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م ــا تش ــهده دول ــة اإلم ــارات العرب ّي ــة
المتّح ــدة م ــن نهض ــة تنمو ّي ــة ف ــي ك ّل
مناح ــي الحي ــاة يبع ــث عل ــى االرتي ــاح،
ّ
ويـــدل علـــى أن التّخطيـــط فـــي
ك ّل مراحلـــه نجـــح بفضـــل القيـــادة
الحكيمـــة للمغفـــور لـــه الشـــيخ زايـــد
بـــن ســـلطان آل نهيـــان فـــي تحقيـــق
تحـ ـ ّوالت كبي ــرة ونهض ــة ش ــاملة ف ــي
تواصلـــت
مختلـــف نواحـــي الحيـــاة،
ْ
مـــع تو ّلـــي صاحـــب الســـمو الشـــيخ
خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان رئيـــس
الدولـــة حفظـــه اللـــه قيـــادة البـــاد
فــي الثالــث مــن نوفمبــر  2004الــذي
ظــ ّل يس ــعى دوم ــا للعم ــل م ــع إخوان ــه
أعضـــاء المجلـــس األعلـــى حـــ ّكام
اإلم ــارات لخدم ــة ّ
الش ــعب والوط ــن،
الســـعادة وال ّرفاهيـــة لهـــم.
وتحقيـــق ّ
وتتجلّـــى النهضـــة التّنمو ّيـــة فـــي
اهتمـــام الدولـــة بتحويـــل األفـــكار
إلـــى أرض الواقـــع ،ومـــن هـــذه
األفـــكار ثقافـــة االبتـــكار والـــذي
يعتبـــر أساســـا لتحقيـــق مســـتقبل
مزده ــر ومس ــتدام والوس ــيلة األمث ــل
للعب ــور نح ــو المس ــتقبل ،وه ــي عم ــاد

النهض ــة العلم ّي ــة والتّق ــدم الحض ــاري
فـــي مختلـــف المجـــاالت والمياديـــن
الحيات ّيـــة ،وهـــي التـــي تصنـــع مـــن
أي مجتم ــع مجتمع ــا مبتك ــرا متقدم ــا
ّ
يقـــوم بنيانـــه علـــى أســـاس متيـــن،
تتشـــكل فيـــه ثـــروة بشـــرية قـــادرة
عل ــى العم ــل واإلنج ــاز ،وتصق ــل في ــه
مواهـــب تســـتطيع أن تتجـــاوب مـــع
التّغييـــرات العديـــدة التـــي تحـــدث
فـــي مجتمعاتهـــم وعلـــى كوكبهـــم.
لقـــد أدرك العالـــم أهميـــة االبتـــكار
قبـــل زمـــن ليـــس ببعيـــد ،قبلهـــا كان
االهتمـــام منص ًبـــا علـــى االختـــراع
فق ــط ،والف ــرق بينهم ــا يكم ــن ف ــي أن
االختـــراع هـــو خلـــق منتـــج أو جهـــاز
جديـــد فريـــد مـــن نوعـــه ،فـــي حيـــن
االبتـــكار يعنـــي إخضـــاع منتجـــات أو
معـــ ّدات موجـــودة بالفعـــل لتغييـــرات
تجعلهـــا أكثـــر فائـــدة أو ســـهولة فـــي
أي
االســـتخدام ،كمـــا يعـــ ّرف بأنـــه ّ
فكـــر أو ســـلوك أو شـــيء مـــا جديـــد
يختلــف نوعيــا عــن األشــكال القائمــة،
وه ــو أيض ــا مالحظ ــة وتولي ــد أف ــكار

جديـــدة مـــن خـــال توافـــر وجهـــات
نظـــر متباينـــة وتنســـيق األفعـــال
الضروريـــة لتنفيـــذ هـــذه األفـــكار
وترجمتهـــا إلـــى ابتـــكارات.
الســـمو
وهـــذا مـــا أ ّكـــده صاحـــب ّ
الش ــيخ محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم
عضـــو المجلـــس األعلـــى حاكـــم
أن« :االبتـــكار اليـــوم
دبـــي فـــي ّ
ليـــس خيـــا ًرا ،بـــل ضـــرورة ،وليـــس
ثقافـــة عامـــة ،بـــل أســـلوب عمـــل،
والحكومـــات والشـــركات التـــي ال
تجـــ ّدد وال تبتكـــر تفقـــد تنافســـيتها،
وتحك ــم عل ــى نفس ــها بالتّراج ــع» ،وأن
االبت ــكار لي ــس تر ًف ــا فكر ًي ــا ،ب ــل ه ــو
سـ ـ ّر تجـ ـ ّدد الـ ـ ّدول والش ــعوب ،وه ــو
الـــذي يحـــدد مكانتنـــا بيـــن األمـــم،
والقيمـــة التـــي نضيفهـــا للعالـــم مـــن
حولنـــا.
نعم،،االبت ــكار ه ــو ســ ّر تفــ ّوق ال ــدول
وصدارتهـــا ،وهـــو مـــا يفصـــل بيـــن
الشـّـــعوب المتأخـــرة والمتق ّد مـــة
وه ــو دائم ــا م ــا يدفع ــك للبق ــاء ف ــي
الصفـــوف األماميـــة ..وقـــد وعـــت
دولـــة اإلمـــارات مبكـــ ًرا أهميـــة

االبتـــكار ،وعـــ ّززت مواطـــن ثقافتـــه
بيـــن أبنـــاء المجتمـــع بصـــور شـــتى
ونجح ــت ف ــي إدراك أهمي ــة تأصي ــل
هـــذه الثقافـــة ورعايتهـــا ،والعمـــل
علـــى تحقيـــق أهدافهـــا وممارســـة
طرائقهـــا بأســـاليبها المتنوعـــة،
فاســـتحدثت أســـبوع االبتـــكار فـــي
شـــهر أغســـطس مـــن عـــام ،2015
وبع ــد النج ــاح الباه ــر ال ــذي حققت ــه
هـــذه المبـــادرة فـــي دورتهـــا الثانيـــة
ع ــام  ،2016ارت ــأى صاح ــب الس ــمو
الش ــيخ محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم
نائ ــب رئي ــس الدول ــة رئي ــس مجل ــس
الـــوزراء حاكـــم دبـــي "حفظـــه اللـــه"
ضـــرورة تمديـــد أســـبوع اإلمـــارات
لالبتـــكار فـــي الـــدورة الثالثـــة
وإجـــراء بعـــض التغييـــرات عليـــه
ليصبـــح اســـمه بعـــد ذلـــك شـــهر
االبتـــكار ،الـــذي اســـتمر لـــدورات
عـــ ّد ة إلـــى أن وصلنـــا إلـــى "شـــهر
االبتـــكار لعـــام  "2022الـــذي انعقـــد
خ ــال ش ــهر فبراي ــر ،وال ــذي تس ــعى
الدولـــة مـــن خاللـــه إلـــى تعزيـــز
وســـيلة مســـتدامة لالســـتثمار فـــي

الطاقـــات البشـــرية اإلماراتيـــة،
وتحفيـــز النشـــاط االقتصـــادي،
وتعزيـــز القـــدرات التنافســـية
العالمي ــة لدول ــة اإلم ــارات ،وتحوي ــل
مفهـــوم االبتـــكار إلـــى عمـــل وثقافـــة
مؤسســـ ّية ف ّعالـــة ودائمـــة فـــي
حكومـــة اإلمـــارات .وهـــو يشـــ ّكل
جانبـــا مـــن اســـتراتيجية الدولـــة
فـــي أن تصبـــح األولـــى فـــي مجـــال
االبت ــكار ،وه ــو كذل ــك تتوي ــج لجه ــود
الدولـــة فـــي تعزيـــز نشـــر ثقافـــة
االبتــكار وتحويلهــا إلــى أســلوب حيــاة
يعكـــس تفاعـــل الجهـــات الحكوميـــة
والخاصــة وأفــراد المجتمــع مــع هــذه
التظاهـــرة الوطنيـــة االبتكاريـــة...
فأبن ــاء اإلم ــارات متعلق ــون باالبت ــكار
والتجديـــد ،وال يوفـــرون جهـــ ًدا فـــي
روحـــا
ســـبيل تجســـيد االبتـــكار
ً
نابضـــة فـــي جميـــع أعمالهـــم.
وتتواص ــل مس ــيرة اإلب ــداع واالبت ــكار
علـــى خُ طـــى قيادتنـــا الرشـــيدة فـــي
رس ــم المس ــتقبل المش ــرق والمض ــيء
علـــى إلمـــارات التّطـــور والعطـــاء.
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أخبار الدار

رئيـــس الدولـــة  :الجهـــود الرائـــدة لإلمـــارات بمجـــال البيئـــة
تعكــس اإللتــزام الوطنــي واألخالقــي الــذي تقــوم عليــه رؤيتهــا
فـــي مجـــال التنميـــة المســـتدامة
أكــد صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة
"حفظــه اهلل" أن اجلهــود الرائــدة
لدولــة اإلمــارات فــي مجــال البيئــة
تعكــس االلتــزام الوطنــي واألخالقــي
الــذي تقــوم عليــه رؤيتهــا فــي مجــال
التنميــة املســتدامة ،واحلــ ّد مــن
تأثيــرات ظاهــرة التغ ّيــر املناخــي التــي
تفــرض علينــا جمي ًعــا التكاتــف ملواجهــة
تداعياتهــا وذلــك مبــا ينســجم مــع
املؤســس الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان "ط ّيــب اهلل ثــراه" ،و
"مبــادئ اخلمســن" واســتراتيجيات مــع رؤيــة الوالــد
ّ
دولــة اإلمــارات التنمويــة ،ومبــا يتماشــى جــاء ذلــك فــي كلمــة لســموه مبناســبة "يــوم البيئــة الوطنــي" اخلامــس و العشــرين.

رئيـــس الدولـــة 50 :عامـــاً مـــن العمـــل والنجـــاح لكليـــة زايـــد
ا لعســـكر ية

رئيــس الدولــة 50 :عامــاً مــن العمــل
والنجــاح لكليــة زايــد العســكرية
أكــد صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة "حفظــه
اهلل" أن االحتفــال بذكــرى تأســيس كليــة
زايــد العســكرية هــو احتفــال بـــإجنازات
 50ســنة مــن العمــل والنجــاح وترســيخ
قيــم الــوالء والتضحيــة فــي الدفــاع عــن
الوطــن ومكتســباته.
وقــال ســموه ــــ فــي كلمــة مبناســبة
الذكــرى اخلمســن لتأســيس كليــة
زايــد العســكرية ــــ إن مســيرة "كليــة
املؤسســن،
زايــد العســكرية" تعكــس اإلرادة القويــة الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان "ط ّيــب اهلل ثــراه" ،وإخوانــه اآلبــاء
ّ
والعزميــة الصادقــة للوالــد
ٍ
إجنــازات تُباهــي بهــا دولــة اإلمــارات أمم العالــم.
املؤســس ،والتــي أثمــرت عــن
ّ
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محمـــد بـــن راشـــد يشـــهد حفـــل تخريـــج الـــدورة الـــ  46مـــن
المرشـــحين الضبـــاط فـــي كليـــة زايـــد الثانـــي العســـكرية

شــهد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي
"رعــاه اهلل" ،حفــل تخريــج الــدورة السادســة واألربعــن مــن
املرشــحني الضبــاط فــي كليــة زايــد الثانــي العســكرية مبدينــة
العــن ،والتــي تأتــي تزامنــاً مــع االحتفــال مبــرور خمســن
عام ـاً علــى قيــام دولــة االحتــاد ،وكذلــك االحتفــال باليوبيــل
الذهبــي للكليــة.
وقــد هنّــأ ســموه اخلريجــن متمنيــاً لهــم كل التوفيــق فــي
مقتبــل مرحلــة جديــدة ينتقلــون إليهــا ملواصلــة جهودهــم
فــي خدمــة الوطــن والعمــل علــى إعــاء شــأنه ،مــن خــال
انضمامهــم إلــى صفــوف القــوات املســلحة الباســلة ،مؤكــداً
ســموه أن صــرح كليــة زايــد الثانــي العســكرية قـ ّدم علــى مــدار
العقــود اخلمســة املاضيــة رجــاالً حملــوا بــكل اإلخــاص
والوفــاء والتفانــي مســؤولية الــذود عــن حيــاض الوطــن،
والتبــاري فــي رفــع اســمه ورايتــه عالي ـاً فــي كافــة احملافــل
واملناســبات ،وضمــن مختلــف املواقــف التــي أظهــروا فيهــا

املعــدن األصيــل ألبنــاء اإلمــارات ضاربــن أروع أمثلــة الــوالء
واالنتمــاء لدولــة اإلمــارات وقيادتهــا الرشــيدة وشــعبها
املعطــاء ،ومؤكديــن اصطفــاف اإلمــارات الدائــم إلــى جانــب
احلــق والعــدل ومبادرتهــا ملســاعدة كل مــن يحتــاج يــد العــون،
الســيما فــي أوقــات الشــدائد وامللمــات.
ونــ ّوه ســموه بعطــاء خريجــي كليــة زايــد الثانــي العســكرية
والــذي يعــد مــرآة تعكــس الثوابــت الوطنيــة الراســخة التــي
أرســى أسســها املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل
نهيــان ،ط ّيــب اهلل ثــراه ،فــي حــب الوطــن والبــذل بــا حــدود
فــي ســبيل رفعتــه وصــون كرامتــه واحلفــاظ علــى هيبتــه،
وهــي الثوابــت التــي يواصــل صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة القائــد األعلــى للقــوات
املســلحة ،حفظــه اهلل ،تدعيــم أركانهــا بدعــم ومتابعــة مــن
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد
أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة ،لتظــل دولــة
اإلمــارات عزيــزة شــامخة أب ّيــة فــي كل وقــت وحــن.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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محم ــد ب ــن راش ــد :س ــتظل اإلم ــارات داعم ــة ل ــكل فك ــر وجه ــد
يمن ــح اإلنس ــان حي ــاة أفض ــل
أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي،
رعــاه اهلل ،أن دولــة اإلمــارات ســتظل
دائمــاً داعمــة لــكل فكــر وجهــد مــن
شــأنه منــح اإلنســان الفرصــة حليــاة
أفضــل ،منوهـاً ســموه أن جنــاح الدولــة
فــي التصــدي ألحــد أصعــب التحديــات
الصحيــة التــي واجههــا العالــم فــي
تاريخــه املعاصــر ،ومت ّ ُكنهــا مــن جتــاوز
تبعاتــه وعــودة كافــة قطاعاتهــا ملواصلــة
أهدافهــا التنمويــة الطموحــة بكامــل
طاقتهــا ،ومــع تنامــي ثقــة املجتمــع
الدولــي فــي أجوائهــا اآلمنــة أمــور
أهلتهــا الســتضافة العالــم فــي أكثــر
مــن مناســبة للتباحــث فــي الســبل
التــي ميكــن مــن خاللهــا رســم خارطــة
الوصــول إلــى املســتقبل احلافــل بفــرص

8

العدد  - 32مارس 2022

النمــو واالزدهــار .جــاء ذلــك خــال زيــارة ســموه ،يرافقــه ســمو الشــيخ مكتــوم بــن
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب حاكــم دبــي نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر
املاليــة ،وســمو الشــيخ منصــور بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،إلــى معرضــي
الصحــة العربــي "آراب هيلــث" ،وميــدالب الشــرق األوســط  ،2022أكبــر معــارض
الرعايــة الصحيــة واملختبــرات فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا

محمــد بــن زايــد :اإلمــارات تجــدد التزامهــا بالعمــل مــع شــركائها
فــي مواجهــة األمــراض المداريــة المهملــة
أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن زايــد آل نهيــان ،ولــي عهــد أبوظبــي
نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة
أن اإلمــارات جتــدد التزامهــا بالعمــل
مــع شــركائها فــي مواجهــة األمــراض
املداريــة املهملــة .وقــال ســموه فــي
حســابه علــى تويتــر فــي "اليــوم العاملــي
لألمــراض املداريــة املهملــة"  ..جنــدد
التــزام اإلمــارات بالعمــل مع شــركائها في
مواجهــة هــذه األمراض..وســعيها إلــى
"بلــوغ امليــل األخيــر" فــي إيجــاد عالم خال
منها..وأثــق بــأن قــوة الشــراكة والتعــاون
كفيلــة بتحقيــق هــذا الهــدف.

حم ــد الش ــرقي :الش ــارقة تحول ــت بحكم ــة س ــلطان القاس ــمي
إل ــى مرك ــز للتنوي ــر وقبل ــة للثقاف ــة
رفــع صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن
محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى
حاكــم الفجيــرة ،أســمى آيــات التهانــي
والتبريــكات إلــى أخيــه صاحــب الســمو
الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد
القاســمي عضــو املجلــس األعلــى
حاكــم الشــارقة ،مبناســبة ذكــرى مــرور
خمســن عامــا علــى تولــي ســموه
مقاليــد احلكــم فــي إمــارة الشــارقة.
وقــال ســموه فــي كلمــة لــه بهــذه
املناســبة :أبــارك ألخــي الشــيخ الدكتــور
ســلطان بــن محمــد القاســمي الذكــرى
اخلمســن لتولــي ســموه احلكــم فــي
الشــارقة.
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حاكـــم الفجيـــرة يســـتقبل ضيـــوف المؤتمـــر العربـــي الدولـــي
للث ــروة المعدني ــة ويؤك ــد عل ــى دور الصناع ــات التعديني ــة ف ــي
دعـــم اإلقتصـــاد الوطنـــي

أ ّكــد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو
املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة ،علــى املكانــة الكبيــرة التــي
حتظــى بهــا دولــة اإلمــارات فــي مؤشــرات التنافســية العامليــة
باملجــال اإلقتصــادي والصناعــي بقيــادة صاحــب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة ،ودورهــا
احملــوري فــي دعــم قطــاع الثــروة املعدنيــة علــى مســتوى
العالــم ،وتعزيــز مســيرة التنميــة الشــاملة للدولــة.
جــاء ذلــك خــال اســتقبال صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة،
فــي قصــر الرميلة ،معالــي الدكتــور فهــد بــن مطلق الشــريعان
وزيــر التجــارة والصناعــة بدولــة الكويــت ،ومعالــي الدكتــور
ثانــي الزيــودي وزيــر دولــة للتجــارة اخلارجية ،ومعالــي الوزيــر
زايــد بــن راشــد الزيانــي وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة
فــي مملكــة البحريــن ،ومعالــي الوزيــر محمــد بشــير امل ّنــاوي
وزيــر املعــادن فــي جمهوريــة الســودان العربيــة ،وعــدد مــن
أصحــاب املعالــي الــوزراء املعنيــن بقطــاع الثــروة املعدنيــة فــي
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عــدد مــن الــدول العربيــة واألجنبيــة .ويأتــي االســتقبال علــى
هامــش افتتــاح أعمــال املؤمتــر العربــي الدولي للثــروة املعدنية
الذي يقــام حتــت رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة ،وتســتضيفه إمــارة الفجيــرة
خــال الفتــرة مــن  22إلــى  24فبرايــر اجلــاري حتــت شــعار
" املــوارد املعدنيــة حجــر األســاس فــي التنميــة الوطنيــة "
مبشــاركة  700خبيــر وباحــثً فــي مجــال اجليولوجيــا والثــروة
املعدنيــة مي ّثلــون  50دولــة فــي العالــم.
ورحــب صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة بوفــد املؤمتــر
ّ
وضيوفــه ،مث ّمنًــا دورهــم فــي دعــم مشــاريع الصناعــات
التعدينيــة والســعي لتحقيــق أهــداف املؤمتــر مبــا ينهــض
بقطــاع الثــروة املعدنيــة فــي العالــم ،مؤ ّكــ ًدا ســموه علــى
األهميــة التــي توليهــا إمــارة الفجيــرة لتعزيــز فــرص القطــاع
التعدينــي فــي العالــم واســتثمارها مبــا يحقــق تطلعــات دولــة
اإلمــارات ،ويدعــم اقتصادهــا الوطنــي.

حاكــم الفجيــرة يســتقبل وزيــر داخليــة بنغالديــش ويســتعرض
معــه العالقــات الثنائيــة
اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ
حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو
املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة ،فــي
قصــر الرميلــة ،عضــو البرملــان ووزيــر
الداخليــة فــي جمهوريــة بنغالديــش
الشــعبية معالــي أســد الزمــان خــان .
وجــرى خــال اللقــاء بحــث العالقــات
الثنائيــة التــي جتمــع دولــة اإلمــارات
وجمهوريــة بنغالديــش وســبل التعــاون
املســتقبلي بــن البلديــن فــي مختلــف
القطاعــات ،كمــا مت اســتعراض
املواضيــع ذات االهتمــام املشــترك
فــي مجــال االســتثمار واالقتصــاد مبــا يخــدم املصالــح املشــتركة بــن البلديــن ويعــزز مســيرة التطــور والنمــاء.

حاك ــم الفجي ــرة يس ــتقبل محم ــد الحفيت ــي بمناس ــبة حصول ــه
عل ــى الدكت ــوراه
اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ حمــد
بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس
األعلــى حاكــم الفجيــرة ،فــي قصــر
الرميلة ،الدكتور محمد راشــد احلفيتي،
حلصولــه علــى درجــة الدكتــوراه فــي علــم
االجتمــاع التطبيقــي مــن جامعــة محمــد
اخلامــس باململكــة املغربيــة الشــقيقة.
واســتمع صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة
ـرح
مــن الدكتــور محمــد احلفيتــي إلــى شـ ٍ
مفصــل عــن محتــوى رســالة الدكتــوراه
ٍ
التــي حملــت عنــوان "الهويــة الوطنيــة
فــي ظــل تعــدد الثقافــات فــي املجتمــع
اإلماراتــي"ُ ،مبــار ًكا ســموه له هذا اإلجناز
العلمــي ،ومتمن ًيــا لــه التوفيــق والنجــاح.
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برعايــة رئيــس الدولــة ..محمــد الشــرقي يفتتــح المؤتمــر العربــي
الدولــي للثــروة المعدنيــة بدورتــه الـــ  16فــي الفجيــرة

حتــت رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل
نهيــان رئيــس الدولــة "حفظــه اهلل" ســمو الشــيخ محمــد
بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة أعمــال
الــدورة السادســة عشــرة للمؤمتــر العربــي الدولــي للثــروة
املعدنيــة واملعــرض املصاحــب لــه فــي مركــز الطيــف لألعمال
بالفجيــرة حتــت شــعار "املــوارد املعدنيــة حجــر األســاس فــي
التنميــة الوطنيــة" ،مبشــاركة  50دولــة مــن مختلــف دول
العالــم.
و أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي
االهتمــام الــذي توليــه حكومــة دولــة اإلمــارات لدعــم
القطاعــات احليويــة بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة "حفظــه اهلل" وإخوانــه
أصحــاب الســمو حــكام اإلمــارات ،مشــيراً إلــى حــرص إمــارة
الفجيــرة علــى اإلســهام الفاعــل فــي دعــم مســيرة االقتصــاد
الوطنــي تنفيــذا لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ حمــد
بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة
بضــرورة االســتثمار األمثــل ملــوارد الثــروة املعدنيــة وحتقيــق
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اســتدامتها وتســخير صناعــات املســتقبل لألجيــال القادمــة.
و شــهد ســموه انطــاق املؤمتــر الــذي ينظــم بالتعــاون بــن
املنظمــة العربيــة للتنميــة الصناعيــة والتقييــس والتعديــن،
ووزارة الطاقــة والبنيــة التحتيــة ومؤسســة الفجيــرة للمــوارد
الطبيعيــة ،بحضــور كل مــن الشــيخ ســيف بــن حمــد بــن
ســيف الشــرقي رئيــس هيئــة املنطقــة احلــرة بالفجيــرة،
والشــيخ محمــد بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي مديــر عــام
دائــرة احلكومــة اإللكترونيــة بالفجيــرة ،والشــيخ عبــداهلل
بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي رئيــس احتــاد اإلمــارات لبنــاء
األجســام والقــوة البدنيــة ،والشــيخ أحمــد بــن حمد بن ســيف
الشــرقي ومعالــي الدكتــور ثانــي بــن أحمــد الزيــودي وزيــر
دولــة للتجــارة اخلارجيــة ومعالــي فهــد مطلــق الشــريعان
وزيــر التجــارة الصناعــة فــي دولــة الكويــت ،ومعالــي زايــد
بــن راشــد الزيانــي وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة فــي
مملكــة البحريــن ،ومعالــي محمــد بشــير املنــاوي وزيــر املعادن
فــي جمهوريــة الســودان و معالــي ســعيد محمــد الرقبانــي
املستشــار اخلــاص لصاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة.

محمد الشرقي يستقبل رئيس اتحاد كرة القدم اآلسيوي
اســتقبل ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة ،فــي
قصــر الرميلــة ،الشــيخ ســلمان بــن
إبراهيــم آل خليفــة رئيــس احتــاد كــرة
القــدم اآلســيوي.
ورحــب ســمو ولــي عهــد الفجيــرة
بالضيــف الــذي قــدم للســام علــى
ســموه ،حيــث مت خــال اللقــاء تبــادل
احلديــث حــول العالقــات الوثيقــة
بــن اإلمــارات ومملكــة البحريــن فــي
مختلــف اجلوانــب.
مــن جانبــه ،عبــر الشــيخ ســلمان بــن
إبراهيــم آل خليفــة عــن شــكره لســمو
ولــي عهــد الفجيــرة علــى االســتقبال.

محمــد الشــرقي يشــهد ختــام بطولــة الــدوري العالمــي للكاراتيــه
“بريميرليــج” بالفجيــرة ويتـ ّـوج الفائزيــن فيهــا

أ ّكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة ،االهتمــام
الــذي توليــه إمــارة الفجيــرة لرياضــات
الفنــون القتاليــة ،تنفيــ ًذا لتوجيهــات
صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد
الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم
الفجيــرة بضــرورة دعــم كافــة أنــواع
الرياضــات وخاصــ ًة رياضــة الدفــاع
عــن النفــس ،مبــا يعــزز حضــور اإلمــارة
فــي املجــال الرياضــي عامل ًيــا .جــاء ذلــك
خــال حضــور ســمو ولــي عهــد الفجيــرة
ختــام بطولــة الــدوري العاملــي للكاراتيــه ســيف الشــرقي رئيــس هيئــة املنطقــة احلــرة بالفجيــرة ،وســعادة أنطونيــو ســبينوس
"برمييرليــج" فــي مجمــع زايــد الرياضــي ،رئيــس االحتــاد الدولــي للكاراتيــه ،واللواء ناصــر الرزوقي رئيس االحتاديــن اإلماراتي
بحضــور الشــيخ ســيف بــن حمــد بــن واآلســيوي للكاراتيــه ،وعــدد مــن رؤســاء احتــادات اللعبــة فــي العالــم.
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محم ــد الش ــرقي يفتت ــح بطول ــة الفجي ــرة الدولي ــة للتايكوان ــدو
بنس ــختها التاس ــعة و كأس الع ــرب للعب ــة و يش ــيد بمس ــتوى
تنظيمه ــا

أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي
عهــد الفجيــرة علــى الســمعة الدوليــة الكبيــرة التــي حتظــى
بهــا إمــارة الفجيــرة علــى صعيــد اســتضافة البطــوالت
الرياضيــة الدوليــة وتنظيمهــا علــى أرضهــا مشــي ًرا إلــى
دعــم صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي
عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة و توجيهاتــه بتســخير
اإلمكانيــات كافــة مبــا يســهم فــي إجنــاح املنافســات
الرياضيــة فــي الفجيــرة ويعــزز حضورهــا علــى الصعيــد
الرياضــي العاملــي.
جــاء ذلــك خــال افتتــاح ســمو ولــي عهــد الفجيرة ،منافســات
بطولــة الفجيــرة الدوليــة للتايكوانــدو بنســختها التاســعة
وكأس العــرب للتايكوانــدو ،بحضــور ســمو الشــيخ مكتــوم بــن
حمــد بــن محمد الشــرقي ،والشــيخ املهنــدس محمد بن حمد
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بــن ســيف الشــرقي مديــر عــام دائــرة احلكومــة االلكترونيــة
بالفجيــرة والشــيخ عبــداهلل بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي
رئيــس احتــاد اإلمــارات لبنــاء األجســام و القــوة البدنيــة،
ومعالــي معالــي الدكتــور أحمــد بــن عبــد اهلل حميــد بالهــول
الفالســي وزيــر دولــة لريــادة األعمــال واملشــاريع الصغيــرة
واملتوســطة رئيــس الهيئــة العامــة للرياضــة ،والدكتــور تشــو
رئيــس االحتــاد الدولــي للتايكوانــدو ،ورؤوســاء االحتــادات
العربيــة لرياضــة التايكوانــدو.
و أكــد ســمو ولــي عهــد الفجيــرة أهميــة الرياضــات القتاليــة
ولعبــة التايكوانــدو خاصــة ومكانتهــا البــارزة ضمــن الفنــون
الدفاعيــة التــي حتظــى باهتمــام كبيــر فــي إمــارة الفجيــرة،
مشــي ًدا بجهــود اللجنــة املنظمــة للبطولــة ومســتوى تنظيمهــا
حرصــا علــى إجنــاح اســتضافة البطولــة وحتقيــق أهدافهــا.
ً

“الحنيـــة” ويطلـــع علـــى
َ
ولـــي عهـــد الفجيـــرة يـــزور منطقـــة
المنحوتـــة الفنيـــة “انظـــر هنـــا”

أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن
محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة
أهميــة الفنــون اإلبداعيــة فــي تصويــر
التاريــخ اإلنســاني وتطــوره ،وبنــاء جســور
التواصــل الفاعــل وحتقيــق التقــارب
بــن شــعوب العالــم .جــاء ذلــك خــال
زيــارة ســموه منطقــة احلنيــة التابعــة
إلمــارة الفجيــرة ،يرافقــه الشــيخ حمــد
بــن محمــد بــن حمــد الشــرقي والشــيخ
راشــد بــن محمــد بــن حمــد الشــرقي
جنــا ســموه والــذي اطلــع علــى منحوتــة
الفنــان اإليطالــي "ياغــو" التــي حتمــل ولــي عهــد الفجيــرة مــن النحــات ياغــو إلــى شــرح عــن ماهيــة القطعــة الفنيــة،
عنــوان "انظــر هنــا" واملنقولــة مؤخــراً والفكــرة اجلوهريــة لهــا ،ورحلــة نقلهــا مــن إيطاليــا إلــى اإلمــارات بدعــم وشــراكة
إلــى منطقــة احلنيــة .و اســتمع ســمو مــع حكومــة الفجيــرة.

محمـــد بـــن حمـــد بـــن ســـيف الشـــرقي يســـتقبل وفـــداً مـــن
“الفجيـــرة للبيئـــة”
اســتقبل املهنــدس محمــد بــن حمــد
بــن ســيف الشــرقي مديــر حكومــة
الفجيــرة اإللكترونيــة ،وفــداً مــن هيئــة
ّ
لالطــاع علــى أهــم
الفجيــرة للبيئــة،
املمارســات والتقنيــات الذكيــة املتبعــة
فــي حكومــة الفجيــرة اإللكترونيــة،
واخلدمــات التــي تقدمهــا الدائــرة
للجهــات والدوائــر احملليــة.
ّ
واطلــع الوفــد علــى جتربــة الدائــرة
وعــدد مــن املبــادرات واملشــاريع
االســتراتيجية وحزمــة مــن اخلدمــات
الرقميــة الراميــة إلــى تســريع خطــة
التحــول الرقمــي فــي اإلمــارة.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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الش ــيخ س ــيف ب ــن حم ــد ب ــن س ــيف الش ــرقي يش ــهد انط ــاق
الســـباق العالمـــي “طـــواف اإلمـــارات” فـــي قلعـــة الفجيـــرة
انطلقــت املرحلــة الرابعــة مــن "طــواف
اإلمــارات  "2022مــن قلعــة الفجيــرة
بحضــور الشــيخ ســيف بــن حمــد بــن
ســيف الشــرقي رئيــس هيئــة املنطقــة
احلــرة فــي الفجيــرة ،الــذي أعطــى
شــارة انطــاق املرحلــة الرابعــة لطــواف
اإلمــارات ،كمــا حضرهــا الشــيخ أحمــد
بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي و ســعادة
ســعيد حــارب األمــن العــام ملجلــس دبــي
الرياضــي و العقيــد صالــح محمــد عبــد
اهلل مديــر إدارة املــرور والدوريــات فــي
شــرطة الفجيــرة ،كمــا مت تكرمي اجلهات
الداعمــة واملتعاونــة فــي إمــارة الفجيــرة.

نورة الكعبي تزور منطقة الحنية بالفجيرة
زارت معالــي نــورة الكعبــي وزيــرة
الثقافــة والشــباب ،منطقــة ا َ
حلنيــة
بالفجيــرة واطلّعــت علــى املنحوتــة
الفنيــة املعروضــة فيهــا والتــي حتمــل
عنــوان "انظــر هنــا".
واســتمعت معالــي نــورة الكعبــي مــن
صاحــب العمــل الفنــان اإليطالــي ياغــو،
علــى تفاصيــل العمــل الفنــي الــذي
يجســد هيئــة الطفــل الرضيــع ،والــذي
اســتقطب الــزوار والســياح واملهتمــن
لالطــاع علــى فكرتــه والتفاعــل معــه
عبــر التصويــر والرســم كصــورةٍ مــن
التواصــل اإلنســاني عبــر الفــن.
لتســتقر علــى رمــال منطقــة احلنيــة بدعــم وشــراكة مــع حكومــة الفجيــرة،
ونُقلــت القطعــة الفنيــة فــي نوفمبــر
ـكل جديـ ٍـد
بهــدف تعزيــز اجلانــب الســياحي والفنــي فــي املنطقــة ،والتعريــف بشـ ٍ
املاضــي مــن مدينــة نابولــي اإليطاليــة
للتجــارب الســياحية فــي الفجيــرة.
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وفـــد مـــن المجلـــس الوطنـــي اإلتحـــادي يـــزور دار راشـــد للنشـــر
والتوزيـــع بالفجيـــرة
قــام وفــد مــن املجلــس الوطنــي اإلحتادي
اليوم اخلميس بزيارة لدار راشــد للنشــر
والتوزيــع بالفجيــرة ،،ضــم الوفــد ســعادة
محمــد أحمــد اليماحــي وســعادة ناصــر
محمــد اليماحــي وســعادة صابريــن
حســن اليماحــي أعضــاء املجلــس ،وكان
فــي اســتقبالهم ســعادة الدكتــور ســعيد
احلمــر املديــر التنفيــذي لهيئــة الفجيــرة
للثقافــة واإلعــام  ..واطلــع الوفــد خالل
جولتــه فــي الــدار علــى مختلــف مرافقها
واملكتبــة ومــا حتتويــه مــن أحــدث الكتــب
احملليــة والعربيــة والدوليــة وإصــدارات
الــدار املنوعــة.

