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مالحظة

٭ املواد املن�شورة يف املجلة تعرب عن ر�أي
ك��ات��ب��ه��ا ول��ي�����س ب��ال�����ض��رورة ع���ن ر�أي
البلدية.
٭ ت���رت���ي���ب امل���������واد يف امل���ج���ل���ة ي��خ�����ض��ع
العتبارات فنية.
٭ ال ت��ق��ب��ل امل�����واد امل��ن�����ش��ورة �أو امل��ق��دم��ة
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٭ املواد املر�سلة للمجلة ال ترد لأ�صحابها
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االفتتاحية

مرحب ًا بالعام الدرا�سي
ان�صرمت العطلة ال�صيفية و ب��د�أ العام الدرا�سي ب�إطاللته البهية ،و هو يحمل يف جعبته
طموحات و �أحالم ًا و �أماين ال حدود لها.
يف مثل هذه املنا�سبات تن�شد العيون و تخفق القلوب �إىل الطفولة و �إىل ال�شباب� ،إىل جيل
امل�ستقبل ،الذي ير�سم بعلمه و �إجنازاته م�ستقبله و ي�ساهم بذلك يف تنمية و تطور ح�ضارة الوطن.
و يف مثل هذه املنا�سبة ،ن�ستذكر دور الأم يف العطاء و الإجناز ،و يف رعاية �أبنائها و تربيتهم
و دفع م�سريتهم التعليمية نحو ف�ضاءات �أكرث اخ�ضرار ًا و �أكرث زهو ًا و عمق ًا ،و قد �صدق ال�شاعر
حافظ �إبراهيم عندما قال:
الأم مدر�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌة �إذا �أع ــددتــها
�أعددت �شعباً طيب الأعراق
و يف هذه املنا�سبة ،نثمن عالي ًا دور الأب يف بناء �أ�سرة متما�سكة فاعلة و م�ؤثرة ويف حمايتها
من غوائل احلياة ،فهو مثال فريد ،و قدوة يحتذى بها ،و هو مثال ي�سري الأبناء على هديه و �صربه
و جلده و هم يفخرون بقوته يف مواجهة م�صاعب احلياة ،و يف �شهامته و �أريحياته ،و يف فل�سفته
احلياتية من حيث حبه للعلم و التعليم و ال�سلوكيات النبيلة ،و من حيث �أحالمه و ثقافته و عمق
توجهاته يف ال��والء و الوفاء و املحافظة على البيئة و امل�شاركة يف البناء و الإعمار و التجارة و
االقت�صاد و غري ذلك الكثري.
ويف مثل هذه املنا�سبة يقف املعلم �شاخم ًا كنور ال�شم�س يتلقى تقدير املجتمع واعرتاف الطلبة
بت�ضحياته و احرتاقه من �أجلهم ،كما تقف امل�ؤ�س�سات التعليمية و الإ�شرافية لتتلقى ر�سائل االحرتام
و التثمني لدورها الكبري يف التطور احل�ضاري و التعليمي و املعريف والإن�ساين.
�أيها العام الدرا�سي اجلديد ها �أنت تطل حام ًال ن�سائم الأمل و العطر املت�ضوع يف الأرجاء ،و
نحن نرحب بقدومك داعني اهلل تعاىل لأبنائنا بالتوفيق واملزيد من النجاحات.

منذر حممد بن �شكر
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حكام الإمارات و�أولياء العهود
يهنئون رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد
بعيد الأ�ضحى املبارك

هن�أ �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام
الإم��ارات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
ال��دول��ة «حفظه اهلل» و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
«رعاه اهلل» و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة مبنا�سبة عيد
الأ�ضحى املبارك.
و�أع��رب �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى حاكم
عجمان و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم الفجرية و�صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
را�شد املعال ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم �أم القيوين و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
4

حاكم ر�أ�س اخليمة عن خال�ص تهانيهم بهذه املنا�سبة الإ�سالمية
العزيزة على قلوب امل�سلمني ..داعني اهلل عز وجل �أن يعيدها على
�سموهم مبوفور ال�صحة والعافية وعلى �شعب الإمارات والأمتني
العربية والإ�سالمية مبزيد من التقدم واالزدهار.
كما بعث �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأع�ل��ى حكام
الإم ��ارات برقيات تهنئة باملنا�سبة نف�سها �إىل ملوك ور�ؤ�ساء
و�أم��راء ال��دول العربية والإ�سالمية متمنني لهم موفور ال�صحة
والعافية ول�شعوبهم املزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث �سمو �أولياء العهود ونواب احلكام برقيات تهنئة مماثلة
�إىل �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�صاحب ال�سمو
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”
و�صاحب ال�سمو ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة.
munrakae
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حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ؤدي �صالة عيد الأ�ضحى املبارك

�أدى �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى حاكم ر�أ���س
اخليمة و�سمو ال�شيخ حممد ب��ن �سعود بن
�صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة �صالة
عيد الأ�ضحى املبارك مب�صلى العيد الكبري يف
خزام بر�أ�س اخليمة.
و�أدى ال�صالة �إىل جانب �سموهما ..ال�شيخ
عمر بن �صقر القا�سمي وال�شيخ �أحمد بن �صقر
القا�سمي رئي�س جمل�س �إدارة هيئة مناطق
ر�أ���س اخليمة االقت�صادية “راكز” وال�شيخ
�أح�م��د ب��ن �سعود ب��ن �صقر القا�سمي رئي�س
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دائرة اخلدمات العامة وال�شيخ خالد بن �سعود
بن �صقر القا�سمي نائب رئي�س جمل�س �إدارة
مكتب اال�ستثمار والتطوير وال�شيخ �صقر بن
�سعود بن �صقر القا�سمي اىل جانب عدد من
ال�شيوخ و�أعيان ووجهاء البالد وكبار امل�س�ؤولني
وال���ش�خ���ص�ي��ات وج��م��وع امل��واط �ن�ين و�أب��ن��اء
اجلاليات العربية والإ�سالمية.
وذكر ف�ضيلة ال�شيخ حممد عبداهلل �سبيعان
�إم��ام وخطيب ال�صالة امل�صلني بف�ضل هذا
اليوم وحرمته والأخ��ذ ب�سنة النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم يف هذا اليوم امل�شهود الذي تنحر

فيه الأ�ضاحي تقرب ًا �إىل اهلل تعاىل ..وق��ال
�إنه يوم مبارك من �أيام اهلل تعاىل تعظم فيه
�شعائر اهلل ويلهج النا�س فيه بالتكبري والتحميد
والتهليل ..وب��ارك للم�سلمني بعيدهم ال�سعيد
الذي �شرعه اهلل �سبحانه بعد يوم عرفة لنفرح
فيه بعوائد الإح�سان واملغفرة وزيادة احل�سنات
..م�شري ًا �إىل �أنه يوم احلمد والنعمة وتر�سيخ
قيم اخلري والرحمة ون�شر ال�سعادة حيث �إنه
يوم تعطى فيه الهدايا وت�ستعظم فيه الو�صايا.
ودع ��ا ف�ضيلته ال�ع�ل��ي ال�ق��دي��ر �أن يوفق
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س ال��دول��ة “حفظه اهلل” و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي “رعاه اهلل” و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة و�صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ�س اخليمة و�سمو ال�شيخ حممد
بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل عهد
ر�أ�س اخليمة و�إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو
ال�شيوخ �أع�ضاء املجل�س الأع�ل��ى حكام
الإمارات ملا فيه خدمة �شعبهم و�إ�سعاده
وخدمة الإ�سالم وامل�سلمني.
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حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل املهنئني بعيد الأ�ضحى املبارك

ا��س�ت�ق�ب��ل ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأع �ل��ى حاكم
ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة بح�ضور �سمو
ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن ��س�ع��ود بن
�صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س
اخليمة يف ق�صر خ��زام عدد ًا
من ال�شيوخ وامل�س�ؤولني وكبار
ال�شخ�صيات واملواطنني الذين
ت �ب��ادل��وا م��ع � �س �م��وه ال�ت�ه��اين
وال �ت�بري �ك��ات مب�ن��ا��س�ب��ة عيد
الأ�ضحى املبارك.
وت �ق��دم اجل�م�ي��ع ب��ال��دع��اء
�إىل اهلل ع��ز وج ��ل �أن يعيد
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هذه املنا�سبة
امل � � �ب� � ��ارك� � ��ة
ع�ل��ى �صاحب
ال�سمو ال�شيخ
خ� �ل� �ي� �ف ��ة ب��ن
زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة
“ حفظه
اهلل” مبوفور
ال � �� � �ص � �ح� ��ة
وال � �ع� ��اف � �ي� ��ة
وع��ل��ى �شعب
الإم � � � � � ��ارات
والأم� � � �ت� �ي ��ن
ال�� �ع� ��رب�� �ي� ��ة
والإ� �س�لام �ي��ة
ب � ��ال� � �ي� � �م � ��ن
واخلري والربكات.
ح���ض��ر اال� �س �ت �ق �ب��ال م �ع��ايل ال�شيخ
عبدامللك ب��ن كايد القا�سمي امل�ست�شار
اخل��ا���ص ل�صاحب ال�سمو ح��اك��م ر�أ���س
اخليمة وال�شيخ عمر بن �صقر القا�سمي

وال �� �ش �ي��خ ف�ي���ص��ل ب��ن ��ص�ق��ر ال�ق��ا��س�م��ي
وال�شيخ �أحمد بن �صقر القا�سمي رئي�س
جمل�س �إدارة هيئة مناطق ر�أ���س اخليمة
االقت�صادية “راكز” وال�شيخ �أحمد بن
�سعود ب��ن �صقر القا�سمي رئي�س دائ��رة

اخلدمات العامة وال�شيخ خالد بن �سعود
ب��ن �صقر القا�سمي نائب رئي�س جمل�س
�إدارة مكتب اال�ستثمار والتطوير وال�شيخ
�صقر بن �سعود بن �صقر القا�سمي وعدد
من ال�شيوخ وكبار امل�س�ؤولني.

حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل وزير تطوير البنية التحتية
ا�ستقبل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �سعود
ب��ن �صقر القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى
ح��اك��م ر�أ� ��س اخليمة
بح�ضور �سمو ال�شيخ
حممد ب��ن �سعود بن
�صقر القا�سمي ويل
ع �ه��د ر�أ� � ��س اخليمة
بق�صر �سموه مبدينة
�� �ص� �ق ��ر ب � ��ن حم �م��د
م�� �ع� ��ايل ال� ��دك � �ت� ��ور
ع� �ب ��داهلل ب ��ن حممد
بلحيف النعيمي وزير
تطوير البنية التحتية
والوفد املرافق له.

و�أك� ��د ��ص��اح��ب ال���س�م��و ح��اك��م ر�أ� ��س جهود م�ؤ�س�سات الدولة كافة لتوفري احلياة
اخليمة خالل اللقاء على �أهمية ت�ضافر الكرمية للمواطن ،م�شري ًا �إىل االهتمام
munrakae
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الذي توليه الإم��ارات حتت قيادة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان،
رئي�س ال��دول��ة ،حفظه اهلل ،وبتوجيهات
�أخ�ي��ه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي ،رع��اه اهلل،
ومتابعة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،للخطط
التنموية ال�ه��ادف��ة �إىل رف��اه�ي��ة ال�شعب
الإماراتي وتوفري متطلباته واحتياجاته.
و��ش��دد �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
بن �صقر القا�سمي على �ضرورة التعاون
والتن�سيق بني كافة امل�ؤ�س�سات احلكومية
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يف خمتلف القطاعات مبا ي�سهم يف تطوير
اخلدمات وم�شاريع البنية التحتية التي
تعود بالنفع والفائدة على كافة املتواجدين
ع�ل��ى �أر����ض الإم � ��ارات ع��ام��ة ،واملتعلقة
بقطاع الإ� �س �ك��ان على وج��ه اخل�صو�ص
نظر ًا لت�أثريها الكبري واملبا�شر على حياة
مواطني الدولة.
وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض جملة
من املوا�ضيع املهمة املتعلقة بجهود الوزارة
يف �سبيل تطوير البنية التحتية يف الدولة
مبا يدعم خطط التنمية الطموحة ويرفع
م��ن تناف�سية الإم� ��ارات على امل�ستويني
الإقليمي والعاملي ال�سيما يف ظل ال�سمعة
التي حتظى بها كواحدة من ال��دول التي

ت��ويل ه��ذا القطاع احليوي �أهمية كربى
كونه ُي�شكل الأ�سا�س الذي تقوم عليه جل
اخلطط وال�سيا�سات التنموية.
كما مت ا�ستعرا�ض جمموعة ال�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات التي تهدف ال��وزارة من
ورائها �إىل تطوير قطاع الإ�سكان واملن�ش�آت
وامل��راف��ق العامة يف الدولة بالتن�سيق مع
اجلهات االحتادية واملحلية.
ح�ضر اللقاء ال�شيخ �أحمد بن �سعود
بن �صقر القا�سمي رئي�س دائرة اخلدمات
العامة ومنذر حممد بن �شكر الزعابي
م��دي��ر ع��ام دائ���رة ب�ل��دي��ة ر�أ����س اخليمة
واملهند�سة جميلة الفندي امل��دي��ر العام
لربنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان.

حاكم ر�أ�س اخليمة ي�أمر بالإفراج عن � 208سجناء مبنا�سبة عيد الأ�ضحى
�أم��ر �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �إن م� �ك���رم���ة
�صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم � �ص��اح��ب ال�سمو
ر�أ���س اخليمة ب��الإف��راج عن � 208سجناء ال�شيخ �سعود بن
من نزالء امل�ؤ�س�سة العقابية والإ�صالحية �صقر القا�سمي
يف ر�أ���س اخليمة مم��ن يق�ضون عقوبات ع �� �ض��و امل�ج�ل����س
متفاوته ومم��ن ��ص��درت بحقهم �أحكام الأع � �ل� ��ى ح��اك��م
يف ق�ضايا خمتلفة وذل��ك مبنا�سبة عيد ر�أ�� � � ��س اخل �ي �م��ة
الأ�ضحى املبارك.
بالعفو عن بع�ض
وي ��أت��ي ه��ذا الأم� ��ر يف �إط� ��ار حر�ص امل �ح �ك��وم عليهم
�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ���س اخليمة على ي� ��أت ��ي يف �إط� ��ار
�إع �ط��اء ال�سجناء امل �ف��رج عنهم فر�صه حر�ص �سموه على
�أخ��رى لبدء حياة جديدة وللتخفيف من م�ن��ح امل�شمولني
معاناة �أ�سرهم.
بالعفو الفر�صة
ووج��ه �سمو ال�شيخ حممد ب��ن �سعود ملعاودة االندماج
بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة يف ن�سيج املجتمع
رئي�س جمل�س الق�ضاء باتخاذ الإجراءات و�إدخ ��ال ال�سرور
الالزمة لتنفيذ �أمر �صاحب ال�سمو حاكم وال� �ب� �ه� �ج ��ة �إىل
ر�أ� ��س اخليمة ب��الإف��راج ع��ن امل�شمولني ق� �ل ��وب ع��ائ�ل�ات
ب��ال�ع�ف��و م��ن ن���زالء امل��ؤ��س���س��ة العقابية امل�� �ف� ��رج ع �ن �ه��م
والإ�صالحية يف ر�أ���س اخليمة وبالتن�سيق وذويهم.
 ..كما ت��وج��ه بال�شكر �إىل �سمو ال�شيخ
مع القيادة العامة ل�شرطة ر�أ���س اخليمة
وت��وج��ه ال�ن��ائ��ب ال �ع��ام بال�شكر �إىل حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي على
قبل حلول عيد الأ�ضحى املبارك.
�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ���س اخليمة على
وق��ال �سعادة امل�ست�شار ح�سن �سعيد �أمره ال�سامي الذي �أدخل البهجة وال�سعادة متابعته الدائمة وامل�ستمرة والتي يوليها
حميمد النائب العام لإمارة ر�أ�س اخليمة يف نفو�س الأ�سر التي تنتظر االلتقاء بذويها للنيابة العامة والق�ضاء يف ر�أ�س اخليمة.
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اتفاقية تعاون بني “هيئة مناطق ر�أ�س اخليمة االقت�صادية -راكز”
و “�سمارت فور باور  “ Smart4Powerلتنفيذ برامج حتديثية م�شرتكة
وق��ع ال�شيخ �أحمد
ب��ن �صقر القا�سمي ،
رئ�ي����س جمل�س �إدارة
ه�ي�ئ��ة م �ن��اط��ق ر�أ����س
اخليمة االقت�صادية-
راكز  ،اتفاقية لإعادة
مبان يف
ت�أهيل ت�سعة ٍ
الإم��ارة بهدف تقليل
ا� �س �ت �ه�ل�اك ال �ط��اق��ة
وامل��ي��اه مب��وج��ب عقد
توفري م�ضمون
ر�أ�� � ��س اخل �ي �م��ة-
الإم � � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة
املتحدة � 01 ،أغ�سط�س
� :2019أب��رم��ت هيئة
مناطق ر�أ���س اخليمة
االق �ت �� �ص��ادي��ة -راك��ز
ات�ف��اق�ي��ة ت �ع��اون م��ع � �س �م��ارت ف��ور ب��ور –
�أح��د �أب��رز م��زودي حلول كفاءة الطاقة يف
ال�شرق الأو� �س��ط -بهدف تنفيذ م�شاريع
مبان مبا فيها
حتديث �شاملة على ت�سعة ٍ
حمطة تربيد يف املنطقة .حيث �ستمتد هذه
االتفاقية على مدار خم�س �سنوات ،و التي
تُعد ج��زء ًا م��ن م�ساهمة راك��ز يف حتقيق
�أه��داف ا�سرتاتيجية ر�أ���س اخليمة لكفاءة
الطاقة و الطاقة املتجددة  .2040و ت�شمل
هذه االتفاقية �ضمان تقليل ن�سبة ا�ستهالك
الطاقة و املياه بن�سبة  38.5%مقابل �أمناط
اال�ستهالك املعتادة.
و يف ه��ذا ال���ص��دد ق��ال رام ��ي ج�لاد،
املدير التنفيذي لهيئة مناطق ر�أ�س اخليمة
االقت�صادية-راكز “ :تتبنى راكز مبادرات
مهمة لدعم ا�سرتاتيجة اال�ستدامة يف �إمارة
ر�أ���س اخليمة .فقد بد�أنا فعلي ًا يف اعتماد
معايري بارجيل يف املباين اجلديدة ،حيث
�أن ه��ذه امل�ع��اي�ير مت طرحها م ��ؤخ��ر ًا من
قبل دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة .و يف الوقت
munrakae

ذاته ف�إننا ن�سعى لتح�سني كفاءة ا�ستخدام
الطاقة يف املباين القائمة من خالل برنامج
التحديث� .آملني �أن ي�شجع ه��ذا امل�شروع
اجلهات الأخرى على بذل جهود مماثلة”.
و �أ�شار يف هذا ال�صدد �إياد �إ�سماعيل،
مدير الهند�سة يف راكزُ « :عهد �إىل �سمارت
فور بور بتحديث املباين املكتبية الثمانية يف
راك��ز  ،وحمطة تربيد واح��دة يف املنطقة.
كم�ساحة �إجمالية  ،ت�شغل املباين م�ساحة
تزيد عن  73000مرت مربع .تركز �إجراءات
م �� �ش��روع ال�ت�ح��دي��ث ع�ل��ى حت�سني �أنظمة
التكييف والتهوية والإ�ضاءة واملياه و�أجهزة
التحكم» .
و�أ� �ض��اف �إ�سماعيل« :يف راك��ز ن�سعى
لتحقيق الكفاءة يف كل ما نقوم به ونلتزم
بتعزيز اال�ستدامة وكفاءة الطاقة .يهدف
هذا امل�شروع �إىل توفري  38.5٪من الطاقة
واملياه  ،والتي ت�صل �إىل  2.3مليون درهم
يف كل عام على مدار فرتة العقد .و ن�سب ًة
ال�ستهالكنا احل��ايل  ،تُعد ه��ذه املدخرات
من بني �أعلى املعدالت التي حتققت حتى

الآن يف املنطقة بالن�سبة للم�شروعات التي
ت�ستلزم جمموعة �شاملة من التدابري» .
�إن م���ش��روع التحديث امل ��راد تنفيذه
�سي�ضمن توفري ًا كل ًيا وم�ضمو ًنا لأك�ثر من
 25جيجاوات � /ساعة من الكهرباء خالل
مدة العقد ،و التي لها ت�أثري على انبعاثات
الكربون ممُ اثلة لتلك التي ت�ؤخذ مما ُيقارب
من � 2000سيارة على الطرق .بالإ�ضافة
�إىل ذلك � ،سيتم توفري �أكرث من  14مليون
ج��ال��ون �إم�براط��وري م��ن امل�ي��اه خ�لال هذه
الفرتة  ،و هي كمية تكفي مللء  25حو�ض
�سباحة �أوملبي.
من جانبه �صرح جي�سو�س غوترييز ،
امل�ؤ�س�س امل�شارك والرئي�س التنفيذي ل�شركة
�سمارت ف��ور ب��ور“ :نحن فخورون بتقدمي
ال��دع��م حلكومة ر�أ���س اخليمة يف برنامج
التحديث ال��واع��د .حيث �ستنفذ �شركتنا
�سل�سلة م��ن ت��داب�ير احل�ف��اظ على الطاقة
وامل�ي��اه  ،تتعلق بتح�سني �أنظمة التكييف،
�ضوابط البناء  ،الإ�ضاءة و املياه .كجزء
من نطاق امل�شروع � ،ستقوم �سمارت فور
9
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ب��ور بتثبيت �أنظمة مراقبة الطاقة التي
�سوف تتيح لنا تتبع ملف تعريف اال�ستهالك
واالدخار يف كل من مباين ر�أ�س اخليمة على
مدار � 24ساعة� .سيتم االنتهاء من التثبيت
بحلول �أوائل عام  ، 2020و�ست�ستمر خدمات
الت�شغيل وال�صيانة والتحقق ملدة � 5سنوات
على الأق��ل .حيث �ستقدم �سمارت فور بور
�ضمانات لتوفري الطاقة خالل نف�س الفرتة»
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م��ن جانبها ف� ��إن دائ���رة ب�ل��دي��ة ر�أ���س
اخليمة متمثل ًة ب � ��إدارة ك�ف��اءة ال�ط��اق��ة و
الطاقة املتجددة «رمي» تعمل مبثابة م�ست�شار
تقني لراكز .و �أ�شاد �سعادة منذر حممد بن
�شكر ،مدير عام دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة
ب��ال�ت�ع��اون امل���ش�ترك ب�ين راك ��ز و �سمارت
فور بور لدعم تبني التقنيات واملمار�سات
اجل��دي��دة و التي م��ن �ش�أنها �أن تقلل من

كثافة الطاقة يف العديد من مباين �إم��ارة
ر�أ�س اخليمة .كجزء من ا�سرتاتيجية ر�أ�س
اخليمة لكفاءة الطاقة والطاقة املتجددة
 . 2040و قال �سعادته �إن دائرة البلدية
ت�شجع اجل�ه��ات الأخ ��رى يف الإم ��ارة على
تبني مثل هذه املبادرات ُمتخذين من راكز
مثاال ُيحتذى به يف جم��ال تبني مبادرات
اال�ستدامة.

�أحمد بن �سعود القا�سمي ي�شهد حفل ختام ملتقى “�أ�صدقاء �شرطة ر�أ�س اخليمة»
�شهد ال�شيخ �أح�م��د ب��ن �سعود
ب��ن �صقر القا�سمي رئي�س دائ��رة
اخل��دم��ات العامة ب��ر�أ���س اخليمة
ح �ف��ل خ �ت��ام “ م�ل�ت�ق��ى �أ� �ص��دق��اء
ال�شرطة “ ال��ذي نظمته القيادة
ال �ع��ام��ة ل �� �ش��رط��ة ر�أ� � ��س اخل�ي�م��ة
متمثلة يف �إدارة الإعالم والعالقات
العامة ق�سم الأن�شطة الريا�ضية
واالج�ت�م��اع�ي��ة و� �ش��ارك ف�ي��ه 200
طالب خ�لال الفرتة من  14يوليو
�إىل � 8أغ�سط�س .2019
كما ح�ضر االحتفال  ..العميد
عبد اهلل خمي�س احل��دي��دي قائد
عام �شرطة ر�أ���س اخليمة بالإنابة
والعميد الدكتور حممد �سعيد احلميدي مدير
عام العمليات املركزية والعقيد ق�ضيب عبد
اهلل الزعابي مدير �إدارة الإعالم والعالقات
العامة بالإنابة وعدد من كبار ال�ضباط.
تخلل احلفل العديد من الفقرات التي
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قدمها ال�ط�لاب ح�صاد ف�ترة تدريبهم يف
ال��دف��اع ع��ن النف�س ب��الإ��ض��اف��ة �إىل تكرمي
الطلبة املميزين يف ال��رم��اي��ة ،بعدها قدم
قائد عام �شرطة ر�أ�س اخليمة بالإنابة هدية
تذكارية لل�شيخ �أح�م��د ب��ن �سعود ب��ن �صقر
القا�سمي تقديرا لرعايته الدائمة لأبناء

الوطن.
و�أعرب ال�شيخ �أحمد بن �سعود بن �صقر
القا�سمي عن �سعادته بالطالب ،م�شري ًا �إىل
�أهمية تلك الفعاليات التي ت�سهم يف زيادة
الوعي لأبنائنا با�ستغالل �أوقات الفراغ �أف�ضل
واع وم��درك ب�أهمية
ا�ستغالل وخلق جيل ٍ
ا�ستثمار ال��وق��ت لتطوير املجتمع وتقدمه
لإعالء رفعة الوطن وخدمته ،م�شيد ًا بجهود
�شرطة ر�أ�س اخليمة يف هذا اجلانب ودورها
املجتمعي املتميز الذي يدل على �أن ال�شرطة
دائم ًا يف خدمة ال�شعب.
من جانبه �أكد العميد عبد اهلل خمي�س
احل ��دي ��دي �أن ال� �ه ��دف م ��ن �إق ��ام ��ة ه��ذه
ال�ف�ع��ال�ي��ات ه��و حتقيق ال��دم��ج وال�ت��وا��ص��ل
الإيجابي بني الطلبة ،وخلق جو من املحبة
والألفة بينهم �سعي ًا لبناء ال�شخ�صية املتكاملة
للطلبة وتر�سيخ م �ب��ادئ االن�ت�م��اء وال ��والء
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لديهم وتوجيه �سلوكياتهم وطاقاتهم للوجهة واالج�ت�م��اع�ي��ة �أه �م �ي��ة االه �ت �م��ام باجلانب
املجتمعي ،م�شري ًا �إىل �أن ق�سم الأن�شطة
الإيجابية.
و�أك � ��د ال ��رائ ��د ع �ب��د اهلل ب��ن �سلطان الريا�ضية على �أمت اال�ستعداد لدعم كافة
القا�سمي رئي�س ق�سم الأن�شطة الريا�ضية الأن�شطة والفعاليات املرتبطة ب�أبناء املجتمع

وتطوير قدراتهم الريا�ضية من خالل تنظيم
الربامج وامللتقيات التي حتقق الفائدة لهم
بهدف بناء عنا�صر ق��ادرة ومتمكنة ذهني ًا
وعقلياً ونف�سياً على �أكمل وجه.

ع �ق��دت جل�ن��ة �إم ��ارة
ر�أ���س اخليمة النتخابات
املجل�س الوطني االحتادي
برئا�سة ال�شيخ عبداهلل
ب ��ن ح �م �ي��د ب ��ن ع �ب��داهلل
القا�سمي رئ�ي����س مكتب
�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س
اخل �ي �م��ة رئ �ي ����س اللجنة
يف ال� ��دي� ��وان الأم� �ي��ري
بر�أ�س اخليمة اجتماعها
التح�ضريي الأول.
ح� ��� �ض ��ر االج� �ت� �م ��اع
�أع �� �ض��اء اللجنة �سعادة
حم� �م ��د �أح � �م� ��د ال �ك �ي��ت
امل���س�ت���ش��ار يف ال ��دي ��وان
الأم�يري و�سعادة العميد عبداهلل خمي�س
احلديدي نائب القائد العام ل�شرطة ر�أ�س
اخل�ي�م��ة و� �س �ع��ادة م �ن��ذر حم�م��د ب��ن �شكر
ال��زع��اب��ي م��دي��ر ع��ام دائ���رة ب�ل��دي��ة ر�أ���س
اخليمة و�سعادة �أحمد عبيد الطنيجي مدير
عام دائرة الآثار واملتاحف.
ويف ب��داي��ة االج �ت �م��اع رح ��ب ال�شيخ
عبداهلل بن حميد القا�سمي رئي�س اللجنة
باحل�ضور وا�ستعر�ض جدول �أعمال اللجنة
واجل� ��دول ال��زم�ن��ي ال ��ذي ح��ددت��ه اللجنة
الوطنية لالنتخابات  ،وال��ذي يو�ضح �أهم
حم�ط��ات العملية االنتخابية اب �ت��داء من
الإعالن عن فتح باب الرت�شح واملقرر يف 7
�أغ�سط�س  ، 2019وفرتة ت�سجيل املر�شحني
التي �ستمتد من � 18إىل � 22أغ�سط�س  ،ومن
ثم كافة املراحل وحتى الإعالن عن القائمة
النهائية للفائزين يف � 13أكتوبر .2019
وقد ناق�ش االجتماع خطة عمل اللجنة
مبا ي�ضمن الكفاءة العالية يف التح�ضري
لالنتخابات املقبلة  ،والتعليمات التنفيذية

امل�ستقبل ..م�شري ًا �إىل قرار �صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة برفع ن�سبة متثيل امل��ر�أة يف
املجل�س الوطني االحت��ادي �إىل  50باملائة
حيث يعد من �أهم مراحل برنامج التمكني
ال�سيا�سي ال��ذي �أر�سى قواعده �سموه عام
 2005بهدف دع��م دور املجل�س الوطني
االحت��ادي ليكون �سلطة م�ساندة ومر�شدة
للم�ؤ�س�سة التنفيذية.
و�أك��د ال�شيخ عبداهلل القا�سمي حر�ص
اللجنة على تنفيذ توجيهات ور�ؤية �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �سعود ب��ن �صقر القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ���س اخليمة
ومتابعة �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن
�صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة رئي�س
املجل�س التنفيذي لإجناز جميع التح�ضريات
املتعلقة باالنتخابات مبا ي�ضمن جناحها
ويحقق م�صلحة الوطن واملواطن وتقدمي
خ��دم��ات متميزة للمر�شحني والناخبني
واحلر�ص على �إ�سعادهم للخروج ب�أف�ضل
�صورة تليق بالتجربة الإماراتية االنتخابية.

