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

كــاتــبــهــا ولــيــ�ــس بــالــ�ــشــرورة عـــن راأي 

البلدية.

يــخــ�ــشــع  املـــجـــلـــة  املـــــــــ�اد يف  تـــرتـــيـــب  ٭ 

لعتبارات فنية.

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

لدوريات اأخرى.

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

ن�شرت اأم مل تن�شر.
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حمطات

املحـــطـة الأولـــــــى: 

قال ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و �سلم - : » من �سلك طريقًا يلتم�س فيه علمًا، 

�سهل اهلل له طريقًا اإىل اجلنة «  رواه الرتمذي .

املحـــطـة الثانــــــية: 

الغرية و احل�سد مر�سان منهكان متعبان، و التناف�س ال�سريف �سروري للتقدم، و 

ال�ستفادة من خربات الآخرين وعي �سمويل.

املحـــطـة الثالـــــــثة:

قال عبا�س حممود العقاد: ل�ست اأهوى القراءة لأكتب، و ل اأهوى القراءة لأزداد 

عمرًا يف تقدير احل�ساب، و اإمنا اأهوى القراءة، لأن عندي حياة واحدة يف هذه الدنيا، 

و حياة واحدة ل تكفيني، و ل حترك كل ما يف �سمريي من بواعث احلركة، و القراءة 

دون غريها هي التي تعطيني اأكرث من حياة واحدة يف مدى عمر الإن�سان الواحد، 

لأنها تزيد هذه احلياة من ناحية العمق، و اإن كانت ل تطيلها مبقادير احل�ساب.

املحـــطـة الرابـــــعة:

و قال توفيق احلكيم: كيف اأرجع اإىل ما كنت قباًل؟ نعم ع�ست من غري حب و 

ع�سُت �سعيدًا، و لكنها �سعادة الأعمى الذي مل ير اجلمال، و لكنك فتحت عني الأعمى 

و جعلته يب�سر و ينبهر، فهل حتبه اإذا اأرجعته اإىل ظالمه الأول م�ستطيعًا اأن يجد 

�سعادته الأوىل

املحـطة اخلـام�شة:

قال ال�ساعر:

        يا اأخي ل متل بوجِهك عني           ما اأنا فحمٌة و ل اأنت فرقُد

منذر حممد بن �شكر

الفتتاحية
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حاكم راأ�ض اخليمة يفتتح معر�ض » مزاينة الرطب «

ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  افتتح 

املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة  معر�س الرطب يف راأ�س اخليمة 

“مزاينة الرطب” الذي ا�ست�سافه ال�سيخ مفتاح بن علي اخلاطري 
يف جمل�سه اخلا�س مبنطقة احلمرانية.

واأكد �سموه اأن الهتمام الذي توليه دولة الإمارات بقطاع النخيل 

والرعاية ال�ساملة للقطاع الزراعي ودعم املزارعني املواطنني ي�سهم 

ا�ستدامة  ي�سهم يف  وتنويع م�سادره مبا  الغذائي،  الأمن  تعزيز  يف 

هذا القطاع احليوي ، كما اأن النخلة لها مكانة خا�سة ملا حتمله من 

قيمة يف موروثنا ال�سعبي والثقايف ، م�سريًا اإىل الدور البارز للمغفور 

له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” برعاية هذه 

واحة  بعدها  الإم���ارات  لت�سبح  بها  والهتمام  الكرمية  ال�سجرة 

خ�سراء.

وي�سارك يف املهرجان هذا العام عدد من املزارعني املواطنني 

من خمتلف اإمارات الدولة.
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ا�شتقبالت �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي 

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل 

�سفري اململكة العربية 

ال�سعودية

ا���س��ت��ق��ب��ل ���س��اح��ب ال�����س��م��و 

القا�سمي  ال�سيخ �سعود بن �سقر 

ع�سو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س 

اخليمة �سعادة تركي بن عبداهلل 

العربية  اململكة  �سفري  الدخيل 

ال�سعودية لدى الدولة.

ورح������ب ����س���اح���ب ال�����س��م��و 

بال�سفري  اخليمة  راأ����س  ح��اك��م 

التوفيق  ل��ه  متمنيًا  ال�سعودي، 

عمله  م��ه��ام  اأداء  يف  وال��ن��ج��اح 

بني  التعاون  ع��الق��ات  يعزز  مب��ا 

العربية  واململكة  الإم��ارات  دولة 

ال�سعودية.

اأوجه  ا�ستعرا�س  اللقاء  خالل  وجرى 

التعاون امل�سرتك بني البلدين و�سبل تطوير 

القائمة  والقت�سادية  التجارية  العالقات 

وتعزيزها يف اإمارة راأ�س اخليمة.

بن  خ��ال��د  ال�سيخ  ال�ستقبال  ح�سر 

رئي�س  ن��ائ��ب  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود 

والتطوير  ال�ستثمار  مكتب  اإدارة  جمل�س 

وال�سيخ �سقر بن �سعود بن �سقر القا�سمي 

و�سعادة عبدالعزيز الزعابي ع�سو املجل�س 

الوطني الحتادي.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل �سفري 

نيوزيلندا

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

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

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

هوكينز  ماثيو  �سعادة  حممد  ب��ن  �سقر 

على  لل�سالم  قدم  ال��ذي  نيوزيلندا  �سفري 

�سموه مبنا�سبة ت�سلمه مهام عمله اجلديد.

راأ���س  حاكم  ال�سمو  �ساحب  رح��ب  و 

التوفيق  ل��ه  متمنيًا  بال�سفري  اخل��ي��م��ة 

يعزز  مب��ا  عمله  مهام  اأداء  يف  وال��ن��ج��اح 

ع����الق����ات ال���ت���ع���اون ب��ني 

البلدين ال�سديقني.

 30 اأن  بالذكر  ج��دي��ر 

�سركة نيوزيلندية تتخذ من 

مقراً  اخليمة  راأ���س  اإم��ارة 

و�سولها  تعزيز  بهدف  لها 

ل�����الأ������س�����واق اخل��ل��ي��ج��ي��ة 

الأو�سط  ال�سرق  ومنطقة 

الفر�س  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة 

واخل��دم��ات  ال�ستثمارية 

تقدمها  التي  والت�سهيالت 

م���ن���اط���ق راأ��������س اخل��ي��م��ة 

لل�سركات  الق��ت�����س��ادي��ة 

ال�ستثمارية.
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حاكم راأ�س اخليمة 

ي�ستقبل �سفري 

موريتانيا

�ساحب  ا�ستقبل 

ال�سمو ال�سيخ �سعود بن 

ع�سو  القا�سمي  �سقر 

حاكم  الأعلى  املجل�س 

راأ�س اخليمة يف ق�سر 

�سقر  مب��دي��ن��ة  ���س��م��وه 

ب����ن حم���م���د ���س��ع��ادة 

�سفري  الهيبة  حم��م��د 

الإ�سالمية  اجلمهورية 

املوريتانية لدى الدولة 

الذي قدم لل�سالم على 

ت�سلمه  مبنا�سبة  �سموه 

مهام عمله اجلديد.

ورح������ب ���س��اح��ب 

ال�����س��م��و ح��اك��م راأ����س 

اخل���ي���م���ة ب��ال�����س��ف��ري 

م��ت��م��ن��ي��ًا ل���ه ال��ت��وف��ي��ق 

اأداء  يف  وال����ن����ج����اح 

يعزز  مب��ا  عمله  مهام 

ع��الق��ات ال��ت��ع��اون بني 

البلدين.

حاكم راأ�س اخليمة 

ي�ستقبل القن�سل 

ال�سيني

�ساحب   ا�ستقبل 

ال�سمو ال�سيخ �سعود بن 

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

راأ�س اخليمة يف ق�سر �سموه مبدينة �سقر 

بن حممد �سعادة يل �سيوى هانغ القن�سل 

بالدولة  ال�سعبية  ال�سني  جلمهورية  العام 

مبنا�سبة  �سموه  على  لل�سالم  ق��دم  ال��ذي 

ت�سلمه مهام عمله اجلديد.

راأ����س  ح��اك��م  ال�سمو  ���س��اح��ب  ورح���ب 

له  متمنيًا  ال�سيني،  بالقن�سل  اخليمة 

التوفيق والنجاح يف اأداء مهام عمله.

ال�سينية  ال�����س��رك��ات  ع���دد  اأن  ي��ذك��ر 

من  اأك���رث  بلغ  اخليمة  راأ����س  يف  امل�سجلة 

خمتلف الأن�سطة  على  موزعة  �سركة   300
�سهد  كما  واملهنية،  وال�سناعية  التجارية 

القطاع ال�سياحي منوًا كبريًا حيث بلغ عدد 

ال�سياح القادمني من ال�سني 4 اآلف �سائح 

يف العام اجلاري مقارنة ب� 2100 �سائح يف 

العام املا�سي.

حاكم راأ�س اخليمة 

ي�ستقبل القن�سل الرتكي

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

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

�سموه  ق�سر  يف  اخل��ي��م��ة،  راأ�����س  ح��اك��م 

مبدينة �سقر بن حممد ، �سعادة م�سطفى 

جلمهورية  العام  القن�سل  كيليت�س  الكري 

على  لل�سالم  ق��دم  ال��ذي  ب��ال��دول��ة  تركيا 

�سموه مبنا�سبة ت�سلمه مهام عمله اجلديد.
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ورح������ب ���س��اح��ب 

ال�����س��م��و ح��اك��م راأ����س 

اخل��ي��م��ة ب��ال��ق��ن�����س��ل 

ال���رتك���ي م��ت��م��ن��ي��ًا له 

يف  وال��ن��ج��اح  التوفيق 

اأداء مهام عمله. 

حاكم راأ�س اخليمة 

ي�ستقبل قن�سل عام 

كينيا

�ساحب  ا�ستقبل 

ال�سمو ال�سيخ �سعود بن 

ع�سو  القا�سمي  �سقر 

حاكم  الأعلى  املجل�س 

راأ�س اخليمة يف ق�سر 

�سقر  مدينة  يف  �سموه 

ب��ن حم��م��د  ك��اري��وك��ي 

ع��ام  قن�سل  م��وق��وي 

الذي  كينيا  جمهورية 

ق�����دم ل��ل�����س��الم ع��ل��ى 

انتهاء  مبنا�سبة  �سموه 

م����ه����ام ع���م���ل���ه ل���دى 

الدولة.

ومت���ن���ى ���س��اح��ب 

ال�����س��م��و ح��اك��م راأ����س 

اخل���ي���م���ة ل��ل��ق��ن�����س��ل 

يف  وال��ن��ج��اح  التوفيق 

املهام امل�ستقبلية مثنيًا 

ع���ل���ى م����ا ق���دم���ه م��ن 

جهود خالل فرتة عمله يف الدولة وتعزيز 

ال�سديقني  البلدين  بني  التعاون  اأوا���س��ر 

على خمتلف ال�سعد.

حاكم راأ�س اخليمة 

ي�ستقبل ال�سعراء امل�ساركني يف 

برنامج » �ساعر املليون «

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

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

�سموه  بق�سر  اليوم  اخليمة  راأ���س  حاكم 

مبدينة �سقر بن حممد عددًا من ال�سعراء 

امل�ساركني يف برنامج »�ساعر املليون«.

ال�ساعر  من  كال  �سموه  ا�ستقبل  فقد 

وال�ساعر  امل��زروع��ي  �سيف  را���س��د  حمد 

حم��م��د ب��ن ���س��ل��ي��م��ان ب��ن ع��ب��ي��د ال��ع��ن��زي 

وال�ساعر مهند بن �سليم بن �سفر احلارثي 

وال�ساعر عارف بن �سرور بن عيد العنزي 

عي�سى  بن  بنت حميدان  تهاين  وال�ساعرة 

املليحان.

راأ���س  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  واأ���س��اد 

الدولة بربامج وفعاليات  اخليمة باهتمام 

لدولة  النبطي  ال�سعري  ال���رتاث  اإح��ي��اء 

الإمارات ب�سكل خا�س ولكل الدول العربية 

ب�سكل عام واحلفاظ عليه من الندثار.

واألقى ال�سعراء جمموعة من الق�سائد 

التي تتغنى براأ�س اخليمة وما �سهدته من 

تطور وازدهار حتت قيادة �ساحب ال�سمو 

ع�سو  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ 

املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل مواطنني 

ح�سال على الدكتوراه من جامعة 

مان�س�سرت

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

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

�سموه  ق�سر  يف  اخل��ي��م��ة،  راأ�����س  ح��اك��م 

الدكتور  اليوم،  حممد،  بن  �سقر  مبدينة 

املهند�س علي غامن الطويل احلا�سل على 

�سهادة الدكتوراه يف التفكري ال�سرتاتيجي 

اأ�سماء  والدكتورة  امل�ستقبل،  وا�ست�سراف 

اأحمد ح�سن النعيمي احلا�سلة على �سهادة 

دولة  يف  املوؤ�س�سية  ال�سعادة  يف  الدكتوراه 

مان�س�سرت  جامعة  م��ن  وذل��ك  الإم����ارات، 

باململكة املتحدة.

وق����ال ���س��اح��ب ال�����س��م��و ح��اك��م راأ����س 

احل�����س��اري��ة  الإجن���������ازات  اإن  اخل��ي��م��ة 

الدولة  حققتها  التي  الوطنية  واملكت�سبات 

هي  وال���دويل  الإقليمي  ال�سعيدين  على 

العايل  بالتعليم  الدولة  لهتمام  انعكا�س 

والبحث العلمي و�سعيها لالرتقاء باملعرفة 

بني اأبنائها والتي ت�سهم يف تعزيز تناف�سية 

امل���ج���الت وع��ل��ى كافة  ك��اف��ة  ال���دول���ة يف 

ال�سعد.

وه��ن��اأ ���س��اح��ب ال�����س��م��و ح��اك��م راأ����س 

علي  الدكتور  اخليمة 

ال��ط��وي��ل وال��دك��ت��ورة 

على  النعيمي  اأ�سماء 

هذا الإجناز ..متمنيًا 

لهما التوفيق والنجاح 

يف خدمة الدولة.

حاكم راأ�س اخليمة 

يودع عاماًل ق�سى 

38 عامًا يف ديوان 
�سموه

����س���اح���ب  ودع 

�سعود  ال�سيخ  ال�سمو 

القا�سمي  �سقر  ب��ن 

الأعلى  املجل�س  ع�سو 

اخليمة  راأ����س  ح��اك��م 

ال���ع���ام���ل ����س���ولك���ال 

من  اأبوبكر  كالينجال 

ق�سى  اأن  بعد  الهند 

يف  ع��ام��اًل  ع��ام��ًا   38
ديوان �سموه.

�ساحب  واأع����رب 

راأ����س  ح��اك��م  ال�سمو 

اخل������ي������م������ة خ������الل 

ا���س��ت��ق��ب��ال��ه اأب��وب��ك��ر 

ب��ق�����س��ر ����س���م���وه يف 

م���دي���ن���ة ����س���ق���ر ب��ن 

حم���م���د ع����ن ���س��ك��ره 

عمله  يف  واإخال�سه  جهوده  على  وتقديره 

�سيذكرها  ط��ي��ب��ة  ���س��رية  ���س��ط��رت  ال��ت��ي 

يف  والنجاح  التوفيق  له  ..متمنيًا  اجلميع 

حياته وعودة �ساملة اإىل اأهله وعائلته.

اأن دولة الإم��ارات �ستبقى  واأكد �سموه 

ال��دوام  على  به  ترحب  التي  الثاين  بلده 

التي  للم�ساهمات  تقديره  ع��ن  ..م��ع��رب��ًا 

خمتلف  على  الدولة  يف  املقيمون  يقدمها 

تكن  الإم��ارات  اأن  اإىل  م�سريًا  امل�ستويات 

لهم كل التقدير والحرتام.

ب��داأ  ال��ذي  اأبوبكر  اأع���رب  جانبه  م��ن 

البالغة  �سعادته  عن   1981 عام  يف  العمل 
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�شعود القا�شمي ي�شدر قراراً بتعيني 

رئي�ض تنفيذي لهيئة راأ�ض اخليمة لتنمية ال�شياحة

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 

ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود 

املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة 

قرارًا بتعيني راكي فيليب�س رئي�سًا 

تنفيذيًا لهيئة راأ�س اخليمة لتنمية 

بداية  ت�سكل  خطوة  يف  ال�سياحة 

م��رح��ل��ة ج���دي���دة م���ن ال��ت��ط��وي��ر 

القطاعات  اأه��م  اأح��د  يف  امل�ستمر 

احليوية يف الإمارة.

حاكم  ال�سمو  �ساحب  واأ�ساد 

مطر  هيثم  ب���دور  اخليمة  راأ����س 

للهيئة  ال�سابق  التنفيذي  الرئي�س 

التي  ال���دوؤوب���ة  وج��ه��وده  وتفانيه 

الإم��ارة  مكانة  تعزيز  يف  اأث��م��رت 

كاإحدى اأ�سرع الوجهات ال�سياحية 

منوًا على م�ستوى العامل.

“ اأث��م��رت جهود  �سموه  وق��ال 

مطر على مدى ال�سنوات الأربع املا�سية يف 

لتنمية  اخليمة  راأ���س  هيئة  توجهات  قيادة 

ال�سياحة عرب ا�سرتاتيجية طموحة �ساهمت 

يف تعزيز مكانة الإمارة على خارطة العامل 

قائمة  على  ح�سورها  وتكري�س  ال�سياحية 

مطر  هيثم  ن�سكر  واإذ  املف�سلة  الوجهات 

على الدور الذي قام به خالل مرحلة مهمة 

وال�سيافة  ال�سياحة  قطاع  تطوير  من 

ا�ستثنائية،  �سهدت حتقيق معدلت منو 

والتفاوؤل  الثقة  من  مبزيد  نتطلع  فاإننا 

اإىل مرحلة جديدة من النجاح والإجناز 

لقطاعنا ال�سياحي بقيادة راكي فيليب�س 

الذي نتمنى له جميعًا التوفيق والنجاح 

يف مهمته”. 

اجلديد  الرئي�س  لفيليب�س  و�سبق 

اأ�سهر  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ع  ال��ع��م��ل  للهيئة 

فيها  مبا  العاملية  التجارية  العالمات 

“ريتز كارلتون” وفنادق  �سل�سلة فنادق 

ومنتجعات “فريمونت” و”يونيفري�سال 

اختياره  مت  كما  اأورلندو”  �ستوديوز 

موؤثرة  �سخ�سية   20 اأكرث  قائمة  �سمن 

يف جمال ال�سيافة واخلدمات الفندقية.

من�سبه  ع��رب  فيليب�س  و���س��ي��ع��م��ل 

الهيئة  ت��ط��ل��ع��ات  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  اجل���دي���د 

 2019-2021 ا�سرتاتيجتها  يف  املتمثلة 

�سائح  مليون   1.5 ا�ستقطاب  اإىل  والرامية 

اأن  على   2021 ع��ام  بحلول  الإم����ارة  اإىل 

ال�سمو  �ساحب  بلقاء 

ال�������س���ي���خ ����س���ع���ود ب��ن 

وق��ال  القا�سمي  �سقر 

الإمارات  يف  “ق�سيت 
اأي��ام عمري ومل  اأجمل 

اأ���س��ع��ر ب��ال��غ��رب��ة اأب���دًا 

ف��ق��د ك����ان ال��ت��وا���س��ع 

والح�������رتام امل��ت��ب��ادل 

ب����ني اجل���م���ي���ع وع��ل��ى 

ال�سمو  �ساحب  راأ�سهم 

اخليمة  راأ�����س  ح��اك��م 

ال�سائدة  ال�سمة  ه��ي 

الإم��ارات��ي  املجتمع  يف 

وقيادته الر�سيدة”.



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

10

األخبار

m u n r a k a e

حممد بن �شعود القا�شمي ياأمر باإن�شاء حمكمة راأ�ض اخليمة التجارية

اأم����ر ���س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 

القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  بن 

رئي�س  راأ���س اخليمة،  ويل عهد 

جم��ل�����س ال��ق�����س��اء ب���الإم���ارة، 

اخليمة  راأ���س  حمكمة  باإن�ساء 

متخ�س�سة  كمحكمة  التجارية 

وت�سم  التجارية  ال��دع��اوى  يف 

نظر  يف  متخ�س�سني  ق�����س��اء 

هذا النوع من الدعاوى، ونفاذا 

ل��ذل��ك ���س��در ال��ق��ان��ون رق���م 1 

 30/6/2019 يف   2019 ل�سنة 

اأن تبداأ املحكمة اجلديدة  على 

اأعمالها يف مطلع �سهر �سبتمرب 

القادم.

اإن�ساء  على  القانون  ون�س 

املحكمة من دوائر جزئية وكلية 

وتنفيذ  ومت��ي��ي��ز  وا�ستئنافية 

ب�سكل  ال�سادرة منها  لالأحكام 

امل��دين  التقا�سي  ع��ن  م�ستقل 

كما ن�س على ان�ساء مكاتب اإدارة الدعاوى 

الدعاوى  بتح�سري  املتخ�س�سة  التجارية 

قبل اإحالتها على الق�ساة للف�سل فيها.

حممد  اأحمد  امل�ست�سار  �سعادة  وق��ال 

راأ�س  يف  املحاكم  دائ��رة  رئي�س  اخلاطري 

اخليمة اإن حمكمة راأ�س اخليمة التجارية 

اإ�سافة نوعية جديدة ت�سكل م�سارا فريدا 

تعك�س  التجارية  ال��دع��اوى  يف  للتقا�سي 

راأ�س  عهد  ويل  �سمو  من  البالغ  الهتمام 

ليكون  وتاأهليه  الق�ساء  بتطوير  اخليمة 

ق�ساء متقدما يف م�ساف الدول املتقدمة 

ال��ن��زاع��ات  ح�سم  ع��ل��ى  ق���ادر 

املعايري  لأعلى  وفقا  التجارية 

اخل�سو�س  ه���ذا  يف  ال��دول��ي��ة 

تتمتع  ب���خ���ربات  م�����س��ت��ع��ي��ن��ا 

يبعث  وفني  قانوين  باحرتاف 

الثقة  امل��ت��ق��ا���س��ني  ن��ف��و���س  يف 

التامة والطماأنينة على �سالمة 

الإجراءات وجودتها بالإ�سافة 

اإىل �سرعة الف�سل التي حققت 

اجن��ازًا  اخليمة  راأ���س  حماكم 

البنك  ب�����س��ه��ادة  ف��ي��ه  ع��امل��ي��ًا 

الدويل.

واأ����س���اف اخل���اط���ري ب��اأن 

العمل  لفرق  �سدرت  تعليماته 

التجهيزات  اجن����از  ب�����س��رع��ة 

املحكمة  بدء  ل�سمان  الالزمة 

التجارية يف وقتها املحدد.

وان��ت��ه��ز اخل���اط���ري ه��ذه 

اآي��ات  اأ���س��م��ى  ل��رف��ع  املنا�سبة 

اإىل �سمو ويل عهد راأ�س  ال�سكر والعرفان 

يقود  الذي  الق�ساء  اخليمة رئي�س جمل�س 

يحظى  الذي  امل�ستمر  والتحفيز  التطوير 

الذي  الأمر  اخليمة  راأ�س  اإمارة  ق�ساء  به 

ال��ع��دال��ة  حتقيق  يف  ال���ري���ادة  م��ن  مكنه 

و�سرعة الف�سل يف النزاعات.

يت�ساعف هذا الرقم لي�سل اإىل 3 ماليني 

�سائح يف عام 2025.

امل���ب���ادرة  زم����ام  فيليب�س  و���س��ي��ت��وىل 

اأربع  فرتة  اأم�سى  الذي  مطر  لهيثم  خلفًا 

التنفيذي  الرئي�س  من�سب  يف  ���س��ن��وات 

مكانة  تعزيز  من  الهيئة  خاللها  متكنت 

الوجهات  اأ�سرع  من  كواحدة  راأ�س اخليمة 

ال�سياحية منوًا على م�ستوى العامل متجاوزة 

الهدف الذي مت و�سعه بالو�سول اإىل مليون 

من  الأوىل  الثالث  ال�سنوات  خالل  �سائح 

توليه لهذا املن�سب.

راأ���س  اإم����ارة  اأن  اإىل  الإ����س���ارة  جت��در 

اخليمة اأطلقت اأوىل ا�سرتاتيجياتها لتطوير 

وذلك يف   2016 عام  ال�سياحي يف  القطاع 

توجه يهدف اإىل ت�سريع منو اأعداد الزوار 

ورف��ع  ر�ساهم  م��ع��دلت  وزي���ادة  وال�سياح 

اإجمايل  ال�سياحة يف  ن�سبة م�ساهمة قطاع 

الناجت املحلي لالإمارة.

التعريف  يف  ال�سرتاجتية  و�ساهمت 

يف  ال�سياحي  اجل��ذب  حمطات  م��ن  بعدد 

انزلقي يف  اأط��ول م�سار  فيها  الإم��ارة مبا 

نوعها  من  “ الأوىل  فرياتا  و” فيا  العامل 

على م�ستوى ال�سرق الأو�سط، وقد �ساهمتا 

معا يف تعزيز مكانة الإمارة وجهة مركزية 

ل��ل��م��غ��ام��رات والأن�����س��ط��ة ال��ري��ا���س��ي��ة يف 

املنطقة.

عمله  ف���رتة  فيليب�س  راك���ي  وي�ستهل 

لتنمية  اخليمة  راأ�س  لهيئة  تنفيذيًا  رئي�سًا 

2019- ا�سرتاتيجية  بتطبيق  ال�سياحة 

والإ�سراف على تنفيذ اأهم امل�ساريع   2021
الرئي�سية والتي من بينها امل�ساريع املتعلقة 

ذلك  يف  مب��ا  جي�س  جبل  منطقة  بتطوير 

وحديقة  النزلقية  امل�سارات  من  العديد 

املغامرات ذات املمرات اجلبلية واأكادميية 

بري غريلز للمغامرات واملخيم الفاخر.
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اجتماع تن�شيقي بني القيادة العامة ل�شرطة راأ�ض اخليمة  ودائرة البلدية

راأ�����س اخليمة  ب��ل��دي��ة  ب��ح��ث��ت دائ����رة 

والقيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة �سبل 

اإطار  يف  بينهما  امل�سرتك  التعاون  تعزيز 

الأه���داف  بتحقيق  املرتبطة  التوجهات 

املتحدة  العربية  الإم��ارات  لدولة  الوطنية 

ل�سرطة  العامة  القيادة  وفد من  زار  حيث 

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

وتفعيل  ال��ت��وا���س��ل  اأط����ر  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 

الأهداف  وحتقيق  الإ�سرتاتيجية  ال�سراكة 

خاللها  م��ن  ال�سعي  يتم  ال��ت��ي  امل�سرتكة 

اأف��راد  و�سالمة  اأم��ن  على  املحافظة  اإىل 

املجتمع.

مت خ���الل الج��ت��م��اع م��ن��اق�����س��ة اآل��ي��ة 

اجلهتني   بني  والتن�سيق  امل�سرتك  التعاون 

خالل  مواجهتها  يتم  التي  املعوقات  واأهم 

التي  املختلفة  وال��ت��ح��دي��ات  العمل   �سري 

توؤثر على اجلهود املبذولة يف �سبيل خدمة 

املجتمع ومعاجلة القا�سايا العديدة ، فتم 

ا�ستعرا�س فر�س التح�سني واحللول  التي 

بينهما  امل�سرتك  التعاون  دعم  �ساأنها  من 

مبا ي�سب يف امل�سلحة العامة لالإمارة .

�سكر  بن  حممد  منذر  �سعادة  اأك��د  و 

مدير عام بلدية راأ�س اخليمة  حر�س دائرة 

تعزيز  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ة 

عالقتها ب�سركائها واأن 

ل�سرطة  العامة  القيادة 

�سريك  اخليمة  راأ����س 

رئي�سي  ا���س��رتات��ي��ج��ي 

واأن  ال��ب��ل��دي��ة  ل���دائ���رة 

تاأتي  الجتماعات  هذه 

���س��م��ن ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

اإىل  الرامية  احلكومة 

وتوفري  املجتمع  اإ�سعاد 

ج��م��ي��ع ���س��ب��ل ال��راح��ة 

لالأفراد  الآمن  والتنقل 

يف الإمارة.
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اجتماع دائرة بلدية راأ�ض اخليمة مع �شوق اأبوظبي العاملي

اإدارة املباين بدائرة بلدية راأ�ض اخليمة 

تقيم ور�شة عمل حول لئحة املباين اخل�شراء“بارجيل”

ال��ت��ع��اون  اإط������ار  يف 

امل�سرتك بني دائرة بلدية 

راأ�������س اخل��ي��م��ة و���س��وق 

،نظمت  العاملي  اأبوظبي 

دائرة بلدية راأ�س اخليمة 

اجتماعًا تن�سيقيًا ملناق�سة 

امل�سرتك  ال��ت��ع��اون  �سبل 

وت����ع����زي����ز ال����ع����الق����ات 

ب���ني اجل��ه��ت��ني ت��ن��ف��ي��ذًا 

يف  الإم��ارة  ل�سرتاتيجية 

ال�ساملة  التنمية  حتقيق 

يف جميع املجالت يف دفع 

العقاري  ال�ستثمار  عجلة 

مم���ا ي��ع��زز ال���س��ت��دام��ة 

القت�سادية يف الإمارة .

