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إن العي ــن لتدم ــع والقل ــب ليح ــزن..
ّ
أحيانـــا كثيـــرة ال يجـــد اإلنســـان
الكلمـــات التـــي يســـتطيع أن يع ّبـــر
بهـــا ع ّمـــا يـــدور بداخلـــه مـــن
مش ــاعر ،وعم ــا يش ــتعل ف ــي ص ــدره
مـــن أحاســـيس وانفعـــاالت ،ولـــو
عشـــت ألـــف عـــام لـــن يمـــ ّر عليـــك
ش ــعور أقس ــى م ــن الفق ــد وال ّرحي ــل
والغيـــاب األبـــدي ألنـــاس احتلـــوا
ـــب
القلـــب كلّـــه ،فقـــد كان
الح ّ
ُ
مـــن أســـمى عطاياهـــم ،والتّســـامح
واإلنســـانية والخيـــر والمحبـــة
ســـماتهم ُ ..فجعنـــا و ُفجـــع العالـــم
كلّـــه برحيـــل ال ّرجـــل الـــذي صـــدق
لم ــا عاه ــد الل ــه علي ــهَ ،م ــن امتل ــك
صفـــات ومق ّومـــات وأفعـــال القائـــد
الحـــقّ الـــذي تناغمـــت أعمالـــه
وإنجازات ــه م ــع نب ــض ش ــعبه ،وع ّب ــر
ع ــن أماني ــه وح ّق ــق آمال ــه وتطلّعات ــه،
وحل ــم لش ــعبه بغ ـ ٍـد أفض ــل ومش ــرق
 ،،الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
رحمــه اللــه الــذي تجلّــت آثــاره فــي
كل ثناي ــا ه ــذا الوط ــن ،ب ــل ووصل ــت
جمي ــع أنح ــاء المعم ــورة م ــن خ ــال
بصمـــات إنســـانية الحـــدود لهـــا...
رحـــل الوالـــد القائـــد خليفـــة،
وبرحيل ــه فق ــدت اإلم ــارات واألم ــة

العربي ــة واإلس ــامية والعال ــم أجم ــع
ش ــخصية اس ــتثنائية ل ــم تمــ ّر عل ــى
اإلنس ــانية الحديث ــة مثله ــا م ــن قب ــل،
فقضـــى حياتـــه لخدمـــة اإلنســـانية.
صاحـــب الســـيرة العطـــرة والحيـــاة
الحافلـــة بالعطـــاء والبـــذل ..لقـــد
قـــ ّدم الفقيـــد لإلنســـانية الكثيـــر
الســـلمية
والكثيـــر مـــن المبـــادرات ّ
الســـام .كان الفقيـــد
وخطـــوات
ّ
قم ــة ف ــي األخ ــاق واإلنس ــانية ،قم ــة
فـــي التّعام ــل الراقـــي مـــع الجميـــع،
فس ــاهم ف ــي التّخفي ــف م ــن معان ــاة
الشـــعوب واألمـــم ،وســـعى جاهـــداً
ّ
م ــن أج ــل وق ــف الصراع ــات وحـ ـ ّل
الخالفـــات فـــي الـــدول العربيـــة.
رحـــل المغفـــور لـــه الشـــيخ خليفـــة
لكـــن
بـــن زايـــد  ،ط ّيـــب اللـــه ثـــراه،
ّ
فكـــره فـــي تحقيـــق ال ّرفاهيـــة
والســـعادة والخيـــر لشـــعبه بـــاق،
ّ
وإنجازاتـــه الشـــاهدة علـــى عظمتـــه
وحكمتـــه وتواضعـــه راســـخة رســـوخ
الجبـــال..
فق ــد كان م ــن الق ــادة الكب ــار الذي ــن
ّ
ســـطروا الكثيـــر مـــن المآثـــر ليـــس
فـــي اإلمـــارات فحســـب ،وإ ّنمـــا
فـــي كثيـــر مـــن الـــ ّدول العربيـــة
والعالميـــة ،وقـــد تبـــوأت اإلمـــارات

فـــي ظـــ ّل قيادتـــه مراكـــز الصـــدارة
عالميـــاً فـــي عـــدد كبيـــر مـــن
وإن ك ّل م ــن
القطاع ــات والمج ــاالتّ ،
يعي ــش عل ــى أرض اإلم ــارات يُ ــدرك
م ــا ق ّدم ــه ط ــوال نص ــف ق ــرن م ــن
الزم ــان ،ش ــهدت في ــه الدول ــة نمـ ـ ًوا
غيــر مســبوق ،وتطــو ًرا عظي ًمــا عانــق
الفضـــاء ،وحقّـــق المكانـــة الالئقـــة
بالوطـــن الـــذي يحظـــى باحتـــرام
العالـــم وتقديـــره ،وهـــو اســـم عالـــق
فـــي ســـماء النهضـــة اإلماراتيـــة،
اســـم يحمـــل كل معانـــي الوطنيـــة
الخال ــدة ،رج ــل االتح ــاد ال ــذي ق ــاد
الدولـــة علـــى مـــدى ســـنوات بـــرؤى
حكيمـــة ،وإخـــاص دائـــم ،راف ًعـــا
ش ــعار العط ــاء ب ــا ح ــدود ،لتتواص ــل
مس ــيرة البن ــاء والتّنمي ــة ف ــي طري ــق
التّم ّيـــز والنّهضـــة ،ونحـــو مســـتقبل
مش ــرق ..لق ــد م ّث ــل الفقي ــد مدرس ــة
فكر ّي ــة كب ــرى ،وموس ــوعة سياس ــية
شـــاملة طبعـــت بصماتهـــا المؤ ّثـــرة
فـــي كل مـــكان ،وتركـــت آثارهـــا
العميقـــة فـــي حيـــاة اإلنســـانية
واألمـــة جمعـــاء.
ل ــم تقتص ــر حي ــاة فقي ــد التّس ــامح
والعطـــاء علـــى المواقـــف ال ّثابتـــة
والقـــدرات الفكر ّيـــة والسياســـ ّية

الباه ــرة ،ب ــل كان ل ــه اهتم ــام خ ــاص
فـــكان رحمـــه اللـــه
بالثقافـــة،
ّ
داع ًم ــا للقط ــاع الثقاف ــي واإلبداع ــي،
عب ــر عدي ــد م ــن المب ــادرات الهادف ــة
إل ــى تعزي ــز البني ــة التّحت ّي ــة للقط ــاع
بوصفـــه أحـــد أعمـــدة المجتمـــع
األساس ــية ،اس ــتنا ًدا إل ــى فك ــر ونه ــج
الشـــيخ زايـــد ،الـــذي آمـــن منـــذ
البدايـــات بـــأن بنـــاء اإلنســـان أهـــ ّم
مـــن بنـــاء العمـــران ،وأن تأســـيس
اإلنس ــان عل ــى العل ــم والمعرف ــة ،ه ــو
اللبن ــة الرئيس ــة لقي ــام الحض ــارات،
والركيـــزة األساســـية لـــك ّل دولـــة
تســـعى للنهضـــة والتّطـــور ،حيـــث
آمــن -رحمــه اللــه -بأهميــة اإلنســان
وتعليم ــه وصق ــل مهارات ــه الثقافي ــة،
وظـــ ّل ،رحمـــه اللـــه ،خيـــر ســـند
للمبـــدع اإلماراتـــي .فقـــد شـــهدت
الحركـــة الثقافيـــة واإلبداعيـــة فـــي
عهـــده قفـــزات نوعيـــة ،لتصبـــح
عالمـــة مضيئـــة بفضـــل توجيهاتـــه،
واهتمامـــه الالفـــت بهـــذا القطـــاع،
ال ــذي ش ــهد تدش ــين مجموع ــة م ــن
المعالـــم والفعاليـــات والمبـــادرات
الثقافيـــة،
إ ّننـــا مهمـــا كتبنـــا مـــن مقـــاالت
والحـــزن يلفّنـــا لـــن نوفـــي فقيدنـــا

الغال ــي ج ــز ًءا م ــن ال ــذي يس ــتحقه
رحمـــة اللـــه عليـــه -بمـــا قـــام بـــهمـــن األعمـــال الخيريـــة واإلنســـانية
لبل ــده وللبل ــدان العربي ــة واإلس ــامية
ومختلــف شــعوب العالــم المحتاجــة،،
فقـــد قـــاد مســـيرة البـــاد بحكمـــة
وحنك ــة ورؤى ثاقب ــة وثابت ــة وبنف ــس
الـــدرب علـــى خطـــى المغفـــور لـــه
ب ــإذن الل ــه تعال ــى الش ــيخ زاي ــد ب ــن
ســـلطان آل نهيـــان -رحمـــة اللـــه
عليـــه -وأســـكنه فســـيح جناتـــه.
وتنطل ــق اإلم ــارات الي ــوم نح ــو والدة
تاريخيـــة جديـــدة ،بقيـــادة صاحـــب
الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد
آل نهي ــان امت ــدا ًدا لمس ــيرة االتح ــاد
التـــي بدأهـــا الوالـــد المؤســـس
الشـــيخ زايـــد وســـار علـــى خطاهـــا
الشـــيخ خليفـــة ،وهـــا نحـــن نبايعـــه
علـــى الـــوالء والطاعـــة واإلخـــاص
مجدديـــن العهـــد علـــى مواصلـــة
بتفـــان وإخـــاص تحـــت
ٍ
العمـــل
قيادت ــه الرش ــيدة ليك ــون خي ــر خل ــف
لخيـــر ســـلف فـــي قيـــادة المرحلـــة
القادمـــة مـــن مســـيرة الدولـــة.
رح ــم الل ــه الش ــيخ خليف ــة بق ــدر م ــا
أعطــى وأســكنه فســيح جناتــه " ،إ ّنــا
لل ــه وإ ّن ــا إلي ــه راجع ــون ".
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أخبار الدار

حمد الشرقي يستقبل رئيس الدولة

زار صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
الدولــة "حفظــه اهلل" أخــاه صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن
محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة..
وذلــك فــي إطــار الزيــارات التــي قــام بهــا ســموه إلــى إخوانــه
أعضــاء املجلــس األعلــى لالحتــاد حــكام اإلمــارات اســتمراراً
لنهــج التواصــل والتشــاور األخــوي بــن ســموه وإخوانــه حــكام
اإلمــارات .وتبــادل ســموهما ــــ خــال اللقــاء الــذي جــرى فــي
قصــر الرميلــة ــــ األحاديــث األخويــة الوديــة واألمنيات بالصحة
والســعادة والعمــر املديــد  ..كمــا تطرقــا إلــى عــدد مــن قضايــا
الوطــن وشــؤون املواطــن ..مؤكديــن أن املواطــن يبقــى دائمــاً
محــور اهتمــام القيــادة ،ويأتــي علــى قمــة أولوياتهــا وأهــداف
الوطــن التنمويــة خــال مختلــف املراحــل احلاليــة واملســتقبلية
وذلــك ســيراً علــى نهــج القــادة املؤسســن "رحمهــم اهلل" الذيــن
وهبــوا أنفســهم خلدمــة الوطــن واملواطــن .وأعــرب ســموهما
عــن متنياتهمــا لدولــة وشــعبها دام العــزة والرفعــة واالزدهــار
داعيــن املولــى عــز وجــل أن يوفــق قيادتهــا فــي خدمــة الوطــن
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وتعزيــز مكتســباته ورفعتــه وترســيخ مكانتــه العامليــة .حضــر
اللقــاء ،ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد الشــرقي ولــي عهــد
الفجيــرة ،وســمو الشــيخ نهيــان بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
مجلــس أمنــاء مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل نهيــان لألعمــال
اخليريــة واإلنســانية ،والفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد
آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة ،وســمو
الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس
الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة ،وســمو الشــيخ خالــد بــن محمــد
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس مكتــب أبوظبــي التنفيــذي عضــو
املجلــس التنفيــذي ،وســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن زايــد
آل نهيــان ،والشــيخ محمــد بــن حمــد بــن طحنــون آل نهيــان
مستشــار الشــؤون اخلاصة في وزارة شــؤون الرئاســة ،والشــيخ
مكتــوم بــن حمــد الشــرقي ،والشــيخ ســيف بــن حمــد بــن ســيف
الشــرقي رئيــس هيئــة املنطقــة احلــرة فــي الفجيــرة ،والشــيخ
محمــد بــن حمــد بن ســيف الشــرقي مديــر عام دائــرة احلكومة
اإللكترونيــة فــي الفجيــرة ،وعــدد مــن الشــيوخ واملســؤولني.

حم ــد الش ــرقي يلتق ــي المواط ــن س ــالم س ــيف اليماح ــي ويأم ــر
بمنح ــه قطع ــة أرض زراعي ــة
منــح صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن
محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى
حاكــم الفجيــرة ،قطعــة أرض زراعيــة
للمواطــن ســالم ســيف اليماحــي،
تشــجيعا لــه علــى اســتكمال مشــروعه
الزراعــي اخلــاص ودع ًمــا لــه لتنفيــذ
خططــه فــي زراعــة احملاصيــل .جــاء
ذلــك خــال لقــاء صاحــب الســمو حاكــم
الفجيــرة ،فــي قصــر ســموه بالرميلــة،
بالســيد ســالم اليماحــي ،لنجاحــه فــي
زراعــة محصــول األرز فــي مزرعتــه
الكائنــة مبنطقــة مربــض بإمــارة اليماحــي ،وجتاربــه التطبيقيــة الناجحــة فــي زراعــة األرز ،ممــا يســهم فــي تعزيــز
الفجيــرة .وأشــاد صاحــب الســمو حاكــم منظومــة البحــث والتطبيــق فــي مجــال الزراعــة والغــذاء ،ودعــم اســتراتيجية
الفجيــرة ،بالعمــل اجلــاد للســيد ســالم الدولــة فــي هــذا املجــال الهــام.

حمـــد الشـــرقي يلتقـــي فريـــق “صنـــدوق الفـــرج” ويطلـــع علـــى
منجزاتـــه
اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ حمــد
بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس
األعلــى حاكــم الفجيــرة ،أعضــاء
مجلــس إدارة صنــدوق الفــرج التابــع
لــوزارة الداخليــة ،واطلــع ســموه علــى
أهــداف وغايــات الصنــدوق اإلنســانية
واملنجــزات التــي مت تنفيذهــا فــي ســبيل
حتقيــق رؤيــة الصنــدوق الــذي يعــد
واحــداً مــن أبــرز النمــاذج الرائــدة فــي
العمــل اإلنســاني املجتمعــي.
وثمــن ســموه الــدور املجتمعــي لصنــدوق
الفــرج ودوره فــي تعزيــز قيــم التكافــل
والتســامح والتآخــي فــي املجتمــع حتظــى بدعــم ومتابعــة الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان نائــب
اإلماراتــي ورؤيتــه اإلنســانية ،والتــي رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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حاكـــم الفجيـــرة يعـــزي خـــادم الحرميـــن الشـــريفين بوفـــاة
األميـــرة موضـــي بنـــت مســـاعد بـــن عبدالرحمـــن
بعــث صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن
محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى
حاكــم الفجيــرة ،برقيــة تعزيــة إلــى أخيه
خادم احلرمني الشــريفني امللك ســلمان
بــن عبدالعزيــز آل ســعود عاهــل اململكــة
العربيــة الســعودية الشــقيقة ،أعــرب
فيهــا عــن صــادق تعازيــه ومواســاته
بوفــاة صاحبــة الســمو األميــرة موضــي
بنــت مســاعد بــن عبدالرحمــن بــن
فيصل آل ســعود.كما بعث ســمو الشــيخ
محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي

ولــي عهــد الفجيــرة برقيــة تعزيــة مماثلــة إلــى خــادم احلرمــن الشــريفني.