جلنة �إمارة ر�أ�س اخليمة النتخابات “الوطني االحتادي” تعقد اجتماعها التح�ضريي الأول
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ال�صادرة عن اللجنة الوطنية لالنتخابات
 ،ومقارنتها باخلدمات احلالية املتوفرة
واخل��دم��ات امل�ط�ل��وب ت��وف�يره��ا خ�ل�ال كل
مرحلة من مراحل العملية االنتخابية لدعم
و�إجناح العملية االنتخابية يف الإمارة.
كما ناق�ش االجتماع اخلطة الزمنية
املو�ضوعة لتوفري متطلبات كل مرحلة مبا
فيها التن�سيق مع اجلهات املخت�صة ل�ضمان
جناح �سري العملية االنتخابية ومبا يعزز من
التجربة الربملانية الرائدة لدولة الإمارات
التي ت�ضع متكني املواطن وتعزيز م�شاركته
ال�سيا�سية يف مقدمة �أولوياتها.
وقال ال�شيخ عبداهلل بن حميد القا�سمي
�إن جلنة �إم ��ارة ر�أ���س اخليمة النتخابات
املجل�س الوطني االحت��ادي تر�سخ جهودها
لتعزيز م�سرية العمل الربملاين يف الإم��ارة
متا�شي ًا مع �سيا�سة التمكني ال��ذي يعك�س
ر�ؤية القيادة الر�شيدة للدولة بقيادة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” احلكيمة نحو

11

األخبار

العدد - 2019 /09 - 508 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة تطلق �إ�سرتاتيجية �إمارة ر�أ�س اخليمة املكانية

بنا ًء على توجيهات �سامية من �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم �إم��ارة ر�أ�س
اخليمة  ،وويل عهده �سمو ال�شيخ حممد بن
�سعود القا�سمي �أطلقت دائرة بلدية ر�أ�س
اخليمة م�شروع حوكمة البيانات املكانية و
املرحلة الثانية من م�شروع البنية التحتية
للبيانات املكانية وذلك يوم الإثنني املوافق
� 5أغ�سط�س يف قاعة امل�ؤمترات يف فندق
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احلمرا ب�إ�شراف مركز نظم املعلومات
اجلغرافية  ،حيث �أن هذا امل�شروع �سيدعم
حتقيق ر�ؤية الإمارة  2030وا�سرتاتيجية
البلدية .2021
وتهدف هذه الإ�سرتاتيجية �إىل و�ضع
خ�ط��ة متكاملة لت�سهيل عملية ت�ب��ادل
البيانات اجلغرافية وتوحيد لغة التوا�صل
املكاين يف خمتلف جهات الإمارة والأخذ
ب �ع�ين االع �ت �ب��ار ال �ت��وا� �ص��ل م ��ع جهات

الإم� � ��ارات الأخ � ��رى  ،وخل��دم��ة عملية
التخطيط يف الإم� ��ارة لتت�سم ب��اجل��ودة
والكفاءة .
و�أو�ضح �سعادة منذر بن �شكر مدير
ع ��ام ب �ل��دي��ة ر�أ�� ��س اخل �ي �م��ة م��ن خ�لال
الكلمة التي �ألقاها يف احلفل � إن � إطالق
ا�سرتاتيجية �إم��ارة ر�أ�س اخليمة املكانية
يف جمال تطوير نظم املعلومات اجلغرافية
��س�ي�ع��زز �أط ��ر ال �ت �ع��اون وال �ت��وا� �ص��ل بني
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اجلهات احلكومية والقطاعات اخلا�صة
يف �إمارة ر�أ�س اخليمة  ،كما �سيتبع �إطالق
الإ�سرتاتيجية العديد م��ن امل �ب��ادرات و
امل�شاريع التطويرية و منها �إطالق املرحلة
الثانية من م�شروع البنية التحتية للبيانات
املكانية مبا فيه من خدمات مميزة قادرة
على خدمة القطاعني احلكومي و اخلا�ص
بالإمارة.
وتزامن مع �إطالق �إ�سرتاتيجية �إمارة
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ر�أ�س اخليمة املكانية توقيع مذكرة تفاهم
م��ع اجل�ه��ات احلكومية يف �إم ��ارة ر�أ���س
اخليمة ح��ول �إط�لاق ا�سرتاتيجية ر�أ���س
اخليمة املكانية و�أي�ضا مت توقيع اتفاقية
�شراكة مع �شركة �أزري العاملية املخت�صة
يف جم��ال ن�ظ��م امل�ع�ل��وم��ات اجلغرافية
ك�شريك تطويري ي�سهم يف خدمة امل�شروع
و�إ�سرتاتيجية التطوير .
ومن جهتها �صرحت املهند�سة عائ�شة

�سيف اخل�ن�ب��ويل م��دي��ر ق�سم البيانات
املكانية � ،إن برنامج البيانات املكانية
يهدف �إىل توطيد اجلهود بني اجلهات
احل �ك��وم �ي��ة لت�سهيل ت �ب��ادل ال�ب�ي��ان��ات
ورف��ع الن�ضج اجليومكاين يف اجلهات
احلكومية يف الإم� ��ارة  ،وك��ذل��ك توفري
االب �ت �ك��ار اجل�ي��وم�ك��اين ودع ��م اجل�ه��ات
احلكومية لتحويل خدماتها �إىل خدمات
ذكية .
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تكرمي املوظفني املتميزين وامللتزمني يف احل�ضور واالن�صراف
ك � � ��رم حم� �م���د ب��و
احل �م��ام م��دي��ر �سعادة
امل �ت �ع��ام �ل�ين و��س�ل�ط��ان
الزعابي مدير �سعادة
امل�ت�ع��ام�ل�ين ع� ��دد ًا من
امل��وظ �ف�ين وامل��وظ �ف��ات
 ،وذل � � ��ك ل�ت�م�ي��زه��م
وال�ت��زام�ه��م باحل�ضور
واالن�صراف وبناء على
معايري معينة وتفانيهم
يف جم ��ال عملهم من
قطاع االرا�ضي و �إدارة
التخطيط وامل��ب��اين ،
و�إدارة ال�صحة.
وت�أتي هذه املبادرة
لتحفيز املوظفني لبذل
بني املوظف وامل�س�ؤول املبا�شر باعتباره �أف�ضل ما لديهم يف �أعمالهم اليومية ،مبا
املزيد من اجلهود ون�شر
ثقافة التميز والإبداع الوظيفي� ،إىل جانب جزء ًا من العملية الإدارية وتقوية العالقة ي�ساهم يف االرتقاء مب�ستوى �أداء الإدارة
فتح قنوات االت�صال والتوا�صل الأفقي الوظيفية بينهما ودف�ع�ه��م ن�ح��و تقدمي وت�سيري العمل على �أكمل وجه.
اجتماع تن�سيقي بني بلدية ر�أ�س اخليمة ودائرة البلدية والتخطيط يف عجمان
ا��س�ت�ق�ب�ل��ت دائ ��رة
ب�ل��دي��ة ر�أ�� ��س اخليمة
وفد ًا من دائرة البلدية
والتخطيط يف عجمان
ل�لاط�لاع على �أف�ضل
امل �م��ار� �س��ات اخلا�صة
بتطبيق ا� �ش�تراط��ات
املباين اخل�ضراء.
حيث مت ا�ستعرا�ض
م� � ��راح� � ��ل م� ��� �ش ��روع
و� �ض��ع الئ �ح��ة امل �ب��اين
اخل�ضراء لإمارة ر�أ�س
اخل��ي��م��ة «ب ��ارج� �ي ��ل»
وال� � �ت � ��ي مت �إط� �ل��اق
العمل بها على �أ�سا�س
ترخي�ص البناء وتنفيذه  ،حتى �صدور حتقيقها خ�لال ال �ف�ترة ال�سابقة وع��دد
اختياري مطلع العام
رخ�ص البناء التي مت �إ�صدارها مبوجب
اجلاري ،بالإ�ضافة �إىل �شرح موجز لتلك �شهادة �إجناز املبنى.
اال� �ش�تراط��ات وخ�ط��ة التطبيق ملرحلتي
كما مت التطرق �إىل النتائج التي مت ب��ارج �ي��ل وع� ��دد م �ع��ام�لات ال�ترخ�ي����ص
14
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ق�ي��د الإج� ��راء وال �ت��ي تعك�س من��و ال��وع��ي
ل��دى اجل�م�ه��ور ب��أه�م�ي��ة تبني م�ث��ل ه��ذه
اال�شرتاطات ملا لها من ت�أثري �إيجابي على
ا�سرتاتيجية خف�ض ا�ستهالك الطاقة

األخبار
واملياه والتي تتبناها احلكومة الر�شيدة اجل��ان�ب�ين على ال�سعي امل�ستمر لتعزيز
ع�ل�اق ��ات ال� �ت� �ع ��اون وت� �ب���ادل اخل �ب�رات
لإمارة ر�أ�س اخليمة.
ويف ختام االجتماع تبادل اجلانبان واال�ستمرارية يف الزيارات لتطوير الأداء
ال� ��دروع ال �ت��ذك��اري��ة ت �ع �ب�ير ًا ع��ن حر�ص واخلدمات.

دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة تعقد دورة تدريبية حتت عنوان
(التعامل مع �شكاوى واعرتا�ضات العمالء)
يف �إطار حت�سني ر�ضا املتعاملني ،
واكت�ساب املهارات املتقدمة للتعامل
م��ع ال�ع�م�لاء ع�ق��دت دائ���رة بلدية
ر�أ�س اخليمة دورة تدريبية ملوظفيها
حت��ت ع �ن��وان التعامل م��ع �شكاوى
واع�ترا��ض��ات العمالء  ،يف جمعية
االمارات للتنمية االجتماعية.
حا�ضر يف الدورة الدكتور �أحمد
املن�صوري حيث ت�ن��اول فيها عدة
حماور �أ�سا�سية منها:
 م �ق��دم��ة ت �ع��ري �ف �ي��ة ب�خ��دم��ةالعمالء
و مت��ت مناق�شة ط��رق ال�ت�ع��ام��ل مع وجمموعات عمل للتدريب عليها ..
 التعامل مع اجلمهور وكيفيةويف ختام الدورة مت توزيع ال�شهادات
ال���ش�ك��وى و ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة حل��ل ��ش�ك��اوى
ذلك
 فهم �سلوك املتعاملني و التعامل مع امل�ت�ع��ام�ل�ين و�أه� ��م ال �ن �ق��اط ال �ت��ي يجب على امل��وظ�ف�ين امل���ش��ارك�ين يف الربنامجاتباعها ،حيث مت عمل حلقات نقا�شية التدريبي .
اجلمهور و�أهمية ذلك.
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فريق االبتكار ينظم فعالية طاقة �إيجابية يف بلدية ر�أ�س اخليمة
نظم فريق االبتكار
يف دائ��رة بلدية ر�أ���س
اخليمة فعالية بعنوان
طاقة �إيجابية وذلك
بهدف ن�شر الطاقة
الإيجابية بني املوظفني
و حت�ف�ي��زه��م لتقدمي
�أداء وظ�ي�ف��ي متميز
م ��ن � �ش ��أن��ه االرت� �ق ��اء
بالعمل امل�ؤ�س�سي يف
الدائرة ،وحر�ص ًا منها
على تطوير قدراتهم
وغر�س ثقافة الإب��داع
خالل م�شاركتهم ب�ألعاب ابتكارية ايجابية وعر�ض فيديو عن االبتكار.
واالبتكار لديهم ،من
دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة توزع املثلجات على العمال
ق� � � ��ام م �ك �ت��ب
االت�صال امل�ؤ�س�سي
ب � ��دائ � ��رة ب �ل��دي��ة
ر�أ�� � � � ��س اخل��ي��م��ة
ب �ت��وزي��ع م�ث�ل�ج��ات
ع��ل��ى ال� �ع� �م ��ال يف
امل��واق��ع الإن�شائية
وذل� ��ك للتخفيف
ع �ل �ي �ه��م م���ن �أث���ر
درج� ��ات احل ��رارة
املرتفعة و�أي�ض ًا من
ب ��اب ب��ث البهجة
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وال���س�ع��ادة وال���س��رور
يف ن��ف��و���س��ه��م م��ن
خالل هذه الفعاليات
املجتمعية كما �أعرب
امل��وظ �ف��ون وال �ع �م��ال
ع��ن �سعادتهم بهذه
املبادرة التي �أ�سهمت
يف �إ� �ض �ف��اء ن ��وع من
امل ��رح وال �� �س �ع��ادة يف
نفو�سهم.
munrakae

Ras Al Khaimah Municipality Department, Corporate تعلن دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة مكتب االت�صال امل�ؤ�س�سي عن م�سابقة
Communications Office, introduces the monthly contest
�شهرية خا�صة باملتعاملني تن�شر �شهري ًا يف جملة بلدية ر�أ�س اخليمة
for customers, which is published on monthly basis in the
اخليمة
بلدية ر�أ�س
جملة
- 2019 /09الراغبني
- 508 :العدد
� امل�سابقة
بهذه
باال�شرتاك
فعلى
Municipality Magazine. For participation, answers should إر�سال �إجاباتهم �إىل الربيد
be sent to the following email address
:الإلكرتوين التايل
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magazine@mun.rak.ae

magazine@mun.rak.ae

»

508 «

: �أكمل املثل التايل
--- ----- ------  عندك... عندك تاكل قال لأ
ً
�شيئا ومع ذلك يبحث عن �شيء ي�ضيع فيه ماله
يقال هذا املثل لل�شخ�ص الذي ال ميلك

Congratulations to Ms. : Khadija Saeed bin Hashel

 خديجه �سعيد بن ها�شل: مربوك للأخت

the winner of the past month's contest (507).

) 507 ( الفوز مب�سابقة ال�شهر املا�ضي العدد

Through the following conditions:
1. Answers to be sent before the 20th of each month.
2. Please send your answer to the following email address:

magazine@mun.rak.ae
The winner will then be announced using the
mentioned email.
3. Participants should send their contacts (Full Name,
Mobile Number, Email Address, P.O. Box)

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

: �ضمن ال�شروط التالية

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

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

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

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

واحة اإلسالم
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�أثر الزكاة على املجتمع
من كتاب (�سل�سلة الدين واحلياة)
�إ�صدار وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف

العنا�صر :
 .1الزكاة من �شريعة الأنبياء جميعا ً.
 .2مكانة الزكاة يف الإ�سالم .
 .3ف�ضل الزكاة.
َ
الزكاة من �شريعة الأنبياء جميع ًا
القر�آن الكرمي:
 .1قال تعاىل عن ِ�إبراهيم ولوط ويعقوب ويو�سف عليهم ال�سالم:
} َو َج َع ْل َناهُ ْم �أَ ِئ َّم ًة َي ْهدُونَ ِب�أَ ْم ِر َنا َو َ�أ ْو َح ْي َنا �إِ َل ْيهِ ْم ِف ْع َل خْ َ
ْيت ِات َو�إِ َق َام
ال� رْ َ
ال�صلاَ ِة َو�إِيتَاء ال َّز َكا ِة َو َكا ُنوا َل َنا َعا ِب ِدينَ {  ( .الأَنبياء ) 72 :
َّ
 .2وقال تعاىل عن �إ�سماعيل عليه ال�سالم:
ال�صال ِة َوال َّز َكا ِة َو َك��انَ ِع ْندَ َر ِّب ِه َم ْر ِ�ض ًّيا {
} َو َك��انَ َي�أْ ُم ُر �أَ ْه َل ُه ِب َّ
(مرمي ) 55 :
َ
ً
 .3وقال تعاىل  ،جوابا على دعا ِء مو�سى عليه ال�سالم ب�أن يرحمه
وقومه :
} َو َر ْح َم ِتي َو ِ�س َع ْت ُك َّل َ�ش ْيءٍ َ ،ف َ�س�أَ ْك ُت ُب َها ِل َّل ِذينَ َي َّت ُقونَ َو ُي�ؤْ ُتونَ
َّ
الز َكا َة َوا َّل ِذينَ هُ ْم ِب�آ َيا ِت َنا ُي�ؤ ِْم ُنونَ {( .الأَعراف ) 156 :
 .4وقال تعاىل على ل�سان عي�سى عليه ال�سالم.
ال�صال ِة َو َّ
الز َكا ِة َما د ُْمتُ َح ًّيا ً{ ( .مرمي ) 31 :
} َو�أَ ْو َ�ص يِان ِب َّ
َ
 .5وقال تعاىل عن �أهل الكتاب جميع ًا.
} َو َما �أُ ِم�� ُروا �إِ َاّل ِل َي ْع ُبدُوا َهّ َ
الل خُْ
الدّينَ ُح َن َفاء َو ُي ِقي ُموا
م ِل ِ�ص َني َل ُه ِ
ال�صلاَ َة َو ُي�ؤْتُوا َّ
الز َكا َة َو َذ ِل َك ِدينُ ا ْل َق ِّي َم ِة { ( .البينة ) 5 :
َّ
العن�صر الثاين
مكانة الزكاة يف الإ�سالم
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القر�آن الكرمي :
َ
َ
لاَ
َ
الزكا َة َو�أ ِطي ُعوا ال َّر ُ�س َ
ال�ص َة َو�آ ُت��وا َّ
ول
 .1قال تعاىلَ } :و�أ ِقي ُموا َّ
َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َح ُمونَ { ( .النور ) 56 :
َ
َ
و�ش ٍات َو َغ رْ َي َم ْع ُر َ
 .2قال تعاىل َ } :وهُ َو ا َّل ِذي �أ ْن َ�ش�أ َج َّن ٍات َم ْع ُر َ
و�ش ٍات
َوالنَّخْ َل َوال َّز ْر َع خُْ
م َت ِل ًفا �أُ ُك ُل ُه َوال َّز ْيتُونَ َوال ُّر َّمانَ ُمت ََ�شا ِب ًها َو َغ رْ َي ُمت ََ�شا ِب ٍه
َ
اَ
اَ
ْ
ُك ُلوا ِمنْ َث َم ِر ِه �إِ َذا �أث َم َر َو�آتُوا َح َّق ُه َي ْو َم َح َ�صا ِد ِه َول ت ُْ�س ِر ُفوا �إِ َّن ُه ل ُي ِح ُّب
مْالُ ْ�س ِر ِفنيَ{ ( .الأَنعام ) 141 :
َ
 .3قال تعاىلَ } :وا َّل ِذينَ فيِ �أ ْم َوالِهِ ْم َح ٌّق َم ْع ُلو ٌم ِل َّل�سا ِئ ِل َو مْ َال ْح ُر ِوم{.
( املعارج ) 25 ،24 :
َ
الز َكا َة َف َخ ُلواّ
َ
ال�صال َة َو�آ َت�� ُوا َّ
 .4قال تعاىلَ } :ف�إِنْ تَا ُبوا َو�أقا ُموا َّ
َ�س ِبي َل ُه ْم �إِ َّن َهّ َ
الل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم { ( .التوبة ) 5 :
ال�صال َة َو�آ َت ُوا َّ
الز َكا َة َف ِ�إخْ َوا ُن ُك ْم
 .5قال تعاىل َ } :ف ِ�إنْ تَا ُبوا َو�أَ َقا ُموا َّ
ات ِل َق ْو ٍم َي ْع َل ُمونَ {( .التوبة ) 11 :
فيِ ِ
ّين َو ُن َف ِّ�ص ُل الآ َي ِ
الد ِ
َ
َ
ً
ّ
َ
 .6قال تعاىل ُ } :خ ْذ ِمنْ �أ ْم َوالِهِ ْم َ�صدَ قة تُط ِّه ُرهُ ْم َوتُزَ ِكيهِ ْم ِب َها
َو َ�ص ِّل َع َل ْيهِ ْم �إِ َّن َ�صالت ََك َ�س َكنٌ َل ُه ْم َو َهّ ُ
الل َ�سمِ ي ٌع َع ِلي ٌم { ( .التوبة.)103 :
احلديث ال�شريف :
َ
َ
 .1عن �أَبي هريرة ر�ضي اهلل عنه � ،أن رجال �أتى النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم فقال :دلني على عمل �إِذا عملته دخلت اجلنة .قال  ( :تعبد
اهلل ال ت�شرك به �شيئا  ،وتقيم ال�صالة املكتوبة  ،وت�ؤدي الزكاة املفرو�ضة،
وت�صوم رم�ضان ) قال  :والذي نف�سي بيده ال �أَزيد على هذا  ،فلما وىل
 ،قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :من �سره �أَن ينظر �إِىل رجل من �أَهل
اجلنة فلينظر ِ�إىل هذا) رواه ال�شيخان والن�سائي  ( .التاج :ج � 2ص - 4
الرتغيب  :ج � 2ص ) 53
 .2عن عبداهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما قال  :قال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم  } :بني الإِ�سالم على خم�س � :شهادة �أَن ال �إله �إِال
munrakae
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اهلل  ،و�أَن حممد ًا ر�سول اهلل  ،و�إِقام ال�صالة و�إ ِيتا ِء الزكاة  ،واحلج ،
و�صوم رم�ضان {  ( .فتح الباري �شرح �صحيح البخاري  :ج � 1ص ) 55
 .3عن �أَبي ال��درداء  ،عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال:
} الزكاة قنطرة الإ�سالم { رواه الطرباين يف الأَو���س��ط والكبري .
(الرتغيب  :ج � 2ص . ) 37
ُ
 .4عن ابن عمر �أَن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال � } :أمرت
�أَن �أُقاتل النا�س حتى ي�شهدوا �أَن ال �إله �إال اهلل  ،و�أَن حممد ًا ر�سول اهلل ،
ويقيموا ال�صالة  ،وي�ؤتوا الزكاة  ،ف ِ�إذا فعلوا ذلك ع�صموا مني دما َءهم
و�أَموالهم �إِال بحق الإِ�سالم وح�سابهم على اهلل { ( .البخاري  :ج � 1ص
 122كتاب الإميان )
 .5عن �أَبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :ملا تويف ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم  ،وكان �أبو بكر ،وكفر من كفر عن العرب  ،فقال عمر
ر�ضي اهلل عنه  :كيف تقاتل النا�س وقد قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم � } :أَمرت �أَن �أُقاتل النا�س حتى يقولوا ال �إِله �إِال اهلل  ،فمن قالها
فقد ع�صم منى ماله ونف�سه �إِال بحقه وح�سابه على اهلل{  ،فقال  :واهلل
لأُقاتلن من فرق بني ال�صالة والزكاة  ،ف���إِن الزكاة حق املال  ،واهلل
لو منعوين عناقا كانوا ي�ؤدونها ِ�إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
لقاتلتهم على منعها  .قال عمر ر�ضي اهلل عنه  :فو اهلل ماهو ِ�إال �أَن قد
�شرح اهلل �صدر �أَبي بكر ر�ضي اهلل عنه فعرفت �أَنه احلق ( .البخارى :
ج � 7ص ) 172 ، 171
العن�صر الثالث
ف�صل الزكاة ،
القر�آن الكرمي:
َ
لاَ
ُ
َ
َ
َ
ّ
ُ
مْ
 .1قال تعاىل } :ق ْ��د �أفْ��ل َ��ح ال���ؤ ِْم��ن��ون ،ال ِ��ذي��نَ هُ ْ��م فيِ َ�ص تِهِ ْم
َخ ِا�ش ُعونَ ،
َوا َّل ِذينَ هُ ْم َع ِن ال َّل ْغ ِو ُم ْع ِر ُ�ضونَ َ ،وا َّل ِذينَ هُ ْم ِل َّلز َكا ِة َف ِاع ُلونَ {.
(امل�ؤمنون)1-4 :
َ
ْ
 .2قال تعاىلَ } :و مْالُ�ؤ ِْم ُنونَ َو مْالُ�ؤ ِْم َناتُ َب ْع ُ�ض ُه ْم �أ ْو ِل َياء َب ْع ٍ�ض َي�أ ُم ُرونَ
وف َو َي ْن َه ْونَ َع ِن مْالُن َك ِر َو ُي ِقي ُمونَ
ِب مْ َال ْع ُر ِ
اللُ
الز َكا َة َو ُي ِطي ُعونَ هّ َ
الل َو َر ُ�سو َل ُه �أُ ْو َلـ ِئ َك َ�سيرَْ َح ُم ُه ُم هّ
ال�ص َال َة َو ُي�ؤْ ُتونَ َّ
َّ
ِ�إ َّن هّ َ
الل َع ِزي ٌز َح ِكي ٌم { ( التوبة )71 :
 .3قال تعاىل � } :أَ مَْل َي ْع َل ُمو ْا �أَ َّن َهّ َ
الل هُ َو َي ْق َب ُل ال َّت ْو َب َة َعنْ ِع َبا ِد ِه
ات َو�أَ َّن َهّ َ
اب ال َّر ِح ُيم { ( .التوبة ) 104 :
ال�صدَ َق ِ
الل هُ َو ال َّت َّو ُ
َو َي�أْ ُخ ُذ َّ
ُ
ُ
هّ
هّ
ات َوالل َال ُي ِح ُّب
ال�صدَ َق ِ
 .4قال تعاىل  } :يمَْ َحقُ الل ا ْل ِّر َبا َو ُي ْر ِبي َّ
َ
ال�ص َال َة
ال�صالحِ َ ِ
ات َو�أ َق��ا ُم��و ْا َّ
ُك َّل َك َّفا ٍر �أَ ِث ٍيم ِ�إ َّن ا َّل ِذينَ � َآم ُنو ْا َو َعمِ ُلو ْا َّ
َو�آ َت ُو ْا َّ
الز َكا َة َل ُه ْم �أَ ْج ُرهُ ْم ِعندَ َر ِّبهِ ْم َو َال َخ ْو ٌف َع َل ْيهِ ْم َو َال هُ ْم َي ْحزَ ُنونَ {
(البقرة .) 177 ، 176 :
َ
ا�س َفال َي ْر ُبو
 .5قال تعاىل َ } :و َما �آ َت ْيت ُْم ِمنْ ِر ًبا ِليرَْ ُب َو فيِ �أ ْم َو ِال ال َّن ِ
ِع ْندَ َهّ
ُ
الل َو َما �آَ َت ْيت ُْم ِّمنَ َز َكا ٍة ت ُِر ْي ُد ْونَ َو ْج َه اللْ َهّ ِ َف�أُ ْو َل ِئ َك هُ ُم مْالُ�ضْ ِعف ْونَ {.
( الروم ) 39 :
munrakae

واحة اإلسالم
احلديث ال�شريف:
 .1عن �أَبي �سعيد و�أَبي هريرة ر�ضي اهلل عنهما قاال  :خطبنا ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يوما فقال } :وال��ذي نف�سي بيده – ثالث
م��رات – ثم �أَك��ب  ،ف�أَكب كل رجل ما يبكي ال ن��دري على م��اذا حلف
 ،ثم رفع ر�أْ�سه يف وجهه الب�شرى  ،فكانت �أَحب ِ�إلينا من حمر النعم
( بت�شديد النون وفتحها  :وهي خيار االب��ل) ثم قال  } ،ما من عبد
ي�صلي ال�صلوات اخلم�س  ،وي�صوم رم�ضان  ،ويخرج الزكاة  ،ويجتنب
الكبائر ال�سبع � ،إِال فتحت له �أَبواب اجلنة فقيل له ادخل ب�سالم { رواه
الن�سائي( .التاج  :ج� 2ش ، 5الرتغيب :ج� 2ص ) 35
 .2عن �أَبي بكر ر�ضي اهلل عنه  ،عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
قال } :ما من يوم ي�صبح العباد فيه �إِال ملكان ينزالن فيقول �أَحدهما :
اللهم �أَعط منفق ًا خلفا  ،ويقول الآخر  :اللهم �أَعط مم�سك ًا تلفا{ رواه
ال�شيخان والن�سائي ( .التاج ج � 2ص ) 4
 .3وعنه �أَن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ق��ال�ِ } :إن اهلل
عز وجل يقبل ال�صدقات وي�أَخذها بيمينه فريبيها لأَحدكم كما يربى
�أَحدكم مهره �أَو فلوه �أَو ف�صيله ،حتى �إِن اللقمة لت�صري مثل جبل �أُحد{.
(الرتغيب والرتهيب  :ج � 2ص ) 36
 .4وعنه عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال } :ما ت�صدق �أحد
ب�صدقة من طيب ،وال يقبل اهلل �إال الطيب � ،إِال �أَخذها الرحمن بيمينه،
و�إِن كانت مترة  ،فرتبو يف كف الرحمن حتى تكون �أَعظم من اجلبل
كما يربي �أَحدكم فلوه ( ( )1بفتح الفا ِء و�ضم الالم وفتح ال��واو مع
ت�شديدها) �أَو ف�صيلة{ (( .)2رواه اخلم�سة )
وزاد الرتمذي – وت�صديق ذلك يف كتاب اهلل – ميحق اهلل الربا
ويربي ال�صدقات  ( .تاج ج � 2ص) 4
َ
 .5عن �أَن�س ر�ضي اهلل عنه قال � :أتى رجل من متيم �إىل ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فقال :يا ر�سول اهلل �إِين ذو مال كثري  ،وذو
�أَهل ومال وحا�ضرة  ،ف�أَخربين كيف �أَ�صنع وكيف �أنفق ؟ .فقال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  } :تخرج الزكاة من مالك  ،ف�إنها طهرة
تطهرك وت�صل �أَقربا َءك ،وتعرف امل�سكني واجلار وال�سائل {  ( .رواه
�أَحمد ورجاله رجال ال�صحيح ( .الرتغيب :ج � 2ص ) 36
 .6عن جابر ر�ضي اهلل عنه قال :قال رجل يا ر�سول اهلل � :أَر�أَيت ِ�إن
�أَدى الرجل زكاة ماله ؟ .فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  } :من
�أَدى زكاة ماله فقد ذهب عنه �شره {
رواه الطرباين يف الأَو�سط وابن خزمية واحلاكم – الرتغيب
ج � 2ص ) 39
 .1عن احل�سن ر�ضي اهلل عنه قال  :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم  ( :ح�صنوا �أَموالكم بالزكاة  ،وداووا مر�ضاكم بال�صدقة ،
وا�ستقبلوا �أَمواج البالء بالدعاء والت�ضرع { ( .رواه �أَبو داود البيهقي
وغريهما -الرتغيب والرتهيب ج � 2ص ) 40
19

اإلمارات
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�أثر الت�سامح يف انطالق املخيلة
وتربية اجليل اجلديد

زيد ح�سن قطريب

يتفق علماء االجتماع والنف�س على �أن الق�ضايا ال�صغرية من �ش�أنها �أ�سر املخيلة و�إ�شغال �إمكانيات
العقل فيما هو خارج الإبداع ،على عك�س ما ميكن �أن يحدث �إذا ارتفعت �سوية االهتمامات وامل�شاهدات
التي تفتح الآفاق �أمام ال�شخ�صية لتمار�س دوراً �أكرث �أهمية وعمقاً على �صعيد الفرد واملجتمع معاً..
ا�ستناداً �إىل هذه القاعدة ،ميكن القول �إن الت�سامح بكل ما يعنيه من كربياء وتوا�ضيع وتنزه عن
�صغائر الأمور ،هو القادر على ترك كبري الأثر يف ال�شخ�صية ودفعها �إىل النمو والتطور ان�سجاماً
مع الع�صر ،وامل�شاركة �أي�ضاً يف عملية الإنتاج الفكري واملادي التي ت�صب يف نهاية الأمر داخل ال�صالح
العام..
هل ميكن �أن نتخيل �أثر الت�سامح عند اجليل
اجلديد من الطالب والتالميذ الأ�صغر عمر ًا،
عندما ندربهم على ح�سن اال�ستيعاب واالبتعاد
ع��ن ردات الفعل و��ص��و ًال �إىل ال�ف�ع��ل؟ .فاملثبت
تاريخي ًا �أن التطورات الروحية واملعرفية حدثت
عند الإن�سان �أثناء تطور الق�شرة الدماغية ومنوها
منذ �أن ك��ان ي�سكن الكهوف �إىل ه��ذه اللحظة،
وا��س�ت�ن��اد ًا �إىل ه��ذا ،اكت�شف �أج��دادن��ا الأوائ��ل
النار ور�سموا على اجلدران ثم اكت�شفوا املعادن
والكتابة وغري ذلك من املكت�شفات التي كان لها
ال��دور احلا�سم يف تطور الب�شرية ،وه��ذا كله مل
يكن ليحدث لوال تطور الدماغ والعملية الع�صبية
املرتبطة به ومتكنه من القيام بعملية التحليل
والرتكيب ب�شكل ناجح ميزه عن بقية الكائنات..
تلك امل�ساحات اجلديدة التي اكت�سبها الدماغ البد
�أن مُت�ل�أ بالعناوين الكبرية واجلوهرية ،وعلى
ر�أ�سها الت�سامح كقيمة �إن�سانية عليا جتعل الدماغ
مرتاح ًا عندما ي�ستقبل املعلومات ويقوم بتحليلها
وم��ن ث��م يحولها �إىل �سلوكيات �إن�ت��اج�ي��ة على
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الأر�ض ..على عك�س ما �سيحدث �إذا ت�أثر الدماغ
مبعلومات و�سلوكيات م�ضللة وهام�شية ت�شغله عن
الإجن��از الكبري املنتظر ال��ذي �سيكون للت�سامح
الدور الأبرز فيه..
يعتقد علماء االجتماع والرتبية �أن تدريب
الأطفال على الت�سامح �أثناء التعامل مع املع�ضالت
والأ�شخا�ص الآخرين ،من �ش�أنه �أن يجعلهم رجا ًال
ن��ادري��ن يف امل�ستقبل ،وه��ذا ال ميكن �أن يحدث
�إال عرب �إغناء املناهج الرتبوية بربامج الت�سامح
نظري ًا وعملي ًا ،فالت�سامح البد �أن يتحول �إىل مادة
درا�سية يتلقاها الطلبة كي يحولوها �إىل منهج
يف حياتهم امل�ستقبلية ،حتى م�سائل الريا�ضيات
ال�صعبة ومعادالت الكيمياء ،ال ميكن �أن حتل �إال
بح�ضور الت�سامح ،فالعقل املتوتر امل�شغول بهوام�ش
الأمور ال ميكنه الرتكيز على اجلوهر ..وبالتايل
ميكننا ال�ق��ول �إن غياب الت�سامح ع��ن املناهج
الدرا�سية من �ش�أنه تبديد القوى واالمكانيات فيما
هو خارج العملية الإبداعية احلقيقية ،لأن الفرد
غري املت�سامح ال ميكنه العمل بعقلية الفريق التي

ت�ستند �أ�سا�س ًا �إىل احرتام االخر
وال �ت �ع��اون م�ع��ه ل�ل��و��ص��ول �إىل
املنتج املنتظر .هل ميكن �أن
نتخيل �أورك�سرتا مو�سيقية
ت�� �ع� ��زف ب ��ان� ��� �س� �ج ��ام
ب�ع�ي��د ًا ع��ن الت�سامح
وال � �ت� ��وا� � �ش� ��ج ب�ين
عازيف الآالت على
اختالف معداتهم
ح �ي��ث ي� � ��ؤدي ه��ذا
االن�سجام والتوافق
فــــــــي الأداء �إلـــــــى
مقطوعات مو�سيقية
جميلة و�ساحرة!.
ال� �ت� ��� �س ��ام ��ح
يعترب مبثابة
ال� �ت ��رب � � ��ة
ا خل�صبة
ال� � �ت � ��ي
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تهيىء لعملية ال��زرع الناجح وال�سليم ،و�إن��ه من
دون ه��ذه الرتبة اخل�صبة ال ميكن نقل الإنتاج
الراقي من الوجود بالقوة �إىل الوجود بالفعل..
�إنها معادلة فل�سفية هامة يف �إجناح عقلية الفريق
�أثناء العمل �ضمن ال�شركات وامل�ؤ�س�سات واملدار�س
وحتى يف حافالت النقل وخمتلف �أماكن تواجد
النا�س ،فمن دون الت�سامح ال ميكن �أن نتخيل
�أي��ة نتائج للجماعة لأن �أ�صحابها يتحولون �إىل
�أف��راد متنافرين غري متعاونني ،وه��ذا �سي�ؤدي
بالت�أكيد �إىل الف�شل ..انطالق ًا من هنا ،نكت�شف
�أن الت�سامح مهارة من مهارات احلياة العامة
واخلا�صة ،فهو القيمة التي تعطي ت��زرع النبل
داخ��ل ال�سلوكيات وجتعل املدير ُي�شعر موظفيه
ب�أنهم ج��زء م��ن النجاح املنتظر حتقيقه عرب
عقلية الفريق املتكامل ..حتى االجتاهات احلديثة
يف الإدارة تذهب اليوم باجتاه املكاف�آت اجلماعية
كي تغذي عقلية التفكري اجلماعي وتبعد املنفعة
الفردية التي كثري ًا ما ترتبط بالنفعية وهو�س
احل�صول على غايات �شخ�صية فقط..
فـي امل��دار���س الغربية يدر�سون ردات فعل

munrakae

التالميذ على زمالئهم منذ ال�سنني الأوىل،
ويبد�ؤون بتكوين بنك معلومات حول نظرة التلميذ
�إىل زميله امل �ج��اور يف مقعد ال��درا� �س��ة ،حيث
يكون ال�س�ؤال الهام ال��ذي يحاولون و�ضع �أ�س�س
الإجابة عنه هو كيف مند اجل�سور مع الزمالء يف
احل�صة الدر�سية وكيف نحرتم توجهاتهم ونحاول
توظيفها يف ال�صالح العام ،وبالطبع فهذا ال ميكن
�أن يتم من دون درو�س عملية ونظرية �إىل جانب
ور�شات عمل تخت�ص بتكري�س قيم الت�سامح عند
الفرد وتدريبه لأن يكون جزء ًا من عقلية الفريق،
رغ��م م��ا يحكى ع��ن تركيز ال �غ��رب ك �ث�ير ًا على
ال�شخ�صية الفردية يف خمتلف ال�ش�ؤون االخرى..
من ناحية علم النف�س ،تت�أثر عملية الإر�سال
واال��س�ت�ق�ب��ال ب�ين الأف� ��راد مبن�سوب الت�سامح
امل��وج��ود ،فكلما خ��ف الت�سامح ك�ثرت العوائق
يف ط��رق التوا�صل واالت���ص��ال ب�ين الأ�شخا�ص،
وهنا �سنحتاج توحيد ًا للم�صطلحات واملفاهيم
والقبول ب�إيجاد �ضوابط لالنفعاالت املنفلتة من
قيم الت�سامح ك��ي تتم عملية ت�ب��ادل املعلومات
وامل�شاعر ب�شكل �سل�س و�سليم بحيث ن�ضمن عملية
االن�ت��اج الناجحة واملثمرة التي �ستو�صل �إليها
عملية التوا�صل واالت�صال بني املر�سل وامل�ستقبل،
وهذا الأمر ي�صلح تطبيقه يف املدر�سة وال�شركة
وخمتلف الأماكن الأخرى التي يتواجد فيها
جمموعة من الأف ��راد من �أج��ل حتقيق
هدف معني �سواء �أكان هذا الهدف
مادي ًا �أم نف�سي ًا...
امل�ساحمة عملية ت�شفى
ب�ه��ا ال� ��روح ،ه��ي عملية
فيها خ �ط��وات ورمب��ا
مط ّبات ف�شل وتردّد،
وهي عملية حتدث
يف القلب وال��روح
من الداخل� ،إن
�أول �إح �� �س��ا���س
ي���ص�ي�ب�ن��ا بفعل
ال� �ت� ��� �س ��ام ��ح ه��و
الإح� � ��� � �س � ��ا� � ��س
ب��احل��ري��ة وق�ب��ول
الق�ضاء والقدر،
ق� �ب ��ول ��ض�ع�ف�ن��ا
و� � � � �ض � � � �ع� � � ��ف
الآخرين وتق ّبل
�أن � � �ن� � ��ا ب �� �ش��ر
وق� �ب���ول �أن��ن��ا