الج��ت��م��اع  ح�����س��ر  و 

ال�سيد حممد �سلطان الزعابي مدير قطاع 

عبدالرحمن  وال�سيد  والأم��الك  الأرا�سي 

خليفة مدير اإدارة التنظيم العقاري وعدد 

الأق�سام من  وروؤ�ساء  الإدارات  من مدراء 

اجلهتني.

اجل����ه����ود  اط����������ار  يف 

امل�������س���ت���م���رة ال����ت����ي ت��ق��وم 

ب��ه��ا دائ������رة ب��ل��دي��ة راأ�����س 

ال�سراكة  لتعزيز  اخل��ي��م��ة 

املكاتب  م��ع  ال�سرتاتيجية 

روؤية  ال�ست�سارية مبا يحقق 

ور�سالة البلدية ، وا�ستمرارًا 

قدمتها  التي  العمل  لور�س 

لئحة  يخ�س  فيما  البلدية 

»بارجيل«  اخل�سراء  املباين 

وعلى  املباين  اإدارة  عقدت 

م����دى ي��وم��ني ور����س���ة عمل 

مت  ال���س��ت�����س��اري��ة  للمكاتب 

ا�سرتاطات  مراجعة  فيها 

ال��ت��ي  والأدوات  ال��الئ��ح��ة 

واملطورين  لال�ست�ساريني  البلدية  وفرتها 

ل��ل��ت��ع��رف على  امل�������س���اري���ع  واأ����س���ح���اب 

عند  لها  المتثال  ال��واج��ب  ال���س��رتاط��ات 

املبنى  ن���وع  وح�����س��ب  امل�����س��روع  ت�سميم 

واملخططات  امل�ستندات  اإىل  بالإ�سافة 

م�ستندات  م��ن  كجزء  تقدميها  ال��واج��ب 

التقدمي للح�سول على رخ�سة البناء. 

كما �ستقوم دائرة البلدية بتقدمي هذه 

و�سمان  الفائدة  لتعميم  �سهريا  ال��ور���س 

ال�ست�سارية  للمكاتب  الوا�سعة  امل�ساركة 

اخلارجية  املكاتب  اأو  البلدية  يف  امل�سجلة 

ال��ت��ي ت��رغ��ب ب��الط��الع على ا���س��رتاط��ات 

الالئحة واأ�ساليب المتثال ل�سرتاطاتها.
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ن����ظ����م ق�������س���م امل��������وارد 

راأ���س  بلدية  بدائرة  الب�سرية 

اخليمة وبالتعاون مع �سباركل 

دورة  التدريبية  لال�ست�سارات 

�سبع  مل��دة  ا�ستمرت  تدريبية 

اأيام بالقاعة الرئي�سية مببنى 

الدائرة.

ح��ا���س��ر يف ه���ذه ال���دورة 

مهند�س  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ 

اأح���م���د حم��م��د ع��ب��دال��ع��ل��ي��م، 

الأ�ستاذ بكلية الهند�سة جامعة 

جلنة  وع�����س��و  م�سر  ح��ل��وان 

الكود  وجل��ان  امل�سري  الكود 

امل�سروعات  لإدارة  ال��ع��رب��ي 

باجلمعية  م��وؤ���س�����س  وع�����س��و 

وا�ست�ساري  ال�ست�سارية  للهند�سة  امل�سرية 

 VEC اإدارة امل�سروعات وامل

.Egypt
بالهند�سة  التعريف  ايل  ال��دورة  تهدف 

القيمية ذلك الأ�سلوب الذي يهدف اإيل تنفيذ 

املحافظة  مع  ممكنة  تكلفة  باأقل  امل�سروعات 

الإف��راط  دون  املطلوبة  بالكفائة  الأداء  علي 

ودرا�سة  اجل��ودة  يف  التفريط  اأو  التكلفة  يف 

تطبيقات هذا الأ�سلوب يف تنفيد امل�سروعات 

تقدمي  علي  ال��دورة  ا�ستملت  وقد  الهند�سية. 

القيمية  الهند�سية  بتعريف  النظري  اجل��زء 

والأ�ساليب  الو�سائل  وكذلك  تطورها  وطرق 

التدريب  م��ع  القيمة  حتليل  يف  امل�ستخدمة 

القيمية  الهند�سة  درا�سة  اع��داد  ط��رق  علي 

الوظيفي  التحليل  لإعداد  املختلفة  والنماذج 

للعنا�سر .

كما ا�ستملت اأي�سا علي تنظيم عدة ور�س 

اإع��داد  ط��رق  وتطبيق  درا�سة  اأج��ل  من  عمل 

النماذج  وكذلك  القيمية  الهند�سة  درا���س��ة 

للعنا�سر  الوظيفي  الأداء  لتحليل  املختلفة 

منهجية  بطريقة  والبدائل  اخليارات  وتقييم 

اأو  التقليل  م��ع  املكت�سبة  القيمة  يعَظم  مب��ا 

املحافظة علي التكلفة.  

اأيام  �سبعة  ا�ستمرت  التي  ال��دورة  ح�سر 

املخت�سني  ال��دائ��رة  مهند�سي  من  جمموعة 

احل�سور  اأثني  وقد   ، املجال  بهذا  واملهتمني 

مدي  وعلى  املعلومات  من  الهائل  الكم  على 

املعرفة التي تلقوها والتي ت�ساهم ب�سكل كبري 

على اإثراء املعلومات لدى املهند�سني.

دائرة بلدية راأ�ض اخليمة وبالتعاون مع �شباركل لال�شت�شارات التدريبية تنظم دورة 

الهند�شة القيمية وتطبيقاتها يف م�شاريع الت�شييد

بلدية راأ�ض اخليمة ت�شتقبل وفد » مبادرة هواء نقي .. بيئة �شليمة « 

التي تنظمها هيئة حماية البيئة والتنمية

لتحقيق  الهيئة  �سعي  اإط��ار  يف 

روؤي�����ة وت���وج���ه���ات ح��ك��وم��ة راأ�����س 

اخليمة يف حماية البيئة وا�ستدامة 

بلدية  ا�ستقبلت  الطبيعية،  امل��وارد 

البيئة  حماية  هيئة  اخليمة  راأ���س 

حيث  اخليمة،  راأ����س  يف  والتنمية 

املبادرة  تطبيق  ال��زي��ارة  ت�سمنت 

نقي  ه��واء   « البيئة  اطلقتها  التي 

اىل  تهدف  والتي  �سليمة«  بيئة   ..

اختبار جودة الهواء و�سالمة مبنى 

الدائرة.
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دائرة بلدية راأ�ض اخليمة وبالتعاون مع جامعة عجمان تقيم دورة اإدارة امل�شاريع الحرتافية

دورة تدريبة حتت عنوان مهارات اإعداد وكتابة التقارير الإح�شائية لل�شكرتارية

ن���ظ���م���ت ���س��ع��ب��ة 

ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��دري��ب 

ب��دائ��رة ب��ل��دي��ة راأ����س 

مع  وبالتعاون  اخليمة 

مركز  جامعة عجمان 

اإدارة  دورة  التعليم 

الحرتافية  امل�ساريع 

، والتي اأقيمت بفندق 

امل������رج������ان ب����راأ�����س 

وا�ستمرت   ، اخليمة 

ملدة ثالثة اأيام.

ه��ذه  يف  ح��ا���س��ر 

عامر  الأ�ستاذ  الدورة 

ب���ن���در م���ن ب��ج��ام��ع��ة 

عجمان والذي ا�ستهل 

ال��������دورة ب��ال��ت��ح��دث 

امل�����س��روع  واإدارة  امل�����س��روع  ت��ع��ري��ف  ع��ن 

تطرق  ك��م��ا   ، امل�����س��روع  حت�سري  وكيفية 

والتخطيط  الأ�سا�سية  امل�سطلحات  اإىل 

امل�ساريع  اختيار  وكيفية  ال�سرتاتيجي 

ودرا�سة  الزمنية  واجل��داول  والعتمادية 

العقود  اأن��واع  واأي�سًا   ، وح�سابها  املخاطر 

ودرا�سة  الناجح  امل�سروع  مدير  ومهارات 

مثال تطبيقي والتعرف على مايكرو�سوفت 

بروجيكت .

يف ن��ه��اي��ة ال�����دورة وزع����ت ���س��ه��ادات 

 ، ال��دورة  بهذه  امل�ساركني  على  امل�ساركة 

ث��راء  على  املحا�سر  احل�سور  �سكر  كما 

على  �سعادتهم  ع��ن  وع����ربوا  امل��ع��ل��وم��ات 

املعلومات القيمة التي ح�سلوا عليها.

ن��ظ��م��ت دائ������رة ب��ل��دي��ة 

راأ�س اخليمة - ق�سم املوارد 

تدريبية  دورة   - الب�سرية 

ب��ع��ن��وان )م���ه���ارات اإع���داد 

الإح�سائية  التقارير  وكتابة 

يف  للموظفني  لل�سكرتارية( 

للتنمية  الإم�����ارات  جمعية 

ق��دم��ه��ا   ، الج���ت���م���اع���ي���ة 

ال�ساحلي.  ناجح  الدكتور 

التعرف  ال���دورة  خ��الل  ومت 

وال��ط��رق  الأ���س��ال��ي��ب  اإىل 

حمتوى  وحتليل  الإح�سائية 

التي  ب��ال��ط��ري��ق��ة  ال��ت��ق��ري��ر 

الوقت  ا�ستغالل  يف  ت�ساعد 

ب��ط��ري��ق��ة ع��م��ل��ي��ة دق��ي��ق��ة 

باأ�سا�سيات  امل�ساركني  تزويد  ومت  وفعالة، 

 اإع������داد وك��ت��اب��ة ال��ت��ق��اري��ر يف ال��ع��م��ل.

 و�سرح الدكتور ناجح للم�ساركني الأخطاء 

و كيفية جتنب  التقارير  ال�سائعة يف كتابة 

بالقواعد  معرفتهم  وع���زز  فيها  ال��وق��وع 

املتبعة يف مهارات الت�سال الفعال .

�سهادات  توزيع  مت  ال��دورة  ختام  ويف 

م�ساركة على املوظفني.=
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هاتــــف رقم : 6666 7246 )971 +( | فاكــــس رقم : 3117 7233 )971 +(
Twitter | munrakae  .. Facebook | munrakae .. Instagram| munrakae
Mail: info@mun.rak.ae | Website: mun.rak.ae

اأكمل املثل التايل : 

�شيل ما يبلك       ...   ......    

 يقال  هذا املثل للدللة على عدم التدخل مبا ليعنيك

» 507 «

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

مربوك لالأخ :  اأجمد حممد ال�شلمي

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 506 (

�شمن ال�شروط التالية :

الإجابات قبل تاريخ الع�شرين من كل �شهر. تر�شل   .1
الإجابه على الربيد الإلكرتوين التايل : اإر�شال  الرجاء   .2

magaz ine@mun. rak .ae
القادم  والعدد  املذك�ر  الإمييل  الفائز عرب  ا�شم  اإعلن  يتم  و�ش�ف   

من املجلة.

الربيد   ، اجل�ال  رقم  الثلثي،  ال�شم   ( بياناته  اإر�شال  امل�شارك  على   .3
الإلكرتوين ، �شندوق الربيد( 

تعلن دائرة بلدية راأ�ض اخليمة مكتب الت�شال املوؤ�ش�شي عن م�شابقة 

اخليمة  راأ�ض  بلدية  جملة  يف  �شهريًا  تن�شر  باملتعاملني  خا�شة  �شهرية 

فعلى الراغبني بال�شرتاك بهذه امل�شابقة اإر�شال اإجاباتهم اإىل الربيد 

الإلكرتوين التايل:

magazine@mun.rak.ae

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

Through the following conditions:
1. Answers to be sent before the 20th of each month.

2. Please send your answer to the following email address:

magaz ine@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)



اجلزء الثاين 

ب�شرط  والف�شة  الذهب   : منها  اأم��وال خم�شو�شة  الزكاة جتب يف 

اأ�شباع  بلوغ الن�شاب ، وهو يف الذهب اأحد ع�شر جنيها �شعوديا وثالثة 

اجلنيه ، ويف الف�شة �شتة وخم�شون ريااًل �شعوديًا من الف�شة اأو ما يعادلها 

من االأوراق النقدية ، والواجب فيها ربع الع�شر ، وال فرق بني اأن يكون 

الزكاة يف  فتجب  وعلى هذا   ، حلي��ًا  اأم  تربًا  اأم  نقودًا  والف�ش�ة  الذهب 

حلي املراأة من الذهب والف�شة اإذا بلغ ن�شابًا ، ولو كانت تلب�شه او تعريه 

، لعموم االأدلة املوجبة لزكاة الذهب والف�شة دون تف�شيل ، والأنه وردت 

اأحاديث خا�شة تدل على وجوب الزكاة يف احللي واإن كان يلب�س ، مثل ما 

رواه عبداهلل بن عمرو بن العا�س ر�شي اهلل عنهما : اأن امراأة اأتت النبي 

�شلى اهلل عليه و�شلم ويف يد ابنتها م�شكتان من ذهب فقال : » اأتعطني 

زكاة هذا ؟ « قالت : ال . قال : » اأي�شرك اأن ي�شورك اهلل بهما �شوارين 

من نار ؟ « فاألقتهما وقالت: هما هلل ور�شوله » . قال يف بلوغ املرام : رواه 

الثالثة واإ�شناده قوي والأنه اأحوط وما كان اأحوط فهو اأوىل . 

كل  وهي   ، التجارة  : عرو�س  الزكاة  فيها  التي جتب  االأم��وال  ومن 

من  وغريها  واأقم�شة  وموا�شي  و�شيارات  عقارات  من  للتجارة  ع��د 
ٌ
اأ ما 

احلول  راأ�س  على  فيقومها   ، الع�شر  ربع  فيها  والواجب   ، املال  اأ�شناف 

مبا ت�شاوي ويخرج ربع ع�شره ، �شواء كان اأقل مما ا�شرتاها به اأم اأكرث 

اأو تاأجريه من العقارات وال�شيارات  اأم م�شاويًا . فاأما ما اأعده حلاجته 

واملعدات ونحوها فال زكاة فيه لقول النبي �شلى اهلل عليه و�شلم : » لي�س 

على امل�شلم يف عبده وال فر�شه �شدقة « - اأهل الزكاة هم اجلهات التي 

ت�شرف اإليها الزكاة ، وقد توىل اهلل تعاىل بيانها بنف�شه فقال تعاىل : 

قلوبهم  واملوؤلفة  عليها  والعاملني  وامل�شاكني  للفقراء  ال�شدقات  اإمنا   }

ويف الرقاب والغارمني ويف �شبيل اهلل وابن ال�شبيل فري�شة من اهلل واهلل 

علي������م حكيم } » التوبة : 60 « .

فه�ؤالء ثمانية �أ�صناف : 

ال��ف��ق��راء   : االأول 

ال��ذي��ن ال يجدون  وه��م 

�شيئا  اإال  كفايتهم  م��ن 

 ، الن�شف  دون  قلياًل 

ف���اإذا ك��ان االإن�����ش��ان ال 

يجد ما ينفق على نف�شه 

وعائلته ن�شف �شنة فهو 

يكفيه  ما  فيعطى  فقري 

وعائلته �شنة . 

امل�شاكني   : ال��ث��اين 

وه����م ال���ذي���ن ي��ج��دون 

الن�شف  كفايتهم  م��ن 

يجدون  ال  ولكن  فاأكرث 

كاملة  �شنة  يكفيهم  ما 

فيكمل لهم نفقة ال�شنة 

.. واإذا كان الرجل لي�س 

عنده  ولكن  نقود  عنده 

مورد اآخر من حرفة اأو 

يف الزكاة وفوائدها 

ف�صيلة ال�صيخ حممد بن �صالح العثيمني ور�سالة يف زكاة الفطر
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راتب اأو ا�شتغالل يقوم بكفايته فاإنه ال يعطى من الزكاة لقول النبي �شلى 

اهلل عليه و�شلم : » ال حظ فيها لغني وال لقوي مكت�شب « .

للدولة  العام  احلاكم  يوكلهم  الذين  وهم  عليها  العاملون   : الثالث 

بجبايتها من اأهلها ، وت�شريفها اإىل م�شتحقيها ، وحفظها ، ونحو ذلك 

من الوالية عليها ، فيعطون من الزكاة بقدر عملهم واإن كانوا اأغنياء . 

الرابع : املوؤلفة قلوبهم وهم روؤ�شاء الع�شائر الذين لي�س يف اإميانهم 

قوة ، فيعطون من الزكاة ليقوى اإميانهم ، فيكونوا دعاة لالإ�شالم وقدوة 

الروؤ�شاء  من  لي�س  ولكنه  االإ�شالم  �شعيف  االإن�شان  كان  واإن   ، �شاحلة 

املطاعني بل هو من عامة النا�س ، فهل يعطى من الزكاة ليقوى اإميانه ؟ 

يرى بع�س العلماء اأنه ُيعطى الأن م�شلحة الدين اأعظم من م�شلحة 

البدن ، وها هو اإذا كان فقريًا يعطى لغذاء بدنه ، فغذاء قلبه باالإميان 

اأ�شد واأعظ�م نفعًا ، ويرى بع�س العلماء اأنه ال يعطى الأن امل�شلحة من قوة 

اإميانه م�شلحة فردية خا�شة به. 

اخلام�س : الرقاب ويدخل فيها �شراء الرقيق من الزكاة واإعتاقه ، 

ومعاونة املكاتبني وفك االأ�شرى من امل�شلمني . 

ال�شاد�س : الغارمون وهم املدينون اإذا مل يكن لهم ما ميكن اأن يوفوا 

اأم كثرية  منه ديونهم ، فهوؤالء يعطون ما يوفون به ديونهم قليلة كانت 

... واإن كانوا اأغنياء من جهة القوت ، فاإذا قدر اأن هناك رجاًل له مورد 

يكفي لقوته وقوت عائلته ، اإال اأن عليه دينًا ال ي�شتطيع وفاءه ، فاإنه ُيعطى 

من الزكاة ما يويف به دينه ، وال يجوز اأن ي�شقط الدين عن مدينه الفقري 

وينويه من الزكاة . 

واختلف العلماء فيما اإذا كان املدين والدًا اأو ولدًا ، فهل يعطى من 

الزكاة لوفاء دينه؟ وال�شحيح اجلواز . 

ويعطيه حقه  احلق  �شاحب  اإىل  يذهب  اأن  الزكاة  ل�شاحب  ويجوز 

واإن مل يعلم املدين بذلك ، اإذا كان �شاحب الزكاة يعرف اأن املدين ال 

ي�شتطيع الوفاء . 

ال�شابع : يف �شبيل اهلل وهو اجلهاد يف �شبيل اهلل فيعطى املجاهدون 

من الزكاة ما يكفيهم جلهادهم ، وي�شرتى من الزكاة اآالت للجهاد يف 

�شبيل اهلل . 

ومن �شبيل اهلل : العلُم ال�شرعي ، فيعطى طالب العلم ال�شرعي ما 

يتمكن به من طلب العلم من الكتب وغريها ، اإال اأن يكون له مال ميكنه 

من حت�شيل ذلك به .

الثامن : ابن ال�شبيل وهو امل�شافر الذي انقطع به ال�شفر فيعطى من 

الزكاة ما يو�شله لبلده. 

فهوؤالء هم اأهل الزكاة الذين ذكرهم اهلل تعاىل يف كتابه ، واأخرب 

باأن ذلك فري�شة منه �شادرة عن علم وحكمة واهلل عليم حكيم . 

وال يجوز �شرفها يف غريها كبناء امل�شاجد واإ�شالح الطرق ، الأن اهلل 

ذكر م�شتحقيها على �شبيل احل�شر ، واحل�شر يفيد نفي احلكم عن غري 

املح�شور فيه . 

الزكاة  اإىل  يحتاج  من  منهم  اأن  عرفنا  اجلهات  هذه  تاأملنا  واإذا 

بنف�شه ومنهم من يحتاج امل�شلمون اإليه ، وبهذا نعرف مدى احلكمة يف 

متكافئ  متكامل  �شالح  جمتمع  بناء  منه  احلكمة  واأن   ، الزكاة  اإيجاب 

بقدر االإمكان ، واأن االإ�شالم مل يهمل االأموال وال امل�شالح التي ميكن اأن 

تبنى على املال ، ومل يرتك للنفو�س اجل�شعة ال�شحيحة احلرية يف �ُشحها 

وهواها ، بل هو اأعظم موجه للخري وم�شلح لالأمم . 

واحلمد هلل رب العاملني .

 

يف زكاة الفطر 

الفطر  عند  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  فر�شها  الفطر  زكاة 

: » فر�س ر�شول  من رم�شان . قال عبداهلل بن عمر ر�شي اهلل عنهما 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم الفطر من رم�شان على العبد واحلر والذكر 

واالأنثى وال�شغري والكبري من امل�شلمني « . )متفق عليه(

وهي �شاع من طعام مما يقتاته االآدميون ، قال اأبو �شعيد اخلدري 

ر�شي اهلل عنه : » كنا نخرج يوم الفطر يف عهد النبي �شلى اهلل عليه 

و�شلم �شاعًا من طعام ، وكان طعامنا ال�شعري والزبيب واالأقط والتمر « 

رواه البخاري . فال جتزئ الدراهم والفر�س واللبا�س واأقوات البه���ائم 

واالأمتعة وغريها ، الأن ذلك خالف ما اأمر به النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 

: » من عمل عماًل لي�س عليه اأمرنا فهو رد )اأي مردود عليه(«. 

هو  هذا   ، اجليد  الرب  من  غرامًا  واأربعون  كيلوان  ال�شاع  ومقدار 

مقدار ال�شاع النبوي الذي قدر به النبي �شلى اهلل عليه و�شلم الفطر . 

ويجب اإخراج الفطرة قبل �شالة العيد واالأف�شل اإخراجها يوم العيد 

قبل ال�شالة ، وجتزئ قبله بيوم اأو بيومني فقط ، وال جتزئ بعد �شالة 

العيد حلديث ابن عبا�س ر�شي اهلل عنهما اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 

: » فر�س زكاة الفطر طهرة لل�شائم من اللغو والرفث وطعمة للم�شاكني، 

فمن اأداها قبل ال�شالة فهي زكاة مقبوله ، ومن اأداها بعد ال�شالة فهي 

�شدقة من ال�شدقات« رواه اأبو داود وابن ماجه . ولكن لو مل يعلم بالعيد 

اإال بعد ال�شالة اأو كان وقت اإخراجها يف بر اأو بلد لي�س فيه م�شتحق - 

اأجزاأ اإخراجها بعد ال�شالة عند متكنه من اإخراجها.
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"�إن  الإدارة:  يف  اخل����راء  اأح����د  ي��ق��ول 

غاية  يف  اأم��ر  جيدين  لعبني  على  احل�صول 

اأن اجلزء ال�صعب هو يف جعلهم  اإل  ال�صهولة، 

مو�صوع  تلخ�ص  املقولة  ه��ذه  �صوية"،  يلعبون 

بالفعل  املوجودة  المكانات  وتفعيل  التن�صيق 

لت�صبح  الأر���ص،  على  بالقوة  موجودة  لت�صبح 

باخلري  يعود  اأن  �صاأنه  من  وهذا  انتاجية  اأكرث 

اأف����راده����ا.. يق�صم  امل��وؤ���ص�����ص��ة وج��م��ي��ع  ع��ل��ى 

املدير  منهم  اأن���واع  اإىل  املديرين  املخت�صون 

العنيد الذي ل يبايل باملوظفني لديه وي�صر على 

اتخاذ القرارات ب�صكل فردي بغ�ص النظر عن 

�صاأن  من  وهذا  ي�صببه عندهم،  الذي  ال�صخط 

ويجعلهم  لديهم  الهتمام  �صاأن  اأن يخفف من 

ي�صعرون اأنهم غري معنيني مب�صري ال�صركة لأن 

اآراءه��م لي�صت حمل اح��رام وم��راع��اة، فهذا 

يدري  اأن  دون  من  يت�صبب  املديرين  من  النوع 

باإ�صعاف املوؤ�ص�صة التي تفقد عامل النتماء بني 

ت�صبح  الزمن  من  فرة  وبعد  روي��دًا  العاملني 

عر�صة للكثري من امل�صكالت املراكمة من جراء 

طبيعة املدير غري املح�صوبة النتائج، ورمبا كان 

ميكن  الذين  املديرين  اأ�صواأ  من  العنيد  املدير 

اأن تبتلى بهم املوؤ�ص�صات، اإذ اأن اجلميع يتفقون 

تثمر  اأن  دائ��م��ًا  �صاأنها  من  امل�صاركة  اأن  على 

نتائج اأف�صل بني املوظفني وجتعلهم ي�صعرون اأن 

ال�صركة هي بيتهم الثاين..

القرارات  يتخذ  الذي  الديكتاتوري  املدير 

اخل��راء،  م��ن  التحذيرات  ع��ن  النظر  بغ�ص 

املدير  م��ع  يت�صابه  املديرين  م��ن  ال��ن��وع  وه��ذا 

العنيد، لكنه يتخذ القرارات املت�صرعة ويت�صبب 

اخل��روج  يكون  ل  م���اآزق  يف  املوؤ�ص�صة  بتوريط 

با�صتقالة  يت�صبب  اإن��ه  ال�صهل..  ب��الأم��ر  منها 

املوظفني من م�صوؤولياتهم املعنوية ويقولون يف 

�صرهم: �صنفعل مثلما تريد الإدارة، لأن القرار 

ي�صدر بال م�صاركة منهم ومن دون اتخاذ راأي، 

وعدم  احليادية  هو  اأولئك  م�صري  ف��اإن  لذلك 

مرحلة  يف  لدخولهم  ميهد  ما  وهذا  الك��راث 

كارثية  نتائج  له  �صتكون  الذي  الإداري  الياأ�ص 

النقي�ص مع  ولو ح�صبنا اخليار  املوؤ�ص�صة،  على 

المكانات  وتفعيل  امل�صاركة  وهو  احلالة  هذه 

امل�صهد  اأن  لوجدنا  بدميوقراطية  مع  والتعامل 

يف ال�صركة �صيختلف جذريًا و�صيكون النتاج يف 

اأف�صل حالته لأن املوظفني �صيكونون يف موقع 
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زيد ح�سن قطريب

الت�سامح وتفعيل الكوادر 

باجتاه البتكار والإبداع

ت�سري الدرا�سات احلديثة اأن اأنواع املديرين تتحكم مب�ستوى االنتاج وجودته، �سواء حتدثنا عن 

ب�سبب  املدير  يحرف  ما  وكثرياً  االأخ���رى،  االخت�سا�سات  ذل��ك من  وغ��ري  االقت�ساد  اأم عن  الرتبية 

طبيعته ال�سعبة م�سار الربامج عن خطها العام ويجعلها غري فعالة نتيجة عدم �سالمة التوا�سل 

اإن  بل  االخت�سا�سيني،  قبل  من  املعدة  النظرية  الربامج  ج��ودة  رغ��م  لديه  الوظيفية  القاعدة  مع 

تطور  مع  تزامناً  وج��ودت��ه  االن��ت��اج  �سوية  ارت��ف��اع  اإىل  ت�سري  املجال  ه��ذا  يف  متت  التي  االح�سائيات 

اخلطط االإدارية وح�سن ا�ستيعاب الكادر املوكل اإليه تنفيذ اخلطط، وهذا االأمر جتلى ب�سكل كبري 

يف القطاعات العام التي تتبع للحكومة، حيث ي�سمن الفرد احل�سول على تعوي�سه الوظيفي بغ�ض 

النظر عن �سوية االنتاج، اأما يف القطاع اخلا�ض، فتختلف اآليات الرقابة لكن هذا القطاع يعاين اأي�ساً 

من ا�ستنزاف يف اخلربات نتيجة عدم التوا�سل ال�سحيح بني قمة الهرم االإداري والقاعدة الوظيفية 

وهذا مرتبط غالباً بنوعية املدير القائم على املوؤ�س�سة.



اأهم �صفة يف  امل�صاركة يف اتخاذ القرار وتلك 

الإدارة احلديثة.

