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

كــاتــبــهــا ولــيــ�ــس بــالــ�ــشــرورة عـــن راأي 

البلدية.

يــخــ�ــشــع  املـــجـــلـــة  املـــــــــ�اد يف  تـــرتـــيـــب  ٭ 

لعتبارات فنية.

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

لدوريات اأخرى.

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

ن�شرت اأم مل تن�شر.
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خلــود را�شـد املزروعــــي

اأمانــي �شـعــيد النعــيـمي
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الإمارات وطن الإرادة والتميز

بداية اأهنئ قيادتنا الر�صيدة و�صعب الإمارات الويف مبنا�صبة حلول �صهر رم�صان املبارك ، اأما 

فاإنها تدعو   ، العربية املتحدة ملواجهة فريو�س كورونا  الإمارات  التي قامت بها دولة  عن اجلهود 

الطيبة  اأر�صها  على  يعي�س  من  اإ�صرتاتيجيات حمكمة حلماية  الدول  و�صعت  فقد   ، الفتخار  اإىل 

وحركة  ال�صحية  املنظمومة  املجتمع طالت  لأبناء  التح�صني  فاإجراءات   ، ومقيمني  مواطنني  من 

القت�صاد وتاأمني الغذاء واخلدمات الرئي�صة وغري ذلك الكثري .

وبناء على ما تقدم اأثبتت الإمارات قدرتها على الوقوف يف وجه الأزمات يدعمها يف ذلك تالحم 

وتعا�صد �صعب الإمارات مع قيادته احلكيمة والر�صيدة . لقد عك�صت املبادرات الوطنية العظيمة ، 

كما عك�س العمل التطوعي والتكاتف املبهر ل�صعب الإمارات �صورة رائعة من �صور التالحم للق�صاء 

على وباء كورونا ، ويحق لنا اأن نفخر بقطاع ال�صحة واملواقف البطولية وال�صجاعة يف الت�صحية 

والعطاء بال ح�صاب ، وميكن اأن نذكر يف التوجه نف�صه قطاع اخلدمات احلكومية ، وقطاع التعليم، 

رفاهية  حتقيق  اإىل  تهدف  – التي  الذكية  احلكومة  ،وقطاع  والتربعات  التطوعي  العمل  وقطاع 

و�صعادة املواطنني- وقطاع ال�صرطة ، وقطاع الدفاع املدين .. وكل مايف الوطن من قطاعات �صكلت 

منظومة عمل متميزة �صمن اآلية جد واعية وجد دقيقة .

اعتمدتها  التي  ال�صتباقية  الإج��راءات  وكانت   ، �صورة  باأبهى  وع�صقه  للوطن  الوفاء  برز  لقد 

الإمارات خطوة رائدة ت�صجل لوطننا الغايل ، وقد اأ�صفى اللتزام بالتعليمات والبقاء يف املنازل 

والبتعاد عن التجمعات واأماكن الإ�صابة طابعًا يج�صد �صورة للحب ، واأجمل منهج لتطبيق وتنفيذ 

التعليمات وال�صعور بامل�صوؤولية. 

هنيئًا لقيادتنا الر�صيدة التي كانت ومازالت مثاًل يحتذى وجمال فخرنا واعتزازنا يف حياتنا 

كلها 

الكبري  والتعبري عن حبه   ، الت�صحية  التالحم وتعزيز  الذي عمل على دعم  الإمارات  ول�صعب 

لوطنه حتيات التقدير

اأدعو اهلل اأن يحفظ الإمارات واأهلها واملقيمني على اأر�صها والب�صرية جمعاء واأن يحمي اجلميع 

من الأوبئة والكوارث .

منذر حممد بن �شكر 

الفتتاحية
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�شعود بن �شقر يفتتح مركز امل�شح الوطني “من املركبة ”

 لفح�س فريو�س كورونا يف راأ�س اخليمة

�صاحب  اأك����د 

ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ 

�صقر  ب���ن  ���ص��ع��ود 

ع�صو  ال��ق��ا���ص��م��ي 

امل��ج��ل�����س الأع��ل��ى 

ح������اك������م راأ����������س 

اخل��ي��م��ة، اأه��م��ي��ة 

امل������ب������ادرة ال���ت���ي 

ت��ب��ن��اه��ا ���ص��اح��ب 

ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ 

حم��م��د ب���ن زاي���د 

ويل  ن���ه���ي���ان  اآل 

عهد اأبوظبي نائب 

ال���ق���ائ���د الأع���ل���ى 

امل�صلحة،  للقوات 

ب��اإن�����ص��اء م��راك��ز 

الوطني  الفح�س 

»م������ن امل���رك���ب���ة« 

لفريو�س كورونا يف كافة اإمارات الدولة مبا 

الر�صيدة على  الدولة  يعك�س حر�س قيادة 

واملقيمني  الإم��ارات  اأبناء  و�صالمة  �صحة 

على اأر�صها.

راأ���س  ح��اك��م  ال�صمو  �صاحب  واأ���ص��اد 

الذي  والتن�صيق  الت�صافر  بحجم  اخليمة 

ت�صهده جميع اجلهات احلكومية يف الدولة 

هذه  مع  وفاعلية  بكفاءة  التعامل  ل�صمان 

اأفراد  جميع  داعيًا  ال�صتثنائية،  الظروف 

املجتمع اإىل اللتزام بالتعليمات واإجراءات 

اجلهات  عن  ال�صادرة  ال�صحية  ال�صالمة 

مبا  الفريو�س،  انت�صار  من  للحد  املعنية 

ال�صخمة  للجهود  النجاح  حتقيق  ي�صمن 

التي تبذلها دولة الإمارات يف هذا املجال.

جاء ذلك خالل افتتاح �صموه بح�صور 

�صقر  ب��ن  �صعود  ب��ن  حممد  ال�صيخ  �صمو 

مركز  اخليمة،  راأ���س  عهد  ويل  القا�صمي 

املركبة” لفريو�س  “من  الوطني  الفح�س 

اإمارة  19/ يف   - امل�صتجد /كوفيد  كورونا 

راأ�����س اخل��ي��م��ة وال����ذي ت��دي��ره اخل��دم��ات 

العالجية اخلارجية التابعة ل�صركة اأبوظبي 

للخدمات ال�صحية “�صحة”.

امل��زود  امل��رك��ز  م��راف��ق  �صموه  وتفقد 

باأحدث التقنيات الطبية والكوادر املوؤهلة، 

التي  الفح�س  عملية  مراحل  على  وتعرف 

تتم خالل وقت قيا�صي وبكفاءة عالية مع 

مراعاة جميع معايري ال�صحة وال�صالمة.

تف�صيلي  ���ص��رح  اإىل  �صموه  وا�صتمع 

اخلطوات  حول  املركز  على  القائمني  من 

املتبعة خالل عملية الفح�س، والإجراءات 

اإىل �صمان �صالمة كادر  الهادفة  املعتمدة 

مريحة  جتربة  وتوفري  واملراجعني  العمل 

يف  النتيجة  على  احل�صول  لهم  ت�صمن 

وق���ت ���ص��ري��ع .. وق���د اأع����رب ���ص��م��وه عن 

بذلها  مت  التي  ال�صخمة  للجهود  تقديره 

وعن  ق�صري،  وق��ت  خ��الل  املركز  لفتتاح 

ثقته الكبرية بجميع فرق العمل يف الإمارة 

الأول  الدفاع  خط  ف��رق  وخا�صة  وال��دول��ة 

راأ���س  جمتمع  و�صحة  �صالمة  �صمان  يف 

اخليمة.

م�صلى  بجانب  الواقع  املركز  ويقدم 

اخليمة،  ب��راأ���س  خ��زام  يف  الكبري  العيد 

عالية  وكفاءة  ب�صرعة  الفح�س  خدمات 

وال��ك��وادر  التقنيات  اأح���دث  با�صتخدام 

الطبية والفنية التي توفر الرعاية الالزمة 

املعايري  اأعلى  وف��ق  واملقيمني  للمواطنني 

العاملية.

املركبة  من  الفح�س  مراكز  وُت�صكل 

تبنتها  التي  املهمة  اخلطوات  من  واح��دة 

الإمارات �صمن حزمة الإجراءات الهادفة 

اإىل احلد من انت�صار الفريو�س وال�صيطرة 

اإجراءات الفح�س  عليه من خالل تي�صري 

لعدد كبري من الأ�صخا�س ب�صكل يومي.

ويعمل املركز من الأحد اىل اخلمي�س، 

م��ن ال�����ص��اع��ة ال��ع��ا���ص��رة ���ص��ب��اح��ًا وحتى 

باأحدث  جتهيزه  مت  وقد  م�صاًء،  ال�صاد�صة 

بغية  املوؤهلة  الطبية  وال��ك��وادر  التقنيات 

يبلغ نحو  الفح�س يف وقت قيا�صي  اإجراء 

5 دقائق وبقدرة ا�صتيعاب يومي تبلغ 500 
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ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  اأم����ر 

ع�صو  القا�صمي  �صقر  ب��ن  ���ص��ع��ود 

املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة، 

نزلء  من  نزياًل   584 عن  بالإفراج 

يف  والعقابية  الإ�صالحية  املوؤ�ص�صة 

بحقهم  �صدرت  ممن  اخليمة  راأ���س 

�صموه  وتكفل  ونهائية،  باتة  اأحكام 

املالية  الل��ت��زام��ات  ك��اف��ة  ب�����ص��داد 

الأحكام  تلك  جراء  عليهم  املرتتبة 

رم�صان  �صهر  حلول  وذلك مبنا�صبة 

املبارك.

يف  الكرمية  اخلطوة  هذه  وتاأتي 

حاكم  ال�صمو  �صاحب  حر�س  اإط��ار 

ال�صجناء  اإعطاء  على  اخليمة  راأ�س 

لبدء  اأخ���رى  فر�صة  عنهم  امل��ف��رج 

معاناة  من  وللتخفيف  جديدة  حياة 

اأ�صرهم.

ويل  القا�صمي  �صقر  بن  �صعود  بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  ووجه 

الإج��راءات  باتخاذ  الق�صاء،  جمل�س  رئي�س  اخليمة  راأ���س  عهد 

الالزمة لتنفيذ اأمر �صاحب ال�صمو حاكم راأ�س اخليمة بالإفراج 

عن امل�صمولني بالعفو من نزلء املوؤ�ص�صة الإ�صالحية والعقابية يف 

القيادة  مع  وبالتن�صيق  راأ�س اخليمة 

قبل  اخليمة  راأ����س  ل�صرطة  العامة 

بداية ال�صهر الف�صيل.

ح�صن  امل�صت�صار  �صعادة  وق���ال 

لإمارة  العام  النائب  �صعيد حميمد، 

�صاحب  مكرمة  اإن  اخليمة،  راأ����س 

ب���ن �صقر  ال�����ص��ي��خ ���ص��ع��ود  ال�����ص��م��و 

املحكوم  بع�س  عن  بالعفو  القا�صمي 

�صموه  حر�س  اإط��ار  يف  تاأتي  عليهم 

بالعفو الفر�صة  على منح امل�صمولني 

املجتمع  ن�صيج  يف  الندماج  ملعاودة 

واإدخال ال�صرور والبهجة على قلوب 

ع��ائ��الت امل��ف��رج عنهم وذوي��ه��م يف 

هذا ال�صهر الف�صيل.

بال�صكر  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب  وت��وج��ه 

اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن 

ال�صامي  اأم��ره  على  القا�صمي  �صقر 

الذي اأدخل ال�صعادة يف نفو�س الأ�صر التي تنتظر اللتقاء بذويها، 

كما توجه بال�صكر اإىل �صمو ويل عهد راأ�س اخليمة رئي�س جمل�س 

للنيابة  يوليها  والتي  وامل�صتمرة  الدائمة  متابعته  على  الق�صاء، 

العامة والق�صاء يف راأ�س اخليمة.

�صخ�س.

خدماته  املركز  ويقدم 

عليهم  تنطبق  ملن  باملجان 

والتي  واملعايري  ال�صروط 

هاتفيًا  منها  التاأكد  يجري 

ق��ب��ل ال���ذه���اب ب��امل��رك��ب��ة 

لكبار  الأولوية  متنح  حيث 

احل��وام��ل  والن�صاء  ال�صن 

واأ�����ص����ح����اب الأم����را�����س 

الهمم  واأ�صحاب  املزمنة 

وال��ذي��ن ل��دي��ه��م اأع��را���س 

كلفة  ب��اأن  علمًا  الفريو�س، 

ال��ف��ح�����س ل��ل��راغ��ب��ني يف 

فقط  لالطمئنان  اإج��رائ��ه 

وب��ع��د  دره���م���ا   370 ت��ب��ل��غ 

النتهاء من الفح�س، يتم اإر�صال النتيجة 

ق�صرية  ن�صية  ر�صالة  ع��رب  للمراجعني 

الت�صال  ع��رب  احلجز  للراغبني  وميكن 

تطبيق  طريق  عن  اأو   /8001717/ على 

�صركة �صحة.

حاكم راأ�س اخليمة ياأمر بالإفراج عن 584 

من نزلء املوؤ�ش�شة الإ�شالحية والعقابية مبنا�شبة �شهر رم�شان املبارك
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اأكد �صمو ال�صيخ حممد بن �صعود بن 

�صقر القا�صمي ويل عهد راأ�س اخليمة اأن 

املخل�صني  اأبنائها  وبهمة  الإم��ارات  دولة 

توا�صل جهودها للحد من انت�صار فريو�س 

كافة  ع��رب   /  19  - ك��وف��ي��د   / ك���ورون���ا 

ال��ط��رق والإج������راءات الح���رتازي���ة وفق 

ي�صهم يف حفظ �صحة  املعايري مبا  اأعلى 

و�صالمة املواطنني واملقيمني.

مبنا�صبة  ت�صريح  يف   - �صموه  واأ�صاد 

اف��ت��ت��اح م��رك��ز امل�����ص��ح ال��وط��ن��ي “من 

املركبة” لفح�س فريو�س كورونا يف راأ�س 

�صاحب  وح��ر���س  بتوجيهات   - اخليمة 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�صلحة على اإقامة مركز اإجراء الفح�س 

من املركبة يف اإمارة راأ�س اخليمة والذي 

يوليه  ال���ذي  ال��ك��ب��ري  اله��ت��م��ام  يعك�س 

املواطنني  جميع  و�صالمة  ل�صحة  �صموه 

واملقيمني يف الإمارة خا�صة والدولة عامة 

والإمكانيات  الطاقات  كافة  ولت�صخري 

للفريو�س  الت�صدي  موا�صلة  اإىل  الهادفة 

والإجراءات الحرتازية  التدابري  و�صمن 

من  واحل��د  للوقاية  الدولة  تنفذها  التي 

انت�صار “كورونا”.

كما اأ�صاد �صمو ويل عهد راأ�س اخليمة 

حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  مبتابعة 

اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 

امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 

الدائمة لكافة اجلهود املبذولة من الفرق 

اجلميع  و�صالمة  �صحة  لتعزيز  الوطنية 

والطمئنان على �صحة املجتمع و�صالمته 

زايد  بن  حممد  �صكرًا   : �صموه  وق��ال   ..

وحياته  لوطنه  اأيامه  وهب  الذي  القائد 

�صعبه  ل�صعادة  و�صاعاته   .. بلده  لرفعة 

�صيذكر  ال��ذي  الإن�صانية  رج��ل  �صكرا   ..

التاريخ اأفعاله.

واأعرب �صمو ال�صيخ حممد بن �صعود 

مبا  ���ص��ع��ادت��ه  ع��ن  القا�صمي  �صقر  ب��ن 

ي�صمه مركز اإجراء الفح�س من املركبة 

براأ�س اخليمة للك�صف عن فريو�س كورونا 

التجهيزات  اأه��م  م��ن   ”19  ���� “كوفيد 
امل�����زودة ب���اأح���دث ال��ت��ق��ن��ي��ات وال���ك���وادر 

ال��رع��اي��ة  ت��ق��دم  ال��ت��ي  وال��ف��ن��ي��ة  الطبية 

اأعلى  وفق  واملقيمني  للمواطنني  الالزمة 

الإج��راءات  اإىل  اإ�صافة  العاملية  املعايري 

والفحو�صات الالزمة.

الحرتازية  اخلطط  اإن  �صموه  وق��ال 

على  العمل  ويتم  ال��دول��ة  اتخذتها  التي 

بينها  وم��ن  ال�صرعة  وج��ه  على  تنفيذها 

تاأتي  املركز  هذا  تخ�صي�س  على  العمل 

احلكيمة  الدولة  قيادة  حر�س  اإط��ار  يف 

والطمئنان  املجتمع  اأف��راد  �صالمة  على 

كافة  ت�صخري  اإىل  و�صعيها  �صحتهم  على 

للت�صدي  الهادفة  والإمكانيات  الطاقات 

ويل عهد راأ�س اخليمة : افتتاح مركز اإجراء الفح�س من املركبة 

مبادرة مهمة �شمن جهود الدولة للحد من انت�شار فريو�س “كورونا”
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 53 اأطلقت دائرة بلدية راأ�س اخليمة 

ال�صحة  لإدارة  تابعة  اإلكرتونية  خدمة 

العامة وذلك �صمن خطط الدائرة لتمكني 

املتعاملني من اإجناز معامالتهم عن بعد 

الطريق  ع��ن��اء  تكبد  اإىل  احل��اج��ة  دون 

وتهدف  املتعاملني  �صعادة  مركز  لزيارة 

الدائرة من خالل اإطالق هذه اخلدمات 

ورف���ع  امل��ت��ع��ام��ل��ني  اإىل حت�����ص��ني جت��رب��ة 

م�����ص��ت��وى ر���ص��اه��م عن 

تقدمها  التي  اخلدمات 

وي�صتطيع   ، ال����دائ����رة 

ال�صتفادة  من  املتعامل 

عرب  اخلدمات  هذه  من 

الر�صمي  امل��وق��ع  زي���ارة 

اخليمة     راأ����س  حلكومة 

  www.rak.ae
املن�صة  اإىل  وال��دخ��ول 

البلدية  لدائرة  التابعة 

وت���ق���دمي ال��ط��ل��ب عرب 

ومتابعة  امل��ن�����ص��ة  ه���ذه 

وتاأتي   ، املعاملة  اإجن��از 

ه�����ذه امل�����ب�����ادرة ���ص��ن 

التي  امل��ب��ادرات  �صل�صلة 

تتخذها الدائرة لتحقيق 

الإ�صرتاتيجة  الأه���داف 

اخليمة  راأ����س  حلكومة 

اأف�����ص��ل اخل��دم��ات  يف ت��ق��دمي 

للمتعاملني ورفع م�صتوى الر�صا 

واإ�صعادهم .

وحت���دث ���ص��ع��ادة م��ن��ذر بن 

الزعابي مدير عام دائرة  �صكر 

هذه  ح��ول  اخليمة  راأ����س  بلدية 

املبادرة قائاًل : اإن دائرة البلدية 

ت�صعى ومن خالل هذه املبادرات 

ال��وق��ت  اخ��ت�����ص��ار  اإىل 

ع��ل��ى امل��ت��ع��ام��ل وت��وف��ري 

اإتاحة  اجلهد عليه عرب 

الإلكرتونية  املن�صات 

ال���ت���ي ي�����ص��ت��ط��ي��ع م��ن 

خاللها تقدمي الطلبات 

بكل  اإجن��ازه��ا  ومتابعة 

وهذا  و�صهولة  �صال�صة 

ي��دع��م ق��ط��اع النمو  م��ا 

الإمارة  يف  القت�صادي 

وي���������ص����رع م����ن ع��ج��ل��ة 

واأخذ  املعامالت  اإجناز 

امل���واف���ق���ات مل��م��ار���ص��ة 

القت�صادية  الأن�صطة 

ت��اأت��ي  وال��ت��ي  املختلفة 

�صمن نطاق اخت�صا�س 

دائرة البلدية .

بلدية راأ�س اخليمة تطلق

 53 خدمة اإلكرتونية لإدارة ال�شحة العامة

كافة  و�صحة  �صالمة  و�صمان  للفريو�س 

املواطنني واملقيمني يف البالد.

واأثنى �صموه على اجلهود التي تبذلها 

و�صحية  طبية  ك���وادر  م��ن  العمل  ف��رق 

وخمتلف اجلهات ذات العالقة اإىل جانب 

املتطوعني، وقال �صموه : اإن تلك اجلهود 

الوطنية املتكاملة التي تاأتي �صمن الفريق 

امل��واط��ن  �صحة  اأن  على  ت��وؤك��د  ال��واح��د 

م�صريًا  ق�صوى،  اأولوية  دوما  واملقيم هي 

تعد  التي  التجهيزات  م�صتوى  اإىل  �صموه 

للمراجعني  تتيح  ومتقدمة  نوعية  خدمة 

اأعلى درجات ال�صالمة واخل�صو�صية وفق 

وباأحدث  العاملية  ال�صحية  املعايري  اأعلى 

الطبية  الكوادر  اإ�صراف  حتت  التقنيات 

والفنية الالزمة.

�صعود  بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  وج��دد 

بن �صقر القا�صمي ويل عهد راأ�س اخليمة 

ال�صكر للكوادر الطبية كافة خط دفاعنا 

تقدمه  وما  الرائعة  جهودها  على  الأول 

وعمٍل  متميز  وُجهٍد  جليلة  خدمات  من 

 : ���ص��م��وه  وق���ال   .. ال��وط��ن  لأج���ل  دوؤوب 

�صكرًا   .. والتقدير  الثناء  منا  ت�صتحقون 

لن  ال��ذي  وتعبكم  واإخال�صكم  لتفانيكم 

ي�صيع باإذن اهلل .
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وا�صلت دائرة بلدية راأ�س اخليمة تكرمي الفائزين 

يف حملة الطاقة بيدك والتي مت اإطالقها يف مطلع العام 

باتخاذ  امل�صاركة  للمجتمع يف  الفر�صة  لإتاحة  اجلاري 

واملياه  الطاقة  توفري  يف  ت�صاهم  وممار�صات  تدابري 

التوا�صل  مواقع  عرب  املجتمع  اأف���راد  مع  وم�صاركتها 

وا�صتح�صانًا  اهتمامًا  امل�صابقة  لقت  حيث  الجتماعي 

من  ع��دي��دة  م�صاركات  و�صهدت  املجتمع  م��ن  ك��ب��ريًا 

الدائرة  كرمت  امل��رة  هذه  املجتمع ويف  فئات  خمتلف 

ويذكر   ، والرابع �صمن هذه احلملة   الثالث  الفائزين 

“ هي الراعي الر�صمي حلملة  باأن �صركة  » ات�صالت 

الطاقة بيدك. 

ولزل������������ت 

متاحة  الفر�صة 

ل�����دى اجل��م��ي��ع 

ل���ل���م�������ص���ارك���ة 

باأحدى  والفوز 

اجلوائز القيمة 

وذل�������������ك م���ن 

ت�صوير  خ��الل 

اأو  مقطع فيديو 

تو�صح  ���ص��ورة 

الو�صم  اإ�صافة  مع  املياه  و  الطاقة  توفري  تدابري  باإحدى  القيام 

اخلا�س باحلملة #الطاقة ����� بيدك و ن�صرها عرب مواقع التوا�صل 

الجتماعي والإ�صارة اإىل احل�صاب الر�صمي لدائرة البلدية. 

بلدية راأ�س اخليمة تكرم الفائزين يف حملة الطاقة بيدك
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هاتــــف رقم : 6666 7246 )971 +( | فاكــــس رقم : 3117 7233 )971 +(
Twitter | munrakae  .. Facebook | munrakae .. Instagram| munrakae
Mail: info@mun.rak.ae | Website: mun.rak.ae

؟ الإماراتي  الرتاث  يف  اليازرة  ا�شم  يطلق  ماذا  • على 

• What is Al Yaazira in Emirati Heritage ? 

» 516 «

Congratulations to Ms. : Maryam Ahmed Hassan Al-Shehhi 

the winner of tåhe past month's contest (515).
مربوك لالأخj :  مرمي احمد ح�شن ال�شحي 

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 515 (

�شمن ال�شروط التالية :

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

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

من املجلة.

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

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

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

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

الإلكرتوين التايل:

magazine@mun.rak.ae

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

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

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

magaz ine@mun. rak .ae
 The winner will then be announced using the 

mentioned email. 
3. Participants should send their contacts (Full Name, 

Mobile Number, Email Address, P.O. Box)
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يقول حممد خليل اخلطيب يف كتابه “خطب امل�صطفى �صلى اهلل 

عليه و�صلم”: “اإن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم خطب يف النا�س 

يف حجة الوداع فقال: )احلمد هلل نحمده ون�صتعينه ون�صتغفره ونتوب 

يهد  من  اأعمالنا،  �صيئات  ومن  اأنف�صنا  �صرور  من  باهلل  ونعوذ  اإليه 

اهلل فال م�صل له، ومن ي�صلل فال هادي له، واأ�صهد اأن ال اإله اإال اهلل 

وحده ال �صريك له، واأ�صهد اأن حممدًا عبده ور�صوله . اأو�صيكم عباد 

اأما  بالذي هو خري،  وا�صتفتح  واأحثكم على طاعته  بتقوى اهلل،  اهلل 

بعد اأيها النا�س ا�صمعوا مني اأبني لكم، فاإين ال اأدري لعلي ال األقاكم 

واأموالكم  دماءكم  اإن  النا�س:  اأيها  هذا،  موقفي  يف  هذا  عامي  بعد 

حرام عليكم اإىل اأن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا يف �صهركم هذا 

اأمانة  عنده  كانت  فمن  ا�صهد،  اللهم  بلغت؟  اأال هل  بلدكم هذا،  يف 

اأول  واإن  ربا اجلاهلية مو�صوع،  واإن  ائتمنه عليها،  اإىل من  فليوؤدها 

اجلاهلية  دماء  واإن  املطلب،  عبد  بن  العبا�س  ربا عمى  به  اأب��داأ  ربًا 

مو�صوعة، واإن اأول دم نبداأ به دم عامر بن ربيعة بن احلارث بن عبد 

املطلب، واإن ماآثر اجلاهلية مو�صوعة غري ال�صدنة وال�صقاية والعمد 

قود و�صبه العمد ما قتل بالع�صا واحلجر وفيه مئة بعري، فمن زاد فهو 

من اأهل اجلاهلية” .

الأ�سهر احلرم والتو�سية بالن�ساء

هذه  اأر�صكم  يف  يعبد  اأن  يئ�س  قد  ال�صيطان  اإن  النا�س:  “اأيها   

ولكنه قد ر�صي اأن يطاع فيما �صوى ذلك مما حتقرون من اأعمالكم، 

كفروا  الذين  به  ي�صل  الكفر  يف  زي��ادة  الن�صيء  اإمن��ا  النا�س:  اأيها 

واإن  اهلل،  ح��رم  ما  ع��دة  ليواطئوا  عاما  ويحرمونه  عاما،  يحلونه 

الزمان قد ا�صتدار كهيئته يوم خلق اهلل ال�صماوات واالأر�س، واإن عدة 

ال�صهور عند اهلل اثنا ع�صر �صهرًا يف كتاب اهلل . يوم خلق ال�صماوات 

واالأر�س، منها اأربعة حرم ثالثة متواليات وواحد فرد: ذو القعدة وذو 

بلغت؟  هل  اأال  و�صعبان،  جمادى  بني  الذي  ورجب  واملحرم،  احلجة 

اللهم اأ�صهد . اأيها النا�س: اإن لن�صائكم عليكم حقا، ولكم عليهن حق، 

لكم عليهن اأن ال يوطئن فر�صكم غريكم، وال يدخلن اأحدًا يكرهونه 

اأذن  قد  اهلل  فاإن  فعلن  فاإن  بفاح�صة،  ياأتني  وال  باإذنكم،  اإال  بيوتكم 

غري  �صربا  وت�صربوهن  امل�صاجع  يف  وتهجروهن  تع�صلوهن  اأن  لكم 

باملعروف،  وك�صوتهن  رزقهن  فعليكم  واأطعنكم  انتهني  فاإن  مربح، 

حجة الوداع 

من كتاب )�سل�سلة الدين واحلياة(واكتمال الر�سالة

اإ�سدار وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف

ال��وداع وخطبتها �ساأن كبري يف الإ�سالم بعامة، ويف فقه العبادات  كان حلجة 

احتوتها  التي  الأحكام  فياأتي ذلك من منطلق  العموم  ناحية  فاأما من  بخا�سة، 

خطبة ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم، يوم عرفة، واأما من ناحية فقه العبادات 

عليه  اهلل  �سلى  الر�سول،  اأداه  ملا  طبقاً  احل��ج  فري�سة  �سعائر  كل  ت�سمل  فالأنها 

و�سلم، اأو اأقره ووافق عليه .
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اأخذمتوهن  �صيئا،  الأنف�صهن  ميلكن  ال  ع��وان،  عندكم  الن�صاء  واإمن��ا 

باأمانة اهلل، وا�صتحللتم فروجهن بكلمة اهلل، فاتقوا اهلل يف الن�صاء، 

وا�صتو�صوا بهن خريًا، اأال هل بلغت؟ اللهم ا�صهد . اأيها النا�س: اإمنا 

منه،  نف�س  اإال عن طيب  اأخيه  مال  يحل المرئ  وال  اإخ��وة،  املوؤمنون 

اأال هل بلغت؟ اللهم ا�صهد، فال ترجعن بعدي كفارًا ي�صرب بع�صكم 

رقاب بع�س فاإين تركت فيكم ما اإن اأخذمت به مل ت�صلوا بعده كتاب 

اهلل، اأال هل بلغت؟ اللهم ا�صهد، اإن ربكم واحد واإن اأباكم واحد كلكم 

اأتقاكم، ولي�س لعربي على  اأكرمكم عند اهلل   . واآدم من تراب  الآدم 

اأال هل بلغت؟ اللهم ا�صهد . قالوا: نعم .  اإال بالتقوى،  عجمي ف�صل 

قال: فليبلغ ال�صاهد الغائب، اأيها النا�س: اإن اهلل قد ق�صم لكل وارث 

ن�صيبه من املرياث، وال يجوز لوارث و�صية، وال يجوز و�صية يف اأكرث 

من الثلث، والولد للفرا�س وللعاهر احلجر، من ادعى اإىل غري اأبيه 

اأو توىل غري واليه، فعليه لعنة اهلل واملالئكة والنا�س اأجمعني، ال يقبل 

منه �صرف وال عدل، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته( . )البيان 

والتبيني، العقد الفريد، اإعجاز القراآن( .

نداء لكل اإن�سان

املحمدي”  “البيان  كتابه  يف  ال�صكعة  م�صطفى  الدكتور  ويوؤكد 

هذه  خطبته  اأن  ي�صعر  كان  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  اهلل،  ر�صول  اأن 

لن تتكرر مرة اأخرى يف هذا املوقع الذي هو عرفة، ومل يلبث ح�صه 

النبوي اأن حتقق، ففي ع�صر ذلك اليوم نزل عليه قول اهلل �صبحانه 

ور�صيت  نعمتي  عليكم  واأمتمت  دينكم  لكم  اأكملت  “اليوم  وتعاىل: 

بنهاية  االإلهي  االإخ��ب��ار  مبثابة  نزولها  فكان  دينا”،  االإ���ص��الم  لكم 

اأجله، �صلى اهلل عليه و�صلم، ومن ثم فقد  نهاية  وبالتايل  الر�صالة، 

“اأيها  بقوله:  عليه  واأثنى  اهلل  حمد  اأن  بعد  خطبته  الر�صول  ا�صتهل 

األقاكم بعد عامي هذا  اأدري، لعلي ال  النا�س ا�صمعوا قويل، فاإين ال 

الأداء  اجتاهه  م�صتهل  قال يف  قد  الر�صول  اأبدًا” وكان  املوقف  بهذا 

الفري�صة: “اللهم حجة ال رياء فيها وال �صمعة” .

ال�صك يف  اإىل  االإ�صارة  النحو من  ا�صتهل اخلطبة على هذا  لقد 

اأكملت  “اليوم  الكرمية:  لالآية  ا�صتجابة  اأخرى مبثابة  تكرارها مرة 

لكم دينكم” .

لقد ا�صتملت اخلطبة على كثري من الق�صايا التي تهم امل�صلمني يف 

كل زمان ومكان، بل تهم النا�س جميعًا، فقد كان الر�صول يوجه نداءه 

اإىل النا�س لعلمه �صلى اهلل عليه و�صلم، اأن ما يتناوله من ق�صايا اإمنا 

معه  وقفوا  الذين  اأولئك  اإىل  ولي�س  النا�س  كل  النا�س  اإىل  ين�صرف 

وحدهم بعرفة يف ذلك املو�صم، وكان اأول ما نبه اإليه حرمة الدماء، 

وحرمة املال، فدماء امل�صلمني حمرم �صفكها، واأموال امل�صلمني حرام 

امللكية  اأحاط  مثلما  النا�س،  بحياة  االإ�صالم  اهتم  ولقد  ا�صتباحتها، 

واالأموال ب�صياج من القدا�صة جعل م�صادرتها اأو �صرقتها اأو ما ي�صمى 

تاأميمها اأمرا بالغ احلرمة، وجرمية ت�صتحق اأق�صى العقاب .
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ال�صحة  وزارت��ا  اأطلقته  ال��ذي  الوطني  التعقيم  لربنامج  كان  لقد 

والداخلية بالتعاون مع جميع املوؤ�ص�صات االحتادية، اأثره البالغ يف تكري�س 

عامل الوقاية من فايرو�س كورونا، وقد �صملت هذه احلملة جميع املرافق 

ال�صوارع وال�صاحات واالأماكن  اإىل  النقل واملرتو و�صواًل  العامة وو�صائط 

التي ي�صطر النا�س اإىل الذهاب اإليها من اأجل الت�صوق و�صراء احلاجيات 

للتعقيم  االأ�صا�صية  املواد  توفر  اأن  احلمالت  هذه  اأثبتت  اإذ  ال�صرورية، 

الوقاية  م�صروع  جناح  يف  ال�صروريات  من  يعترب  لها  املرافقة  واملعدات 

والغنية  املتما�صكة  التحتية  البنية  اإىل  االإ�صارة  من  البد  وهنا  الوطني، 

بالغ  لها  ك��ان  والتي  ال��دول��ة  متتلكها  التي 

االأثر يف تنفيذ القرارات الوقائية وتنفيذها 

اأن  فاملعروف  االأر�س،  االأمثل على  بال�صكل 

و�صعبة  معقدة  باآلية  يعمل  الفايرو�س  هذا 

الك�صف خا�صة يف فرتات احل�صانة االأوىل 

يومًا،  اأربعة ع�صر  اإىل  اأن متتد  التي ميكن 

تعترب  الوقائية  االإج���راءات  ف��اإن  وبالتايل 

من  التمكن  عدم  ب�صبب  االأهمية  يف  غاية 

االإ�صابة  ف��رتات  يف  وا���ص��ح  ب�صكل  ر���ص��ده 

االأوىل، ولهذا كله كان البد من العمل على 

الر�صمية  االإمكانات  ا�صتنفرت جميع  اال�صتباقي حيث  الوقائي  املو�صوع 

من اأجل القيام بهذه املهمة على اأكمل وجه..