ق��ادرون على حماولة الإح�سا�س اجلديد وك�أنه
�أعظم �شيء ولي�س �ضعف ًا ..من غري املمكن تخيل
التفاعالت االجتماعية من دون الت�سامح ،وقد
ق��ال العرب منذ تاريخ م�ضى�“ :إن من عا�شر
النا�س بامل�ساحمة ،زاد ا�ستمتاعه بهم� ،”..إنها
املهارة الغائبة عن الأنظار التي ال يوليها النا�س
اهتمامهم الكايف ،لكنها هي امل�س�ؤولة الأهم عن
الف�شل والإحباط ال��ذي ميكن �أن يحدث �إذا ما
تراجعت م�ستوياتها لأنها الديناميكية التي تعك�س
القيم على الأر���ض وحت��ول ال�شعور �إىل م�شروع،
و�إال �ستبقى الأم��ور رهينة الأف ��راد الفردانيني
يف التفكري وال�سلوك مع ًا� ..إىل جانب هذا ،يقر
العلماء �أن ح�ضور الت�سامح ميكن �أن ي�ؤكد ح�ضارة
�شعب م��ا وم��دى ت �ط��وره ،فاملجتمعات املتخلفة
تعترب الت�سامح �ضعف ًا ،و ُتكرب ا�ضطهاد االخرين
واال��س�ت�ي�لاء على حقوقهم ال�شخ�صية بعامل
القوة ،بل وتعترب ذلك اجناز ًا يح�سب للفرد �إذا
ما متكن من هتك قيم الت�سامح وذه��ب باجتاه
املنفعة الفردية املت�سلطة ،لكن ما �سيحدث الحق ًا
ه��و وق��وع ال�ف��رد يف مطب ان�ع��دام ال �ت��وازن ،لأن
قدرية الفرد �أن يرفرف بجناحني اثنني الأول هو
الأنا والثاين هو املجتمع ،فكيف ميكن �أن يحدث
التحليق �إذا رفرف اجلناح منفرد ًا �أو �إذا رفرف
اجل�ن��اح��ان ب�شكل غ�ير من�سجم وغ�ير من�سق،
فما �سيحدث حينها هو اال�ضطراب واخللل يف
التوازن وبالتايل ف�إن هبوط العزمية واالكتئاب
�سيكون هو �سيد املوقف ،لذلك تن�صح مدار�س
علم االجتماع احلديثة بتكري�س الت�سامح كقيمة
يف جميع الأعمال التي نقوم بها حتى لو تطلب
الأمر مزيد ًا من اجلهد يف التوا�صل مع االخرين
و�إي�صال الأفكار �إليهم وا�ستقبال الأفكار التي
ير�سلونها ب�شكل �صحيح� ..إنه الت�سامح �أو كلمة
ال�سر ال�سحرية لكافة امل�شاريع والأع�م��ال التي
�سنقوم بها غد ًا ،فمعدل النجاح �سيكون مرتبط ًا
دائم ًا با�شتغالنا على الت�سامح الذي يطلق العنان
للمخيلة ويجعلها فر�س ًا جموح ًا ال تقبل املهادنة
وال�ضعف ،لأن الت�سامح يف �أحد معانيه ي�صب يف
معنى البطولة والب�سالة يف �إجناز املهام على �أكمل
وجه..
ي�أخذ اليوم معنى الت�سامح �أبعاد ًا علمية يتم
تدري�سها يف اجلامعات ويف ور�شات عمل املهارات
اخلا�صة التي يتخ�ص�ص كل منها بجانب من العلوم
والإدارة ،فالت�سامح ك��الإمي��ان ،الب��د �أن ننع�شه
با�ستمرار ك��ي يكمل الطريق وي��دخ��ل يف تركيبة
ال�شخ�صية فتعدل املجريات وتتبلور بثقة �أكرب!.
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�إطــــــــاللــــــة
عبداهلل حممد ال�سبب

م�ضارب الإمارات
(منزل �أول  ...منزلة �أوىل)

اجلزء ( :)1عيا�ش يحياوي و�إخوته
�ص مِ نْ جِ ْلدِ ها
الأخ ال�شاعر عبداهلل ال�سبب( :هُ نا َب ْع�ض ال ّذي َجرى هُ ناك ..وذاكرة تتخ ّل ُ
َو َجلَدِ هاَ ،ن ْح َو �أُ ُفقٍ َجديد« :)...عيا�ش»  -ر�أ�س اخليمة2007 – 11 – 2 :م.
�أول منزل:
(يف زمن احلليب ،نكت�شف جدران
املنزل وبابه ،نت�أمل ال�سقف ومكوناته،
التمائم يف �أعناقنا .وتنطبع يف ذاكرتنا
الأوىل وجوه الأهل ..ويف زمن الطبا�شري
تت�سع دائ ��رة امل �ع��ارف ،ن�ع��رف ال�شجر
الأبعد من املنزل ،ونحفظ �أ�سماء الطيور
والفواكه والأمكنة و ُنتف ًا من حكايات
اجل��دة ومالمح �أ�صحابنا يف احل��ارات
املجاورة.
حني ينبت الري�ش يف �أجنحة الوعي
نطري بعيد ًا ،نتورط يف الأ�سئلة والطرق
ال�صعبة ،والعالقات املعقدة ،ون�سكن
منازل طارئة ..يف ذلك البعيد نكتوي
ب�ن��ار التجربة ،ون�ح��نّ �إىل ِح�ج��ر الأم
وقهوتها ورائحة الع�ش الأول ..املنزل
الأول..
عرب
املمتدة
الثالثني
احللقات
يف
الدولة ،ن�صحبه �إىل زمن احلليب والطبا�شري ،لنكت�شف جانب ًا من �سريته
�أيام هذا ال�شهر الكرمي ،نلتقي كل يوم ب�أحد املثقفني يف �إمارة من �إمارات الطفولية ّ
الغ�ضة ،انطالق ًا من قول ال�شاعر �أبي «متام»:
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�زل يف الأر�� ��ض ي��أل�ف��ه الفتى
ك��م م��ن م �ن� ٍ
وحنـــينه �أبد ًا لأول منــــزل)
 ...هكذا �أط�� َّل علينا الأدي ��ب الإع�لام��ي
ال�شاعر والباحث العربي اجلزائري «عيا�ش
يحياوي» على مدى ت�سعة وع�شرين يوم ًا وليلة،
منذ غرة رم�ضان  1423هـ  6 -نوفمرب 2002م،
وح �ت��ى  29رم �� �ض��ان 1423هـ  4 -دي�سمرب
2002م ..عرب جملة (ال�صائم) الرم�ضانية،
ل�صحيفة «اخل�ل�ي��ج» الإم��ارات �ي��ة ..على منت
الأع ��داد ( ،)8599 – 8571ليتبقى احل��وار
الأخ�ير يف ذم��ة قلم «عيا�ش يحياوي» ،الذي
�أراد ل�شم�سه �أن ت�شرق �أ�سوة ب�شمو�س زمالئه
من ح��وارات حظيت بفر�صة الن�شر يف ال�شهر
الف�ضيل ،ل��وال �أنَّ جلنة التحري �أثبتت ر�ؤي��ة
هالل �شهر �شوال ..ليكون اخلمي�س  5دي�سمرب
2002م هو غرة �شهر �شوال  1423هـ ،ولتكون
احللقة الثالثني من حلقات الرقعة احلوارية
اليومية «�أول م �ن��زل» معطلة ع��ن الإط�لال��ة
التاريخيِّي
الرتاثيِّي
الثقافيِّي
على ال� ُق� ّراء
نِّ َ
نِّ َ
نِّ َ
الرم�ضانيِّيَ ..الأم��ر ال��ذي دف��ع املُ�ح��اور �إىل
نِّ
موا�صلة رحلته احلوارية حول «املنزل الأول» مع
ع�شرين مثقف �إماراتي �آخرين ،لي�صل التعداد
الب�شري الثقايف الإماراتي �إىل  50مثقف ،كما لو
�أن الباحث �أراد لدولة الإمارات العربية املتحدة
يوبي ًال ذهبي ًا ثقافي ًا �إبداعي ًا احتفا ًال بالذكرى
ال�ساد�سة والثالثني للدولة يف عهد الوالد القائد
املُ َم ِّكن �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان ،رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ورعاه و�سدد
ُخطاه ..فكان للباحث «عيا�ش يحياوي» ما �أراد:
(�أول منزل :درا�سة وح��وارات حول طفولة 50
مثقف ًا من الإم��ارات)� :إ�صدار خا�ص ،الطبعة
الأوىل 2007م� 581« ،صفحة» ،ب�صورة غالف
«من اجلماليات الهند�سية يف بيت ال�سركال
بر�أ�س اخليمة» ..بعد�سته ،وبت�صميم الفنان
«ثائر هالل»..
(�أول منزل) :كتاب مو�سوعي �إم��ارات��ي،
حمل الباحث على عاتقه �إطالق عنانه مذ كان
فكرة جنينية ط��ر�أت على باله وراودت خياله
البحثي يف ال�ع��ام 1999م خ�لال ف�ترة عمله
الإعالمي يف مكتب �صحيفة «اخلليج» بر�أ�س
اخليمة ،ثم ما لبثت تلك الفكرة �أن ن�ضجت على
نار هادئة يف «ال�شارقة» الثقافية لتتحول �إىل
«م�شروع» قائم بذاته و�أدواته وعامر مبعلومات
يحق لها م�صافحة عيون �شريحة وا�سعة من
munrakae
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هنالك جمموعة من اجلوائز التي انحازت �إىل جمموعة من الإ�صدارات
الإماراتية املميزة :رواية (ك�.ص :ثالثية احلب واملاء وال�تراب) ل�شيخ
الروائيني الإماراتيني «الأدي��ب علي �أبو الري�ش» ،وكتاب (قهوة ومتر)
ل�شيخ املرتجمني الإماراتيني «الأدي��ب د� .شهاب غ��امن» ..بالإ�ضافة �إىل
«اجلائزة املحلية لدور الن�شر» التي ذهبت �إىل (جوائز م�سابقات �أجنال
�سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان لثقافة الطفل العربي) يف �أبوظبي،
منا�صفة مع (دار اجلربوع) لن�شر كتاب الطفل يف دب��ي ..ملا لهما من
جهود كبرية يف جمال ن�شر كتاب الطفل ..تلك ال��دورة التاريخية التي
�شهدت تكرمي �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ل�سمو ال�شيخة بدور بنت �سلطان
بن حممد القا�سمي ،حيث ح�صولها على «جائزة ال�شخ�صية الثقافية
االجتماعية لعام 2007م».
(�أ َّول منزل) ..لي�س جمرد كتاب عابر يف احلياة الثقافية االجتماعية
ليل ميحوها النهار!! بل هو
الإماراتية� ،أو جمرد وعاء ورقي لأحاديث ٍ
(�سف ٌر) عربي خليجي �إماراتي �ضخم ،ي�ضم بني جنباته معلومات وبيانات
ِ
إماراتي وما ي�صطحبونه معهم يف ذاكرتهم و�سجالتهم
�
مثقف
خلم�سني
ٍ
ٍ
ووثائقهم ورحالتهم م��ن حكايات و�أح�ل�ام وط�م��وح��ات ،وم��ن بيانات
وعائالت وقبائل ،ولعادات وتقاليد و�أع��راف ،وموروثات
وتواريخ لأُ َ�س ٍر
ٍ
ثقافية واجتماعية واقت�صادية ولأ�سماء ب�شرية لها مكانتها و�أثرها يف
التاريخ الإماراتي احلديث منه والقدمي ،مبا يزخر من بيئات جغرافية
وجمتمعية متعددة« :بحرية وبرية زراعية و�سهلية وجبلية و�صحراوية»،
وما ارتبط بها من �أعمال ومهن وحرف و�أمثال و�ألغاز وطقو�س وحكايات،
خيالية وواقعية..
(�سف ٌر) عربي خليجي �إماراتي �ضخم ،به ما به من
(�أ َّول منزل)ِ :
م�ؤ�شرات و�إ�شارات حل�ضارة عريقة ممتدة منذ �آالف ال�سنني..

ال ُق ّراء مبختلف �أعمارهم ومهامهم احلياتية ،ومبختلف �شرائح املجتمع
بجن�سيه ،ومن خمتلف الأجيال الزمنية ،ومن خمتلف الأمكنة اجلغرافية،
املحلية والعربية وامل�ست�شرقة ،لتبد�أ �أُ ُوىل خطوات التنفيذ عام 2002م عرب
بوابة جريدة «اخلليج» التي فتحت قلبها وذراعيها لفكرته التي �أفردت
لها «� »29صفحة رم�ضانية �سنة  1243هـ ،ل ُيتمم م�سرية فكرته بـ»»21
ُمدونة حوارية �إماراتية �أثمرت يف نهاية الرحلة عن ( 50درا�سة وحوار
مثقف �إماراتي) �أ�شرقت �شم�سها يف «خريف 2007م» حني
حول طفولة ٍ 50
ْ
�أطلت بر�أ�سها من مطابع «البيان» التجارية يف دبي ،ل َيظ َف َر (�أ ّول منزل)
كتاب حول الإمارات يف م�سابقة معر�ض ال�شارقة الدويل
بجائزة �أح�سن ٍ
للكتاب يف ال�سنة ذاتها «2007م» ،حيث الدورة الـ( )26التي (انطلقت
فعالياتها يف  5دي�سمرب 2007م ،و�شارك فيها �أكرث من  707دور ن�شر
عربية و�أجنبية من  55دولة� ،إىل جانب  130دار ن�شر جديدة ،بينها 119
دار ن�شر عربية ،و 11دار ن�شر �أجنبية) ..و�إىل جانب (�أ َّو ِل منزل) ،كانت
24

قرية �شعبية:
(�أ ّول منزل) يف دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة للمثقف العربي
«عيا�ش يحياوي» �ش َّيدَ ُه بعرق جبينه عرب «تنقله ب�سيارته م�صطحب ًا معه
جهاز ت�سجيل �صوتي وكامريا فوتوغرافية» �إىل �أماكن كثرية يف خمتلف
دروب اخلريطة اجلغرافية الإماراتية ،ويف ربوع قلوب  50مثقف ًا ا�صطحبوه
�إىل «فرجانهم القدمية حيث بيوت الطفولة� ،أو حيث �أطاللها� ،أو حيث
الأماكن التي كانت قائمة عليها» ..ويف خمتلف احلاالت والظروف« :حتت
املطر وحتت ال�شم�س وحتت �ضوء النهار وجناح الليل»..
(�أ ّول منزل)� ..أ�شبه ما يكون بـ(قرية �شعبية) تت�ألف من (خم�سني
بيت) لـ(خم�سني مواطن) من خمتلف �إم��ارات ومناطق الدولة ،جتمع
بينهم �صفة م�شرتكة واح��دة( :الثقافة الإبداعية) ،مبختلف �أطيافها
رح ًّيا� 8 ،شعراء 9 ،ت�شكيليني4 ،
م�س ِ
وفنونها و�أجنا�سها وهواج�سهاْ 11( :
ُكتّاب ق�صة ورواية 4 ،مثقفني فاعلنيُ 3 ،كتّاب تاريخُ 8 ،كتّاب تراث ثقايف
و�شعبي 1 ،باحث �آثار 1 ،مو�سيقي� 1 ،سينمائي) ..وقد ورد ذكرهم تباع ًا
يف الكتاب املو�سوعي بح�سب تواريخ �إجراء احلوارات:
( ال�شاعر عبداهلل الهدية ،الراوية عبيد بن �صندل ،الباحث د.
عبداهلل علي الطابور ،املثقف عبدالرحمن ح�سن ال�شام�سي ،ال�شاعر �أحمد
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اإلمارات
امل�سرحي جمال مطر ،امل�سرحي ناجي احل��اي ،الت�شكيلي عبدالقادر
الري�س ،املمثل بالل عبداهلل ،ال�شاعر را�شد �شرار ،الكاتب امل�سرحي
�إ�سماعيل عبداهلل ،القا�ص والروائي نا�صر الظاهري ،املخرج ال�سينمائي
وليد ال�شحي ،امل�سرحي عمر غبا�ش ،الدكتورة رفيعة غبا�ش ،امل�سرحي
�إبراهيم �سامل ،ال�شاعر �إبراهيم املال)..
( 50مثقف من الإم ��ارات) :منهم من ترجل عن �صهوة احلياة..
«رحمهم اهلل وط ّيب ثراهم وجعل اجلنة م�أواهم» ،وجعل ما يف �سجالتهم
من �أثر ثقايف و�إبداعي يف موازين ح�سناتهم .ومنهم مازال يف امليدان
الثقايف الوطني« ..حفظهم اهلل» و�أم َّد يف ُع ْمر عطائهم وحقق �أمانيهم،
وترجم �أحالمهم اليقظة واملتوثبة �إىل واقع يرنو �إىل حياة �أف�ضل.

بحث  ..و  ..باحث:
هنالك ،حيث �إم��ارة ر�أ�س اخليمة ،وحيث العام 1998م ،كان لقاء
ال�شاعر بال�شاعر ،ولقاء الإعالمي بالإعالمي ،ولقاء اللقاء باللقاء،
لتتواىل ال�ل�ق��اءات فيما بعد :بالوجه والكلمة وال���ص��ورة ،بالق�صائد
واحلوارات والتحقيقات والدرا�سات :يف الأدب ،والرتاث ،والتاريخ ،ويف
الثقافة ال ُك ِلية ،وعرب َ�س َن ِويات املعار�ض الثقافية الدولية ،وعرب كتائب
�أم�سيات تواقيع الكتب.
«عيا�ش يحياوي» مو�سوعة ثقافية جزائرية ،امتد �أثرها املعريف �إىل
امل�شهد الثقايف الإماراتي ،منذ مثوله يف العام 1998م �إعالمي ًا حملي ًا
رئي�س ًا ملكتب �صحيفة «اخلليج» بر�أ�س اخليمة وتنقله بحث ًا وتنقيب ًا يف تراث
وتراثيي الإمارات عرب بوابة �إمارة ر�أ�س اخليمة ،مرور ًا برئا�سته للق�سم
الثقايف يف «اخلليج» بال�شارقة حتى العام 2007م مبا �أفرزه من التحليق
بالثقافة املحلية نحو ف�ضاءات عربية عرب الإ�ضاءة على الرتاث الإماراتي
و�إخ�ضاع املنتج الأدب��ي لور�ش نقدية خارجية ،و�صو ًال �إىل دوره الفاعل
والكبري �ضمن باحثي هيئة �أبوظبي لل�سياحة والثقافة حتى تاريخنا
احلا�ضر منذ العام 2007م ،بالإ�ضافة �إىل كونه حما�ضر ًا يف �أكادميية
ال�شعر يف �أبوظبي.
«عيا�ش يحياوي» الذي َقد َُم من بالده اجلزائر م�صطحب ًا معه �سرية
( َل ْق َب ْ�ش)(((* وطفولته الأوىل ،هو ذاته الذي ا�صطحب خم�سني مثقف ًا
�إماراتي ًا �إىل طفولتهم البكر يف منازلهم الأوىل .وه��و ال�شاعر الذي
را�شد ثاين ،الباحث عبدالعزيز امل�سلم ،الت�شكيلية د .جناة مكي ،القا�ص �أطلعنا على (عا�شق الأر���ض وال�سنبلة ،ان�شطارات الذي عا�ش �سهو ًا،
�إبراهيم مبارك ،الت�شكيلي د .حممد يو�سف ،الباحث �سلطان بخيت ما يراه القلب احلايف يف زمن الأحذية ،قمر ال�شاي ،*((()...ليطلق
العميمي ،ال�شاعرة الهنوف حممد ،خبري الآثار نا�صر ح�سني العبودي،
امل�سرحي عبداهلل املناعي ،القا�صة �أ�سماء الزرعوين ،الباحثة يف الرتاث
 * - 1م�ؤلفات �إبداعة منوعة:
فاطمة املغ ِّني ،ال�شاعر �أحمد عي�سى الع�سم ،املمثلة موزة املزروعي ،املمثل (�أجرا�س :كتابات حرة) :طبعة �أوىل 2004م ،مطابع “البيان” التجارية ،دبي.
خالد البناي ،الباحث يف التاريخ د .علي فار�س ،الإعالمي عبدالرحمن (لقب�ش� :سرية ذاتية حلليب الطفولة) :اجلزء الأول ،طبعة �أوىل 2008م ،دار الفجر،
�أبوظبي .طبعة  2و  3اجلزائر 2015م.
نقي ،ال�شاعر عبداهلل حممد ال�سبب ،الدكتورة الباحثة فاطمة ال�صايغ،
ال�شاعر ها�شم املعلم ،الفنان �إبراهيم املا�س ،الت�شكيلي عبيد �سرور( ،في�سبوكيات :امل�شي على حبل بني قمتني) :اجلز�أين  1و  ،2طبعة �أوىل 2013م ،اجلزائر.
 * - 2م�ؤلفات �إبداعة �شعرية:
الكاتب ب�لال ال�ب��دور ،الت�شكيلي �إبراهيم العو�ضي ،الت�شكيلي ه�شام (ت�أمل يف وجه الثورة)1982 :م ،امل�ؤ�س�سة الوطنية للكتاب ،اجلزائر.
املظلوم ،املمثل �سعيد بوم ّيان ،الت�شكيلي حميد ليواد ،الباحثة الدكتورة (عا�شق الأر�ض وال�سنبلة)1986 :م ،امل�ؤ�س�سة الوطنية للكتاب ،اجلزائر.
�أ�سماء الكتبي ،الدكتور الباحث حمد بن �صراي ،الت�شكيلي ح�سن �شريف( ،ان�شطارات الذي عا�ش �سهواً)2000 :م ،دار الكنوز الأدبية ،بريوت.
الكاتب جنيب عبداهلل ال�شام�سي ،الإع�لام��ي عبداهلل عبدالرحمن( ،ما يراه القلب احلايف يف زمن الأحذية) :طبعة �أوىل 2000م ،دار الكنوز الأدبية ،بريوت.
طبعة ثانية 2008م ،دار الفجر� ،أبوظبي.
الدكتورة ح�صة لوتاه ،املمثلة �سمرية �أحمد ،الت�شكيلي عبدالرحيم �سامل( ،قمر ال�شاي)2008 :م ،دار الفجر� ،أبوظبي.
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م�ؤخر ًا �صرخته الدفاعية العربية عن جزر الإمارات الثالث عرب ديوان
يحكي عن «جزر الإم��ارات املحتلة :طنب الكربى وطنب ال�صغرى و�أبو
مو�سى» وعن �شهداء الواجب الوطني ،وهو ذات��ه الدار�س ال��ذي �أطلع
العامل على ق�صائد وق�ص�ص وروايات من الإمارات العربية املتحدة ،عرب
موقعه الإعالمي الثقايف يف «اخلليج» ،وعرب قلمه الذي ج ّنده مبحر ًا يف
�أدب الإمارات العربية املتحدة ،ويف تراثها ،ويف تاريخها ال�شفاهي ،ويف
منتجها ال�شعري الف�صيح والنبطي ،منذ «العالمات والتح ّوالت» الرامية
�إىل «درا�سات يف املجتمع والكتابة يف الإمارات» ،مرور ًا على مقوالته يف
«خلوجيات» وما هو «مكتوب و�شفهي يف الإمارات» ،وحتى راهن الوقت من
النب�ش والبحث والكتابة ،يف �صحراء الإمارات ويف بحرها وبرها وجبالها
و�أ�شجارها و�أ�شعارها.
"عيا�ش يحياوي" هو الباحث ال��ذي �أطلعنا على «تباريح بدوي
متجول» ،عاقد ًا العزم على القيام بـ«جولة يف موروث الإن�سان واجلغرافيا
التق�صي ع��ن «��س�يرة م �ك��ان» ،ليتحفنا الحق ًا
ب��دول��ة الإم� ��ارات» ع�بر
ّ
بـ«ال�شجرة :احل�ضور والت�صورات ،العادات القولية يف ال�شعر النبطي
بالإمارات» ،وليحدثنا جلي ًا وحب ًا عن «ابن ظاهر �شاعر القلق واملاء» ،وعن
ابنته «�سلمى جدة �شعراء الإمارات» ،وعن «�شعراء من الظفرة» ،م�ضيئ ًا
على «تراجمهم وباقات مكت�شفة من ق�صائدهم».
الزميل ،والأخ ال�صديق ،الأديب الإعالمي ال�شاعر والباحث العربي
اجلزائري ،الأ�ستاذ «عيا�ش يحياوي» :رج ٌل مو�سوعي ،من بالد اجلزائر
والإمارات :م�سرية بحثية يف �سرية دولة الإمارات العربية املتحدة� ،أعلنته
فار�س ًا مت ّوج ًا يف م�سابقات «معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب» ،ليحظى
مب�صافحة يد �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي،
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،تكرمي ًا لقلمه بـ»جائزة �أح�سن كتاب
حول الإمارات» لثالث دورات دافئات دافعات:
2004م( :ابن ظاهر �شاعر القلق واملاء :قراءة ت�أويلية يف الن�ص):
طبعة �أوىل 2004م� ،إ�صدار خا�ص ،مطابع «البيان» التجارية ،دبي.
2006م( :ال�ع�لام��ة وال�ت�ح��والت :درا� �س��ات يف املجتمع والكتابة
يف الإم ��ارات) :طبعة �أوىل 2006م� ،إ�صدار خا�ص ،مطابع “البيان”
التجارية ،دبي.
2007م�( :أول م�ن��زل :درا� �س��ة وح���وارات ح��ول طفولة  50مثقفا
من الإم��ارات) :طبعة �أوىل 2007م� ،إ�صدار خا�ص ،مطابع “البيان”
التجارية ،دبي.
هكذا ح�صد «عيا�ش يحياوي» ث�لاث جوائز ذات ال�صلة الوثيقة
بالكتاب «فئة �أح�سن كتاب حول الإمارات» ..مبا �أ�شارت �إليه تلك الكتب
الثالثة من �صفة بحثية جادة ور�صينة يف الرتاث الإمارتي ،ومبا �أ َّكدَ ْت ُه
«ندوة الثقافة والعلوم ،دبي» بتاريخ  22مايو 2015م ،حني �أعلنت ُه فائز ًا
ب��ال��دورة « »22جلائزة «العوي�س ل�ل�إب��داع» نظري ر�صده وتوثيقه حياة
البادية وال�صحراء ،و�إثرائه املكتبة املحلية بكتب يف جمال الرتاث الثقايف
للدولة *(((..عرب ما تق َّدم من كتب فائزة يف م�سابقات معر�ض ال�شارقة
الدويل للكتاب ،وعرب ما تزامل مع تلك الكتب الفائزة من «�إ�صدارات يف
 * - 1امل�صدر جريدة “البيان” 24 :مايو 2015م.
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تراث الإمارات الثقايف»:
(�سرية مكان :جولة يف موروث الإن�سان واجلغرافيا يف دولة الإمارات
العربية املتحدة) :طبعة �أوىل 2004م« ،دار اخلليج» ،ال�شارقة.
(�سلمى جدة �شعراء الإمارات :مقاربة يف �سريتها ال�شعبية وق�صيدتها
اليتيمة) :طبعة �أوىل 2008م�“ ،إدارة الرتاث املعنوي” يف “هيئة �أبوظبي
للثقافة والرتاث”.
(ال�شجرة ،احل�ضور والت�صورات :درا�سة ميدانية توثيقية يف تراث
�أبوظبي) :طبعة �أوىل 2009م�“ ،إدارة الرتاث املعنوي” يف “هيئة �أبوظبي
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27/12/2004م*(((.
(�أب � ��و � �س �ن��د :ه���ذا ب�ع����ض ج �م��ري ورم� � ��ادي الأع � �م� ��ق) :ع�ي��ا���ش
27/12/2004م*(((.
(ي��ا �أب��ا ��س�ن��د� ..أي �ه��ا الغيم اجلبلي الآت ��ي �أج�ن�ح��ة على فرجان
“الرم�س” :هذا كتابي ..هذا كتابك ..هذا �أثر الروح يف املكان) :عيا�ش،
ر�أ�س اخليمة18/01/2005 :م*(((.
(ع ��زي ��زي ال �� �ش��اع��ر ع��ب��داهلل ال �� �س �ب��ب :ه �ن��اك �أك �ث�ر م��ن �سبب
للمحبة ،وهناك ج��واد واح��د للفوز) :مع اع�ت��زازي ،عيا�ش ،ال�شارقة:
26/10/2006م*(((.
(عزيزي ال�شاعر عبداهلل ال�سبب :هذه عرثات البدايات ،وهنا ي�سكن
اجلمر الذي طبخت عليه حياتي) :مع اعتزازي ،عيا�ش :ر�أ�س اخليمة
11/9/2008م*(((.
(الأخ ال�شاعر عبداهلل ال�سبب :ال�صحراء الوا�سعة ،لي�ست �سوى:
حبة رمل  +حبة رمل  +حبة رم��ل) :عيا�ش
14/4/2010م*(((.
للثقافة والرتاث”.
(الأخ ال �� �ش��اع��ر ع� �ب ��داهلل ال �� �س �ب��ب:
(�شعراء من الغربية :تراجم حلياتهم وباقات مكت�شفة
امل� ��وت� ��ى �أي� ��� �ض� � ًا ي� ��� �ض� �ح� �ك ��ون) :ع �ي��ا���ش
م��ن ق���ص��ائ��ده��م)“ :طبعة �أوىل 2010م ،طبعة ثانية
14/4/2010م*(((.
2016م”�“ :أكادميية ال�شعر” يف “هيئة �أبوظبي للثقافة
(الأخ ال���ش��اع��ر ع �ب��داهلل ال���س�ب��ب :قد
والرتاث”.
ينزلق ال�ضوء ..فال مت ّد له يدك ..دعه يتعلم
(العادات القولية يف ال�شعر النبطي بالإمارات) :طبعة
االنك�سار :)..عيا�ش 14/4/2010م*(((.
�أوىل 2012م“ ،دار الفجر”� ،أبوظبي.
(ال�صديق ال�شاعر عبداهلل ال�سبب:..
إمارات):
ل
ا
يف
واملكتوب
(خلوجيات :مقاالت يف ال�شفهي
�إىل قلبك العامر باملحبة �أتقدم بن�سخة من
جزء �أول ،طبعة �أوىل 2012م� ،إ�صدار خا�ص ،مطبعة “دار
كتابي هذا راجي ًا �أن ينال بع�ض التفاتة منك
الفجر”� ،أبوظبي.
و�أنت الذي تابعتَ خطواتي يف درا�سة الرتاث
(الناقة يف ال�شعر النبطي بالإمارات :مقامات الأمومة
املحلي منذ �سنواتي الأوىل :)...مع حمبتي
وم�س ّرات َ
اجلمال) :طبعة �أوىل 2014م� ،إ�صدار خا�ص ،مطبعة “دار وتقديري ،عيا�ش :ر�أ�س اخليمة 18/12/2014م*((1(.
الفجر”� ،أبوظبي.
(ديوان “جزر الإمارات املحتلة”�“ :أبومو�سى ،طنب الكربى ،طنب
نافلة التجوال:
ال�صغرى”) :طبعة �أوىل 2015م“ ،جلنة �إدارة املهرجانات والربامج
و�إذن ،الإه��داءات ر�سائل من دم وحلم و�أح�لام و�أح�م��ال ..نتمنى
الثقافية والرتاثية� ،أبوظبي” �“ -أكادميية ال�شعر”.
�أنْ نرتجم هم�ساتها وتلبية دعوتها لأجل �أن ت�صل ر�سالة الأخ «عيا�ش
يحياوي» الباحث يف الرتاث العربي اخلليجي الإماراتي �إىل ما ميكننا من
ذاكرة الإهداء:
بلوغه من �أمكنة عرب �أزمنة قريبة �أو بعيدة ،وما ميكننا تبليغه من قول مبا
بخط وا�ضح جميل ،وب�أنامل قلم نبيل ،وبلغة �شاعرية حليمة ،وبالغة يت�سري لنا من وقت و�إمكانات و�سبل ..واهلل املُ�ستعان.
قول حكيمة ..ت�أتي روعة الإهداء ،وبراعة القول القليل ،التي ت�سجل براءة
ب�صمة �إبداعية ت�شري �إىل الزميل ال�صديق ،والأخ الأدي��ب ،والإعالمي
 * - 2ن�سخة ثانية مهداة من كتاب (ابن ظاهر �شاعر القلق واملاء) :ط 2004 ،1م.
ال�شاعر ،والباحث العربي «عيا�ش يحياوي» ،مبا ال يدع جما ًال لل�شك �أو  * - 3ن�سخة مهداة من كتاب (�أجرا�س) :ط 2004 ،1م.
 * - 4ن�سخة مهداة من كتاب (�سرية مكان) :ط 2004 ،1م.
ال�شوك:
(الأخ ال�صديق ال�شاعر عبداهلل ال�سبب :هي بع�ض جمرات يف املوقد  * - 5ن�سخة مهداة من كتاب (العالمة والتحوالت) :ط 2006 ،1م.
 * - 6ن�سخة مهداة من كتاب (لقب�ش) :ط 2008 ،1م.
تقاوم ال�صقيع) :عيا�ش ،ال�شارقة23/12/2004 :م*(((.
 * - 7ن�سخة مهداة من كتاب (�شعراء من الغربية) :ط 2010 ،1م.
(ال �� �ش��اع��ر �أب���و ��س�ن��د ع �ب��داهلل ال���س�ب��ب� :إىل الأج� �م ��ل) :عيا�ش  * - 8ن�سخة مهداة من كتاب (تباريح بدوي متجول) :ط 2010 ،1م.
 * - 1ن�سخة �أوىل مهداة من كتاب (ابن ظاهر �شاعر القلق واملاء) :ط 2004 ،1م.
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 * - 9ن�سخة مهداة من كتاب (قمر ال�شاي) :ط 2008 ،1م.
 * - 10نسخة مهداة من كتاب (الناقة) :ط 2014 ،1م.
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« حني ي�ستيقظ ال�ضوء»
نا�صر البكر الزعابي

�إبراهيم املال
ترك �أثر ًا وغاب

برز ال�شاعر والكاتب الإماراتي �إبراهيم املال
يف امل�شهد الثقايف مبكر ًا عرب جماعة النوار�س
ال�شعرية وق�صيدة النرث ،ويعترب واح��د ًا من �أهم
�شعراء النرث رغم ق ّلة �إ�صداراته �إال �أ ّنه امتاز بلغ ٍة
رفيعة و ثقاف ٍة عالية وق�دّم احلداثة والعذوبة يف
نكه ٍة خا�صة...
ن�س ّلط ال�ضوء على ديوان ( تركت نظرتي يف
البئر ) ال�صادر عام  2003؛ وهو ديوا ٌن ق ّيم امتاز
بن�صو�صه املتن ّوعة تبينّ ثقافة ال�شاعر وترحاله
امل�ستمر وتتج ّول بنا عرب احلب والت�أمل والفل�سفة
والبحث عن احلكمة..
ن�ص �إ�ضاءات :
يقول يف ّ
مل ّرة واحدة
�أقفلنا امل�شهد
مل يكن باباً هناك وال نافذة
فقط الليل
كان يل ّمع ج�سدينا
والريح القوية
تك ّن�س الفائ�ض من �أيامنا
( تركت نظرتي يف البئر �ص ) 5
كاتب
م�شهد �سينمائي خاطف ؛ فهو بالنتيجة ٌ
�سينمائي ؛ وال ريب �أنه ا�ستفاد من هذه التجربة
28

ّ
ر�شيق متّزن..
ليوظفها يف ق�صيدته ب� ٍ
أ�سلوب ٍ
يقول :
و�ضعت ج�سدي يف القم�صان
ومل �أنتظر عينيك
تركت نظرتي يف البئر
وم�ضيت
أحببتك
يف الن�سيان �
ِ
ويف الن�سيان دفنت الي�أ�س
الذي �أحبني
( امل�صدر نف�سه �ص ) 7
يالها من �صورة �شاعرية غري م�سبوقة وهو
ميازج بني العاطفة و الأ�شياء بتفا�صيلها الدقيقة
أدبي رفيع وهو ي�ستح�ضر النظرة الأخرية
يف نبوغ � ٍ
لي�ؤكد �أن الن�سيان ال يعرف طريق القلوب الوجلة..
يقول :
كل هذا الأ�سى
مل ي�شغلني
بل الغيمة التي م ّرت
ومل متطر
( امل�صدر نف�سه �ص ) 14
ري ع��ن احل��زن
ع�ب��و ٌر لكن ب��أث� ٍ�ر وا��ض��ح وتعب ٌ
العميق الذي يكرب يف داخلنا دومنا حل �أو نهاية...