“الفجي ــرة للثقاف ــة واإلع ــام” تس ــتعرض تطبيقي ــن جديدي ــن
خ ــال مع ــرض اإلبت ــكار
شــاركت هيئــة الفجيــرة للثقافــة
واإلعــام ،فــي شــهر اإلبتــكار بإمــارة
الفجيــرة ،ضمــن فعاليــات املؤمتــر
العربــي الدولــي الســادس عشــر للثــروة
املعدنيــة ،واملعــرض املصاحــب لــه،
مبركــز الطيــف لألعمــال بالفجيــرة.
وأكــد الدكتــور ســعيد احلمــر املديــر
التنفيــذي لهيئــة الفجيــرة للثقافــة
واإلعــام ،حــرص الهيئــة علــى املشــاركة
فــي شــهر اإلبتــكار باعتبــاره حدثــاً
مهمــاً يعــرض أبــرز ابتــكارات الدوائــر
واملؤسســات واألفــراد .حيــث حرصــت بتقــومي الــدرور كمــا يســاعد ســكان إمــارة الفجيــرة ومــا حولهــا فــي معرفــة أنســب
علــى تقــدمي تطبيقــن األول يختــص األوقــات للزراعــة وجنــي الثمار،أمــا التطبيــق الثانــي فهــو تطبيــق مســتحدث خــاص
"بالــدرور" يتــم مــن خاللــه التعريــف بالهيئــة يحمــل عنــوان "املــورِ ث" يهتــم مبــا يــورث مــن اجليــل القدمي للجيــل احلديث.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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“الفجيرة للثقافة واإلعالم” تنظم زيارة إلى منطقة الحنية
قامــت موظفــات هيئــة الفجيــرة للثقافة
واإلعــام ،واجلهــات التابعــة لهــا،
بزيــارة إلــى منطقــة احلنيــة للتعــرف
علــى املنحوتــة الفنيــة املوجــودة فــي
صحــراء احلنيــة والتــي حتمــل اســم
"انظــر هنــا" للفنــان اإليطالــي ياغــو.
وتأتــي املبــادرة بتوجيهــات املديــر
التنفيــذي لهيئــة الفجيــرة للثقافــة
واإلعــام د .ســعيد احلمــر ،حيــث
تهــدف إلــى توطيــد العالقــات بــن
املوظفــات والتعــرف علــى املنطقــة
وماحتتويــه مــن زخــم وتنــوع بيولوجــي،
حيــث تقــع فــي قلــب الصحــراء وحتيــط ســعادتهن بهــذه الزيــارة ،مشــيدين بهــذه البــادرة التــي مــن خاللهــا تعرفــن علــى
بهــا اجلبــال مــن جميــع اجلهــات.
هــذه املنحوتــة املتميــزة ،والتــي أضحــت معلم ـاً ســياحياً بــارزاً فــي اإلمــارة وفــي
وعبــرت املوظفــات عــن مــدى صحــراء احلنيــة علــى وجــه اخلصــوص.

إذاعة الفجيرة تحتفل باليوم العالمي للراديو
احتفلــت إذاعــة الفجيــرة اف ام باليــوم
العاملــي للراديــو حتــت رعايــة وحضــور
الدكتــور ســعيد احلمــر املديــر التنفيــذي
لهيئــة الفجيــرة للثقافــة واإلعــام وذلــك
تأكيــداً للــدور الهــام الــذي لعبتــه هــذه
الوســيلة علــى مــدى قــرون فــي تثقيــف
الشــعوب ونقــل األحــداث إلــى كل
املناطــق النائيــة والبعيــدة.
وشــارك املذيعــون ومعــدو البرامــج فــي
تغطيــة احلــدث بإنتــاج وتقــدمي برامــج
خاصــة وتوظيــف برامــج اإلذاعــة
اليوميــة لتتناســب مــع االحتفاليــة بيــوم
الراديــو العاملــي ،وهنــأ الدكتــور ســعيد الــذي يقومــون بــه فــي تقــدمي محتــوى متميــز يتابــع األحــداث والوقائــع احملليــة
احلمــر العاملــن فــي اإلذاعــة بهــذه والعامليــة باإلضافــة إلــى مخاطبــة كافــة شــرائح املجتمــع وترجمــة أهدافهــا
املناســبة معربــاً عــن ســعادته بالــدور ورؤاهــا.
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“مواهـــب مـــن الفجيـــرة” انطالقـــة جديـــدة للتعـــاون بيـــن
أكاديميـــة الفنـــون وإذاعـــة الفجيـــرة
مت االتفــاق بــن إذاعــة الفجيــرة
وأكادمييــة الفجيــرة للفنــون اجلميلــة
وبرعايــة هيئــة الفجيــرة للثقافــة
واإلعــام ،علــى فتــح مجــال للتعــاون
مــن خــال إطــاق برامــج إذاعيــة
فنيــة ،تعكــس نشــاط األكادمييــة
ودورهــا فــي نشــر الثقافــة الفنيــة
بشــكل علمــي وأكادميــي بــن األجيــال
مبختلــف الفئــات العمريــة ،وقــد مت
تفعيــل التعــاون مــن خــال تقــدمي فقــرة
مواهــب مــن الفجيــرة ضمــن برنامــج
املنوعــات "يوتيــرن" " "UTURNالــذي واملختــص بــكل مــا هــو جديــد فــي عالــم الفــن واإلبــداع والدرامــا والســينما ،وكل
تعــده وتقدمــه املذيعــة أُنــس الشــلدي ،مــا يحــدث مــن نشــاط فنــي علــى أرض اإلمــارات.

مدي ــر “الفجي ــرة للثقاف ــة واإلع ــام” يطل ــع عل ــى نش ــاط اللجن ــة
النس ــائية بجمعي ــة دب ــا للثقاف ــة والفن ــون والمس ــرح
أكــد ســعادة الدكتــور ســعيد احلمــر
املديــر التنفيــذي لهيئــة الفجيــرة
للثقافــة واالعــام أهميــة احلفــاظ
علــى التــراث اإلماراتــي وترســيخ
العــادات والتقاليــد املتوارثــة عــن اآلبــاء
واألجــداد ،جــاء ذلــك خــال اســتقبال
ســعادته للســيدة مــرمي جمعــة رئيســة
اللجنــة النســائية فــي جمعيــة دبــا
للثقافــة والفنــون و املســرح ،وأثنــى
احلمــر علــى جهــود اللجنــة النســائية
فــي اجلمعيــة فــي احملافظــة علــى
التــراث وتعزيزهــا لــدور املــرأة فــي
تفعيــل االهتمــام بالتــراث.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

19

أخبار الدار

ش ــرطة الفجي ــرة أول جه ــة ش ــرطية ف ــي العال ــم تحص ــل عل ــى
آي ــزو المرون ــة المؤسس ــية
حصلــت القيــادة العامــة لشــرطة
الفجيــرة علــى شــهادة املطابقــة العامليــة
ملواصفــة اآليــزو ISO:22316:2017
فــي املرونــة املؤسســية مــن قبــل
لويــدز ريجســتر  LRQAكأول جهــة
شــرطية فــي العالــم حتصــل علــى هــذه
االعتمــاد و اإلجنــاز الريــادي ،وجــرى
ذلــك بعــد اســتحداثها وتصميمهــا و
تنفيذهــا ملنظومــة متكاملــة و مبتكــرة
إلدارة املرونــة املؤسســية فــي شــرطة
الفجيــرة و تعزيــز رشــاقتها فــي ســرعة
االســتجابة للمتغيــرات فــي كافــة جميــع وحداتهــا التنظيميــة ،ممــا ســاهم فــي اجتيازهــا جلميــع متطلبــات الشــهادة
اســتراتيجياتها و قدراتهــا علــى مســتوى وتطبيقهــا املواصفــة بكفــاءة وفعاليــة لتضيــف شــرطة الفجيــرة إجنــاز جديــد.

بلدي ــة الفجي ــرة تنف ــذ حمل ــة لحص ــر وردم اآلب ــار المهج ــورة ف ــي
الم ــزارع والمن ــازل
نفــذت بلديــة الفجيــرة بالتعــاون مــع
هيئــة الفجيــرة للبيئــة ودائــرة األشــغال
والزراعــة بإمــارة الفجيــرة ،حملــة
شــاملة لــردم اآلبار العشــوائية املكشــوفة
واملهجــورة فــي اإلمــارة واملناطــق التابعــة
لهــا ،بهــدف التصــدي للحــوادث التــي
قــد تتســبب بوقوعهــا هــذه اآلبــار التــي
تفتقــر ملعاييــر األمــن والســامة ،وتشــكل
خطــراً علــى أفراد املجتمــع وممتلكاتهم.
تأتــي هــذه احلملــة فــي إطــار مســاعي
اجلهــات احلكوميــة املســؤولة بإمــارة
الفجيــرة والتــي تتكاتــف حلمايــة املــوارد
املائيــة فــي اإلمــارة ،حتقيقــاً لرؤيتهــا
الســاعية إلــى تنميــة مســتدامة مبعاييــر
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ذات جــودة عاليــة ،مؤكديــن أن هــذه احلملــة جــاءت بهــدف تفــادي وقــوع احلــوادث
التــي قــد تتســبب فيهــا اآلبــار القدميــة املهجــورة واملكشــوفة ،والتــي تعــود إلــى مــزارع
تخلــى أصحابهــا عنهــا لعــدم توافــر امليــاه فيهــا واملنتشــرة بكثــرة فــي عــدة أماكــن
باملنطقــة ،وتشــكل خطــراً علــى الســكان وممتلكاتهــم.

بلديــة الفجيــرة بالتعــاون مــع “الفجيــرة اإلجتماعيــة الثقافيــة”
تســتضيف “ملتقــى الممارســات الحكوميــة اإلبتكاريــة”
إســتضافت بلديــة الفجيــرة ملتقــى
(املمارســات احلكوميــة اإلبتكاريــة)
الــذي مت تنظيمــه بالتعــاون مــع جمعيــة
الفجيــرة اإلجتماعيــة الثقافيــة ضمــن
فعاليــات اإلمــارات تبتكــر ،2022
حيــث مت اســتعراض املمارســات
احلكوميــة فــي مجــال جــودة احليــاة ملــا
يشــكل هــذا املجــال مــن أهميــة بالغــة
فــي حتقيــق رؤيــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة.
و ركــز امللتقــى علــى أهــم املمارســات
االبتكاريــة فــي تعزيــز جــودة احليــاة
باإلضافــة إلــى مناقشــة أبــرز امللتقــى النقيــب ســعيد محمــد املليحــي  -رئيــس قســم التطبيقــات اإلبتكاريــة
التحديــات فــي هــذا املجــال ،قــدم فــي مركــز وزارة الداخليــة لإلبتــكار.

الهوي ــة والجنس ــية والجم ــارك وأم ــن المناف ــذ تطل ــق فعالي ــات
ش ــهر اإلبت ــكار ف ــي إم ــارة الفجي ــرة
نظمــت الهيئــة اإلحتاديــة للهويــة
واجلنســية واجلمــارك وأمــن املنافــذ
ممثلـ ًة بــاإلدارة العامــة لإلقامــة وشــؤون
األجانــب فــي الفجيــرة ،فعاليــة (حتــدي
اإلبتــكار) وذلــك تزامنــاً مــع انطــاق
فعاليــات شــهر اإلمــارات لإلبتــكار
لعــام  2022حتــت شــعار "اإلمــارات
تبتكــر "2022لترســيخ ثقافــة اإلبتــكار
واالســتفادة مــن التجــارب و األفــكار
اإلبداعيــة التــي تدعــم مــن مســيرة
عمليــات التطويــر فــي الهيئــة .تضمنــت
الفعاليــة توزيــع بطاقــات عــن اإلبتــكار
وباركــود ملنصــة األفــكار اإلبداعيــة

تســهل علــى منتســبيها و متعامليهــا الدخــول علــى رابــط املنصــة وتقــدمي األفــكار
املبتكــرة أو املقترحــات ،والتــي ســيتم مــن خاللهــا تكــرمي الفكــرة أو املقتــرح
وتطبيقهــا فــي شــهر اإلبتــكار ،كمــا مت طــرح مســابقة "اكتشــف ذاتــك" حتتــوي
علــى مجموعــة مــن األســئلة وســيتم تكــرمي الفائزيــن علــى مــدى شــهر اإلبتــكار
إســبوع ًيا.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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“الفجي ــرة للس ــياحة واآلث ــار” تنظ ــم ال ــدورة األول ــى م ــن برنام ــج
اإلرش ــاد الس ــياحي
نظمــت هيئــة الفجيــرة للســياحة واآلثــار
الــدورة األولــى مــن برنامــج اإلرشــاد
الســياحي ،بالتعــاون مــع جمعيــة
اإلمــارات للمرشــدين الســياحيني
لكافــة موظفــي االرشــاد بالهيئــة.
ويهــدف البرنامــج إلــى رفــع كفــاءة
املوظفــن وتأهيلهــم وفــق أفضــل
املعاييــر املتبعــة فــي هــذا املجــال.
وتعتبــر هــذه الــدورة املرحلــة األولــى
تليهــا املرحلــة الثانيــة لتأهيــل وتدريــب
مواطنــي الدولــة والشــركات الســياحية
الراغبــة فــي احلصــول علــى رخصــة مســتند علــى منهــج علمــي متطــور يضــم كافــة املقومــات الســياحية الثقافيــة
مهنــة اإلرشــاد ،مــن خــال برنامــج والتراثيــة والبيئيــة والترفيهيــة باإلمــارة.

“غرفـــة الفجيـــرة” تبحـــث ســـبل تعزيـــز التعـــاون اإلقتصـــادي
والتجـــاري مـــع هونـــج كونـــج
بحــث ســلطان جميــع الهنداســي ،مديــر
عــام غرفــة جتــارة وصناعــة الفجيــرة،
ســبل تعزيــز التعــاون االقتصــادي
والتجــاري مــع هــوجن كــوجن ،والفــرص
املتاحــة للتعــاون بــن مجتمعــي األعمــال
فــي إمــارة الفجيــرة وهــوجن كــوجن.
جــاء ذلــك خــال لقــاء مديــر عــام
الغرفــة مــع ســعادة داميــان لــي
مديــر املكتــب االقتصــادي والتجــاري
لهــوجن كــوجن بدبــي واملمثــل اإلقليمــي
ملنطقــة الشــرق األوســط ظهــر
اليــوم ،وذلــك عبــر تقنيــة التواصــل
املرئي.
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م ــوارد الفجي ــرة البش ــرية” تعق ــد ورش ــة حواري ــة م ــع البرنام ــج
الوطن ــي “ناف ــس”
عقــدت دائــرة املــوارد البشــرية
بحكومــة الفجيــرة والبرنامــج الوطنــي
نافــس ،ورشــة حواريــة نقاشــية عبــر
التواصــل املرئــي زوم ،مت خاللهــا
عــرض مبــادرات نافــس وآليــة
التســجيل عبــر املنصــة بالقطــاع
اخلــاص ،واملواطنــن العاملــن فــي
القطــاع اخلــاص والباحثــن عــن
عمــل ،وحضــر الورشــة أكثــر مــن 130
مشــاركاً مــن كافــة القطاعــات.

انطالق مهرجان طموح لإلبتكار األول في الفجيرة
انطلقــت فعاليــات الــدورة األولــى مــن
مهرجــان طمــوح لإلبتــكار الــذي نظمتــه
مؤسســة الــ ّرخ للنشــر والعالقــات
العامــة بالتعــاون مــع نــادي الفجيــرة
الدولــي للرياضــات البحريــة ،تزامنــاً
مــع فعاليــات "اإلمــارات تبتكــر ،"2022
وذلــك فــي مقــر النــادي بالفجيــرة،
بحضــور ،خالــد الظنحانــي رئيــس
مؤسســة الــ ّرخ رئيــس املهرجــان،
وأحمــد إبراهيــم املديــر التنفيــذي
لنــادي الفجيــرة للرياضــات البحريــة،
ومحمــد علــي املــا نائــب رئيــس
جمعيــة الفجيــرة اخليريــة ،وخليفــة
خميــس مطــر الكعبــي عضــو مجلــس
التعليــم بالفجيــرة ،ومحمــد خليفــة
الزيــودي مديــر دائــرة املــوارد البشــرية نــادي الفجيــرة العلمــي  ،حيــث شــارك فــي املهرجــان كوكبــة مــن األطفــال
فــي الفجيــرة ،وســيف املعيلــي رئيــس املبدعــن.
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رئي ــس مجل ــس أمن ــاء جامع ــة الفجي ــرة يلتق ــي طلبته ــا ع ــن
بع ــد ويس ــتمع إل ــى استفس ــاراتهم
التقــى معالــي ســعيد بــن محمــد
الرقبانــي رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة
الفجيــرة بطلبــة اجلامعــة ،عبــر لقــاء
افتراضــي ،بهــدف ترســيخ التواصــل
املباشــر بــن اجلامعــة والطلبــة
واالســتماع إلــى استفســارات وآراء
ومقترحــات الطلبــة لتقييــم العمليــة
ا لتعليميــة .
وشــارك فــي اللقــاء الدكتــور ســامح
الغوامنــة مديــر اجلامعــة وعمــداء
الكليــات ورؤســاء األقســام األكادمييــة
واإلداريــة باجلامعــة ،مبشــاركة طــاب
وطالبــات مــن مختلــف الكليــات.

ماهية الكتابة و “الماوراء”
ّ
بيت الفلسفة بالفجيرة ..يناقش
أبعــا ٌد فكريــة فلســفية مختلفــة ،بحــث
خباياهــا بيــت الفلســفة بالفجيــرة،
مبحــراً فــي ماه ّيــات األشــياء والوعــي
ومــاوراء احلــرف واملعنــى ،حيــث ســلط
برنامــج نقاشــي فلســفي يحمــل عنــوان
"الكتابــة الفلســفية ..علــم الكتابــة"
قدمــه الدكتــور أحمــد برقــاوي عميــد
بيــت الفلســفة ،فــي مقــر صالــون
احمليــط الثقافــي ،ســلط الضــوء علــى
ماهيــة الكتابــة وأرشــفة العقل واإلنشــاء
فــي الكتابــة ،والعديــد مــن املفاهيــم
وماوراءهــا وصــوالً إلــى حالــة مــن فيض
املكتــوب والعقــل .وقــد تطــ ّـرق البرقاوي ومعرفــة وكتابــة وخطــاب ،وتنــاول تأثيــر القلــق علــى ماهيــة الكتابــة مؤكــداً أنــه
خــال البرنامــج إلــى تعدديــة املفاهيــم ال كتابــة بــا قلــق ،بــل القلــق مصدرهــا ومحركهــا وباعــث لإلبــداع فــي املضمــون
التــي تختزنهــا الســلطة مــن أخــاق واملعنــى ،وأمــا اإلنشــاء فهــو مو ّلــد الدهشــة ودونهــا ال وجــود لإلغــراء فــي املكتــوب.
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نادي الفجيرة العلمي يطلق مبادرة “ 1000فكرة”
أطلــق نــادي الفجيــرة العلمــي مبــادرة
« 1000فكــرة علميــة» والتــي تهــدف
إلــى جمــع ألــف فكــرة علميــة إبتكاريــة
مــن مختلــف الفئــات لتعزيــز ثقافــة
اإلبــداع واإلبتــكار فــي املجتمــع .وأكــد
ســيف املعيلــي ،رئيــس مجلــس إدارة
نــادي الفجيــرة العلمــي ،علــى مشــاركة
النــادي ضمــن فعاليــات شــهر اإلبتــكار
«اإلمــارات تبتكــر» ،وتســتهدف املبــادرة
مشــاركة أكثــر مــن عشــرين جهــة مــن
القطاعــن احلكومــي واخلــاص ،مشــيراً
إلــى أنــه مت توزيــع ملصقــات ودعــوات
موزعــة علــى الدوائــر واإلدارات
احلكوميــة اإلحتاديــة واحملليــة وبعــض املراكــز التجاريــة الكبيــرة فــي اإلمــارة ،مت مــن خاللهــا شــرح آليــة املشــاركة
وشــركات القطــاع اخلــاص ،ومنهــا وطــرق التســجيل.

بيئـــة الفجيـــرة تشـــارك فـــي حلقـــة نقاشـــية لدعـــم األهـــداف
العالميـــة للتنميـــة المســـتدامة
شــاركت هيئــة الفجيــرة للبيئــة مــع
منظمــة األغذيــة والزراعــة لــأمم
املتحــدة ( )FAOفــي حلقــة نقاشــية
لدعــم األهــداف العامليــة للتنميــة
املســتدامة ومنهــا الهــدف الرابــع عشــر
( ،)١٤وذلــك مــن خــال العديــد مــن
املبــادرات واملشــاريع التــي تنفذهــا
الهيئــة ممــا يســاهم فــي حتقيــق
األهــداف العامليــة للتنميــة املســتدامة
( )SDGSوأهمهــا مكافحــة التلــوث
البحــري ومشــاريع اســتزراع األســماك
باإلضافــة إلــى اســتزراع املرجــان والتــي
تشــكل ضــرورة حتميــة حلمايــة النظــام
البيئــي البحــري واســتعادة املوائــل.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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الفجيرة على
الخارطة الثقافية
واإلعالمية
واألدبية والفنية
نحــن نقـ ّدر ونث ّمــن جميــع اجلهــود التــي بذلــت فــي الفتــرة الســابقة ،في املجــال الثقافــي واإلعالمي،
وخاصــة مــا حققتــه هيئــة الفجيــرة للثقافــة واإلعــام ،التي أُنشــئت في عام  ،2007ويرأســها الشــيخ
راشــد بــن حمــد الشــرقي ،حيــث ق ّدمــت الكثيــر مــن البرامــج والفعاليــات الثقافيــة واألنشــطة التــي
وضعــت إمــارة الفجيــرة علــى اخلارطــة الثقاف ّيــة واإلعالم ّيــة واألدب ّيــة والفن ّية.
حمد بن محمد الشرقي
جميــل أن يكــون احلاكــم متعل ًمــا مثق ًفــا متواض ًعــا ،تربطــه بشــعبه عالقــة تســودها
احملبــة واملــودة ،يتفاعــل مــع اجلميــع ،فيســعد لســعادتهم ويســعدون لســعادته،
يتبــادل معهــم التهانــي والتبريــكات فــي املناســبات املختلفــة.
وليــس غري ًبــا أن يحصــل صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو
املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة علــى ميداليــة اإلبــداع الذهبيــة التــي ُتنــح للملــوك
والرؤســاء مــن املنظمــة الدوليــة للملكيــة الفكريــة (وايبــو) تقديــراً لــدور ســموه
وإســهاماته فــي ترقيــة وتطويــر الفكــر والثقافــة والفنــون.
وكان طبيع ًيــا أن يصبــح هــذا النبــأ الــذي أعلــن عنــه فــي الثالــث مــن ديســمبر 2007
حديــث اإلمــارات العربيــة املتحــدة ودول اخلليــج ،بــل والــدول العربيــة أجمــع ،ملــا
لصاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة مــن عالقــات متميــزة ،تربطــه مــع فئــات املجتمــع
فــي تلــك الــدول ،مبختلــف رموزهــا الثقافيــة ،ولهــذه العالقــة جانبهــا املتصــل
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باملثقفــن واألدبــاء والكتّــاب والشــعراء
واإلعالميــن .ولعــل اســتعراض
اجلوانــب الشــخصية لصاحــب الســمو
الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي منــذ
نبوغــه دراســياً فــي املرحلــة االبتدائيــة
فــي بدايــة الســتينات ،وفــي مراحــل
التعليــم املختلفــة ،تكشــف لنــا بوضــوح
عــن شــغفة باملعرفــة ،فيســأل عــن
معلومــات خــارج املنهــج الدراســي،
فضـ ً
ا عــن اهتمامــه باجلانــب الثقافــي،
وإســهاماته وأنشــطته املدرســية املتميزة

التــي ع ّبــرت عــن نبــوغ مبكــر ،فــكان
يقتنــي العديــد مــن كتــب املعرفــة،
ويتــر ّدد علــى مكتبــة خالــد بــن الوليــد
التــي أسســها والــده فــي مــارس .1969
ومــن الواضــح أن اهتمــام والــده بإنشــاء
املكتبــة وتزويدهــا بالكتــب واملجــات
جعــل ســموه محبـاً لهــذا العمــل اجلليــل،
واكتســب جز ًءامهمــاً مــن ثقافتــه ،مــن
خــال مرافقتــه لوالــده ،ومجالســته فــي
مجلســه العامــر بالثقافــات املختلفــة،
فقــد كان والــده مح ًبــا للشــعر ولســماع
أخبــار العــرب؛ لــذا كان يســتمع بشــكل
دائــم إلــى إذاعــة صــوت العــرب التــي
تبــثّ مــن القاهــرة.
وبعــد التحــاق الشــيخ حمــد بالدراســة
فــي اململكــة املتحــدة ،أبــدى اهتمامــاً
ملحوظ ـاً باكتســاب الثقافــات املختلفــة،
إلــى جانــب حتصيلــه العلــوم الدراســية،
وذلــك مــن خالل تعــدد صالته وعالقاته
بالزمــاء واألصدقــاء ،فتنوعــت لديــه
مصــادر العلــم والثقافــة واملعرفــة بجميع
جلــي حرصــه
فنونهــا ،أكــ ّد علــى نحــو
ّ
علــى معرفــة كل جديــد ،وكان للمكتبــة
املدرســية دور بــارز فــي صقــل اجلانــب
الثقافــي لشــخصيته.
وكانــت مهــام عملــه كولــي للعهــد ووزيــر
للزراعــة والثــروة الســكمية ورحالتــه
اخلارجيــة فــي بدايــات حياتــه العمليــة
صقلــت كثيــراً مــن ثقافتــه ومعرفــه
لشــعوب العالــم وثقافتهــم وفنونهــم
وتعليمهــم.
فبــدأ احلاكــم الشــاب الطمــوح االهتمــام
باجلانــب الثقافــي لــدى طلبــة املــدارس
حيــث كان يــزود الــدارس بــكل مــا حتتــاج
إليــه ،بــل كان يرعــى ويدعــم األنشــطة
الثقافيــة املختلفــة التــي كانت تقام فيها،

ومنهــا تفقــد ســموه معــرض الرســومات
الــذي أقيــم فــي اخلامــس والعشــرين من
مــارس عــام  1976مبدرســة أم املؤمنــن
للبنــات ،حيــث أبــدى ســموه إعجابــه
الشــديد باملعروضــات التــي تضمنهــا
املعــرض ،وأشــاد بالنشــاطات واجلهــود
التربويــة التــي تبــذل فــي اإلمــارة،
وأوصــى ســموه القائمــن علــى هــذه
األنشــطة ،بتشــجيع الطالبــات لتقــدمي
املزيــد مــن اللوحــات الفنيــة والتميــز
فــي هــذا املجــال ،وبخاصــة أن الفجيــرة
تتمتــع مبناظر خالبة ،ميكن اســتثمارها
فــي رســم لوحــات فنيــة مميــزة ،حتكــي
قصــة املــكان والزمــان وتلتقــط صــوراً
مــن زوايــا مختلفــة للشــاطئ والبحــر،
وللنخيــل والبســاتني ،وللجبــال الشــاهقة
وجريــان األوديــة ،وكان تفقّــد ســموه
لهــذه الفعاليــة دعمــاً لهــذا املعــرض
الــذي اســتمر ســنوات عديــدة ويقــام
اليــوم فــي املــدارس املختلفــة.
وكان اهتمــام احلاكــم الشــاب بالــدور
الثقافــي كبيــراً ،فأشــاد بالعمــل الثقافــي
فــي الدولــة ،فــي كلمــة لــه مبناســبة
الذكــرى الثالثــة لقيــام دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة الــذي صــادف الثانــي
مــن ديســمبر عــام  .1974كمــا أشــاد
ســموه باإلجنــارات التــي حتققــت فــي
ظــل االحتــاد ،منوهــاً بحــرص القيــادة
الرشــيدة للدولــة علــى توفيــر كافــة
اخلدمــات للشــعب ،ومشــيراً إلــى تطــور
العمــل الثقافــي فــي دولــة اإلمــارات
بشــكل الئــق قائــ ً
ا :إن الســنوات
القادمــة ســوف حتمــل املزيــد مــن اخلير
والعطــاء فــي نواحــي احليــاة املختلفــة،
ومنهــا اجلانــب الثقافــي.
وفــي فبرايــر  1976وجــه ســموه الديــوان

كان للمكتب�ة
المدرسية دور
بارز في صقل
الجانب الثقافي
لشخصيت�ه

اهتـم سموه
بزيارة مراكز
البحوث
والتوثيق
العالمية
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األميــري بإقامــة املواســم الثقافيــة
ودعــوة كبــار رجــال الثقافــة والعلــم
واألدب فــي الوطــن العربــي للمشــاركة
فــي هــذه النــدوات واألمســيات ،التــي
خصــص لهــا قاعــة فــي الديــوان
األميــري ،وكان حريص ـاً علــى أن يكــون
فــي مقدمــة احلضــور ،إميانــاً منــه
بــدور الثفاقــة والعلــم فــي رقمــي األمم
والشــعوب .وفــي العاشــر مــن فبرايــر
 1976افتتــح معالــي أحمــد خليفــة
الســويدي املوســم الثقافــي للديــوان
األميــري فــي الفجيــرة مبحاضــرة حــول
سياســة الدولــة اخلارجيــة والقضايــا
الداخليــة ،وتنــاول معاليــه عــدة نقــاط
مــن بينهــا اجلهــود التــي بذلــت منــذ قيام
االحتــاد ،واإلجنــارات التــي حتققــت فــي
مجــال السياســة اخلارجيــة للدولــة
وإقامــة عالقــات وديــة مــع مختلــف دول
العالــم.
ثقافة
إن تشــجيع احلاكــم للثقافــة جعــل الكثير
مــن املؤسســات تتســابق فــي تقــدمي
اجلديــد واملفيــد فــي هــذا اجلانــب،
ومبــا أن احملاضــرات والنــدوات العلميــة
واالجتماعيــة كانــت مــن املظاهــر
الثقافيــة األكثــر انتشــاراً واتســاعاً
فــي فتــرة الســبعينات دون غيرهــا مــن
عناصــر الثقافــة األخــرى التــي بــرزت
مــع مــرور الزمــن الحقـاً ،وجدنــا اهتمــام
املؤسســات االجتماعيــة يتزايــد بهــذا
اجلانــب املهــم للثقافــة حيــث ال ميــ ّر
أســبوع دون إقامــة محاضــرة أو نــدوة،
وعلــى هــذا النهــج ســارت األنديــة
الرياضيــة ،ففــي الســادس والعشــرين
مــن أغســطس  1976افتتــح نــادي
العروبــة الرياضــي الثقافــي موســمه
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الثقافــي ،مبحاضــرة دينيــة لفضيلــة
الشــيخ عبــد الكــرمي الشــيحة رحمــه
اهلل ،وكان يعمــل قاضيــاً شــرعياً فــي
محمكــة الفجيــرة الشــرعية ،وكان
عنــوان احملاضــرة "دور اإلســام فــي
بنــاء الشــباب الصالــح" ،إذ حتــ ّدث
فيهــا عــن واجــب الشــباب جتــاه أمتــه
ووطنــه ،وقــد أقيــم فــي النــادي العديــد
مــن احملاضــرات االجتماعيــة والثقافيــة
والعلميــة.
خيــر دليــل علــى حــرص ســموه فــي
أن تأخــذ األنديــة الرياضيــة دورهــا
الثقافــي واالجتماعــي علــى الوجــه
األكمــل ،اســتقباله أعضــاء الفريــق
الثقانــي للنــادي األهلــي فــي الفجيــرة،
احلائــز علــى املركــز األول فــي املســابقة
الثقافيــة التــي نظمهــا نــادي دبــي
الرياضــي الثقافــي ،حتــت رعايــة
الشــيخ راشــد بــن محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم رحمــه اهلل ،ومبشــاركة  24ناديـاً
علــى مســتوى الدولــة .وقــ ّدم العقيــد
جمعــة الغاشــمي رئيــس مجلــس إداراة
النــادي كأس البطولــة حلاكــم الفجيــرة،
وتطــ ّرق خــال اللقــاء لنشــاط اللجنــة
الثقافيــة للنــادي ،ودورهــا فــي إبــراز
اجلوانــب الثقافيــة مــن خــال أنشــطة
النــادي املتنوعــة .وأثنــى صاحــب الســمو
حاكــم الفجيــرة علــى اإلجنــاز ،وأكــد
أهميــة اجلوانــب الثقافيــة واملعرفيــة
للفــرد واملجتمــع .وطالــب ســموه مــن
املتســابقني ضــرورة احملافظــة علــى
اإلجنــاز واالســتمرار فــي التّف ـ ّوق .وقــد
مثــل فريــق الفجيــرة الثقافــي الســيد
عبــداهلل قانــون أمــن الســر املســاعد
والدكتــور خالــد املــا والســيد عبــداهلل
شــاهني والســيد محمــد املــا.