من ناحية ثانية، يعتر ال�صتقرار الوظيفي 

املوؤ�ص�صات  يف  اجل���دد  العاملني  لكل  ه��دف��ًا 

غاية  اإىل  الهدف  ه��ذا  يتحول  وق��د  املختلفة، 

ويعمل  امل��دي��ر  ي��ج��اري  امل��وظ��ف  ك��رى جتعل 

بطريقة ل تنا�صب �صالح ال�صركة عر ال�صكوت 

وهناك  الوظيفة،  يخ�صر  ل  كي  الأخطاء  عن 

الن�صح  ت��ق��دم  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ات  م��ن  الكثري 

املدير  مع  التعامل  كيفية  اجلدد يف  للموظفني 

العمل  م�صلحة  عن  النظر  بغ�ص  وده  وك�صب 

على الأر�ص، وكل هذه الأبحاث ظهرت خالل 

الإدارة  ع��ل��م  ت��ط��ور  م��ن  خمتلفة  م��راح��ل 

ت�صعبًا  املديرية  نوعيات  ازدياد  ب�صبب 

املت�صلط  ف��امل��دي��ر  و���ص��ع��وب��ة، 

وال����دي����ك����ت����ات����وري ي��دف��ع 

وامل�صوؤولني  العاملني 

م��ن��ه لأن  الأدن�����ى 

مي������ار�������ص������وا 

الدور نف�صه 

القدوة  لأنه 

ال��ن��ه��اي��ة،  يف 

وهنا تبداأ عملية 

الإداري  ال��ه��رم  قمة  اأع��ل��ى  م��ن  نف�صي  تفريغ 

ح��الت  اأك���ر  بعدها  لن�صاهد  ال��ق��اع��دة  اإىل 

ال�صطهاد جتري يف قاعدة العمال من الفئات 

وتكون  الإداري��ة  املعاناة  تتكثف  الأخ��رية حيث 

احلوافز معدومة اأو يف اأدنى م�صتوى لها، كاأن 

املراءاة  مبداأ  احلالة  هذه  يف  ت�صجع  املوؤ�ص�صة 

والتدلي�ص ول ترى يف العمل على زيادة النتاج 

الهدف املن�صود للموؤ�ص�صة..

م��ن اأن����واع امل��دي��ري��ن اأي�����ص��ا جن��د املدير 

الأ�صخا�ص  اأ���ص��واأ  م��ن  ه��و  ورمب���ا  الع�صبي، 

ل  مكان  يف  ت�صعهم  اأن  ال�صدف  ت�صاء  الذين 

ينا�صبهم يف احلقيقة، لكنه ل يلبث اأن يخ�صر 

من�صبه ب�صبب النتائج الكارثية التي �صيت�صبب 

بها النفعال ال�صخ�صي جتاه اخلطط والأفراد 

املتوتر واملنفعل  الع�صبي  املوؤ�ص�صة، فاملدير  يف 

�صلوكيات  وميار�ص  ال��ق��رارات  باتخاذ  يتورط 

بف�صم  يت�صبب  ما  املوظفني  مع  اإن�صانية  غري 

من  ويرعد  يزبد  اإنه  للموؤ�ص�صة،  النتماء  عرا 

بعد  ح�صاباته  ويعيد  يهداأ  ثم  �صيء،  ل  اأج��ل 

القرارات  يف  متذبذب  مردد  فهو  قليل،  وقت 

املوؤ�ص�صة  لو�صع  ميهد  ما  وه��ذا  ال�صلوك  ويف 

لأن  ال�صريع  وال��ت��ده��ور  ال��راج��ع  �صكة  على 

�صمن  تكون  ل  الإداري���ة  القاعدة  مع  العالقة 

اأن  ولنتخيل  الفعالية،  من  املطلوب  امل�صتوى 

مديرًا ي�صبح مثار تندر يف موؤ�ص�صته لأنه �صريع 

الراتب  من  احل�صم  ق��رارات  ويتخذ  الغ�صب، 

الطفل  يبدو مثل  اإن��ه  الأم��ور،  اأب�صط  اأج��ل  من 

الذي يك�صر األعابه ب�صبب �صوء الت�صرف..

اأف�صل  على  نعرث  قلما  العربي،  العامل  يف 

اأن����واع امل��دي��ري��ن وه���و امل��دي��ر ال��دمي��وق��راط��ي 

يوكل  ال��ذي  املت�صامح 

والأفراد  للمجال�ص 

الأدنى  امل�صوؤوليات  يف 

الدرا�صات  جتهيز  مهمة 

اأي  ات��خ��اذ  قبل  املنا�صبة 

ق����رار، وال����ذي ي��ع��ط��ي ل��ل��دوائ��ر 

لرفع  اخت�صا�صها  �صمن  العمل  ح��ري��ة 

م�صتوى النتاجية، فهذا النوع من املديرين كان 

الأقدر دائمًا على قيادة املوؤ�ص�صة نحو بر الأمان 

وزيادة العائدية الربحية، لأن الت�صامح والهدوء 

احلفاظ  ���ص��اأن��ه  م��ن  ال�صفينة  دف��ة  اإدارة  يف 

الأ�صخا�ص  حتميل  اأن  كما  �صالمتها،  على 

والعمل  اأمر  كل  عن  كامل  ب�صكل  م�صوؤولياتهم 

على تبديد املركزية والتحكم الفردي بالدوائر 

ي�صعرون  الآخ��ري��ن  جعل  �صاأنه  م��ن  الأدن����ى، 

على  املطلوب  اإجناز  على  ويعملون  بامل�صوؤولية 

املت�صامح  الدميوقراطية  املدير  وج��ه..  اأكمل 

الواثق من نف�صه يتمكن من فعل كل هذا بكثري 

من الأناة والهدوء والطماأنينة لأنه ل يتدخل اإل 

املدى  بعيدة  ال�صراتيجية  الأه��داف  و�صع  يف 

ل��الإدارات  فيركها  ال�صغرية  التفا�صيل  اأم��ا 

امل�صوؤولية  مب�صتوى  ي�صعرها  ما  وه��ذا  الأدن��ى 

وتلك ميزة ل ميكن اأن يحققها املدير الع�صبي 

وامل�صيطر اأو الديكتاتوري..

يتطور  الإدارة  علم  اأن  على  اجلميع  يتفق 

اكت�صافات  من  يحدث  ملا  مواز  ب�صكل  ب�صرعة 

احل��دي��ث،  النف�ص  علم  �صعيد  على  ج��دي��دة 

العمل  مبداأ  حتقق  مل  اإذا  النتاجية  فاخللية 

اجل��م��اع��ي م��ث��ل ف��ري��ق ال��ن��ح��ل ال���ذي ي�صنع 

الأه��داف  ير�صي  ل  م��ّرًا  النتاج  كان  الع�صل، 

�صنويًا،  حتقيقها  اإىل  املوؤ�ص�صة  ت�صعى  التي 

املدير الدميوقراطي  اإل  الأمر ل يحققه  وهذا 

الآخ��ري��ن  حتفيز  على  ال��ق��ادر  املت�صامح 

العمل  يف  ينهمكون  وجعلهم 

كاأنهم جزء من ال�صركة، 

اأن  و�صنالحظ دائمًا 

ا�صتنزاف  ن�صبة 

ال��������ع��������ق��������ول 

واخل����������رات 

ت�������ك�������رث يف 

ال�����ص��رك��ات 

ينتمي  ال��ت��ي 

م�����دي�����روه�����ا 

ال��ن��وع��ي��ة  اإىل 

ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة 

وامل�����ت�����������ص�����ل�����ط�����ة 

تك�صب  ح��ني  يف  والن��ف��ع��ال��ي��ة، 

الدميوقراطي  امل��دي��ر  ذات  ال�صركات 

لأن  عليها  وحتافظ  وتنميها  اخل��رات  جميع 

والح���رام  بالنتماء  ي�صعرون  فيها  الأف���راد 

والنف�صية  امل��ادي��ة  احل��واف��ز  ي��ن��ال��ون  ولأن��ه��م 

التقدير  لأن  العمل  يف  ي�صتمرون  جتعلهم  التي 

املعنوي واملادي له دور كبري يف خدمة م�صلحة 

املوؤ�ص�صة يف النهاية.

املدير املت�صامح قادر على اجراح احللول 

بالهدوء  يت�صف  لأن���ه  ال�صلبيات  واكت�صاف 

اأن  الدرا�صات  اأثبتت  وقد  املعمقة،  والقراءات 

ي�صعوا  اأن  �صاأنهم  من  الب�صرية  املوارد  خراء 

لأنهم  املوؤ�ص�صات  تفعيل  يف  اخلطط  اأف�صل 

ينطلقون من قاعدة اخلرات النف�صية واملادية 

القت�صاد  لبناء  الأهمية  غاية  يف  اأم��ر  وه��و 

احلديث.
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نا�سر البكر الزعابي

» حني ي�ستيقظ ال�سوء«

النظرة اجلمالية

يف �سطور من�سور ال�سام�سي

واأدباء  اإ�صدار حديث عن احتاد كتاب  يف 

الإمارات وجمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون ؛ 

جا�صم  من�صور  د.  والكاتب  ال�صاعر  لنا  يقدم 

ممالك   ( ب��ع��ن��وان  ثمينًا  ك��ت��اب��ًا  ال�صام�صي 

ال��ن��خ��ل��ة( مي���زج ف��ي��ه ت���راث دول���ة الإم����ارات 

بنظرٍة  ال�صعرية  احلداثة  و  املتحدة  العربية 

؛  م�صّوق  ع�صري  وباأ�صلوٍب  خمتلفة؛  جمالية 

را�صمًا لنف�صه خّطًا اإبداعيًا مميزًا يف ق�صيدة 

النرث ، معيدًا اكت�صاف بع�ص املعامل وتقدميها 

ب�صورٍة �صعريٍة جزلة تواكب الع�صر احلا�صر؛ 

يف البداية يدخل ممالك الراجيل ويقول :

ترحل الراجيل عن جفون ال�صحارى

تغدو اأماين تقرب من عيون ال�صواطئ

م�صت�صلمة للف�صاءات

مدارات ترقى املنازل

وتبث املواوييل

) ممالك النخلة �ص 20 (

الريح  م�صرب  تعني  كلمة  هي  الراجيل، 

طويل  ب��رج  عن  عبارة  وه��و  ال��ه��واء،  ملقط  اأو 

م�صتطيل ال�صكل ي�صبه نوعًا ما اأبراج الأجرا�ص 

ويت�صل  جانب،  كل  يف  فتحات  وله  الإيطالية، 

القدمية،  البيوت  يف  رئي�صية  بغرفة  الرجيل 

جميع  من  الهواء  بالتقاط  ي�صمح  يجعله  مما 

اجلهات، فيوفر حركة الريح ويلطف اجلو على 

�صكان املنزل، وقد ا�صتخدم ال�صام�صي مفرداٍت 

�صاعرية  جمٍل  يف  الأف��ك��ار  بني  لربط  مّت�صلة 

م�صر�صلة يف حلظاٍت حاملة...

يقول :

عند الراجيل

الليايل تخرج من �صحاراها

وت�صتقيل

تغت�صل مباء الورود

وت�صيل

) امل�صدر نف�صه �ص 26 (

لقد مزج بني اجلنا�ص الأدبي وتعّمق اأكرث 

يف عوامل اجلمال وقوالب الروح م�صّكاًل �صورًة 

زاهية فريدًة من نوعها..

يقول :

يف بيوت الراجيل

�صلوات من حب

�صماوية

ل تلني

تظل تخفق

يف لياٍل ف�صية

قد زّينتها الأقمار

ودارت يف حلقاتها

اأفالٌك �صند�صية

تدخل جمال�ص من نور

) امل�صدر نف�صه �ص 23 (

لقد تقّم�ص �صخ�صية الر�ّصام و هو مي�صك 

عن  بعيدًا  داف��ئ��ة  جميلة  ل��وح��ًة  ليعّد  ري�صته 

بقلٍم  ؛  ال�صعراء  ومبالغات  العاطفي  ال�صحن 

النهام  ممالك  اإىل  بنا  وينتقل   ، واثق  متوازٍن 

ويقول :

يف فتنة الذهاب اإىل البحار املخيفة

هناك قد نادته لوؤلوؤة ر�صيقة

لطفته

اأتته من حيث الوجع

) امل�صدر نف�صه �ص 41 (

وله  ال�صفينة  مطرب  ه��و  النهام  تعريف 



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

21

اإلمارات

m u n r a k a e

�صوت �صجي يحفز البحارة على بذل املزيد من 

اجلهد؛ وقد اقتحم ال�صام�صي عامل النّهام الذي 

منظور  من  �صوى  ال�صعراء  اأقالم  تناولته  قّلما 

الغناء واحلنني ؛ فهو يتقّم�ص �صخ�صيته لينهم 

ال�صتياق  عن  معّرًا  حمبة  و  بتفاوؤٍل  الكلمات 

احلقيقي لالأحبة طيلة غربة ال�صفر...

يقول :

ي�صاأله

عن ال�صاعر املغرب يف البحار

متى يعود

تاأتيه اجلهات

لرى يف جبهته احلب الدامي

والأمل مقاطع ترحل يف ال�صباب

ترجف ذكرياته

عند حلظة العزف ال�صاحر

) امل�صدر نف�صه �ص 44 (

ه��ذا احل���زن اخل��ف��ي ال���ذي ي�صعر ب��ه من 

قا�صى مرارة الغربة وم�صّقة الأ�صفار يظهر لنا 

جلّيًا يف مو�صع اآخر حينما يقول :

تبكي

وهذا النهام يبكي

عند روؤية اللوؤلوؤة

متى �صدر حبيبتي بها يتزّين

ي�صاأل

هكذا

بيان قلبه

جرح و حرير

قد راآها

على كر�صي املغيب

) امل�صدر نف�صه �ص 56 (

حزين  �صراب  اإىل  حتّول  الذي  الأمل  هذا 

ت�صوير  يف  ط��وي��ل  وت��رّق��ٍب  �صاقة  رح��ل��ة  بعد 

للم�صاعر الإن�صانية التي ظّلت حبي�صة ال�صدور 

، وجاء من�صور ال�صام�صي ليعّر عنها يف وقٍت 

معا�صر بنظرة مميزة خاّلبة

وينتقل بنا اإىل �صكٍل اآخر خمتلف بعنوان ) 

غ�صق قبل العبور ( ويقول :

خذين اإليها

يتيمة بعيدة

تقراأ ال�صعر

وتغني

تعزف القيثارة

وتبكي

ت�صاأل

كيف احلب يجئ

اأرها

نق�ص قلبي

نف�صه �ص  امل�صدر   (

)  62
ع���ب���ور ن���ح���و احل���ب 

لرحلته  حم��ط��ٌة  وك���اأن���ه 

ف��احل��ب هو  ؛  الأخ������رية 

لل�صعراء  الأك��ر  ال�صاغل 

الآمر  قدميًا وحديثًا وهو 

امل�صيطر

يقول :

اأ�صدقاء الهوى

ميّرون على الف�صول

ي�������ح�������ن�������وز ع����ل����ى 

الذكريات

والنداءات

ال�صائرة فيها

ت�������ص���األ���ه���م ب�������ردًا 

و�صالمًا

على القلب املتعب

) امل�صدر نف�صه �ص 68(

حنني فاخر يفي�ص بعبق الذكرى يزّين قلب 

هذا الكتاب امل�صّوق يف اأ�صلوٍب متفّرد واأنيق

تتجّلى  النخلة  ممالك  اإىل  ي�صل  وحينما 

العواطف ويقول :

اآٍت اإليك

نخلة خال�ص

اأغلى ال�صاعات اأجدها ب�صحبتك

نخلة بالدي

اطلبي املزيد

واأنت املزيد

والزمن ابتداء

لديك

) امل�صدر نف�صه �ص 80 (

عاطفي  تلّوٍن  يف  باحلب  الفخر  مزج  لقد 

بالنخلة  والعتزاز  للرمزية  يجنح  وهو   ، لذيذ 

التي هي رمٌز اإماراتٌي اأ�صيل يكاد ل يخلو بيت 

من نخلة..

يقول :

كل تقاطعات احلب

ت�صاأل عن نخلٍة بعيدة

قد �صافرت يف الأقا�صي

تظل ت�صاأل عنها

وتاأتي الأحالم ت�صاأل عنها

لفك رموز الق�صوة املارقة

) امل�صدر نف�صه �ص 90 (

ي�صعل  ال��ذي  احل��امل  الر�صام  الفنان  ه��و 

�صوء الأمل يف امل�صافات يبدع يف ت�صوير الكلمة 

مبعانيها اجلمالية...

ويقول يف اخلتام :

تدنو

من نخلٍة

ل تظماأ اأبدًا

طلع

يف كل مرة طلع

هي

و يفرح وطني

بنخٍل ل يظماأ اأبدًا

) امل�صدر نف�صه �ص 92 (

�صرحًا  وي�صتحق  التقدير  ي�صتحق  كتاب 

اأطول لكاتبه د. من�صور جا�صم ال�صام�صي الذي 

�صاغ لنا دررًا ثمينة عر ثنايا الكتاب
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اإ�ساءة:

الثقافية« نقدم لكم  )ها نحن ذا يف »دبي 

هذا الإ�صدار لل�صاعر واملرجم د. �صهاب غامن، 

وا�صعني ن�صب اأعيننا ما نذرنا اأنف�صنا له، وهو 

الأعزاء  للقراء  وتقدميها  العربية  الثقافة  ن�صر 

ال�صهري،  الثقافية«)1(  »دبي  كتاب  خالل  من 

م�صاربنا  �صتى  يف  التنويع  على  حر�صنا  م��ع 

حماربة  على  وحر�صًا  للنفع،  تعميمًا  الثقافية، 

يف  جهدًا  ناألو  ولن  امللل،  اإىل  املف�صية  الرتابة 

اإ�صافة املزيد(.

الليل(  )م��ط��ر  غ��الف  �صماء  ويف  ه��ك��ذا، 

على  امل��م��ه��ورة  الر�صالة  تلك  ُنب�صر  الأخ���ري، 

العربي  الأدي�����ب  اإم�����ص��اءة  لنتبني  ال���غ���الف، 

املري)2(  حممد  �صيف  ال�صاعر  الإم���ارات���ي 

ال��ق��راء  اإىل  ال��ث��ق��ايف  ي��وج��ه خ��ط��اب��ه  ال����ذي 

وللم�صات م�صاء  الثقافة  ملاء  العط�صى  الأوفياء، 

-   �سل�سلة كتاب » دبي الثقافية « كانت ت�سدر اأواًل حتت ا�سم كتاب » ال�سدى« ثم اأ�سدر   1
ال�سل�سلة بعد �سدور جملة  ا�سم  بتغيري  االأ�ستاذ �سيف املري قراراً  التحرير  رئي�ض 

كتاب   « ا�سمها  لي�سبح  2004م؛  االأول  ت�سرين   / اأكتوبر  « يف مطلع  الثقافية  »دب��ي 

دبي الثقافية«.

-   مدير عام رئي�ض حترير جملة » دبي الثقافية « التي ت�سدر عن دار » ال�سدى «   2
لل�سحافة والن�سر والتوزيع.

الق�صائد الق�صية القادمة من م�صارق الأر�ص 

ومغاربها، اأو تلك القريبات النابعات من رحم 

ال��داخ��ل ال��ع��رب��ي الإب���داع���ي، مب ي��وؤك��د �صدق 

)دبي  ولدى  )ال�صدى(  لدى  الثقافية  النوايا 

وفعاًل  وللتفعيل،  للتاأويل  قاباًل  قوًل  الثقافية(: 

قاباًل للت�صديق وللت�صفيق.

د. �سهاب غامن:

وامل��رج��م  ال�صاعر  الأدي����ب  اأي��ه��ا  اإل��ي��ك، 

طار  )ما  غامن:  �صهاب  د.  وال�صديق  املهند�ص 

طري وارتفع، اإل كما طار �صطع(.. واأنت طائر 

وترجمة،  �صعرًا  املتدفق  والنهر  والنهار  الليل 

الزمان  يف  واحليوية،  احلية  اللغات  بحور  يف 

واجلغرافيا،  التاريخ  يف  املثبتة  واملُكنة  واملكان 

ويف اإ�صارات و�صارات، ويف �صطور تتحدث عنك 

الآن:

اأكادميياً:

)البكالوريو�ص يف الهند�صة امليكانيكية ويف الهند�صة الكهربائية من 

موارد  تطوير  اأوىل« يف  »درجة  املاج�صتري  1964م.  عام  اأبردين  جامعة 

املياه من جامعة روركي عام 1975م. الدكتوراه يف القت�صاد من جامعة 

)مطر الليل(

ومازال التحديق م�ستمرًا

عبداهلل حممد ال�سبب

�إطــــــــاللــــــة
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كارديف يف ويلز بريطانيا عام 1989م(.

عام  الريطانية  الإدارة  معهد  زمالة  على  يح�صل  اإماراتي  )اأول 

اإماراتي يح�صل على زمالة معهد املهند�صني امليكانكيني  واأول  1990م، 
بلندن عام 1990م(.

اإبداعياً:

�صاعر واأديب ومرجم اإماراتي، ع�صو احتاد كتاب واأدباء الإمارات: 

بلغت اإ�صداراته: )20( ديوان �صعر باللغة العربية، )34( موؤلفًا �صعريًا 

مرجمًا »من اللغة العربية اإىل اللغة الإجنليزية، ومن اللغة الإجنليزية 

خمتلف  يف  نرثيًا  كتابًا   )28( العربية«،  اإىل  الأخرى  الأجنبية  واللغات 

�صعره  ترجمات  ون�صرت  لغة،   )18( اإىل  �صعره  ترجم  والآداب.  العلوم 

والفار�صية  واملاليامل )كتابان(  بالإجنليزية )كتابان(  يف كتب م�صتقلة 

واليابانية وال�صينية والإيطالية والفرن�صية والأملانية والرتغالية والهندية 

اأكرث من دولة  وال�صلوفاكية والإ�صبانية. نال نحو 27 جائزة وتكرميًا من 

يف جمال ال�صعر والرجمة والبحث العلمي من اأهمها: )جائزة طاغور 

ال�صعر  ينالها. و)جائزة جمعية  اأول عربي  وهو  2012م(،  لل�صالم عام 

�صخ�صية  و)جائزة  2013م(،  والإن�صانية  للثقافة  القارات  عر  العاملية 

»دكتوراه  على  وح�صل  لالإبداع(.  العوي�ص  جائزة  �صمن  الثقافية  العام 

فخرية يف الآداب« من »جامعة �صوكا« يف طوكيو عام 2015م.

املطر، والليل، واالأ�سياء االأخرى:

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

ل��ل�����ص��اع��ر وامل���رج���م د. 

�صهاب غامن، ابتداًء نحو 

ك��وك��ب��ة م��ن الأ���ص��دق��اء 

ال�����ص��ع��راء الإم��ارات��ي��ني، 

مدار�صهم  اختالف  على 

حممد  )اأحمد  ال�صعرية 

ال�صايغ،  حبيب  عبيد، 

ح�����ص��ن ال��ن��ج��ار، ���ص��امل 

املطريي،  �صيخة  الزمر، 

ط���الل ���ص��امل، ع��ب��داهلل 

نحو  وبلوغًا  معتوق(،  كرمي  ال�صعايل،  علي  الهدية،  اهلل  عبد  ال�صبب، 

ودون  املعمورة.  اأرج���اء  كافة  يف  العاملي  وامل�صت�صرق  العربي  ال��ق��ارئ 

م�صاءات  نحو  املرجم  بنا  يطري  ت�صطر،  م��ررات  اأو  تذكر،  مقدمات 

ظهراين  بني  ماثلني  من  وغربها،  الثقافة  �صرق  من  �صعراء  واأما�صي 

الب�صيطة، ومن م�صافرين اإىل رفيقنا الأعلى: )23 �صاعرًا و�صاعرة( = 

مقابل = )44 ق�صيدة(.

ودون توطئة، دون متهيد، دون مقدمة تذكر، عاجلنا املرجم ال�صاعر 

يف  اإدخالنا  يود  كاأمنا   ،)44( ال�  الق�صائد  بتلك  غامن  �صهاب  الدكتور 

خمتر قراءة، لتاأويل ما نود، اأو ما ميكن ذلك، من ق�صائد اأو مررات 

مثولها، اأو دوافع ا�صت�صافة اأ�صحابها ال�صعراء. هو اختبار حقيقي، وقابل 

لإ�صابة كبد احلقيقة، اأو القراب من طرفها، وقابل لأن نخفق مبجرد 

اأن نعي�ص جتربة تخمني دوافع ومررات وجود تلك الق�صائد و�صعرائها. 

وهو اختبار حقيقي، مل يت�صَن لنا منه �صوى ب�صع معلومات ب�صيطة اأوردها 
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ال�صعراء ال�صيوف،  املرجم لالطالع على �صري ثقافية وحياتية لأولئك 

من  تي�صر  ما  اإزاء  فاعلون  ع�صانا  فماذا  وغربها.  الأر���ص  �صرق  اأبناء 

قول؟!.

روؤي��ة  اأن  للكتاب،  الفهر�صي  الرتيب  يف  ج��اء  ما  بح�صب  وي��ب��دو، 

الأخرى،  والعتبارية  الفنية  مرراتها  لها  الرتيب  ذلك  جتاه  املرجم 

كمعيار الزمن مثاًل، وهو جوهر الرتيب كما اأظن، اإذ متثل مثول موكب 

الرتيب  بح�صب  وجن�صياتهم  اأجنا�صهم  اختالف  على  ال�صعراء  كوكبة 

فالأحدث،  الأقدم  من  بدًءا  مواليدهم،  تواريخ  حيث  للزمن،  التنازيل 

1809م، ال�صاعر  اآلن بو«  الأكر فالأ�صغر: }ال�صاعر الأمريكي »اإدغار 

الأمل��اين  ال�صوي�صري  ال�صاعر  1861م،  طاغور«  »راب��ن��دران��ات  الهندي 

الأ�صل »هريمان ه�صه« 1877م، ال�صاعر الت�صيلي »بابلو نريودا« 1904م، 

1911م،  ميلوز«  »زي�صلو  الأ�صل  الليتواين  الأمريكي  البولندي  ال�صاعر 

1923م، ال�صاعر الهندي »نايرندراناث  ال�صاعر الهندي »كيفي عزمي« 

1926م،  ت�صاكو«  »�صيمانام  الهندي  ال�صاعر  1924م،  �صاكرافارتي« 

»داي�صاكو  الياباين  ال�صاعر  1928م،  ماهر«  »كيال�ص  الهندي  ال�صاعر 

ال�صاعر  1934م،  كماري«  »�صجاثا  الهندية  ال�صاعرة  1928م،  اإيكيدا« 

»اأناندي  الهندية  ال�صاعرة  »قي�ص غامن«1939م،  الأ�صل  اليمني  الكندي 

1942م،  وليامز«  »هوغو  الإجنليزي  ال�صاعر  1941م،  راما�صاندران« 

�صلفر«  »اآنيا  الأمريكية  ال�صاعرة  1943م،  بار«  الأمريكي »جون  ال�صاعر 

ال�صيني  ال�صاعر  1948م،  بيالي«  »�صانكارا  الهندي  ال�صاعر  ؟194م، 

»نعومي  الأ�صل  الفل�صطينية  الأمريكية  ال�صاعرة  1949م،  داو«  »ب��اي 

�صهاب تاي« 1952م، ال�صاعر اليمني اجلنوبي »عو�ص« اأو »عواد« ؟195م، 

ال�صيني  ال�صاعر  1955م،  مالزاهن«  »منفريد  الغربي  الأملاين  ال�صاعر 

عنقود  اآخر   .. 1968م  »�صلمى«  الهندية  ال�صاعرة  1964م،  بيفنج«  »يل 

املوكب ال�صعري املُرجم اإىل لغة ال�صاد.

مطر الليل:

ملاذا »مطر الليل«، ق�صيدة ال�صاعرة الهندية »�صجاثا كماري« عنوانًا 

األأنه عنوان �صعري بامتياز؟ اأم لأن �صاعرية الليل  لكتاب ال�صعر هذا؟! 

تطغى على اأي �صاعرية زمنية؟ اأم ملا للمطر من اأثر اإيجابي على الأر�ص 

على  �صحر  من  الليل  ملطر  ملا  اأم  بعمومها،  البيئة  وعلى  بخ�صو�صيتها 

النف�ص الب�صرية وعلى احلياة برمتها؟!

)»�صجاثا كماري«: �صاعرة هندية معروفة من كريال .. ولدت عام 

ح�صلت  وقد  البيئة.  ق�صايا  عن  املدافعات  اأ�صهر  من  وتعد  1934م، 
على جائزة اأكادميية الآداب بكريال، وجائزة اأكادميية الآداب الهندية 

املركزية(.

الثقافية واحلياتية: »�ص  �صيئا من �صريتها  لنا املرجم  اأورد  هكذا 

مع »مطر الليل« دون اأدنى توقف اأو جتزيء لن�ص ل  ن�صافر  وهكذا   ،»75
ي�صتحق اإل اأن ن�صافر فيه ومعه. ن�ص رائع، واإن�صاين اإىل اأبعد حد واأبعد 

اإىل حيث ل نحلم. ن�ص به ما  مدى. ن�ص ي�صري بنا من حيث ل نعلم 

به من اأمل واأمل، من ن�صيان وتذكر، من يقظة ونوم، من وعي ول وعي، 

واإدراك، من غياب وح�صور، من �صمت وهم�ص وكالم، من  �صرود  من 

�صكينة ليل و�صجيج نهار، من �صيء ول �صيء. ن�ص، به ما به، من اأ�صياء 

ي�صافر  ن�ص  ُتَتخيَّل.  ل  واأخرى  ُت�ْصتح�صر  اأ�صياء  من�صية،  واأخرى  تذكر 

بنا نحو حكايات ما قبل النوم، ونحو حكايات تراود اأحالم يقظتنا بني 

اخلاطفة،  بالإ�صارة  يكتفي  ل  ن�ص  واأخ��رى.  فينة  وبني  و�صحاها،  ليلة 

ويحر�ص على التاأويل على اجلوانب كلها، ويف اجلهات الأربع والع�صرين. 