يقول :
ل�ست هنا
ومل �أكن
طيفك فقط
كان يل ّمع املر�آة
ف�أتذكر �أن يل ج�سداً
و�أن غرفتي مليئة بالكلمات
( امل�صدر نف�سه �ص )20
وم�ض ٌة �أخرى بج ٍّو خمتلف وك�أن �إبراهيم املال
يحلو له �أن ي�ص ّور لنا م�شاهد �سينمائية عابرة
لإي�صال الفكرة مبا�شر ًة للمتل ّقي وك�أن الطيف بر ٌق
اخرتق الغرفة..
يقول :
لأنني القارب
وحيداً �أتر ّنح
يف التال�شيات املرهفة للفجر
وحيداً يف الغيم �أحرث
لأنه البحر
ن�شي ٌد ما يُعتم
( امل�صدر نف�سه �ص) 32
يبحر ال�شاعر يف بحار املعرفة واحلب يرافقه
ال�شغف واحلنني امل�ستمر وير�سم احلروف امل�ضيئة
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رغ��م كل ما تعانيه النف�س من �أمل وح��زنٍ
وانتظار...
يقول :
�شربنا الدمعة..
بالتعاويذ
املر�أة العمياء هطلت علينا
بحنانٍ كثيف اغت�سلنا
وتال�شينا يف النحيب
ال �أثر لهم
ومل يرنا �أحد
( امل�صدر نف�سه �ص ) 40
الغو�ص يف الغمو�ض واكتفائه ببع�ض
�ارب يف
الإ���ش��ارات ك��أن��ه م��و ٌج ه��ادر وت���ض� ٌ
امل�شاعر يناق�ض ال �ه��دوء الن�سبي ال��ذي
يعي�شه القلب بني ح ٍني و �آخر..
يقول :
املهجرون حتى املغيب
بدم بارد
امل�شيئة ال�سارحة على البحر
لأ�سماك اليقظة الفو�سفورية
فوق قمرك اخلفي�ض
للغيوم احلار�سة والنوار�س
( امل�صدر نف�سه �ص ) 50
ً
ً
دوم ًا نلحظ البحر يلعب دورا رئي�سيا يف تن ّقل
الأفكار وهنا ي�ص ّور لنا ال�شاعر م�شهد ًا جديد ًا
يدور �أي�ض ًا يف دائرة الغمو�ض ...
يقول :
ذلك اليقني البال ج�سد
ينحني
لأن الأقوا�س
مل تعد ت�شتهي الن�صر
لأن الأفراح
بيوت خاوية
والأمل
�ضربة الرند
التي دائماً...
ما نخ�سرها
( امل�صدر نف�سه �ص ) 61
هذه الروح االنهزامية اليائ�سة تتعار�ض متاماً
مع ال�شخ�صية املح ّبة للحياة ولعلها ت�ص ّور حلظة
وقت ما...
انك�سار يعي�شها املرء يف ٍ
يقول :
بعد كل ليلٍ كالرمح
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�أين نذهب
بعد اجلهات املديدة
�أية عتبة نبتكر
بعد كل تلك الغيوم
وارتطام احلياة بنا دفعة واحدة
�أين نذهب..؟
( امل�صدر نف�سه �ص ) 73
�شك ٌل �آخر من �أ�شكال احلرية والت�سا�ؤل وك�أنه
ترابط جميل
ي�صافح يد ال�شتات وال�ضياع ؛ مع
ٍ
ل�شاعر ٍ جزل ...
يقول :
هوا�ؤك خ�صر العامل
ال�شال الأكرث نعومة من الوهم
�أيتها ال�صحراء
رملك عورة الغابات
يف الليل
�أنت �سالم ال�ضوء
( امل�صدر نف�سه �ص ) 88
ً
ً
ن�صا ط��وي�لا يجمع بني
ال��ر ّق��ة عطر ي��ز ّي��ن ّ
العاطفة والفل�سفة و�أحيان ًا جنو ٌح نحو الغمو�ض
كاتب فذ يجيد ر�سم الكلمات يف املو�ضع
؛ فهو ٌ
ال�صحيح...
يقول :
�أ�سما�ؤنا اجلافة

تركناها لزوبعة
وحبيباتنا البعيدات
هربن بروائح غام�ضة
وتركن الغار يفوح حتى املقابر
�أمهاتنا تي ّب�سن يف ال�صرب
وعلى الرفوف
�أحالمهن ال�صلبة
�أغنياتنا حترث يف �ضباب
وع�شيقاتنا هواء
( امل�صدر نف�سه �ص ) 93
ملحمي يثور على ما
ن�ص
يا له من ٍّ
ٍ
�سبق عر�ضه دون مواربة لري�سم امل�شهد
القامت ويقارن بني احللم والواقع يف �أ ٍمل
توافق
وج��داين ال يخفى على القلب؛ يف ٍ
مده�ش مع الذهول وال�ضياع التام..
يقول :
تركنا ورد ًة جافة على التابوت
والن�سوة الغا�سالت
ب�سيقانهن املرمرية
يبعرثن الزنبقات ال�سود
ونحن نحثّ ال�سري يف الهاوية
ونغ ّني..
( امل�صدر نف�سه �ص ) 103
يف ت�ل� ّون ٍ جديد ب�ين اجل��د وع��دم االك�تراث
و�أحيان ًا ال�سخرية املبطنة مي�ضي ال�شاعر موا�ص ًال
مبال ب�إحباطات احلياة ؛ فيجب على
طريقه غري ٍ
احلياة �أن ت�ستمر والزال الأم��ل باقي ًا رغم ق�سوة
الظروف..
ويقول �أخري ًا :
على هيكلنا ّ
املحطم
نردمك يف جرف الغواية ك ّلها
ون�س ّميك..
بنعيم م�سموم
نلهو ٍ
ونلعق اخليبة
من �سواد وهدير
يا �آخر �أ�صدائنا
( امل�صدر نف�سه �ص ) 116
لكنه لن يكون �آخر الأ�صداء بالت�أكيد فال�شاعر
قدرات هائلة و�أ�سلوب ًا من ّمق ًا
�إبراهيم املال ميتلك
ٍ
ي�ش ّد انتباه املتابعني ؛ ولعله جتربته املميزة ت�ستحق
واملخت�صني .
مزيد ًا من التم ّعن من الن ّقاد
ّ
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عـــــام الـتــ�ســــامـــــح
�شريف حممود وحيد

عندما �أعلن �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل» عام 2019
« يف دولة الإم��ارات « عاما للت�سامح « ر�سخ ذلك الإع�لان ب�أن دولة الإم��ارات العربية املتحدة هي عا�صمة
عاملية للت�سامح .حيث �إن دولة الإمارات هي عنوان الت�سامح والتعاي�ش واالنفتاح على الآخر .والت�أكيد على
قيمة الت�سامح باعتبارها عمال م�ؤ�س�سيا م�ستداما من خالل جمموعة من الت�شريعات وال�سيا�سات الهادفة
�إىل تعميق قيم الت�سامح واحلوار وتقبل الآخر واالنفتاح على الثقافات املختلفة خ�صو�صا لدى الأجيال
اجلديدة مبا تنعك�س �آثاره الإيجابية على املجتمع ب�صورة عامة هو �أهم �أكرب حتديات كافة �أطراف املجتمع
الفرتة املقبلة .واعترب �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة �أن عام الت�سامح هو امتداد لـ « عام زايد « كونه يحمل
�أ�سمى القيم التي عمل املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان على تر�سيخها لدى �أبناء الإمارات .وقال
�سموه �إن « تر�سيخ الت�سامح هو امتداد لنهج زايد وهو قيمة �أ�سا�سية يف بناء املجتمعات وا�ستقرار الدول
و�سعادة ال�شعوب م�ضيفا �سموه �أن �أهم ما ميكن �أن نغر�سه يف �شعبنا هو قيم و�إرث زايد الإن�ساين وتعميق
مبد�أ الت�سامح لدى �أبنائنا «.
و�سي�شهد “ عام الت�سامح “ الرتكيز على
خم�سة حماور رئي�سية هي:
 - 1تعميق قيم الت�سامح واالنفتاح على
الثقافات وال�شعوب يف املجتمع من خالل الرتكيز
على قيم الت�سامح لدى الأجيال اجلديدة ..
 - 2تر�سيخ مكانة دولة الإمارات عا�صمة
ع��امل �ي��ة ل�ل�ت���س��ام��ح م ��ن خ�ل�ال جم �م��وع��ة من
املبادرات وامل�شاريع الكربى يف هذا الإطار منها
امل�ساهمات البحثية وال��درا��س��ات االجتماعية
والثقافية املتخ�ص�صة يف جمال الت�سامح وحوار
الثقافات واحل�ضارات،
 - 3الت�سامح الثقايف من خالل جمموعة
من املبادرات املجتمعية والثقافية املختلفة.
 - 4طرح ت�شريعات و�سيا�سات تهدف �إىل
جعل قيم الت�سامح الثقايف والديني واالجتماعي
قيم م�ؤ�س�سية را�سخة،
 - 5تعزيز خطاب الت�سامح وتقبل الآخر من
خالل مبادرات �إعالمية هادفة.
�إن �إعالن عام  2019عاما للت�سامح يعك�س
النهج الذي تبنته دولة الإمارات منذ ت�أ�سي�سها
يف �أن تكون ج�سر توا�صل وتالقي بني �شعوب
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العامل وثقافاته يف بيئة منفتحة وقائمة على
االح�ترام ونبذ التطرف وتقبل الآخ��ر  .كما �أن
االعالن عن عام الت�سامح جاء لي�ؤكد ب�أن دولة
الإم ��ارات العربية حتمل ر�سالة عاملية ومهمة
ح�ضارية يف تر�سيخ هذه القيمة �إقليميا ودوليا.
وكانت دولة الإمارات العربية املتحدة �سباقة
بل ون�ستطيع القول ب�أها كانت رائدة لهذا النهج
حيث قد �أعلنت خالل عام  2016عن ت�أ�سي�س
�أول وزارة للت�سامح يف العامل و�أ�صدرت قانون
مكافحة التمييز والكراهية الذي يق�ضي بتجرمي
الأفعال املرتبطة بازدراء الأديان ومقد�ساتها،
لتن�شر ر�ساله �إىل ك��ل ال�ع��امل مفادها �أن
املجتمعات ال�ت��ي ت�ؤ�س�س على قيم وم �ب��ادىء
الت�سامح واملحبة والتعاي�ش هي التي ت�ستطيع
حتقيق ال�سالم والأم ��ن واال�ستقرار والتنمية
بجميع جوانبها وترتقي بطموحات �شعوبها
و�أوطانها نحو �أفاق جديدة مل�ستقبل �أف�ضل.
وعندما نريد تعريف الت�سامح ف�إننا ن�ستطيع
القول ب�أنه �أحد الأخالق الإ�سالمية والإن�سانية
الرفيعة وف�ي��ه معنى العفو وال�صفح واحللم
�إىل جانب ال�سهولة ول�ين اجلانب ونبذ احلقد

والكراهية فهو يتعلق ب��أح��د �أ�س�س العالقات
الإي�ج��اب�ي��ة ب�ين النا�س و�أح ��د مقومات ال�سلم
املجتمعي وه��و ال يتعلق بجانب دون جانب وال
بالفرد وحده بل يتعدى ذلك لي�شمل الكثري من
حد
جوانب احلياة وي�شمل الفرد واجلماعة على ٍ ّ
�سواء،
فللت�سامح جماالته املتعددة التي لها �أثر
كبري يف عالقات الأفراد مع بع�ضهم البع�ض يف
حياتهم اليومية كت�سامح الأب مع تق�صري �أبنائه
و�أخطائهم ،وت�سامح الرجل مع زوجته ،وت�سامح
اجل��ار مع ج��اره ،وت�سامح الكبري مع ال�صغري،
وت�سامح رب العمل مع ع ّماله بالتخفيف عليهم
وع ��دم ا�ستغاللهم وال �ت �ج��اوز ع��ن هفواتهم،
وت�سامح املدر�س مع زالت طالبه ،ومعاملتهم
بروح الأبوة امل�س�ؤولة ،و�أي�ض ًا ت�سامح البائع مع
امل�شرتي ،بال�صرب واحللم .فمن ذلك ما ذكره
جابر عن الر�سول ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـَ ( :ر ِح َم
ُ
اهلل عبدً ا َ�س ْم ًحا �إذا ب��اعَ�َ ،س ْم ًحا �إذا ْ
ا�شترَ ى،
َ�س ْم ًحا �إذا َق َ�ضى�َ ،س ْم ًحا �إذا ا ْقت ََ�ضى) ،وكذلك
ت�سامح الدائن مع املدين ،وي�شمل الت�سامح �أي�ض ًا
العالقة مع �أ�صحاب الديانات الأخ��رى ممن
munrakae
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يعي�شون يف كنف الدولة امل�سلمة فه�ؤالء لهم احلق
يف العبادة بحرية تا ّمة دون تدخل يف �ش�ؤونهم،
ومن جماالته �أي�ضا حق التعبري عن الر�أي وعدم
م�صادرة هذا احلق بذرائع �شتى ،ومقابلة ال�سيئة
باحل�سنة ،وكما نالحظ ف�إنّ جماالت الت�سامح
متعددة ،وتتناول جممل تفا�صيل احلياة اليومية
�صغريها وكبريها ذلك �أ ّنه نب�ض الدماء الذي
يغذي �شرايينها ومتى التزم �أفراد املجتمع بخلق
الت�سامح يف كل جماالته ف�إن جو ًا من ال�سعادة
ويعم
�سيغمر حياتهم فتقوى روابط املحبة بينهم ّ
اال�ستقرار وتختفي ال �ع��داوات وينت�شر العدل
وتعم الطم�أنينة قلوب ال ّنا�س والأ�سر فال نكاد
ن�سمع عن �سجون متتلئ باملجرمني وال يجد �أهل
الإ� �ص�لاح م��ا يقومون
ب���ه يف ه� ��ذا امل��ج��ال
حيث �سيحتل الت�سامح
دوره� � ��م وي� �ق ��وم مبا
ي �ق��وم��ون ب ��ه وزي� ��ادة
ب�ي�ن �أف� � ��راد املجتمع
يف خم �ت �ل��ف �أم ��اك ��ن
ت��واج��ده��م وع�م�ل�ه��م
وع �ل��ى خمتلف �أن ��واع
عالقاتهم ،وعليه ف�إنّ
الأخ �ل�اق الإ��س�لام�ي��ة
والإن�سانية الرفيعة،
وال� �ت ��ي م ��ن �ضمنها
خلق الت�سامح هي ال�ضمانة الوحيدة ال�ستقرار
الأمم وال�شعوب ،ونه�ضة ورقي املجتمعات فهي
لبنات �أ�سا�سية يف بنيان الأمم وال�شعوب وعنوان
�أ�صيل يف هويتها و�سبب يف نه�ضتها وعزتها
وا�ستقرارها ،ويقول ال�شاعر �أحمد �شوقي:
�إمنا الأمم الأخالق ما بقيت
ف�إن هم ذهبت �أخالقهم ذهبوا
وحيث �أن االختالف بني النا�س من �أعظم
الهبات الإله ّية التي منحها اهلل تعاىل لعباده؛
فالأ�صل يف االختالف �أ ّن��ه رحمة ومدعاة �إىل
َت �ع��ارف الب�شر وال�ت�ق��ا ِئ�ه��م وت�ب��ادل�ه��م املنافع
مر
فيما بينهم غ� َ
ير �أنّ فئ ًة من النا�س وعلى ِّ
الأزم��ن��ة وال�ع���ص��ور مل تقبل ه��ذا االخ �ت�لاف
مما �أوجد
وظ ّنت �أنّ لها الأف�ضل ّية على غريها ّ
ما ُيعرف بالتع�صب الذي �أزكى نريان احلروب
وال�صراعات حول العامل على امتداد التاريخ
ّ
حيث راح �ضح ّيتها الأبرياء،
م��ن هنا ظهرت بع�ض امل�صطلحات التي
munrakae

تدعو �إىل احرتام الآخرين ،واحرتام االختالف
ال�ق��ائ��م ،وال �ت �ع��اون امل���ش�ترك مل��ا فيه م�صلحة
الإن�سان ّية جمعاء ،وعلى ر�أ�س هذه املُ�صطلحات
م�صطلح ال� ّت���س��ام��ح ال ��ذي م��ن �أه ��م تعاريفه
�أي�ضا �أ ّن��ه التّ�ساهل م��ع الآخ��ري��ن والإح�سا�س
بهم وبكينونتهم وعدم �إق�صائهم ملج ّرد وجود
اختالف معهم ومن هنا ف�إنّ م�صطلح التّ�سامح
ال يقف عند كونه ُم�صطلح ًا يدعو �إىل احرتام
الآخرين واحرتام االختالف القائم فقط بل هو
�أ�سلوب حيا ٍة و�سم ٍة جليلة �إن اتّ�صف الإن�سان
بها كان �أبعد ما يكون عن �سائر �أنواع التّطرف
والعنف املختلفة.
�إن التّ�سامح فكرة عا ّمة ميكنها �أن ت�شمل
ن��واح��ي احل�ي��اة ك��ا ّف��ة حيث مت ّثل ه��ذه ال ِفكرة

حجر الأ�سا�س لبناء املجتمعات الآمنة املطمئ ّنة
التي ت�سعى �إىل خريها وبناء م�ستقبل م�شرق،
وت�أ�سي�س عالقات �إن�سانية مبن ّية على املحبة
والألفة والتّعاون امل�شرتك.
و ُي�ع� ّد الت�سامح من �أه� ّ�م الأم��ور التي دعا
�إليها العظماء على م� ّر التاريخ وعلى ر�أ�سهم
�أعظم العظماء ر�سل اهلل تعاىل و�أنبيا�ؤه عليهم
قومه على الإميان
ال�سالم ،فلم ُيكره �أح ٌد منهم َ
باهلل تعاىل بل كانوا �أئ ّمة يف الدعوات ال�سلم ّية
مما القوه عليهم ال�سالم من
وذلك على ال ّرغم ّ
�أذىً وا�ضطهاد.
وتعترب الدعوة �إىل مكارم الأخالق من �ضمن
ما ت�ضمنته دعوة الإ�سالم العظيمة ،وقد عرب عن
ذلك ر�سولنا �صلى اهلل عليه و�س ّلم عندما خل�ص
مكارم
الهدف من بعثته قائ ًالَ �( :مّإنا بُعثتُ لأ ِّمت َم
َ
الأخالقِ ) وهذا ن�ص �صريح يف اهتمام الإ�سالم
بالأخالق احل�سنة ،ومن الأخالق العظيمة التي
دعا �إليها الإ�سالم َّ
وحث عليها ،خلق الت�سامح،

وه��و ُخ�ل��ق عظيم ي��دع��و �صاحبه �إىل معاملة
ال ّنا�س باللني والرفق ،ويدعوه يف ذات الوقت
�إىل ال�صفح والعفو عن امل�سيء ،وجاءت الآيات
الكرمية فى قوله تعاىلَ } :و ِ�إن َت ْع ُفوا َوت َْ�ص َف ُحوا
َو َت ْغ ِف ُروا َف�إِ َّن َهّ َ
الل َغ ُفو ٌر َّر ِحي ٌم{ « التغابن»14 :
ال�س ِّي َئ ُة
وقوله تعاىلَ } :و اَل ت َْ�س َت ِوي الحْ َ َ�س َن ُة َو اَل َّ
ا ْد َف� ْع ِبا َّل ِتي ِه َي َ�أ ْح َ�سنُ َف� ِ�إ َذا ا َّل� ِ�ذي َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه
َعدَ ا َو ٌة َك�أَ َّن ُه َوليِ ٌّ َحمِ ي ٌم{ « ف�صلت .»34 :لرت�سي
مبد�أ العفو والت�سامح والإح�سان للم�سيء مهما
كانت �إ�ساءته .وهنا نالحظ ان الآيات الكرمية
ت�شمل عالقات امل�سلمني ببع�ضهم ،وت�شمل كذلك
عالقات امل�سلمني بغريهم مما يرتتب على ذلك
نتائج عظيمة لها �أكرب الأثر على الفرد واملجتمع.
وه � � � � ��ذا م� ��اي � �ع� ��رف
ب��ال � ّت �� �س��ام��ح ال��دي �ن� ّ�ي
الذي يت�ض ّمن التّعاي�ش
م��ع ب��اق��ي ال � ّدي��ان��ات،
واالقتناع مببد�أ حر ّية
مم��ار���س��ة ال �ط �ق��و���س
وال �� �ش �ع��ائ��ر ال � ّدي �ن �ي��ة
بعيد ًا عن التّع�صب،
وم��ن �أب ��رز و�أه��م
�أن ��واع الت�سامح ال��ذي
حت�ت��اج��ه الآن الكثري
من جمتمعاتنا العربية
ال�سيا�سي
هو الت�سامح
ّ
وال� ��ذي يق�ضي مب�ن��ح احل ��ر ّي��ات ال�سيا�س ّية،
والإمي��ان باملبادئ ال�سيا�س ّية التي توفر احل ّد
الأدنى من الكرامة واالح�ترام والعدل .وكذلك
التّ�سامح الثقا ّيف الذي ي�شري �إىل �أهم ّية احرتام
�آراء الآخرين والتّحاور مع املختلفني ثقافي ًا معنا
دون جتاوز الآداب العامة للحوار ودون امل�سا�س
بالثوابت الأ�سا�سية لأخالقيات وعادات وتقاليد
جمتمعاتنا الإ�سالمية ال�شرقية ،ومن �آخر �أنواع
العرقي والذي
الت�سامح و�أه ّمها �أي�ضا الت�سامح
ّ
املبني على النظرة الدون ّية
َيعني نبذ
ّ
التع�صب ّ
لبع�ض الأعراق �أو الأ�صول.
�إنّ الب�شر ّية اليوم لهي �أح��وج ما تكون �إىل
قيمة بحجم ال�ت���س��ام��ح ،واالح�ت��رام امل�ت�ب��ادل
التع�صب
خا�ص ًة �أنّ بع�ض �أن��واع
ّ
بني املختل ِفني ّ
واالنحرافات امل�سلك ّية قد ا�ستهلكت طاقة النا�س
فيما ال طائل ُيرجى منه بد ًال من �أن ت َّ
ُ�سخر ملا
فيه م�صلحة البالد وعمار الأر�ض وراحة النا�س
وهناء معي�شتهم.
31

نوافذ
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الأر�ض ..
كوكب احلياة العاقلة

هذه الأر�ض التي نعي�ش عليها ب�سهولها وجبالها ومدنها وقراها
وبحارها وحميطاتها الوا�سعة ،ا�ستوطنها الإن�سان منذ �آالف ال�سنني.
و�شهدت منذ ت�شكلها قبل مليارات ال�سنني رحلة طويلة يف الكون
مرت خاللها بتغريات هائلة ..و�شهدت رحلة احلياة لأول مرة منذ
 /2700 /مليون �ستة فكيف بد�أت رحلة الأر�ض؟
كانت الأر�ض يف البداية على درجة كبرية من ال�سخونة ،ونتيجة
للعمليات التي جرت يف ال�صخور الباطنية ،تبخرت ال�سوائل املعدنية
املحبو�سة ،وت�صاعد البخار الذي جتمع حول الكوكب و�ألقى ظله
املعتم عليها .ولزمن طويل كان الغالف اجلوي �ساخن ًا.
ثم تكاثفت قطرات البخار و�سقطت على الق�شرة ال�ساخنة
املتوهجة ثم تبخرت من جديد وتكررت العملية طوي ًال .و�ساعد هذا
الهطول املتدفق للمطر ،على تربيد الق�شرة ،وعلى نفاذ احلرارة �إىل
الطبقات العالية من جو الأر�ض حيث ت�سربت �إىل الف�ضاء اخلارجي
وظلت كتل ال�سحب املرتاكمة ال�ضخمة لعدة �آالف من ال�سنني معلقة
فوق الأر�ض ،حتول دون و�صول �أ�شعة ال�شم�س �إىل �سطحها.
و�أخري ًا  ..جاء اليوم الذي �أمكن فيه لقطرات املاء �أن تظل
�سائل ًة متلأ فجوات الكوكب اخلايل الأجرد� ،إال من ال�صخور
املتوهجة احلارة.
تدفق املطر بغزار ٍة عظيمة وحدث جتمع للمياه ومل يحدث مثل
32

د .طالب عمران

هذا التجمع يف �أعظم طوفان يف التاريخ ..ورمبا امتد هذا املطر
الغزير ل�سنوات طويلة زادت عن ماليني ال�سنيني وهكذا ت�شكلت
البحار واملحيطات .لي�س كوكب الأر�ض �سوى كوكب �صغري من
املاليني املاليني من بني الكواكب ال�سيارة التي تنت�شر يف الكون.
تدور الكواكب حول النجوم ،والنجوم ت�شع ال�ضوء واحلرارة
وهي خمتلفة بحجومها و�أعمارها ،و�شم�سنا جنم متو�سط بحجمه،
ت�شكلت منذ مليارات ال�سنني من جراء تكاثف ال�سحب الغازية
الرتابية� ،أخذت ذرات الرتاب بالتجمع م�صطدمة بع�ضها ببع�ض،
فارتفعت حرارتها بالتدريج وبد�أت املواد بالتفاعل التدريجي حمول ًة
الهيدروجني �إىل هيليوم ومنطقة كميات هائلة من الطاقة.
قطر كرة ال�شم�س نحو (  )865380مي ًال  ،وهو �أكرب من قطر
الأر�ض بـ (  )109مرات  ،وحجم ال�شم�س �أكرب من حجم الأر�ض
مبليون مرة ،وتدل احل�سابات �أن الهيدروجني يلزمه نحو خم�سة
مليارات �سنة حتى ينفذ وعندها ت�صبح ال�شم�س قزم ًا �أبي�ض ي�صغر
حجمها ويت�ضاءل  ،ثم تعود من جديد وتكرب منتفخة لتبتلع الكواكب
كج�سم معتم بني جنوم
حولها ،وت�ضمحل بالتدريج ليجرفها التيار
ٍ
ال تزال باقية ت�شع.
تبعد ال�شم�س عن الأر�ض (  )93مليون ميل وي�ستغرق �ضو�ؤها
لي�صل �إلينا �أكرث من ( )8دقائق .وما يزن على الأر�ض كيلو غرام ًا
munrakae
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واحد ًا يزن على ال�شم�س (  )28كيلو غرام ًا .
حرارتها يف املركز(  ) 20مليون درجة مئوية  ،وعلى ال�سطح
( )6000درجة مئوية..
لو �سخنا قطعة معدنية  ،ولنفر�ض �أنها قطة نقود� ،إىل حرارة
مركز ال�شم�س ف�ستبلغ حرارتها ما يكفي لأن جتعل كل كائن حي
على بعد �آالف الأميال ي�ضمر ويذبل .ولو ت�صورنا �أن بني الأر�ض
وال�شم�س �أ�سطوانة من الثلج ،قطرها ميالن و�سلطنا عليها حرارة
ال�شم�س كلها دفعة واحدة ف�إنها �ستذوب يف ثانية وتتبخر يف ( ) 8
ثوان ..
وال�شم�س ت�شع �ضوء ًا وحرارة فتغذي احلياة على الأر�ض
ولوالها النعدمت �أ�صول احلياة ..بعد خم�سة مليارات �سنة �سينفذ
الهيدروجني من ال�شم�س  ،في�صغر حجمها ثم تكرب وحتمر حتى
تبتلع عطارد والزهرة الأر�ض واملريخ ..قبل �أن تت�ضاءل بالتدريج
وماذا �سيحدث للب�شرية عندها �إن بلغ تطورها التقني حد ًا ميكنها
من االنتقال �إىل جمموعة �شم�سية �أخرى �إىل كوكب يدور حول جنم
فتي قوي ال�ضوء واحلرارة.؟ عندها �ستظل ح�ضارتهم متوهجة
وم�ستمرة.
ولكن من ال�صعب فع ًال الإجابة عن مثل هذا الت�سا�ؤل لأن بيننا
وبني نفاذ مادة ال�شم�س وحتويلها �إىل ج�سم معتم (  ) 5000مليون
�سنة وهو رقم هائل يف عمر الإن�سان.
�إن كوكب الأر�ض هو ثالث الكواكب بعد ًا عن ال�شم�س ..فيه
اختزنت �أ�سرار احلياة وقامت ح�ضارات واندثرت
وا�ستمر يف م�ساره عرب الع�صور
يكتنز بال�شوائب

munrakae
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التي يجمعها من الكون وهو يف رحلته الأبدية مع املجموعة ال�شم�سية
واملجرة يف كون وا�سع ف�سيح الأرجاء.
بعد هذه املقدمة وفيها من اخليال العلمي الكثري تعالوا نبد�أ
رحلتنا مع �شكل �آخر من �أ�شكال اخليال نت�صوره نحن..
لو ت�أملنا �صفحة ال�سماء يف ليلة �صافية من الغيوم ،غري
مقمرة ،لطالعتنا �أعداد ًا هائلة من النجوم املتلألئة املتباينة
اللمعان ،تزين �صفحتها ،موزعة بتجمعات خمتلفة يف القبة
ال�سماوية ،ويبدو درب التبانة كخط متكاثف من النجوم وال�سحاب
الكوين ،يقطع ال�سماء من �أق�صاها �إىل �أق�صاها ،فما هو العدد
الذي ميكن �أن ت�صل �إليه ب�شكل تقريبي؟
لنفر�ض �أننا يف منطقة �سهلية – �صحراء مث ًال – لي�س فيها من
�أ�شجار مت�ساقمة� ،أو تالل �ضخمة ف�إن ب�إمكاننا عندها �أن نعد نحو (
 )3000جنمة .ترى بالعني املجردة ،ومعلوم �أن جو الأر�ض مهما كان
نقي ًا �صافي ًا … يحجب  3000جنم ،وملا كنا نعد النجوم يف ن�صف
القبة ال�سماوية ،ف�إن النجوم التي ميكن �أن ترى بالعني املجردة يف
ال�سماء كلها – من الأر�ض – ال يزيد عن (  ) 6000جنم ،وملا
كانت دائرة ال�سماء كلها هي ( )360درجة فيمكن ح�ساب م�ساحة
ال�سماء الكلية التي تبدو من على الأر�ض ككرة حتيط بها  ،فرنى
�أنها (  ) 41200درجة مربعة تقريب ًا .وبذلك ن�ستطيع �أن نقول،
ب�أن هناك جنم ًا واحد ًا لكل () 9.6
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درجة مربعة من ال�سماء ،كما ترى
بالعني املجردة من الأر�ض.
وماذا لو ت�أملنا ال�سماء بالعني املجردة،
من على القمر ،جارنا القريب الذي ال يبعد
عن الأر�ض �أكرث من (� ) 400ألف كيلو مرت
(�أي نحو ع�شرة �أ�ضعاف حميط الأر�ض
يف منطقة اال�ستواء) ما هو العدد الذي
�أن نراه من النجوم ونحن فوق القمر؟ ما
من �شك �أن عدد النجوم �سيزداد كثري ًا لأن
القمر لي�س له غالف جوي ،و�ستبدو مليئة
بالنجوم الالمعة يف �سماء داكنة ولن نرى
تلأل�ؤ ًا يف النجوم لأن ظاهرة التلأل�ؤ تظهر
لنا على الأر�ض ب�سبب اختالف الكثافة يف
جو الأر�ض .وت�صبح النجوم التي ال ترى من
الأر�ض لقلة ملعانها ،وهي من الدرجة ( 6.9
) مث ًال وحتتاج ر�ؤيتها لنظارة قوية ،ظاهرة
يف �سماء القمر ،وحتى الــدرجة ( ) 6.5
ف�إن ب�إمكاننا متييز النجوم من على القمر،
لعدد يبلغ نحو ( ) 6000جنم ولأنه لي�س
للقمر غالف جوي ف�إن عدد النجوم هناك
34
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يزيد عما يرى من الأر�ض بنحو ال�ضعف.
قد تبدو هذه احل�سابات �صعبة لدى
القارئ العادي لكنها ح�سابات ميكن
الو�صول �إليها بقليل من املعرفة بعلم
احل�ساب ..والت�أمل الكوين والرغبة يف
املعرفة ،ال متنع القارئ من حماولة التعلم
واكت�ساب املزيد من اخلربة يف االطالع على
علم الفلك.
لو تخيلنا �أننا بوا�سطة ما ،انتقلنا للحياة
على كوكب يدور حول جنم يقع يف مركز
جمرتنا التي �شبهناها من قبل بالعد�سة..
يف املركز تكون  -النجوم متكاثفة – فلو
حدقنا يف �سماء الكوكب الذي نفرت�ض �أننا
و�صلناه واعتربنا �أن له غالف ًا جوي ًا كما
الأر�ض ،ف�سي�صل عدد النجوم التي نراها
يف القبة ال�سماوية املحيطة بنا نحو () 780
�ضعف ما ن�شاهده هنا من على الأر�ض� ،أي
نحو ( ) 4.68مليون جنم ك�أق�صى حد ،ولو
اعتربنا نف�س الظروف التي ميكن �أن تعيقنا
يف معرفةعدد النجوم على الأر�ض موجودة