اإج���راءات  االإم���ارات  دول��ة  ع��ززت  املنافذ احل��دودي��ة،  على �صعيد 

الوقاية باأجهزة حديثة متطورة لك�صف ارتفاع احلرارة عند االأ�صخا�س 

املغادرين  اأم��ام  وال�صواطىء  احل��دود  اأغلقت  كما  اإ�صابتهم،  املحتمل 

والوا�صلني، ورافق ذلك حملة اإعالنية �صخمة �صاهمت فيها جميع و�صائل 

انت�صار هذا  املواطنني حول خماطر  بني  الوعي  ن�صر  اأجل  من  االإع��الم 

املر�س و�صرورة الت�صدي له بالوقاية والتعقيم والعزل الطوعي من قبل 

عوار�س  اأية  يالحظون  الذين  االأ�صخا�س 

مراجعتهم  و�صرورة  تنتابهم  �صحية  غري 

الأن عزل  تردد  ال�صحية من دون  للمراكز 

احلماية  ع��ام��ل  تكري�س  يعني  امل�صابني 

لالأ�صر التي ينتمون اإليها.. ويف وقت مبكر 

اأعلنت  ال��ع��امل��ي،  ال��وب��اء  ه��ذا  انت�صار  م��ن 

االإماراتية،  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة 

والهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات 

العامة  ال�صواطئ  اإغ��الق  عن  وال��ك��وارث، 

اخلا�صة  وامل�صابح  واحل��دائ��ق  واخل��ا���ص��ة 

هيفاء عزيز عزوز

الربنامج الوطني ملكافحة فايرو�س 

كورونا يف الإمارات.. 

جتربة رائدة

اإج��راءات  اإىل �سل�سلة  الأي��ام الأوىل لكت�ساف فايرو�س كورونا يف العامل، جلاأت دولة الإم��ارات العربية املتحدة  منذ 

احرتازية �سملت جميع قطاعات الدولة من اأجل تعزيز الوقاية واحلفاظ على ال�سالمة العامة ون�سر الوعي حول الوباء 

اجلديد الذي يكت�سح خمتلف الدول.. وهنا برزت اأهمية القطاع ال�سحي املتطور والتزام املواطنني بالتعليمات ال�سادرة 

من وزارتي ال�سحة والداخلية ب�سرورة تفادي اأماكن الزدحام والبقاء يف املنازل حيث ميكن للعاملني متابعة �سوؤونهم 

ومهماتهم عرب �سبكة الإنرتنت.. يف هذا الإطار متيزت البنية التحتية املتطورة لدورة الإمارات كعامل رئي�سي يف تعزيز 

بالن�سبة  اأم��ا  دون توقف،  الأخ��رى  الوظائف  التعليمية وخمتلف  امل��دار���س  ال��درو���س يف  فاأمكن متابعة  الإج���راءات،  ه��ذه 

للقطاعات الإنتاجية التي يقت�سي عملها احل�سور �سخ�سياً يف اأماكن العمل، فقد ا�ستمرت ب�سكلها الطبيعي مع الرتكيز 

على اإجراءات التعقيم والوقاية اأثناء فرتات الدوام واأداء املهام.. ي�ساف اإىل ذلك كله الوفرة يف املواد الغذائية يف جميع 

مراكز البيع حيث مل ت�سهد الدولة اأي �سّح يف اأية مادة غذائية اأو دوائية، ما جعل الأمور املعي�سية ت�سري ب�سكل هادىء 

وطبيعي مثلما كانت عليه احلال يف الفرتات ال�سابقة التي �سبقت انت�سار هذا الوباء يف العامل..
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للتدريب وذلك  الريا�صية املخ�ص�صة  ال�صينما وال�صاالت  والعامة ودور 

من �صمن االإجراءات الوقائية من فريو�س "كورونا" امل�صتجد، كما قررت 

تقدمي  ومنافذ  واملقاهي  املطاعم  عمل  "تقنني  والهيئة  ال��وزارة  من  كل 

للمنازل  التو�صيل  طلبات  بتلبية  تقوم  اأن  على  وال�صرب،  االأك��ل  خدمة 

�صريطة تطبيق اإجراءات التعقيم و�صروط ال�صحة العامة.

على ال�صعيد االقت�صادي، اعتمد م�صرف االإمارات املركزي خطة 

دعم اقت�صادي �صاملة بقيمة 100 مليار درهم لدعم االقت�صاد وحماية 

امل�صتهلكني وال�صركات الحتواء تداعيات فريو�س كورونا.. وتتاألف خطة 

دره��م،  مليار   50 اإىل  ي�صل  م��ايل  اعتماد  من  املوّجهة  امل��ايل  الدعم 

ُخ�ص�س من اأموال امل�صرف املركزي ملنح قرو�س و�صلف بتكلفة �صفرية 

50 مليار درهم  اإىل  باالإ�صافة  بالدولة مغطاة ب�صمان،  العاملة  للبنوك 

يتم حتريرها من روؤو�س االأموال الوقائية االإ�صافية للبنوك.

كافية  بر�صملة  يتمتع  للدولة  امل�صريف  النظام  اأن  واملعروف 

ملتطلبات  اإ�صافية  طوعية  اأم��وال  بروؤو�س  البنوك  حتتفظ  حيث 

احلد االأدنى الرقابية.. وكان الغر�س من اخلطة كما اأ�صار البنك 

اأ�صل  اإعفاء موؤقت من دفعات  ت�صهيل توفري  للدولة هو  املركزي 

القطاع  �صركات  لكافة  القائمة  القرو�س  على  والفوائد  الدين 

اخلا�س والعمالء االأفراد املتاأثرين يف الدولة.

اخلطة  هذه  يف  امل�صاركة  البنوك  على  يتوجب  عليه،  وبناء 

من  لعمالئها  موؤقت  اإعفاء  منح  يف  التمويل  ا�صتخدام  املوّجهة 

�صركات القطاع اخلا�س وعمالئها االأفراد، ملدة 6 اأ�صهر ..م�صريًا 

ملخاطر  وال�صركات  االأف���راد  العمالء  من  العديد  تعر�س  اإىل 

النق�س املوؤقت يف تدفقاتهم النقدية ب�صبب تف�ّصي وباء "كوفيد 

- 19"، وتهدف اخلطة اإىل معاجلة هذا االأمر من خالل توفري 

م�صاعدة للعمالء ومنح متويل بتكلفة �صفرية للبنوك.

اأنظمة جديدة  وعالوًة على ذلك، اعتمد امل�صرف املركزي 

يتكبدها  التي  الر�صوم  يف  ملمو�س  خف�س  اإح��داث  اإىل  تهدف 

اأو  اخل�صم  بطاقات  طريق  عن  عمالوؤهم  يدفع  عندما  التجار 

البنوك  املركزي جميع  امل�صرف  األزم  كما  االئتمان...  بطاقات 

بفتح احل�صابات لعمالء املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة يف غ�صون فرتة 

اأق�صاها يومان ب�صرط توفر الوثائق املطلوبة واأن تكون املخاطر  زمنية 

متويل  ومكافحة  االأم���وال  غ�صل  مواجهة  ال��ت��زام��ات  �صوء  يف  مقبولة 

االإرهاب.

 لقد متيزت االج��راءات االحرتازية التي تبنتها دولة االإم��ارات يف 

وااللتزام  الدقيق  والتنفيذ  بال�صرعة  كورونا،  فايرو�س  انت�صار  مكافحة 

جملة  ا�صتعر�صت  ف��ق��د  وال�صعبية،  الر�صمية  االأط�����راف  ك��اف��ة  م��ن 

"االإيكونومي�صت" الربيطانية تقريرًا ي�صري اإىل هذا النجاح، م�صرية اإىل 
تعامل اقت�صاد االإمارات مع تداعيات االنت�صار ال�صريع لفريو�س »كورونا« 

عام  اندلعت  التي  العاملية  االأزم��ة  ومنها  ال�صابقة،  العاملية  االأزم��ات  يف 

اقت�صادها  وقدرة  النفط  اأ�صعار  يف  املتعاقبة  الرتاجع  وموجات   ،2009
االأزم��ات  يف  جنح  مثلما  وا�صتيعابها  االأزم���ات  ه��ذه  مع  التعامل  على 

ال�صابقة.

اأمرا�س  بانت�صار  املرتبطة  ال�صحية  االأزم��ات  اإىل  التقرير  وتطرق 

التعامل  يف  طيبة  ب�صمعة  حتظى  االإم��ارات،  حكومة  اأن  فذكر  خطرية، 

على نحو فعال مع انت�صار االأمرا�س. واأ�صاف التقرير اإن االأزمة الراهنة 

الناجمة عن »كورونا« املُ�صَتَجد لي�صت ا�صتثناًء من ذلك.

عن  تنجم  اأن  املتوقع  االقت�صادية  امل�صاكل  التقرير  وا�صتعر�س 

اإىل  تهدف  حم��ددة  ا�صرتاتيجية  تتبنى  االإم��ارات  اأن  وذك��ر  الفريو�س، 

هذه  يف  تراهن  االإم���ارات  اأن  واأك��د  امل�صاكل.  ه��ذه  ح��دة  من  التخفيف 

يف  الرئي�صية  االأداة  باعتباره  امل��رك��زي  امل�صرف  على  اال�صرتاتيجية 

تنفيذها.

اأ�صدر االأ�صبوع املا�صي توجيهات اإىل  اأن امل�صرف  واأو�صح التقرير 

البنوك واملوؤ�ص�صات العاملة بالدولة باتخاذ تدابري من �صاأنها ا�صتيعاب 

التبعات ال�صلبية املتوقعة النت�صار الفريو�س على قطاع اخلدمات املالية. 

ومن اأهم هذه التدابري على �صبيل املثال اإعادة جدولة القرو�س للعمالء 

وخف�س قيمة الر�صوم. وذكر التقرير اأن هذه التدابري �صتلعب دورًا هامًا 

يف تخفيف االأعباء على كاهل االأفراد وال�صركات العاملة.

لقد متيزت االإجراءات احلكومية ال�صريعة بالدقة والتنفيذ الدقيق 

بحيث �صكلت االإجراءات الوقائية التي اتبعتها على خمتلف ال�صعد مثااًل 

اجلهود  ت�صافر  اخلطة  هذه  يف  وظهر  املنطقة،  لدول  بالن�صبة  يحتذى 

كما  االخت�صا�صات،  من  وغريها  والتعليمية  ال�صحية  مع  االقت�صادية 

يف  البارز  دوره��ا  االإم���ارات،  دول��ة  متتلكها  التي  التحتية  البنية  اأثبتت 

اإمكانية احلد من انت�صار هذا الوباء واإمكانية ال�صيطرة عليه، كما تاأكد 

للجميع الدور البارز للمجتمع االأهلي الذي تعاون مع املوؤ�ص�صات الر�صمية 

يف تطبيق اخلطط الوقائية وتنفيذها على اأكمل وجه، وبالتايل فاإن ما 

والوقاية  كورونا  فايرو�س  مكافحة  �صعيد  على  االإم��ارات  دولة  حققتها 

للنتائج  نظرًا  الدول  منها  ت�صتفيد  اأن  ميكن  ناجحة  جتربة  يعترب  منه، 

اجليدة التي حتققت على االأر�س.
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»اأ�صوات« الوطن:

وجتان�صها  تفاعلها  وعربون  الكائنات،  �ِصمة  »االأ�صوات« 

مع اأبناء جن�صها والقا�صم امل�صرتك بني اأفراد القطيع الواحد 

وقطاع الكائنات االأخرى.

»االأ�صوات« اأدوات تعبري حية وحيوية يف االأزمنة واالأمكنة، 

تكمن  اليوم  الكالم  للكائنات.. ويف  املتاحة  االإمكانات  وبقدر 

الكالم  ربوع  لها �صوالت وجوالت يف  )اأ�صوات(  اإطاللة على 

من  تفرزه  مبا  احلياة  يف  املتفكر  الفكري،  االأدب��ي  االإبداعي 

�صئون و�صجون و�صيء مما ال تت�صورون.. منذ العام 2018م، 

وحتى ما ي�صاء اهلل من اأزمنة واأمكنة واإمكانات ُت�صهم يف امل�صري 

ُقدمًا نحو امل�صتقبل مبخرجات املا�صي واأدوات احلا�صر..

 :a9wat.com اإذن  »اأدب��ي��ة«(  )اأ���ص��وات  ه��ي  نعم، 

االآخر”..  واحرتام  اأي،  الرَّ َيِة  ب�”ُحرِّ معنية  اإلكرتونية  من�صة 

مراميها  اإىل  مناخاتها،  اإىل  ُهويتها،  اإىل  اإل��ي��ه��ا،  نذهب 

ُترى  تكاد  ال  �صغرية  نافذة  عرب  ال  عليها..  لُنطَلّ  ومراياها، 

دة، بل عرب بّوابٍة رحبٍة كقلِب موؤ�ص�صها ورئي�صها  بالعني املَُجرَّ

ال�صاعر  الكاتب  االإم��ارات��ي  االإعالمي  املبدع  كلماتها  وُمدير 

اأ�صوات .. و .. �صولت

)حرية الراأي، واحرتام الآخر(

عبداهلل حممد ال�سبب

اإطــــــــاللــــــة

)ال�ساعر املهم جدًا: عبدالله ال�سبب(

»حمبتي«: علي اأبو الري�ش

2019م اأبريل   26
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اإبداعيٌّ  �صبٌل  املن�صوري”..  الري�س  اأبو  علي  “هزاع  ال�صاب 

الروائيني  �صيخ  القدير،  االإب��داع��ي  االأ�صد  ذلك  من  يٌز،  مُمَ

االإم��اراتيني » علي اأب����و الري�س « ..

حكايات  من  �صيًئا   » الري�س  اأب��و  ه��ّزاع   « لنا  ي��روي  هنا، 

هذا  خ��الل  من  )اأ���ص��وات(،  االإلكرتونية  املن�صة  وحياكات 

احلوار االفرتا�صي)1(:

�س: ملاذا »اأ�سوات«؟ وما هي خارطة طريقها؟!

اإىل  االإم��ارات  تنطلق من  اإلكرتونية  »اأ�صوات« من�صة  ج: 

وا�صحة  وا�صرتاتيجية  وطنية،  وروؤى  عربية،  بروؤية  العامل 

واٍع ر�صنٍي ح�صنٍي، وُخطًى واعدة تقودها  م�صتمدة من فكٍر 

اأقالٌم باأنامل نا�صجة، نا�صعة البيا�س.

�س: مبعنى؟!

 ُ ُتَعربِّ التي  املتنوعة  باملقاالت  معني  منرب  »اأ���ص��وات«  ج: 

تتعدى على حرية  تامة ال  َيٍة  ِبُحرِّ االآخر،  والراأي  الراأي،  عن 

الفكرة،  ب�صفافية  املثقف  الكاتب  �صوت  ونقل  االآخ��ري��ن، 

وعفوية املعنى.

ومدير  رئي�صها،  اأنت  اإلكرتونية..  من�صة  »اأ�صوات«  �س: 

ْكب؟! تها.. فماذا عن بقية الرَّ ُدفَّ

امل�صرفني  م��ن  نخبة  م��ن  »اأ����ص���وات«  اإدارة  ت��ت��ك��ون  ج: 

يتمتعون  ممن  وال��ع��رب،  االإم��ارات��ي��ني  والُكّتاب  االإعالميني 

واملقاالت  االأدبية  الكتابات  جمال  يف  مرموقة  مهنية  بتجارب 

»اأ�صوات«  اإدارة  وتطمح  الثقافة،  جمال  يف  �صيما  ال  املتنوعة، 

اإىل اإجناز جتربة متمّيزة، وحتقيق اإ�صافة جديدة على امل�صهد 

االإعالمي والثقايف العربي.

�س: كيف ترى »اأ�سوات« اليوم، بعد انطالق �سوتها يف 

العام 2018م؟!

ل  ج: اأ�صبح موقع »اأ�صوات« منذ اإطالقه يف عام 2018م ي�صكِّ

عن  نابٍع  فكٍر  من  يحويه  مبا  املنطقة،  يف  وُملهمًا  مهمًا  ج��زءًا 

ُكّتاٍب  مثقفني ينهلون من َمعني القالب الثقايف امل�صرتك، والهّم 

بُّ يف م�صلحة االأوطان. الفكري الواحد الذي ي�صُ

�س: وكيف يكون ذلك؟!

مت اإج���راء احل���وار الف��رتا���س��ي ه��ذا م��ع امل��ب��دع )ه���زاع علي اأب��و الري�س املن�سوري(   -  1
يف  ال���واردة  واملالحظات  املعلومات  من  ا�ستقاء  )بت�سرف(  الإج��اب��ات  جميع  ور�سد 

2019م عرب دار )م��داد للن�سر  كتاب )اأ���س��وات( ال�سادر يف عام الت�سامح الإم��ارات��ي 

بتاريخ  )اأ�سوات(  موؤ�س�س  اإيلَّ من  املُر�سل  الفيديو  �سريط  والتوزيع(، ومن خالل 

الثقافية  املجموعة  يف  ال����واردة  الكلمات  خ��الل  وم��ن  2020م،  م��ار���س   27 اجلمعة 

)اأ�سوات( عرب )الوات�س اأب( املُن�ساأة بتاريخ اجلمعة 17 اأبريل 2020م.

اأهدافها  من  اأ�صا�صية  خدمة  االإلكرتوين  املوقع  ى  يتوخَّ ج: 

ب��روٍح  االآخ��ر  تتقبل  ثقافية  حوارية  بيئة  تكوين  يف  امل�صاهمة 

وتبادل  والت�صامح،  التعاي�س  قَيم  اإ�صاعة  اإىل  وترمي  واعيٍة، 

الثقافات واالنفتاح على االآخر.

�س: واأين »اأ�سوات« من امل�سهد الإعالمي الآن؟!

اأن  اإىل  »اأ�صوات«  خالل  من  املتوا�صعة  بجهودنا  ن�صعى  ج: 

احلديث  والثقايف،  االإع��الم��ي  امل�صهد  من  ج��زءًا  املوقع  يكون 

»امليديا«  عامل  يف  التقنيات  اأحدث  من  ي�صتفيد  الذي  واملتطّور 

واالت�صال.

�س: وما هي مرتكزاتكم يف ذلك؟!

ج: املوقع مت�صلٌح بقيم مهنّية رفيعة، واأفكار �صامية، ُتعربِّ عن 

ال�صخ�س نف�صه، وثقافة فكره مبا يطرح من مقاالٍت متنوعة.

تناف�سية  بيئة  وال��ع��امل  اإذن،  ب�سمتكم  ه��ي  فما  ���س: 

وتنف�سية متنوعة املاآثر وامل�سارب؟!

ج: هلل احلمد، »اأ�صوات« من اأكرب املوقع االإلكرتونية لن�صر 
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املقاالت، وقد بادرنا باإ�صدار اأول كتاب اأدبي من خالل »مداد 

لعام  حملية  ن�صر  دار  اأف�صل  على  احلا�صلة  والتوزيع«  للن�صر 

و«كتاب  الطبيعي«  »احلجم  بحجمني:  جاء  والكتاب  2016م، 
ُكّتاب  م��ن  لعدد  امل��ق��االت  م��ن  جمموعة  مت�صمنًا  اجل��ي��ب«، 

املن�صة.. 

ت���رى.. ه��ل جفت الأق����الم وُط��وي��ت ال�سحف،  ���س: 

اكتفاًء بهذا الإ�سدار الذي على مثوله يف امل�سهد 

الثقايف ُقرابة العام؟!

ج: بل مازلنا يف امل�صهد، و�صيكون لنا يف كل عام اإ�صدار 

االأزم���ات  الإدارة  وطنيًا  فريقًا  ل  ُن�صكِّ والأن��ن��ا  اهلل..  ب���اإذن 

اأب«  »الوات�س  على  ح�صابًا  اأن�صاأنا  فقد  الفكرية،  والطوارئ 

االأفكار،  ولتبادل  املن�صة  ُكّتاب  بني  التوا�صل  عملية  لت�صهيل 

كما مت فتح من�صة »اأ�صوات« على االن�صتغرام

 )https://instagram.com/a9wata?igshid=kw1jo5nz4tpt(

حوارية  وُمنتدياٍت  الُكّتاب،  مع  ُبعد  عن  ل��ق��اءات  لعمل 

للم�صي  القادمة..  القريبة  االأي��ام  يف  املتابعني  مع  مبا�صرة 

ُقُدمًا نحو م�صتقبل مليء باالآمال والتطلعات امل�صرقة، ولتكون 

الوطن، ويف معني  قالب  ال�صدارة، ويف  “اأ�صوات” دائمًا يف 
الفكرة..

���س: لكل م��ق��ام م��ق��ال، ول��ك��ل م��ق��ال روؤاه واأف��ك��اره.. 

وا�سرتاطاتها..  �سوابطها  اإعالمية  و�سيلة  ولكل 

اجُل��دد  الُكّتاب  عن  وم��اذا  “اأ�سوات”؟  عن  فماذا 

ُكّتاب  كتيبة  اإىل  الن�سمام  يف  الراغبني  اجلاّدين 

املن�سة؟!

ج: “اأ�صوات” من�صة اجلميع، لن�صر اأفكارهم مبا يكتبونه 

من مقاالت يف جميع املجاالت.. لذا، هذا هو بريدنا االإلكرتوين 

a9wat.adbyah@gmail.com فالدعوة مفتوحة لكل كاتب جديد 

اإر�صال  باأفكاره، وما عليه �صوى  املوقع  للم�صاهمة معنا يف رفد 

�صورة �صخ�صية، باالإ�صافة اإىل 3 مقاالت كاإجراء مبدئي لفتح 

ُقّراِئِه  على  خاللها  من  يطل  “اأ�صوات”  موقعنا  يف  له  نافذة 

وُمتابعيه..

“هزاع  ال�صاب  الكاتب  االإماراتي  االإعالمي  املبدع  يراأ�صها 

نخبة من  وي�صرتك يف حتريرها  املن�صوري”،  الري�س  اأبو  علي 

مثقفي الوطن العربي من خالل ما تخطه اأقالمهم من مقاالت 

اأدبية فكرية ت�صيء امل�صهد الثقايف العربي العام..

»اأ�صوات« املن�صة:

اإلكرتونيًا،  ترفًا  لي�صت  من�صة  اأدب��ي��ة(..  )اأ���ص��وات  اإذن، 

ومقوالت  قولية  ع�صالت  يفردون  الأف��راد  ت�صلية  �صلة  ولي�صت 

بل  املال..  واإ�صاعة  ال�صوؤال  وكرثة  والقال  القيل  تثري  ومقاالت 

الفكري  التنوير  االإ�صهام يف  اأعينها  ن�صب  و�صعت  من�صة  هي 

مبا ال يتعار�س مع ثوابت املجتمع االإماراتي العريق،  وال يعر�س 

الدولة  واأعرافه، وال يعرت�س على قوانني  عن عاداته وتقاليده 

وال ي�صتغني عن منهجها ود�صتورها و�صرية ح�صارتها احلا�صرة 

يف كل زمان ومكان، عرب اأجيال واأجيال واأجيال..

والأنها كذلك، فقد ارحتلنا اإليها.. ل�صرب اأغوارها، واكت�صاف 

واإ�صهاماتها  وروؤاه���ا  فكرها  ُرّواد  اإىل  والتعرف  جواهرها، 

التنويرية.. لنخرج باحل�صيلة املعلوماتية التالية:

خمتلف  من  الُكتاب  من  نخبة  »اأ���ص��وات«  من�صة  جمعت 

الفاعلني«، يف خمتلف  وال�صباب  اد،  وَّ الرُّ االأجيال »املخ�صرمني 

التخ�ص�صات االإبداعية والفكرية: )رواة، �صعراء، ُكّتاب، ُنّقاد، 

اإعالميون، �صحفيون، �صينمائيون، باحثون، موؤرخون، ُمفّكرون، 
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اأكادمييون، ُم�ْصت�صارون اإعالميون، حُمّللون �صيا�صيون(..

خمتلف  من  وكاتبة(  كاتبًا   66( املن�صة  ُكتاب  ع��دد  بلغ 

واالأع��م��ار  والتخ�ص�صات  وال��ث��ق��اف��ات  وال��ل��غ��ات  اجلن�صيات 

واالأعمال واخلربات واملنجزات االإبداعية والفكرية يف امل�صهد 

الثقايف العام، على النحو االإح�صائي التايل: االإمارات )38(، 

م�صر )9(، ال�صعودية )6(، اليمن )4(، االأردن )2(، �صوريا 

الكويت   ،)1( فل�صطني   ،)1( فرن�صا   ،)1( ال�صومال   ،)2(

)1(، الهند )1(.

بلغ عدد مقاالت »من�صة« )اأ�صوات(: )193 مقااًل( عربيًا، 

االأ�صاليب  ومبختلف  وال�صجون،  وال�صئون  الفنون  خمتلف  يف 

للُكّتاب  املقاالت  من  ن�صيب  اأعلى  كان  االإبداعية..  والُطرق 

)16( مقااًل، واأقلها ن�صيبًا )1( مقااًل واحدًا.

لثمانية  بلغ عدد مقاالت »كتاب« )اأ�صوات(: )28 مقااًل(، 

وع�صرين كاتبًا من ُكّتاب »املن�صة«.

»اأ�سوات« احلرية:

)»اأ�����ص����وات«، »ح��ري��ة ال����راأي واح����رتام االآخ������ر«(.. ه��ذا 

الري�س  اأب��و  علي  »ه��ّزاع  من�صة  عليه  ت�صري  ال��ذي  ال�صعار  هو 

املن�صوري«، االإلكرتونية الوطنية التفاعلية..

القدير  االأديب  بكلمات  ن�صتاأن�س  على �صوء ذلك، ها نحن 

»علي اأبو الري�س«.. العمود الرئي�س للمن�صة، وواحد من ُكّتاب 

املن�صة  يف  االأول  املقال  حيث  )اأ�صوات(..  االإبداعي  االإ�صدار 

االإلكرتونية، املاثل يف ال�صفحتني )9 و 10( من الكتاب:

حرية.. حورية.. حوارية.. حمورية

بقلم/ علي اأبو الري�س

اأديب وروائي - الإمارات

احلرية، هي احلورية التي تتطلب حوارية حمورية، ال تغيب 

عنها ال�صم�س وال تتعرث يف طريقها ناقة الذات، وال ين�صف ريق 

جناح  وال  املباح،  بالكالم  ال�صواحل  األ�صن  ه  تتفوَّ عندما  البحر 

الأي عمل اإن�صاين من دون حرية، حورية حمورها احلوار البّناء 

باألوان  امل�صبع  بال�صفافية،  الرثي  املنطقية،  بالقناعات  الغني 

والنقاء، ومن دون غواية من �صمري  وال�صفاء  والنماء  احلب، 

ميت وال و�صاية من نف�س اأّمارة، وال غاية له اإال بناء وطن تقوم 

ال�صدق  اأوت��اد  على  بنيانه  وي�صيد  الثقة،  اأعمدة  على  اأركانه 

واالإخال�س وحب الوطن.

 احلرية هي اجلوهر يف املعنى، وهي املحور يف رفع الن�صيد، 

هي تخل�س االإن�صان اأواًل من الكراهية واالأنانية وت�صخم الذات، 

وال ت�صتقيم االأوطان اإال بقوامة االإن�صان املعافى من درن احلقد، 

وال�صغينة ومتزق امل�صاعر، والنظر اإىل احلياة بنظارة �صم�صية 

االنطوائية  من  اأنف�صنا  نحرر  اأن  احلرية  الليل.  ك�صواد  قامتة 

ننظف  واأن  العفوية،  مبطهر  القلب  ثياب  نغ�صل  واأن  املقيتة، 

�صبُّورة الروح من خرب�صة نواكب قد تكون حفرت خرافاتها يف 

تربة الذات، واأ�صبحنا اأ�صرى لهذه القيود ال�صميكة.

 احلرية هي املقال امل�صرت�صل، بفي�س املاء العذب، الفائ�س 

الأن  الراف�س  املوح�صة،  الليايل  �صبات  من  الناه�س  باحلياة، 

يكون فرا�صة ت�صتبد بها �صوكة الهم، القاب�س على اأجنحة الطري 

كوريقات خ�صراء يلون بها مقلة العني.

املجدد  واملجد  واجلياد،  اجلود  والوجود،  الوجد  احلرية، 

واحلالة  واحِللم  احُللم  احلرية  ال�صريان،  �صر�صف  يف  لدماء 

املتحولة، يف م�صارب الروح املحتدمة �صوقًا وتوقًا ودفقًا وطوقًا 

واألقًا، احلرية م�صاحة خ�صراء �صا�صعة، يف حقل املعرفة، وهي 

املحيط الذي تدور يف فلكه وعند خا�صرة اأمواجه، �صفن البوح 

الذي ال  االأخالقي  بالن�صاط  املاء، مفعمة  اأح�صان  مرتامية يف 

ُط بحقوٍق وطنيٍة، وال ُيْفِرُط يف الرفرفة. ُيَفرِّ

وا�صتعلت  �صفت  القلب  ب�صغاف  مل�صتها  اإْن  ح�صناء،  احلرية 

الكون،  �صراب  يف  وذابت  وانطفاأت،  خابت  عّنفتها،  واإن  وج��دًا، 

متال�صية بال معنى.. م�صيبة االإن�صانية يف احلرية، عندما تكون 

و�صياغة  الكذب،  �صناعة  يف  داهية  حمنك،  �صفة  على  م�صغة 

االإن�صانية  م�صيبة  احل��ري��ة..  بنا�صية  لالأخذ  كو�صيلة،  احلقد 

ة ي�صتبد ب�صهوتها مري�س ال يعرف �صوى  عندما تكون احلرية مطيَّ

اأن الب�صرية  ذاته، وال يع�صق �صوى اأهدافه اجلهنمية.. م�صيبتنا 

وقعت �صحية االحتيال العقائدي، وبوؤ�س املخاتلني املحتالني.



نبذة

واأك��ادمي��ي  وروائ���ي  �صاعر  اأن��ط��ون  �صنان 

ذاع  ع��ّدة  اأعمال  له  �صدرت  عراقي  ومرتجم 

جتربته  اأن  اإال  ال�صعر  من  اأكرث  الروائي  �صيته 

اأبرز  بالتاأكيد،من  االهتمام  ت�صتحق  ال�صعرية 

اأعماله ال�صعرية

�صجرة  ،وحدها  باحلروب  مبلل  )مو�صور   

الرمان،يا مرمي،فهر�س (

تقدمي

ه��ن��اك جت����ارب ���ص��ع��ري��ة ع��رب��ي��ة ب��اأق��الم 

روائية مل حتظ بالدرا�صات النقدية مع االأ�صف 

خطط  عن  النقد  كتب  تغّييب  ب�صبب  ال�صديد 

الن�صر يف اأغلب جهات الن�صر الأ�صباب ال عالقة 

النتاج  كثريًا على  اأّثر  االأدبي مما  باحلقل  لها 

حيث  االأخ��رية  الع�صرين  ال�صنوات  يف  ال�صعري 

ميتلك  لذلك  القّراء  عن  رائعة  اأعمال  غّيبت 

�صنان اأنطون اأدوات خا�صة مع ق�صيدة النرث

حتليل

يف ديوان ) كما يف ال�صماء ( –�صادر عن 

اأنطون  �صنان  -2018حافظ  اجلمل  من�صورات 

هو  و  اأال  النرث  لق�صيدة  االأ�صهر  القالب  على 

التكثيف الذي يتميز بالعمق واالإدها�س يف معاٍن 

فل�صفية متنّوعة وتلويناٍت عاطفية،ويبدو �صوت 

اأن  ة  وخا�صّ ق�صائده  اأغلب  يف  عاليًا  ال�صجن 

ثيمة املوت تطغى على جزٍء كبري من الق�صائد 

عن  م��ع��رّبة  الثيمة  ه��ذه  عليه  �صيطرت  حيث 

اأح��زان وطنه الذي عا�س فرتة دموية ال زالت 

م�صتمرة حتى اليوم.