ن�ص نتهجى حروفه، ون�صافر مع كلماته، ونبحر يف مياهه، ون�صتح�صر 

اأنفا�صه وتنف�صات:
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مطر الليل)1)*

مطر الليل،

 / �صبب  دون   / وتئن،  وت�صحك  تبكي   / جمنونة  �صابة  ام��راأة  مثل 

» مطر الليل «: ن�ض ال�ساعرة الهندية ط�سجاثا كماري    -  1

وتغمغم دون توقف، وجتل�ص جاثمة حمت�صدة / قاذفة �صعرها الطويل.

مطر الليل،

ابنة الظالم الداكن الكئيبة / التي تنزلق ببطء مثل عويل طويل / 

اإىل داخل هذا امل�صت�صفى، / ممدة اإ�صبعها الباردة / من خالل النافذة 

/ ولم�صة يل.

مطر الليل،

عندما تهزين الآهات والق�صعريرة / والأ�صوات احلادة / وال�صراخ 

اأذيّن / واأنتحب، واأتقلقل على  املفاجئ لأم تتعذب، / فاأ�صع يدي على 

�صرير مر�صي / فتاأتني اأنت مثل �صخ�ص عزيز / يقبل من خالل العتمة 

بكلمات موا�صية. / قال �صخ�ص ما، / ميكن ا�صتئ�صال اجلزء املعطوب / 

لكن ما الذي ميكن عمله مع القلب امل�صكني / الأكرث اعتالًل يف الأعماق؟

مطر الليل،

تلك  يف   / النوم  حتى  يهدهدين  كان  ال��ذي   / حبي،  على  ال�صاهد 

الليايل املباركة منذ زمن بعيد، / وكان يهبني من الفرح اأكرث من �صوء 

القمر الأبي�ص / الأمر الذي كان يهزين فرحًا / و�صحكًا.

مطر الليل،

الأمل وحيدة على �صرير  اأتلوى من  واأنا  الآن على حزين /  ال�صاهد 

 / امل�صهدة،  الطويلة  الليل  �صاعات  يف   / �صديدة  ح��رارة  يف   / مر�صي 

نا�صية حتى اأن اأبكي / ومتجمدة مثل �صخرة.

دعني اأقل لك،

يا مطر الليل،

وغ�صبك  �صفقتك   / واحلزينة،  الرقيقة  مو�صيقاك،  اأع��رف  اإنني 

وعند   / وح��دت��ك؛  يف  وب��ك��اوؤك  نحيبك   / الليل،  يف  جميئك   / املكبوت، 

الفجر، / م�صحك وجهك، وت�صّنع ابت�صامة، / وتعجلك والتظاهر باأمر ما:

كيف يل اأن اأعرف كل هذا؟

يا �صديق، اأنا اأي�صًا مثلك

مثلك، مطر يف الليل.

بطولة �سعرية

الرائعة!  ال�صعرية  الرجمة  هذه  بطل  وحده  الليل(  )مطر  يكن  مل 

فثمة اأبطال اآخرون يف كافة اأرجاء الكتاب. يف ال�صاحة ال�صعرية ال�صرقية 

واأملانيا  اإجنلرا  يف  كما  اأمريكا  ويف  الغربية،  ال�صعرية  ال�صاحة  يف  كما 

يف  كما  ال�صني  يف  كما  اليابان  ويف  وت�صيلي،  وبولندا  وكندا  و�صوي�صرا 

الهند كما يف اليمن وكما يف فل�صطني.

)مطر  كتاب  و�صفحات  ال��رواة،  هم  وال�صعراء  البطل،  هو  ال�صعر 

ُمِطلٌَّة  بطلة،  �صعرية  وجوه  تعتليه  بامتياز،  �صعري  م�صرح  خ�صبة  الليل( 

علينا من نافذة الكالم باإم�صاءة ال�صالم.



ي���ا ح�����ادي ال���رك���ب ط����ول ال�����س��ري اأ���س��ن��اين 

ق�����ف ب�����ي مت��������������������������������ه��ل ف����ه����ذي خ���ورف���ك���ان

م��دي��ن��ة ال�����س��ح��ر ق��������د ط����اف اجل���م�������ال به��ا 

وم�����اوؤه�����ا ال����ع����ذب ي������روي ك����ل ظ�����������������������������������م��اآن.

العربية  الإمارات  دولة  ال�صارقة يف  لإمارة  التابعة  مدينة خورفكان 

بها  ت�صتم  مثرية  خالبة  طبيعة  ذات   ، جميلة  �صاحرة  مدينة  املتحدة 

رائحة املا�صي املنبعثة من املكان ، رائحة الأحداث واحلكايات العابقة 

ب�صذا املا�صي ، رائحة البحر ، وروائح الأ�صالة والكفاح ،، انها بال �صك 

رائحة املكان والزمان .

وعلى  التلة  اأعلى  فمن  لروؤيته...  النف�ص  ي�صعد  بديع  خالب  منظر 

امتداد الب�صر يبدو ذلك اخلليج الطبيعي الذي يحت�صن مدينة خورفكان 

املميزة  املالمح اجللية  البعد تظهر  البحري... وعلى  وميناوؤها  الهانئة 

جلزيرة ال�صرق ال�صاحرة ، وللوهلة الأوىل تبدو للعيان بع�ص معامل مدينة 

خورفكان ال�صياحية..

الباحث  مع  اللقاء  ي�صرفني  ال�صاحرة  املدينة  ه��ذه  عن  للحديث 

الأ�صتاذ حممد خمي�ص بن عبود النقبي ابن مدينة خورفكان والباحث يف 

التاريخ والآثار يحمل �صهادة بكالوريو�ص اآداب يف التاريخ واجلغرافيا من 

جامعة الإمارات ، وله ح�صور يف دورات وور�ص الفن الت�صوير ال�صوئي 

والأثرية  الراثية  للخرائط  كما هو م�صمم   ، و�صارك يف معار�ص عدة 

الذي قال :

املوقع والت�سمية :

تقع مدينة خورفكان على خليج عمان ، يف ال�صاحل ال�صرقي لدولة 

الإمارات العربية املتحدة ، وهي مدينة حتيط بها اجلبال من كل اجلهات 
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الباحث حممد خمي�س النقبي يتحدث لـ راأ�س اخليمة :

خورفكان مزيج من اجلمال والإبداع

و ماأهولة بال�سكان قبل 4 اآلف �سنة

حاوره  : عمر حممد �سريقي

خورفكان

 فـي ذاكرة الزمان



اإل جهة واحدة وهي اجلهة ال�صمالية ال�صرقية، وهي عبارة عن فكني 

بينهما خور ، وحتدها من الغرب �صل�صلة جبال احلجر ومن ال�صرق 

خليج عمان .

جبلني  بني  خور  على  تقع  لأنها  بخورفكان  �صميت  اإنها  ويقال 

لكون  ذل��ك  اىل  نذهب  اأننا  اإل   ، الفكني  مثل  البحر  يف  ممتدين 

لقالوا  كذلك  كانت  فلو   ، نحويا  �صحيحة  لي�صت  خورفكان  ت�صمية 

)خورفكني( لأن امل�صاف اليه املثنى جمرور بالياء ، كما اأن حرف 

حرف الفاء يجب اأن يكون مفتوحا من ) الفك ( ، ولكن رمبا تعود 

الت�صمية ن�صبة اىل ا�صم �صخ�ص �صكنها قدميا وا�صمه ) فكان ( 

فقالوا   ، ا�صمه ) فكان ( وهو مطل على اخلور  املو�صع  اأن  اأو 

)خورفكان ( اأو اأن يكون هذا ال�صم قدميا جدا خفي اأ�صله .

اأهم ما تفردت به خورفكان :

من  العديد  هنالك  اأن  النقبي  الباحث  �صاألنا 

الأ�صياء والظواهر التي تفردت بها مدينة خورفكان 

قدميا فاأجاب  :

نعم تفردت خورفكان عن غريها من املدن 

منها : 

من ال�سري

نخلة ق�ض اخلور

نار بني �سوف

م�سيدة احليوان املفرت�ض

 ، متميزة  وزن  وح���دة  اخل���ور  م��ن 

علموا  ما  اإذا  الكثريون  ي�صتغرب  ورمبا 

 ، خلورفكان  خا�صة  وزن  وحدة  بوجود 

وهذه حقيقة ل لب�ص فيها .

الوحدة  بهذه  التعامل  بداأ  متى  اأما 

اأن  فهذا ما مل ن�صتطع حتديد تاريخه ، بيد 
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جنزم باأنه معروف منذ فرة تزيد عن قرن ون�صف ، اأي متعارف عليها 

منذ القرن التا�صع ع�صر امليالدي ورمبا قبل ذلك ، وظل العمل �صاريا بها 

هنا يف خورفكان حتى �صتينيات القرن الع�صرين .

من ال�سري :

به  جت��زاأ  ال��ذي  وه��و   ، به  واملعمول  عليه  املتعارف  ال�صائر  معناه 

الأوزان املعهودة لدى اأهايل خورفكان يف املا�صي وهو ي�صاوي �صت ع�صرة 

 ، 8 ( كيا�صات والربع كيا�صات  ، واملن ي�صاوي )  ) 16( كيا�صا ون�صف 

ووزن الكيا�ص يعادل 3 ر�صا�صات  تفق وهي بندقية من نوع �صمعا .

نخلة ق�س اخلور :

على الرغم من ال�صهرة التاريخية التي حظي بها يف خورفكان كل 

من امليناء والبحر والأ�صجار  ، فقد ا�صتهرت املدينة اأي�صا بغر�ص ف�صائل 

النخيل، ويتميز نخلها باجلودة العالية ، وهنالك �صنف من اأنواع النخيل 

متيزت به واأطلق عليه م�صمى » ق�ص اخلور » ن�صبة اىل موطنه الأ�صلي 

ولعل له ا�صما اآخر عند اأهل عمان الداخل ، وغريها من املناطق يف عمان 

اأهايل خورفكان  لدى  لكنه عرف هنا   ، وال�صعودية  والعراق  والم��ارات 

وال�صاحل ال�صرقي وم�صندم بهذا ال�صم كونه وجد باخلور وهذا ال�صنف 

هو من نوع الق�صو�ص .

م�سيدة احليوان املفرت�س :

على  م�صاكنهم  يقيموا  اأن  القدمي  منذ  مدينة خورفكان  اأهل  اعتاد 

مقربة من حيواناتهم امل�صتاأن�صة من املا�صية كالأغنام واملاعز والغزلن 

ونحوها ، ورمبا يعود ذلك اإىل اأمرين : الأول حلمايتها من احليوانات 

فاإنه ل  الرغم من ذلك  لكن وعلى   ، للتعاي�ص معها  والثاين   ، املفر�صة 

مير عليهم يوم من دون اأن يتعر�صوا لغارة من احليوانات املفر�صة التي 

تهدد حياتهم اأو تكون حيواناتهم فري�صة لها ، فاأخذوا يفكرون يف طريقة 

والنمور  والذئاب  الثعالب  من  املفر�صة  الوحو�ص   هذه  بها  ي�صطادون 

حتى من الكالب امل�صعورة اأي�صا ، فهداهم تفكريهم اىل هذه الطريقة 

الب�صيطة التي تتكون من احلجارة وحبل وقطعة حلم ، ت�صمى مب�صيدة 

عن  عبارة  وهي   « لف   « ا�صم  الأه��ايل  عليها  ويطلق  املفر�ص  احليوان 

حجارة جبلية حادة تر�ص بع�صها بخط م�صتقيم يبلغ مداه نحو املرين 

بعمل خطني متوازيني كاأنه فلج ، ثم جتعل له فتحة يدخل منها احليوان 

ومربوط  امل�صقولة  تدخل منها احلجارة  فتحة علوية  وتوجد  للم�صيدة 

طرفها ال�صفلي بحبل ومربوط يف اخره بقطعة حلك او دجاجة حية . 

خورفكان يف امل�صادر القدمية

كثري من الرحالة ذكروا خورفكان حيث ذكرها ياقوت احلموي باأن 

وع�صرين  �صت  �صنة  املتويف  الرومي  احلموي  عبداهلل  اأبو  الدين  �صهاب 

و�صتمائة  للهجرة قال انها بلدة على �صاحل عمان يحول بينها وبني البحر 

الأعظم جبل وبه نخل وعيون عذبة  ، كما ذكرها الرحالة املغربي ابن 

بطوطة خالل القرن الثامن الهجري حيث قال : مدينة اأزكى وهي مدينة 

وكلباء وخورفكان و�صحار  و�صبا وهي كذلك  املدن قريات  عظيمة ومن 

يف  خورفكان  ا�صم  ظهر  كما   ، نخل  واأ�صجار  وحدائق  اأنهار  ذات  وكلها 

اخلرائط القدمية فقد و�صع الرتغاليون يف مطلع القرن ال�صابع ع�صر 

ا�صمها حتت م�صمى خورفاكوم وخورفاكام ، وظهرت بو�صوح يف خارطة 

للميالد. ابراهيم متفرقا عام 1738 

اآثار منطقة خورفكان 

رمبا كانت ملدينة خورفكان مكانة تاريخية منذ القدم ، وتكمن هذه 

التي  التقارير  التي مت الك�صف عنها وذلك من خالل  الأهمية يف الآثار 

اأولها كما جاء يف تقرير فرق  ، ولعل  املنقبون وهي كثرية  اأف�صح عنها 

 – التنقيب عن الآثار يف خورفكان » م�صتوطن من اللف الثاين ق م » 

ال�صارقة جاء فيه : تقع منطقة خورفكان على بعد 100 كم اىل ال�صرق 

ال�صاحل  على  مبا�صرا  ا�صراتيجيا  موقعا  وحتتل  ال�صارقة  ام��ارة   من 

تفيد  خورفكان  ادارة  من  وردتنا  معلومات  واأن   ، عمان  لبحر  ال�صرقي 

بوجود ما ي�صبه اآثار قدمية فوق قمة اأحد اجلبال، وبعد اجراء الك�صف 

قبورا  وجدنا  كما   ، القمة  فوق  عديدة  حجرية  لقبور  بقايا  وجود  تبني 

حجرية بع�صها بهيئة كاملة تقريبا تنت�صب فوق قمة اجلبل ، ولحظنا 
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ب�صبب  متعددة  خمتلفة  باجتاهات  متتد  حجرية  �صفوف  اأنه  مايبدو 

عمليات التو�صيع التي ي�صهدها ميناء خورفكان يف الوقت احلا�صر  ، 

ومن خالل عمليات التنقيب ظهرت وجود بقايا جلدران حجرية كانت 

ت�صكل يف ال�صل غرفا ذات اأبعاد خمتلفة ت�صكل يف النهاية جزءا من 

وحدات �صكنية متعددة تنت�صر يف معظم اجلهات اجلنوبية والغربية 

من �صفح اجلبل .

خورفكان يف الفرتة الربتغالية 

وميدانا   ، لالأحداث  م�صرحا  م�صى  ما  يف  خورفكان  كانت  لقد 

القوى  بيت  جرت  التي  الطاحنة  للمعارك  خ�صبة  واأر�صا  لل�صراع  

للحروب  واأي�����ص��ا  ال���ص��ت��ع��م��اري��ة 

املحلية  القبائل  ب��ني  ج��رت  التي 

عليها،  ال�صيطرة  يف  طمعت  التي 

اأن  ق��ّل  هبات  م��ن  اهلل  وهبها  مل��ا 

جت��ده��ا يف غ��ريه��ا م���ن ال��ق��رى 

ال�صنني  ت���ق���ادم  وم����ع   ، وامل�����دن 

يف  خ��رة  خورفكان  اأه��ل  اكت�صب 

احل���رب وال�����ص��ل��م ، ولأج����ل ذل��ك 

يخ�صى  ل  اأب��ي  �صعب  منهم  ظهر 

املوت  يهاب  ل  مقدام   ، ال��دوائ��ر 

الذود  �صبيل  يف  اأرواحهم  بذلوا   ،

عن دينهم واأعرا�صهم واأن ل تطاأ 

اأقدام العدو اأر�صهم ، ومل ي�صجل 

ا�صت�صلموا  اأن��ه��م  ل��ه��م  ال��ت��اري��خ 

�صمدوا  بل   ، داهمهم  لعدو  يوما 

اأم����ام اأق����وى اجل��ي��و���ص وخ��ا���ص��وا 

ي�صت�صلموا  اأن  دون  املعارك   اأقوى 

وخ���ا����ص���ة م���ع���رك���ة خ���ورف���ك���ان 

والرتغاليني عام 1507 للميالد .

 

اأهم املواقع ال�سياحية

الكورني�ص تتميز خورفكان ب�صحر كورني�صها املمتد على طول املدينة 

واأي�صا   ، اأجزائه  التي تغطي جميع  ال�صجار اخل�صراء  بوجود  ويتمتع   ،

توجد هناك اأماكن للجلو�ص واألعاب لالأطفال ، واأي�صا امل�صي على طول 

الكورني�ص.

ميناء خورفكان : من اأهم موانىء الدولة واملنطقة  ي�صتقطب العديد 

من ال�صفن التجارية والب�صائع و�صفن الركاب اأي�صا ،  ويعد م�صدر دخل 

كبري لإمارة ال�صارقة ،  ويتميز مبوقع ا�صراتيجي.

اأهايل خورفكان  ،، كرم واأ�سالة

اأخرى  مدن  ت�صاهيها  ل  وجاذبيتها  اخلا�ص  جمالها  للمدينة  اإن 

كله  العمر  يق�صي  اأن  كثريًا ومتنى  اأعجبته  فيها  وعا�ص  زارها  فكل من 

خالبة  طبيعية  مناظر  ذات  جميلة  �صياحية  منطقة  وهي    ، ربوعها  يف 

يجعل  غ��ائ��م مم���ا  وط��ق�����ص 

عليها،  ال��ردد  كثري  ال�صائح 

اجلميلة  باملباين  تتميز  وهي 

واأهلها كرام ولها تاريخ  قدمي  

ولأهل خورفكان  اأ�صالة جتد 

اأهلها  وج��وه  على  مالحمها 

معي�صتهم  يف  اعتمدوا  الذين 

منحها  ال��ت��ي  اهلل  هبة  على 

لتجعل  ال��ط��ب��ي��ع��ة  يف  ل��ه��م 

ال�صيد  يف  ن�صاطهم  معظم 

بعدما  خ��ا���ص��ة  وال����زراع����ة، 

عن  بحثًا  بالغو�ص  ا�صتهروا 

فيما  رزق��ه��م  م�صدر  ال��ل��وؤل��وؤ 

والتاريخ  ول��الأم��ان��ة   ، م�صى 

اأه������ايل اخل�����ور ي�����ص��ت��ه��رون 

وح�صن  وكرمهم  باأ�صالتهم 

�صيافتهم .

عرو�س ال�ساحل ال�سرقي

مل تكن خورفكان لت�صتحق لقب عرو�ص ال�صاحل ال�صرقي، اإل اإذا كان 

وجمال  الراث  وتفرد  اجلغرافيا  حقائق  توؤكده  منه،  كبري  ن�صيب  لها 

الطبيعة التي جعلت اللقب حقًا اأ�صياًل لها مل ياأت من فراغ  فهي بحق 

متعة للناظرين بطبيعتها املميزة التي ل ت�صبه اإل نف�صها، لوحة طبيعية 

رائعة ما زالت بكرًا ، 

و ت�صكل خورفكان اأجمل ميناء طبيعي على ال�صاحل ال�صرقي املطل 

، خورفكان جتمع  ي�صمى خليج عمان  والذي  الهندي  املحيط  مياه  على 

عرو�ص ال�صاحل ال�صرقي بني جمال البحر وروعة اجلبل وكرم اخل�صرة، 

رمالها  والخ�صرار··  الزرقة  بني  املتماوجة  مبياهها  �صواطئها  ومتتاز 

الغاف  اأ�صجار  من  الط��راف  غابات مرامية  بها  بي�صاء حتوط  ناعمة 

واملاجنو  الرتقال  وم��زارع  وامل��رخ،  والرمث  وال�صدر  ال�صحراء  �صجر 

طول  على  ميتدان  بذراعني  عمان  جبال  حتت�صنها  واحلم�صيات  واملوز 

ال�صاحل، لت�صفي عليها األوانًا معدنية براقة .
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م�شي على قارعة الطريق:

�إىل  �شارع  من  ننتقل  ونحن  ومن�شي،  ومن�شي،  من�شي،  �أخذنا 

و�لّنكات  و�ملعاياه،  �ل�شو�لف،  و�أخذْتنا  �آخر،  �إىل  �شارع، ومن زقاق 

حتى مل نعلم �أين و�شلنا. �أحيانًا يتقّدمنا �لدكتور حبيب، ثم يتاأّخر 

نعلم  نا�شر، ثم �شلطان وهكذ� دو�ليك، ال  �الأ�شتاذ  �لركب  فيتوىّل 

�أين نحن. ومررنا بحديقة ف�شيحة، فيها ن�شب فخم، توّققنا عنده 

م�شرتيحني، م�شّورين ومت�شّورين، حتى �أخذنا �جلوع ماآخذه، ونحن 

من�شي و�شلنا �إىل مطعم، �شكله، جميل، وطاوالته مرّتبة، فقّررنا �أن 

نتع�ّشى فيه. و�أخذنا كر��شينا، وطبعًا طلبنا �لبيتز�، وقبلها �شلطات، 

�لبيتز�  وعجينة  �مل�شي.  تعب  ون�شينا  باالأكل  �لتهينا  �هلل،  و�شبحان 

و�أكرمنا  �جلميع.  ب�شهادة  وهذ�  قبل،  من  �أتذّوقها  مل  جّدً�  لذيذة 

�لع�شاء خرجنا  �لَع�شاء جز�ه �هلل خريً�. وبعد  �الأ�شتاذ �شعيد بهذ� 

حكايات م�سافر

�سفرة تورينو الثانية �سفرة روما

الدكتور حمد بن �سراي

اجلزء الثاين
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نبحث عن طريق �لفندق، يقول د. حبيب �إىل �ليمني، ويقول نا�شر 

�لي�شار، ويقول �شلطان بل �ل�شارع �لقادم، وكل و�حد يفتي بل  �إىل 

�شّلمنا  ثم  يق�شد،  �شارع  �أّي  نعرف  ��شتعّنا بجوجل مل  بعدما  حتى 

�لقياد للدكتور حبيب، ونحن ور�ءه، ميني في�شار وهكذ� حتى بد� لنا 

12 كيلومرت.  �أن م�شينا  �أ�شاريرنا و�شعدنا، بعد  �لفندق، فانفرجت 

�لنوم  بل كان  لليقظة  �الإرهاق جمااًل  لنا  وبطبيعة �حلال مل يرتك 

�أ�شرع �إلينا من رم�ش �جلفون.

�شباح ال�شبت:

ويف �شباح يوم �ل�شبت بد�أنا بقرقعة �لهو�تف ور�شائلها �ملقلقة يف 

باحّي �ملعتاد  �الأخبار �ملزعجة يف �الإخبار و�الإبالغ. و�إىل �لفطور �ل�شّ

�لذي ي�شبه فطور �مل�شت�شفيات، ال لون له، وال طعم، وال ذوق. و�إىل 

�حلافالت فاملعر�ش، و�شاهدنا �لعجب �لعجاب من كرثة �لز�ئرين 

من كّل حدب و�شوب. وهناك �لتقينا بالزمالء بالرتحيب و�ل�شالم 

على  �الإيطايل  �جلمهور  من  �إقبااًل  والحظُت  �ل�شباحّية،  و�لتحايا 

جناح �ل�شارقة، وكانت �لفتيات يرغنب يف �حلّناء، وما لفت نظري 

للمحنية  يده  وب�شط  فيه،  �شيء  كّل  تك�ّشر  �إيطايّل  �شاّب  هو جميء 

بد�أت  وفعاًل  حتّنيه،  �أن  منها  فطلب  م�شتغربة،  ت�شحك  بها  فاإذ� 

بنق�ش �حلّناء، وهو ي�شحك �شعادة، وونا�شة، وال تكاد عيناه ت�شتقّر 

من �لفرح. ثم �أقبلت �شاّبة و�شديقها فلب�ش هو �لكندورة و�لعمامة، 

�إّن  قلت  حتى  �جلمع،  حولهما  و�لتّف  و�لربقع،  �لثوب  هي  ولب�شت 

�ل�شاّب ينق�شه يرز وخنجر. 

ندوات اليوم:

وكانت �أوىل �لندو�ت قّدمها �أ�شتاذ تون�شي يدعى روؤوف كّر�ي، 

بع�ش  متاأّخرين  بد�أو�  وقد  �شوال.  �شلفانا  تدعى  �إيطالّية  و�أ�شتاذة 

ر ظل على كر�شّيه يغالبه �لّنعا�ش  �ل�شيء لدرجة �أن �الأ�شتاذ �ملحا�شِ

�لثانية ع�شرة و�لربع، قّدم �لدكتور  �ل�شاعة  و�ل�شجر، ثم يف متام 

حبيب حما�شرة ر�ئعة عن �مل�شرح يف �الإمار�ت، وما قام به �شاحب 

يف  �هلل  رعاه  �لقا�شمي،  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمّو 

و�الهتمام  ورعايتهم  �مل�شرحّيني  وت�شجيع  �مل�شرحّية،  �حلركة  دعم 

بهم �إ�شافة �إىل �مل�شاريع �لفّنّية �لر�ئدة �لتي �أطلقها ونّفذها حفظه 

�الأ�شتاذة  بعدها حتّدث  �لعربي.  �لوطن  للم�شرحّيني يف  دعمًا  �هلل 

يف  دورهّن  �لعربّيات  و�الأديبات  �ل�ّشاعر�ت  عن  �ملطريي  �شيخة 

باريال  فالرييا  تدعى  �إيطالّية  باحثة  و�شاركْتها  عر،  و�ل�شِّ �لكتابة 

وحتّدث عن �الأديبات �الإيطالّيات. وكانت جل�شة ممتعة.

متحف ال�شينما:

�جتمعنا يف  ثم  و�شّلينا  و��شرتحنا  �لفندق،  �إىل  غادرنا  بعدها 

و�لدكتور  �أنا  وحماّلتها  و�شو�رعها  �لبلدة  �شوب  و�نطلقنا  �لبهو 

�لظاهري،  نا�شر  �الأ�شاتذة  �حلبايب:  و�لزمالء  غلوم،  حبيب 

�ملّرة  هذه  يف  �إلينا  و�ن�شاف  حمد�ن،  و�شعيد  �لعميمي،  و�شلطان 

�إىل  �ل�شائق  و�أخذنا  �شيخة.  و�الأ�شتاذة  �لهدّية،  عبد�هلل  �الأ�شتاذ 

ورفع  رّكا�ش،  بن  �أحمد  �الأ�شتاذ  لنا  مدحه  �لذي  �ل�شينما  متحف 

من �شاأنه، ونّوه به، ومدحه لدرجة جعلْت نفو�شنا تهفو �إليه. وو�شلنا 

�ملتحف، ودفع عّنا �لدكتور حبيب م�شكورً� تذ�كر �لدخول. و�أخذنا 
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بد�يتها  منذ  �ل�شينما  �شناعة  يف  ونتاأّمل  وننظر،  ومن�شي،  من�شي، 

�إىل �الآن، و�شور �لفّنانني �لكبار، و�الأ�شكال و�ملنحوتات و�ملن�شور�ت 

�الأمر  حقيقة  ويف  ذلك.  غري  �إىل  �ملتحّركة  و�لر�شوم  و�ملل�شقات 

وت�شويرً�.  حر�شًا،  و�أكرثنا  ��شتمتاعًا،  �أكرثنا  حبيب  �لدكتور  كان 

مقود  خلف  نف�شه  �لو�حد  فيه  يرى  كر�شي  �ملتحف  �شمن  ويوجد 

ت�شويره،  مّني  وطلب  �لهدّية  عبد�هلل  عليه  جل�ش  حربّية،  طائرة 

�أ�شبعي، ولهذ� �شاع ت�شويري، ولوال �شعيد حمد�ن  ولكّني �شّورت 

وال  �ليهودّية،  �ملعابد  �أحد  كان  �أ�شاًل  و�ملتحف  �للحظة.  ل�شاعت 

يب�شط عدد من  �ملتحف  �إىل متحف. ويف خارج  كيف حتّول  �أدري 

�الأفارقة و�الآ�شيويني من �لالجئني �مل�شاكني ب�شاعة مزجاة يرتّزقون 

�أحد  و�شول  بقرب  �إح�شا�شهم  مبجّرد  �أمتعتهم  ويلّفون  بيعها،  من 

�ملر�قبني من �لبلدّية. يا �هلل، ما �أفدح �لفقر، وحياة �لذّلة. وكّنا قد 

�أتينا هذ� �ملتحف باالأم�ش ولكّن مل نتمّكن من دخوله نظر� لتاأّخر 

�لوقت، وطول طابور �النتظار. وبغ�ّش �لّنظر عن ر�أيي �ل�شخ�شي يف 

�ملتحف �إال �أّنه يحتفظ بتاريخ �ل�شينما. و�شاهدُت لوحة معدنّية عند 

�ملدخل ُكتب عليها: �آثار �ل�شينما، وهو م�شطلح جديد بالّن�شبة �إيّل.