هناك يف الكوكب املفرت�ض لو�صل عدد
النجوم التي ميكن عدها فوق الأفق – �أي
بن�صف القبة ال�سماوية – نحو مليوين جنم
� ،ستكون ال�سماء بهيج ًة منرية و�ستزداد
ك�شوفات فلكيينا �أ�ضعاف ًا م�ضاعفة ،ورمبا
�ستزداد �أي�ض ًا الأج�سام الغريبة التي ميكن
�أن تهبط فوق كوكبنا ،لأن اجلو مزدحم
بالنجوم ،وتزداد االحتماالت بوجود كائنات
عاقلة يف منطقة تتوفر فيها الظروف لوجود
كواكب مهي�أة ال�ستقبال بذرة احلياة ..ورمبا
لو كان كوكبنا يف مركز املجرة كما افرت�ضنا
الختلفت احلياة عما هي عليه الآن ولأ�صبح
التطور العلمي مهيئ ًا ،للك�شف عن عوامل
قريبة منا ،ميكن ر�صدها دون �صعوبة.
ولو كان لكوكبنا املفرت�ض قمر يتبعه
بحجم قمرنا لتمكنا من عد �أربع ماليني
جنم يف ال�سماء على �سطحه ،و�سيكون
املنظر عندها فريد ًا �أخاذ ًا ..ولكننا نعي�ش
على الأر�ض الكوكب الثالث يف ترتيب البعد
عن ال�شم�س ،وتقع املجموعة ال�شم�سية
munrakae
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يف منطقة من املجرة غري مزدحمة
بالنجوم ،و�أقرب جنم لنا يقع يف جمموعة
( الفاقنطور�س ) يبعد عنا ( � ) 4.25سنة
�ضوئية �أي ( 25مليون مليون ميل ) ،يف
حني يبعد كوكب بلوتو � -أبعد الكواكب عن
ال�شم�س – عن الأر�ض ذاتها نحو ( )4650
مليون ميل� ،أي �أقل من بعد �أقرب جنم �إلينا
بخم�سة �آالف مرة ،وهي م�سافات تبدو �إلينا
�صغرية يف علم الفلك ،لن ت�ستطيع �أن نحلم
�أن ي�صل روادنا الأوائل �إىل املريخ قبل نهاية
هذا القرن ،فكيف بالو�صول �إىل بلوتو –
الكوكب البارد املظلم الذي ي�شكل حدود
املجموعة ال�شم�سية �إذا مل يكت�شف �أي كوكب
�آخر �أبعد منه يدور حول ال�شم�س.
لو افرت�ضنا �أن ال�سالم �سيظل يعم
الأر�ض وتتطور احل�ضارة الب�شرية وتزداد
مكت�سباتها العلمية يوما بعد يوم ،عندها
لن يكون ذلك اليوم بعيد ًا الذي �سيتمكن به
الإن�سان من الهبوط على الكواكب املجاورة
munrakae

يف جمموعتنا ال�شم�سية ،وحتى النجاح يف
الو�صول �إىل �أقرب جنم �إلينا ولو ا�ستغرق
الو�صول �إليه �سنوات طويلة� ،آخذين بعني
العتبار �أن امل�سافة بيننا وبني �أي جنم من
جمموعة ( الفاقنطور�س ) كما ذكرنا (
 ) 25مليون مليون ميل .ي�ستغرق ال�ضوء
ليقطع هذه امل�سافة (� ) 4سنوات وربع
ال�سنة وال ميكن منطقي ًا الو�صول �إىل مثل
�سرعة ال�ضوء لأي ج�سم مادي ،ولو فر�ضنا
�أننا �أطلقنا مركبة ف�ضاء يف العام (2102
) ميالدية �أي بعد مائة عام ب�سرعة و�صلت
�إىل (� ) 60ألف ميل يف الثانية وهي �سرعة
هائلة ف�إن هذه املركبة امل�أهولة �ست�صل
�أقرب جنم يف نحو (� ) 14سنة �إذا انطلقت
يف خط متوا�صـل نحو ( الفاقنطور�س )
وي�ستغرق زمن عودتها مثل هذا الرقم� .أي
�أن احلد الأدنى لرحلة من هذا النوع �إىل
�أقرب جنم �إلينا – مع افرتا�ض �أن كل �شيء
�سار على ما يرام و�أن كوكبنا يعمه الرخاء

وال�سالم والتعاون ويتطور تقني ًا باطراد
حتى ي�صبح ال�سفر يف الف�ضاء رغم كل
�صعوباته الهائلة �أمر ًا ممكن ًا.
احلد الأدنى �إذ ًا لرحلة من هذا النوع
�سيكون ( � ) 30ستة �ستحدث بال �شك عندها
تغريات كثرية على �سطح الأر�ض و�ستظل
�أجهزة البث واال�ستقبال يف ا�ستنفار كامل
لتتبع رحلة من هذا النوع على مدار ( ) 30
عام ًا… ولن يكون الزمن الذي �سيمر على
رواد املركبة كبري ًا بالقيا�س بالزمن الذي
مر على الأر�ض لأن �سرعة املركبة تقارب
(ثلث) �سرعة ال�ضوء.
ف�صول الكتاب املتالحقة  ،تتح ّدث عن
ال�شم�س وكواكبها من كوكب عطارد حتّى
الكوكب العا�شر  ..وتق ّدم تف�صيالت عن
بع�ض الكواكب كالأر�ض واملريخ  ..والتقن ّية
امل�ستخدمة يف الر�صد ( �أقمار �صناع ّية
ّ
وحمطات ف�ضائ ّية ) وتبحث يف تف�صيالت
النفاذ للف�ضاء ..
35
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ال�شعر بني التفا�ؤل والت�شا�ؤم
الدكتور �أحمد زياد حمبك

يتحدث النا�س عن التفا�ؤل والت�شا�ؤم،
وغالبا ما ينفرون من ال�شاعر املت�شائم،
ويف ُّرون �إىل ال�شاعر املتفائل ،لأن التفا�ؤل
يف ال�شعر يل ِّبي لديهم رغبات غري متحققة،
وين�سيهم واقعهم ،ولأن الت�شا�ؤم ين ِّبههم على
ح�سهم ،وهذا املوقف لي�س
واقعهم ،ويوقظ َّ
من النقد يف �شيء ،فال قيمة للت�شا�ؤم يف حد
ذاته ،وال للتفا�ؤل ،فكل منهما حالة �إن�سانية،
ٍّ
وبكل منهما مي ُّر الإن�سان ،فال ت�شا�ؤم يبقى ،وال
تفا�ؤل يدوم ،والإن�سان بينهما متقلب ،بني حني
وحني ،ولي�ست القيمة يف ت�شا�ؤم وال يف تفا�ؤل،
وال يف فرح �أو ترح ،وال يف �سعادة �أو �شقاء ،وال يف
فقر �أو غنى ،وال يف موت �أو والدة ،فهي جميعا
خربات �إن�سانية وجتارب ،والقيمة يف التعبري
عنها ،مبا يف التعبري من تقانات و�أ�ساليب
و�أ�شكال ،وقد يكون ال�شاعر يف حالة متفائلاً ،
وقد يكون يف �أخرى مت�شائ ًما ،ومن ذلك
الق�صيدة التالية لل�شاعر م�صطفى النجار
وعنوانها «قدح من ال�شاي ال�ساخن»(((:
ه ّيئي يل قدحاً من ال�شاي ال�ساخن
فم�ساء هذا اليوم املباغت
ي�ستدعي ذلك و�أكرث
ي�ستدعي �أن �أنكفئ على املوقد القدمي
م�ستدفئاً ب�أريج الذكريات
ي�ستدعي �أن تكوين امر�أة� ،أنثى ،مدف�أة

فاخلراب الع�صري يزحف
مثل دبب ٍة على �صقيع القلب
ويلتهم الهاج�س البارد ما تبقى
من �شرره فكل ما لدي ذات يوم
من �أمتعة ال تدفئ �إال نف�سها
وكل ما �أمت ّتع به من امتيازات
يف الوقوف على نا�صية الدفء الإن�ساين
وكل ما �أعطانيه اهلل
رب �سائلٍ �أو غازي �أو متج ّمد
من �ص ٍ
وال�شاعر ي�صور على طول الق�صيدة قبح
العامل وف�ساده وق�سوته ،ولكنه ي�ؤكد يف النهاية
�أن موقفه �سيتغري �إذا ما منحته املر�أة ح َّبها،
وهو بعد ذلك ال يريد من العامل كله �سوى
قدح �شاي �ساخن ،وال �شك يف �أن هذا القدح
من ال�شاي �سيكون من يد تلك املر�أة ،وبذلك
يجد ال�شاعر اخلال�ص يف احلب ،ويعرب عن ثقة
بالغد ،وتفا�ؤل باحلياة ،ولكن بعد معاناة ،وبعد
وعي مبا يف احلياة من ق�سوة ومرارة ،وبذلك
يبدو ال�شاعر متفائلاً  ،ويبدو هذا التفا�ؤل قائ ًما
على وعي ومعاناة وعلى خربة وجتربة ،وبعد
�شقاء و�أمل ،و�إدراك ملا يف احلياة من ق�سوة،
وما هو بالتفا�ؤل املجاين .ويف ق�صيدة �أخرى
يبدو ال�شاعر نف�سه غري متفائل ،فهو يقول يف
ق�صيدة عنوانها «وردة الذاكرة»(((:
ت�ضيق َ
ُ
عليك دوائر حزنٍ

 1النجار ،م�صطفى ،الوردة ذات التويجات
املبعرثة ،دار نون ،حلب� ،2011 ،ص 34

 2النجار ،م�صطفى ،حلم تفتح يف �أباريق الندى»،
دار نون ،حلب� ،2012 ،ص 14ـ 15
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و�صمتٌ ٌ
ثقيل كمثل رحى دائرة
ت�ضيق عليك الدروب
فال الأر�ض �أر�ض
وال يف الف�ضا غيمة ماطرة
ُيق ّل القطار َ
�سواك من العابرين
وتبقى وحيداً وال قاطرة
ت�ضيق عليك الف�صول
�أتنوي ابتكار زمان؟
تط ّرز بال�شعر مناديله ال�ساحرة
فال�شاعر �ضاقت به الأر�ض ،وحا�صرته
دوائر احلزن ،و�سافر ك ُّل َمنْ حوله ،وظل
وحيدً ا ،وال ي�ستطيع فعل �شيء� ،سوى اللجوء
�إىل املا�ضي� ،إىل وردة الذاكرة ،وبذلك يعرب
ال�شاعر عن معاناة م َّر ٍة قا�سية ،وال يجد �سبيلاً
�إىل خال�ص �سوى االنكفاء �إىل املا�ضي ،وهو
موقف �سلبي ،يدل على ت�شا�ؤم.
وال�شاعر يتكلم ب�ضمري املخاطب ،فهو
ي�ستخل�ص من ذاته ذاتًا �أخرى يخاطبها ،وال
يتكلم ب�ضمري املتكلم ،مما يدل على حر�صه
على املو�ضوعية ،فك�أ َّنه يتكلم على �آخر ،وال
يتكلم على نف�سه ،ويف هذا ما ي�ؤكد �أن احلالة
التي يعرب عنها هي حالته ،ولكنها يف احلقيقة
حالة �إن�سانية ،عامة م�شرتكة ،يح�س بها كل
فرد ،يف كثري من الأوقات ،وبذلك يرقى
بالتجربة �إىل م�ستوى �إن�ساين.
وقد ت�ضمنت الق�صيدة �أدوات وعنا�صر
�شديدة الإيحاء ،فدوائر احلزن ت�ضيق،
munrakae
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و�أ�شد ت�أث ًريا من التعبري عن التفا�ؤل ،مهما
كان التعبري عنه جميلاً  ،لأن حالة الت�شا�ؤم �أو
احلزن �أو الأمل حالة �أقوى ت�أث ًريا يف النف�س،
و�أبعد منها بقاء ،و�أكرث دميومة.
ولعل من �أكرث الأ�شكال قوة يف التعبري عن
التفا�ؤل وت�صوير قوة الإرادة والت�صميم على
العي�ش والتحدي ق�صيدة �شهرية لل�شاعر �أبي
القا�سم ال�شابي ( 1909ـ  )1934الذي دهمه
املر�ض وهو يف الع�شرين من عمره ،وقد �سماها
«ن�شيد اجلبار» ،وقدم لها بعتبة ن�صية قال
فيها�« :أو هكذا غنى بروميثيو�س» ،وهو ي�شري
يف هذه العتبة �إىل بطل الأ�سطورة الإغريقية
بروميثيو�س الذي �سرق من الآلهة �سر النار،
فحكمت عليه �أن يقيد بال�سال�سل �إىل �صخرة،
وينه�ش ن�سر كبده يف النهار ،حتى �إذا ما جن
عليه الليل ،منت كبده ،ليعود الن�سر �إىل نه�شها
ثانية يف النهار ،وهكذا دواليك يف عذاب �أبدي.
ومن الق�صيدة املقطع التايل (((:
�� َ�س��أع�ي��� ُ�ش َر ْغ� � َم ال � �دَّا ِء والأَع� ��دا ِء
ك��ال� َّن��� ْ�س��ر ف ��و َق ال � ِق � َّم � ِة ال ��� َّ�ش � َّم��ا ِء
ال�ش ْم ِ�س امل ُ ِ�ضيئ ِة هازِئاً
�أ ْر ُن��و �إىل َّ
َ
َ
ب��ال���ُّ�س� ْ�ح��بِ والأم� �ط ��ا ِر والأن � ��وا ِء
الكئيب وال �أ َرى
ال �أ ْرم � ُ�ق ال� ِّ�ظ� َّل
َ
َم� ��ا يف َق � � ��را ِر ال � � ُه � � َّو ِة ال� �� � َّ�س ��ودا ِء
ر يف ُدن �ي��ا امل َ��� َ�ش��اع � ِر ح �المِ �اً
و�أَ�� �س�ي� ُ
َغ � � �رِداً وت �ل� َ�ك �� َ�س �ع��اد ُة ال �� �ش � َع��را ِء
�أُ ْ�صغي ملُو�سيقى ا َ
حليا ِة َو َو ْحيِها
و�أذي � � ُ�ب رو َح ال � َك � ْونِ يف �إ ْن��� َ�ش��ائ��ي
و�أُ� �ص �ي � ُخ ل�ل��َّ��ص��وتِ الإِل �ه� ِّ�ي ا َّل��ذي
ُي� ْ�ح �ي��ي ب�ق�ل�ب��ي َم � ِّي ��تَ الأَ� ْ��ص ��دا ِء
ويف احلقيقة لي�س الت�شا�ؤم هو كل �شيء،
ولي�س وحده امل�سيطر ،وال التفا�ؤل ،فكالهما
تعبري عن حاالت �إن�سانية ،ال حالة واحدة،

مما يوحي باالختناق واالنحبا�س ،والدوائر
تدور ،ويف ذلك �إيحاء بالتكرار ،فهي دوائر،
ولي�ست دائرة واحدة ،والدائرة تعني ال�صفر،
فهي املوت ،والدائرة تعني اخلواء والفراغ،
والدائرة تعني االكتمال والتمام ،واالكتمال
يعني االنتهاء ،فلكل �شيء �إذا ما مت نق�صان.
وتت�أكد فكرة الدائرة ثانية يف رحى الطاحون
التي تدور ،وقد �شبه بها ال�صمت ،ويف رحى
الطاحون ثقل قاتل ،يكتم الأنفا�س ،ويف دوران
الرحى تكرار ممل كئيب ،ويتغري كل �شيء ،بل
ينقلب ،فال الأر�ض املعروفة �أر�ض ،وثمة جدب
هو املوت واليبا�س ،فلي�س ثمة غيمة ماطرة،
وغياب املطر يعني غياب املاء� ،أي غياب
احلياة.
و�إذا كانت عنا�صر الطبيعة قد حا�صرت
ال�شاعر ف�إن عنا�صر املجتمع قد خانته ،فهذا
القطار ُي ِق ُّل الآخرين من العابرين ،ويرتكه
وحيدً ا ،بل لي�س ثمة قاطرة �أخرى قادمة،
ويف هذا �شعور بالي�أ�س املطبق ،وفوات الوقت.
حتى احللم ،وهو �آخر ما يتبقى للإن�سان،
يراه ال�شاعر جمرد م�ضائق� ،أو معابر �ضيقة،
ولكنها �ضاقت عليه ،وماذا يبقى؟ لي�س ثمة
غري الذاكرة ،وهنا تبدو الذاكرة وحدها
هي اخلال�ص ،ولكنها لي�ست ذاكرة �شاحبة
�أو قامتة �أو �سوداء �أو لي�ست مغارة مغلقة ،بل
هي وردة ،ويف الوردة لون وعطر وتفتح وجمال
وبهاء ،وقد ُي َظن �أن النهاية متفائلة ،ولكنها
لي�ست كذلك ،فالذاكرة ،ولو كانت وردة ،ف�إنه
خال�صا ،وما هي �إال هرب،
ال ميكن �أن تكون
ً
وانكفاء �إىل املا�ضي ،ولي�ست ر�ؤية م�ستقبلية،
وال حل ًما ،واملا�ضي ال ميكن �أن يعود ،مهما
خال�صا ،ولو كان
كان به ًّيا ،وال ميكن �أن يكون
ً
اال�سرتجا ُع باخليال ممت ًعا.
وهكذا تبدو الق�صيدة معربة عن الت�شا�ؤم،
 3ال�شابي� ،أبو القا�سم ،ديوان �أبي القا�سم  4كزنتاكي�س ،نيكو�س ،ت�صوف ،ترجمة �سيد
�أو بالأحرى هي معربة عن حالة �إن�سانية،
�أحمد علي بالل ،دار املدى ،بريوت ،ط.رابعة،
ال�شابي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط .رابعة،
ولي�ست عن ال�شاعر الفرد ،وهي �أكرث قوة،
� ،2013ص .13
� ،2005ص .11
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تنتاب الإن�سان ،ولي�س هناك ت�شا�ؤم �صرف،
وال تفا�ؤل مطلق ،وكل منهما يكمل الآخر.
ومهما يكن ،فتظل القيمة يف جمال التعبري،
وقوة الت�أثري ،ال يف الي�أ�س �أو يف التفا�ؤل ،ويظل
مرتج ًحا بني ي�أ�س وتفا�ؤل ،واملهم
الإن�سان �أي�ضا ِّ
�أن يقيم التوازن بينهما ،فال ي�ست�سلم لأي
منهما ،يقول نيكو�س كزنتاكي�س(((« :ن�أتي من
هاوية مظلمة وننتهي �إىل مثيلتها� ،أما امل�سافة
امل�ضيئة بني الهاويتني فن�سميها احلياة ،حلظة
نولد تبد�أ رحلة العودة ،االنطالق والعودة يف
�آن ،كل حلظة منوت ،لهذا جاهر كثريون �أن
هدف احلياة هو املوت ،ما �إن نولد حتى تبد�أ
حماوال تنا يف �أن نخلق ونبتكر� ،أن جنعل للمادة
حياة ،كل حلظة نولد ،لهذا جاهر كثريون �أن
هدف احلياة هو اخللود .يف الأج�سام احلية
الفانية يت�صارع هذان التياران :ال�صاعد نحو
الرتكيب ،نحو احلياة ،نحو اخللود ،الهابط،
نحو التحلل ،نحو املادة ،نحو املوت .هذان
التياران ينبعان من �أغوار اجلوهر البدائي...
هذان التياران كالهما مقد�س ،واجبنا �أن
ندرك الر�ؤيا التي ت�ستطيع �أن ت�ستوعب هذين
االندفاعني الهائلني :الفو�ضويني والالنهائيني،
وجتان�سهما ،و�أن ،ن�ضبط بهذه الر�ؤيا فكرنا
و�سلوكنا».
وهكذا فالتوازن هو �سر احلياة ،ومن
واجب الإن�سان االنت�صار على ي�أ�سه وقلقه
وت�شا�ؤمه ،لأن اال�ست�سالم للت�شا�ؤم يحبط،
ويحطم الطموح ،وي�شل �إرادة الإن�سان،
ويجعله يقعد عن العمل ،وعلى الإن�سان � ً
أي�ضا
�أال ي�ست�سلم للتفا�ؤل ،لأن هذا التفا�ؤل �سيجعله
ال يتنبه �إىل حتديات احلياة وم�صاعبها ،وما
فيها من عقبات ،و�إال ف�إنه �سيخفق ،ذلك هو
التوازن والعدل ،هو �سر النجاح يف احلياة.
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املتنبي والبكاء..
ر�ؤية جديدة يف ال�شعر وال�شاعر

�سامر �أنور ال�شمايل

اجلزء الثاين
ومن لطائف رثاء املتنبي البيت التايل ،حيث يرثي املتوفى ،ويعزي
ذويه نا�صحا ،فهو يقول �إن فقيدهم كان �سعيدا يف حياته ،فلم تفته �أي
متعة من متع احلياة ،فهو عا�ش حياته كما ي�شتهي ويرغب ،لهذا الأجدر
بهم �أن يكفوا عن البكاء .وك�أنه ي�ضمن قوله �أن امليت قد ق�ضى �شهوته
من الدنيا ،وعليهم �أن يفعلوا مثله ويعي�شوا بدورهم حياتهم ،فال داعي
للمبالغة يف البكاء والتباكي.
َ
ر َرغ � � � َب � � � ٍة
( ُن � � � َب � � � ّك � ��ي لمِ َ � ��وت � ��ان � ��ا َع � �ل � ��ى غ � �ي � � ِ
َت � �ف� � ُ
�وت مِ � � َ�ن ال� � ُدن� �ي ��ا َوال َم� ��وهِ � ��بٍ َج � ��زلِ )
�أما يف البيت التايل فنجد املتنبي ال يتحدث عن املوت من وجهة
نظر الأحياء ،بل يحلق عاليا يف �أ�سرار ال��روح ،فهو ي�ؤكد �أن امليت قد
غادر احلياة الفانية ،وذهب �إىل الفردو�س حيث احلياة الأجمل والأبهى،
فهو ذو روح طيبة لهذا �سيدخل اجلنة التي وعد اهلل بها عباده امل�ؤمنني،
وح�سب الثكاىل �أن يعرفن �أن من فقدنه يف خري حال .وهذا عزاء بليغ
ال عزاء من بعده.
َ
َ
َ
( ُي � �ب � �ك ��ى َع � �لَ � �ي � � ِه َوم� � � ��ا ِا� � �س � �ت � �ق � � َّر ق � � � � ��را ُر ُه
يف ال � �لَ � �ح� ��دِ َح� � � ّت � ��ى �� �ص ��ا َف � َ�ح� �ت� � ُه احل� � � ��و ُر)
وثمة بيت من ال�شعر يف الرثاء له وجهان ،فمن جهة ميكن القول �إن
املتنبي ق�صد القول �إنه �إذا جتمل القوم بال�صرب فهذا من خ�صالهم،
وهذا �أوىل بهم مادام البكاء ال يرد الأموات .كما ميكن القول �أن املتنبي
يريد القول �إنه من حق قوم الرجل طول النواح والنحيب ،فامل�صاب جلل
ولي�س لأحد احلق يف �أن ينكر عليهم ذلك ،فالفاجعة لي�ست بالهينة ،وهي
فاجعة قا�صمة ،فاملتنبي ذاته يبكي مع من بكوا.
( َف� � � � � � � � � � ��إِن � � َ� ��ص� �َب �نرَ ن � � ��ا َف � � � ��إِ َّن � � � �ن � � � ��ا �� ُ� ��ص �ُب � رٌُ��
َو�إِن َب � � � َك � � �ي � � �ن� � ��ا َف � � � � � َغ � �ي � � ُ�ر َم� � � � � � � � � ��ردودِ)
38

•••
نكت�شف �أن املتنبي يف ق�صائد الرثاء ي�صف البكاء غالبا ب�أفعال
احلا�ضر لأن تلك الق�صائد قالها عقب حادث الوفاة مبا�شرة ،فلي�س ثمة
جمال لإعداد الق�صيدة ملدة طويلة ،فغاية تلك الق�صائد هي العزاء ،كما
�أن تلك الق�صائد ت�أتي عفوا نتيجة احلزن واللوعة يف نف�س ال�شاعر� .أما
�إذا اختار املتنبي الفعل املا�ضي ،فهذا داللة وا�ضحة على �أن امل�صاب كان
وما زال حا�ضرا يف املخيلة والفكر والقلب.
ففي رثاء املتنبي جلدته يقول انه كان يبكي عليها من قبل
موتها خوفا من رحيلها ،فقد كانت طاعنة يف ال�سن ،لهذا عا�ش �شيئا
من حزن فراقها يف حياتها .ثم �أتى املوت الذي ال مفر منه ،ف�أخذ اجلدة
الغالية فعا�ش احلزن كله ،فلم يجد بدا من البكاء ال�صريح.
( َب� � � َك� � �ي � ��تُ َع � �لَ� �ي � �ه ��ا خ � �ي � � َف � � ًة يف َح� �ي ��ا ِت� �ه ��ا
َوذا َق ِك �ل��ان � ��ا ُث� � �ك� � � َل � � �ص� ��احِ � � ِب � � ِه ِق� ��دم� ��ا)
وجند املتنبي يبكي �أي�ضا �أخت �سيف الدولة ،وقال بع�ض الدار�سني
�إنه كان يهواها ولكنه مل يتمكن لأ�سباب �شتى من اجلهر بحبه الذي ظل
مكتوما يف قلبه ،لهذا رثاها بهذا الرثاء امل�ؤثر الذي يعلن فيه �أنه بكاها
لي�س لأنها �أخت �سيف الدولة وح�سب ،بل لأنّ لها �أيادي بي�ضاء عليه.
�رت َج� �م� �ي�ل� ً
( َوال َذ َك � � � � � ُ
ا مِ � � ��ن � َ��ص �ن��ا ِئ � ِع �ه��ا
ِ�إلاّ َب � � � َك � � �ي� � ��تُ َوال ُو ٌّد ِب � �ل� ��ا � � َ��س� � � َب � ��بِ )
ومن اجلدير باملالحظة �أن �ضمري املتكلم �أتى ب�صيغة املفرد لدى
رثاء جدته و�أخت �سيف الدولة ال غري ،وهذا يدل على �أنّ هذين احلدثني
كانا �أكرث ت�أثريا يف نف�س املتنبي من غريهما ،ففي الق�صائد الأخرى �إذا
�أتى �ضمري املتكلم فب�صيغة اجلمع ،وك�أن املتنبي واحد من �سائر الباكني
ولي�س حزنه زائدا عن حزن �سواه ،ولكن الأمر اختلف فيما بعد.
munrakae
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•••
وي�أتي املوت ب�صورة جديدة يف �شعر املتنبي يف البيت التايل ،فهو
ين�صح �أحد الرجال ب�أن يكون قويا كاملوت ال يرحم من يبكي �أو ي�أبه
لكرثة الدموع .وقد اختار املتنبي املوت ك�أ�شد ما تكون عليه �صرامة القوة،
واختار البكاء ك�أبلغ ما يكون لل�ضعف .وجند �أن مفردة البكاء تتكرر
مرتني يف هذا البيت ،كفعل ما�ض ي�ستمر ت�أثريه حتى يتحول كدميومة يف
اال�سم الذي خرج من الزمن ليكون داللة مطلقة على ا�ستمرار البكاء من
الزمن املا�ضي �إىل �أجل غري منته مادام هناك موت وبكاء.
( َو ُك � � � � � � � ��ن َك � � � � ��امل َ� � � � ��وتِ ال َي � � ��رث � � ��ي ِل � � �ب� � ��اكٍ
َب � � �ك� � ��ى مِ � � � �ن� � � � ُه َو َي� � � � � � � � ��روي َوه � � � � � � � َو � � � �ص� � ��ادِ)
املحب يبكي حمبوبه

يربط املتنبي بني البكاء واحلب �صراحة يف �أربعة �أبيات فقط
على �ضخامة ديوانه ،وكرثة غزلياته ،دون �أن نغفل الأبيات التي ورد فيها
البكاء لدى توديع املحبوبة ،مع الإ�شارة �إىل �أن املر�أة املحبوبة هي التي
كانت تبكي ولي�س ال�شاعر العا�شق.
ومن اجلدير بالذكر �أن البيت التايل ي�أتي ب�ضمري املخاطب ،وان

كنى املتنبي بذلك عن نف�سه ،حيث يقول �إن العا�شق املدنف يف�ضحه
�شحوب وجهه وهزال ج�سده� ،سواء جتلد ومنع عينه عن الدمع� ،أم ا�سلم
نف�سه للنحيب.
(ب � � � ��ا ٍد َه� � � � � َ
�واك �� �َ ��ص� �َب �ررَ َت �أَم مَل َت� ��� �ص�ِبارِ ا
َو ُب � �ك� � َ
�اك �إِن مَل َي� �ج� � ِر َدم � � ُع� � َ�ك �أَو َج� ��رى)
والعا�شق يرى كل مظاهر الطبيعة تبكي لبكائه حتى يخيل �إليه �أن
املطر ال��ذي ينهمر من الغيوم هو بكاء كبكاء (ع��روة) على حمبوبته
(عفراء) .وهنا جند ثمة عالقة و�إن كانت خفية بني البيتني ،فاملتنبي
مل يبك �صراحة فيهما ،فكنى عن الأول ب�ضمري املخاطب ،والثاين بعيني
عروة ،وك�أين �أرى املتنبي يخجل �أن يبكي �صراحة وهو املعروف ب�صربه
على ال�شدة ،وكربيائه الذي يحر�ص �أال يفرط به مهما كانت الدواعي
والأ�سباب.
( َف � � � � � َك � � � � ��أَ َّن ُك� � � � � َّل �� �َ�س � �ح� ��ا َب � � ٍة َو َك� � � � َف � � ��ت ِب� �ه ��ا
َت � �ب � �ك ��ي ِب � � َع � �ي � � َن� ��ي ُع� � � � � � ��ر َو َة ِاب � � � � � ِ�ن حِ � � � � ��زا ِم)
•••
يزيد املتنبي العا�شق يف البكاء �إذا الح له طيف ال�ف��راق ،وطاملا
و�صف املتنبي بكاء الذين يفارقون �أحباءهم ،كما روى لنا عن بكائه لدى
مفارقة الأحباب ،ففي ديوان املتنبي جند �أن البعاد من �أبرز املوا�ضيع
التي ت�ستدعي الن�شيج والنحيب .وجند ربطا مميزا يف البيت التايل
بني لوعة الفراق وفاجعة الزوال ،فاملتنبي يقول انه �إذا رحل الأحبة ومل
يبك لفراقهم ف�إنه �سيبكي على حبه الذي فارقه ومل يعد له وجود ،ويف
ِ
كلتا احلالتني �سوف يبكي املتنبي ،كما وردت مفردة البكاء بت�صريفاتها
مرتني يف البيت ذاته ،يف داللة على كرثة النواح املر.
( َو َل � � � � � � � � ��و ُزل� � � � � � ُت� � � � � � ُم ُث � � � � � � � َّم مَل �أَب� � � � ِك� � � � ُك � � ��م
َب � � � � َك � � � �ي� � � ��تُ َع� � � �ل � � ��ى ُح � � � � � ِّب� � � � � َ�ي ال� � � � � ��زا ِئ� � � � � ��لِ )
و�إذا انتقلنا �إىل �صيغة الزمن احلا�ضر يف بكاء املتنبي العا�شق
جند فعال واحدا ب�ضمري املتكلم (ابكي) مع ان هذا البكاء ال يعود �إىل
لوعة الفراق -كالبيت ال�سابق -بل هو البكاء الذي ح�صل عقب اللقاء.
والغريب �أن بكاء الرجل العا�شق هنا مل ي�ستدع بكاء املر�أة ،رمبا لأنه لي�س
ثمة وداع ،فاملر�أة كانت تبكي عندما تودع املحبوب الذي كان مينع عينه
عن الدمع .ويجب االنتباه �إىل �أن هذه املع�شوقة ال تبكي بل تبت�سم ،لعلها
�أ�شفقت على هذا الرجل اجل�سور الذي عمده احلب فبكى ،فابت�سمت له
علها تخفف من غلوائه يف البكاء.
( َو مَلّ� � � � � � ��ا ِال � � َت � � َق � �ي � �ن� ��ا َوال � � � � َن� � � ��وى َو َرق � �ي � � ُب � �ن� ��ا
َ
َ
َغ � � �ف � ��والنِ َع � � ّن� ��ا ظِ � �ل� ��تُ �أب� � �ك � ��ي َوت � �ب � �� �ِ�س � � ُم)
[البكاء وال�ضحك]