يف البدء كانت الطعنة

خلق اخلنجر اجلرح

على �سورته

ثم ابتعد

يبحث عن ج�سد

اآخر

وبكى اجلرح

اأربعني يوماً

ثم التاأم

�سار قلباً

وزحف

يبحث عن ج�سد

اآخر

-كما يف ال�سماء �س 7

ا�صتهل ق�صائد ديوانه بالطعنة واالأمل حيث 

ك�صمة  الت�صاوؤمية  والنظرة  االنفعاالت  ت�صيطر 

بارزة عرب رمزية الغدر ) اخلنجر( ويت�صاعد 

هذا االنفعال الحقًا

ال�سم�س تزاول مهنتها بحياد

ال�سماء �سامتة

الغيوم هربت

الريح متعبة

وم�سّتتة

الأ�سجار حت�سي

20
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�صنان اأنطون

احلّك�ء املت�أّمل

نا�صر البكر الزعابي

حفيف الريح



اجلثث امل�سّجاة

امل�سدر نف�سه �س 17

يف  اأي�����ص��ًا  جمالية  مل�صات  ه��ن��اك  اأن  اإال 

العاطفة  عبق  حتمل  مكثفة  اأخ���رى  ق�صائد 

واالأمل

يف حياتي القادمة

لن اأكون اأنا

�ساأكون زهرة برية

ت�ستلقي على �سفح تل بعيد

ت�سرتيح عليها الفرا�سات

امل�سدر نف�سه �س 21

اأن الفكرة الرئي�صية تعود وتتجّدد يف  غري 

تناقل مده�س الفت لقلٍم يح�صن ر�صم اللوحات 

ال�صعرية 

يف قطار املوتى

ل حاجة للتذاكر

ثمة مالك يبت�سم

ويهم�س: �ستكون رحلة ق�سرية

امل�سدر نف�سه �س 23

)و�صو�صة(  ن�س  يف  مبهرة  فكرة  وي��ق��ّدم 

باأ�صلوبه املختزل:

الرجل الذي �سكنني

كل تلك ال�سنني

و�سو�سني قبل اأن ميوت:

اأريد اأن اأظّل هنا

معك

وها اأنذا اأحمل رفاته معي

وكل �سباح نرتدي

كفناً جديداً

امل�سدر نف�سه �س 25

وهذا ما نلحظه يف ن�صو�س متتالية مليئة 

باملفردات ال�صوداوية اليائ�صة:

هذه الفرا�سة ال�سوداء

دقيقة هاربة

من ليل مّيت

امل�سدر نف�سه �س 27

و يف ن�س مده�س قامت ي�صّور لنا م�صاهد 

يختلج  عّما  تعرّب  النرث  حروف  عرب  �صينمائية 

بداخله من هواج�س واآالم

املقربة  اإىل  عندما مّت وكنت يف طريقي 

اإن حياتي ك�سبح �ستكون رائعة واإنها  قيل يل 

�ستعّو�سني عن البوؤ�س الذي ع�سته قبل املوت

امل�سدر نف�سه �س 39

يبتعد  التي مل  االأوىل  ثيمته  اإىل  بنا  ويعود 

عنها كثريًا عرب تاأّمالت الطبيعية وقدرته على 

ت�صخري امل�صاهد احلّية يف ن�صو�صه الهائلة

كل دمعة

نائمة

�ست�ستيقظ

وتبحث عن اأخواتها

لي�سبحن نهراً

امل�سدر نف�سه �س 59

ويوا�صل ال�صري يف طرق اأخرى باأمل �صئيل 

الزال يت�صّبث به رغم ق�صوة البوؤ�س

مل تعد اأوراق الأ�سجار

ت�سقط ول الطيور امليتة

بل ترتفع كلها

وتهيم يف ال�سماء

امل�سدر نف�سه �س 71

وي�صف حالة اأهله ووطنه يف عّدة موا�صع 

حيث ر�صم �صورًا حقيقية ملعاناة العراق و�صعبها

حني ميوت القتلى

تتحلل اأج�سادهم

لكن عيونهم تهرب

نطري عالياً

وت�ستقر يف ال�سماوات

اإّنهم ما زالوا يحّدقون بنا

امل�سدر نف�سه �س 83

اخلتام  يف  االأ�صا�صية  ال��ف��ك��رة  ويلّخ�س 

باإيجاز:

�سبع �سنني

واأنا اأخيط اأج�ساد املوتى اإىل الأر�س

تقّرحت اأ�سابعي

رمدت عيناي

احدودب ظهري

واآن يل اأن اأ�سرتيح

فهاّل خطتموين اإليها

امل�سدر نف�سه �س 89

خال�سة

���ص��ن��ان اأن��ط��ون ���ص��اح��ب جت��رب��ة مهمة 

وقد  والتحليل  القراءات  من  مزيدًا  ت�صتحق 

قدم لنا يف ديوانه �صورة معرّبة عن م�صاعر 

وطنه وجراحه الدامية .
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كما هي عادتي �أ�شحو مبكرً�, و�ألقي �لتحية على )�أ�شجاري( و�أثناء 

�ل�شو�رع,  يكن�شون  وهم  �لنظافة(  )عمال  �أ�شاهد  �أن  ي�شادف  ذلك 

و�الأزقة , مبعنويات طيبة , تذهب بهم �إىل عنان �لف�شاء ,,هوؤالء �لرجال 

تدفعهم غريزة �حلب ) �لهبة �ل�شماوية ( للب�شر , بهذ� �لفعل �لفطري 

و�لغر�ئزي للإن�شان , مبقدورنا �أن نت�شامن و �أن نتكاتف , ونهزم هذ� 

�لوباء , وقبل هذ� نوؤمن مب�شيئة �هلل تعاىل ونتوكل عليه, ثم ندفعه بعيدً� 

عن جمتمعنا �الإن�شاين , بخطو�ت قليلة نفعل جهودنا ويكون لنا دور بذلك 

, ر�شائل توعوية عن  �لو�شائل �الجتماعية  , نبث عرب  ,بب�شاطة �شديدة 

�الأو�مر  �اللتز�م مبعايري و�حرت�م  ,و�الأهم من ذلك  �الإيجابية  �ل�شحة 

�ل�شادرة من �جلهات �حلكومية �لتي تبذل ق�شارى جهدها للتغلب على 

)�ألبري  ن�شتذكر   , �لعاملي  و�الأدب  �لثقافة  �لذ�كرة  ويف   , �جلائحة  هذه 

كامو ( ال�شيما حني كتب رو�يته �ل�شهرية ) �لطاعون ( باملقابل وهي عمل 

باحلب  مفعمة  كبرية  و�إ�شار�ت  دالالت  حتمل  وجودي(   – )كل�شيكي 

و�خل�شار�ت و�الأمل , تكمن قوته و�شلبته على قوة �ل�شمود )�لب�شري 

يف مو�جهة �ملوت, و�إن �لغد �الأجمل قادم طاملا يف دو�خلنا ) قلب ينب�ض 

باحلب و�لع�شق و�لت�شحية ونكر�ن �لذ�ت .

) يوميات الرجل الذي مازال ميكث يف ارخبيله (

الأحد 22 مار�س 2020م

فر��شي  يف  دخلت  بالفعل   , �لنوم  يف  �الإن�شاين  حقي  �أمار�ض  بد�أت 

مبكرً� , للنظر �إىل تلك �لفعلة من منظور) �لبد�ئي ( حيث �أن �الإن�شان 

�ل�شم�ض  �أو لنقل عند �شقوط قر�ض   , �الول ماكان يقوم به عند �ملغيب 

و�لقادم  ليًل  �ملجهول  ,وم�شارعة  للنوم  ��شتعد�ده  هو   , �لكهف  خلف 

نهارً� , �أخذت نف�شًا عميقًا , �أغلقت �لعامل , و�بت�شمت .

الإثنني 23 مار�س 2020م

ليكن يل ن�شاط �إن�شاين , وبالفعل بد�أت �لتفكري بالزر�عة , �أخذت 

وكذلك  �ليقطني  بذور  و�أي�شًا  �لريحان,  بذور  من  و  �جلزر,  من  قليًل 

بذور �لب�شل �الأخ�شر و�لثوم, �أ�شبحت مز�رعًا ,باملنا�شبة �لزر�عة عمل 

يف  �لرتبة  مع  تتفاعل  بد�أت  �لبذور  �أن  جتد  حني  ,ال�شيما  ر�ئع  بد�ئي 

تناغم مو�شيقي , وكما قلنا , كل �شيء �شغري جميل .

�لفكرة �لتالية كيف �أختار ��شمًا منا�شبًا حلديقتي ,رغم ذلك وجدت 

زيارة  �إىل  �لرفاق  كل  لذ� دعوت   , �لزر�عة  كان مهتما يف   ) �أر�شطو   (

حديقة ) �أر�شطو ( م�شطحبني معهم قليًل من �لبذور وكثريً� من �حلب 

, م�شاحة �حلديقة غري �شرورية �الأهم م�شاحة قلبك �لر�ئع �جلميل ..

خذوا حظكم من العزلة ... 

عمر بن اخلطاب 

ح�سنا, مع انت�سار هذا ال�باء العاملي ) جائحة ك�رونا ( لنطرح �س�ؤااًل بديهياً باملعنى املطلق , ماالذي مييز 

التعبري  على  قدرته  �س�ى   اأقرانه  (عن  الخ  والت�سكيلي.....  والروائي,    , والقا�ص  ال�ساعر   ( املبدع  االإن�سان 

اأو اآالم , وبرتجمة م�ساعر  البهجة وال�سرور,  واالأمل  وترجمة م�ساعر االآخرين مبا  ي�سعرون من  خماوف, 

القادم ,  والغد  امل�سرق ,  م�سف�عاً بتكاتف مع  حك�متنا  الر�سيدة , واجلهات احلك�مية الر�سمية )خط الدفاع  

االأول ( ,التي  تبذل ق�سارى  جهدها يف مكافحة هذا املر�ص , اخلفي , الذي  بات  اليرحم الدول  الكربى  قبل 

الدول  ال�سعيفة , ويف  هذه  املنا�سبة ال اأخفي  حبي وتقديري  واإعجابي ) للجن�د املجه�لني يف املجتمع (
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�أمكث يف  �أرخبيلك ..

ها�شم املعلم تد�عيات �نت�شار كوفيد 19



الثالثاء 24 مار�س 2020م

الإعد�د وحت�شري �لقهوة , طقو�ض جميلة , التقل �أهمية عن �ملو�شيقا 

�أو كتابة �ل�شعر , ملجرد �أن يغلي �ملاء , تتبخر �أنت يف عو�ملك و�أحلمك 

�ألقيت نظرة �شديقة على ) حديقة  , �شباحًا  �لعامل  ,وت�شافر يف هو�ء 

�ر�شطو ( �إال وقد �شبقني �شديقي �لهو�ئي )طائر �شغري��شمه �شلفر(

كثريً� ما �أفتقد هذه �للحظات ,ال�شيما �لغروب �أو �ل�شروق , ترى من 

�لذي مينعني من لذة �ال�شتمتاع �شوى �لنوم على طريقة فيل�شوف �لك�شل 

�إلبري ق�شريي .

الأربعاء 25 مار�س 2020م

هاهو �شديقي �لقط )بيمبو ( �شليل �لبحارة ,يف جزيرة �لكنز مع 

�لرفاق �شليفر , وجيم , يف تلك �لرو�ية �ملثرية ,تد�عب �شغف �لقر��شنة 

يف �لبحث عن �لكنز , لكن �شديقي هذ� �لذي �ح�شبه )�جلبان �لعظيم( 

اليحرك �شاكنًا لو مرت كتيبة من �لفئر�ن على �شاربيه , و�ل�شر ور�ء ذلك 

كما يبدو �أنه ) من �أمن �لعقوبة �أ�شاء �الأدب ( و�لرجوع قليًل �إىل 3500 

ق. م , قد�ض �لفر�عنة �لقطط )�مل�شمى با�شتيت ( وكانو� يعاقبون حد 

�ملوت كل من يوؤذي قطًا .

�أتيل  �ملجري  �ل�شاعر  نحو  �لذكريات  جترفني  �ملنا�شبة  هذه  ويف 

يوجيف , يف جملة �شعرية مقت�شبة ي�شدي ن�شيحة طازجة , يقول �أتيل 

يوجيف : �لقط بكل دهائه الي�شتطيع �أن ي�شطاد فاأرين يف �آن و�حد (

اخلمي�س 26 مار�س 2020م

��شتقبلت �ليوم يف حديقة �أر�شطو,�أدغار ,�لغر�ب �لذي يزورين بني 

�حلني و�الآخر.ورد ذكر �لغر�ب يف �لقر�آن �لكرمي,كمعلم للب�شرية,�ملعلم 

لكر�مة  در�شًا  فيها  �ملوت و�حلياة  �لتعامل مع  �لعظيم  �لدر�ض  �الأول,يف 

�الإن�شان.�ملثري يف �الأمر �أنه يرمز يف �لرت�ث �مل�شيحي

�لطل�شم  من  كرمز  بال�شيطان  يرتبط  �الإجنليزي  �لرت�ث  ....ويف 

للعفة,وميار�ض  كرمز  �إليه  ,بلوتارخ,يرمز  �ليوناين  �لكثريه..و�ملوؤرخ 

�أدغار  ��شتهر  �لغر�ب,ومثلما  �أنو�ع �لقدح و�لذم يف  �أق�شى  ليلي  جمنون 

�آالن , يف ق�شيدته �لغر�ب, ومن �ملفارقات �لطريفة مقولة �الإغريق,من 

ياأكل قلب �لغر�ب فيمتلك قوة خارقة

اجلمعة27مار�س2020

نتعاطى  متى  �أي�شا  �لعزلة,باملقابل  منار�ض  متى  ت�شاءلت  .لطاملا 

�لعزلة,عمربن  من  ذهبية,,خذو�حظكم  مقولة  �لوحدة,وجدت 

ال�جتماعي  هوبر,�الإن�شان  �ملادي  �لفيل�شوف  به  ماذهب  �خلطاب,بل 

فهي  �لعزلة  �لنف�ض.�أما  فقر  هي  ,,�لوحدة  مقولة  بطبيعته,,و�أي�شًا 

ثر�وؤها - ماذهب به هايدجر,هي �خلل�شة, �إن ما �أعي�شه لي�ض �لعزلة 

�ملدن  به �شخ�شيًا, يف  �عتقد  , هذ� ما  �أبعد  �إىل  �لوحدة,و يذهب  �إمنا 

�لكبرية باإمكان �الإن�شان �أن يكون منعزاًل �أكرث مما يف �أي مكان �شاختار 

�جلامعة  من  �لتخرج  حديث  �شاب  ق�شة   ) �ملوؤثر)�لوحدة  �لفيلم  لكم 

يرف�ض �حلياة �ملدينة ويتعاطى �ل�شرود يف �لرب�ري مع �لطبيعية ,وميوت 

مت�شممًا من �الأع�شاب, ليعطينا در�شًا يف �لوحدة . 

ال�شبت28مار�س2020م

فرناندو  يقول  وكما  ولكنني  م�شدره  �أدري  ب�شجركبريال  �أح�ض 

بي�شو�,,روحي عبارة عن �أورك�شرت� خفية ال �أدري �أي �الآالت وقياثر,نقر�ت 

لذ� هذه   ,, وح�شب  ك�شمفونية  �إال  ذ�تي  على  �أتعرف  ال  بد�خلي  وطبول 

�ال�شطر�بات بحاجة �إىل ماي�شرتو قائد �ل�شرب, هو �أنت ال �أحد غريك 

يقودك .

الأحد 29 مار�س 2020 ،

�شابح,  �شرج  �لدنا  يف  مكان  �عز   ,, �ل�شعرية  �الأبيات  لنتاأمل 
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وخريجلي�ض يف �لزمان كتاب,�عتقد لي�ض من عبقرية عظيمة يف �الأبيات 

من وجهة نظر لكن �ملتنبي كما هو معروف عنه ميتلك مفاتيح �الأدمغة 

يتاأمل,هنايكمن  �لذي  من  حا�شة�ل�شمع,�أكرث  خلل  من  ت�شتقبل  �لتي 

�لفرق,

الأحد 29مار�س2020

يف  �لعامل  كي�شه,وجمد  يف  �لتاجر  قدميا,,جمد  �لعرب  قال   ..

,,لي�ض  �أعتقد  ومما  قيلت  عبارة  �أعظم  �إن  ذلك  رغم  كر�ري�شه..لكن 

ونحن  هنا  روماين  جنون,,فيل�شوف  من  م�ض  دون  عظيمة  عبقرية  من 

نتحدث,,خريجلي�ض يف �لزمان كتاب

الإثنني  30 مار�س 2020 .

�ليوم م�شادفة وجدت هذه �ملقولة باالأحرى ل �شبينو�ز لنتاأمل جيدً� 

ر�شاقة و�شاعرية �لفيل�شوف يقول,,لو وهب �حلجر �شيئا من �ل�شعور لظن 

�أثناء رميه و�شريه يف �لف�شاء �أنه يقرر م�شار قذفه,ويختار�ملكان و�لوقت 

�لذي ي�شقط به على �الأر�ض.كم �إن�شانا وهب له �الختيار ثم هدم نف�شه

الثالثاء31مار�س2020،

علقة �الإن�شان بالطبيعة علقة �أزلية وبالتايل �أول ما قام به �شيدنا 

ما�لفرق  لكن  �أ�شجار  دون  �لعامل  لنتخيل  بالزر�عة  �هتمامه  هو  �آدم 

بني �لغابة و�الأ�شجار, يقول مي�شيل فوكو,, �لذين يرون �لغابة , اليرون 

�الأ�شجار ..

الأربعاء1 اإبريل 2020 ،

كل  د�خل  يف  �ل�شعور,�لفر�ر,و�أح�شب  ير�ودين  كثرية  �أحايني  يف 

يكون  �أن  بال�شرورة  ,لي�ض  و�لهروب  �لفر�ر  �إىل  منا,,متطرف,,يدعو 

�إليه  ��شتطاع  من  عموديًا  بالفر�ر  �شخ�شيًا  �أميل  بل  �أفقيًا  �لفر�ر 

�شبيل,لكنني �أترك لكم حرية �لفر�ر م�شفوعًا بق�شيدة �للورد بايرون

يت�شمم من  بايرون يف ق�شيدته كما من يتهرب كي ال  �للورد  يقول 

عند  بهجة  �ملطروقة,هناك  غري  �لغابة  �شعادةيف  �ملجتمع,,,هناك 

�ل�شاطىء �ملنعزل,هناك جمتمع,حيث التتطفل للمجتمعات قرب �لبحر 

�لعميق,�ملو�شيقا �لتي يف هديره تقول . �إنني ال �أحب �لب�شر �أقل, و �إمنا 

�أحب �لطبيعة �أكرث .

اخلمي�س 2 اإبريل 2020 ،

ر�أ�ض بل خر�ئط,كنت من �أكرث �ملتفائلني �إن مل �أكن بل مناف�ض حني 

�أدرجو� �خلر�ئط عرب �لهو�تف �لذكية,م�شفوعًا باأ�شو�ت �أ�شبحت عالقة 

يف �أذهاننا بل بد�أنا نتحاور مع �لف�شاء �الفرت��شي كالتحية �أو عبارة �إن 

�شاء �هلل , �إال �أن هذه �لبهجة �أ�شبحت من �ملا�شي و�لفتور

�خلر�ئط  �أن  �أح�ض  �الفرت��شي  �لعامل  ��شتخد�م  من  �أ�شجر  بد�أت 

وتنقر�ض  تتاكل  خميلتي  يف  �لتي  �لطبيعة  و�لطبوغر�فيا  �لبيولوجية 

�أين  مت�شائًل  �لطريق  يف  ي�شتوقفك  �أحد   يعد  �آخرمل  بعد  يومًا 

�لبيت,�لقريةحينها كل ما تفعله هو �لرجوع �إىل �خلر�ئط �لذهنيه يقول 

ديكارت,لي�ض كافيًا �أن متتلك عقًلجيدً� فاملهم �أن ت�شتخدمه .

اجلمعة 3 اإبريل 2020 ،،

�أعرف م�شدره ولكنني  �أح�ض بني �حلني و�الآخر باإح�شا�ض مقلق ال 

�أعرف �شيئًا و�حدً� �أنه ال يوجد يف هذ� �لكون �شو�ءبني �لب�شر �أم �لوحو�ض 

,كل  �فلطون  يقول  �حلب,وكذلك  يوؤمل  مايوؤمل,مثلما  �لليل  كائنات  �أم 

قلب ين�شد �أغنية ناق�شة �إىل �أن يهم�ض قلب �آخر بالرد .. 

ال�شبت 4 اإبريل 2020 .

من  �حلنني  ,ي�شدين  زرتها  �لتي  و�لكثرية  �ملثرية  �الأماكن  رغم 

�ملارة  وجوه  يف  و�لتاأمل  �جللو�ض  �لقطار�ت,�حبذ  حمطة  لزيارة  �لروح 

�ملحنا,�يها  ي�شرق  قطار  دو�خلنا  يف  �أن  �قول  ,�ح�شبني  و�ملرتادين 

�لقطار هناك حمطة �أخرية ور�كبك قاطع طريق يوؤمله ميتافيزيقا

الأحد 5 اإبريل 2020 .

بكائناته  �شاهيًا  يرقد  �لذي  �الأزرق  قا�شدً�  مبكرً�  �ليوم  خرجت 

ومل  �الأبي�ض  �لرمل  يعد  مل  �إذ  تغري  �شيء  كل  �أن  وجدت  �ملائية,لكنني 

�لدين  جلل  �أ�شعفني  بحرً�,و  �لبحر  يعد  مل  وبل  �شاحًل  �ل�شاحل  يعد 

�لرومي,لقدمرت �لقرون وهذ� �لقرن جديد و�لقمر هو �لقمر لكن هذ� 

�ملاء لي�ض ذ�ك �ملاء

،  2020 الثنني  اإبريل   6
ترى من �بتكر لغة �جل�شد و�الإمياءة, من قال هذه �لعبارة �لر�شيقة..

�لفم مر�آة �جل�شد,و�لرق�ض لغة �جل�شد..متيز �ل�شعر�ء وقبلهم كان ر�أي 

يف  �ختلفات  هناك  �أن  �أر�شطو,  و  �أبقر�ط  من  كل  �أبدى  حيث  مغاير 

�ل�شخ�شية و�أن �لكلمات وحدها الت�شنع خطيبا عظيما بالتايل ظهرت 

لغة �جل�شد

الثالثاء 7 اإبريل 2020 ،

ل�شت على خطى كولومب�ض �إال �أن هناك هو�شًا �شديدً� يدفعني د�ئما 

وبالتايل  �أرتاده  �لذي  �ملكان  ت�شميات من حم�ض �خليال على  �أطلق  �أن 

بعد مرور من �لزمن نتفق نحن �لرفاق على ذلك مثال,�شارع �لورد,�شارع 

نهاية  �مللعون,ر�شيف  �لع�شفور  �ملوز,مقهى  �رخبيل  �لكمنجات,مقهى 

�لظاهر..... �حلجر  �لدجالني,�شارع  �شك�شوكة,مقهى  �شارع  �لعامل 

و�لكثري

الأربعاء 8 اإبريل 2020 .

على  �لتجربة,ي�شري  �شبيل  على  �أحيانًا  �ليوغا  متار�ض  �أن  باأ�ض  ال 

�الن�شمام �إىل �لذ�ت,مبعنى �أنك خارج ذ�تك و�لرجوع �إىل �لبيت يحتاج 

�لب�شري بحرية  �لذهن  الأن  �أن متار�شها  يجب  �الأ�شر�ر  بع�شا من  منك 

ت�شطرب �شفحتها ومتزج دومًا...رغم عدم يقيني باليوغا

اخلمي�س 9 اإبريل 2020 ،

عو�مل  �إىل  و�أخذتني  �الأرو�ح  تلك  ��شتهوتني  دنكي�شوت,لطاملا 

�لفار�ض  طريقة  على  برمتها  حياتنا  �أن  �أجزم  و�الأ�شاطري,بل  �خلر�فة 

�حلز ين,ن�شارع طو�حني �لهو�ء,ل�شت �أكرث �ملت�شائمني,وال �أقلهم تفاوؤاًل 

من فلوبري, حني �شرخ, دنكي�شوت , �إجنيل �حلماقة �لب�شرية.

اجلمعة 10 اإبريل 2020،

مو�شيقا �لريغا, �إنه �شوت,�ملو�شيقا �ملنبعثه من �أفو�ه �الأدغال )بوب 

تلم�شك  فاخرة,  لفافة  مثل  وت�شعلك  �إليك  و�لرب�كني,تنتقل  ماريل( 

باأ�شابع المرئية وت�شغط على �أ�شابع �لبيانو يف روحك ,ومي�شها �شريان 

�حلياة,,هل هناك مغفره للمذنب �ليائ�ض �لذي �أذى كل �لب�شر من �أجله

ال�شبت 11 اإبريل 2020.

يف مر�هقتي �الأوىل , كنت �آمل يف م�شو�ري �ليومي �لذي كنت �أقطعه 

�شريً� على �القد�م , �أن �أحدهم قام مبر��شلتي من �الأرو�ح �لهائمة,لكن 
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هازئا,,وبال�شدفة  ل�شانه  يخرج  �لربيد  كان,,�شندوق  مرة  كل  يف 

وهو  �ل�شباح  ذ�ت  �ل�شيارة  حكمت,ده�شته  ناظم  �ل�شاعر  �أن  �كت�شفت 

ياأمل ر�شالة جمهوله

�إن �أجمل �الأيام يوم مل نع�شه بعد

و�أجمل �لبحار بحر مل ترتده �أ�شرعتنا بعد

و�أجمل �الأنهار نهر مل يكت�شف بعد

و�إن �أجمل �لكلمات تلك مل نقلها بعد..

ناظم حكمت

الأحد 12 اإبريل 2020 م

ي�شرب  �لغر�ئبية,لوركا,و�شهرز�د,لوركا  �ملفارقة  �أن�شودة �حلياة,من 

ويقي�ض �أغو�ر �لنف�ض بق�شائد ملتهبة ترتفع معها �أزهار �ليا�شمني نحو 

معتقا  �شهرز�د,بوحا  �ل�شرق,تنا�شد  بو�بة 

نحو  و�ل�شفائرو�لتو�بل  و�حلناء  بال�شم�ض 

ب�شاتني �لغرب,كلهما ين�شد �أن�شودة �حلياة

الإثنني 13, اإبريل 2020 م

�لذي يرى �حلياة بن�شف عني ,بالتايل 

هو قبطان �عمى,�لذي مل يذق ق�شوة �حلياة 

ال يدرك بذ�ءة�حلب,و�لذي يناأى بنف�شه يف 

برج عاجي يعجز �أن يرى �لكائنات �ل�شغرية 

�ملوت  �إن  �لنهر...  يف  تقبع  �لتي  �لر�ئعة 

حطاب ولكن �لغابة خالدة.

الثالثاء 14 اإبريل 2020 م

ملكوته  يف  �لطبيب  و�لهدنةيكمث  بال�شلم  �لكائنات  كل  حتظى 

تاركا  منزله  �إىل  �الإ�شكايف  مر�شاه,يعود  من  يفرغ  �أن  بعد  م�شرتخيا 

�لر�شيف ينتعل �لغبار,ي�شفف �لنجار قبلته و�أ�شر�ره يف بطن �الأ�شجار�ال 

�ل�شاعر يظل حا�شرً� بحو��شه كلها دفعة و�حدة كما لو �أن �ملوت يرتب�ض 

�لعامل خلف �لباب

الأربعاء 15 اإبريل 2020 م

غيمة  يف  ت�شبح  كهنوتية,  �شمكة  �أطارد  �أنا  و  طويل,  �أمد  منذ 

عابرة,بني فينة و�أخرى تقفز يف بحرية ر�أ�شي, عيناها خرز قزحي,فمها 

ياقوت ,و�شفائرها من �لترب, و �أنا الحيلة يل , �أمكث يف �أرخبيلي �أتطلع 

�إىل �لنجوم ,�شلحي �شنارة �بن �شريين ,وبنطال ماياكوف�شكي .. .

اخلمي�س 16 اإبريل 2020 م

يف  طاعن  رجل  حياتنا,ماذ�يفعل  �لبعيدة,خلف  �لر�فعة 

عيون  يف  تبغ  كومة  �حلا�شرة,�لذكريات  �أيامه  �ل�شن,غريم�شغ 

تغطي  �لتي  �ل�شنوبرية,بقامتك  بذر�عيك  لنا  �للمرئيني,مدي 

,وحل  �لرومي  �لدين  جلل  موالنا  بئر  يف  �لقمر  �شقط  �لفيزياء,فقد 

�لظلم ببلدتنا

اجلمعة 17 اإبريل 2020 م

باحلديقة الهو�ء حاملعلى ظهره  يطل طفل �شغري,مطفئانظرته 

الهدوء  �لزنازين,  يف  مده�شًا  وقتًا  تق�شي  ال�شم�شا  �الأمنيات,  حقيبة 

يفتح بابا للفتنة, وال �مر�أة ت�شعفنا للعي�ض خارج كوكب �الأر�ض,معارك 

�شفر�ء  وردة  �حلديقة  ,يف  �ليباب  �أنا�شيد  ب�شرية,  خا�شرة,جماجم 

عيناها ترقبان باأمل .

ال�شبت 18 اإبريل 2020 م

قد نعرث على �أ�شر�ر...

ميتافيزيقا ملقاة يف �لطريق.

و�أن ترى �شجرة �لغاف تدل قطاع �لطرق,باأع�شا�ض طيورها

الأحد 19 اإبريل 2020 م

هناك جبال ممتدة يف �أعماقنا �ل�شحلة,هناك �شحر �حتفايل,م�شاألة 

فلكل  �ملقد�شة..  �جلبال  طبيعي,جيولوجيا,��شم  تطهري  �ل�شعود,لون 

�شريعته وتقاليده

للم�شلمني قاف   -  1
�ليونانيني �إىل  بالن�شبة  �وملب   -  2

�الإير�نيني �إىل  بالن�شبة  �لربج   -  3
لليهود طابور   -  4

�لتيبت الأهل  بوتاال   -  5
لل�شلت �البي�ض..  �جلبل   -  6

للهندوك �ملريو..   -  7
لل�شينيني يل..  �لكون   -  8

لنلتفت �إىل �أعماقنا عموديًا و �إىل �الأبد.

الإثنني 20 اإبريل 2020 م

�لهائمة  �أرو�حنا  �إال  باأور�قها  ن�شتظل  �لتي  �لكونية  مال�شجرة 

�ملغرو�شة يف منت�شف �لوجود,دعنا من�ض نحن �ل�شعر�ء ونقتطف تفاحة 

�للذة,نبوح عن �ل�شجرة �لتي كانت �حل�شار�ت قبل �لهيلينية تقد�شها..

�لغال بلد  يف  �لبلوط  �شجرة   -  1
جرمانيا يف  �لزيزفون   -  2
�شكندنافيا يف  �لدرد�ر   -  3

�شيبرييا يف  �ل�شندر   -  4
�الإ�شلم يف  �لزيتون   -  5

�لهند يف  �لبنغايل  �لتني   -  6
�ليابان يف  �خليزر�ن   -  7

�ملا�شوين �ل�شنط  �شجرة   -  8
�لعربي �للوز   -  9

�ل�شيني �ل�شف�شاف   -  10
لون �بو  غار   -  11

�لغاليني للكهان  دبق   -  12
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�ملدمرة  �الأمور  �الإن�شان من  �أن�شطة  �ل�شادر عن  �لبيئي  �لتلوث  يعترب 

كما  تدمريً�,  �الأعمال  �أكرث  من  باأنه  �لتلوث  يت�شف  �أي  �لطبيعية,  للبيئة 

يت�شم باأنه ال ميلك ر�ئحة �أو طعم, وعلمًا �أن كافة �أ�شكال �لتلوث تقوم على 

�إزعاج �لب�شر يف م�شرية حياتها على �الأر�ض .

�لبيئية  �أو نوعي يف �ملكونات  �أي تغري كيميائي  �مل�شكلت �لبيئية وهي 

�الإحيائية و �لل�إحيائية  على �أن يكون هذ� �لتغري خارج جمال �لتذبذبات 

الأي من هذه �ملكونات بحيث يوؤدي �إىل �ختلل يف �تز�ن �لطبيعة . ترتبط 

�أية  باأنها  �مللوثات  وتعرف  بالتلوث, كما  رئي�شية  �لبيئية ب�شورة  �مل�شكلت 

مو�د �شلبة �أو �شائلة �أو غازية و�أية ميكروبات �أو جزيئات توؤدي �إىل زيادة �أو 

نق�شان يف �ملجال �لطبيعي الأي من �ملكونات �لبيئية .

ا�شتنزاف امل�شادر الطبيعية 

�لبيئة  يف  �ملوجودة  و�لطاقة  �ملو�د  جمموعة  هي  �لطبيعية:  �مل�شادر 

وت�شمل �مل�شادر �لطبيعية على م�شادر جيولوجية, �أي م�شادر ذ�ت �أ�شل 

جيولوجي ميكن ��شتخر�جها من �الأر�ض وت�شمل :

�حلجري  و�لفحم  �لطبيعي  و�لغاز  �لنفط  مثل  طاقة  م�شادر   •
و�ل�شخر�لزيتي و�ليور�نيوم و طاقة �حلر�رة �جلوفية .

و�لذهب  و�لر�شا�ض  و�الأملنيوم  و�لنحا�ض  �حلديد  مثل  �لفلز�ت   •
و�لف�شة 

�جلريي  و�حلجر  و�حل�شى  �لرمل  وت�شمل  �ل�شناعية  �ل�شخور   •
و�لغر�نيت و�جلب�ض باالإ�شافة �إىل �ملياه �جلوفية كم�شدر للحياة . 

م�شادر �لطبيعية ومعظم �مل�شادر �جليولوجية  �أهم  من  • �لغابات: 
�إذ    )Nonrenewab resources( هي م�شادر غري متجددة

�أن معدل ��شتهلكها يفوق معدل تكونها با�شتثناء �ملياه �جلوفية و�إمكانية 

 )Recycling( جتديدها مبياه �الأمطار, و�لفلز�ت لكونها قابلة للتدوير

�أي ميكن �إعادة ت�شنيعها )تتجدد �شناعيا(. باالإ�شافة �إىل طاقة �حلر�رة 

�جلوفية بو�شفها م�شدرً� متجددً� للطاقة .

