�ث��ت دائ� ��رة ب�ل��دي��ة ر�أ�� ��س اخليمة
والقيادة العامة ل�شرطة ر�أ�س اخليمة �سبل
تعزيز التعاون امل�شرتك بينهما يف �إطار
التوجهات املرتبطة بتحقيق الأه ��داف
الوطنية لدولة الإم��ارات العربية املتحدة
حيث زار وفد من القيادة العامة ل�شرطة
ر�أ���س اخليمة دائ��رة بلدية ر�أ���س اخليمة
ب �ه��دف ت�ع��زي��ز �أط���ر ال �ت��وا� �ص��ل وتفعيل

munrakae

ال�شراكة الإ�سرتاتيجية وحتقيق الأهداف
امل�شرتكة ال�ت��ي يتم ال�سعي م��ن خاللها
�إىل املحافظة على �أم��ن و�سالمة �أف��راد
املجتمع.
مت خ�ل�ال االج �ت �م��اع م�ن��اق���ش��ة �آل �ي��ة
التعاون امل�شرتك والتن�سيق بني اجلهتني
و�أهم املعوقات التي يتم مواجهتها خالل
�سري العمل وال�ت�ح��دي��ات املختلفة التي

ت�ؤثر على اجلهود املبذولة يف �سبيل خدمة
املجتمع ومعاجلة القا�ضايا العديدة  ،فتم
ا�ستعرا�ض فر�ص التح�سني واحللول التي
من �ش�أنها دعم التعاون امل�شرتك بينهما
مبا ي�صب يف امل�صلحة العامة للإمارة .
و �أك��د �سعادة منذر حممد بن �شكر
مدير عام بلدية ر�أ�س اخليمة حر�ص دائرة
ال �ب �ل��دي��ة ع �ل��ى تعزيز
عالقتها ب�شركائها و�أن
القيادة العامة ل�شرطة
ر�أ� ��س اخليمة �شريك
ا� �س�ترات �ي �ج��ي رئي�سي
ل��دائ��رة ال�ب�ل��دي��ة و�أن
هذه االجتماعات ت�أتي
� �ض �م��ن ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة
احلكومة الرامية �إىل
�إ�سعاد املجتمع وتوفري
ج�م�ي��ع ��س�ب��ل ال��راح��ة
والتنقل الآمن للأفراد
يف الإمارة.
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اجتماع دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة مع �سوق �أبوظبي العاملي
يف �إط� � ��ار ال �ت �ع��اون
امل�شرتك بني دائرة بلدية
ر�أ�� � ��س اخل �ي �م��ة و� �س��وق
�أبوظبي العاملي ،نظمت
دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة
اجتماع ًا تن�سيقي ًا ملناق�شة
�سبل ال�ت�ع��اون امل�شرتك
وت � �ع� ��زي� ��ز ال� �ع�ل�اق���ات
ب�ي�ن اجل �ه �ت�ين ت �ن �ف �ي��ذ ًا
ال�سرتاتيجية الإم��ارة يف
حتقيق التنمية ال�شاملة
يف جميع املجاالت يف دفع
عجلة اال�ستثمار العقاري
مم��ا ي �ع��زز اال� �س �ت��دام��ة
االقت�صادية يف الإمارة .
الأرا�ضي والأم�لاك وال�سيد عبدالرحمن من مدراء الإدارات ور�ؤ�ساء الأق�سام من
و ح �� �ض��ر االج �ت �م��اع
ال�سيد حممد �سلطان الزعابي مدير قطاع خليفة مدير �إدارة التنظيم العقاري وعدد اجلهتني.
�إدارة املباين بدائرة بلدية ر�أ�س اخليمة
تقيم ور�شة عمل حول الئحة املباين اخل�ضراء“بارجيل”
يف اط�� � � ��ار اجل � �ه� ��ود
امل�����س��ت��م��رة ال� �ت���ي ت �ق��وم
ب �ه��ا دائ�� ��رة ب �ل��دي��ة ر�أ�� ��س
اخل�ي�م��ة لتعزيز ال�شراكة
اال�سرتاتيجية م��ع املكاتب
اال�ست�شارية مبا يحقق ر�ؤية
ور�سالة البلدية  ،وا�ستمرار ًا
لور�ش العمل التي قدمتها
البلدية فيما يخ�ص الئحة
املباين اخل�ضراء «بارجيل»
عقدت �إدارة املباين وعلى
م ��دى ي��وم�ين ور���ش��ة عمل
للمكاتب اال��س�ت���ش��اري��ة مت
فيها مراجعة ا�شرتاطات
ت�صميم امل �� �ش��روع وح���س��ب ن ��وع املبنى
ال�لائ �ح��ة والأدوات ال�ت��ي
وفرتها البلدية لال�ست�شاريني واملطورين بالإ�ضافة �إىل امل�ستندات واملخططات
و�أ�� �ص� �ح ��اب امل�����ش��اري��ع ل �ل �ت �ع��رف على ال��واج��ب تقدميها كجزء م��ن م�ستندات
اال��ش�تراط��ات ال��واج��ب االمتثال لها عند التقدمي للح�صول على رخ�صة البناء.
كما �ستقوم دائرة البلدية بتقدمي هذه
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ال��ور���ش �شهريا لتعميم الفائدة و�ضمان
امل�شاركة الوا�سعة للمكاتب اال�ست�شارية
امل�سجلة يف البلدية �أو املكاتب اخلارجية
ال�ت��ي ت��رغ��ب ب��االط�لاع على ا��ش�تراط��ات
الالئحة و�أ�ساليب االمتثال ال�شرتاطاتها.
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دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة وبالتعاون مع �سباركل لال�ست�شارات التدريبية تنظم دورة
الهند�سة القيمية وتطبيقاتها يف م�شاريع الت�شييد

ن� �ظ ��م ق� ��� �س ��م امل� � � ��وارد
الب�شرية بدائرة بلدية ر�أ���س
اخليمة وبالتعاون مع �سباركل
لال�ست�شارات التدريبية دورة
تدريبية ا�ستمرت مل��دة �سبع
�أيام بالقاعة الرئي�سية مببنى
الدائرة.
ح��ا��ض��ر يف ه��ذه ال ��دورة
الأ� �س �ت��اذ ال��دك �ت��ور مهند�س
�أح �م��د حم �م��د ع�ب��دال�ع�ل�ي��م،
الأ�ستاذ بكلية الهند�سة جامعة
ح �ل��وان م�صر وع���ض��و جلنة
الكود امل�صري وجل��ان الكود
ال�ع��رب��ي لإدارة امل�شروعات
وع �� �ض��و م ��ؤ� �س ����س باجلمعية
امل�صرية للهند�سة اال�ست�شارية وا�ست�شاري
VEC
�إدارة امل�شروعات وال
.Egypt
تهدف ال��دورة ايل التعريف بالهند�سة
القيمية ذلك الأ�سلوب الذي يهدف �إيل تنفيذ
امل�شروعات ب�أقل تكلفة ممكنة مع املحافظة
علي الأداء بالكفائة املطلوبة دون الإف��راط
يف التكلفة �أو التفريط يف اجل��ودة ودرا�سة
تطبيقات هذا الأ�سلوب يف تنفيد امل�شروعات

الهند�سية .وقد ا�شتملت ال��دورة علي تقدمي
اجل��زء النظري بتعريف الهند�سية القيمية
وطرق تطورها وكذلك الو�سائل والأ�ساليب
امل�ستخدمة يف حتليل القيمة م��ع التدريب
علي ط��رق اع��داد درا�سة الهند�سة القيمية
والنماذج املختلفة لإعداد التحليل الوظيفي
للعنا�صر .
كما ا�شتملت �أي�ضا علي تنظيم عدة ور�ش
عمل من �أج��ل درا�سة وتطبيق ط��رق �إع��داد
درا��س��ة الهند�سة القيمية وكذلك النماذج

املختلفة لتحليل الأداء الوظيفي للعنا�صر
وتقييم اخليارات والبدائل بطريقة منهجية
مب��ا َ
يعظم القيمة املكت�سبة م��ع التقليل �أو
املحافظة علي التكلفة.
ح�ضر ال��دورة التي ا�ستمرت �سبعة �أيام
جمموعة من مهند�سي ال��دائ��رة املخت�صني
واملهتمني بهذا املجال  ،وقد �أثني احل�ضور
على الكم الهائل من املعلومات وعلى مدي
املعرفة التي تلقوها والتي ت�ساهم ب�شكل كبري
على �إثراء املعلومات لدى املهند�سني.

بلدية ر�أ�س اخليمة ت�ستقبل وفد « مبادرة هواء نقي  ..بيئة �سليمة »
التي تنظمها هيئة حماية البيئة والتنمية
يف �إط��ار �سعي الهيئة لتحقيق
ر�ؤي � ��ة وت��وج �ه��ات ح �ك��وم��ة ر�أ� ��س
اخليمة يف حماية البيئة وا�ستدامة
امل��وارد الطبيعية ،ا�ستقبلت بلدية
ر�أ���س اخليمة هيئة حماية البيئة
والتنمية يف ر�أ���س اخليمة ،حيث
ت�ضمنت ال��زي��ارة تطبيق املبادرة
التي اطلقتها البيئة « ه��واء نقي
 ..بيئة �سليمة» والتي تهدف اىل
اختبار جودة الهواء و�سالمة مبنى
الدائرة.
munrakae
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دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة وبالتعاون مع جامعة عجمان تقيم دورة �إدارة امل�شاريع االحرتافية
ن� �ظ� �م ��ت � �ش �ع �ب��ة
ال�ت�ط��وي��ر وال �ت��دري��ب
ب��دائ��رة ب�ل��دي��ة ر�أ���س
اخليمة وبالتعاون مع
جامعة عجمان مركز
التعليم دورة �إدارة
امل�شاريع االحرتافية
 ،والتي �أقيمت بفندق
امل� � ��رج� � ��ان ب� ��ر�أ�� ��س
اخليمة  ،وا�ستمرت
ملدة ثالثة �أيام.
ح��ا� �ض��ر يف ه��ذه
الدورة الأ�ستاذ عامر
ب� �ن ��در م ��ن ب�ج��ام�ع��ة
عجمان والذي ا�ستهل
ال�� � ��دورة ب��ال �ت �ح��دث
يف ن�ه��اي��ة ال � ��دورة وزع���ت ��ش�ه��ادات
واالعتمادية واجل��داول الزمنية ودرا�سة
ع��ن ت�ع��ري��ف امل �� �ش��روع و�إدارة امل���ش��روع املخاطر وح�سابها  ،و�أي�ض ًا �أن��واع العقود امل�شاركة على امل�شاركني بهذه ال��دورة ،
وكيفية حت�ضري امل �� �ش��روع  ،ك�م��ا تطرق ومهارات مدير امل�شروع الناجح ودرا�سة كما �شكر احل�ضور املحا�ضر على ث��راء
�إىل امل�صطلحات الأ�سا�سية والتخطيط مثال تطبيقي والتعرف على مايكرو�سوفت امل�ع�ل��وم��ات وع�ب�روا ع��ن �سعادتهم على
املعلومات القيمة التي ح�صلوا عليها.
اال�سرتاتيجي وكيفية اختيار امل�شاريع بروجيكت .
دورة تدريبة حتت عنوان مهارات �إعداد وكتابة التقارير الإح�صائية لل�سكرتارية
ن �ظ �م��ت دائ�� ��رة ب�ل��دي��ة
ر�أ�س اخليمة  -ق�سم املوارد
الب�شرية  -دورة تدريبية
ب�ع�ن��وان (م��ه��ارات �إع ��داد
وكتابة التقارير الإح�صائية
لل�سكرتارية) للموظفني يف
جمعية الإم� ��ارات للتنمية
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة  ،ق��دم �ه��ا
الدكتور ناجح ال�صاحلي.
ومت خ�لال ال��دورة التعرف
�إىل الأ� �س��ال �ي��ب وال �ط��رق
الإح�صائية وحتليل حمتوى
ال�ت�ق��ري��ر ب��ال�ط��ري�ق��ة التي
ت�ساعد يف ا�ستغالل الوقت
و�شرح الدكتور ناجح للم�شاركني الأخطاء املتبعة يف مهارات االت�صال الفعال .
ب �ط��ري �ق��ة ع �م �ل �ي��ة دق �ي �ق��ة
ويف ختام ال��دورة مت توزيع �شهادات
وفعالة ،ومت تزويد امل�شاركني ب�أ�سا�سيات ال�شائعة يف كتابة التقارير و كيفية جتنب
�إع� � ��داد وك �ت��اب��ة ال �ت �ق��اري��ر يف ال �ع �م��ل .ال��وق��وع فيها وع��زز معرفتهم بالقواعد م�شاركة على املوظفني=.
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Ras Al Khaimah Municipality Department, Corporate تعلن دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة مكتب االت�صال امل�ؤ�س�سي عن م�سابقة
Communications Office, introduces the monthly contest
�شهرية خا�صة باملتعاملني تن�شر �شهري ًا يف جملة بلدية ر�أ�س اخليمة
for customers, which is published on monthly basis in the
اخليمة
بلدية ر�أ�س
جملة
- 2019 /08الراغبني
- 507 :العدد
� امل�سابقة
بهذه
باال�شرتاك
فعلى
Municipality Magazine. For participation, answers should إر�سال �إجاباتهم �إىل الربيد
be sent to the following email address
:الإلكرتوين التايل

األخبار

magazine@mun.rak.ae

magazine@mun.rak.ae

»

507 «

: �أكمل املثل التايل
...... ...

�سيل ما يبلك

يقال هذا املثل للداللة على عدم التدخل مبا اليعنيك

Congratulations to Mr. : Amjad Mohammed Al-Salami
the winner of the past month's contest (506).

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)

. الإمارات العربية املتح ــدة،  ر�أ�س اخليم ـ ـ ــة4 : . ب.�ص
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)+ 971( 7233 3117 : ) | فاكــــس رقم+ 971( 7246 6666 : هاتــــف رقم

 �أجمد حممد ال�سلمي: مربوك للأخ
) 506 ( الفوز مب�سابقة ال�شهر املا�ضي العدد

: �ضمن ال�شروط التالية

. تر�سل الإجابات قبل تاريخ الع�شرين من كل �شهر.1
:  الرجاء �إر�سال الإجابه على الربيد الإلكرتوين التايل.2
magazine@mun.rak.ae

و�سوف يتم �إعالن ا�سم الفائز عرب الإمييل املذكور والعدد القادم
.من املجلة
 الربيد،  رقم اجلوال، على امل�شارك �إر�سال بياناته ( اال�سم الثالثي.3
) �صندوق الربيد، الإلكرتوين
munrakae

Twitter | munrakae .. Facebook | munrakae .. Instagram| munrakae

Mail: info@mun.rak.ae | Website: mun.rak.ae

واحة اإلسالم

يف الزكاة وفوائدها
ور�سالة يف زكاة الفطر
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ف�ضيلة ال�شيخ حممد بن �صالح العثيمني

اجلزء الثاين

الزكاة جتب يف �أم��وال خم�صو�صة منها  :الذهب والف�ضة ب�شرط ويف الرقاب والغارمني ويف �سبيل اهلل وابن ال�سبيل فري�ضة من اهلل واهلل
بلوغ الن�صاب  ،وهو يف الذهب �أحد ع�شر جنيها �سعوديا وثالثة �أ�سباع عليــــــم حكيم { « التوبة . » 60 :
اجلنيه  ،ويف الف�ضة �ستة وخم�سون ريا ًال �سعودي ًا من الف�ضة �أو ما يعادلها
فه�ؤالء ثمانية �أ�صناف :
من الأوراق النقدية  ،والواجب فيها ربع الع�شر  ،وال فرق بني �أن يكون
الأول  :ال �ف �ق��راء
الذهب والف�ضـة نقود ًا �أم ترب ًا �أم حليــ ًا  ،وعلى هذا فتجب الزكاة يف
حلي املر�أة من الذهب والف�ضة �إذا بلغ ن�صاب ًا  ،ولو كانت تلب�سه او تعريه وه��م ال��ذي��ن ال يجدون
 ،لعموم الأدلة املوجبة لزكاة الذهب والف�ضة دون تف�صيل  ،ولأنه وردت م��ن كفايتهم �إال �شيئا
�أحاديث خا�صة تدل على وجوب الزكاة يف احللي و�إن كان يلب�س  ،مثل ما قلي ًال دون الن�صف ،
رواه عبداهلل بن عمرو بن العا�ص ر�ضي اهلل عنهما � :أن امر�أة �أتت النبي ف� ��إذا ك��ان الإن �� �س��ان ال
�صلى اهلل عليه و�سلم ويف يد ابنتها م�سكتان من ذهب فقال � « :أتعطني يجد ما ينفق على نف�سه
زكاة هذا ؟ » قالت  :ال  .قال � « :أي�سرك �أن ي�سورك اهلل بهما �سوارين وعائلته ن�صف �سنة فهو
من نار ؟ » ف�ألقتهما وقالت :هما هلل ور�سوله «  .قال يف بلوغ املرام  :رواه فقري فيعطى ما يكفيه
وعائلته �سنة .
الثالثة و�إ�سناده قوي ولأنه �أحوط وما كان �أحوط فهو �أوىل .
ال�ث��اين  :امل�ساكني
ومن الأم��وال التي جتب فيها الزكاة  :عرو�ض التجارة  ،وهي كل
ما �أٌع��د للتجارة من عقارات و�سيارات وموا�شي و�أقم�شة وغريها من وه���م ال ��ذي ��ن ي �ج��دون
�أ�صناف املال  ،والواجب فيها ربع الع�شر  ،فيقومها على ر�أ�س احلول م��ن كفايتهم الن�صف
مبا ت�ساوي ويخرج ربع ع�شره � ،سواء كان �أقل مما ا�شرتاها به �أم �أكرث ف�أكرث ولكن ال يجدون
�أم م�ساوي ًا  .ف�أما ما �أعده حلاجته �أو ت�أجريه من العقارات وال�سيارات ما يكفيهم �سنة كاملة
واملعدات ونحوها فال زكاة فيه لقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم  « :لي�س فيكمل لهم نفقة ال�سنة
على امل�سلم يف عبده وال فر�سه �صدقة » � -أهل الزكاة هم اجلهات التي  ..و�إذا كان الرجل لي�س
ت�صرف �إليها الزكاة  ،وقد توىل اهلل تعاىل بيانها بنف�سه فقال تعاىل  :عنده نقود ولكن عنده
} �إمنا ال�صدقات للفقراء وامل�ساكني والعاملني عليها وامل�ؤلفة قلوبهم مورد �آخر من حرفة �أو
16

munrakae

العدد - 2019 /08 - 507 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

واحة اإلسالم
ي�ستطيع الوفاء .
ال�سابع  :يف �سبيل اهلل وهو اجلهاد يف �سبيل اهلل فيعطى املجاهدون
من الزكاة ما يكفيهم جلهادهم  ،وي�شرتى من الزكاة �آالت للجهاد يف
�سبيل اهلل .
العلم ال�شرعي  ،فيعطى طالب العلم ال�شرعي ما
ومن �سبيل اهلل ُ :
يتمكن به من طلب العلم من الكتب وغريها � ،إال �أن يكون له مال ميكنه
من حت�صيل ذلك به .
الثامن  :ابن ال�سبيل وهو امل�سافر الذي انقطع به ال�سفر فيعطى من
الزكاة ما يو�صله لبلده.
فه�ؤالء هم �أهل الزكاة الذين ذكرهم اهلل تعاىل يف كتابه  ،و�أخرب
ب�أن ذلك فري�ضة منه �صادرة عن علم وحكمة واهلل عليم حكيم .
وال يجوز �صرفها يف غريها كبناء امل�ساجد و�إ�صالح الطرق  ،لأن اهلل
ذكر م�ستحقيها على �سبيل احل�صر  ،واحل�صر يفيد نفي احلكم عن غري
املح�صور فيه .
و�إذا ت�أملنا هذه اجلهات عرفنا �أن منهم من يحتاج �إىل الزكاة
بنف�سه ومنهم من يحتاج امل�سلمون �إليه  ،وبهذا نعرف مدى احلكمة يف
�إيجاب الزكاة  ،و�أن احلكمة منه بناء جمتمع �صالح متكامل متكافئ
بقدر الإمكان  ،و�أن الإ�سالم مل يهمل الأموال وال امل�صالح التي ميكن �أن
تبنى على املال  ،ومل يرتك للنفو�س اجل�شعة ال�شحيحة احلرية يف ُ�شحها
وهواها  ،بل هو �أعظم موجه للخري وم�صلح للأمم .
واحلمد هلل رب العاملني .

راتب �أو ا�ستغالل يقوم بكفايته ف�إنه ال يعطى من الزكاة لقول النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم  « :ال حظ فيها لغني وال لقوي مكت�سب » .
الثالث  :العاملون عليها وهم الذين يوكلهم احلاكم العام للدولة
بجبايتها من �أهلها  ،وت�صريفها �إىل م�ستحقيها  ،وحفظها  ،ونحو ذلك
من الوالية عليها  ،فيعطون من الزكاة بقدر عملهم و�إن كانوا �أغنياء .
الرابع  :امل�ؤلفة قلوبهم وهم ر�ؤ�ساء الع�شائر الذين لي�س يف �إميانهم
قوة  ،فيعطون من الزكاة ليقوى �إميانهم  ،فيكونوا دعاة للإ�سالم وقدوة
�صاحلة  ،و�إن كان الإن�سان �ضعيف الإ�سالم ولكنه لي�س من الر�ؤ�ساء
املطاعني بل هو من عامة النا�س  ،فهل يعطى من الزكاة ليقوى �إميانه ؟
يرى بع�ض العلماء �أنه ُيعطى لأن م�صلحة الدين �أعظم من م�صلحة
البدن  ،وها هو �إذا كان فقري ًا يعطى لغذاء بدنه  ،فغذاء قلبه بالإميان
�أ�شد و�أعظـم نفع ًا  ،ويرى بع�ض العلماء �أنه ال يعطى لأن امل�صلحة من قوة
�إميانه م�صلحة فردية خا�صة به.
اخلام�س  :الرقاب ويدخل فيها �شراء الرقيق من الزكاة و�إعتاقه ،
ومعاونة املكاتبني وفك الأ�سرى من امل�سلمني .
ال�ساد�س  :الغارمون وهم املدينون �إذا مل يكن لهم ما ميكن �أن يوفوا
منه ديونهم  ،فه�ؤالء يعطون ما يوفون به ديونهم قليلة كانت �أم كثرية
 ...و�إن كانوا �أغنياء من جهة القوت  ،ف�إذا قدر �أن هناك رج ًال له مورد
يكفي لقوته وقوت عائلته � ،إال �أن عليه دين ًا ال ي�ستطيع وفاءه  ،ف�إنه ُيعطى
من الزكاة ما يويف به دينه  ،وال يجوز �أن ي�سقط الدين عن مدينه الفقري
وينويه من الزكاة .
ً
ً
واختلف العلماء فيما �إذا كان املدين والدا �أو ولدا  ،فهل يعطى من
يف زكاة الفطر
الزكاة لوفاء دينه؟ وال�صحيح اجلواز .
زكاة الفطر فر�ضها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عند الفطر
ويجوز ل�صاحب الزكاة �أن يذهب �إىل �صاحب احلق ويعطيه حقه
و�إن مل يعلم املدين بذلك � ،إذا كان �صاحب الزكاة يعرف �أن املدين ال من رم�ضان  .قال عبداهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما  « :فر�ض ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم الفطر من رم�ضان على العبد واحلر والذكر
والأنثى وال�صغري والكبري من امل�سلمني » ( .متفق عليه)
وهي �صاع من طعام مما يقتاته الآدميون  ،قال �أبو �سعيد اخلدري
ر�ضي اهلل عنه  « :كنا نخرج يوم الفطر يف عهد النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم �صاع ًا من طعام  ،وكان طعامنا ال�شعري والزبيب والأقط والتمر »
رواه البخاري  .فال جتزئ الدراهم والفر�ش واللبا�س و�أقوات البهـــائم
والأمتعة وغريها  ،لأن ذلك خالف ما �أمر به النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
 « :من عمل عم ًال لي�س عليه �أمرنا فهو رد (�أي مردود عليه)».
ومقدار ال�صاع كيلوان و�أربعون غرام ًا من الرب اجليد  ،هذا هو
مقدار ال�صاع النبوي الذي قدر به النبي �صلى اهلل عليه و�سلم الفطر .
ويجب �إخراج الفطرة قبل �صالة العيد والأف�ضل �إخراجها يوم العيد
قبل ال�صالة  ،وجتزئ قبله بيوم �أو بيومني فقط  ،وال جتزئ بعد �صالة
العيد حلديث ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
 « :فر�ض زكاة الفطر طهرة لل�صائم من اللغو والرفث وطعمة للم�ساكني،
فمن �أداها قبل ال�صالة فهي زكاة مقبوله  ،ومن �أداها بعد ال�صالة فهي
�صدقة من ال�صدقات» رواه �أبو داود وابن ماجه  .ولكن لو مل يعلم بالعيد
�إال بعد ال�صالة �أو كان وقت �إخراجها يف بر �أو بلد لي�س فيه م�ستحق -
�أجز�أ �إخراجها بعد ال�صالة عند متكنه من �إخراجها.
munrakae
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زيد ح�سن قطريب