�أما اقرتان ال�ضحك -ولي�س االبت�سام -بالبكاء يف �شعر املتنبي فله
�ش�أن �آخ��ر ،ف�شعره ال��ذي يجمع فيه بني هذين ال�ضربني من امل�شاعر
املتناق�ضة من �أطرف ال�شعر .كما نرى �أن املتنبي يجد كلتا احلالني غري
دائمة ،فاحلياة الب�شرية يتقا�سمها ال�سرور واحلزن ،والفرح والك�آبة .لهذا
ين�صح املتنبي �أال يطيل الإن�سان البكاء وي�سلو ع ّما �أمل به من م�صائب،
فقد �أ�صابته فيما م�ضى من عمره م�صائب �أكرث �شدة ،ومع ذلك ن�سيها
munrakae
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بتوايل الأيام وخالطه ال�سرور و�ضحك ،وهذا ما �سيحدث معه �أي�ضا عقب
م�صابه الأخري ،فليتعظ مبا مر به ،وال يبالغ يف �إظهار اجلزع.
( َت � � ��� � َ��س � � � َّل ِب � � � ِف � � �ك � � � ٍر يف �أَب � � � �ي � � � � َ�ك َف� � � ��إِ مَّن � � ��ا
َب � � َك � �ي ��تَ َف � �ك � ��ا َن ال� �� ِ��ض� �ح � ُ�ك َب � �ع � � َد َق� ��ري� ��بِ )
وهناك نوع من البكاء قد يبدو للوهلة الأوىل لي�س بكاء بل �ضحكا،
�إنه �ضحك كالبكاء ،وهو ال�ضحك الأ�سود التي ت�صنعه املفارقات ال�صعبة
يف زمن ال ي�أمن به الإن�سان على نف�سه .حيث يجد املتنبي �أنه من العار
�أن يكون حاكم م�صر (كافور الإخ�شيدي) ،فهو كارثة فظيعة حاقت يف
البلد الذي يحكمه ،ولكنها يف الوقت ذاته هي �أمر يثري ال�ضحك لغرابته،
وك�أن �شدة احلزن تثري ال�ضحك ،مثلما �شدة الفرح ت�ستجلب الدمع كما
�سيمر معنا الحقا.
ب� � ��� � �ص� � � َر مِ � � � � � َ�ن امل ُ� �� � �ض� ��حِ � �ك� ��اتِ
( َوم� � � � � � � ��اذا مِ ِ
َو َل � � � � � � ِك � � � � � � َّن � � � � � � ُه � � � َ� ��ض � � � ��حِ � � � � ٌ�ك َك � � ��ال� � � � ُب� � � �ك � � ��ا)
ويف بيت �آخر جند وجها �آخر للعالقة بني ال�ضحك والبكاء يف هجاء
املتنبي ،فقد كان يتعمد �إبراز املفارقات ليكون ت�أثري قوله �أكرث و�ضوحا.
فالذي ي�سخر منه املتنبي يجعله قادرا على �إ�ضحاك حتى الثكاىل لغرابة
�شكله القميء.
( َومِ � � �ث � � � ُل� � � َ�ك ُي � � ��ؤت� � ��ى مِ � � ��ن ِب� � �ل� ��ا ٍد َب � �ع � �ي � � َد ٍة
حل � � � � ��دا ِد ال� � َب ��وا ِك� �ي ��ا)
ِل� � ُي� ��� �ض ��حِ � َ�ك َر ّب � � � � ��اتِ ا ِ
ويربط املتنبي بني ال�سرور والبكاء من زاوية �أخرى ،فهو يجد
�أن من �أدخل ال�سعادة �إىل قلوب النا�س ثم بكى ف�سوف ُيبكي من �س َّرهم،
فالنا�س قد تعلقت قلوبها بهذا الإن�سان اجلواد الكرمي ،فهي تتعاطف
معه وحتزن ملا يحزنه.
( َو َم � ��ن �� َ�س � َّر �أَه � � � َل الأَر� � � ِ��ض ُث � � َّم َب �ك��ى �أَ� �س� ً�ى
َب � � �ك� � ��ى ِب� � � � ُع� � � �ي � � ��ونٍ � � � َ��س � � � َّره � � ��ا َو ُق � � � � �ل� � � � ��وبِ )
ونلحظ تنوع �أطياف العالقة بني البكاء وال�ضحك يف �شعر املتنبي،
فعلى قلة الأب �ي��ات التي جمع فيها ب�ين هاتني الطبيعتني يف احلياة
الب�شرية جنده يورد معظم احلاالت �-أو �أهمها -التي يلتقي فيها البكاء
وال�ضحك .ومنها عندما يداهم الإن�سان البكاء من �شدة الفرح ،وال نعرث
على هذه احلالة �إال يف بيت واحد يف دي��وان املتنبي الكبري ،ويبدو �أن
الفرح الغامر الذي ينزل الدمع من فرط ال�سعادة بعيد عن عامل املتنبي
ال�شعري ،لأنه فيما يبدو مل يع�ش تلك احلاالت �إال نادرا ،وهذا له �صلة
بحياته العامة ،وه ّمته املتو ّثبة التي مل يحقق لها الواقع �شيئا يفرحه
ح َّد البكاء ،بعك�س حاالت البكاء من �شدة احلزن ،فكثريا ما �صادفها
وعا�شها وقال فيها ال�شعر.
( َو جَ ُ
�دت َت� �ب � َ�خ� � ُل ح ��ا ِئ�ل� ً
�دت َح � � ّت� ��ى ِك� � � � َ
ل������ َ
ا
ِل � �ل � � ُم � �ن � � َت � �ه ��ى َومِ � � � � � � َ�ن ال � � ��� � ُ��س� � ��رو ِر ُب � � �ك� � ��اءُ)
�صروف الزمن والبكاء منه

ما �إن ت�شرق ال�شم�س حتى تغيب ،وتتواىل الأيام وال�شهور وال�سنون،
فقد ق�ضى اهلل �أن يعي�ش الإن�سان طفال ف�شابا فكهال فعجوزا ،وال مفر من
هذه ال�صريورة الزمنية ،لهذا يرى املتنبي انه ال داع لأن يبالغ الإن�سان
باجلزع على فوات عمره وانق�ضائه ،بل عليه �أن ي�سلم م�صريه �إىل اهلل
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�سبحانه وتعاىل الذي هو من يعطي وي�أخذ.
�اب ُم �� �ش �ي � ُب � ُه
( ُم� �� �ِ�ش � ُّ�ب ا َّل� � ��ذي َي �ب �ك��ي ال �� � َ�ش �ب � َ
ّ
َ
َ
َف� � � َك� � �ي � ��ف ت � � � َوق � � �ي � � � ِه َوب� � ��ان � � �ي � � � ِه ه � � ��ا ِد ُم � � ��ه)
ولكن املتنبي ال ي�ستكني بهذه ال�سرعة وال�سهولة للق�ضاء والقدر ،و�إن
بالكالم ،ف�سرعان ما ينتف�ض الكربياء لديه وقد �شابه الكثري من الغرور،
حتى يرى نف�سه �أق��وى من الزمن حتى كاد يهزمه ،فقد ابتلته كربى
امل�صائب يف حياته ،ولو �أن هذه امل�صائب �أ�صابت الدهر ذاته النتحب
وبكى مادام فيه روح .بينما هو �-أي املتنبي -يجاهر ب�أنه �صلب العزمية،
قوي الإرادة ،غري بكاء .وهذه ال�صورة من مبالغات املتنبي املف�ضوحة،
فنحن نعرف �أن الدهر ال يبكي ،وان املتنبي �صرح بنف�سه �إنه بكى� ،سواء
�شارك الآخرين البكاء يف م�صائبهم اجلليلة� ،أو بكى مبفرده �أحزانه
اخلا�صة التي حرقت ف�ؤاده.
(�أَذا َق � � � �ن� � � ��ي َز َم� � �ن � ��ي َب � �ل� ��وى �� �َ�ش � � ِرق� ��تُ ِب �ه��ا
َل � ��و ذا َق � �ه� ��ا َل� � َب� �ك ��ى م� ��ا ع� ��ا�� � َ�ش َو ِان� � َت � َ�ح� �ب ��ا)
ولكن من جهة �أخرى ن�ستطيع قراءة هذين البيتني بطريقة معكو�سة،
�أي نرى �أن املتنبي حتدى الزمن يف حلظة عنفوان عابرة ،ولكنه بعد
طول ت�أمل �أدرك �أن ما قاله لي�س �سوى نظم للكالم ،وان الدهر ي�سري يف
طريقه غري عابئ مبن يقول ال�شعر �أو ال يقوله ،فقال املتنبي ما قاله وقد
هد�أت حدة ثورته .فمن يقدر على قهر الزمن ،وان كان �شاعرا كبريا
كاملتنبي؟!.
وال�شك �أن هذا التف�سري ي�ؤيده البيت التايل الذي �أعلن املتنبي فيه
بكاءه ب�ضمري املتكلم ،فهو هنا رجل خائف من تقدم العمر ،لهذا يبكي
الدنو من ال�شيخوخة ،رغم انه مازال يتمتع بريعان ال�شاب.
( َو َل � � � َق� � ��د َب � � َك � �ي� ��تُ َع� �ل ��ى ال� �� � َ�ش� �ب ��ابِ َولمِ َّ � �ت� ��ي
ُم � � � �� � � � �س � � � � َو َّد ٌة َولمِ � � � � � � � ��ا ِء َوج� � � � � ِه � � � � َ�ي َرو َن � � � � � � � ُ�ق)
تامالت يف البكاء

�إذا كنا قد ق�سمنا هذا البحث �سابقا �إىل حماور معنونة ف�إن املحور
الأخ�ير ال ي�شمل حم��ورا بذاته ،بل جمعنا فيه الأبيات ال�شعرية التي
تعددت موا�ضيعها و�أختلفت فيما بينها فلن تنتظم يف �سياق واحد.
ونقف �أوال عند بيت من ال�شعر متايز عن غريه عند املتنبي ،فهو
البيت الوحيد الذي ت�ضمن �إ�شارة �إىل �آية قر�آنية كرمية -باملقارنة مع
الأبيات التي اعتمدناها يف درا�ستنا هذه -وهي من �سورة الأع��راف:
(فل َّما َ
للجبل َج َع َل ُه د َّك ًا وخ َّر مو�سى َ�ص ِع َقا» .)»143فكي ي�ضفي
جت َّلى ر ُّب ُه ِ
املتنبي املهابة على ق�صيدته التي يرثي فيها �أحدهم قال �إن كل من كان
يبكيه خر �صعقا كما خر مو�سى على جبل �سيناء ،وهي مبالغة متكلفة ال
مربر لها ،وان كان املتنبي يريد من وراء ذلك بيان امل�صيبة الهائلة التي
حاقت بالقوم املفجوعني بوفاة فقيدهم.
َ
(خ � � � � َرج � � � ��وا ِب � � � � � ِه َو ِل � � � � ُك � � � � ِّل ب � � � ��اكٍ َخ � �ل � � َف � �هُ
�� َ��ص � � َع � �ق� � ُ
�ات م ��و�� �س ��ى َي � � � ��و َم د َُّك ال� � �ط � ��و ُر)
وثمة مبالغة فيها الكثري من التكلف ،وان مل تكن ك�سابقتها ،يف
البيت التايل الذي ميدح املتنبي فيه �أمريا ،فيقول له �إن البالد التي ال
تت�أمر فيها لو كانت ت�ستطيع البكاء لبكت حزنا على فواتها هذا ال�شرف
munrakae
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( َو َه� � � � ��بِ امل َ �ل��ا َم� � � َة يف ال� � � �لَ � � ��ذا َذ ِة َك ��ال� � َك ��رى
َم � � � � � �ط� � � � � ��رو َد ًة ِب� � � �� � �ُ ��س� � � �ه � � ��ا ِد ِه َو ُب � � � �ك� � � ��ا ِئ � � � �هِ)
وثمة بيت �آخر ف�سره �شراح املتنبي ب�أكرث من وجه �أي�ضا ،وقد
اخرتت تف�سري (ابن جني) الذي يجد �أن املتنبي ق�صد من وراء قوله �أن
الأوىل �أن تبكي القلوب العاقلة ولي�س املنازل اجلامدة التي ال ت�شعر بفقد
�سكانها ،وان كان الأحباب قد فارقوا هذا وذاك.
( َي � �ع � �لَ � �م� � َ�ن ذاك َوم � � � ��ا َع� � � ِل� � �م � ��تِ َو�إِ مَّن� � � � � ��ا
�أَوال ُك � � � � �م� � � � ��ا ِب� � � ُب� � �ك � ��ى َع � � �لَ � � �ي � � � ِه ال � � �ع � ��ا ِق � � � ُل)
•••
البد من التنويه �أن املتنبي قد يبكي خ�شية من �أمر اهلل �إذا ت�أمل يف
خلقه �سبحانه تعاىل ،فين�شغل عن �أي �شيء �آخر ،وهنا تبلغ نظرة املتنبي
�أق�صاها ،وك�أنه دخل حالة جديدة مل يعدها من قبل يف �شعره.
(� � �ش � � ْغ � �ل� ��ي ع� � ��ن ال� � � � ّرب � � ��ع �أن �أُ�� � �س � ��ائ� � �لَ � ��ه
و�أن �أط � � � �ي � � � � َل ال � � � ُب � � �ك� � ��اء يف َخ � � �لَ � � � ِق � � �هْ)
•••
و�إطالة البكاء جندها يف بيت �آخر ،حيث جند دموع املتنبي تعادل
بحرا يف ا�ضطرب مائه ،فدموعه التي يذرفها تعادل بكاء الثكاىل كلهن،
وهن ال�شهريات بعيونهن املخ�ضلة التي ال ّ
يجف عنها الدمع .واملتنبي هنا
يعلنها �صراحة انه من ال�شعراء البكائني ،ولعله من �أكرث ال�شعراء بكاء،
وان مل يربز هذا الأمر يف ديوان املتنبي للأ�سباب التي ذكرناها �آنفا.
( َت � � � �لَ� � � � ُّ�ج ُدم � � ��وع � � ��ي ِب � � ��ا ُ
جل � � �ف � � ��ونِ َك� � � ��أَ مَّن � � ��ا
ِّ
ُ
ُج � � �ف� � ��وين ِل � � َع � �ي � �ن� ��ي ك � � � � �ل ب� � ��ا ِك � � � َي � � � ٍة َخ � � ��دُّ )
خامتة

والرفعة التي كان من ن�صيبها لو �صرت �أمريها.
( َو�أَ�� � � �ص� � � � َب� � � � َح مِ � �� � �ص � � ٌر ال َت � � �ك � � ُ
ر ُه
�ون �أَم� � �ي� � � َ
َو َل� � � � � ��و �أَ َّن � � � � � � � � ُه ذو ُم� � �ق� � �لَ� � � ٍة َو َف� � � � � � � ٍ�م َب � �ك� ��ى)
•••
ومن طرائف املتنبي ذلك البيت التي يقول فيه �إن النا�س يح�سدون
على ما هو فيه ،بينما هو يبكي من حاله هذا ،وحتديدا هو يق�صد قربه
من كافور ،فاحل�ساد يعدونها نعمة ويتمنون �أن يكونوا مكانه ،وهو مبغ�ض
لهذه املكانة التي يراها دون مقامه وطموحه,
(م � � � ��اذا َل� �ق� �ي ��تُ مِ � � � َ�ن ال � � ُدن � �ي� ��ا َو�أَع � � َ�ج� � � ُب� � � ُه
�أَ يّن مِب � � ��ا �أَن� � � � ��ا ب � � � ��اكٍ مِ � � �ن� � � ُه حَم � �� � �س� ��ودُ)
•••
ذهب �شراح املتنبي يف �أكرث من وجه يف �شرح البيت التايل ،و�أجدين
اقرب �إىل (الواحدي) الذي يقول �إن املتنبي هنا يخاطب العاذل قائال
له :ك�أنك تتلذذ بال�سهر ومراقبة العا�شق الباكي ،وال ت�ستعذب النوم
الذي فيه خري لك وراحة ،بل الأوىل �أال تتنعم ب�أرق املحبني وهم يبكون
طاملا ال جتد لديك الرغبة يف النوم.
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يف اخلتام ال بد من الإ�شارة �إىل �أن مفردة البكاء ا�ستخدمها املتنبي
بت�صريفات خمتلفة يف قامو�سه ال�شعري ،بينما جند غياب مرادفات
هذه الكلمة عن قامو�سه ،مثل( :النحيب -الن�شيج -النواح) مبختلف
الت�صريفات.
ولكن جند يف قامو�س املتنبي ال�شعري مفردة (الدمع) بت�صريفاتها،
وقد خ�ص�صنا لهذا الأمر درا�سة �أخرى كي يكون مو�ضوعنا هنا �أكرث
حتديدا و�شموال.
•••
لعلنا وفقنا يف تناول جانب م�ستور وغري منظور يف حياة املتنبي
الذي عرف عنه قوة عزميته ،و�صالبة �إرادت��ه ،و�شدة �صربه .وهذا ما
جعل بع�ض جوانب �شخ�صيته تتوارى وتختبئ بني �أبيات ديوانه ،فلم يربز
جانب على قدر بالغ من الأهمية ،وهو رهافة �أحا�سي�س هذا ال�شاعر،
ورقة م�شاعره املفرطة �أحيانا ،لهذا مل مينعه كربيا�ؤه ،و�أنفته ،وخجله،
وغ��روره �أي�ضا ،من التعاطف مع بكاء النا�س وال�شفقة على �أحزانهم،
فبكى معهم .كما بكى يف عزلته عندما فا�ض احل��زن يف قلبه املثقل
بالك�آبة ،فلم يجد متنف�سا �آخر غري ذرف الدموع التي مل ي�أبه �إليها حتى
معظم دار�سي املتنبي مع �أن هذه اللحظات -على قلتها -كانت الأكرث
�صدقا يف حياة هذا ال�شاعر الكبري الذي مازال يف �شعره بع�ض اجلوانب
التي مل ت�أخذ حقها من البحث حتّى الآن.
41

أدب وثقافة

العدد - 2019 /09 - 508 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

�صديقي يغادرين غا�ضب ًا
�سها جالل جودت

م��ع فنجان قهوتي ال�صباحية ،وت��رات�ي��ل ه��دي��ل احلمام الرنج�س متفتحة على غ�صنها ،ريانة ن�شوانة بجمالها ،و�سيف
آ�سر ،جل�ست قرب �أ�صي�ص امللك بطوله الفارع وخ�ضرته الزاهية ينت�صب �شاخم ًا وقد
ي�صبح على الفجر الو�ضيء بتناغم � ٍ
لنبتتني متجاورتني يف �شرفتي ،زهرة كحلته �صفرة �آخاذة يف ر�سم اجلمال .
كالهما متجاوران ،رمبا يتبادالن �أطراف احلديث �سر ًا،
يتغازالن ببع�ضهما ،يبوحان ب�أ�سرارهما دون �أن ندري
ودون �أن ي�ؤذيا بع�ضهما� ،أت�ساءل يف �صمتي :
«ـ ملاذا قدرنا نحن بني الإن�سان �أن ن�ؤذي
بع�ضنا بع�ضا ،ون�شوه �صورتنا الإن�سانية
ب�أب�شع �صنوف الغدر والت�شويه ؟ »
و�أن ��ا يف خ�م��رة ال�ت��أم��ل ال�سحري
يعود �صوت �صديقي �صادح ًا ،م�ؤنب ًا،
معنف ًا ،وهو ي�صرخ يف وجهي :
ـ كيف �سمحت ل��ه؟ مل��اذا �سايرت
الأم ��ر ك�م��راه�ق��ة ال جت�ي��د ح � ّل لغز
�شيطنة الرجال ؟ .
ت�ب��ادل ال���ص��ور ،وال ��رد على امل�ساء
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مت�ضي يف الر�أ�س
مب�ساء ،وال�صباح ب�صباح ،تف�ضلي ،ماهي النتيجة؟
جعلت من نب�ضات قلبه ما �أدخله يف حالة من الهذيان
ونداءات تغلي كالربكان
بجنون ال غفران له ! ! .
ثوري ع�صفاً بطريقي
اقرئي ما كتب ،اق��رئ��ي ،ح�سن ًا �س�أقر�أ �أن��ا رمب��ا ب�صوتي
�صار احلب رفيقي )
ت�ستيقظني ،تفيقني ،تتنبهني ،وب��د�أ يقر�أ بلهجة فيها ت�شدق
ً
ويغادرين �صديقي بال وداع ،هل حقا �أخط�أت ؟ .
بامتهان ال�سخرية :
تردد كتبت رد ًا لهذا ال�شخ�ص الذي حاول �أن ي�سورين
دون ٍ
( من االن�سجام الفكري
ب�أحزانه وحكاية مر�ضه ومر�ض ابنه ،وفج�أة بال مقدمات
تولد املحبة
ي�صدمني مبا �أر�سله ،ي�صدمني مبا كتبه ،وكيال �أبقى فري�سة
يتغري نب�ض القلب
�سهلة ملبتغاه ،على الفور كتبت له :
تتو�ضع �أفكار �شتى
وج ٌع على رداء الق�صيدة
حمورها
�ص ّرح باحللم امل�ستحيل
لقاء وقبلة وعناق
م�ضى يوغل يف �سبك احلروف
�صور من خميال ال ّلب
ك�أين يف �شرعه للهوى �أميل
ت�ستنفر معلنة فو�ضى الر�ؤيا
ال تنادمني ،متهل
ال ترف�ض ثورة جماحمها
ما كل من يهواه قلبك
ال ت�سمع �صوت الرب
�إليك مييل .
ال تقر�أ تعويذة حبٍ
و�صديقي م��اي��زال يف حالة من اال�ستنفار ،ال �أدري متى
�أنهار
�سيفك ح�صار غ�ضبه ويت�صل ب��ي ك��ي نعيد ترتيب �سل�سلة
�أ�سرار
�أفالطونيات �صديق وامر�أة .
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ر�سالة الفن الت�شكيلي
مع الدكتور عمران ب�شنة

أعدت احلوار � :سها �شر ّيف
� ّ

الفن مر�آة املجتمع و �سج ّل احل�ضارات  .والفنان الت�شكيلي عمران
العجيلي حممد ب�شنة له ب�صماته الوا�ضحة واملتميزة بهذا الفن  ..مت ّيز
بقوة �أ�سلوبه يف تعامله مع اللون ومع متا�سك العنا�صر الفن ّية  .تن ّقل بروحه
ولوحاته بني مدن العامل من خالل معار�ضه التي حتمل دفق ًا من روحه
،والتي تركت �صدىً وا�سع ًا على ال�صعيد العربي والعاملي .
وبالإ�ضافة لكونه فنان ًا ت�شكيلي ًا فهو �شاعر وكاتب  ،يتن ّقل بني الألوان
والكلمات لين�سج لنا ن�صو�ص ًا ولوحات �إبداعية  .يحمل �شهادة الدكتوراه
يف فل�سفة النقد الفني الت�شكيلي  .ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم الفنون
بكلية الآداب بالزاوية  .ع�ضو ثابت باللجنة الثقاف ّية بالزاوية .2009
�شارك و�أقام معار�ض عدّة داخلية وخارج ّية .
كان لنا �شرف اللقاء به و�أجرينا معه احلوار التايل :
• م ��ا ه ��ي ر� �س��ال��ة ال �ف��ن ال�ت���ش�ك�ي�ل��ي ؟ وم ��ا ه ��ي م �ك��ان��ة ال�ف��ن
الت�شكيلي و�أهّ ميته يف احل�ضارة الإ�سالمية؟
 ر�سالة الفن الت�شكيلي هي يف م�ضمونها احلقيقي غاية نبيلة حتمل كلهموم وق�ضايا الإن�سان من اجلمال ّية والذوق ّية �إىل الفكر ّية والفل�سف ّية وعلى
ر�أ�سها التعبري عن ق�ضايا الوطن وهموم الإن�سان بحرية دون قيد � ،شرط �أن
تكون ر�سالة الفن تتما�شى والقيم املحل ّية للمجتمع ،وال حتمل يف م�ضامينها
اخل��راب والف�ساد وتخريب ال��ذوق والذائقة  ،فالفن ر�سالة بناء وت�صويب
وت�أريخ  ،وهي تعمل على بناء �إن�سان �سوي متكامل من �أ�سلوبه يف احلياة مع
النا�س والبيت وما ميكن �أن ينعك�س من خالله على الآخرين يف حديثه وملب�سه
ومركوبه وما ميكن �أن ي�ؤ ّثر به يف عامة النا�س من �سلوك حميد  ..الفن �إذن
جت�سدت يف �أعماق الفنان فنقلها مبهارة �شك ًال يراه
ر�سالة من خالل �صورة ّ
الآخرون جمي ًال بقدر م�صداقية الفنان فيه.
 لعب الفن يف ح�ضارتنا الإ�سالم ّية دور ًا كبري ًا خا�صة مع بداية ا�شتدادعودها حيث �أ ّثر الفنان امل�سلم بفنه من ذلك الزمان وحتى اليوم من خالل
تلويناته وزخارفه يف امل�صاحف وخمتلف الكتب العلمية والأدبية ويف العمائر
والق�صور من تزيينات وما تركه الفنان املهند�س املعماري العربي امل�سلم من
روائع جماليات العمارة وفنونها ،والتي ال يزال الكثري منها �شاهد ًا �إىل اليوم
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يف م�شرق ومغرب البالد الإ�سالمية ويف الأندل�س � ..إ�ضافة �إىل فنون اخلزف
والن�سيج  ..وبالتايل �ساهم الفن يف تقريب ر�سالة الإ�سالم للعامل و�أعطى
للعامل �أن العرب وامل�سلمني �أهل ح�ضارة وذوق رفيع و�أنهم قوم ي�صنعون التاريخ
علم ًا وفن ًا ودين ًا.
• م��ا �أوج ��ه الت�شابه وال�ت�ب��اع��د ب�ين ال�شعر ال��ذي تكتبه والفن
الت�شكيلي؟
 ما كتبته يف ال�سابق من ن�صو�ص كانت ن�صو�ص �شعرية فطرية –�أي�أ�شبه ب�صور حلكايات تتحرك حتّى �أنّ �أحد املثقفني الليبيني قال يل مرة ( �أنت
عندما تكتب �أنت تر�سم بلون �آخر ) لذلك فما كتبته من ن�صو�ص �شعر ّية –�إن
�صحت ت�سميتها كذلك _ �أو ق�ص�ص كانت �صور حقيقية من
ّ
تلوينات كثرية لذلك ف�أنا بالفعل �أرى نف�سي �أر�سم
و�أل ّون بالقلم و�أكتب بالفر�شاة  ..لكن امل�سافة بني
التعبري يف الر�سم هو اخت�صار مل�سافة ،ويف حيز
داخل �إطار حمدود� ،أ ّما يف الكتابة فامل�ساحة
الر�سام
تكرب �أك�ثر فقد ي�صل املعنى عند ّ
يف �سطح خمت�صر يظهر كل املعاين � ،أما
يف الكتابة ف�أحيان ًا الن�ص نف�سه يحتاج
ملجلدات �أو عديد الكتب وال�صفحات ..
ووج��ه التباعد �إن كان هناك تباعد ًا،
فهو �أنّ اللوحة مهما كان حجمها �أو
�شكلها �إمن��ا هي تلخي�ص لكثري من
املعاين والعبارات يف �سطوح وخطوط
مل ّونة � ،أم��ا الكتابة فهي لعب على
� �س �ي��اق��ات احل� ��رف ب �ح��ر ّي��ة �أك�ب�ر،
وف�ضح ملعاين قد ال �أقدر على البوح
بها يف الر�سوم والتلوينات  ..وهذا
الت�شكيل هو �شقيق الأدب بكل
��ص��وره فالن�ص الت�شكيلي هو
ن�ص �أدبي بلون �آخر منظور .
• ال � ��ر�� � �س � ��م فن
ب�صري يحتاج
�إىل ع �ن��ا� �ص��ر
ال �ت �ق �ي �ي��م ال �ت��ي
حت�ت��اج�ه��ا ال�ل��وح��ة
ال�شع ّرية فما ر�أيكم
؟ ه��ل حم ��ور ال �� �ص��ورة
الب�ص ّرية يف ال�شعر لديك
له عالقة يف ت�شكيل ال�صورة الت�شكيلية؟
جـ  /1 -ما قلته �سابق ًا ب�أن الن�ص ال�شعري يحمل التعبري نف�سه من
خالل ال�صور التي تُقدم يف اللوحة من ح�س وذوق ومعاناة ومن حب وخري �أو
�شر ومعان وقيم ب�صور تختلف يف التقدمي فهذه ال�صور نراها يف اللوحة مل ّونه
ويف الكتابة ن�ص خمطوط  ..الأوىل قراءتها بالعني من خالل ال�شكل ،والأخرى
تُقر�أ بالعني من خالل حروف ولغة �أي ًّا كانت عرب ّية �أو غريها لكن املعنى يف
النهاية واحد .
 /2عندما يكتب فنان ت�شكيلي ن�ص ًا يكون الأمر خمتلف ًا على ما يكتبه
كاتب �آخر وهنا بالطبع �ستختلف املعايري التقييم ّية والنقد ّية حيث �أن التقييم
ٌ
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قد يتقارب وقد يتباعد من خالل اختالف الكاتب ونوع الن�ص وحتى الأ�ساليب
،فاملدار�س النقد ّية تختلف من مو�ضوع لآخر ومن ن�ص لثاين و�أحيان ًا تلتقي
يف كثري اجلوانب خا�صة و�أنّ معظم املدار�س النقدية ول��دت ت��و�أم لل�صورة
الت�شكيلية والأدب ّية.
• ما هو الرابط بني ثنائية ال�ضوء واللغة يف لوحاتك؟
 ال�ضوء عامل رئي�سي للعمل الفني الت�شكيلي خا�صة الواقعي �أو الكال�سيكيهذا �إن مل نقل كله  .فال�ضوء جزء ال يتجز�أ من مكو ّنات �أي لوحة وهو �أبرز
عالمات جناحها  ..و�أنا لوحاتي بد�أتها بالواقع ّية وكنت �شديد الرتكيز على
هذا اجلانب ،وكذلك ر�سمتُ لوحات �ضباب ّية فهي تعتمد ن�ص ًا واقعي ًا ّمت جتريده
لكن ال�ضوء َ
ظل باقٍ من خالل غمامات التلوين ليفرز يل مالمح العنا�صر
املك ّونة للوحتي ال�ضباب ّية  ،وكذلك احلال يف لوحاتي التجريد ّية
الكاملة مل يفارقها ال�ضوء فهو موجود فيها و�أحيان ًا
بجزالة � ..أما لوحاتي التي تعتمد الكوالج �أو الرمل
فهي حالة �أخ��رى تعتمد �ضوءها من خالل زاوية
املتفرج « املتلقي « وم�صدر ال�ضوء املوجود يف تلك
اللحظة .
• م��ا ه��ي ح ��دود ت ��أوي ��ل ال �� �ص��ورة م�ق��ارن��ة
باللغة؟
 �أن��ا �أف�ه��م ب ��أن ال�ت��أوي��ل ه��و ي��أت��ي بعدقراءة ال�صورة �أو ال�شكل ،والت�أويل قد يكتفي
ب�أن يكون حتلي ًال عادي ًا �،أو قد يكون حتلي ًال
نقدي ًا ،وه��و م��ا يدخل حت��ت �إط��ار مدر�سة
من مدار�س النقد القدمية منها �أو احلديثة
 ..لكن ي��رى الكثريون �أنف�سهم حمللني �أو
ن ّقاد ،ولكن �أق��ول ب ��أنّ ذلك من ق ّلة وجود
ن ّقاد حقيقيني ،فمثل ه��ؤالء لي�سوا بن ّقاد
بل خمربني فقط ،لأن النقد يف حقيقته
وجد من �أجل الو�صول للنجاح الأمثل ولي�س
للهدم .
   وعليه ف�أنا �أفهم الت�أويل ب�أنهّ
التحليل  ،والتحليل ه��و ال��رف��ع من
م�ستوى العمل ومكانته .
• ه��ل ث�ق��اف��ة ال �� �ص��ورة حت�ت��ل م��رك��ز
ال�صدارة اليوم بينما الت�أثريات احل�س ّية
الأخرى �أ�صبحت مك ّمل لها؟
 احل�س موجود دائم ًا وهو عن�صر يوجدعند اجلميع ولكن بتفاوت بني النا�س  ،واحل�س
هو جزء هام يف وج��ود الإن�سان ،فللح�س مركز
احل�سي �أو
يف ج�سم الإن�سان ككل ُ ،و�س ِّمى باملركز ّ
ال�شعوري  ،وال�صورة ال ميكن �أن ن�ستوعبها �أو نتفاعل معها �أو ننفعل بها ما مل
نح�س بها  ،كيف ميكن �أن نقول عن �شيء ما جميل �أو لإن�سانة ما �أنت جميلة
ّ
ما مل ن�شعر من خالل حا�سة الب�صر بجماله �أو جمالها  ،وثقافة ال�صورة
هي من ثقافة الب�صر والإح�سا�س  .احل�س ي�سبق كل �شيء  ،لذلك فالثقافة
تراكم معريف جلملة الأحا�سي�س واملعارف اجلميلة من خالل الأ�شكال وال�صور
والأقوال املتعدّدة  ..عليه فح�سب ر�أيي كفنان وككاتب احل�س ي�سبق ال�صورة
وثقافة ال�صورة  ،ال ّلهم �إ ّال �أنّ ال�صورة دائم ًا ت�سبق بوجودها املادي لكن الثقافة
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التي ت�صل لنا من خاللها ت�أتي فيما بعد الإح�سا�س بها واحلكم عليها.
• هل برامج الر�سم التي مينحها لنا الكومبيوتر مع جمالياتها
التي يمُ كن �أن تكون بديال لها عن �إبداع الفنان اخلطاط ؟
 �إذا ما �أردنا �أن نقول باخلط فقط فالكالم ذو وجهني :الأول – احلرف العادي املنقول وب�صوره و�أمناطه العديدة لكن يف تفنن
مثلما هو يف اللوحات الإعالنية املختلفة ،فهذه مهارة حرف ّية ،واحلا�سوب قد
خدم احلرفيني ّ
اخلطاطني كثري ًا من خالل امل�ص ّممني لهذه اخلطوط والتي
َ
تكون بعيدة عن املهارة وحتى الإح�سا�س ،وبعيدة عن جمال احلرف .
الثاين – احلرف الفني والغري مقروء يف �سياقاته املعتادة ولكن يف �صور
جمال ّية ويف �شكل �أ�شبه بالهارموين يف املو�سيقى من خالل عالقات حرف ّية
وعالقات لون ّية متجان�سة فهذه ال تخرج من احلا�سوب بروح فنان ،ويف احلقيقة
ح�سي ملهارة يد وروح وعقل � ..إبداع ذاتي غري مربمج م�سبق ًا
ي�ضل الإبداع نتاج ّ
.
�   أم��ا ما يتعلق بالر�سم باحلا�سوب فالت�شكيل يكون عندها خالي ًا من
الإح�سا�س بالرغم من قيام البع�ض بالر�سم به �إال �أ ّنه خال من الروح  ..الل ّهم
�إال يف الت�صميم املختلف فيمكن ذلك .
• النقد من �أهم العنا�صر امل�ؤثرة يف الفن الت�شكيلي فهل و�صل
النقد مرحلة التخ�ص�ص �أم �  أغلب ما هو متوافر من النقد
بعيد عن البحث واالهتمام و املنهجية واخل�صو�صيات الفنية
وعالقتها باملجتمع واملتلقي ؟
 بالت�أكيد النقد عن�صر م�ؤثر غايته النجاح واالرتقاء بالعمل الفنيالت�شكيلي ،وقد و�صل عند الن ّقاد الغربيني منزلة مقدّ�سة يف الفن ،ولكن ما
هو موجود عندنا ك�شرقيني وكعرب حتكمه ق�ضايا وعوامل خمتلفة  ،و�إنْ �س ّلمنا
بوجوده فهو موجود بن�سب تتفاوت ح�سب درجة التعلم والثقافة املحل ّية يف كل
قطر عربي من واحد لآخر ،لكن طابع املجاملة هو ال�سائد  ،واملرا�ضاة للبع�ض
على ح�ساب العمل نف�سه ،وعلى ح�ساب املتلقني وت�شويه ًا للثقافة والواجب
،وبعيد ًا عن املنهجية العلم ّية وخ�صو�صية العمل الفني  ..ويف م�صر توجد
م�ؤ�س�سات علم ّية عليا تد ّر�س علم النقد .
• لقد �أق�م��ت ع��دة معار�ض يف �أوروب ��ا فكيف ك��ان تلقي الأوروب��ي
للوحاتك ؟
• وهل كانوا مييزون بني اللوحة التقليدية واللوحة احلديثة ؟
 عر�ضت يف العام  1989بقرب�ص يف معر�ض جماعي لفناين الزاويةمدينتي باملركز الثقايف الليبي وكان بحق معر�ض ًا رائع ًا �شهد به القبار�صة
واجلالية العربية هناك  ،و�شاركتُ مبركز الدرا�سات الإ�سالمية ب�أك�سرت ويف
لندن يف عام  ، 2001وقد ح��اورين بع�ض املهتمني هناك و�أعجبوا بلوحاتي
ال�ضباب ّية من خالل مو�ضوعاتها و�أ�سلوب التلوين � .أما يف فرن�سا 2007 -
ف�ضم املعر�ض ف ّنان �شاب من تون�س وفنانني مغربيني مقيمني هناك ،وفنان
ّ
فرن�سي معروف ،وعندما زار م�س�ؤول الوالية املعر�ض طلب االبقاء على املعر�ض
لأ�سبوعني بد ًال من �أ�سبوع بعد ما ّاطلع على �أعمايل ،وبالفعل �أُب ِلغت بذلك حيث
مل �أكن موجود ًا �ساعة زيارته وا�ست�أذنوا مني يف الإبقاء على املعر�ض وبالفعل
ّمت ذلك .
 /2لوحاتي خا�صة يف بريطانيا وفرن�سا مل تكن تقليدية بل فيها البحث
اللوين من خالل مو�ضوع ين�ش�أ من ن�ص واقعي يج َّرد بالتلوين �،أو �ضبابي
جتريدي من �أ�سا�سه .
• هل �ساعد هذا الفن على تالقح الثقافات و �أعطى �صورة �أو�ضح
عن ثقافتنا العر ّبية ؟
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 الفن ر�سالة مفتوحة على العامل وميكن �أن ت�ؤدي دور ًا �إيجابي ًا �أو ت�ؤديدور ًا �سلبي ًا  ..والفن هو خربة تبادل ،وو�سيلة معرف ّية �أ�سهل من غريها لنقل
الثقافة بني ال�شعوب ،والفن ر�سالة بني ال�شعوب ومثل ه��ذا ما قاله يل يف
معار�ضي التي �أقمتها يف م�صر الفنان الكبري والناقد رئي�س جمعية الن ّقاد
بالقاهرة « كمال اجلويلي « وه��و يفتتح معر�ضي ال�شخ�صي الأول ، 2003
والفنان الكبري والكاتب والأ�ستاذ اجلامعي « جمال قطب « يف معر�ضي بقاعة
نقابة الفنون الت�شكيلية امل�صرية يف العام  :: 2004معر�ضك ر�سالة الفن
الت�شكيلي الليبي مل�صر « .
   بالطبع الفن الت�شكيلي العربي نقل من خالل املدار�س الفن ّية املمار�سة
عرب ال�ساحة العرب ّية �صورة وا�ضحة عن الأ ّم��ة من خ�لال ال ّلوحة والنحت
وخمتلف الفنون التطبيقية الأخرى مدى عظمة الأ ّمة العرب ّية لكن ب�أ�ساليب
مك ّررة م�صدرها غربي وهذا ما �أت�أ�سف عليه لوال ال�شكل الذي ّمييز بع�ض
الأعمال الفن ّية العرب ّية عن الأعمال الغرب ّية خا�صة يف الأعمال التقليد ّية ما
كنا لنعرف هويتها من �أين � ..أين املدر�سة العربية احللم ؟  ..الن�ص املتكامل
عربي ًا ؟ �أين و�أين ؟
ً
• املدار�س الفنية تن�ش�أ يف الغرب دائما  .ملاذا مل ي�سهم الفنانون
العرب يف �إحداث مثل هذه املدار�س؟
 املدار�س الفن ّية لو رجعنا معها للخلف بعيد ًا لقلنا التايل � :إنّ الفن يفعمومه هو فن �إن�ساين لكن وبقرارة خواطرهم كغربيني �شهدوا لنا ب�أن والدة
بواكري الفن قد جاءت من بالدنا العربية واالفريقية  ،وهنا ما �س�أقوله رمبا
munrakae
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ت�ستغربون ،وهو �أنّ الفن عرفه الإن�سان لأول مرة من الفرتات التي �سبقت
الع�صر احلجري الأ ّول بكثري يف منطقة رمبا جمهولة عند الكثريين لعدم
االهتمام بالكتابة ولأ�سباب كثرية ،لكن الباحثني الغربيني هم من قالوا ذلك
و�أ�سبقوها على فنون الرفيريا وغريها وهي الفنون ال�صخرية مبنطقة اكاكو�س
وتا�سيلي يف قلب ال�صحراء حالي ًا ،والتي كانت من فرتة ت�سبق اخلم�س وثالثون
�ألف �سنة تقريب ًا منطقة تغمرها املياه  .وفنون الأكاكو�س ثروة فنية كبرية
الزالت �شاهد ًا حتى اليوم ،وهي تعبرّ عن حياة �إن�سان ذاك الزمان بكل ما
فيها من بدائية .
و�أعقب ذلك ب��آالف ال�سنني ح�ضارة متازجت ما بني ال�سكان املحليني
والقادمني من جنوب �أفريقيا ومن �أثيوبيا والذين ك ّونوا ح�ضارة جرمة بو�سط
ليبيا وهي التي عرفت قبل غريها ،وعلى العك�س مما يقوله امل�صريون حيث
�أن اجلرمنت �سبقوا بفرتات زمنية بعيدة فعرفوا فتون ًا عديدة منها  :الفنون
املعبد ّية واملدفن ّية والأهرامات ،وفنون التحنيط ،وفنون الزينة ،و�أهم من كل
ذلك �أ ّنهم هم من �أول من عرف فن �صناعة العربات التي تتحرك على عجالت
تدور ت�سمى بالدوارة ،والكثري من فنون الت�صميم والتي منها �شعار اخلطوط
اجلوية الليبية  ..واجلرمنت عن طريقهم نقلت كل هذه املعارف للم�صريني
فيما بعد عندما ت�أ�س�ست الدولة امل�صر ّية القدمية ثم الإغريق والرومان .
ولو عدنا �أدراجنا للح�ضارة الإ�سالمية قلي ًال لوجدنا الفن الوا�سطي “
مدر�سة وا�سط “ لإبراهيم الوا�سطي بالعراق و�أثارها الزال��ت ت�شهد عليها
 ..ولكن امل��دار���س الغرب ّية احلديثة ما قامت �إال بعد �سفر كثري من الفرق
munrakae
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واجلماعات الفن ّية الت�شكيل ّية  -وفيما ي�سمى بامل�ست�شرقني  -والذين ا�ستلهموا
مدار�سهم من الفن العربي والإفريقي وال�شرقي عموم ًا  ..يف حني �صار فن ّانونا
يتّجهون نحو امل�ستحدَ ث تاركني الأ�صل وهو النبع واملعني احلقيقي فنوننا املحل ّية
والتي ميكننا �أن نبتكر ون�ؤ�س�س منها الع�شرات من املدار�س ،لكن املبدعني الآن
والإن�سان العربي عا ّمة اعتمدوا �أ�سلوب ال�شيء اجلاهز ومل يرغبوا يف العمل
اجلاد من �أجل الهو ّية وال�شخ�ص ّية املحل ّية العرب ّية ،ف�صرنا تابعني لكل ما هو
جاهز ،وهذه الثقافة زرعها الغرب ّيون فينا ،لنعود �إليهم ون�ستجديهم �أ�شياءهم
 ..وهنا �أت�ساءل � :أين نحن من �أنف�سنا ؟ من مكاننا ؟ ما موقعنا من الإعراب ؟
من العامل ؟ ثوب بال بدن ؟ بدن بال هوية ؟ بدن بال روح وال عقل ؟.
الفنانون العرب تابعون ل�شيئني � :إما للثقافة التي ت�أثروا بها على ال�صعيد
الفني وعلى خمتلف الطبقات االجتماعية  ،و�إم��ا من الناحية ال�سيا�سية
وجمل من املحاذير �إ�ضافة �إىل
للوطن العربي ،ومنع ه��ذا وت��أوي��ل ذاك ُ ،
قتل الرغبة يف االبتكار للفرد واجلماعة يف كثري من ال�ساحات العرب ّية .
• يقول الفنان الت�شكيلي عبد الهادي �شال �:إن ال ّلوحة تقول �أك�ثر مما
يقول القلم « « حتى و�إن ّ
متت ترجمة ما يقوله القلم �إىل لغات �أخرى  .فما
ر�أيكم ؟
 قد نحتاج �إىل ع�شرات الكتب لتعبرّ عما تعبرّ عنه لوحة ما ..والفر�شاة�سيف �أقوى من كل �سيف و�أ�صرم لأ ّنها تعبرّ با ّللون واخلط  ،ويف اخت�صارات
ّ
تلخ�ص اللحظة والزمان واملكان وكل ما يف اخلواطر .
ّ
ور�أي��ي يف املو�ضوع � :أنّ اللوحة لغة العامل تُقر�أ من لون وتكوين خطي
ّولي�س بحرف قد ال يعرف �إال الق ّلة قراءته ،ومهما ترجم املرتجمون فالزمن
للو�صول للمعنى عند اللوحة ومن خالل خطاب الفنان �أ�سرع من كل خطاب
و�أقل جهد ًا .
• يقال ب�أن احل ّرية �شرط الإبداع ولكن هل من املمكن �أن يكون
الفنان احلر ذاتياً مبدعاً و�سامياً من دون املحافظة على حرية
الآخرين ؟
 نعم الإب��داع ي�شرتط احلرية يف التعبري فاملبدع هو من يتخ ّيل ويتّ�سعخياله وال يتوقف عند حد  .ولكن �إن ُك ّلف فنان بالعمل �ضمن �إطار حمدد فهنا
توجه معني وم�س ّي�س وخال من روح االبتكار والتجديد وبعيد ًا
ي�صبح العمل نتاج ّ
عن الذات املتط ّلعة وامل�ستك�شفة  ،والفن احلقيقي لي�س تطبي ًال �أو ثناء ولكنه
روح نابعة من الأعماق وروح ال�صدق وال�شفافية .
   الفنان احلقيقي لي�س مبتعدٍ على حريات الآخرين وحقوقهم �أو �أفكارهم
بل هو م�ستك�شف من تاريخ وما�ضي وحا�ضر �شعبه ،والفنان انتماء  ،وال ميكن
للفنان �أن ينال من حر ّية غريه وبالتايل لو ّمت ذلك لن يكون ف ّنه نبي ًال  ،والفن
ويتفجر من ق�ضاياهم مغمو�س ًا
الذي يبقى هو الفن الذي يالم�س حياة النا�س ّ
بهمومهم وتط ّلعاتهم .
• يتجه امل�شهد الت�شكيلي العربي نحو االن�صهار يف بوتقة امل�شهد
الت�شكيلي العاملي � .أال ي��ؤث��ر ه��ذا على الهوية وال�شخ�صية
املحلية؟   
 ال عيب ب�أن ن�ستفيد من جتارب وخ�برات الآخرين وثقافتهم ولكن النفقد تراثنا ونف ّرط يف هويتنا � ..أن ن�ستفيد من التقنيات التي و�صلوا �إليها
ومعرفة م�ستوى خطابهم الفكري ككل هذا لي�س عيب ًا ،لكن العيب �أن نرتك ما
لنا ون�صبح تابعني ..ولو مت ّكن كل مبدع عربي �أن ي�ستلهم غنائيته يف اللوحة من
حملي
تراثه ومو�ضوعاته التي يعي�شها وبلورها لي�صل بها �إىل احلداثة ملو�ضوع ّ
ورمبا لأ�سلوب جديد ي� ّؤ�س�س ل��والدة مدر�سة �أو مفهوم حملي فذلك مبتغانا
كعرب ومق�صدنا يف الت�شبث وتثبيت هويتنا .
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إﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ  -ﺣﻔﻈﻪ اﷲ

ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﺠﻠﻮس اﻟﻤﺠﻴﺪ
داﻋﻴﻦ اﷲ أن ﻳﺤﻔﻆ ﺳﻤﻮﻩ وﻳﺮﻋﺎﻩ وﻳﻤﺘﻌﻪ ﺑﻤﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ
ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺨﻴﺮ واﻟﻌﻄﺎء

ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺄﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت
إﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ  -ﺣﻔﻈﻪ اﷲ

ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﺠﻠﻮس اﻟﻤﺠﻴﺪ
داﻋﻴﻦ اﷲ أن ﻳﺤﻔﻆ ﺳﻤﻮﻩ وﻳﺮﻋﺎﻩ وﻳﻤﺘﻌﻪ ﺑﻤﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ
ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺨﻴﺮ واﻟﻌﻄﺎء

DUBAI

ABU DHABI

FARDAN BUILDING, AL WASL AREA. SHEIKH ZAYED ROAD, DUBAI, UAE

ABU DHABI, EMIRATS ARABES UNIS

TEL. : +971 4 3383138

TEL. : +971 2 652 4888

P.O. BOX. 414219 DUBAI SHOWROOM NO. 04, AL

P.O. BOX 129397, OFFICE NO. 504, SILVER WAVE TOWER, MINA ROAD

FAX : +971 2 652 4890
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ﺑﻧك ﺑﻲ أوﻛﻲ إﻧﺗرﻧﺎﺷوﻧﺎل ﺗﮭﻧﺊ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
ﺑﯾوﻣﮭﺎ اﻟوطﻧﻲ

ﺑﻧك ﺑﻲ أوﻛﻲ إﻧﺗرﻧﺎﺷوﻧﺎل

BOK International Bank

اﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ  -ﺷﺎرع زاﻳﺪ اﻷول -W9 - C5B,أﺑﻮﻇﺒﻲ  -اﻷﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ص ب 42253 :
ت +97123041777 :
ف +97126391400 :
E: contactus@bokintl.ae

Zayed the First St.W9 - C5B, Khalidiya
Abu Dhabi - UAE,
P.O. Box 42253.
T: +971 2 3041777
F: +971 2 6391400

ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺄﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت

إﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
 ﺣﻔﻈﻪ اﷲ- رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ

ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﺠﻠﻮس اﻟﻤﺠﻴﺪ
داﻋﻴﻦ اﷲ أن ﻳﺤﻔﻆ ﺳﻤﻮﻩ وﻳﺮﻋﺎﻩ وﻳﻤﺘﻌﻪ ﺑﻤﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ
ﻟﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺨﻴﺮ واﻟﻌﻄﺎء

Global Orbit Engineering FZ LLC
Formerly known as Global Oil Equipment FZ LLC

Dubai, U.A.E.
T: +971 4 2715924
F: +971 4 2715926
RAK Free Zone, U.A.E.
T: +971 7 2432666
F: +971 7 2432667
Website: www.novaind.com
Email info@goefze.com

Is a steel fabrication company, established on February 2010 in
RAKIA Free Zone, Ras Al-Khaimah, UAE. Since then, GOE showed
steady growth on the bedrock of professional & technical leadership of
owners in the Field of Steel Fabrication, Storage Tanks Pipe Racks
Pipeline Fabrication & Oil Sector steel works. GOE also Extended
their activities towards Pre-Engineering Buildings & Structural Steel
fabrication such as Industrial, Commercial, warehouse Car parking
and facility Buildings, Walkway Bridges Fabrication,. GOE has a fully
Equipped factory inside RAKEZ economic Zone, with adequate work
force comprises of highly skilled Estimation Engineers, Design
Engineers, Steel Detailers, Supervisors and Skilled workers with rich
experience In the respective ﬁelds.

Atlas Medical was founded in 1975 in the UAE. Our
philosophy is to ensure that the best solutions are
available for the Healthcare sector in the UAE and this
is achieved by importing and distributing
state-of-the-art medical equipment, medical device
Dubai
Sheikh Mohd. Bin Rashid Humanity & Charity Building
1st Floor 103, Amman Street
Opp. Lulu Village - Muhaisnah 4
Al Qusais, Dubai
Phone: +971 4 2554522
Fax: +971 4 2554566
E-mail: atlas@atlasmedical.ae

Abu Dhabi
Al Masaood Towers
Hamdan Street, PO Box 46200
Abu Dhabi, UAE
Phone: +971 2 621 7732
Fax: +971 2 621 6410
E-mail: atlas@atlasmedical.ae

ا
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

ﻧﺗﻘدم ﺑﺄﺳﻣﻰ آﯾﺎت اﻟﺗﮭﺎﻧﻲ واﻟﺗﺑرﯾﻛﺎت
إﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو

اﻟﺷﯾﺦ ﺧﻠﯾﻔﺔ ﺑن زاﯾد آل ﻧﮭﯾﺎن
رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ  -ﺣﻔظﮫ ﷲ

وإﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو

اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺑن راﺷد آل ﻣﻛﺗوم
ﻧﺎﺋب رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ  -رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء  -ﺣﺎﻛم دﺑﻲ  -رﻋﺎه ﷲ

وإﺧواﻧﮭﻣﺎ أﺻﺣﺎب اﻟﺳﻣو أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻺﺗﺣﺎد ﺣﻛﺎم اﻹﻣﺎرات
وذﻟك ﺗﻘدﯾراً ﻟﻠﺟﮭود ﺳﻣوھم اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ودﻋم ﻣﺳﯾرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ
راﺟﯾن ﻣن اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘدﯾر أن ﯾوﻓق ﺳﻣوھم ﻟﻣﺎ ﻓﯾﮫ اﻟﺧﯾر ﻟوطﻧﻧﺎ اﻟﻌزﯾز

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

With considerable ongoing investment, Bubble are proud to
deliver DREAM laundry – a comprehensive 21st century
offering managed by our specialist European laundry operating
team who bring a vast heritage of knowledge, experience and
success, helping Bubble deliver ‘simply better laundry’.
We operate to internationally recognised standards with accreditation to ISO 9001; our Health & Safety policies are in line with
BS OHSAS18001 and we are achieving new environmental
standards as we work towards ISO 14001.
As we become the UAE’s largest and most technologically
advanced laundry, our vision is to work with customers to help
deliver their brand promises. It’s not just about providing a
world class laundry service, it’s about combining all our expertise with their business aspirations to help everyone achieve
greater success.
PO Box 52260,
Abu Dhabi, UAE,
Tel :+971 2 496 9494
Email info@bubbledreamlaundry.com

Jumbo Line Shipping Agency (JLSA) was eﬆablished in Dubai, United Arab Emirates
in 1985.
The company is holding accreditation of ISO 9001 and is member of Dubai Shipping
Agents Association (DSSA) from the date of eﬆablishment.
Accordingly the foundation of the company is to provide safe, eﬃcient and smooth sea
transportation and marine services to our trading partners.

Ship to Ship

Chartering Tanker Vessels

Transfer of Oil Products

Tel: +9714 2213102

Fax: +9714 2214187

Email: shipping@jumboline.com

jumboltd@emirates.net.ae

P.O. Box: 16158, Dubai-U.A.E.

Telex: 46768 JUMBO EM

نوافذ
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الأر�ض ..
كوكب احلياة العاقلة

هذه الأر�ض التي نعي�ش عليها ب�سهولها وجبالها ومدنها وقراها
وبحارها وحميطاتها الوا�سعة ،ا�ستوطنها الإن�سان منذ �آالف ال�سنني.
و�شهدت منذ ت�شكلها قبل مليارات ال�سنني رحلة طويلة يف الكون
مرت خاللها بتغريات هائلة ..و�شهدت رحلة احلياة لأول مرة منذ
 /2700 /مليون �ستة فكيف بد�أت رحلة الأر�ض؟
كانت الأر�ض يف البداية على درجة كبرية من ال�سخونة ،ونتيجة
للعمليات التي جرت يف ال�صخور الباطنية ،تبخرت ال�سوائل املعدنية
املحبو�سة ،وت�صاعد البخار الذي جتمع حول الكوكب و�ألقى ظله
املعتم عليها .ولزمن طويل كان الغالف اجلوي �ساخن ًا.
ثم تكاثفت قطرات البخار و�سقطت على الق�شرة ال�ساخنة
املتوهجة ثم تبخرت من جديد وتكررت العملية طوي ًال .و�ساعد هذا
الهطول املتدفق للمطر ،على تربيد الق�شرة ،وعلى نفاذ احلرارة �إىل
الطبقات العالية من جو الأر�ض حيث ت�سربت �إىل الف�ضاء اخلارجي
وظلت كتل ال�سحب املرتاكمة ال�ضخمة لعدة �آالف من ال�سنني معلقة
فوق الأر�ض ،حتول دون و�صول �أ�شعة ال�شم�س �إىل �سطحها.
و�أخري ًا  ..جاء اليوم الذي �أمكن فيه لقطرات املاء �أن تظل
�سائل ًة متلأ فجوات الكوكب اخلايل الأجرد� ،إال من ال�صخور
املتوهجة احلارة.
تدفق املطر بغزار ٍة عظيمة وحدث جتمع للمياه ومل يحدث مثل
32

د .طالب عمران

هذا التجمع يف �أعظم طوفان يف التاريخ ..ورمبا امتد هذا املطر
الغزير ل�سنوات طويلة زادت عن ماليني ال�سنيني وهكذا ت�شكلت
البحار واملحيطات .لي�س كوكب الأر�ض �سوى كوكب �صغري من
املاليني املاليني من بني الكواكب ال�سيارة التي تنت�شر يف الكون.
تدور الكواكب حول النجوم ،والنجوم ت�شع ال�ضوء واحلرارة
وهي خمتلفة بحجومها و�أعمارها ،و�شم�سنا جنم متو�سط بحجمه،
ت�شكلت منذ مليارات ال�سنني من جراء تكاثف ال�سحب الغازية
الرتابية� ،أخذت ذرات الرتاب بالتجمع م�صطدمة بع�ضها ببع�ض،
فارتفعت حرارتها بالتدريج وبد�أت املواد بالتفاعل التدريجي حمول ًة
الهيدروجني �إىل هيليوم ومنطقة كميات هائلة من الطاقة.
قطر كرة ال�شم�س نحو (  )865380مي ًال  ،وهو �أكرب من قطر
الأر�ض بـ (  )109مرات  ،وحجم ال�شم�س �أكرب من حجم الأر�ض
مبليون مرة ،وتدل احل�سابات �أن الهيدروجني يلزمه نحو خم�سة
مليارات �سنة حتى ينفذ وعندها ت�صبح ال�شم�س قزم ًا �أبي�ض ي�صغر
حجمها ويت�ضاءل  ،ثم تعود من جديد وتكرب منتفخة لتبتلع الكواكب
كج�سم معتم بني جنوم
حولها ،وت�ضمحل بالتدريج ليجرفها التيار
ٍ
ال تزال باقية ت�شع.
تبعد ال�شم�س عن الأر�ض (  )93مليون ميل وي�ستغرق �ضو�ؤها
لي�صل �إلينا �أكرث من ( )8دقائق .وما يزن على الأر�ض كيلو غرام ًا
munrakae
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واحد ًا يزن على ال�شم�س (  )28كيلو غرام ًا .
حرارتها يف املركز(  ) 20مليون درجة مئوية  ،وعلى ال�سطح
( )6000درجة مئوية..
لو �سخنا قطعة معدنية  ،ولنفر�ض �أنها قطة نقود� ،إىل حرارة
مركز ال�شم�س ف�ستبلغ حرارتها ما يكفي لأن جتعل كل كائن حي
على بعد �آالف الأميال ي�ضمر ويذبل .ولو ت�صورنا �أن بني الأر�ض
وال�شم�س �أ�سطوانة من الثلج ،قطرها ميالن و�سلطنا عليها حرارة
ال�شم�س كلها دفعة واحدة ف�إنها �ستذوب يف ثانية وتتبخر يف ( ) 8
ثوان ..
وال�شم�س ت�شع �ضوء ًا وحرارة فتغذي احلياة على الأر�ض
ولوالها النعدمت �أ�صول احلياة ..بعد خم�سة مليارات �سنة �سينفذ
الهيدروجني من ال�شم�س  ،في�صغر حجمها ثم تكرب وحتمر حتى
تبتلع عطارد والزهرة الأر�ض واملريخ ..قبل �أن تت�ضاءل بالتدريج
وماذا �سيحدث للب�شرية عندها �إن بلغ تطورها التقني حد ًا ميكنها
من االنتقال �إىل جمموعة �شم�سية �أخرى �إىل كوكب يدور حول جنم
فتي قوي ال�ضوء واحلرارة.؟ عندها �ستظل ح�ضارتهم متوهجة
وم�ستمرة.
ولكن من ال�صعب فع ًال الإجابة عن مثل هذا الت�سا�ؤل لأن بيننا
وبني نفاذ مادة ال�شم�س وحتويلها �إىل ج�سم معتم (  ) 5000مليون
�سنة وهو رقم هائل يف عمر الإن�سان.
�إن كوكب الأر�ض هو ثالث الكواكب بعد ًا عن ال�شم�س ..فيه
اختزنت �أ�سرار احلياة وقامت ح�ضارات واندثرت
وا�ستمر يف م�ساره عرب الع�صور
يكتنز بال�شوائب

munrakae
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التي يجمعها من الكون وهو يف رحلته الأبدية مع املجموعة ال�شم�سية
واملجرة يف كون وا�سع ف�سيح الأرجاء.
بعد هذه املقدمة وفيها من اخليال العلمي الكثري تعالوا نبد�أ
رحلتنا مع �شكل �آخر من �أ�شكال اخليال نت�صوره نحن..
لو ت�أملنا �صفحة ال�سماء يف ليلة �صافية من الغيوم ،غري
مقمرة ،لطالعتنا �أعداد ًا هائلة من النجوم املتلألئة املتباينة
اللمعان ،تزين �صفحتها ،موزعة بتجمعات خمتلفة يف القبة
ال�سماوية ،ويبدو درب التبانة كخط متكاثف من النجوم وال�سحاب
الكوين ،يقطع ال�سماء من �أق�صاها �إىل �أق�صاها ،فما هو العدد
الذي ميكن �أن ت�صل �إليه ب�شكل تقريبي؟
لنفر�ض �أننا يف منطقة �سهلية – �صحراء مث ًال – لي�س فيها من
�أ�شجار مت�ساقمة� ،أو تالل �ضخمة ف�إن ب�إمكاننا عندها �أن نعد نحو (
 )3000جنمة .ترى بالعني املجردة ،ومعلوم �أن جو الأر�ض مهما كان
نقي ًا �صافي ًا … يحجب  3000جنم ،وملا كنا نعد النجوم يف ن�صف
القبة ال�سماوية ،ف�إن النجوم التي ميكن �أن ترى بالعني املجردة يف
ال�سماء كلها – من الأر�ض – ال يزيد عن (  ) 6000جنم ،وملا
كانت دائرة ال�سماء كلها هي ( )360درجة فيمكن ح�ساب م�ساحة
ال�سماء الكلية التي تبدو من على الأر�ض ككرة حتيط بها  ،فرنى
�أنها (  ) 41200درجة مربعة تقريب ًا .وبذلك ن�ستطيع �أن نقول،
ب�أن هناك جنم ًا واحد ًا لكل () 9.6
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درجة مربعة من ال�سماء ،كما ترى
بالعني املجردة من الأر�ض.
وماذا لو ت�أملنا ال�سماء بالعني املجردة،
من على القمر ،جارنا القريب الذي ال يبعد
عن الأر�ض �أكرث من (� ) 400ألف كيلو مرت
(�أي نحو ع�شرة �أ�ضعاف حميط الأر�ض
يف منطقة اال�ستواء) ما هو العدد الذي
�أن نراه من النجوم ونحن فوق القمر؟ ما
من �شك �أن عدد النجوم �سيزداد كثري ًا لأن
القمر لي�س له غالف جوي ،و�ستبدو مليئة
بالنجوم الالمعة يف �سماء داكنة ولن نرى
تلأل�ؤ ًا يف النجوم لأن ظاهرة التلأل�ؤ تظهر
لنا على الأر�ض ب�سبب اختالف الكثافة يف
جو الأر�ض .وت�صبح النجوم التي ال ترى من
الأر�ض لقلة ملعانها ،وهي من الدرجة ( 6.9
) مث ًال وحتتاج ر�ؤيتها لنظارة قوية ،ظاهرة
يف �سماء القمر ،وحتى الــدرجة ( ) 6.5
ف�إن ب�إمكاننا متييز النجوم من على القمر،
لعدد يبلغ نحو ( ) 6000جنم ولأنه لي�س
للقمر غالف جوي ف�إن عدد النجوم هناك
34
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يزيد عما يرى من الأر�ض بنحو ال�ضعف.
قد تبدو هذه احل�سابات �صعبة لدى
القارئ العادي لكنها ح�سابات ميكن
الو�صول �إليها بقليل من املعرفة بعلم
احل�ساب ..والت�أمل الكوين والرغبة يف
املعرفة ،ال متنع القارئ من حماولة التعلم
واكت�ساب املزيد من اخلربة يف االطالع على
علم الفلك.
لو تخيلنا �أننا بوا�سطة ما ،انتقلنا للحياة
على كوكب يدور حول جنم يقع يف مركز
جمرتنا التي �شبهناها من قبل بالعد�سة..
يف املركز تكون  -النجوم متكاثفة – فلو
حدقنا يف �سماء الكوكب الذي نفرت�ض �أننا
و�صلناه واعتربنا �أن له غالف ًا جوي ًا كما
الأر�ض ،ف�سي�صل عدد النجوم التي نراها
يف القبة ال�سماوية املحيطة بنا نحو () 780
�ضعف ما ن�شاهده هنا من على الأر�ض� ،أي
نحو ( ) 4.68مليون جنم ك�أق�صى حد ،ولو
اعتربنا نف�س الظروف التي ميكن �أن تعيقنا
يف معرفةعدد النجوم على الأر�ض موجودة

هناك يف الكوكب املفرت�ض لو�صل عدد
النجوم التي ميكن عدها فوق الأفق – �أي
بن�صف القبة ال�سماوية – نحو مليوين جنم
� ،ستكون ال�سماء بهيج ًة منرية و�ستزداد
ك�شوفات فلكيينا �أ�ضعاف ًا م�ضاعفة ،ورمبا
�ستزداد �أي�ض ًا الأج�سام الغريبة التي ميكن
�أن تهبط فوق كوكبنا ،لأن اجلو مزدحم
بالنجوم ،وتزداد االحتماالت بوجود كائنات
عاقلة يف منطقة تتوفر فيها الظروف لوجود
كواكب مهي�أة ال�ستقبال بذرة احلياة ..ورمبا
لو كان كوكبنا يف مركز املجرة كما افرت�ضنا
الختلفت احلياة عما هي عليه الآن ولأ�صبح
التطور العلمي مهيئ ًا ،للك�شف عن عوامل
قريبة منا ،ميكن ر�صدها دون �صعوبة.
ولو كان لكوكبنا املفرت�ض قمر يتبعه
بحجم قمرنا لتمكنا من عد �أربع ماليني
جنم يف ال�سماء على �سطحه ،و�سيكون
املنظر عندها فريد ًا �أخاذ ًا ..ولكننا نعي�ش
على الأر�ض الكوكب الثالث يف ترتيب البعد
عن ال�شم�س ،وتقع املجموعة ال�شم�سية
munrakae
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يف منطقة من املجرة غري مزدحمة
بالنجوم ،و�أقرب جنم لنا يقع يف جمموعة
( الفاقنطور�س ) يبعد عنا ( � ) 4.25سنة
�ضوئية �أي ( 25مليون مليون ميل ) ،يف
حني يبعد كوكب بلوتو � -أبعد الكواكب عن
ال�شم�س – عن الأر�ض ذاتها نحو ( )4650
مليون ميل� ،أي �أقل من بعد �أقرب جنم �إلينا
بخم�سة �آالف مرة ،وهي م�سافات تبدو �إلينا
�صغرية يف علم الفلك ،لن ت�ستطيع �أن نحلم
�أن ي�صل روادنا الأوائل �إىل املريخ قبل نهاية
هذا القرن ،فكيف بالو�صول �إىل بلوتو –
الكوكب البارد املظلم الذي ي�شكل حدود
املجموعة ال�شم�سية �إذا مل يكت�شف �أي كوكب
�آخر �أبعد منه يدور حول ال�شم�س.
لو افرت�ضنا �أن ال�سالم �سيظل يعم
الأر�ض وتتطور احل�ضارة الب�شرية وتزداد
مكت�سباتها العلمية يوما بعد يوم ،عندها
لن يكون ذلك اليوم بعيد ًا الذي �سيتمكن به
الإن�سان من الهبوط على الكواكب املجاورة
munrakae

يف جمموعتنا ال�شم�سية ،وحتى النجاح يف
الو�صول �إىل �أقرب جنم �إلينا ولو ا�ستغرق
الو�صول �إليه �سنوات طويلة� ،آخذين بعني
العتبار �أن امل�سافة بيننا وبني �أي جنم من
جمموعة ( الفاقنطور�س ) كما ذكرنا (
 ) 25مليون مليون ميل .ي�ستغرق ال�ضوء
ليقطع هذه امل�سافة (� ) 4سنوات وربع
ال�سنة وال ميكن منطقي ًا الو�صول �إىل مثل
�سرعة ال�ضوء لأي ج�سم مادي ،ولو فر�ضنا
�أننا �أطلقنا مركبة ف�ضاء يف العام (2102
) ميالدية �أي بعد مائة عام ب�سرعة و�صلت
�إىل (� ) 60ألف ميل يف الثانية وهي �سرعة
هائلة ف�إن هذه املركبة امل�أهولة �ست�صل
�أقرب جنم يف نحو (� ) 14سنة �إذا انطلقت
يف خط متوا�صـل نحو ( الفاقنطور�س )
وي�ستغرق زمن عودتها مثل هذا الرقم� .أي
�أن احلد الأدنى لرحلة من هذا النوع �إىل
�أقرب جنم �إلينا – مع افرتا�ض �أن كل �شيء
�سار على ما يرام و�أن كوكبنا يعمه الرخاء