حاكـــم الفجيـــرة يســـتقبل عيســـى البلوشـــي لحصولـــه علـــى
الدكتـــوراه فـــي االقتصـــاد وإدارة األعمـــال
اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ
حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو
املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة،
فــي قصــر الرميلــة ،الدكتــور عيســى
يونــس البلوشــي ،حلصولــه علــى
شــهادة الدكتــوراه فــي االقتصــاد
وإدارة األعمــال ،مــن جامعــة مدريــد
املســتقلة مبملكــة إســبانيا .واســتمع
ســموه مــن عيســى البلوشــي إلــى شــرح
مفصــل عــن محتــوى رســالة الدكتــوراه
واملواضيــع التــي ناقشــتها حتــت
عنــوان "منــوذج اقتصــادي فــي حتليــل
التنظيمــات اإلرهابيــة ومكافحتهــا"،
مبــاركا ســموه لــه حتقيقــه هــذا اإلجنــاز صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة بالشــكر والتقديــر علــى االســتقبال ،وتشــجيع
العلمــي ،ومتمنيــا لــه املزيــد مــن التقــدم ســموه ألبنــاء الفجيــرة ملواصلــة حتصيلهــم العلمــي واملعرفــي مبــا يســهم فــي دعــم
والنجــاح .وتقــدم عيســى البلوشــي إلــى مســيرة الدولــة فــي شــتى املجــاالت.
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محم ــد الش ــرقي يس ــتقبل اللجن ــة المنظم ــة لبطول ــة الفجي ــرة
الدولي ــة لبن ــاء األجس ــام
أ ّكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة ،علــى
املكانــة العامليــة إلمــارة الفجيــرة فــي
اســتضافة البطــوالت الرياضيــة
وتنظيمهــا ،من ّوهــا إلــى حــرص صاحــب
الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد
الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم
الفجيــرة ،علــى توفيــر املــوارد الداعمــة
إلجنــاح األحــداث الرياضيــة التــي تعــزز
حضــور إمــارة الفجيــرة فــي املجــال
الرياضــي محليــا وعامليــا.
اللجنــة املنظمــة لبطولــة الفجيــرة الدوليــة لبنــاء األجســام "للمحترفــن" ،بحضــور
جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه ،فــي الشــيخ عبــداهلل بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي رئيــس احتــاد اإلمــارات لبنــاء
مكتبــه بالديــوان األميــري ،أعضــاء األجســام والقــوة البدنيــة ،نائــب رئيــس االحتــاد الدولــي للعبــة.

محمـــد الشـــرقي يشـــهد تخريـــج طلبـــة أكاديميـــة الفجيـــرة
الخاصـــة ويشـــيد بنتائجهـــم المشـــرفة
شــهد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة حفــل
تخريــج طلبــة أكادمييــة الفجيــرة
اخلاصــة ،فــي مقــر األكادمييــة
بالفجيــرة .وأكــد ســمو ولــي عهــد
الفجيــرة علــى دور املؤسســات
التعليميــة فــي ترســيخ ركائــز التنميــة
الشــاملة بالدولــة ،مشــيرا ســموه إلــى
دعــم صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن
محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى
حاكــم الفجيــرة ،للعمليــة التعليميــة فــي
اإلمــارة مبــا يرفــع مكانــة الدولــة فــي الطلبــة اخلريجــن بإجنــاز هــذه املرحلــة الدراســية ،ووصولهــم إلــى محطــة
مؤشــرات التنافســية العامليــة فــي هــذا التخريــج بنتائــج مشــرفة ،متمنيــا لهــم دوام التوفيــق والنجــاح فــي مســيرة العلــم
القطــاع االســتراتيجي .وهنّــأ ســموه واملعرفــة خــال الســنوات القادمــة.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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محمــد الشــرقي يــزور مركــز الفجيــرة ألصحــاب الهمــم ويتعــرف
علــى أقســامه وخدماتــه المختلفــة
أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة ،علــى
الــدور احملــوري الــذي تؤ ّديــه مراكــز
رعايــة وتأهيــل أصحــاب الهمــم فــي
تقــدمي الدعــم االجتماعــي واملعنــوي
ملنتســبيها وتســهيل ممارســتهم للحيــاة
اليوميــة ،منوهــا إلــى أن صاحــب
الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد
الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم
الفجيــرة يحــرص علــى تقــدمي أفضــل
اخلدمــات وتوفيــر كافــة املتطلبــات
ملســاندة هــذه الفئــة الهامــة وتفعيــل
دمجهــا فــي املجتمــع.
التــي قــام بهــا ســمو ولــي عهــد الفجيــرة ،إلــى مركــز الفجيــرة ألصحــاب الهمــم،
جــاء ذلــك خــال الزيــارة التفقديــة التابــع لــوزارة تنميــة املجتمــع.

محمــد الشــرقي يكــرم الفائزيــن فــي مســابقة الفجيــرة الدوليــة
للخــط العربــي ويشــيد بنتائجهــا
أ ّكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة علــى
أهميــة فــن اخلــط العربــي فــي احلضارة
اإلســامية ،وارتباطــه املتــن بالتــراث
العربــي ،مشــي ًرا إلــى توجيهــات صاحــب
الســمو الشــيخ حمد بن محمد الشــرقي
عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة
بدعــم كافــة أشــكال الفنــون واالحتفــاء
باملبدعــن الشــباب مــن حــول العالــم.
جــاء ذلــك خــال حضــور ســمو ولــي
عهــد الفجيــرة ،لتكــرمي الفائزيــن فــي
الــدورة الثانية ملســابقة الفجيــرة الدولية
للخــط العربــي ،فــي احلفــل الــذي أقيــم

10

العدد  - 34يوليو 2022

فــي فنــدق ومنتجــع البحــر بالفجيــرة .وجتـ ّول ســمو ولــي عهــد الفجيــرة فــي املعــرض
الفنــي املصاحــب للحفــل الــذي اســتعرض األعمــال الفائــزة واملشــاركة فــي املســابقة،
ـرح عــن مواضيــع اللوحــات والقيــم التعبيريــة
مســتم ًعا ســموه مــن أصحابهــا إلــى شـ ٍ
واجلماليــة التــي ع ّبــرت عنهــا.

برعايـــة محمـــد الشـــرقي وبالشـــراكة مـــع وزارة الثقافـــة
والشــباب،،انطالق النســخة الثانيــة مــن جائــزة “فــي حــب النــور
المبيـــن” بالفجيـــرة
أ ّكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة ،علــى
أهميــة ترســيخ مفاهيــم الســيرة النبويــة
الشــريفة وتســليط الضوء علــى الدروس
والعبــر املســتخلصة منهــا عبــر البحــث
والتعبيــر العلمــي واألدبــي والفنــي،
مشــي ًرا إلــى توجيهــات ودعــم صاحــب
الســمو الشــيخ حمد بن محمد الشــرقي
عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة
بضــرورة تشــجيع املوهوبــن واالحتفــاء تعــن علــى ســلوك نهـ ٍـج حياتـ ٍـي قــومي .جــاء ذلــك خــال املؤمتــر الصحفــي اخلــاص
بإبداعاتهــم املســتقاة مــن التاريــخ باإلعــان عــن إطــاق النســخة الثانيــة مــن جائــزة "فــي حــب النــور املبــن" التــي
اإلســامي واملواقــف النبويــة التــي تنــدرج حتــت مبــادرة "البــدر" فــي حــب الرســول عليــه الصــاة والســام .

“الفجيـــرة للثقافـــة واإلعـــام” تســـتضيف محاضـــرة توعويـــة
عـــن أضـــرار المـــواد المخـــدرة وطـــرق الوقايـــة منهـــا
اســتضافت هيئــة الفجيــرة للثقافــة
واإلعالم بدار راشــد للنشــر ،محاضرة
توعويــة بعنــوان" :رفــع الوعــي بأضــرار
املــواد املخــدرة واملؤثــرات العقليــة
وطــرق الوقايــة منهــا" ،بالتعــاون مــع
القيــادة العامــة لشــرطة الفجيــرة
ممثلــة بــإدارة مكافحــة املخــدرات،
وقــدم احملاضــرة املســاعد أول د.
حمــد عبدالرحمــن البقيشــي مــن إدارة
مكافحــة املخــدرات بشــرطة الفجيــرة
بحضــور الدكتــور ســعيد احلمــر املديــر
التنفيــذي لهيئــة الفجيــرة للثقافــة املخــدرات بشــرطة الفجيــرة والعاملــن بهيئــة الفجيــرة للثقافــة واالعــام وإذاعــة
واالعــام ,كمــا حضــر احملاضــرة ،وتلفزيــون الفجيــرة وإذاعــة زايــد وموقــع الفجيــرة اليــوم ومواقــع التواصــل
عــدد مــن املســؤولني فــي إدارة مكافحــة االجتماعــي ومدينــة الفجيــرة لالبــداع.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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“الفجيـــرة للثقافـــة واإلعـــام” فـــرع دبـــا تنظـــم محاضـــرة
“إج ــراءات الوقاي ــة والس ــامة” بالتع ــاون م ــع الدف ــاع المدن ــي
نظمــت هيئــة الفجيــرة للثقافة واإلعالم
فــرع دبــا ،بالتعــاون مــع اإلدارة العامــة
للدفــاع املدنــي بالفجيــرة ،محاضــرة
توعويــة بعنــوان" :إجــراءات الوقايــة
والســامة" قدمهــا النقيــب أحمــد
محمــد احلفيتــي مديــر فــرع احلمايــة
املدنيــة بــإدارة الدفــاع املدنــي ،وذلــك
فــي فنــدق ميرامــار العقــة ،بحضــور
عــدد مــن املشــرفني علــى املســابح فــي
جميــع الفنــادق بدبــا الفجيــرة ،وبعــض
موظفــي الهيئــة.
وتطــرق النقيــب احلفيتــي خــال ومعاييــر ضمــان الســامة فــي املســابح املتمثلــة فــي وجــود مــادة عازلــة لالنــزالق
مفصــل ،إلــى ومــدرب علــى كفــاءة عاليــة للتعامــل فــي احلــاالت الطارئــة والتوجيــه العــام ،كمــا
احملاضــرة بشــكل
ّ
تعليمــات الســامة لألطفــال ،قواعــد شــملت احملاضــرة تدريبــاً عمليــاً للمشــاركني.

القائد العام لشرطة الفجيرة يزور دار القضاء بالفجيرة
زار ســعادة اللــواء محمــد أحمــد بــن
غــامن الكعبــي قائــد عــام شــرطة
الفجيــرة ،والوفــد املرافــق لــه ،مبنــى
دار القضــاء بالفجيــرة ،حيــث كان
فــي اســتقبالهم ســعادة القاضــي
الدكتــور عبدالناصــر محمــد الشــحي
رئيــس محكمــة الفجيــرة االحتاديــة
االبتدائيــة ،واحملامــي العــام لنيابــة
الفجيــرة الكليــة ســعادة املستشــار
ســعيد خلفــان الذباحــي.
وخــال اللقــاء ،مت مناقشــة بعــض
أوجــه التعــاون بــن اجلهتــن بهــدف
حتقيــق األهــداف املشــتركة واملنشــودة
لــوزارة العــدل ووزارة الداخليــة ،ثــم
قــام القائــد العــام بجولــة فــي مبنــى دار القضــاء ،واطلــع علــى قاعــات احملاكــم ومختبــر االبتــكار واملتحــف القضائــي.
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بلديــة الفجيــرة تطلــق حملــة ردم اآلبار المهجورة و المكشــوفة
فــي اإلمــارة و ضواحيها
أطلقــت بلديــة الفجيــرة بالتعــاون مــع
مختلــف الدوائــر و الهيئــات بإمــارة
الفجيــرة حملــة ردم اآلبــار املهجــورة و
املكشــوفة باإلمــارة و املناطــق التابعــة
لهــا و العمــل علــى اتخــاذ كافــة التدابيــر
اإلحترازيــة لإلحالــة دون وقــوع أي نــوع
مــن احلــوادث التــي تشــكل خطــرا علــى
ســامة األرواح واحلفــاظ علــى املظهــر
العــام المــارة الفجيــرة .
اســتهدفت احلملــة التــي شــاركت بهــا
كل مــن هيئــة الفجيــرة للبيئــة و دائــرة
األشــغال و الزراعــة و إدارة الدفــاع
املدنــي فــي الفجيــرة إلــى إجــراء مســح و حصــر اآلبــار املهجــورة واملكشــوفة و العمــل علــى ردمهــا مــن خــال اآلليــات
شــامل و مكثــف فــي مختلــف املناطــق واملعــدات املخصصــة لذلــك.

وف ــد م ــن مؤسس ــة الفجي ــرة للم ــوارد الطبيعي ــة يق ــوم بزي ــارة
لـ “متحف المستقبل”
أشــادت مؤسســة الفجيــرة للمــوارد
الطبيعيــة مبتحــف املســتقبل باعتبــاره
أجمــل مبنــى علــى وجــه األرض وأنــه
( صــرح اســتثنائي مميــز ) حيــث يُع ـ ّد
أحــد مكونــات بيئــة دبــي اإلبداعيــة
الهــادف لتعزيــز مكانــة الدولــة كمركــز
عاملــي لتطويــر التكنولوجيــا و دعــم و
اســتقطاب العقــول املبدعــة و أصحــاب
املواهــب .
جــاء ذلــك فــي إطــار اجلولــة التــي
نظمتهــا املؤسســة لكوادرهــا ملتحــف
املســتقبل ،و تأتــي اجلولــة ضمــن
"احلملــة و البرامــج املعرفيــة" التــي اإلدارات و األقســام بهــدف تعزيــز تبــادل املعــارف و اخلبــرات و االســتفادة مــن
أطلقتهــا املؤسســة مؤخــراً ملختلــف التجــارب الناجحــة و االســتثنائية .
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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“الفجيـــرة للفنـــون القتاليـــة” يفـــوز بـــدرع التفـــوق العـــام فـــي
التايكوانـــدو
حصــل نــادي الفجيــرة للفنــون القتاليــة
علــى درع التفــوق العــام بالتايكوانــدو
للموســم الرياضــي  ،2021-2022ويأتي
فــوز النــادي بــدرع التفــوق العام بعد فوزه
مبعظــم البطــوالت التــي نظمهــا احتــاد
االمــارات التايكوانــدو لــكال اجلنســن
وكان آخرهــا إحــرازه املركــز االول فــي
بطولتــي االمــارات لالعبــن املواطنــن
للذكــور واالنــاث .واهــدت اســرة نــادي
الفجيــرة للفنــون القتاليــة االجنــاز إلــى
صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمد محمــد بــن حمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيرة "حفظــه اهلل"لالســتراتيجية الرياضية
الشــرقي عضــو املجلــس االعلى لإلحتاد الثاقبــة والتــي قــادت لتميــز ابنــاء الفجيــرة ووصولهــم ملنصــات التتويــج وان يواصــل
حاكــم الفجيــرة وإلــى ســمو الشــيخ النــادي تفوقــه فــي البطــوالت التــي ينظمهــا احتــاد االمــارات للتايكوانــدو.

“بيئة الفجيرة” تعهد للصيادين بدور رقابي
أكــدت أصيلــة املعــا مديــر هيئــة البيئــة
بالفجيــرة أن إدارتهــا عهــدت إلــى
جمعيــات الصياديــن بإمــارة الفجيــرة
بــدور رقابــي ملعاونــة الهيئــة فــي خططها
وجهودهــا مــن أجــل احلفاظ علــى البيئة
البحريــة والثــروة الســمكية .وأشــارت
إلــى أن الهيئــة تثمين ـاً لــدور الصياديــن
فــي احلفــاظ علــى مهنــة اآلبــاء واألجداد
مــن جهــة ،ومســاهمتهم فــي اجلوانــب
االقتصاديــة واألمــن الغذائــي مــن جهــة
أخــرى ،ارتــأت أهميــة أن تضطلــع
جمعيــات الصياديــن بــدور رقابــي يعــزز
التــزام الصياديــن بطــرق ومواســم
الصيــد املســموح بهــا جلهــة احلفــاظ
علــى البيئــة البحريــة والثــروة الســمكية.
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جــاء ذلــك خــال االجتمــاع الــذي عقدتــه الهيئــة مــع جمعيــات الصياديــن فــي إمــارة
الفجيــرة وممثليهــا ،مببنــى الهيئــة ،حيــث ناقــش االجتمــاع تنظيــم عمليــات الصيــد
والتراخيــص ،بالتنســيق مــع اجلهــات احملليــة املعنيــة ووزارة التغيــر املناخــي والبيئــة
واقتــراح آليــات عمــل وبرامــج جديــدة لصيــد بحــري مســتدام.

“الفجيـــرة للتأميـــن” توســـع خدماتهـــا فـــي بوابـــة التأميـــن
اإللكترونيـــة
أعلنــت شــركة الفجيــرة الوطنيــة للتأمــن
عــن توســيع خدماتهــا فــي "بوابــة التأمــن
اإللكترونيــة" وإصــدار وثائــق التأمــن
املباشــر للعميــل ،وذلــك انســجاماً مــع
اســتراتيجية هيئــة التأمــن الراميــة إلــى
نشــر الوعي حول ثقافة التأمني وترســيخ
هذه الثقافة بني العمالء .وتتضمن بوابة
التأمــن اإللكترونيــة لشــركة الفجيــرة
الوطنيــة للتأمني مجموعــة من املعامالت
املتعلقــة بتصديــر وثائق التأمــن أونالين،
حيــث يتــاح للعميــل شــراء أربــع أنــواع
مــن التأمــن هــي :وثيقــة التأمــن علــى
الســيارات والتأمــن ملســتأجري ومالكــي املنــازل إضافــة إلــى التأمــن ضــد احلــوادث الشــخصية.