ت�شري الدرا�سات احلديثة �أن �أنواع املديرين تتحكم مب�ستوى االنتاج وجودته� ،سواء حتدثنا عن
الرتبية �أم عن االقت�صاد وغ�ير ذل��ك من االخت�صا�صات الأخ��رى ،وكثرياً ما يحرف املدير ب�سبب
طبيعته ال�صعبة م�سار الربامج عن خطها العام ويجعلها غري فعالة نتيجة عدم �سالمة التوا�صل
مع القاعدة الوظيفية لديه رغ��م ج��ودة الربامج النظرية املعدة من قبل االخت�صا�صيني ،بل �إن
االح�صائيات التي متت يف ه��ذا املجال ت�شري �إىل ارت�ف��اع �سوية االن�ت��اج وج��ودت��ه تزامناً مع تطور
اخلطط الإدارية وح�سن ا�ستيعاب الكادر املوكل �إليه تنفيذ اخلطط ،وهذا الأمر جتلى ب�شكل كبري
يف القطاعات العام التي تتبع للحكومة ،حيث ي�ضمن الفرد احل�صول على تعوي�ضه الوظيفي بغ�ض
النظر عن �سوية االنتاج� ،أما يف القطاع اخلا�ص ،فتختلف �آليات الرقابة لكن هذا القطاع يعاين �أي�ضاً
من ا�ستنزاف يف اخلربات نتيجة عدم التوا�صل ال�صحيح بني قمة الهرم الإداري والقاعدة الوظيفية
وهذا مرتبط غالباً بنوعية املدير القائم على امل�ؤ�س�سة.
ي �ق��ول �أح���د اخل �ب�راء يف الإدارة�" :إن
احل�صول على العبني جيدين �أم��ر يف غاية
ال�سهولة� ،إال �أن اجلزء ال�صعب هو يف جعلهم
يلعبون �سوية" ،ه��ذه املقولة تلخ�ص مو�ضوع
التن�سيق وتفعيل االمكانات املوجودة بالفعل
لت�صبح موجودة بالقوة على الأر���ض ،لت�صبح
�أكرث انتاجية وهذا من �ش�أنه �أن يعود باخلري
ع�ل��ى امل��ؤ��س���س��ة وج�م�ي��ع �أف� ��راده� ��ا ..يق�سم
املخت�صون املديرين �إىل �أن��واع منهم املدير
العنيد الذي ال يبايل باملوظفني لديه وي�صر على
اتخاذ القرارات ب�شكل فردي بغ�ض النظر عن
ال�سخط الذي ي�سببه عندهم ،وهذا من �ش�أن
�أن يخفف من �ش�أن االهتمام لديهم ويجعلهم
ي�شعرون �أنهم غري معنيني مب�صري ال�شركة لأن
18

�آراءه��م لي�ست حمل اح�ترام وم��راع��اة ،فهذا
النوع من املديرين يت�سبب من دون �أن يدري
ب�إ�ضعاف امل�ؤ�س�سة التي تفقد عامل االنتماء بني
العاملني روي��د ًا وبعد فرتة من الزمن ت�صبح
عر�ضة للكثري من امل�شكالت املرتاكمة من جراء
طبيعة املدير غري املح�سوبة النتائج ،ورمبا كان
املدير العنيد من �أ�سو�أ املديرين الذين ميكن
�أن تبتلى بهم امل�ؤ�س�سات� ،إذ �أن اجلميع يتفقون
على �أن امل�شاركة من �ش�أنها دائ�م� ًا �أن تثمر
نتائج �أف�ضل بني املوظفني وجتعلهم ي�شعرون �أن
ال�شركة هي بيتهم الثاين..
املدير الديكتاتوري الذي يتخذ القرارات
بغ�ض النظر ع��ن التحذيرات م��ن اخل�براء،
وه��ذا ال�ن��وع م��ن املديرين يت�شابه م��ع املدير

العنيد ،لكنه يتخذ القرارات املت�سرعة ويت�سبب
بتوريط امل�ؤ�س�سة يف م ��آزق ال يكون اخل��روج
منها ب��الأم��ر ال�سهل� ..إن��ه يت�سبب با�ستقالة
املوظفني من م�س�ؤولياتهم املعنوية ويقولون يف
�سرهم� :سنفعل مثلما تريد الإدارة ،لأن القرار
ي�صدر بال م�شاركة منهم ومن دون اتخاذ ر�أي،
لذلك ف��إن م�صري �أولئك هو احليادية وعدم
االك�تراث وهذا ما ميهد لدخولهم يف مرحلة
الي�أ�س الإداري الذي �ستكون له نتائج كارثية
على امل�ؤ�س�سة ،ولو ح�سبنا اخليار النقي�ض مع
هذه احلالة وهو امل�شاركة وتفعيل االمكانات
والتعامل مع بدميوقراطية لوجدنا �أن امل�شهد
يف ال�شركة �سيختلف جذري ًا و�سيكون االنتاج يف
�أف�ضل حاالته لأن املوظفني �سيكونون يف موقع
munrakae
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امل�شاركة يف اتخاذ القرار وتلك �أهم �صفة يف
الإدارة احلديثة.
من ناحية ثانية ،يعترب اال�ستقرار الوظيفي
ه��دف � ًا لكل العاملني اجل ��دد يف امل�ؤ�س�سات
املختلفة ،وق��د يتحول ه��ذا الهدف �إىل غاية
ك�برى جتعل امل��وظ��ف ي �ج��اري امل��دي��ر ويعمل
بطريقة ال تنا�سب �صالح ال�شركة عرب ال�سكوت
عن الأخطاء كي ال يخ�سر الوظيفة ،وهناك
الكثري م��ن ال��درا� �س��ات ال�ت��ي ت�ق��دم الن�صح
للموظفني اجلدد يف كيفية التعامل مع املدير
وك�سب وده بغ�ض النظر عن م�صلحة العمل
على الأر�ض ،وكل هذه الأبحاث ظهرت خالل
م��راح��ل خمتلفة م��ن ت �ط��ور ع�ل��م الإدارة
ب�سبب ازدياد نوعيات املديرية ت�شعب ًا
و� �ص �ع��وب��ة ،ف��امل��دي��ر املت�سلط
وال���دي� �ك� �ت���ات���وري ي��دف��ع
العاملني وامل�س�ؤولني
الأدن � ��ى م�ن��ه لأن
مي � ��ار�� � �س � ��وا
الدور نف�سه
لأنه القدوة
يف ال �ن �ه��اي��ة،
وهنا تبد�أ عملية
تفريغ نف�سي م��ن �أع�ل��ى قمة ال�ه��رم الإداري
�إىل ال�ق��اع��دة لن�شاهد بعدها �أك�ب�ر ح��االت
اال�ضطهاد جتري يف قاعدة العمال من الفئات
الأخ�يرة حيث تتكثف املعاناة الإداري��ة وتكون
احلوافز معدومة �أو يف �أدنى م�ستوى لها ،ك�أن
امل�ؤ�س�سة ت�شجع يف هذه احلالة مبد�أ املراءاة
والتدلي�س وال ترى يف العمل على زيادة االنتاج
الهدف املن�شود للم�ؤ�س�سة..
م��ن �أن� ��واع امل��دي��ري��ن �أي���ض��ا جن��د املدير
الع�صبي ،ورمب ��ا ه��و م��ن �أ� �س��و�أ الأ�شخا�ص
الذين ت�شاء ال�صدف �أن ت�ضعهم يف مكان ال
ينا�سبهم يف احلقيقة ،لكنه ال يلبث �أن يخ�سر
من�صبه ب�سبب النتائج الكارثية التي �سيت�سبب
بها االنفعال ال�شخ�صي جتاه اخلطط والأفراد
يف امل�ؤ�س�سة ،فاملدير الع�صبي املتوتر واملنفعل
يتورط باتخاذ ال�ق��رارات وميار�س �سلوكيات
غري �إن�سانية مع املوظفني ما يت�سبب بف�صم
عرا االنتماء للم�ؤ�س�سة� ،إنه يزبد ويرعد من
�أج��ل ال �شيء ،ثم يهد�أ ويعيد ح�ساباته بعد
munrakae

وقت قليل ،فهو مرتدد متذبذب يف القرارات
ويف ال�سلوك وه��ذا ما ميهد لو�ضع امل�ؤ�س�سة
على �سكة ال�تراج��ع وال �ت��ده��ور ال�سريع لأن
العالقة مع القاعدة الإداري ��ة ال تكون �ضمن
امل�ستوى املطلوب من الفعالية ،ولنتخيل �أن
مدير ًا ي�صبح مثار تندر يف م�ؤ�س�سته لأنه �سريع
الغ�ضب ،ويتخذ ق��رارات احل�سم من الراتب
من �أج��ل �أب�سط الأم��ور� ،إن��ه يبدو مثل الطفل
الذي يك�سر �ألعابه ب�سبب �سوء الت�صرف..
يف العامل العربي ،قلما نعرث على �أف�ضل
�أن� ��واع امل��دي��ري��ن وه��و امل��دي��ر ال��دمي��وق��راط��ي
املت�سامح ال��ذي يوكل

للمجال�س والأفراد
يف امل�س�ؤوليات الأدنى
مهمة جتهيز الدرا�سات
املنا�سبة قبل ات �خ��اذ �أي
ق� ��رار ،وال� ��ذي ي�ع�ط��ي ل�ل��دوائ��ر
ح��ري��ة العمل �ضمن اخت�صا�صها لرفع
م�ستوى االنتاجية ،فهذا النوع من املديرين كان
الأقدر دائم ًا على قيادة امل�ؤ�س�سة نحو بر الأمان
وزيادة العائدية الربحية ،لأن الت�سامح والهدوء
يف �إدارة دف��ة ال�سفينة م��ن ��ش��أن��ه احلفاظ
على �سالمتها ،كما �أن حتميل الأ�شخا�ص
م�س�ؤولياتهم ب�شكل كامل عن كل �أمر والعمل
على تبديد املركزية والتحكم الفردي بالدوائر
الأدن� ��ى ،م��ن �ش�أنه جعل الآخ��ري��ن ي�شعرون
بامل�س�ؤولية ويعملون على �إجناز املطلوب على
�أكمل وج��ه ..املدير الدميوقراطية املت�سامح
الواثق من نف�سه يتمكن من فعل كل هذا بكثري
من الأناة والهدوء والطم�أنينة لأنه ال يتدخل �إال
يف و�ضع الأه��داف اال�سرتاتيجية بعيدة املدى

�أم��ا التفا�صيل ال�صغرية فيرتكها ل�ل�إدارات
الأدن��ى وه��ذا ما ي�شعرها مب�ستوى امل�س�ؤولية
وتلك ميزة ال ميكن �أن يحققها املدير الع�صبي
وامل�سيطر �أو الديكتاتوري..
يتفق اجلميع على �أن علم الإدارة يتطور
ب�سرعة ب�شكل مواز ملا يحدث من اكت�شافات
ج��دي��دة على �صعيد علم النف�س احل��دي��ث،
فاخللية االنتاجية �إذا مل حتقق مبد�أ العمل
اجل �م��اع��ي م�ث��ل ف��ري��ق ال�ن�ح��ل ال ��ذي ي�صنع
الع�سل ،كان االنتاج م � ّر ًا ال ير�ضي الأه��داف
التي ت�سعى امل�ؤ�س�سة �إىل حتقيقها �سنوي ًا،
وهذا الأمر ال يحققه �إال املدير الدميوقراطي
املت�سامح ال �ق��ادر على حتفيز الآخ��ري��ن
وجعلهم ينهمكون يف العمل
ك�أنهم جزء من ال�شركة،
و�سنالحظ دائم ًا �أن
ن�سبة ا�ستنزاف
ال� � � �ع� � � �ق�� � ��ول
واخل�� �ب� ��رات
ت�� � �ك��ث ��ر يف
ال �� �ش��رك��ات
ال �ت��ي ينتمي
م � ��دي � ��روه � ��ا
�إىل ال �ن��وع �ي��ة
ال��دي �ك �ت��ات��وري��ة
وامل � �ت � �� � �س � �ل � �ط� ��ة
واالن�ف�ع��ال�ي��ة ،يف ح�ين تك�سب
ال�شركات ذات امل��دي��ر الدميوقراطي
جميع اخل�برات وتنميها وحتافظ عليها لأن
الأف ��راد فيها ي�شعرون باالنتماء واالح�ت�رام
ولأن �ه��م ي�ن��ال��ون احل��واف��ز امل��ادي��ة والنف�سية
التي جتعلهم ي�ستمرون يف العمل لأن التقدير
املعنوي واملادي له دور كبري يف خدمة م�صلحة
امل�ؤ�س�سة يف النهاية.
املدير املت�سامح قادر على اجرتاح احللول
واكت�شاف ال�سلبيات لأن��ه يت�صف بالهدوء
والقراءات املعمقة ،وقد �أثبتت الدرا�سات �أن
خرباء املوارد الب�شرية من �ش�أنهم �أن ي�ضعوا
�أف�ضل اخلطط يف تفعيل امل�ؤ�س�سات لأنهم
ينطلقون من قاعدة اخلربات النف�سية واملادية
وه��و �أم��ر يف غاية الأهمية لبناء االقت�صاد
احلديث.
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« حني ي�ستيقظ ال�ضوء»
نا�صر البكر الزعابي

النظرة اجلمالية
يف �سطور من�صور ال�شام�سي
يف �إ�صدار حديث عن احتاد كتاب و�أدباء
الإمارات وجمموعة �أبوظبي للثقافة والفنون ؛
يقدم لنا ال�شاعر والكاتب د .من�صور جا�سم
ال�شام�سي ك�ت��اب� ًا ثمين ًا ب�ع�ن��وان ( ممالك
ال�ن�خ�ل��ة) مي��زج ف�ي��ه ت ��راث دول ��ة الإم� ��ارات
العربية املتحدة و احلداثة ال�شعرية بنظر ٍة
أ�سلوب ع�صري م�ش ّوق ؛
جمالية خمتلفة؛ وب� ٍ
را�سم ًا لنف�سه ّ
خط ًا �إبداعي ًا مميز ًا يف ق�صيدة
النرث  ،معيد ًا اكت�شاف بع�ض املعامل وتقدميها
ب�صور ٍة �شعري ٍة جزلة تواكب الع�صر احلا�ضر؛
يف البداية يدخل ممالك الرباجيل ويقول :
ترحل الرباجيل عن جفون ال�صحارى
تغدو �أماين تقرتب من عيون ال�شواطئ
م�ست�سلمة للف�ضاءات
مدارات ترقى املنازل
وتبث املواوييل
( ممالك النخلة �ص ) 20
الرباجيل ،هي كلمة تعني م�سرب الريح
�أو ملقط ال�ه��واء ،وه��و عبارة عن ب��رج طويل
م�ستطيل ال�شكل ي�شبه نوع ًا ما �أبراج الأجرا�س
الإيطالية ،وله فتحات يف كل جانب ،ويت�صل
الربجيل بغرفة رئي�سية يف البيوت القدمية،
مما يجعله ي�سمح بالتقاط الهواء من جميع
اجلهات ،فيوفر حركة الريح ويلطف اجلو على
مفردات
�سكان املنزل ،وقد ا�ستخدم ال�شام�سي
ٍ
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جمل �شاعرية يف عوامل اجلمال وقوالب الروح م�ش ّك ًال �صور ًة
متّ�صلة لربط بني الأف�ك��ار يف ٍ
زاهية فريد ًة من نوعها..
حلظات حاملة...
م�سرت�سلة يف
ٍ
يقول :
يقول :
يف بيوت الرباجيل
عند الرباجيل
�صلوات من حب
الليايل تخرج من �صحاراها
�سماوية
وت�ستقيل
ال تلني
تغت�سل مباء الورود
تظل تخفق
وت�سيل
ليال ف�ضية
يف ٍ
( امل�صدر نف�سه �ص ) 26
قد ز ّينتها الأقمار
لقد مزج بني اجلنا�س الأدبي وتع ّمق �أكرث
ودارت يف حلقاتها
� ٌ
أفالك �سند�سية
تدخل جمال�س من نور
( امل�صدر نف�سه �ص ) 23
الر�سام و هو مي�سك
لقد تق ّم�ص �شخ�صية ّ
ري�شته ليع ّد ل��وح� ًة جميلة داف�ئ��ة بعيد ًا عن
بقلم
ال�شحن العاطفي ومبالغات ال�شعراء ؛ ٍ
متوازنٍ واثق  ،وينتقل بنا �إىل ممالك النهام
ويقول :
يف فتنة الذهاب �إىل البحار املخيفة
هناك قد نادته ل�ؤل�ؤة ر�شيقة
الطفته
�أتته من حيث الوجع
( امل�صدر نف�سه �ص ) 41
تعريف النهام ه��و مطرب ال�سفينة وله
munrakae
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�صوت �شجي يحفز البحارة على بذل املزيد من
اجلهد؛ وقد اقتحم ال�شام�سي عامل الن ّهام الذي
ق ّلما تناولته �أقالم ال�شعراء �سوى من منظور
الغناء واحلنني ؛ فهو يتق ّم�ص �شخ�صيته لينهم
الكلمات بتفا� ٍؤل و حمبة معبرّ ًا عن اال�شتياق
احلقيقي للأحبة طيلة غربة ال�سفر...
يقول :
ي�س�أله
عن ال�شاعر املغرتب يف البحار
متى يعود
ت�أتيه اجلهات
لرتى يف جبهته احلب الدامي
والأمل مقاطع ترحل يف ال�ضباب
ترجف ذكرياته
عند حلظة العزف ال�ساحر
( امل�صدر نف�سه �ص ) 44
ه��ذا احل��زن اخل�ف��ي ال��ذي ي�شعر ب��ه من
قا�سى مرارة الغربة وم�ش ّقة الأ�سفار يظهر لنا
جل ّي ًا يف مو�ضع �آخر حينما يقول :
تبكي
وهذا النهام يبكي
عند ر�ؤية الل�ؤل�ؤة
متى �صدر حبيبتي بها يتز ّين
ي�س�أل
هكذا
بيان قلبه
جرح و حرير
قد ر�آها
على كر�سي املغيب
( امل�صدر نف�سه �ص ) 56
هذا الأمل الذي حت ّول �إىل �سراب حزين
بعد رح�ل��ة �شاقة وت��ر ّق� ٍ�ب ط��وي��ل يف ت�صوير
للم�شاعر الإن�سانية التي ظ ّلت حبي�سة ال�صدور
وقت
 ،وجاء من�صور ال�شام�سي ليعبرّ عنها يف ٍ
معا�صر بنظرة مميزة خ ّالبة
�شكل �آخر خمتلف بعنوان (
وينتقل بنا �إىل ٍ
غ�سق قبل العبور ) ويقول :
خذين �إليها
يتيمة بعيدة
تقر�أ ال�شعر
وتغني
تعزف القيثارة
وتبكي
munrakae

ت�س�أل
كيف احلب يجئ
�أرها
نق�ش قلبي
( امل�صدر نف�سه �ص
) 62
ع� �ب ��ور ن��ح��و احل��ب
وك� ��أن ��ه حم �ط � ٌة لرحلته
الأخ��ي��رة ؛ ف��احل��ب هو
ال�شاغل الأك�بر لل�شعراء
قدمي ًا وحديث ًا وهو الآمر
امل�سيطر
يقول :
�أ�صدقاء الهوى
مي ّرون على الف�صول
ي�� � �ح�� � �ن� � ��وز ع� �ل ��ى
الذكريات
والنداءات
ال�سائرة فيها
ت� ��� �س� ��أل� �ه ��م ب� � ��رد ًا
و�سالم ًا
على القلب املتعب
( امل�صدر نف�سه �ص )68
حنني فاخر يفي�ض بعبق الذكرى يز ّين قلب
أ�سلوب متف ّرد و�أنيق
هذا الكتاب امل�ش ّوق يف � ٍ
وحينما ي�صل �إىل ممالك النخلة تتجلىّ
العواطف ويقول :
� ٍآت �إليك
نخلة خال�ص
�أغلى ال�ساعات �أجدها ب�صحبتك
نخلة بالدي
اطلبي املزيد
و�أنت املزيد
والزمن ابتداء
لديك
( امل�صدر نف�سه �ص ) 80
لقد مزج الفخر باحلب يف تل ّونٍ عاطفي
لذيذ  ،وهو يجنح للرمزية واالعتزاز بالنخلة
إماراتي �أ�صيل يكاد ال يخلو بيت
التي هي رم ٌز �
ٌ
من نخلة..
يقول :
كل تقاطعات احلب
ت�س�أل عن نخل ٍة بعيدة

قد �سافرت يف الأقا�صي
تظل ت�س�أل عنها
وت�أتي الأحالم ت�س�أل عنها
لفك رموز الق�سوة املارقة
( امل�صدر نف�سه �ص ) 90
ه��و الفنان الر�سام احل��امل ال��ذي ي�شعل
�ضوء الأمل يف امل�سافات يبدع يف ت�صوير الكلمة
مبعانيها اجلمالية...
ويقول يف اخلتام :
تدنو
من نخل ٍة
ال تظم�أ �أبد ًا
طلع
يف كل مرة طلع
هي
و يفرح وطني
بنخل ال يظم�أ �أبد ًا
ٍ
( امل�صدر نف�سه �ص ) 92
كتاب ي�ستحق التقدير وي�ستحق �شرح ًا
�أطول لكاتبه د .من�صور جا�سم ال�شام�سي الذي
�صاغ لنا درر ًا ثمينة عرب ثنايا الكتاب
21
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�إطــــــــاللــــــة
عبداهلل حممد ال�سبب

(مطر الليل)
ومازال التحديق م�ستمر ًا
الق�صائد الق�صية القادمة من م�شارق الأر�ض
ومغاربها� ،أو تلك القريبات النابعات من رحم
ال��داخ��ل ال�ع��رب��ي الإب��داع��ي ،مب ي ��ؤك��د �صدق
النوايا الثقافية لدى (ال�صدى) ولدى (دبي
الثقافية) :قو ًال قاب ًال للت�أويل وللتفعيل ،وفع ًال
قاب ًال للت�صديق وللت�صفيق.

�إ�ضاءة:

(ها نحن ذا يف «دبي الثقافية» نقدم لكم
هذا الإ�صدار لل�شاعر واملرتجم د� .شهاب غامن،
وا�ضعني ن�صب �أعيننا ما نذرنا �أنف�سنا له ،وهو
ن�شر الثقافة العربية وتقدميها للقراء الأعزاء
من خالل كتاب «دبي الثقافية»((( ال�شهري،
م��ع حر�صنا على التنويع يف �شتى م�شاربنا
الثقافية ،تعميم ًا للنفع ،وحر�ص ًا على حماربة
الرتابة املف�ضية �إىل امللل ،ولن ن�ألو جهد ًا يف
�إ�ضافة املزيد).
ه�ك��ذا ،ويف �سماء غ�لاف (م�ط��ر الليل)
الأخ�ي�رُ ،نب�صر تلك الر�سالة امل�م�ه��ورة على
ال �غ�ل�اف ،لنتبني �إم �� �ض��اءة الأدي� ��ب العربي
الإم��ارات��ي ال�شاعر �سيف حممد املري(((
ال� ��ذي ي��وج��ه خ �ط��اب��ه ال �ث �ق��ايف �إىل ال �ق��راء
الأوفياء ،العط�شى ملاء الثقافة وللم�سات م�ساء
� - 1سل�سلة كتاب « دبي الثقافية » كانت ت�صدر �أو ًال حتت ا�سم كتاب « ال�صدى» ثم �أ�صدر
رئي�س التحرير الأ�ستاذ �سيف املري قراراً بتغيري ا�سم ال�سل�سلة بعد �صدور جملة
«دب��ي الثقافية » يف مطلع �أكتوبر  /ت�شرين الأول 2004م؛ لي�صبح ا�سمها « كتاب
دبي الثقافية».
 - 2مدير عام رئي�س حترير جملة « دبي الثقافية » التي ت�صدر عن دار « ال�صدى »
لل�صحافة والن�شر والتوزيع.
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د� .شهاب غامن:

�إل �ي��ك� ،أي �ه��ا الأدي� ��ب ال�شاعر وامل�ترج��م
املهند�س وال�صديق د� .شهاب غامن( :ما طار
طري وارتفع� ،إال كما طار �سطع) ..و�أنت طائر
الليل والنهار والنهر املتدفق �شعر ًا وترجمة،
يف بحور اللغات احلية واحليوية ،يف الزمان
واملكان واملُكنة املثبتة يف التاريخ واجلغرافيا،
ويف �إ�شارات و�شارات ،ويف �سطور تتحدث عنك
الآن:

�أكادميياً:

(البكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية ويف الهند�سة الكهربائية من
جامعة �أبردين عام 1964م .املاج�ستري «درجة �أوىل» يف تطوير موارد
املياه من جامعة روركي عام 1975م .الدكتوراه يف االقت�صاد من جامعة
munrakae
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كارديف يف ويلز بربيطانيا عام 1989م).
(�أول �إماراتي يح�صل على زمالة معهد الإدارة الربيطانية عام
1990م ،و�أول �إماراتي يح�صل على زمالة معهد املهند�سني امليكانكيني
بلندن عام 1990م).

�إبداعياً:

�شاعر و�أديب ومرتجم �إماراتي ،ع�ضو احتاد كتاب و�أدباء الإمارات:
بلغت �إ�صداراته )20( :ديوان �شعر باللغة العربية )34( ،م�ؤلف ًا �شعري ًا
مرتجم ًا «من اللغة العربية �إىل اللغة الإجنليزية ،ومن اللغة الإجنليزية
واللغات الأجنبية الأخرى �إىل العربية» )28( ،كتاب ًا نرثي ًا يف خمتلف
العلوم والآداب .ترجم �شعره �إىل ( )18لغة ،ون�شرت ترجمات �شعره
يف كتب م�ستقلة بالإجنليزية (كتابان) واملاليامل (كتابان) والفار�سية
واليابانية وال�صينية والإيطالية والفرن�سية والأملانية والربتغالية والهندية
وال�سلوفاكية والإ�سبانية .نال نحو  27جائزة وتكرمي ًا من �أكرث من دولة
يف جمال ال�شعر والرتجمة والبحث العلمي من �أهمها( :جائزة طاغور
لل�سالم عام 2012م) ،وهو �أول عربي ينالها .و(جائزة جمعية ال�شعر
العاملية عرب القارات للثقافة والإن�سانية 2013م) ،و(جائزة �شخ�صية
العام الثقافية �ضمن جائزة العوي�س للإبداع) .وح�صل على «دكتوراه
فخرية يف الآداب» من «جامعة �سوكا» يف طوكيو عام 2015م.