وال�سالم والتعاون ويتطور تقني ًا باطراد
حتى ي�صبح ال�سفر يف الف�ضاء رغم كل
�صعوباته الهائلة �أمر ًا ممكن ًا.
احلد الأدنى �إذ ًا لرحلة من هذا النوع
�سيكون ( � ) 30ستة �ستحدث بال �شك عندها
تغريات كثرية على �سطح الأر�ض و�ستظل
�أجهزة البث واال�ستقبال يف ا�ستنفار كامل
لتتبع رحلة من هذا النوع على مدار ( ) 30
عام ًا… ولن يكون الزمن الذي �سيمر على
رواد املركبة كبري ًا بالقيا�س بالزمن الذي
مر على الأر�ض لأن �سرعة املركبة تقارب
(ثلث) �سرعة ال�ضوء.
ف�صول الكتاب املتالحقة  ،تتح ّدث عن
ال�شم�س وكواكبها من كوكب عطارد حتّى
الكوكب العا�شر  ..وتق ّدم تف�صيالت عن
بع�ض الكواكب كالأر�ض واملريخ  ..والتقن ّية
امل�ستخدمة يف الر�صد ( �أقمار �صناع ّية
ّ
وحمطات ف�ضائ ّية ) وتبحث يف تف�صيالت
النفاذ للف�ضاء ..
35
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ال�شعر بني التفا�ؤل والت�شا�ؤم
الدكتور �أحمد زياد حمبك

يتحدث النا�س عن التفا�ؤل والت�شا�ؤم،
وغالبا ما ينفرون من ال�شاعر املت�شائم،
ويف ُّرون �إىل ال�شاعر املتفائل ،لأن التفا�ؤل
يف ال�شعر يل ِّبي لديهم رغبات غري متحققة،
وين�سيهم واقعهم ،ولأن الت�شا�ؤم ين ِّبههم على
ح�سهم ،وهذا املوقف لي�س
واقعهم ،ويوقظ َّ
من النقد يف �شيء ،فال قيمة للت�شا�ؤم يف حد
ذاته ،وال للتفا�ؤل ،فكل منهما حالة �إن�سانية،
ٍّ
وبكل منهما مي ُّر الإن�سان ،فال ت�شا�ؤم يبقى ،وال
تفا�ؤل يدوم ،والإن�سان بينهما متقلب ،بني حني
وحني ،ولي�ست القيمة يف ت�شا�ؤم وال يف تفا�ؤل،
وال يف فرح �أو ترح ،وال يف �سعادة �أو �شقاء ،وال يف
فقر �أو غنى ،وال يف موت �أو والدة ،فهي جميعا
خربات �إن�سانية وجتارب ،والقيمة يف التعبري
عنها ،مبا يف التعبري من تقانات و�أ�ساليب
و�أ�شكال ،وقد يكون ال�شاعر يف حالة متفائلاً ،
وقد يكون يف �أخرى مت�شائ ًما ،ومن ذلك
الق�صيدة التالية لل�شاعر م�صطفى النجار
وعنوانها «قدح من ال�شاي ال�ساخن»(((:
ه ّيئي يل قدحاً من ال�شاي ال�ساخن
فم�ساء هذا اليوم املباغت
ي�ستدعي ذلك و�أكرث
ي�ستدعي �أن �أنكفئ على املوقد القدمي
م�ستدفئاً ب�أريج الذكريات
ي�ستدعي �أن تكوين امر�أة� ،أنثى ،مدف�أة

فاخلراب الع�صري يزحف
مثل دبب ٍة على �صقيع القلب
ويلتهم الهاج�س البارد ما تبقى
من �شرره فكل ما لدي ذات يوم
من �أمتعة ال تدفئ �إال نف�سها
وكل ما �أمت ّتع به من امتيازات
يف الوقوف على نا�صية الدفء الإن�ساين
وكل ما �أعطانيه اهلل
رب �سائلٍ �أو غازي �أو متج ّمد
من �ص ٍ
وال�شاعر ي�صور على طول الق�صيدة قبح
العامل وف�ساده وق�سوته ،ولكنه ي�ؤكد يف النهاية
�أن موقفه �سيتغري �إذا ما منحته املر�أة ح َّبها،
وهو بعد ذلك ال يريد من العامل كله �سوى
قدح �شاي �ساخن ،وال �شك يف �أن هذا القدح
من ال�شاي �سيكون من يد تلك املر�أة ،وبذلك
يجد ال�شاعر اخلال�ص يف احلب ،ويعرب عن ثقة
بالغد ،وتفا�ؤل باحلياة ،ولكن بعد معاناة ،وبعد
وعي مبا يف احلياة من ق�سوة ومرارة ،وبذلك
يبدو ال�شاعر متفائلاً  ،ويبدو هذا التفا�ؤل قائ ًما
على وعي ومعاناة وعلى خربة وجتربة ،وبعد
�شقاء و�أمل ،و�إدراك ملا يف احلياة من ق�سوة،
وما هو بالتفا�ؤل املجاين .ويف ق�صيدة �أخرى
يبدو ال�شاعر نف�سه غري متفائل ،فهو يقول يف
ق�صيدة عنوانها «وردة الذاكرة»(((:
ت�ضيق َ
ُ
عليك دوائر حزنٍ

 1النجار ،م�صطفى ،الوردة ذات التويجات
املبعرثة ،دار نون ،حلب� ،2011 ،ص 34

 2النجار ،م�صطفى ،حلم تفتح يف �أباريق الندى»،
دار نون ،حلب� ،2012 ،ص 14ـ 15
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و�صمتٌ ٌ
ثقيل كمثل رحى دائرة
ت�ضيق عليك الدروب
فال الأر�ض �أر�ض
وال يف الف�ضا غيمة ماطرة
ُيق ّل القطار َ
�سواك من العابرين
وتبقى وحيداً وال قاطرة
ت�ضيق عليك الف�صول
�أتنوي ابتكار زمان؟
تط ّرز بال�شعر مناديله ال�ساحرة
فال�شاعر �ضاقت به الأر�ض ،وحا�صرته
دوائر احلزن ،و�سافر ك ُّل َمنْ حوله ،وظل
وحيدً ا ،وال ي�ستطيع فعل �شيء� ،سوى اللجوء
�إىل املا�ضي� ،إىل وردة الذاكرة ،وبذلك يعرب
ال�شاعر عن معاناة م َّر ٍة قا�سية ،وال يجد �سبيلاً
�إىل خال�ص �سوى االنكفاء �إىل املا�ضي ،وهو
موقف �سلبي ،يدل على ت�شا�ؤم.
وال�شاعر يتكلم ب�ضمري املخاطب ،فهو
ي�ستخل�ص من ذاته ذاتًا �أخرى يخاطبها ،وال
يتكلم ب�ضمري املتكلم ،مما يدل على حر�صه
على املو�ضوعية ،فك�أ َّنه يتكلم على �آخر ،وال
يتكلم على نف�سه ،ويف هذا ما ي�ؤكد �أن احلالة
التي يعرب عنها هي حالته ،ولكنها يف احلقيقة
حالة �إن�سانية ،عامة م�شرتكة ،يح�س بها كل
فرد ،يف كثري من الأوقات ،وبذلك يرقى
بالتجربة �إىل م�ستوى �إن�ساين.
وقد ت�ضمنت الق�صيدة �أدوات وعنا�صر
�شديدة الإيحاء ،فدوائر احلزن ت�ضيق،
munrakae
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و�أ�شد ت�أث ًريا من التعبري عن التفا�ؤل ،مهما
كان التعبري عنه جميلاً  ،لأن حالة الت�شا�ؤم �أو
احلزن �أو الأمل حالة �أقوى ت�أث ًريا يف النف�س،
و�أبعد منها بقاء ،و�أكرث دميومة.
ولعل من �أكرث الأ�شكال قوة يف التعبري عن
التفا�ؤل وت�صوير قوة الإرادة والت�صميم على
العي�ش والتحدي ق�صيدة �شهرية لل�شاعر �أبي
القا�سم ال�شابي ( 1909ـ  )1934الذي دهمه
املر�ض وهو يف الع�شرين من عمره ،وقد �سماها
«ن�شيد اجلبار» ،وقدم لها بعتبة ن�صية قال
فيها�« :أو هكذا غنى بروميثيو�س» ،وهو ي�شري
يف هذه العتبة �إىل بطل الأ�سطورة الإغريقية
بروميثيو�س الذي �سرق من الآلهة �سر النار،
فحكمت عليه �أن يقيد بال�سال�سل �إىل �صخرة،
وينه�ش ن�سر كبده يف النهار ،حتى �إذا ما جن
عليه الليل ،منت كبده ،ليعود الن�سر �إىل نه�شها
ثانية يف النهار ،وهكذا دواليك يف عذاب �أبدي.
ومن الق�صيدة املقطع التايل (((:
�� َ�س��أع�ي��� ُ�ش َر ْغ� � َم ال � �دَّا ِء والأَع� ��دا ِء
ك��ال� َّن��� ْ�س��ر ف ��و َق ال � ِق � َّم � ِة ال ��� َّ�ش � َّم��ا ِء
ال�ش ْم ِ�س امل ُ ِ�ضيئ ِة هازِئاً
�أ ْر ُن��و �إىل َّ
َ
َ
ب��ال���ُّ�س� ْ�ح��بِ والأم� �ط ��ا ِر والأن � ��وا ِء
الكئيب وال �أ َرى
ال �أ ْرم � ُ�ق ال� ِّ�ظ� َّل
َ
َم� ��ا يف َق � � ��را ِر ال � � ُه � � َّو ِة ال� �� � َّ�س ��ودا ِء
ر يف ُدن �ي��ا امل َ��� َ�ش��اع � ِر ح �المِ �اً
و�أَ�� �س�ي� ُ
َغ � � �رِداً وت �ل� َ�ك �� َ�س �ع��اد ُة ال �� �ش � َع��را ِء
�أُ ْ�صغي ملُو�سيقى ا َ
حليا ِة َو َو ْحيِها
و�أذي � � ُ�ب رو َح ال � َك � ْونِ يف �إ ْن��� َ�ش��ائ��ي
و�أُ� �ص �ي � ُخ ل�ل��َّ��ص��وتِ الإِل �ه� ِّ�ي ا َّل��ذي
ُي� ْ�ح �ي��ي ب�ق�ل�ب��ي َم � ِّي ��تَ الأَ� ْ��ص ��دا ِء
ويف احلقيقة لي�س الت�شا�ؤم هو كل �شيء،
ولي�س وحده امل�سيطر ،وال التفا�ؤل ،فكالهما
تعبري عن حاالت �إن�سانية ،ال حالة واحدة،

مما يوحي باالختناق واالنحبا�س ،والدوائر
تدور ،ويف ذلك �إيحاء بالتكرار ،فهي دوائر،
ولي�ست دائرة واحدة ،والدائرة تعني ال�صفر،
فهي املوت ،والدائرة تعني اخلواء والفراغ،
والدائرة تعني االكتمال والتمام ،واالكتمال
يعني االنتهاء ،فلكل �شيء �إذا ما مت نق�صان.
وتت�أكد فكرة الدائرة ثانية يف رحى الطاحون
التي تدور ،وقد �شبه بها ال�صمت ،ويف رحى
الطاحون ثقل قاتل ،يكتم الأنفا�س ،ويف دوران
الرحى تكرار ممل كئيب ،ويتغري كل �شيء ،بل
ينقلب ،فال الأر�ض املعروفة �أر�ض ،وثمة جدب
هو املوت واليبا�س ،فلي�س ثمة غيمة ماطرة،
وغياب املطر يعني غياب املاء� ،أي غياب
احلياة.
و�إذا كانت عنا�صر الطبيعة قد حا�صرت
ال�شاعر ف�إن عنا�صر املجتمع قد خانته ،فهذا
القطار ُي ِق ُّل الآخرين من العابرين ،ويرتكه
وحيدً ا ،بل لي�س ثمة قاطرة �أخرى قادمة،
ويف هذا �شعور بالي�أ�س املطبق ،وفوات الوقت.
حتى احللم ،وهو �آخر ما يتبقى للإن�سان،
يراه ال�شاعر جمرد م�ضائق� ،أو معابر �ضيقة،
ولكنها �ضاقت عليه ،وماذا يبقى؟ لي�س ثمة
غري الذاكرة ،وهنا تبدو الذاكرة وحدها
هي اخلال�ص ،ولكنها لي�ست ذاكرة �شاحبة
�أو قامتة �أو �سوداء �أو لي�ست مغارة مغلقة ،بل
هي وردة ،ويف الوردة لون وعطر وتفتح وجمال
وبهاء ،وقد ُي َظن �أن النهاية متفائلة ،ولكنها
لي�ست كذلك ،فالذاكرة ،ولو كانت وردة ،ف�إنه
خال�صا ،وما هي �إال هرب،
ال ميكن �أن تكون
ً
وانكفاء �إىل املا�ضي ،ولي�ست ر�ؤية م�ستقبلية،
وال حل ًما ،واملا�ضي ال ميكن �أن يعود ،مهما
خال�صا ،ولو كان
كان به ًّيا ،وال ميكن �أن يكون
ً
اال�سرتجا ُع باخليال ممت ًعا.
وهكذا تبدو الق�صيدة معربة عن الت�شا�ؤم،
 3ال�شابي� ،أبو القا�سم ،ديوان �أبي القا�سم  4كزنتاكي�س ،نيكو�س ،ت�صوف ،ترجمة �سيد
�أو بالأحرى هي معربة عن حالة �إن�سانية،
�أحمد علي بالل ،دار املدى ،بريوت ،ط.رابعة،
ال�شابي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط .رابعة،
ولي�ست عن ال�شاعر الفرد ،وهي �أكرث قوة،
� ،2013ص .13
� ،2005ص .11
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تنتاب الإن�سان ،ولي�س هناك ت�شا�ؤم �صرف،
وال تفا�ؤل مطلق ،وكل منهما يكمل الآخر.
ومهما يكن ،فتظل القيمة يف جمال التعبري،
وقوة الت�أثري ،ال يف الي�أ�س �أو يف التفا�ؤل ،ويظل
مرتج ًحا بني ي�أ�س وتفا�ؤل ،واملهم
الإن�سان �أي�ضا ِّ
�أن يقيم التوازن بينهما ،فال ي�ست�سلم لأي
منهما ،يقول نيكو�س كزنتاكي�س(((« :ن�أتي من
هاوية مظلمة وننتهي �إىل مثيلتها� ،أما امل�سافة
امل�ضيئة بني الهاويتني فن�سميها احلياة ،حلظة
نولد تبد�أ رحلة العودة ،االنطالق والعودة يف
�آن ،كل حلظة منوت ،لهذا جاهر كثريون �أن
هدف احلياة هو املوت ،ما �إن نولد حتى تبد�أ
حماوال تنا يف �أن نخلق ونبتكر� ،أن جنعل للمادة
حياة ،كل حلظة نولد ،لهذا جاهر كثريون �أن
هدف احلياة هو اخللود .يف الأج�سام احلية
الفانية يت�صارع هذان التياران :ال�صاعد نحو
الرتكيب ،نحو احلياة ،نحو اخللود ،الهابط،
نحو التحلل ،نحو املادة ،نحو املوت .هذان
التياران ينبعان من �أغوار اجلوهر البدائي...
هذان التياران كالهما مقد�س ،واجبنا �أن
ندرك الر�ؤيا التي ت�ستطيع �أن ت�ستوعب هذين
االندفاعني الهائلني :الفو�ضويني والالنهائيني،
وجتان�سهما ،و�أن ،ن�ضبط بهذه الر�ؤيا فكرنا
و�سلوكنا».
وهكذا فالتوازن هو �سر احلياة ،ومن
واجب الإن�سان االنت�صار على ي�أ�سه وقلقه
وت�شا�ؤمه ،لأن اال�ست�سالم للت�شا�ؤم يحبط،
ويحطم الطموح ،وي�شل �إرادة الإن�سان،
ويجعله يقعد عن العمل ،وعلى الإن�سان � ً
أي�ضا
�أال ي�ست�سلم للتفا�ؤل ،لأن هذا التفا�ؤل �سيجعله
ال يتنبه �إىل حتديات احلياة وم�صاعبها ،وما
فيها من عقبات ،و�إال ف�إنه �سيخفق ،ذلك هو
التوازن والعدل ،هو �سر النجاح يف احلياة.
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School Year, Welcome!
As summer vacation is over, the school year is
about to start with its gorgeous appearance holding
unlimited ambitions, dreams and aspirations.
On such occasions, hearts fall to childhood and
to young & future generation, whose knowledge and
achievements shape the future and thus contribute to
the civilizational development of the nation.
On this occasion, we recall the role of the mother
in giving and accomplishing, in the care and upbringing of her children and advancing their educational
journey towards greener, more colorful and deeper
spaces. Hafez Ibrahim an Arabic Poet believed that
“A mother is a school. Educate her, and you empower
a great nation.”
On this occasion, we also highly value the role of
the father in building a cohesive and effective family
and in protecting it from the prerogatives of life. The
father is a unique example, an example to be followed
by his own children in terms of his believes, patience,
tolerance and strength against challenges of life. In his
magnanimity and comfort, and in his philosophy of
life in terms of his love of knowledge, education and
noble behaviors. In addition, to his dreams, culture
and the depth of his tendencies in loyalty, fulfillment,
preservation of the environment and participation in
construction, economy and much more.
On such an occasion, the teacher stands as high as
the sunlight receives the appreciation of the community and the recognition of students for his sacrifice.
Educational and Supervisory Institutions also receive
messages of respect and appreciation for their significant role in the development of civilization, education, knowledge and humanity.
New School Year, here you are, carrying the breezes of hope and spreading your around. We welcome
your arrival, praying to Almighty Allah for more success of our beloved students.

Munther Mohammed bin Shekar
munrakae
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Rulers, Crown Princes
congratulate President,
VP, AD Crown Prince on Eid Al Adha

Their Highnesses Supreme Council Members and
Rulers of the Emirates have congratulated His Highness President Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan,
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime Minister and Ruler of
Dubai, and His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed
Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy
Supreme Commander of the UAE Armed Forces, on
the advent of Eid Al Adha.
H.H. Dr. Sheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi
Ruler of Sharjah; H.H. Sheikh Humaid bin Rashid
Al Nuaimi Ruler of Ajman; H.H. Sheikh Hamad bin
Mohammed Al Sharqi Ruler of Fujairah; H.H. Sheikh
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Saud bin Rashid Al Mu›alla Ruler of Umm Al Quwain; and H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi Ruler

of Ras Al Khaimah, expressed their warm congratulations on the spectacular occasion and prayed to Al-

mighty Allah to grant the leaders wellbeing and good
health and more progress and prosperity to the UAE
people and Arab and Muslim Nations.

Their Highnesses Supreme Council Members and

Rulers of the Emirates also sent congratulatory messages to Arab and Muslim Leaders on the occasion.

Crown Princes and Deputy Rulers also congratulat-

ed the UAE leaders on Eid Al Adha.
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Ruler of Ras Al Khaimah performs
Eid prayer at Grand Eid Musalla

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah,
performed Eid Al Adha prayer at Grand Eid Musalla.
Performing the prayer along with His Highness the
Ruler were H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr
Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, a number

of sheikhs, top officials and members of the Arab and
Islamic communities in Ras Al Khaimah.
Following the prayer, H.H. Sheikh Saud exchanged
Eid greetings with Eid well-wishers who prayed for
further stability and security to the UAE and other Arab
and Islamic nations.

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah,
received Eid Al Adha well-wishers at Al Dhiyafa Pal-

ace, in the presence of H.H. Sheikh Mohammed bin
Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al
Khaimah.

Ras Al Khaimah Ruler receives Eid Al Adha well-wishers
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The visitors wished them well and for further progress and pride to the UAE and its people under the
wise leadership of His Highness President Sheikh
Khalifa bin Zayed Al Nahyan.

His
Highness
Sheikh
Saud bin Saqr
Al Qasimi, Supreme Council
Member
and
Ruler of Ras
Al Khaimah,
received
Dr.
Abdullah bin
Mohammed
Belhaif Al Nuaimi, Minister
of Infrastructure Development, at his
palace in Saqr
bin
Mohammed City, in
the presence of
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Their Highnesses also received Eid Al Adha greetings from Sheikhs, key officials in the government and
private sector departments, top military and police officials, dignitaries, diplomats, citizens and residents.

RAK Ruler receives Minister
of Infrastructure Development
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H.H. Sheikh Mohammed bin Saud
bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince
of Ras Al Khaimah.
H.H. Sheikh Saud highlighted the
importance of the cooperation between the UAE’s authorities to providing a decent life for the country’s
people while highlighting Ras Al
Khaimah’s efforts to adopt development plans that aim to achieve overall prosperity, under the leadership
of President His Highness Sheikh
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, along
with the Vice President, Prime
Minister and Ruler of Dubai, His
Highness Sheikh Mohammed bin

Rashid Al Maktoum, and His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed
Al Nahyan, Crown Prince of Abu
Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces.
H.H. Sheikh Saud also noted the
necessity of jointly developing services and infrastructure projects,
which will benefit the UAE’s citizens and residents.
During the meeting, its participants discussed the ministry’s efforts to enhance the country’s infrastructure, support ambitious
development plans, and reinforce
the UAE’s regional and internation-

al competitiveness.
They also explored the ministry’s
policies and strategies for building
housing establishments and public
facilities, in coordination with federal and local authorities.
The meeting was attended by
Sheikh Ahmed bin Saud bin Saqr Al
Qasimi, Chairman of Public Services Department, Munther Mohammed bin Shekar, Director-General
of Ras Al Khaimah Municipality
Department, and Jamila Al Fandi,
Director-General of Sheikh Zayed
Housing Program.

Ras Al Khaimah Ruler pardons 208 inmates

His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, has ordered the release
of 208 inmates from penal and
correctional facilities in the Emirate for good conduct considerations ahead of Eid Al Adha.
H.H. Sheikh Mohammed bin
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Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown
Prince of Ras Al Khaimah and
Chairman of Ras Al Khaimah
Executive Council, called for the
necessary measure to implement
the order by His Highness the
Ruler of Ras Al Khaimah, in coordination with the General Directorate of Ras Al Khaimah Police

before the auspicious occasion.
The gesture comes within the
framework of H.H. Sheikh Saud›s
keenness to provide the inmates
a chance to start a new chapter in
life, bring joy to their families, and
help reintegrate them into society.
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RAKEZ partners with Smart4Power
to reduce energy and water consumption
by 38% through a retrofit initiative
At a signing ceremony,
H.H.
Sheikh
Ahmed
bin
Saqr Al Qasimi,
Chairman
of
RAKEZ, signed
an
agreement
to retrofit nine
RAKEZ buildings and reduce
energy and water consumption
through a guaranteed savings
contract.
Ras
Al
Khaimah, United Arab Emirates, 1 August
2019: Ras Al
Khaimah Economic Zone (RAKEZ)
has contracted with Smart4Power,
one of the Middle East’s leading energy efficiency solutions providers,
for a retrofit project covering nine
buildings, including a district cooling plant.
The agreement, which is part of
RAKEZ contribution towards the
targets of RAK Energy Efficiency
and Renewable Energy Strategy
2040, will extend over five years,
and will provide guaranteed energy
and water savings of 38.5% vs. usual consumption patterns.
“RAKEZ is taking significant
initiatives in support of the sustainability strategy of Ras Al Khaimah.
For new buildings, we have already
started adopting Barjeel standards,
that have been recently introduced
by Ras Al Khaimah Municipality.
The retrofit project shows that we
are also focused on improving the
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energy efficiency of existing buildings. We hope that this project will
encourage other entities to undergo
similar efforts” said, Ramy Jallad,
CEO of RAKEZ.
Eyad Ismail, Director of Engineering of RAKEZ said: “Smart4Power
has been entrusted with the retrofit
of RAKEZ’s eight office buildings,
and one district cooling plant. In
total, the structures occupy an area
exceeding 73,000 m2. The project’s
retrofitting measures focus on the
improvement of HVAC, lighting,
water and controls systems.”
Ismail added, “At RAKEZ we
pursue efficiency in everything we
do and are committed to promoting sustainability and energy efficiency. This project aims to save
38.5% of energy and water, which
amounts to 2.3 million AED in savings every year with a payback time
of less than four years. Relative to
our current consumption, those sav-

ings are among the highest achieved
until now in the region for projects
entailing such a comprehensive set
of measures.”
Through the planned retrofit, the
project will provide guaranteed total
savings of more than 25 gigawatthours of electricity over the contract
duration, with an impact on carbon
emissions comparable to that of taking nearly 2,000 cars off the roads.
Additionally, over 14 million imperial gallons of water will be saved
during the period, enough to fill 25
Olympic-sized swimming pools.
Jesús Gutiérrez, Co-Founder &
CEO of Smart4Power said: “We are
proud to support Ras Al Khaimah
Government in their ambitious retrofit program. Smart4Power will
implement a series of energy and
water conservation measures, such
as improvement of cooling systems,
the addition of adiabatic cooling for
chillers, LED light replacements and
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installation of water-saving devices.
Additionally, advanced HVAC automation and controls will be installed, which will have a major contribution to the savings generated by
the project. The installation will be
completed by early 2020, and operations, maintenance and verification
services will continue for at least 5
years.”
Ras Al Khaimah Municipality
through Reem, its energy efficiency and renewable energy office,
is serving as a technical advisor to
RAKEZ. His Excellency Munther
Mohammed bin Shekar, Director
General of RAK Municipality, said:
“Ras Al Khaimah Municipality recognises and congratulates RAKEZ
and Smart4Power on their collaboration to support the adoption of
new technologies and practices that
will reduce energy intensity in several RAKEZ buildings. As part of
Ras Al Khaimah Energy Efficiency
and Renewable Energy Strategy
2040, we are promoting many more
projects of this type with other Ras
Al Khaimah entities, and RAKEZ
example will offer encouragement
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for a successful roll-out.”
About Ras Al Khaimah Economic
Zone (RAKEZ):
RAKEZ is a powerhouse business
and industrial hub established by the
Government of Ras Al Khaimah in
the United Arab Emirates. It currently hosts over 14,500 companies
coming from over 100+ countries
and operating in more than 50 industries.
RAKEZ offers entrepreneurs,
startups, SMEs and manufacturers
a wide-range of solutions, including
free zone and non-free zone licences, customisable facilities, and firstclass services provided in a one-stop
shop. Furthermore, RAKEZ has six
specialised zones that are tailored to
specific needs of investors: a Business Zone for commercial and service companies; Al Ghail, Al Hamra
and Al Hulailah Industrial Zones for
manufacturers and industrialists; a
Media Zone for the creative firms;
and an Academic Zone for educational providers.
A leading economic zone,
RAKEZ aims to continue attracting
diversified investment opportunities

that will contribute to the economic
growth of Ras Al Khaimah.
About Smart4Power
Smart4Power is a leading Energy Services Company (ESCO),
headquartered in the UAE and operating in the region since 2012.
Smart4Power has completed over
40 energy saving projects in the region since its inception, which have
resulted in over AED 50M in accumulated cost savings to its clients,
equivalent to 52,000 Tons of CO2
emissions reduction. Smart4Power’s success stems from a qualified
team of specialists in energy management and a solid track record in
customizing and delivering turnkey
energy saving solutions to clients’
needs. Smart4Power operations are
back up by its two major shareholders: ENGIE, an international energy
company and leader in the area of
energy efficiency and renewable,
and ALEC, one of the most reputable contracting companies in the
UAE.

Sheikh Ahmed bin Saud
attends Closing Ceremony for ‘Friends of the Police Forum’

Sheikh Ahmed bin
Saud bin Saqr Al Qasimi, Chairman of the
Board of Directors at
the Ras Al Khaimah
Shooting Club, attended the closing ceremony for ‘Friends of
the Police Forum’, in
presence of H.E. Brigadier General Abdullah Khamis Al Hadidi,
Acting Commanderin-Chief of RAK Police.
The RAK Police
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General Headquarters’ Media and
Public Relations Department - Sport
and Social Activities had organized
the event from July 14 to August 8,
2019, enlisting 200 students.
Sheikh Ahmed bin Saud bin Saqr
Al Qasimi lauded these events for
raising awareness among students
about the importance of using their
free time wisely, which would lead to
a generation that knows how to use
its time to develop the community
and serve the country and its people.

‘RAK FNC Elections Committee’ holds first preparatory meeting

Ras Al Khaimah
Federal
National
Council
Elections
Committee
held
its first preparatory
meeting, chaired by
Sheikh Abdullah bin
Humaid bin Abdullah Al Qasimi, Director of Ruler of Ras
Al Khaimah’s Office
and Director of the
Emiri Court.
The meeting was
attended by H.E.
Mohammed Ahmed
Al Keet, Advisor
to the Emiri Court,
H.E. Brigadier Abdullah Khamis
Al Hadidi, Deputy Commanderin-Chief of Ras Al Khaimah Police, H.E. Munther Mohammed bin
Shekar, Director-General of Ras Al
Khaimah Municipality Department,
and H.E. Ahmed Obaid Al Teneiji,
Director-General of Antiquities and
Museums Department.
At the start of the meeting, Sheikh
Abdullah welcomed the attendees,
presented the committee’s agenda,
and explained the timeframe set by
the National Elections Committee,
which established the stages of the
electoral process, ranging from the
start of the candidacy process on

8

7th August 2019, to the registration
period for candidates from 18th to
22nd August, and the declaration of
elected members on 13th October
2019.
The meeting discussed the committee’s plan to ensure an efficient
election process, as well as the
executive instructions of the National Elections Committee, and the
services required during the entire
elections.
Sheikh Abdullah said that the
committee is intensifying its efforts to enhance the parliamentary
process, in line with the national
empowerment policy that reflects
the vision of the country’s leader-

ship, headed by President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al
Nahyan, and his resolution to raise
the representation of women in the
FNC to 50 percent.
Sheikh Abdullah also highlighted
the committee’s keenness to implement the directives of H.H. Sheikh
Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme
Council Member and Ruler of Ras
Al Khaimah, and H.H. Sheikh
Mohammed bin Saud bin Saqr Al
Qasimi, Crown Prince of Ras Al
Khaimah and Chairman of Ras Al
Khaimah Executive Council, to
complete the preparations for the
elections.
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Ras Al Khaimah Municipality Department Launches Ras Al
Khaimah Spatial Strategy

Under the
directives of
His Highness
Sheikh Saud
bin Saqr Al
Qasimi, Supreme Council
Member and
Ruler of Ras
Al Khaimah,
and
H.H.
Sheikh Mohammed bin
Saud bin Saqr
Al
Qasimi,
Crown Prince
of Ras Al
Khaimah
and
Chairman of Ras
Al Khaimah Executive Council.
Ras Al Khaimah Municipality Department launched the Spatial Data
Governance Project and the second
phase of Spatial Data Infrastructure (SDI) Project on Monday, August 5, in the conference hall at Al
Hamra Hotel under the supervision
of GIS Center, as this project will
support the realization of the Emirate’s
vision 2030 and the
Municipality’s 2021
strategy.
The strategy aims
to develop an integrated plan to facilitate the exchange
of
geographical
data and standardize the language of
spatial communication among different
parties within the
Emirate level and
taking into account
communication with
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other Emirates, and to serve the
planning process within the Emirate to be characterized by quality
and efficiency.
His Excellency Munther Mohammed bin Shaker, Director-General
of Ras Al Khaimah Municipality
Department, said, “The launch of
Ras Al Khaimah’s Spatial Strategy
in the field of GIS development will
enhance cooperation and commu-

nication between government and
private sectors in Ras Al Khaimah.
The launch of the strategy will also
be followed by a number of initiatives and development projects,
including the launch of the second
phase of the SDI Project, with distinguished services capable of serving public and private sectors of the
Emirate.”
In coincided with the launch of
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Ras Al Khaimah Spatial Strategy, a Memorandum of Understanding (MoU) was
signed between Ras Al
Khaimah Government
Entities on the Launch
of Ras Al Khaimah
Spatial Strategy. Another
Partnership
Agreement was signed
with Azri International
Company in the field
of GIS as a development partner that contributes to the service
of the project and development strategy.
Engineer Aisha Saif
Al Khanbooli, Manager of Spatial
Data Section, said that the Spatial
Data Program aims to consolidate

efforts between government entities

Emirate, as well as providing geo-

the development of geomagnetic

government entities to transform

to facilitate data exchange and raise
in the government entities in the

magnetic innovation and supporting
their services into smart ones.

Perfect Attendance Award at
Ras Al Khaimah Municipality Department

Mr. Mohammed
Jasem Bualhamam
and Mr. Sultan Al
Zaabi, Directors
of Customer Happiness Center rewarded excellent
employee attendance to a number
of employees from
Building Administration, Public
Health Administration and Lands
& Property Sector
for their outstanding commitment
to attendance and
their dedication to
work.
This initiative aims to motivate
employees to exert more efforts at
work environment and spread the
culture of excellence and job crea-
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tivity. It is also opens channels of
communication between the employee and Direct-Supervisor as
part of the administrative process,
strengthen the functional relation-

ship between them and push them
towards their best to contribute to
improving Performance Management and Facilitating Work to the
fullest.
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Ras Al Khaimah Municipality Department coordinates with
Ajman Municipality & Planning Department

Ras Al Khaimah
Municipality Department received
a delegation from
Ajman Municipality & Planning Department
to learn about the
best practices in
the application of
Green Building
Regulations.
The meeting addressed the process of the development of Ras Al
Khaimah Green
Building Regulations “Barjeel”,
which was launched on a voluntary
basis early this year, in addition to a
brief explanation of Barjeel requirements and the application plan for
the two phases of a building permit
and its implementation until the
issuance of Building Completion
Certificate.

Ras Al Khaimah Municipality
Department held
a training course
entitled
‘Handling
Customers’ Complaints/
Objections’
in
order to improve
customer satisfaction and acquiring
advanced skills to
deal with customers. The two-day
course was held at
Emirates Associa-
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They also discussed the achieved
results during the previous period,
the number of building permits issued under Barjeel and the number
of licensing transactions in progress, which reflect the growing
public awareness of the importance
of adopting such requirements because of their positive impact on the

strategy of energy and water consumption adopted by the wise Ras
Al Khaimah Government.
The two sides exchanged shields
to express their keenness to
strengthen cooperative relations,
exchange experiences and the continuity of visits in the development
of performance and services.

Handling Customer
Complaints/Objections Training
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tion for Social Development.
Dr. Ahmed Al Mansouri started
the course with an introduction on
Customer Service and methods of
dealing with public highlighting the
importance of understanding cus-

tomers’ behaviors.
The lecturer addressed methods of
handling difficult customers, pointing out strategies and skills needed
to resolve such issues. The training
also involved discussion and work-

ing groups to practice the above ad-

Based on Ras
Al Khaimah Municipality Department believes in
the importance of
innovation and its
role in the development of its services, Innovation
Team organized
an event entitled
‘Positive
Energy’. The event
aimed at spreading
positive
energy
among
employees, motivating them to provide outstanding performance that will enhance

the institutional work in the department, developing their abilities and
instilling a culture of creativity and

innovation through presenting an
innovative video and involving employees in innovative games.

dressed methods.

The course was concluded by dis-

tributing participation certificates to
attendees .

Positive Energy at RAK Municipality

Ras Al Khaimah Municipality Cools Workers’ Summer

Ras Al Khaimah Municipality
Department-Corporate Communications Office distributed ice cream
to workers in
construction sites
to relieve them
from the effect
of high temperature and to spread
joy and happiness
among this category as part of
the communitybased initiatives
implemented by
the office.
The workers expressed their appreciation for such
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initiative that spreads joy and happiness during hot
working day.
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