كشـــافة الفجيـــرة تطلـــق برنامجهـــا الصيفـــي تحـــت شـــعار
“صيفـــك معرفـــة وصحـــة وفـــرح”
بــدأت مفوضيــة كشــافة الفجيــرة
فــي تنظيــم البرنامــج الصيفــي خــال
الفتــرة مــن  27يونيــو ولغايــة  7مــن
يوليــو  ،2022وحتــت شــعار "صيفــك
معرفــة وصحــة وفــرح" وذلــك بالتعــاون
مــع مؤسســة االمــارات للتعليم املدرســي
وبرعايــة جمعيــة الفجيــرة اخليريــة.
ومت اإلعــان عــن فقــرات البرنامــج
والتــي تتضمــن فقــرات مختلفــة منهــا
دورة فــي الدفــاع املدنــي وورشــة عمــل
الشــرطة املجتمعيــة وزيــارة محميــة
الطيــور فــي كلبــاء وحصــص رياضيــة واالنقــاذ وورش التخاطــب باالعــام اضافــة الــى الفقــرات الكشــفية واالنشــطة
فــي الفنــون القتاليــة والســباحة الكشــفية وفقــرات ترويحيــة.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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عطاء ال ينضب
ٌ
ســماؤها بدايــة األحــام ،رمالهــا حاضــرةٌ وشــاهدةٌ علــى التّح ّديــات التــي واجهتهــا
واإلجنــازات التــي حصدتهــا ،أصالتهــا العريقــة احملفوظــة واملمتزجــة بالتّقــ ّدم
والتّطـ ّور الــذي جعلهــا تتصـ ّدر القوائــم اإلقليميــة والعامليــة ،هــي حضــارةٌ اســتمدت
ـاض ُسـ ّ
ـطر ،فاملياديــن حتكــي عــن همـ ُة الـ ّروح وعزميــة فــي النّفــس،
حكمتهــا مــن مـ ٍ
عــن رؤيــا ثاقبــة ملــا وراء الغــد ،عــن حاضـ ٍـر ِ
زاخ ـ ٌر بالعطــاء والكثيــر مــن الغايــات
نحــو األمجــاد ،حاضــر َد َّو َن باســمها الكثيــر مــن النجاحــات والوقفــات التــي كانــت
بصمــة لهــا و رهانـاً علــى قوتهــا وعظمتهــا ،هــي مدرسـ ُة للتّســامح والتّعايــش ،هــي
الســخاء والبــذل ،هــي التــي با ُ
ــب والــوالء يتقاســمها شــعبها ،هــي اإلمــارات
حل ّ
ّ
العربيــة املتحــدة.
اإلمــارات ،هــي فــي وصفهــا ،قادتهــا وشــعبها ،حكومتهــا واملقيمــن فيهــا ،هــي
(نحــن) مبجتمعهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا ،بالطفولــة والشــباب ،الرجــل واملــرأة ،هــي
األســرة ،اإلمــارات بــك ّل مــا حتمــل مــن معانيهــا هــي صــورة (ع ّنــا).
كمواطــن ومــن دمهــا ،لقــد أكرمتنــا بعيشـ ٍـة كرميــة ،وهبتنــا األمــان والســام ،كانــت
وال تــزال بعطائهــا الــذي ال ينضــب ،فنحــن الشــعب الــذي قيــل عنــه (ولــدوا وبفمهــم
ملعقـ ُة مــن ذهــب) هكــذا صورنــا مــن عظيــم داللهــا وحرصهــا علــى رخــاء ورفاهيــة
شــعبها ،نحــن ك ّنــا وال نــزال نعيــش بكنفهــا ( أبناؤهــا وبناتهــا) ،لــم نكــن يومـاً فــي
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محســوبيتها مبســمى (مواطــن) فقــط
هــو بروتوكــول عاملــي ملزمــن فيــه،
نحــن -وبحــق -أبناؤهــا وبناتهــا بــكل مــا
حتتويــه الكلمــة مــن معنــىُ ،ر ّبينــا علــى
ٍ
وحملــت همومنــا
كفــوف مــن راحــةُ ،
علــى أكتافهــا فكانــت علــى مرمــى

لســانها( :فالكــم طيــب) وعلــى هالعــن،
فكانــت (للكلمــة) مــن شــعبها ذات وزن
فــي ميزانهــا.
أنــا وأنتــم ،يــزداد التّحــ ّدي بنــا لــر ّد
اجلميــل الــذي لــم يكــن يومـاً مبحدودية
كان ينهــا ُل وال يــزال باخليــر والعطــاء،
يــزداد بنــا التّحــدي ألن نقــف فــي
ٍ
إجنــازات
ميادينهــا نحفــر بأســمائنا
نعتــ ُز بجهودنــا الوطنيــة فيهــا لتصبــح
قصــ ًة ملهمــة تســر ُد باســمها.
أنــا وأنتــم ،الشــركاء األحــ ُق واألبــدي
لهــا ،نحــ ُن ثقــــة ورهــان (زايــد) بنــا،
نحــن إميــان ،جتســيد وزرع (خليفــة)،
ونحــن اليــوم القــوة ،املســتقبل وأعمــدة
(محمــد) ،نحــن حصــن هــذه الدولــة
املعطــاء ودرع إماراتهــا الســبعة.
كل عمــل وجهــد نبذلــه ،كل علــم نتسـلّح
بــه وكل معرفــة ننتفــع بهــا ،يضــاف إلــى
واع ينتقــي
رصيدهــا الغنــي ،شــباب ٍ
مــن العلــوم احلديثــة ،يجــود بطاقتــه
ويصرفهــا نحــو بــذل اخليــر ويرســم
مــاح صــور ًة حتكــي املعنــى احلقيقــي
لـــ( النــاس للنــاس) ،مي ّثلــون الهوية
الوطنيــة واالنتمــاء بحقيقتهــا

وبصفاتهــا اجلوهريــة ،طفولــ ٌة تتجــذ ُر
ــب الوطــن ،العــادات
بروحهــا ُح ّ
والتقاليــد ،ماضــي وحاضــر الدولــة،
طفولــ ٌة تعتــ ُز بلغتهــا العربيــة،
متــارس حقهــا اإلبداعــي،
تتعلّــم املوازنــة بــن الواقــع
امللمــوس والتكنولوجيــا
ومــا تظهــره لهــا،
ســت
طفولــ ٌة أ ُ ّس ْ
و تبر مجــت
علــى أن ديننــا
اإلســامي ديــ ٌن
يســير يحــثّ
علــى التّســامح
و ا لتّعا يــش ،
يحــثّ علــى الرحمــة واملــودة فهــم
شــكل املســتقبل وهــم مســيرة هــذا
العطــاء واالحتــاد .أســرة ذات بنيــان
مرصــوص فهــي أولــى مجتمعاتنــا هــي
أول انطالقاتنــا هــي األســاس والبــذرة،
هــي مــن تشــ ّكل املجتمــع ،مجتمــع
متكافــئ يقــوم علــى قيــم العدالــة
واملســاواة ،مجتمــع متكافــل ،متضامــن
ومتالحــم .نحــن ،بجميــع ســلوكياتنا
وأفكارنــا من ّثــل اإلمــارات ،كمــا كانــت
دائم ـاً وأبــداً بعطائهــا الــذي ال ينضــب،
وجــب علينــا التذكيــر أن نســتمر ونبــذل
بعالــم مليــئ بالتّح ّديــات
جهــداً أكبــر
ٍ
والكثيــر مــن املغريــات والتداخــات،
لنقابــل العطــاء بالعطــاء ،ونحفــظ
القســم الــذي طاملــا ر ّددنــاه فــي
الطابــور الصباحــي يومي ـاً حتــى
ُر ّســخ بالقلــب (أقســمنا أن نبنــي
نعمــل ،نعمــل نخلــص ،مهمــا
عشــنا نخلــص نخلــص).

اإلمارات مدرسـة
ّ
للتسـامح
والتعايـش،و
الســخاء
والبــذل

المصدر :موزة جمعة الزيودي
منطقة الفجيرة التعليمية

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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حب الوطن
سلوك نشأ معنا
منذ الصغر
وطنــي اإلمــارات ،الوطــن كلمــة قصيــرة لك ّنــه يحمــل فــي
طياتــه الكثيــر مــن العطــاء علــى مــ ّر األزمنــة ،ال يوجــد
تعبيــر يفــي حــقّ الوطــن علينــا  ،لــم ولــن جنــد أغلــى مــن
ـب الوطــن
دولتنــا احلبيبــة التــي عانقتنــا منــذ الصغــرُ ،حـ ّ
مترســخ فــي جميــع َمــن أح ّبــه ،فالوطــن
إحســاس مرهــف
ّ
روح وحيــاة ،أمــان وأمــل ،فخــر وعطــاء ،الوطــن كل
شــيء بــا اســتثناء .ســنة  1971هــي ســنة توحيــد
القلــوب ول ـ ّم ّ
توحــدت ســبعة قلــوب علــى
الشــملّ ،
اخليــر واملــودة  ،رحمــة مــن اهلل جـ ّل وعــا الــذي
لـ ّم شــملنا وجعلنــا حتــت رايــة واحــدة وعلــى يــد
ّ
لنتخطــى الصعوبــات مع ـاً فــي ِّ
الشــدة
واحــدة
قبــل الفــرح ،نشــاهد إجنــازات دولتنــا بــكل
فخــر و اعتــزاز ،مــن االحتــاد وصــوالً إلــى
املريــخ وجمــع العالــم فــي إكســبو دبــي .
منــذ نصــف قــرن ونحــن نشــهد الكثيــر
مــن إجنــازات هــذه الدولــة العظيمــة
التــي أبهــرت اجلميــع بوصولهــا
الالمســتحيل ،كونهــا أول دولــة
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عربيــة تصــل إلــى الفضــاء إلــى الكوكــب األحمــر عبــر مســبار
األمــل .ليــس بشــيء غريــب علــى دولتنــا أن متضــي نحــو
املســتقبل و توفــر احليــاة الكرميــة لشــعبها ،وبفضــل مــن
اهلل ثــم بفضــل قيادتنــا احلكيمــة تن ّعــم شــعبنا باالســتقرار

واألمــن واألمــان ،فاللهــم أدم علينــا
هــذه النعــم.
ً
طويــا للوصــول إلــى
بدأنــا ســبا ًقا
العامليــة ،وهــذا مــا كان ليحــدث
بفضــل مــن اهلل ورؤيــة قيادتنــا
إال
ٍ
احلكيمــة التــي ومنــذ بدايــة تأسيســها
كانــت تر ّكــز علــى بنــاء اإلنســان
واالســتثمار فيــه ،وذلــك مــن خــال
توفيــر كافــة اإلمكانيــات وتذليــل
الصعــاب ،فحكومتنــا الرشــيدة
حريصــة علــى أن تو ّفــر جميــع ســبل
الراحــة ملواطنــي الدولــة واملقيمــن
علــى أرضهــا.
ــب الوطــن ليــس كلمــات بســيطة
ُح ّ
نكتبهــا وننســاها فيمــا بعــد ،بــل علــى
ــب الوطــن هــي األفعــال
العكــس ُح ّ
املشــ ّرفة للدولــة التــي نعيــش عليهــا
ونفديهــا بدمنــا ،بحــقّ إنــه وطــن
يســتحق أن نبــذل الغالــي والنفيــس
مــن أجلــه.
ــب الوطــن هــو ســلوك نشــأ معنــا
ُح ّ
منــذ الصغــر ،أحببنــاه بــكل عفويــة
دون تص ّنــع ودون النظــر إلــى املقابــل،
حــب الوطــن بــا
هكــذا زُرع فينــا
ّ
إدراك منــذ املــرة األولــى التــي أنشــدنا
فيهــا ،عيشــي بــادي عــاش احتــاد
إماراتنــا ،وكأننــا عاهدنــا الوطــن بــأن
يبقــى علمنــا خفاقــاً بــن األمم  ،كمــا
قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم (وهبْنــا الوطــن
حياتنــا فوه َبنــا تقديــراً وعرفانــاً
ورفعــة وحبــاً بــن النــاس) .
أحببنــاه وطنــاً وملجــ ًأ ال يــر ّد َمــن
احتاجــه ،علمنــا معانــي اإلخــاص
والوفــاء والفــداء ،وتعلّمنــا الدفــاع
عــن أراضينــا آلخــر نفــس ،وحمايــة

نفســه
الوطــن مــن ك ّل َمــن تســ ّول لــه ُ
بالعبــث فــي أمنهــا وأمانهــا ،فال ّدفــاع
عــن وطننــا مت ّكــن فينــا منــذ أن ولدنــا
علــى أراضيــه الطيبــة  ،نحميــه ضــد
العــدوان ونفديــه بدمنــا مــن أجــل
رفعتــه ،أنشــدناها جميعــا منــذ الصغــر
َ
نفديــك بــاألرواح يــا وطــن.
ّ
تخطينــا جميــع التّحديــات وســنواجه
حت ّديــات املســتقبل بالعلــم واملعرفــة
ألنــه العامــل الرئيســي لرفعــة وتقــ ّدم
املجتمــع ،كمــا قــال املغفــور لــه الشــيخ
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان طيــب اهلل
(إن رصيــد أي أمــة متقدمــة هــو
ثــراهّ ،
وإن تقــدم الشــعوب
أبناؤهــا املتعلمــون ّ
واألمم إمنــا يقــاس مبســتوى التعليــم
ّ
تــدل علــى
وانتشــاره)  ،فهــذه املقولــة
حــرص قيادتنــا منــذ القــدم علــى
تقــدمي التعليــم بكافــة أنواعــه جلميــع
الفئــات والــذي بــدوره يــؤدي لتطــ ّور
املجتمــع ،اهتمامنــا بالتعليــم هــو بح ـ ّد
ـب للوطــن ملــا ســنقدمه مــن ٍرد
ذاتــه حـ ّ
جميــل لوطننــا الغالــي اإلمــارات.
بتوجيــه مــن القيــادة الرشــيدة التــي
علــى ثقــة تامــة بــأن الشــباب هــم
املســتقبل ،كان لنــا أول وزيــر مــن
الشــباب ،و ّ
مت إنشــاء مجالــس الشــباب
أن
فــي جميــع إمــارات الدولــة ،كمــا ّ
دولــة اإلمــارات تبــذل جهدهــا لتمكــن
الشــاب اإلماراتــي ليكــون منوذج ـاً فــي
قيــادة الشــباب فــي كافــة املجــاالت ،
فــي هــذه اخلطــوة نــرى بــأن دولتنــا
الغاليــة لهــا رؤيــة ثاقبــة نحــو مســتقبل
الشــباب ،كمــا قــال صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد (الشــباب
أمــل احلاضــر واملســتقبل ،وهــم أغلــى
مــورد لإلمــارات ،وبنــاء األوطــان فــي

حب الوطن
هي األفعال
المشرفة للدولة
اليت نعيش عليها
ونفديها بدمنا

حــب الوطــن
غــرس فينــا
حب التطوع
في جميع
المجاالت
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بنــاء الشــباب ،وجناحاتهــم لــم تقتصــر علــى الداخــل،
ـب الوطــن
شــبابنا انتقلــوا بنجاحاتهــم إلــى العالــم)ُ .حـ ّ
ال يقتصــر علــى التّعليــم فقــط بــل باحلفــاظ علــى
أي
مــوارد الوطــن مــن مرافــق عامــة وعــدم إتــاف ّ
مــن ممتلــكات الدولــة ،وكذلــك نقــل ســمعة مش ـ ّرفة
الســمعة
عــن الدولــة أمــام العالــم ،حيــث تعتبــر ّ
الط ّيبــة هــي الســبب الرئيســي فــي زيــادة عــدد
الــزوار واملقيمــن ،لذلــك فــإن اجلميــع مســؤول عــن
أفعالــه ومــا يتلفــظ بــه ،فحر ّيــة التّعبيــر التــي كفلهــا
لنــا الدســتور ال تعنــي بأنــه ال حــدود لتلــك الكلمــات
التــي تبــدر منــا ،فعلينــا احلــرص الشــديد علــى
اختيــار الكلمــات واألفعــال فنحــن أبنــاء زايــد .
ــب الوطــن غــرس فينــا حــب التّطــ ّوع فــي
ُح ّ
ّ
ـإن العمــل
ـ
ف
ـروف،
ـ
الظ
ل
ك
ـي
ـ
وف
ـاالت
ـ
املج
ـع
ـ
جمي
ّ
التّط ّوعــي مــن أجــل الوطــن دون مقابــل ،وبنشــر
التوعيــة بــن النــاس عــن أهميــة التطــوع نرى بأن
الكثيــر مــن الفئــات العمريــة املختلفــة تتطـ ّوع في
ٍ
عديــد مــن املناســبات الوطنيــة واحلمــات
الرمضانيــة الســنوية واملهرجانــات الدوليــة،
فنراهــم يبذلــون جهدهــم مــن أجــل اخلــروج
بصــورة مشــ ّرفة حتــت مســمى التّطــ ّوع.
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ــب الوطــن ثقــة اكتســبناها؛ لكــي
ُح ّ
نكــون فــي مقدمــة احملافــل الدوليــة
ـس
ونرفــع رايتنــا بــكل ثقــة وحـ ّ
ـب ،لنعكـ َ
ـب
للحضــارات األخــرى مــدى أهميــة حـ ّ
الوطــن والــوالء واالنتمــاء لــه ،واألهــم
هــو اإلخــاص الــذي عاهدنــا الوطــن
عليــه منــذ الصغــر.
والننســى أنــه يقــع علــى عاتقنــا وضــع
بصمــة فــي احملافــل الدوليــة كمــا
ظهرنــا بشــكل مشــرف باســتضافة
معــرض إكســبو  2020التــي ّ
مت
التّصويــت مــن أجلــه فــي عــام 2013
محققــا أعلــى رق ًمــا فــي التصويــت مــن
أجــل اســتضافة إكســبو  ، 2020فتلــك
الثقــة التــي اكتســبناها ظهــرت مــن
خــال العمــل املشــرف الــذي قامــت
بــه دولــة اإلمــارات ،وقــد اســتحقينا
وبجــدارة التّميــز فــي جميــع املجــاالت؛
لكــي يفخــر بنــا كل مــن يســمع بأننــا
وصلنــا ملكانــة مرموقــة تليــق بدولتنــا
وقيادتنــا الرشــيدة ،فنحــن نســير علــى