املطر ،والليل ،والأ�شياء الأخرى:

هكذا انطلقت �صافرة (مطر الليل ،وق�صائد من ال�شرق والغرب)
munrakae

اإلمارات

ل�ل���ش��اع��ر وامل�ت�رج ��م د.
�شهاب غامن ،ابتدا ًء نحو
ك��وك�ب��ة م��ن الأ� �ص��دق��اء
ال���ش�ع��راء الإم��ارات �ي�ين،
على اختالف مدار�سهم
ال�شعرية (�أحمد حممد
عبيد ،حبيب ال�صايغ،
ح���س��ن ال �ن �ج��ار�� ،س��امل
الزمر� ،شيخة املطريي،
ط�ل�ال � �س��امل ،ع�ب��داهلل
ال�سبب ،عبد اهلل الهدية ،علي ال�شعايل ،كرمي معتوق) ،وبلوغ ًا نحو
ال�ق��ارئ العربي وامل�ست�شرق العاملي يف كافة �أرج��اء املعمورة .ودون
مقدمات تذكر� ،أو م�بررات ت�سطر ،يطري بنا املرتجم نحو م�ساءات
و�أما�سي �شعراء من �شرق الثقافة وغربها ،من ماثلني بني ظهراين
الب�سيطة ،ومن م�سافرين �إىل رفيقنا الأعلى� 23( :شاعر ًا و�شاعرة) =
مقابل = ( 44ق�صيدة).
ودون توطئة ،دون متهيد ،دون مقدمة تذكر ،عاجلنا املرتجم ال�شاعر
الدكتور �شهاب غامن بتلك الق�صائد الـ ( ،)44ك�أمنا يود �إدخالنا يف
خمترب قراءة ،لت�أويل ما نود� ،أو ما ميكن ذلك ،من ق�صائد �أو مربرات
مثولها� ،أو دوافع ا�ست�ضافة �أ�صحابها ال�شعراء .هو اختبار حقيقي ،وقابل
لإ�صابة كبد احلقيقة� ،أو االقرتاب من طرفها ،وقابل لأن نخفق مبجرد
�أن نعي�ش جتربة تخمني دوافع ومربرات وجود تلك الق�صائد و�شعرائها.
وهو اختبار حقيقي ،مل يت�سنَ لنا منه �سوى ب�ضع معلومات ب�سيطة �أوردها
23
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املرتجم لالطالع على �سري ثقافية وحياتية لأولئك ال�شعراء ال�ضيوف،
�أبناء �شرق الأر���ض وغربها .فماذا ع�سانا فاعلون �إزاء ما تي�سر من
قول؟!.
وي�ب��دو ،بح�سب ما ج��اء يف الرتتيب الفهر�سي للكتاب� ،أن ر�ؤي��ة
املرتجم جتاه ذلك الرتتيب لها مربراتها الفنية واالعتبارية الأخرى،
كمعيار الزمن مث ًال ،وهو جوهر الرتتيب كما �أظن� ،إذ متثل مثول موكب
كوكبة ال�شعراء على اختالف �أجنا�سهم وجن�سياتهم بح�سب الرتتيب
التنازيل للزمن ،حيث تواريخ مواليدهم ،بد ًءا من الأقدم فالأحدث،
الأكرب فالأ�صغر{ :ال�شاعر الأمريكي «�إدغار �آالن بو» 1809م ،ال�شاعر
الهندي «راب�ن��دران��ات طاغور» 1861م ،ال�شاعر ال�سوي�سري الأمل��اين
الأ�صل «هريمان ه�سه» 1877م ،ال�شاعر الت�شيلي «بابلو نريودا» 1904م،
ال�شاعر البولندي الأمريكي الليتواين الأ�صل «زي�سلو ميلوز» 1911م،
ال�شاعر الهندي «كيفي عزمي» 1923م ،ال�شاعر الهندي «نايرندراناث
�شاكرافارتي» 1924م ،ال�شاعر الهندي «�شيمانام ت�شاكو» 1926م،
ال�شاعر الهندي «كيال�ش ماهر» 1928م ،ال�شاعر الياباين «داي�ساكو
�إيكيدا» 1928م ،ال�شاعرة الهندية «�شجاثا كماري» 1934م ،ال�شاعر
الكندي اليمني الأ�صل «قي�س غامن»1939م ،ال�شاعرة الهندية «�أناندي
راما�شاندران» 1941م ،ال�شاعر الإجنليزي «هوغو وليامز» 1942م،
ال�شاعر الأمريكي «جون بار» 1943م ،ال�شاعرة الأمريكية «�آنيا �سلفر»
؟194م ،ال�شاعر الهندي «�سانكارا بيالي» 1948م ،ال�شاعر ال�صيني
«ب��اي داو» 1949م ،ال�شاعرة الأمريكية الفل�سطينية الأ�صل «نعومي
�شهاب تاي» 1952م ،ال�شاعر اليمني اجلنوبي «عو�ض» �أو «عواد» ؟195م،
ال�شاعر الأملاين الغربي «منفريد مالزاهن» 1955م ،ال�شاعر ال�صيني
«يل بيفنج» 1964م ،ال�شاعرة الهندية «�سلمى» 1968م � ..آخر عنقود
املوكب ال�شعري املُرتجم �إىل لغة ال�ضاد.

مطر الليل:

ملاذا «مطر الليل» ،ق�صيدة ال�شاعرة الهندية «�شجاثا كماري» عنوان ًا
لكتاب ال�شعر هذا؟! �ألأنه عنوان �شعري بامتياز؟ �أم لأن �شاعرية الليل
تطغى على �أي �شاعرية زمنية؟ �أم ملا للمطر من �أثر �إيجابي على الأر�ض
بخ�صو�صيتها وعلى البيئة بعمومها� ،أم ملا ملطر الليل من �سحر على
النف�س الب�شرية وعلى احلياة برمتها؟!
(«�شجاثا كماري»� :شاعرة هندية معروفة من كرياال  ..ولدت عام
1934م ،وتعد من �أ�شهر املدافعات عن ق�ضايا البيئة .وقد ح�صلت
على جائزة �أكادميية الآداب بكرياال ،وجائزة �أكادميية الآداب الهندية
املركزية).
هكذا �أورد لنا املرتجم �شيئا من �سريتها الثقافية واحلياتية�« :ص
 ،»75وهكذا ن�سافر مع «مطر الليل» دون �أدنى توقف �أو جتزيء لن�ص ال
ي�ستحق �إال �أن ن�سافر فيه ومعه .ن�ص رائع ،و�إن�ساين �إىل �أبعد حد و�أبعد
مدى .ن�ص ي�سري بنا من حيث ال نعلم �إىل حيث ال نحلم .ن�ص به ما
به من �أمل و�أمل ،من ن�سيان وتذكر ،من يقظة ونوم ،من وعي وال وعي،
من �شرود و�إدراك ،من غياب وح�ضور ،من �صمت وهم�س وكالم ،من
24

�سكينة ليل و�ضجيج نهار ،من �شيء وال �شيء .ن�ص ،به ما به ،من �أ�شياء
تذكر و�أخرى من�سية� ،أ�شياء ت ُْ�ستح�ضر و�أخرى ال ُتتَخ َّيل .ن�ص ي�سافر
بنا نحو حكايات ما قبل النوم ،ونحو حكايات تراود �أحالم يقظتنا بني
ليلة و�ضحاها ،وبني فينة و�أخ��رى .ن�ص ال يكتفي بالإ�شارة اخلاطفة،
ويحر�ض على الت�أويل على اجلوانب كلها ،ويف اجلهات الأربع والع�شرين.
ن�ص نتهجى حروفه ،ون�سافر مع كلماته ،ونبحر يف مياهه ،ون�ستح�ضر
�أنفا�سه وتنف�سات:
munrakae
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وتغمغم دون توقف ،وجتل�س جاثمة حمت�شدة  /قاذفة �شعرها الطويل.
مطر الليل،
ابنة الظالم الداكن الكئيبة  /التي تنزلق ببطء مثل عويل طويل /
�إىل داخل هذا امل�ست�شفى / ،ممدة �إ�صبعها الباردة  /من خالل النافذة
 /والم�سة يل.
مطر الليل،
عندما تهزين الآهات والق�شعريرة  /والأ�صوات احلادة  /وال�صراخ
املفاجئ لأم تتعذب / ،ف�أ�ضع يدي على �أذ ّ
ين  /و�أنتحب ،و�أتقلقل على
�سرير مر�ضي  /فت�أتني �أنت مثل �شخ�ص عزيز  /يقبل من خالل العتمة
بكلمات موا�سية / .قال �شخ�ص ما / ،ميكن ا�ستئ�صال اجلزء املعطوب /
لكن ما الذي ميكن عمله مع القلب امل�سكني  /الأكرث اعتال ًال يف الأعماق؟
مطر الليل،
ال�شاهد على حبي / ،ال��ذي كان يهدهدين حتى النوم  /يف تلك
الليايل املباركة منذ زمن بعيد / ،وكان يهبني من الفرح �أكرث من �ضوء
القمر الأبي�ض  /الأمر الذي كان يهزين فرح ًا  /و�ضحك ًا.
مطر الليل،
ال�شاهد الآن على حزين  /و�أنا �أتلوى من الأمل وحيدة على �سرير
مر�ضي  /يف ح��رارة �شديدة  /يف �ساعات الليل الطويلة امل�سهدة/ ،
نا�سية حتى �أن �أبكي  /ومتجمدة مثل �صخرة.
دعني �أقل لك،
يا مطر الليل،
�إنني �أع��رف مو�سيقاك ،الرقيقة واحلزينة� / ،شفقتك وغ�ضبك
املكبوت / ،جميئك يف الليل / ،نحيبك وب�ك��ا�ؤك يف وح��دت��ك؛  /وعند
الفجر / ،م�سحك وجهك ،وت�ص ّنع ابت�سامة / ،وتعجلك والتظاهر ب�أمر ما:
كيف يل �أن �أعرف كل هذا؟
يا �صديق� ،أنا �أي�ض ًا مثلك
مثلك ،مطر يف الليل.

بطولة �شعرية

مل يكن (مطر الليل) وحده بطل هذه الرتجمة ال�شعرية الرائعة!
فثمة �أبطال �آخرون يف كافة �أرجاء الكتاب .يف ال�ساحة ال�شعرية ال�شرقية
كما يف ال�ساحة ال�شعرية الغربية ،ويف �أمريكا كما يف �إجنلرتا و�أملانيا
و�سوي�سرا وكندا وبولندا وت�شيلي ،ويف اليابان كما يف ال�صني كما يف
مطر الليل(((*
الهند كما يف اليمن وكما يف فل�سطني.
ال�شعر هو البطل ،وال�شعراء هم ال��رواة ،و�صفحات كتاب (مطر
مطر الليل،
مثل ام��ر�أة �شابة جمنونة  /تبكي وت�ضحك وتئن / ،دون �سبب  /الليل) خ�شبة م�سرح �شعري بامتياز ،تعتليه وجوه �شعرية بطلةُ ،م ِط َّل ٌة
علينا من نافذة الكالم ب�إم�ضاءة ال�سالم.

 « - 1مطر الليل » :ن�ص ال�شاعرة الهندية ط�شجاثا كماري
munrakae
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خورفكان
فـي ذاكرة الزمان

حاوره  :عمر حممد �شريقي

الباحث حممد خمي�س النقبي يتحدث لـ ر�أ�س اخليمة :
خورفكان مزيج من اجلمال والإبداع
و م�أهولة بال�سكان قبل � 4آالف �سنة
ي ��ا ح � ��ادي ال ��رك ��ب ط� ��ول ال �� �س�ير �أ� �ض �ن��اين
ق� ��ف ب� ��ي مت �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ه��ل ف � �ه� ��ذي خ ��ورف� �ك ��ان
م��دي �ن��ة ال �� �س �ح��ر ق�ـ�ـ��د ط ��اف اجل �م �ـ��ال بهــا
وم� ��ا�ؤه� ��ا ال� �ع ��ذب ي � ��روي ك ��ل ظ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�م��آن.
مدينة خورفكان التابعة لإمارة ال�شارقة يف دولة الإمارات العربية
املتحدة مدينة �ساحرة جميلة  ،ذات طبيعة خالبة مثرية ت�شتم بها
رائحة املا�ضي املنبعثة من املكان  ،رائحة الأحداث واحلكايات العابقة
ب�شذا املا�ضي  ،رائحة البحر  ،وروائح الأ�صالة والكفاح  ،،انها بال �شك
رائحة املكان والزمان .
منظر خالب بديع ي�سعد النف�س لر�ؤيته ...فمن �أعلى التلة وعلى
امتداد الب�صر يبدو ذلك اخلليج الطبيعي الذي يحت�ضن مدينة خورفكان
الهانئة ومينا�ؤها البحري ...وعلى البعد تظهر املالمح اجللية املميزة
جلزيرة ال�شرق ال�ساحرة  ،وللوهلة الأوىل تبدو للعيان بع�ض معامل مدينة
خورفكان ال�سياحية..
للحديث عن ه��ذه املدينة ال�ساحرة ي�شرفني اللقاء مع الباحث
الأ�ستاذ حممد خمي�س بن عبود النقبي ابن مدينة خورفكان والباحث يف
التاريخ والآثار يحمل �شهادة بكالوريو�س �آداب يف التاريخ واجلغرافيا من
جامعة الإمارات  ،وله ح�ضور يف دورات وور�ش الفن الت�صوير ال�ضوئي
و�شارك يف معار�ض عدة  ،كما هو م�صمم للخرائط الرتاثية والأثرية
الذي قال :
املوقع والت�سمية :
تقع مدينة خورفكان على خليج عمان  ،يف ال�ساحل ال�شرقي لدولة
الإمارات العربية املتحدة  ،وهي مدينة حتيط بها اجلبال من كل اجلهات
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�إال جهة واحدة وهي اجلهة ال�شمالية ال�شرقية ،وهي عبارة عن فكني
بينهما خور  ،وحتدها من الغرب �سل�سلة جبال احلجر ومن ال�شرق
خليج عمان .
ويقال �إنها �سميت بخورفكان لأنها تقع على خور بني جبلني
ممتدين يف البحر مثل الفكني � ،إال �أننا نذهب اىل ذل��ك لكون
ت�سمية خورفكان لي�ست �صحيحة نحويا  ،فلو كانت كذلك لقالوا
(خورفكني) لأن امل�ضاف اليه املثنى جمرور بالياء  ،كما �أن حرف
حرف الفاء يجب �أن يكون مفتوحا من ( الفك )  ،ولكن رمبا تعود
الت�سمية ن�سبة اىل ا�سم �شخ�ص �سكنها قدميا وا�سمه ( فكان )
�أو �أن املو�ضع ا�سمه ( فكان ) وهو مطل على اخلور  ،فقالوا
(خورفكان ) �أو �أن يكون هذا اال�سم قدميا جدا خفي �أ�صله .
�أهم ما تفردت به خورفكان :
�س�ألنا الباحث النقبي �أن هنالك العديد من
الأ�شياء والظواهر التي تفردت بها مدينة خورفكان
قدميا ف�أجاب :
نعم تفردت خورفكان عن غريها من املدن
منها :
من ال�صري
نخلة ق�ش اخلور
نار بني �شوف
م�صيدة احليوان املفرت�س
م��ن اخل��ور وح��دة وزن متميزة ،
ورمبا ي�ستغرب الكثريون �إذا ما علموا
بوجود وحدة وزن خا�صة خلورفكان ،
وهذه حقيقة ال لب�س فيها .
�أما متى بد�أ التعامل بهذه الوحدة
فهذا ما مل ن�ستطع حتديد تاريخه  ،بيد �أن
munrakae

27

اإلمارات

العدد - 2019 /08 - 507 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

جنزم ب�أنه معروف منذ فرتة تزيد عن قرن ون�صف � ،أي متعارف عليها
منذ القرن التا�سع ع�شر امليالدي ورمبا قبل ذلك  ،وظل العمل �ساريا بها
هنا يف خورفكان حتى �ستينيات القرن الع�شرين .
من ال�صري :
معناه ال�صائر املتعارف عليه واملعمول به  ،وه��و ال��ذي جت��ز�أ به
الأوزان املعهودة لدى �أهايل خورفكان يف املا�ضي وهو ي�ساوي �ست ع�شرة
(  )16كيا�سا ون�صف  ،واملن ي�ساوي (  ) 8كيا�سات والربع كيا�سات ،
ووزن الكيا�س يعادل  3ر�صا�صات تفق وهي بندقية من نوع �صمعا .
نخلة ق�ش اخلور :
على الرغم من ال�شهرة التاريخية التي حظي بها يف خورفكان كل
من امليناء والبحر والأ�شجار  ،فقد ا�شتهرت املدينة �أي�ضا بغر�س ف�سائل
النخيل ،ويتميز نخلها باجلودة العالية  ،وهنالك �صنف من �أنواع النخيل
متيزت به و�أطلق عليه م�سمى « ق�ش اخلور « ن�سبة اىل موطنه الأ�صلي
ولعل له ا�سما �آخر عند �أهل عمان الداخل  ،وغريها من املناطق يف عمان
واالم��ارات والعراق وال�سعودية  ،لكنه عرف هنا لدى �أهايل خورفكان
وال�ساحل ال�شرقي وم�سندم بهذا اال�سم كونه وجد باخلور وهذا ال�صنف
هو من نوع الق�شو�ش .
م�صيدة احليوان املفرت�س :
اعتاد �أهل مدينة خورفكان منذ القدمي �أن يقيموا م�ساكنهم على
مقربة من حيواناتهم امل�ست�أن�سة من املا�شية كالأغنام واملاعز والغزالن
ونحوها  ،ورمبا يعود ذلك �إىل �أمرين  :الأول حلمايتها من احليوانات
املفرت�سة  ،والثاين للتعاي�ش معها  ،لكن وعلى الرغم من ذلك ف�إنه ال
مير عليهم يوم من دون �أن يتعر�ضوا لغارة من احليوانات املفرت�سة التي
تهدد حياتهم �أو تكون حيواناتهم فري�سة لها  ،ف�أخذوا يفكرون يف طريقة
ي�صطادون بها هذه الوحو�ش املفرت�سة من الثعالب والذئاب والنمور
حتى من الكالب امل�سعورة �أي�ضا  ،فهداهم تفكريهم اىل هذه الطريقة
الب�سيطة التي تتكون من احلجارة وحبل وقطعة حلم  ،ت�سمى مب�صيدة
احليوان املفرت�س ويطلق عليها الأه��ايل ا�سم « لف « وهي عبارة عن
حجارة جبلية حادة تر�ص بع�ضها بخط م�ستقيم يبلغ مداه نحو املرتين
بعمل خطني متوازيني ك�أنه فلج  ،ثم جتعل له فتحة يدخل منها احليوان
للم�صيدة وتوجد فتحة علوية تدخل منها احلجارة امل�صقولة ومربوط
طرفها ال�سفلي بحبل ومربوط يف اخره بقطعة حلك او دجاجة حية .
خورفكان يف امل�صادر القدمية
كثري من الرحالة ذكروا خورفكان حيث ذكرها ياقوت احلموي ب�أن
�شهاب الدين �أبو عبداهلل احلموي الرومي املتويف �سنة �ست وع�شرين
و�ستمائة للهجرة قال انها بلدة على �ساحل عمان يحول بينها وبني البحر
الأعظم جبل وبه نخل وعيون عذبة  ،كما ذكرها الرحالة املغربي ابن
بطوطة خالل القرن الثامن الهجري حيث قال  :مدينة �أزكى وهي مدينة
عظيمة ومن املدن قريات و�شبا وهي كذلك وكلباء وخورفكان و�صحار
وكلها ذات �أنهار وحدائق و�أ�شجار نخل  ،كما ظهر ا�سم خورفكان يف
28

اخلرائط القدمية فقد و�ضع الربتغاليون يف مطلع القرن ال�سابع ع�شر
ا�سمها حتت م�سمى خورفاكوم وخورفاكام  ،وظهرت بو�ضوح يف خارطة
ابراهيم متفرقا عام  1738للميالد.
�آثار منطقة خورفكان
رمبا كانت ملدينة خورفكان مكانة تاريخية منذ القدم  ،وتكمن هذه
الأهمية يف الآثار التي مت الك�شف عنها وذلك من خالل التقارير التي
�أف�صح عنها املنقبون وهي كثرية  ،ولعل �أولها كما جاء يف تقرير فرق
التنقيب عن الآثار يف خورفكان « م�ستوطن من االلف الثاين ق م « –
ال�شارقة جاء فيه  :تقع منطقة خورفكان على بعد  100كم اىل ال�شرق
من ام��ارة ال�شارقة وحتتل موقعا ا�سرتاتيجيا مبا�شرا على ال�ساحل
ال�شرقي لبحر عمان  ،و�أن معلومات وردتنا من ادارة خورفكان تفيد
بوجود ما ي�شبه �آثار قدمية فوق قمة �أحد اجلبال ،وبعد اجراء الك�شف
تبني وجود بقايا لقبور حجرية عديدة فوق القمة  ،كما وجدنا قبورا
حجرية بع�ضها بهيئة كاملة تقريبا تنت�صب فوق قمة اجلبل  ،والحظنا
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مايبدو �أنه �صفوف حجرية متتد باجتاهات خمتلفة متعددة ب�سبب
عمليات التو�سيع التي ي�شهدها ميناء خورفكان يف الوقت احلا�ضر ،
ومن خالل عمليات التنقيب ظهرت وجود بقايا جلدران حجرية كانت
ت�شكل يف اال�صل غرفا ذات �أبعاد خمتلفة ت�شكل يف النهاية جزءا من
وحدات �سكنية متعددة تنت�شر يف معظم اجلهات اجلنوبية والغربية
من �سفح اجلبل .
خورفكان يف الفرتة الربتغالية
لقد كانت خورفكان يف ما م�ضى م�سرحا للأحداث  ،وميدانا
لل�صراع و�أر�ضا خ�صبة للمعارك الطاحنة التي جرت بيت القوى
اال��س�ت�ع�م��اري��ة و�أي �� �ض��ا للحروب
التي ج��رت ب�ين القبائل املحلية
التي طمعت يف ال�سيطرة عليها،
مل��ا وهبها اهلل م��ن هبات ق � ّل �أن
جت��ده��ا يف غ�يره��ا م��ن ال �ق��رى
وامل � ��دن  ،وم ��ع ت��ق��ادم ال�سنني
اكت�سب �أه��ل خورفكان خ�برة يف
احل ��رب وال���س�ل��م  ،ولأج���ل ذل��ك
ظهر منهم �شعب �أب��ي ال يخ�شى
ال��دوائ��ر  ،مقدام ال يهاب املوت
 ،بذلوا �أرواحهم يف �سبيل الذود
عن دينهم و�أعرا�ضهم و�أن ال تط�أ
�أقدام العدو �أر�ضهم  ،ومل ي�سجل
ال �ت��اري��خ ل�ه��م �أن �ه��م ا�ست�سلموا
يوما لعدو داهمهم  ،بل �صمدوا
�أم���ام �أق���وى اجل�ي��و���ش وخ��ا��ض��وا
�أقوى املعارك دون �أن ي�ست�سلموا
وخ ��ا�� �ص ��ة م� �ع ��رك ��ة خ ��ورف� �ك ��ان
والربتغاليني عام  1507للميالد .
�أهم املواقع ال�سياحية
الكورني�ش تتميز خورفكان ب�سحر كورني�شها املمتد على طول املدينة
 ،ويتمتع بوجود اال�شجار اخل�ضراء التي تغطي جميع �أجزائه  ،و�أي�ضا
توجد هناك �أماكن للجلو�س و�ألعاب للأطفال  ،و�أي�ضا امل�شي على طول
الكورني�ش.
ميناء خورفكان  :من �أهم موانىء الدولة واملنطقة ي�ستقطب العديد
من ال�سفن التجارية والب�ضائع و�سفن الركاب �أي�ضا  ،ويعد م�صدر دخل
كبري لإمارة ال�شارقة  ،ويتميز مبوقع ا�سرتاتيجي.
�أهايل خورفكان  ،،كرم و�أ�صالة
�إن للمدينة جمالها اخلا�ص وجاذبيتها ال ت�ضاهيها مدن �أخرى
فكل من زارها وعا�ش فيها �أعجبته كثري ًا ومتنى �أن يق�ضي العمر كله
يف ربوعها  ،وهي منطقة �سياحية جميلة ذات مناظر طبيعية خالبة
munrakae