اجلمعية الثقافية
فــي عــام  1990وجــه صاحــب الســمو
الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي
حاكــم الفجيــرة بإنشــاء جمعيــة الفجيــرة
الثقافيــة التــي حملــت علــى عاتقهــا
مســؤولية النشــاط الثقافــي فــي اإلمارة،
وترأســها ســعادة ســعيد بن ســعيد ،وكان
للجمعيــة نشــاط فكــري مميــز ،مــن
خــال النــدوات واحملاضــرات ،وتكــرمي
الــرواد فــي كافــة املجــاالت ،واملتفوقــن
فــي املراحــل الدراســية املختلفــة،
وشــهدت الســاحة ألول مــرة تكــرمي
احلاصلــن علــى املاجســتير والدكتــوراه.
وقــد شــمل نشــاط اجلمعيــة أيضــاً
تكــرمي كوكبــة مــن رواد الثقافــة واألدب
فــي اإلمــارات ،أمثــال :أحمــد خليفــة
الســويدي ،خالــد محمــد أحمــد ،حمــد
بوشــهاب ،عــارف اخلاجــة ،وغيرهــم،
لــذا فقــد اســتحقت اجلمعيــة بــأن تكــون
مــن أبــرز املنابــر الثقافيــة فــي الدولــة.
وبهــذا النشــاط الثقافــي املتميــز،
والــذي جــاء بدعــم مــن صاحــب الســمو
احلاكــم ،حصلــت اجلمعيــة علــى موقــع
بــارز فــي الســاحة الثقافيــة اإلماراتيــة،
أهلهــا فــي عــام  1999احلصــول
مــا ّ
علــى لقــب الشــخصية الثقافيــة فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،مــن
قبــل جائــزة العويــس لإلبــداع.
هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
فــي الثالــث مــن ديســمبر  2006أصــدر
صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمد
الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم
الفجيــرة مرســوماً أميريــا بإنشــاء هيئــة
الفجيــرة للثقافــة واإلعــام ،وحســب
املرســوم ،تهــدف الهيئــة إلــى رفــع

مســتوى األداء واملســاهمة الفاعلــة فــي
حتقيــق حيــاة إعالمية وثقافية حضارية
متميــزة ،عــاوة علــى دعــم بنــاء اإلنســان
وفــق القيــم العربيــة واإلســامية .كمــا
أصــدر ســموه مرســوماً أميريــا بتعيــن
الشــيخ راشــد بــن حمــد بــن محمــد
الشــرقي رئيسـاً لهيئــة الفجيــرة للثقافــة
واإلعــام .وفــي ديســمبر  2016أصــدر
ســمو الشــيخ راشــد بــن حمــد الشــرقي
رئيــس الهيئــة قــرارا بتعيــن ســعادة
حمـــدان كـــرم جـــال الكعبــي مديــ ًرا
عا ًمــا للهيئــة ،ويتكــون مجلــس إدارة
الهيئــة مــن الســادة :ســعادة محمــد
ســعيد الضنحانــي وســعادة املهنــدس
محمــد ســيف األفخــم وســعادة ســعيد
خلفــان برشــود وســعادة ناصــر محمــد
اليماحــي.
بقـــي عـزيـــزي القــارئ أن تعــرف أن
مكتبــة الشــيخ حمــد اخلاصــة بالقصــر
األميــري ،حتتـــوي علــى مجموعــة كبيــرة
مــن أمهــات الكتــب ،فــي املجــاالت
ويخصــص ســموه وقتــا
املختلفــة.
ّ
لقراءتهــا ،مــع حرصــه علــى تزويــد
املكتبـــة بــكل إصــدار جديــد .واجلديــر
بالذكــر أن املكتبــة اخلاصــة حتتــوي
علــى بعــض الدوريــات العربيــة ،وهــي
متسلســلة مــن العــدد األول ،إذ تصلــه
األعــداد إلــى يومنــا هــذا بانتظــام.
ويقـــول سـمـــوه :أنــا أقــرأ فــي األدب،
والكتــاب األقــرب إلــى نفســي هــو كتــاب
جواهــر األدب ..أنــا معجــب كثيــراً بهــذا
الكتــاب ألن فيــه الكثيــر مــن األشــياء
احلياتيــة التــي نعيشــها يق ّدمها بأســلوب
شــعري أو بغيــره.
وللشــيخ حمــد هوايــة ثقافيــة جميلــة،
هــي جمــع العمــات التاريخيــة .فمنــذ

أن كان طالبـاً ،حــرص علــى هذه الهواية
التــي يتعــرف املــرء مــن خاللهــا علــى
تاريــخ األمم والشــعوب ،وعلــى ثقافتهــا
واقتصادهــا .وحتتــوي مجموعــة ســموه
علــى عمــات تاريخيــة نــادرة لكثيــر
مــن العصــور واألزمنــة .كمــا أن
سموه يهتـــم بزيارة مراكز البحوث
والتوثيــق العامليــة ،إلــى جانــب
املكتبــات العامليــة الكبــرى،
مخصصــاً وقتــاً لزيارتهــا،
ومعرفــة اجلديــد مــن
محتوياتهــا ،لــذا فليــس
علــى
مســتغربا
شــخصية محبــة للعلم
والثقافــة ،باحثــة عــن
املعرفــة ،ومســاندة
لــكل مــا مــن شــأنه
أن يدعــم العلــوم
واآلداب وينميهــا،
أن حتصــل علــى
ميداليــة اإلبــداع
الذهبيــة التــي
متنــح للملــوك والرؤســاء مــن املنظمــة
الدوليــة للملكيــة الفكريــة (وايبــو) .هــذه
اجلائــزة الرفيعــة مــن منظمــة ثقافيــة
عامليــة ،تعنــى بالثقافــة بالدرجــة األولى،
وتراقب اهتمامات الصفـــوة مـــن ملـــوك
وحـــكام ورؤســـاء باعتبارهم رعاة الفكر
والثقافــة فــي بالدهــم.
وبهــذه املناســبة فقــد تلقـــى ســموه
أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات
علــى هــذا اإلجنــاز العاملــي فــي
مجــال الفكــر والثقافــة ،مــن األدبــاء
واملفكريــن واإلعالميــن ومــن عامــة
الشــعب متمنــن لســموه موفــور
الصحــة والســعادة ،ودوام التقــدم

لدعــم املجــاالت الثقافيــة واملعرفيــة
فــي الدولــة .وفــي الثالــث مــن ديســمبر
 2007أشــاد الســيد كامــل إدريــس
املديــر العــام للمنظمــة الدوليــة للملكيــة
الفكريــة بصاحــب الســمو الشــيخ حمـــد
بـــن محمــد الشــرقي مؤكــدا اعتــزاز
املنظمــة مببــادرات ســموه للمحافظــة
علــى التــراث واهتمامــه اخلــاص
باألنشــطة والفعاليــات احمللية والدوليـــة
كـافـــة التـــي تنظمهـــا إمــارة الفجيــرة
ودولــة اإلمــارات ودوره املتعاظــم فــي
التعريــف مبفاهيــم امللكيــة الفكريــة.
المصدر :كتاب سيرة حاكم
للكاتب مراد عبدالله البلوشي

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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تاريخ و وطن

اآلثار الشاهدة على
تاريخ الفجيرة
حظيــت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة منــذ منتصــف خمســينات القرن العشــرين
باهتمــام علمــاء اآلثــار الغربيــن ،نظــ ًرا لتزايــد األهميــة العامليــة للمنطقــة مــن
الناحيتــن االقتصاديــة واالســتراتيجية ،إذ شــهدت حضــو ًرا قويــا لبعثــات التنقيــب
اآلثــاري ،واهتما ًمــا مكث ًفــا بالدراســات والبحــوث املختصــة بهــا.
تبــدأ قصــة االكتشــافات األثريــة فــي دولــة اإلمــارات عندمــا عثر (تاميــل هايالرد)،
ممثــل شــركة أبوظبــي النفطيــة علــى مجموعــات مــن أكــوام احلجــارة فــي جزيــرة
وجــه املغفــور لــه الشــيخ شــخبوط بــن ســلطان
أم النــار ،بإمــارة (أبوظبــي) .وعندهــا ّ
آل نهيــان ،،حاكــم إمــارة أبوظبــي حينــذاك ال ّدعــوة لفريــق اآلثــار الدمناركــي الــذي
كان يعمــل فــي البحريــن .وفــي الثانــي مــن فبرايــر مــن عــام  1959قــدم الفريــق
الدمناركــي برئاســة "ب .غلــوب"" ،ومجيفــري" "بيبــي" ،1إلــى املوقــع الــذي شــخّ ص
تبــن أنهــا مقابــر جماعيــة شــ ّيدها
فيــه «تاميــل ،أكــوام احلجــارة ،وبدراســتها ّ
ســكان املنطقــة قدميــا ،وأطلــق عليهــا مصطلــح مقابــر "أم النــار".
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وســرعان مــا دفعــت نتائــج بعثــة اآلثــار
الدمناركيــة فــي أم النــار ،املغفــور لــه
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان،
وكان حينــذاك نائــب احلاكــم العــن،
إلــى دعــوة الفريــق الدمناركي الكتشــاف
مقابــر أخــرى مماثلــة بالقــرب مــن
مدينــة العــن ،وكشــفت التنقيبــات
األثريــة حينهــا عــن مئــات املقابــر فــي
«جبــل حفيــت ،التــي تــؤرخ بأواخــر
األلــف الرابعــة قبــل امليــاد.
امتــد االســتطالع الدمناركــي فيمــا بعــد
وشــمل مختلــف مواقــع األثــار داخــل
حــدود الدولــة فحظيــت إمــارة الفجيرة،
كغيرهــا مــن اإلمــارات باهتمــام كبيــر
لــدى املؤسســات وهيئــات اآلثــار العامليــة

مــن مختلــف األقطــار بحلــول عــام
 1962بــدأت رحلــة االكتشــافات األثريــة
فــي الفجيــرة ،عندمــا عثــر بعــض
املراســلني الهليــه مبدينــة دبــا علــى لقــى
أثريــة متنوعــة تشــمل أدوات مصنوعــة
مــن احلجــر الناعــم والفخــار وبعــض
الســهام البرونزيــة ،باإلضافــة إلــى
بقايــا عظــام أدميــة ،وحينهــا قــدم فريــق
اآلثــار الدمناركــي إلــى اإلمــارة برئاســة
"بيبــي" ،2مــن أجــل إلقــاء نظــرة علــى
املوقــع ،وســرعان مــا تبــن مــن خــال
الفحــص املبدئــي لهــذه املوجــودات أنــه
قبــر جماعــي ،أُرخــت محتوياتــه باأللــف
الثانــي واألول قبــل امليــاد.
وفــي نهايــة ســتينات القــرن املاضــي
قامــت األثريــة "ياتــرس دي كاردي
 B de Cardi "3بإجــراء مســوحات أثريــة
بإمــارة الفجيــرة ،أســفرت عــن حتديــد
بعــض املواقــع األثريــة بقريــة البديــة،
دون إجــراء تنقيبــات فــي هــذه املواقــع.
وفــي منتصــف ســبعينات القــرن
املاضــي ،قامــت بعثــة اآلثــار العراقيــة
والتــي كانــت تعمــل حتــت إشــراف دائــرة
اآلثــار والســياحة فــي العــن ،ببعــض
التحريــات األثريــة فــي إمــارة الفجيــرة،
حيــث أجــرت بعــض املســوحات األثريــة

لعــدد مــن السالســل اجلبليــة القريبــة
مــن املدينــة ،وقــد ركــزت البعثــة
أعمالهــا فــي قريتــي قدفــع» و«مربــح»،
وعلــى الرغــم مــن أن النتائــج لــم تكــن
مشــجعة إال أنهــا اهتــدت إلــى بقايــا
مســتوطنة مــن  -اإلســامي احلديــث
فــي قريــة "قدفــع" . 4وفــي األراضــي
الواقعــة بــن قريتــي "وم" و"ضنحــة"
اجلبليتــن بالقــرب مــن مدينــة "دبــا"،
كشــف املســح األثــرى الــذي أجــراه كل
مــن "وليــد ياســن التكريتــي" والفكانــك
كــوكل ،فــي عــام  1984عــن مجموعــة
مقابــر يرجــح مــن خــال طرازهــا أنهــا
ترجــع بتاريخهــا إلــى األلــف الثالــث
ق.م.5
وفــي عــام  1986وبينمــا كان أحــد
املزارعــن فــي قريــة قدفــع يقــوم
باحلفــر فــي أرضــه الزراعيــة ،إذا بــه
باملصادفــة يكتشــف قبـ ًرا جماع ًيــا علــى
شــكل حــدوة حصــان ،ويحتــوي علــى
أعــداد كبيــرة مــن املــواد األثريــة ،وعلــى
الفــور ثــم االتصــال بالديــوان األميــري
فســارع إلــى االتصــال بدائــرة اآلثــار
والســياحة فــي العــن ،التــي أوفــدت
خبيــ ًرا هــو "وليــد ياســن التكريتــي"
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تاريخ و وطن

ليفحــص
املوقــع ،حيــث
مت اســتخراج
مجموعــة مــن
القطــع األثريــة
بلــغ
الثمينــة،
مجموعهــا مــا
يقــارب اخلمســمئة
وخمســن قطعــة.6
وســرعان مــا أبــدى
الســمو
صاحــب
الشــيخ حمــد بــن
محمــد الشــرقي عضــو
املجلــس األعلــى حاكــم
الفجيــرة اهتما ًمــا بال ًغــا بهــذه
اآلثــار ،وزار املوقــع الــذي مت
اكتشــافه وجــرى التنقيــب فيــه ،ثــم
أمــر ســموه بإنشــاء متحــف فــي اإلمــارة
يضــم هــذه املكتشــفات الثمينــة .وفــي
شــهر يونيــو مــن عــام  1989متــت
صيانــة هــذا املوقــع بالتعــاون مــع إدارة
اآلثــار والســياحة فــي العــن وأعيــد
بنــاؤه ليتســنى للباحثــن دراســة شــكله
الهندســي.
وخــال بعــض الزيــارات التــي كان
يقــوم بهــا «وليــد ياســن التكريتــي ،إلــى
املســجد األثــري فــي قريــة "البديــة"،
وأثنــاء فحــص األبــراج احمليطــة بــه
والرســومات املنقوشــة علــى احلجــر
الحــظ وجــود بقايــا أبنيــة داخــل املقبــرة
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الواقعــة خلــف املســجد فــي املنطقــة
الســهلية ،وحــن فحــص هــذه األبنيــة
تعــرف علــى أحدهــا حيــث بــدا لديــه من
خــال شــكله وطريقــة بنائــه أنــه مدفــن
مــن مدافــن األلــف الثانــي ق.م.
ســنحت فرصــة العمــل بهــذه القريــة
فــي عــام  1987حيــث وضعــت دائــرة
اآلثــار والســياحة بالعــن برنامجــاً
للعمــل فــي إمــارة الفجيــرة بالتعــاون
مــع الديــوان األميــري فيهــا .ومت تنفيــذ
هــذا البرنامــج مــن قبــل الباحــث وليــد
ياســن .وأســفرت التنقيبــات عــن
اكتشــاف خمســة مواقــع أثريــة ،مت
التنقيــب فــي ثالثــة منهــا وهــي( :بديــة )
و(بديــة  )2و(بديــة .7)5
أثــارت هــذه االكتشــافات األثريــة
املتالحقــة اهتمــام بعــض البعثــات
األوروبيــة ،مثــل مؤسســة «ليختنشــتاين
 ،Liechlensteinالسويســرية التــي وقعت
اتفاقيــة مبدئيــة مــع حكومــة الفجيــرة
للتنقيــب واملســح فــي  15إبريــل مــن
عــام  .)8(1987وعلــى الفــور بــدأ فريــق
اآلثــار السويســري فــي العــام نفســه
بإجــراء تنقيباتــه فــي اإلمــارة برئاســة
بييــر كربــود  P. Corbud. 9وأســفرت
التنقيبــات عــن اكتشــاف مجموعــات
مــن املقابــر فــي «وادي الفــي» وأخــرى
عنــد موقــع «طريقــة يعــد» فــي الــوادي
نفســه .
نقــب الفريــق السويســري لآلثــار
فــي عــام  1988فــي منطقــة «البثنــة»
وأســفرت أعمالــه عــن اكتشــاف العديــد
مــن املقابــر ،لعــل أشــهرها املقبــرة
اجلماعيــة التــي تأخــذ شــكل حــرف T
باإلجنليزيــة ،باإلضافــة إلــى التنقيــب
فــي حصــن "البثنــة". 10

وحظيــت هــذه االكتشــافات األثريــة
باهتمــام ومتابعــة صاحــب الســمو
الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي،
الــذي رأى ضــرورة إنشــاء قســم خــاص
باآلثــار مــن أجــل احملافظــة علــى تــراث
وآثــار األجــداد ،ومــن أجــل التأكيــد
علــى الهويــة الثقافيــة واحلضاريــة
ألبنــاء الفجيــرة ،أمــر ســموه فــي
العــام  1988باســتحداث قســم خــاص
فــي الديــوان األميــري ،وســرعان مــا
أعطــى توجيهاتــه بإنشــاء متحــف فــي
املضيــف القــدمي للحكومــة ،الــذي تطــور
بعــد ذلــك إلــى متحــف الفجيــرة الــذي
تكمــن أهميتــه فيمــا يض ّمــه مــن قطــع
أثريــة تــؤرخ حلقــب طويلــة مــن الزمــن
القــدمي ،ويعــ ّد مــن أهــم املتاحــف فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
نشــأت فكــرة إنشــاء متحــف الفجيــرة
فــي بدايــة الســبعينات مــن القــرن
املاضــي ليضــم مــا اكتشــفته البعثــات
األثريــة التــي تعاقبــت علــى اإلمــارة،
إذ أنشــئ فــي البدايــة متحــف صغيــر،
عبــارة عــن غرفــة واحــدة ملحقــة
مبكتبــة خالــد بــن الوليــد العامــة التــي
أنشــئت عــام  1969وكان حتــت إشــراف
الديــوان األميــري ،ويضــم بعــض األنــواع
مــن األســلحة واألوانــي الفخاريــة
والنقــود وأدوات الزراعــة.
فــي  27مــن مايــو عــام  1991أصــدر
صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن
محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى
حاكــم الفجيــرة قــراراً يقضــي بإنشــاء
إدارة للتــراث واآلثــار مــن أجــل احلفــاظ
علــى تــراث اإلمــارة املتمثــل فــي القــاع
واحلصــون واملســاجد األثريــة القدميــة،
وصيانــة املتحــف ومقتنياتــه واإلشــراف

علــى التنقيبــات األثريــة باإلمــارة .وقــد
قامــت إدارة التــراث واآلثــار بإعــادة
هيكلــة املتحــف ،الســتيعاب القطــع
األثريــة التــي أســفرت عنهــا أعمــال
التنقيــب األثــري باإلمــارة.
وفــي  30مــن نوفمبــر عــام 1991
افتتــح صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة
املتحــف رســم ًيا ،وكان حينهــا يتكــون
مــن قاعــة كبيــرة لعــرض القطــع
األثريــة والتراثيــة .وفــي عــام 1998
انتهــت إدارة التــراث واآلثــار مــن
عمليــات التوســعة باملتحــف ،بإنشــاء
قاعتــن كبيرتــن لآلثــار وثــاث قاعــات
للتــراث ،كمــا مت إنشــاء قســم للترميــم،
ومختبــر ،وقســم آخــر لعمليــات التنقيب
عــن اآلثــار .وكان لتعليمــات ســموه أثــر
بالــغ األهميــة لــدى بعثــات التنقيــب عــن
اآلثــار ،فاســتقدم العديــد منهــا ،ونخص
بالذكــر :بعثــة اآلثــار السويســرية،
والفرنســية ،واألســترالية،
واألملانيــة وغيرهــا
.األول ق.م وبني

عامــي  1993 1992قامــت بعثــة اآلثــار
السويســرية بالتنقيــب فــي حصــن
«مضــب» ،وأســفرت أعمالهــا عــن
اكتشــاف العديــد مــن املخلفــات األثرية،
وبنــاء علــى مــا مت اكتشــافه يرجــع
تاريــخ احلصــن إلــى حــدود األلــف األول
ق.م. 11
وفــي منطقــة جبــل "وم" أســفرت
عمليــات املســح األثــري بواســطة فريــق
اآلثــار األســترالي عــام  1994عــن
اكتشــاف مجموعــة كبيــرة مــن املقابــر
املقببــة الشــكل ،والتــي يعــود تاريخهــا
إلــى حــدود األلــف الثالثــة ق.م 12وفيمــا
بــن عامــي  1997 . 1996ومبوجــب
إتفاقيــة التبــادل العلمــي املشــترك مــع
إدارة التــراث واآلثــار واملتاحــف فــي
اإلمــارة ،قامــت بعثــة آثــار أســترالية
بالتنقيــب فــي موقــع "أوحلــة" ،وأســفرت
أعمــال التنقيــب عــن اكتشــاف بقايــا
حصــن كبيــر يــؤرخ باأللــف األول ق.م،
باإلضافــة إلــى اكتشــاف عــدد مــن
املقابــر التــي تــؤرخ بحــدود األلــف
الثالثــة ق.م. 13
وبالتعــاون مــع إدارة اآلثــار والتــراث

بحكومــة الفجيــرة ،بــدأت بعثــة آثــار
فرنســية تتبــع املركــز الفرنســي
الوطنــي للبحــوث العلميــة ()CNRS
برنامجــا مــن أجــل
برئاســة «بينوســت»
ً
البحــث والدراســة فــي أمنــاط وطــرق
اســتخدام منطقــة «البثنــة» فــي العــام
،2000واســتمرت حتــى العــام .2005
علــى مرحلتــن :األولــى :أجــرت
خاللهــا تنقيبــات واســعة فــي احلصــن.
والثانيــة :أســفرت عــن اكتشــاف بقايــا
بنائيــة ملعبــد.
وقامــت إدارة التــراث واآلثــار بإمــارة
الفجيــرة بإجــراء املزيــد مــن التنقيبــات
األثريــة فــي املواقــع املنتشــرة فــي أنحــاء
اإلمــارة ،حيــث عمــل الفريــق احمللــي
التابــع لــإدارة برئاســة الباحــث صــاح
علــي حســن علــى املزيــد مــن التنقيبــات
ولــم يدخــر جهــداً فــي ســبيل اكتشــاف
تــراث األجــداد .وذلــك حرصــاً منهــا
علــى كتابــة تاريخنــا وإبــراز ماهيتــه
احلضاريــة لتكــون خيــر شــاهد
علــى عظمــة األجــداد.

المصدر:
كتاب تاريخ الفجيرة شواهد ودالئل أثرية
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شاطىء المظالت
يعــد شــاطىء المظــات الوجهــة األولــى مــن نوعهــا علــى
الســاحل الشــرقي ،حيــث يوفــر الشــاطىء تجربــة ترفيهيــة
شــاملة تضــم العديــد مــن المناطــق الجذابــة المناســبة
للعائــات ،كمنطقــة ألعــاب األطفــال و المالعــب و مســارات
المشــي و الجــري و مالعــب تنــس البــادل و المطاعــم و
الكافيهــات التــي يمكنكــم الجلــوس فيهــا و االســتمتاع
بالمناظــر الخالبــة للشــاطىء ،كمــا تتوفــر مســاحات خضــراء
للنزهــات و العائــات.
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مسار القمم السبع
يقــع المســار فــي حديقــة العلــم عنــد مدخــل الفجيــرة ،و يمتــد
لمســافة  1.9كــم و ارتفاعــه  71متــر ،و توجــد علــى كل قمــة
فــي المســار قلعــة صغيــرة تمثــل إمــارة مــن اإلمــارات الســبع ،و
يضــم المســار درج التحــدي و حديقــة العلــم المهيئــة للعائــات،
كمــا تــم تجهيــزه بحيــث يناســب أصحــاب الهمــم و تــم تخصيــص
مســارات داخــل الجبــال للمحترفيــن و الهــواة .
المصدر:
المنصة السياحية الرسمية إلمارة الفجيرة
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شبابنا يصنعون
المستقبل

جاسم هيكل البلوشي
رئيس مجلس الفجيرة للشباب
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إن شــباب دولــة اإلمــارات العربيــة
ّ
املتحــدة يحظــى بدعــم واهتمــام كبيريــن مــن
حكومتنــا وقيادتنــا الرشــيدة فــي كافــة اجلوانــب،
وهــو ليــس باألمــر اجلديــد ،بــل منــذ بــدء تأســيس
الدولــة علــى يــد الوالــد الراحــل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل
نهيان"ط ّيــب اهلل ثــراه" وإلــى يومنــا احلاضــر حتــت رايــة صاحــب
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد ال نهيــان رئيــس الدولــة "حفظــه اهلل
وإن كثيــرا مــن املبــادرات إ ْن لــم تكــن جميعهــا ر ّكــزت بشــكل
ورعــاه" ،حتــى ّ
أو بآخــر علــى فئــة الشــباب إدراكا بقــدرات الشــباب اإلماراتــي علــى املضــي
بعيــدا بتحملــه ملســؤوليته ،ومنهــا اســتحداث وزارة تُعنــى بالشــباب ومؤسســات
كثيــرة ،حتــى تســلم شــباب اإلمــارات مهــام كبيــرة ومســؤوليات ذات شــأن كبيــر
أوصلتــه لتح ُّمــل مســؤوليات احلقائــب الوزاريــة ،ومــن هنــا أقــول نحــن أمــام
فرصــة ثمينــة لنســاهم ببنــاء وطننــا كمــا تريــد حكومتنــا ويتطلــع إليــه أصحــاب
الســمو الشــيوخ ،وهــذه الفرصــة رمبــا لــم يســتفد منهــا جيــل الثمانينــات أو
التســعينات ،والتســاؤل هنــا كيــف يجــب أن نســتثمر هــذا الدعــم الالمحــدود،
واجلــواب علينــا فــي البدايــة أن نع ـزّز اإلحســاس باملســؤولية واألمانــة امللقــاة

علــى عاتــق شــباب اإلمــارات ،ثــم
علينــا أن نفهــم ونســتوعب املســؤولية
امللقــاة علــى عاتقنــا وأن نكــون علــى
قــدر الــدور املنــاط ِبنَــا ،كمــا ويجــب
علينــا التحلــي بالثقــة لتعزيــز قيــم
الشــاب اإلماراتــي بــل ونقلهــا إلــى
العامليــة.
شــبابنا يحمــي قيمــه األصيلــة
قيمنــا األصيلــة هــي أغلــى مــا منلــك
وهــي التــي قامــت عليهــا الدولــة والتــي
حتمــي مجتمعنــا اليــوم ،وســتبقى
معنــا مــا دامــت احليــاة مســتمرة
لبنــاء مســتقبل الدولــة ،ألنهــا قيــم
راســخة منــذ  2000ســنة ورثناهــا
عــن األجــداد واآلبــاء واملؤسســن
الذيــن بنــوا هــذه الدولــة علــى مبــادئ
متينــة وأصيلــة قــادرة علــى جتــاوز
جميــع التّح ّديــات وجتعــل شــبابنا
واع مبســؤولياته وواجباتــه جتــاه
وطنــه وأســرته ومجتمعــه ،فشــبابنا
مســؤول عــن حمايــة هــذه القيــم
املتمثلــة بالــوالء واالنتمــاء واالحتــرام
والعطــاء والتســامح واالجتهــاد
والتواضــع واإليجابيــة وغيرهــا،
فنحــن علــى نهــج قيادتنــا تعلمنــا فهــم
غرســوا فــي نفوســنا حــب اإلمــارات
والبــذل والعطــاء والتمســك بالتقاليــد
الســامية ،وســنعمل جاهديــن علــى
حمايــة هــذه القيــم وجتســيدها
لتعزيــز مســيرة التنميــة واإلجنــاز
والعطــاء.
هكــذا يجــب أن نكــون
ومــن هــذا املنطلــق فــإن رســالتي
إلخوانــي الشــباب وأخواتــي الشــابات
هــي يجــب أن تكــون أفكارنــا بنــاءة
وأهدافنــا طموحــة ،كمــا ويجــب أن

تكــون اســتثنائية كرؤيــة حكومتنــا
وقيادتنــا ،ألنــه هكــذا يجــب أن نكــون،
فيجــب علينــا احلــرص علــى أن نكــون
أفــرا ًدا منتجــن فــي مجتمعنــا وأن
نســاهم فــي مســيرة التنميــة بالدولــة
وان نكــون الداعــم األول والرئيســي
للمبــادرات التــي تطلقهــا الدولــة،
ونســعى إلــى حتقيــق ورفــع املؤشــرات
الوطنيــة التــي تســعى لهــا حكومتنــا ُك ٌل
فــي مجالــه ،وأن نكــون أســباب جنــاح
تطلعــات حكومتنــا فــي كل شــيء،
وأن يكــون لنــا دو ٌر أكبــر فــي جنــاح
املعــارض واملؤمتــرات والفعاليــات
الوطنيــة والعامليــة التــي تقــام علــى
أرضنــا احلبيبــة ،فباملشــاركة ندعــم
جنــاح األحــداث وبالتفاعــل نزيدهــا
رونقــا وبالتســويق لهــا نروجهــا للعالــم
أجمــع ،فنحــن أســاس النجــاح ونحــن
األمــل الــذي تبنــي عليــه الدولــة
أحالمهــا وتطلعاتهــا.
نحــن (عيــال زايد)
يكفينــا فخــرا أننــا أبنــاء زايــد وأن
العالــم ينظــر إلينــا بنظــرة الواثــق
الناجــح الطمــوح ابــن الدولــة املتجــددة
املفعمــة بالنشــاط واحلــب والتســامح،
يكفينــا فخــرا أن املؤســس الراحــل
آمــن بقدراتنــا وعلّــق علينــا اآلمــال
الكبيــرة ،لذلــك يجــب علينــا أن
نكــون القــدوة احلســنة وأصحــاب
الســمعة الطيبــة الســيما فــي
برامــج التواصــل االجتماعــي فــي
ظــل االنحطــاط األخالقــي التــي
تشــهده بعــض هــذه البرامــج
وتهميشــها لقيــم املجتمعــات
وهدمهــا ،ممــا يدعوننــا أن
نكــون علــى قــدر املســؤولية

علين�ا التحلي
بالثقة لتعزيز قيم
الشاب اإلماراتي
ونقلها إلى
العالمية

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

37

حروف و ثقافة

والثقــة واكتســاب احتــرام اجلميــع
فنحــن ســفراء وأمنــاء علــى ســمعة
الوطــن وحمايــة املجتمــع.
مجلــس الفجيــرة للشــباب  ..جناحــات
مســتمرة ودعــم ال محــدود
عنــد احلديــث عــن مســيرة الشــباب
وعطائهــم وحماســهم فالبــ ّد مــن
اإلشــارة إلــى دور مجالــس الشــباب
احملليــة التــي تعمــل مــن أجــل
الشــباب وبســواعد الشــباب فــي
مختلــف إمــارات الدولــة لتكــون هــذه
املجالــس النمــوذج األفضــل
لالســتثمار فــي الشــباب
خلدمــة الوطــن وحمــل
وإن
رايــة املســتقبلّ ،
تشــكيل مجلــس
ا لفجيــر ة
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للشــباب فــي دورتــه اخلامســة
لعــام  2021-2022مــا هــو
إال اســتمرار للنجاحــات
املتحققــة فــي القطــاع
الشــبابي بإمــارة الفجيــرة
مــن خــال تصميــم
مبــادرات
وتنفيــذ
تهــدف إلــى متكــن
الشــباب واســتثمار
طاقتهــم وتعزيز روح
االنتمــاء والــوالء
لديهــم ،ويحظــى
مجلســنا الشــبابي
فــي دورتــه احلاليــة كاملجالــس
الســابقة بدعــم ال محــدود ومتكــن
مــن قبــل ســمو الشــيخ محمــد بــن
حمــد الشــرقي  -ولــي عهــد الفجيــرة
(حفظــه اهلل ورعــاه) ،فتعجــز الكلمــات
عــن وصــف ســموه ،فهــو قائــد ملهــم
صاحــب روح إيجابيــة وشــبابية قــادرة
علــى شــحذ همــم الشــباب ،فارتقــى
بالشــباب إلــى أرقــى مســتويات
الفكــر والبنــاء واإلبــداع واالبتــكار
املســتقبل
واستشــراف

وصناعتــه ،فهــو مصــدر اإللهــام
والقــدوة للشــباب ،فتعلمنــا منــه بــذل
الوقــت واجلهــد وغــرس حــب العمــل
وإن فلســفة
مــن أجــل تقـ ّدم اإلمــاراتّ ،
ً
التغييــر والتطويــر راســخة دائمـا لــدى
ســموه ،فــي ظــل القيــادة احلكيمــة
لــدى ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ
حمــد بــن محمــد الشــرقي  -حاكــم
الفجيــرة حفظــه اهلل ورعــاه ،فســمو
ولــي العهــد قائــد حقيقــي فــي التغييــر
نحــو األفضــل ،المســنا ذلــك مــن
خــال دعــم ســموه ملبــادرات املجلــس
وحضورنــا للجلســات النقاشــية التــي
مت تنفيذهــا مبجلــس محمــد بــن حمــد
الشــرقي للشــباب.
واعتمــد ســمو ولــي العهــد (حفظــه
اهلل) مجموعــة مــن املبــادرات
واألنشــطة الشــبابية اخلاصــة
مبجلــس الفجيــرة للشــباب 2021-
 2022مــن خــال اللقــاء امللهــم مــع
ســموه ،بحيــث تســير

املبــادرات الشــبابية املعتمــدة مــن
قبــل ســموه وفــق النمــوذج اإلماراتــي
فــي العمــل الشــبابي لتلبيــة تطلعــات
الشــباب واحتياجاتهــم وبلمســاتهم
وبــروح اإلمــارة وجمــال مرافقهــا
وخدماتهــا ،ومــن أهمهــا تنفيــذ مبــادرة
(متشــية الفجيــرة الفوتوغرافيــة)
التــي قدمــت إثــراء بصــري جديــد
يعتبــر األول مــن نوعــه فــي إبــراز
الشــباب ملفــردات الطبيعــة وجماليــة
إمــارة الفجيــرة بعدســات مصوريــن
هــواة ومحترفــن مــن مختلــف
إمــارات الدولــة ،ولــم يغفــل املجلــس
أهميــة ودور اجللســات النقاشــية
وأثرهــا علــى الشــباب فنظــم العديــد
مــن اجللســات النقاشــية للشــباب
ومنهــا اســتضافة ســعادة /صابريــن
اليماحــي -عضــو املجلــس الوطنــي
االحتــادي بجلســة حواريــة بيــوم

املــرأة اإلماراتيــة لتناقــش اســتعراض
التجربــة البرملانيــة الناجحــة للمــرأة
االماراتيــة ،وتنفيــذ املجلــس جللســة
شــبابية أخــرى مبعــرض إكســبو دبــي
 2020ناقــش فيهــا دور الشــباب فــي
تعزيــز جناحــات اســتضافة احلــدث
الدولــي الفريــد مــن نوعــه (إكســبو
 ،)2020باإلضافــة إلــى دعــم مجلــس
الفجيــرة للشــباب رواد ورائــدات
األعمــال الشــباب مــن خــال إطــاق
معســكر الفجيــرة لريــادة األعمــال
الــذي ّ
مت تنفيــذ أول أنشــطته بعقــد
ورشــة شــبابية بعنــوان (الفرنشــايز
طريــق ريــادة األعمــال) حضرهــا ر ّواد
ورائــدات األعمــال والشــباب املهتمــون
مبجــال ريــادة األعمــال ،باإلضافــة
إلــى املبــادرات التــي ســيتم تنفيذهــا
خــال العــام احلالــي والتــي تدعــم
توجهــات وتطلّعــات احلكومــة.
ّ

نحن سفراء
وأمناء على
سمعة الوطن
وحماية
المجتمع
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البرلمان وشباب
المستقبل
• نبــدأ مقالنــا مبقولــة املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان
– رحمــه اهلل  -إن الشــباب هــم الثــروة احلقيقيــة ،وهــم درع األمــة
والســياج الــذي يحميهــا مــن أطمــاع الطامعــن.
وســيفها ّ

فيصل سعيد الحفيتي
نائب رئيس مجلس الفجيرة
للشباب
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هــذه املقولــة التــي يتضــح مــن خاللهــا العديــد مــن املعانــي واملفاهيــم
والتــي تؤكــد بــأن الشــباب هــو ثــروة أي دولــة وهــم درعهــا وســيفها
الــذي يحميهــا ،دائمــا أتذكــر هــذه املقولــة عندمــا أبــدأ حديثــي عــن
الشــباب ودورهــم فــي املجتمــع ،اليــوم ومــن خــال مقالي ســوف أسـلّط
الضــوء نوعــا مــا علــى دور الشــباب فــي البرملانــات ،وذلــك لكــون دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة لديهــا رؤية من خالل قادتهــا وهي االهتمام
بالشــباب ومتكينهــم وتســهيل ك ّل متطلباتهــم نحــو العمــل ،وأتذكــر مــا
قالــه صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولة،
حفظــه اهلل ،فــي أول خطــاب لــه فــي املجلــس الوطنــي
االحتــادي فــي افتتــاح دور االنعقــاد العــادي
األول مــن الفصــل التشــريعي الرابــع عشــر:
«إن سياســاتنا التعليميــة والصحيــة ،والرياضيــة
والشــبابية ،ومــا أعلنــاه مــن برامــج وتشــريعات
لدعــم الثقافــة وتنميــة األســرة واملجتمــع وإقامــة
العــدل وتوفيــر األمــن ،هــي ركائــز أساســية
في مشــروع النهضة الذي نصبو إليه،
ونســعى إلدامتــه ،فالرفــاه الــذي
نتطلــع لــه ال ميكــن حتقيقــه،
أو ضمــان اســتمراره ،دون
إنســان منتــم ،ماهــر ،منتــج،
مثقــف ،ملتــزم بالقيــم واملثــل
واألخــاق ،معتــد بعقيدتــه،

معتــز بدولتــه وخصوصيتــه ،قــادر علــى
قبــول اآلخــر ،واالنفتــاح علــى ثقافتــه
 .حيــث كان يركــز دائمــا علــى تواجــد
وإشــراك الشــباب ووضــع التشــريعات
التــي تخــدم هــذا القطــاع .
لقــد ســعدت كثيــرا فــي االنتخابــات
األخيــرة للمجلــس الوطنــي االحتــادي
مبشــاركة عــدد كبيــر مــن الشــباب ســواء
كان للترشــيح أو االنتخــاب ،وهــذا يعكس
دور القيــادة فــي متكينهــم وكذلــك ثقافــة
املجتمــع وأهميــة البرملــان فــي كل دولــة .
كمــا حظيــت املرشــحة هنــد حميــد بــن
هنــدي العليلــي لتكــون أصغــر األعضــاء
ســناً ،حيــث فــازت فــي االنتخابــات
البرملانيــة التــي متــت فــي عــام 2019
وكانــت تبلــغ  28عامــاً ،وجــاءت دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة فــي املرتبــة
الثانيــة عربيــاً بعــد جمهوريــة مصــر
العربيــة فــي تصنيــف أصغــر البرملانيــن
ســناً علــى املســتوى اإلقليمــي
وحقّقــت الدبلوماســية البرملانيــة
اإلماراتيــة إجنــازاً مهم ـاً علــى املســتوى
البرملانــي العاملــي مبوافقــة االحتــاد
البرملانــي الدولــي علــى مقتــرح تقدمــت
بــه الشــعبة البرملانيــة للمجلــس الوطنــي
االحتــادي ،بإنشــاء «منتــدى للشــباب
البرملانيــن»
ّ
فاملطلــع علــى أخبــار وتقاريــر املجلــس
الوطنــي االحتــادي والقــارئ إلحصائيــات
انتخابــات املجلــس يــرى وبشــكل ملحــوظ
دور الشــباب ومشــاركتهم وكذلــك
متكينهــم للعمــل البرملانــي والــذي يعــ ّد
اليــوم مــن األعمــال التــي تتنافــس فيهــا
البرملانــات العامليــة فــي متكــن شــبابهم
نحــو هــذا املجــال .