بدءً� من  نعرفها,  �لتي  �ل�شناعة  �أنو�ع  �مل�شادر يف جميع  تدخل هذه 

من  يتكون  ن�شتخدمه,  �لذي  �لر�شا�ض  فقلم  بالدو�ء,  و�نتهاء  �لبلط 

م�شادر جيولوجية , و�الأجهزة �لكهربائية  و�حلو��شيب و�ملركبات �لف�شائية 

جميعها من م�شادر جيولوجية .

امل�شادر البيلوجية 

�مل�شادر  هذه  وتعد  و�حليو�نية,  �لنباتية  �لرثو�ت  وت�شمل 

جتددها  نتيجة  �لبيئة  يف  توفرها  الإمكانية   )Renewable(متجددة

طبيعيًا.

R - متجددة    طاقة  م�شادر  على  �لطبيعية  �مل�شادر  ت�شمل  )مما 

�ل�شم�شية  �لطاقة  مثل    )newable Energy Resources
وطاقة �لرياح وطاقة �ملياة . 

جلاأت  ولذلك  ن�شوب,  �إىل  �لعامل  يف  �ملتجددة  غري  �مل�شادر  تتعر�ض 

معينة  تكنولوجيات  تطوير  مثل  لها,  حلول  �إيجاد  �إىل  �لعامل  دول  بع�ض 

قادرة على ��شتخد�م �مل�شادر �ملتاحة بكفاءة عالية و�العتماد على م�شادر 

�لطاقة �ملتجددة. 

كما تتعر�ض �مل�شادر �ملتجددة �إىل ��شتنز�ف وبخا�شة �لرثوة �لنباتية 

و�حليو�نية و�لرتبة و�لفلز�ت, وهو ناجت عن ��شتهلك هذه �مل�شادر مبعدل 

يفوق معدل جتددها طبيعيا �أو �شناعيًا .

�إ�شكاالت بيئية

�جلزء �الأول :

ُمهاب مرهف الرتكماين

تلعب م�اد التنظيفنا بالنظافة التامة
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ومن مظاهر ال�شتنزاف :

��شتنز�ف �لتنوع �حليوي وي�شمل؛ ��شتنز�ف �لغطاء �لنباتي و��شتنز�ف 

�جلائر  �لقطع  بفعل  ينتج  �لنباتي  �لغطاء  �لربية. فا�شتنز�ف  �حليو�نات 

و�لرعي �جلائر و�لتلوث و�لكو�رث �لطبيعية من حر�ئق و بر�كني و جفاف, 

�لتلوث  و  �جلائر  �ل�شيد  بفعل  فينتج  �لربية  �حليو�نات  ��شتنز�ف  �أما 

و�لق�شاء على موئل �حلياة �لربية وغريها .

 وحلماية �لتنوع �حليوي من �ال�شتنز�ف, جلاأت �لكثري من �لدول يف 

�لعامل �إىل �إقامة مناطق حممية حلماية �حلياة �لربية �حليو�نية و�لنباتية 

ومو�ئلها مثل �ملحميات �لطبيعية .

باالإ�شافة �إىل �إ�شد�ر �لقو�نني مثل قانون حماية 

للم�شروعات  �لبيئي  �الأثر  تقييم  وقانون  �لبيئة 

يف  ما  خام  لتعدين  م�شروع   فاإقامة  �لتنموية؛ 

منطقة معينة, �شيخ�شع هذ� �مل�شروع  �إىل �لدر��شة 

�لتحليلية وفق قانون تقييم �الأثر �لبيئي .

من اأهم ا�شباب التدهور البيئي

توؤدي  �لتي  �لعمليات  جمموعة  وهو  �لت�شحر 

بفعل  وينتج   , بيئي  �أي نظام  �إنتاجية  �نحفا�ض  �إىل 

عو�مل طبيعية مثل �حتبا�ض �الأمطار و �رتفاع درجة 

�الإن�شان مثل �لري  �أو بفعل  �أو �نخفا�شها,  �حلر�رة 

�جلائر و قطع �الأ�شجار �مل�شتمر و�لزحف �لعمر�ين 

و��شتخد�م �مللوثات باأنو�عها .

�إن تعر�ض �الأر�ض. للتدهور يف �ملناطق �لقاحلة 

�إىل  يوؤدي  �لرطبة  �شبه  و�جلافة  �لقاحلة  و�شبه 

ويوؤدي  بها  �حليوي  و�لتنوع  �لنباتية  �حلياة  فقد�ن 

فقد�ن  ثم  �لفوقية  �لرتبة  فقد�ن  �إىل  �أي�شًا  ذلك 

قدرة �الأر�ض على �الإنتاج �لزر�عي. 

�حلالة  على  مفجعًا  تاأثريً�  �لت�شحر  ويوؤثر 

�القت�شادية يف �لعامل, حيث يوؤدي �إىل خ�شارة ت�شل 

�لزر�عية  �ملحا�شيل  يف  �شنويًا  دوالر  بليون   40 �إىل 

وزيادة �أ�شعارها يف كل عام يفقد �لعامل حو�يل 691 

مليون مرت مربع من �الأر��شي �لزر�عية نتيجة لعملية 

للت�شحر  معر�شة  �الأر�شية  �لكرة  �أر��شي  ثلث  حو�ىل  بينما  �لت�شحر, 

حيث  خا�ض,  ب�شكل  �الإفريقية  �لقارة  على  �لت�شحر   : ويوؤثر  عامة  ب�شفة 

�أنها �أ�شبحت متتد  متتد �ل�شحاري على طول �شمال �أفريقيا تقريبًا. كما 

جنوبًا, حيث �إنها �قرتبت من خط �ال�شتو�ء مبقد�ر 60 كم عما كانت عليه 

من 50 �شنة, ويف �أكرث من 20 بلد من بلد �لعامل يتاأثر ما يقارب �لبليون 

بعملية  ن�شمة  بليني   6 عددهم  �لبالغ  �لعامل  �شكان  �إجمايل  من  ن�شمة 

�ملدن  �إىل  و�لهجرة  ترك مز�رعهم  على  يرغمهم  �أر��شيهم؛ مما  ت�شحر 

تكت�شب   , متحركة  جغر�فية  ظاهرة  �لت�شحر  بعد  �لعي�ض  ك�شب  �أجل  من 

�لبيئي  �لتو�زن  نتيجة  �حلقيقية  �ل�شحر�ء  خ�شائ�ض  خللها  من  �لبيئة 

�لطبيعي , �إذ يحدث تدهور , و��شع �ملدى يف جميع �لبيئات , �لرطبة, و�شبه 

�لرطبة, و �جلافة , و�شبه �جلافة , ويف ظل تاأثري مزدوج من تغري �لظروف 

�لغابات  �إقليم  على  �ل�شحر�ء  زحف  خلل  من   , طبيعية  نباتية  حتوالت 

�ملو�رد  بقدرة  ذلك  ويرتبط   , �لبيئي  �لنظام  تدهور  �لت�شحر عن  ينتج   .

 , �ال�شتيعابية  طاقتها  للمو�رد  �الإن�شان  ��شتهلك  فاق  فاإذ�   , �ال�شتيعابية 

وتعر�شت لل�شتغلل �ملفرط وغري �ملنظم فاإن �لبيئة تتعر�ض �إىل �لتدهور, 

�إنتاجية �الأر��شي , ويعجز �الإنتاج عن تلبية  فت�شبح مت�شحرة فتتناق�ض 

حاجات �الإن�شان و�حليو�ن من �لغذ�ء .

وملقاومة �لت�شحر, ن�ض قانون حماية �لبيئة على مر�قبة م�شادر تلوث 

�الإجر�ء�ت  و�تخاذ  و�لت�شحر,  �لرتبة  �جنر�ف  ومر�قبة  و�شبطها  �لرتبة 

�لكفيلة بوقف ذلك و�إتباع �شيا�شة عمر�نية قائمة على �أ�ش�ض بيئية.

 النفايات ال�شلبة 

تطرح �لكائنات �حلية يف �لنظام �لبيئي �لطبيعي بقاياها و�إفر�ز�تها, 

دورة  �شمن  عالية  بكفاءة  ��شتخد�مها  باإعادة  �لبيئي  �لنظام  فيقوم 

و��شحة؛ �إذ تقوم �لطبيعة بتحليلها �إىل مو�د �أولية ب�شيطة تعود �إىل �لرتبة 

�لتي  �لنفايات  �أما  �لذ�تية.  �لتنقية  ي�شمى  وهذ�  �لنباتات,  فت�شتخدمها 

يلقيها �الإن�شان, ونتيجة الزدياد عدد �شكان �لعامل و�رتفاع م�شتوى �ملعي�شة 

و�لتقدم �ل�شناعي و�لزر�عي وغريها �أدى ذلك �إىل �زدياد كميات �لنفايات 

�ل�شلبة, باالإ�شافة �إىل �إنتاج نوعيات خطرة على �لبيئة, فاأ�شبحت عملية 

�ملهمة  �الأمور  من  �لعامل  دول  جميع  يف  منها  و�لتخل�ض  ونقلها  جمعها 

للمحافظة على �ل�شحة و�لبيئة وقد ن�ض قانون حماية �لبيئة على تعريف 

منها,  بالتخل�ض  مالكها  ويرغب  للنقل  قابلة  مو�د  باأنها  �ل�شلبة  �لنفاية 

بحيث يكون جمعها ونقلها ومعاجلتها من م�شلحة �ملجتمع . 
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هذ� ما �شنّطلع عليه يف هذ� �ملقال, لنعرف 

�أكرث عن �أهمية �إعادة �لنظر يف مو�ردنا وتر�شيد 

لننعم  وفييرية  نعم  من  �هلل  منحنا  ما  ��شتهلك 

جميعًا بحياة هانئة.

�لتي  �الأمييير��يييض  تيياريييخ  يف  نظرنا  مييا  �إذ� 

جند  �ل�شابقة,  �لعقود  خلل  �لب�شرية  هاجمت 

�أّن معظم هذه �لفريو�شات كانت حيو�نية �ملن�شاأ 

�خلنازير,  �نفلونز�  �لطيور,  �نفلونز�  مثل: 

�لتنف�شي  ومتلزمة �جلهاز  �اليبوال  فريو�ض 

�حلادة �ملفاجئة )�ل�شار�ض(, و�الآن فريو�ض 

يكون  لن  رمبا  و�لييذي  �مل�شتجد  كوفيد19- 

�آخر فريو�ض يظهر يف تاريح �لب�شرية.

�الأمم  برنامج  �أّن  بالذكر  جدير  هو  ومما 

�ملتحدة للبيئة �أعلن يف عام 2016 �أّن 75 %من 

�الأمر��ض �ملعدية كانت حيو�نية �ملن�شاأ و�أّن هذه 

و�شلمة  ب�شحة  كبري  ب�شكل  مرتبطة  �الأمر��ض 

للتقرير  ووفقًا  �الأر�ييض.  لكوكب  �لبيئي  �لنظام 

ذ�ت  للأمر��ض  �مل�شببة  �لكائنات  فيياإّن  نف�شه, 

تعي�ض  �نتهز�زية  كائنات  هي  �حليو�ين  �ملن�شاأ 

تغيري  يف  متمثلة  لها  منا�شبة  فر�شة  توفر  عند 

�لنظام �لبيئي وتغيري طبيعة �أج�شام �مل�شيف �أو 

تغيري يطر�أ على �لكائن نف�شه.

�الأر�ييض  حالة  يف  �لتاأمل  خييلل  وميين  لذلك 

يف �لقرن �ملا�شي ميكن ملحظة �زدياد �لكثافة 

مما  �لبيولوجي  �لتنوع  يف  �نحفا�ض  و  �ل�شكانية 

�أدى �ىل متهيد �لطريق النتقال �أمر��ض جديدية 

من �حليو�نات �ىل �الأن�شان مبعدل مر�ض معدي 

جديد كل �أربع �شهور بح�شب ما ذكرته �لتقارير.

مييييييييين 

جناحًا  حقق  �الأن�شان  يكون  قد   , �أخييرى  ناحية 

باهرً� يف �ل�شناعات �حلديثة و�أ�شاليب �لزر�عة 

و�لييتييي ال   , لل�شكن  �ملييريييحيية  و�ملييبيياين  �ملييطييورة 

�شّدت  و  و�لرفاهية  �لر�حة  �شبل  لنا  �شك وفرت 

�حتياجاتنا �ال�شتهلكية بكل �أريحية, �إال �أن هذ� 

�لنجاح كان وللأ�شف على ح�شاب �لنظام �لبيئي 

 , �حلبيبة  �أر�شنا  يف  �هلل  �أودعييه  �لذي  �ملتو�زن 

يف  �الأر��شي  ��شتخد�م  غري  �الإن�شان  الأّن  وذلك 

تقريب  �إىل  �أدى  مما  �لب�شرية  �مل�شالح  �شبيل 

�مل�شافات بني مو�طن �حليو�نات �لطبيعية وبني 

وجود �الن�شان , و�لذي بدوره قّلل مناطق �لعزل 

�لطبيعية �ملوجودة بيننا وبني �حليو�نات مما 

�أدى �إىل ت�شرب بع�ض م�شببات �الأمر��ض 

من �حليو�نات �ىل �الإن�شان.

�نبعاثات  �أّدت  ذليييك,  عييلييى  عييييلوًة 

�لغاز�ت �لناجتة عن �لبناء و�ل�شناعة �إىل 

تغري �ملناخ و�رتفاع يف درجة �حلر�رة و�لرطوبة 

م�شببات  قييدرة  ميين  ويييزيييد  فعليًا  يييوؤثيير  و�ليييذي 

�الأمر��ض يف �لعي�ض يف هذه �لظروف, وللأ�شف 

��شتمر�ر  �شي�شبب  �ملناخي  �لتغري  ��شتمر�ر  فاإن 

من  بقاع  لبع�ض  وكو�رث  جديدة  �أمر��ض  ظهور 

للت�شدي  كافية  مو�رد  المتتلك  قد  �لتي  �الأر�ض 

بيئتنا وفريو�شات �لكورونا

�لدكتورة  د�نية �شوقي كمال

قد يبدو العنوان غريبًا نوعًا ما ...!

وما عالقة البيئة بفريو�س مثل كورونا امل�شتجد؟

وهل يوجد �شلة بني حماية البيئة ومكافحة الأمرا�س؟ 

وما مدى تاأثر هذه العوامل ببع�شها وترابطها وهل لنا دور فعال كاأفراد جتاه كوكبنا؟ 
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ملثل هذه �لكو�رث.

و�لتح�شر  �لهجرة  عييو�مييل  تغيري  �أّن  كما 

�لنظام  تغيري  وحتى  و�ل�شفر  �لتجارة  وحركة 

�لييغييذ�ئييي �لييتييي ر�فييقييت �لييتييقييدم �القييتيي�ييشييادي 

�ملناطق  �ىل  �لريفية  �مليينيياطييق  ميين  و�النييتييقييال 

�حل�شرية وزيادة �لطلب على ��شتهلك �ملتجات 

�حليو�نية من �للحوم و�الألبان ... �إلخ, �أدى �ىل 

تكثيف تربية �ملا�شية وتو�شيع �الأر��شي �لزر�عية 

لينتج عنه تعر�ض �أكرب للكائنات �ملُمر�شة وذلك 

الأن �ملا�شية متثل ج�شرً� طبيعيًا النتقال �الأمر��ض 

�ملييعييدييية ميين �حليييييو�نييات �لييربييية �إىل �الإنيي�ييشييان 

وجود  �لطيور.ومع  �نفلونز�  يف  �حلييال  هو  كما 

�ل�شفر  و�شهولة  �ملُمر�ض  للكائن  ح�شانة  فييرتة 

�نت�شار  �شرعة  فيياإّن  �الأر�يييض,  بقاع  خمتلف  بني 

�الأمر��ض �ملعدية بني �لب�شر تكون كبرية جدً� كما 

هو �حلال يف فريو�ض كورونا �مل�شتجد.

�لكائنات  فيييياإّن  لييل�ييشييتييغيير�ب  يييدعييو  ومميييا 

وتتعر�ض  تتغري  �أي�شًا  �ملعدية  للأمر��ض  �مل�شّببة 

لطفر�ت ت�شاعدها على �لبقاء و�لعي�ض يف �أج�شام 

م�شيفة جديدة ف�شبحان �هلل �خلالق �لعظيم.

ماذا علينا اأن نفعل اإذاً؟

علقتنا  ت�شكيل  لنعيد  �ملنا�شب  �لوقت  �إّنييه 

برنامج  فاإن  ولذلك  جييذري,  ب�شكل  �لطبيعة  مع 

�الأمم �ملتحدة حلماية �لبيئة وغريه من �لرب�مج 

�أطلق عقد �الأمم �ملتحدة ب�شاأن ��شتعادة �لنظام 

�الإيكولوجي من عام 2020 �إىل عام 2030, و�لذي 

ميثل �جلهود �لعاملية �ملت�شافرة لل�شتجابة �إىل 

ند�ء �لطبيعة و��شتعادة �شحة وحيوّية بيئتنا من 

�شاأنها  من  و�أنظمة  ��شرت�تيجيات  و�شع  خلل 

ت�شحيح علقة �الإن�شان ببيئته.

�لعربية  �الإمييييييار�ت  دولييية  ��ييشييرت�تيييييجيييييات 

�ملتحدة حلماية �لبيئة

و�شاق  قدم  على  ت�شعى  �حلبيبة  دولتنا  �إّن 

�لفّعالة  ��شرت�تيجياتها  يف  �ل�شد�رة  لترت�أ�ض 

تتمثل  و�لتي  �الأ�شعدة,  كافة  �لبيئة على  حلماية 

و�حلفاظ  �ملفرت�شة,  �حليو�نات  ملكية  حظر  يف 

م�شروع  خلل  من  �ملحلّية  �لنباتية  �الأنييو�ع  على 

من  �لنباتي  �لغطاء  حلماية  يدعو  �لذي  غر��ض 

جهود  �مييتييدت  كما  و�النييقيير��ييض.  �لتلوث  خطر 

�لدولة للمحافظة على �لبيئة �لبحرية من �لتلوث 

على  �حلفاظ  بهدف  طبيعية  حمميات  و�نييتيياج 

�لتنوع �لبيولوجي. كما �شاهمت يف زيادة �لوعي 

�ل�شلوك  تعزيز  خييلل  من  �أفيير�دهييا  بني  �لبيئي 

�لتعليم  ودمييج  تثقيفية  حملت  وتنظيم  �لبيئي 

�لبيئي يف �ملناهج �لدر��شية.

ومل تقت�شر دولة �الإمار�ت على ذلك فح�شب 

للبيئة  �شديقة  خ�شر�ء  مباين  الن�شاء  �شعت  بل 

�ملاء  ��شتخد�م  لرت�شيد  حديثة  تقنيات  وتطبيق 

و�لكهرياء وتقنيات �شحن �ل�شيار�ت �لكهريائية.

لندرك  �ملنا�شب  �لييوقييت  �إّنيييه  �لنهاية,  ويف 

ونعيد  �الآن,  بها  منيير  �لييتييي  �حلا�شمة  �ملرحلة 

�لنظر يف حياتنا و�شلوكنا كاأفر�د من خلل تاأمل 

جميع  تر�بط  ومييدى  لكوكبنا  �لكبرية  �ل�شورة 

�لعو�مل معا لتنعك�ض على �شحتنا �لتي هي �أغلى 

مامنلك يف هذه �حلياة. 

ي�شتدعي  مما  و�حييد  مركب  يف  جميعًا  �إننا 

تكاثفنا وعينا الأخذ �لدور �الإيجابي و�لفعال منا 

يف  للبيئة  �ل�شديقة  �ل�شلوكيات  و�تباع  كاأفر�د, 

حياتنا د�خل وخارج �ملنزل, وتقدير جهود دولتنا 

يف �شعيها �لد�ئم لتوفري �شبل �حلياة �لكرمية لنا 

�لنعم  وتقدير  �حلبيبة,  بيئتنا  مع  يتنافى  ال  مبا 

�لتي حّفنا �هلل بها لن�شتخدمها ل�شالح �لب�شرية 

و�شالح �أجيالنا �لقادمة ونرتك ب�شمة ح�شنة يف 

هذه �حلياة.

�لكرمي  كتابه  يف  تعاىل  �هلل  بقول  و�أخييتييم 

ُه ال ُيِحبُّ �مْلُ�ْشِرِفنَي  َو��ْشَرُبو� َوال ُت�ْشِرُفو� �إِنَّ “َوُكُلو� 
ر�شول �هلل  وحديث   ,  31 �آية  �الأعر�ف  “ �شورة 
َعْمِرو  ْبِن   ِ

َّ
�هلل َعْبِد  “َعْن  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى 

 
ُ َّ
لَّى �هلل ِبيَّ �شَ نَّ �لنَّ

َ
ْبِن �ْلَعا�ِض ر�شي �هلل عنهما )�أ

 َفَقاَل : َما َهَذ� 
ُ
اأ َعَلْيِه َو�َشلََّم َمرَّ ِب�َشْعٍد َوُهَو َيَتَو�شَّ

وِء �َشَرٌف؟ َقاَل:  يِف �ْلُو�شُ
َ
َرُف َيا �َشْعُد ؟ َقاَل: �أ �ل�شَّ

َنَعْم , َو�إِْن ُكْنَت َعَلى َنْهٍر َجاٍر«( 

امل�شادر:
م�قع االأمم املتحدة حلماية البيئة )3-04-2020(. 

فريو�ص ك�رونا هل ه� هنا ليبقى؟ 

https://www.unenvironment.org/

news-and-stories/story/coro-

naviruses-are-they-here-stay
دب��ي.  اإم����ارة  يف  امل�ستدامة  اخل�����س��راء  وامل���دن  البيئة 

)2020(. م�قع بي�ت 

ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب���اب��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة حل��ك���م��ة دول���ة 

االإمارات العربية املتحدة 
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�لفعاليات  �أف�شل  لتقدمي  �لزمن  �ل�شارقة  �إمارة  ُت�شابق  د�ئمًا 

و�لن�شاطات �لثقافّية حول �لعامَل ولي�ض يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

فح�شب. ومن هنا كانت م�شاركاتها عرب معار�ض �لكتب �لدولّية ك�شيف 

�شرف يقّدم �جلانب �لثقايف و�لرت�ثي للإمار�ت, وميّثل �لوجه �حل�شاري 

معر�ض  يف  �شرف  ك�شيف  �ل�شارقة  ��شت�شافة  كانت  هنا  ومن  للدولة. 

مدريد �لدويل للكتاب للفرتة من 8 �إىل 11 �أكتوبر 2019. ومل نكد نحّط 

رحالنا من معر�ض مو�شكو للكتاب �إال وتلّقينا دعوة للم�شاركة يف معر�ض 

وجرى  �لدعوة.  لهذه  ومقّدرً�  �شاكرً�  و�فقُت  �حلال  وبطبيعة  مدريد. 

ويف  �مل�شاركة.  لهذه  �أعددُتها  ة  خا�شّ بورقة  �ملعر�ض  لهذ�  �ال�شتعد�د 

�شباح يوم �الثنني 7 �أكتوبر ذهبُت مع �شيارة طري�ن �الإمار�ت �إىل مطار 

دبي �لدويل, وكالعادة مّت و�شويل �إىل �ملطار و�إجر�ء�ت �لت�شجيل و�ل�شفر 

ب�شرعة. و�ل�شيء �جلديد هذه �ملّرة هو ركوبي ب�شيارة �ملطار �إىل �شالة 

�لتقيُت  وهناك  �ملطار.  من  �الآخر  �لق�شم  يف  �لو�قعة  �الإمار�ت  طري�ن 

�شاحلة  و�الأ�شتاذة  �لهنوف حممد  و�الأ�شتاذة  �لهدّية  عبد�هلل  باالأ�شتاذ 

�لطائرة  �أقلعْت  �لظهر  بعد   2.30 يف  �ل�شفر  �شاعة  حانت  وحني  عبيد. 

�إىل مدريد, ويف �لطائرة �لتقينا بزملء �آخرين كاالأ�شتاذ منذر �ملزّكي, 

�لعبد�ن.  علي  و�الأ�شتاذ 

وبعد �شفر �شبع �شاعات 

�إىل  و�شلنا  ون�شف 

مطار مدريد, وتفاجاأت 

ونظافته,  �ملطار,  بكرب 

وجماله.  وحد�ثته 

�إجر�ء�ت  تاأخذ  ومل 

دقيقة.  �شوى  �لدخول 

غرفتي  باأن  وتفاجاأت 

ال  وهذ�  �شرير�ن,  بها 

�إىل  فنزلت  �أبدً�,  �أحّبه 

و�شرحت  �ال�شتقبال 

�أملك  ما  بكّل  للفتاة 

�شفرة مدريد

حكايات م�شافر

�لدكتور حمد بن �شر�ي
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ل  و�أف�شّ �لغرفة,  يف  �شريرين  وجود  �أحب  وال  �أ�شتوح�ض  باأيّن  لغة  من 

قلبها  ورّق  فابت�شمت  �أ�شاء.  كيفما  عليه  �أتقّلب  كبريً�  و�حدً�  �شريرً� 

وبحثت وفّت�شت حتى عرثت على غرفة يف �لدور �لثاين, )277( فكنت 

�أنزل بال�شّلم و�أ�شعد بال�ّشلم كذلك. ثم خرجنا مع �الأ�شتاذ �لهدّية �إىل 

�إىل  م�شتعجلة  ر�حة  تطّلبت  �الأوىل  �لليلة  فاإّن  �حلال  وبطبيعة  �لفندق. 

�شباح �ليوم �لثاين.

هناك.  �إىل  �لهدّية  �الأ�شتاذ  �شبقني  حيث  �الإفطار  لتناول  وذهبُت 

�شلطان  و�الأ�شتاذ  غلوم  حبيب  بالدكتور  و�لتقينا  �لبهو  يف  و�نتظرنا 

�لعميمي. ومّما ز�د يف �شعادتنا هو �شلمنا على �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

�لذي  �ل�شارقة,  �إمارة  حاكم  �لقا�شمي,  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور 

الطفني كعادته, ود�ر بيننا حو�ر �شريع وخفيف. وبعدها خرجُت مع د. 

وذهبنا  �ملدينة.  ربوع  يف  نتم�ّشى  وعبد�هلل  �شلطان  و�الأ�شتاذين  حبيب 

�إىل مكتب ڤود� فون و��شرتينا �شر�ئح هاتف �إ�شبانية. ثّم و��شلنا م�شينا 

يف �شو�رع �ملدينة ثم جل�شنا لتناول �الآي�ض كرمي. ثّم عدنا �إىل �لفندق, 

ويف متام �ل�شاعة �خلام�شة م�شاًء �لتقينا مّرة �أخرى عند �لبهو وذهبنا 

�شلطان  �ل�شيخ  بح�شور  �الفتتاح  مر��شم  حل�شور  �ملعر�ض  �إىل  جميعًا 

�ل�شارقة  معهد  فرقة  من  زملوؤنا  �شارَكَنا  �ملدخل  وعند  �هلل.  حفظه 

لقيْت كلمات �الفتتاح, ومن �شمنها 
ُ
للرت�ث يف �الأد�ء �لفّني. ويف �حلفل �أ

�شبيل  ”�لقر�ءة  قوله:  فيها  نظري  لفت  �الإ�شبانّية,  �لثقافة  لوزير  كلمة 

للثقافة“ ثم ذهبنا �إىل جناح �إمارة �ل�شارقة, وطال بنا �ملقام و�شاركنا 

و�مل�شروبات  و�ل�شاندوي�شات  �ملقّبلت  من  ناأكل  و�أخذنا  فرحتنا.  �ل�شيخ 

حتى �متلأت بطوننا, وبعدها عدنا �إىل �لفندق مع حلول �ل�شاعة 9.30 

و�الأحباب  و�الأ�شدقاء  �لزملء  من  عدد  قابلنا  �حلال  وبطبيعة  م�شاًء. 

يف �ملعر�ض.

كومبلوتين�شي,  جامعة  يف  �مل�شاركات  برنامج  بد�أ  �الأربعاء  يوم  ويف 

وهي جامعة عريقة, يقال عمرها حو�يل 800 عام, وهي ف�شيحة �الأرجاء 

كثرية �ملباين, يبلغ عدد طلبتها حو�يل 80 �ألف طالب. ود�ر بنا �لبا�ض 

�أكرث من دورة حتى و�شلنا �إىل �ملكان �ملحّدد وتطّلب و�شولنا �إىل �لقاعة 

نزولنا لدرج طويل و�أ�شّر �جلميع على �لنزول عربه متحاملني, متحّملني, 

ولو ظهرت على بع�شهم علمات �لتعب و�الإرهاق ولكّنهم يبدون غري ذلك. 

وبطبيعة �حلال �نتظرنا حتى ينهي �لطلبة حما�شر�تهم يف متام �ل�شاعة 

12.30. وفعًل كان �إقبالهم ملحوظًا, و�أخذ �جلميع �أماكنهم ومّت توزيع 
�الأدب  يف  ”�لعرب  بعنو�ن:  �ملحا�شر�ت  �أوىل  وكانت  �لرتجمة.  �أجهزة 

وحماكمة  �الآخر  فهم  منطلقات  �لعربي:  �الأدب  يف  و�الإ�شبان  �الإ�شباين 

�شلطان  و�الأ�شتاذة  غلوم  حبيب  د.  �لدكتور  فيها  �شارك  �ل�شورة“, 

�لعميمي بداًل من �الأ�شتاذة رمي �لكمايل �لتي مل تتمّكن من �ملجيء �إ�شافة 

Fe -  إإىل �أ�شتاذ �إ�شباين كبري يعّد �أحد كبار �مل�شتعربني �الإ�شبان يدعى:

nando de Ágreda Burillo و�أد�رت �لندوة �الأ�شتاذة �شيخة �ملطريي. 
�إ�شبانا؟ من  ”�لتاريخ �مل�شرتك, �لعرب يف  ثّم �جلل�شة �لثانية, بعنو�ن: 

وتوثيق  و�لرو�ئية.  عرّية  �ل�شِّ و�لن�شو�ض  �لعربي  �لتاريخ و�حل�شور  حيث 

�الإ�شبان لتلك �ملرحلة.“ �شارك فيها كّل من: �الأ�شتاذ�ت ب�شرى عبد�هلل 

 Jerónimo Páez يدعى:  �إ�شباين  و�أ�شتاذ  عبيد  و�شاحلة  �ليو�شف  و�إميان 

باإد�رة: �شيخة �ملطريي. وبعد �النتهاء توّجهنا �إىل �ملعر�ض لزيارة جناح 

�شوب  ب�شرعة  و�جتهنا  �إال  ن�شل  نكد  مل  وفعًل  هناك.  �ل�شارقة  �إمارة 

مّنا  وكّل  جماعة.  من  خرجنا  وكاأّننا  ون�شرب  ناأكل  و�لزالبيا,  �لقهوة 

مي�شغ وي�شرب, فان�شرحت �ل�شدور وتهّللْت �لوجوه. 

ويف قاعة �ملوؤمتر�ت باملعر�ض كانت ندوة بعنو�ن: ”جماليات �خلط 

�لقادر  عبد  �جللف  خالد  �الأ�شتاذ�ن  فيها  �شارك  �لفن“  يف  �لعربي 

�الأ�شتاذة  باإد�رة   Juan Castilla Brazales يدعى:  �إ�شباين  وباحث  �لرّي�ض, 

�أّن  والحظُت  ترجمان.  جائزة  حول  ثانية  ندوة  وتلْتها  �ليو�شف.  �إميان 

ولهذ�  �لّنا�ض,  لعاّمة  منه  �أكرث  للّنا�شرين  �ض  خم�شّ مدريد  معر�ض 

للمحا�شر�ت.  حمّددة  قاعات  �إىل  مق�ّشم  �أنه  كما  قليلون.  زّو�ره  فاإّن 

وبعد �أن �نتهينا غادرنا �إىل د�ر �الأوبر� يف مدريد, وبعد �نتظار وترّقب 

حتى  �لطريق,  وطول  �الزدحام  مع  �الأوبر�,  �شوب  حافلتنا  حتّركت 
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مدخل  وعند  �لثامنة.  �ل�شاعة  متام  يف  و�شلنا 

�إ�شبانّيًا كبريً� ملتّفني  �الأوبر� �شاهدنا ح�شورً� 

�الأد�ء  يف  �أبدعت  �لتي  �لفلكلور  بالفرقة 

�لدور  �شوب  �جتهنا  ثم  و�ملتناغم.  �جلميل 

�الأول, للم�شاهدة من �ل�شرفة. وكانت �لنادالت 

�الألو�ن  متعّددة  كوؤو�شًا  يناولوننا  و�لنادلون 

يناولوننا  ثم  �الآخر,  تلو  �لو�حد  ن�شرب  ونحن 

ونحن  و�ل�شندوي�شات,  �لفطائر  من  �أ�شكااًل 

ال  وبع�شه  حلو,  وبع�شه  مالح,  بع�شه  ناأكل, 

طعم له. وكم كانت فرحتنا غامرة حني و�شل 

�شاحب �ل�شمّو �لدكتور �ل�شيخ �شلطان -حفظه 

�ملدخل  عند  م�شتقبليه  على  �شّلم  �لذي  �هلل- 

��شرت�حة  وبعد  �ل�شرفة,  يف  عندنا  و�شل  ثّم 

ق�شرية, ذهبنا �إىل قاعة �لطعام, ووجدنا عند 

�لباب قائمة باالأ�شماء و�أرقام �لطاوالت, وحني 

علم كّل مّنا مكانه وطاولته توّجهنا �إليها. وحني 

خبز  من  �أيدينا  و�شلْته  ما  ناأكل  بد�أنا  جل�شنا 

ياب�ض وزبدة, ومن �للطائف �أّن �لدكتور حبيب 

بّلل هذ �خلبز يف �ملاء حتى يتمّكن من م�شغه.