وط �ق ����س غ��ائ��م مم��ا يجعل
ال�سائح كثري ال�تردد عليها،
وهي تتميز باملباين اجلميلة
و�أهلها كرام ولها تاريخ قدمي
ولأهل خورفكان �أ�صالة جتد
مالحمها على وج��وه �أهلها
الذين اعتمدوا يف معي�شتهم
على هبة اهلل ال�ت��ي منحها
ل �ه��م يف ال �ط �ب �ي �ع��ة لتجعل
معظم ن�شاطهم يف ال�صيد
وال���زراع���ة ،خ��ا��ص��ة بعدما
ا�شتهروا بالغو�ص بحث ًا عن
ال�ل��ؤل��ؤ م�صدر رزق�ه��م فيما
م�ضى  ،ول�ل�أم��ان��ة والتاريخ
�أه� � ��ايل اخل � ��ور ي���ش�ت�ه��رون
ب�أ�صالتهم وكرمهم وح�سن
�ضيافتهم .
عرو�س ال�ساحل ال�شرقي
مل تكن خورفكان لت�ستحق لقب عرو�س ال�ساحل ال�شرقي� ،إال �إذا كان
لها ن�صيب كبري منه ،ت�ؤكده حقائق اجلغرافيا وتفرد الرتاث وجمال
الطبيعة التي جعلت اللقب حق ًا �أ�صي ًال لها مل ي�أت من فراغ فهي بحق
متعة للناظرين بطبيعتها املميزة التي ال ت�شبه �إال نف�سها ،لوحة طبيعية
رائعة ما زالت بكر ًا ،
و ت�شكل خورفكان �أجمل ميناء طبيعي على ال�ساحل ال�شرقي املطل
على مياه املحيط الهندي والذي ي�سمى خليج عمان  ,خورفكان جتمع
عرو�س ال�ساحل ال�شرقي بني جمال البحر وروعة اجلبل وكرم اخل�ضرة،
ومتتاز �شواطئها مبياهها املتماوجة بني الزرقة واالخ�ضرار·· رمالها
ناعمة بي�ضاء حتوط بها غابات مرتامية االط��راف من �أ�شجار الغاف
�شجر ال�صحراء وال�سدر والرمث وامل��رخ ،وم��زارع الربتقال واملاجنو
واملوز واحلم�ضيات حتت�ضنها جبال عمان بذراعني ميتدان على طول
ال�ساحل ،لت�ضفي عليها �ألوان ًا معدنية براقة .
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حكايات م�سافر
الدكتور حمد بن �صراي

�سفرة تورينو الثانية

اجلزء الثاين

م�شي على قارعة الطريق:
�أخذنا من�شي ،ومن�شي ،ومن�شي ،ونحن ننتقل من �شارع �إىل
�شارع ،ومن زقاق �إىل �آخر ،و�أخذتْنا ال�سوالف ،واملعاياه ،وال ّنكات
حتى مل نعلم �أين و�صلنا� .أحيان ًا يتق ّدمنا الدكتور حبيب ،ثم يت� ّأخر
فيتولىّ الركب الأ�ستاذ نا�صر ،ثم �سلطان وهكذا دواليك ،ال نعلم
�أين نحن .ومررنا بحديقة ف�سيحة ،فيها ن�صب فخم ،تو ّققنا عنده
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م�سرتيحني ،م�ص ّورين ومت�ص ّورين ،حتى �أخذنا اجلوع م�آخذه ،ونحن
من�شي و�صلنا �إىل مطعم� ،شكله ،جميل ،وطاوالته مرتّبة ،فق ّررنا �أن
ّ
نتع�شى فيه .و�أخذنا كرا�سينا ،وطبع ًا طلبنا البيتزا ،وقبلها �سلطات،
و�سبحان اهلل ،التهينا بالأكل ون�سينا تعب امل�شي .وعجينة البيتزا
لذيذة ج ّد ًا مل �أتذ ّوقها من قبل ،وهذا ب�شهادة اجلميع .و�أكرمنا
الأ�ستاذ �سعيد بهذا ال َع�شاء جزاه اهلل خري ًا .وبعد الع�شاء خرجنا
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نبحث عن طريق الفندق ،يقول د .حبيب �إىل اليمني ،ويقول نا�صر
�إىل الي�سار ،ويقول �سلطان بل ال�شارع القادم ،وكل واحد يفتي بل
حتى بعدما ا�ستع ّنا بجوجل مل نعرف � ّأي �شارع يق�صد ،ثم �س ّلمنا
القياد للدكتور حبيب ،ونحن وراءه ،ميني في�سار وهكذا حتى بدا لنا
الفندق ،فانفرجت �أ�ساريرنا و�سعدنا ،بعد �أن م�شينا  12كيلومرت.
وبطبيعة احلال مل يرتك لنا الإرهاق جما ًال لليقظة بل كان النوم
�أ�سرع �إلينا من رم�ش اجلفون.
�صباح ال�سبت:
ويف �صباح يوم ال�سبت بد�أنا بقرقعة الهواتف ور�سائلها املقلقة يف
باحي املعتاد
الأخبار املزعجة يف الإخبار والإبالغ .و�إىل الفطور ّ
ال�ص ّ
الذي ي�شبه فطور امل�ست�شفيات ،ال لون له ،وال طعم ،وال ذوق .و�إىل
احلافالت فاملعر�ض ،و�شاهدنا العجب العجاب من كرثة الزائرين
من ك ّل حدب و�صوب .وهناك التقينا بالزمالء بالرتحيب وال�سالم
والتحايا ال�صباح ّية ،والحظتُ �إقبا ًال من اجلمهور الإيطايل على
جناح ال�شارقة ،وكانت الفتيات يرغنب يف احل ّناء ،وما لفت نظري
�شاب �إيطا ّ
تك�سر ك ّل �شيء فيه ،وب�سط يده للمحنية
هو جميء ّ
يل ّ
ف�إذا بها ت�ضحك م�ستغربة ،فطلب منها �أن حت ّنيه ،وفع ًال بد�أت
بنق�ش احل ّناء ،وهو ي�ضحك �سعادة ،وونا�سة ،وال تكاد عيناه ت�ستق ّر
من الفرح .ثم �أقبلت �شا ّبة و�صديقها فلب�س هو الكندورة والعمامة،
ولب�ست هي الثوب والربقعّ ،
والتف حولهما اجلمع ،حتى قلت �إنّ
ال�شاب ينق�صه يرز وخنجر.
ّ
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ندوات اليوم:
وكانت �أوىل الندوات ق ّدمها �أ�ستاذ تون�سي يدعى ر�ؤوف ك ّراي،
و�أ�ستاذة �إيطال ّية تدعى �سلفانا �سوال .وقد بد�أوا مت� ّأخرين بع�ض
املحا�ضر ظل على كر�س ّيه يغالبه ال ّنعا�س
ال�شيء لدرجة �أن الأ�ستاذ
ِ
وال�ضجر ،ثم يف متام ال�ساعة الثانية ع�شرة والربع ،ق ّدم الدكتور
حبيب حما�ضرة رائعة عن امل�سرح يف الإمارات ،وما قام به �صاحب
ال�سم ّو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ،رعاه اهلل يف
دعم احلركة امل�سرح ّية ،وت�شجيع امل�سرح ّيني ورعايتهم واالهتمام
بهم �إ�ضافة �إىل امل�شاريع الف ّن ّية الرائدة التي �أطلقها ون ّفذها حفظه
اهلل دعم ًا للم�سرح ّيني يف الوطن العربي .بعدها حت ّدث الأ�ستاذة
�شيخة املطريي عن ّ
ال�شاعرات والأديبات العرب ّيات دورهنّ يف
الكتابة ِّ
وال�شعر ،و�شاركتْها باحثة �إيطال ّية تدعى فالرييا باريال
وحت ّدث عن الأديبات الإيطال ّيات .وكانت جل�سة ممتعة.
متحف ال�سينما:
بعدها غادرنا �إىل الفندق ،وا�سرتحنا و�ص ّلينا ثم اجتمعنا يف
البهو وانطلقنا �صوب البلدة و�شوارعها وحملاّ تها �أنا والدكتور
حبيب غلوم ،والزمالء احلبايب :الأ�ساتذة نا�صر الظاهري،
و�سلطان العميمي ،و�سعيد حمدان ،وان�ضاف �إلينا يف هذه امل ّرة
الأ�ستاذ عبداهلل الهد ّية ،والأ�ستاذة �شيخة .و�أخذنا ال�سائق �إىل
متحف ال�سينما الذي مدحه لنا الأ�ستاذ �أحمد بن ر ّكا�ض ،ورفع
جعلت نفو�سنا تهفو �إليه .وو�صلنا
من �ش�أنه ،ون ّوه به ،ومدحه لدرجة ْ
املتحف ،ودفع ع ّنا الدكتور حبيب م�شكور ًا تذاكر الدخول .و�أخذنا
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ُفرح �صدورنا ،وتف ّرج ع ّنا هموم احلياة
اجل ّو �ضحكات و�سعادة ت ِ
التي �أدخلتْنا يف �شعابها املظلمة .وال يزعجنا �إال بذور اللقاح
املتطايرة يف كل مكان ،وك�أنها ري�ش .والحظتُ �أن �سعيد حمدان
ك ّلما م ّر مبحل �آي�س كرمي �أو �شكوالته �أو ّ
مرطبات يتو ّقف ،ها تبغون
�شي ،واجلميع عنه �سادرون ،واجلواب :ال مب احلني .حتى يف نهاية
املطاف ا�ستجابوا له وا�شرتوا بع�ض احللويات .ثم عدنا للم�شي،
حتى �شعرنا باجلوع ي�ضرب �أطنابه يف ُم َع ِد َنا وامل�شكلة �أنّ اجلميع مل
يتّفقو على � ّأي مطعم :هذا ،ال هاذاك ،ال ،هذا �أح�سن ،وهكذا .ويف
�أحد الأز ّقة وجدنا �شا ّب ًا �صنع من الرمال كلبة مع جرائها .وال َّربع
مل يعجبهم � ّأي مطعم مررنا عليه ،وحني ا�ستق ّر ر�أيهم على واحد
يف ال ّنهاية قال لنا العاملون فيه :ال�ساعة �سبع نفتح .ثم جت ّولنا يف
املحلاّ ت ،وا�شرتى بع�ضهم حاجيات حتى حانت ال�ساعة ال�سابعة.

من�شي ،ومن�شي ،وننظر ،ونت�أ ّمل يف �صناعة ال�سينما منذ بدايتها
�إىل الآن ،و�صور الف ّنانني الكبار ،والأ�شكال واملنحوتات واملن�شورات
واملل�صقات والر�سوم املتح ّركة �إىل غري ذلك .ويف حقيقة الأمر
كان الدكتور حبيب �أكرثنا ا�ستمتاع ًا ،و�أكرثنا حر�ص ًا ،وت�صوير ًا.
ويوجد �ضمن املتحف كر�سي يرى فيه الواحد نف�سه خلف مقود
طائرة حرب ّية ،جل�س عليه عبداهلل الهد ّية وطلب م ّني ت�صويره،
ولك ّني �ص ّورت �أ�صبعي ،ولهذا �ضاع ت�صويري ،ولوال �سعيد حمدان
ل�ضاعت اللحظة .واملتحف �أ�ص ًال كان �أحد املعابد اليهود ّية ،وال
�أدري كيف حت ّول �إىل متحف .ويف خارج املتحف يب�سط عدد من
الأفارقة والآ�سيويني من الالجئني امل�ساكني ب�ضاعة مزجاة يرت ّزقون
من بيعها ،ويل ّفون �أمتعتهم مبج ّرد �إح�سا�سهم بقرب و�صول �أحد
املراقبني من البلد ّية .يا اهلل ،ما �أفدح الفقر ،وحياة الذ ّلة .وك ّنا قد
�أتينا هذا املتحف بالأم�س ولكنّ مل نتم ّكن من دخوله نظرا لت� ّأخر
الوقت ،وطول طابور االنتظارّ .
وبغ�ض ال ّنظر عن ر�أيي ال�شخ�صي يف
تورينو:
املتحف �إال �أ ّنه يحتفظ بتاريخ ال�سينما .و�شاهدتُ لوحة معدن ّية عند
بلدة جميلة ،نظيفة ،كثرية ال�ساحات واملتنزّهات ،كثرية
املدخل ُكتب عليها� :آثار ال�سينما ،وهو م�صطلح جديد بال ّن�سبة �إ ّ
يل.
ال�س ّياح ،والأجانب ،واملباين القدمية ،والكنائ�س ،والتماثيل،
ّ
وال�صور يف ك ّل مكان ،وتوجد بها عمائر عمرها �أكرث من  500عام،
عودة للم�شي:
ويكفيها �أنّ نهر الپو ال�شهري مي ّر بها ،وهو نهر عظيم ،عربه يف
ّ
ثم خرجنا ،جّ
واتهنا �إىل ي�سار املتحف لأننا بالأم�س �سلكنا القرن الثاين قبل امليالد القائد الفخم الرائع هنيبعل القرطاج ّني.
طريقنا نحو اليمني ،ويف حقيقة الأمر ك ّنا من�شي وال ندري �أين َومن مي�شي يف �شوارعها و�أز ّقتها ي�شعر بالتاريخ وعبق املا�ضي،
نذهب ،املهم من�شي ،ون�سولف ،ونتجادل ،ون�ضحك ونن ّكت ،ومنلأ وفيها متاثيل رومان ّية ال�شكل ،يونان ّية ال�صبغة� ،إيطال ّية الت�صميم،
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باحلجارة والنحا�س والربونز ،وهي مت ّثل الفر�سان واملعبودات
وامللوك وامللكات والقادة واجلنود ،وتوجد بع�ض املوا�ضع من البلدة
مط ّوقة بق�ضبان حديد ّية حتتوي �آثار ًا لأ�س�س جدران ،رمبا ت�شري
�إىل البلدة القدمية .بل جدرانها مر�سوم عليها لوحات ،و�صور،
خا�صة ببيع الكتب ،و�أخرى
و�أ�شكال ،وخطوط ،وتوجد بها �شوارع ّ
بالعطور ،وغريها للمالب�س ،وهكذاَ ،ومن مي�شي فيها ال ي�شعر بامللل
�أو ال�ضجر.
بيتزا ثم بيتزا ثم بيتزا:
يف املطعم طلبنا بيتزا من احلجم الكبري ،ومل نكن نعي هذا
احلجم فل ّما و�صلت وجدناها ملأت الطبقة ،وكل قطعة بحجم
ك ّفني .املهم ّ
تع�شينا ،ودفعت �شيخة ح�ساب الأكل م�شكورة .ثم رجعنا
الفندق على هدي جوجل ،وملا و�صلنا قال �سعيد :برتوحون ترقدون
من احلينه ،عندنا وقت وايد ،تعالوا نت�سامر يف مقهى الفندق.
فنزلت �أنا و�سعيد و�سلطان ونا�صر وان�ض ّمت �إلينا �شيخة ثم خلود.
�سمر على ذكريات احلياة:
ّ
ّ
ومما يع ّكر اجلو �صوت البيانو العايل ،ومع ذلك ملا يتوقف
ّ
العزف ن�شعر بالأمان والراحة ،ومع ذلك بقينا �إىل ال�ساعة احلادية
ع�شرة والن�صف م�سا ًء .ويف هذه اجلل�سة ن�سينا �آالم احلياة ،وخ�ضنا
يف ذكريات العمر ،ونوادر ال�سنني ،ويف حلظات الوقت التي ال تُن�سى،
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فخ�ضنا يف الأدب والفنّ والرتاث والعي�شة الأول ّية واحلياة املا�ضية،
فما �أ�سعد حلظات ال�صفو� ،آه كم هي جميلة ،وكم هي �صحبة رائعة،
وما �أجمل حديثك يا نا�صر الظاهري ،وما �أروع عباراتك يا �سلطان،
وكم �أنت بديع يا �سعيد ،وال ت�ستلطف اجلل�سة �إال ب�أحاديث �شيخة
وخلود.
النّوم يف نهاية اليوم ،ومتابعة ال�سفر:
وبعد �أن �آويتُ لفرا�شي ،وا�ستيقظتُ �أو�ضب حقيبتي ا�ستعداداً
لل�سفر �إىل الإمارات ،وتناولتُ الإفطار مع الزمالء الأعزّاء ّثم
و ّدعتْهم �شاكر ًا لهم ،مق ّدر ًا حم ّبتهم ،جملاّ ً ملو ّدتهم .وفع ًال كانت
ال�صحبة خري ًا من ك ّل �شيء ،وهم فع ًال رائعون ،لهم يف قلبي ك ّل
تقدير وحم ّبة .وانطلقتُ �صوب مطار ميالنو ،متر بنا احلافلة يف
طبيعة خ�ضراء ،خلاّ بة ،جبالها تك�سو قممها الثلوج ،وج ّو مييل قلي ًال
�إىل الربودة ،ويف املطار ّ
حطيتُ رحايل ،و�أودعتُ حقيتبي م�أواها
مكان ال�شحن ،وم�شيت �صوب ختم اجلوازات ،ومع طول الطوابري
يقف �أحد العرب معرق ًال ال�سري ،ي�ضع ماء حا ّر ًا يف مر�ضعة طفلته،
ثم يتجاوزه امل�سافرون ،وال �أدري �أال ميكنه االنتظار ي�سري ًا .ومن
اجلوازات �إىل �صالة طريان الإمارات ،وق�ضيت وقتي �أكتب ذكرى
هذه الرحلة اجلميلة التي ا�ستم ّرت من يوم الأربعاء � 8إىل يوم الأحد
 12مايو  .2019ون�سيت �أن �أذكر �أنّ ال�سفر والرتحال والتن ّقل يف
�شهر رم�ضان املبارك جعلني �أق�ضي �أيامه يف ع ّدة من �أيام �أُ َخر.
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و�صفات �شعبية يقدمها لكم املجربون
عبد اخلالق اخلواجة
باحث يف طب الأع�شاب

يوماً بعد يوم يزداد �إقبال العامل على اال�ستفادة من الفوائد ال�صح ّية للنباتات
والأع�شاب ويف الوقت نف�سه بد�أ يترب�أ من كثري من العقاقري الكيماوية التي اعتدنا
ا�ستخدامها ملا ظهر لها من �أ�ضرار جانبية �سيئة ،عالوة على �ضعف نتائجها العالجية
يف كثري من الأحيان.

• مترين لع�ضالت الرقبة:

فرنى الآن يف �صيدليات الدول املتقدمة م�ستح�ضرات لكثري من
الأمرا�ض ،ورمبا يدعو ذلك �إىل الده�شة لب�ساطة �أنواعها وتوافرها بني
يتعر�ض بع�ض الأ�شخا�ص من وقت لآخر لأمل يف الرقبة مع �صعوبة
�أيدينا! ..فقد ننده�ش حني جند يف �أفخم حمالت بيع الدواء ب�أمريكا يف احلركة وقد ين�ش�أ هذا الأمل عن التقل�ص الع�ضلي ،الناجم عن
( )Drug Storeجانب ًا خا�ص ًا لبيع هذه امل�ستح�ضرات مثل:
الو�ضعيات اخلاطئة مثل التواء الرقبة ب�شدة �أثناء النوم وقد ي�صاحب
 كب�سوالت م�ستح�ضرات الثوم)Garlic Capsules( .............: كب�سوالت م�ستح�ضرات الليمون )Lemon Capsules(......... كب�سوالت م�ستح�ضرات الزجنبيل)Ginger Capsules( ......:ال�صبار)Aloe Vera Gel( ..:
 كب�سوالت م�ستح�ضرات من نبات ّ كب�سوالت خال�صة �شوا�شي الذرة)Corn Silk Extract( ......:ومن هنا كان ال بد من �إلقاء ال�ضوء على جماالت ا�ستخدام هذه
امل�ستح�ضرات ومدى ت�أثريها على �أج�سامنا.
ويف مقايل هذا� ،س�آتي على ذكر بع�ضها ،ومن ثم نتابع البع�ض الآخر
يف مقاالت الحقة.
متاعب الرقبة والوقاية من �آالمها
34
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( )Stiff Neckميكن ممار�سة التمرين ال�سابق ببطء �شديد بالإ�ضافة
ذلك �أرق و�ضغط نف�سي.
وللوقاية من هذه الآالم والعمل على تخفيفها ميكن اتباع التمرين �إىل دهن الرقبة بع�صري الليمون وكذلك تناول ع�صري ن�صف ليمونة
مرة يف ال�صباح على الريق و�أخرى يف امل�ساء قبل النوم  ..وهذه الو�صفة
التايل:
ابد�أ بثني الرقبة ببطء ناحية ال�صدر حتى تالم�سه بذقنك .ثم م�أخوذة من الطب ال�شعبي للهنود احلمر.
 التهاب غ�ضاريف الرقبة .قم بثني الرقبة ناحية الكتف الأمين حتى تالم�سه ب�أذنك .ثم ارجع
�إىل و�ضع الثبات وابد�أ بثني الرقبة اجتاه الكتف الأي�سر حتى تالم�سه
ب�أذنك ،ثم ارجع �إىل و�ضع الثبات .كرر هذا التمرين  6مرات يف كل
• الثوم:
اجتاه ،واحر�ص على مزاولته مرة يف ال�صباح و�أخرى يف امل�ساء متى
�أحيان ًا يظهر �أمل الرقبة كعالمة لوجود التهاب (�أو ت�آكل) ببع�ض
�أح�س�ست ببوادر الأمل.
الغ�ضاريف املف�صلية يف العنق.
 تخ�شب العنقوقد ي�شعر املري�ض يف هذه احلالة بانبعاث �صوت « خ ْر َو�شة » ك�صوت
الرمل �أو احل�صى عند حتريك الرقبة من اجتاه لآخر .يف هذه احلالة
• ع�صري الليمون:
وفــي حـ ــاالت تقل�ص ع�ضـ ــالت العن ــق ب�شـ ــدة �أو تخ ــ�شب العــنق ين�صح بتناول الثوم مبقدار ف�ص واحد مع كوب ماء  4مرات يومي ًا.
(يجب جتنب الإفراط يف تناول الثوم خا�صة للأ�شخا�ص الذين
يعانون من متاعب باملعدة).

املرجع :الو�صفات ال�شعبية للدكتور �أمين احل�سيني
munrakae
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�ألغاز احل�ضارة املنقر�ضة ..
والوجه املريخي اللغز..

د.طالب عمران

هل هناك حياة على �سطح املريخ ؟ هذا ال�س�ؤال حري الفلكيني خالل �سنوات طويلة ..فقد
كان النا�س يف املا�ضي يعتقدون بوجود حياة متفوقة على �سطحه لأنه الكوكب الأك�ثر تطوراً
على الأر�ض .
ولكن �إذا كانت هناك حياة على �سطح املريخ  -كما ب�ؤكد بع�ض علماء الفلك  -فهي حياة
نباتية بدائية  ،كالطحالب والأ�شنيات ب�أنواعها احلمراء واخل�ضراء والزرقاء  ..التي ميكن �أن
تعي�ش يف درج��ة ح��رارة منخف�ضة  ،ورمب��ا وج��دت كائنات حتت �سطحه (وه��ذا جمرد تخمني)
تعي�ش يف ظروف خا�صة تختلف عن ظروف احلياة التي نعرفها ..
وقد لوحظ من خالل ال�صور التي �أر�سلتها
�سفن الف�ضاء الأتوماتيكية التي دارت حول املريخ ،
وجود بقع وفوهات عمقها ( )200/1/من قطرها
 ،و�أخاديد متر من الفوهات وتقطعها..
كان من املعتقد �أن هذه الأخاديد �أقنية مائية
� ..أ���ص�� ّر ( ل��وول ) ع��امل الفلك امل��ع��روف �،أ ّن��ه��ا
قنوات �ش ّقتها ح�ضارات عاقلة تعي�ش على �سطحه
 ..ومن تلك الفوهات ميكن معرفة عمر الرباكني
وعمر الكوكب نف�سه  .تبلغ �سرعة الرياح عليه نحو
 /200/كيلو مرت ًا يف ال�ساعة  ،ويعتقد �أن الغبار
فيه  ،يحوي الكوارتز بكميات كبرية .
وبالن�سبة للنظر �إل��ي��ه م��ن خ�لال تل�سكوب
فيمكن ر�ؤيته بو�ضوح رغم ال�سحب التي ت�سبح يف
�سمائه  ...وهي �سحب �شفافة وغري معتمة ..
ويقرتب املريخ من الأر����ض وي�شاهد ب�شكل
وا�ضح كل �سنتني و 50يوم ًا  .وتبلغ درجة احلرارة
عند القطبني يف منت�صف النهار  /60/درج��ة
حتت ال�صفر ..
ول��و ق��ارن��ا بينه وب�ين الأر����ض ل��ر�أي��ن��ا �أن كل
منطقة منه تقل حرارتها نحو  /30/درج��ة عن
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حرارة نظريتها على الأر�ض  ..وي�صل معدل التغري
اليومي بني الليل والنهار يف املناطق اال�ستوائية
نحو  /30/درجة ..
يوجد �أكرث من نوع ل�سحب املريخ ..وهي ت�سري
ب�سرعة من  /30/كم �إىل  /100/كم يف ال�ساعة
 ..وترتفع عن �سطحه نحو ع�شرة كيلومرتات ..
�أما ال�ضغط على �سطحه فيبلغ � /6.5/سنتيمرت ًا
زئبقي ًا  ..يقابلها � /76/سنتيمرت ًا زئبقي ًا على
�سطح الأر�ض ..
�أه���م ال��غ��ازات يف ج��و امل��ري��خ  :الآزوت وهو
موجود بن�سبة  ، 14%والأوك�سجني بن�سبة 10%
 .ومادام املريخ مر باملراحل ذاتها التي مرت بها
الأر�ض  ،كان يعتقد �أنه م�سكون ب�أنا�س ح�ضارتهم
فاقت ح�ضارتنا  ..وكتبت ال�صحف عن الأطباق
الطائرة التي حتمل �أنا�س ًا من املريخ  ..وحتدث
عنها النا�س زمن ًا طوي ًال ..
يف ال��ث��م��ان��ي��ن��ات م���ن ال���ق���رن امل��ا���ض��ي دار
ج��دل كبري ح��ول احلياة على �سطح املريخ..وقد
�أظهرت بع�ض ال�صور الف�ضائ ّية وجود �أ�شكال من
الإن�شاءات مو ّزعة يف �أمكنة متقاربة فيما يعرف