كمــا عكســت زيــادة مشــاركة الشــباب في
انتخابــات املجلــس الوطنــي االحتــادي
التــي جــرت فــي شــهر أكتوبــر عــام
2019م ،االهتمــام الكبيــر الــذي توليــه
القيــادة للشــباب واإلميــان بدورهــم
باعتبارهــم ثــروة الدولــة والرهــان
احلقيقــي نحــو املســتقبل ،حيــث بلغــت
نســبة الشــباب  61.32%مــن إجمالــي
قوائــم الهيئــات االنتخابيــة فــي الفئــة
العمريــة مــن  21عامـاً ولغايــة  40عامـاً .
وحــرص املجلــس الوطنــي االحتــادي
علــى مــدار فصولــه التشــريعية علــى
تبنــي موضــوع الشــباب ضمــن أجنــدة
موضوعاتــه العامــة التــي ناقشــها مــع
احلكومــة وأصــدر توصياتــه بشــأنها،
حيــث ناقــش أول موضــوع فــي شــأن
الشــباب فــي الفصــل التشــريعي الثانــي
بتاريــخ  24/6/1975حــول «اخلطــة
اخلمســية لــوزارة الشــباب والرياضــة»
ومــا ّ
مت تنفيــذه منهــا .وأكـ ّد املجلــس فــي
توصياتــه التــي رفعهــا للحكومــة خــال
مناقشــة املوضــوع ،علــى أهميــة تزويــد
وزارة الشــباب باالعتمــادات املاليــة
الالزمــة لتمكينهــا مــن أداء رســالتها فــي
احتضــان الشــباب ورعايتــه وتوجيهــه
إلــى مــا يرفــع طاقاتــه ومعنوياتــه قومي ـاً
وفكريــاً ورياضيــاً.
وخــال الفصــل التشــريعي الـــ 17
احلالــي وجــه أعضــاء املجلــس العديــد
مــن األســئلة التــي ر ّكــزت علــى االهتمــام
بالشــباب ومتكينهــم ،متحــورت حــول
مراكــز ومجالــس الشــباب واألنديــة
العلميــة وتوجيــه الشــباب الختيــار
التخصصــات العلميــة التــي تتناســب مــع
ســوق العمــل .
ّ
شــك دائمــا أن الشــباب ميلكــون
ال

طاقــات ومؤهــات مت ّكنهــم مــن تقــدمي
كل مــا هــو جديــد و ُمواكــب للمســتقبل،
وإن الشــباب دائمــا لديهــم طمــوح ورؤيــة
مســتقبلية وهــذا مــا مييــز وجودهم اليوم
فــي أهــم الســلطات فــي الدولــة .
قــد يشــعر البعــض باخلــوف فــي متكــن
الشــباب فــي العمــل البرملانــي كونــه
تنقصــه اخلبــرة السياســية فــي هــذا
املجــال ،ولكــن مــا شــاهدناه علــى الواقــع
ومــن خــال جلســات املجلــس وأعضائهــا
إذ تبــن العكــس حيــث إنــه كان هنــاك
تبــادل معرفــة وخبــرات بــن األعضــاء
الســابقني وبــن اجلــدد ممــا ســاعد
فــي االســتفادة مــن اخلبــرات وكذلــك
االســتفادة مــن الطاقــات الشــبابية
اجلديــدة والنظــر للمواضيــع بصــورة
أخــرى .
ال ننســى دائما أن دولة اإلمارات العربية
املتحــدة تقــوم بخطــوات ســباقة و تســعى
مــن خاللهــا نحــو متكــن شــباب الدولــة
علــى مختلــف األصعــدة ،مبــا يســاهم في
بنــاء مســتقبل مســتدام للدولــة .
وأخيــرا ونختــم مقالنــا بــأن الشــباب هــم
عمــاد أي حضــارة وســ ّر نهضتهــا وهــم
الشــريحة األكثــر حيويــة وتأثيــرا فــي أي
مجتمــع إذ إن لهــم دور كبيــر فــي رســم
مالمــح احلاضــر واستشــراق آفــاق
املســتقبل ،واملجتمــع ال يكــون قويــا إال
بشــبابه فهــم قــادة ســفينة الوطــن نحــو
النمــو والتقــدم واالزدهــار ،واألوطــان ال
تبنــى إال بســواعد شــبابها كمــا هو معلوم
للجميــع .
ونؤكــد بــأن دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة تســعى إلــى دعــم قطــاع الشــباب
كامـ ً
ا ،وقــد راهنــت الدولة على الشــباب
بشــكل كبيــر ،فهــي.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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اللغة العربية في مواقع
التواصل االجتماعي
د.بديعة الهاشمي
مــا مــن شـ ّ
أن مواقــع التّواصــل االجتماعــي أضحــت جــز ًءا ال يتج ـزّأ ممــا
ـك فــي ّ
يُطلــق عليــه اليــوم باإلعــام اجلديــد ،وهــو مــا يقابــل اإلعــام التّقليــدي املتم ّثــل فــي
اإلذاعــة والتلفــاز والصحافــة .واحلديــث عــن واقــع اللغــة العرب ّيــة فــي تلــك املواقــع
حديــث ذو شــؤون وشــجون؛ نظــ ًرا ألنهــا أصبحــت لصيقــة الصلــة بحيــاة النــاس
اليوم ّيــة ،مــن الفئــات العمر ّيــة كا ّفــة .فأعــداد املشــتركني فيهــا أصبحت تقـ ّدر مبئات
املاليــن ،وهــي الوســيلة األســهل واألســرع للتواصــل وتبــادل املعلومــات والصــور
واألحــداث فــور وقوعهــا .فضــ ً
ا عــن أن أغلــب املؤسســات الرســم ّية
ســواء التابعــة للقطاعــات احلكوم ّيــة أو اخلاصــة أصبحــت تعـ ّرف عــن
أنشــطها وفعالياتهــا وأخبارهــا عــن طريــق تلك الوســائل ،التي تضمن
وصولهــا إلــى أكبــر شــريحة فــي املجتمــع بأســرع وقــت وأقــل جهــد.
نغض الطرف عــن احلديث عن إيجاب ّياتها
الصــدد ال ّ
ولعلّنــا فــي هــذا ّ
منصــات التواصــل االجتماعــي
فــي مقابــل ســلب ّياتها .فمــن إيجاب ّيــات ّ
أنهــا تدعــم اللغــة العرب ّيــة مــن ناحيتــن،
األولــى :أن الشــركات املنتجــة لهــا قــد و ّفرت
النّســخ العرب ّية ملســتخدميها العرب ،وهذا
لــم يكــن ممك ًنــا فــي العديــد مــن األجهــزة
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اإللكترون ّية والبرمج ّيات احلاســوب ّية في
مراحــل ســابقة ومبكــرة .وأمــا الناحيــة
الثانيــة :فتتم ّثــل فــي مســتخدميها الذين
يدعمــون اللغــة العرب ّيــة كمحتــوى رقمــي

يُبــث مــن خاللهــا.
وجتــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن احملتــوى
ال ّرقمــي علــى الشــبكة العنكبوت ّيــة
(اإلنترنــت) ال يقصــد بــه احملتــوى
النصــي املكتــوب باللغة العرب ّية فحســب،
ّ
إمنــا يشــتمل كذلــك علــى احملتــوى
املســجل بهــا ،والبصــري
الســمعي
ّ
املرئــي .ولكــن -ولألســف -فــإن أغلــب
الدراســات واألبحــاث مــا زالــت تشــير
إلــى أن هــذا احملتــوى يُعــ ّد ضعي ًفــا إذا
مــا قيــس باحملتــوى الرقمــي باللغــات
األخــرى كاإلجنليز ّيــة أو الفرنسـ ّية مث ً
ال،
وذلــك علــى صعيــدي الكـ ّم والكيــف علــى
الســواء .ولكــن قبــل احلديــث عن وســائل
حتســن األداء اللغــوي ودعمــه وتطويــره
املنصــات ،دعونــا نقــف قلي ـ ً
ا
فــي تلــك
ّ
لنلقــي نظــرة علــى واقــع ذلــك األداء
املبثــوث بواســطتها .ومــا ســأق ّدمه تال ًيــا
هــو نتــاج مالحظــات ومتابعــات ذات ّيــة،
نابعــة مــن اهتمــام مختصــة فــي اللغــة
العرب ّيــة وآدابهــا مــن جهــة ،باإلضافــة
إلــى احلاجــة العلم ّيــة والبحث ّيــة
والتّواصل ّيــة لــدي ،ال غنــى فيهــا عــن مثل
تلــك املواقــع ملتابعــة اجلديــد فــي عالــم
األخبــار والثقافــة واألدب .وفيمــا يلــي
رصــد لصــور اســتخدام اللغــة العرب ّيــة
فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن
خــال اســتقراء العديــد مــن احلســابات
الرســم ّية وغيــر الرســم ّية عبــر منصات:
"تويتــر" ،و"فيــس بــوك" ،و"انســتغرام"،
و"يوتيوب" ،و"ســناب شــات" ،و"واتساب":
 - 1اللغــة العرب ّية الفصيحة الصحيحة
الســليمة ،إال مــن بعــض األخطــاء
الطباع ّيــة غيــر املقصــودة ،التــي
قــد تكــون ناجتــة عــن الســرعة
فــي الكتابــة أو عــدم املراجعــة

-2

-3

-4

-5

والتدقيــق ،وأغلبهــا فــي حســابات
رســم ّية :الشــخص ّية ،أو اإلخبار ّيــة،
أو الثقاف ّيــة ،أو األدب ّيــة .وغيــر
الرســم ّية ملهتمــن باللغــة العرب ّيــة
ومجيديــن لهــا مــن أســاتذة أو أدبــاء
وكتّــاب وغيرهــم.
اللغــة العرب ّيــة الفصيحــة التــي
تشــتمل علــى أخطــاء لغو ّيــة قليلــة،
قــد ال ينتبــه إليهــا غيــر املختــص
فــي اللغــة العرب ّيــة ،وهــي متوزعــة
علــى بعــض احلســابات الشــخص ّية
والرســم ّية.
اللغــة العرب ّيــة الفصيحــة التــي
متتــزج باللهجــات احملل ّيــة ،وهــي
كثيــرة تظهــر فــي أغلــب احلســابات
غيــر الرســم ّية ،فــي التواصــل
مــا بــن األصدقــاء علــى ســبيل
املثــال .وقــد تبــدو ظاهــرة عاد ّيــة
فــي إطــار التواصــل االجتماعــي
غيــر الرســمي فــي موضوعــات
ونقاشــات عامــة وأحاديــث يوم ّيــة.
اللغــة العرب ّيــة الفصيحــة املختلطــة
بكلمــات أجنب ّيــة /إجنليز ّيــة ،ســواء
أكانــت مكتوبــة بحــروف عرب ّيــة أم
التين ّيــة ،وهــي األكثــر اســتخدا ًما
فــي كتابــات الشــباب والناشــئة.
وفيهــا إشــارة غيــر مطمئنــة.
اللغــة العرب ّيــة وغال ًبــا مــا تكــون
باللهجــات العاميــة املكتوبــة
باحلــروف اإلجنليزيــة (العربيزيــة)،
وهــي ّ
الطامــة الكبــرى ،إذ تشــير
إلــى افتقــار كبير لدى مســتخدميها
فــي القــدرة علــى التعبيــر باللغــة
العرب ّيــة ،فضـ ً
ا عــن عــدم تفضيــل
حروفهــا واســتبعادها املقصــود مــن
قبلهــم وتفضيــل غيرهــا عليهــا،

الحرص على
المراجعة
والتدقيق قبل
نشر المحتوى
اللغوي

إن أفضل
طريقة لتعليم
اللغة أن
نستمع لها
ونطيل السمع
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وكأنهــم فــي خصــام مــع لغتهــم.
ممــا ســبق نالحــظ أن احلســابات التــي
تعكــس الصورتــن األولــى والثانيــة
تع ـ ّد مــن أفضــل الصــور وأحســنها فــي
محتواهــا اللغــوي .إذ إن وجــود أخطــاء
طباع ّيــة بســيطة أو بعــض األخطــاء
األســلوب ّية التــي قــد ال يســتطيع أن
يتجنّبهــا إال املختــص فــي اللغــة قــد
تبــدو معقولــة وواردة حتــى فــي احملتــوى
املنشــور باللغــات األخــرى .غيــر أن
اإلشــكال الكبيــر واخلطــر العميــم يتمثل
فــي اســتخدام اللغــة فــي الصــور الثــاث
التاليــة .فهــي إن د ّلــت علــى شــيء فإمنــا
تـ ّ
ـدل علــى عــدم إملــام أصحابهــا بأبســط
أبجد ّيــات اللغــة العرب ّيــة ،وإهمــال
متع ّمــد مــن قبــل مســتخدميها .واألدهى
واألمــر أن تكــون أخطــاء ناجتــة عــن
جهــل وجتاهــل مر ّكبــن ،ناجتــن عــن
وظــن
عــدم معرفــة بوجــود األخطــاء،
ٍّ
بليــد بــأن مــا يُكتــب صحيــح ســليم!
وتتنـ ّوع أشــكال األخطــاء اللغوية املرتكبة
في حق لغتنا العرب ّية في تلك املنصات،
فمنهــا أخطــاء إمالئيــة ال تفــ ّرق بــن
همــزة الوصــل وهمــزة القطــع ،أو بــن
الهــاء والتــاء املربوطــة ،أو بــن األلــف
املمــدودة واملقصــورة ،أو بــن حرفــي
الضــاد والظــاء أو الهمــزات
واملتطرفــة
املتوســطة
وغيرهــا .ومنهــا أخطــاء
نحو ّيــة فــي ضبــط
الفاعــل واملفعــول بــه،
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أو املبتدأ واخلبر ،أو نصب املرفوع وجر
املنصــوب ،أو عــدم االنتبــاه إلــى اجلــوازم
والنواصــب وعملهــا فــي الفعــل املضارع.
هــذا باإلضافــة إلــى اخلطــأ فــي نطــق
الكلمــات وتركيــب اجلمــل الــذي قــد
يتفشــى عبــر احملتــوى الصوتــي مــع
انتشــار ظاهــرة الكتــب الصوت ّيــة ،أو فــي
املقاطــع املرئيــة املترجمــة أو املدبلجــة
إلــى اللغــة العرب ّيــة ،فضــ ً
ا عــن كــون
الترجمــة غيــر دقيقــة فــي حــد ذاتهــا.
والســؤال الذي يطرح نفســه اآلن" :كيف
نحســن هــذا الواقــع اللغــوي
ميكــن أن ّ
فــي منصــات التواصــل االجتماعــي؟
وهــل ميكــن أن تكــون هــذه املنصــات
ذاتهــا وســيلة مــن وســائل تعليــم اللغــة
واحملافظــة عليهــا؟".
إن اإلجابــة عــن
ا لســؤ ا ل

األول ليســت بســيطة كمــا قــد يظــن
البعــض؛ فاألمــر ال ينفــك أن يكــون
جــز ًءا مــن مشــروع وطنــي متكامــل لــه
ّ
وخطتــه احملكمــة.
أهدافــه الواضحــة
فمــن املنطقــي أننــا ال ميكــن أن نعــزل
واقــع اللغــة العرب ّيــة فــي مواقــع التواصــل
االجتماعــي عــن واقــع اللغــة العرب ّيــة
واســتخدامها مــن قبــل أصحابهــا فــي
مناحــي احليــاة بشــكل عــام .فاقتــراح
أي ح ـ ّل مــن احللــول ال ميكــن أن يكــون
مجد ًيــا دون البنــاء علــى أســاس صحيــح
قــوي ،أســاس توضــع أولــى لبناتــه فــي
ســنوات الدراســة األولــى لــدى األطفــال
وطلبــة املــدارس ،أســاس متــن يتناغــم
فيــه اجلانــب التعليمــي مــع اجلانــب
ــب
الوجدانــي الــذي يعــزّز لديهــم ُح ّ
لغتهــم ،ويشــعرهم باملســؤولية التــي تقــع
علــى عاتقهــم للمحافظــة عليهــا وإتقانها
مــن خــال القــراءة واالطــاع والتعلّــم
الذاتــي.
وال يتعــارض ذلــك مــع اقتراحــات
تعنــى ببــذل جهــود مؤسســية منظمــة
وخطــوات فرد ّيــة إيجاب ّيــة ،تســعى إلــى
نوعا
االهتمــام باحملتــوى اللغــوي العربــي ً
وك ًّمــا .أوالهــا :احلــرص علــى املراجعــة

والتدقيــق قبــل نشــر احملتــوى اللغــوي
مــن قبــل محرريــن ومدققــن لغويــن
مختصــن ،ســواء أكان احملتــوى مكتو ًبــا
مســموعا أم مرئ ًّيــا .ومنهــا كذلــك
أم
ً
تخصيــص حســابات ومواقــع علــى
وســائل التواصــل االجتماعــي تدعــم
اللغــة العرب ّيــة وترشــد مســتخدميها
إلــى أبــرز األخطــاء اللغويــة والنحويــة
واإلمالئيــة الشــائعة فــي املنصــات
اإللكترون ّيــة .وث ّمــة لدينــا فــي دولــة
اإلمــارات حســابات ومواقــع رســم ّية
انتهجــت هــذه الطريقــة فــي دعــم اللغــة
العرب ّيــة ،عبــر نشــر تغريــدات ورســائل
توجيه ّيــة مبتكــرة مرشــدة ملتابعيها .ومن
تلــك اجلهــات :مجمــع اللغــة العرب ّيــة
بالشــارقة ،ومؤسســة الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة ،ومركــز
أبوظبــي للغــة العرب ّيــة ،واملكتــب الثقافــي
واإلعالمــي باملجلــس األعلــى لشــؤون
األســرة بالشــارقة ،وجمعيــة النهضــة
النســائية بدبــي وغيرهــا.
أمــا عــن مســألة تطويــع هــذه الوســائل
ميــا
التقنيــة احلديثــة لتعليــم اللغــة ،فقد ً
الســماع بإنــه:
قــال ابــن خلــدون عــن ّ
"أبــو امللــكات اللســان ّية" ،فاللغــات "ملّــا
كانــت ملــكات ،كان تعلّمهــا ممك ًنــا كشــأن
ســائر امللــكات" .وحدي ًثــا قــال د.إبراهيــم
مصطفــى فــي كتــاب (حتريــر النحــو
"إن أفضــل طريقــة لتعليــم
العربــي)ّ :
اللغــة وأيســرها وأقربهــا إلــى مســايرة
الطبيعــة هــي أن نســتمع إليهــا فنطيــل
الســمع ،ونحــاول التحــ ّدث بهــا فنكثــر
احملاولــة ،ونَــكِ ُل إلــى موهبــة احملــاكاة أن
تــؤدي عملهــا فــي تطويــع اللغــة ومتلكهــا،
وتيســير التصــ ّرف فيهــا ،وتلــك ســنّة
احليــاة فــي اكتســاب األطفــال لغاتهــم

مــن غيــر معانــاة وال إكــراه وال مش ـقّة".
وال ّ
أدل علــى هــذه احلقيقــة مــن أن
أجيــاالً مــن األطفــال والناشــئة العــرب،
وحتديــ ًدا فــي ســبعين ّيات وثمانين ّيــات
القــرن املاضــي ،قــد تعلّمــت اللغــة
العرب ّيــة بشــكل ســليم مــن خــال وســائل
اإلعــام التقليد ّيــة ،عبــر الصحــف
ومجــات األطفــال وبرامــج اإلذاعــة
والتلفــاز املتنوعــة ،ســواء أكان هدفهــا
تعليــم اللغــة العربيــة بصــورة مباشــرة،
كبرامــج "افتــح يــا سمســم" و "املناهــل"،
و "ســامتك" ،أم لــم تكــن كذلــك.
ً
محاطــا
فالطفــل فــي الســابق كان
باللغــة الصافيــة النق ّيــة مــن كل صــوب
وناحيــة ،وهــو مــا و ّفــر البيئــة الســماع ّية
املناســبة لتعلــم اللغــة بشــكل ســليم .وهــو
مــا ميكــن أن يُســتثمر فــي أيامنــا هــذه
مــن خــال برمج ّيــات وتطبيقــات فــي
األجهــزة الذك ّيــة املتوفــرة بــن أيــدي
األطفــال والناشــئة ،والتــي تتيــح لهــم
التواصــل عبــر مواقعهــا االجتماع ّيــة
الكثيــرة .فهــم األســاس الــذي يُعتمــد
عليهــم فــي تأســيس أي مشــروع معرفــي
تعليمـ ّـي ثقافــي مســتقبلي ،يرجــى منــه
االســتدامة والتّغييــر إلــى
األفضــل.

تب�ذل جهود
مؤسسية
منظمة
وخطوات فردية
إيجابي�ة لإلهتمام
بالمحتوى
اللغوي

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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وجوه من الفجيرة

خصيبة علي الدهماني
هــي ســ ّيدة إمارات ّيــة تعشــق التّــراث وأم
فاضلــة ،تز ّوجــت فــي سـ ّـن صغيــرة كعــادة
جيلهــا ،رزقهــا اهلل باألبنــاء والبنــات،
واجتهــدت فــي تربيتهــم حتــى أوصلتهــم
بفضــل اهلل ألعلــى املناصــب ،وحرصــت
ك ّل احلــرص أن يتــ ّم أبناءهــا وبناتهــا
فزجــت بأبنائهــا
دراســتهم اجلامعيــة،
ّ
جميعــا في ســلك حمايــة الوطــن ر ًدا منها
ملــا ق ّدمتــه ال ّدولــة للجميــع.
هي إنســانة بســيطة متفائلة تؤدي عملها
حــب فهــي تســتيقظ باكــ ًرا عنــد
بــكل
ّ
صــاة الفجــر وتذهــب ملطبخهــا إلعــداد
الصباحــي ّ
الشــهي علــى نيــران
الفطــور ّ
ّ
احلطــب ،تعتقــد بأنــه ألـذ وأطيــب ،وهــي
تصـ ّر علــى إعــداد األكل بنفســها ،تعشــق
ـب أن تنقلــه للجميــع ،فتراهــا
التــراث وحتـ ّ
دائ ًمــا وهــي متزينــة بالــزي اإلماراتــي
اجلميــل مــع الذهــب واحلنــاء ،فاملــرأة في
نظرهــا يجــب أن تكــون أنيقــة فــي جميــع
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أوقاتهــا حتــى وهــي تعمــل فــي املنــزل.
فــي العصــر تذهــب الوالــدة لالطمئنــان
على احلالل وبعدها تذهب للعزبة لتقوم
بتجهيــز ألـ ّذ وأخـ ّ
ـف الوجبــات اإلماراتية،
وتنتظــر أبناءهــا وأحفادهــا للتج ّمع ،فقد
ج ّهــزت لهــم عزبتهــا التّراثيــة كمــا كانــت
حيــاة أجدادهــم ،فتجــد هنــاك األدوات
واألَوانــي القدميــة والعريــش والتّنــور
واملطبــخ كمــا هــو ،عنــد ذهابــك هنــاك لن
تشــعر أبــدا بفــرق الزمــن فقــد امتــزج ك ّل
شــي بجمــال الطبيعــة اجلبليــة والرمليــة
معــا ،فمنطقــة احلنيــة التــي تســكنها
الوالــدة خصيبــة غريبــة التضاريــس
فنصفهــا رملــي ونصفهــا جبلــي ،وقــد
ح ّولــت تلــك البقعــة اجلبليــة الصغيــرة
مــن أرض ج ّدهــا إلــى عزبــة جميلــة
مرتبــة ونظيفة جــدا ،فالنّظافــة وا ّ
جلمال
والتّرتيــب هــم حياتهــا.
أمــا بخصــوص تلــك الصــورة التــي كتــب

عليها ( وصلنا املريخ ) فقد كانت عفوية
جـ ًدا عندمــا طلبــت منهــا صديقــة ابنتهــا
أن تزورهــا فــي العزبــة وتصورهــا متفائلة
بوصــول دولتنــا احلبيبــة إلــى املريــخ ،وهلل
احلمــد عندمــا زف لنــا املهنــدس عمــران
شــرف بشــرى وصولنــا للمريــخ ،قامــت
املصــورة عليــاء ســلطان اجلوكــر بنشــر
الصــورة فــي حســابها فــي اإلنســتغرام،
وكــم كانــت دهشــة الوالــدة وعائلتهــا
عندمــا أخبروهــا بــأن صورتهــا انتشــرت
علــى مســتوى اخلليــج ،فاجلميــع فــرح
مبــا وصلــت لــه دولــة اإلمــارات والعــرب
وأن الصــورة ارتبطــت بإجنــاز كبيــر
لدولتنــا ،وبــأن ال ـزّي التراثــي اإلماراتــي
رافــق صــورة املريــخ ،لــم متلــك الوالــدة
لهــم إال ال ّدعــاء بالتّوفيــق للوطــن ولقادتــه
ولشــعبه ،وحتمــد اهلل علــى مــا أنعــم بــه
بفضلــه وكرمــه مــن توفيــق لهــذا املشــروع
فهــو فخــر للدولــة وللعــرب وللمســلمني.
المصدر:
عائشة الحفيتي ابنة خصيبة الدهماني

خالد بن جميع الهنداسي
خالــد بــن جميــع باحــث وكاتــب فــي
التــراث اإلماراتــي معاصــر ذو أســلوب
مبســط ،بكالوريوس فــي إدارة األعمال
ودبلــوم فــي التــراث ،محاضــر فــي
التــراث الثقافــي اإلماراتــي ومعـ ّد
ومق ـ ّدم برامــج تراثيــة ،صــدر
لــه العديــد مــن اإلصــدارات
فــي مجــال التــراث
االماراتــي.
عمــل ُمعــ ًّدا ومق ّد ًمــا
لبرامــج تراثيــة منهــا
برنامــج مــع تلفزيــون
الفجيــرة (الصــراي) عمــل رئيــس
فريــق البحــث امليدانــي وجام ًعــا
للتــراث ،متعاو ًنــا مــع مركــز حمــدان
بــن محمــد إلحيــاء التــراث صــدر لــه
كتــاب حكايــات شــعبية مــن مدينــة
دبــا اجلــزء األول واجلــزء الثانــي
صــدر لــه كتــاب القواقــع واألصداف
فــي التــراث الشــعبي اإلماراتــي
صــدر لــه روايــة كويــل ا ّ
جلــن صــدر
لــه كتــاب (الطــارش) جتربــة فــي
اجلمــع امليدانــي للتــراث الشــفاهي
وهــو قيــد اإلصــدار صدرلديــه كتــاب

قــارب الشاشــة وطــرق الصيــد .صــدر
لــه كتــاب املعتقــدات الشــعبية فــي
الســاحل الشــرقي لدولــة اإلمــارات.
لديــه كتــاب التــراث البحــري فــي
الفجيــرة وهــو قيــد اإلصــدار .محاضــر
فــي التــراث الثقافــي محاضــر فــي
األمــن والســامة ،لديــه الكثيــر مــن
مقابــات اجلمــع امليدانــي (الــرواة)
مؤرشــفة ومدونــة.
هــو مــن أبنــاء مدينــة دبــا الفجيــرة
وأحــد أعضــاء جمعيــة دبــا للثقافــة
والفنــون واملســرح ،عمــل كممثــل ومنتــج
ومصمــم ديكــور وحاصــل علــى العديــد
مــن اجلوائــز فــي املســرح .شــغل
منصــب رئيــس جلنــة التــراث وعضــو
ملجلــس إدارة جمعيــة دبــا للثقافــة
والفنــون واملســرح .مجتهــد فــي اجلمــع
لتدويــن التــراث غيــر املــادي وتصنيفــه
ودراســته حفظــا لــه مــن الضيــاع.
متط ـ ّوع فــي البحــث واجلمــع امليدانــي
وناشــط فــي وســائل التواصــل
االجتماعــي للمحافظــة علــى الهويــة
الوطنيــة وحمايــة ونشــر التــراث
اإلماراتــي.
المصدر:
الكاتب و الباحث خالد بن جميع
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التحول من
حضارة اللفظ إلى
حضارة األداء
إعداد أسرة التحرير
التحــول انتقــال مــن حــال إلــى حــال ،وأول اخلطــأ أن نوجــه أنظارنــا إلــى
حــال املبتــدأ ،أو أن نوجههــا إلــى حــال املنتهــي؛ مــع أن مرحلــة التحــول هــي
الواقعــة بــن احلالــن :حــال املبتـــدأ وحـــال املنتهــي؛ و مــن هــذا اخلطــأ
فــي النظــر تتفــرع أخطــاء ،منهــا أن نقيــس األمــور مبعيـــار املاضــي،
أو أن نقيســها مبعيــار املســتقبل الــذي ســوف يكــون ،غاضــن النظــر
عــن احلاضــر الــذي هــو كائــن ،حاضـــر االنتقــال والتحــول.
عصــر التحــول هــو عصرنــا ،فالســفينة تتحــرك بــه بــن شــطني
ولــو غفلنــا عــن هــذه احلقيقــة األوليــة ،زاغــت أبصارنــا إلــى
مــاض تركنــاه ،أو شــطح بنــا اخليــال إلــى مســتقبل مأمــول ال
منلــك بعـــد وســائله.
ال جنــاح علــى اإلنســان أن تســتقر حياتــه علــى قواعــد
ثابتــة ،إذا مــا رســا فلكــه علــى شــط الوصــول ،أمــا وهــو مــا
يــزال يســبح فــي اللجــة ،يالطــم املــوج ليصــل ،أعنــي أمـــا
وهـــو فــي مرحلـــة التحــول ،فصاحــب القواعــد اجلامــدة
الثابتــة هــو احملكــوم عليــه بالتهلكــة والضيــاع .فالقاعــدة
األولــى فــي مرحلــة التحــول هــي أال تكــون هنالــك قاعــدة
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تســد علينــا طريــق املغامــرة واملبــادرة
واخللـــق .إن "اجلديــد" لــم يتحــدد
بعــد ،حتــى يجــوز لنــا أن نقعــد لــه
القواعــد ونقــن لــه القوانني .اجلديـــد
هـــو فــي طريــق الصنــع؛ نحــن الذيــن
نصنعــه فــي مرحلــة التحــول هــذه،
نبتكــر لــكل موقــف مــا يالئمــه،
ونالقــي كل مشــكلة مبــا يناســبها.
إننــا إذ نشــكل املواقــف نتشــكل فــي
صورتنــا اجلديــدة .فــا بــد أن يكــــون
مــن صفــات هــذه املرحلــة تغيــر كل
عــام ،كل شــهر ،كل يــوم .ليــس العيــب
هــو فــي هــذه املراجعـــة الدائبــة لنظــم
األســرة ،والتعليــم ،واالقتصــاد ،وإمنــا
العيــب هــو فــي الوقــوف عندمــا كان
قائمــاً ،كأمنــا هــو األزل الــذي ال
يبيــد.
إن احلكــم علــى املســتقبل قياســاً
علــى املاضــي ،ال يجــوز إال فــي
حــاالت الثبــات واالطــراد ،أمــا فــي
حــاالت التحــول ،فبحكــم الفــرض
نفســه  -والفــرض هنــا هــو أننــا
" نتحــول "  -لــن يجـــيء املســتقبل
علــى صــورة املاضــي وغــراره ،وإذن
فــا يحــق ألحــد أن يحكــم بالــذي
كان علـــى الـــذي ســوف يكــون .بعبــارة
أوضــح ،ال يجــوز اليــوم للتقاليــد أن
تكــون حكمــا يبــن الصــواب واخلطـــأ
"فالتقليــد" هــو محــاكاة الكائــن
ملــا كان ،ولــو جــرت هــذه احملــاكاة
جلــاء غدنــا كأمســنا ،ولــم يكــن ذلــك
ليســتوجب العجــب لــو كنــا فــي حالــة
مســتقرة مــن تاريخنــا؛ أمــا ونحــن
"نتحــول" فمحـــال لغـــدنا أن يحاكــي
أمســنا .فلئــن كان االطــراد فــي
اجلماعــات املســتقرة هــو األصــل،

والتغيــر هــو الشــذوذ ،ففــي مرحلــة
التحــول ،ينعكــس املوقــف ،ليصبــح
التغيــر الدائــم الدائــب هــو األصــل،
والثبــات املطــرد هــو الشــذوذ.
مفتــاح الصــواب اليــوم ،هــو أن نبــدأ
بهضــم هــذه الفكــرة هضمــاً جيــداً،
فكـــرة أننـــا فــي حتــول ،وإذن فنحــن
فــي تغيــر ،وإذن فــا حكــم ملــاض
علــى آت .مفتــاح الصــواب اليــوم
هــو أن ننظــر إلــى حالــة التحــول
هــذه مــن الداخــل ،لنعيشــها .انظــر
إلــى الفــارق البعيــد بــن شــجرة
الــورد وهــي تعتمــل مــن باطنهــا ،بــكل
أليافهــا وقشــورها ،وبــكل جذوعهــا
وأوراقهــا ،لكــي تخلــق آخــر األمــر
وردة ،تكــون ثمــرة املعانــاة ،أقــول:
انظــر إلــى الفــارق البعيــد بــن
شــجرة الــورد وهــي تعتمــل وترهــص
لتلــد وتثمــر ،وبــن مــن يجــيء عابــراً
علــى الطريــق ،فيقطــف الــوردة
جاهــزة ،يشــمها ،ثــم يضعهــا فــي
عــروة ســترته! تلــك هــي حالنــا مــع
ثمــرات احلضــارة فــي عصــر التحــول
هــذا .فالعالــم احملتـــضر بحـــق يعانــي
مــن الداخــل مخاضــاً ليلــد الثمــرة،
وجنــيء نحــن علــى طريــق احليــاة
عابريــن ،فنقطــف الثمــرة مـــن
خــارج ،دون أن تهتــز فــي أبداننــا
خليــة .نقطــف الثمــرة نظمــاً للتعليــم
ونظمــاً للحكـــم ،ومـــذاهب وفلســفات
وأفــكاراً ،وســيارات وطيــارات وفنــاً
وأدبــاً وعلمــاً ،نقطــف الثمــرة ،ثــم
نتبجــح ،فــإذا قــال خالقــو الثمــرة
إنهــم يحســون فــي حياتهــم قلقـاً ألنهــا
حيــاة متحولــة ،زعمنــا "علــى أقــام
كتابنــا" أننــا نحــن كذلــك نحــس قلق ـاً

في مرحلة التحول
ينعكس الموقف
ليصبح التغير
الدائم الدائب هو
األصل

إن مفتاح العيش
في عصرنا هو
أن ندرك من
األعماق أنه عصر
التحول

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

49

فكر و أدب
مثــل قلقهــم ،ألننــا فــي حتــول مثــل
حتولهــم .وهــم هنــاك يجرعــون املــر،
ونحــن هنــا نقــرأ تركيبــة هــذا املــر
كمــا فصلــت عناصرهــا علــى ظاهــر
الزجاجــة مــن خــارج  ..وأقــول إن
مفتــاح العيــش فــي عصرنــا ومعــه،
هــو أن نــدرك مــن األعمــاق ،مــا
معنــى أنــه عصــر للتحــول؛ ولــن يتــم
لنــا هــذا اإلدراك واضحــاً ،إال إذا
عرفنــا أوالً :حتــول مــن مــاذا ؟
كانــت الكلمــة فــي البــدء هــي كل مــا
هنالــك .هــي الفكــرة ،وهــي الثقافــة،
وهــي املعرفــة ،وهــي املهــارة؛ بــل
كانــت " الكلمــة " هــي التــي ترفــع
عارفهــا إلــى مــكان الصــدارة،
وتخفـــض جاهلهــا إلــى الدرجــات
الدنيــا مــن ســلم املجتمــع.
وقــد كانــت املعرفــة هــي أن تقــرأ
وتكتــب ،ثــم تبلــغ املعرفــة إلــى أقصــى
درجاتهــا ،حـــن تبلــغ املــادة املكتوبــة
املقــروءة أبلــغ صورهــا وأفصحهــا
وأجملهــا ،أعنــي حــن تكــون " أدبـــاً
" أو مـــا يتصــل بــاألدب بصــات
القربــى .ولئــن كان ذلــك بالنســبة
إلــى اإلنســان عامــة،
فهــو كـــذلك بصفــة
وعلــى
أخــص،
يلفــت
نحــو
النظــر ،بالنســبة
العــرب
إلــى
ا أل و لــن .
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اللغــة هــي عزهــم ،وهــي مجدهــم،
وهــي ثقافتهــم ،وهــي فنهــم ،وهــي
عالمـــة إعجـــازهم ،وخصوصــاً إذا
ارتفعــت إلــى مســتوى الشــعر .انظــر
كــم بذلــوا مــن جهــود فــي حفظهــا
وصيانتهــا؛ وملــا نشــبت معركــة
التفاخــر باألصــول واألنســاب فيمــا
يســمى باحلركــة الشــعوبية ،طفـــق
املفـــاخرون بعروبتهــم يجمعــون
ويرصــدون .فمــاذا جمعــوا ومــاذا
رصــدوا ليقدمــوا عالمــة الـــسؤدد
واألصـــل الكــرمي؟ جمعــوا األلفــاظ
ورصدوهــا ،وجمعــوا الشــعر الــذي
قالــه األســاف .
وليــس لهــذا احلديــث نهايــة نقــف
عندهــا ،فمــا أظــن أحــدا منــا ال يلــم
بكثيــر أو قليــل مبــا كان للغــة "مــن
حيــث هــي لغــة وكفــى -مــن أهميــة
وخطــر ،فــي الثقافــة العربيــة
لكــن
كلهــا.
الــذي يفوتنــا
إدراكــه ،هــو
أن هــذه
ا لثقا فــة