�شاحب  حول  ق�شري  فيلم  عر�ض  وبعد 

�هلل-  -حفظه  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 

فات  م�شنَّ عن  كلمة  �إ�شباين  م�شتعرب  �ألقى 

ثّم  �الإ�شبانّية.  �للغة  �إىل  وترجمتها  �شمّوه, 

معرّبة,  ر�ئعة,  كلمة  �شلطان  �ل�شيخ  �ألقى 

قوّية, ومرّكزة حول علقات �لعرب و�مل�شلمني 

�العتذ�ر  ب�شرورة  �الإ�شبان  وطالب  باالإ�شبان, 

للم�شلمني عن حماكم �لتفتي�ض �جلائرة. وبعد 

ووقفو�  �جلميع  له  �شّفق  كلمته  من  �نتهائه 

حمّيينه على ما قال.

لل�شروبة  ب�شحون  �لطعام  بد�أ  ما  و�أول 

متيل  م�شتطيلة,  و�حدة  قطعة  �إال  فيها  لي�ض 

هذه  ما  يف�ّشر  مّنا  ّكل  وبد�أ  للخ�شر�ر, 

ثم  وتذّوقها,  بلم�شها  بد�أ  وبع�شهم  �لقطعة, 

ما  ب�شكب  �أخذو�  طويل,  باإبريق  �لنادلون  �أتى 

فيه يف تلك �ل�شحون �لغائرة, فعرفنا �أّن تلك 

ع�شاوؤنا  وكان  �ل�شوربة.  تذ�ب يف هذه  �لقطعة 

�لبقر, وبع�ض �خل�شار  قطعة غليظة من حلم 

�مل�شلوقة فاأكل َمن �أكل وتذّوق َمن تذّوق و�متنع 

َمن �متنع. حتى جاءت �حللويات فاأقبل عليها 

�جلميع. ويف �لنهاية غادر �شمّوه مكان �حلفل, 

م�شّلما,  فاأتيُته  وجودي  الحظ  خروجه  وحني 

و�أكرمني  وبا�شم,  لطيف  حو�ر  بيننا  ود�ر 

�إىل  عدنا  ثّم  وملطفته.  بتلّطفه  �هلل  حفظه 

�لفندق. و�آوينا �إىل ُفر�شنا متعبني.

مع  خرجُت  �خلمي�ض,  يوم  �شباح  ويف 

حول  نتم�ّشى  عبد�هلل  و�ل�شاعر  حبيب  د. 

غّناء  حد�ئق  بني  ر�ئعة  جولة  وكانت  �لفندق, 

وت�شّم  �ملدينة,  �شو�رع  تخلل  �شخمة  و�أ�شجار 

عام  منذ  �أماكنها  يف  و�شعها  مّت  �إنارة  �أعمدة 

كامل  جد�ر  �لت�شجري,  غر�ئب  ومن   .1832
على �رتفاع �أربعة �أدو�ر م�شّجر من �أ�شفله �إىل 

جذور  �إىل  ت�شل  مياه  عرب  �شقيه  ويتّم  �أعله, 

�إىل  وقبل خروجنا  �أعل.  �إىل  وتنتقل  �الأ�شجار 

�ل�شاعة  �لبهو يف متام  �ملحا�شر�ت جتّمعنا يف 

مبنى  �شوب  �حلافلة  بنا  و�جتهْت  م�شاًء,   3
لتثبيت  �ض  خم�شّ مبنى  وهو  �لعربي,  �لبيت 

�لعربّية, حتت  و�لثقافة  �إ�شبانيا  بني  �لعلقات 

جميل,  بناء  وهو  �خلارجّية.  وز�رة  �إ�شر�ف 

دور  وفيه  جمّهزة,  جميلة  قاعة  وفيه  وف�شيح, 

وفيه مكتبة  �لفلك,  �أ�شكال  بع�ض  ي�شّم  �أر�شّي 

و�لقهوة  �ل�شاي  نرت�شف  وجل�شنا  �لكتب.  لبيع 

�ل�شارقة  معهد  لِفرقة  فّنّيًا  �أد�ًء  ح�شرنا  ثّم 

�لعزيز  �شديقي  �شمنهم  من  وكان  للرت�ث, 

�أحاط  وقد  �ملهري.  مبارك  �لفّنان  �الأ�شتاذ 

�أنغامها.  على  ورق�شو�  �لِفرقة  بهذه  �الإ�شبان 

وكانت �أوىل �ملحا�شر�ت للأ�شتاذ علي �لعبد�ن 

بعنو�ن: ”مدر�شة �لعمارة �الأندل�شية وجماليات 

�لعمارة يف �ل�شارقة“. باإد�رة �الأ�شتاذة �شاحلة 

�ألقاها  و�لغرب  �ل�شرق  ق�شائد  ثّم  عبيد. 
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و�الأ�شتاذتان  �لهدية  عبد�هلل  �الأ�شتاذ  من  كّل 

وكاتبة  حممد,  و�لهنوف  �ملطريي  �شيخة 

�إ�شبانيه تدعى: Teresa Garulo باإد�رة �الأ�شتاذة 

�حلديث  يف  دوري  جاء  ثّم  �ليو�شف.  �إميان 

�لعربان.“  بلد  يف  �الإ�شبان  ”�لرّحالة  حول 

�الأ�شتاذة  و�أد�رت  �إ�شباين.  باحث  و�شاركني 

�شيخة �ملطريي هذه �جلل�شة. وقد بعثُت عر�ض 

للكتاب  �ل�شارقة  هيئة  �إىل  قبل  من  �ملحا�شرة 

وح�شر  �الإ�شبانّية.  �للغة  �إىل  ترجمته  ومّت 

عدنا  ثّم  �ملحا�شرة.  هذه  �الإ�شبان  من  �لعديد 

�ملعّل وب�شرى  �ل�ّشاعر�ت: خلود  عر مع  �ل�شِّ �إىل 

عبد�هلل وجناة �لظاهري وبهرية عبد �للطيف, 

�إىل  عدنا  �خلتام  ويف  عبيد.  �شاحلة  باإد�رة 

د.  زملئي:  مع  �تفقنا  و�شولنا  وبعد  �لفندق 

حبيب و�أ. �شلطان و�ل�ّشاعر �لهدّية للذهاب �إىل 

ف�شيحة  �شاحة  �شوب  طريقنا  و�أخذنا  �لَع�شاء, 

لنا على �شر�ئح �لهاتف.  كّنا عندها حني حت�شّ

�أكلة  �شلطان,  �الأ�شتاذ  عد�  فيما  ع�شاوؤنا  وكان 

�لبقّية �لتقيليدّية, �أرز وخ�شار ودجاج.

وكان يوم �جلمعة �آخر فعالياتنا ون�شاطاتنا 

 9 �ل�شاعة  متام  يف  خرجنا  حيث  مدريد  يف 

�أ�شهر  وهي  �لوطنّية.  �ملكتبة  �شوب  �شباحًا 

�ملكتبات �لر�شمية يف �إ�شبانيا, ومن �أعرقها بناء 

ون�شاطًا. وكانت فيها جل�شتان: �الأوىل: للأ�شتاذ 

�الأندل�شي  عر  ”�ل�شِّ بعنو�ن:  �لعميمي  �شلطان 

�ملعا�شرة“,  �الإمار�تية  �لق�شيدة  على  و�أثره 

و�لثانية: بعنو�ن: ”�لتحديات �ملعا�شرة للثقافة 

و�ملثّقفني يف �لعامل“, �شارك فيها: �الأ�شتاذتان 

 Manuel و�لباحث:  �لنمر  وفتحية  �لنجار  نادية 

Pimentel باإد�رة �شاحلة عبيد, بح�شور جمهور 

�إ�شباين جّيد. وطو�ل �لفعاليات �لثقافّية كانت 

�ملكتبة  وبعد  ور�ئعة.  وموّفقة  دقيقة  �لرتجمة 

وبعد  �لفندق,  �إىل  �أدر�جنا  عدنا  �لوطنّية 

مع  خرجُت  م�شاًء   5 �ل�شاعة  حتى  ��شرت�حة 

�لهدّية  و�ل�شاعر  �شلطان  و�الأ�شتاذ  حبيب  د. 

يف  ونتما�شى  نتم�ّشى  �جلنيبي.  حممد  و�الأخ 

من  زحمة  بني  منع�شة,  و�أجو�ء  لطيف  جو 

على  بالّنا�ض  تعّج  و�الأماكن  و�ل�شائحني,  �ملاّرة 

طر�ئق  وتنّوعت  و�ألو�نهم,  �أجنا�شهم  خمتلف 

�ل�شحاتة, ولكن من �أغربها �شاب, يرتدي لبا�شًا 

من �ل�شر�ئح, �لبل�شتيكّية �ملزرك�شة, وله وجه 

�لّنقود  بع�ض  له  ت�شع  وحني  و�أظلفها,  عنز, 

�أمامه  ويقرع  ويديه,  ور�أ�شه  نف�شه,  بهّز  يقوم 

�مللوك  الأحد  متثال  يتو�ّشطها  معدين.  ماعون 

على فر�شه, م�شّنع من �لنحا�ض, يعود �إىل عام 

تكرث فيه �ملطاعم, وتع�ّشينا يف  و�ملكان   ,1848

�أحدها. ثّم �أخذنا نتم�ّشى بني �الأزّقة و�ل�شو�رع 

�إىل �ل�شاعة �لثامنة و�لربع.

ويف �آخر يوم لنا يف مدريد, وهو يوم �ل�شبت, 

خرجُت بعد �الإفطار مع �ل�شاعر عبد�هلل �لهدّية 

قد  كّنا  للعطور�ت  حمّل  عن  نبحث  نتم�ّشى, 

متام  ويف  �إليه.  نهتِد  ومل  قبل,  من  دخلناه 

�ل�شاعة 11.50 غادرنا �لفندق برفقة �الأ�شتاذة 

�الإمار�ت,  طري�ن  �شيارة  يف  �ملطريي  �شيخة 

وكاد �ل�شائق ينفجر من �لغ�شب لتاأّخرنا عليه, 

�حلقائب  ل�شحن  �أتينا  وحني  �ملطار,  وو�شلنا 

لكّل حقيبة  �أق�شى وزن  �أن يكون  لنا يجب  قيل 

حقيبتها  ملأْت  قد  �شيخة  �أّن  ومبا  كم.   30
�لقر�ءة  يف  ووقتًا  �حلمل  يف  وزنًا  تتطّلب  كتبًا 

بيني  �لكتب  وتوزيع  حقيبتها  لفتح  فا�شطّرت 

عطور  مبحل  ومررنا  عبد�هلل.  �ل�شاعر  وبني 

ن�شرِت  ومل  ملب�شنا  على  منها  كثريً�  فجّربنا 

فاإّننا  �الأطر�ف  مرت�مي  �ملطار  �أّن  ومبا  منها. 

ودخلت  �إليه,  ن�شل  نكد  ومل  بالقطار,  �نتقلنا 

�لقطار فاأغلق �لباب وبقي رفقائي �إىل �لقطار 

�لتايل. وتقّدمُتهم �إىل �شالة �لطري�ن, فاإذ� بها 

وحني  �ل�شر�ب.  كثرية  �لطعام,  قليلة  مكتّظة, 

�لطائرة فرحني  �إىل  �لرحيل ذهبنا  وقت  �أزف 

�شعد�ء.
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�شجر من �لف�شيلة �لنخلية وثمرته تدعى »جوزة �لهند«

 , »قييرد«  ومعناها  �لربتغالية,  )كوكو(  كلمة  من  ��شمه  ��شتق 

ل�شبه �جلوزة بر�أ�ض �لقرد. وي�شمى يف تركيا »�لنارجيل« ويف �إير�ن 

»�لر�جن �أو �ليارجن« و�شّماه �بن �شينا »�جلوز �لهندي«

يعي�ض جوز �لهند يف �جلو �حلار �ملعتدل و�مل�شبع بالرطوبة, وهذ� 

يتوفر له يف بلد �لهند و�شيلن و�أمريكا �ال�شتو�ئية, وهو نخل غري 

�شائك, وترتفع �ل�شجرة �إىل 20 �أو 25 مرتً�, ويعّمر طويًل ويعرف 

من  �ل�شجرة  وتعطي  �لغابات,  يعي�ض يف  بّري  منه  �لنباتات.  مبلكة 

35-30 جوزة يف �لعام, ومنه ما يزرع فتعطي �ل�شجرة ما بني -60

عبد �خلالق �خلو�جة

باحث يف طب �الأع�شاب

جوز �لهند

The coconut tree
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65 جوزة وتبد�أ �ل�شجرة يف �لعطاء من �ل�شنة �ل�شابعة من عمرها, 
وحني ت�شل �إىل �خلام�شة ع�شرة تعطي ما بني 100-80 جوزة.

فو�ئد جوز �لهند:

ي�شتفاد من جميع �أجز�ء �شجرة جوز �لهند يف �لطب, و�ل�شناعة 

و�القت�شاد و ... فجذعها ي�شنع منه خ�شب للبناء وللحريق, وورقه 

وَثَفل  �ل�شابون,  زيييت  و��شتخر�ج  للطبخ  ونييو�تييه  �ل�شلل,  لعمل 

�لنو�ة علف للما�شية, وي�شنع من غلف ثمرته )�جلوزة( فناجني 

لل�شرب, وت�شنع من ليفه حبال وما ي�شبهها, و�جلوزة توؤكل وجتفف 

وتطحن ويباع مطحونها ويعرف با�شم »�لُكوّبر�« وي�شتخرج منه زيت 

وفري �أبي�ض �للون يعرف با�شم »زيت جوز �لهند« يعمل منه »�شمن 

�جلوز  ع�شارة  وميين  �ل�شابون,  �شنع  يف  ي�شتعمل  كما  �شناعي« 

�لهند  ت�شتعمل جذور جوز  �لهند وغريها  َغْول وخل, ويف  ي�شتخرج 

لعلج �لزحار »و�لزنتارية«, والإدر�ر �لبول.

جوز �لهند عند �لعرب:

عرف �لعرب جوز �لهند منذ �لقدمي, وذكر يف كتبهم, و�شفه 

�شعر�وؤهم ومنهم »ُك�شاجم« �لقائل: 

وذات ق�ْسٍر اأ�س������������د َح�ْسُ�ه���ا 

ك�����اف�رٌة مرم�ق�����������ة الّن��َظر

قد ُن�س�����رت يف راأ�س������ها َوفرةٌ 

ت�س����رتها ع��ن ناظ��ر املُْب�سر

ْلب��ِ�س��ت
ُ
ك���������اأن�����ه���ا ُجْمجم��ٌة اأ

ذوائب��������اً من خال���ص العْنرب

قالوه  ومما  فو�ئده,  �لعرب  �الأطباء  وبحث 

فيه:

طريًا,  حديثًا,  كييان  مييا  �جلييوز  �أجيييود 

�أبي�ض �للون, منه ماء حلو, فهذ� يزيد يف 

�لباءة, وي�شخن �لبدن, وينفع من تق�شري 

�لعتيق,  �لظهر  ووجييع  �ملييثييانيية,  وبييرد  �لييبييول 

يقتل  منه  و�لعتيق  للبو��شري,  جيد  �لعتيق  ودهنه 

�لدود, ويزيل �لكلف و�لنم�ض و�حلكة و�جلرب, وي�شد �ل�شعر 

و�جلنون  �لَبْلَغم  من  وينفع  يغذي,  لّبه  و�أكل  �حلّناء,  مع  ُجعل  �إذ� 

وهو  �لباطن,  وقروح  و�لُكلى,  �لكبد  و�شعف  و�ل�شود�ء  و�لو�شو��ض 

منه  و�الإكثار  ومفيد,  �أي�شا  مغٍذ  ولبنه  �لبطيخ,  مع  كل 
ُ
�أ �إذ�  ي�شّمن 

يف�شد عقل من ال ياألفه, ويجب �أال يوؤخذ بعده طعام �إال بعد �شاعة.

جوز �لهند يف �لطب �حلديث:

ويف �لطب �حلديث ظهر من حتليل جوز �لهند �أنه يحتوي على 

ماء وبروتني, ومو�د د�شمة و�ألياف, ومو�د م�شتخل�شة لي�شت �آزوتية, 

و�شكريات  و�للعاب,  �للنب  بحام�ض  �شبه  حام�ض  �جلييوزة  لنب  ويف 

فو�شوفورية,  وعنا�شر  �لثمار(  و�شكر  �لعنب  �شكر  من   80%(

و�لكولني.

وزيت جوز �لهند �مل�شتخرج من �جلوزة يحوي �أحما�شا د�شمة 

 %  87.27 يييوجد  منه  غيير�م  مئة  كل  ويف  �لغلي�شرين.  مع  تتحد  ثابتة 

ميين �حليياميي�ييض بيياالإ�ييشييافيية �إىل �أحييمييا�ييض �أخيييرى وخييا�ييشيية حم�ض 

– ي�شكل  �ل�شمن  هييذ�  – وبيياالأحييرى  �لزيت  وهييذ�  )�لكربوليك( 

م�شتحلبًا لطيفًا جدً� يجعل �إفر�ز �ملر�رة و�لبانكريا�ض ها�شمًا 

يف  عظيمة  مبهام  يقوم  وبالتايل  جدً� 

�لدم.  يف  �لكي�شرتول  تكاثر  حالة 

باأنه  �لهند  جييوز  يو�شف  وليييذ� 

منظف وملني ومغذ.

امل������رج������ع: ق����ام����������ص ال�����غ�����ذاء 

والتداوي بالنبات

امل�ؤلف: اأحمد قدامة
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بهذا املعنى تكون ال�سخ�سية املج�سدة 

اآن  يف  ومدلولة  دالة  الق�س�سي  للحدث 

العديد  ق�س�ص  يف  يتبدى  ما  وهو  ؛  معًا 

اللواتي  �سواء  الإم��ارات  الكاتبات يف  من 

اأ�سرن اإليهن اأوغريهن اأي�سًا . 

�شيخة الناخي

و�شورة املراأة يف معاناتها الواقعية

ق�ستها  يف  الناخي  �سيخة  الكاتبة 

عنوان  على  احل��ائ��زة  )الرحيل()1( 

بامل�ساعر  ان�سغلت  الأوىل  جمموعتها 

الفيا�سة املتبادلة بني علياء و�سعيد والتي 

ب�سبب  والأ�سى  والفراق  باحلرمان  باءت 

فينفتح  بعري�ص ثري لبنته  الطامع  الأب 

اللقيا  اإىل  وال��ل��ه��ف��ة  ب���الأح���ام  ال�����س��رد 

وينغلق باحلزن واللوعة

 الرحيل الذي اآثرته الكاتبة للتخل�ص 

نف�سها  اأرهقت  بعدما  احلدث  عبء  من 

ال�سخ�سيات  ع��ن  نيابة  اأخ��ب��اره  بنقل 

الق�ص  ل��غ��ة  ع��ل��ى  فغلبت  ل��ه  امل��ع��اي�����س��ة 

ر�سدها  يف  تكون  التي  الو�سفية  اجلملة 

اخلارجية  ال�سخ�سية  حركة  من  قريبة 

النف�سية  الداخلية  حركتها  عن  وبعيدة 

ال��ت��ط��ور  اإزاء  امل��خ��ت��ل��ف��ة  وان��ف��ع��الت��ه��ا 

فتغيب  احل���دث  ج��زي��ئ��ات  احل��ا���س��ل يف 

حركتها  وت�سمحل  ال�سخ�سيات  فعالية 

للحدث(  ال��راوي��ة  )الأن���ا  حت�سر  بينما 

الق�س�سي  ال�سياق  عرب  طاغية  ب�سورة 

الذي حتولت فيه اإىل �سارد مهيمن على 

دفعت  ق��د  كانت  اإذا  و  وق���رار  جمرياته 

بطلها يف ختام الق�سة اإىل الإعان عن 

مازال ال�سرد الروائي والق�س�سي ي�ؤكد على اختالل العالقة الإن�سانية بني الرجل 

الرجل هذه  �ساركها  واإن  العالقة حتى  اأط��ر هذه  الأك��ر يف  التي بقيت اخلا�سر  وامل��راأة 

املعاناة وه� ما عرت عنه يف وقت مبكر الق�سة الن�س�ية الإماراتية الق�سرية يف ر�سدها 

العاطفي ال�اقعي كما ه� عند الكاتبة �سيخة الناخي كما عرت عنه غري كاتبة اإماراتية 

على ال�سعيد التعبريي الرمزي كما ه� احلال الذي قدمته يف ق�س�سها �سعاد العرميي 

الق�سة  ب��اأن  ذل��ك  �سياق  الق�ل يف  ون�ستطيع  �سيف...  و�سلمى مطر  ف��رج  وم��رمي جمعة 

الن�س�ية اأ�ساءت مكابدات الرجل باملراأة وجلاأت اإىل ك�سف معاناة املراأة بالرجل كما اأنها 

جعلت من الثنني م��س�راً لعر�ض طي�ف الأزمة ب�ج�هها املتعددة �سمن دوائر احللم 

وال�اقع.. 
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املراأة بني �شورتها الواقعية والرمزية 

اأحمد ح�سني حميدانيف الق�صة الن�صوية الإماراتية الق�صرية



موجهة  ر�سالة  خال  من  ورحيله  �سفره 

بقاء  على  اأكدت  بذلك  فاإنها  الفتاة  اإىل 

ج��راء  وح��ي��دة  امل��ع��ان��اة  فري�سة  بطلتها 

الآخر  هو  َي�سلم  لن  الذي  ال�ساب  هروب 

من هذه املكابدة خ�سو�سًا بعد تخليه عن 

اأنثى اأحامه عند اأول امتحان يتعر�ص له 

ويف اأ�سد الأوقات �سعوبة ومرارة وهو ما 

يف  الناخي  �سيخة  بطل  وجت��اوزه  خالفه 

اأمره  ح�سم  فقد  الأخري(  )القرار  ق�سة 

وقرر عدم طاق زوجته الأوىل كما كانت 

ترغب الزوجة الثانية وذلك رغم الزوائد  

ماأزقهما  يف  وقعت  التي  وال�ستطالت 

الذي  الن�ص  �سياق  عرب  جم��ددًا  الكاتبة 

بداأته مرة اأخرى بال�سم�ص واأ�سعة الغروب 

واألوان ال�سفق الأحمر واأمواج البحر دون 

احل��دث  يخدم  رب��ط  اأي  اأو  توظيف  اأي 

العمل  التخييل يف  ين�سئه  الق�س�سي وما 

الن�ص  فكرة  يخدم  اأن  يفرت�ص  الفني 

يفقد  فاإنه  واإل  �سياقه  ملرامي  ويخل�ص 

وظيفته الإبداعية ويلعب دورًا �سلبيًا يبدو 

من خاله غريبًا عن بنية ال�سياق واآفاق 

ال�سرد الذي مل يظهر يف ق�ستي )الرحيل 

والقرار الأخري( موازيًا ومواكبًا للحدث 

الأخ��رى  الناخي  �سيخة  ق�س�ص  يف  كما 

وخ�سو�سًا يف رياح ال�سمال)2(..  

  

مرمي جمعة فرج 

بني اأنثى احللم والواقع ..

عرب  ف��رج  جمعة  م��رمي  القا�سة  اإن 

اإىل ر�سد  اأن��ث��ى احل��ل��م وال��واق��ع جل���اأت 

الق�س�سية  جمموعتها  يف  خمتلفة  حالة 

الثانية)3( جاعلة اأنثى احللم يف اأعماق 

لين�سغل  )ف��ريوز(  بطلها  ودفعت  البحر 

بالبحث عنها دون تراجع اأو هوادة وحني 

مل يعرث عليها يف مكان هم�ست له:

ك�سيئني  ب��ال��ف��رح  عيناك  )التمعت 

يفت�سان عن �سيء مفقود يف املاء وترجع: 

ال�سيخ  ق��ال  يا�سمينة  يا�سمينة؟..  اأي��ن 

مع  تقيم  جنية  امل��اء  يف  املفقود  ن�سفك 
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اأم��ام��ك  ت���ردد  �سوتها  ه��ن��اك..  امل���ردة 

فا�ست�سلمت لاأغنية وا�ست�سلمت لل�سوت 

وبكيت بكيت وب�سطح املاء راأيت وجهًا 

كبريًا ظل يناديك..()4(.

من خال هذا ال�سياق تعتمد الكاتبة 

ال�سرد  اآف���اق  يفتح  ال��ذي  التخييل  على 

ل��دي��ه��ا ع��ل��ى الأ����س���ط���ورة وع��ل��ى ع���وامل 

املثيولوجيا التي تك�سف لنا �سمنها ذهنية 

ال�سعبي  املوروث  وفق  وذلك  �سخ�سياتها 

التفكري  طرائق  يف  تاأثريه  ومدى  ال�سائد 

املت�سفة  ال�سخ�سيات  ل��ه��ذه  واملعتقد 

ال��رج��ل  وخ�����س��و���س��ًا  غ��ال��ًب��ا  بالب�ساطة 

الذي تقدمه مرمي جمعة فرج يف معظم 

عنها  باحثًا  للمراأة  م��اأ���س��ورًا  ق�س�سها 

واإذا  الغياب..  بينما تكون هي غارقة يف 

 ) امل��راأة ) احللم  اأ�سري  الرجل هنا  كان 

يف  املن�سورة  )عبار()5(  ق�سة  يف  فاإنه 

البحر ( ويف  كلنا نحب  كلنا  جمموعة ) 

اأب���دًا (  يغيب  ل  بحر   ( ال��زه��رة  ك��ت��اب 

اأ�سري املراأة )الواقع( املتمثلة )برنج�ص( 

التي هربت منه وتركت له البيت فيبحث 

قّل  ب��وف��اء  ذك��راه��ا  على  ويعي�ص  عنها 

احللم  للمراأة  احل��اج��ة  وت�ستمر  نظريه 

التي تزين الواقع �سمن نهاية مفتوحة 

املكان  لعبة  اإىل  الكاتبة  فيها  جل��اأت 

املتحرك  وال��زم��ن  )ال��ب��ح��ر(  ال��ث��اب��ت 

ه��ذه  ع��ن  امل�����س��ت��م��رة  ال��ب��ح��ث  بعملية 

خالها  م��ن  حم��اول��ة  املفقودة  الأن��ث��ى 

اإع����ادة الع��ت��ب��ار ل��ل��م��راأة احل��ا���س��رة 

الغائبة بانحياز وا�سح لها فيما قدمته 

على  ال�سردية  بنيته  قامت  �سياق  من 

الو�سفية  باجلملة  املحمولة  املفارقة 

امل�سحونة بالغرائبية يف غري مقطع من 

بنيتها ال�سردية..

 

ن�صيد �صلمى مطر �صيف لأنثى 

الرمز و معمارية الق�ص الدائري

ال�����س��ادرة  )ال��ن�����س��ي��د(  ق�سة  يف 

)هاجر(  الق�س�سية  جمموعتها  يف 

�سلمى مطر �سيف منوذجًا  تقدم   )6(

املراأة  اأنه  القول  ميكن  للمراأة  مغايرًا 

م�ساحات  كل  ت�ستنفد  التي  )احلدث( 

هذا  وق��دم��ت  لديها  وتقنياته  الق�ص 

الأول  اثنني..  م�ستويني  وفق  النموذج 

ت��دور  ال��ت��ي  )ب��ده��م��ة(  يتمثل  رم���زي 

واقعي  وال��ث��اين  عنها..  كلها  الق�سة 

ويتمثل ببطلة الق�سة الراغبة بالتعرف 

على هوية وماهية املراأة الرمز )دهمة 

ذلك  من  حتذرها  التي  واأمها  ذاتها( 

با�ستمرار واإل �سيطالها غ�سب الأعراف 

لكن  باجلد  واملمثلة  ال�سائدة  والتقاليد 

تبديها  التي  بالأ�سباب  اقتناعها  ع��دم 

اأمها بتعليات مراوغة جعلها تندفع لفك 

رموز الغمو�ص الذي يحيط بحقيقة املراأة 

املحر�ص  مبثابة  ك��ان  وال���ذي  )ده��م��ة( 

املبنية  الق�سة  بطلة  حل��رك��ة  ال��دائ��م 

الإ�سرار  على  املعتمد  ال�ستك�ساف  على 

والوعيد  التهديد  رغم  فهي   .. واجل��راأة 

تلح على املعرفة وحني ل تقتنع مبا يقال 

واإجابات قائمة على  اأ�سبابًا  لها تفرت�ص 

املفارقة وتلقي بظنونها وافرتا�ساتها على 

علها  املراأة  اإبعادها عن هذه  يحاول  َمْن 

تخرب  فهي  حولها  ي��دور  ملا  تف�سريًا  جتد 

رغم   – دهمة  لزيارة  عزمها  عن  اأمها 

– لتحر�سها على ك�سف  تهديدات اجلد 

الكام  ق��ول  على  ولتجربها  حقيقتها 

تلم�ص  وعندما  حقيقتها  عن  املباح  غري 

ت�ساربًا يف كام اأمها تتجراأ يف الإف�ساح 

ب�سيغة  جدها  ب�سوؤال  معرفته  تريد  عما 

اأبقتها  التي  احلقيقة  ملعرفة  ا�ستك�سافية 

الكاتبة طي مراوغة الأم وتهديدات اجلد 

لتكمل ن�سيج حبكتها الق�س�سية بخطاب 
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املفارقة  على  ال�سردية  جملته  َبنت   

و�ساحبه  ل��ل��دون��ي��ة  ال���رام���ز  ال��ل��ون  ب��ني 

التكوين..  وتنا�سق  بال�سحر  ال��ط��اف��ح 

وكذلك بني املعلن وامل�سمر وهو مايتبدى 

ب�سكل ظاهر يف قول بطلة الق�سة: )ملاذا 

اإنها  ���س��وداء  األأن��ه��ا  دهمة  ع��ن  متنعني 

للدونية  الرامز  فال�سواد   )7().. جميلة 

يف ال�سياق ليعرب عن جمال خلقة دهمة 

و�سحر تكوينها املتنا�سق كما ت�سي عبارة 

ال��زي��ارات  خ��ال  وم��ن  جميلة(  )اإن��ه��ا 

املتكررة تبداأ احلقائق بالتك�سف وتنجلي 

كما  �سيئة  لي�ست  دهمة  اأن  لتجد  اأمامها 

اأن  كما  ب�سمعتها  ذل��ك  اإل�ساق  يريدون 

�سوادها الرمزي مل يكن غري الليل الذي 

�سوء  �سواده  طيات  يف  حولها  َم��ْن  يخبئ 

بواطن  مع  ظاهرها  املتناق�ص  اأفعالهم 

املتاأزم  الواقع  فامتاأ  امل��زدوج  �سلوكهم 

نهايتها  بقيت  التي  الأنوثة  مبعاناة  منها 

مفتوحة يف بنية الق�ص كما بقيت م�ستعرة 

على امتداد ال�سياق ..

هوام�ص ومراجع 

ق�س�ص   – الرحيل  جمموعة   -  1
احتاد  اإ�سدار   – الناخي  �سيخة 

ك��ت��اب و اأدب�����اء الإم������ارات ع��ام 

.1992
الأدب��ي – د. نبيل  الناقد  دليل   -  2
راغب – مكتبة غريب –القاهرة 

 .1981
الثانية  باملجموعة  املق�سود   -  3
ماء  جمموعة  ف��رج  جمعة  مل��رمي 

 – ال�����س��ادرة ع��ن دار اجل��دي��د 

بريوت 1994. 

ملرمي  فريوز  ق�س�ص  جمموعة   -  4
ج��م��ع��ة ف���رج – اإ����س���دار احت��اد 

– عام  الإم����ارات  واأدب����اء  كتاب 

�ص9. فريوز  ق�سة  وفيها   1988
فرج  جمعة  مل��رمي  عبار  ق�سة   -  5
فريوز-   جمموعتها  يف  املن�سورة 

ويف املجموعة امل�سرتكة كلنا كلنا 

ن��ح��ب ال��ب��ح��ر وك��ت��اب ال��زه��رة- 

يونيو 1999.

مطر  ل�سلمى  الن�سيد  ق�سة   -  6
املجموعة  يف  امل��ن�����س��ورة  ���س��ي��ف 

البحر  نحب  كلنا  كلنا  امل�سرتكة 

وكتاب الزهرة – يونيو 1999.

�ص24. ال�سابق  املرجع   -  7

العدد: 516 - 05/ 2020 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

39

أدب وثقافة

m u n r a k a e



عند  يقف  ل  العربية  اللغة  يف  الت�����س��ال  و�سائل  وت��اأث��ري 

التعبري  واأ�ساليب  والف�سيحة  والعامية  والإماء  النحو  ق�سايا 

تاأثري يف  لها  ال�سوتي، فقد كان  والأداء  والنطق  وبناء اجلملة 

هذا كله، وكان لها اأثر اأي�سًا يف الثقافة واملعلومات واملعطيات 

جمرد  لي�ست  اللغة  لأن  اأ�سكالها،  مبختلف  والدعاوية  املعرفية 

وهي  واجتماعي،  ومعريف  ثقايف  حامل  فاللغة  توا�سل،  و�سيلة 

موؤثر �سلوكي واأخاقي، كما اأن و�سائل التوا�سل مل تعد وظيفتها 

ثقايف  توا�سل  و�سيلة  اأ�سبحت  بل  الت�سال،  على  مقت�سرة 

وهي  نف�سها،  اللغة  فهي  ولذلك  و�سلوكي،  واأخ��اق��ي  ومعريف 

و�سيلة مثلما هي اأداة يف الوقت نف�سه.