مبنطقة (�سيدونيا )..
وق��د �أظ��ه��رت بع�ض احل��وا���س��ي��ب� ..أنّ �أح��د
هذه الإن�شاءات كان ب�شكل وجه ب�شري ميت ّد على
م�ساحة وا�سعة تقريب ًا ..ك���أنّ من �ش ّكله �أراد من
خالله �إر�سال ر�سالة كون ّية �إىل الكواكب املحيطة
باملريخ� ..أو حتّى �إىل الكائنات الأخ��رى العاقلة
يف �أي مكان تتواجد فيه يف املناطق من الف�ضاء
الرا�صد ملجموعتنا ال�شم�س ّية ..
و� ّأ�س�س ريت�شارد هوغالند الكاتب العلمي
الأمريكي املعروف بدرا�ساته الكثرية حول احلياة
ال��ع��اق��ل��ة يف ال��ك��ون ّ � ،أ���س�����س جمع ّية م��ن علماء
اجليولوجيا الباحثني يف علم تكوين الكواكب ومن
املتخ�ص�صني وم��ن �أخ�صائيني يف
علماء الفلك
ّ
برجمة احلوا�سيب لدرا�سة هذا الوجه املده�ش
واملناطق املحيطة به ..
ك��ان هناك جمموعة من مم�� ّويل امل�شروع ،
اندفعوا لتمويل هذه الأبحاث املثرية حول البحث
عن تاريخ احلياة يف منطقة �سيدونيا املريخ ّية ..
وق��د رف�ضت وك��ال��ة نا�سا بغالب ّية علمائها
م�ساعدة هذه اللجنة �أو حتّى امل�ساهمة يف رفدها
munrakae
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ببع�ض املعلومات �أو ال�صور والوثائق املفيدة لها يف
�أبحاثها..
ظ�ل�ا معتماً
ك��ان��ت وك��ال��ة ن��ا���س��ا ق��د �أل��ق��ت ًّ
على �أبحاث هذه اللجنة العتقاد بع�ض علمائها
التقليد ّيني �أنّ املو�ضوع ال يعدو �أن يكون خيا ًال
مبالغ ًا فيه ..
وتو�صلت �إىل
ولكنّ اللجنة تابعت �أبحاثها ّ
نتائج مثرية ن�شر بع�ض ًا منها هوغالند يف كتاب
و�ضع له عنوان ًا �ش ّيق ًا وهو ( احل�ضارة املريخ ّية
..مدينة على تخوم الأزل )..
حوي هذا الكتاب ال�ضخم �صور ًا ووثائق للوجه
الب�شري  ،ال��ذي تعامل معه احلا�سوب كحقيقة
مطلقة  ..فالوجه املمت ّد على م�سافة �ستة ع�شر
كيلو مرت ًا  ،متنا�سق املالمح ب�شكل ي�ؤ ّكد �أ ّنه لي�س
نتاج ًا لفعل الرياح �أو العوامل الكون ّية التي �أ ّثرت
على املريخ يف حقبة من احلقب..
�إ ّنه يط ّل على املنطقة التي ت�شرق منها �شم�س
املريخ  ،يغت�سل ب�ضيائها  ،ومالحمه ت�شري �إىل �أنّ
من �أقاموه  ..قد ق�صدوا �إظهار اهتمامهم ب�ضياء
ال�شم�س ودف��ئ��ه��ا ..و�أن ال��وج��ه نف�سه يط ّل على
املدينة القريبة بقالعها وتوزيعاتها ال�سكن ّية..
ومل يهد�أ �أع�ضاء اللجنة عن متابعة بحوثهم..
وقد التقى هوغالند بعامل الفلك املعروف كارل
�ساغان و�أطلعه على بع�ض النتائج  ،ف�أ�شار عليه �أن
ي�ستم ّر يف متابعة �أبحاثه ولأن يت�صل بال�سوفييت
يف ذلك احلني ..
فاكت�شف هوغالند �أنّ ال�سوفييت يتابعون
البحث يف احلياة على املريخ وق��د �شدّهم ذلك
الوجه املريخي امل��ث�ير..مل يفت�أ فريق العمل عن
متابعة البحث يف مدينة �سيدونيا املريخ ّية ..وقد
كانت نتائجهم �شديدة الغرابة..
�إنّ الوجه ي�شبه وجها لإن�سان نياندرتال الذي
اختفى فج�أة من الأر�ض قبل �أكرث من � /100/ألف
�سنة ،ويقول هوغالند  :ربمّ ا �شعر �إن�سان نياندرتال
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�أنّ كارثة �ستح ّل على الأر���ض فق ّرر الرحيل عنها
..وربمّ ا كان متط ّور ًا عقل ّي ًا لدرجة جعلته ينجح يف
ال�سفر �إىل �أق��رب الكواكب �إىل الأر���ض و�أكرثها
قابل ّية للحياة بعدها..
ويتواجد �إن�سان نياندرتال يف الأر����ض منذ
�أكرث من  /4/ماليني �سنة  ..وربمّ ا كان متقدّم ًا
يف علومه ل��درج��ة جعلته ينجح يف ال�سفر بني
الكواكب..وي�صفونه بطول القامة حتّى مرتبة
العمالقة ..وقد جنح على ح ّد ر�أي هوغالند يف
بناء مدينة على �سطح الكوكب الأحمر..
�إىل جانب الوجه الهرمي هناك املدينة التي
تبعد عنه �إىل اجل��ن��وب بنحو  /16/كيلومرت ًا
..مدينة فيها قلعة كبرية و�سور متطاول وجم ّمعات
�سكن ّية ب�شكل خاليا نحل منتظمة ..
�إ ّنها مدينة تظهرها ال�صور ب�شكل وا�ضح ..
فيها فوهة دائ��ر ّي��ة منتظمة �أ�شبه بفوهة بركان
ولك ّنها �صنعيه ..ومن هذه الفوهة متت ّد فتحة نحو
القلعة ك�أنمّ ا كانت هذه الفوهة مق ّر ًا للباحثني من
�سكان املدينة ب�سبب موقعها املط ّل على م�شرق
ال�شم�س من املريخ ..
و ي�شرح هوغالند وجهة نظر فريقه حول
خاليا النحل ال�صنع ّيه فبقول � :إ ّن��ه��ا �إن�شاءات
هند�س ّية �صاحلة لل�سكن يف ظروف املريخ املع ّقدة
 ..وه��ي حتمي �ساكنيها من ك�� ّل ت���أث�يرات البيئة
ال�صعبة على الكوكب..
�أث���ارت نتائج هوغالند وجلنته العديد من
الت�سا�ؤالت حول ه�ؤالء ( النياندرتاليني ) الذين
ا�ستوطنوا املريخ بعد �أن هاجروا �إليه من الأر�ض..
�صحيح �أنّ الوجه بتفا�صيله ي�شبه �إىل ح ّد كبري
�إن�سان نياندرتال ولكن ملاذا اليكون الوجه مي ّثل
كائن ًا �آخر غريه؟
فالأبحاث املتالحقة حول هذا املو�ضوع ب ّينت
�أنّ املدينة والوجه لي�ست �سوى �أواب��د خالية من

احلياة منذ نحو/3/ماليني �سنة ..وهذا يعني �أنّ
فر�ض ّية هوغالند الأوىل حول �إن�سان نياندرتال
الهارب من كارثة تو ّقع حدوثها يف الأر�ض لي�ست
منطق ّية..
لكنّ هوغالند ورفاقه طرحوا �أفكار ًا �أخرى
 :ملاذا اليكون املريخ ّ
حمطا لهبوط كائنات �أخرى
عاقلة ت�ستوطن الكون يف رحالتها الإ�ستك�شاف ّية
�إىل الكواكب ومنها الكواكب املحيطة بال�شم�س ؟
�أو ربمّ��ا انطلق ال���رواد الأوائ����ل م��ن الأر���ض
نف�سها �صوب اجلار القريب ال�صالح للحياة وبنوا
مدينتهم ونحتوا ال��وج��ه العمالق كب�صمة من
ب�صماتهم احل�ضار ّية..؟
امل��ه ّ��م يف الأم���ر �أنّ ريت�شارد هوغالند �أث��ار
تو�صلت
العديد من الباحثني حول النتائج التي ّ
�إليها جلنته وه��ي ك��ث�يرة وت��ث�ير الده�شة ..وق��د
�ض ّمنها ذلك الكتاب ال�شهري ( احل�ضارة املريخ ّية
..مدينة على تخوم الأزل )..
ً
الغريب �أنّ نا�سا جتاهلت �أبحاثه متاما ..رغم
النداءات امل�ستم ّرة لها بالبحث يف ت�شكيالت الوجه
ّ
املحطات
واملدينة من خ�لال ال�صور التي ب ّثتها
اجلديدة الأوتوماتيكية التي �أر�سلت للمريخ ..
ومازالت �أبحاثه تثري الكثري من الت�سا�ؤالت ..
�أ ّم��ا قابل ّية احلياة على املريخ فلقد ط��ر�أت
تغيرّات كبرية على الكوكب يف ماليني ال�سنوات
الأخ�يرة .ز �أ ّث��رت على تواجد امل��اء فيه مما �أدّى
�إىل ّ
تبخر ق�سم كبري منه  ..واجلليد املوجود حال ّيا
فوقه ،مك ّون بغالب ّيته من الآزوت املمزوج بن�سبة
�ضئيلة من امل��اء ..لع ّل تراجع وج��ود الأوك�سجني
واملاء من على �سطح املريخ هو الذي جعل احلياة
ترتاجع من فوقه  ..وجعله لي�س �صاحل ًا للحياة
ب�شكلها الطبيعي � ،أي �أنّ �إمكان ّية احلياة فوقه الآن
حتتاج �إىل تقن ّية متط ّورة لت�أمني االحتياجات من
�صنعي..
الأوك�سجني واملاء ب�شكل
ّ
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املتنبي والبكاء..
ر�ؤية جديدة يف ال�شعر وال�شاعر

�سامر �أنور ال�شمايل

اجلزء الأول

عندما ُيقال (مالئ الدنيا و�شاغل النا�س) نعرف �أن املق�صود هو ال�شاعر الكبري املتنبي ،فهو
�صاحب �شخ�صية �إ�شكالية مازالت مو�ضع الكثري من اجلدل ،كما �أن �شعره مازال يقبل الكثري من
القراءات ،رغم �أنه ال�شاعر الأكرث حظوة من قبل الدار�سني والنقاد على مر الع�صور.

وبعد �إطالعي على الكثري من الدرا�سات والبحوث التي تناولت
املتنبي و�شعره وج��دت �أن �أغلبها تناول اجلانب الأب��رز من �شخ�صية
املتنبي ،كطموحه ال�سيا�سي �إىل الرئا�سة� ،أو اجلانب اجللي يف �شعره
ال�سيما الفخر .وبعد قراءة ديوان املتنبي ب�إمعان تنبهت جلانب مهم
مل يعن به املخت�صون النقاد والباحثون ،و�أعني درا�سة املتنبي ك�إن�سان
يبكي� ،أو يبكيه الآخرون� ،أو عندما يعاي�ش حالة �إن�سانية ت�ستدعي البكاء
عامة� ،سواء البكاء الناجت عن احلزن� ،أو البكاء ل�سبب �آخر .وقد ورد
ذك��ر البكاء ثمان وخم�سني م��رة يف �سبع و�أرب�ع�ين ق�صيدة من دي��وان
املتنبي ،وال �أظنه عددا قليال على �ضخامة ديوان املتنبي ،ال�سيما عندما
نكت�شف �أن املتنبي كان يتحا�شى �أن يبكي �أمام الآخرين حياء ،ويتجلد
�إن كان مبفرده لكربيائه الذي يخالطه �شيء من الغرور ،ولكنه عندما
ينهمر الدمع من عينيه قد ينتحب �أكرث من كل من ينوح كما اعرتف هو
�صراحة يف �إحدى ق�صائده.
وحر�صا مني على �إ�ضاءة جانب خفي يف ديوان ال�شعر العربي كتبت
هذا البحث الذي �أرجو �أن يحقق الغاية املق�صودة منه.
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العني التي تبكي

يف البداية نتناول �صورة العني التي تبكي يف �شعر املتنبي ،فنجدها
عينا ذات �أجفان متقرحة من كرثة البكاء ،ولكنها لي�ست عينا ب�شعة
تثري اال�شمئزاز ،بل هي عني جميلة حقا ،فالعني الباكية لها جماليتها
اخلا�صة يف عيني املتنبي ،فالدموع الغزيرة جعلت خمرة اخلدود �-أي
ال�شقائق� -صفرة �-أي بهارا -وال�شك �أن هذا اخلد املبلل بالدمع لغادة
ح�سناء مل يقلل من ح�سنها ،بل �أ�ضفى عليها مزيدا من الأنوثة والرقة.
( َو َق� ��د � �ص��ا َرتِ الأَج� �ف � ُ
�ان َق��رح��ى مِ � َ�ن ال ُبكا
َو�� � �ص � ��ا َر َب� � �ه � ��اراً يف ا ُ
خل� � � � ��دو ِد ال� �� � َ�ش� �ق ��ا ِئ � ُ�ق)
و ينوه املتنبي �أن الدموع على اخلدود ال ت�شرتط احلزن ال�صادق يف
القلب ،فثمة عربات تنهمر من العني من �شدة احلزن على فراق الأحباب
الذين رحلوا بعيدا� ،أو غ ّيبهم املوت �إىل الأب��د� ،أو من ق�سوة �صروف
الزمن� ،أو من �شدة �ضراوة احلروب .ولكن ثمة دموع لي�ست �أكرث من
ماء يخرج من العيون الكاذبة ،فال �إح�سا�س فيها وال حت ّرك يف النف�س
munrakae
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�أية م�شاعر ،وان �شابهت الدموع احلقيق ّية يف ال�شكل اخلارجي ال غري.
(�إِذا ِا�� � �ش� � � َت� � � َب� � � َه � ��ت ُدم� � � � � � ��و ٌع يف ُخ� � � � ��دو ٍد
َت � � � � � َب� � �َّي� � نَّ َ
م� � � � � ��ن َت� � �ب � ��اك � ��ى)
�� َم� � � � ��ن َب � � �ك� � ��ى مِ َّ
البكاء يف املعركة

قد ال ينتبه معظم قراء املتنبي �إىل ح�ضور البكاء يف ديوانه ،ال�سيما
الق�صائد التي ي�صف فيها احلروب ال�ضرو�س ،حيث يتجه اهتمامهم
�إىل و�صف �أجواء املعارك الطاحنة وحيث تدور رحى املوت دون رحمة،
�أو �إىل البحث عن املتنبي ال�شاعر الفار�س يف تلك الق�صائد ،غري �أن
ح�ضور البكاء يف هذا اجلانب من �شعر املتنبي بارز بجالء وي�ستحق منا
الكثري من االهتمام.
وال�شك �أن البكاء لن يكون يف ال�صفوف التي يقف فيها املتنبي،
بل بالت�أكيد يف املع�سكر الآخر حيث الأع��داء املهزومون ،وهم يف هذه
الق�صيدة رجال ،ولي�سوا �أي رجال ،بل هم حتديدا قواد الروم الذين
يبكون �شرفهم ال�ضائع ،فن�سا�ؤهم �أ��س�يرات ل��دى �سيف ال��دول��ة وقد
�أ�صبحن ذليالت مهمالت ال �أحد ي�أبه ل�ش�أنهن �أو ُيعني بهن لكرثتهن
وهوانهن.
( ُت� � َب� � ّك ��ي َع �لَ �ي � ِه ��نَّ ال� � َب� �ط ��اري � ُ�ق يف ال � ُدج ��ى
َوهُ � � � � � � ��نَّ َل� � � َدي� � �ن � ��ا ُم� � �ل� � � َق� � �ي � � ٌ
�ات َك� � ��وا�� � ِ��س � � �دُ)
وال يقت�صر البكاء على الب�شر يف ال�شعر احلما�سي ،فقد تبكي �أي�ضا
احليوانات واجلمادات يف كال املع�سكرين حتت ت�أثري اخلطب املروع،
ولكن يجب االنتباه والتفريق بني بكاء غري العاقل يف مع�سكر املتنبي
الذي يعده املتنبي �أحد مالمح الن�صر ،وبني بكائها يف الطرف الآخر
الذي هو من عالمات الهزمية .فقد يبكي �سيف املتنبي ،ولكن لي�س بكاء
املك�سور اخلا�سر ،بل ال�سيف يبكي يف �أوج قوته لأن بكاءه هو الدم الذي
ي�سكبه من �أج�ساد الأعداء الذين جندلهم �صرعى بحد ن�صله املرهف.
(� � َ�س� � َت� �ب� �ك ��ي � � َ�ش� �ج� � َوه ��ا َف � � َر� � �س� ��ي َو ُم � �ه� ��ري
� �َ ��ص� � �ف � ��ا ِئ� � � ُح َدم � � � ُع � � �ه � ��ا م� � � � ��ا ُء ا ُ
جل � � �� � � �س � ��و ِم)
واخليول يف املعارك تذرف الدموع �أي�ضا وي�شتد بكا�ؤها ،ولكن لي�س
البكاء الذي ي�سقط الدمع من العيون ،فهذا لي�س من �ش�أن اخليول التي
ترك�ض بخفة و�سرعة ور�شاقة يف الكر والفر وهي حتمل فار�سها املقدام،
فدموع الأح�صنة هي حبات العرق النا�ضحة من �أج�سادها ،فلي�س ثمة
معركة كبرية من دون هذه اخليول التي جتيد هذا النوع من البكاء
الرائع.
خل � � � � �ي � � � � � ُل َت � �ب � �ك� ��ي ُج � � �ل� � ��و ُده� � ��ا َع � � � َرق � � �اً
( َوا َ
َ
ِب� � � � � � � ��أد ُم � � � � � � � ٍ�ع م� � � ��ا َت � � �� � ُ��س � � ُّ�ح � � �ه � ��ا ُم � � � � َق � � � � ُل)
وال يقت�صر البكاء يف �ساحات الوغى على ال�سيوف واخليول ،فها هي
الرماح ال�سليمة تبكي الرماح التي تك�سرت من �شدة القراع� .أما دموع
تلك الرماح فهي قطرات الدم احلمراء القانية التي �سالت يف املعركة
من الأج�ساد لتي اخرتقتها ومزقت جلودها ،وهي من ال�صور القا�سية
يف �شعر املتنبي.
munrakae

( َو ُي � ��رجِ � � ُع � �ه � ��ا ُح� � �م � ��راً َك� � � � � ��أَ َّن � َ��ص �ح �ي� َ�ح �ه��ا
ُي � � َب � � ّك� ��ي َدم � � � � �اً مِ � � ��ن َرح � � � َم � � � ِة امل ُ � � � َت � � � َد ِّق� � ��قِ )
ويف �ساحة املعركة ال يبكي الرجال املهزومون ،وال ال�سيوف والرماح
واخليول فح�سب ،بل حتى املا�شية تبكي بدورها بعدما ذل �أ�صحابها،
ف�صارت ترك�ض خلف فلول املهزومني ،وكل حيوان يبكي ب�صوته.
( ُي َب ّكي َخل َف ُهم دَث ٌر ُبكا ُه
ُرغ � � � � � � � � � ��ا ٌء �أَو ُث � � � � � � � � � � � ��ؤا ٌج �أَو ُي� � � � �ع � � � ��ا ُر)
•••
�ضمن هذا ال�سياق �أ�شري �إىل بيت من ال�شعر ميدح فيه املتنبي �أحد
الفر�سان ،في�صوره انه �إذا ا�ستل �سيفه من غمده ف�سوف يبكي هذا الغمد
ال�سيف امل�سلول لأنه لن يعود �سريعا �إىل قرابه ،ف�صاحبه �إذا جرد �سيفه
ف�سيخو�ض معارك طويلة ،وبهذه ال�صورة يقدم املتنبي املمدوح ب�صورة
الرجل ال�شجاع الذي ي�شهر ال�سيف يف وجه خ�صومه و�أعدائه بينما غمده
فارغ ي�شكو فراق ال�سيف ،وهذه من ال�صور اللطيفة يف �شعر املتنبي.
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و�أتت �صيغة اجلمع للأن�صال والغمود ملزيد من املبالغة.
( َت � �ب � �ك� ��ي َع � �ل� ��ى الأَن � � ��� ُ� ��ص� � ��لِ ال � � ُغ � �م� ��ود �إِذا
�أَن � � � � � � � � � َذ َره� � � � � � � � ��ا �أَ َّن � � � � � � � � � � � � � ُه ُي � � � � � َ�ج� � � � � � ِّر ُده � � � � ��ا)
•••
�أ�شري �إىل نقطة هامة يف هذا املجال ،وهي �أن املتنبي قرن البكاء
بال�سالح من زاوية �أخرى ،فال يجعل اخليول وال�سيوف والرماح تبكي،
ال�سيما �إذا كانت الدموع من الدماء ،بل يفرت�ض �أن ال�سالح هو البكاء
بذاته ال غري ،ولهذا يجد �أن مثل هذه املعركة خا�سرة حتما ،فالبكاء ال
جدوى منه وال خري فيه �إذا كان �سالحا ،فح�سبه حينذاك �أن يثقل على
القلب وي�سيل على اخلد فيجرحه.
( َو�إِذا َح �� َ��ص �ل��تَ مِ � � َ�ن ال ��� ِ�س�ل�ا ِح َع �ل��ى ال� ُب�ك��ا
َ
َف � َ�ح � �� � �ش � َ
َ
�اك ُرع � � � ��تَ ِب� � � � ِه َو َخ� � � � � � �دَّك ت� � �ق� � � َرعُ)
ويف هذا املعنى بيت �آخر يرتبط فيه البكاء وال�سالح يف �شعر املتنبي،
وال�سالح يف البيت الثاين هو �أي�ضا عدمي النفع ال فائدة منه ،بل يزيد
املتنبي القول ب�أنه �شر الأ�سلحة ،فهو ال يدفع ال�شر ،وال يرهب العدو ،وال
يحمي النف�س.
( ِب� � � ��أَب � � ��ي ال � � َوح � �ي � � ُد َو َج � �ي � ��� �ُ�ش � � ُه ُم� � َت� �ك ��ا ِث� � ٌر
َي� �ب� �ك ��ي َومِ � � � ��ن �� �َ�ش � � ِّر ال � ��� ِ��س�ل��ا ِح الأَد ُم� � � � � � � ُع)
ويجب االنتباه �إىل �أن البيت الأخري هو بكاء امل�ست�ضعف امل�سكني� ،أ ّما
البيت الذي قبله فيت�ضمن احلكمة والن�صيحة.
•••
ويجب الإ�شارة �إىل �أن مفردة البكاء �أتت كلها ب�صيغة الفعل امل�ضارع،
وتكررت بع�ضها ب�صيغ (تبكي -يبكي� -ستبكي) �سبع مرات ،وكا�سم مرتني:
(بكاه -البكا) يف داللة �صريحة من املتنبي على تفاعل احلدث وحراكه
حتى �أثناء رواية الق�صيدة ،فحتى �إذا كانت �أحداث اخلطوب قد م�ضت يف
زمنها فان وقعها مازال حيا حتى النطق بالق�صيدة واملجاهرة بها.
بكائيات الوداع