العربيــة" فــي كثيــر جــداً مــن
احلــاالت -لــم يكــن يعنيهـــا أن
تكـــون للصيغــة الكالميــة داللــة فــي
دنيــا الطبيعــة وعالــم الكائنــات .إن
الصيــغ اللغويــة إمنــا تفعــل فعلهــا كلــه
مــا دامــت حســنة التركيــب جميلــة
اجلــرس ،وال علــى صاحبهــا وال علــى
قارئهــا ،بعــد ذلــك ،أن يهتــدي بهــا فــي
جتــارة أو صناعــة ،أو ســفر ،أو قتــال،
أو فــي أي شــأن مــن شــؤون العيــش.
هـــي كالقمـــاش املخــرم ( الدانتيــل)
يكفينــا فيــه جمــال زخرفــه وجــودة
خرومــه وحســن وشــيه وتطريــزه،
ونضعــه علــى املناضــد لننظــر إليــه،
بــل قــد نخــز لــه فــي خزانــة النفائــس
لنعلــم أنــه هنــاك وكفــى ،وال نطلــب
منـــه أن يــؤدي فــي حياتنــا شــيئاً؛
إننــا ال نلبســه ،بــل وقــد ال نتزيــن بــه؛
وهكــذا قــل فــي صيــغ
الــكالم التــي

تؤلــف شــطراً ضخمــاً مــن الثقافــة
العربيــة .تقــرأ املقامــة مــن
املقامــات ،بــل تقــرأ صفحــات
طــواالً عنــد رجـــل عاقــل كأبــي
العــاء "فــي رســالة الغفــران
مثــ ً
ا" فــا جتــد إال الرغبــة
فــي إقامــة البرهــان علـــى
أنـــه يعــرف اللغــة مــن
حيــث هــي لغــة قائمــة
بذاتهــا ،ال مــن حيــث
هــي أداة للمعرفـــة
لألخبــــار
وناقلـــة
واملعلومــات عــن أشــياء الدنيــا
وكائناتهــا .اللغــة فــي تراثنــا أقــرب
إلــى األشــكال الهندســية ،تكفــي
نفســها بنفســها ،منهــا إلــى مســائل
اجلبــر واحلســاب ،يوصــل فيهــا
إلــى حلــول .مــاذا تبغــي مــن زخــرف
هندســي ركبــت فيــه مثلثــات ودوائــر
إال أن تنظــر إليــه وتنعــم النظــر؟
لكنــك ال تكتفــي مبجـــرد النظــر إلــى
رمــوز اجلبــر وأرقــام احلســاب ،بــل
تســارع إلــى الســؤال حيالهــا :مــاذا
يــراد بهــا؟ ووقفتــك مــن الزخــارف
الهندســية هــي وقفــة املثقــف العربــي
مــن بنــاءات الــكالم.
وهنــا يكــون موضــع التحــول العظيــم
لينتقــل العربــي مــن حــال إلــى حــال.
ألــم نســأل فــي ختــام الفقــرة الســابقة
قائلــن :إذا ســلمنا بــأن عصرنــا هــذا
هــو عصــر التحــول ،فمــن حقنــا أن
نســأل ســؤاالً ال محيــص عنــه ،وهــو:
حتــول مــن مــاذا؟ وهــا نحــن أوالء
نضــع اجلــواب  :مــن حضــارة اللفــظ
إلــى حضــارة األداء.
وليــس األمــر مقصــوراً علينــا ،بــل إنــه

ليعــم الدنيــا بأســرها فــي حتولهــا
الراهــن .إنــه حتــول يســير فــي خــط
واحد ،وال مجال فيه لالختيار والتردد،
إذ هــو "دائمــاً وفــي جميــع احلــاالت"
انتقــال مــن ثقافــة الكلمــة إلــى ثقافــة
العلــم املــؤدي إلــى عمــل .بــل إن هــذا
" العمــل " لــم يعــد يتــرك علــى إطالقـــه
وإمنــا هــو عمــل محــدد اخلصائــص،
إذا أريــد لألمــة أن تكــون " معاصــرة
" ،وذلــك أن يكــون عمــ ً
ا فــي دنيــا "
الصناعــة " مبعناهــا اآللــي احلديــث ،ال
بصورتهــا اليدويــة القدميــة .الصناعــة،
والصناعــة وحدهــا ،هــي طابــع التحــول
احلديــث ،الصناعــة القائمــة علــى علــوم
وعلــى تقنيــات ،ال القائمــة علــى خبــرة
هــي العامــل الــذي مهــر فــي مهنتــه.
ولــو حتقــق التحــول علــى هــذا الوجــه،
انتقــل اإلنســان مــن فكــر إلــى فكــر ،مـــن
حيـــاة إلــى حيــاة ،مــن أخــاق ومعاييــر
إلــى أخــاق ومعاييــر .إنــه ينتقــل مــن
ثقافــة "الكلمــة" إلــى ثقافــة "التشــكيل"
الــذي يغيــر بهــا وجــه األرض.

إن الحكم على
ً
المستقبل قياسا
على المايض
ال يجوز إال في
حاالت الثب�ات
واالطراد

المصدر :كتاب تجديد الفكرالعربي
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فكر و أدب

الترجمة

علم وفن
وتاريخ طويل

فاطمة المزروعي
تت ّبــع مســيرة البشــر ّية وتطورهــا ،رحلــة مشـ ِّوقة ومذهلــة ،أل ّنــك تالحــظ وبشــكل
جلــي تتالــي وتتابــع التّطــورات ،لــم حتــدث قفــزات كمــا يقــال ،وال توجــد اختراقــات
مذهلــة ،مبعنــى لــم توجــد الصواريــخ قبــل اختــراع الطائــرات ،ولــم توجــد طائــرات
قبــل جنــاح اإلنســان فــي حـ ّل مشــكلة التنظيــم والعمــل ورأس املــال وحقــوق امللكيــة
الفكريــة وامليكنــة ونحوهــا مــن القوانــن واآلليــات التــي م ّهــدت للنبــوغ البشــري
والتّطــور .الســفن احلديثــة واملركبــات ذات الطــرازات املذهلــة ،لــم حتضــر فــي
عاملنــا فجــأة ،بــل تد ّرجــت وتطــ ّورت فــي ســلّم الرقــي عامــا وراء اآلخــر حتــى
وصلــت ملــا هــي عليــه اليــوم ،احلــال نفســه فــي جوانــب حياتيــة أخــرى متعــددة،
كان للتطــور التدريجــي أثــره وأيضــا وقعــه فــي مســيرة اإلنســان ،ال قفــزات ،وال
معجــزات .فكلمــا جنــح اإلنســان فــي اختــراع وابتــكار ،جــاء مــن يط ـ ّوره ويبنــي
عليــه ،وهكــذا جنــد أن معظــم املخترعــات بــدأت بشــكل متواضــع ثــم أخــذت
فــي التطــور عامــا وراء اآلخــر .احلــال نفســه فــي العلــوم اإلنســانية ،حيــث جتــد
أن التربيــة وعلــم النفــس وعلــم االجتمــاع واجلغرافيــا والتاريــخ واألدب والكتابــة
وغيرهــا الكثيــر ،هــي أيضــا خضعــت ملثــل هــذا التــدرج وحكمتــه مراحــل التطــور.
كان البـ ّد مــن مثــل هــذا التمهيــد الــذي نوضــح خاللــه أهميــة التطــور واملراحــل،
لنتوقــف عنــد واحــد مــن أهــم العلــوم البشــرية ،بــل أحــد العلــوم التــي ســاهمت فــي
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تقــدم البشــرية والتقائهــا وتطورهــا،
وهــي أيضــا خضعــت للتــدرج واملراحــل؛
الترجمــة ،هــذا العلــم لــم يكــن ليكــون
واقعــا وينجــح وينمــو ،ويصبــح كمــا
هــو عليــه اليــوم مــن التأثيــر واحلاجــة
امللحــة لــه ،دون إرهاصــات ومق ّدمــات
هــي التــي أخرجتــه ودفعــت بــه نحــو
احلاجــة البشــرية املاســة .اإلنســان
الــذي اختــرع الكتابــة ،والــذي يــؤرخ
لهــا البعــض مــن العلمــاء بأنهــا بــدأت
عــام  5000قبــل امليــاد ،فــي بــاد
الرافديــن ،والتــي كانــت اســتجابة
للحاجــة للتدويــن وحفــظ احلقــوق
وتســجيل املالحظــات الهامــة ،خاصــة
مــع تطــور الزراعــة وتزايــد احملاصيــل
الزراعيــة ،وتزايــد التجمعــات البشــرية

احلضاريــة ،وانتشــار التجــارة ،وظهــرت
القــوارب والســفن الشــراعية والعجلــة،
ورصــد العلمــاء البعــض مــن الكتابــات
علــى األلــواح الطينية باللغة املســمارية،
وقــدروا عمرهــا بنحــو  3600قبــل
امليــاد ،حيــث كان ينقــش علــى الطــن
وهــو طــري ثــم يتــم جتفيفــه فــي النــار
أو حتــت الشــمس .هــذه البدايــات
وإرهاصاتهــا وأيضــا تواضعهــا ،كانــت
ثــورة فــي مجــال حفــظ املعلومــات
واخلبــرات والتجــارب ،ومعهــا حــدث
التّطــور التدريجــي املعهــود واملعــروف.
الشــغف بتــرك أثــر وأن يبقــى هنــاك
مــا يذكــر األجيــال باملنجــزات واحلاجــة
للحفــظ وتوســيع اخلبــرات ،بــدأت
بالنحــت علــى الصخــور وفــي جــوف
الكهــوف وعلــى األشــجار .هــذه هــي
الكتابــة التــي فتحــت تبعــا لتطورهــا
عهــدا جديــدا مــن الترجمــة التــي
كانــت ضروريــة كلمــا اشــتد تالقــي
النــاس بعضهــم ببعــض ،وكلمــا اتســعت
التجــارة وكلمــا تشــعبت وتنوعــت.
قــال لــن لونــغ ،فــي مقالــة علميــة
حتــت عنــوان التاريــخ والترجمــة ،قــام
بترجمتهــا أســتاذ اللســانيات والترجمــة
بجامعــة صنعــاء حميــد العواضــي،
ونشــرت فــي مجلــة التعريــب ،وهــي
مجلــة نصــف ســنوية محكمــة تصــدر
عــن املركــز العربــي للتعريــب والترجمــة
والتأليــف والنشــر بدمشــق ،قــال:
"الترجمــة نشــاط بشــري كان قائمــا
منــذ بــدأت اللغــة فــي التطــور ،ولعلّــه
تأثــر بــكل أنــواع األحــداث اخلارجيــة،
باعتبــار أنهــا بقــدر مــا كانــت غيــر
قابلــة للتوقــع فقــد كانــت غيــر خاضعــة
للتحكــم .ويظهــر لنــا تاريــخ الترجمــة،

إذا كنــا ال نعــرف ذلــك ســلفا ،أن
مبــادئ الترجمــة ال ميكــن أبــدا أن
حتــدد بصيغــة علميــة أو أن تخضــع
لهــا ،ولكنهــا تبقــى مــا بقــي الدهــر
مرنــة ومتقلبــة كاللغــة ذاتهــا" .وبالتالــي
فــإن الترجمــة كانــت تبعــا للكتابــة
فــي تطورهــا واتســاعها وانتشــارها،
إال أن الترجمــة متكنــت مــن التطــور
بشــكل كبيــر ومتســارع ،وباتــت لهــا
طرقهــا ووســائلها ومناهجهــا وبحوثهــا
وعلومهــا املختلفــة ،وكأنهــا علــم
متعــ ّدد .اجلميــل فــي عالــم الترجمــة
أنهــا تســتطيع التوســع والتقبــل ،فهــي
حتتــوي كل تقــدم وكل نهضــة وكل آليــة
جديــدة ،بــل إنهــا انصهــرت مــع الكثيــر
مــن املخترعــات واملبتكــرات وباتــت
جــز ًءا منهــا ،فــي التواصــل والتقــارب،
وال نبالــغ عنــد القــول إن الترجمــة
ســاهمت فــي تطــور شــبكة اإلنترنــت،
وبســببها ُوجــد البعــد العاملــي وجنحــت
فــي االتســاع الكبيــر ،وباتــت جــز ًءا
مــن حيــاة النــاس ،ولكــم أن تتخيلــوا
املواقــع علــى شــبكة اإلنترنــت ،ومواقــع
التواصــل االجتماعــي ،وهــي أحاديــة
اللغــة ،أو تفتقــر للترجمــة ،عندهــا لــن
جتــد كل هــذا االنتشــار والقبــول العاملي
بــن مختلــف شــعوب الكــرة األرضيــة.
وقــد أدرك املبرمجــون والعلمــاء
املتخصصــون هــذه احليويــة واألهميــة
للترجمــة؛ لــذا نشــاهد كل يــوم تطبي ًقــا
وبرنامجــا جديــ ًدا يخــرج للعلــن يقــ ّدم
ً
ترجمــة أحــدث ومبواصفــات أعلــى،
اآلن وصلنــا ملرحلــة يتــم خاللهــا
احلديــث أنــه فــي املســتقبل القريــب
ســيتم وضــع شــريحة صغيــرة فــي
الــرأس ،مت ّكــن اإلنســان مــن التحــ ّدث

ّ
نشرت التسامح
ّ
وزادت التفاهم
بي�ن أمم األرض
ّ
وطورت
اإلنسان
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بــأي لغــة يريدهــا ،فضــا عمــا
نشــاهده اآلن مــن الترجمــة الصوتيــة
الفوريــة فضــا عــن ترجمــة النصــوص،
ألي لغــة مــن اللغــات فــي العالــم ،هــذا
الوهــج وكل هــذه التطــورات ،جتعلنــا
نقــول إن الترجمــة تعيــش فــي عصرهــا
الذهبــي ،وفــي اللحظــة نفســها جتعلنــا
نــدرك أن كل هــذا االهتمــام بهــا وكل
ّوجــه نحوهــا ودعمهــا لــم يــأت
هــذا الت ّ
مــن فــراغ أو مــن شــعارات ومبــادئ ،بــل
مــن حاجــة فعليــة ســواء فــي مجــاالت
االقتصــاد والتجــارة والتنميــة أو فــي
مجــاالت تبــادل التســامح ونشــر احملبــة
والتفاهــم والتفهــم بــن مختلــف شــعوب
األرض ،الترجمــة ســاهمت ومــا زالــت
تســاهم بشــكل واضــح وفعلــي فــي
إزالــة رواســب اخلطــأ والفهــم غيــر
الصحيــح بــن الثقافــات املتعــددة
واملتنوعــة واملختلفــة ،وبالتالــي هــي
حاجــة ماســة لإلنســان ،وليســت تــرف
أناســا
وال هــي نخبويــة تســتهدف
ً
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محدديــن أو فئــة مــا ،بــل هــي عامــة
ومتعــددة وشــاملة.
فــي عمــق الترجمة ،الكثير من القضايا
وهمــوم متعــددة ،وقــد توقــف الكثيــر
مــن علمائهــا والدارســن علــى مثــل
تلــك االختالفــات ،وظهــرت نظريــات
عديــدة وآراء متباينــة ،لعــ ّل مــن أهــم
تلــك القضايــا الترجمــة املتعلقــة
بالنصــوص األدبيــة ،التــي يوجــد فيهــا
إبــداع ،ومــا هــي وظيفــة املترجــم؟ هــل
ينقــل املعنــى أم يترجــم حرفيــا؟ وهنــا
ندخــل فــي أقســام وأنــواع الترجمــة،
ويحــدث لبــس وتبايــن ووجهــات
نظــر ،متعــددة ،ولع ـ ّل مــا قالــه املؤلــف
واملترجــم أحمــد الصافــي النجفــي،
الــذي قــام بترجمــة رباعيــات اخليــام،
يحمــل الكثيــر مــن الدقــة ،حيــث قــال:
"أنــا أمــن فــي ترجمتــي وفــي شــعري،
ففــي ترجمتــي لــم أدخــل شــيئا مــن
فكــري ،وفــي شــعري لــم أدخــل شــيئا
مــن فكــر النــاس" .وتبعــا لهــذا تظهــر

العديــد مــن األســئلة احليويــة والهامــة
والتــي لهــا مدلــول مثــل الســؤال
الشــهير :هــل الترجمــة علــم أم فــن؟
ولإلجابــة "حســب موقــع ويكبيديــا" إن
املترجــم يجــب تعلــم املعانــي للكلمــات
ونحوهــا ،وتعلــم القواعــد فــي كال
اللغتــن التــي يترجــم عنهــا أو منهــا،
وأيضــا عليــه تعلــم البالغيــات ونحوهــا
ومــا يقابلهــا فــي اللغــة التــي يترجمهــا،
ويفضــل تعلــم احلضــارة والثقافــة فــي
كال اللغتــن ،وتعلــم املهــارة فــي إظهــار
اجلمــال اللغــوي ،وأن يجــد الكلمــات
املناســبة التــي تعبــر عــن القصــد
احلقيقــي لصاحــب النــص األصلــي،
وكمــا هــو واضــح فــإن الترجمــة وفــق
هــذه املتطلبــات علــم ،لكنهــا أيضــا
فــن وإبــداع يحتــاج للمهــارة وا ُ
ــب
حل ّ
واالســتمتاع بــه.
جانــب آخــر حيوي في مجــال الترجمة،
وهــي مســاهمتها فــي البنــاء احلضــاري
وتنــوع املعرفــة ونشــرها علــى مختلــف
شــعوب وأمم األرض ،وتديــن الكثيــر
مــن احلضــارات ومنهــا
احلضــارة اإلســامية
للســهيل اجلــارف مــن
املعلومــات والكتــب القيمــة
التــي مت ترجمتهــا مــن
علــوم وتــراث وقيــم األمم
األخــرى.
علــى املســتوى العربــي،
أدرك العــرب منــذ
اإلســام،
قبــل
الترجمــة
أهميــة
ومعرفــة لغــات األمم
األخــرى لتســهيل
األعمــال التجاريــة

والتواصــل ،فقــد
اللغــات
أتقنــوا
الفارســية والهنديــة
وفــي
ونحوهــا،
عصــور مــا بعــد
اإلســام لــم يهمــل
أو يتــم التراخــي
فــي هــذا اجلانــب،
بــل إنــه تزايــد ومنــا؛
حيــث تذكــر
كتــب التاريــخ
أن الصحابــي
جلليــل
ا
و ا لقا ئــد
ا لعســكر ي
الفـ ّذ خالــد بــن
الوليــد ،رضــي اهلل عنــه ،أولــى هــذا
اجلانــب عنايتــه واهتمامــه ،وحــرص
علــى ترجمــة الكتــب والدواويــن مــن
العربيــة إلــى اللغــات األخــرى .أمــا فــي
العصــر العباســي فقــد باتــت الترجمــة
أكثــر مهنيــة وتنظيــم ومؤسســية
ومشــروع حيــوي وهــام ،حيــث مت
ترجمــة العلــوم اإلنســانية والعلميــة،
مــن مختلــف أمم األرض ،علــى ســبيل
املثــال مــن اللغــات اليونانيــة والهنديــة
والقبطيــة والفارســية وغيرهــا،
واهتمــت حركــة الترجمــة بالفلســفة
والطــب والكيميــاء واألدب والرياضيات
وغيرهــا ،ويذكــر التاريــخ للخليفــة
هــارون الرشــيد الكثيــر مــن الفضــل
فــي ازدهــار حركــة الترجمــة فــي عهده،
كمــا أنــه يســجل البنــه املأمــون ،الفضــل
الكبيــر حيــث أســس دار احلكمــة ،ومما
يــروى عنــه أنــه كان مينــح البعــض مــن
املترجمــن مــا يســاوي وزن كتابهــم مــن

الذهــب ،كتشــجيع ودعــم وحــثّ علــى
املزيــد مــن العمــل والترجمــة .هــذا
الزخــم العربــي والشــغف بالترجمــة،
ســاهم فــي حفــظ التــراث واملنتــج
االنســاني للكثيــر مــن شــعوب وأمم
األرض ،وممــا يذكــره التاريــخ الغربــي،
والكثيــر مــن املستشــرقني بامتنــان
للحضــارة اإلســامية ،عندمــا قــام
املترجمــون العــرب ،بترجمــة معظــم
مؤلفــات أرســطو مــن اليونانيــة إلــى
اللغــة العربيــة ،وذلــك فــي القــرن
التاســع امليــادي ،باإلضافــة للكثيــر
مــن املؤلفــات األخــرى ،وقــد ضاعــت
تلــك األصــول اليونانيــة بســبب أوضــاع
أوروبــا املتدهــورة ثقافيــا ومعرفيــا فــي
ذلــك العصــر ،وبعــد عقــود طويلــة مــن
الزمــن ،أُعيــد ترجمتهــا مــن العربيــة
إلــى اليونانيــة ،فلــو لــم يســتطع
املترجمــون العــرب بنقلهــا إلــى العربيــة
لضــاع هــذا املنتــج اإلنســاني الثــري.

الترجمة
نشاط بشري
ً
كان قائما منذ
بدأت اللغة
في التطور
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فــي هــذا العصــر الــذي تزدهــر فيــه
احلضــارة البشــرية ،ونعيــش وســط
هــذه الثــورة املعلوماتيــة وهــذا الزخــم
الكبيــر مــن تقنيــات االتصــاالت ،باتــت
الترجمــة جــز ًءا رئيســ ًيا ومحور ًيــا
فــي هــذا احلــراك البشــري ،وهــو مــا
يؤشــر ألهميتهــا وحيويتهــا ،وأيضــا
لدميومتهــا واســتمرارها مــع اإلنســان
فــي كل عصــر وزمــان ،الالفــت هــو
دخــول التقنيــات احلديثــة وتطورهــا
فــي مجــال الترجمــة ،حيــث نــرى اآلن
تطبيقــات وبرامــج ال تكتفــي بترجمــة
النصــوص املكتوبــة وإمنــا تترجــم حتــى
الصــوت ،وهنــاك تطــور مســتمر فــي
هــذا املجــال ،ودون أدنــى شــك أن هــذا
الزخــم املتســارع فــي هــذا املجــال،
لــم ِ
يــأت مصادفــة أو بشــكل عفــوي،
بــل ألنــه حاجــة بشــرية متأصلــة فــي
عقــل وقلــب كل واحــدا منــا ،وهــي حــب
التالقــي وفهــم اآلخــر ،وأيضــا معرفــة
التطــورات واملبتكــرات واملخترعــات
واالســتفادة املتبادلــة بــن النــاس،
وهــذا لــن يتحقــق إال بعامــل قــوي
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ورابــط متــن ،والترجمــة واحــدة مــن
أهــم هــذه الروابــط وأكثرهــا صالبــة.
فــي هــذا العصــر ،الــذي يتســم بنشــاط
واضــح للترجمــة وتصبــح وظيفــة
عفويــة وآليــة مســتمرة
وجــز ًءا مــن حــراك
البشــرية ،تظهــر
حيويــة وأهميــة

أن نأخــذ زمــام املبــادرة والنهــوض
مبشــروع حيــوي وهــام وعــام ،يســتهدف
معرفــة اآلخــر وجتمــع املنتــج البشــري
العلمــي حتديــدا ،وخاصــة املخترعــات
امللهمــة ،لتكــون جــز ًءا مــن ثقافتنــا
وتعليمنــا ومعرفتنــا ،وعلــى ضوئهــا يتــم
تأســيس األجيــال القادمــة ،حيــث نقيــم
مشــروع ترجمــة املنتــج العلمــي ،ثــم
نبــدأ علــى تبســيطه وجعلــه جــزءا مــن
تفكيــر النــاس .عندئــذ نســتطيع النمــو
والتقــدم والنهــوض واملنافســة ،بدعــم
حركــة ترجمــة علميــة ،فــي اللحظــة
نفســها اتســاع الترجمــة يعنــي اتســاع
مســاحة التســامح والفهــم والتالقــي؛
لــذا يجــب أن نُعلــي مــن قيمــة ووظيفــة
املترجــم ورســالته ،وأن نضعهــا فــي
أعلــى ســلم االهتمامــات اليوميــة..
حتيــة جلهــود كل مترجــم ،نقــل فكــرة
وإبداعــا وابتــكار ،وق ّدمــه لآلخــر
ً
بهــدف املعرفــة ونشــر الثقافــة
واملعلومــات ،وجعلهــا مشــاعة
لــكل إنســان.

ّ
إيــــــــــــــــاز

فكر و أدب

انغمــس كثيــراً فــي وحــل الضيــاع ..فشــل يجــر فشــل ،فضــاع االنتمــاء
وماتــت فــي داخلــه غرائــز البقــاء .اختــار أقصــر الطــرق نحــو النهايــة،
وبــدأ العــد التنازلــي ..وفــي حلظــة مســتهترة ،قادتــه شــعلة بــاردة مــن
الفضــول تشــتعل علــى اســتحياء فــي ذهنــه الــذي يســتجدي البقــاء .كانت
هــذه اللحظــة كافيــة لتقلــب موازيــن فكــره ،وتغيــر الزاويــة التــي يبصــر
مــن خاللهــا احليــاة ..قادتــه خطواتــه ملكتبــة قص ّيــة وغريبــة ،صاحبتهــا
ال تســتطيع القــراءة ..فوافــق أن يكــون صوتــه عينــن لهــا ،وقــرأ لهــا كل
مــا تشــاء مــن الكتــب .صفحــة تلــو صفحــة ،كتــاب يجــر كتــاب ،وجــد إيــاز
نفســه منغمــس فــي قلــب احليــاة .حولــت فتــاة املكتبــة الغامضــة نافذتــه
لبوابــة ،وأعطتــه مفاتيــح الشــجاعة ليبــدأ مــن جديــد..
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“الليخ” و “القرقور”

تراث بحري توارثه األبناء
عن األجداد

إعداد أسرة التحرير
" الــي مالــه ماضــي مالــه حاضــر " رحــم اهلل قائدنــا الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل
نهيــان و مــد اهلل عمــر رئيــس دولتنــا الشــيخ خليفــة بــن زايــد بــن ســلطان آل نهيــان،
ووالدنــا حاكــم امــارة الفجيــرة الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي حفظــه اهلل و
رعــاه و أمــد فــي عمــره و حــكام اإلمــارات أجمعــن .
بالنســبة للصياديــن ،يعتبــر احمليــط مــوردا رئيســيا ،و يعمــل ســكان الســاحل
الشــرقي فــي البحــر منــذ ســنوات عديــدة ،و خاصــة أولئــك الذيــن يعيشــون
فــي املناطــق الســاحلية بســبب وفــرة مواردهــم الســمكية ،و التــي تشــمل العديــد
مــن أنــواع األســماك  .و لقــد ورثوهــا و تشــكل تراث ـاً ثقافي ـاً الرتباطهــا باحليــاة
البســيطة جلميــع ســكان املنطقــة .
حيــث أن الصيــد يــزود النــاس باألســماك التــي يحتاجــون إليهــا للبقــاء علــى قيــد
احليــاة ،بــدالً مــن اعتمادهــم علــى حلــوم املاشــية و بعــض املنتجــات الزراعيــة
النــادرة بســبب طبيعــة املنطقــة الســاخنة  .فــي حــن أن هــذا النشــاط البحــري
يســبق األنشــطة البحريــة األخــرى ،إال أن الصيــد كان لفتــرة طويلــة مكافــأة
ماديــة و اقتصاديــة لهــذا النشــاط مقارنــة باألنشــطة األخــرى ذات
األهميــة احملــدودة .
الصيد بإستخدام "الليخ"
هنــاك العديــد مــن طــرق الصيــد البســيطة
التــي يعتــد عليهــا أهالــي املنطقــة ،و لعــل
أهمهــا الصيــد بالشــباك " الليــخ " ،حيــث
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أن هنــاك عــدة أنــواع مــن " الليــخ
" و فــي هــذا الصــدد نذكــر لكــم
بعــض أنــواع " األليــاخ " و منهــا :
" قبــان البريــة " ،و " قبــان العومــة
" و القرفــة ،حيــث تختلــف مقاســات و
فتحــات الشــباك حســب ماهيــة و نــوع
األســماك املــراد إصتيادهــا  .وكانــت
«الليــخ» تصنــع مــن خيــوط الغــزل،
وتختلــف عــن القطــن والنايلــون ،وتتــم
حياكتهــا مــن قبــل مجموعــة مــن
الرجــال املهــرة املتخصصــن بهــذا
املجــال توارثــوا حرفتهــم عبــر تــراث
األجــداد الغنــي بثقافــة الصيــد و
أدواتــه.
كانــت توضــع فــي املاضــي قطــع مــن
الصخــور علــى مســافات محســوبة
تصــل إلــى  3أمتــار ،واليــوم لــم تعــد
الصخــور تســتخدم ،وإمنــا أصبــح مــن
األســهل اســتخدام قطــع الرصــاص أو
قوالــب مــن األســمنت ،وبهــذه الطريقــة
يتــم ضمــان أن تكــون كل األثقــال
متســاوية فــي الــوزن ،ما يســاعد شــباك
الصيــد علــى أن تنفــرد فــي املياه بشــكل
مســتقيم وتشــكل مــا يشــبه اجلــدار
العــازل املصنــوع مــن خيــوط الغــزل
تصطــدم بــه األســماك وهــي حتــاول
الهــروب فتعلــق بــه ويجمعهــا الصيــادون
وهــم ســعداء بغنيمتهــم الوافــرة.
و عــن تكويــن " الليــخ " ،فهــو يتكــون
مــن العلقــة مــن الفلــن الــذي يســاعد
الشــبكة علــى الطفــو علــى املــاء ،علــى
عكــس "كــرب" النخيــل و الــذي يســمى
"كارب" اجلــزء الصلــب مــن النخيــل .
جــذع الشــجرة و اســتخدام علــى نطــاق
واســع فــي املاضــي عكــس "املســو" ،و
هــو جســم ثقيــل ،معظمــه حجــر ،مثبــت

حتت الشــبكة ،باســتخدام حبال تســمى
" الفــروع "  .عندمــا يتمــزق " الليــخ " أو
يحتــاج إلــى إعــادة لفــه ،فــإن العمليــة
تســمى " ترويــب " و ميكــن التعــرف
عليهــا عــن طريــق غــزل شــبكة للصيــد
إذا كان الشــخص ماهــراً و ذو خبــرة .
الصيد بإستخدام " القرقور "
القرقــور ،أو «اجلرجــور» بلهجــة أهــل
اإلمــارات ،يعتبــر أهــم أســاليب صيــد
الســمك التــي عرفهــا اآلبــاء واألجــداد،
وال يــزال العديــد مــن الصياديــن يعتزون
بــه ويســتخدمونه إلــى وقتنــا احلالــي .و
هــو عبــارة عــن شــبكة دائريــة مصنوعــة
مــن الســلك بقياســات خاصــة متعــارف
عليهــا عنــد صانعــي القراقيــر ،لهــا
فتحــة علــى شــكل قمــع يتســع فــي
البدايــة ويضيــق تدريجيـاً ،بحيــث يكــون
فــي وســع األســماك أن تســير فــي
اجتــاه واحــد فقــط لداخــل القرقــور،
وال تســتطيع الســباحة خارجــه ،ويتــم
تغطيــس «القراقيــر» فــي امليــاه فــي
أماكــن معلومــة ومتكــث فــي أماكنهــا
ليومــن أو ثالثــة قبــل أن يأتــي الصيــاد
ليحصــد مــا علــق بهــا مــن أســماك.
و القرقــور يســمى أيضــاً الدوبــاي
ويصنــع مــن أســاك احلديــد املعروفــة
باســم «الســيم» ،وهــي أربعــة أنــواع
بحســب أحجامهــا أكبرها وهــو الدوباي
العــود ويســمى قطعــة  ،4ثــم قطعــة ،3
ودوبــاي باعــن ،و«بــاع ونصــف» ،مشــيراً

إلــى أن قطعــة  3وقطعــة  ،4تســتخدمان
فــي الصيــد داخــل امليــاه العميقــة ،أمــا
النوعــان اآلخــران فيناســبان املناطــق
قــرب الشــاطئ .وعمليــة الصيــد حتتــاج
عــدداً مــن القراقيــر تبــدأ بعشــرة
قراقيــر إلــى  60أو  70بحســب حاجــة
وقــدرة الصيــاد أو مجموعــة الصياديــن،
ويتــم ربــط كل عشــرة قراقيــر فــي حبــل،
ويتــم وضــع القراقيــر فــي مــكان الصيــد
مــدة مــن  4إلــى  5أيــام ،ويتــم التعــرف
علــى مــكان وجودهــا فــي البحــر
بالبوصلــة.
المصدر :
جمعية الفجيرة لصيادي األسماك
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تاريخ القهوة
العربية
إعداد أسرة التحرير
ــب وتفضيــل القهــوة بــن العــرب يعــود إلــى تــوارث
مــن املعــروف ّ
الســ ّر وراء ُح ّ
أن ّ
ن أكثــر
عــادات وتقاليــد إعدادهــا وتقدميهــا عبــر األجيــال .فاهتمــام العــرب بِنــواة الـ ّ
أن ســ ّر هــذا املشــروب ال يكمــن
ن راجــع باألســاس إلــى إدراكهــم ّ
مــن شــجرة الــ ّ
فــي النبتــة نفســها أو منطقــة زراعتهــا أو حتــى نوعيتهــا وحجمهــا وإمنــا فــي طريقــة
ـب املــاء عليهــا ،توارثــت العديــد
انتقــاء أجــود حبــات القهــوة ،حتميصهــا ،طحنهــا وصـ ّ
مــن قبائــل شــبه اجلزيــرة العربيــة طــرق مختلفــة إلعــداد القهــوة وفقــا خلصوصيــات
املطبــخ العربــي (بــن القهــوة اخلالصــة ولــن اإلبل) ،كما طورت قبائل أخرى (بشــمال
إفريقيــا واملناطــق الصحراويــة) تقنيــات أخــرى ر ّكــزت جلّهــا علــى تثمــن األصالــة
واخلصوصيــة العربيــة فــي إعــداد هــذا املشــروب اخلــاص مــع محاولــة تبيئتهــا مــع
الثقافــة احملليــة وحتــوالت املجتمــع دون نســيان إشــراك جـ ّل أفــراد األســرة فــي تذ ّوق
هــذا املشــروب وضمــان اســتمراره بــن األجــداد واألحفــاد.
ـرت القهــوة العربيــة فــي كتــب الطبيــب ابــن ســينا ،وكانــت تس ـ ّمى شــجرة
كمــا ُذكـ ْ
ن ،ولكــن ليــس كمشــروب إمنــا كان يدخلهــا فــي بعــض األدويــة فــي القــرن العاشــر
الـ ّ
تقريبــا ،حتــى جــاء مــن بعــده الطبيــب الــرازي وك ّمــل مــا وصــل إليــه ابــن ســينا فــي
القــرن احلــادي عشــر.
اكتشــفت القهــوة كمشــروب فــي القــرن الثالــث عشــر والرابــع عشــر فــي احلبشــة
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واليمــن ،وانتشــرت فــي اجلزيــرة العربيــة
والــ ّدول العربيــة بســرعة ،ومــن ثــم
نقلــت إلــى تركيــا عــن طريــق العثمانيــن
وســم ّيت قهوتهــم تركــش كوفي فــي بداية
ُ
القــرن اخلامــس عشــر ،وفــي القــرن
الســادس عشــر نقلــت إلــى إيطاليــا
وســميت قهوتهــم
فــي مدينــة فنيســيا ُ
كبتشــينو ،وفــي نفــس الوقــت نقلــت إلــى
لنــدن وفتــح هنــاك مقهــى فــي شــارع
امبــارد وجتمعــوا فيــه العلمــاء واملفكــرون
والشــعراء ،ومنــه انتشــرت القهــوة فــي
أوربــا والعالــم ،واآلن أصبحــت  70دولــة
تصــ ّدر القهــوة ،وتعتبــر القهــوة ثانــي
منظمــة بعــد منظمــة البترول ،مــن ناحية
االســتهالك والتصديــر.
وملــا لهــا مــن أهميــة عنــد العــرب
الرتباطهــا بالعــادات والتقاليــد قمنــا

بإجــراء هــذا التقريــر مــع خبيــر ال ّتــراث
وســفير القهــوة العربيــة ســيف راشــد
الدهمانــي للتعــ ّرف أكثــر علــى كيفيــة
ميــا ،وماهــي
صنــع القهــوة العربيــة قد ً
األدوات املســتخدمة فــي صنعهــا؟
يحكــي لنــا الوالــد ســيف عــن آداب القهــوة
ويقــول :
يبــدأ بتقــدمي القهــوة لألكبــر ســنًا فــي
املجلــس أو األكبــر منص ًبــا ،والفنجــان
الثانــي يعطــى لثانــي شــخص علــى
اليســار وميــن ُمقـدِّم القهــوة وهكــذا إلــى
أن ينتهــي الــدور ،وإذا اكتفــى الشــخص
مــن كميــة القهــوة املقدمــة لــه عليــه أن
يقــوم به ـ ّز الفنجــان فــي داللــة علــى أنــه
ال يرغــب فــي املزيــد ،بينمــا إذا لــم يفعــل
ذلــك فمعنــاه أنــه يرغــب فــي تقــدمي
القهــوة مــرات ومــرات.
ويضيــف :مــن آداب التّقــدمي ً
أيضــا أن
متســك ال ّد ّلــة باليــد اليســرى والفناجــن
فــي اليمنــى ،ومــن آداب التقــدمي املهمــة
أن يظــ ّل مقــ ّدم القهــوة واق ًفــا طــوال
اجللســة.
ومــن اآلداب املعروفــة عنــد العــرب
ومتعــارف عليهــا فــي تنــاول القهــوة :
هنــاك  5فناجــن معروفــة عندهــم؛
الفنجــان األول ويســمى الهيــف و
يســتخدم فــي أيــام اخلــوف ،والفنجــان
الثانــي ويســمى احليــف ويســتخدم فــي
حالــة لــك مطلــب ،أمــا الفنجــان الثالــث
فهــو للضيــف ،والفنجــان الرابــع للكيــف،
و الفنجــان اخلامــس للســيف.
وتعتبــر الفناجــن الثالــث والرابــع
واخلامــس هــم ال ّرســم ّيات ،حيــث يقــال
الفنجــان األول للضيــف والثانــي للكيــف
والثالــث للســيف.