عودة للم�شي:

�شلكنا  باالأم�ش  الأّننا  �ملتحف  ي�شار  �إىل  و�ّتهنا  خرجنا،  ثم 

�أين  ندري  وال  من�شي  كّنا  �الأمر  حقيقة  ويف  �ليمني،  نحو  طريقنا 

نذهب، �ملهم من�شي، ون�شولف، ونتجادل، ون�شحك وننّكت، ومنالأ 

�حلياة  هموم  عّنا  وتفّرج  �شدورنا،  ُتفِرح  و�شعادة  �شحكات  �جلّو 

�للقاح  بذور  �إال  يزعجنا  وال  �ملظلمة.  �شعابها  يف  �أدخلْتنا  �لتي 

حمد�ن  �شعيد  �أن  والحظُت  ري�ش.  وكاأنها  مكان،  كل  يف  �ملتطايرة 

كّلما مّر مبحل �آي�ش كرمي �أو �شكوالته �أو مرّطبات يتوّقف، ها تبغون 

�شي، و�جلميع عنه �شادرون، و�جلو�ب: ال مب �حلني. حتى يف نهاية 

للم�شي،  عدنا  ثم  �حللويات.  بع�ش  و��شرتو�  له  ��شتجابو�  �ملطاف 

حتى �شعرنا باجلوع ي�شرب �أطنابه يف ُمَعِدَنا و�مل�شكلة �أّن �جلميع مل 

يّتفقو على �أّي مطعم: هذ�، ال هاذ�ك، ال، هذ� �أح�شن، وهكذ�. ويف 

بع  �أحد �الأزّقة وجدنا �شاّبًا �شنع من �لرمال كلبة مع جر�ئها. و�لرَّ

�أّي مطعم مررنا عليه، وحني ��شتقّر ر�أيهم على و�حد  مل يعجبهم 

يف �لّنهاية قال لنا �لعاملون فيه: �ل�شاعة �شبع نفتح. ثم تّولنا يف 

�ملحاّلت، و��شرتى بع�شهم حاجيات حتى حانت �ل�شاعة �ل�شابعة.

تورينو:

كثرية  و�ملتنّزهات،  �ل�شاحات  كثرية  نظيفة،  جميلة،  بلدة 

و�لتماثيل،  و�لكنائ�ش،  �لقدمية،  و�ملباين  و�الأجانب،  �ل�ّشّياح، 

و�ل�شور يف كّل مكان، وتوجد بها عمائر عمرها �أكرث من 500 عام، 

يف  عربه  عظيم،  نهر  وهو  بها،  ميّر  �ل�شهري  �لپو  نهر  �أّن  ويكفيها 

�لقرن �لثاين قبل �مليالد �لقائد �لفخم �لر�ئع هنيبعل �لقرطاجّني. 

�ملا�شي،  وعبق  بالتاريخ  ي�شعر  و�أزّقتها  �شو�رعها  يف  مي�شي  وَمن 

وفيها متاثيل رومانّية �ل�شكل، يونانّية �ل�شبغة، �إيطالّية �لت�شميم، 
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و�ملعبود�ت  �لفر�شان  متّثل  وهي  و�لربونز،  و�لنحا�ش  باحلجارة 

و�مللوك و�مللكات و�لقادة و�جلنود، وتوجد بع�ش �ملو��شع من �لبلدة 

ت�شري  رمبا  جدر�ن،  الأ�ش�ش  �آثارً�  حتتوي  حديدّية  بق�شبان  مطّوقة 

و�شور،  لوحات،  عليها  مر�شوم  جدر�نها  بل  �لقدمية.  �لبلدة  �إىل 

و�أخرى  �لكتب،  ببيع  ة  �شو�رع خا�شّ بها  وتوجد  و�أ�شكال، وخطوط، 

بالعطور، وغريها للمالب�ش، وهكذ�، وَمن مي�شي فيها ال ي�شعر بامللل 

�أو �ل�شجر.

بيتزا ثم بيتزا ثم بيتزا:

 يف �ملطعم طلبنا بيتز� من �حلجم �لكبري، ومل نكن نعي هذ� 

بحجم  قطعة  وكل  �لطبقة،  مالأت  وجدناها  و�شلت  فلّما  �حلجم 

كّفني. �ملهم تع�ّشينا، ودفعت �شيخة ح�شاب �الأكل م�شكورة. ثم رجعنا 

�لفندق على هدي جوجل، وملا و�شلنا قال �شعيد: برتوحون ترقدون 

�لفندق.  مقهى  يف  نت�شامر  تعالو�  و�يد،  وقت  عندنا  �حلينه،  من 

فنزلت �أنا و�شعيد و�شلطان ونا�شر و�ن�شّمت �إلينا �شيخة ثم خلود. 

�شمر على ذكريات احلياة:

يتوّقف  ملّا  ذلك  ومع  �لعايل،  �لبيانو  �شوت  �جلو  يعّكر  ومّما 

�لعزف ن�شعر باالأمان و�لر�حة، ومع ذلك بقينا �إىل �ل�شاعة �حلادية 

ع�شرة و�لن�شف م�شاًء. ويف هذه �جلل�شة ن�شينا �آالم �حلياة، وخ�شنا 

يف ذكريات �لعمر، ونو�در �ل�شنني، ويف حلظات �لوقت �لتي ال ُتن�شى، 

فخ�شنا يف �الأدب و�لفّن و�لرت�ث و�لعي�شة �الأولّية و�حلياة �ملا�شية، 

فما �أ�شعد حلظات �ل�شفو، �آه كم هي جميلة، وكم هي �شحبة ر�ئعة، 

وما �أجمل حديثك يا نا�شر �لظاهري، وما �أروع عبار�تك يا �شلطان، 

باأحاديث �شيخة  �إال  يا �شعيد، وال ت�شتلطف �جلل�شة  �أنت بديع  وكم 

وخلود.

الّنوم يف نهاية اليوم، ومتابعة ال�شفر:

��شتعد�دً�  �أو�شب حقيبتي  و��شتيقظُت  لفر��شي،  �آويُت  �أن  وبعد 

ثّم  �الأعّز�ء  �لزمالء  مع  �الإفطار  وتناولُت  �الإمار�ت،  �إىل  لل�شفر 

وّدعْتهم �شاكرً� لهم، مقّدرً� حمّبتهم، جماّلً ملوّدتهم. وفعاًل كانت 

كّل  قلبي  لهم يف  ر�ئعون،  فعاًل  �شيء، وهم  كّل  �ل�شحبة خريً� من 

بنا �حلافلة يف  و�نطلقُت �شوب مطار ميالنو، متر  تقدير وحمّبة. 

طبيعة خ�شر�ء، خاّلبة، جبالها تك�شو قممها �لثلوج، وجّو مييل قلياًل 

ماأو�ها  حقيتبي  و�أودعُت  رحايل،  حّطيُت  �ملطار  ويف  �لربودة،  �إىل 

مكان �ل�شحن، وم�شيت �شوب ختم �جلو�ز�ت، ومع طول �لطو�بري 

يقف �أحد �لعرب معرقاًل �ل�شري، ي�شع ماء حاّرً� يف مر�شعة طفلته، 

ومن  ي�شريً�.  �النتظار  ميكنه  �أال  �أدري  وال  �مل�شافرون،  يتجاوزه  ثم 

�أكتب ذكرى  �الإمار�ت، وق�شيت وقتي  �إىل �شالة طري�ن  �جلو�ز�ت 

هذه �لرحلة �جلميلة �لتي ��شتمّرت من يوم �الأربعاء 8 �إىل يوم �الأحد 

و�لرتحال و�لتنّقل يف  �ل�شفر  �أّن  �أذكر  �أن  ون�شيت   .2019 مايو   12
َخر. 

ُ
�شهر رم�شان �ملبارك جعلني �أق�شي �أيامه يف عّدة من �أيام �أ
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من  لكثري  م�شتح�شر�ت  �ملتقدمة  �لدول  �شيدليات  يف  �الآن  فرنى 

�الأمر��ش، ورمبا يدعو ذلك �إىل �لده�شة لب�شاطة �أنو�عها وتو�فرها بني 

باأمريكا  �أفخم حمالت بيع �لدو�ء  �أيدينا!.. فقد ننده�ش حني جند يف 

)Drug Store( جانبًا خا�شًا لبيع هذه �مل�شتح�شر�ت مثل:

)Garlic Capsules( .............:كب�ضوالت م�ضتح�ضرات الثوم -

)Lemon Capsules(......... كب�ضوالت م�ضتح�ضرات الليمون -

)Ginger Capsules( ......:كب�ضوالت م�ضتح�ضرات الزجنبيل -

)Aloe Vera Gel( ..:بار - كب�ضوالت م�ضتح�ضرات من نبات ال�ضّ

)Corn Silk Extract( ......:كب�ضوالت خال�ضة �ضوا�ضي الذرة -

��شتخد�م هذه  �ل�شوء على جماالت  �إلقاء  من  بد  ال  كان  هنا  ومن 

�مل�شتح�شر�ت ومدى تاأثريها على �أج�شامنا.

ويف مقايل هذ�، �شاآتي على ذكر بع�شها، ومن ثم نتابع �لبع�ش �الآخر 

يف مقاالت الحقة.

متاعب الرقبة والوقاية من اآالمها

الرقبة: لع�شالت  • مترين 
يتعر�ش بع�ش �الأ�شخا�ش من وقت الآخر الأمل يف �لرقبة مع �شعوبة 

عن  �لناجم  �لع�شلي،  �لتقل�ش  عن  �الأمل  هذ�  ين�شاأ  وقد  �حلركة  يف 

�أثناء �لنوم وقد ي�شاحب  �لو�شعيات �خلاطئة مثل �لتو�ء �لرقبة ب�شدة 

و�شفات �شعبية يقدمها لكم املجربون

عبد اخلالق اخلواجة

باحث يف طب الأع�شاب

اإقبال العامل على اال�ضتفادة من الفوائد ال�ضحّية للنباتات  يوماً بعد يوم يزداد 

واالأع�ضاب ويف الوقت نف�ضه بداأ يترباأ من كثري من العقاقري الكيماوية التي اعتدنا 

ا�ضتخدامها ملا ظهر لها من اأ�ضرار جانبية �ضيئة، عالوة على �ضعف نتائجها العالجية 

يف كثري من االأحيان.
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ذلك �أرق و�شغط نف�شي.

�لتمرين  �تباع  وللوقاية من هذه �الآالم و�لعمل على تخفيفها ميكن 

�لتايل: 

ثم  بذقنك.  تالم�شه  حتى  �ل�شدر  ناحية  ببطء  �لرقبة  بثني  �بد�أ 

�رجع  ثم  باأذنك.  تالم�شه  حتى  �الأمين  �لكتف  ناحية  �لرقبة  بثني  قم 

�الأي�شر حتى تالم�شه  �لكتف  �لرقبة �تاه  بثني  و�بد�أ  �لثبات  �إىل و�شع 

كل  مر�ت يف   6 �لتمرين  هذ�  كرر  �لثبات.  و�شع  �إىل  �رجع  ثم  باأذنك، 

متى  �مل�شاء  يف  و�أخرى  �ل�شباح  يف  مرة  مز�ولته  على  و�حر�ش  �تاه، 

�أح�ش�شت ببو�در �الأمل.

- تخ�شب �لعنق

الليمون: • ع�شري 
�لعــنق  �أو تخـــ�شب  ب�شــــدة  �لعنـــق  وفــي حــــاالت تقل�ش ع�شــــالت 

)Stiff Neck( ميكن ممار�شة �لتمرين �ل�شابق ببطء �شديد باالإ�شافة 

ليمونة  ن�شف  ع�شري  تناول  وكذلك  �لليمون  بع�شري  �لرقبة  دهن  �إىل 

مرة يف �ل�شباح على �لريق و�أخرى يف �مل�شاء قبل �لنوم .. وهذه �لو�شفة 

ماأخوذة من �لطب �ل�شعبي للهنود �حلمر.

- �لتهاب غ�شاريف �لرقبة .

• الثوم:
ببع�ش  تاآكل(  )�أو  �لتهاب  لوجود  كعالمة  �لرقبة  �أمل  يظهر  �أحيانًا 

�لغ�شاريف �ملف�شلية يف �لعنق.

وقد ي�شعر �ملري�ش يف هذه �حلالة بانبعاث �شوت » خْرَو�شة «  ك�شوت 

�لرمل �أو �حل�شى عند حتريك �لرقبة من �تاه الآخر. يف هذه �حلالة 

ين�شح بتناول �لثوم مبقد�ر ف�ش و�حد مع كوب ماء 4 مر�ت يوميًا.

�لذين  لالأ�شخا�ش  خا�شة  �لثوم  تناول  يف  �الإفر�ط  تنب  )يجب 

يعانون من متاعب باملعدة(.

املرجع: الو�ضفات ال�ضعبية للدكتور اأمين احل�ضيني
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�أر�شلتها  �لتي  �ل�شور  خالل  من  لوحظ  وقد 

�شفن �لف�شاء �الأتوماتيكية �لتي د�رت حول �ملريخ ، 

وجود بقع وفوهات عمقها )/200/1( من قطرها 

، و�أخاديد متر من �لفوهات وتقطعها..

كان من �ملعتقد �أن هذه �الأخاديد �أقنية مائية 

،�أّنــهــا  �ملــعــروف  �لفلك  لــوول ( عــامل  �أ�ــشــّر )   ..

قنو�ت �شّقتها ح�شار�ت عاقلة تعي�ش على �شطحه 

.. ومن تلك �لفوهات ميكن معرفة عمر �لرب�كني 

وعمر �لكوكب نف�شه . تبلغ �شرعة �لرياح عليه نحو 

�لغبار  �أن  ويعتقد   ، �ل�شاعة  يف  مرتً�  كيلو   /200/

فيه ، يحوي �لكو�رتز بكميات كبرية . 

تل�شكوب  خــالل  مــن  �إلــيــه  للنظر  وبالن�شبة 

فيمكن روؤيته بو�شوح رغم �ل�شحب �لتي ت�شبح يف 

�شمائه ... وهي �شحب �شفافة وغري معتمة ..

ب�شكل  وي�شاهد  �الأر�ـــش  من  �ملريخ  ويقرتب 

و��شح كل �شنتني و50 يومًا . وتبلغ درجة �حلر�رة 

درجــة   /60/ �لنهار  منت�شف  يف  �لقطبني  عند 

حتت �ل�شفر .. 

�أن كل  لــر�أيــنــا  ولــو قــارنــا بينه وبــني �الأر�ـــش 

عن  درجــة   /30/ نحو  حر�رتها  تقل  منه  منطقة 

حر�رة نظريتها على �الأر�ش .. وي�شل معدل �لتغري 

�ال�شتو�ئية  �ملناطق  يف  و�لنهار  �لليل  بني  �ليومي 

نحو /30/ درجة ..

 يوجد �أكرث من نوع ل�شحب �ملريخ ..وهي ت�شري 

ب�شرعة من /30/ كم �إىل /100/ كم يف �ل�شاعة 

 .. كيلومرت�ت  ع�شرة  نحو  �شطحه  عن  وترتفع   ..

�شنتيمرتً�   /6.5/ فيبلغ  �شطحه  على  �ل�شغط  �أما 

على  زئبقيًا  �شنتيمرتً�   /76/ يقابلها   .. زئبقيًا 

�شطح �الأر�ش ..

وهو  �الآزوت   : �ملــريــخ  جــو  ــغــاز�ت يف  �ل �أهـــم 

 10% ، و�الأوك�شجني بن�شبة   14% موجود بن�شبة 

. وماد�م �ملريخ مر باملر�حل ذ�تها �لتي مرت بها 

�الأر�ش ، كان يعتقد �أنه م�شكون باأنا�ش ح�شارتهم 

�الأطباق  عن  �ل�شحف  وكتبت   .. ح�شارتنا  فاقت 

وحتدث   .. �ملريخ  من  �أنا�شًا  حتمل  �لتي  �لطائرة 

عنها �لنا�ش زمنًا طوياًل ..

ــي د�ر  ــا�ــش �مل �لـــقـــرن  �لــثــمــانــيــنــات مـــن  يف 

�ملريخ..وقد  �شطح  على  �حلياة  حــول  كبري  جــدل 

�أ�شكال من  �أظهرت بع�ش �ل�شور �لف�شائّية وجود 

يعرف  فيما  متقاربة  �أمكنة  يف  موّزعة  �الإن�شاء�ت 

مبنطقة )�شيدونيا (..

�أحــد  �أّن  �حلــو��ــشــيــب..  بع�ش  �أظــهــرت  ــد  وق

ب�شري ميتّد على  ب�شكل وجه  كان  �الإن�شاء�ت  هذه 

من  �أر�د  �شّكله  من  كــاأّن  تقريبًا..  و��شعة  م�شاحة 

�ملحيطة  �لكو�كب  �إىل  كونّية  ر�شالة  �إر�شال  خالله 

�لعاقلة  �الأخــرى  �لكائنات  �إىل  حّتى  �أو  باملريخ.. 

�لف�شاء  من  �ملناطق  يف  فيه  تتو�جد  مكان  �أي  يف 

�لر��شد ملجموعتنا �ل�شم�شّية ..

�لعلمي  �لكاتب  هوغالند  ريت�شارد  و�أ�ّش�ش   

�الأمريكي �ملعروف بدر��شاته �لكثرية حول �حلياة 

علماء  مــن  جمعّية  ــ�ــش  �أ�ــشّ  ، �لــكــون  يف  �لــعــاقــلــة 

�جليولوجيا �لباحثني يف علم تكوين �لكو�كب ومن 

يف  �أخ�شائيني  ومــن  �شني  �ملتخ�شّ �لفلك  علماء 

�ملده�ش  �لوجه  هذ�  لدر��شة  �حلو��شيب  برجمة 

و�ملناطق �ملحيطة به ..

 ، �مل�شروع  ممــّويل  من  جمموعة  هناك  كــان 

�لبحث  �ملثرية حول  �الأبحاث  لتمويل هذه  �ندفعو� 

عن تاريخ �حلياة يف منطقة �شيدونيا �ملريخّية ..

علمائها  بغالبّية  نا�شا  وكــالــة  رف�شت  وقــد   

�أو حّتى �مل�شاهمة يف رفدها  �للجنة  م�شاعدة هذه 

األغاز احل�شارة املنقر�شة ..

د.طالب عمرانوالوجه املريخي اللغز..

هل هناك حياة على �ضطح املريخ ؟ هذا ال�ضوؤال حري الفلكيني خالل �ضنوات طويلة ..فقد 

االأكثثر تطوراً  الكوكب  املا�ضي يعتقدون بوجود حياة متفوقة على �ضطحه الأنه  النا�س يف  كان 

على االأر�س . 

الفلك - فهي حياة  بوؤكد بع�س علماء  املريخ - كما  اإذا كانت هناك حياة على �ضطح  ولكن 

نباتية بدائية ، كالطحالب واالأ�ضنيات باأنواعها احلمراء واخل�ضراء والزرقاء .. التي ميكن اأن 

تعي�س يف درجثثة حثثرارة منخف�ضة ، ورمبثثا وجثثدت كائنات حتت �ضطحه )وهثثذا جمرد تخمني( 

تعي�س يف ظروف خا�ضة تختلف عن ظروف احلياة التي نعرفها ..
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ببع�ش �ملعلومات �أو �ل�شور و�لوثائق �ملفيدة لها يف 

�أبحاثها..

ــقــت ظـــالًّ معتمًا  �أل ــد  ــة نــا�ــشــا ق ــال كــانــت وك

علمائها  بع�ش  العتقاد  �للجنة  هذه  �أبحاث  على 

خيااًل  يكون  �أن  يعدو  ال  �ملو�شوع  �أّن  �لتقليدّيني 

مبالغًا فيه ..

�إىل  لت  وتو�شّ �أبحاثها  تابعت  �للجنة  ولكّن 

كتاب  يف  هوغالند  منها  بع�شًا  ن�شر  مثرية  نتائج 

�ملريخّية  �حل�شارة   ( وهو  �شّيقًا  عنو�نًا  له  و�شع 

..مدينة على تخوم �الأزل (..

حوي هذ� �لكتاب �ل�شخم �شورً� ووثائق للوجه 

كحقيقة  �حلا�شوب  معه  تعامل  �لــذي   ، �لب�شري 

ع�شر  �شتة  م�شافة  على  �ملمتّد  فالوجه   .. مطلقة 

�أّنه لي�ش  يوؤّكد  كيلو مرتً� ، متنا�شق �ملالمح ب�شكل 

�أّثرت  �لتي  �لكونّية  �لعو�مل  �أو  �لرياح  لفعل  نتاجًا 

على �ملريخ يف حقبة من �حلقب..

�إّنه يطّل على �ملنطقة �لتي ت�شرق منها �شم�ش 

�ملريخ ، يغت�شل ب�شيائها ، ومالحمه ت�شري �إىل �أّن 

من �أقاموه .. قد ق�شدو� �إظهار �هتمامهم ب�شياء 

على  يطّل  نف�شه  �لــوجــه  و�أن  ودفــئــهــا..  �ل�شم�ش 

�ملدينة �لقريبة بقالعها وتوزيعاتها �ل�شكنّية.. 

 ومل يهد�أ �أع�شاء �للجنة عن متابعة بحوثهم.. 

كارل  �ملعروف  �لفلك  بعامل  هوغالند  �لتقى  وقد 

�شاغان و�أطلعه على بع�ش �لنتائج ، فاأ�شار عليه �أن 

بال�شوفييت  يت�شل  والأن  �أبحاثه  متابعة  يف  ي�شتمّر 

يف ذلك �حلني ..

يتابعون  �ل�شوفييت  �أّن  هوغالند  فاكت�شف 

ذلك  �شّدهم  وقــد  �ملريخ  على  �حلياة  يف  �لبحث 

عن  �لعمل  فريق  يفتاأ  �ملــثــري..مل  �ملريخي  �لوجه 

..وقد  �ملريخّية  �شيدونيا  مدينة  �لبحث يف  متابعة 

كانت نتائجهم �شديدة �لغر�بة..

�إّن �لوجه ي�شبه وجها الإن�شان نياندرتال �لذي 

�ختفى فجاأة من �الأر�ش قبل �أكرث من /100/ �ألف 

�شنة، ويقول هوغالند : رمّبا �شعر �إن�شان نياندرتال 

عنها  �لرحيل  فقّرر  �الأر�ــش  على  �شتحّل  كارثة  �أّن 

..ورمّبا كان متطّورً� عقلّيًا لدرجة جعلته ينجح يف 

و�أكرثها  �الأر�ــش  �إىل  �لكو�كب  �أقــرب  �إىل  �ل�شفر 

قابلّية للحياة بعدها..

منذ  �الأر�ـــش  يف  نياندرتال  �إن�شان  ويتو�جد 

متقّدمًا  كان  ورمّبا   .. �شنة  �أكرث من /4/ ماليني 

بني  �ل�شفر  يف  ينجح  جعلته  لــدرجــة  علومه  يف 

مرتبة  حّتى  �لقامة  بطول  �لكو�كب..وي�شفونه 

يف  هوغالند  ر�أي  حّد  على  جنح  وقد  �لعمالقة.. 

بناء مدينة على �شطح �لكوكب �الأحمر..

�لتي  �ملدينة  �لهرمي هناك  �لوجه  �إىل جانب 

كيلومرتً�   /16/ بنحو  �جلــنــوب  �إىل  عنه  تبعد 

..مدينة فيها قلعة كبرية و�شور متطاول وجمّمعات 

�شكنّية ب�شكل خاليا نحل منتظمة ..

 .. و��شح  ب�شكل  �ل�شور  تظهرها  مدينة  �إّنها 

بركان  بفوهة  �أ�شبه  منتظمة  د�ئــرّيــة  فوهة  فيها 

ولكّنها �شنعيه ..ومن هذه �لفوهة متتّد فتحة نحو 

�لقلعة كاأمّنا كانت هذه �لفوهة مقّرً� للباحثني من 

م�شرق  على  �ملطّل  موقعها  ب�شبب  �ملدينة  �شكان 

�ل�شم�ش من �ملريخ ..

حول  فريقه  نظر  وجهة  هوغالند  ي�شرح  و 

�إن�شاء�ت  �إّنــهــا   : فبقول  �ل�شنعّيه  �لنحل  خاليا 

هند�شّية �شاحلة لل�شكن يف ظروف �ملريخ �ملعّقدة 

�لبيئة  تــاأثــري�ت  كــّل  من  �شاكنيها  حتمي  وهــي   ..

�ل�شعبة على �لكوكب..

من  �لعديد  وجلنته  هوغالند  نتائج  �أثـــارت 

�لذين   ) �لنياندرتاليني   ( هوؤالء  حول  �لت�شاوؤالت 

��شتوطنو� �ملريخ بعد �أن هاجرو� �إليه من �الأر�ش.. 

كبري  حّد  �إىل  ي�شبه  بتفا�شيله  �لوجه  �أّن  �شحيح 

ميّثل  �لوجه  اليكون  ملاذ�  ولكن  نياندرتال  �إن�شان 

كائنًا �آخر غريه؟

بّينت  فاالأبحاث �ملتالحقة حول هذ� �ملو�شوع 

من  خالية  ــد  �أو�ب �شوى  لي�شت  و�لوجه  �ملدينة  �أّن 

�أّن  �حلياة منذ نحو/3/ماليني �شنة ..وهذ� يعني 

نياندرتال  �إن�شان  حول  �الأوىل  هوغالند  فر�شّية 

لي�شت  �الأر�ش  توّقع حدوثها يف  كارثة  �لهارب من 

منطقّية..

�أخرى  �أفكارً�  طرحو�  ورفاقه  هوغالند  لكّن 

: ملاذ� اليكون �ملريخ حمّطا لهبوط كائنات �أخرى 

�الإ�شتك�شافّية  رحالتها  يف  �لكون  ت�شتوطن  عاقلة 

�إىل �لكو�كب ومنها �لكو�كب �ملحيطة بال�شم�ش ؟

�الأر�ــش  �الأو�ئــــل مــن  ـــرو�د  �ل �نطلق  رمّبــا  �أو 

نف�شها �شوب �جلار �لقريب �ل�شالح للحياة وبنو� 

من  كب�شمة  �لعمالق  �لــوجــه  ونحتو�  مدينتهم 

ب�شماتهم �حل�شارّية..؟ 

�أثــار  هوغالند  ريت�شارد  �أّن  �الأمـــر  يف  �ملــهــّم 

لت  تو�شّ �لتي  �لنتائج  حول  �لباحثني  من  �لعديد 

..وقــد  �لده�شة  وتــثــري  كــثــرية  وهــي  جلنته  �إليها 

�شّمنها ذلك �لكتاب �ل�شهري ) �حل�شارة �ملريخّية 

..مدينة على تخوم �الأزل (..

 �لغريب �أّن نا�شا تاهلت �أبحاثه متامًا ..رغم 

�لند�ء�ت �مل�شتمّرة لها بالبحث يف ت�شكيالت �لوجه 

�ملحّطات  بّثتها  �لتي  �ل�شور  خــالل  من  و�ملدينة 

 .. للمريخ  �أر�شلت  �لتي  �الأوتوماتيكية  �جلديدة 

وماز�لت �أبحاثه تثري �لكثري من �لت�شاوؤالت ..