مــا قالــه والدنــا املغفــور لــه بــإذن اهلل
الشــيخ زايــد بــن ســلطان (إن هدفنــا
األساســي فــي دولــة اإلمــارات هــو بنــاء
الوطــن واملواطــن ،وإن اجلــزء األكبــر
مــن دخــل البــاد يُســخّ ر لتعويــض مــا
فاتنــا واللحــاق بركــب األمم املتق ّدمــة
التــي ســبقتنا ،فــي محاولــة م ّنــا لبنــاء
بلدنــا). .
ــب الوطــن كذلــك هــو اإلحســاس
ُح ّ
باملســؤولية جتــاه الظــروف الصحيــة
التــي واجهناهــا مســبقاً ،علينــا االلتــزام
لــك ّل مافيــه مصلحــة للمجتمــع وللفئــات
ذات األمــراض املزمنــة ،وبالتعــاون
وااللتــزام وصلنــا ملرحلــة التشــافي
مــن أزمــة كورونــا التــي تعتبــر أزمــة
ووبــاء علــى مســتوى عاملــي ،وصولنــا
ملرحلــة التّشــافي ال يعنــي بــأن نهمــل
اإلجــراءات االحترازيــة ،بــل علينــا
ّ
نتخطــى
احلــرص الشــديد إلــى أن
األزمــة بــإذن اهلل كمــا قــال صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد (نحــن
فــي ســباق مــع الزمــن ورغــم التحديــات
والصعوبــات فــي مواجهــة هــذا الوبــاء

فــإن هــذا الوقــت الصعــب ســيمضي
بعــون اهلل ..ونحــن فــي دولــة اإلمــارات
علينــا مســؤولية حمايــة وطننــا وأهلنــا
واملقيمــن علــى أرضنــا).
ال أعلــم حقّــا هــل أوفــت كلماتــي
وبالغتــي احلديــث عــن هــذه الدولــة
العظيمــة التــي نافســت أقــوى الــدول؟
والتــي ال تكفيهــا الكلمــات والســطور
للتعبيــر عــن فرحنــا كوننــا إماراتيــن،
حتــى كلماتــي تتراقــص فرحــاً وتنظــر
بتأمــل ملســتقبل اإلمــارات ،نعــم نحــن
أبنــاء تلــك الدولــة التــي خلقــت منــا
شــع ًبا مح ًّبــا للخيــر ولــه نظــرة عميقــة
نحــو املســتقبل لتطويــر الدولــة .

حـب الوطـن
ال يقتصـر علـى
التعليـم فقـط
بـل بالحفاظ علـى
مـوارد الوطن

المصدر  :أحمد عبدالله محمد المسماري
عضو مجلس الفجيرة للشباب
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قلعة سكمكم
إعداد أسرة التحرير
يعــود تاريــخ قلعــة ســكمكم إلــى القــرن الثامــن عشــر امليــادي ،وتقــع هــذه القلعــة
األثر ّيــة أو كمــا يطلــق عليهــا قلعــة اجلبــل فــي منطقــة ســكمكم التــي تبعــد خمســة
كيلــو متــرات شــمال مدينــة الفجيــرة ،وهــي إحــدى املعالــم التاريخيــة فــي اإلمــارة
التــي تــروي تاريخهــا وقيمهــا احلضاريــة ودورهــا التاريخــي الــذي يجســد آثــار
ملحمــة يشــهد عليهــا التاريــخ مبراحــل مــن التّحــوالت التــي عاصرتهــا املنطقــة ،ممــا
كان نتاجــه عمـ ً
ا فن ًيــا تاريخ ًيــا ،شـ ّك َل وثيقـ ًة راســخة أبــرزت منط اإلنشــاء املعماري
القائــم.
بُنيــت القلعــة علــى تــل يصــل ارتفاعــه إلــى  13متـ ًرا ،حيــث تتشــكل مــن بــرج دائــري
ً
مطبخــا وحما ًمــا ،وســجنًا صغيــر احلجــم ،وســاحة خارجيــة علــى املدخــل
وتضــم
األمامــي ،وتشــرف القلعــة علــى املنــازل القدميــة املنتشــرة حولهــا والتــي عــاش فيهــا
أهالــي ســكمكم ،وقــد بُنيــت مــن مــواد محل ّيــة تتكـ ّون مــن احلجــارة الســوداء والطــن
وســعف النخيــل .كمــا اســتخدم األهالــي القلعــة منــذ مئــات الســنني بهــدف الدفــاع
عــن املنطقــة واملناطــق املجــاورة لهــا وحمايــة احملاصيــل الزراعيــة آنــذاك.
ميــا متنف ًّســا ألهالــي ســكمكم حيــث كانــوا يجتمعــون فــي
شــ ّكلت املنطقــة قد ً
املناســبات املختلفــة أمــام القلعــة وكذلــك لعقــد االجتماعــات فــي ســاحتها الكبيــرة،
فهــي بنــاء حضــاري عريــق يعـ ّد شــاه ًدا علــى ذاكــرة تراثيــة راســخة فــي األذهــان
تــروي ســيرة أهالــي املنطقــة.
اعتمــد أهالــي املنطقــة علــى تربيــة املواشــي والزراعــة لتلبيــة قوتهــم
اليومــي ،حيــث كانــوا يزرعــون عــد ًدا مــن احملاصيــل؛ كالــذرة ،الشــعير،
البطاطــا احللــوة ،البصــل ،والغليــون وغيرها .وكان األهالي ميـ ّدون املزارع
بامليــاه عــن طريــق ر ّيهــا مبيــاه اآلبــار مبــا يســمى (باليــازرة) وســيلة مــن
وســائل الــري البدائيــة حيــث يســتخدم فيهــا حركــة الثــور صعــو ًدا ونــزوالً
الســتخراج امليــاه بدلــو مــن البئــر .متتّعــت
املنطقــة آنــذاك بوفــرة امليــاه
أن هطــول األمطــار كان
لدرجــة ّ
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يســتمر إلــى فتــرات طويلــة تصــل إلــى
شــهر؛ و أدى ذلــك إلــى زيــادة فــي زراعــة
النخيــل وأشــجار املاجنــو .باإلضافــة إلى
هــذه املصــادر مــن املــاء كان هنــاك فلــج
مــاء فــي املنطقــة يســمى فلــج العوينــات
تســقى مــن خاللــه املــزارع املوجــودة فــي
ســكمكم .كان أهــل ســكمكم مضــرب
مثــل فــي التّعايــش مــع بعضهــم ً
بعضــا
ٍ
بــو ّد ورحمــة ،حيــث إذا وجــد نقــص فــي
الطعــام عنــد أحــد الســكان بــادر اجلميع
إلــى مشــاركته طعامهــم ،وفــي املناســبات
الدينيــة كصيــام رمضــان يتج ّمــع رجــال
املنطقــة قــرب املســجد علــى وقــت
الفطــور ،وتــرى تالحــم األســرة الواحــدة

إذ يعيشــون فــي منــزل واحــد جتمعهــم
مائــدة طعــام واحــدة.
كان تنقّــ ُل أهالــي ســكمكم للمناطــق
القريبــة كصفــد ،مســافي ،واملناطــق
املجــاورة القريبــة مشــياً أو علــى ظهــور
الــدواب ،أمــا املناطــق البعيــدة كدبــي
والشــارقة ،كانــت فتــرة الســفر إليهــا
تصــل إلــى مــا يقــارب ثالثــة أســابيع؛
وذلــك لوعــورة الطــرق وطــول املســافات
التــي تقطعهــا القافلــة ،فيحملــون
معهــم (الصخــام) أي الفحــم ،العســل،
الغليــون ،األســماك املجففــة ،والســمن،
وعنــد وصولهــم يقايضــون التّجــار مبــا
لديهــم للحصــول علــى الســكر ،القهــوة،
الطحــن ،األرز ،واملالبــس ،وخــال
رحلتهــم قــد يتع ّرضــون ّ
لقطــاع الطــرق
فيأخــذون حذرهــم بتغيير مســار الرحلة
عــن طريــق ســلك مســار مختلــف.
تن ّوعــت املنــازل التــي يســكنها األهالــي
باختــاف الفصــول؛ فــي فصــل الشــتاء
كان أهالــي املنطقــة يســكنون الكرايــن
والبيــوت املصنوعــة مــن الطــن
واحلجــارة ،وعــاد ًة مــا تكــون أســقفها
مصنوعــة مــن ســعف النخيــل ،وفــي

الصيــف يتن ّقــل أهالــي املنطقــة لقضــاء
فتــرة املقيــظ قــرب الســواحل ويبنــون
لهــم منــازل مــن العرشــان ،ويبيتــون فــي
العــراء علــى الســيم ،وعنــد انتهــاء فتــرة
القيــظ يرجــع األهالــي إلــى ديارهــم.
مــا بــن فتــرة الســتينات والســبعينات
لقيادتنــا الرشــيدة املتمثلــة فــي الوالــد
املؤســس محمــد بــن حمــد الشــرقي -
ط ّيــب اهلل ثــراه فضــل عظيــم بدعــم
الســكان وتوفيــر مــا يلــزم لهــم ،وح ّثــه
للشــباب علــى التعليــم فــي تلــك الفتــرة
الزمنيــة باعتبارهــم اللبنــة األساســية
لبنــاء املجتمــع ،وتشــجيعاً لهــم قــام
بتوفيــر وســائل نقــل للمــدارس ،وقــد
أعطــى ذلــك حافــزًا لســكان املنطقــة
بالســفر للــدول املجــاورة كالكويــت
والبحريــن للتعلّــم وكســب العيــش.
يرجــع ســبب تســمية منطقــة ســكمكم
بهــذا االســم إلــى رجــل مــن اإلجنليــز
،عندمــا كان ينــادي زوجتــه لترى املنطقة
ويقــول لهــا" "see come comeوهــذا
بحســب أقــوال أهالــي املنطقــة.

المصدر:
 الفجيرة اليوم الحاج حميد اليماحي -الحاج محمد الحفيتي

اسـتخدم األهالي
القلعـة بهـدف
الدفـاع عـن المنطقة
والمناطق المجاورة
لهـا وحمايـة
المحاصيل الزراعيـة

الحاج حميد اليماحي

الحاج محمد الحفيتي
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متحف الصخور

يـــقع مـــتحف الـــصخور فـي مـركـــز إســـعاد الـمتعامـلين
الـتابـــع لـمؤســـسة الـــفجيرة لـــلموارد الـــطبيعية
فـــي مـــنطقة الـــحيل الـصناعـــية ويـوفـــر مـعلومـــات
عـــن أنـــواع الـــــصخور فـــــي الـــــفجيرة والـــتكويـــــنات
الصخـــريـــــة فـــــي الـــــجبال والـــوديـــــان والصناعــات
التــي تدخــل فيهــا الصخــور فــي اإلمــارة.
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القرية التراثية

تـــعكس الـقريـــة مـالمـــح الـماضـــي ونـــمط حـياة أهـــل اإلمـارات
الـيومـــية فـــي الـماضـــي ،وتـضم الـقريـة أركـــان تـراثـية مـتعددة
ونـــماذج الـــبيوت الـقديـــمة ومـــقتنيات أثـريـــة شـاهـــدة عـــلى
الـماضـــي وأنـــماط الـــحياة الـتقليديـــة وأدوات قـديـــمة تـــحكي
قـصة كـفاح خـاضـها األجـداد لـلبحث عـن لـقمة الـعيش الـكريـم
ويتــم تنظيــم الفعاليــات التراثيــة بالقريــة بشــكل متواصــل.
المصدر:
المنصة السياحية الرسمية إلمارة الفجيرة
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بيت
المطوع
(إن اآلبــاء هــم الرعيــل األول الذيــن لــوال َج َلدهــم علــى خطــوب الزمــان وقســاوة
العيــش ملــا كتــب جليلنــا الوجــود علــى هــذه األرض التــي ننعــم اليــوم بخيراتهــا)...
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ط ّيب اهلل ثراه
تأســس بيــت املط ـ ّوع فــي عــام  1961مــن القــرن املاضــي علــى يــد صاحبــه املط ـ ّوع
ّ
(خميــس علــي بــن داوود العبدولــي) حفظــه اهلل مبنطقــة الطيبــة التابعــة إلمــارة
الفجيــرة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
انطلقــت فكــرة ترميــم (بيــت املطـ ّوع) بالتزامــن مـــع إعــان صاحــب الســمو رئيــس
الدولــة الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة عــام ( 2021عام اخلمســن)
فــي الدولــة وذلــك لالحتفــاء بالذكــرى الـــ 50لتأســيس دولــة اإلمــارات فــي عــام
1971م ،ومتاشــيا مــع أحــد ركائــزه الرئيســة وهــو دعــوة أبنــاء الوطــن للتأ ّمــل فــي
املؤسســن.
ميــا آلبائنــا
قيــم وإجنــازات املاضــي تكر ً
ّ
منوذجــا للبيــوت القدميــة التــي أُنشــئت فــي زمــن مــا قبــل
يُعتبــر (بيــت املطــ ّوع)
ً
االحتــاد مــع بدايــة اســتخدام الطابــوق واالســمنت ،واالنتقــال مــن بيــوت احلصــى
والعريــش والكريــن والتــي كانــت أســاس الســكن فــي املاضــي قبــل االحتــاد ،فقــد
كانــت نقلــة نوعيــة فــي حيــاة النــاس فــي هــذه املنطقــة وحتـ ّول كبيــر وخطوة ملســتقبل
لــم نكــن نــدرك مــا ســيحمله لنــا مــن مفاجــآت لــم نحلــم بهــا ،وقــد كان (االحتــاد)
فيمــا بعــد وهــو احللــم الكبيــر الــذي بنــي علــى أيــدي رجــال ســيخلّدهم التاريــخ
رحمــة اهلل عليهــم.
تأ ّثــر ســكان اإلمــارات قدميــا بالبيئــة احمليطــة بهــم والتــي المســت طريقــة حياتهــم
وأعرافهــم االجتماعيــة وحافظــوا علــى متاســكهم االجتماعــي والتكافــل فيمــا بينهــم
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والــذي يشــمل كذلــك املط ـ ّوع اإلماراتــي
الــذي هــو محــور حديثنــا.
يتكـ ّون بيــت املطـ ّوع مــن مــواد بنــاء أوليــة
ّ
كالطــوب واخلشــب والتــي تعتبــر بدايــة
دخــول تلــك املــواد إلــى البيــوت آنــذاك
وبالتّحديــد فــي بدايــة الســتينات مــن
القــرن املاضــي حيــث كانــت املــواد فــي
الســابق مــن ضمــن البيئــة اجلبليــة
ّ
احملل ّيــة كاحلصــى والعريــش و العســبق
ومــا شــابه.
نحــن نؤمــن بأنــه فــي كل بيــت إماراتــي
هنالــك شــخص ّية ملهمــة أو أكثــر وقــدوة
نتأســى
تعتبــر مثــاالً يحتذى به وشـ ً
ـخصا ّ
بــه ونقتــدي بــه ،فالوالــد املطـ ّوع خميــس
العبدولــي يُعتبــر ّ
الشــخص ّية التــي ســعت
خلدمــة النــاس وحفــظ كتــاب اهلل فــي
زمــن الكفــاح ،حيــث عاصــر االحتــاد ومــا
قبلــه وش ـ ّمر عــن ســاعديه طل ًبــا للعلــم
والــرزق ونشــر التّســامح.
يعمــل (بيــت املطــوع) علــى إلقــاء الضــوء
علــى املــوروث ّ
الشــعبي واالجتماعــي