ال يقت�صر البكاء على اجلمادات �أثناء احلروب واملعارك التي تنطق
من هولها حتى من ال روح فيه ،ففي ال�سلم �أي�ضا هناك الكثري من
الأ�شياء التي تبكي ،ونق�صد هنا حتديدا الدموع التي تنهمر من العيون
لدى رحيل الأحبة.
و�سنبد�أ باملديح الذي عرف به املتنبي و�شاع عنه .وجند �أن البكاء
يف هذا ال�ضرب ارتبط بالإعالء من �ش�أن املمدوح ،وهذا قليل يف ديوان
املتنبي على كرثة ق�صائد املديح ،وال�شك �أن ال�سبب يعود �إىل �أن ق�صائد
املدح تتعمد بعث الغبطة يف نف�س املمدوح و�سامع املدح ،لهذا كانت تلك
الق�صائد قليال ما تقارب البكاء وتدنو منه.
جعل املتنبي املنابر التي كانت من �أهم و�سائل ن�شر املعرفة والفكر
والثقافة يف ذلك الع�صر تبكي على رحيل الرجل الكرمي الذي كان يجود
من عطاياه على النا�س ،وهنا ا�ستخدم املتنبي الكناية ليدل على و�صف
املمدوح ال��ذي كان كالمه م�ؤثرا حتى يف اجلمادات التي �أ�سفت على
فراقه ،فكيف احلال بكائن يخفق قلبه بني ال�ضلوع.
40
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�اب ا َ
خل� �ي � ُ�ر َع � ��ن َب� �لَ ��دٍ
ر َف � �غ� � َ
(غ � � � َ
�اب الأَم � �ي � � ُ
ك� � � ��ادَت ِل � � َف � �ق ��دِ ِا� � �س� ��مِ � � ِه َت �ب �ك ��ي َم � �ن� ��ا ِب � � ُرهُ)
•••
الغياب والرحيل من املوا�ضيع التي ت�سح لها الدموع يف �شعر املتنبي،
ال�سيما الن�ساء ،خا�صة �إذا كان امل�سافر هو املتنبي ذاته .وهنا جند امر�أة
تبكي فراق املتنبي ورحيله عنها ،وقد �أحزن املتنبي بكا�ؤها حتى كان
يرجو لو ر�أت تلك املر�أة الباكية الرجل الذي يريد �أن يق�صده وي�سافر
�إليه ،لعلها تعذره على رحيله عنها وفراقه لها �إذا ر�أته وعرفت خ�صاله
احلميدة ،وهذا من �أجمل �أبيات املديح يف �شعر املتنبي.
(ي � � ��ا َل � � �ي� � ��تَ ب� � ��ا ِك � � � َي � � � ًة �� �َ�ش � �ج� ��اين َدم � � ُع � �ه� ��ا
َ
َن � � َ�ظ� � � َرت �إِ َل � � �ي� � � َ�ك َك� �م ��ا َن � � َ�ظ � � ُ
�رت ف � � َت � �ع� ��ذِ را)
وال يقت�صر البكاء لدى رحيل املتنبي على الن�ساء فقط ،فقد يبكي
الرجال �أي�ضا رحيله ،وال�شك �أن البكاء الذي ي�شيع به النا�س فقدان
�شاعرهم بكاء ي�ستحق �أن يخلد يف ال�شعر .ويجدر االنتباه �إىل �أن املتنبي
مل يبك �ساعة الرحيل على من خالهم دونه وان �أحزنه �أمرهم.
( َر َح � � �ل� � ��تُ َف � � َك� ��م ب � � ��اكٍ ِب� � ��أَج� � �ف � ��انِ � � �ش� ��ادِنٍ
َع� � �لَ � � َّ�ي َو َك � � � ��م ب� � � ��اكٍ ِب � � ��أَج � � �ف� � ��انِ � َ��ض� �ي� � َغ � ِ�م)
ومن �أجمل �صور البكاء يف �شعر املتنبي تلك التي ي�صف فيها حلظة
ال ��وداع ،فالدمع يف العيون مينع ر�ؤي��ة الأح�ب��ة حلظة ال ��وداع ،ويحرم
املتودعني من ر�ؤية بع�ضهم كي يتزودوا من ر�ؤية بع�ضهم قبل الفراق،
وكان الدمع هنا يعيق �أن يعي�ش الأحباب حلظات الفراق ال�صعبة كما
ي�شتهون ،وهنا يبدو الدمع مفرقا قبل الفراق ،ولي�س متنف�سا للتعبري
عما يختلج يف النف�س من م�شاعر احلزن ،وهذه من ال�صور املتفردة يف
�شعر املتنبي .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن املتنبي قد يبدو م�شاركا الآخرين
يف بكائهم.
( َع � ��� ِ��ش � � َّي � � َة َي � �ع� ��دون� ��ا َع � � � ِ�ن ال � � َن� � َ�ظ � � ِر ال � ُب �ك��ا
ُ
َو َع � � ��ن َل � � � � َّذ ِة ال � � َت� ��ودي � � ِع َخ � � ��وف ال � � َت � � َف � � ُّرقِ )
•••
جند هنا �أن املتنبي يبكي لوعة الفراق ،ولكنه ال يبكي منفردا،
وال يبكي �شخ�صا بعينه� ،أو قوما يخ�صهم ببكائه دون باقي الب�شر ،بل هو
يطلق حكمة بليغة ،وما �أكرث هذه احلكم يف �شعر هذا ال�شاعر املفكر،
مع مالحظة �أن املفردة �أتت ب�ضمري املتكلم وان كانت ب�صيغة اجلمع
(نبكي) وهذا له داللة غري خافية.
( َن� �ب� �ك ��ي َع� �ل ��ى ال� � ُدن� �ي ��ا َوم� � ��ا مِ � ��ن َم �ع ��� َ�ش��رٍ
َ
َج � � َم � � َع � �ت � � ُه � � ُم ال � � ُدن � �ي� ��ا ف� � �لَ � ��م َي � � َت � � َف � � َّرق� ��وا)
وتبلغ اللوعة ذروتها حلظة الوداع حتى يدعو املتنبي الطلل لت�شاركه
البكاء ،وهنا �أتى البكاء ب�صيغة اجلمع حيث املتنبي ال يبكي منفردا ،وال
يبكي �أمام النا�س ،ولكنه �إذا بكى حقا فلم�صاب �أليم ،لهذا يجد �أن من
حقه �أن ت�شاركه حتى اجلمادات �شجوه وبكاءه.
(�إِث � � � � � � ِل� � � � � ��ث َف � � � � � ��إِ ّن� � � � � ��ا �أَ ُّي � � � � �ه � � � � ��ا ال� � � َ�ط � � �لَ � � � ُل
َن� � �ب� � �ك � ��ي َو ُت � � � � � � � � � � � ��ر ِز ُم حَت � � � َت � � �ن� � ��ا الإِب � � � � � � � � � ُل)
ويف بيت �آخ��ر جند املتنبي يبكي قرب الطلل �أي�ضا ،وهو ي�ستعيد
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أدب وثقافة
مرتني ،يف ت�أكيد من املتنبي على غلبة البكاء عليه وت�أثره مبا جرى،
فتتابعت نوبات البكاء عنده.
( َق� � ��د ك� � ��ا َن مَي � َن � ُع �ن ��ي ا َ
حل � �ي � ��ا ُء مِ � � � َ�ن ال � ُب �ك��ا
َف � ��ال� � � َي � ��و َم مَي� � � َن� � � ُع� � � ُه ال � � ُب � �ك� ��ا �أَن مَي� � َن� �ع ��ا)
ولكن �سرعان ما يرى املتنبي �أنه �إذا ابتعد عمن يبكي عليه خري له،
فك�أنه هنا يخاطب نف�سه كي يق�صي طيف املحبوب عن خميلته كيال
يبكي دون جدوى على املحبوب املفارق.
(�أب� � � � �ع � � � ��دي ف� ��ال � �� � �س � �ل � � ُّو �أج� � � �م � � ��ل ع � �ن ��دي
م� � ��ن ح � �� � �ض� ��ور ال � �ب � �ك� ��ا ع � �ل� ��ى ال � � � ُغ � � � ّي � ��اب)
ومع ذلك ن�ستطيع القول �إن البيت ال��ذي يرى املتنبي فيه ال�سلو
�أح�سن عنده من البكاء هو من دافع احلياء ال غري ،فبعد حترر امل�شاعر
املكبوتة من �سجنها يبكي املتنبي كغريه من النا�س ،بل لعله يبكي �أكرث
من �سواه لرهافة ح�سه و�سمو م�شاعره ،ال�سيما عندما ينفرد بنف�سه
بجانب �آثار الأحباب التي كانت ت�ستمطر الدمع من عيني املتنبي ك�أنه
الغيمة ال�سخية.

ذك��ري��ات الأح�ب��ة الذين خلفوا �آث��اره��م يف الأر���ض التي �صارت بلقعا
برحيلهم ،مثلما خلفوا يف قلبه احل�سرات فغدا القلب خاليا من ال�سرور،
ويت�صاعد احلزن يف ف�ؤاد املتنبي حتى يخال الطلل ي�شكو بدوره ق�سوة
الفراق ،في�شكو للمتنبي احلزن الذي فاق حزنه ،حتى �أنه ح�سد املتنبي
على قدرته على البكاء بينما هو ال ي�ستطيع البكاء لأنه برحيل الأحباب
مات من �شدة احلزن ،لذلك حزنه �أ�شد من حزن املتنبي.
(�أَب � � � �ك� � � � َ
�اك �أَ َّن � � � � � � َ�ك َب � �ع � ��� �ُ�ض َم � � ��ن � � َ�ش� � َغ� �ف ��وا
َ
َ
مَل �أب� � � � � ��كِ �أنيِّ َ َب � �ع � ��� �ُ�ض َم � � ��ن َق � � َت � �ل� ��وا)
وقد �أورد املتنبي البكاء بت�صريفات �شتى ،و�أتى ب�ضمري املتكلم يف
�صيغة اجلمع (نبكي) ولكنه يف البيت التايل يورد ال�ضمري ب�صيغة املفرد
املتكلم (بكيت) وتتناوب نوبات البكاء فرتد مفردة البكاء مرة �أخرى
بت�صريف خمتلف (ابكيا) داللة على �شدة احلزن الذي يحر�ض على
البكاء ،وينزل الدموع اجلمة من عيني �صاحب الدمع الع�صي.
( َب � �ك � �ي� ��تُ ي � ��ا َرب� � � � � ُع َح � � ّت � ��ى ِك � � � � ُ
�دت �أَب �ك �ي �ك ��ا
َو ُج � � � � � � ُ
�دت ب � ��ي َو ِب � � � َدم � � �ع � ��ي يف َم� �غ ��ان� �ي� �ك ��ا)
•••
نلحظ ك�أن املتنبي كان ي�شعر باحلياء �إذا بكى ،لهذا كان يزج
بكاء الثكل
دمعه ،وال يبكي �إال بعد �أن يغلب احلزن نف�سه فال يقدر على منع عينه من
�إذا ك��ان املتنبي على ق��وة �شكيمته ،و�شدة عزميته ،ي��رق قلبه يف
ذرف الدموع احلرى .وجنده هنا ظل متما�سكا حتى اللحظات الأخرية حلظات ال�سفر ،فيبكي مع من يبكون� ،أو يبكي منفردا منطويا على
�أمام املع�شوقة التي اختارها قلبه ،ولكن بعد رحيلها غلب عليه احلزن �أحزانه ،فكيف حاله �إذا كان هذا الوداع هو الفراق الأبدي .فالذاهب
ف�أخذ يبكي .ومن اجلدير بالذكر �أن هذا البيت ورد فيه ذكر البكاء قد يعود مهما طال ال�سفر ،فيجتمع مع خالنه مرة �أخرى ،ولكن امليت هو
الراحل دون �أوبة ،فلي�س ثمة �أمل يف اللقاء من جديد.
نبد�أ البحث يف ه��ذا اجلانب من �شعر املتنبي مع رثائه لأ�صغر
الأموات الذين رثاهم يف ديوانه .ومن اجلدير باملالحظة هنا �أن املتنبي
ال ي�صف لوعة احلزن على امليت الطفل ل�صغر �سنه ،بل يبكيه عندما
يفرت�ض �أنه �سيكون لو طال به العمر �سيدا يف قومه ،فهو من �أ�صل كرمي.
وهذا ما ي�ستدعي البكاء يف ر�أي املتنبي الراثي.
( َومِ � � �ث� � � ُل � � َ�ك ال ُي� �ب� �ك ��ى َع � �ل� ��ى َق � � � ��د ِر � �ِ�س� � ِّن� � ِه
َو َل� � � ِك � ��ن َع� �ل ��ى َق � � ��د ِر امل َ� �خ� �ي� �لَ� � ِة َوالأَ� � � �ص� � ��لِ )
•••
كما ي�ؤكد املتنبي �أن انتهاء مرا�سم الت�شييع ال تعني نهاية البكاء،
فمن له يف قلوبنا مكانة كبرية نبكيه كلما مر يف خاطرنا وذكرناه و�إن
�صار حتت الرتاب ،ونخاطبه و�إن كان ال ي�سمعنا .وهو يف البيت التايل
يرثي رجال كرميا كان يجود على النا�س من ف�ضله ،وعندما مر به �سائل
ن�سي �أن ي�س�أل العطايا ،فقد �شغله البكاء عن طلبها ،وكيف ال يكون الأمر
كذلك و�صاحب القرب كان خري من يعطي من يق�صده .وهنا جند مفردة
البكاء ت�أتي فعال م�ضارعا داللة على البكاء يف الوقت الراهن ،وكم�صدر
يف داللة على �أن البكاء حالة م�ستمرة على حادث املوت وان كان فعل
املوت م�ضى وانق�ضى �أمره.
(ي� � � � � � � � � ُّر ِب� � � � � � َق� � �ب� � �رِكِ ال� � � �ع � � ��ايف َف � � َي � �ب � �ك� ��ي
مَ ُ
َو َي� � ��� � �ش� � � َغ� � � ُل� � � ُه ال� � � ُب� � �ك � ��ا ُء َع � � � � ِ�ن ال � � ��� � ُ��س � � ��ؤالِ )
•••
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املهرجانات...
ج�سر ثقايف للتفاعل احل�ضاري

�سها �شر ّيف

الثقافة هي هو ّية ال ّأم��ة وعنوان بنائها مت�ض ّمنة العقائد وامل�ع��ارف والقيم وال ّلغة واملقد�سات
والعادات والأخالق والقوانني والفنون والأفكار  .وتوا�صل الثقافة العرب ّية انت�شارها يف الغرب وخا�صة
يف ميادين اللغة والأدب واملخطوطات العرب ّية والرتجمة .
والثقافة مت ّثل القيم واملبادئ الثابتة التي تقوم عليها احل�ضارة  ،واحل�ضارة �أ�سمى العالقات
الإن�سانية املتثاقفة بالعدالة واملبادئ  .واملثاقفة هي التبادل الثقايف والت�أثري املتبادل بني ال�شعوب.
وتلعب املهرجانات  -كما هي الرتجمة  -دوراً مهماً يف التفاعل الثقايف بني ال�شعوب ويف التعريف
بثقافة البلد وغناها احل�ضاري والك�شف عن ثراء الثقافة العرب ّية و�إعطاء �صورة رائعة عنها للغرب-
حيث تقوم بدور هام يف نقل القيم واملعارف املختلفة والآداب واملفاهيم والواقع االجتماعي والثقايف
وال�سيا�سي للثقافات الأخرى املختلفة كما تقوم بالتعريف ب�آدابنا ونقلها ب�صورتها ال�صحيحة.

ومن املهرجانات التي �ساهمت يف التعريف على ثقافتنا العرب ّية –
مهرجان الثقافة العرب ّية الذي �أقامته جمعية «كالتري بولي�س» بجزيرة
كريكريا اليونان ّية  ،و�ضم طيف ًا من الن�شاطات الثقافية والرتفيهية
و�أ�سهمت فيه بلديات �إيطالية وهيئات ثقاف ّية يونان ّية و�أوروب ّية ،و�شمل
املهرجان حما�ضرات بالتاريخ ،وتاريخ الفنون الإ�سالمية ،ومو�ضوعات
يف حوار احل�ضارات والرحالت العلم ّية والتجارية بني ال�شرق والغرب.
كما عر�ض املهرجان �أف�لام فيديو ومنتجات يدو ّية عرب ّية ،وكتب ًا
تتحدث عن العامل العربي ومنتجات من املطبخ العربي.
ولتعميق التعاون وتعزيز العالقات بني م�صر واليونان �أقيم
املركز الثقايف امل�صري يف اليونان ويهدف هذا املركز �إىل
�إب��راز دور م�صر الثقايف ،مع الرتكيز على العالقات
الثقاف ّية والعلم ّية املمتدّة واملت�شعبة بني م�صر والعامل
العربي وال�ي��ون��ان منذ فجر التاريخ حتى الوقت
احلا�ضر ،ومن ن�شاطاته الكثرية � :إظهار نقاط
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التالقي بني الثقافتني العربية واليونانية ودع��م الدرا�سات العرب ّية
وامل�صر ّية ،وم�شاركته يف احتفالية نهر النيل التي تقام �سنوي ًا حيث قام
يف �إحدى االحتفاليات بعمل مطبوعات تعر�ض تط ّور العمارة امل�صر ّية
على �ضفاف النيل ع�بر الع�صور الفرعونية واليونان ّية والرومانية
والقبطيّة والإ�سالميّة.
ولزيادة التبادل والتوا�صل يف املجاالت الثقاف ّية والفن ّية والفكرية
يقام الكثري من املعار�ض ونذكر منها :معر�ض الإ�سالم يف �صقلية.
وتُعترب الدكتورة �شريين مال من �أبرز وجوه احلركة الت�شكيل ّية يف ايطاليا،
وقد ح�صلت على جائزة الإب��داع الأوىل يف �إيطاليا للفن الت�شكيلي يف
العام  ،1996و�شاركت يف عدّة معار�ض فرد ّية وجماع ّية يف �إيطاليا ودول
�أوروب ّية �أخرى ،كان �آخرها يف املركز الثقايف العربي يف مدريد.
والفنان الت�شكيلي الليبي �سامل التميمي مت اختياره �سنة 2007
من قبل ناقدة ت�شكيلية و�أ�ستاذة النقد والفن املعا�صر بجامعة بالريمو
لإقامة معر�ض الفن الليبي املعا�صر يف بالريمو -وقد قيل عنه �إ ّنه يقيم
انت�سب �إليه ومعرفته اجليدة به وبني ليبية
ج�سر ًا بني الفن الغربي الذي
َ
بح�ضارتها وب�ألوانها التي ينحدر منها.
ومن املعار�ض التي حت��اول بناء ج�سور بني احل�ضارتني ال�شرق ّية
وال �غ��رب � ّي��ة وت �ع��زز ال �ع�لاق��ات الثقافية بني
ال�ب�ل��دي��ن وت�ستعر�ض
امتزاج الفن
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الإيطايل بالفن ال�سعودي على �سبيل املثال ال احل�صر  -معر�ض ( نوافذ)
الذي �أقيم يف 10-6-2009م ب�إيطاليا  -يف متحف روما ترا�ستيفريي .
ا�شرتكت يف تنظيمه جمعية النه�ضة ووزارة الثقافة ال�سعودية وال�سفارة
الإيطالية .ويهدف املعر�ض �إىل التعريف بثقافات الآخر وكيفية االندماج
فيها والتعامل معها بخط متواز يحفظ لكل ثقافة خ�صو�صيتها .كما �أنه
يهدف �إىل دعم العالقات الفكر ّية والثقاف ّية بني ال�سعودية و�إيطالية
والتبادل املعريف والتوا�صل بني الثقافتني وتبادل اخلربات واال�ستفادة
من التجارب الن�سائ ّية يف املجتمعات الأخ��رى وبالتعاون مع ال�سفارة
وع َ
ر�ضت فيه املهارات الفرد ّية التي تتمتع بها امل��ر�أة يف
الإيطاليةُ .
خمتلف جم��االت احلياة يف كلتا الثقافتني من ِح��رف يدوية وت�صوير
فوتوغرايف و�أدب وطبخ �شعبي.
ولقد ّ
نظمت و�شاركت الف ّنانة الت�شكيل ّية العرب ّية املقيمة ب�إيطاليا
(فاطمة لوتاه ) مبعر�ض يف �إيطاليا �شارك فيه ثالثون ف ّنان ًا ت�شكيل ّياً
حيث �شاركت بلوحاتها عن ( امل�أ�ساة العراق ّية ) .وتُعد مثل هذه الأن�شطة
مبثابة تعاون ثقايف غايته ن�شر الود و�إذكاء روح التقارب بني البلدين.
ولأهم ّية ال ُبعد الثقايف يف العالقات بني �إيطاليا وم�صر تقوم كل
دولة بتنظيم العديد من الأن�شطة الثقاف ّية (معار�ض  -عرو�ض فن ّية -
ندوات�-أم�سيات �إعالم ّية و�سياح ّية ) من خالل املركز الثقايف امل�صري
بروما ،ونظريه الإيطايل بالقاهرة  ،والأكادمي ّية امل�صر ّية للفنون بروما
 ،وت�ضم هذه الأكادمي ّية متحف الآثار امل�صر ّية بروما ،وقاعة معار�ض
الفنون الت�شكيل ّية ومتحف الفن امل�صري احلديث ،ومتحف الإيچبتومينيا
ال��ذى ي�ضم جمموعات خمتارة من الأث��اث امل�صري على الطراز
الفرعوين من مقتنيات امللك
فاروق الأول ملك م�صر
ال���س��اب��ق .وت�ه��دف
الأك ��ادمي� �ي ��ة
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امل�صرية للفنون بروما �إىل ن�شر الفنون والثقافة امل�صرية والعربية يف
�إيطاليا والتعريف بها  ،ومزج الإبداع امل�صري بالفنــون الإيطالية ب�شكل
متوا�صل وذلك من خالل معار�ض الفنون الت�شكيل ّية ومعار�ض للحرف
التقليد ّية امل�صرية وتقدمي العرو�ض املو�سيق ّية وعرو�ض للفنون ال�شعب ّية
وعرو�ض خا�صة لأف�لام ال�سينما امل�صرية وامل�شاركة يف املهرجانات
ال�سينمائ ّية الدول ّية بح�ضور املخرجني امل�صرين ،والعرو�ض امل�سرح ّية
املعا�صرة ،وت�ق��دمي حم��ا��ض��رات ع��ن علوم الآث ��ار امل�صر ّية ،وكذلك
حما�ضرات عن التاريخ والأدب امل�صـري والعـربي باللغتني العـرب ّية
والإيطـال ّية.
ولأن الفن هو الطريق احلقيقي للتوا�صل واحل��وار وهو جزء من
الثقافة العرب ّية والإ�سالم ّية ولتعزيز ال�صالت الثقاف ّية بني العرب
وفرن�سا فقد افتتح يف متحف اللوفر ق�سم خا�ص بالفن الإ�سالمي .
ويقيم املتحف ما يقارب ع�شرة �آالف قطعة فنية ن��ادرة وي�ضم �أ�شهر
و�أهم جمموعات ال�سجاد يف العامل و�أعمال اخلزف وامل�شغوالت اخل�شبية
واملعادن والأحجار الكرمية وهناك ترتيب زمني لتطور الفن الإ�سالمي
املر�صعة
ويف املتحف �أي�ض ًا �أف�ضل جمموعة يف العامل من الأواين املعدنية ّ
الفاخرة التي ُ�ص ِنعت يف �سورية خ�لال القرن الثالث ع�شر � -أي يف
ي�ضم اجلرن الأ�شهر الذي ُ�ص ِنع يف حقبة املماليك
احلقبة الأيوب ّية .كما ّ
ّ
(. )1250-1517وم��ن القطع التي �ض ّمها املتحف حت��ف فنية من
البالطات امل َلكية يف العامل الإ�سالمي وجميعها تقدم ملحة عن الثقافة
الفن ّية الغن ّية التي كانت دائما موجودة يف ال�شرق الأو�سط ويجدر بالذكر
ب�أن هذا الق�سم مت افتتاحه بعدما و َّقع الرئي�س الفرن�سي نيكوال �ساركوزي
مع �سمو الأمري طالل بن عبد العزيز ر�سالة اتفاق بهذا ال�ش�أن.
ومن املراكز الثقافية التي تُعنى مبد ج�سور احلوار احل�ضاري ون�شر
الثقافة العرب ّية يف فرن�سا املركز الثقايف للرتاث العربي والذي يهدف
�إىل خلق ج�سر ثقايف حقيقي بني فرن�سا والعامل العربي و�إىل تعميق
املعرفة باملجتمع العربي و ح�ضاراتهم وثقافاتهم ولغتهم .وت�شجيع
احلوار الثقايف بني املجتمعني العربي والفرن�سي عرب م� ّؤ�س�ساته الثقاف ّية
املختلفة .وهو �أول مركز ثقايف يف �أوروبا ّ
ينظم احتفالية اليوم العاملي
للغة العرب ّية وكان ذلك يف 15دي�سمرب  2013مبدينة بوردو .كما يقوم
املركز الثقايف للرتاث العربي بتنظيم م�ؤمترات ومعار�ض دول ّية حول
الرتاث العربي و �أهميته يف تاريخ الإن�سانية.
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و�أي�ض ًا على �سبيل املثال ال احل�صر يف دور املعار�ض يف التعريف
بثقافة العرب �شارك الفنان الت�شكيلي امل�صري �أحمد عطيه الفقي يف
معر�ض نوردارت ب�أملانيا �. 2013أما الفنان الت�شكيلي ال�سوري �سعد يكن
فقد �أقام عام  1999بدعوة من معهد غوته – �أملانيا معر�ض ًا يف هامبورغ
ب�صالة مونيكابا�سك .وهناك الفنانة الأملانية الت�شكيلية هيرنيتا المب
التي حتظى منتجاتها امل�صنوعة من اخلزف املزرك�ش بخطوط وكلمات
عرب ّية بقبول �أع��داد كبرية من الأمل��ان املهتمني بالفن العربي واخلط
العربي واخلزف  ،وتقيم معر�ضها الدائم يف توبنغن  ،وتقول هيرنيتا:
« �إنّ ظاهرة الإ�سالموفوبيا ال عالقة لها بالفن ،فمعروف �أن الفن
واملو�سيقا هما ر�ساالت احل�ضارات لبع�ضها بع�ض ًا� ،أ ّما اخلزف املز ّين
باخلط العربي فهو يف الأ�صل �أحد فنون احل�ضارة الإ�سالم ّية ،ويجب
عدم تغيري نقو�شه حتى تظل الأ�صالة فيه باقية».
والفنان الت�شكيلي الفل�سطيني املقيم يف �أملانيا �إبراهيم هزمية
�شارك يف معر�ض للفن الت�شكيلي ( نحو النور) يف برلني وهدف هذا
املعر�ض فتح ج�سور للحوار الثقايف وامل�ساهمة يف �إظهار �صورة احلقيقية
للثقافة العربية.
�أما يف ا�سبانيا  -فعلى �سبيل املثال ال احل�صر -معر�ض( فيتور
ال�سياحي ال��دويل ) ال�سنوي مبدريد  .وت�أتي �أهمية امل�شاركة بهذا
املعر�ض �إطالع الغرب على العرو�ض ال�سياحية والأماكن الأثرية الوطنية،
وللتعريف بالثقافة العرب ّية و�أماكن اجلذب ال�سياحي يف البالد و�إبراز
مدى غنى ومت ّيز املنتوج ال�سياحي الوطني وم�ؤهالته الكبرية.
ومن املعار�ض التي تقام �أي�ض ًا وت�ساهم يف التعريف بثقافتنا العربية
( ملتقى احلدائق النحت ّية ال�سور ّية ) مبدينة املونيكار الإ�سبانية  ،وهو
�أحد امل�شاريع امل�شرتكة بني وزارة الثقافة وبلدية املونيكار بالتعاون مع
املركز الثقايف ال�سوري يف مدريد ومعهد الفنون التطبيق ّية يف دم�شق
وي��راف�ق��ه �إق��ام��ة �أ�سبوع ثقايف ��س��وري يف مدينة املونيكار م��ن خالل
ا�ست�ضافة حفالت مو�سيق ّية �سور ّية ومعار�ض فن ّية ت�شكيل ّية  .ويف عام
 2005م ّثلت املنحوتات ال�ست املنجزة يف هذا امللتقى النحتي العالقة
التاريخية املتج ّذرة بني �سورية و�إ�سبانيا .وداللة على هذه العالقة قدم
�أحد النحاتني امل�شاركني فيه (غاندي اخل�ضر) عم ًال مي ّثل �إن�سان ًا من
مدينة املونيكار الإ�سبان ّية يرفع يده على جبينه متجه ًا بنظره �إىل ال�شرق
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العربي ويتطلع �إىل �أق�صى نقطة فيه .
ّ
ويعد الفن الت�شكيلي �أف�ضل ممثل للنظر يف البنية االجتماعية
لل�شعوب ويقوم مبد ج�سور التبادل والتفاهم مع العامل وي�سعى لتو�سيع
املعرفة عما يجب عليه الفهم للفن العربي.
ومن �ضمن امل�ؤ�س�سات الثقافية التي تعنى مبد اجل�سور الثقافية ما
بني العاملني العربي والإ�سباين م�ؤ�س�سة ( �آراغواين ) يف �إقليم غاليثيا
وتعنى ب�إقامة املعار�ض وك��ان منها معر�ض الفن الت�شكيلي العربي
املعا�صر يف �إ�سبانيا  .كما تُقيم م�ؤ�س�سة �آراغواين �أ�سابيع عن الثقافة
العربية ومهرجان ًا لل�سينما العربية.
ومن �ضمن التعاون الثقايف بني رو�سيا والبالد العرب ّية فقد قام امللحق
ب�سام ال�سروي – امل�ست�شار الثقايف امل�صري ال�سابق يف
الثقايف الدكتور ّ
رو�سيا بنحت متاثيل لأدب��اء م�صريني مثل طه ح�سني وتوفيق احلكيم
وع ّبا�س حممود العقاد وعبد الرحمن اخلمي�سي ولل�شاعر حممود دروي�ش
و ّمت و�ضعهم يف اجلامعات الرو�س ّية ويف بع�ض مدار�س اال�ست�شراق .
ومن الفنانني الذين �سعوا �إىل م ّد ج�سور التوا�صل بني الثقافتني
الرو�س ّية والعرب ّية ولنقل واقع الثقافة العرب ّية والإ�سالم ّية من تراث
وع��ادات وتقاليد عريقة �إىل الأو��س��اط الرو�س ّية عرب لوحاته الدكتور
ال�سعودي (ح�سن غامن) عرب م�شاركاته يف املعار�ض الدول ّية  ،و�أقام
عدد ًا من املعار�ض يف مو�سكو يف �إطار ن�شاطات الأكادمي ّية ال�سعود ّية
مبو�سكو .
ّ
�أما منظمة التعاون العربي الرو�سي فت�سعى �إىل مد ج�سور احلوار
احل�ضاري والتعاون بني رو�سيا والعامل العربي تقوم بتنظيم �أيام الثقافة
العرب ّية يف رو�سيا ويتخلل هذا املهرجان العديد من الفعاليات الثقاف ّية
وال�سيا�س ّية والفن ّية واملعار�ض والفن الت�شكيلي العربي واملطبخ ال�شعبي
العربي وندوات �سيا�س ّية وثقاف ّية عا ّمة وحلقات حوار رو�سي عربي .
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يعترب متحف الأرميتاج من �أهم املتاحف يف العامل ،ويحتوي الق�سم
ال�شرقي منه الكثري من املخطوطات ال�شرق ّية والآثار الإ�سالم ّية  ،ولقد
منحت رو�سيا العرب �أر�ض ًا باهظة الثمن جمان ًا يف قلب عا�صمتها لبناء
(البيت العربي الرو�سي)
�أم��ا بريطانية فقد اهتمت بالفن الإ��س�لام��ي حيث ا�ست�ضاف
متحف «فيكتوريا و�أل�برت» معر�ض «جائزة جميل» وهو املعر�ض الذي
ي��روج للفنانني العرب املعا�صرين الذين ت�أثروا بالتقاليد الإ�سالم ّية
العريقة للممار�سة الفن ّية – وهو املعر�ض الذي مت �إن�شا�ؤه �أ�سا�س ًا بعد
�إعادة ت�صميم وافتتاح معر�ض جميل للفن الإ�سالمي مبتحف «فيكتوريا
و�ألربت» يف يوليو  .2006وقد ا�ستوحى الفنانون امل�شاركون يف معر�ض
«جائزة جميل» �أعمالهم من التنوع الرثي لتقاليد الفن الإ�سالمي.
كما �أقيم يف نوفمرب  2013معر�ض «قلم :فن الكتابة اجلميلة» يف
برمنغهام وفيه ق�سم تناول املخطوطات التاريخية ،وعر�ض عرب جمموعة
من الوثائق امل�ستعارة ق�صة تط ّور اخلط العربي منذ بداياته يف القرن
ال�سابع م��رور ًا بالكتب ال�صوف ّية من القرن التا�سع ع�شر وحتى الوقت
�ضم عدة خزانات للعر�ض؛ من �أهم
احل��ايل .ويف املعر�ض ق�سم �آخر ّ
حمتوياتها عدد من العلب التي كانت ت�ستخدم حلفظ �أدوات الكتابة.
ويف اخلتام رغم هذه اجلهود ولكن ال ميكننا الو�صول �إىل العاملية
وتعريف الغرب على �إرثنا الثقايف والإبداعي والإن�ساين من دون جهد
عربي م�ؤ�س�ساتي متكامل ،لذلك نتمنى دعم كل البناء امل�ؤ�س�سي امل�س�ؤول
عن الربامج الثقافية والإعالم ّية العرب ّية ليتع ّرف العامل ك ّله على الثقافة
العرب ّية و �إرثنا الثقايف الإبداعي والإن�ساين ،وتقدمي الدعم امل��ايل ،
وذلك لفتح نافذة لفهم املجتمعات العرب ّية والثقافة العرب ّية والإ�سالم ّية
ب�صورتها ال�صحيحة  .و كما يقول �أح��د عباقرة هذا الع�صر الكاتب
حممد ح�سني « �إن الق ّلة التي ت�ؤمن مبا تفعل هي التي تغيرّ التاريخ » .
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الرتاث ال�شعبي
والتقدُّ م التكنولوجي
الذي �أثقل كاهل احلكاية