النقال،  الهاتف  اأو  املختلفة،  باأ�سكاله  التوا�سل  جهاز  اإن 

ا�سمه، هو يف  اأّيًا كان  الهاتف املحمول،  اأو  الهاتف اجلوال،  اأو 

مثل  مثله  عنه،  وي�ستقل  �ساحبه،  عن  ينف�سل  اأداة،  ظاهره 

القلم، لكنه يف احلقيقة ل يغادره، فهو يف جيبه وحتت و�سادته، 

يف  وهو  النوم،  �ساعة  الفرا�ص  ويف  والنهار،  الليل  يف  معه  وهو 

يتناول  اأو  �سيارته  يقود  وهو  معه  وهو  العمل،  اأثناء  يف  املكتب 

واملق�سود  ا،  اأي�سٍ و�سيلة  هو  بل  فقط،  اأداة  لي�ص  وهو  طعامه. 

بالو�سيلة اأنه احلامل لأفكاره وم�ساعره وو�سيلة التعبري عنها، بل 

ل لها، والداخل يف �سياغتها، وتكفي الإ�سارة هنا اإىل  هو امل�سكِّ

الر�سائل الق�سرية sms، التي ت�سطر كاتبها اإىل التعبري عن 

حالته باأوجز اأ�سلوب واأق�سر تعبري، لأن احلروف معدودة عليه، 

ولأن للر�سالة ثمنًا، كما اأنه م�سطر يف الت�سال الهاتفي اجلوال 

املق�سود  عن  والتعبري  احلديث  يف  الخت�سار  اإىل  املحمول  اأو 

ب�سرعة، من غري مقدمات ول ديباجات ول خواتيم، لأن الزمن 

حم�سوب عليه، ولات�سال والوقت ثمن، وهو على النقي�ص من 

هذا كله يطلق لنف�سه العنان يف الت�سال عرب الوات�ص وامل�سنجر 

اخلجل  حاجز  يك�سر  ب��ل  القليل،  اإل  يكلفه  ل  لأن��ه  والإمي���و، 

واخلوف ورمبا احلياء وميار�ص احلرية الكبرية يف التعبري. 

تغلغلت و�سائل الت�ا�سل الجتماعي يف احلياة الجتماعية للنا�ض كافة، واأثرت 

ت يف كثري من عاداتهم وتقاليدهم، واأثرت  يف طبيعة عالقاتهم الجتماعية، وغريرَّ

يف م�ست�ياتهم الثقافية والأخالقية، واأ�سكال �سل�كهم وت�سرفاتهم. اإن تاأثري و�سائل 

فيه،  ال�قت  و�سرف  عليه،  الإدم���ان  عند  الظاهر  يف  يقف  ل  الجتماعي  الت�ا�سل 

وانقطاع عن العالقات العامة، وعزلة عن املجتمع، وما يق�د اإىل تقل�ض يف ع�سالت 

تاأثري و�سائل  اإن  اآلم غري مت�قعة، بل  الرقبة وال�سدر وت�سنجها، وما ي�ستتبع من 

الت�ا�سل يذهب عمقا اإىل ما ه� اأبعد من ذلك. 
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ل  قد  الإن�سان،  ويف  اللغة  يف  ت��اأث��ريًا  التو�سيل  لو�سيلة  اإن 

الفرق بني اخلطيب  يلحظ هذا  اأن  واقع، وميكن  لكنه  يلحظ، 

ال�سوت،  تكبري  جهاز  بو�ساطة  واخلطيب  ب�سوته،  املنرب  على 

واملذيع يف التلفاز واملذيع يف املذياع، واملتحدث يف ندوة علمية 

وهو وراء املنرب، واملتكلم معلقا بني جمهور احلا�سرين، واملقدم 

املكتب يف  وراء  واملقدم حتليا من  احل��دث،  مكان  ر�سالة من 

مقر البث، والفرق ل يتعلق باملادة واملو�سوع، اإمنا يتعلق باملكان 

الإ�سهاب، ويف  اأو  الإيجاز  ويظهر يف  والأداة،  واملوقع  والو�سيلة 

�سرعة الأداء اأو بطئه، ويف علو ال�سوت اأو هدوئه، ويف التكرار اأو 

احلذف والخت�سار، ويف العاطفة والنفعال والتوتر، ولو�سائل 

التو�سيل دور يف ذلك.

وكم من �سديق حاول معاتبة �سديقه عرب الهاتف اجلوال، 

ومن اأجل ال�سرعة، وب�سببها، علت نربة اأحدهما، واأ�ساء الآخر 

خ�سام،  اإىل  حتول  ما  و�سرعان  توتر،  بينهما  وحدث  الفهم، 

يق�سد  كان  ما  اأنه  لاآخر  فاأكد كل منهما  يوم،  بعد  التقيا  ثم 

الذي  هو  بعد  عن  التهاتف  هذا  واأن  كله،  ذلك  من  �سيء  اإىل 

قاد اإىل ذلك، اإن اللقاء احلي املبا�سر بني اثنني يجعل بينهما 

�سيئًا من التقدير والحرتام، حتى لو اخت�سما، اأما اللقاء غري 

املبا�سر عن بعد عرب اأجهزة التوا�سل فاإنه يلغي قدرًا كبريًا من 

الحرتام والتقدير لاآخر لأنه ل يراه. 

يف  وق��ع  العربية،  اللغة  من  متمكن  وبليغ  ف�سيح  من  وك��م 

اأثناء كتابته يف �سفحة التوا�سل الجتماعي واأر�سل  اأخطاء يف 

اأن يعيد النظر فيها، وطارت  الر�سالة نتيجة ال�سرعة من غري 

هذه  اأب��رز  ومن  اخلطاأ،  اإىل  تنبه  ثم  الر�سالة،  يديه  بني  من 

الأخطاء اإغفال كلمة، لأن التفكري ي�سبق الكتابة، ومن غري اأن 

ومن  كتبها،  اأنه  يح�سب  وهو  كلمة  كتابة  يغفل عن  املرء  ي�سعر 

املرء  يكتب  ك��اأن  ح��رف،  قبل  وق��وع حرف  اأي�سا  الأخطاء  هذه 

جبل وهو يق�سد جلب، ويبدو اأن اآلية وقوع الأ�سابع على مفاتيح 

احلروف تتحقق على العك�ص مما ميليه الدماغ. 

وهكذا فاإن لو�سائل الت�سال اأ�سكال متنوعة من التاأثري يف 

لغوي،  نحوي  الأول  بعدين،  يف  ت�سنيفها  وميكن  العربية  اللغة 

مبا يف ذلك النحو واللغة وال�سوت والأداء، والبعد الثاين معريف 

ومعريف  واجتماعي  ثقايف  حامل  اللغة  لأن  واأخ��اق��ي،  وثقايف 

هويته  وع��ن  بها،  املتكلم  �سخ�سية  عن  معرب  وه��ي  و�سلوكي، 

وانتمائه، وهي متاأثرة بو�سيلة تعبريه. و�سيعر�ص البحث لهذين 

البعدين ب�سيء ي�سري من التف�سيل.

التحفيز على القراءة والكتابة

القراءة  حتفيز  على  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  عملت 

عنها  الإجابة  يف  وهو  فيقراأ،  ر�سالة،  يتلقى  فاملرء  والكتابة، 

الكتابة،  القراءة، وطاقة يف  يكت�سب مرونة يف  يكتب، وبذلك 

ولو كان ما يقروؤه اأو يكتبه لي�ص بذي قيمة عالية، ولكنه يحرك 
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لديه اآلية القراءة والكتابة. 

تي�صري املطالعة 

من  فبدل  املطالعة،  تي�سري  على  التوا�سل  و�سائل  ت�ساعد 

الذي  الكتاب  ل  ينزِّ اأن  امل��رء  باإمكان  جريدة،  اأو  كتاب  �سراء 

ال�سبكة، ويقراأها على �سا�سة  التي ي�ساء من  اأو اجلريدة  يريد 

احلا�سوب اأو الهاتف اجلوال اأو التاب، وهو يوفر بذلك الوقت 

واجلهد واملال، ول يجد م�سقة يف البحث عن غر�سه يف املكتبات 

الكتاب  اإىل  الو�سول  ي�ستطيع  ال�سبل  اأي�سر  ومن  الأ�سواق،  اأو 

الذي يريد، حتى بالتبادل مع �سحبه عرب ال�سبكة.

التقليل من الأخطاء 

اأو  احلا�سوب  يف  ولغوي  اإمائي  ت�سحيح  برامج  وجود  اإن 

اأخطائه  من  التقليل  على  يكتب  من  ت�ساعد  اجل��وال  الهاتف 

لديه  املتوافر  الربنامج  نوع  وفق  والإمائية،  والنحوية  اللغوية 

يف اجلهاز.

الخت�سار والإيجاز 

ي�سهب  فا  اللغوي،  القت�ساد  املرء  الت�سال  و�سائل  تعلم 

يف الكام، ول يكرث من ال�سرح والتف�سيل، ويعتمد تلقائيا من 

حيث ل يدري على الخت�سار، لأن الزمن حم�سوب عليه، ولأن 

لل�سبكة تكلفة، ولأن طبيعة العمل على اجلهاز اأيا كان تقت�سي 

اأو يف  ال�سيارة  وهو يف  يكتب  �سيما حني  ول  الإيجاز،  مثل هذا 

احلافلة اأو يف العمل.

التخلُّ�ص من املقدمات واخلواتيم 

كانت الر�سائل الورقية �سابقا تقوم على مقدمة، ل بد فيها 

بد  اأو متهيدًا، ول  ي�سمى ديباجة،  القول، و�سنع ما  تنميق  من 

لتلك الر�سالة من خامتة بعد العر�ص، وللخامتة اأي�سًا اأ�سلوب 

كله  هذا  غاب  وقد  والتدبيج،  التنميق  من  فيها  بد  ول  مميز، 

املو�سوع  يف  الدخول  واأ�سبح  املعا�سرة،  الت�سال  و�سائل  يف 

مبا�سرة، من غري تنميق ول تزويق.

اإدخال مفردات وم�صطلحات جديدة 

وو�سائل  ال�سبكة  بو�ساطة  العربية  اللغة  اكت�سبت  لقد 

)�سبكة(،  نت  نحو:  من  عربتها،  اأعجمية  مفردات  الت�سال 

وت�سييف )حفظ(، وم�سج )ر�سالة(، وفيديو)�سريط م�سور(، 

مثل:  من  اأخ��رى  م�سطلحات  ترجمت  كما  )تغريد(،  وتويرت 

واإغاق،  وفتح  وخ��روج،  ودخول  و�سبكة،  ونقال،  جوال،  هاتف 

وكلمة  و�سحن،  ور�سيد،  ور���س��ال��ة،  واإر���س��ال، 

وب��ري��د،  وتغطية،  وخ���ط،  ال�����س��ر، 

واإع���ج���اب، وات�����س��ال، وت��وا���س��ل، 

حذف، وتنزيل، وحتميل، وتغريدة.

ال�صرعة يف الكتابة

حققت و�سائل التوا�سل ال�سرعة 

يف الكتابة، فالرد على الر�سالة يكتب 

التاأجيل،  يتم  ول  الر�سالة،  و�سول  ف��ور 

الورقية  الر�سائل  اإىل  الإ���س��ارة  وتكفي 

يطول  قد  زمن  فثمة  قدميًا،  الربيد  يف 

الورقية،  الر�سالة  لو�سول  يق�سر  اأو 

وزمن مثله لكتابة اجلواب وو�سوله، وما 

يكون يف اأثناء ذلك من جهد ووقت يف 

الكتابة والنزول اإىل مبنى الربيد واإيداع 

الر�سالة.

و�صوح اخلط وح�صن التن�صيق 

والرتتيب 

ت�����س��اع��د و����س���ائ���ل ال��ت��وا���س��ل 

ول�سيما يف احلا�سوب على و�سوح 

والرتتيب  التن�سيق  وح�سن  اخلط، 

على  وت�ساعد  ومقاطع،  فقرات  يف 

وت�ساعد  الرتقيم،  عامات  ا�ستعمال 

اأي�سًا عند الرغبة على ال�سبط بال�سكل. 

�صهولة ال�صت�صهاد 

وت�ساعد ال�سبكة وو�سائل التوا�سل على ال�ست�سهاد باآيات 

من  ال�سعر  من  باأبيات  اأو  الر�سول  اأحاديث  اأو  الكرمي  القراآن 

خال الدخول اإىل برامج ت�سم تلك امل�سادر ويكون الن�سخ منها 

اإىل م�سادر ورقية مطبوعة ومن  فورًا والل�سق من دون عودة 

دون العتماد على الذاكرة، ويكون ال�ست�سهاد موثقًا ومطبوعًا 

وجاهزًا .

�صهولة التوثيق العلمي 

عرب  معلومة  اأي  من  ف��ورا  التاأكد  ميكن  ال�سرورة  وعند 

ال�سبكة من مواقع خمتلفة اأو من مو�سوعات موجودة يف اجلهاز، 

ون�سخها ول�سقها، للرد اأو التو�سيح اأو حتقيق الفائدة.
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احلفظ والتاأريخ

وتبقى  وتاأريخها،  وتوثيقها  م��ادة  اأي  حفظ  ال�سهولة  ومن 

اأو  ب��ه��ا  لا�ست�سهاد  وج��اه��زة  وم���وؤرخ���ة،  وم��وث��ق��ة  حم��ف��وظ��ة 

وتظل  عنها،  وال�ستغناء  حذفها  اأو  احلاجة،  وقت  ا�سرتجاعها 

الر�سائل حمفوظة وثائق حتى ال�سوتية منها.

طول التعامل واملران 

بها،  وال��ت��م��ر���ص  ال��ت��وا���س��ل،  و���س��ائ��ل  م��ع  التعامل  ط��ول  اإن 

واملران، �سيخلق لدى املتعامل معها القدرة على التطور الذاتي، 

تلقائيا، من حيث ل ي�سعر، و�سوف تنمو مهارته يف ال�ستعمال، 

ومعها، من حيث ل يدري، �سوف تتطور لغته، و�سوف تنمو، لأن 

يقت�سي موت  احلياة،  للغة، وجتدد معطيات  اليومي  ال�ستعمال 

�سبكة  مثل  جديدة،  األفاظا  اإن  جديدة.  األفاظ  وولدة  األفاظ، 

ور�سيد وجوال وموقع وات�سال وانقطاع ال�سبكة وغياب الت�سال 

و�سرعة الت�سال وخمدم وكلمة �سر وموقع وحظر اأ�سبحت كلها 

م�ستعملة وماألوفة حتى عند امل�ستعمل غري املتعلم، وهي الألفاظ 

التي ا�سطلح على اأنها مرتجمة، كما اأن األفاظا اأخرى مثل روتر 

وم�سج وفي�ص بوك ووات�ص اأب واإميو وت�سفري وغريها اأ�سبحت هي 

الأخرى ماألوفة، وباتت م�ستعملة، وهي الألفاظ التي ا�سطلح على 

اأنها معربة، فالرتجمة تعني اإيجاد لفظ عربي ف�سيح لي�ستعمل 

اأجنبي  لفظ  ا�ستعمال  يعني  والتعريب  اأجنبي،  لفظ  من  بدل 

باأ�سواته، مع منحه �سيغ عربية اأو وزنا عربيا. 

ور�سالة  م�سمونة،  ر�سالة  مثل  من  كلمات  باملقابل  وماتت 

م�سجلة، ور�سالة عادية، وبرقية، وبريد، وطابع بريدي، وظرف، 

اأن  يعني  وه��ذا  بريد.  و�سندوق  بريد  وم��وزع  بريدية،  ور�سالة 

للغة حياة، واأن اللغة مثلها مثل املجتمع، تتطور بتطوره، وتتغري 

بتغريه، وهي قادرة ب�سور خمتلفة على ا�ستيعاب امل�ستجدات يف 

احلياة. وطول املران، وكرثة التعامل، �سوف تقود من غري �سك 

اإىل تطور نوعي، يوؤكد قوة اللغة وقدرتها على مواكبة كل ما هو 

جديد يف املجتمع واحلياة. 

اأهداف و�صائل التوا�صل الجتماعي 

معها،  التعامل  طبيعة  حت��دد  التي  هي  الو�سيلة  طبيعة  اإن 

ال�سرعة،  على  ت��ق��وم  تنوعها  على  الت�����س��ال  و�سائل  وطبيعة 

واحلرية، والتوا�سل، وال�سهولة، واخل�سو�سية. 

على  جتعلك  مده�سة،  �سرعة  حتقق  الت�سال  و�سائل  اإن 

توا�سل مع الآخر، تكتب له، فيكتب لك فورا، اأو تكلمه فيجيبك، 

التوا�سل احلي،  ال�سرعة ممتعة، وحتقق  ويراك، وهذه  تراه  بل 

وجتعل املتوا�سلني يح�سان اأنهما معا يف الواقع مبا�سرة. 

يكتب  تكون مطلقة، فهو  تكاد  التوا�سل حرية  و�سائل  ومتنح 

املواقع  حتى  ي�ساء،  م��ا  وي�ساهد  ي�ساء،  م��ا  وي��ق��ول  ي�ساء،  م��ا 

املحظورة ميكنه ك�سر احلظر والدخول اإليها، وهي حرية تقت�سي 

امل�سوؤولية، ولكن اأكرث النا�ص ل يحملون هذه امل�سوؤولية، ويبالغون 

يف ا�ستخدام احلرية اإىل حد الإ�سراف واإيذاء الذات والآخر.

من  مع  والتوا�سل  الت�سال  اإمكانية  التوا�سل  و�سائل  تتيح 

من  وا�سعة  �سبكة  ن�سب  على  وت�ساعد  تعرف،  ل  وم��ن  تعرف 

و�سمالها  وغربها،  �سرقها  الأر���ص  بقاع  خمتلف  يف  العاقات، 
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اأنا�ص  تتوا�سل مع  اأن  لغات ميكن  تتقن من  ما  وبقدر  وجنوبها، 

من لغات وثقافات خمتلفة. 

الغني  عليه  ي��ق��در  �سهل،  الت�����س��ال  و���س��ائ��ل  م��ع  والتعامل 

املرء  يعرف  اأن  ويكفي  واملتعلم،  الثقافة  واملتو�سط  والفقري، 

القراءة والكتابة حتى يتعامل مع و�سائل التوا�سل ب�ستى اأنواعها، 

اأكرث  و�سرعان ما يكت�سب املرء مهارات يف التوا�سل والت�سال، 

مما يكت�سبه املرء يف قيادة ال�سيارة. 

معها  املتعامل  اإىل  توحي  نوعها  كان  اأي��ا  الت�سال  واأجهزة 

كل  واأن  ير�سله،  ما  كل  واأن  يكتبه،  ما  كل  واأن  به،  خا�سة  باأنها 

موقع يدخل اإليه، هو خا�ص، ل يطلع اأحد على �سيء مما كتب اأو 

ات�سل اأو دخل، ويطمئن اإىل هذه اخل�سو�سية، فيقوم بعمليات 

م�سجل  به  يقوم  ما  كل  اأن  يعلم  ل  وهو  وجريئة،  ووا�سعة  كثرية 

هذه  اأن  يعرفون  النا�ص  ب��داأ  وق��د  ومك�سوف،  وخم��رتق،  عليه، 

الخرتاق،  لهذا  يبالون  ل  ذلك  مع  وهم  اخل�سو�سية خمرتقة، 

وما يزالون ميار�سون التوا�سل والت�سال على اأو�سع نطاق. 

و�سائل  م��ع  يتعامل  وه��و  امل��رء  بها  يح�ص  متعة  هنالك  اإن 

فهو  املتعة،  اأ�سكال  من  �سكل  من  اأكرث  هنالك  اإن  بل  التوا�سل، 

معها،  يتعامل  واأن��ه  حديثة،  ح�سارية  لو�سيلة  بامتاكه  يح�ص 

هذا  ويف  ميتلكها،  ولكنه  ي�سنعها،  ومل  يبتكرها،  مل  هو  حقيقة 

املجتمع،  وتخلف  الفرد  تخلف  عن  �سعورية،  ل  ب�سورة  تعوي�ص 

وب��ني ع�سية  ج��ه��از،  اأح���دث  ���س��راء  وراء  ال��ف��رد  يندفع  ول��ذل��ك 

جديد،  جهاز  و�سراء  القدمي،  جهازه  بيع  اإىل  ي�سارع  و�سحاها، 

يف  منها  ي�ستفيد  ل  قد  التي  احلديثة،  امليزات  بع�ص  فيه  لأن 

�سيء، ولكن ت�سبع لديه حاجة، وت�سد عنده نق�سا، ول �سيما يف 

املجتمعات املتخلفة. 

اإلكرتوين متطور بني  اإن جمرد وجود جهاز �سناعي حديث 

مع  يتعامل  واأنه  متطور،  ح�ساري  باأنه  الثقة  يعطيه  الفرد  يدي 

والع�سرين،  احل��ادي  القرن  اإىل  ينتمي  واأن��ه  ح�سارية،  اأجهزة 

حقيقة  الأم��ر  ه��ذا  اأ�سبح  وق��د  احل�سارة،  و�سائل  مع  ويتعامل 

واقعة، ل ميكن للمرء اأن يعاك�سها ويقف �سدها، وهي اأي�سًا قد 

اأن  مهنة  اأي  ل�ساحب  اليوم  ميكن  فا  م�سروعًا،  حّقًا  اأ�سبحت 

يتعامل مع زبائنه واأن يك�سبهم من غري اأن يتعامل معهم بالهاتف 

الأمر  اأ�سبح  ولذلك  العنكبوتية،  وبال�سبكة  واحلا�سوب  اجلوال 

عادّيًا، وكاأن الكتابة عنه جمرد �سرح وتب�سيط. 

اإن الغاية الأوىل من و�سائل التوا�سل هي التوا�سل الجتماعي، 

اأي الت�سلية، والطمئنان، وتبادل الزيارات داخل ما ي�سمى حجرة 

�سداقات  واإن�ساء  الوقت،  وتزجية  الأحاديث،  وتبادل  الدرد�سة، 

خدمات  تقدميها  التوا�سل  و�سائل  على  يغلب  ولذلك  بعيد،  من 

مواقف  اإىل  تطور  ما  �سرعان  الأم��ر  ولكن  اإيجابية،  اجتماعية 

�سلبية جّدًا، وفيما يلي ت�سوير لأهداف و�سائل التوا�سل وما طراأ 

عليها من تغري: 

وكلمات . 1 اجلميلة  وال�سور  واملل�سقات  التحيات  تبادل 

التهنئة والطرائف والأ�سرطة امل�سجلة للت�سلية والرتويح 

عن النف�ص. 

الطمئنان على الآخر وال�سوؤال عنه، ول�سيما البعيد عن . 2

الوطن، اأو الذي ي�سعب التوا�سل معه. 

عابرة . 3 افرتا�سية  رقمية  ع��اق��ات  واإق��ام��ة  ال��ت��ع��ارف 

قوية  دائمة  عاقات  اإىل  وتتحول  تتطور  وقد  و�سريعة، 

ومعمقة.

نقل املعارف واملعلومات وتبادلها ون�سرها.. 4

وتكوين . 5 والتقارير  وال�سحف  والكتب  امللفات  تنزيل 

مكتبة رقمية والعمل عليها. 

الدرد�سة للت�سلية والرتويح عن النف�ص فيما ي�سمى غرف . 6

الدرد�سة. 

غ��رف . 7 ي�سمى  فيما  الآراء  وت��ب��ادل  ال��ث��ق��ايف  احل����وار 

الدرد�سة. 

بث الأخبار والن�سرات ال�سيا�سية والدينية والجتماعية . 8

مع  اأو  جهة  �سد  الدعاية  اأج��ل  من  والثقافية  والفنية 

جهة، اأو لأغرا�ص اأخرى كثرية. 

التوا�سل التجاري لرتويج ب�ساعة اأو الإعان عن �سلعة.. 9

تنظيم اللقاءات والجتماعات الر�سمية واخلا�سة ون�سر . 10

القرارات والتو�سيات.

اإىل . 11 والدعوة  الدينية  اأو  الثقافية  اأو  ال�سيا�سية  الدعاية 

موؤمترات اأو جتمعات اأو مظاهرات احتجاجًا اأو تاأييدًا. 

تكوين جمموعات من الأ�سدقاء لتحقيق كل ما تقدم اأو . 12

بع�سه. 

الت�سلية ال�سرف وملء الفراغ وقتل الوقت. . 13

ن�سر مواد هزلية �سخيفة تهدر الطاقة وت�سيع الوقت.. 14

ن�سر ال�سور والأفام الإباحية واإقامة عاقات من هذا . 15

النوع. 

ا�ستدراج الأ�سخا�ص اإىل عاقات ومواقف غري �سرعية . 16

وغري مريحة.

البحث عن اأ�سخا�ص وعن معلومات ومعطيات.   . 17

ا�ستعمال و�سائل الت�سال لرتكاب اأعمال اإجرامية من . 18

تزوير و�سرقة ونهب وقتل واغتيال وتدمري. 

تكوين جمعيات وموؤ�س�سات خريية.. 19
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تنظيم جمموعات اإرهابية وفرق قتل واغتيال.. 20

واأه��داف  اأغرا�ص  يف  توظيفه  ميكن  ح�ساري  منَتج  اأيَّ  اإن   

والعطاء،  والبناء  اخلري  ح��الت  اأق�سى  من  متباينة،  وغايات 

اإىل اأق�سى حالت ال�سر والأذى والعدوان. وقد يكون يف طبيعة 

كال�سرعة  والف�ساد،  وال�سر  الأذى  على  ي�ساعد  ما  نف�سه  املنتج 

وا�سعة  للفرد م�ساحة  تتيح  والتوا�سل، وهي خ�سائ�ص  واحلرية 

يف  النا�ص  مع  ليت�سل  رحبا  جم��ال  اأمامه  وتفتح  احلرية،  من 

بقاع الأر�ص كلها، كما تعطيه من ال�سرعة ما ميتعه، ويجعله يف 

املنال.  ي�سرية  التوا�سل  وو�سائل  الآخرين،  مع  حي  توا�سل  �سبه 

الذي  فهو  الفرد،  هو  والتوا�سل  الت�سال  طبيعة  عن  وامل�سوؤول 

ي�سنع طبيعة تعامله مع و�سائل الت�سال، ويوظفها يف الغر�ص، 

اأو الأغرا�ص التي ي�ساء، ويخ�سعها لاأهداف التي يريد، ويحدد 

طبيعتها، من �سر اأو خري، ت�سلية حم�سة اأو فائدة، اإباحة اأو ن�سر 

ثقافة. 

من  م�ستوى  يف  الفرد  ت�سع  للمجتمع  الثقافية  البنية  ولكن 

ف��الآخ��رون  اإل��ي��ه،  يتنبه  ول  يعيه،  ول  اإل��ي��ه،  يق�سد  ل  التعامل 

يف  وي�سعونه  والت�سال،  التوا�سل  عليه  ويفر�سون  يحا�سرونه، 

منط من التوا�سل ل يتنبه اإليه، ففي املجتمع ال�سناعي املتقدم 

نف�سه  لي�سلي  الكايف  الوقت  امل��رء  يجد  ل  قيمته،  للوقت  يكون 

املتخلف  الزراعي  املجتمع  يف  يكون  حني  يف  التوا�سل،  بو�سائل 

فائ�ص من الوقت، ميلوؤه الفرد يف �ستى اأ�ساليب الت�سلية، وتزجية 

الوقت، ول �سك يف اأنه �سيجد يف و�سائل التوا�سل الجتماعي ما 

مياأ به فراغه النف�سي والعاطفي، ومياأ وقته الفارغ. 

وتكفي الإ�سارة اإىل العدد الكبري لاأ�سدقاء على كل و�سائل 

العمل على و�سائل  الأفراد، وعدد �ساعات  التوا�سل لدى معظم 

منها  باأمرا�ص  اأ�سيبوا  كثريين  اإن  حتى  والتوا�سل،  الت�سال 

فقرات  يف  والنقرا�ص  وال�سدر،  الرقبة  ع�سات  يف  الت�سنج 

الرقبة، واملعاناة من اآلم الدي�سك، والعدد الأكرب ملرات الت�سال 

اأو التعليق اأو الإعجاب اأو امل�ساهدة، وقد اأ�سبح التناف�ص معروفا 

يف عدد مرات امل�ساهة ل�سورة اأو �سريط اأو فيلم يوتيوب، حتى 

اأ�سبح يعد نوعا من ال�سهرة والفوز. 

ومما ل �سك فيه اأن الإن�سان �سعيف ين�ساق وراء كل ما هو 

�سهل، وجديد، و�سريع، ووا�سع الطيف اأو حر، وما مينح الت�سلية، 

الت�سال  وو�سائل  اخل��ربة.  وح��وز  املعرفة  بامتاك  يوحي  اأو 

تخرتق الإن�سان من جوانب �سعف كثرية فيه، منها وهم املعرفة، 

ووهم العاقات الجتماعية، ووهم ال�سهرة، بل وهم الت�سلية. اإن 

اجلوال  الهاتف  اأمام  اأو  احلا�سوب  �سا�سة  اأمام  �ساعات  القعود 

اأو اأي جهاز اآخر من اأجهزة التوا�سل تعني احلرمان من امل�سي 

واحلركة والن�ساط الع�سلي واحلرمان من ملء الرئتني بالهواء 

النقي، ويعني اإرهاق الدماغ باأمور لي�ست بذات قيمة، يح�ص املرء 

بعد �ساعات من النغما�ص فيها اأنه مل يحقق �سيئا ومل ينجز ومل 

ي�سل اإىل �سيء. اإن و�سائل الت�سال والتوا�سل �سرعان ما تتحكم 

يف الفرد، بدل من اأن يتحكم هو فيها، لأن فيها ما يجذب وي�سد، 

و�سرعان ما يتحول العمل عليها اإىل نوع من الإدمان. وما اأ�سبه 

و�سائل الت�سال وال�سبكة ب�سيارة حديثة ميكن اأن ت�سل �سرعتها 

اإىل املئتني وهي ت�سري يف طريق دولية وا�سعة عري�سة م�ستقيمة 

ومتنح  بالنطاق،  تغري  فهي  مرتات،  الكيلو  األف  طولها  يبلغ 

ال�سائق متعة ال�سرعة، ولذة الإح�سا�ص باملغامرة، ولكن النتيجة 

غالبا ما تكون كارثية. 

احللول

من ال�سعب اقرتاح اأي حل، فاحلل احلق يقوم به املتعامل مع 

اأن يدرك ال�سلبيات،  و�سائل التوا�سل بنف�سه، فعليه 

من  كل  وعلى  عليه  بخطورتها،  ويح�ص  يعيها،  واأن 

حوله، واأن يتنبه اإىل هذا يف وقت مبكر، واأن يتخذ 

ات�ساله  يف  ويتحكم  امل�سكلة،  حلل  املنا�سب  القرار 

وخياراته واملواد التي ي�ستقبلها والتي ير�سلها. 

واحل���وارات  الر�سائل  م�سامني  تختلف  اأن  الطبيعي  وم��ن 

اللغة  تختلف  كما  وال��غ��اي��ات،  الأه���داف  باختاف 

والأه��داف،  امل�سامني  من  كل  باختاف  والأ�ساليب 

ومن ال�سعب و�سع قواعد اأو قوانني �سابطة، والذي 

يحدد امل�سمون والأ�سلوب مع وجود الغاية نف�سها هو 

الإن�سان، ولذلك يقال الأ�سلوب هو الرجل، والأ�سلوب 

بل  فح�سب،  العبارة  وتركيب  اجلملة  بناء  يعني  ل 

يعني طريقة التعامل، وطبيعة الطرح املبا�سر اأو غري 

على  القائم  ال�ستنتاجي،  اأو  ال�ستقرائي  املبا�سر، 

ا�ستفزاز الآخر اأو ا�ستدراجه، وطرح الفكرة عليه اأو 

جعله ي�سل اإليها، هذه كلها ظواهر اأ�سلوبية مرجعها 

للفرد،  والنف�سية  والجتماعية  الثقافية  البنية  اإىل 

وتاأتي و�سائل التوا�سل الجتماعي لتدعمها. 

اإن و�سائل التوا�سل هي ثقافة هذا الع�سر، بل هي طبيعته، 

ول ي�ستطيع املرء اأن يتحّداها، اأو األ يعمل مبوجبها، 

يف  والثلج  وامل��ط��ر  ك��ال��ربد  ه��ي  مقت�سياتها،  ووف��ق 

ال�ستاء، ل بد من التعامل معه مبا ينا�سبه من ك�ساء 

وغذاء ومنط حياة. 
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متهيد.

اإىل  تفتقر  الأ�سا�سية معاجلة  ق�سايانا  الكثري من  نعالج  نزال  ل  اأننا  يبدو      

واملو�سوعية  العلمي  التفكري  على  القائم  الواقعي  والت�سخي�ص  املكا�سفة  من  �سيء 

ذلك  على  مثال  خري  ولعل  احلقيقية.  باتها  مب�سبِّ الأ�سياء  ورب��ط  البناء،  والنقد 

م�ستقبلها  اآفاق  وا�ست�سراُف  املزري،  لغتنا  و�سع  وتلم�ُص  اللغوية،  للم�ساألة  معاجلتنا 

ح ما فيها من  القامت، والقلُق من اندثارها،اإىل غري ذلك من املقولت التي قد يو�سِّ

الواقعية  قوامها  هادئة،  علمية  نظرة  فيه  نحن  ما  اإىل  ننظر  اأن  وانفعالية  مغالة 

�سوؤون  خمتلف  يف  بوظيفتها،وجدواها  للغة  الإن�سان  ممار�سة  واملو�سوعية،وربط 

طبيعة  من  اإليها،واأن  باحلاجة  حمكومان  بها  والعناية  اللغة  تعلم  اأن  ذلك  حياته، 

الإن�سان األَّ يبذل يف الأمر من اجلهد اأكرث من اجلدوى التي ينتظرها منه.