طــر�أت  فلقد  �ملريخ  على  �حلياة  قابلّية  ــا  �أّم

�ل�شنو�ت  ماليني  يف  �لكوكب  على  كبرية  تغرّي�ت 

�أّدى  �ملــاء فيه مما  �أّثــرت على تو�جد  �الأخــرية .ز 

�إىل تبّخر ق�شم كبري منه .. و�جلليد �ملوجود حالّيا 

بن�شبة  �ملمزوج  �الآزوت  من  بغالبّيته  مكّون  فوقه، 

�الأوك�شجني  وجــود  تر�جع  لعّل  �ملــاء..  من  �شئيلة 

و�ملاء من على �شطح �ملريخ هو �لذي جعل �حلياة 

للحياة  �شاحلًا  لي�ش  وجعله   .. فوقه  من  ترت�جع 

ب�شكلها �لطبيعي ، �أي �أّن �إمكانّية �حلياة فوقه �الآن 

لتاأمني �الحتياجات من  تقنّية متطّورة  �إىل  حتتاج 

�الأوك�شجني و�ملاء ب�شكل �شنعّي.. 
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تناولت  التي  والبحوث  الدرا�سات  من  الكثري  على  اإطالعي  وبعد 

�سخ�سية  من  الأب��رز  اجلانب  تناول  اأغلبها  اأن  وج��دت  و�سعره  املتنبي 

�سعره  يف  اجللي  اجلانب  اأو  الرئا�سة،  اإىل  ال�سيا�سي  كطموحه  املتنبي، 

مهم  جلانب  تنبهت  باإمعان  املتنبي  ديوان  قراءة  وبعد  الفخر.  ل�سيما 

كاإن�سان  املتنبي  واأعني درا�سة  والباحثون،  النقاد  به املخت�سون  مل يعن 

يبكي، اأو يبكيه الآخرون، اأو عندما يعاي�ش حالة اإن�سانية ت�ستدعي البكاء 

ورد  اآخر. وقد  ل�سبب  البكاء  اأو  الناجت عن احلزن،  البكاء  �سواء  عامة، 

دي��وان  من  ق�سيدة  واأرب��ع��ن  �سبع  يف  م��رة  وخم�سن  ثمان  البكاء  ذك��ر 

املتنبي، ول اأظنه عددا قليال على �سخامة ديوان املتنبي، ل�سيما عندما 

اأمام الآخرين حياء، ويتجلد  اأن يبكي  اأن املتنبي كان يتحا�سى  نكت�سف 

اإن كان مبفرده لكربيائه الذي يخالطه �سيء من الغرور، ولكنه عندما 

ينهمر الدمع من عينيه قد ينتحب اأكرث من كل من ينوح كما اعرتف هو 

�سراحة يف اإحدى ق�سائده.

وحر�سا مني على اإ�ساءة جانب خفي يف ديوان ال�سعر العربي كتبت 

هذا البحث الذي اأرجو اأن يحقق الغاية املق�سودة منه.

العني التي تبكي

يف البداية نتناول �سورة العن التي تبكي يف �سعر املتنبي، فنجدها 

ب�سعة  عينا  لي�ست  ولكنها  البكاء،  كرثة  من  متقرحة  اأجفان  ذات  عينا 

لها جماليتها  الباكية  تثري ال�سمئزاز، بل هي عن جميلة حقا، فالعن 

اخلا�سة يف عيني املتنبي، فالدموع الغزيرة جعلت خمرة اخلدود -اأي 

ال�سقائق- �سفرة -اأي بهارا- ول�سك اأن هذا اخلد املبلل بالدمع لغادة 

ح�سناء مل يقلل من ح�سنها، بل اأ�سفى عليها مزيدا من الأنوثة والرقة.

ج���ف���اُن َق��رح��ى ِم���َن الُبكا
َ
)َوَق�����د ����ص���اَرِت الأ

���ق���اِئ���ُق( َب������ه������اراً يف اخُل�����������دوِد ال�������صَ َو�������ص������اَر 

و ينوه املتنبي اأن الدموع على اخلدود ل ت�سرتط احلزن ال�سادق يف 

القلب، فثمة عربات تنهمر من العن من �سدة احلزن على فراق الأحباب 

�سروف  ق�سوة  من  اأو  الأب��د،  اإىل  املوت  غّيبهم  اأو  بعيدا،  رحلوا  الذين 

اأكرث من  لي�ست  ثمة دموع  ولكن  �سدة �سراوة احلروب.  اأو من  الزمن، 

ماء يخرج من العيون الكاذبة، فال اإح�سا�ش فيها ول حتّرك يف النف�ش 

عندما ُيقال )مالئ الدنيا و�ساغل النا�ش( نعرف اأن املق�سود هو ال�ساعر الكبري املتنبي، فهو 

�ساحب �سخ�سية اإ�سكالية مازالت مو�سع الكثري من اجلدل، كما اأن �سعره مازال يقبل الكثري من 

القراءات، رغم اأنه ال�ساعر الأكرث حظوة من قبل الدار�سن والنقاد على مر الع�سور.
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املتنبي والبكاء..  

�شامر اأنور ال�شمايلروؤية جديدة يف ال�شعر وال�شاعر

اجلزء الأول



اأية م�ساعر، وان �سابهت الدموع احلقيقّية يف ال�سكل اخلارجي ل غري.

ُخ����������دوٍد يف  ُدم��������������وٌع  ِا������ص�����َت�����َب�����َه�����ت  )اإِذا 

�������������ن َت�����ب�����اك�����ى( َ َم����������ن َب�������ك�������ى ِمَّ َت����������َب�����������َّ

البكاء يف املعركة

قد ل ينتبه معظم قراء املتنبي اإىل ح�سور البكاء يف ديوانه، ل�سيما 

اهتمامهم  يتجه  حيث  ال�سرو�ش،  احلروب  فيها  ي�سف  التي  الق�سائد 

اإىل و�سف اأجواء املعارك الطاحنة وحيث تدور رحى املوت دون رحمة، 

اأن  غري  الق�سائد،  تلك  يف  الفار�ش  ال�ساعر  املتنبي  عن  البحث  اإىل  اأو 

ح�سور البكاء يف هذا اجلانب من �سعر املتنبي بارز بجالء وي�ستحق منا 

الكثري من الهتمام.

املتنبي،  فيها  يقف  التي  ال�سفوف  يف  يكون  لن  البكاء  اأن  ول�سك 

هذه  وهم يف  املهزومون،  الأع��داء  الآخر حيث  املع�سكر  بالتاأكيد يف  بل 

الذين  الروم  قواد  حتديدا  هم  بل  رجال،  اأي  ولي�سوا  رجال،  الق�سيدة 

وقد  ال��دول��ة  �سيف  ل��دى  اأ���س��ريات  فن�ساوؤهم  ال�سائع،  �سرفهم  يبكون 

لكرثتهن  بهن  ُيعني  اأو  ل�ساأنهن  ياأبه  اأحد  ل  مهمالت  ذليالت  اأ�سبحن 

وهوانهن.

)ُت����َب����ّك����ي َع���لَ���ي���ِه���نَّ ال���َب���ط���اري���ُق يف ال���ُدج���ى

������ُد( َوُه��������������نَّ َل������َدي������ن������ا ُم�����ل�����َق�����ي�����اٌت َك������وا�������صِ

ول يقت�سر البكاء على الب�سر يف ال�سعر احلما�سي، فقد تبكي اأي�سا 

املروع،  اخلطب  تاأثري  حتت  املع�سكرين  كال  يف  واجلمادات  احليوانات 

املتنبي  مع�سكر  يف  العاقل  غري  بكاء  بن  والتفريق  النتباه  يجب  ولكن 

الآخر  الطرف  بكائها يف  وبن  الن�سر،  اأحد مالمح  املتنبي  يعده  الذي 

الذي هو من عالمات الهزمية. فقد يبكي �سيف املتنبي، ولكن لي�ش بكاء 

املك�سور اخلا�سر، بل ال�سيف يبكي يف اأوج قوته لأن بكاءه هو الدم الذي 

ي�سكبه من اأج�ساد الأعداء الذين جندلهم �سرعى بحد ن�سله املرهف.

����ج����َوه����ا َف����َر�����ص����ي َوُم�����ه�����ري ���َت���ب���ك���ي �����صَ )����صَ

������ف������اِئ������ُح َدم������ُع������ه������ا م�����������اُء اجُل�������������ص������وِم( �������صَ

واخليول يف املعارك تذرف الدموع اأي�سا وي�ستد بكاوؤها، ولكن لي�ش 

البكاء الذي ي�سقط الدمع من العيون، فهذا لي�ش من �ساأن اخليول التي 

ترك�ش بخفة و�سرعة ور�ساقة يف الكر والفر وهي حتمل فار�سها املقدام، 

اأج�سادها، فلي�ش ثمة  فدموع الأح�سنة هي حبات العرق النا�سحة من 

البكاء  من  النوع  هذا  جتيد  التي  اخليول  هذه  دون  من  كبرية  معركة 

الرائع.

)َواخَل����������ي����������ُل َت����ب����ك����ي ُج������ل������وُده������ا َع������َرق������اً

������ه������ا ُم���������َق���������ُل( ������حُّ دُم����������������ٍع م���������ا َت�������������صُ
َ
ِب����������������اأ

ول يقت�سر البكاء يف �ساحات الوغى على ال�سيوف واخليول، فها هي 

اأما دموع  الرماح ال�سليمة تبكي الرماح التي تك�سرت من �سدة القراع. 

تلك الرماح فهي قطرات الدم احلمراء القانية التي �سالت يف املعركة 

القا�سية  من الأج�ساد لتي اخرتقتها ومزقت جلودها، وهي من ال�سور 

يف �سعر املتنبي.

��ح��ي��َح��ه��ا نَّ ���صَ
َ
)َوُي�����رِج�����ُع�����ه�����ا ُح�����م�����راً َك������������اأ

�������ِق( ُي�����َب�����ّك�����ي َدم����������اً ِم�������ن َرح�������َم�������ِة املُ�������َت�������َدقِّ

ويف �ساحة املعركة ل يبكي الرجال املهزومون، ول ال�سيوف والرماح 

اأ�سحابها،  ذل  بعدما  بدورها  تبكي  املا�سية  حتى  بل  فح�سب،  واخليول 

ف�سارت ترك�ش خلف فلول املهزومن، وكل حيوان يبكي ب�سوته. 

)ُيَبّكي َخلَفُهم َدثٌر ُبكاُه

ُي���������ع���������اُر( و 
َ
اأ ُث������������������������وؤاٌج  و 

َ
اأ ُرغ���������������������اٌء 

• • •
�سمن هذا ال�سياق اأ�سري اإىل بيت من ال�سعر ميدح فيه املتنبي اأحد 

الفر�سان، في�سوره انه اإذا ا�ستل �سيفه من غمده ف�سوف يبكي هذا الغمد 

ال�سيف امل�سلول لأنه لن يعود �سريعا اإىل قرابه، ف�ساحبه اإذا جرد �سيفه 

ف�سيخو�ش معارك طويلة، وبهذه ال�سورة يقدم املتنبي املمدوح ب�سورة 

الرجل ال�سجاع الذي ي�سهر ال�سيف يف وجه خ�سومه واأعدائه بينما غمده 

املتنبي.  �سعر  يف  اللطيفة  ال�سور  من  وهذه  ال�سيف،  فراق  ي�سكو  فارغ 
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واأتت �سيغة اجلمع لالأن�سال والغمود ملزيد من املبالغة.

اإِذا ال�����ُغ�����م�����ود  ������ِل  ن�������������صُ
َ
الأ َع����ل����ى  )َت����ب����ك����ي 

ُده�����������ا( ���������������������������ُه ُي�����������َج�����������رِّ نَّ
َ
ن�������������������َذَره�������������������ا اأ

َ
اأ

• • •
البكاء  املتنبي قرن  اأن  اإىل نقطة هامة يف هذا املجال، وهي  اأ�سري 

اأخرى، فال يجعل اخليول وال�سيوف والرماح تبكي،  بال�سالح من زاوية 

ل�سيما اإذا كانت الدموع من الدماء، بل يفرت�ش اأن ال�سالح هو البكاء 

بذاته ل غري، ولهذا يجد اأن مثل هذه املعركة خا�سرة حتما، فالبكاء ل 

جدوى منه ول خري فيه اإذا كان �سالحا، فح�سبه حينذاك اأن يثقل على 

القلب وي�سيل على اخلد فيجرحه.

ال��ُب��ك��ا َع���ل���ى  ���اِح  ال�������صِ ِم�����َن  ��ل��َت  َح�����صَ )َواإِذا 

َك َت������ق������َرُع( َف����َح���������ص����اَك ُرع���������َت ِب��������ِه َوَخ��������������دَّ

ويف هذا املعنى بيت اآخر يرتبط فيه البكاء وال�سالح يف �سعر املتنبي، 

اأي�سا عدمي النفع ل فائدة منه، بل يزيد  وال�سالح يف البيت الثاين هو 

املتنبي القول باأنه �سر الأ�سلحة، فهو ل يدفع ال�سر، ول يرهب العدو، ول 

يحمي النف�ش.

�����ُه ُم����َت����ك����اِث����ٌر ب�������ي ال�����َوح�����ي�����ُد َوَج�����ي�����������صُ
َ
)ِب�������اأ

دُم��������������ُع(
َ
�����اِح الأ �����رِّ ال�����������صِ َي���ب���ك���ي َوِم���������ن ������صَ

ويجب النتباه اإىل اأن البيت الأخري هو بكاء امل�ست�سعف امل�سكن، اأّما 

البيت الذي قبله فيت�سمن احلكمة والن�سيحة.

• • •
ويجب الإ�سارة اإىل اأن مفردة البكاء اأتت كلها ب�سيغة الفعل امل�سارع، 

وتكررت بع�سها ب�سيغ )تبكي- يبكي- �ستبكي( �سبع مرات، وكا�سم مرتن: 

وحراكه  احلدث  تفاعل  على  املتنبي  من  �سريحة  دللة  يف  البكا(  )بكاه- 

حتى اأثناء رواية الق�سيدة، فحتى اإذا كانت اأحداث اخلطوب قد م�ست يف 

زمنها فان وقعها مازال حيا حتى النطق بالق�سيدة واملجاهرة بها.

بكائيات الوداع

ل يقت�سر البكاء على اجلمادات اأثناء احلروب واملعارك التي تنطق 

من  الكثري  هناك  اأي�سا  ال�سلم  ففي  فيه،  روح  ل  من  حتى  هولها  من 

الأ�سياء التي تبكي، ونق�سد هنا حتديدا الدموع التي تنهمر من العيون 

لدى رحيل الأحبة.

و�سنبداأ باملديح الذي عرف به املتنبي و�ساع عنه. وجند اأن البكاء 

يف هذا ال�سرب ارتبط بالإعالء من �ساأن املمدوح، وهذا قليل يف ديوان 

املتنبي على كرثة ق�سائد املديح، ول�سك اأن ال�سبب يعود اإىل اأن ق�سائد 

املدح تتعمد بعث الغبطة يف نف�ش املمدوح و�سامع املدح، لهذا كانت تلك 

الق�سائد قليال ما تقارب البكاء وتدنو منه. 

جعل املتنبي املنابر التي كانت من اأهم و�سائل ن�سر املعرفة والفكر 

والثقافة يف ذلك الع�سر تبكي على رحيل الرجل الكرمي الذي كان يجود 

من عطاياه على النا�ش، وهنا ا�ستخدم املتنبي الكناية ليدل على و�سف 

على  اأ�سفت  التي  اجلمادات  يف  حتى  موؤثرا  كالمه  كان  ال��ذي  املمدوح 

فراقه، فكيف احلال بكائن يخفق قلبه بن ال�سلوع.

م����������ُر َف����غ����اَب اخَل�������ُر َع�����ن َب���لَ���ٍد
َ
)غ�������اَب الأ

ك��������اَدت ِل����َف����ق����ِد ِا�����ص����ِم����ِه َت���ب���ك���ي َم�����ن�����اِب�����ُرُه(

• • •
الغياب والرحيل من املوا�سيع التي ت�سح لها الدموع يف �سعر املتنبي، 

ل�سيما الن�ساء، خا�سة اإذا كان امل�سافر هو املتنبي ذاته. وهنا جند امراأة 

كان  حتى  بكاوؤها  املتنبي  اأحزن  وقد  عنها،  ورحيله  املتنبي  فراق  تبكي 

اأن يق�سده وي�سافر  يرجو لو راأت تلك املراأة الباكية الرجل الذي يريد 

اإليه، لعلها تعذره على رحيله عنها وفراقه لها اإذا راأته وعرفت خ�ساله 

احلميدة، وهذا من اأجمل اأبيات املديح يف �سعر املتنبي.

�����ج�����اين َدم����ُع����ه����ا )ي��������ا َل������ي������َت ب������اِك������َي������ًة ������صَ

َن������َظ������َرت اإَِل������ي������َك َك����م����ا َن������َظ������رُت َف����َت����ع����ِذرا(

ول يقت�سر البكاء لدى رحيل املتنبي على الن�ساء فقط، فقد يبكي 

فقدان  النا�ش  به  ي�سيع  الذي  البكاء  اأن  ول�سك  رحيله،  اأي�سا  الرجال 

�ساعرهم بكاء ي�ستحق اأن يخلد يف ال�سعر. ويجدر النتباه اإىل اأن املتنبي 

مل يبك �ساعة الرحيل على من خالهم دونه وان اأحزنه اأمرهم.

ج������ف������اِن ������ص�����اِدٍن
َ
)َرَح�������ل�������ُت َف�����َك�����م ب��������اٍك ِب������اأ

����ي����َغ����ِم( ج������ف������اِن �����صَ
َ
َع������لَ������يَّ َوَك����������م ب��������اٍك ِب������اأ

ومن اأجمل �سور البكاء يف �سعر املتنبي تلك التي ي�سف فيها حلظة 

ويحرم  ال���وداع،  حلظة  الأح��ب��ة  روؤي��ة  مينع  العيون  يف  فالدمع  ال���وداع، 

الفراق،  بع�سهم قبل  روؤية  يتزودوا من  بع�سهم كي  روؤية  املتودعن من 

كما  ال�سعبة  الفراق  الأحباب حلظات  يعي�ش  اأن  يعيق  الدمع هنا  وكان 

للتعبري  متنف�سا  ولي�ش  الفراق،  قبل  مفرقا  الدمع  يبدو  وهنا  ي�ستهون، 

عما يختلج يف النف�ش من م�ساعر احلزن، وهذه من ال�سور املتفردة يف 

اأن املتنبي قد يبدو م�ساركا الآخرين  اإىل  �سعر املتنبي. وجتدر الإ�سارة 

يف بكائهم.

����َة َي����ع����دون����ا َع�������ِن ال�����َن�����َظ�����ِر ال���ُب���ك���ا ����يَّ )َع���������صِ

ِق( ِة ال�����َت�����ودي�����ِع َخ��������وُف ال�����َت�����َف�����رُّ َوَع��������ن َل���������ذَّ

• • •
جند هنا اأن املتنبي يبكي لوعة الفراق، ولكنه ل يبكي منفردا،   

ول يبكي �سخ�سا بعينه، اأو قوما يخ�سهم ببكائه دون باقي الب�سر، بل هو 

املفكر،  ال�ساعر  �سعر هذا  اأكرث هذه احلكم يف  وما  بليغة،  يطلق حكمة 

اجلمع  ب�سيغة  كانت  وان  املتكلم  ب�سمري  اأتت  املفردة  اأن  مالحظة  مع 

)نبكي( وهذا له دللة غري خافية.

)َن���ب���ك���ي َع����ل����ى ال����ُدن����ي����ا َوم�������ا ِم�����ن َم���ع�������َص���ٍر

ق�����وا( َج����َم����َع����ت����ُه����ُم ال�����ُدن�����ي�����ا َف�����لَ�����م َي�����َت�����َف�����رَّ

وتبلغ اللوعة ذروتها حلظة الوداع حتى يدعو املتنبي الطلل لت�ساركه 

البكاء، وهنا اأتى البكاء ب�سيغة اجلمع حيث املتنبي ل يبكي منفردا، ول 

يبكي اأمام النا�ش، ولكنه اإذا بكى حقا فلم�ساب األيم، لهذا يجد اأن من 

حقه اأن ت�ساركه حتى اجلمادات �سجوه وبكاءه.

�����������ه�����������ا ال�������َط�������لَ�������ُل يُّ
َ
)اإِث������������ِل������������ث َف������������اإِّن������������ا اأ

َن������ب������ك������ي َوُت��������������������������رِزُم َت������َت������ن������ا الإِب������������������ُل(

ي�ستعيد  وهو  اأي�سا،  الطلل  قرب  يبكي  املتنبي  جند  اآخ��ر  بيت  ويف 
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بلقعا  �سارت  التي  الأر����ش  يف  اآث��اره��م  خلفوا  الذين  الأح��ب��ة  ذك��ري��ات 

برحيلهم، مثلما خلفوا يف قلبه احل�سرات فغدا القلب خاليا من ال�سرور، 

ي�سكو بدوره ق�سوة  الطلل  املتنبي حتى يخال  فوؤاد  ويت�ساعد احلزن يف 

الفراق، في�سكو للمتنبي احلزن الذي فاق حزنه، حتى اأنه ح�سد املتنبي 

على قدرته على البكاء بينما هو ل ي�ستطيع البكاء لأنه برحيل الأحباب 

مات من �سدة احلزن، لذلك حزنه اأ�سد من حزن املتنبي.

���َغ���ف���وا ��������������َك َب����ع���������ضُ َم�������ن ����صَ نَّ
َ
ب���������ك���������اَك اأ

َ
)اأ

َق�����َت�����ل�����وا( َم��������ن  َب�����ع�����������ضُ   َ ينِّ
َ
اأ ب�������������ِك 

َ
اأ َل 

املتكلم يف  واأتى ب�سمري  �ستى،  بت�سريفات  البكاء  املتنبي  اأورد  وقد 

�سيغة اجلمع )نبكي( ولكنه يف البيت التايل يورد ال�سمري ب�سيغة املفرد 

اأخرى  مرة  البكاء  مفردة  البكاء فرتد  نوبات  وتتناوب  )بكيت(  املتكلم 

على  يحر�ش  الذي  احلزن  �سدة  على  دللة  )ابكيا(  خمتلف  بت�سريف 

البكاء، وينزل الدموع اجلمة من عيني �ساحب الدمع الع�سي.

ب���ك���ي���ك���ا
َ
)َب�����ك�����ي�����ُت ي�����ا َرب����������ُع َح�����ّت�����ى ِك����������دُت اأ

َم���غ���ان���ي���ك���ا( َوِب������َدم������ع������ي يف  ب������ي  َوُج��������������دُت 

• • •
نلحظ كاأن املتنبي كان ي�سعر باحلياء اإذا بكى، لهذا كان يزج   

دمعه، ول يبكي اإل بعد اأن يغلب احلزن نف�سه فال يقدر على منع عينه من 

ذرف الدموع احلرى. وجنده هنا ظل متما�سكا حتى اللحظات الأخرية 

اأمام املع�سوقة التي اختارها قلبه، ولكن بعد رحيلها غلب عليه احلزن 

البكاء  ذكر  فيه  ورد  البيت  هذا  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  يبكي.  فاأخذ 

جرى،  مبا  وتاأثره  عليه  البكاء  غلبة  على  املتنبي  من  تاأكيد  يف  مرتن، 

فتتابعت نوبات البكاء عنده.

)َق������د ك������اَن َي���َن���ُع���ن���ي احَل�����ي�����اُء ِم������َن ال��ُب��ك��ا

َي����َن����ع����ا( ن 
َ
اأ ال����ُب����ك����ا  َي�����َن�����ُع�����ُه  َف������ال������َي������وَم 

ولكن �سرعان ما يرى املتنبي اأنه اإذا ابتعد عمن يبكي عليه خري له، 

كيال  خميلته  عن  املحبوب  طيف  يق�سي  كي  نف�سه  يخاطب  هنا  فكاأنه 

يبكي دون جدوى على املحبوب املفارق.

)اأب����������ع����������دي ف�����ال�����������ص�����ل�����وُّ اأج��������م��������ل ع����ن����دي

م�������ن ح�����������ص�����ور ال�����ب�����ك�����ا ع�����ل�����ى ال������ُغ������ّي������اب(

ال�سلو  فيه  املتنبي  يرى  ال��ذي  البيت  اإن  القول  ن�ستطيع  ذلك  ومع 

اأح�سن عنده من البكاء هو من دافع احلياء ل غري، فبعد حترر امل�ساعر 

املكبوتة من �سجنها يبكي املتنبي كغريه من النا�ش، بل لعله يبكي اأكرث 

بنف�سه  ينفرد  عندما  ل�سيما  م�ساعره،  و�سمو  ح�سه  لرهافة  �سواه  من 

اآثار الأحباب التي كانت ت�ستمطر الدمع من عيني املتنبي كاأنه  بجانب 

الغيمة ال�سخية.

بكاء الثكل

يف  قلبه  ي��رق  عزميته،  و�سدة  �سكيمته،  ق��وة  على  املتنبي  ك��ان  اإذا 

على  منطويا  منفردا  يبكي  اأو  يبكون،  من  مع  فيبكي  ال�سفر،  حلظات 

اإذا كان هذا الوداع هو الفراق الأبدي. فالذاهب  اأحزانه، فكيف حاله 

قد يعود مهما طال ال�سفر، فيجتمع مع خالنه مرة اأخرى، ولكن امليت هو 

الراحل دون اأوبة، فلي�ش ثمة اأمل يف اللقاء من جديد.

لأ�سغر  رثائه  مع  املتنبي  �سعر  من  اجلانب  ه��ذا  يف  البحث  نبداأ 

الأموات الذين رثاهم يف ديوانه. ومن اجلدير باملالحظة هنا اأن املتنبي 

يبكيه عندما  بل  �سنه،  الطفل ل�سغر  امليت  لوعة احلزن على  ل ي�سف 

يفرت�ش اأنه �سيكون لو طال به العمر �سيدا يف قومه، فهو من اأ�سل كرمي. 

وهذا ما ي�ستدعي البكاء يف راأي املتنبي الراثي.

���ِه ���نِّ )َوِم������ث������ُل������َك ل ُي���ب���ك���ى َع����ل����ى َق���������دِر ����صِ

��������ص�������ِل(
َ
َوَل�����ِك�����ن َع����ل����ى َق��������دِر املَ����خ����ي����لَ����ِة َوالأ

• • •
البكاء،  نهاية  تعني  ل  الت�سييع  مرا�سم  انتهاء  اأن  املتنبي  يوؤكد  كما 

فمن له يف قلوبنا مكانة كبرية نبكيه كلما مر يف خاطرنا وذكرناه واإن 

�سار حتت الرتاب، ونخاطبه واإن كان ل ي�سمعنا. وهو يف البيت التايل 

يرثي رجال كرميا كان يجود على النا�ش من ف�سله، وعندما مر به �سائل 

ن�سي اأن ي�ساأل العطايا، فقد �سغله البكاء عن طلبها، وكيف ل يكون الأمر 

كذلك و�ساحب القرب كان خري من يعطي من يق�سده. وهنا جند مفردة 

البكاء تاأتي فعال م�سارعا دللة على البكاء يف الوقت الراهن، وكم�سدر 

فعل  كان  وان  املوت  م�ستمرة على حادث  البكاء حالة  اأن  يف دللة على 

املوت م�سى وانق�سى اأمره.

������������������رُّ ِب������������َق������������ِرِك ال��������ع��������ايف َف����َي����ب����ك����ي )َيُ

�������وؤاِل( َوَي�����������ص�����َغ�����ُل�����ُه ال������ُب������ك������اُء َع����������ِن ال���������������صُ

• • •
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 ومن املهرجانات التي �ساهمت يف التعريف على ثقافتنا العربّية – 

مهرجان الثقافة العربّية الذي اأقامته  جمعية »كالتري بولي�ش« بجزيرة 

والرتفيهية  الثقافية  الن�ساطات  من  طيفًا  و�سم   ، اليونانّية  كريكريا 

واأ�سهمت فيه بلديات اإيطالية وهيئات ثقافّية يونانّية واأوروبّية، و�سمل 

املهرجان حما�سرات بالتاريخ ،وتاريخ الفنون الإ�سالمية،  ومو�سوعات 

يف حوار احل�سارات والرحالت العلمّية والتجارية بن ال�سرق والغرب. 

وكتبًا  عربّية،  يدوّية  ومنتجات  فيديو  اأف��الم  املهرجان  عر�ش  كما 

تتحدث عن العامل العربي ومنتجات من املطبخ العربي.

اأقيم  واليونان  العالقات بن م�سر  وتعزيز  التعاون  ولتعميق 

اإىل  املركز  اليونان ويهدف هذا  امل�سري يف  الثقايف  املركز 

العالقات  على  الرتكيز  مع  الثقايف،  م�سر  دور  اإب���راز 

الثقافّية والعلمّية املمتّدة واملت�سعبة بن م�سر والعامل 

الوقت  حتى  التاريخ  فجر  منذ  وال��ي��ون��ان  العربي 

احلا�سر، ومن ن�ساطاته الكثرية  : اإظهار نقاط 

املهرجانات... 

�شها �شرّيفج�ضر ثقايف للتفاعل احل�ضاري

واملقد�صات  والّلغة  والقيم  وامل��ع��ارف  العقائد  مت�صّمنة  بنائها  وعنوان  الأّم���ة   هوّية  هي  الثقافة 

والعادات والأخاق والقوان� والفنون والأفكار . وتوا�صل الثقافة العربّية انت�صارها يف الغرب  وخا�صة 

يف ميادين اللغة والأدب واملخطوطات العربّية والرتجمة .  