والقيــام باملبــادرات التّطوع ّيــة للحفــاظ
عليــه بالتعــاون مــع شــركائنا فــي
القطاعــن احلكومــي واخلــاص.
كمــا يســعى (بيــت املط ـ ّوع) إلــى التّمكــن
مــن رؤيــة مســتقبلنا و نشــر ثقافــة
وتاريــخ اإلمــارات و العمــل علــى تشــجيع
الشــباب علــى البحــث واكتشــاف إرثهــم
ال ّثقافــي واالجتماعــي والبيئــي وترســيخ
العــادات والتقاليــد املوروثــة حتــى تكــون
اخلمســن عامــاً القادمــة مســتقب ً
ال
واعــداً لدولــة اإلمــارات و زاخــراً بكافــة
اإلجنــازات.
وقــد جــاءت توجيهــات ســمو الشــيخ
(محمــد بــن حمــد الشــرقي) ولــي عهــد
إمــارة الفجيــرة خــال زيارتــه إلــى (بيــت
املطــ ّوع) بتاريــخ  25-12-2021وذلــك
علــى هامــش فعاليــة (لقــى القبايــل
 )2فــي منطقــة الطيبــة لالســتمرار
باحلفــاظ علــى ال ّتــراث احمللــي وثقافــة
أبنــاء اإلمــارات ونقــل قيــم األجيــال
املاضيــة إلــى جيــل املســتقبل ،فقــد كانت

يعمل بيت
المطوع على
إلقاء الضوء على
الموروث الشعبي
واالجتماعي
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نافذة على الفجيرة
كلمــات ســموه الدافــع األكبــر للمضــي
قد ًمــا والطاقــة التــي نســتم ّد بهــا شــغفنا
بالتّاريــخ والتّــراث.
نبعــت فكــرة ترميــم (بيــت املطــوع) ســعياً
إلبــراز الــدور الــذي كان مي ّثلــه (املطــوع)
فــي تلــك احلقبــة مــن تاريــخ اإلمــارات
حيــث لعــب دوراً محوريــاً فــي مختلــف
جوانــب حيــاة النــاس ،فقــد قــام بــدوره
الدينــي والفقهــي فــي إقامــة الصــاة
وإلقــاء خطبــة اجلمعــة وتثقيــف النــاس
فــي أمــور الشــريعة اإلســامية وتعليــم
القــرآن (الكتاتيــب) وشــمل كذلــك الــدور
االجتماعــي كاإلصــاح بــن النّــاس
وعقــد القِ ــران (الــزواج) ومعاجلــة
املريــض بالرقيــة ّ
الشــرعية وباســتخدام
األعشــاب الطبيــة مــن البيئــة احملليــة،
أن (بيــت املطـ ّوع) هــو أحــد البيــوت
كمــا ّ
القدميــة فــي املنطقــة ويجمــع بعــض
املقتنيــات األثريــة والتاريخيــة التــي
تو ّثــق تاريخنــا وعراقتنــا و كذلــك يكتنف
بــن زوايــاه مــن عبــق املاضــي وجميــل
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الذكريــات التــي ســنذكر منهــا بعــض
ّ
محطات صاحبه.
عندمــا بلــغ (املطــوع خميــس العبدولي)
االثنــى عشــر ربيع ـاً أرســله والــده إلــى
منطقــة دبــا وذلــك لتعلّــم القــرآن الكرمي
عنــد الكتاتيــب ،فقــد كان التّعليــم فــي
ذلــك الوقــت مقتصــ ًرا علــى حفــظ
القــرآن الكــرمي واألحاديــث النبويــة
الشــريفة وبعــض أحــكام الفقــه .
تتلمــذ فــي بدايــة رحلتــه التعليم ّيــة إلــى
الكتاتيــب علــى يــد املطوعــة (فاطمــة
البندليــه) ط ّيــب اهلل ثراهــا والتــي كانت
لديهــا مدرســة لتعليــم الكتاتيــب وتعليــم
األوالد والبنــات فــي ذلــك الوقــت
مبنزلهــا وكانــت تســاعدها ابنتهــا فــي
تعليــم الطــاب .ودرس بعــد ذلــك مــع
املطــ ّوع (حمــدان جمعــة العبدولــي)
ط ّيــب اهلل ثــراه والــذي افتتــح مدرســة
فــي صمبريــد حتــت العريــش وكان
عــدد الطلبــة مــا يقــارب الثالثــن
طال ًبــا وطالبــة ،يتعلّمــون القــرآن ك ّل
علــى حــدة ،وأكمــل الدراســة ملــدة ســنة
وشــهرين تقريبـاً لــم يرجــع إلــى الطيبــة
إال مــرة واحــدة تقريبا.

كانــت الرحلــة إلــى الكتاتيــب ليســت
الهــن ،حيــث قطــع املســافة
باألمــر
ّ
إلــى منطقــة دبــا واغتــرب عــن األهــل
واألصدقــاء فــي بدايــة حياتــه ،ممــا
جعلــه يعتمــد علــى نفســه ويكــ ّون
صداقــات جديــدة وتعلُّــم أشــياء جديــدة
فــي تلــك املدينــة الســاحلية (دبــا) التــي
كانــت تختلــف فــي منــط احليــاة عــن
تلــك القريــة الصغيــرة الهادئــة بــن
أحضــان اجلبــال (الطيبــة).
الســرد،
وال يســعني أن أســتطرد فــي ّ
فهنــاك الكثيــر مــن األحاديــث التــي
ســتروى فــي املســتقبل والتــي تعتبــر
مــن أولويــات بيــت املطــ ّوع فــي تدويــن
ّ
محطــات حيــاة
األحــداث و تســجيل
الرعيــل األول والبحــث والتّعمــق فــي
تاريــخ املنطقــة وتراثهــا الغنــي وثقافتنــا
املتأصلــة مــن ديننــا احلنيــف وتعاليمــه
الســمحة والتــي نفاخــر بهــا بــن
الشــعوب ودول العالــم أجمــع.
المصدر :أحمد العبدولي
مسؤول بيت المطوع

مدينة الفجيرة لإلبداع
فــي ظــ ّل االقتصــاد العاملــي احلالــي
والــذي أصبــح فيــه التنافــس علــى جــذب
املســتثمرين وأصحــاب رؤوس األمــوال
علــى أشــ ّده ،خاصــة فــي ظــ ّل عــدم
وجــود عوائــق كاحلــدود واللغــة والعمالت
النقديــة ،فاحلــدود أصبحــت مفتوحــة
واللغــة ال تعيــق التواصــل واجلميــع
يتواصــل بــكل ســهولة حتــى اختــاف
العمــات أصبــح ليــس بعائــق فــي وجــود
العمــات الرقمية وتســيد الــدوالر كعملة
دوليــة ،ومــع تطــور ســرعات اإلنترنــت
الرهيبــة اقتربــت املســافات أكثــر وأكثــر
بــن اجلميــع ،باإلضافــة إلــى تأ ّثــر العالــم
ـأي حــدث
أجمــع  -ليــس إقليــم فقــط  -بـ ّ
بــأي بقعــة مــن بقــاع األرض.
يقــع ّ
هنــا أصبــح التطويــر ومواكبــة األحــداث
أمــ ًرا مه ًمــا جلميــع اجلهــات التــي
تســتهدف املســتثمرين ومنهــا بالطبــع
جهــات التّرخيــص واملناطــق احلــ ّرة،
فعلــى ســبيل املثــال مدينــة الفجيــرة
لإلبــداع والتــي تُع ـ ّد مــن أوائــل املناطــق
املتخصصــة فــي دولــة
احلـ ّرة اإلعالميــة
ّ
اإلمــارات والتــي تتبــع هيئــة الفجيــرة
للثقافــة واإلعــام حيــث ّ
مت تأسيســها
فــي عــام  ،2007ومنــذ ذلــك التاريــخ
وهــي تتبــوأ مكانــة جيــدة جدا بــن جهات
التّرخيــص األخــرى ،وتنــال ثقــة اجلهــات
احلكوميــة األخــرى والقطــاع اخلــاص
بالداخــل واخلــارج ،وهــذا نــاجت لتاريخهــا
الكبيــر وامتالكهــا كادر وظيفــي مميــز
جــدا ،لديــه من اخلبــرات واملعرفة الكثير
لتقــدمي خدمــة مميــزة وموثــوق بها للقيام
بتطبيــق القوانني واالشــتراطات الصادرة

مــن الدولــة  ،باإلضافــة إلــى تقــدمي العديــد مــن اخلدمــات التــي
تســاهم في توفير بيئة عمل جيدة تســاعد عمالءها على جناح
مشــروعاتهم واحلفــاظ علــى اســتثماراتهم وإتاحــة خيــارات ع ّدة
تتناســب مــع إمكانيــات ومتطلبــات العمــاء وحجــم رأس مالهم .
وممــا مي ّيــز مدينــة الفجيــرة لإلبــداع أيضــا القيــام بشــكل
الســوق احمللــي وال ّدولــي واألحــداث العامليــة
دوري بدراســة ّ
مــن خــال مختصــن ،وهــذا يتيــح لهــا فرصــة تقــدمي العــروض
والتخفيضات بالوقت املناســب وبأســعار تنافســية ،مما يســاهم
فــي جــذب املزيــد مــن رؤوس األمــوال ويعــود بالنفــع علــى الدولــة
واملدينــة واملســتثمرين أيضــا.
وفــوق ك ّل مــا تق ـ ّدم فاملدينــة حاليــا ال تتوقــف عــن التّطويــر
والتّحديــث ،ودائمــا مــا تبحــث عــن النقــاط التــي تســعد
املتعاملــن واملوظفــن فــي الوقــت ذاته ،وتعمل على تســهيل
إجنــاز املعامــات بســرعة وتوفيــر اخلدمــات دون التّق ّيــد
بزمــان أو مــكان؛ لذلــك كانــت النظــرة املســتقبلية
للمدينــة هــي توفيــر منظومــة متكاملــة ومتطــ ّورة
تســتخدم أحــدث طــرق التكنولوجيــا لتســهيل
وســرعة إجنــاز املعامــات وفــق نظــام محكــم
ال وجــود فيــه لألخطــاء مــع الشــفافية التامــة.
ويأتــي ذلــك بالتنســيق والتعــاون املســتمر مــع
الشــركاء الرئيســيني ســواء املؤسســات أو
الدوائــر أو األفــراد الذيــن لهــم أكيــد
األثــر مــن الدعــم الالمحــدود لتحقيــق
أهــداف املدينــة .وفــي النهاية نتمنى
كل التوفيــق والنجــاح ملدينــة
الفجيــرة لإلبــداع واســتمرار
تأثيرهــا اإليجابــي فــي املجــال
اإلعالمــي واالقتصــادي
بإمــارة الفجيــرة ودولــة
العربيــة
اإلمــارات
املتحدة.
المصدر :عادل عمر إبراهيم
مدير العمليات  -مدينة الفجيرة لإلبداع
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البدر”
ضمن مبادرة ““البدر
في حب الرّسول..
انطالق النّسخة ّ
الثانية من جائزة
"في حب النور المبين"

ترسـ ً
ـيخا لســماحة قيــم اإلســام ،وتعظي ًمــا ألشــرف خلــق اهلل نبينــا محمــد عليــه
والســام ،واقتــدا ًء بســيرةٍ ومســيرةٍ شــريفة عطــرة ،جــاء إطــاق خيــر
الصــاة
ّ
ّ
ــب ال ّرســول (صلــى اهلل عليــه وســلم) ،حتــت
املبــادرات ،مبــادرة البــدر فــي ُح ّ
رعايــة كرميــة مــن ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد
الفجيــرة حفظــه اهلل ،مبجموعــة جوائــز تبلــغ مليــون درهــم إماراتــي.
وانطالقــا مــن احلــرص املتناهــي فــي احلفــاظ علــى تـ ٍ
ـراث أصيــل ش ـ ّكل مالمــح
إنســانية اإلنســان ،واملتماهــي مــع رســالة دولـ ٍـة م ّكنــت ركائزهــا املجتمعيــة بدعائــم
والســام ،تنظــم املبــادرة ضمــن الفــروع املندرجــة فــي ســياق أنشــطتها
التّســامح
ّ
ـب ال ّنــور املبــن" ،التــي
املتعــددة علــى مــدى العــام ،أولــى برامجهــا ،جائــزة "فــي ُحـ ّ
تقــام كل عامــن بالتّعــاون والشــراكة بــن مكتــب ســمو ولــي عهــد الفجيــرة ووزارة
الثقافــة والشــباب .يأتــي إطــاق اجلائــزة ليعـزّز التّمســك بنهــج التــوازن القيمــي
والروحــي والعملــي ،الــذي يضمــن الســير علــى دروب النــور املبــن باســتقامة
وتيقّــن ويقــن ،وليشــ ّيد متحفــاً فنيــاً راقيــاً لصفــوة التراكمــات اإلبداعيــة مــن
خــال التــدارس والتباحــث فــي الســيرة النبويــة الشــريفة واســتذكار مــا تختزلــه
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مــن قيــم تنويريــة قوميــة ووعــظ شــامل
وإرشــاد نبيــل.
بخطــوة حتفيزيــة تبــثّ روح املبــادرة
واالبتــكار بــن الصفــوف الشــابة ،علــى
تفــاوت فئاتهــا العمريــة ،تهــدف جائــزة
ــب النّــور املبــن" ،فــي دورتهــا
"فــي ُح ّ
الثانيــة ،إلــى ترســيخ التــزام األجيــال
الناشــئة بالقيــم الدينيــة وتعميــق
ارتباطهــم بالهويــة الثقافيــة األصيلــة،
عبــر خلــق أمنــاط فنيــة حديثــة وتبنــي
أســاليب مبتكــرة تســخّ ر التكنولوجيــا
إلبــراز مــا تختزنــه آفــاق خياالتهــم مــن
كنــوز بديعــة ،حتيــك نســيجاً علميــاً
أدبيــاً وفنيــا يرســم مســتقبل الفنــون

اإلســامية .ضمــن أربعــة فــروع،
ّ
اخلــط العربــي ،ال ّرســم
هــي الشــعر،
والوســائط املتعــددة ،multi-media
ـب ال ّنــور املبــن"
تتمحــور جائــزة "فــي ُحـ ّ
حــول موضــوع واحــد هــو حياة الرســول
(صلــى اهلل عليــه وســلم) ومدحــه
والثنــاء عليــه ،منقســمة إلــى مســابقتني
محليــة ،تشــمل ثــاث فئــات عمريــة
مبجموعــة جوائــز تبلــغ 240.000
درهــم ،ودوليــة مفتوحــة لكافــة الفئــات
العمريــة مــن كل دول العالــم مبجموعــة
جوائــز تبلــغ  460.000درهــم ،كمــا
ترصــد اجلائــزة ألصحــاب املشــاركات
املتميــزة ،فــي أي مــن الفــروع" ،منحــة
البــدر" بقيمــة  300.000درهــم تؤهلهم
للحصــول علــى تدريــب متخصــص
إلــى جانــب ميــزات أخــرى ،حيــث
يتنافــس املشــاركون علــى تقــدمي أعمال

جماليــة تســتلهم ألوانهــا مــن
مبــادئ اســتقتها ،ودعــم
ســخي كــ ّرم اإلبــداع،
اجلائــزة
لتعكــس
مبنتهاهــا ذرى املجــد
الفنــي ببعــد بنيــوي
مرجعــي مســؤول.
االعتنــاء
هــذا
املعـزِّز واملعنــي بفتــح
قنــوات التواصــل
البنّــاء مــع جيــل
الشــباب ،مــن خــال
تشــجيعهم علــى
تــدارس ســيرة سـ ّيد
البشــرية وارتباطهــا
الوثيــق مبنظومــة القيــم املجتمعيــة
واإلنســانية ،فــي ســياق فنــي حديــث
ّ
والشــكل ،أصيــل اجلوهــر
الطــرح
واملضمــون ،إمنــا يح ّقــق مكتســباً
متفــ ّرداً يصــ ّدر مكنونــات
موهوبــة تدعــم احلــوار
احلضــاري بــن الشــعوب
مــن خــال تقــدمي منتــج
يســتنهض قوافــل الهمــم
املبدعــة ،إليصــال رســالة
مــن شــباب الوطــن
مشــ ّبعة
والعالــم
الســيرة
مبفاهيــم
ّ
لتبنــي
العطــرة،
َ
صــروح اإلبــداع
ا إل نســا ني
بــأدوات العصــر،
مشــكلة إضافــة