 واأزعم اأننا لو نظرنا اإىل واقع عربيتنا يف �سوء هذه املعطيات لرتاءى لنا اأن 

حالتها طبيعية وم�ستقرة �سربا من ال�ستقرار يف خمتلف امليادين، وذلك خافا ملا 

ُيْح�َل�ُم لها به من العاملية املباَلغ فيها، وخافا اأي�سا ملا يراه بع�سهم من اأنها يف حالة 

من حالت احت�ساء الع�سلة القلبية املنذرة بالنهيار املدوي، والندثار الأبدي، ولعل 

مما يوؤن�ص بذلك ما يبدو من تلم�ص العوامل املوؤثرة يف حياة العربية �سلبا واإيجابا، 

تلك العوامل التي جتعل العربية حمكومة ب�سراع املتوازنات، التي ت�سمن بتوازنها 

للعربية، �سربا من �سروب البقاء وال�سمود، وهو ما حتاول تو�سيحه الفقرة التالية.  

العربية و�شراع املتوازنات.

خمالفة   املديد  عمرها  يف  اأنها  الف�سحى  العربية  املعنيِّب  انتباه  ممايلفت   

لقانون تغريرُّ اللغات الب�سرية  القا�سي بانقرا�ص اللغة اأو انحالها يف لغات جديدة، 

هو  العربية  يف  ال�ساذة  احلالة  هذه  يف�سر  ما  ولعل   . قرون  اأربعة  اأق�ساها  مدة  يف 

ت�سارع عدة عوامل متوازنة،يبدو اأنها ت�سمن للعربية بت�سارعها املتوازن حالة من 

يف  ال�سارب  املعريف  خمزونها  مع  التوا�سل  من  بها  املتحدَث  �ن  ُي�ِمكِّ الذي   الثبات 

القدم، كما ي�سمن لها جتددا ميكنها  اإىل حد ما من التعبري عما ي�ستجد يف حياة 

الناطقني بها،وفيما يلي عر�ص  لهذه العوامل املت�سارعة،فاأما  العوامل التي  ت�سمن 

للعربية ال�سمود والبقاء فها هي ذي مرتبة بح�سب اأهميتها: 

العربية لغة القراآن الكرمي .. 1

املخزون  املعريف  والإرث احل�ساري.. 2

الر�سيد الب�سري.. 3

ن�سج العربية وامتاكها عنا�سر التوليد والتجدد.. 4

املرجعية املعيارية .واأما العوامل الفاعلة يف تغيري اللغة العربية، اأو التي متثل  

قات لها فهذه  مرتبة اأي�سا بح�سب اأهميتها:  معوِّ

الإ�سكالية احل�سارية لاأمة العربية .. 1

ق�سور يف الوعي اللغوي .. 2

ق�سور يف الإعداد اللغوي .. 3

الزحام اللغوي .. 4

ق�سور يف الإماء العربي .. 5

و فيما يلي اإيجاز ملا لكل من هذه العوامل  من الأثر يف �سمود العربية وبقائها، 

ها وانحالها. ِ اأو يف تغريرُّ

اأوًل: مقومات �صمود العربية وبقائها  .

الكرمي.وهو كتاب امل�سلمني الأول الذي ل يجوز عقديا  القراآن  لغة  العربية   -  1
به  يف�سر  الذي  الرئي�ص  ال�سبب  هو  وهذا  الف�سحى،  العربية  باللغة  اإل  به  تعبدهم 

املعنيون ا�ستمرارها على هذا النحو من الثبات ، ف�لول القراآن ما ا�ستمرت العربية 

العربية كان حمورا لها،لأنها يف الأ�سل قامت  ن�ساأة علوم  اأنه منذ  كما يقال، ذلك 

اأو  الاتينية  اأثرية،ت�سبه  لغة  الف�سحى،واأ�سبحت  العربية  لندثرت  خلدمته،ولوله 

ال�سن�سكريتية.

العربية  حتمله  ما  بذلك  املق�سود  احل�ساري.  والإرث  املعريف  املخزون   -  2
الف�سحى  ملا كتب بها منذ ما يربو على خم�سة ع�سر قرنا اإىل يوم النا�ص هذا من 

اإرث غزير ومتنوع، فهي احلامل لهذا الإرث ، لذلك ُع�دت واحدة من اللغات الثقافية 

العاملية املعروفة  تاريخيا باأنها خزانات معرفية وثقافية، كال�سن�سكريتية والاتينية 

وال�سينية ، بل يرى امل�ستعرب الياباين تو�سيهيكو اأزوت�سو اأن العربية اإحدى اللغات 

املعا�سرة  اللغات  من  لغة  اأية  .ومكانة  العامل  يف  الثقافية  اللغات  بني  اأهمية  الأكرث 

تتحدد يف املقام الأول مبا حتمله من تراث ح�ساري، وما تقدمه من نتاج ح�ساري 

حديث. 

ولنا اأن نتخيل اأهمية هذه املرجعية الثقافية الرتاثية والعقدية يف حياة لغة اأمة، 

َف�ْت باأنها ت�سري بقدميها اإىل الأمام، وتنظر بعينيها اإىل اخللف، فابد واحلالة  ُو�سِ

،و  الأث��ري  تراثها  لها  التي حتفظ  اللغة  �ساأنها على  اأم��ٌة، هذا  اأن حتافظ   هذه من 

غري  اأ�سار  وقد   ، الثقايف  بالبرت  ي�سمى  مبا  اأ�سيبت  واإل  معه،  التوا�سل  من  متكنها 

واحد من الدار�سني  اإىل ما لهذا املوروث احل�ساري الذي تختزنه العربية من اأثر 

م  مقولة مفادها اأن اللغات حتيا وتدورُّن وتبقى بف�سل  يف �سمودها، مما يجعلنا نتفهَّ
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�جلزء �لأول

العربية من وجهة مو�صوعية

د. حممد عبدو فلفل 



التوارث الثقايف.

لغة  باأية  املتحدثني  اأن عدد  به  امل�سلم  الب�سري. من  الر�سيد   -  3
عامل مهم من العوامل املوؤثرة يف حياتها، وقد بات من الوا�سح اأن 

العربية من اللغات العاملية الأكرث انت�سارا، فهي واحدة من ثماين 

لغات يزيد عدد املتحدثني بكل منها على اخلم�سني مليون ن�سمة، 

بل هي كما تفيد بع�ص الدرا�سات خام�سة اللغات الع�سر الأكرث 

انت�سارا يف العامل

من  التجدد،  عن�سر  وامتاكها  العربية  ن�سج   -  4
امل�سلم به اأن العربية من اللغات النا�سجة املمتلكة لعنا�سر 

روؤي��ة  وف��ق  ال�ستجابة  م��ن  متكنها  التي  ال��ذات��ي  التجدد 

ما  وه��و  اأطيافها،  مبختلف  احل��ي��اة  مل�ستجدات  حم��ددة 

ر  اأقره الكثري من املعنيني بها عربا واأجانب، وهو ما ف�سَّ

ومنها   العامل  اللغات يف  بع�ص   انت�سار  �سعة  فندري�ص  به 

العربية.

وفيما نحن فيه  يقول الدكتور اأحمد قدور:”امل�ستويان 

يجري  قيا�سيتان  بنيتان  اللغة  لهذه  وال�سريف  النحوي 

وفقهما �سوغ قيا�سي مطرد وتقليد حمفوظ، والتطور يف 

اأو باخرتاع  اأ�سوات جديدة  بابتداع  يكون  هذه احلالة ل 

�سيغ واأوزان، ل عهد للعربية بها، اأو تبديل نظام اجلملة، 

ذلك  يعني  ول  وداخلها  الأنظمة  ه��ذه  �سمن  يكون  ب��ل 

بال�سبط ت�سييقا مل�سالك الكام لأن يف اجلانبني النحوي 

اأعدادا من  وال�سريف قدرات توليدية كامنة وم�ستمرة، ل 

الكلمات واأن�ساقا من اجلمل حمددة” 

العربية  اأن  بذلك  واملق�سود  املعيارية.  املرجعية   -  5
ثباتها،لحتكام   ع��وام��ل  م��ن  اللغة  وتقعيد  ��دة،  مقعَّ لغة 

ممار�سيها اإىل ما و�سع لهامن القواعد،ويف هذا ال�سدد يقول 

العرب يف  النحاة  التي و�سعها  القواعد  يوهان فك)لقد تكفلت 

اللغة  بعر�ص  بالإعجاب  جديرة  وت�سحية  الكلل،  يعرف  ل  جهد 

و  الأ�سوات  ناحية  من  مظاهرها،  جميع  يف  وت�سويرها  الف�سحى، 

�ساملة  حميطة  �سورة  على  املفردات  ومعاين  اجلمل،  وتركيب  ال�سيغ 

بحيث بلغت القواعد الأ�سا�سية عندهم م�ستوى من الكمال ل ي�سمح بزيادة 

مل�ستزيد،ول تزال القواعد الأ�سا�سية املذكورة تعد اللغة العربية لغة مت�سرفة مبعنى 

الكلمة حمافظة على نهايات الإعراب والت�سرفات املختلفة(

اأما  الثبات،  من  عليه  نراها  ما  للعربية  �سمنت  التي  العوامل  اأه��م  هي  هذه 

على  ذلك  يف  دور  من  لها  ما  مع  نوجزها  اأن  فيمكن  تغيريها  يف   الفاعلة  العوامل 

النحو التايل.

ثانيا:معوقات اللغة العربية .

به اأن العامل احل�ساري  امل�سلم  . من  العربية  الإ�سكالية احل�سارية لاأمة   - 1
فالإنتاج  واخلارجي،  الداخلي  امل�ستويني  على  اللغة  انت�سار  قوة  يف  اأ�سا�سي  عامل 

من  العاملية،ولعله  اللغات  مكانة  يف  املوؤثرة  العوامل  من  عامل  احلديث  احل�ساري 

اإنتاج  يف  الفعالة  امل�ساركة  عن  زمن  منذ  ت  كفَّ العربية  الأم��ة  اأن  اأي�سا  به  امل�سلم 

مكونات امل�سهد احل�ساري الكوين، لذا من الطبيعي واحلالة هذه اأن تكون العربية يف 

املوقع الذي هي فيه،اأو يف احلالة التي هي فيها،فمن عوامل ما يرتاءى لنا من �سعف 

العربية يف الواقع »انقطاع العرب عن البحث العلمي عدة قرون، وانقطاعهم بالتايل 

عن الكتابة العلمية التي ي�سقلها التمر�ص بالبحث العلمي والتعبري عنه.

غرِي  بها  النهو�ص  اأو  �سيانتها  اأو  العربية  تنمية  عن  حديث  اأي  اأن  نرجح  لذا    

اأن  يبدو  بل  املرجو،  النحو  على  اأكله  ياأتي  الل�سانلن  عربية  �ساملة  بتنمية  م�سحوب 

من  اأبعد  هو  ما  اإىل  نذهب  اأن  على  يحمل  مكا�سفا  اخلطاب  يكون  اأن  على  احلر�ص 

الكونية  احل�سارة  اإنتاج  يف  فاعلني  يكونوا  اأن  للعرب  قدر  لو  حتى  اأنه  فنزعم  ذلك، 

كغريهم من الأمم ذات الأثر الفاعل يف احل�سارة العاملية فلي�ص من احلتمي 

اأن يكون للغتهم ما َيحلم  لها به حمبوها من العاملية املبالغ فيها ح�سورا 

وقوة انت�سار، وخري دليل على ذلك اأن لغة كالفرن�سية م�سهودا لأمتها 

النح�سار  من  ت�سهد  احلديثة  احل�سارة  بناء  يف  الفعالة  بامل�ساركة 

ا�ستثنائية  املعنيني بها،وذلك على ما يبذلونه من جهود  ما يقلق 

الإح�ساءات احلديثة  نْت  بيَّ ومع ذلك  الفرانكوفونية،  تفعيل  يف 

اأنها لي�ست من اللغات الع�سر الأكرث انت�سارا يف العامل، بل يرى 

ح اأن لعاملية  بع�سم اأنها لغة مهددة يف وجودها مما يعني ويو�سِّ

اللغة، اأو لت�سنمها قمة العاملية اإ�سافة اإىل العامل احل�ساري 

التي  العوامل  من  وغريها  و�سيا�سية  ع�سكرية  اأخرى  عوامَل 

تلك  تناف�سها،  اأو  اللغات  ب�سراع  املعنية  الدرا�ساُت  نتها  بيَّ

الدرا�سات التي توؤكد اأن ت�سنم  اأية لغة لقمة العاملية ل يعني 

الأ�سهل،  اأو  الأكفاأ  اللغة  اأو  الف�سلى  اللغة  اأنها  بال�سرورة 

عن  احلديث  يف  بواقعية  بالتفكري  مطالبني  يجعلنا  مما 

املنتج  توا�سع  اأن  العربية، مع ماحظة  اللغة  مدى عاملية 

امل��ادي  ببعديها  احلديثة  احل�����س��ارة  يف  للعرب  العلمي 

داخليا  انت�سارها  معوقات  م��ن  رئي�ص  ٌق  م��ع��وِّ وامل��ع��ن��وي 

يلي   فيما  نحاول  اأخ��رى  معوقات  اإىل  اإ�سافة  وخارجيا 

�َص معاملها . تلمرُّ

اأنه  بذلك  امل��راد   . اللغوي  الوعي  يف  ق�سور   -  2
�سليم  بوعي  ي�سي  ما  اجلمعي  العربي  ال��وج��دان  يف  لي�ص 

هذا   ويف  وجمتمعات،  اأف��رادا  حياتنا  يف  الأم  اللغة  لأهمية 

امل�سدي  ال�سام  عبد  للدكتور  ت��راءى  ما  ن�ستح�سر  ال�سدد 

العتباري  تدنى و�سعها  اإىل  ال�ساد  بلغة  انتهى  الأمر  اأن  من 

اأيام دولة  ا كان عليه  اأبنائها يف دولة ال�ستقال عمَّ يف نفو�ص 

ما  بغياب  ي�سي  مما  امل�ستعمر،  �سد  الوطني  والكفاح  الحتال 

الراهن  يف  العربية  اللغوية  بامل�ساألة  اخلا�ص  الوعي  من  يكفي 

العربي، ولعل ذلك اأمر طبيعي يف جمتمع يعاين ما تعانيه املجتمعات 

ثقافة  القراءة،وهيمنة  وندرة  الثقافية،  الأمية  ا�ستفحال  العربية من 

�سة  .   لة اأو املوؤ�سِّ ال�ستهاك،وانح�سار ثقافة املبادرة املنتجة املوؤ�سِّ

واأهمية هذا امللحظ فيما نحن فيه تتجلى يف اأن من يع اأهمية ال�سيء يف 

حياته وعيا �سليما يع اأي�سا ما يرتتب على هذا الوعي من واجبات للنهو�ص بذلك ال�سيء 

ورعايته،ف�)اللغة ملكة، وحت�سيلها قرين تعلرُّمها، ول تعلرُّم اإل بتعليم، �سواء اأكان اإراديا 

اأم غري اإرادي( ويبدو اأن ق�سور وعينا باأهمية اللغة الأم يف حياتنا ترتََّب عليه م�سائل 

خطرية يف مقدمتها املعوق الثالث من معوقات اللغة العربية، وهو التق�سري يف الإعداد 

اللغوي على ما �سيت�سح يف الفقرة التالية .  

ق�سور يف الإعداد اللغوي . املراد بذلك اأن اأبناء العربية نادرا ما يحر�سون   -  3
على اإعداد اأنف�سهم اإعدادا لغويا ما مل يكونوا متخ�س�سني بهذه اللغة، وكاأن امل�ساألة 

م�ساألة اخت�سا�ص علمي، ل مهارٌة، يجب امتاُكها والعمُل على رعايتها. واملاحظ يف 

هذا ال�سياق اأن ما يبذله البع�ص لإتقان لغة اأجنبية كالإنكليزية لو بذلوا مثله لإتقان 

لغتهم لكان و�سع العربية بني  اأبنائها اأف�سل مما هو عليه بكثري، فالتق�سري يف الإعداد 

اأن  اإذا ما علمنا  اأكرث و�سوحا  يبدو ذلك  لغتنا، وقد  الفاعل يف حياة  اأثره  له  اللغوي 

اجلهد  من  الكثري  يتطلب  بغريها  اأو  بها  الناطقني  من  لغة،  اأي��ة  يف  املهارة  امتاك 

والوقت ، وذلك بغ�ص النظر عن مدى �سعوبة اللغة امل�ستهدفة.   

من  يجب  كما  اإفادتنا  بعدم  يتمثل  اآخر  اللغوي مظهرا  وعينا  لق�سور  اأن  على 

معطى علم اللغة التطبيقي  يف الطرق املعتمدة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بها 

وتعليمها،  العربية  تعلم  يف  املدرو�سة  الطرق  يفتقدون  فهوؤلء  بغريها،  للناطقني  اأو 

ويرون ذلك معوقا من معوقات اكت�سابهم لها، ي�ساف اإىل ذلك عدم التعويل فيما 

نحن فيه على ما ياحظ يف اللغات الأخرى من معجمات خم�س�سة لفئات عمرية 

حمددة اأو لفئات مهنية وعلمية حمددة، وذلك لأ�سباب عدة يف مقدمتها اأن العربية 
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مل حتظ بعد بتحديد ما يعرف بالر�سيد اللفظي امل�سرتك بني ال�سواد الأعظم من 

اأبنائها، اأو بني فئات عمرية اأو مهنية اأو علمية حمددة، وكل ذلك تق�سري يف الإفادة 

من علم اللغة التطبيقي يف تعليم العربية اأو تعلمها، وهو يف الوقت نف�سه َمْع��َل��ٌم 

من  معوقا  نزعم  كما  يعد  الذي  اللغوي  الإع��داد  يف  الق�سور  معامل  من 

معوقات انت�سار  العربية يف ال�ستعمال.

تعاين منه  العربية اأنها مزاَح�َم�ة  مما  اللغوي.  الزحام   -  4
يف عقر دارها مبمار�سات، حتّد من انت�سارها، ويتجلى ذلك على 

امل�ستويني احلياتي اليومي والر�سمي، اأما يف لغة احلياة اليومية 

امل�ستوى  ل�سيطرة عامياتها على هذا  العربية معدوم  فح�سور 

العربية  بني  ما  اأن  الأمر  واخلطري يف  اللغوية،  املمار�سة  من 

الف�سحى ولهجاتها اختافات حادة وعميقة، مما حمل على 

اإىل  بالن�سبة  الأم  اللغة  باتت هي  العاميات  باأن هذه  القول 

الإن�سان العربي، واأما الف�سيحة فهي مبنزلة اللغة الثانية 

على  الق�ساء  ت�سور  اأن  البيان  عن  اإليه.وغني  بالن�سبة 

اللهجات لت�سوَد الف�سحية كلَّ مظاهر حياة اأبنائها َوْه��ٌم 

جمالت  اللغويني  امل�ستويني  هذين  من  فلكل  خال�ص، 

هو  ال�سدد  هذا  يف  املاأمول  وكل  به،  خا�سة  ا�ستعمالية 

ت�سييق الهوة ما اأمكن بني الف�سيحة وعامياتها .   

امل��ه��ن��ي،اأو  الر�سمي  امل�ستوى  على  اأم��ا   

باللغتني  مناف�سة  فالعربية  والتعليمي  العلمي 

تت�سارعان  اللتني  والفرن�سية  الإنكليزية 

فمن  العربي،  الوطن  يف  النفوذ  مناطق  على 

الطاغي  احل�سور  اإىل  الإ���س��ارة  القول  نافلة 

يف  واأم��ا  العربي،  اخلليج  دول  يف  لاإنكليزية 

واملغرب  وتون�ص  اجلزائر  العربي  املغرب  دول 

ومع   ، بارزة  مازالت  الفرن�سية  اللغة  فب�سمات 

يف  الإنكليزية  اللغة  مدر�سي  ع��دد  اأ�سحى  ذل��ك 

م�ساويا  ر�سمية   اإح�سائيات  اأو�سحت  كما  املغرب 

لعدد مدر�سي اللغة العربية !   ويف هذا ال�سدد ن�سري 

اإىل ظاهرة التعدد اأو التداخل اللغوي يف الوطن العربي 

العراق  و�سمال  العربي  امل��غ��رب  ودول  كال�سودان  ع��ام��ة، 

اللغوية،  الن�ساأة  على  �سرر  من  لذلك  ما  اإىل  ن�سري  كما  خا�سة، 

والإب��داع  ال�ستيعاب  �سعف  من  التداخل  هذا  على  يرتتب  ما  واإىل 

عند الطفل العربي  النا�سئ يف بيئة تعاين هذا ال�سرب من التداخل 

اللغوي غري ال�سحي.

اأو  اللغوي  التعدد  األ نحمل  لأنه يجب  ال�سحي،  اأق��ول: غرُي      

التداخل اللغوي اأكرث مما ينبغي يف احلد من انت�سار العربية وذلك 

اإذا ما و�سعت الأمور يف ن�سابها،ف�«معظم �سعوب العامل اليوم كما 

منها  للكثري  التعدد  هذا  ي�سبب  ومل   ، اللغات«  متعددة  املا�سي   يف 

 ، لغوية  اأو  علمية،  ح�سارية  اإ�سكالية  من  العربية  الأم��ة  تعانيه  ما 

وقد  اللغات،  الأوربي مثا معنية مبجتمعات متعددة  فدول الحتاد 

ُع�ِرَف ذلك عندهم مبعادلة)اللغة الأم 2+(اأي اأن على املواطن اأن 

من  والدامنرك  وهولندا  وال�سويد  و�سوي�سرا  اللغات،  ثاثي  يكون 

املجتمعات  هذه  اأ�سحت  ذلك  ومع  لغوية،  تعددية  املجتمعات  اأكرث 

فيها/6661/لغة،ولعل  الهند  اإن  بل  العاملية  العلمية  القيادات  من 

حققت  ذلك  ومع  الباك�ستان،  و  اأندنو�سيا  يف  بذلك  �سبيه  الو�سع 

العربية  الدولة  بعد  علمية، مل حتققها  نه�سة  ال�سعوب  هذه 

احلديثة، مما يوؤن�ص مبا قلناه قبل قليل من اأن ما تعانيه 

املجتمعات العربية من التعدد اأو التداخل اللغوي لي�ص 

هو امل�سوؤول الأهم والوحيد عما تعانيه من اإ�سكالية  

ح�سارية علمية اأو لغوية، والراجح اأن العامل الأهم 

وامل�سوؤول فيما نحن فيه اإمنا هو عدم التفاق على 

ال�ساملة،  التنموية  بالنه�سة  الكفيلة  الأولويات 

فالتفاق على الأولويات مقدمة لو�سع كل �سيء 

بداية  يف  منها  بد  ل  خطوة  وه��ذه  مكانه،  يف 

طريق جناح املجتمعات ورقيها .             

اآخرما   . العربي  الإماء  يف  ق�سور   -  5
�سعوبة  هو  العربية  معوقات  من  لنا  ي��رتاءى 

ينكرها  ل  التي  واإ�سكالته  العربي  الإم���اء 

�ِد معها حماولت الإ�ساح،  املرء، والتي مل جُتْ

يف  مثايل  لإم��اء  وج��ود  ل  باأنه  اإمياننا  فعلى 

لغات الب�سر عامة نوؤمن اأي�سا مبا يراه البع�ص 

من اأن �سعوبة اخلط معوق من معوقات انت�سار 

املعرفة والعلم، و اأن الإماء العربي على ما هو 

ق  من معوقات تعلم العربية وتعليمها،  عليه  معوِّ

ال�سواذ  ولكرثة  وت�سعبها،  قواعده  لكرثة  وذل��ك 

املعنيون يف  اأف��ا���ص  م��ا  ال��ق��واع��د، وه��و  على ه��ذه 

احلديث عنه . 

هذه هي اأهم املعوقات التي حتدرُّ من انت�سار العربية 

الف�سحى، وتعمل على تغيريها، ومن قبُل عر�سنا لأهم 

وتلك  هذه  ت�سارع  عن  والناجت  و�سمودها،  ثباتها  مقومات 

�سرب من �سروب ثبات العربية، و�سمودها حتى يوم النا�ص هذا، 

وهذا ال�سمود باق ما بقيت تلك العوامل املت�سارعة.

العربية بني املا�صي واحلا�صر وامل�صتقبل.

املتوازنات،  �سراع  عن  ال�سابقة  الفقرة  يف  تقدم  ما  �سوء  يف 

اإليه غرَي مرة  اأ�سارت  ما  املغالة  يغدو من  العربية  واأث��ره يف حياة  

تقارير املنظمة الدولية للرتبية والثقافة والعلوم من اأن العربية من 

يلم�سه  ما  اأي�سا  املغالة  من  اأن��ه  كما  بالنقرا�ص،  املهددة  اللغات 

املرء لدى البع�ص من ت�سورُّر اأو ت�سوير للعربية وكاأنها يف حالة من 

يجعلنا  القلبية، مما  الع�سلة  ال�سرياين،اأواحت�ساء  الن�سداد  حالت 

مهيئني دائما لأن ن�ستيقظ لنجد اأن لغة ال�ساد قد ارحتلت، وهو ما 

ينذر به كتاب« الهوية العربية والأمن اللغوي« للدكتور عبد ال�سام 

ُد على م�سامع قارئه،واأمام ناظريه مفردات  امل�سدي الذي ل يفتاأ يردِّ
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الذي  واملفاجئ  ال�سريع  والتدهور  والندثار،والحت�سار  النقرا�ص 

من املتوقع اأن ينزل يف العربية بني حلظة واأخرى،لذا يدعونا املوؤلف 

اإىل اأن نكون دائما يف حالة مت�ساعدة من الرتقب املنفعل، 

وكاأننا مع العربية يف غرفة العناية املركزة، فنحن على 

م�سافة قريبة من فاجعة ح�سارية قا�سمة،لأن املاأِزق 

اللغوي قد �سما �سنمه الأعلى، فنحن على م�سارف 

اأمام  �سقوط ماأ�ساوي حاد، ولغتنا تذوب تدريجيا 

احت�سارها،  نب�سرها،ن�سهد  ول  نراها،  اأعيننا، 

ول نندب حظها.

ما  الإن�سائي،  النفعايل  الكام  ه��ذه  ويف 

دولة  لغتنا يف  ح��ال  اأن  م��ن   �ساحبه  زع��م  يف 

ال�ستقال العربية لي�ص اأف�سل مما كان عليه 

الإج��راءات  بع�ص  اإل يف  ��ان دولة الحتال  اإبَّ

عقود  مدى  على  العربية  حال  واأن  ال�سكلية، 

مما  اأف�سل  ي��وم  يف  يكن  مل  ال�ستقال  دول��ة 

اأم�سه، وهذا كام فيه قدر من  كان عليه يف 

ففي   ، عاته  على  اللغوي  لواقعنا  املجافاة 

ز على  دولة ال�ستقال ا�ستجدت معطيات تعزِّ

ي�سي  مما  و�سمودها،  العربية  ثباَت  توا�سعها 

رئي�ص  م��ن  �سمعناه  حديث  خا�سة  بوجاهة 

الدكتور  اأ�ستاذنا  ال�سابق،  العربية  اللغة  جممع 

حال  اأن  م��ف��اده  اهلل-  رحمه   – الفحام  �ساكر 

العربية اأف�سل مما كان عليه اإبان ما �سهده العامل 

غري  اأو  الفرن�سة  اأو  للترتيك  حم��اولت  من  العربي 

ذلك من معامل حماربة العربية يف عقر دارها،ولعل 

على  حر�سا  النا�ص  اأكرث  من  واحد  يراه  ما  يف�سر  هذا 

العربية ودفاعا عنها، وهو الدكتور حممود حممد الطناحي 

ل عن مدى تغري عربية اأيامنا، اأو تاأثرها  الذي انتهى من حديث مطوَّ

بغريها اإىل اأن”عربيتنا الف�سحى العالية ل زالت بخري وعافية”

ملا  وذل��ك  ال�سواب،  من  ق��درا  قبله  وما  ال��راأي  لهذا  اإن  نقول 

�سهدته الباد العربية من حتولت متوا�سعة ولكنها على توا�سعها 

تعزز مقومات ثبات اللغة العربية، ومن هذا القبيل احلد من الأمية 

يف املجتمعات العربية مقارنة مبا كانت عليه اإبان الحتال، ومنه 

كان  مبا  مقارنة  الف�سحى  بالعربية  الن�سر  يف  امللحوظة  الزيادة 

رحاب  الف�سحى  العربية  دخول  ذلك  اإىل  احلقبة،ي�ساف  تلك  يف 

ومن  اأبنائها  من  بها  الناطقني  ع��دد  وازدي���اُد  الدولية  املنظمات 

غريهم داخل الوطن العربي وخارجه، وهو ما تفيد به اإح�سائيات 

يف  انت�سارا  الأك��رث  الع�سر  اللغات  خام�سة  العربيَة  عِت  َو�سَ حديثة 

العربية  تكون  اأن  يتوقع  ولعل هذا ما جعل ديفيد  غرادول  العامل، 

يف القرن احلادي والع�سرين واحدة من خم�ص لغات عاملية، ميكن 

اأن حتوز حمور الهتمام يف التوا�سل الدويل، وقريٌب من ذلك جعل 

بيار بورين العربية من اللغات املر�سحة للعاملية. ي�ساف اإىل ذلك ما 

يراه امل�ست�سرق الأملاين �ستيفان فلدمن اأن العربية الف�سيحة 

يف ع�سر الإعام امل�سموع واملرئي اأتيح لها من الو�سول 

اإىل ف�ساءات  داخل  الوطن وخارجه ما مل يكن متاحا 

لها من قبل، نقول ذلك على ما ناحظه جميعا من 

ق�سور وا�سح يف حتمل الإعام العربي مل�سوؤولياته 

من  جت��لِّ  بالطبع  وذل���ك  العربية،  اللغة  جت��اه 

يف  العربية   ال�ستقال  دول��ة  اإخ��ف��اق  جتليات 

يكون  اأن  يجب  التي  ال�ساملة،  التنمية  حتقيق 

من لوازمها، ويف ثناياها التنمية اللغوية، مما 

يعني اأن �سوؤال التنمية فيما نحن فيه مواز، بل 

ٌم على �سوؤال اللغة، وهو ما نحاول بيانه  ُمَق��دَّ

فيما يلي :  

�صوؤال اللغة اأم �صوؤال التنمية ؟

بات من امل�سلم به اأن اأية لغة ل ميكن اأن 

تنه�ص النهو�ص الذي يرجوه لها حمبوها ما 

مل يكن ذلك م�سحوبا بتنمية �ساملة ملختلف 

وتطورها  اللغة  »فم�ستوى  اأمتها  حياة  ميادين 

مرتبطان اأوثق الرتباط مب�ستوى الأمة الثقايف 

��د املعنيون غري مرة اأن التنمية  كَّ
ُ
وتطورها« لذا اأ

بها  ومرتبطة  ال�ساملة  التنمية  قرينة  اللغوية 

ارتباطا ع�سويا ولأن الأمر كذلك،ولأن العرب يف 

الع�سر احلديث مل يحققوا بعد من التنمية ال�ساملة 

ال��رائ��دة  الأمم  م�ساف  يف  لغتهم  م��ع  يجعلهم  م��ا 

امل�سحوب  غري  العربية  بارتقاء  التفاوؤل  يبدو  واملتقدمة، 

املخيلة  مداعبة  اأو  اخليال،  من  �سربا  ال�ساملة  التنمية  بهذه 

يتوهمها  التي  ال�سورة  على  للتحقيق  قابلة  غري  باأحام  العربية 

للعربية كثري من املعنيني مبا نحن فيه، لذا كثريا ما يبدو احلديث 

يف هذه احلالة عن النهو�ص بالعربية�سربا من �سروب ال�ستثمار، 

و ك�سب النقاط، وت�سجيل املواقف.

الف�صحى واملردود الوظيفي .

مما يعنياأن �سوؤال التنمية العربية ال�ساملة يف احلالة العربية اأو 

ما  �سوؤال احل�سارة وامل�ساهمة الفعلية يف اإنتاجها يجب اأن يكون مقدَّ

اللغوية  نه�ستنا  اأن  يعني  له،كما  م�سايرا  اأو  اللغوي،  ال�سوؤال  على 

والل�سان،نه�سة  الهوية  العربية  احل�سارية  نه�ستنا  قرينة  املاأمولة 

تكون العربية و�سيلة اأ�سا�سية يف حتقيقها، ويف حت�سيل خمرجاتها 

الفكرية والعلمية، وذلك على نحو ُي�ْق�ِن�ُع اأبناء العربية على اختاف 

باحلاجة  واهتماته  م�ستواه  بح�سب  و�سرائحهم،وكل  م�ستوياتهم 
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اجتماعية  موؤ�س�سة  فاللغة  الف�سيحة،  عربيتهم  اإىل  الوظيفية 

من  باأنها«جمموعة  للغة  تعريفه  يف  جني  ابن  دها  وظيفة،حدَّ ذات 

الأ�سوات يعرب بها كل قوم عن اأغرا�سهم«مما يعني اأن عناية 

حتقيق  يف  اإليها  حاجته  مبدى  مرتبطة  لغة  باأية  الإن�سان 

موؤ�س�سة  يف  نبحث  عندما  اأن���ه  ل��وح��ظ  اأغ��را���س��ه،ل��ذا 

نتجرد  اأن  مبقدورنا  لي�ص  وظيفية  وجهة  من  كالل�سان 

ما  ما،وهو  احتياجاٍت  اإ�سباع  اإىل  �سعيها  حقيقة  من 

لأي  الوظيفي  املردود  بفر�سية  عنه  �ي�ُر  الت�ع�بِّ ميكن 

متلي  وال��واق��ع��ي��ة  املو�سوعية  اأن  يعني  عمل،مما 

علينا النظر اإىل واقع الف�سحى يف ال�ستعمال يف 

ال�ستعمال يف حياة  لهذا  الوظيفي  املردود  �سوء  

اأن  املقنع  لي�ص من  اإذا  الراهنة،  العربي  الإن�سان 

نلزم النا�ص بفعل ما ل يلم�سون جدواه يف حياتهم 

ال�سخ�سية حا�سرا اأو م�ستقبا. 