ويقــول فــي طريقــة صنــع
ا لقهــو ة :
فــي البدايــة كنــا نشــتري القهــوة
العربيــة مــن األســواق ،حيــث كان
شــائع فــي الســابق نوعــن فقــط،
األول هــو القهــوة الســيالنية
وكانــت تأتــي عــن طريــق الهنــد،
والثانــي القهــوة احلبشــية وتأتــي عــن
طريــق اليمــن ،أمــا اآلن فأصبحت هناك
أنــواع عديــدة مــن القهــوة تأتــي مــن
أماكــن مختلفة ،مثـــل البرازيــل ،وأميركا،
وبدايــة يتــم حتميــص القهــوة فــي
«التــاوه» أوالً ثــم تــدق فــي وعــاء يطلــق
عليــه "املنحــاز" ثـ ّم تُوضــع القهــوة في د ّلة
علــى ال ّنــار حتــى الغليــان ،ويضــاف إليهــا
الهيــل أو الزعفــران حســب رغبــة ومــزاج
الشــخص ،ويتـ ّم طهــو القهــوة فــي ثالثــة
دِ الل؛ األولــى تســمى "التلقيمــة" ،وال ّد ّلــة
الكبيــرة تســمى اخلمــرة ،نضع فيهــا املاء
املغلي باســتمرار ،وال ّد ّلة الثالثة وتســمى
ونصــب "نــزل" فيهــا القهــوة
املزلــة
ّ
املوجــودة فــي التلقيمــة "ال ّد ّلــة األولــى"
مــن أجــل التقــدمي ،ولــم تكــن هــذه الدالل
الثــاث متوفــرة عنــد اجلميــع إمنــا فقط
عــن األعيــان وشــيوخ القبائــل .
وهنــاك مســميات و أنــواع عديــدة للـ ّـدالل
منهــا :
• د ّلــة اإلمــارات وتســمى ال ّد ّلة الفالحية
وهــي املوجــودة علــى الدرهــم اإلماراتــي،
ومــا وضعــت علــى الدرهــم إال ملــا لهــا من
تاريــح وشــأن ،حيــث يذكــر التاريــخ بــأن
الشــيخ زايــد األول أهدتــه جماعتــه د ّلــة
وأعجــب بهــا ومــن ثــم اعتمدهــا وصنــع
منهــا عنــد الصفاريــن املتواجديــن فــي
ذلــك الزمــن.
• ال ّد ّلة احلساوية نسبة ملنطقة احلساء

بالســعودية التــي
ّ
صنعــت فيهــا.
ُ
ّ
• ال ّدلــة القرش ـ ّية
نســبة ألهــل قريــش.
• د ّلــة رســان نســبة
لشــخص اســمه رســان
مــن الشــام ،ومصنعــه
قائــم إلــى اآلن علــى الرغــم مــن
احلــروب عندهــم
• ال ّد ّلة البغدادية.
ال ّد ّلــة
•
ا لعما نيــة
و تســمى
ا ل ّد ّلــة
ا لنز و ا نيــة
وتصنــع فــي
واليــة نــزوى.
ال ّد ّلــة
•
ا لنّجد ّيــة
و ا حلا يل ّيــة
و ا ل ّد ّلــة
ا لعثما ن ّيــة .
المصدر :
خبير القهوة العربية سيف راشد الدهماني
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فلسفة اإلبتكار واإلبداع
لحفظ الرموز والعناصر التراثية
الوطنية
حليمه عبدالله راشد
عالقة الثّقافة بالتّراث
ال ّثقافــة مفهــوم شــامل يترجــم منــط التّفكيــر واملعتقــدات والفلكلــور واملمارســات والعــادات ،و تعتبــر ال ّثقافــة البصمــة التــي
تكشــف هويــة املجتمعــات وتاريخهــا املرتبــط بنمــط احليــاة وأســلوب التّفاعــل مــع احمليــط املــادي وهــي فــي مجملهــا ترجمــة
للحضــارات ونتاجهــا التّراكمــي وترجمــة لنمــط التّفكيرالتّفاعلــي فــي املجتمعــات اإلنســان ّية ،وينتــج منهــا عناصــر ال ّتــراث
املــادي وأيضــا املعنــوي ،ويعتبــر التّــراث مبضمونــه املتنــ ّوع عنصــ ًرا مــن عناصــر ال ّثقافــة املتم ّثلــة فــي جملــة املمارســات
إن ال ّتــراث هــو مجمــل العــادات والتقاليــد والفنــون التــي ورثهــا النــاس عــن أســافهم ،ولــك ّل أ ّمــة بصمــة
واملعتقــدات ،كمــا ّ
تراثيــة متيزهــا فــي منــط حياتهــا.
ويشــمل ال ّتــراث املــادي أيضــا احلــرف اليدويــة التــي كانــت عصــب احليــاة فــي
ذراعــا اقتصاد ًيــا مهمــا ونشــاطا جتاريــا ومصــدر دخــل
املاضــي وكانــت متثــل
ً
مــادي للفــرد واملجتمــع ،يؤ ّمــن منهــا احلصــول علــى املــال وأساســيات احليــاة
ومواجهــة حت ّدياتهــا.
فــكان أغلــب أفــراد املجتمعــات واحلضــارات البشــر ّية متــارس حرفــة يدويــة،
وأحيانــا ميــارس الفــرد أكثــر مــن حرفــة يدويــة فــي آن واحــد ،ومــع املمارســة
اليوميــة للحــرف اليدويــة والتــي تعتبــر مــن األنشــطة التجاريــة واالقتصاديــة
املهمــة للمجتمعــات تتصاعــد معــدل اخلبــرة واملهــارة لــدى احلرفــي ،ويؤثــر
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إيجابــا فــي محيطــه االجتماعــي
واألســري ،فتنتقــل تلــك احلــرف
وتتــوارث إلــى األبنــاء فــي سلســلة
وراثيــة حرفيــة دون انقطــاع.
مــن التّحديــات التــي تواجههــا رحلــة
الرمــوز وعناصــر التــراث العاملــي
صعوبــة إثبــات وجودهــا فــي عالــم
التكنولوجيــا والطفــرات والتطــور

االقتصــادي واالجتماعــي والعلمــي
الــذي حــ ّل محــ ّل منــط احليــاة
القدميــة وماحتتويــه مــن عناصــر
ورمــوز وتاريــخ عريــق لــأمم،
يتوجــب
وملواجهــة تلــك التّحديــات
ّ
نشــر الوعــي بأهميــة رمــوز وعناصــر
التــراث واالبتــكار واإلبــداع للترويــج
ّوجــه خلطــوات إيجابيــة
عنهــا والت ّ
للحفــاظ عليهــا .كمــا تســعى املنظمــات
واجلمعيــات واملؤسســات الثقافيــة
والتراثيــة فــي العالــم للحفــاظ علــى
عناصــر ورمــوز التــراث والثقافــة
وجمعــه ودراســته وتنظيــم الفعاليــات
واملهرجانــات التراثيــة والتــي تســعى
ملواجهــة التحديــات ،وتتصــدر تلــك
احملــاوالت االحتفــال بيــوم التــراث

العاملــي الــذي يهــدف صــون عناصــر
التّــراث العاملــي.
احلــرف اليدويــة التراثيــة تســاهم فــي
التنميــة االقتصاديــة :
تعتبــر احلــرف اليدويــة مصــادر
إلنتــاج أغلــب املنتجــات التراثيــة التــي
مت ّثــل أيضــا رمــوزا تراثيــة وعقائديــة
واجتماعيــة ،ونســتنتج مــن جتربــة
بعــض الــدول العربيــة واإلســامية
التــي تعتبــر احلــرف
اليدويــة مصــدر دخــل
قومــي تســعى للحفــاظ
وتســخّ ر
عليهــا

أكبــر خنجــر فــي العالــم مزيــن بصــورة مؤســس دولــة اإلمــارات املغفــور لــه
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان

الحرف
اليدوية تمثل
ً
رموزا تراثي�ة
وعقائدية
وإجتماعية

سفينة شراعية تعزز الرموز الوطنية والتراثية لدولة اإلمارات
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تصميم سلة الرطب (اجلفير) حتتوي على حبات الرطب الذهبية

إمكاناتهــا وخبرتهــا فــي اســتمراريتها
وتطويرهــا ونقلهــا لألجيــال مــن
خــال برامــج تثقيفيــة وتعليميــة
وبرامــج لريــادة األعمــال ،حيــث إن
أغلــب منتجــات احلــرف اليدويــة
املعاصــرة تتمثــل فــي رمــوز تراثيــة
بحلّــة جديــدة ســهلة االســتخدام،
وتتناســب مــع جميــع األذواق ،فنجــد
األســواق الشــعبية تتزاحــم منتجاتهــا
الســعف وأعمــال الفخّ ــار،
مــن أعمــال ّ
أمــا احملــات التجاريــة تتنافــس
بجلــب السـ ّواح وهاويــن القطــع الفنيــة
التــي تترجــم الرمــوز التراثيــة إلــى
أعمــال فنيــة مصنوعــة مــن املعــادن
الثمينــة لتل ّبــي أذواق اجلميــع ،وهــي
ذات قيمــة شــرائية تناســب جميــع
إن التّــداول
املســتويات االجتماعيــةّ .
التّجــاري لتلــك ال ّرمــوز التّراثيــة مــن
حتــف وحلـ ّـي وأدوات منزليــة وغيرهــا
تســاهم فــي التّنميــة االقتصاديــة إذا
مــا ّ
مت توظيفهــا ضمــن اســتراتيجيات
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رمــوز تراثيــة متثــل فــي القــاع وتوضــح جغرافيــة دولــة اإلمــارات و
خارطتهــا وألــوان العلــم وكمــا توضــح أهــم النباتــات الصحراويــة وثمارهــا
والكثبــان الرمليــة الذهبيــة التــي صنعــت مــن األحجــار الكرميــة

وبرامــج اقتصاديــة جتاريــة تدعــم
مســيرة ريــادة األعمــال فــي
العناصرالتّراث ّيــة.
االبتــكار فــي حفــظ عناصــر ال ّتــراث
تعتبــر فلســفة االبتــكار واإلبــداع مــن
أهــم الوســائل التــي تدعــم مســيرة
انتقــال عناصــر ال ّتــراث بــن األجيــال
بأســلوب مشــ ِّوق يكســر حاجــز
ال ّرتابــة وامللــل و التّقليــد العشــوائي
الــذي يفقــد عناصــر التّــراث روح
التّجديــد والقبــول ،كمــا يضمــن
الوظيفــة اخلدميــة لهــا و االســتمرارية
واالنتقــال دون عوائــق فكريــة ومغايــرة
لنمــط احليــاة العصريــة.
ومــن منطلــق تلــك الرؤيــة واألهميــة
ّ
فــت
لعناصــر ورمــوز التــراث
وظ ُ
مواهبــي وقدراتــي الفنيــة املتوارثــة
فــي إطــاق تصاميــم مــن التــراث
اإلماراتــي متاشــيا مــع رؤيــة ورســالة
احلكومــة الرشــيدة فــي تعزيــز فلســفة

االبتــكار واإلبــداع فــي شــتى املجــاالت
الثقافيــة والفكريــة والوظيفيــة
أصــدرت مجموعــة
والعلميــة ،حيــث
ُ
مــن التصاميــم التراثيــة التــي تتصــف
بــروح االبتــكار واإلبــداع وحتمــل عبــق
املاضــي وجمالــه ممتزجــة بســمات
املنتجــات املعاصــرة املواكبــة للتطــور
التكنولوجــي بغــرض اســتمرارية تلــك
الرمــوز التراثيــة.
فبــدأت مســيرتي فــي ترجمــة تلــك
الرمــوز التراثيــة اإلماراتيــة إلــى
مجســمات وأعمــال فنيــة تشــكيلية
ّ
تبنــض منهــا روح احلضــارة وعبــق
املاضــي ،فســاهمت بالعديــد مــن
التصاميــم املرتبطــة ببيئــة وتــراث
اإلمــارات ور ّو َج عنهــا العديــد مــن
وســائل اإلعــام ممــا ســاهم فــي
تعزيــز الهــدف الوطنــي لرمــوز
وعناصــر التــراث اإلماراتــي وإخراجــه
بنمــط مبتكــر.

تراث و حضارة

بابا درياه
إعداد أسرة التحرير
شــخص ّية خراف ّيــة ضمــن مجموعــة كبيــرة مــن ّ
الشــخصيات اخلراف ّيــة التــي كانــت
منتشــرة فــي دولــة اإلمــارات  ..وقــد كانــت ضمــن اخلرافــات املنتشــرة عنــد ســكان
الســاحلية وحتديــدا عنــد أهــل البحــر .
املــدن ّ
والســفر وصيــد األســماك وقطــع
أي فئــة النــاس التــي تشــتغل بالبحــر مثــل الغــوص ّ
وبيــع احلجــارة املرجانيــة.
و ( بابا درياه )) كلمة فارسية من شقني بابا وتعني أبو ودرياه وتعني البحر .
ويــروي أهــل البحــر أن بابــا دريــاه وهــو مــن ا ّ
جلـ ّـن كان يتس ـلّل إلــى مراكبهــم فــي
الفتــرة مابــن صــاة العشــاء وأذان الفجــر ،و يختطــف أحــد البحــارة ليأكلــه ويعبــث
فــي الســفينة ليتلفهــا فتغــرق ؛ لــذا فإنهــم يجعلــون فــي كل ســفينة نوبــة للحراســة،
فيهــا اثنــان أوأكثــر ،فــإذا ســمع احلــ ّراس صــوت بابــا دريــاه تصايحــوا ( هاتــوا
امليشــارة واجلــدوم ) فــإذا ســمعهم هــرب ،ويذكــرون بأ ّنــه مخفــي املالمــح أل ّنــه يظهــر
دائمــا فــي الظــام الدامــس ،ولكــن بهيئــة رجــل قــوي وضخــم.
أمــا الروايــة األخــرى فتقــول بأنــه كائــن خرافــي يعيــش فــي البحــر ويظهــر على شــكل
إنســان مخيــف اخللقــة ،يســمعون صياحــه فــي البحــر وكأنــه غريــق ،فــإذا أنقــذوه
ســرق طعامهــم ورمبــا أتلــف شــيئا مــن الســفينة .
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الشاعر مصبح
محمد عبيد
لبريكي
المزروعي
الزال في قلبي من ّ
الشوق نبراس ..شمعة أمل تضوي دروب العتاما
الشــاعر مصبــح محمــد لبريكــي املزروعــي فــي عالــم ّ
هكــذا بــدأت رحلــة ّ
الشــعر
حامــ ً
ا معــه شــعلة األمــل كغيــره مــن أبنــاء اإلمــارات ،وقــد تعــزّزت أحالمهــم
وجهودهــم مــن خــال مســيرة اخليــر والنّمــاء والعطــاء وبنــاء اإلنســان اإلماراتــي
بقيــادة املغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،و الشـ ّ
أن
ـك ّ
زايــد األب والقائــد واإلنســان كان شــاع ًرا فـ ًّذا ،وقــد أوقــد ذلــك فــي نفــوس الكثيــر
ـب ّ
الشــعر ،وقــد رثــى شــاعرنا القائــد املؤســس بأبيــات منهــا:
ُحـ ّ
اهلل يرحم اللي بعزه كسانا ..
ثوب الرخا واملجد والسؤدد العالي..
هو كاسب املعروف ما حد ثاني ..
زعيمنا زايد لعينه نوالي ..
بالطوع يته ارقاب واقلوب شعبه ..
يا مالك حب الرجال الثقالي ..
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نشــأ ّ
الشــاعر فــي قبيلــة مترابطــة
وأســرة كرميــة ذات جــذور شــعر ّية،
إن جــ ّده ألمــه شــاعر(محمد
حيــث ّ
ســعيد املزروعــي).
ُولــد فــي قريــة البليــدة التّابعــة إلمــارة
الفجيــرة والتــي تبعــد عنهــا حوالــي
 18كيلومتــر .تتميــز منطقــة البليــدة
مبوقعهــا اخلـ ّـاب بــن اجلبــال العاليــة
والهضــاب الصخريــة وتشــرف علــى
مجــرى وادي حــام الــذي كان شــريان
احليــاة للمنطقــة مــن حيــث دروبــه
الوعــرة وجريــان ســيوله ،وقــد أ ّثــرت

هــذه الطبيعــة علــى شــاعرنا الــذي
وصــف الفجيــرة بأنهــا أميــرة:
حلوه تقاسيم الفجيره ..
نعم هي درة اإلمارات ...
شواطئ للزائر مثيره ..
ومحيط لهوات املغاصات..
وسهل واجبال كثيره ..
شموخ صاعد للمجرات..
ووديان مجاريها غزيره ..
واسدود طبيعيه بحيرات..
أجواء للسايح مثيره ..
ما ميل ألن عنده اختيارات..
مدينتي هذي أميره ..
هدوء وايزيدك مسرات..
أحب تقاسيم الفجيره ..
وأعشق أهلها أهل املروات..
وأثني على راعي املسيره ..
شيخنا حمد سيف املهمات ...
خــاض شــاعرنا معتــرك احليــاة مــن
خــال عملــه فــي القــ ّوات ا ّ
جلويــة
وال ّدفــاع ا ّ
متدرجــا فــي
جلــوي كط ّيــار
ً
املناصــب املختلفــة ،وحاصــل علــى
ماجســتير مصغّــر فــي إدارة املشــاريع
الصغيــرة واملتوســطة ،وهــو عضــو
فــي غرفــة جتــارة وصناعــة الفجيــرة.
اختلــط الشــاعر بكثيــر مــن الشــعراء
خــال دراســته فــي املدرســة العســكرية،
وكذلــك فــي منتصــف الثمانينــات كان
هنــاك مجلــس للشــعراء فــي -أبوظبــي-
حتــت إشــراف الشــاعر واألســتاذ
ســالم ســيف اخلالــدي فــي جزيــرة
الفجــر .وأدى ذلــك إلــى تنامــي وصقــل
الشــعرية ،ومــن هــؤالء ّ
موهبتــه ّ
الشــعراء

املرحــوم الشــاعر حمــد أبــو شــهاب،
حمــد الكنــدي وأخــوه مصبــح الكنــدي،
العصــري بــن كــراز املهيــدي ،وأيضــا
تأ ّثــر بالســابقني كاجلمــري ،الكــوس،
بــن ســوقات ،واخلضــر ،وال ننســى
ـجع األول القائــد الفــذ أبــا اجلميــع
املشـ ّ
الشــيخ زايــد بــن ســلطان ط ّيــب اهلل
ثــراه .وأولــى قصائــده الشــعرية كانــت
أثنــاء ال ّدراســة وأهــم قصيــدة متداولــة
لــه بعنــوان" حتــى ال ّذهــب لــو طــاح فــي
الــ ّدرب ينــداس".
الزال في قلبي من ّ
الشوق نبراس ..
شمعة أمل تضوي دروب العتاما..
رجوى األمل في خاطري أرث
أهواس..
قلب موازين العمر بالتماما..
ضاع العمر ما بني د ّقات جلراس..
ينهي من الوجدان قول السالما ..
يا عني خلّي ال ّدمع ق ّري بلنعاس..
مترا املقدر قد حتدا املراما..
واخذي احلذر عن ك ّل خافي عن
النّاس..
ال يبني مكنون الضحى في الظالما
كسر العواطف ميحي احلب م الساس
ساس احملبه باحترام الغراما ..
كل ن يداري باملوده وحلساس ..
وايكن في اخلافي رذاذ الغماما ..
واحلب في قلبي تباله وسواس ..
يخشى كالم الناس وأهل املالما..
قصد العرب في بعض حلوال
مساس..
ّ
حراق ما ترضاه نفس احلشاما..
حتى ال ّذهب لو طاح فالدرب ينداس..

نشأ في قبيلة
مترابطة
وأسرة كريمة
ذات جذور
ّ
شعرية

أهم قصيدة
متداولة له
بعنوان" حىت
ّ
الذهب لو طاح في
ّ
الدرب ين�داس"
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ضاع الغال لو كان عالي املقاما ..
قيس القياس وخ ّور الثوب بقياس ..
خوفي بعد فوت الفوات النداما..
والبس لباس قبلته ترفع الراس ..
تاج احلسن بدر ن عال فالظالما..
له ينشرح قلب الذي بات ر ّماس ..
حتى الفجر والنود جن بهياما ..
واسدى الفجر نوره على كل لطعاس..
ليل بداه السقاما…
بدد دجى ٍ
عط اخللي وال املشقا به نحاس ..
سهران طول الليل والقلب شاعل
ضراما..
وإلكم سالمي عدد ما صلّت أجناس
على نبي اهلل خير اخلتاما…
أهــم املشــاركات للشــاعر كانــت فــي
املناســبات الوطنيــة وبعــض األمســيات
ّ
الشــعرية فــي مختلــف مناطــق الدولــة.
نُشــر للشــاعر فــي ملحــق فجــر الشــعراء
فــي جريــدة الفجــر فــي -أبوظبــي،-
ونُشــر لــه العديــد مــن القصائــد فــي
جريــدة الوحــدة في-أبوظبــي -وشــارك
فــي الكثيــر مــن النــدوات واألمســيات
فــي املج ّمــع الثقافــي فــي -أبوظبــي-
وشــارك فــي مســابقات شــعرية جلريــدة
البيــان .ومــن أجمــل األبيــات التــي تــرمن
بهــا شــاعرنا
هيضتني يا طاير الورق ..
تلعي على فنك وجاريك ..
احلال واحد ردد الطرق ..
بانوح في قربك بزاغيك ..
الزين دروبه جدا الشرق ..
وانت اتغزل في مفاليك ..
قم نرحتل وبتالحض الفرق..
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بنسيح في ذيك املساليك..
وين العذا والغاف والعرق ..
والسمر والسدره معاليك ..
بتشوف لي خده ضياء البرق..
كامل شبابه لي يسليك..
ّ
الشــاعر مصبــح لبريكــي
واجــه
املزروعــي حت ّديــات مشــتركة مــن تلــك
التــي يواجههــا أقرانــه مــن الشــعراء
خاصــة فــي الســابق ونظــ ًرا لعــدم
وجــود نشــر إعالمــي ٍ
كاف ،وبحســب
قولــه فــي الوقــت احلاضــر الســاحة
الشــعرية مفتوحــة للجميــع ،وهــي
حافلــة مبختلــف املســتويات مــن غيــر
رقابــة وال تصنيــف .وقــد ع ّبــر شــاعرنا
عــن التّحديــات بأبيــات جميلــة:
ما كل ما تلقاه عينك متناه ..
بعض األماني تنصدم باحلقايق ..
وال كل شي في احلياه انتحداه..
لقدار حتكمنا بحكم الوثايق ..
ولو كأن كل اللي بغيناه نلناه ..
ما شفت في الدنيا حزين وضايق
اإليجابيــة احلاليــة هــو أنــك تســتطيع
توصيــل املــادة الشــعرية
بهيئــات
للمتابعــن
مختلفــة إمــا ســمعية
أو بصريــة ،وكذلــك
املؤثــرات املختلفــة
واإلخــراج .ومــن
الســلبيات أن
الــكل يدلــو
بدلــوه ســواء
عــن معرفــة
أو تخطيــط،

وليــس هنــاك مرجعيــة واضحــة
ّ
الشــعر املختلفــة.
للشــعراء وألــوان
أن اجلهــود
وبحســب توضيحــه أدلــى ّ
املبذولــة لتبنــي املواهــب الشــعرية تكــون
فــي صــورة مبــادرات وقتيــة ،واحلــدث
املهــم الــذي أثــرى الســاحة الشــعرية هــو
برنامــج شــاعر املليــون.
وكغيــره مــن أبنــاء اإلمــارات يديــن
شــاعرنا للقيــادة احلكيمــة بالفضــل فــي
نهضــة الدولــة وتطــ ّور اإلنســان فيهــا،
والفجيــرة كغيرهــا مــن إمــارات الدولــة
كان لهــا دور رئيســي فــي تثبيــت دعائــم
االحتــاد ،وقــد أثنــى شــاعرنا علــى
شــيخها بأبيــات قائــ ً
ا:
حمد الشرقي اللي له الطوالت ..
شيخ متيز في جميع املجالي ..
زعيم ونرفع له الرايات ..
ذخر الفجيره في ل ّول وتالي
وولي عهده مكمل الغايات..
محمد نسل شيخنا الغالي ..
في عهدكم نحصد الدانات..
عز الوطن في كل حلوالي ..

شاعر و قصيدة

زمان الوصل
مخلــص فعلــي و قولــي
إلــى اهلل
ً
عســى الطاعــات حتظــى بالقبولــي
و عــدل القــول ميــزان العقولــي
و انــا ط ّوعــت للمعنــى زمولــي
ســقا اهلل وقــت ماضــن الفعولــي
زمــان الوصــل حتك ْمــ ْه األُصولــي
تبــارت مــع صــدى الهاجــس خيولــي
و انــا عوقــي مــن الفرقــا ملولــي
و ال فــاد التجــارب و احللولــي
و تــازم عبــرة اخلاطــر جتولــي
و دمــع العــن مــا منْــ ْه محصولــي
و تبــ ّدل رغــم األيــام الفصولــي
و ليــل الشــوق للســاهر يطولــي
ســقا اهلل دارهــم لــي مــن طرولــي

عظيــم الشــان ..عــ ّ
ام النوايــا
و عســى الغفــران ميحــو للخطايــا
مــن احلكمــه تناقلْــ ْه الروايــا
إلــى طــر ّو لــي النــاس الوفايــا
حشــام الطبــع و كــرام الســجايا
و طيــب العهــد للطيــب مزايــا
مــن الذكــرى تو ّلفهــا احلكايــا
و جــرح البعــد فــي طبــه تعايــا
حصلــت ألعواقــي دوايــا
و مــا
ّ
تشــب النــار فــي وســط احلنايــا
ياغيــر القلــب و اشــواقه ضحايــا
يــذوب الوقــت مــن بــن الزوايــا
للمنايــا
باألمانــي
يســافر
ســحب ماليــا
هميــل الغيــث مــن
ً

 -نايله االحبابي

منتدى شاعرات اإلمارات
عضو رابطة الشعراء العرب
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فن العيالة
إعداد أسرة التحرير
تُع ـ ّد العيالــة مــن أكثــر فنــون األداء الشــعبية انتشــا ًرا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
والصبيــة الذيــن يحملــون ِعصــي
املتحــدة ،ويُــ َؤ َّدى هــذا الفــن مــن قبــل الرجــال
ّ
اخليــزران ،ويتح ّركــون فــي انســجام مــع إيقــاع الطبــول املنتظــم .وتُقــام عــروض
العيالــة فــي حفــات الزّفــاف واملناســبات الوطن ّيــة واالحتفــاالت األخــرى.
تعكــس العيالــة اإلرث الثقافــي الغنــي لدولــة اإلمــارات وروح املــروءة والشــهامة التــي
مت ّيــز احليــاة البدويــة ،كمــا تعـزّز قيــم الكرامــة ّ
والشــرف .أصبــح هــذا الفــن رمـزًا
لهويــة الدولــة ووحدتهــا كونــه يجســد القيــم التراثيــة األصيلــة للثقافــة اإلماراتيــة.
العيالة رمزٌ للمعارك
ـف املــؤدون فــي ص َّفــن متقابلــن ألداء فـ ّـن العيالــة ،حيــث يض ـ ّم ك ّل صـ ّ
يصطـ ّ
ـف
 20رج ـ ً
ا أو أكثــر فــي عــرض يحاكــي مشــهد املعركــة ،حاملــن ِعصــي اخليــزران
والســيوف .حيــث يقــف أفراد ك ّل صـ ّ
ـف متالصقني
الرفيعــة التــي ترمــز إلــى ال ّرمــاح ّ
جن ًبــا إلــى جنــب ،ويضــع ك ٌل منهــم يــده اليســرى خلــف ظهــر اآلخــر.
ّ
صــف بحــركات متناوبــة مــن خــال حتريــك رؤوســهم وأكتافهــم
يقــوم أفــراد ك ّل
وأيديهــم ِ
وعصــي اخليــزران إلعــان النّصــر أو الهزميــة مــع إيقــاع الطبــول .وفــي
الوقــت نفســه ،ينشــدون أبيا ًتــا معظمهــا مــن روائــع ّ
الشــعر النبطــي التــي حتكــي
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عــن ّ
الشــجاعة والفروســ ّية .انتشــر
فــن العيالــة عبــر األجيــال فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،مبــا فيهــا
املجتمعــات الســاحلية والداخليــة .كمــا
حظــي بأهميــة كبيــرة ،حيــث أدرجتــه
الـــيونسكو عــام  2014ضمــن "القائمــة
التمثيل ّيــة للتــراث الثقافــي غيــر املــادي
للبشــرية".
ممارسو العيالة
يقــوم األبــو (قائــد الفرقــة) بتحديــد
اإليقــاع واحملافظــة علــى نظمــه .ويقــف
عازفــو الطبــول الذيــن يحملــون الطبــول
الكبيــرة والصغيــرة والدفــوف والطــوس
النحاســية بــن صفــوف الرجــال.
يضــم العــرض مجموعــة مــن الرجــال

يُطلَــق عليهــم اجلويلــة أو "الي ّويلــة"
باللهجــة اإلماراتيــة ،حيــث يتح ّركــون
فــي دائــرة واســعة علــى إيقــاع الطبــول،
وي ّثلــون بالعِ صــي حــركات الســيوف أو
ُ
البنــادق ،ثــم يُلقونهــا فــي الهــواء مــن
وقــت آلخــر ،ثــم يلتقطونهــا مــن جديــد.
عــاو ًة علــى ذلــك ،تضــم "النعاشــات"
مجموعــة مــن الفتيــات الالتــي يرتديــن
الفســاتني املزخرفــة التقليديــة التــي
يُطلَــق عليهــا "املخـ ّور" ،حيــث يقفــن أمام
ص َّفــي الرجــال ،ويتمايلــن بشــعورهن من
جانــب إلــى آخــر علــى إيقــاع الطبــول.
ويرمــز أداؤهــن إلــى الثقــة باحلمايــة
التــي يق ّدمهــا مــؤدو رقصــة العيالــة
الذيــن يتصفــون بالشــهامة.
و قــد ّ
مت إجــراء مقابلــة شــخصية مــع
الوالــد عبيــد حســن الكعبــي ،صاحــب
فرقــة العيالــة فــي القريــة ،و ّ
مت إلقــاء
الضــوء علــى اآلتــي :
فــن العيالــة فــن إماراتــي خالــص مــن
تــراث األجــداد ،حيــث نشــأ مــن زمــان
األجيــال الســابقة مــن أجدادنــا وآبائنــا

و نحــن أكملنــا املســيرة ،والهــدف
منــه تأديتــه فــي األفــراح واألعيــاد
واملناســبات الوطنيــة ،و يكــون عــدد
شــخصا و مــا
األفــراد مــن أربعــن
ً
فــوق ،و كلمــا زاد العــدد طــاب الفــن،
و فــن العيالــة نوعــان ،فــن " ســاحلي "
و فــن " الوهابــي " ( عيالــة العــن )،
و يتــ ّم اســتخدام األناشــيد الوطنيــة
و التّرحيبيــة ،واألناشــيد احلربيــة و
أناشــيد املــدح فــي فــن العيالــة ،و تقــام
العيالــة مــن فتــرة العصــر ومــا بعــد،
أمــا فــي املناســبات الوطنيــة تــؤ َدى
أحيانــا فــي الصبــاح فــي بعــض الدوائــر
احلكوميــة و املؤسســات ،و مــن اآلالت
املســتخدمة فــي فــن العيالــة " :الــراس"
و هــو الطبــل الكبيــر" ،التخاصيــر"
وعددهــم " ،3الطيــران" و عددهــم من 2
إلــى  " ،3الطــواس"" ،العصــي" .و أخيـ ًرا
فــإن مواقــع التواصــل االجتماعــي تعتبــر
وســيلة للتعـ ّرف علــى هــذا الفــن التراثــي
اإلماراتــي .