�سريعة �سليم حديد

هي احلكاية بثوبها القدمي املزخرف باخليال واجلمال واملتعة� ..أ�ضفت على حياتنا الطفولية رونقاً وبريقاً
يخب ذلك الربيق البهي يف قلوبنا وقلوب
وت�أ ُّلقاً انعك�س على مر ال�سنني ,فلم ت�ضع معامل احلكاية يف نفو�سنا ومل ُ
من �سمعوا و�ألفوا وهجها.
َّ
�ترب على هذا الغذاء الروحي �إال ما قل ون��در .لكن جملة( :اح��ك يل
ي�ؤ�سفنا �أن الأجيال ال�صاعدة مل ت َّ
حكاية) ,ما زالت تفي�ض على �أل�سن ال�صغار ,وحت ِّرك توقاً يف دواخلهم حلكاية ما ,ي�صلون من خاللها �إىل �إ�شباع
رغبة ال�سماع واملتعة معاً
�أمر متعارف عليه �أن احل�ضارة �أثقلت كاهل
احلكاية فغدت يف ال�صف اخللفي �أم��ام ذلك
التقدُّم التكنولوجي الكا�سح .مل يعد ال�صغار
يف هذا الوقت يجل�سون حول اجلدات من �أجل
�سماع احلكاية ,فاجلدات مثل غريهن جرفتهن
و�سائل التوا�صل االجتماعي املتن ِّوعة ,و�إذا �ألح
ال�صغار على �سماع احلكاية ,ف�سوف يفتحن
له على ق�ص�ص وحكايات على (اليوت يوب)
وغريه.
حقيقة الأمر �أن �أمهات و�أجداد هذا الزمن
مل يعودا يحفظون احلكايات على ما كانت عليه,
و�إن وج��د من يحفظ �شيئ ًا ن��راه يتح َّفظ عليه
قناعة منه �أنه ال يتنا�سب مع �أفكار ومفاهيم هذا
الع�صر.
ً
ً
كذلك جند خالفا كبريا بني م�ؤيد لكتابة
احل�ك��اي��ات يف كتب خم�ص�صة ل�ل�تراث باللغة
ال�ع��رب�ي��ة الف�صحى ,وب�ي�ن م��ن ي��ري��د كتابتها
باللهجة العامية املتداولة ح�سب املكان الذي
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خرجت منه وتداولها الرواة .هذا مما �أدى �إىل
ت�ضييق اخلناق على احلكايات فلن جتد مكان ًا
�آمن ًا للظهور ,خا�صة �أن من يحفظها مات �أو
�شارف على املوت.
م��ن هنا يظهر ه��ذا ال��وج��ع ال��ذي �أ��ص��اب
ج�سد احلكاية ,فمنع عنها هواء البقاء و�سجنها
يف �صندوقها ال���س�ح��ري ال ��ذي رم ��اه ال�ت�ق�دُّم
التكنولوجي يف �أعماق الظلم والظلمات .ف�أية
معجزة ميكن لها �أن تخرج ذل��ك ال�صندوق
من عتمة الإهمال ,و�أي زمن كفيل با�سرتجاع
ذل��ك ال�بري��ق �إىل ��س�م��اوات جل�سات اجل��دات
وحولهن ال�صغار ولهيب فرقعات احلطب يف نار
املدف�أة؟!!!
وال��دك�ت��ور عبد ال ��رزاق جعفر يف درا�سته
عن ال�تراث ال�شعبي الق�ص�صي يف كتابه الذي
بعنوان :احلكاية ال�ساحرة .ي�ؤ ِّكد �أهمية تلك
احلكايات املتناقلة �شفوي ًا عرب الأجيال ,والتي
ال ي��زال ق�سم كبري م��ن النا�س يحتفظ بتلك

احلكايات ,ففي ذلك الزمان مل تكن موجودة
بعد تلك التطورات العلمية من �إذاع��ة وتلفاز
وغ�يره�م��ا ,ل��ذل��ك �أخ ��ذت احل�ك��اي��ات م�ساحة
وا�سعة من اهتمام النا�س وتفكريهم.
تظهر القيم الرتبوية للحكاية ,ومقدرتها
الفعلية على الدميومة واال�ستمرار ,كما تقف
يف ال�صف الأول من �أدوات الت�سلية وامل�سامرة:
يف�سر احلكاية العامل �أمام الطفل بكل
(�سوف ِّ
ً
يق�سر
أن
�
على
ا
أي�ض
�
ت�ساعده
�سوف
لكنها
ت�أكيد,
ِّ
ذاته ,و�أن يفهمها ,و�أن يحدد مو�ضعه يف العامل
الذي يكت�شفه...
�إن�ه��م يدخلون ه��ذا ال�ع��امل ال��وا��س��ع �شيئاً
ف�شيئ ًا ,وه��و ع��امل خم�ي��ف ,يثري يف نفو�سهم
ال�صغرية ع ��دد ًا ك�ب�ير ًا م��ن ع�لام��ات التعجب
واال�ستفهام ,لكن احلكاية قادرة على �أن تقدِّ م
لهم النجدة واملعونة والدعم� ).ص118ـ 119
لو عدنا بذاكرتنا �إىل الطفولة ,وحاولنا
ت��ذ ُّك��ر تلك احل�ك��اي��ات ال�ت��ي ك��ان��ت ترويها لنا
munrakae
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اجل��دات لوجدنا �أنف�سنا ن�ستغرب احلالة التي
كانت تنتابنا ,ونحن ن�ستمع �إىل تلك احلكايات,
ملاذا كنا نطلب �إعادتها با�ستمرار ,ملاذا كانت
ت�شغلنا ,وت�سيطر على تفكرينا وت�صرفاتنا؟
وعلى ال��رغ��م م��ن �أ�سئلتنا الكثرية ح��ول عدم
ت�صديق ما يروى لنا ,فبع�ض احلكايات كانت
تخيفنا ,بل وجتعل نومنا يف غاية ال�صعوبة,
ب�إمكاننا �أن نقول� :إن راوي احلكاية مل يكن
يراعي ح��دود حتملنا ملا ي��روي لنا من مواقف
خميفة� .أجلب مثا ًال �سمعته �شخ�صي ًا من جدَّتي
ـ رحمها اهلل ـ وقد كان عمرها حوايل الت�سعني.
حكت يل عن ق�صة �ست احل�سن والغول .حيث
كانت جتل�س يف ال�غ��رف��ة ,وال �غ��ول يف اخل��ارج,
فيحدِّ ثها من الطاقة ال�صغرية للغرفة�( :ست
احل�سن مدِّ ي �إيدك مل�صها �أح�سن ما �أقطعها من
ن�صها) اللهجة بالعامية طبع ًا.
ب���ص��راح��ة ك�ن��ت �أخ���اف ك �ث�ير ًا م��ن هكذا
ق�ص�ص ,لكنني تفاعلت معها ب�شكل غريب,
ف�أ�صر على معاقبة ال�غ��ول و�أت�ع��اط��ف م��ع �ست
احل�سن .والأمثلة كثرية ..ومع ذلك كنت �أطلب
من جدتي �إع��ادة الق�ص�ص كلما زارتنا .ففي
�إح��دى امل��رات �ص َّرحت ب�أنها قد م َّلت هي من
روايتها يل ,فقد حكت كل ما حتفظه .لكنني مل
munrakae
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�أم َّل �أنا ب�صدق.
ومع ذلك ,كنت �أ�ستمتع مبا �أ�سمع ,وخا�صة
�أن احلكاية تنتهي دوم � ًا بانت�صار اخل�ير على
ال�ش ِّر ,وبعقاب املذنب ,ومكاف�أة الإن�سان اجليد..
فهناك �إن�صاف وعدل ونهايات حكيمة...
هذا ما �صقل �شخ�صيتي عندما كربت ,كل
خم��اويف تال�شت حتى �إنني غ��دوت ال �أنفر من
الغول والعفاريت ,ومل تعد �صورها تقلقني على
العك�س متام ًا .وجدت �أن تلك احلكايات هي من
بنت �أخالقيات رائعة يف نف�سي على الرغم من
كل ما حتمل من خماوف وخرافة.
ـ لو نظرنا �إىل التوجيهات التي يجب على
ك��ات��ب ق�ص�ص الأط �ف��ال حالي ًا �أن يلتزم بها
لوجدنا �أن كل �أجواء احلكايات مل تعد موجودة.
على الكاتب �أال يذكر كلمة موت �أو اختطاف
�أو يثري �أي جانب من جوانب اخل��وف للطفل..
وك�أنه يعي�ش يف �صندوق بلوري عليك �أال تقرتب
منه لكي ال تخد�ش م�شاعره! وك�أنه غري موجود
على �أر� ��ض ال��واق��ع ,ف�لا م��وت وال خم��اوف وال
ح��روب وال دم��ار وال تهجري وال فقر وال ..وال..
فريط الرمان
وك�أنه يف عامل مثايل مالئكي نقي بهي.
كان يا ما كان يف قدمي الزمان ,كان هناك
تنت�شر احلكايات ال�شعبية يف بالدنا ,تختلف رجل يعي�ش يف قرية �صغرية مع زوجته ,وابنته
باختالف املناطق واللهجات ,تلك احلكايات اجلميلة (فريط الرمان).
املنت�شرة يف القرى ال�شرق َّية من مدينة حم�ص.
فهي ذات م�سار �سردي م�ش ِّوق ,و�أ�ساليب مذهلة
يف ال��دخ��ول �إىل عقل الطفل و�إث��ارت��ه� ,إ�ضافة
�إىل غرابة العنوان ,والنهاية التي تر�ضي رغبة
انت�صار اخلري على ال�شر.
ن�ستغرب �أي��ة عالقة تربط ب�ين حكاياتنا
واحلكايات العامليةَ ,مل هذا الت�شابه ,ومن �أين
ج ��اء؟؟ ك�ث�يرة ه��ي الأ�سئلة امل�ط��روح��ة ,ولكن
اجلواب يكمن يف املقارنة الدقيقة ,ويف البحث
عن نقاط اجلمال واملتعة والده�شة التي متتلكها
احلكاية الأ�صلية .مث ُال احلكاية العاملية( :بيا�ض
الثلج) املر�أة املغرورة تقف �أمام املر�آة ,وت�س�ألها:
هل يوجد �أجمل منها؟ فتجيب امل��ر�آة :ال �أجمل
منها �إال بيا�ض الثلج.
�إليكم حكاية ( :فريط الرمان) احلكاية
ال�ت��ي حكتها يل ج��دت��ي ,وه��ي م��ن احلكايات
املنت�شرة يف القرى ال�شرقية من حمافظة حم�ص
�أي�ض ًا:
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مل مي َّر وقت طويل على الأ�سرة ال�صغرية،
حتى ماتت ال��زوج��ة خم ِّلفة ابنتها الوحيدة،
وزوجها الذي مل ينتظر طوي ًال بعد موتها ,فتزوج
من امر�أة جميلة مغرورة .كانت تقف يومي ًا �أمام
الب َّوابة الكبرية لق�صر (�أبو ال�سند) ,وهي تقول:
يا ق�صر (�أب��و ال�سند) مني �أجمل مني ,و�أحلى
مني بهل بلد؟
رد �صوت من داخل الق�صر يقول( :ال �أجمل
منك ,وال �أحلى �إال (فريط الرمان).
غ�ضبت ال ��زوج ��ة ،ف �اتجَّ �ه��ت �إىل زوج�ه��ا
تخيرّ ه� ،إما برتكها �أو التخ ّل�ص من ابنته بقتلها.
قال ال��زوج :غ�ِّي�رِّ ي ,ب��دِّ يل ,فقرارك ظامل.
أحب ابنتي كثري ًا ,كما �أنَّ (فريط الرمان)
�أنا � ُّ
ً
حت ُّبك �أي�ضا ,وتقوم بكل ما تطلبينه منها ،ومل
ت�ؤذك يوم ًا.
�إال �أنَّ �إ�صرار املر�أة ،وعنادها ،دفعا الزوج
لال�ست�سالم لإرادتها ،فق َّرر �أن ي�أخذ ابنته �إىل
الوادي بحجة النزهة ليقتلها هناك.
�أم�سك يد (فريط الرمان) ,و�سارا م�سافة
ط��وي�ل��ة ،وه��و ي�ف� ِّك��ر ,ك�ي��ف �سيخرج م��ن ه��ذه
الورطة.
دب النعا�س يف عينيها ،وهي
�أنهكت الفتاةَّ ،
تقول :لنعد �إىل البيت يا �أبي ,لقد تعبت.
ر َّد الأب بحزن� :سنعود بعد قليل ,تعايل
لن�سرتيح حتت ظل هذه ال�شجرة ،ما �إن جل�سا,
حتى ا�ست�سلمت الفتاة للنوم ،وقد و�ضعت ر�أ�سها
على ركبة والدها ,وغفت ب�سرعة.
مل يطاوع قلب الرجل قتل ابنته اجلميلة،
فو�ضع حجر ًا حتت ر�أ�سها لتظن �أنها ما تزال
نائمة على ركبته .ثم ا�صطاد ط�ير ًا ,فذبحه,
و�أب�ق��ى �آث��ار ال��دم على ال�سكني ,ليكون دلي ًال
لزوجته على �أنه قتل ابنته ,كما طلبت ,وعاد �إىل
البيت حزين ًا على تركه فريط الرمان وحيدة يف
الوادي.
ا�ستيقظت الفتاة من نومها ،فلم جتد �أباها،
بحثت عنه يف كل اجت��اه فلم تعرث له على �أثر،
بكت ب�ح��رارة ،ا�ست�سلمت لقدرها ،وم�ضت يف
طريق ال تعرف �إىل �أين تتجه.
و�صادف �أن م� َّر بها ع��دد من ال�صيادين،
وبينهم اب��ن ال�سلطان .فقال لأ�صحابه“ :كل
ال�صيد لكم �إال هذه ال�صيدة يل “ .و�أ�شار �إىل
الفتاة ،و�أخذها �إىل ق�صره ,و�أعلن �أن��ه �سوف
يتزوجها غد ًا.
48
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يف هذه الأثناء ج��اءت امل��ر�أة املغرورة �إىل
الق�صر ,ووقفت �أمام بوابته الكبرية ,ت�س�أله( :يا
ق�صر (�أبو ال�سند) مني �أجمل مني ,و�أحلى مني
بهل بلد؟)
رد � �ص��وت م��ن داخ ��ل الق�صر ي �ق��ول( :ال
�أجمل منك ,وال �أحلى �إال (فريط الرمان) ,التي
عر�سها غد ًا على ابن ال�سلطان)
ا�شرتت امل��ر�أة م�شط ًا ،وغ��رزت الدبابي�س
ال�سامة بني �أ�سنانه ،ثم و�ضعته يف حمفظة ملأى
ب ��أدوات جتميل للن�ساء ,وانطلقت �صباح ًا �إىل
ق�صر ابن ال�سلطان متن ِّكرة.
عندما و�صلت ,راحت ت�سري حول الق�صر,
وهي ت�صيح :ما�شطة ..ما�شطة..
ف�سمعها اب��ن ال�سلطان� ,أم��ر احل��ر���س �أن
ي�سمحوا للمر�أة بالدخول كي تز ِّين عرو�سه.
دخلت امل��ر�أة �إىل غرفة (فريط الرمان),
وع�ن��دم��ا و�ضعت امل�شط يف ر�أ� �س �ه��ا� ,صاحت
الفتاة ,و�سقطت على الأر���ض .فان�س َّلت امل��ر�أة
هاربة ,فقد تو َّقعت �أنها ماتت حا ًال .لكن (فريط
الرمان) مل متت ,بل حت َّولت �إىل حمامة بي�ضاء
جميلة.
يف هذه الأثناء ,ذهبت امل��ر�أة املغرورة �إىل
ق�صر « �أبو ال�سند » ت�س�أله :ال�س�ؤال نف�سه.
ف ��أج��اب ال�صوت م��ن داخ��ل الق�صر « :ال
�أجمل منك ,وال �أحلى يف هذا البلد»  .ففرحت
كثري ًا ,واطم�أ َّنت.
حزن الأم�ير على فقده (فريط الرمان).
لكنه راح يعتني باحلمامة كل ي��وم ,يقدِّ م لها
احلبوب وامل��اء ,يحاول حمادثتها ,فقد �أحزنه
بكا�ؤها امل�ستمر ,وا�ستغرب عدم قدرتها على
ال�ط�يران ,على الرغم من �أن��ه ك��ان ي�ترك لها
النافذة مفتوحة.
ذات ي��وم �أم�سك بها ,راح مي�سح ر�أ�سها،
فوخزته الدبابي�س املغرو�سة فيه ،عندما نزعها,
عادت الفتاة �إىل و�ضعها الطبيعي� ،س�ألها :من
فعل بك هذا ؟
�أجابته بحزن :خالتي.
يف هذه الأثناء رجعت امل��ر�أة املغرورة �إىل
ب َّوابة ق�صر (�أب��و ال�سند) فوقفت ت�س�أله( :يا
ق�صر (�أبو ال�سند) مني �أجمل مني ,و�أحلى مني
بهل بلد؟)
فانطلق ال�صوت من داخل الق�صر يقول:
(ال �أج��م��ل م �ن��ك ,وال �أح��ل��ى �إال ف��ري��ط