قيمــة إلــى واقــع الفنــون العامليــة.
مشــاركات وبصمــات ســتحرص
ٌ
علــى نشــر مبــادئ عظيمــة ،حتيــي
مــوروث االحتفــاالت الدينيــة ،حتــت
إشــراف جلنــة حتكيــم تضــ ّم نخبــة
مــن املختصــن فــي الفئــات املختلفــة
يتمتّعــون بخبــرات واســعة ،مت ّكنهــم مــن
مراجعــة وتقييــم األعمــال املرشــحة
للجائــزة ،حيــث تتولــى أكادمييــة
الفجيــرة للفنــون اجلميلــة الشــؤون
التنســيقية واإلداريــة وغيــر ذلــك مــن
األمــور التنظيميــة ،لبلــوغ املســتويات
املرموقــة واملنشــودة جلائــزة تخلــق
وترســخ
توجــه املوهبــة
احلافــز،
ّ
ّ
املرجعيــة احلتم ّيــة للهو ّيــة اإلنســان ّية.
المصدر :تلفزيون الفجيرة
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دور المطار في
االقتصاد السياحي
في الفجيرة
اســته ّل مطــار الفجيــرة ال ّدولــي أعمالــه فــي أكتوبــر  1987م لتنفيــذ رؤيــة صاحــب
الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي -حاكــم إمــارة الفجيــرة حفظــه اهلل.
وفــي ظ ـ ّل إدراك ســموه لإلســهامات التــي تســتطيع إمــارة الفجيــرة أن تق ّدمهــا
إلــى قطــاع النّقــل واملواصــات؛ بــدأ ســموه تنفيــذ املهمــة التــي تهــدف إلــى ربــط
الفجيــرة جـ ًوا بغيرهــا مــن البلــدان وجعلهــا محـ ّ
ـط أنظــار املســافرين واملســتثمرين
مــع اســتمتاعهم بكــرم الضيافــة الــذي تشــتهر بــه إمــارة الفجيــرة..
حلــول
وعلــى مــ ّر الســنني ،شــهد املطــار العديــد مــن أعمــال التوســعة إليجــاد
ٍ
أفضــل فــي مجــال مواصلــة الرحــات وخدمــات اخلطــوط اجلويــة .وقــد تضمنــت
هــذه األعمــال إنشــاء مســتودعات ومرافــق صيانــة للطائــرات ومكاتــب لشــركات
الطيــران .وفــي ظــ ّل التوجيــه احلكيــم مــن صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن
محمــد الشــرقي حاكــم إمــارة الفجيــرة وســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد الشــرقي
 ولــي العهــد  ،ومبتابعــة حثيثــة مســتمرة مــن ســمو الشــيخ صالــح بــن محمــدٍ
توســعة
الشــرقي -رئيــس دائــرة الصناعــة واالقتصــاد -شــهد املطــار أعمــا َل
جديــدةٍ مــن خــال إنشــاء املزيــد مــن مــدارج الهبــوط واإلقــاع واملــدارج اجلانبيــة
الفرعيــة وســاحة الطائــرات ومجموعــة مــن املرافــق احلديثــة التــي شــملت بــرج
مراقبــة احلركــة اجلويــة اجلديــد الــذي يُع ـ ّد أيقون ـ ًة متفــرد ًة فــي حــد ذاتــه.
نحــن نؤمــن بالــدور املهــم واحملــوري الــذي يؤديــه كل فــرد مــن فــرق العمــل التــي
تعمــل فــي مطــار الفجيــرة الدولــي .تــدور فلســفتنا حــول اإلمكانــات االســتثنائية
والرؤيــة املميــزة التــي يتميــز بهــا كل فــرد والتــي مــن شــأنها أن تســهم فــي تطويــر
املطــار والرقــي بــه.
إن تنــ ّوع اخللفيــات الثقافيــة والعِ ْرقيــة والتعليميــة ملوظفينــا هــي التــي تســهم
ّ
فــي جعــل بيئــة العمــل فــي املطــار بيئ ـ ًة أكثــر ديناميكي ـ ًة وتفاعلي ـ ًة .إننــا نــدرك
متام ـاً أن املوظفــن هــم مــن يصنعــون مكانــة أي مؤسســة ويحــددون مســتواها؛
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لــذا فإننــا ال ندخــر جهــداً فــي
الســعي نحــو إيجــاد الوســائل التــي
مــن شــأنها أن تســهم فــي تطويــر
مهــارات موظفينــا وكفاءاتهــم .ونســعى
إلــى جانــب تركيزنــا علــى مســتقبلاألعمــال التجاريــة املســتمر واملتنامــي
فــي صناعــة الطيــران إليجــاد حلــول
مبتكــرة ُ َ
ت ِّكنُنَــا مــن تنفيــذ العمليــات
علــى نحــو أكثــر فاعلي ـ ًة وتتيــح لنــا أن
نولــي عمالءنــا تركيــزاً أكبــر.
تلتــزم دائــرة الطيــران املدنــي فــي
الفجيــرة بتشــغيل مطــار الفجيــرة
الدولــي والعمــل علــى تطويــره وفــق
أحــدث املقاييــس واملعاييــر العامليــة
لكــي تســهم فــي تعزيــز حركــة التطــور
االقتصــادي واالجتماعــي لإلمــارة.
لقــد شــهدت إمــارة الفجيــرة مؤخــراً
تصاعــداً الفت ـاً ملعــدالت التنميــة؛ وكان
لزامـاً علــى مطــار الفجيــرة الدولــي أن
يواكــب حركــة النمــو والتطــور بصفتــه
محــوراً مركزيـاً مهمـاً حلركــة الســياحة
ومتطلبــات الســوق.
ظــ ّل تركيزنــا أثنــاء تطويــر مطــار

الفجيــرة الدولــي وتوســعته منص ّبــاً
علــى احلفــاظ علــى تقــدمي اخلدمــات
وفــق أعلــى املعاييــر مــع التم ُّيــز فــي
العمليــات والتشــغيل انطالقــاً مــن
مســؤولياتنا املؤسســية نحــو العاملــن
واملجتمــع احمللــي والبيئــة.
ميثــل املوقــع اجلغرافــي املتميــز إلمــارة
الفجيــرة علــى الســاحل الشــرقي لدولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة بوابـ ًة مثالي ًة
لتطويــر األعمــال؛ لذلــك ينمــو الطلــب
علــى حركــة النقــل اجلــوي فــي اإلمــارة
ٍ
باضطــراد ممــا يُ َحتِّــم علينــا ضمــان
دعــم مطــار الفجيــرة الدولــي لذلــك
النمــو علــى املــدى الطويــل متاشــياً
مــع التزايــد امللحــوظ لعمليــات النقــل
اجلــوي فــي دولــة اإلمــارات واملنطقــة
مــواز
مــدرج
بأكملهــا .إن إنشــاء
ٍ
ٍ
لإلقــاع والهبــوط ،والطــرق اجلانبيــة
لســحب الطائــرات خــارج امل َـ ْد َرج ،وبــرج

املراقبــة اجلويــة احلديــث بوصفــة
أيقونــة تؤكــد النمــو والتطــور امل ُ َّطــرد
إلمــارة الفجيــرة ،والــذي سيســمح لنــا
باستكشــاف آفــاق جديــدة لالتصــال
ودعــم الروابــط مــع مناطــق ووجهــات
متعــددة حــول العالــم..
إن دور مطــار الفجيــرة الدولــي فــي
الســياحة والتنميــة االقتصاديــة مهــم
جــداً لنمــو الدولــة وتق ّدمهــا ،حيــث
تتعامــل مطــارات دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة مــع شــركات طيــران
عامليــة وإقليميــة مختلفــة والتــي تربــط
مطــارات الدولــة بــدول ومــدن مختلفــة
علــى مســتوى العالــم ،حيــث إننــا لــو
قارنــا دولــة اإلمــارات بباقــي دول
املنطقــة ،لوجدنــا أ ّنهــا متتلــك حصــة
ســوقية تبلــغ حوالــي قرابــة النصــف
حاليــاً مــن إجمالــي حجــم حركــة

يعــد نقطــة
اتصــال
متكاملــة لجميع
اإلمــارات
األخرى والعالــم
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املالحــة اجلويــة باملنطقــة.
أصبحــت دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة وجهــة ســياحية وقبلــة الــزوار
القادمــن مــن دول العالــم ،لــذا فــإن
حركــة الســياحة فــي إمــارة الفجيــرة
هــي أيضــاً لهــا إســهام كبيــر فــي
املؤشــرات اإلحصائيــة.
يُشــ ّكل النقــل اجلــوي نســبة كبيــرة
مــن الصــادرات اإلقليميــة للســلع (مــن
حيــث القيمــة) ،حيــث ينتقــل العديــد
الســ ّياح الدوليــن عــن طريــق
مــن ّ
اجلــو ،وتخلــق صناعــة النقــل اجلــوي
مجموعــة كبيــرة مــن الوظائــف علــى
مســتوى العالــم مــن خــال التأثيــرات
املباشــرة وغيــر املباشــرة والواجبــة
واحملفــزة ،وباملثــل فــإن منــو الفجيــرة
وتطورهــا يَعــ ُّد املطــار أحــد أهــم
القطاعــات التــي تقــود الســياحة
واالقتصــاد.
يعتبــر النقــل ا ّ
جلــوي مــن أهــم وســائل
النقــل فــي الفجيــرة ،حيــث إنــه أســهم
فــي تطورهــا وإجنازاتهــا الفنيــة
واخلدميــة ،ممــا يجعلهــا واحــدة مــن
أكبــر املســاهمني فــي تقــدم املجتمــع
احلديــث ،هــذا النمــو ال مثيــل لــه مــن
قبــل أي شــكل مــن أشــكال النقــل،
وهــو ضــروري للتقــدم االقتصــادي
فــي الفجيــرة وزيــادة الطلــب علــى
اخلدمــات ا ّ
جلويــة يؤثــر علــى اقتصــاد
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الفجيــرة ،وذلــك إلمكانيــة احلركــة
الســريعة ملاليــن األشــخاص والبضائــع
مبليــارات الــدوالرات إلــى األســواق
فــي جميــع أنحــاء العالــم ،حيــث تلعــب
عمليــة الطيــران دوراً حاســماً فــي
العمــل والترفيــه ملاليــن األشــخاص،
ويحســن مــن
ممــا يعــزز رفاهيــة احليــاة
ّ
مســتويات املعيشــة مــن خــال تســهيل
حركــة الســياحة .يســاعد النقــل اجلوي
أيضــا علــى توليــد النمــو االقتصــادي
وتوفيــر فــرص العمــل وزيــادة اإليرادات
ّ
ويوظــف املطــار عــد ًدا
مــن الضرائــب،
كبيــ ًرا مــن األشــخاص الذيــن يلعبــون
دوراً مهمــاً فــي اقتصــاد الفجيــرة.
يؤثــر املطــار تأثيــراً اقتصاديــاً كبيــراً
ســواء مــن خــال أنشــطته اخلاصــة
أو كعامــل متكــن للصناعــات األخــرى
،حيــث تشــمل تأثيــرات مباشــرة وغيــر
مباشــرة مــن خــال إيــرادات املطــار
التــي تشــمل عمليــات الطيــران وصيانــة
الطائــرات ومراقبــة احلركــة اجلويــة
وتنظيمهــا ،وهــذا يخــدم الــ ّركاب
اجلويــن بشــكل مباشــر مــن خــال
تســجيل الوصــول ومناولــة األمتعــة و
املنطقــة احلــرة ومناطــق تقــدمي الطعــام
باإلضافــه إلــى أنشــطة مصنّعــي
الطيــران الذيــن يبيعــون الطائــرات
واملكونــات لشــركات الطيــران ذات
فــإن املطــار يســاهم
الصلــة ،لذلــك
ّ

بــدور كبيــر فــي رفــع مســتوى النــاجت
احمللّــي االقتصــادي.
وترتبــط الســياحة أيضـاً ارتباطـاً وثيقـاً
باملطــار حيــث تعتمــد علــى النّقــل جللــب
الــزّوار بينمــا تعتمــد صناعــة النقــل
علــى الســياحة لتوليــد الطلــب علــى
خدماتهــا ،ويلعــب املطــار الــدور األهــم
فــي قطــاع النقــل اجلــوي لصناعــة
الســياحة فــي الفجيــرة.
ازدادت أهميــة الســياحة كنشــاط
اقتصــادي بشــكل كبيــر فــي الســنوات
األخيــرة والتــي تشــمل قطاعــات
واضحــة كالفنــادق واملطاعــم واملقاهــي
واألنشــطة الترفيهيــة باإلضافــه إلــى
قطاعــات أخــرى أقــ ّل وضوحــاً مثــل
البيــع بالتجزئــة فــي العديــد مــن
املناطــق التــي يزورهــا عــدد كبيــر مــن
الــزوار .
يتمتــع منــو الســياحة فــي الفجيــرة
بنظــرة إيجابيــة مع الفنــادق واملنتجعات
التــي مت افتتاحهــا حديث ـاً فــي اإلمــارة،
أيضــاً فالســياحة لديهــا القــدرة علــى
إنشــاء روابــط قويــة مــع الصناعــات
األخــرى مبــا فــي ذلــك الزراعــة وصيــد
األســماك والبنــاء واإلنتــاج احلرفــي،
فهــي مهمــة جــداً للفجيــرة ،حيــث تع ـ ّد
حكمــا مســاهماً رئيسـاً فــي االقتصــاد
ومصــدراً مهمــا للنقــد األجنبــي.
إن تأثيــر املطــار علــى االقتصــاد

وصناعــة الســياحة فــي الفجيــرة ليــس
مجــرد نــاجت للنشــاط االقتصــادي الــذي
يولــده أو يســهله ،بــل يســاهم املطــار
أيضــاً فــي جــودة حيــاة النــاس بعــ ّدة
طــرق أخــرى لــم يتــم تســجيلها فــي
املؤشــرات االقتصاديــة القياســية :علــى
ســبيل املثــال ،مــن خــال املســاهمة فــي
التنميــة املســتدامة ودعــم املجتمعــات
النائيــة فــي الفجيــرة وتوســيع خيــارات
املســتهلك.
وألن مطــار الفجيــرة الدولــي هــو
ّ
املطــار الوحيــد فــي الســاحل الشــرقي
لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة فإ ّنــه
يعــ ّد نقطــة اتصــال متكاملــة جلميــع
اإلمــارات األخــرى ودول العالــم.
فالنمــو امللحــوظ فــي قطــاع الســياحة
الترفيهيــة الفاخــرة يعــ ّد مؤثــراً
إيجاب ًيــا ،وســيعمل مطــار الفجيــرة
ال ّدولــي علــى توســيع العمليــات
التجاريــة لرحــات الــركاب املجدولــة
الس ـ ّياح مــن
واملســتأجرة لتلبيــة تدفــق ّ
جميــع أنحــاء العالــم.
فــي بدايــة الزمــان كان النــاس يحلمــون
بالطيــران .أصبــح هــذا احللــم حقيقــة
لعــدد متزايــد منّــا .يعتبــر مطــار
ً
ومســؤول
الفجيــرة الدولــي مبتكــ ًرا
بيئ ًيــا ممــا يدفــع عجلــة التقــدم

االقتصــادي والســياحي واالجتماعــي
فــي الفجيــرة .لقــد أصبــح أحــد أكبــر
املســاهمني فــي تقــدم املجتمــع احلديث
فــي الفجيــرة.
سيســتجيب مطــار الفجيــرة الدولــي
للطلــب املتزايــد علــى التنقــل مــن
خــال االســتثمار بانتظــام فــي
التقنيــات اجلديــدة ،وحتســينات
الســامة واألمــن  ،وحتديــث
البنيــة التحتيــة وتكييفهــا ،
وحتســن خدمــات األعمــال
الكفــاءة
لتحســن
ً
وأيضــا مــن خــال
التحســن املســتمر
خلدمــات العمــاء
املمتــازة لــك ّل شــخص
ويســتخدم
يــزور
مرافــق املطــار.
مطــار
ســيلعب
الفجيــرة الدولــي
رئيســا
دائ ًمــا دو ًرا
ً
االقتصــاد
فــي
وصناعــة الســياحة
الفجيــرة
فــي
بشــكل
وســيعمل
تعا و نــي .
المصدر :مطار الفجيرة
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الجبال في إمارة
الفجيرة
يتس ـلّل عبــر نافذتنــا اليــوم َم ْع َلــم جميــل مــن معالــم الفجيــرة الــذي يفــرض جمالــه،
ويلزمنــا بســرد زوايــا مــن املعرفــة نس ـلّط الضــوء مــن خاللهــا علــى َم ْعلــم فريــد مــن
الفجيــرة (جبــال حجــر)
تتفــ ّرد إمــارة الفجيــرة باملناظــر الطبيعيــة اخل ّ
البــة وتضاريســها املتنوعــة
كالســهول واجلبــال والوديــان ،والتــي منحــت الفجيــرة مشــه ًدا طبيع ًيــا خال ًبــا،
تتصــ ّدر املشــهد جبــال حجــر التــي هــي املســاحة العظمــى مــن إمــارة الفجيــرة،
فاجلبــال عامــل محــوري يلعــب دو ًرا رئيســا فــي التّحـ ّول الشــامل فــي نوعيــة حيــاة
النــاس مــن خــال مبــادرات التنميــة االقتصاديــة املســتدامة للحفــاظ علــى البيئــة
مــن الناحيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة .والســياحة فــي املناطــق اجلبليــة
أن اجلبــال فــي إمــارة الفجيــرة عبــارة
نعمــة ومــورد اقتصــادي طبيعــي ،كمــا ّ
ّ
عــن متــازج مــن اجلمــال الطبيعــي وحزمــة مترابطــة متوازنــة مــن مــوروث خلفتــه
الطبيعــة ،واقتصــاد انتهجتــه األيــادي القويــة التــي اتخــذت مــن البيئــة احمليطــة
لهــا عيشــاً ومعاشــاً فــي الفجيــرة والســاحل ّ
الشــرقي عمومــا ،تغطــي
اجلبــال حوالــي  90٪مــن مســاحة الســطح فــي املنطقــة الســاحلية
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الشــرقية فــي اإلمــارات العربيــة
املتحــدة ،تتــراوح ارتفاعــات القمــم
اجلبليــة بــن  500و  900متــر فــوق
مســتوى ســطح البحــر .و تقــع قمــم
اجلبــال حتــت صخــور صلبــة تابعــة
ملجموعــة ســمائل أوفيوليــت ،و
تتــدرج بارتفــاع شــاهق ممــا جعلهــا
مــكان مميــز ملمارســة رياضــة التســلق
،وأشــهر املناطــق اجلبليــة فــي إمــارة
الفجيــرة منطقــة الطويــن التــي
متتــاز بجبــال ملونــة ذات تراكيــب
كيميائيــة مختلفــة منحتهــا ألــوان
زاهيــة ومــن املســميات احملليــة
للجبــال فــي هــذه املنطقــة جبــل
امليــه ،وجبــل الشــرية ،وجبــل اخلــب،
والســدخ ،واحلايــر ،وفــي دبــا جبــل
دلــم ،وجبــل احلمري،وفــي ضدنــا
جبــل الراكبي،فــي احلــاه جبــل
ضبعة،وجبــل ســنا .كثيــر مــن اجلبــال
التــي اطلــق عليهــا االهالــي مســميات
حســب املنطقــة أو حســب رايــة يتميــز
بهــا اجلبــل متوارثــة عبــر األجيــال،
ومازالــت منطقــة الســاحل الشــرقي
حتتفــظ بعيونهــا الطبيعيــة بالرغــم
مــن الظــروف الطبيعيــة احمليطــة مثــل