العاقات  اأ�صمى  واحل�صارة   ، احل�صارة  عليها  تقوم  التي  الثابتة  واملبادئ  القيم  متّثل  والثقافة 

ال�صعوب.  املتبادل ب�  والتاأثر  الثقايف  التبادل  واملثاقفة هي   . واملبادئ  بالعدالة  املتثاقفة  الإن�صانية 

التعريف  ويف  ال�صعوب  ب�  الثقايف  التفاعل  يف  مهماً  دوراً   - الرتجمة  هي  كما   - املهرجانات  وتلعب 

بثقافة البلد وغناها احل�صاري والك�صف عن ثراء الثقافة العربّية واإعطاء �صورة رائعة عنها للغرب- 

حيث تقوم بدور هام يف نقل القيم واملعارف املختلفة والآداب واملفاهيم والواقع الجتماعي والثقايف 

وال�صيا�صي للثقافات الأخرى املختلفة كما تقوم بالتعريف باآدابنا ونقلها ب�صورتها ال�صحيحة.
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العربّية  الدرا�سات  ودع��م  واليونانية  العربية  الثقافتن  بن  التالقي 

وامل�سرّية، وم�ساركته يف احتفالية نهر النيل التي تقام �سنويًا حيث قام 

يف اإحدى الحتفاليات بعمل  مطبوعات تعر�ش تطّور العمارة امل�سرّية 

والرومانية  واليونانّية  الفرعونية  الع�سور  ع��رب  النيل  �سفاف  على 

والقبطيّة والإ�سالميّة.

والفكرية  والفنّية  الثقافّية  املجالت  يف  والتوا�سل  التبادل  ولزيادة 

�سقلية.  يف  الإ�سالم  معر�ش  منها:   ونذكر  املعار�ش  من  الكثري  يقام 

وُتعترب الدكتورة �سريين مال من اأبرز وجوه احلركة الت�سكيلّية يف ايطاليا، 

الت�سكيلي يف  للفن  اإيطاليا  الأوىل يف  الإب��داع  على جائزة  وقد ح�سلت 

العام 1996، و�ساركت يف عّدة معار�ش فردّية وجماعّية يف اإيطاليا ودول 

اأوروبّية اأخرى، كان اآخرها يف املركز الثقايف العربي يف مدريد. 

 2007 �سنة  اختياره   مت  التميمي   �سامل  الليبي  الت�سكيلي  والفنان 

من قبل ناقدة ت�سكيلية واأ�ستاذة النقد والفن املعا�سر بجامعة بالريمو  

لإقامة معر�ش الفن الليبي املعا�سر يف بالريمو- وقد قيل عنه اإّنه يقيم 

ج�سرًا بن الفن الغربي الذي انت�سَب اإليه ومعرفته اجليدة به وبن ليبية  

بح�سارتها وباألوانها التي ينحدر منها. 

ال�سرقّية  احل�سارتن  بن  ج�سور  بناء  حت��اول  التي  املعار�ش  ومن 

بن  الثقافية  ال��ع��الق��ات  وت��ع��زز  وال��غ��رب��ّي��ة  

وت�ستعر�ش  ال��ب��ل��دي��ن 

الفن  امتزاج 

الإيطايل بالفن ال�سعودي على �سبيل املثال ل احل�سر - معر�ش ) نوافذ( 

الذي اأقيم يف 2009-6-10م باإيطاليا  - يف متحف روما ترا�ستيفريي  . 

ا�سرتكت يف تنظيمه جمعية النه�سة ووزارة الثقافة ال�سعودية  وال�سفارة 

الإيطالية. ويهدف املعر�ش اإىل التعريف بثقافات الآخر وكيفية الندماج 

فيها والتعامل معها بخط متواز يحفظ لكل ثقافة خ�سو�سيتها. كما اأنه 

واإيطالية  ال�سعودية  بن  والثقافّية  الفكرّية  العالقات  دعم  اإىل  يهدف 

وال�ستفادة  اخلربات  وتبادل  الثقافتن  بن  والتوا�سل  املعريف  والتبادل 

ال�سفارة  مع  وبالتعاون  الأخ��رى  املجتمعات  يف  الن�سائّية  التجارب  من 

يف  امل��راأة  بها  تتمتع  التي   الفردّية  املهارات  فيه  ت  وُعر�سَ الإيطالية. 

وت�سوير  يدوية  ِح��رف  من  الثقافتن  كلتا  يف  احلياة  جم��الت  خمتلف 

فوتوغرايف واأدب وطبخ �سعبي.

باإيطاليا  املقيمة  العربّية  الت�سكيلّية  الفّنانة  و�ساركت  نّظمت  ولقد 

ت�سكيلّيًا  فّنانًا  ثالثون  فيه  �سارك  اإيطاليا  يف  مبعر�ش   ) لوتاه  )فاطمة 

حيث �ساركت  بلوحاتها عن ) املاأ�ساة العراقّية ( .وُتعد مثل  هذه الأن�سطة 

مبثابة تعاون ثقايف غايته ن�سر الود واإذكاء روح التقارب بن البلدين. 

اإيطاليا وم�سر تقوم كل  العالقات بن  الثقايف  يف  الُبعد   ولأهمّية 

دولة بتنظيم العديد من الأن�سطة الثقافّية )معار�ش - عرو�ش فنّية - 

ندوات-اأم�سيات اإعالمّية و�سياحّية ( من خالل املركز الثقايف امل�سري 

بروما، ونظريه الإيطايل بالقاهرة ، والأكادميّية امل�سرّية للفنون بروما 

،  وت�سم هذه الأكادميّية متحف الآثار امل�سرّية بروما، وقاعة معار�ش 

الفنون الت�سكيلّية ومتحف الفن امل�سري احلديث، ومتحف الإيچبتومينيا  

الطراز  على  امل�سري  الأث���اث  من  خمتارة  جمموعات  ي�سم  ال��ذى 

امللك  الفرعوين من مقتنيات 

م�سر  ملك  الأول  فاروق 

ال�����س��اب��ق. وت��ه��دف 

الأك����ادمي����ي����ة 
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والعربية يف  امل�سرية  والثقافة  الفنون  ن�سر  اإىل  بروما  للفنون  امل�سرية 

اإيطاليا والتعريف بها ، ومزج الإبداع امل�سري بالفن��ون الإيطالية ب�سكل 

للحرف  ومعار�ش  الت�سكيلّية  الفنون  متوا�سل وذلك من خالل معار�ش 

التقليدّية امل�سرية وتقدمي العرو�ش املو�سيقّية وعرو�ش للفنون ال�سعبّية 

املهرجانات  يف  وامل�ساركة  امل�سرية   ال�سينما  لأف��الم  خا�سة  وعرو�ش 

امل�سرحّية  والعرو�ش  امل�سرين،  املخرجن  بح�سور  الدولّية  ال�سينمائّية 

وكذلك  امل�سرّية،  الآث���ار  علوم  ع��ن  حم��ا���س��رات  وت��ق��دمي  املعا�سرة، 

الع�ربّية  باللغتن  والع�ربي  امل�س�ري  والأدب  التاريخ  عن  حما�سرات 

والإيط�الّية.

للتوا�سل واحل��وار وهو جزء من  الطريق احلقيقي  الفن هو  ولأن    

العرب  بن  الثقافّية  ال�سالت  ولتعزيز  والإ�سالمّية  العربّية  الثقافة 

 . الإ�سالمي   بالفن  خا�ش  ق�سم  اللوفر  متحف  يف  افتتح  فقد  وفرن�سا 

اأ�سهر  وي�سم  ن��ادرة  فنية  قطعة  اآلف  ع�سرة  يقارب  ما  املتحف  ويقيم 

واأهم جمموعات ال�سجاد يف العامل واأعمال اخلزف وامل�سغولت اخل�سبية 

واملعادن والأحجار الكرمية وهناك ترتيب زمني لتطور الفن الإ�سالمي 

عة  ويف املتحف اأي�سًا اأف�سل جمموعة يف العامل من الأواين املعدنية املر�سّ

يف  اأي   - ع�سر  الثالث  القرن  خ��الل  �سورية  يف  ِنعت  �سُ التي  الفاخرة 

ِنع يف حقبة املماليك  احلقبة الأيوبّية. كما ي�سّم اجلرن الأ�سهر الذي �سُ

من  فّنية  حت��ف  املتحف  �سّمها  التي  القطع  .وم��ن    )1250-1517(

الثقافة  الإ�سالمي وجميعها تقدم ملحة عن  العامل  املَلكية يف  البالطات 

الفنّية الغنّية التي كانت دائما موجودة يف ال�سرق الأو�سط ويجدر بالذكر 

ع الرئي�ش الفرن�سي نيكول �ساركوزي  باأن هذا الق�سم مت افتتاحه بعدما وقَّ

مع �سمو الأمري طالل بن عبد العزيز ر�سالة اتفاق بهذا ال�ساأن.

ومن املراكز الثقافية التي ُتعنى مبد ج�سور احلوار احل�ساري ون�سر 

يهدف  والذي  العربي  للرتاث  الثقايف  املركز  فرن�سا  العربّية يف  الثقافة 

تعميق   واإىل  العربي  والعامل  فرن�سا  بن  حقيقي  ثقايف  ج�سر  خلق  اإىل 

وت�سجيع  ولغتهم.  وثقافاتهم  ح�ساراتهم  و  العربي  باملجتمع  املعرفة 

احلوار الثقايف بن املجتمعن العربي والفرن�سي عرب موؤ�ّس�ساته الثقافّية 

العاملي  اليوم  احتفالية  ينّظم  اأوروبا  ثقايف يف  اأول مركز  وهو  املختلفة. 

2013 مبدينة بوردو. كما يقوم  15دي�سمرب   للغة العربّية وكان ذلك يف 

حول  دولّية  ومعار�ش  موؤمترات  بتنظيم  العربي  للرتاث  الثقايف  املركز 

الرتاث العربي و اأهميته يف تاريخ الإن�سانية.

التعريف  املعار�ش يف  املثال ل احل�سر يف دور  واأي�سًا على  �سبيل   

الفقي يف  اأحمد عطيه  امل�سري  الت�سكيلي  الفنان  �سارك  العرب  بثقافة 

معر�ش نوردارت باأملانيا 2013 .اأما الفنان الت�سكيلي ال�سوري �سعد يكن 

فقد اأقام عام 1999 بدعوة من معهد غوته – اأملانيا معر�سًا يف هامبورغ 

الت�سكيلية هيرنيتا لمب  الأملانية  الفنانة  وهناك  مونيكابا�سك.  ب�سالة 

التي حتظى منتجاتها امل�سنوعة من اخلزف املزرك�ش بخطوط وكلمات 

واخلط  العربي  بالفن  املهتمن  الأمل��ان  من  كبرية  اأع��داد  بقبول  عربّية 

العربي واخلزف ، وتقيم معر�سها الدائم يف توبنغن ، وتقول هيرنيتا:  

الفن  اأن  فمعروف  بالفن،  لها  عالقة  ل  الإ�سالموفوبيا  ظاهرة  اإّن   «

املزّين  اأّما اخلزف  بع�سًا،  لبع�سها  ر�سالت احل�سارات  واملو�سيقا هما 

ويجب  الإ�سالمّية،  احل�سارة  فنون  اأحد  الأ�سل  يف  فهو  العربي  باخلط 

عدم تغيري نقو�سه حتى تظل الأ�سالة فيه باقية«.

هزمية  اإبراهيم  اأملانيا  يف  املقيم  الفل�سطيني  الت�سكيلي  والفنان 

هذا  وهدف  برلن  النور( يف  نحو   ( الت�سكيلي  للفن  معر�ش  �سارك يف 

املعر�ش فتح ج�سور للحوار الثقايف وامل�ساهمة يف اإظهار �سورة احلقيقية  

للثقافة العربية. 

فيتور  معر�ش)  ل احل�سر-   املثال  �سبيل  فعلى   - ا�سبانيا   اأما يف 

بهذا  امل�ساركة   اأهمية  وتاأتي   . مبدريد  ال�سنوي   ) ال��دويل  ال�سياحي 

املعر�ش اإطالع الغرب على العرو�ش ال�سياحية والأماكن الأثرية الوطنية،  

وللتعريف بالثقافة العربّية  واأماكن اجلذب ال�سياحي يف البالد واإبراز 

مدى غنى ومتّيز املنتوج ال�سياحي الوطني وموؤهالته الكبرية. 

 ومن املعار�ش التي تقام اأي�سًا وت�ساهم يف التعريف بثقافتنا العربية 

) ملتقى احلدائق النحتّية ال�سورّية ( مبدينة  املونيكار الإ�سبانية ، وهو 

اأحد  امل�ساريع امل�سرتكة بن وزارة الثقافة وبلدية املونيكار بالتعاون مع 

دم�سق   يف  التطبيقّية  الفنون  ومعهد  مدريد  يف  ال�سوري  الثقايف  املركز 

خالل  م��ن  املونيكار  مدينة  يف  ���س��وري  ثقايف  اأ�سبوع  اإق��ام��ة  وي��راف��ق��ه  

عام  ويف   . ت�سكيلّية  فنّية  ومعار�ش  �سورّية  مو�سيقّية  حفالت  ا�ست�سافة 

العالقة  النحتي  امللتقى  هذا  يف  املنجزة  ال�ست  املنحوتات  مّثلت   2005
التاريخية املتجّذرة بن �سورية واإ�سبانيا. ودللة على هذه العالقة  قدم 

اإن�سانًا من  اأحد النحاتن امل�ساركن فيه )غاندي اخل�سر( عماًل ميّثل 

مدينة املونيكار الإ�سبانّية يرفع يده على جبينه متجهًا بنظره اإىل ال�سرق 
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العربي ويتطلع اإىل اأق�سى نقطة فيه .

الجتماعية  البنية  يف  للنظر  ممّثل  اأف�سل  الت�سكيلي  الفن  ويعد    

لتو�سيع  وي�سعى  العامل  مع  والتفاهم  التبادل  ويقوم مبد ج�سور  لل�سعوب 

املعرفة عما يجب عليه الفهم للفن العربي. 

ومن �سمن املوؤ�س�سات الثقافية التي تعنى مبد اجل�سور الثقافية ما 

بن العاملن العربي والإ�سباين موؤ�س�سة  ) اآراغواين ( يف  اإقليم غاليثيا  

العربي  الت�سكيلي  الفن  معر�ش  منها  وك��ان  املعار�ش  باإقامة   وتعنى 

الثقافة  اأ�سابيع عن  اآراغواين   ُتقيم موؤ�س�سة  . كما  اإ�سبانيا  املعا�سر يف 

العربية ومهرجانًا لل�سينما العربية. 

ومن �سمن التعاون الثقايف بن رو�سيا والبالد العربّية فقد قام امللحق 

الثقايف الدكتور ب�ّسام ال�سروي – امل�ست�سار الثقايف امل�سري ال�سابق يف 

احلكيم  وتوفيق  ح�سن  طه  مثل  م�سرين  لأدب��اء  متاثيل  بنحت  رو�سيا 

وعّبا�ش حممود العقاد وعبد الرحمن اخلمي�سي ولل�ساعر حممود دروي�ش 

ومّت و�سعهم يف اجلامعات الرو�سّية ويف بع�ش مدار�ش ال�ست�سراق .

الثقافتن  بن  التوا�سل  ج�سور  مّد  اإىل  �سعوا  الذين  الفنانن  ومن 

تراث  من  والإ�سالمّية  العربّية  الثقافة  واقع  ولنقل  والعربّية  الرو�سّية 

الدكتور  لوحاته  عرب  الرو�سّية  الأو���س��اط  اإىل  عريقة  وتقاليد  وع��ادات 

واأقام   ، الدولّية  املعار�ش  يف  م�ساركاته  عرب  غامن(  )ح�سن  ال�سعودي 

ال�سعودّية  الأكادميّية  ن�ساطات  اإطار  يف  مو�سكو  يف  املعار�ش  من  عددًا 

مبو�سكو . 

اإىل مد ج�سور احلوار  فت�سعى  الرو�سي  العربي  التعاون  اأما منّظمة 

احل�ساري والتعاون بن رو�سيا والعامل العربي  تقوم بتنظيم اأيام الثقافة 

العربّية يف رو�سيا ويتخلل هذا املهرجان العديد من الفعاليات الثقافّية 

ال�سعبي  واملطبخ  العربي  الت�سكيلي  والفن  واملعار�ش  والفنّية  وال�سيا�سّية 

العربي وندوات �سيا�سّية وثقافّية عاّمة وحلقات حوار رو�سي عربي . 

يعترب متحف الأرميتاج من اأهم املتاحف يف العامل ،ويحتوي الق�سم 

ال�سرقي منه الكثري من املخطوطات ال�سرقّية والآثار الإ�سالمّية ، ولقد 

منحت رو�سيا العرب اأر�سًا باهظة الثمن جمانًا يف قلب عا�سمتها لبناء 

)البيت العربي الرو�سي(

ا�ست�ساف   حيث  الإ���س��الم��ي  بالفن  اهتمت  فقد   بريطانية   اأم��ا 

الذي  املعر�ش  وهو  جميل«  »جائزة  معر�ش  واأل��ربت«  »فيكتوريا  متحف 

الإ�سالمّية  بالتقاليد  تاأثروا  الذين  املعا�سرين  العرب  للفنانن  ي��روج 

بعد  اأ�سا�سًا  اإن�ساوؤه  الذي مت  املعر�ش  – وهو  الفنّية  للممار�سة  العريقة 

اإعادة ت�سميم وافتتاح معر�ش جميل للفن الإ�سالمي مبتحف »فيكتوريا 

معر�ش  امل�ساركون يف  الفنانون  ا�ستوحى  وقد   .2006 يوليو  واألربت« يف 

»جائزة جميل« اأعمالهم من التنوع الرثي لتقاليد الفن الإ�سالمي.

كما اأقيم يف نوفمرب 2013  معر�ش »قلم: فن الكتابة  اجلميلة« يف 

برمنغهام وفيه ق�سم تناول املخطوطات التاريخية، وعر�ش عرب جمموعة 

من الوثائق امل�ستعارة ق�سة تطّور اخلط العربي منذ بداياته يف القرن 

الوقت  وحتى  ع�سر  التا�سع  القرن  من  ال�سوفّية  بالكتب  م��رورًا  ال�سابع 

اأهم  من  للعر�ش؛  خزانات  عدة  �سّم  اآخر  ق�سم  املعر�ش  ويف  احل��ايل. 

حمتوياتها عدد من العلب التي كانت ت�ستخدم حلفظ اأدوات الكتابة.

ويف اخلتام  رغم هذه اجلهود ولكن ل ميكننا الو�سول اإىل  العاملية 

دون جهد  من  والإن�ساين  والإبداعي  الثقايف  اإرثنا  على  الغرب  وتعريف 

عربي موؤ�س�ساتي متكامل، لذلك نتمنى دعم كل البناء املوؤ�س�سي امل�سوؤول 

عن الربامج الثقافية والإعالمّية العربّية ليتعّرف العامل كّله على الثقافة 

 ، امل��ايل  الدعم  وتقدمي  والإن�ساين،  الإبداعي  الثقايف  اإرثنا  و  العربّية 

وذلك لفتح نافذة لفهم املجتمعات العربّية والثقافة العربّية والإ�سالمّية 

الكاتب  الع�سر  هذا  عباقرة  اأح��د  يقول  كما  و   . ال�سحيحة  ب�سورتها 

حممد ح�سن » اإن القّلة التي توؤمن مبا تفعل هي التي تغرّي التاريخ « .
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اأمر متعارف عليه اأن احل�سارة اأثقلت كاهل 

ذلك  اأم��ام  اخللفي  ال�سف  يف  فغدت  احلكاية 

ال�سغار  يعد  مل  الكا�سح.  التكنولوجي  م  التقدُّ

اأجل  من  اجلدات  يجل�سون حول  الوقت  هذا  يف 

�سماع احلكاية، فاجلدات مثل غريهن جرفتهن 

األح  واإذا  عة،  املتنوِّ الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 

يفتحن  ف�سوف  احلكاية،  �سماع  على  ال�سغار 

يوب(  )اليوت  على  وحكايات  ق�س�ش  على  له 

وغريه. 

حقيقة الأمر اأن اأمهات واأجداد هذا الزمن 

مل يعودا يحفظون احلكايات على ما كانت عليه، 

عليه  ظ  يتحفَّ ن��راه  �سيئًا  يحفظ  من  وج��د  واإن 

قناعة منه اأنه ل يتنا�سب مع اأفكار ومفاهيم هذا 

الع�سر.

لكتابة  موؤيد  بن  كبريًا  خالفًا  جند  كذلك 

باللغة  ل��ل��رتاث  خم�س�سة  كتب  يف  احل��ك��اي��ات 

كتابتها  ي��ري��د  م��ن  وب���ن  الف�سحى،  ال��ع��رب��ي��ة 

الذي  املكان  ح�سب  املتداولة  العامية  باللهجة 

خرجت منه وتداولها الرواة. هذا مما اأدى اإىل 

مكانًا  جتد  فلن  احلكايات  على  اخلناق  ت�سييق 

اأو  مات  يحفظها  من  اأن  خا�سة  للظهور،  اآمنًا 

�سارف على املوت.

اأ���س��اب  ال���ذي  ال��وج��ع  م��ن هنا يظهر ه��ذا 

ج�سد احلكاية، فمنع عنها هواء البقاء و�سجنها 

م  ال��ت��ق��دُّ رم���اه  ال���ذي  ال�����س��ح��ري  �سندوقها  يف 

فاأية  والظلمات.  الظلم  اأعماق  يف  التكنولوجي 

ال�سندوق  ذل��ك  تخرج  اأن  لها  ميكن  معجزة 

با�سرتجاع  كفيل  زمن  واأي  الإهمال،  عتمة  من 

اجل��دات  جل�سات  ���س��م��اوات  اإىل  ال��ربي��ق  ذل��ك 

وحولهن ال�سغار ولهيب فرقعات احلطب يف نار 

املدفاأة؟!!! 

درا�سته  يف  جعفر  ال���رزاق  عبد  وال��دك��ت��ور 

الذي  كتابه  يف  الق�س�سي  ال�سعبي  ال��رتاث  عن 

تلك  اأهمية  د  يوؤكِّ ال�ساحرة.  احلكاية  بعنوان: 

والتي  الأجيال،  عرب  �سفويًا  املتناقلة  احلكايات 

بتلك  يحتفظ  النا�ش  م��ن  كبري  ق�سم  ي���زال  ل 

موجودة  تكن  مل  الزمان  ذلك  ففي  احلكايات، 

وتلفاز  اإذاع��ة  من  العلمية  التطورات  تلك  بعد 

اأخ���ذت احل��ك��اي��ات م�ساحة  ل��ذل��ك  وغ��ريه��م��ا، 

وا�سعة من اهتمام النا�ش وتفكريهم.

ومقدرتها  للحكاية،  الرتبوية  القيم  تظهر   

تقف  كما  وال�ستمرار،  الدميومة  على  الفعلية 

وامل�سامرة:  الت�سلية  اأدوات  الأول من  ال�سف  يف 

بكل  الطفل  اأمام  العامل  احلكاية  ر  يف�سِّ )�سوف 

ر  تاأكيد، لكنها �سوف ت�ساعده اأي�سًا على اأن يق�سِّ

ذاته، واأن يفهمها، واأن يحدد مو�سعه يف العامل 

الذي يكت�سفه... 

�سيئًا  ال��وا���س��ع  ال��ع��امل  ه��ذا  يدخلون  اإن��ه��م 

نفو�سهم  يف  يثري  خم��ي��ف،  ع��امل  وه��و  ف�سيئًا، 

التعجب  ع��الم��ات  م��ن  ك��ب��ريًا  ع���ددًا  ال�سغرية 

م  تقدِّ اأن  على  قادرة  احلكاية  لكن  وال�ستفهام، 

لهم النجدة واملعونة والدعم.( �ش118ـ 119 

وحاولنا  الطفولة،  اإىل  بذاكرتنا  عدنا  لو 

لنا  ترويها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  احل��ك��اي��ات  تلك  ��ر  ت��ذكُّ

هي احلكاية بثوبها القدمي املزخرف باخليال واجلمال واملتعة.. اأ�صفت على حياتنا الطفولية رونقاً وبريقاً 

قاً انعك�ض على مر ال�صن�، فلم ت�صع معال احلكاية يف نفو�صنا ول يخُب ذلك الريق البهي يف قلوبنا وقلوب  وتاألُّ

من �صمعوا واألفوا وهجها. 

ون��در. لكن جملة: )اح��ك يل  اإل ما قلَّ  الروحي  الغذاء  ت��رتبَّ على هذا  ال�صاعدة ل  الأجيال  اأن  يوؤ�صفنا 

ك توقاً يف دواخلهم  حلكاية ما، ي�صلون من خالها اإىل اإ�صباع  حكاية(، ما زالت تفي�ض على األ�صن ال�صغار، وترِّ

رغبة ال�صماع واملتعة معاً 
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 الرتاث ال�شعبي 

م التكنولوجي  والتقدُّ

الذي اأثقل كاهل احلكاية

�شريعة �شليم حديد



التي  احلالة  ن�ستغرب  اأنف�سنا  لوجدنا  اجل��دات 

كانت تنتابنا، ونحن ن�ستمع اإىل تلك احلكايات، 

كانت  ملاذا  با�ستمرار،  اإعادتها  نطلب  كنا  ملاذا 

وت�سرفاتنا؟  تفكرينا  على  وت�سيطر  ت�سغلنا، 

عدم  ح��ول  الكثرية  اأ�سئلتنا  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

كانت  احلكايات  فبع�ش  لنا،  يروى  ما  ت�سديق 

ال�سعوبة،  غاية  يف  نومنا  وجتعل  بل  تخيفنا، 

يكن  مل  احلكاية  راوي  اإن  نقول:  اأن  باإمكاننا 

مواقف  من  لنا  ي��روي  ملا  حتملنا  ح��دود  يراعي 

تي  خميفة. اأجلب مثاًل �سمعته �سخ�سيًا من جدَّ

� رحمها اهلل � وقد كان عمرها حوايل الت�سعن. 

والغول. حيث  احل�سن  �ست  ق�سة  حكت يل عن 

اخل��ارج،  يف  وال��غ��ول  ال��غ��رف��ة،  يف  جتل�ش  كانت 

)�ست  للغرفة:  ال�سغرية  الطاقة  من  ثها  فيحدِّ

ي اإيدك مل�سها اأح�سن ما اأقطعها من  احل�سن مدِّ

ن�سها( اللهجة بالعامية طبعًا.

ب�����س��راح��ة ك��ن��ت اأخ����اف ك��ث��ريًا م��ن هكذا 

غريب،  ب�سكل  معها  تفاعلت  لكنني  ق�س�ش، 

�ست  م��ع  واأت��ع��اط��ف  ال��غ��ول  معاقبة  على  فاأ�سر 

اأطلب  احل�سن. والأمثلة كثرية.. ومع ذلك كنت 

ففي  زارتنا.  كلما  الق�س�ش  اإع��ادة  جدتي  من 

من  هي  ملَّت  قد  باأنها  حت  �سرَّ امل��رات  اإح��دى 

روايتها يل، فقد حكت كل ما حتفظه. لكنني مل 

اأملَّ اأنا ب�سدق.

ومع ذلك، كنت اأ�ستمتع مبا اأ�سمع، وخا�سة 

على  اخل��ري  بانت�سار  دوم��ًا  تنتهي  احلكاية  اأن 

، وبعقاب املذنب، ومكافاأة الإن�سان اجليد.. ال�سرِّ

فهناك اإن�ساف وعدل ونهايات حكيمة...

 هذا ما �سقل �سخ�سيتي عندما كربت، كل 

من  اأنفر  ل  غ��دوت  اإنني  حتى  تال�ست  خم��اويف 

تقلقني على  تعد �سورها  والعفاريت، ومل  الغول 

العك�ش متامًا. وجدت اأن تلك احلكايات هي من 

اأخالقيات رائعة يف نف�سي على الرغم من  بنت 

كل ما حتمل من خماوف وخرافة.

على  يجب  التي  التوجيهات  اإىل  نظرنا  لو   �

بها  يلتزم  اأن  حاليًا  الأط��ف��ال  ق�س�ش  ك��ات��ب 

لوجدنا اأن كل اأجواء احلكايات مل تعد موجودة.

على الكاتب األ يذكر كلمة موت اأو اختطاف 

للطفل..  اخل��وف  جوانب  من  جانب  اأي  يثري  اأو 

وكاأنه يعي�ش يف �سندوق بلوري عليك األ تقرتب 

منه لكي ل تخد�ش  م�ساعره! وكاأنه غري موجود 

على اأر����ش ال��واق��ع، ف��ال م��وت ول خم��اوف ول 

ول..  ول..  فقر  ول  تهجري  ول  دم��ار  ول  ح��روب 

وكاأنه يف عامل مثايل مالئكي نقي بهي.

تنت�سر احلكايات ال�سعبية يف بالدنا، تختلف 

احلكايات  تلك  واللهجات،  املناطق  باختالف 

املنت�سرة يف القرى ال�سرقيَّة من مدينة حم�ش. 

ق، واأ�ساليب مذهلة  فهي ذات م�سار �سردي م�سوِّ

اإ�سافة  واإث��ارت��ه،  الطفل  عقل  اإىل  ال��دخ��ول  يف 

رغبة  تر�سي  التي  والنهاية  العنوان،  اإىل غرابة 

انت�سار اخلري على ال�سر. 