الرمان).
فعرفت �أن الفتاة قد عادت �إىل طبيعتها،
فق َّررت الذهاب �إىل الق�صر م َّرة ثانية لتقتلها.
عندما و�صلت الق�صر خفية ,ر�أت �ه��ا الفتاة
ف�صاحت بخوف :هذه خالتي ,تريد قتلي.
ف�ألقى اب��ن ال�سلطان القب�ض عليها ،وهو
ي�صيح“ :اللي بحب ابن ال�سلطان ,يكترّ حطب
ونار”.
ف�أ�سرع النا�س ,وجمعوا كم َّية كبرية من
احلطب .طلب الأمري من خدمه� ,أن ي�شعلوا النار
لرتمى بها املر�أة املغرورة ،فتنال جزاء ما فعلت
يداها.
ن�لاح��ظ اللغة اجلميلة ال�ت��ي تتحدَّث بها
الق�صة ,وخا�صة يف مواطن ال�سجع( :يا ق�صر
(�أبو ال�سند) مني �أجمل مني ,و�أحلى مني بهل
بلد؟)
رد � �ص��وت م��ن داخ ��ل الق�صر ي �ق��ول( :ال
�أجمل منك ,وال �أحلى �إال (فريط الرمان) ,التي
عر�سها غ��د ًا على ابن ال�سلطان) .وه��ذه م ِّيزة
تت�صف بها احلكايات ال�شعب َّية ال�سورية بال �شك,
كما �أنها ت�ساعد املتلقي على احلفظ بطريقة ال
تن�سى �أبد ًا ,وتزيد من متعة �سماع احلكاية.
م��ن يتت َّبع تلك احل�ك��اي��ات ف�سوف ي�ضع
التعجب
على الكثري منها مزيد ًا من �إ��ش��ارات ُّ
واال��س�ت�ف�ه��ام ,منها م�ث� ً
لا ح�ك��اي��ة( :ال�شاطر
ح�سن) احلكاية ال�شعبية ال�سورية ,ال�شاطر
ح�سن الذي قطع �سبعة بحار ,وواجه �صعوبات
كثرية بغية الو�صول �إىل الأم�يرة (�ست بدور).
فقد ا�شتغل عليها �أح��د الإي�ط��ال�ي�ين ,وح َّولها
�إىل لعبة (م��اري��و) ال��ول��د الق�صري ال�ق��ام��ة,
ذو القبعة احل �م��راء ,واللبا�س الأزرق .ال��ذي
يواجه ال�صعوبات من وحو�ش وخفر ,و�أ�سماك
مفرت�سه ,وما �إىل ذلك ,لي�صل يف النهاية �إىل
الأمرية .هذه اللعبة اخلطرية ,و�أمثالها ,جاءت
مبثابة احلرب على عقول �أطفالنا ,بل وكبارنا
�أي�ض ًا ,فهي ت�سيطر على الفكر ,وترهقه ,ت�سبب
الكثري من الإزعاجات النف�سية واجل�سدية دون
�أن ي�شعر الطفل �أو الأهل بذلك.
م��ن ي��راق��ب م��ا ي�شاهده الطفل ال�ي��وم من
�أفالم كرتون ,وبرامج ,وم�سل�سالت للأطفال,
ف�سوف يجد �أنها ال تعر�ض �إال مزيد ًا من حاالت
ال��رع��ب وال�لام�ع�ق��ول م��ن ح�ي��ث ب�ن��اء احل��دث
وع��ر� �ض��ه ,وت���ش�ك�ي��ل ال���ش�خ���ص�ي��ات املخيفة,
munrakae
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بالإ�ضافة �إىل املو�سيقى امل��وت��رة للأع�صاب.
ه��ذا باملقارنة مع م�سرود احلكايات ال�شعبية
مبا حتمل من خوارق ,وعفاريت ,وما �إىل ذلك,
ف�سنجد �أنها �ألطف بكثري مما نراه اليوم.
ك� �ث�ي�رون ي� ��رون �أن ع �� �ص��ر امل�ع�ل��وم��ات�ي��ة
والتكنولوجية والتقدُّم العلمي يف كل املجاالت,
�أ�ضحى عامل ًا بدي ًال عن احلكايات ال�شعبية ,فهو
�أك�ثر تط ُّور ًا� ,إ�ضافة �إىل �أن��ه ينا�سب جمريات
الع�صر ,مقارنة باحلكايات ال�شعبية املليئة
باخلرافات.
لكن� ,إذا �ألقينا نظرة ب�سيطة على تلك
احل�ك��اي��ات ,على ال��رغ��م م��ن �أن �أبطالها من
اجلان والعفاريت ..ف�سوف نالحظ �أنها ت�ش ِّكل
خ�ط��وط� ًا عري�ضة الخ�تراع��ات ه��ذا الع�صر,
جاءت على �صهوة اخليال اخلالق ,فماذا يوازي
munrakae

ب�ساط الريح يف املا�ضي غري الطائرة يف الوقت
احلايل ,وماذا ت�شبه املر�آة ال�سحرية غري الهاتف
املحمول مث ًال ,وماذا يعني احلا�سوب ,واالنرتنت
وتوابعهما غري مارد م�صباح عالء الدين؟!
فالأمر يف الزمن املا�ضي �صدِّ ق �أو ال ت�صدِّ ق,
�أما اليوم ف�صدِّ ْق حتم ًا وبالت�أكيد.
وم��ن هنا يبدو لنا ع��امل اجل��ن والعفاريت
لي�س �أخيلة و�أوهام ًا ,بل هو خيال خالق ن�ضج
على مر ال�سنني وعرب مراحل التاريخ املختلفة,
وجت�سد يف االخرتاعات اليوم ,و�أي اخ�تراع مل
َّ
يكن يف �أ�سا�سه غري �شرارة حلم �أو فكرة ب�سيطة,
قد ال تخطر على بال؟!
�إن احلكايات ال�شعبية مبا حتمل من قيم
وجهت �سلوكنا نحو الأف�ضل,
ومبادئ وخيال ,قد َّ
ا��س�ت�ط��اع��ت �أن ت�ب�ع��د ت�ف�ك�يرن��ا ع��ن الأف �ع��ال

ال�شريرة ,وتر�شدنا �إىل طريق املحبة واخلري,
لقد ر�سمت معامل �شخ�صيتنا ,وختمت على
�أفكارنا بطابع املحبة واملعاملة الط ِّيبة ,وال�سعي
�إىل طريق اخلري..
كلنا يعلم ما قدَّمته حكايات �ألف ليلة وليلة
للمجتمع العربي والعاملي ,فهي تد َّر�س يف بع�ض
اجلامعات الغربية ,كثريون من الكتَّاب العامليني
قر�ؤوها وتركت �أثر ًا بالغ ًا يف حياتهم الإبداعية
مثل:غربييل غار�سيا ماركيز ,وباولو كويلهو,
وبورخ�س..
و�إن اختلفت طرق حفظ هذا الرتاث �سواء
كتب بلهجة �أه��ل املنطقة �أو باللغة العربية
الف�صحى ,فال ب َّد من ان يرتك �أث��ر ًا بالغ ًا يف
النفو�س.
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﻟﻴﻔﻜﻮ
ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺄﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت

إﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ  -ﺣﻔﻈﻪ ﷲ

ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﺠﻠﻮس اﻟﻤﺠﻴﺪ
داﻋﻴﻦ ﷲ أن ﻳﺤﻔﻆ ﺳﻤﻮﻩ وﻳﺮﻋﺎﻩ وﻳﻤﺘﻌﻪ ﺑﻤﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ
ﻟﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺨﻴﺮ واﻟﻌﻄﺎء
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Zebian Industries
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P.O.Box 5818, Sharjah, UAE
TEL : +971 6 512 40 00
EMAIL : info@zebian.ae
munrakae
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Proﬁt General Trading L.L.C.

(PGT) Founded in 2011 in Dubai (UAE) with
Representatives in Europe, Asia & Africa and
Close ties with major suppliers/manufactures
Worldwide.

Proﬁt General Trading L.L.C.

Dubai - United Arab Emirates
P.O. Box: 182190
Tel: +971 4 2955253
Fax: +971 4 2955263
mEmail:
u n r a kinfo@proﬁt-me.com
ae
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Proﬁt General Trading L.L.C.
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Dubai - United Arab Emirates / P.O. Box: 182190
Tel: +971 4 2955253 / Fax: +971 4 2955263
munrakae
Email: info@proﬁt-me.com

CANADIAN QUALITY

At Apotex we are committed to أدب وثقافة
helping enrich lives globally
by providing high-quality,
affordable pharmaceutical
products.
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Our Litigation services include resolution of:

Picture of H.H
Sheikh
Mohammed Bin
Rashid Al

Commercial disputes
Investment disputes and derivative actions
Civil disputes
Construction disputes
Lease Disputes
Employment disputes
Enforcement disputes
Patent rights
Real estate disputes

Other Services
. Litigation
. Arbitration
. Corporate
. Criminal Law

. Insurance and Reinsurance
. Oil and Gas
. Real Estate / Property

BUSINESS CONSULTANT – Specialized in FMCG
On behalf of Brand owner/manufacturer, we manage Distributors in GCC
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Eternity Technologies FZ-LLC
Al Hamra Industrial Zone, Al Jazeera Al Hamra
PO Box 35102, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
TEL : +971 724 33 535
Email : info@eternitytechnologies.com

TheSay Pharma head quartered in Dubai is a single window option for your
Entry into both CIS, Africa and GCC markets. We are the exclusive distributors
For all the companies whom we work with for the entire CIS, GCC and African
Markets. Currently, our portfolio includes anesthetics, vaccines, biosimilars,
Anti-asthmatics and anti-cancer drugs.

1101, The Oberoi Centre,
Business Bay, Dubai
mTel:
u n+971
r a k4a587
e 6443
Fax: +971 4 587 6443
Email: info@thesaypharma.ae
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Arabian Falcon Holidays
Established in 1999, Arabian Falcon Holidays is today the largest
Independent timeshare sales and marketing company in the
Middle East . We have thousands of satisfied clients throughout
The region, in Africa , and beyond.
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8th Floor Oud Mehta Tower
(Citibank) Bur Dubai. Umm Hurair 2.
P. O. Box 53435
Dubai, United Arab Emirates

Tel : +971 (4) 324 4775
Fax : +971 (4) 3424776
E : info@arabianfalcon.com
munrakae
W : www.arabianfalcon.com

IP Protocol INC

A trusted partner for your security journey
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IP PROTOCOL INTERNATIONAL NETWORKS
CONSULTANTS is a Systems Integrator based in RAK ,
UAE, with its main branch located in Cairo, Egypt. IP
Protocol offers consultation services, solutions and products
To a wide variety of customers, from Telco’s and Operators,
to Enterprises, to Small and Medium organizations, covering
The Middle East and Africa. IP Protocol boasts an impressive
Portfolio of best-of-breed, innovated products to cater for any
Requirements and deliver the most ﬁtting solution. IP
Protocol’s arsenal of cutting edge technologies, along with
The rich and unique combined experience of its professional
Staff, set it apart from the competition.

Security Systems & Solutions :

Security Professional Services :

Security Managed Services :

 Identity & Access Security
 Data Security
 End-Point Security
 Network Security
 Telecom Security
 Servers Security
 Cloud Security

 Vulnerability Scanning
 Penetration Testing
 Configuration Review
 Code Review
 Digital Forensics
 Incident Response

 Security Operation Center
 Security Outsourcing
 Threat Intelligence
 Brand Protection
 Managed Security Solutions

IP Protocol INC

A trusted partner for your security journey

munrakae

RAK Trade Freezone, PO Box 329506
Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Tel. No : +97172077546
Fax No : +97172041010
Mobile No : +971506003025

info@ipprotocolinc.com
www.ipprotocolinc.com
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A monthly magazine dealing with municipal and cultural affairs

Editorial
Stations

First Stop:
The Messenger of Allah, peace and
blessings be upon him, said: “Whoever travels a path in search of knowledge, Allah will easy for him the path
to Paradise.” Narrator: Al Tirmidhi
Second Stop:
Jealousy and envy are two exhausting
and tiring diseases, yet honest competition is necessary for progress, and
to benefit from others’ experience is a
holistic awareness.
Third Stop:
Abbas Mahmud Al Aqqad said, “Am
not reading to write or even to increase
my estimated age, am reading because
I have only one life in this world, and
one life isn’t enough to motivate my
conscience to move forward. Reading is the only method that gives more
than one life in the lifetime as it increases life in terms of depth, even if
it does not prolong it arithmetically.”
Fourth Stop:
Tewfik Al Hakim said, “How to get
my former self back? Yes, I lived happily without love just like a blind, until
you opened my eyes and allowed me
to be dazzled with the beauty around
me. Would you still love me if I went
back to the old me? Where I found my
first happiness!”
Fifth Stop:
O brother, do not turn away from me
Am not a coal neither you are a star

Munther Mohammed bin Shekar
munrakae
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RAK Ruler launches Date Beauty Contest Exhibition

His Highness
Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi,
Supreme Council Member and
Ruler of Ras Al
Khaimah, opened
the Date Beauty
Contest (Mazayna) exhibition, organized by Muftah Al Khateri at
his Majlis.
H.H.
Sheikh
Saud affirmed the
UAE›s
significant support for
date farmers as
part of its efforts
to achieve food security and diversify the agricultural
sector.
His Highness said the date palm was a blessing and

holds special value in the popular and cultural legacy of
the UAE. H.H. Sheikh Saud also highlighted the special care and attention paid by the founding father, Late
Sheikh Zayed bin Sultan, to the date palm.

Receptions of His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi

RAK Ruler, Saudi
Ambassador
discuss accelerating
economic cooperation

His Highness Sheikh Saud
bin Saqr Al Qasimi, Supreme
Council Member and Ruler
of Ras Al Khaimah, has received His Excellency Turki
Bin Abdullah Al Dakheel,
the Saudi Ambassador to
UAE, and discussed means
for fostering cooperation ties
between the two countries.
The meeting focused on
prospects for economic collaboration between the two
sides in Ras Al Khaimah.
Attending the meeting
were Sheikh Khalid bin Saud bin Saqr
Al Qasimi, Vice Chairman of the Investment and Development Office and
a number of key executives.
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Ruler of Ras Al Khaimah
receives New Zealand Ambassador

His Highness Sheikh Saud bin Saqr
Al Qasimi, Supreme Council Mem-

ber and Ruler of Ras Al Khaimah,
has received His Excellency Matthew
Hawkins, Ambassador of New Zealand to the UAE, who paid a courtesy
visit to H.H. Sheikh Saud on assuming
his duties as ambassador to the coun-
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try.
H.H. RAK Ruler wished
Hawkins success in his new
position through which he
will work to promote cooperative relations between the
UAE and New Zealand.
There are 30 companies
from New Zealand based in
the Emirate of Ras Al Khaimah to enhance their access to
GCC markets and the Middle
East Region and to benefit
from the investment opportunities, services and facilities
offered by the Ras Al Khaimah Economic Zones.

RAK Ruler receives
Mauritanian Ambassador

His Highness Sheikh Saud
bin Saqr Al Qasimi, Supreme
Council Member and Ruler
of Ras Al Khaimah, received
His Excellency Mohammed
Al Heiba, Ambassador of
Mauritania, whose diplomatic
mission in the UAE has commenced.
H.H. Sheikh Saud welcomed the newly appointed
Ambassador of Mauritania
and wished him success during his assignment.

Ruler of Ras Al
Khaimah receives Chinese Consul-General

His Highness Sheikh Saud
bin Saqr Al Qasimi, Supreme
Council Member and Ruler
of Ras Al Khaimah, received
Li Xuhang, Consul-General
of China in the UAE who offered greetings to His Highness on assuming his duties.
H.H. Sheikh Saud welcomed Li while wishing him
luck and success in performing his duties.
The number of Chinese
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companies registered in Ras
Al Khaimah have reached
over 300, which are involved in various trading,
industrial and professional
activities. The tourism sector also witnessed growth,
as the number of tourists
from China reached 4,000
this year, compared to
2,100 last year.

Ras Al Khaimah Ruler
receives Turkish Consul General

His Highness Sheikh
Saud bin Saqr Al Qasimi,
Supreme Council Member
and Ruler of Ras Al Khaimah, received H.E. Mustafa
İlker Kilic,Turkish Consul
General in Dubai.
H.H. Sheikh Saud welcomed the newly appointed
Consul General and wished
him success in his assignment.

RAK Ruler receives
outgoing Kenyan
Consul-General

His Highness Sheikh
Saud bin Saqr Al Qasimi,
Supreme Council Member
and Ruler of Ras Al Khaimah, has received outgoing
Consul-General of Kenya
in Dubai Kariuki Mugwe,
on the end of his tenure in
the UAE.
During the meeting, H.H.
RAK Ruler commended
the efforts made by the
Consul-General to support
and strengthen relations between the UAE and Kenya
at different levels, and
wished him success in all
his future assignments.

RAK Ruler receives
Nabati poets competing in Million’s Poet

His Highness Sheikh
Saud bin Saqr Al Qasimi,
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Supreme Council Member
and Ruler of Ras Al Khaimah, received a group of poets.
The poets are participating in the coveted «Abu
Dhabi-based Million’s Poet
Program», an annual competition organized by Culture
and Tourism Department
-Abu Dhabi, which attracts
several thousands of applicants from the UAE, and other Arab and Gulf countries. It
seeks to preserve the heritage
of Nabati poetry in the Arab
region and promote it to be at
the forefront of Arabic literature.
H.H. Sheikh Saud underscored the UAE›s efforts to
preserve and promote the
heritage of Nabati poetry in
the UAE and the Arab region.
The poets recited verses
praising the development
and progress being witnessed
by the Emirate of Ras Al
Khaimah under the leadership of His Highness Sheikh
Saud.

Ruler of Ras Al
Khaimah Welcomes
Citizens
Who Received a
Doctorate from the
University
of Manchester

His Highness Sheikh Saud bin Saqr
Al Qasimi, UAE Supreme Council
Member and Ruler of Ras Al Khaimah, received Doctor Ali Ghanim Al
Taweel, holder of a Doctorate in Strategic Thinking & Foresight, and Doctor Asma Hasan Al Nuaimi, holder of
a Doctorate in Happiness at work in
the UAE, from Manchester University, United Kingdom.
H.H. Ruler of Ras Al Khaimah, said
the regional and international achievements the UAE has accomplished,
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on a cultural and national level, is
a reflection of the country’s interest in higher education and scientific
research and its efforts to promote
knowledge amongst its citizens.
His Highness congratulated the
two doctors on this achievement and
wished them success in serving the
UAE.

Ruler of Ras Al Khaimah to
deposit a worker spent 38
years in his office

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al
Qasimi, Supreme Council Member and
Ruler of Ras Al Khaimah, bid farewell

to an Indian worker, Shulakal Kalengal
Abu Bakr, who spent 38 years working
in Ras Al Khaimah Government office.
H.H. the Ruler paid tribute to Abu Bakr
for his efforts and dedication to work,
which will be remembered by everyone – His Highness wished Abu Bakr
success in his life and a safe return to
his family in India.
H.H. Sheikh Saud that UAE will always be Abu Bakr’s second home and
he is welcome anytime.
The Indian expat, who started work
in 1981, said his meeting with His
Highness Ruler of Ras Al Khaimah
moved him.
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Saud bin Saqr appoints new CEO for RAKTDA

His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, has issued a resolution
regarding the appointment of Raki
Phillips as CEO of Ras Al Khaimah
Tourism Development Authority,
RAKTDA, to lead the authority’s
plans in the promotion and development of the emirate’s tourism infrastructure and its potential domestically and abroad.
The step marks the beginning of
a new phase of continuous development in one of the emirate›s most
vital sectors.
H.H. Sheikh Saud hailed the
tireless efforts and dedication of
Haitham Mattar, the former CEO
of RAKTDA, which resulted in en-

hancing the stature of the emirate as
one of the fastest tourist destinations
worldwide.
His Highness Sheikh Saud said:
«Mattar’s four years leading RAKTDA has resulted in a tourism strategy that has grown the reputation of
Ras Al Khaimah internationally and
put the emirate firmly on the world
map.
“I would like to thank Haitham for
his leadership of the authority and
for presiding over a phase of tourism
and hospitality development that has
seen exceptional levels of growth.
With his groundwork, we are very
well placed to move forward to the
next phase of development in our
thriving tourism industry under Raki
Phillips, who I welcome to his new

role,» said H.H. Sheikh Saud.
Phillips, who has worked for some
of the world’s most renowned global
brands, including Ritz-Carlton Hotels, Fairmont Hotels & Resorts and
Universal Studios Orlando, will be
responsible for delivering the authority’s Destination Strategy 20192021, which aims to attract 1.5 million visitors to the emirate by 2021
and 3 million by 2025.
RAKTDA’s first tourism strategy, which was launched in January 2016, introduced new tourism
demand generators, including the
world’s longest zip line and the
Middle East’s first via ferrata, both
of which helped position Ras Al
Khaimah as the region’s naturebased adventure hub.

RAK CP orders establishment
of Ras Al Khaimah Commercial Court

His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr
Al Qasimi, Crown Prince of
Ras Al Khaimah and Chairman of the Judicial Council,
ordered the establishment of
the Ras Al Khaimah Commercial Court.
The court will specialize
in commercial cases and employ specialist judges, in implementation of Law No. 1
for 2019 stipulating that the
new court will begin its work
by September.
The law also stipulates the
establishment of offices to
manage specialist commercial cases, by assessing the
cases before referring them
to judges.
Ahmed Mohammed Al
Khatri, Chairman of Courts
Department in Ras Al Khaimah,
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tem, which will rule on com-

mercial cases, reflecting the
support of H.H. Sheikh Mo-

hammed bin Saud for the development of the emirate’s
legal system.

H.H. Sheikh Mohammed

instructed working teams

to complete the necessary
preparations as soon as pos-

sible, to guarantee that the
court can begin its work by

its scheduled launch date, Al
Khatri added.

Al Khatri then thanked

H.H. Sheikh Mohammed,

said that the new court is a unique

addition to the emirate’s legal sys-

who is leading the continu-

ous development of Ras Al

Khaimah’s judicial system.
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A coordination meeting between RAK Police HQ and RAK
Municipality

Ras Al Khaimah
Municipality and
Ras Al Khaimah
Police
General
Headquarter discussed ways to enhance their cooperation in the context
of the UAE national goals. A delegation from RAK Police HQ visited Ras
Al Khaimah Municipality Department to discuss the
mechanism of cooperation and coordination between
the two sides. The meeting aimed to
strengthen the frameworks of communication, activate strategic partnership and achieve common goals
through which is sought to maintain
security and safety of society members.
During the meeting, the two parties addressed several topics such
as the mechanism of cooperation
and coordination, the most important obstacles encountered during
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the course of work and the various challenges that affect efforts to
serve the community. In addition to
addressing many issues, reviewing
opportunities for improvement and
highlighting solutions that will support their cooperation in the public
interest of the Emirate.
His Excellency Munther Mohammed bin Shaker, Director-General
of Ras Al Khaimah Municipality
Department, stressed the Munici-

pality’s keenness to enhance its relationship with its partners, emphasizing the role of Ras Al Khaimah
Police General Headquarter as a
strategic partner of the Municipality Department. H.E. underlined
that such meetings come within the
strategy of the Government, which
strives to have a happy society by
providing all comforts and safe
movement of individuals within the
Emirate.

munrakae

News

Issue No. 507 - 2019 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine

RAK Municipality meets Abu Dhabi International Market

Based on the cooperation between Ras Al
Khaimah Municipality
Department and Abu
Dhabi
International
Market. RAK Municipality organized a coordination meeting to
discuss means of cooperation and strengthen
relations between the
two parties. This meet
was in line with the
Emirate’s strategy of
achieving comprehensive development in all
fields and driving real
estate investment, thus
enhancing the economic sustainability of Ras Al Khaimah.
Mr. Mohammed Sultan Al Zaabi,

Director of Lands and Properties
Sector, Mr. Abdurrahman Khalifa,
Director of Real Estate Regulatory

and a number of directors and heads
of sections from both sides, attended the meeting.

As part of the ongoing efforts of Ras
Al Khaimah Municipality Department to achieve its
vision and mission
through strengthening its strategic
partnership
with
consulting offices.
Ras Al Khaimah
Municipality Department- Building Management
conducted a workshop within Barjeel
workshops series
targeting consultant offices.
During the two-day workshop,
regulations and tools provided by
the Municipality to consultants,
developers and entrepreneurs were
reviewed, requirements to be complied with when designing the pro-

ject according to building type were
identified. In addition to specifying
documents and drawings to be submitted as part of Building Permit
Request.
Ras Al Khaimah Municipality
Department will continue to con-

ducting these workshops on monthly basis in order to spread the benefit and ensure the wide participation
of both registered and external offices who would like to learn about
Barjeel requirements and methods
of compliance.

Building Management organizes Barjeel Workshop
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Value Engineering and its Applications in Constructional
Projects Training Course

Ras Al
Khaimah
Municipality
Department- Human Resources
Section, in in Ras Al collaboration with Sparkle
Training
Consultants,
organized a seven-day
training course at the Department HQ.
The training was presented by Prof. Eng.
Ahmed Mohamed Abdel
Alim, Professor at Faculty of Engineering- Helwan University, Egypt, a
member of the Egyptian
Code Committee and
the Arab Code Committees for Projects Management, a founding member of the
Egyptian Association for Consulting
Engineering and Project Management
Consultant and General Manager of
VEC Egypt.
The course aimed at introducing
value engineering -this method is designed to implement projects at the
lowest possible cost while maintaining
the performance efficiently required
without excessive cost or quality-, and
studying the applications of this meth-

od in the implementation of engineering projects. The course also included
the theoretical part of defining value
engineering, its development process
as well as the methods and means used
in value analysis with training on preparing value engineering study methods with illustrating different models
for functional analysis of elements.
It also included the organization of
several workshops to study and apply methods of preparing value engineering studies, different models for

functional analysis of elements and
systematically evaluate options and
alternatives to maximize value gained
while minimizing or maintaining cost.
The seven-day course was attended
by a group of specialized engineers
who are interested in this field. The
attendees praised the vast amount of
information and knowledge they received, which greatly contributes to
the enrichment of their knowledge.

“Clean Air, Healthy Environment” Initiative

Within the framework of Ras
Al Khaimah Government efforts
to achieve the vision and orientations of Ras Al Khaimah Government in protecting the environment and sustaining natural
resources, Ras Al Khaimah Municipality Department received
the Environmental Protection
and Development Authority in
Ras Al Khaimah.
The visit included the implementation of the initiative
launched by the Authority “Clean
Air, Healthy Environment”
which aims to test air quality to
ensure building safety.
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Professional Project Management Course at RAK Municipality

Ras Al Khaimah
Municipality Department- Training and Development Section
in coordination
with Ajman University-Learning
Center organized
a three-day course
entitled ‘Professional
Project
Management’.
Mr.
Amer
Bandar from Ajman University
presented
the
course where he
started with defining the project
and project management and highlighting means of
preparing a project. Mr. Bandar also
touched upon the basic terminologies
such as strategic planning, project

selection, reliability, timetables, risk
study and calculation. In addition, the
course covered types of contracts and
skills of successful project manager,
studying examples of application, and

identifying Microsoft Project.
At the end of the course, the participants praised the valuable input,
which they gained. Participation Certificates were also distributed.

Ras Al Khaimah Municipality
Department-Human Resources
Section organized
a training course
for its employees at Emirates
Association for
Social Development
entitled
‘Technical Report
Writing and Statistical Analysis
Skills’, which was
presented by Dr.
Najih Al Salehi.
The course addressed effective
technical reports
writing methods &
procedures and the principles of statistical data analysis.
Dr. Najih highlighted the common

errors in writing reports and means of
avoiding such errors; he also enhanced
the participants’ knowledge of effective communication skills.

Certificates of participation were

Technical Report Writing and Statistical Analysis Skills Course
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distributed at the end of the training
course.
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