تعكس العيالة
اإلرث الثقافي
الغين لدولة
اإلمارات
وروح المروءة
والشهامة

المصدر :
موقع دائرة الثقافة و السياحة – أبوظبي
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ُّ
ْ
الرُّقعة
خط
تاريخٌ من اإلبداع

ُّ
خــط ال ُّر ْقعــةِ أحــد اخلطــوط العربيــة ،ميتــاز بســهولته وســرعة الكتابــة بــه،
قيــل إ َّنــه ُس ـ ِّم َي بهــذا االســم؛ أل َّنــه كان يُكتــب  -فــي البدايــة  -علــى رِ قــاع مــن
اجللــد ،و(رِ قــاع) جمــع ( ُر ْقعــة) ،وهــي الورقــة الصغيــرة التــي تتــاءم مــع املُكاتبــات
والقصــص اللطيفــة.
ٌ
ُق َّوةٌ
وجمال
يجمــع خــط ال ُّر ْقعــة فــي حروفــه بــن القــوة واجلمــال فــي ٍآن واحــد ،وميتــاز
بســهولة قراءتــه وكتابتــه وبُ ْعــده عــن التعقيــد؛ لذلــك يســهل تعلُّمــه خــال وقــت
صــر حروفــه،
قصيــر نســب ًّيا .كمــا ميتــاز بســرعة اإلجنــاز بــه فــي الكتابــة؛ نظـ ًرا لقِ َ
وعــدم حاجتــه إلــى التشــكيل َّإل للضــرورة ،وفــي حــدود ضيقــة ،كضبــط اآليــات
ـادي فــي الكتابــة اليوم َّيــة
القرآنيــة علــى ســبيل املثــال؛ لذلــك فهــو اخلــط االعتيـ ُّ
لطــاب العلــم وال ُك َّتــاب وعا َّمــة النــاس.
وبذلــك فقــد صــار خــط ال ُّر ْقعــة حافظــة تــراث الرســائل املتداولــة بــن ال ّنــاس،
و ُمبتــدأ تعليــم الكتابــة واخلــط لــدى األطفــال فــي صفــوف التعليــم األول َّيــة ،وأبــرز
خطــوط الدواويــن علــى أنواعهــا ووظائفهــا.
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ً
أيضــا -أنوممــا مي ِّي ُــز هــذا اخلــط
َّ
اجتــاه األجــزاء األفقيــة لألحــرف
ً
قليــا نحــو األســفل مــن اجلهــة
مييــل
اليســرى ،وتُكتَــب جميــع أحرفــه فــوق
الســطر ،مــا عــدا األحــرف (ج ،ح ،خ )
( م  ،فــي آخــر الكلمــة) (ع  ،غ) ( هـــ ،
فــي منتصــف الكلمــة)؛ فهــي تنــزل عــن
الســطر.
ُ
الدواوين
تراث
حافظة ِ
ِ
شــ َّكلت خطــوط الدواويــن املختلفــة
ً
حافظــا لغو ًّيــا وفن ًّيــا ملؤسســات اإلدارة
طــوال تاريخهــا فــي احلضــارة العربيــة
اإلســامية ،واســتطاعت أن تؤســس
لنفســها مكانــة مميــزة فــي ســياق إداري

وفنــي أتــاح لهــا حريــة التعبيــر واإلبداع.
وتعــددت مسـ َّـميات اخلطــوط ووظائفهــا
املختلفــة فــي فتــرات طويلــة ،وكان
ملؤسســات الدولــة اإلســامية -طــوال
تاريخهــا -دور رائــد فــي إرســاء
القواعــد الفنيــة والوظيفيــة للخطــوط
املختلفــة فيهــا.
وخــط ال ُّر ْقعــة هــو اخلــط األكثــر شــهرة
فــي مجموعــة اخلطــوط اإلداريــة؛ إ ْذ
كان وســيلة التواصــل بــن أفراد الشــعب
مــن أصحــاب احلوائــج والطلبــات لــدى
أربــاب الدولــة والوظائــف الرســمية.
ومفهــوم (اخلطــوط اإلداريــة) مــن
قصــد بــه
املفاهيــم املســتحدثة ،ويُ َ
محــدد أو مجموعــة
تخصيــص خــط
َّ
مــن اخلطــوط العربيــة؛ لغــرض كتابــي
لــه بُ ْعــد إداري أو رســمي مــن األمــور
املســتخ َدمة داخــل الكيــان اإلداري
للدولــة العربيــة واإلســامية ،ويُســتخ َدم
هــذا اخلــط لوظيفــة محــددة؛ مثــل:
كتابــة الفرمانــات مــن الســاطني بخــط
محــدد.
نشأةٌ
وتطو ٌر
ُّ
ترجــع بدايــة نشــأة خــط ال ُّر ْقعــة -فــي
بعــض اآلراء -إلــى عــام (886هـــ/
1481م) ،ثــم أخــذ بعــد ذلك فــي التط ّ ُور
َّ
اخلطــاط أبــو
تدريج ًّيــا؛ حيــث قــام
بكــر ممتــاز بــن مصطفــى أفنــدي (ت
1280هـــ1863 /م) فــي عهــد الســلطان
العثمانــي عبــد املجيــد خــان بتجويــده
ووضــع قواعــده وهندســة حروفــه علــى
ِغــرار موازيــن بقيــة أنــواع اخلطــوط؛
وذلــك لتوحيــد اخلطــوط فــي جميــع
املُعامــات الرســم َّية التــي تَـ ِـرد الدولــة.
أن خــط ال ُّر ْقعــة لــم
وجديــ ٌر بال ِّذكــر َّ

يَ ِــرد اســمه أو شــكله فــي مخطوطــة
الطيبــي املعروفــة
محمــد حســن
ِّ
بـ(جامــع محاســن كتابــة الكتــاب ونزهــة
أولــى البصائــر واأللبــاب) املكتوبــة
عــام 908هـــ ،والتــي احتــوت علــى 16
نوعــا مــن اخلطــوط ،مــن بينهــا (خــط
ً
ال ِّرقــاع) الــذي يختلــف فــي شــكله عــن
أن خــط
ممــا يعنــي َّ
خــط ال ُّر ْقعــة؛ َّ
ال ُّر ْقعــة لــم يكــن موجــو ًدا عنــد كتابــة
الطيبــي فــي بدايــة القــرن
مخطوطــة
ّ
الهجــري.
العاشــر
ِّ
الرقعــة وتاريخــه َوفْ ــق ثالثـ ِـة
ُيف َهــم خــط ُّ
مسارات:
ٍ
األول :أنــه امتــداد خلطــوط التقييــد
اختصــت بتنفيــذ
الســريعة التــي
َّ
املعامــات الرســمية اجلاريــة داخــل
ملفَّــات الدولــة اإلســامية املختلفــة،
وهــو املُكافــئ خلــط ال ِّرقــاع فــي
االســتخدام ،ولكنــه غيــر ُمكافــئ لــه
نهائ ًّيــا فــي الشــكل؛ حيــث يوجــد
اختــاف فــي صورتيهمــا؛ لذلــك يهت ـ ّم
كثيــر مــن الباحثــن فــي تاريــخ اخلــط
العربــي أو جمالياتــه بإبــراز الفــروق
الشــكلية بــن اخلطــن.
أن خــط ال ُّرقعــة واحــد مــن
الثانــيَّ :
اخلطــوط التــي أبدعــت فيهــا الدولــة
ّ
اخلطاطــون
العثمانيــة ،وأخرجــه
العثمانيــون؛ ليكــون واحــ ًدا مــن أهــم
خطــوط املعامــات التــي ظهــرت فــي
ظــ ِّل خصوصيــة اخلطــوط الهمايونيــة
العثمانيــة ،ويُع ـ َرف بالتركيــة احلديثــة؛
أي :ال ُّر ْقعــة املقرمطــة (الصغيــرة).
الثالــث :هــو كيــف أكمــل العــرب فــي
مصــر والشــام والعــراق اإلبــدا َع فــي
خــط ال ُّر ْقعــة بعــد انهيــار اخلالفــة
العثمانيــة ،وإحــال الكتابــة بالتركيــة

ُّ ْ
خط الرقعة
حافظة تراث
الرسائل
المتداولة
بي�ن الناس

الخط األكثر
شهرة في
مجموعة
الخطوط
اإلدارية

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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مواهب و فنون
احلديثــة مــكان العربيــة فــي تركيــا
عــام 1928م؟ وكيــف اســتطاع العــرب
اســتكمال مســيرة هــذا الفــن ،وإخــراج
خــط ال ُّر ْقعــة مــن ســياقه اإلداري
التقليــدي؛ ليصبــح ًّ
خطــا جمال ًّيــا تُكتَــب
بــه الفتــات احملـ ِّ
ـال التجاريــة وعناويــن
املجــات والصحــف ،وأغلفــة الكتــب،
األمــر الــذي يُ َع ـ ُّد ميــا ًدا جدي ـ ًدا لهــذا
اخلــط ،وإصباغــه بالصبغــة الفنيــة
العربيــة.
اخلطوط العرب َّي ِة
سائر
موقعهُ ب َ
ِ
ني ِ
إن كتابــة خــط ال ُّرقعــة هــي أســرع
إجنــازًا مــن كتابــة خــط النســخ ،وال
سـ َّيما أن اخلطــن كانــا أكثــر اخلطــوط
ً
ـتعمال في كتابة االستنســاخ
العربية اسـ
االعتيــادي منــذ ظهــرت بعــض صــور
حروفــه فــي هــذه الكتابــات علــى
البــردي فــي القــرون األولــى للهجــرة،
وتأ َّكــدت بعــض صــوره األخــرى فــي
القــرون التــي تلــت عصــر ابــن البــواب
الــذي أشــاع اخلطــوط الل ِّينــة ،وفــي
مقدمتهــا خــط الثُّلُــث وخــط النســخ.
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وخــط ال ُّر ْقعــة األول ليــس هــو خــط
ال ِّرقــاع املعــروف بهــذا االســم فــي
القــرون املتأخــرة ،بــل هــو خــط عربـ ٌّـي
عملـ ٌّـي اختُـ ِـرع ليُســتخ َدم فــي األغــراض
التحريريــة واإلداريــة ،وليــس لكتابــة
القــرآن الكــرمي ،فكانــت تكتــب بــه
ال ِّر َقــاع (أي :األوراق أو الرســائل)،
ومــن هنــا جــاءت تســميته.
وبالتالــي فــإن الغــرض مــن خــط ال ُّرقعــة
األول هــو ذاتــه الغــرض من خط ال ُّر ْقعة
رجــع بعــض الباحثــن
احلديــث ،ويُ ِ
ِّ
َ
ْ
اشــتقاق خــط ال ُّرقعــة مــن خــط ال ِّرقــاع
القــدمي ،ونســبت مجموعــة أخــرى
ّ
اخلطــاط البغــدادي أبــي
اختراعــه إلــى
الفضــل بــن حزيــن ،الــذي مــا يــزال
ً
مجهــول ،ولــم نســتطع الوصــول إلــى
ترجمتــه.
يقــول القلقشــندي عــن خــط ال ِّرقــاع:
"واملعنــى أ َّنــه يُكتَــب بــه فــي ال ِّرقــاع
(جمــع ُر ْقعــة) ،واملــراد الورقــة الصغيــرة
التــي يُكتَــب فيهــا املُكاتبــات اللطيفــة
والقصــص ومــا فــي معناهــا ،وهــو
الــذي يُكتَــب بــه فــي قطــع العــادة مــن

املنصــوري والقطــع الصغيــر.
وصــوره فــي األصــل كصــور حــروف
الثُّلُــث والتوقيــع فــي اإلفــراد والتركيــب؛
َّإل أنــه يخالفــه فــي أمــور؛ أحدهــا:
أن قلمــه أَ ْم َيــ ُل إلــى التدويــر مــن قلــم
التوقيــع الــذي هــو أَ ْم َي ـ ُل إلــى التدويــر
مــن قلــم الثُّلُــث".
يقــول الشــيخ عبدالرحمــن بن الصائغ:
"وتكــون َجلْفــة قلمــه فــي الب َّرايــة أقصــر
مــن الثُّلُــث والتوقيع.
الثانــي :أن حروفــه تكــون أدقَّ وألطــف
مــن حــروف التوقيــع .الثالــث :أن
الترويــس ال يقــع فــي ُمنتصباتــه مــن
األلــف املفــردة وأخواتهــا َّإل فــي
ـإن
القليــل ،بخــاف الثُّلُــث والتوقيــع؛ فـ َّ
الترويــس فيهمــا الزم.
الرابــع :أنــه يغلــب فيــه الطمــس فــي
العــن املتوســطة واألخيــرة ،وكذلــك
الفــاء ،والقــاف ،وامليــم ،والــواو ،وعقــدة
الــام ألــف ُ
املقَّقــة .أمــا الصــاد
والطــاء والعــن املفــردة واملُبتـ َدأة؛ فإ َّنهــا
ال تكــون َّإل مفتوحــة.
واخلامــس :أنــه يوجد فيــه من احلروف
مــا ال يوجــد فــي غيــره كاأللــف
املُمالــة إلــى جهــة اليمــن".
وخــط ال ُّرقعــة هــو صــورة مصغَّرة
قليـ ًـا مــن بعــض حــروف اخلــط
الديوانــي املنصوبــة ،املتجــ ِّردة مــن
الزخرفــة ،مــع التّخفيــف مــن األقــواس
ً
قليــا ،وانبســاطه
وامليــول ،وتدويــره
ـال مــن احلركــة".
كثي ـ ًرا ،وهــو خـ ٍ
ُ
َّ
الثانية
الطفر ُة
حدثــت الطفــرة الثانيــة فــي حتســن
خــط ال ُّرقعــة علــى يــد أســتاذ هــذا
اخلــط فــي معهــد جالطــه ســراي

محمــد عــزت أفنــدي (ت 1321هـــ/
1903م)؛ حيــث أتــى مبقاييــس قطعيــة
للحــروف ،كمــا أضفــى عليهــا بشــكل
عــام االنشــراح ،وجعــل بذلــك ال ُّر ْقعــة
ًّ
خطــا مــن الفنــون.
ويُفـ ِّر ُق األتــراك بــن خــط ُر ْقعــة البــاب
العالــي (خــط ال ُّرقعــة القــدمي) ،وبــن
ُر ْقعــة عــزت أفنــدي (خــط ال ُّر ْقعــة
احلديــث) ،ويُ َعــ ُّد َم ْشــق محمــد عــزت
فــي خــط ال ُّرقعــة مــن املصــادر األصيلــة
لقواعــد هــذا اخلــط ،التــي أرســاها فــي
كراســته الشــهيرة (ترجمــان خطــوط
عثمانيــة) ،وأصدرهــا مطبوعــة ألول
مــرة مــع أخيــه احلافــظ حتســن فــي
َّ
وهذبهــا فــي
عــام 1292هـــ1875 /م،
إصــدار جديــد عــام 1306هـــ1888 /م،
ومــن هــذه الكراســة شــاعت طريقتــه،
وعــ َّم أســلوبه ،واســتق َّر خــط ال ُّر ْقعــة
ًّ
مســتقل بــن اخلطــوط
واضحــا
ً
املعاصــرة.
وال يســع الباحــث فــي تطــور اخلطــوط

العربيــة َّإل أن يعتــرف للمدرســتني
(املصريــة اململوكيــة) و(الســلجوقية
األتابكيــة) باألســبقية فــي التجويــد
واالفتنــان ،وعنهمــا أخــذت املدرســة
التركيــة العثمانيــة؛ أخــذت عــن
املصريــن قلــم الثُّلُــث وقلــم الثُّلُثــن،
ً
خطوطــا جميلــة بلغــت
وخ َّرجــت منهمــا
الغايــة.
وأخــذت عــن الســاجقة خــط النَّســخ
ناضجــا متــام النضــوج ،ثــم أضافــت مــن
ً
َّ
ــن جديديْــن؛ همــا :خــط
خط
عندهــا
ْ
ال ُّر ْقعــة املعــروف ،واخلــط الديوانــي.
وفــي القــرن احلــادي عشــر للهجــرة
أجــاد الصــدر األعظــم (شــهال باشــا)
هــذا القســم األخيــر ،ور َّوج لــه بالتن ُّقــل
واالرحتــال فــي أنحاء الدولــة العثمانية.
آفاق جديدةٌ
ٌ
اخلــط العربــي املكتــوب مــن العا َّمــة
مزيجــا بــن
هــذه األيــام يكــون -غال ًبــا-
ً
النَّســخ وال ُّر ْقعــة .وعلــى الرغــم مــن أن
الشــائع عــن خــط ال ُّر ْقعــة أنــه خــط

واحد من
الخطوط
اليت أبدعت
فيها الدولة
العثماني�ة
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ـإن كثيـ ًرا مــن الشــواهد
وثائــق وكتــب ،فـ َّ
األثريــة أثبتــت اســتخدامه فــي شــواهد
القبــور املختلفــة ،وفــي نصــوص طويلــة
نســب ًّيا.
وقــد أبدعــت املدرســة العربيــة في عمل
كراســات ِّ
خط َّيــة (أَ ْمشــاق) لتعليــم خــط
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ال ُّر ْقعــة؛ ألهم َّيتــه لطالب
العلــم فــي مراحلهــم
املختلفــة .وبدايــ ًة مــن
القــرن العشــرين كتــب
ّ
اخلطــاط املصــري عبــد
الــرازق عــوض كراســته
الشــهيرة (ال ُّر ْقعــة فــي
تعليــم خــط ال ُّرقعــة)،
التــي ُطبِعــت فــي أجــزاء
عديــدة فــي النمســا بعــد
إجــراء مســابقة برعايــة
املصريــة
احلكومــة
وقتهــا.
ثــم أكمــل اخلطــاط
املصــري الكبيــر ســيد
إبراهيــم مســيرة االهتمــام بهــذا اخلــط
إن
ضمــن مجموعتــه التعليميــة ،بــل َّ
حكومــة الســودان عــام 1913م طلبــت
منــه مجموعــة تعليميــة خلــط ال ُّر ْقعــة
حتديــ ًد ا.
وكان ملجموعــة السالســل الذهبيــة
ّ
الســوري جنيــب بــك هواوينــي
للخطــاط ّ

مســاهمة جديــرة بالتو ُّقــف عندهــا؛ إ ْذ
عنــي فيهــا بقواعــد خــط ال ُّر ْقعــة،
وشــكل احلــرف ،وربطهــا بعضهــا
ببعــض ،وطبيعــة الســطر فيهــا.
لذلــك ال نبالــغ فــي حديثنــا بــأن نقــول
إن خــط ال ُّر ْقعــة خــرج عــن الشــكل
ّ
الديوانــي أو الرســمي املألــوف؛
ليدخــل مســاحة فنيــة جديــدة ال ميكــن
إنكارهــا ،ليأتــي مجموعــة خطاطــي
جريــدة األهــرام املصريــة -مثــل :عدلــي
بولــس -يبدعــون فــي تصميمــه؛ ليكــون
ًّ
خطــا يبهــج العــن ويجذبهــا ملســاحة
مــن التفـ ُّرد وال ُّرقِ ــي ،مــن خــال عناويــن
تلــك اجلريــدة العريقــة.
ّ
اخلطــاط العربــي
وســتظل لوحــات
إبداعــا خال ـ ًدا يحت ـ ُّل مواقعــه املتنوعــة
ً
فــي حياتنــا :فــي املتحــف ،وفــي
املعــرض ،وفــي منازلنــا ،وأماكــن عملنــا،
وعلــى أغلفــة ُكتبنــا ،ووثائقنــا ،والفتاتنا،
وعالماتنــا التجاريــة ،وعلــى ك ّل مــا
نحــرص علــى متييــزه مــن مصنَّفاتنــا.
المصدر :
أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة
أستاذ فن الخط العربي محمد علي أبو المجد

الخط العربي
الموهوب عبداهلل بن خماس
ـدأت دراســة اخلـ ّ
ـط العربــي فــي ّ
الشــهر العاشــر مــن العــام
بـ ُ
بــدأت
 2018فــي أكادمي ّيــة الفجيــرة للفنــون اجلم ّيلــة.
ُ
بدراســة خــط ال ّرقعــة مــع أســتاذي محمــد علــي أبواملجــد.
مــا زلــت أذكــر أ ّول درس حيــث أخــذت أكثــر مــن  20دقيقــة
فــي كتابــة حــرف األلــف بخـ ّ
ـط ال ّرقعــة فقــط .أخــذت بضــع
حــروف وانقطعــت بعدهــا ملــدة تفــوق ّ
الشــهرين .بعــد ذلــك
عــدت واســتكملت احلــروف ودخلــت فــي مرحلــة االتصــاالت
حيــث كنــت أكتــب فقــط حرفــن متصلــن ببعــض ،وســرعان
مــا بــدأت فــي كتابــة اجلمــل ولكــن كان مســتواي فــي هــذه
املرحلــة يحتــاج إلــى كثيــر مــن الصقــل .أخــذت فتــرة فــي ذلــك
وبعدهــا شــرعت فــي عمــل أ ّول لوحــة لــي حيــث اقتبســت
منهــا اثنــي عشــر بيتــا مــن نونيــة أبــي الفتــح البســتي.
خــال هــذه الفتــرة شــاركت فــي معــرض (صيفنــا فــن)
الــذي ّ
تنظمــه أكادمييــة الفجيــرة للفنــون اجلميلــة فــي ك ّل
مــن أوحلــة والســيجي وحبحــب ،انتقلــت بعدهــا إلــى اخلـ ّ
ـط
الديوانــي ،وفــي تلــك الفتــرة كنــت محظوظــا بوجــود ثالثــة
مدرســن وهــم أ.محمــد علــي أبواملجــد و أ.عبداحملســن
نصــار وأ.أحمــد عــادل .اســتفدت منهــم جميعــا فــي اخلـ ّ
ـط
ال ّديوانــي .بعدهــا شــرعت فــي عمــل لوحــة محــاكاة لألســتاذ
محمــد ســعد احلــداد وكانــت اللوحــة عبــارة عــن كلمــة (اهلل

نــور الســماوات واألرض) مر ّكبــة بشــكل جميــل ومتناســق.
شــاركت فــي هــذه اللوحــة فــي حفــل مشــترك بــن أكادمييــة
الفجيــرة للفنــون اجلميلــة وبــن الكونســيرفاتوار اإليطالــي
فــي مدينــة فلورنســا فــي ديســمبر  .2019بعــد العــودة مــن
التفشــي ّ
ّ
هــت
إيطاليــا ،كان وبــاء كورونــا قــد بــدأ فــي
فات ْ
األكادمييــة إلــى التّعليــم عــن بعــد .خــال هــذه الفتــرة شــرعت
بالعمــل فــي لوحــة ثالثــة .كانــت اللوحــة الثالثــة قصيــدة مــن
قصائــد الشــاعر محمــد الثبيتــي و هــي بعنــوان (بوابــة
الريــح) .بعدهــا بــدأت فــي خــط اجللــي ديوانــي وبعدهــا
فــي خــط النّســخ الــذي مــا زلــت أتعلّمــه حتــى اآلن .خــال
فتــرة تعلّمــي خلــط النّســخ شــرعت فــي عمــل لوحتــن األولــى
كانــت باخلـ ّ
ـط ال ّديوانــي وهــي عبــارة عــن أحــرف علــى شــكل
حصــان ،والثانيــة كانــت مزيجــة بــن ال ّرقعــة وال ّديوانــي
وكانــت نصــا عــن العشــرة املبشــرين باجلنــة -رضــي اهلل
عنهــم -جميعــا .هدفــي هــو تعلّــم اخلطــوط التاليــة :الثلــث
والنســتعليق والكوفــي واحملقــق .أمت ّنــى بعــد أن أســتكمل تعلّــم
اخلطــوط كلّهــا أ ْن أمثــ َل دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة
خيــر متثيــل فــي املســابقات الدوليــة للخـ ّ
ـط العربــي.
المصدر :
أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

77

مواهب و فنون

العب الشطرنج الموهوب

عمار محمد السدراني
بــدأ عمــار محمــد الســدراني العــب منتخــب اإلمــارات ونــادي الفجيــرة
للشــطرجن مســيرته الرياضيــة عــام  2013بعــد فــوزه باملركــز الثانــي علــى
الالعبــن العــرب حتــت ســن  10ســنوات فــي مدينــة العــن" بطولــة العالــم
للناشــئني"  .حيــث خــاض عــن مــا ال يقــل عــن  60بطولــة علــى املســتوى احمللــي
والدولــي ،وكان الفضــل فــي هــذا ملدرســته وأســرته اللــذان قدمــا كل الدعــم
لــه ليســتطيع مواجهــة التحديــات وتوفيــر الوقــت الــازم للتدريــب وخاصــة
فــي البدايــات ،حيــث بــذل والــده كل الســبل لتأمــن ســبل الراحــة الذهنيــة
ومختلــف عوامــل التدريــب واالســتعداد النفســي والفنــي ،وهــذا مــا زاد الالعــب
إصــرار علــى أن يتــدرب بشــكل أكبــر ليحصــل علــى مراكــز متقدمــة فــي لعبــة
الشــطرجن ،بجانــب محافظتــه علــى تفوقــه فــي الدراســة مــن خــال تنظيــم
الوقــت فــي املنــزل بتوفيــر وقــت مخصــص للدراســة وثــاث ســاعات يوميــاً
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للتدريــب باإلضافــة إلــى التدريــب
اليومــي املقــرر فــي النــادي علــى
طــول الســنة ،وكان للشــطرجن تأثيــر
مهــم علــى تفوقــه فــي الدراســة
وتغييــر طريقــة تفكيــره وتعاملــه مــع
اآلخريــن حيــث زاده هــدوء وتفكيــر
فــي املواقــف قبــل التصــرف بهــا وكان
لــه دافــع كبيــر ليجتهــد بالوصــول
إلــى أهدافــه بــأن يزيــد مــن تصنيفــه
الدولــي للحصــول علــى لقــب اســتاذ
دولــي كبيــر.

حصــل عمــار علــى عــدة ألقــاب منهــا؛
أســتاذ احتــاد دولــي  FMمــن االحتــاد
الدولــي للشــطرجن عــام  .2015ثــم
حــاز علــى لقــب أســتاذ دولــي كبيــر
كرانــد ماســتر  -ارينــا 2016.
( )AMGوكمــا حصــل الســدراني علــى
افضــل العــب فــي االمــارات 2016
حتــت ســن  14ســنة  .ومــن ابــرز
اجلوائــز التــي حصــل عليهــا جائــزة
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لإلبــداع
الرياضــي فــي دورتــه التاســعة “كأول
العــب ناشــئ مــن الفجيــرة" .2018
نــال الســدراني علــى نــورم أســتاذ
دولــي  .IMوحصــل علــى جائــزة
أفضــل العــب ضمــن بطولــة العــرب
الفرديــة املفتوحــة للشــطرجن والتــي
أقيمــت عبــر تقنيــة االتصــال املرئــي
عــام .2020
شــارك بطــل العــرب للشــطرجن
فــي عــدة بطــوالت علــى

الصعيــد احمللــي والدولــي .ومــن هــذه
البطــوالت علــى الصعيــد احمللــي
مشــاركته فــي االوملبيــاد العربــي
الثانــي للشــطرجن الــذي أقيــم فــي
امــارة الشــارقة وحصولــه علــى
املركــز األول  .ومــن مشــاركاته علــى
الصعيــد الدولــي؛ بطولــة العــرب
للشــطرجن الكالســيكي فــي تونــس
وفــوزه باملركــز األول حتــت ســن 14
ســنة فــي عــام  .2018وأيضــا فــوزه
باملركــز األول للمــرة الثالثــة علــى
التوالــي حتــت ســن  16ســنة فــي
بطولــة العــرب الفرديــة فــي األردن
عــام  . 2019شــارك بطولــة آســيا
للناشــئني فــي للشــطرجن الســريع
فــي تايالنــد وحصولــه علــى املركــز
الثالــث مكــرر  . 2018وأيضــا
شــارك الســدراني فــي بطولــة
بارشــن الدوليــة فــي صربيــا حيــث
حصــل حــاز علــى املركــز الثانــي
بــن  150العــب مشــارك .2018
واختتــم الســدراني آخــر بطوالتــه
باملركــز األول لــكأس رئيــس الدولــة
للشــطرجن لعــام .2021

للشطرنج تأثير
مهم على تفوقه
الدرايس وطريقة
تفكيره وتعامله
مع اآلخرين

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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من العالم

بحيرة هيلير بأستراليا
إعداد أسرة التحرير
بحيــرة ورديــة اللــون تقــع فــي منطقــة جولدفيلــدز فــي اجلزيــرة الوســطى
بأســتراليا ،وتتميــز هــذه اجلزيــرة بتضاريســها الطبيعيــة الرائعــة ،حيــث غابــات
األشــجار الكثيفــة ،والكثبــان الرمليــة الناعمــة ،وقربهــا مــن احمليــط ،فقــد أعطــت
تلــك املميــزات الطبيعيــة للجزيــرة موقع ـاً مذه ـ ً
ا ،يســتمتع بــه الــزوار والســياح
مــن جميــع أنحــاء العالــم .يعــود اكتشــاف البحيــرة الورديــة إلــى املستكشــف ماثيــو
فلنــدرز عــام 1802م ،فقــد قــام فلنــدرز بتســلق أعلــى قمــة فــي اجلزيــرة؛ ملســح
امليــاه احمليطــة بهــا ،وكتــب عنهــا فــي العديــد مــن األبحــاث املتعلقــة باجلزيــرة
بشــكل عــام ،والبحيــرة الورديــة بشــكل خــاص.
ويعتقــد العلمــاء أن ســبب اللــون املميــز للمــاء فــي البحيــرة الورديــة نــاجت عــن
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الســالينا والطحالــب اخلضــراء،
واالرتفــاع فــي نســبة أمــاح الروبيــان
فــي ميــاه البحيــرة ،وعندمــا يصــل إلــى
مســتوى ملوحــة أعلــى مــن ميــاه البحــر،
فتنمــو نــوع مــن أنــواع البكتيريــا الورديــة
فــي القشــرة امللحيــة ،وهــو مــا يعطــي
البحيــرة ذلــك اللــون الفريــد مــن نوعــه
مقارنــة بالبحيــرات األخــرى املوجــودة
فــي مختلــف املناطــق فــي العالــم.

كهف
البلورات
العمالقة
في
المكسيك
إعداد أسرة التحرير
واحــد مــن أكثــر كهــوف املكســيك إثــارة ،مت إكتشــافه
عــام 2000م علــى عمــق  300متــر فــي منجــم نايــكا
بصحــراء تشــيهواهوا املكســيكية ،و عــرف كهــف
البلــورات العمالقــة بهــذا اإلســم نظــراً الحتوائــه علــى
أكبــر بلــورات كرســتالية طبيعيــة فــي العالــم ،حيــث
يصــل طــول هــذه البلــورات الضخمــة حلوالــي  12متــر،
و يصــل وزنهــا الــى  55طــن ،و تقــول األبحــاث أنهــا
تشــكلت طبيعيــاً منــذ آالف الســنني نتيجــة النشــاط
البركانــي الــذي مــأ جبــل نايــكا مبــادة األنهيدريــت ،و
مــن اجلديــر ذكــره أن درجــة احلــرارة فــي الكهــف تبلــغ
 58درجــة مئويــة عــاوة علــى ارتفــاع نســبة الرطوبــة
التــي تصــل إلــى  99نســبة مئويــة وال ميتلــك الكهــف
احلمايــة الكافيــة مــن هــذه احلــرارة الشــديدة والرطوبــة
لذلــك ال يســتطيع احــد املكــوث بــه أكثــر مــن عشــر
دقائــق و هــذا مــا أدى إلــى عــدم إكتشــافه أكثــر و بشــكل
أوســع .

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

81

منوعات و إبداع

طرائف

إعداد أسرة التحرير
ً
وقف شحاذ على باب أحد البيوت و سأل شيئا ،فأجابه أهل
البيت :يفتح هللا عليك.
فقالِ :كسرة ؟  -أي ِكسرة خبز .-
قالوا :ما نقدر عليها.
قال :فقليل من ُبر أو فول أو شعير ؟
قالوا :ال نقدر عليه.
قال :فقطعة دهن أو قليل من زيت أو لبن ؟
قالوا :ال نجده.
قال :فشربة ماء ؟
قالوا :و ليس عندنا ماء.
قال :فما جلوسكم ههنا؟! ,قوموا فأنتم أحق مني بالسؤال.

* -نظر رجل إلى إمرأته و هي صاعدة في السلم..فقال لها:
صعدت
أنت طالق إن
ِ
ِ
وقفت!.
طالق إن
ِ
طالق إن نز ِ
لت و ِ
و ِ
فداك أبي و
لها:
فقال
األرض،
إلى
نفسها
أة
ر
امل
.فرمت
ِ
أمي،إن مات التدبير حيينا بدهاءك

*دخل أعرابي على املأمون وقال له  :يا أمير املؤمنين  ,أنا رجل
من األعراب .قال  :وال عجب في ذلك .فقال األعرابي  :أني أريد
الحج .قال املأمون  :الطريق واسعة .قال :ليس معي نفقة
.قال املأمون :سقطت عنك الحج .قال األعرابي  :أيها األمير
ً
ً
جئتك مستجديا ال مستفتيا .فضحك املأمون وأمر له بصلة
.
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فكر أحد األدباء في طريقة للتخلص من زيارات الثقالء ،فكان
يحتفظ بعمامته و عصاه بالقرب من باب مسكنه،
فإذا دق الباب أسرع ووضع عمامته على رأسه ،وأمسك بعصاه ،ثم
يفتح الباب ،فإذا ظهر أن الزائر غير مرغوب فيه قال :كم أنا �سيء
الحظ ،ألنني خارج ملقابلة متفق على موعدها من قبل،
ً
أما إذا كان الزائر محبوبا لديه فيقول :كم أنا سعيد الحظ ،لقد
عدت من الخارج اآلن !.

جلــس الشــاعران الزّهــاوي و ال ّرصافــي
يــأكالن ثريــدا فوقــه دجاجــة مح ّمــرة.
و بعــد قليــل مالــت ال ّدجاجــة ناحيــة
ا ل ّز هــا و ي
فقال  :عرف اخلير أهله فتق ّدم.
فقال ال ّرصافي  :كثر النبش حتته فته ّدم .

النحوي املريض وجاره :
ً
مرض ٌ
رجل من أهل النحو ،كان مولعا
باللغة والسجع ،فعاده جاره في مرضه
وسأله ما َ
بك ؟
فقال النحوي  :حمى جاسية ( شديدة)،
نارها حامية ،منها األعضاء واهية،
والعظام بالية !
ً
فقال له جاره وكان أميا  :ليتها كانت
القاضية.
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قال أحدهم :كنت ليلة جالسا عند بعض والة شرطة الليل ،فجيء برجلني.
فسأل الوالي أحدهما  :من أبوك...؟
فأجــاب :أنــا ابــن الــذي ال ينــزل الدهــر
قــدره........وإن نزلــت يومــا فســوف تعــود،
تــرى النــاس أفواجــا علــى بــاب داره........
فمنهــم قيــم حولهــا وقعــود فقــال الوالــي :إن
أبــاه كــرمي مضيــاف.
ثم قال لالخر  :من أبوك..؟
فأجــاب :أنــا ابــن مــن ذلــت الرقــاب له.......مــا
بــن مخزومهــا وهاشــمها
خاضعــة أذعنــت لطاعته..........يأخــذ مــن
مالهــا ومــن دمهــا
فقــال الوالــي :ومــا أبــوه إال شــجاع مقــدام ...ثــم
عفــا عنهمــا ..وملــا انصرفا،
قلــت للوالــي :أمــا األول فــكان أبــوه فــواال .وأمــا
الثانــي فــكان أبــوه حجامــا
عندئــذ قــال الوالــي :كــن ابــن من شــئت واكتســب
أدبا.......يغنيــك مضمونه عن النســب
إن الفتى من يقول ها أنا ذا  ........ليس الفتى من يقول كان أبي

قيل لبخيل :من أشجع الناس .
قال:

مــن ســمع وقــع أضــراس النــاس علــى
طعامــه و لــم تنشــق مرارتــه
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قصة مثل
«ال ناقة لي فيها وال جمل»
هــي قصــة احلــارث بــن عبــاد ،الــذي رفــض املشــاركة فــي حــرب
أن كليبـاً
البســوس بــن تغلــب وربيعــة ،وقــد كان ســبب احلــرب َّ
جســاس لقتــل جمــل
قتــل ناقــة البســوس ،فقــام
ٌ
كليــب ،لك َّنــه قتــل كليبـاً نفســه ،فاشــتعلت احلــرب
بــن أبنــاء العمومــة ،وملــا دعــي ابــن عبــاد إلــى
احلــرب رأى أ َّنهــا حــرب غيــر محقــة ال لطرف
الزيــر ســالم أخــو كليــب املقتــول وال لطــرف
مـ َّرة ابــن ربيعــة والــد جســاس القاتــل ،فأبــى
النــزول وقــال« :ال ناقتــي فيهــا وال جملــي»،
فصــارت جملتــه هــذه مضربـاً للمثــل تــدل علــى
البــراءة مــن األمــر.