الوريعــة والتــي تعــد محميــة طبيعيــة
ومســجلة فــي اتفاقيــة األراضــي
الرطبــة .تُعــ ّد اجلبــال مــن ظواهــر
الســطح الرئيســة فــي الســاحل
الشــرقي  ،والتــي تتميــز بصخــور
جيريــة مــن العصــر الترياســي ،تتكــون
اجلبــال فــي الســاحل الشــرقي فــي
دولــة اإلمــارات مــن تتابــع أفيوليــت
الســمايل .جبــال حجــر والتــي تعــرف
مبرتفعــات الشــميلية والتــي كانــت
ســببا فــي ضيــق الســهل الســاحلي
إلمــارة الفجيــرة ،حيــث يتــراوح
اتســاعه فــي أقصــى الشــمال حوالــي
ســبعة كيلومتــرات فــي ســيح دبــا .ثــم
يضيــق باالجتــاه نحــو اجلنــوب إلــى
بضعــة أمتــار.
متتــاز بعــض اجلبــال الواقعــة علــى
أراضــي الفجيــرة بإطاللهــا علــى
البحــر ثــم يبــدأ الســهل باالتســاع مــرة
أخــرى إلــى نحــو اجلنــوب ويضيــق
كلمــا اجتهنــا إلــى مدينــة دبــا الفجيــرة
حتــى أن اجلبــال تتداخــل مــع البحــر
فــي جــزر جبليــة متناثــرة علــى ســطح
البحــر منهــا صخــرة شــرم  ،وجزيــرة
الطيــور ،وحتمــل هــذه اجلــزر فــي

تغطي الجبال
حوالي  ٪٩٠من
مساحة المنطقة
الساحلية
الشرقية
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نافذة على الفجيرة

قاعهــا تنــوع بيولوجــي غنــي بالشــعاب
املرجانيــة واألنــواع املختلفــة مــن
األســماك والكائنــات البحريــة التــي
جعلــت مــن التكــون الصخــري فــي
قــاع البحــر مــاذاً لهــا ،كمــا اتخــذت
حكومــة الفجيــرة مــن هــذه اجلــزر
الصخريــة محميــات بحريــة ملــا حتملــه
مــن تنــوع حيــوي للكائنــات البحريــة
وأصبحــت اليــوم اجلــزر الصخريــة
فــي مدينــة دبــا أحــد املعالــم الســياحية
حملبــي الغــوص والباحثــن لدراســة
التنــوع البحــري احليــوي فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
صــدع دبا
صــدع دبــا انخفــاض شاســع فــي
املنطقــة اجلبليــة بعــرض  10كــم فــي
اجلــزء الشــمالي مــن النطــاق املمتــد
مــن دبــا ،وميتــد حوالــي  25كيلومت ـ ًرا
داخل ًيــا .هــذا الهيــكل املعــروف باســم
املنطقــة " صــدع دبــا "  ،هــو منخفــض
طبوغرافــي يفصــل بــن اجلبــال
الشــمالية وجبــال عمــان الشــمالية
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فــي اجلنــوب مــن دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،ويتكــون مــن تتابــع
متكــرر مــن صخــور األفيوليــت النــاجت
مــن فالــق شــديد االنحــدار منخفــض
الزاويــة ،ويتكــون مــن صخــور
األفيوليــت و تتابــع الوشــاح فــوق
القاعــدي ،وصخــور البيرودوتيــت
وصخــور اجلابــرو اخلشــن ،وصخــور
اجلابــرو الدقيقــة ،إن هــذا الصــدع
تكــون صخــري جمالــي للمنطقــة حيــث
متــأه اشــجار النخيــل فــي مناطــق
مــن دبــا ويظهــر ذلــك عنــد مشــاهدته
مــن األعلــى إذ يســجل مشــهد فريــد
مــن احلــزام األخضــر املتلــوي علــى
جنبــات األرض ،ويضــم هــذا الصــدع
عيــون ميــاه جعلــت منــه مقصــداً
ملمارســة رياضــة املشــي بــن طرقــه
امللتويــة الغنيــة بالغطــاء األخضــر
املفعــم باألكســجني الصحــي.
الينابــع والعيــون فــي جبــال الفجيــرة
تتجمــع امليــاه اجلوفيــة مــن خــال
الكســور والشــقوق فــي جبــال حجــر

والتــي تتفاعــل مــع الصخــور فــي
حــزام األفيوليــت وتتكــون بــرك مائيــة
وتتفجــر بــن صخــور
كثيفــة تنتشــر
ّ
الفجيــرة كينابيــع وعيــون أغلبهــا
ميــاه قلويــة علــى شــكل عيــون وأفــاج
وبــرك صغيــرة بــن اجلبــال ،وتتميــز
الينابيــع فــي إمــارة الفجيــرة بــاألس
الهيدروجينــي العالــي (تصــل إلــى
 )11.7وكذلــك محتويــات عاليــة مــن
الكالســيوم والصوديــوم وامليثــان أثنــاء
وجودهــا وانتقالهــا بــن الصخــور ،أمــا
أجــزاء مــن مســافي فتشــير التقاريــر
إلــى وجــود األس الهيدروجينــي
املنخفــض (تصــل إلــى  )9.45بســبب
وجــود وحــدات مــن عنصــر الكبريــت.
اخلزانــات اجلوفيــة
اخلزانــات اجلوفيــة هــي عبــارة عــن
تكوينــات صخريــة تتجمــع فيهــا امليــاه
وتختلــف هــذه التكوينــات حســب
موقعهــا إذا كانــت قريبــة مــن ســطح
األرض حيــث إنهــا موجــودة فــي
طبقــات األرض وخزانــات الفجيــرة

وخــزان األفيوليــت ،وخزانــات
الرواســب احلصويــة الشــرقية
والغربيــة والتــي حتيــط باجلبــال مــن
ا جلا نبــن .
خــزان األفيوليــت املائــي فــي
الســاحل الشــرقي يتميــز بأنــه كثيــف
التشــققات ،حيــث تنتقــل امليــاه بــه
بســهولة لتنحــدر وتخــرج للســطح
أحيانــاً عبــر الكســور األرضيــة
والشــقوق اجلبليــة  .يقــع فــي اخلــزان
ثــاث نطاقــات ألحــواض الصــرف،
وهــي حــوض دبــا وحــوض وادي حــام
وحــوض حتــا.
يتغـ ّذى اخلــزان مــن الوديــان الصغيرة،
ومســتجمعات األمطــار بشــكل عــام
ذات غطــاء ســطحي عالــي النفاذيــة.
الســياحة اجلبليــة فــي الفجيــرة
اجلبــل فرصــة ترفيــه مثاليــة،
واجلبــال فــي إمــارة الفجيــرة نظــام
إيكولوجــي متكامــل يحمــل بــن معاملــه
امليــاه والوديــان والتنــوع البيولوجــي
واملعــادن والصخــور املتباينــة األشــكال
أن
والتراكيــب واالرتفاعــات ،صحيــح ّ
املنحــدرات اجلبليــة تكــون خطــرة
ويتعــ ّذر اجتيازهــا ولكنّهــا فرصــة
حمل ّبــي املغامــرات ،فهــي جتــذب
ســائح املغامــرة ومحبــي تســلق
اجلبــال ،وكذلــك مح ّبــي املعرفــة
والثقافــة يجــدون ضالتهــم بــن
التكوينــات الصخريــة وجمــال ألــوان
املعــادن فــي تتابعهــا مــع الطبقــات
الصخريــة التــي تظهــر وكأنهــا بألــوان
قــوس قــزح ،وهــذا مــا نــراه واضحــا
فــي اجلبــال امللونــة ملنطقــة اخلليبيــة
والطويــن فــي الفجيــرة ,وكذلــك
جتــد العائــات الكثيــر مــن الراحــة

عنــد مص ّبــات الوديــان والعيــون
الطبيعيــة التــي جتمــع الغطــاء
النباتــي والتّنــوع األحيائــي للكائنــات،
ٍ
طبيعــي هــادئ
كمــاذ
حيــث يكــون
ٍ
بعيــد عــن صخــب احليــاة وضجيــج
الشــوارع مثــل وادي العبادلــة والعيــون
الطبيعيــة فــي زكــت ووادي الفــاي.
النــاس فــي اجلبــال تكيفــوا مــع
بيئاتهــم حيــث نراهــم اســتثمروها
فــي مناحــل العســل ,فجبــال الفجيــرة
تتحــ ّدث عــن ثقافــة الشــعب وولعــه
فــي إنتــاج العســل اجلبلــي النــادر،
وهــو مــن األنشــطة االقتصاديــة
فــي املناطــق اجلبليــة التــي جندهــا
واضحــة فــي إمــارة الفجيــرة والتــي
حتقّــق اســتدامة للمــورد الطبيعــي
النباتــي لنظــام املناطــق اجلبليــة.
تُعــ ّد الســياحة اجلبليــة اليــوم نطاقــاً
ج ّذابــا للســياح الذيــن يبحثــون عــن
الراحــة والصحــة بــن األنظمــة
الطبيعيــة ،وتطويــر الســياحة اجلبليــة
مــن الســياقات اجلديــدة التــي تعمــل
ألن اجلبــال
عليهــا كثيــر مــن البلــدان؛ ّ
اليــوم مبثابــة الغابــات الطبيعيــة والتــي
هــي مصــدر لكثيــر مــن األنشــطة
االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة
وهــي مــن الفــرص الضروريــة لضمــان
االســتدامة البيئيــة ،واألنشــطة
املعتمــدة علــى الســياحة اجلبليــة
كثيــرة ومختلفــة األشــكال ميكــن
حتقيقهــا بكافــة األنــواع مــع تطويــر
البنيــة التحتيــة لهــا.

في إمارة
الفجيرة نظام
إيكولوجي
متكامل وتنوع
بيولوجي

المصدر:
فاطمة الحنطوبي
رئيس قسم حماية البيئة والمحميات
هيئة البيئة الفجيرة
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حروف و ثقافة

اإلعالم
المرئي..

ٌ
ذاكرة تختصر حياة الشعوب
قــوس قزح ّيــة تلــ ّون األفــكار وتبهــر األبصــار ،فــي
فيــض غــاد ٌق مــن مشــاه َد
ٌ
ٍ
ـراءٍ
ـاءٍ
قالــب متناغــم مختــال بعميــق األعمــال ضمــن فضـ يســبح بثـ معرفــي نســبي
الســردي تــارة أو
إطــار شــمولي
مرتــص ،فــي
ٍ
ّ
تكاملــي ُمصــ ّوب ،يعانــق البنــاء ّ
ٍ
يضــرب علــى وقــع احلــوارات املتعــددة احملــاور طــو ًرا ،بخلفيــة ُمنغّمــة علــى وقــع
مــا تهــواه النفــوس ،مبــد ًدا مــا َخــوي مــن حلظــات ودقائــق وســاعات ،مــن خــال
ـيل مــن املــواد املشــبعة بتأثيــرات متعــددة األقطــاب متراميــة األطــراف،
تقــدمي سـ ٍ
طارقــ ًة بــاب الذهنيــة املتفكــرة برســائل متباينــة بــن االجتماعيــة ،الثقافيــة،
السياســية ،االقتصاديــة ،الرياضيــة وحتــى
الدينيــة ،اإلنســانية ،التوعويــةّ ،
ٍ
تثقيــف تفاعلــي
التّرفيهيــة وغيــر ذلــك الكثيــر؛ ليســتقي َم القــول أ ّننــا بصــدد
ف ّعــال ذي تأثيـ ٍـر مباشــر أو شــبه مباشــر ،فــي تشــكيل أمنـ ٍ
ـاط مجتمعيــة وخلــق
ً
ّ
صــور ذهنيــة تســتق ّر فــي نفــس املتلقــي وتصقــل مدار َكــه ،وصــوال إلــى التّحكــم
باملــزاج العــام وحتديــد اخليــارات فيمــا كثــر مــن أحيــان ونَــ ُدر مــن حــاالت
والعكــس بالعكــس .ببعــده التوثيقــي ،يحتضــن اإلعــا ُم املرئــي تفاصيــل احلاضــر
ويحفظهــا للمســتقبل لتطـ َّـل علينــا بعــد حــن بذكريــات مــا ُســمِ ع وقيــل إ ّبــان الزّمن
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اجلميــل ..واليــوم وبحكــم تواجدنــا فــي
تضــج باملتغيــرات
كنــف قريــة كونيــة،
ّ
اللحظويــةِ املتســارعة واألحــداث
املصيريــةِ التــي تختصــر العالــ َم
حولنــا ،وجــب تســخير هــذا الســلك
ٍ
بيقظــة شــديدة لتحقيــق النفــع العــام
رؤى تســتنير
مبنتهــاه ،مــن خــال
ً
باألفــكار الب ّنــاءة ،بعيـ ًدا عــن التّســطيح
والتّجويــف ّ
اللهــي .وبالتّالــي تكريــس
هــذه األداة الق ّيمــة ألهــداف انتقائيــة
مثمــرة ،تبــدأ بالقضايــا املصيريــة
للشــعوب وال تنتهــي عنــد تشــييد
منظومـ ٍـة متماســكة مــن القيــم الفكريــة
مبنــأى عــن
والثقافيــة واالجتماعيــة
ً

القوالــب اخلشــبية ســالبة األثــر،
خجولــة التأثيــر.
ولبلــوغ ذاك املرجتــى ،ال بـ ّد مــن املــرور
عبــر سلســلة تشــريعية تنظيميــة
دقيقــة ،تُصيــغ االســتراتيجيات
وترســم اخلطــط ،لتأطيــر الــدور الهــام
"الســلطوية"
والفاعــل لهــذه األداة
ّ
النســبيةِ
املتفاوتــة
بتأثيراتهــا
ٍ
إيجابيــة ملموســة
واملتأرجحــة بــن
وســلبية غيبيــة.
أن الضابــط األبــرز يبقــى فــي
بيــد ّ
قيــاس مــدى التّماهــي والتوافــق مــع
هو ّيــة املجتمــع املســتهدف وســط
"زحمــة" الوســائل والقنــوات املســتو َردة
أو املســتورِ دة للمفاهيــم والثقافــات.
وعليــه يُلقــى بالعــبء األكبــر علــى
عاتــق ال ّرســالة اإلعالميــة املثقلــة
مبسـ ٍ
ـؤولية ثنائيــة األبعــاد ،مــن خــال
مبحتــوى
تغليــف اهتمامــات اجلمهــور
ً
منوذجــي بنيــوي ينســجم ومســتوياته
الفكريــة ،العلميــة واالجتماعيــة.
انتقــاالً إلــى ترميــم مــا تصــ ّدع مــن
معتقــدات ومــلء الفــراغ ال ّروحــي عبــر
خلــق أهــداف و ّالدة تدغــدغ العقــو َل
وحتيــي احلماســ َة فــي القلــوب،
النفــوس
حــزام متــن يحاصــر
لنســج
َ
ِ
ٍ
املتالطمــة.
وبنظــرةٍ خاطفــة ترصــد
التاريخــي،
املســا َر
أن ريــادةَ
نلحــظ
ّ
اإلعــام املرئــي ُولــدت
فــي أوروبــا وحتديــ ًدا فــي
فرنســا فبــات مــرآةَ الشــارع،
تعكــس احلقائــ َق واآلراء وأدا ًة
تعــ ّري األحــداث وتســبر
أغــوا َر أبعادهــا ،بصيغــة