ولكن لبد من املبادرة.

دعوة  اأن��ه  على  م  تقدَّ ما  ُي�ْف�َه�َم  األ  واأرج���و 

عليه  هي  ما  على  العربية  لواقع  ال�ست�سام  اإىل 

املاأمولة،  املجتمعية  التنمية  تلك  حتقق  وانتظاِر   ،

اإذ لبد من املبادرة، والعمل على النهو�ص بواقعنا 

النه�سة  تلك   من  جزء  فذلك  وحت�سينه،  اللغوي، 

حر�سا  ي��اأت��ي  ال�سياق  ه��ذا  ويف  امل��اأم��ول��ة،  التنموية 

وموؤ�س�سات  اأف��رادا  العربية  اللغوية  بامل�ساألة  ملعنيني 

يف  ي�سهم  اأن   ميكن  م��ا  تلم�ص  على  واآخ���ر  وق��ت  ب��ني 

ذلك،  معامل  ال�ستعمال.ومن  يف  العربية  بواقع  النهو�ص 

التعليم  يف  العربية  واق��ع  على  ال�سوء  ت�سليط  مقدمته  ويف 

والإعام،القناتني الأكرث تاأثريا يف تكوين البيئة اللغوية لاإن�سان 

يلي  وفيما  اللغوية،  تن�سئتنا  يف  اأ�سا�سيان  متحكمان  فهما  العربي، 

نقدم ما نراه �سروريا يف هذا ال�سياق  . 

توفري البيئة اللغوية املنا�صبة .

بات من امل�سلم به اأن ملكة اللغة عند الإن�سان لها  جتليان:موهوٌب 

بالفطرة  مزود  عامة  الإن�سان  باأن  فيتمثل  املوهوب  اأما  ومك�سوٌب، 

البيئة  لغة  اكت�ساب  من  ميكنانه  ع�سوي،  وتكوين  عقلية،  بقدرات 

الجتماعية التي ين�ساأ فيها.فما نكت�سبه يف جمتمعاتنا من معارف 

الأي��ام  حتفظه  ونحوية  على مر  لغوية �سوتية ومعجمية و�سرفية 

مبمار�ستنا  الراجعة  بالتغذية  بفعل  �سعوريا  ل  ويتحكم  ذواكرنا، 

املتكلم  بقيا�ص  يعرف  ما  مبوجب  وذل��ك  وا�ستماعا،  كاما  للغتنا 

القا�سي باأننا يف ممار�ستنا للغة م�ستقبِلني ومر�سِلني نحاكي اأو نقلد 

ل �سعوريا النظم اللغوية املختزنة يف ذواكرنا على خمتلف امل�ستويات 

،فممار�ستنا للغة ما هي اإل �سوغ قيا�سي منار�سه يف كامنا من غري 

وعي،و هذا ال�سوغ �سبغ ن�ساطنا اللغوي منذ الطفولة،وُيراعى فيه 

طريقة تكوين املفردات واجلمل امل�ستعملة يف البيئة اللغوية 

–وهو  للغة  ا�ستعمالنا  م�ستوى  يحدد  ما  اأن   يعني  مما 

حميط  من  يكتنفنا   ما  هو  اإمن��ا  املك�سوب-  جانبها 

لغوي عام اأو خا�ص .

ا  حقَّ معنيني  كنا  اإذا  اأننا  يعني  تقدم  ما  وكل 

بتح�سني م�ستوى العربية يف ال�ستعمال فمن اأوىل 

الأوليات التي يجب اأن نبادر اإليها احلر�ص على 

توفري بيئة لغوية حا�سنة �سليمة ما اأمكن ،ذلك 

اأن “ال�سمع اأبو امللكات اللغوية” كما يقول ابن 

خلدون، ولعل من امل�سلم به اأن التعليم والإعام 

اأهم واأخطر القنوات اللغوية املتحكمة ب�ساأننا 

ال��ل��غ��وي: بيئة و ذاك���رة  وذائ��ق��ة، مم��ا يعني 

تركز  عناية  القناتني  بهاتني  العناية  �سرورة 

طبيعة  وبح�سب  وال�ستماع،  امل�سافهة  على 

املوقف واملو�سوع،ولي�ص من املغالة القول باأن 

العناية بذلك ل تقل اأهمية عن العناية بتعليم 

مبا�سر،ذلك  تعليما  واأحكامها  اللغة  ق��واع��د 

معارف  اكت�سابنا  يعني  اللغة  بقواعد  الإملام  اأن 

عمليا  امتاكنا  ب��ال�����س��رورة  يعني  ول  ل��غ��وي��ة، 

لنا�سية امللكة اللغوية.

مكتوبة،  وكلمات  حروفا  تكون  اأن  قبل  فاللغة   

األفاظ  هي  ومدرو�سة  م�ستخل�سة  واأحكاما  وقواعد 

اللغة  يتعلم  م�سموعة،والإن�سان  واأ���س��وات  منطوقة 

املحادثة  خ��ال  من  منطوقة  واألفاظا  اأ�سواتا  البدء  يف 

وال�ستماع، ويظل ميار�ص اللغة على هذا النحو مدة من الزمن، 

والكتابة،  القراءة  فيمار�ص  مكتوبة،  وكلمات  حروفا  يتعلمها  ثم 

اأن  يعني  وا�ستماعا،مما  حمادثة  اكت�سابها  عن  ينقطع  ل  ولكنه 

الرتقاء بامل�سافهة وال�ستماع اأ�صٌّ من اأ�س�ص الرتقاء بواقع العربية 

يف ال�ستعمال. واأهم �سبل الرتقاء بامل�سافهة وال�ستماع يف ع�سرنا 

هذا قناتا التعليم والإعام،مما يعني اأن الهتمام بامل�ستوى اللغوي 

فيهمايعني فيما يعنيه الهتمام بحال العربية يف ال�ستعمال.وفيما 

يلي مقاربة لأثر كل من التعليم والإعام يف هذه امل�ساألة.   

دور التعليم يف تكوين البيئة اللغوية.

ُيْنَت�َظ�ر لغويا من التعليم املتقن بعربية �سليمة ج�سر الهوة بينها 

وبني عامياتها، ف�في كل جماعة لغوية فارق بني لغة الكتابة واللغة 

يعني  ل  فقط  اإحداهما  امتاك  اأن  يعني  مما  الدارجة،  العامية 

بال�سرورة امتاك الأخرى، حتى يف املجتمعات املتمكنة علميا. على 
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اأن املجتمعات التي يكون فيها فارق نوعي بني منط عال،ومنط دوين 

ج��دا،واإذا  كبريا  الكام  لغة  و  الكتابة  لغة  بني  الفارق  يكونفيها 

كانت معدلت التعليم يف املجتمع منخف�سة ي�سبح التمكن 

من لغة الكتابة اأمرا حمدودا جدا،مما يجعل الف�سحى 

اللغة  مبنزلة  العامية  ويجعل  الثانية،  اللغة  مبنزلة 

الأم، وهو ما ينطبق لاأ�سف على حالتنا اللغوية.

“التعليم  اأن  ف��ي��ه  ن��ح��ن  ف��ي��م��ا  ق��ي��ل  ومم���ا 

احل��ق ل ي��ك��ون يف ال��واق��ع اإل مب��ه��ارات اأرب���ع : 

واأن  والكتابة،  والقراءة  وال�ستماع،  املحادثة، 

املحادثة  اأول��وي��ة  ي��وؤك��دون  ال��دار���س��ني  معظم 

وال�ستماع،لأن اللغة يف طبيعتها و�سيلة ات�سال 

بني النا�ص من خال اللفظ وال�سوت،قبل اأن 

تكون و�سيلة كتابة باحلرف”. ومع ذلك �سوؤل 

التعليمية  العملية  يف  بالعربية  امل�سافهة  حظ 

التلقني  ح��لَّ  فقد  اجلامعي،  التعليم  ومنها 

الأع��م  ال�سفهي يف  احل���وار  وال��ت��دوي��ن حم��ل 

اجلامعات  يف  التعليمية  العملية  من  الأغلب 

مقارنة  املكتوبة  الكلمة  واأخ����ذت  ال��ع��رب��ي��ة، 

اأكرث مما ينبغي حتى  بامل�سافهة من احل�سور 

اأن  اإىل ذلك  اللغة العربية ، ي�ساف  اأق�سام  يف 

هذه الأق�سام تقوم يف الأعم الأغلب على �سيء 

م��ن ع��دم ال��و���س��وح يف ال��ه��دف، ال���ذي ينعك�ص 

ويف  الدر�سية،  اخلطة  يف  ا�سطرابا  بال�سرورة 

بو�سوح  عنه  ُيَجْب  مل  ال��ذي  فال�سوؤال  املخرجات. 

اأهو  الأق�سام،  لهذه  الرئي�ص  الهدف  حتديد  بعد،هو 

تزويد خمرجاتها من الطاب باملعارف واأ�سول البحث 

مبلكة  الرت��ق��اء  اأم  العلوم  من  به  معنية  هي  فيما  العلمي 

وفهما  وكاما  ا�ستماعا  املخرجات  ه��ذه  ل��دى  العربية  ممار�سة 

وا�ستيعابا ؟ الظاهر اأن الهدف الأول هو الراجح،بل الطاغي على 

الهدف الثاين.

وغني عن البيان اأن حال امل�سافهة اللغوية وال�ستماع يف التعليم 

ما قبل اجلامعي لي�ست اأف�سل مما هي عليه يف التعليم اجلامعي، 

تعليم  على  القائمني  اأن  واأخطرها  اأهمها  لي�ص  لأ�سباب  وذل��ك 

العربية يف التعليم ما قبل اجلامعي هم من خمرجات هذا التعليم 

التعليم  اأخرى، فم�ستويات  .ول�سنا هنا يف معر�ص اتهام جهة دون 

توؤثر يف العملية  على تعددها متكاملة وحمكومة مبعطيات �ساملة  

التعليمية وغريها من الفعالية املجتمعية العامة.

دور الإعالم يف تكوين البيئة اللغوية.

�سوؤون  خمتلف  يف  خطريا  دورا  لاإعام  اأن  التوكيد  عن  غني 

وامل��ق��روءة  امل�سموعة  قنواته  ولتعدد  لطغيانه،  وذل���ك  حياتنا، 

خطري  اأث��ر  من  لاإعام  ما  امَلْع�ِنيِّ  على  يخفى  ل  واملرئية،لذا 

يف تكوين البيئة اللغوية املتحكمة اإىل حد ل ينكر بطبيعة 

ال��ق��راءة  فيها  تكون  تكاد  اأم��ة  يف  اللغوي  ال�ستعمال 

معدومة لغري التح�سيل العلمي الر�سمي، مما يرتك 

للغة الإعام التحكم اإىل حد ل ي�ستهان به بتحديد 

اأي  العربي. ،وهو  للمجتمع  اللغوية  الذائقة  معامل 

الإعام يف النظر اإليه من الوجهة اللغوية �ساح 

حينا  ومتناق�سة  حينا،  متباينة  حدود  عدة  ذو 

ال�سورة  بهيمنة  فتتمثل  املتباينة  اأم��ا  اآخ��ر، 

ح�ساب  على  وذل���ك  الإع���ام���ي،  امل�سهد  يف 

الكلمة  �سامة  النظر عن مدى  بغ�ص  الكلمة 

هذه  م��ن  املتناق�ص  واأم���ا  اعتالها.  اأو  فيه 

يكون  اأن  ميكن  الإع��ام  ب��اأن  احلدودفيتمثل 

للعربية  ا�ستعمالنا   ارتقاء  �سبل  من  �سبيا 

به.  حت��اَرب  �ساحا  يكون  اأن  ميكن  ما  بقدر 

اأن يكون من �سبل ارتقاء  اأريد لاإعام  واإذا 

الف�سحى  ت�سغل  اأن  م��ن  ب��د  ف��ا  ال��ع��رب��ي��ة 

يف  وخا�سة  ين�سر،  اأو  يبث  مما  وا�سعا  حيزا 

كربامج  لل�سباب  اأو  لاأطفال،  املوجهة  امل��واد 

الريا�سية  وال��ربام��ج  الأط��ف��ال،وامل�����س��اب��ق��ات، 

والإعانات.

لدرا�سة  ات�سح  مبا  نذكر  ال�سياق  ه��ذا  ويف   

امل���واد  اأن  م��ن  ال�����س��وري��ة  ال�سحافة  بلغة  عنيت 

واأخبار  واملناق�سات  التجارية  والإعانات  الريا�سية 

احلوادث والق�ساء هي املواد الأ�سعف لغةمع اأنها املواد 

وثيقة  اأن  اأي�سا  ال�سدد  يذكر يف هذا  ق��راءة، ومما  الأك��رث 

تبناها  التي  التلفزيوين  الإذاع��ي  الف�سائي  البث  تنظيم  مبادئ 

ح�سة  تكون  اأن  21/2/2008ارت�ست  يف  العرب  الإع��ام  وزراء 

لوحظ   بل  املئة،  يف  ع�سرين  الف�سائية  املحطة  بث  من  الف�سحى 

اأنه حتى هذا اخلم�ص كان ن�سيب الف�سيحة منه ال�سفر يف بع�ص 

الف�سائيات العربية التي يتبنى بع�سها عامدا عاميات البلدان التي 

تعميق  يف  ي�سهم  تخاطبها،مما  التي  الب�سرية  الفئة  اأو  منها،  تبث 

التلفزيوين  البث  حمطات  بخافبع�ص  وذلك  اللهجية،  الإقليمية 

ال�سيا�سية، ول�سيما الأجنبية  التي ت�سهم بحكم خطابها الف�سيح 

املوجه للعرب عامة  يف جتاوز هذه الإقليمية، ويف ن�سر الف�سحى 

والرتقاء بالذائقة اللغوية عند املتلقي.

الــــخـــــال�صـــة.

وبعد  فقد �سعْت هذه الورقة اإىل مقاربة واقع اللغة العربية يف 
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واملو�سوعية  بالواقعية  تت�سم  اأن  حاولت  عامة،  مقاربة  ال�ستعمال 

اللغوية حالة  اأن حالتنا  اإىل  املكا�سف.فانتهت  العلمي  والت�سخي�ص 

طبيعية،تتفق وواقع الأمة ومكانتها واإ�سهاماتها،ول �سك 

املنظور  يف  مطمئنة،ولكنها  غري  اللغوية  حالنا  اأن 

مبعطيات  حمكومة  جزئية  خطورتها  على  العام 

حياة  خطرايف  واأ�سدَّ  اأهمية  عامة،اأكرث  كلية 

بالعطالة  بع�سهم  ي�سميه  م��ا  وه��ي  الأم���ة، 

الأم��ة  تعي�سها  التي  التاريخية  احل�سارية 

ك��م��ا �سبق  ب���ه  امل�����س��ل��م  ال��ع��رب��ي��ة،ف��م��ن 

قرينة  املاأمولة  اللغوية  نه�ستنا  بيانهاأن 

الهوية  العربية  احل�����س��اري��ة  نه�ستنا 

و�سيلة  العربية  تكون  والل�سان،نه�سة 

حت�سيل  ويف  حتقيقها،  يف  اأ�سا�سية 

وذلك  والعلمية،  الفكرية  خمرجاتها 

على  العربية  اأبناء  ُي�ْق�ِن�ُع  نحو  على 

و�سرائحهم،  م�ستوياتهم  اخ��ت��اف 

وك�����ل ب��ح�����س��ب م���ع���ط���ي���ات ح��ي��ات��ه 

ومتطلباتها اأنها من لوازم حت�سيلهم 

اأن  املقنع  م��ن  لي�ص  اإذا  وتكوينهم، 

يلم�سون  ل  اأ�سياء  بفعل  النا�ص  نلزم 

ال�سخ�سية  ح��ي��ات��ه��م  يف  ج���دواه���ا 

اللغة  م�ستقبا،فتعلم  اأو  ح��ا���س��را 

اإليها  والعناية بها حمكومان باحلاجة 

قائمة  الإن�سان  ال�ستعمال،وطبيعة  يف 

حت�سيل  يف  اجلهد  م��ن  يبذل  األ  على 

من  املرجتاة  اجل��دوى  من  اأك��رَث  ال�سيء 

حت�سيله له.  

يت�سم  اأن  ب��احل��وار  يح�سن  ت��ق��دم  مل��ا 

املوحية  املكا�سفة  من  يجب  ومبا  بامل�سوؤولية 

باأن اأي حديث عن النه�سة اللغوية العربية غري 

العلم  �ساملة،اأ�سا�سها  تنموية  بنه�سة  م�سحوب 

الواقعي  والتحليل  املو�سوعي  ،والتفكري  وال�سفافية 

والنقد البناء لن يحقق املرجو منه ،لذا ل يندر اأن يكون 

هذا احلديث مظهرا من مظاهر ال�ستثمار وك�سب النقاط، وت�سجيل 

املواقف.ي�ساف اإىل ذلك اأن حالة النهو�ص املاأمولة ح�ساريا وعلميا 

ولغويا ل يكفي  لتحقيقها التمويل والت�سريعات والتقنيات ما مل يكن 

اجلادة  والإرادة  ال�سادقة،  والرغبة  القتناع  على  قائما  كله  ذلك 

اأن يتوافر  املوؤ�س�سة على ح��دٍّ من التفاق على الأولويات، واملاأموُل 

من التفاق على الأوليات ما يكفي  يف امل�سهد العربي لنه�سة الأمة 

ح�ساريا ولغويا.
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Editorial
UAE homeland of Will & Excellence 

To begin with, we extend our sincere congratulation to our 
wise leadership and loyal people of UAE on the ascending of 
Month Ramadan. As for talking about the efforts made by the 
United Arab Emirates to combat the Coronavirus, it is a mat-
ter of pride. The UAE has put in place elaborate strategies 
to protect its citizens and residents. Precautionary Measures 
for community members included Health System, Economic 
Movement, Food Security, Basic Services and much more.

The UAE has proven its ability to face crises, supported by 
the cohesion and solidarity of its people with their wise and 
rational leadership. The great national initiatives, as well as 
the voluntary work and impressive solidarity of UAE people, 
reflected a wonderful image of cohesion to eliminate the Co-
rona Pandemic. We have the right to be proud of our Health 
Sector with their heroic and courageous positions in sacri-
fice and giving. We also spot the light on the Government 
Services Sector, Education Sector, Voluntary Work Sector 
and Donations, Smart Government Sector - which aims to 
achieve the welfare and happiness of citizens - Police Sector, 
and Civil Defense Sector as well as all of the Nation’s Sec-
tors that formed a distinct work system within a very con-
scious and accurate mechanism. 

Loyalty and love of the homeland emerged in the most glo-
rious manner, and the Precautionary Measures adopted by 
the Emirates were a pioneering step that registered for our 
dear homeland. Adherence to instructions, staying at home 
and staying away from gatherings and infected places have 
added a character that embodies an image of love and the 
most beautiful approach to applying and implementing in-
structions and a sense of responsibility.

We extend our Greetings of Appreciation to our Wise 
Leadership, who continuously is a role model and a source of 
pride in our entire lives. We extended our greetings to people 
of UAE, who worked to support cohesion, promote sacrifice, 
and express their great love for their homeland.  

We pray to Almighty Allah to preserve the United Arab 
Emirates, its people, its residents, and all of humanity, and to 
protect everyone from epidemics and disasters.

Munther Mohammed bin Shaker 
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His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Coun-
cil Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, has 
highlighted the 
importance of 
the initiative led 
by His Highness 
Sheikh Moham-
ed bin Zayed Al 
Nahyan, Crown 
Prince of Abu 
Dhabi and Dep-
uty Supreme 
Commander of 
the UAE Armed 
Forces, to establish Drive-through 
National Screening Centers across 
the country to preserve Public 
Health & Safety. 

During the official opening of the 
National Screen-
ing Center- Ras 
Al Khaimah, 
which is located 
next to Ground 
Eid Prayer in 
Khuzam, H.H. 
Sheikh Saud, 
in the presence 
of H.H. Sheikh 
Mohammed bin 
Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al 
Khaimah, praised 
the commitment 
of the commu-
nity in adhering 

to the extensive health and safety 
measures undertaken by the UAE 
Government to combat the spread 
of new coronavirus, COVID-19.

His Highness Sheikh Saud in-

spected the Drive-through facility, 
which is operated by Ambulatory 
Healthcare Services, a subsidi-
ary of Abu Dhabi Health Services 
Company. His Highness the Ruler 

Ras Al Khaimah Ruler opens drive-through 
COVID-19 Screening Center
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RAK Ruler pardons 584 prisoners ahead of Ramadan

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler of Ras Al Khaim-
ah, has ordered the release of 584 inmates from Cor-
rectional and Penal Institutions in the Emirate, ahead 
of the Holy Month of Ramadan. His Highness the 
Ruler of Ras Al Khaimah also cleared the debts of 
the prisoners.

H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, directed 
the relevant authorities - including the Emirate’s Judi-
cial Council and Police to process their release before 
the start of Ramadan.

The emirate’s Attorney-General Hassan Saeed Mu-
hammed said that the gesture is part of the Ruler’s 
keenness to provide inmates with the opportunity 
to start a new life reintegrate into society and bring 
happiness to their families, in the spirit of the Holy 
Month.

was informed that it is equipped 
with the latest medical devices, 
proficient staff and that the screen-
ing procedure takes just 5 minutes, 
with a capacity to examine up to 
500 people per day.

The Ruler of Ras Al Khaimah 
listened to a detailed explanation 
of the process and how it ensures 
the safety of the dedicated staff at 
the center, while providing a com-
fortable experience to those utiliz-
ing the service.

His Highness expressed his ap-
preciation for the huge effort made 
to open the National Screening 
Centre in Ras Al Khaimah in such 
a short period of time and his ad-
miration and confidence in the 
frontline staff ensuring the health 

and safety of the public in Ras Al 
Khaimah.

The Centre offers fast and ef-
ficient COVID-19 testing to the 
public, using the latest medical 
devices. It launches in line with ef-
forts of the UAE leadership’s de-
sire to ensure the health and safety 
of the community and to limit the 
spread of COVID-19.

The National Screening Centers 
are an important part of the UAE’s 
package of measures designed 
to track and reduce the spread of 
COVID-19 by testing many people 
on a daily basis.

The National Screening Centre 
in Ras Al Khaimah will operate 
from Sunday to Thursday from 
10am until 6pm and has the latest 

technology and qualified medical 
personnel to conduct tests in just 5 
minutes.

Tests are free of charge to those 
who meet certain criteria, which 
is confirmed in advance over the 
phone. Priority is given to the el-
derly, pregnant women, people 
with underlying health condi-
tions and those having symptoms 
of COVID-19. Those who do 
not meet the criteria have to pay 
AED370 fee.

The examination result is then 
delivered to individuals via SMS. 
To book an appointment, call 800 
1717.
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His Highness Sheikh Moham-
med bin Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al Khaimah, 
has stated that the UAE, due to the 
resolve of its loyal citizens and 
residents, is continuing to limit the 
spread of coronavirus, COVID-19, 
by implementing precautionary 
measures, according to the highest 
standards, to preserve Health and 
Safety of its citizens and residents.

In a statement marking the in-
auguration of Ras Al Khaimah’s 
drive-through testing center, H.H. 
Sheikh Mohammed bin Saud 
praised the directives of His High-
ness Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu 
Dhabi and Deputy Supreme Com-

mander of the UAE Armed Forces, 
to establish a drive-through Test-
ing Center in Ras Al Khaimah, 
which highlights the importance 
His Highness attaches to the 
Health and Safety of the Emirate’s 
citizens and residents by continu-
ing to tackle the spread of the virus 
through nationwide precautionary 
measures and procedures.

H.H. Sheikh Mohammed bin 
Saud also commended the con-
tinuous monitoring by His High-
ness Sheikh Mohamed bin Zayed 
of the efforts of national teams to 
maintain the health and safety of 
the public.

“Thank you Mohamed bin 
Zayed, the leader who is giving his 

time to his country and is giving 
his life to elevate it, as well as de-
voting his hours to the happiness of 
his people. Thank you to the man 
of humanity whose actions will be 
remembered in history,” he said.

H.H. Sheikh Mohammed bin 
Saud expressed his happiness at 
the launch of the emirate’s coro-
navirus testing center, which is 
equipped with the latest technol-
ogy and manned by medical and 
technical cadres to provide the 
necessary care for citizens and 
residents, according to the highest 
international standards, and offer 
all necessary medical diagnostics 
and treatments.

UAE continuing to limit spread of coronavirus:
 RAK Crown Prince
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Ras Al Khaimah Municipality 
Department launched 53 E-services 
affiliated to Public Health Adminis-
tration, as part of the Department’s 
plans to enable customers to com-
plete their transactions remotely 
without the need to incur the trouble 
of visiting the Customer Happi-
ness Center. By launching these 
services, the department aims 
to improve the customer expe-
rience and raise their level of 
satisfaction with the provided 
services. The customer can ben-
efit from these services by visit-
ing the Official Ras Al Khaimah 
Portal www.rak.ae, entering the 
Municipality Department Plat-
form, submitting his applica-
tion and following up on the 
completion of his transaction. 
This initiative comes within 
the package of initiatives taken 

by the Municipality to achieve the 
Strategic Goals of Ras Al Khaimah 
Government in providing the best 
services to customers and raising 
the level of satisfaction and happi-
ness. 

His Excellency Munther bin 

Shaker, Director-General of Ras Al 
Khaimah Municipality Department, 
spoke about this initiative: Through 
these initiatives, the Municipal-
ity seeks to save time and effort of 

the customer by providing E-
platforms through which the 
customer can submit requests 
and follow up their comple-
tion smoothly and easily. This 
supports the Economic Sector 
growth in the Emirate and ac-
celerates the pace of completing 
transactions and taking approv-
als for various economic activi-
ties practices that come within 
the jurisdiction of the Munici-
pality Department.

  Ras Al Khaimah Municipality Department con-
tinued to award the winners of Energy in Your Hands 
Campaign, which was launched in earlier this year to 
allow community members to participate in taking 
measures and practices that contribute to saving en-
ergy and water and sharing those measures through 
Social Media. The competition received the atten-
tion and acceptance of the community and witnessed 
many entries from different society segments, where 
this time the Department awarded the third & fourth 
winners in this campaign. It is worth mentioning that 
Etisalat is the Official Sponsor of Energy in Your 
Hand Campaign.

There is still an opportunity for everyone to partic-
ipate and win one of the valuable prizes, by simply 
posting a photo or video of an energy-or-water saving 
action and adding the hashtag #EnergyInYourHands 
with mentioning the Official Municipality Social 
Media Account. 

Ras Al Khaimah Municipality launches 53 Public Health 
E-Services 

Ras Al Khaimah Municipality awards 
winners of Energy in Your Hands Campaign
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ABB Offers a broad range of solutions for the energy sector including Integrated Automation, Electrification and Digital Solutions, Control                                
                 Technologies, Software and Advanced Services. Working closely with customers such as ADNOC, TRANSCO, DEWA  
ABB Is writing the future of safe and smart operations. 
                 Read more: https//new.abb.com/about/our-businesses/industrial-automatio

 Abu Dhabi Office Number : +971-2-4938000
Email contact : aeaut.reception@ae.abb.com
Website :www.new.abb.com

 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
 رئيس الدولة - حفظه هللا  

وإلى مقام صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي - رعاه هللا

 وإلى مقام صاحب السمو 
 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

 ولي عهد أبوظبي - نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

  وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات 
 بمناسبة الذكرى الرابعة واألربعين لتوحيد القوات المسلحة 

 داعين هللا سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الوطن
وقيادتنا باليمن والبركات

نتقدم
بأسمى آيات التهاني والتبريكات 

 إلى مقام صاحب السمو

Address:Office B601, Building 01,
                Dubai Design District D3,
                Dubai, UAE
Phone:  +971 569541449
Email:    info@sharabassy.com
Web:      www.sharabassy.com

is an innovative research based design studio and an educational institute 
headquartered in Dubai Design District d3. The firm is also present in 

Egypt (Cairo), with a local presence in KSA (Jeddah).
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Kingfield Owner Association Management Services
P.O. Box 215545, Dubai, United Arab Emirates

Makani #15787 76911
UAE NG #40R CN 15787 76911

Contact Number : +971 4 454-1500
Fax Number : +971 4 454-1400

Email : info@kingfield.com
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وإلى مقام صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي - رعاه هللا

 وإلى مقام صاحب السمو 
 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

 ولي عهد أبوظبي - نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

  وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات 
 بمناسبة الذكرى الرابعة واألربعين لتوحيد القوات المسلحة 

 داعين هللا سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الوطن
وقيادتنا باليمن والبركات

نتقدم
بأسمى آيات التهاني والتبريكات 

 إلى مقام صاحب السمو

  
   

 
 

  
  

 

   
  

 

 
 

P.O.BOX : 22436 / Tel : +971 6 5352128 / +971 6 5340300 / Fax : +971 6 5352021 / +971 6 5340090 Sharjah

Flat No.607, RAk Tower
Al Nakheel, Ras Al Khaimah UAE
Tel:07-2281171
Fax:07-2283133

Email: info@darakconstruction.com
Website: www.darakconstruction

Darak Constructions Co. L.L.C                   

Congratulations 
His Highness

 SHEIKH KHALIFA BIN ZAYED AL NAHYAN
President of the United Arab Emirates 

And To His Highness

  SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM
UAE Vice President, Prime Minister of UAE and Ruler of Dubai  

And To His Highness

SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED AL NAHYAN 
Crown Prince of Abu Dhabi and Depreme Commander of The Armed Forces 

 On the Auspicious Occasion Of 
The 44th Anniversary Of The 

UAE Armed Forces Unification 

P.O.Box 27363 Abu Dhabi, UAE
O�ce: +971 2 644 0111
Phone#2: +971 2 6276442
Fax: +97126276441
Email: info@baguette-uae.com 
catering@baguette-uae.com
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Congratulations 
His Highness

 SHEIKH KHALIFA BIN ZAYED AL NAHYAN
President of the United Arab Emirates 

And To His Highness

  SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM
UAE Vice President, Prime Minister of UAE and Ruler of Dubai  

And To His Highness

SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED AL NAHYAN 
Crown Prince of Abu Dhabi and Depreme Commander of The Armed Forces 

 On the Auspicious Occasion Of 
The 44th Anniversary Of The 

UAE Armed Forces Unification 

Business Bay , Blue Bay Tower ,Office No.1411, 
DUBAI.UAE

Mob : 00971526702849
APAMIA INTERIOR DECORATION

 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
 رئيس الدولة - حفظه هللا  

وإلى مقام صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي - رعاه هللا

 وإلى مقام صاحب السمو 
 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

 ولي عهد أبوظبي - نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

  وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات 
 بمناسبة الذكرى الرابعة واألربعين لتوحيد القوات المسلحة 

 داعين هللا سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الوطن
وقيادتنا باليمن والبركات

نتقدم
بأسمى آيات التهاني والتبريكات 

 إلى مقام صاحب السمو
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 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
 رئيس الدولة - حفظه هللا  

وإلى مقام صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي - رعاه هللا

 وإلى مقام صاحب السمو 
 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

 ولي عهد أبوظبي - نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

  وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات 
 بمناسبة الذكرى الرابعة واألربعين لتوحيد القوات المسلحة 

 داعين هللا سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الوطن
وقيادتنا باليمن والبركات

نتقدم
بأسمى آيات التهاني والتبريكات 

 إلى مقام صاحب السمو

Dubai Media City
Building #7 - Office #335
info@spacetoongroup.com
Tel.: +971-4-3902666
Fax: +971-4-3904850

GLOBAL NEW AGE MEDIA
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2705 silver tower business bay
P.O Box 252132 
Dubai, United Arab Emirates
Tel : +971-4-5668284
info@skylinks.mesky links

    We Extend Our Highest Congratulations
To 

H.H Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan 
    President Of United Arab Emirates 

 And To
H.H Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum 

Vice President ,Prime Minister Of UAE and Ruler Of Dubai 

And Their Highnessess The Members Of The Supreme Council The Rulers OF The Emirates  
And The People Of The United Arab Emirates On The Auspicious Occasion Of The      

United Arab Emirates 49th National Day

49

Elma Electromechanical Co.LLC
Office No : 101 ; Bin Lahej Building
Nad Al Hamar, Behind Dynatrade Showroom
P.O Box: 126945, Dubai -UAE
Tel: 043312575, Fax: 043381585

 ملتزمون للوطن
 سائلین هللا أن یدیم الخیر والبركة على دولة اإلمارات العربیة المتحدة

وقیادتھا وشعبھا والمقیمین على أرضھا الطیبة

Congratulations 
His Highness

 SHEIKH KHALIFA BIN ZAYED AL NAHYAN
President of the United Arab Emirates 

And To His Highness

  SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM
UAE Vice President, Prime Minister of UAE and Ruler of Dubai  

And To His Highness

SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED AL NAHYAN 
Crown Prince of Abu Dhabi and Depreme Commander of The Armed Forces 

 On the Auspicious Occasion Of 
The 44th Anniversary Of The 

UAE Armed Forces Unification 
Dubai
PO Box 36217
Tel : +971502224034  
Tel : +97150888 5566
 Email : info@verform.net

VERFORM Design Studio
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Website: www.theonlineproject.me - Email: info@theonlineproject.me

Mobile: (+971) 50 606 3370 Email: chaplain@stlukerak.org
Tel: (+971) 7 221 6344

Email: office@stlukerak.org or accounts@stlukerak.org