"جزاء سنمار"
يــروى أن ملــك احليــرة النعمــان كان مزهــوا بســلطانه ،مفتخــرا مبملكتــه ،وكان يباهــي بهــا أمــام ملــوك العــرب والفــرس،
فــأراد أن يشــيد علــى أرضــه قصــرا عتيــدا مجيــدا ،فاقترحــوا عليــه مهندســا مــن الــروم يدعــى ِس ـ ِن ّمار ،وقــد ُعــرف
بإتقانــه الشــديد فــي تصميمــه وحرفتــه فــي الزخرفــة والبنــاء ،فدعاهوبــدأ العمــل وملــا انتهــى مــن عمله،انبهــر امللــك مبــا
رأى ،فاصطحبــه فــي جولــة بأرجــاء القصــر ،وأثنــاء حديثهمــا قــال لــه ســنمار :
 يــا جاللــة امللــك لقــد صممــت لــك هــذا القصــر ولــن يتأتــى ألحــد أن يشــيد مثلــه ،ولقــد تركــت آجــرة ( طابوقــة واحــدة) فــي موضــع محــدد إن أزحتهــا مــن مكانهــا انهـ ّد القصــر برمتــه ،فــإن تعرضــت مملكتــك لغــزو أو متكــن األعــداء منــك،
مــا عليــك إال أن تزيــل هــذه اآلجــرة مــن موضعهــا فينهـ ّد القصــر فــوق رؤوســهم ،وتهــرب أنــت ،ولــن يبقــى لهــم شــيء .
فسأله امللك  :من يعلم بأمر هذه اآلجرة ؟
قال سنمار  :أنا وأنت فقط موالي .
فتوجــس امللــك الريبــة واخلــوف ،وشــعر أن
هــذا الســر اخلطيــر يجــب أن يعلــم بــه شــخص
واحــد فقــط ،فاســتدعى ســنمار إلــى مرافقته
لقمــة القصــر ،وأمــر حرســه بإلقــاءه مــن
فوقه،فــكان مثــل جــزاء ســنمار يضــرب
فــي كل مــن يحســن فــي عملــه ،فيكافــأ
باإلســاءة إليــه .
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ألغاز شعبية

تُعتبــر األلغــاز أحــد األلعــاب العقليــة ،التــي تتمثــل فــي طــرح مســألة أو قصــة مــا
ويكــون علــى ســامعها اكتشــاف احلـ ّل ومعرفتــه بنفســه بعــد تفكيــر ،ولقــد عــرف
العــرب األلغــاز منــذ قــدمي العصــور ،حيــث كانــوا يســتخدموها فيمــا بينهــم إلثبــات
براعــة عقلهــم وقدرتهــم علــى التفكيــر وتدبــر األمــور ،وبالفعــل كانــت دليــل علــى
براعتهــم فــي شــتى املجــاالت.
و األلغــاز الشــعبية فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة تتشــابه إلــى حــد
كبيــر مــع األلغــاز الشــعبية فــي الوطــن العربــي ســواء أكان هــذا التشــابه
فــي وظيفــة اللغــز الترفيهيــة أو وظيفتــه النفســية واالجتماعيــة والتربويــة،
ألن املجتمــع اإلماراتــي لــه
ورمبــا كان االختــاف فــي التســمية؛ وذلــك ّ
تراثــه الذهنــي الفكــري الــذي مي ّيــزه عــن غيــره.

اللغــز :أســود ليــل وال هــو ليــل ميشــي وال هــو خيــل لــه
جناحــان وال هــو طيــر ؟
جواب اللغز :العباءة النسائية (العباة )

اللغــز :أرنبــة نطــت مــن مربضهــا وتبغــي مريــض غيــر
مريضهــا ؟
جواب اللغز  :حتدي تردد  3مرات متتالية

ضربــت عصفــورا
اللغــز :اثنــا عشــر عصفــور فــوق شــجرة
َ
واحــدا وصدتــه ،فكــم عصفــو ًرا بقــي فــوق الشــجرة ؟
جواب اللغز  :وال واحد

اللغز :أربع سبق وأربع لبق وأربع باجلد يبارينه ؟
جواب اللغز  :الناقة وأرجلها وضرعها وولدها
اللغز :أقوى من أبيه ؟
جواب اللغز  :احلديد
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اللغــز :اغنيمــات ســود فــي البطــح ارقــود اذا اهتــز العــود زاد
الغنــم ســود ؟
جواب اللغز  :أحرف الكتابة والقلم أثناء الكتابة به.
اللغــز :أمــك وزوجــة أبيــك وأخــت خالتــك وأم أخيــك كــم أذن
لهــم ؟
جواب اللغز  :أذنان

اللغز :ابن أمي وأبوي ولكن مب أخوي ؟
جواب اللغز  :أنا
اللغــز :أم أخــوك وأخــت خالــك وزوجــة أبــوك شــو اتصيــر
لــك ؟
جواب اللغز  :أمي

اللغز :أربعة شلو جمل واجلمل ما شالهم ؟
جواب اللغز  :أرجل اجلمل

اللغــز :أمــك ومــرت أبــوك وأخــت خالتــك وأم أخــوك ،شــو
اتصيــر لــك ؟
جواب اللغز  :أمي

اللغز :أرض ال ينشف ثراها وال يخض ّر مرعاها ؟
جواب اللغز  :أرض السبخة

اللغز :الصج بلصج بكل شي يلصج ؟
جواب اللغز  :االسم

اللغز :أربع عبيد شالني حديد ؟
جواب اللغز  :إطارات السيارة

اللغــز :اســم شــخص نصفــه فــي البيضــة ونصفــه فــي فــم
اإلنســان ؟
جواب اللغز  :اسم محسن ( مح  /املح  -السن  /األسنان)

اللغز :معكوف ،ياكل وما يشوف ؟
جواب اللغز  :احملش ( املنجل )
اللغز :اسم يلزق على كل اسم ؟
جواب اللغز  :االسم

اللغز :إنسان يفرح كثير إذا أصبح أعور ؟
جواب اللغز  :األعمى
اللغــز :أبيــض لبنانــي فــي الســوق القانــي البــس عمامــة
خضــراء ؟
جواب اللغز  :الباذجنان
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األمثال اإلماراتية

األمثــال الشــعبية مــرآة صادقــة حلكمــة الشــعوب ومســتودع للعــادات والتقاليــد ،كمــا أ ّنهــا تعتبــر خالصــة
التّجــارب اإلنســانية واختــزال للخبــرات الفرديــة واجلماعيــة ،وهــي تصــدر عمــن أُوتــوا احلكمــة واملعرفــة
الشــعبية ،أو تتشـ ّكل بفعــل التــداول مــن خــال مواقــف معينــة وانســجامها مــع الوجــدان الشــعبي.
واألمثــال الشــعبية واحــدة مــن مكونــات الثقافــة فــي دولــة اإلمــارات ،ومتتــاز األمثــال الشــعبية بعموميتهــا
بقــدر مــا حتتفــظ بخصوصيتهــا فــي اللغــة واللهجــة وارتباطهــا بالبيئــة.
حظه يكسر احلصه:
مــن األمثــال التــي تــدل علــى اعتقــاد العامــة فــي دور احلــظ ،وهــو
كاملثــل ويــوم أدبــرت يــات بشــعرة تنقــاد ويــوم أدبــرت حتــى السالســل
قطعــت.
ايقط خيط وخيط:
يقــال هــذا املثــل لإلنســان الــذي فــي غيــر وعيــه أو عندمــا يتكلــم
ال يحســن التعبيــر أو يخطــئ فيمــا يريــد أن يوصــل إلــى غيــره مــن
معنــى ويتخبــط فــي الــكالم ..ويقــط خيــط وخيــط أي كالم غيــر
مرتــب وليــس لــه معنــى.
ابعد عن الشر وغنّي له:
الش ـ ّر ..هــو الشــيء اخلطــر واالبتعــاد عــن اخلطــر غنيمــة ،ويقــال
هــذا املثــل للنصــح إلنســان ،وأمــا معنــى غنــي لــه ..فتعنــي الراحــة
وهــدوء البــال وكمــا ذكــرت االبتعــاد عــن الشــر غنيمــة ..وابعــد عــن
الشــر وغنيلــه.
العنز ما تشوف ذيلها:
هــذا املثــل يقــال لإلنســان الــذي ال يــرى عيوبــه وال يصــدق بهــا ،ولكنه
يــرى عيــوب النــاس وال يكتمهــا بــل ّ
يعظمهــا ويهولهــا ويشــيعها وهــو
كالعنــز أو احليــوان الــذي ال يــرى خلفــه ذيلــه أو مــا حتــت ذيلــه.
انفخ يا شرمي قال برطم ما هست:
البرطــم هــو الشــفة أو الشــفايف ..والشــفايف املشــقوقة يســمى
صاحبها الشــرمي وكيف ينفخ صاحب الشــفة املشــرومة أو املشــقوقة
؟ ..فهــو مثــل للــذي ال شــفة لــه ،ويضــرب هــذا املثــل للــذي يتمنــى
شــي ًئا ولكــن ال يصلــه وأمامــه عقبــات كثيــرة.
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تأمالت
ً
ً
“من جتهي ال أفعل شيئا مدهشا ولكني أحاول وسط هذه العزلة أن أجعل الحياة
ممكنة التحمل"
واسيني األعرج /رواية طوق الياسمين
*في داخلي عشرات النساء وأنا التي تديرهن لكنني ال أعرف أحيانا من أنا منهن
بالضبط
عندي قابلية غريبة على الحلم بفضل الكبت الذي عانيته ...
محسن الرملي /رواية ذئبة الحب والكتب
*تعلموا العلم ،وتعلموا للعلم السكينة والوقار والحلم ،وتواضعوا ملن تتعلمون
منه ،وليتواضع لكم من يتعلم منكم.
عمربن الخطاب "ر�ضي هللا عنه"
*حين سكت أهل الحق عن الباطل ظن أهل الباطل أنهم على حق
علي ابن أبي طالب "كرم هللا وجهه"
ً
ً
*ال تفتح بابا يؤذيك ،ولو كان الطارق شخصا تحبه.
وليم شكسبير
* أفضل طريقة لتجعل املرأة تغير رأيها ..هو أن توافق عليه.
جورج برنادشو
ً ً ً
*عندما يكون اإلنسان تعيسا جدا جدا ..ينتبه بعمق لكل ما يجري حوله.
إيفان تورغنيف
*جميعنا نمللك نفس العين لكن ال نملك نفس النظرة
جبران خليل جبران
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المنحوتة اإليطالية

“ انظر هنا ”

بعــد عرضهــا ملــدة  6أشــهر فــي شــوارع نابولــي حتــت مســى "انظــر لألســفل "،
وجــدت منحوتــة الفنــان اإليطالــي العاملــي ياغــو -و التــي متثــل طف ـ ً
ا رضي ًعــا-
غايتهــا األســمى و متنفســها فــي رمــال الصحــراء الفريــدة لدولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة و بالتحديــد فــي منطقــة احلنيــة بالفجيــرة ،لتســتوقفنا هــذه القطعــة
الفنيــة الفريــدة و هــي مســتغرقة فــي النــوم بــن أحضــان الطبيعــة الصحراويــة
 /اجلبليــة الســاحرة و تدعونــا للنظــر " هنــا " بــدالً مــن النظــر " لألســفل" ،و
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متاشـ ًيا مــع نهــج الفنــان ،لــم يتــم تقــدمي
أي شــرح للقطعــة الفنيــة و هنــا يكمــن
جمالهــا ،حيــث يظـ ّل الطفــل بــدون اســم
حتــى يتفاعــل النــاس معــه ويجــرون
حــوارات بشــأنه ،فيصبــح االســم جــز ًءا
نفضــل
مــن التجربــة ككل ،كمــا أننــا ّ

أن نحافــظ عليــه بــدون حتديــد اجلنــس ليرتبــط بــه كال
اجلنســن علــى املســتوى الشــخصي .
تدعونــا عبــارة "انظــر هنــا " للبــدء فــي استكشــاف الداخــل
و عناصــر اجلمــال احملليــة بــدالً مــن النظــر إلــى اخلــارج
و استكشــاف العالــم ،فهــي حتــثّ النــاس علــى التّحــرك و
اكتشــاف األعمــال الفنيــة و البحــث عــن األماكــن التــي لــم
يفكــروا بزيارتهــا مــن قبــل  ..حتثهــم علــى اكتشــاف منطقــة
بيولوجيــة فريــدة مــن نوعهــا و تلتقــي فيهــا الصحــراء
باجلبــال الشــاهقة.
و تشــكل هــذه املنطقــة البيولوجيــة الســاحرة املــكان الــذي
يولــد فيــه الطفــل مــن جديــد و يتخــذه منــزالً لــه ،مســتمتعاَ
بهــذا التفــرد فــي الصحــراء و التضاريــس اجلبليــة ،فبعــد
تعرضــه للتخريــب و املضايقــة مــن قِ بــل النــاس فــي نابولــي
حســبما ّ
مت توثيقــه مــن قبــل الفنــان ياغــو ،يجــد الطفــل
أخيــراً مكان ـاً رافئ ـاً حتــت أشــعة الشــمس فــي الصبــاح و
ينــام بهــدوء حتــت ضــوء النجــوم ليـ ً
مستأنســا بتهويــدات
ا،
ً
الطيــور و مطمئنــاً فــي كنــف اجلبــال ورمــال احلنيــة
الناعمــة.

الفنان جاجو
ولــد النحــات اإليطالــي ياغــو فــي
منطقــة فروزينونــي (إيطاليــا)
عــام  ،1987و درس فــي مدرســة
الفنــون ثــم أكادميــة الفنــون
اجلميلــة (حتــى عــام  )2010و
عمــل كأســتاذ زائــر فــي أكادمييــة
نيويــورك للفنــون حيــث ألقــى
احملاضــرات و دروس اخلبــرة
(ماســتر كالس) عــام  ،2018و
حصــل ياغــو علــى العديــد مــن
اجلوائــز الوطنيــة و الدوليــة
خــال مســيرته الفنيــة.

المصدر:
المنصة السياحية الرسمية إلمارة الفجيرة
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لماذا نشعر
بالخمول
صباح ًا ؟
إعداد  :وفاء محمد
يعانــي البعــض مــن صعوبــة االســتيقاظ مبكــ ًرا واليح ّبذهــا آخــرون ،حيــث
يرافقهــم شــعور باخلمــول املرتبــط بالصبــاح حتدي ـ ًدا ،وهــذا مايؤثــر علــى إمتــام
أعمالهــم وواجباتهــم اليوميــة بالشــكل الصحيــح ،أمــا مح ّبــي االســتيقاظ مبكــراً
فهــم يســعون إلــى دوام حالهــم واالســتمتاع بســاعات الصبــاح األولــى وإجنــاز كل
مــا يترتــب عليهــم فــي العمــل وخارجــه ،وهــذا ال يعنــي أن
مــن يســتيقظ مبكــراً لديــه طاقــة أو مقــدرة أكبــر
عــن اآلخريــن ولكــن يتبــع نظا ًمــا وحيــاة صحيتــن،
يســاعدانه علــى أن يكــون نشــيطاً ،إذن إذا أردنــا
التغلــب علــى اخلمــول علينــا التأكــد مــن أننــا ال
نعانــي مــن أمــراض تؤثــر فــي نشــاطنا اليومــي
كمــا يجــب علينــا تصحيــح عاداتنــا الغذائيــة
والصح ّيــة ،والوقايــة مــن مســببات اخلمــول
والتــي تأتــي علــى النحــو اآلتــي:
أسباب مرض ّية تؤدي للخمول وأهمها :
فــي
 - 1خلــل
الغــ ّدة
نشــاط
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الدرق ّيــة ،والــذي يصاحبــه بعــض
العــوارض الصح ّيــة ،كاإلمســاك،
اإلســهال ،خشــونة الصــوت،
نقــص الشــه ّية ،الســمنة ،والشــعور
والكســل.
باخلمــول
 - 2اإلصابــة مبــرض الســكري ،حيــث
يتعــرض مريــض الســكري فــي
مرحلــة ماقبــل اإلصابــة باملــرض
لشــعور الكســل واخلمــول الــذي
يحــدث نتيجــة انخفــاض معــ ّدل
اجللوكــوز فــي الــدم .
 - 3اإلصابــة بأمــراض القلــب
التــي يرافقهــا الشــعور بالكســل
واخلمــول بســبب صعوبــة التنفــس،
وآالم الصــدر.
 - 4اإلصابــة مبــرض كــرات الــ ّدم

البيضــاء ،وهــو أحــد األمــراض
املعديــة التــي حتــدث نتيجــة دخــول
الضــارة إلــى
بعــض الفيروســات ّ
اجلســم ،وال يُكتشــف إال بعــد
إجــراء مجموعــة مــن التحاليــل
اخلاصــة.
 - 5نقــص العناصــر الغذائ ّيــة فــي
جســم اإلنســان و التــي تتســ ّبب
فــي إصابتــهِ بشــعور اخلمــول
ـكل خــاص فيتامــن
والكســل ،وبشـ ٍ
 ،Dالكالســيوم ،والصوديــوم.
 - 6اإلصابــة مبــرض االكتئــاب
النفســي ،حيــث يشــعر مريــض
بنــوع مــن
االكتئــاب النفســي
ٍ
الكســل واخلمــول الــاإرادي،
النــاجت عــن شــعور ِه باحلــزن واله ـ ّم
الشــديد .
صحــة
 - 7الــوزن الزائــد يؤثرعلــى
ّ
اإلنســان ويتســ ّبب بإصابتــهِ
بالعديــد مــن املشــاكل الصح ّيــة،
مبــا فيهــا مشــكلة اخلمــول
والكســل النــاجت عــن ثقــل اجلســم،
وبــطء عمل ّيــة األيــض أو مــا يُســمى
بــطء عمليــة حــرق الدهــون.
 - 8اإلصابــة بفقــر الــ ّدم أو األنيميــا،
وهــو مــن أهــم األســباب التــي
تــؤدي إلصابــة اإلنســان مبشــكلة
اخلمــول والكســل ،وعــدم القــدرة
بشــكل طبيعــي،
علــى احلركــة
ٍ
وذلــك نتيجــة نقــص كــرات الــدم
احلمــراء ،والهيموغلوبــن ،ونقــص
احلديــد ،وفيتامــن  ،B12وهــذا
اخلمــول ســرعان مــا يــزول بعــد
تلقــي العــاج املناســب.
إن نقــص الســوائل املفيــدة مــن
ّ -9

بشــكل خــاص،
اجلســم واملــاء
ٍ
يــؤدي لضعــف اخلاليــا وجفافهــا،
ممــا ينعكــس ســل ًبا بقــدرة اإلنســان
بشــكل طبيعــي،
علــى احلركــة
ٍ
ليجــد نفســ ُه كســوال وغيــر قــادر
علــى إمتــام أعمالــهِ ومهامــه
اليوميــة.
عــادات وممارســات يوم ّيــة تــؤدي
لإلصابــة باخلمــول ومنهــا:
 - 1الســهر لســاعات طويلــة وقلّــة
النــوم بعــدم احلصــول علــى
ٍ
ســاعات مــن النــوم املريــح خــال
الليــل ،يــؤدي مــع األ ّيــام إلصابتــهِ
مبشــكلة الكســل واخلمــول .
 - 2يلعــب النظــام الغذائــي دو ًرا ف ّعـ ً
ـال
فــي إصابــة اإلنســان مبشــكلة
اخلمــول وقلــة احلركــة ،حيــث
إن تنــاول األطعمــة ال ّدســمة
ّ
اجلاهــزة،
كالوجبــات
واألطعمــة املقل ّيــة التــي
حتتــوي علــى سـ ٍ
ـعرات حراريــة
مرتفعــة ،يــؤدي إلصابــة اجلســم
باإلرهــاق والتعــب.
فــإن
 - 3كثــرة النــوم مثــل قلتــه
ّ
كثــرة النــوم خــال اليــوم يؤثــر
علــى نشــاط اإلنســان وقدراتــهِ
احلرك ّيــة ،وهــو املســؤول األساســي
عــن إصابتــهِ مبشــكلة اخلمــول،
ألن الوظائــف احليو ّيــة فــي
وذلــك ّ
اجلســم تبــدأ بالضعــف والتراجــع
ٍ
لســاعات طويلــة
نتيجــة النــوم
ٍ
وبأوقــات غيــر مناســبة.
 - 4التّعــرض للهــواء امللــوث ،إذ يحتــوي
الهــواء امللــوث علــى كميـ ٍ
ـات كبيــرة
الضــارة التــي تدخــل
مــن املركبــات ّ

اإلفراط في
ممارسة التمارين
الرياضية تؤدي
إلى اإلصابة
بالتعب والخمول

كوب من القهوة
يساعد على
بث النشاط
والحيوية في
جسم اإلنسان

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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صحة و عناية
إلــى اجلســم عــن طريــق عمليــة
التنفــس ،و تســبب الشــعور بالتعــب
واإلرهــاق طــوال الوقــت .
 - 5اإلفــراط فــي ممارســة التماريــن
الرياض ّيــة يــؤدي لإلصابــة بالتعــب
واخلمــول ،النــاجت عــن اســتنزاف
كل طاقــة اجلســم والعضــات،
كمــا أن عــدم ممارســة الرياضــة
علــى اإلطــاق ،يــؤدي كذلــك
إلــى اإلصابــة مبشــكلة الكســل
واخلمــول النــاجت عــن ضعــف
الــدورة الدمويــة فــي اجلســم.
 - 6عــدم أخــذ كميــة كافيــة مــن
الطعــام التــي يحتاجهــا اجلســم
بشــكل صحيــح
يوميــاً لكــي يعمــل
ٍ
فــإن قلــة
وبنشــاط كبيــر ،لذلــك
ّ
الغــذاء والطعــام فــي اجلســم،
تــؤدي إلصابــة اإلنســان بالكســل
والخمــول.
بوجــود األســباب البـ ّـد مــن توفــر ُســبل
للوقايــة والعــاج ،ولكــي نســتطيع
االســتيقاظ بوقــت مبكــر ونحــن بكامــل
نشــاطنا علينــا اتبــاع التعليمــات
اآلتيــة :
 - 1النــوم الصحي،وهــو احلصــول
ٍ
ســاعات مــن النــوم املريــح
علــى
والصحــي خــال الليــل ،وذلــك
ملــدةٍ ال تقــل أو تزيــد عــن 8
ســاعات ،ويجــب أن يكــون مــكان
النــوم هــادئ وبعيــد عــن الضجيــج
واإلضــاءة القويــة.
 - 2تنــاول الغــذاء الصحــي
الغنــي باملعــادن
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والفيتامينــات كاخلضــار والفاكهــة،
والبروتينــات ،واحلبــوب الكاملــة،
واالبتعــاد عــن األطعمــة الدهنيــة
واملقل ّيــة.
 - 3املواظبــة علــى ممارســة التماريــن
بشــكل يومــي ،وملــدة
الرياض ّيــة
ٍ
ال تزيــد عــن نصــف ســاعة،
وبالتحديــد خــال ســاعات
الصبــاح األولــى فــي الهــواء الطلق.
 - 4شــرب كــوب مــن القهــوة يســاعد
علــى بــثّ النشــاط واحليو ّيــة فــي
جســم اإلنســان ،وذلــك ألنهــا
حتتــوي علــى كم ّي ٍــة وفيــرةٍ مــن
الكافيــن ،لهــذا فــإن شــرب كــوب
مــن القهــوة فــي الصبــاح وبعــد
تنــاول وجبــة اإلفطــار جيــد ملــن
يريــد اســتعادة نشــاطه.
يُســاعد االســتحمام باملــاء الدافــئ
علــى تنشــيط الــدورة الدمو ّيــة ،لهــذا
يُفضــل أخــذ حمــام مــن
الدافــئ
املــاء
صبــاح ك ّل يــوم
فــور االســتيقاظ.

 - 5لتتخلّــص مــن مشــكلة الكســل
واخلمــول ،عليــك أن تعمــل علــى
حتريــض عقلــك الباطــن ،عــن
طريــق توجيــه بعــض العبــارات
ٍ
بصــوت مرتفــع ،كأن تقــول،
لــه
لســت
أنــا نشــيط ،أنــا قــوي ،أنــا
ُ
ً
خمــول ،أنــا أحــب الرياضــة ،أنــا
أحــب العمــل ،أنــا أكــرهُ الكســل.
ٍ
لســاعات
 - 6االبتعــاد عــن اجللــوس
طويلــة أمــام شاشــة التلفــاز،
أو الكمبيوتــر ،و املواظبــة علــى
احلركــة الكثيــرة خــال اليــوم.
 - 7مــن الضــروري أن نســعى ملرافقــة
األشــخاص املُنتجــن واإليجابيــن،
ً
بــدل مــن مرافقــة األشــخاص
ألن
اخلمولــن والســلبيني ،وذلــك ّ
اإلنســان يتأثــر بطبيعــة األشــخاص
الذيــن يُرافقهــم.
للغــذاء دور أساســي

فــي مســاعدة اجلســم علــى مقاومــة
اخلمــول واســتمرارية نشــاطه ،إليكــم
بعــض األغذيــة التــي تســاعد علــى
االســتيقاظ صباحــاً دون الشــعور
بالكســل و اخلمــول:
 - 1البيــض :يحتــوي البيــض علــى كم ّي ٍة
كبيــرة مــن الفيتامينــات واملعــادن
التــي تتحــول فــي جســم اإلنســان
إلــى طاقـ ٍـة كبيــرة لتمنحــه املزيد
مــن النشــاط واحليو ّيــة.
يُســاعد
 - 2السمســم:
السمســم علــى بــث
الطاقــة واحليو ّيــة
فــي جســم اإلنســان،
وذلــك الحتوائــهِ علــى
عنصــر املغنيســيوم.
 - 3احلليــب :يحتــوي احلليــب علــى  - 6تنــاول الشــوكوال الســوداء حيــث
تســاعد علــى تزويــد اجلســم
ٍ
نســبة كبيــرة مــن الكالســيوم
ٍ
بطاقــة كبيــرة وقــدرة علــى
الطبيعــي الــذي مينــح العظــام
احلركــة لوقـ ٍـت طويــل دون الشــعور
والعضــات طاقــ ًة كبيــرة ،وقــدرة
بالكســل ،وذلــك ألنهــا حتتــوي
علــى العمــل املتواصــل بعي ـ ًدا عــن
علــى نســبة مرتفعــة مــن احلديــد
التعــب واإلرهــاق.
و ا ملغنيســيو م .
 - 4الفاكهــة :تتميــز الفاكهــة باحتوائهــا
علــى مجموعـ ٍـة كبيــرة مــن العناصر  - 7احلــرص علــى تنــاول فــول الصويــا
فهــو مصــد ٌر غنــي باملــواد املغذيــة
الغذائ ّيــة والفيتامينــات التــي
التــي متنــح اجلســم طاقــة وحيويــة
تغــذي اجلســم والعقــل ،والتــي
تبعــده عــن اإلجهــاد والتعــب،
تقضــي علــى كل أنــواع الكســل
باإلضافــة الحتوائــه علــى العديــد
ـكل خــاص التفــاح،
واخلمــول ،وبشـ ٍ
مــن الفيتامينــات كالنحــاس
واملــوز ،والبرتقــال.
والفوســفور.
 - 5الســردين :يُســاعد الســردين فــي
القضــاء علــى اخلمــول والكســل  - 8تســاعد احلبــوب الكاملــة عنــد
تناولهــا علــى إبطــاء إفــراز عنصــر
اجلســدي والعقلــي ،وذلــك ألنــه
اجللوكــوز فــي الــ ّدم ،ممــا يــؤدي
يحتــوي علــى كم ّي ٍــة كبيــرة مــن
إلــى زيــادة إفــراز الطاقــة فــي
عنصــر األوميجــا 3الــذي ميــ ّد
اجلســم والتغلــب علــى اخلمــول .
الدمــاغ والعقــل باحليو ّيــة والقــوة.

للغذاء دور
أسايس في
مساعدة
الجسم على
مقاومة الخمول
واستمرارية
نشاطه
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هــو واحــد مــن اإلجــراءات املنتشــرة واملتّبعــة فــي العديــد مــن عيــادات اجللديــة
والتجميــل بكثــرة ،لتحســن البشــرة ومعاجلتهــا مــن حيــث اللــون وامللمــس،
وميكــن اســتخدامه للوجــه أو اجلســم علــى ح ـ ّد ســواء.
يعمــل التقشــير الكيميائــي علــى إزالــة الطبقــات اخلارجيــة مــن البشــرة،
والتــي تتســاقط علــى هيئــة قشــور ممــا يســاعد علــى جتديــد اخلاليــا عــن
طريــق تكويــن طبقــات جديــدة مــن البشــرة تكــون أنعــم وخاليــة مــن العيــوب
والتجاعيــد .وفــي هــذه األثنــاء ،تعمــل املــواد املضافــة للتقشــير علــى اختــراق
اجللــد ومعاجلتــه داخليــاً.
اســتخدامات التقشــير الكيميائــي:
وح ّب الشــباب.
• عــاج التصبغــات الناجتــة عــن االلتهابات َ
• يســاعد في عالج ندبات َح ّب الشــباب.
• يســاعد علــى نضــارة البشــرة وتوحيــد لونهــا وتخفيــف التجاعيد بها.

• بعــض أنــواع التقشــير الكيميائــي
ــب الشــباب.
يســاعد علــى عــاج َح ّ
أنــواع التقشــير الكيميائــي:
يوجــد أنــواع كثيــرة مــن التقشــير
وأهمهــاAHA، BHA، TCA، Phenol ( :
 ) Peelsويوجــد لــكل نــوع اســتخدام
أو أكثــر علــى حســب احلالــة ونــوع
البشــرة.
اإلجــراءات االحتياطيــة الواجــب
اتباعهــا عنــد إجــراء التقشــير
ا لكيميا ئــي :
• استشــارة الطبيــب املعالــج إلجــراء
الفحــص الدقيــق للبشــرة وحتديــد
نــوع التقشــير املناســب.
• االبتعــاد متامــاً عــن اســتخدام
املقشــرات املنزليــة أو حمامــات
ا لبخــا ر .
• التباعــد بــن جلســات التقشــير
وجلســات الليــزر املختلفــة
وجلســات تنظيــف البشــرة.
• التقليــل مــن مســتحضرات
التجميــل مــع احلــرص علــى
ترطيــب البشــرة باســتمرار.
• احلــرص علــى عــدم التعــرض
ألشــعة الشــمس املباشــرة،
واســتخدام واقــي الشــمس بعامــل
حمايــة  SPF 30%علــى األقــل.
احلــاالت التــي ال يســتخدم فيهــا
ا لتقشــير :
• عنــد احلمل والرضاعة
• فــي بعــض أنــواع البشــرة الداكنــة،
ال بنصــح بالتقشــير العميــق حيــث
ميكــن أن يؤثــر عكســياً.
• فــي حالــة وجــود حساســية ألي

نــوع مــن أنــواع التقشــير.
التقشــير الكيميائــي يناســب جميــع
أنــواع البشــرة ،لكــن ذوي البشــرة
الفاحتــة والشــعر الفــاحت تكــون
اســتجابتهم أفضــل مــن ذوي البشــرة
الداكنــة.
يقــوم الطبيــب بتحديــد مــا هــو
مناســب لبشــرة املريــض ،إن كان
تقشــي ًرا كيميائ ًيــا خفي ًفــا أو متوســطا
أو عميقــا ،ويقــوم ً
أيضــا بالطلــب مــن
املريــض أن يتوقــف عــن تنــاول بعــض
أنــواع األدويــة قبــل البــدء بالعــاج
ا لكيميا ئــي .
متــى نالحــظ نتائــج التقشــير
ا لكيميا ئــي ؟
عــادة تظهــر النتيجــة مــع أول جلســة
للعــاج ســواء للوجــه أو اجلســم مــن
حيــث اللــون ،النعومــة والنضــارة.
ولكــن فــي بعــض األحيــان يحتــاج
املريــض ألكثــر مــن جلســة للحصــول
علــى النتيجــة املرجــوة.
هــذا ،وتتوفــر جميــع العالجــات
والتقشــير الكيميائــي فــي عيــادات
كوزموميــد بفروعهــا املختلفــة.

يساعد التقشير
الكيميائي على
تجديد الخاليا عن
طريق تكوين
طبقات جديدة

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

97

سيد
االبتكار ّ
األفكار

د .سعيد علي الحمر اليماحي
رئيس التحرير

98

العدد  - 32مارس 2022

لــم يـ ِ
ـأت دعــم دولتنــا وقيادتنــا الرشــيدة
لالبتــكار إال أل ّنــه مــن العناصــر املهمــة
فــي احملــاور الوطنيــة بحســب رؤيــة
اإلمــارات للســنوات القادمــة ،حيــث
ّ
مت إعــان عــام  2015عا ًمــا لالبتــكار
خللــق بيئــة مح ّفــزة لالبتــكار علــى كافــة
األصعــدة ونشــر االقتصــاد املعرفــي،
املتنــ ّوع ،الــذي تتقــ ّدم بخطــاه كفــاءات
إماراتيــة ماهــرة ،وتدعمــه أفضــل
اخلبــرات مبــا يضمــن االزدهــار بعيــد
املــدى لدولــة اإلمــارات وشــعبها عرب ًيــا
وعامل ًيــا .نحــن اليــوم وبعــد ســبع ســنوات
مــن إطــاق عــام االبتــكار لــم تتوقــف
بنــا عجلــة التّقــ ّدم ،إذ مــع تخصيــص
(شــهر االبتــكار) مــن كل عــام ّ
مت حتقيــق
إجنــازات كبيــرة خــال الســنوات
املاضيــة ،لعــ ّل أبرزهــا املؤسســات
البحثيــة واملعاهــد التقنيــة التــي
عــزّزت اإلبــداع واالبتــكار ،باإلضافــة
إلــى أبحــاث الفضــاء وصناعــات
الطيــران املتخصصــة ودعــم أبحــاث
الطاقــة الشمســية والطاقــة النوويــة
الســلم ّية وبرامــج ال ـ ّذكاء االصطناعــي،
والصناعــات الدوائيــة العامليــة ،وقــد
رأينــا هــذا فــي فتــرة انتشــار جائحــة
كوفيــد -19حيــث شــ ّكل االبتــكار فــي
دولــة اإلمــارات العامــل األبــرز والف ّعــال
فــي مواجهــة العقبــات الناشــئة عــن
الفيــروس وحتويلهــا إلــى طــرق يســيرة
إلطــاق الكثيــر مــن األفــكار اإلبداعيــة
ّ
اخللقــة التــي أســهمت فــي
واالبتكاريــة
التخفيــف مــن وطــأة الوبــاء واحتــواء
آثــاره ،وحتقيــق اســتمرارية العمــل فــي
جميــع القطاعــات احليويــة ،وفــق أعلــى
الصحــة والســامة العامــة.
معاييــر ّ
ليــس مــن الســهل أن يتّصــف الفــرد أو

املؤسســة باإلبــداع واالبتــكار؛ لذلــك
يعتبــر االبتــكار فــي يومنــا احلالــي مــن
أصعــب التّح ّديــات التــي تواجــه الــدول
علــى كافــة املســتويات وخاصــة فــي
ظــ ّل التّطــ ّور الســريع الــذي يخطــف
كل ماهــو جديــد ويطفــئ بريــق ماهــو
حديــث إذا مــا ّ
مت ابتــكار األحــدث،
وهــذا يتطلــب جهــ ًدا وســع ًيا كبيريــن
فــي تســخير ومتكــن قــدرات األفــراد
واملؤسســات للنهــوض مبصــاف
األفــكار وتطويرهــا بحيــث ترقــى
إلــى مســتويات التنافــس العامليــة،
لنســتطيع إيصــال مبــادرات علميــة
وفكريــة ننشــر مــن خاللهــا ثقافــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة التــي حتمل
الكثيــر مــن املوروثــات واإلرث العريــق،
ولعـ ّل أهــم أنــواع االبتــكار هــو االبتــكار
التنظيمــي ،حيــث يحفّــز اإلمكانيــات
ويزيــد مــن القــدرة علــى اســتحداث
هيــكل تنظيمــي رصــن ،للتجــاوب
والتفاعــل مــع التّغ ّيــرات التــي تطــرأ
علــى البيئــة املجتمعيــة ،باإلضافــة
إلــى إيجــاد حلــول دقيقــة ومســتحدثة
لتجــاوز كل ماقــد يعــوق هــذه البيئــة،
إذن شــيء جديــد يختلــف عــن كل
ماهــو تقليــدي ولــه وقــع خــاص وأثــر
ملحــوظ ومســتدام حتــى الوصــول إلــى
املراكــز األولــى فــي كل املجــاالت ،هــذا
ماتشــجع عليــه قيادتنــا الرشــيدة،
وحتــثّ علــى بــذل أقصــى اخلطــوات
وأســرعها وأفضلهــا ليكــون لدينــا
ابتــكار ســيد األفــكار ،يتر ّبــع علــى
عرشــه توجيهاتهــم احلكيمــة وآرائهــم
الســديدة ودعمهــم الالمحــدود
ومتابعتهــم احلثيثــة ،حفظهــم اهلل
ورعاهــم وأدام ظلّهــم الــوارف.
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