حكاياتنا  ب��ن  تربط  عالقة  اأي��ة  ن�ستغرب 

اأين  ومن  الت�سابه،  هذا  مَل  العاملية،  واحلكايات 

ولكن  امل��ط��روح��ة،  الأ�سئلة  ه��ي  ك��ث��رية  ج���اء؟؟ 

البحث  الدقيقة، ويف  املقارنة  يكمن يف  اجلواب 

عن نقاط اجلمال واملتعة والده�سة التي متتلكها 

احلكاية الأ�سلية. مثاُل احلكاية العاملية: )بيا�ش 

الثلج( املراأة املغرورة تقف اأمام املراآة، وت�ساألها: 

اأجمل  امل��راآة: ل  اأجمل منها؟ فتجيب  هل يوجد 

منها اإل بيا�ش الثلج.

احلكاية  الرمان(   فريط   ( حكاية:  اإليكم 

احلكايات  م��ن  وه��ي  ج��دت��ي،  يل  حكتها  ال��ت��ي 

املنت�سرة يف القرى ال�سرقية من حمافظة حم�ش 

اأي�سًا:

فريط الرمان

كان يا ما كان يف قدمي الزمان، كان هناك 

وابنته  زوجته،  مع  �سغرية  قرية  يف  يعي�ش  رجل 

اجلميلة )فريط الرمان(. 
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ال�سغرية،  الأ�سرة  على  طويل  وقت  ميرَّ  مل 

الوحيدة،  ابنتها  خملِّفة  ال��زوج��ة  ماتت  حتى 

وزوجها الذي مل ينتظر طوياًل بعد موتها، فتزوج 

من امراأة جميلة مغرورة. كانت تقف يوميًا اأمام 

ابة الكبرية لق�سر )اأبو ال�سند(، وهي تقول:  البوَّ

واأحلى  مني،  اأجمل  من  ال�سند(  )اأب��و  ق�سر  يا 

مني بهل بلد؟

رد �سوت من داخل الق�سر يقول: )ل اأجمل 

منك، ول اأحلى اإل )فريط الرمان(.

زوج��ه��ا  اإىل  ��ه��ت  ف��اجتَّ ال���زوج���ة،  غ�سبت 

تخرّيه، اإما برتكها اأو التخّل�ش من ابنته بقتلها.

يل، فقرارك ظامل.  ي، ب��دِّ قال ال��زوج: غ��ريِّ

الرمان(  اأنَّ )فريط  كما  ابنتي كثريًا،  اأحبُّ  اأنا 

ومل  منها،  تطلبينه  ما  بكل  وتقوم  اأي�سًا،  حتبُّك 

توؤذك يومًا.

الزوج  املراأة، وعنادها، دفعا  اإ�سرار  اأنَّ  اإل 

اإىل  ابنته  ياأخذ  اأن  ر  فقرَّ لإرادتها،  لال�ست�سالم 

الوادي بحجة النزهة ليقتلها هناك.

و�سارا م�سافة  الرمان(،  يد )فريط  اأم�سك 

ك��ي��ف �سيخرج م��ن ه��ذه  ��ر،  ي��ف��كِّ ط��وي��ل��ة، وه���و 

الورطة.

اأنهكت الفتاة، دبَّ النعا�ش يف عينيها، وهي 

تقول: لنعد اإىل البيت يا اأبي، لقد تعبت.

تعايل  قليل،  بعد  �سنعود  بحزن:  الأب  ردَّ 

اإن جل�سا،  لن�سرتيح حتت ظل هذه ال�سجرة، ما 

حتى ا�ست�سلمت الفتاة للنوم، وقد و�سعت راأ�سها 

على ركبة والدها، وغفت ب�سرعة.

اجلميلة،  ابنته  قتل  الرجل  قلب  يطاوع  مل 

تزال  ما  اأنها  لتظن  راأ�سها  حتت  حجرًا  فو�سع 

فذبحه،  ط��ريًا،  ا�سطاد  ثم  ركبته.  على  نائمة 

دلياًل  ليكون  ال�سكن،  على  ال��دم  اآث���ار  واأب��ق��ى 

لزوجته على اأنه  قتل ابنته، كما طلبت، وعاد اإىل 

البيت حزينًا على تركه فريط الرمان وحيدة يف 

الوادي.

ا�ستيقظت الفتاة من نومها، فلم جتد اأباها، 

اأثر،  على  له  تعرث  فلم  اجت��اه  كل  عنه يف  بحثت 

يف  وم�ست  لقدرها،  ا�ست�سلمت  ب��ح��رارة،  بكت 

طريق ل تعرف اإىل اأين تتجه.

ال�سيادين،  من  ع��دد  بها  م��رَّ  اأن  و�سادف 

“كل  لأ�سحابه:   فقال  ال�سلطان.  اب��ن  وبينهم 

اإىل  واأ�سار   .“ ال�سيدة يل  اإل هذه  لكم  ال�سيد 

�سوف  اأن��ه  واأعلن  ق�سره،  اإىل  واأخذها  الفتاة، 

يتزوجها غدًا.

اإىل  املغرورة  امل��راأة  ج��اءت  الأثناء  هذه  يف 

الق�سر، ووقفت اأمام بوابته الكبرية، ت�ساأله: )يا 

ق�سر )اأبو ال�سند( من اأجمل مني، واأحلى مني 

بهل بلد؟(

)ل  ي��ق��ول:  الق�سر  داخ���ل  م��ن  ���س��وت  رد 

اأجمل منك، ول اأحلى اإل )فريط الرمان(، التي 

عر�سها غدًا على ابن ال�سلطان(

الدبابي�ش  وغ��رزت  م�سطًا،  امل��راأة  ا�سرتت 

ال�سامة بن اأ�سنانه، ثم و�سعته يف حمفظة مالأى 

اإىل  �سباحًا  وانطلقت  للن�ساء،  جتميل  ب��اأدوات 

رة. ق�سر ابن ال�سلطان متنكِّ

الق�سر،  حول  ت�سري  راحت  و�سلت،  عندما 

وهي ت�سيح: ما�سطة.. ما�سطة..

اأن  احل��ر���ش  اأم��ر  ال�سلطان،  اب��ن  ف�سمعها 

ي�سمحوا للمراأة بالدخول كي تزيِّن عرو�سه.

الرمان(،  )فريط  غرفة  اإىل  امل��راأة  دخلت 

�ساحت  راأ���س��ه��ا،  يف  امل�سط  و�سعت  وع��ن��دم��ا 

امل��راأة  فان�سلَّت  الأر���ش.  على  و�سقطت  الفتاة، 

عت اأنها ماتت حاًل. لكن )فريط  هاربة، فقد توقَّ

لت اإىل حمامة بي�ساء  الرمان( مل متت، بل حتوَّ

جميلة.

اإىل  املغرورة  امل��راأة  الأثناء، ذهبت  يف هذه 

ق�سر » اأبو ال�سند « ت�ساأله: ال�سوؤال نف�سه.

ل   « الق�سر:  داخ��ل  م��ن  ال�سوت  ف��اأج��اب 

. ففرحت  البلد«  اأحلى يف هذا  ول  اأجمل منك، 

كثريًا، واطماأنَّت. 

الرمان(.  )فريط  فقده  على  الأم��ري  حزن 

لها  م  يقدِّ ي��وم،  كل  باحلمامة  يعتني  راح  لكنه 

اأحزنه  فقد  حمادثتها،  يحاول  وامل��اء،  احلبوب 

على  قدرتها  عدم  وا�ستغرب  امل�ستمر،  بكاوؤها 

لها  ي��رتك  ك��ان  اأن��ه  الرغم من  ال��ط��ريان، على 

النافذة مفتوحة. 

راأ�سها،  مي�سح  راح  بها،  اأم�سك  ي��وم  ذات 

فوخزته الدبابي�ش املغرو�سة فيه، عندما نزعها، 

من  �ساألها:  الطبيعي،  و�سعها  اإىل  الفتاة  عادت 

فعل بك هذا ؟

اأجابته بحزن: خالتي.

اإىل  املغرورة  امل��راأة  رجعت  الأثناء  هذه  يف 

)يا  ت�ساأله:  فوقفت  ال�سند(  )اأب��و  ق�سر  ابة   بوَّ

ق�سر )اأبو ال�سند( من اأجمل مني، واأحلى مني 

بهل بلد؟(

 فانطلق ال�سوت من داخل الق�سر يقول:

ف��ري��ط  اإل  اأح���ل���ى  ول  م��ن��ك،  اأج���م���ل  )ل 

الرمان(.

طبيعتها،  اإىل  عادت  قد  الفتاة  اأن  فعرفت 

ة ثانية لتقتلها.  رت الذهاب اإىل الق�سر مرَّ فقرَّ

الفتاة  راأت��ه��ا  خفية،  الق�سر  و�سلت  عندما 

ف�ساحت بخوف: هذه خالتي، تريد قتلي.

وهو  عليها،  القب�ش  ال�سلطان  اب��ن  فاألقى 

يكرّت حطب  ال�سلطان،  ابن  “اللي بحب  ي�سيح: 

ونار”.

من  كبرية  كميَّة  وجمعوا  النا�ش،  فاأ�سرع 

احلطب. طلب الأمري من خدمه، اأن ي�سعلوا النار 

لرتمى بها املراأة املغرورة، فتنال جزاء ما فعلت 

يداها.

بها  ث  تتحدَّ ال��ت��ي  اجلميلة  اللغة  ن��الح��ظ 

ق�سر  )يا  ال�سجع:  مواطن  يف  وخا�سة  الق�سة، 

بهل  مني  واأحلى  مني،  اأجمل  ال�سند( من  )اأبو 

بلد؟(

)ل  ي��ق��ول:  الق�سر  داخ���ل  م��ن  ���س��وت  رد 

اأجمل منك، ول اأحلى اإل )فريط الرمان(، التي 

زة  ميِّ وه��ذه  ال�سلطان(.  ابن  على  غ��دًا  عر�سها 

ة ال�سورية بال �سك،  تت�سف بها احلكايات ال�سعبيَّ

اأنها ت�ساعد املتلقي على احلفظ بطريقة ل  كما 

تن�سى اأبدًا، وتزيد من متعة �سماع احلكاية.

ي�سع  ف�سوف  احل��ك��اي��ات  تلك  ع  يتتبَّ م��ن   

ب  التعجُّ اإ���س��ارات  من  مزيدًا  منها  الكثري  على 

)ال�ساطر  ح��ك��اي��ة:  م��ث��اًل  منها  وال���س��ت��ف��ه��ام، 

ال�ساطر  ال�سورية،  ال�سعبية  احلكاية  ح�سن( 

�سعوبات  وواجه  بحار،  �سبعة  قطع  الذي  ح�سن 

بدور(.  )�ست  الأم��رية  اإىل  الو�سول  بغية  كثرية 

لها  وحوَّ الإي��ط��ال��ي��ن،  اأح��د  عليها  ا�ستغل  فقد 

ال��ق��ام��ة،  الق�سري  ال��ول��د  )م���اري���و(  لعبة  اإىل 

ال��ذي  الأزرق.  واللبا�ش  احل��م��راء،  القبعة  ذو 

واأ�سماك  وخفر،  وحو�ش  من  ال�سعوبات  يواجه 

اإىل  النهاية  يف  لي�سل  ذلك،  اإىل  وما  مفرت�سه، 

الأمرية. هذه اللعبة اخلطرية، واأمثالها، جاءت 

وكبارنا  بل  اأطفالنا،  عقول  على  احلرب  مبثابة 

اأي�سًا، فهي ت�سيطر على الفكر، وترهقه، ت�سبب 

دون  واجل�سدية  النف�سية  الإزعاجات  الكثري من 

اأن ي�سعر الطفل اأو الأهل بذلك.

من  ال��ي��وم  الطفل  ي�ساهده  م��ا  ي��راق��ب  م��ن 

لالأطفال،  وم�سل�سالت  وبرامج،  كرتون،  اأفالم 

ف�سوف يجد اأنها ل تعر�ش اإل مزيدًا من حالت 

ال��رع��ب وال��الم��ع��ق��ول م��ن ح��ي��ث ب��ن��اء احل��دث 

املخيفة،  ال�����س��خ�����س��ي��ات  وت�����س��ك��ي��ل  وع��ر���س��ه، 
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لالأع�ساب.   امل��وت��رة  املو�سيقى  اإىل  بالإ�سافة 

ال�سعبية  احلكايات  م�سرود  مع  باملقارنة  ه��ذا 

مبا حتمل من خوارق، وعفاريت، وما اإىل ذلك، 

ف�سنجد اأنها األطف بكثري مما نراه اليوم.

امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة  ع�����س��ر  اأن  ي�����رون  ك���ث���ريون 

املجالت،  كل  يف  العلمي  م  والتقدُّ والتكنولوجية 

اأ�سحى عاملًا بدياًل عن احلكايات ال�سعبية، فهو 

جمريات  ينا�سب  اأن��ه  اإىل  اإ�سافة  تطوُّرًا،  اأك��رث 

املليئة  ال�سعبية  باحلكايات  مقارنة  الع�سر، 

باخلرافات.

تلك  على  ب�سيطة  نظرة  األقينا  اإذا  لكن، 

من  اأبطالها  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  احل��ك��اي��ات، 

ل  ت�سكِّ اأنها  نالحظ  ف�سوف  والعفاريت..  اجلان 

الع�سر،  ه��ذا  لخ��رتاع��ات  عري�سة  خ��ط��وط��ًا 

جاءت على �سهوة اخليال اخلالق، فماذا يوازي 

ب�ساط الريح يف املا�سي غري الطائرة يف الوقت 

احلايل، وماذا ت�سبه املراآة ال�سحرية غري الهاتف 

املحمول مثاًل، وماذا يعني احلا�سوب، والنرتنت 

وتوابعهما غري مارد م�سباح عالء الدين؟!

ق،  ق اأو ل ت�سدِّ فالأمر يف الزمن املا�سي �سدِّ

ْق حتمًا وبالتاأكيد. اأما اليوم ف�سدِّ

والعفاريت  اجل��ن  ع��امل  لنا  يبدو  هنا  وم��ن 

ن�سج  خالق  خيال  هو  بل  واأوهامًا،  اأخيلة  لي�ش 

التاريخ املختلفة،  ال�سنن وعرب مراحل  على مر 

مل  اخ��رتاع  واأي  اليوم،  الخرتاعات  يف  د  وجت�سَّ

يكن يف اأ�سا�سه غري �سرارة حلم اأو فكرة ب�سيطة، 

قد ل تخطر على بال؟!  

قيم  من  حتمل  مبا  ال�سعبية  احلكايات  اإن 

هت �سلوكنا نحو الأف�سل،  ومبادئ وخيال، قد وجَّ

ت��ب��ع��د ت��ف��ك��رين��ا ع��ن الأف��ع��ال  اأن  ا���س��ت��ط��اع��ت 

واخلري،  املحبة  طريق  اإىل  وتر�سدنا  ال�سريرة، 

على  وختمت  �سخ�سيتنا،  معامل  ر�سمت  لقد 

بة، وال�سعي  اأفكارنا بطابع املحبة واملعاملة الطيِّ

اإىل طريق اخلري..

مته حكايات األف ليلة وليلة  كلنا يعلم ما قدَّ

�ش يف بع�ش  العربي والعاملي، فهي تدرَّ للمجتمع 

اجلامعات الغربية، كثريون من الكتَّاب العاملين 

الإبداعية  بالغًا يف حياتهم  اأثرًا  قروؤوها وتركت 

كويلهو،  وباولو  ماركيز،  غار�سيا  مثل:غربييل 

وبورخ�ش.. 

واإن اختلفت طرق حفظ هذا الرتاث �سواء 

العربية  باللغة  اأو  املنطقة  اأه���ل  بلهجة  كتب 

يف  بالغًا  اأث��رًا  يرتك  ان  من  بدَّ  فال  الف�سحى، 

النفو�ش.  
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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 هللا

 بمناسبة عيد الجلوس المجيد
 داعين هللا أن يحفظ سموه ويرعاه ويمتعه بموفور الصحة

لواصلة مسيرة الخير والعطاء
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P.O.Box 5818, Sharjah, UAE 
TEL : +971 6 512 40 00
 EMAIL : info@zebian.ae

Zebian Industries 
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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
Email: info@profit-me.com

Profit General Trading L.L.C.
Dubai - United Arab Emirates / P.O. Box: 182190

Tel: +971 4 2955253 / Fax: +971 4 2955263
Email: info@profit-me.com



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

53

أدب وثقافة

m u n r a k a e

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
Email: info@profit-me.com

Profit General Trading L.L.C.
Dubai - United Arab Emirates / P.O. Box: 182190

Tel: +971 4 2955253 / Fax: +971 4 2955263
Email: info@profit-me.com



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

54

أدب وثقافة

m u n r a k a e

CANADIAN QUALITY

At Apotex we are committed  to 
helping enrich lives globally 
by providing high-quality, 
affordable pharmaceutical 
products.
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BUSINESS CONSULTANT – Specialized in FMCG 
On behalf of Brand owner/manufacturer, we manage Distributors in GCC 

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

Our Litigation services include resolution of:

Other Services                         
. Litigation 
. Arbitration
. Corporate
. Criminal Law

. Insurance and Reinsurance

. Oil and Gas

. Real Estate / Property
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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
Tel: +971 4 587 6443
Fax: +971 4 587 6443
Email: info@thesaypharma.ae

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
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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 satis�ed clients throughout 
The region, in Africa , and beyond.

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
W : www.arabianfalcon.com
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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.

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

Security Systems & Solutions  : 

 Identity & Access Security 
 Data Security 
 End-Point Security 
 Network Security 

 Telecom Security 
 Servers Security 
 Cloud Security 

Security Professional Services     :  

 Vulnerability Scanning  

 Penetration Testing  
 Configuration Review  
 Code Review  

 Digital Forensics  

 Incident Response  

Security Managed Services:  

 Security Operation Center  

 Security Outsourcing  
 Threat Intelligence  

 Brand Protection  

 Managed Security Solutions  

IP Protocol INC 
 A trusted partner for your security journey  

IP Protocol INC 
 A trusted partner for your security journey  
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�شهرية ثقافية تعنى بال�ش�ؤون البلدية

العدد 507 ال�سنة الثالثة و الأربعون 

 ذو القعدة 1440 هـ اأغ�سط�س » اآب « 2019م

His Highness Sheikh Saud Bin Saqr Al Qasimi 
meets Emirates Team champion of Khaliji 21

Issue No. 507 - 43rd Year 

  Dhul Qa'dah 1440 - August 2019

A monthly cultural Magazine 
dealing with municipal affairs

 Municipality
 Magazine 
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Editorial
Stations

First Stop:
The Messenger of Allah, peace and 
blessings be upon him, said: “Who-
ever travels a path in search of knowl-
edge, 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 com-
petition 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. Read-
ing is the only method that gives more 
than one life in the lifetime as it in-
creases 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 hap-
pily 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
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His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Coun-
cil Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, opened 
the Date Beauty 
Contest (Mazay-
na) exhibition, or-
ganized by Muf-
tah Al Khateri at 
his Majlis.

H.H. Sheikh 
Saud affirmed the 
UAE›s signifi-
cant 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 spe-
cial care and attention paid by the founding father, Late 
Sheikh Zayed bin Sultan, to the date palm.

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 re-
ceived 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 col-
laboration between the two 
sides in Ras Al Khaimah.

Attending the meeting 
were Sheikh Khalid bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Vice Chairman of the In-
vestment and Development Office and 
a number of key executives.

Ruler of Ras Al Khaimah 
receives New Zealand Am-

bassador
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 Zea-
land to the UAE, who paid a courtesy 
visit to H.H. Sheikh Saud on assuming 
his duties as ambassador to the coun-

RAK Ruler launches Date Beauty Contest Exhibition

Receptions of His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi
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try.
H.H. RAK Ruler wished 

Hawkins success in his new 
position through which he 
will work to promote coop-
erative relations between the 
UAE and New Zealand.

There are 30 companies 
from New Zealand based in 
the Emirate of Ras Al Khaim-
ah to enhance their access to 
GCC markets and the Middle 
East Region and to benefit 
from the investment opportu-
nities, services and facilities 
offered by the Ras Al Khaim-
ah Economic Zones.

RAK Ruler receives 
Mauritanian Ambas-

sador
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 com-
menced.

H.H. Sheikh Saud wel-
comed the newly appointed 
Ambassador of Mauritania 
and wished him success dur-
ing his assignment. 

Ruler of Ras Al 
Khaimah receives Chi-
nese 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 of-
fered greetings to His High-
ness on assuming his duties. 

H.H. Sheikh Saud wel-
comed Li while wishing him 
luck and success in perform-
ing his duties.

The number of Chinese 
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companies registered in Ras 
Al Khaimah have reached 
over 300, which are in-
volved in various trading, 
industrial and professional 
activities. The tourism sec-
tor 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 Con-

sul General
His Highness Sheikh 

Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaim-
ah, received H.E. Mustafa 
İlker Kilic,Turkish Consul 
General in Dubai.

H.H. Sheikh Saud wel-
comed the newly appointed 
Consul General and wished 
him success in his assign-
ment.

RAK Ruler receives 
outgoing Kenyan 
Consul-General

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaim-
ah, 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 be-
tween the UAE and Kenya 
at different levels, and 
wished him success in all 
his future assignments.

RAK Ruler receives 
Nabati poets compet-
ing in Million’s Poet
His Highness Sheikh 

Saud bin Saqr Al Qasimi, 
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Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaim-
ah, received a group of poets. 

The poets are participat-
ing in the coveted «Abu 
Dhabi-based Million’s Poet 
Program», an annual compe-
tition organized by Culture 
and Tourism Department 
-Abu Dhabi, which attracts 
several thousands of appli-
cants from the UAE, and oth-
er 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 litera-
ture. 

H.H. Sheikh Saud under-
scored the UAE›s efforts to 
preserve and promote the 
heritage of Nabati poetry in 
the UAE and the Arab re-
gion. 

The poets recited verses 
praising the development 
and progress being witnessed 
by the Emirate of Ras Al 
Khaimah under the leader-
ship 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 Khaim-
ah, received Doctor Ali Ghanim Al 
Taweel, holder of a Doctorate in Stra-
tegic Thinking & Foresight, and Doc-
tor Asma Hasan Al Nuaimi, holder of 
a Doctorate in Happiness at work in 
the UAE, from Manchester Univer-
sity, United Kingdom. 

H.H. Ruler of Ras Al Khaimah, said 
the regional and international achieve-
ments the UAE has accomplished, 

on a cultural and national level, is 
a reflection of the country’s inter-
est 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 every-
one – 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 al-
ways 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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His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Crown Prince of 
Ras Al Khaimah and Chair-
man of the Judicial Council, 
ordered the establishment of 
the Ras Al Khaimah Com-
mercial Court.

The court will specialize 
in commercial cases and em-
ploy specialist judges, in im-
plementation 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 commer-
cial cases, by assessing the 
cases before referring them 
to judges.

Ahmed Mohammed Al 
Khatri, Chairman of Courts 
Department in Ras Al Khaimah, 

said that the new court is a unique 

addition to the emirate’s legal sys-

tem, which will rule on com-
mercial cases, reflecting the 
support of H.H. Sheikh Mo-
hammed bin Saud for the de-
velopment 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, 
who is leading the continu-

ous development of Ras Al 
Khaimah’s judicial system.

Saud bin Saqr appoints new CEO for RAKTDA

RAK CP orders establishment 
of Ras Al Khaimah Commercial Court

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil 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 develop-
ment of the emirate’s tourism infra-
structure and its potential domesti-
cally and abroad.

The step marks the beginning of 
a new phase of continuous develop-
ment 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 RAK-
TDA has resulted in a tourism strat-
egy 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 Ho-
tels, Fairmont Hotels & Resorts and 
Universal Studios Orlando, will be 
responsible for delivering the au-
thority’s Destination Strategy 2019-
2021, which aims to attract 1.5 mil-
lion visitors to the emirate by 2021 
and 3 million by 2025.

RAKTDA’s first tourism strat-
egy, which was launched in Janu-
ary 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 nature-
based adventure hub.
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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 dis-
cussed ways to en-
hance their cooper-
ation in the context 
of the UAE nation-
al goals. A delega-
tion from RAK Po-
lice HQ visited Ras 
Al Khaimah Mu-
nicipality Depart-
ment to discuss the 
mechanism of co-
operation and co-
ordination between 
the two sides. The meeting aimed to 
strengthen the frameworks of com-
munication, activate strategic part-
nership and achieve common goals 
through which is sought to maintain 
security and safety of society mem-
bers.

During the meeting, the two par-
ties addressed several topics such 
as the mechanism of cooperation 
and coordination, the most impor-
tant obstacles encountered during 

the course of work and the vari-
ous challenges that affect efforts to 
serve the community. In addition to 
addressing many issues, reviewing 
opportunities for improvement and 
highlighting solutions that will sup-
port their cooperation in the public 
interest of the Emirate.

His Excellency Munther Moham-
med bin Shaker, Director-General 
of Ras Al Khaimah Municipality 
Department, stressed the Munici-

pality’s keenness to enhance its re-
lationship with its partners, empha-
sizing the role of Ras Al Khaimah 
Police General Headquarter as a 
strategic partner of the Municipal-
ity 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. 
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Based on the coop-
eration between Ras Al 
Khaimah Municipality 
Department and Abu 
Dhabi International 
Market. RAK Munici-
pality organized a co-
ordination meeting to 
discuss means of coop-
eration and strengthen 
relations between the 
two parties. This meet 
was in line with the 
Emirate’s strategy of 
achieving comprehen-
sive development in all 
fields and driving real 
estate investment, thus 
enhancing the econom-
ic 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, attend-
ed the meeting. 

As part of the on-
going efforts of Ras 
Al Khaimah Mu-
nicipality Depart-
ment to achieve its 
vision and mission 
through strength-
ening its strategic 
partnership with 
consulting offices. 
Ras Al Khaimah 
Municipality De-
partment- Build-
ing Management 
conducted a work-
shop within Barjeel 
workshops series 
targeting consult-
ant offices. 

During the two-day workshop, 
regulations and tools provided by 
the Municipality to consultants, 
developers and entrepreneurs were 
reviewed, requirements to be com-
plied with when designing the pro-

ject according to building type were 
identified. In addition to specifying 
documents and drawings to be sub-
mitted as part of Building Permit 
Request. 

Ras Al Khaimah Municipality 
Department will continue to con-

ducting these workshops on month-
ly basis in order to spread the bene-
fit and ensure the wide participation 
of both registered and external of-
fices who would like to learn about 
Barjeel requirements and methods 
of compliance. 

RAK Municipality meets Abu Dhabi International Market

Building Management organizes Barjeel Workshop
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Ras Al Khaimah 
Municipality Depart-
ment- Human Resources 
Section, in in Ras Al col-
laboration with Sparkle 
Training Consultants, 
organized a seven-day 
training course at the De-
partment HQ. 

The training was pre-
sented by Prof. Eng. 
Ahmed Mohamed Abdel 
Alim, Professor at Fac-
ulty of Engineering- Hel-
wan University, Egypt, a 
member of the Egyptian 
Code Committee and 
the Arab Code Commit-
tees for Projects Man-
agement, 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 de-
signed 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 engineer-
ing 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 pre-
paring value engineering study meth-
ods with illustrating different models 
for functional analysis of elements. 

It also included the organization of 
several workshops to study and ap-
ply methods of preparing value engi-
neering 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 re-
ceived, which greatly contributes to 
the enrichment of their knowledge. 

Value Engineering and its Applications in Constructional 
Projects Training Course

Within the framework of Ras 
Al Khaimah Government efforts 
to achieve the vision and orien-
tations of Ras Al Khaimah Gov-
ernment in protecting the envi-
ronment and sustaining natural 
resources, Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department received 
the Environmental Protection 
and Development Authority in 
Ras Al Khaimah. 

The visit included the im-
plementation of the initiative 
launched by the Authority “Clean 
Air, Healthy Environment” 
which aims to test air quality to 
ensure building safety.

“Clean Air, Healthy Environment” Initiative
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Ras Al Khaimah 
Municipality De-
partment- Train-
ing and Devel-
opment Section 
in coordination 
with Ajman Uni-
versity-Learning 
Center organized 
a three-day course 
entitled ‘Profes-
sional Project 
Management’. 

Mr. Amer 
Bandar from Aj-
man University 
presented the 
course where he 
started with de-
fining the project 
and project man-
agement 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 par-

ticipants praised the valuable input, 
which they gained. Participation Cer-
tificates were also distributed. 

Ras Al Khaim-
ah Municipality 
Department-Hu-
man Resources 
Section organized 
a training course 
for its employ-
ees at Emirates 
Association for 
Social Develop-
ment entitled 
‘Technical Report 
Writing and Sta-
tistical Analysis 
Skills’, which was 
presented by Dr. 
Najih Al Salehi. 
The course ad-
dressed effective 
technical reports 
writing methods & 
procedures and the principles of sta-
tistical data analysis.

Dr. Najih highlighted the common 

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

Certificates of participation were 

distributed at the end of the training 

course.

Professional Project Management Course at RAK Municipality

Technical Report Writing and Statistical Analysis Skills Course
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