حتليليــة مهنيــة تكشــف األوجــه
اخلفيــة ،بأســلوب يفــ ّكك الرمــوز
ويقــف عنــد املفاصــل املفصليــة
لألحــداث اجلوهريــة .وضمــن مســاره
التّطويــري ،مت ّكــن اإلعــام املرئــي
أن يقطــف ثمــار اإلبــداع البشــري
الــذي تبلــور بــأوج صــوره مــع الثــورة
ـاب علــى عصــر
الصناعيــة ،مشـ ِ ّـرعاً البـ َ
ذهبــي مــن التكنولوجيــا اإلعالمية التي
بـ ّددت مفاهيــم وخلقــت أمناطـاً مغايــرة
وأوجــدت أسســاً اســتطاعت إحــكام
التحكــم بزمــام التغييــر الــذي طــال
حيــاةَ البشــر اليوميــة حــن أصبحــوا
ملتصقــن بهــذا الرمــز املباشــر مــن
رمــوز العوملــة .تلــك العالقــة التالحميــة
َوجــت إجنــازات القــرن
احلميمــة التــي ت ّ
املاضــي ،وطبعــت أكثــر مــن ثمانيــة
ٍ
عقــود تب ّدلــت خاللهــا مســارات دول
وحتــددت مجريــات شــتّى!
ومــع بــدء ثــورة األقمــار االصطناعيــة
توســعت
ودخولنــا عصــر الفضائيــاتّ ،
األقطــار وتضاعفــت األغــراض التــي
ُســخّ رت ألجلهــا هــذه الوســيلة فــي

يخوض اإلعالم
المرئي اليوم
غمار لعبة
سيكولوجية
بامتي�از

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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منــاح أكثــر
املقــام األول ،لتشــمل
ٍ
ـي معبــراً إلزاميـاً ملجمــل
اتسـ ً
ـاعا ومتسـ َ
التفاصيــل املؤثــرة فــي املجتمــع؛ متــ ّر
تبرج ـ ًة حين ـاً ومســقط ًة القنــاع
عبــره ُم ِ
أحيانــاً أخــرى..
أن العقــل البشــري لــم يُــرد
بيــد ّ
لتكنولوجيــا اإلعــام أن تبقــى أســيرةَ
جهــاز يُحتفــل بيومــه العاملــي فــي
الـــ 21مــن نوفمبــر وذلــك بــد ًءا مــن
أممــي ،فــكان
بقــرار
العــام 1996
ٍ
ّ
"اليــوم العاملــي للتلفــاز" ،بــل أطلــق
ٍ
علميــة رحبــة رحبــت
العنــان آلفــاق
بظهــور شــبكة توصــف بالعنكبوتيــة
هــي شــبكة اإلنترنــت احلاضنــة
للمنصــات ال ّرقم ّيــة ووســائل التواصــل
ّ
ا ال جتما عــي .
الســؤال املليونــي ،حــول
وهنــا ُط ِــرح ّ
قــدرة العمالقــن التكنولوجيــن
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املولوديــن فــي زمنــن
مختلفــن علــى الســير
بالتــوازي جنبـاً إلــى جنــب فــي
عمليــة ضــخ جرعــات التأثيــر
ا ُ
ملقّــق ؟
يذهــب البعــض إلــى الظــن
أن "السوشــال ميديــا"
متكنــت مــن اختــراق شــباك
اإلعــام املرئــي التقليــدي
حــرزة هدفــاً ذهبيــاً َكتــب
ُم ِ
ً
ً
تاريخــا حديثــا فــي الســجل
اإلعالمــي .والبعــض اآلخــر
ال زال يؤمــن عميــ َق اإلميــان أن
اإلعــام املرئــي التقليــدي ،وفــي ضــوء
ـجل صمــوداً
انتصاراتــه التاريخيــة ،سـ ّ
مســتحقاً فــي وجــه "تســونامي"
َ
األجهــزة الذكيــة.
وبــن هــذا وذاك ،يظــ ّل االعتقــاد
ال ّراســخ بتفــرد اإلعــام املرئــي
التقليــدي برفــد املتلقــي باحملتــوى
الثــري دون أن
الصــادق والهــادف
ّ
يفقــد رونقــه أمــام ســطوة املنافســة،
متســلحاً بوفــاء جمهــور قــد مييــل
إلــى تنــاول الوجبــات الســريعة
اختصــاراً للوقــت لكــن
الوجبــة ال ّدســمة ،وجب ـ ّة
الفكــري
اإلشــباع
واملعرفــي والروحــي،
لــن تُطهــى إ ّال فــي
املطبــخ "التقليــدي".
ففــي إطــار
ا ال ســتر ا تيجية

للتقصــي ،يحتفــظ اإلعــام
املوجبــة
ّ
املرئــي مبهنيتــه املعهــودة ،محافظــاً
علــى مكانتــه وقدرتــه علــى التواصــل
جمهــور متفاعــل مــع مــا يُبَــث
مــع
ٍ
مــن رســائل ،حتمــل فــي ط ّياتهــا
مح ِّف ٍ
ــزات فكريــة ومكنونــات معرفيــة
ق ّيمــة ،ترســم مالمــح مجتمعيــة تعــزّز
التمســك الثابــت بالعــادات املتوارثــة
والتقاليــد الراســخة ،فــي ظــ ّل إدارة
محكمــة للمحتــوى الــذي يخاطــب
رجاحــ َة العقــل وليــس ســطحية
التفكيــر ،األمــر الــذي بــدا جليـاً خــال
قرابــة العقديــن املنصرمــن ،مبــدِ داً
شــب َح التهديــد الوجــودي.
وبوصفــه أقــوى الوســائط ،يخــوض
اإلعــام املرئــي اليــوم غمــار لعبــة
ســيكولوجية بامتيــاز ،مواكبــاً التطــور
بالتطــور املــوازي مســتحدثاً آليــات
عملــه ،مســتدركاً املخاطــر ،باالســتناد
إلــى حتميــة التّغ ّيــر والتّغييــر املوجبــة
واملتواصلــة.
المصدر :ليالي حمادة
تلفزيون الفجيرة

قصة قصيرة

خروفة

أم الدويس

إعداد أسرة التحرير
يتم ّتــع تــراث دولــة اإلمــارات والعديــد مــن الــدول اخلليجيــة بالعديــد
مــن احلكايــات الشــعبية ،ومنهــا حكايــة أم الدويــس التــي تتحــدث
عــن ظهــور أنثــى مــن ا ّ
ــن اســمها أم الدويــس تظهــر للرجــال
جل ّ
فتقــوم بســحرهم بجاذبيتهــا وجمالهــا اآلخــاذ ،ثــم تأخذهــم ملــكان
نائــي فتتخلــص منهــم بحوافرهــا التــي تشــبه املنجــل فتقطعهــم
أجــزا ًء صغيــرة ،ولــم يقتصــر األمــر عنــد الرجــال فقــط ،فهنــاك مــن
ظهــرت لهــم أم الدويــس مــن اإلنــاث ،ويرجــع أصــل تســميتها بــأم
الدويــس إلــى األداة التــي تســتخدمها فــي التّخلــص مــن ضحاياهــا
وهــو (الــداس) ويعنــي املنجــل ،وتصغيرهــا دويــس .
يتحــدث هــذا املــوروث الشــعبي عــن أم الدويــس كمــا يصفها الرجال
األوائــل بأنهــا مــن أجمــل الفتيــات التــي مــن املمكــن أن تقابلهــا فــي
حياتــك تفــوح منهــا أجمــل الروائــح مــن العطــور .وبالرغــم مــن
شــدة جمالهــا اآلخــاذ إال أنهــا متلــك عيــون قطــط ،ويعتقــد البعــض
أن إحــدى قدميهــا حوافــر حمــار واألخــرى داس ويعتقــد البعــض
اآلخــر أن كلتــا قدميهــا حوافــر حمــار وكلتــا يديهــا داس  .تتواجــد
أم الدويــس فــي املــدن والقــرى واملنتزهــات واحلدائــق العامــة وقــد
تظهــر أيضـاً فــي الصحــاري والبحــار ،باختصــار تتواجــد أم الدويــس
فــي أي مــكان يوجــد بــه بشــر تســتطيع إغوائهــم والتخلــص منهــم.
وعــن هــذه احلكايــة تقــول إحــدى الفتيــات  :كنــا فــي املاضــي نذهــب
إلــى أحــد اآلبــار القريبــة مــن منازلنــا جللــب املــاء فــي قِ ــرب ،وكنــا
عــادة نذهــب ســوياً نحــن الفتيــات فــي جماعــات ،وكنــا نتفــق كل
يــوم فــي أن نلتقــي عنــد بيــت إحدانــا .وذات يــوم بينمــا أنــا فــي
داري أســتعد للخــروج ،إذ أســمع طرقــا علــى البــاب ،فذهبــت
ألفتــح ووجــدت خلــف البــاب فتــاة صغيــرة فــي الســن ،ال أعرفهــا
تخبرنــي أن الفتيــات الالتــي يذهــن إلــى البئــر ســوياً ابتعثنهــا
الســتعجالي للذهــاب ســوياً ،فأخبرتهــا أن تنتظرنــي حتــى أحضــر

قربتــي .وبينمــا أنــا أحضــر قربتــي إذ ســاورتني
بعــض الشــكوك ،فمــن هــذه الفتــاة التــي ال أعرفهــا
فــي املنطقــة ،وأيض ـاً كانــت رائحتهــا جذابــة شــديدة
الطيبــة ،ومالبســها أنيقــة بشــكل غيــر مألــوف لدينــا،
وكانــت عيناهــا كعينــي القطــط ،ولفتاتهــا مريبــة
مخيفــة .فتأكــد داخلــي أنهــا (أم الدويــس) وانتابنــي
اخلــوف ،ولكنــي متالكــت نفســي وأتيــت بالقربــة
وأعطيتهــا إياهــا وطلبــت منهــا أن تنتظرنــي ريثمــا
أحضــر شــيئاً مــا مــن الداخــل ..ثــم أغلقــت البــاب
فــي وجههــا وأحكمــت إغالقــه ،وصعــدت إلــى غرفتــي
وأحكمــت إغالقهــا وجلســت وحــدي وأنــا أمتنــى مــن
اهلل أن تذهــب .وأدركــت (أم الدويــس) أننــي كشــفت
أمرهــا ،فأخــذت تصــرخ وتنادينــي ألخــرج معهــا ،وأنــا
ملتزمــة الصمــت ،ثــم أخــذت تطــرق البــاب بعنــف
وقــوة ،وهــددت بتمزيــق القــرب ،ثــم لــم تلبــث أن
مزقــت القربــة وانصرفــت  ..ولــك أن تتخيــل قربــة
مــن اجللــد شــديدة القــوة ،قامــت بتمزيقهــا بيديهــا
العاريتــن ..حيــث معــروف عــن (أم الدويــس) أنهــا
شــديدة القــوة.
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ثقافة التسامح و التعايش
في أرض المحبة و السالم

منوذجــا قائ ًمــا علــى التّســامح و
تعيــش دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة اليــوم
ً
االنفتــاح فــي زمــن العوملــة ،ومزيــج مــن الوئــام واالحتــرام وقبــول اآلخــر ،فالتّســامح
مــن القيــم الراســخة فــي املجتمــع اإلماراتــي األصيــل الــذي تربينــا عليــه ،والتــي
يســتمدها مــن وســطية الديــن اإلســامي احلنيــف و العــادات والتقاليــد النبيلــة
مؤسســي دولتنــا؛ والدنــا الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان وراشــد
ومــن قادتنــا و ّ
بــن ســعيد آل مكتــوم رحمهمــا اهلل وقائــد التمكــن خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
رســخ ريــادة اإلمــارات فــي العمــل اإلمنائــي و اإلنســاني وهــا هــو
رحمــه اهلل ،الــذي ّ
اآلن قائــد التســامح يكمــل املســيرة ،محمــد اخليــر  ..محمــد بــن زايــد آل نهيــان
حفظــه اهلل الــذي يســعى الســتمرارية ترســيخ هــذه القيــم ويؤمــن ببنــاء اإلنســان
واإلنســانية.
تضــم دولــة اإلمــارات أكثــر مــن  200جنســية تنعــم باحليــاة الكرميــة واالحتــرام
واملســاواة فــي أراضيهــا .وتعـ ّد حاضنــة لقيــم التســامح واالعتــدال وتقبــل اآلخرين؛
ولتعزيــز هــذا املفهــوم أطلقــت الدولــة البرنامــج الوطنــي للتســامح ،وشـ ّرعت قانــون
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مكافحــة التّمييــز والكراهيــة ،كذلــك
حتتضــن الدولــة عــدة كنائــس ومعابــد
تتيــح لألفــراد ممارســة شــعائرهم
الدينيــة ،ونحــن كشــعب مســلم نضــ ّم
الكثيــر مــن الشــعوب حولنــا ونحتــرم
الســلم
الديانــات األخــرى حتــت أســس ّ
العاملــي ،إكســبو دبــي  ٢٠٢٠كان أكبــر
مثــاال علــى ذلــك ،حيــث جمــع العالــم
بوئــام و تناغــم و تعايــش ســلمي ،كل
ذلــك وســط تقديــر القيــادة الرشــيدة
بــدون لــون أو ديــن أو عــرق أوهويــة،
فاإلمــارات هــي الوطــن الــذي يوفــر
للجميــع الــدفء للعيــش علــى أراضيــه.

كمــا أطلقــت الدولــة عــد ًدا مــن جوائــز
التّســامح ،مــن أبرزهــا جائــزة زايــد
لألخــوة اإلنســانية وهــي جائــزة عامليــة
مســتقلة حتتفــي بجهــود األفــراد و
الكيانــات فــي تقــدمي إســهامات جليلــة
تهــدف إلــى تقــ ّدم البشــرية و تعزيــز
الســلمي ،ســ ّميت اجلائــزة
التعايــش ّ
باســم املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن
ســلطان آل نهيــان ط ّيــب اهلل ثــراه
جتســي ًدا لقيــم التّواضــع والتّســامح
ــب اخليــر لــك ّل النــاس
وح ّ
واالحتــرام ُ
التــي ُعــرف بهــا الشــيخ زايــد ،ومــن
ً
أيضــا جائــزة محمــد بــن
اجلوائــز
راشــد للتســامح ،والتــي تهــدف إلــى
بنــاء قيــادات و كــوادر عربيــة شــابة فــي
مجــال التســامح و دعــم اإلنتاجيــات
الفكريــة والثقافيــة و اإلعالميــة املتعلقة
بترســيخ قيــم التّســامح واالنفتــاح علــى
اآلخــر فــي عاملنــا العربــي ،كذلــك
إطــاق جائــزة محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم للســام العاملــي؛ لتكــرمي كافــة
الفئــات واجلهــات التــي لهــا إســهامات
متميــزة فــي قضيــة حفــظ الســام فــي
الســام واالســتقرار
العالــم وإمنــاء ّ
وتنميتهمــا ،باإلضافــة إلــى جائــزة

اإلمــارات العامليــة لشــعراء الســام
لتكــرمي األعمــال األدبيــة التــي تتّســم
بالبعــد اإلنســاني والعاملــي.
و مــن خــال جتربتــي فــي برنامــج
التّعدديــة الثقافيــة فــي كليــة آل مكتــوم
للتعليــم العالــي فــي ســكوتالند  -مدينــة
دنــدي حيــث تقــع أعــرق اجلامعــات،
تع ّرفــت علــى العديــد مــن الطلبــة
املتميزيــن واملتفوقــن فــي مختلــف
التّخصصــات وتبادلنــا املعرفــة
والثقافــات املتعــ ّددة ،والكليــة أدت
مســاعيها الفكريــة املك ّرســة لبنــاء
اجلســور بــن املجتمعــات " -الغربيــة"
و "املســلمة"  -وفــق نهــج متنــوع وو ّدي
ودولــي للتعلّــم والدراســة ،حيــث كنّــا
مــن مختلــف الــدول؛ مصــر و ســوريا
واإلمــارات و ماليزيــا ،وقــد كانــت
رحلــة مليئــة بالعلــم واملعرفــة و التبــادل
الثقافــي البحــت ،وتع ّمقنــا بالتاريــخ
والسياســة والعلــوم فــي ســكوتالند ،كمــا
أنهينــا الرحلــة فــي جامعــة الســوربون
فــي العاصمــة باريــس فــي فرنســا.

أطلقـت
ً
الدولة عـددا
من جوائـز
التسامح ،مـن
أبرزها جائزة
زايد لألخوة
اإلنساني�ة

المصدر :فاطمة عبدالله الظنحاني
عضو مجلس الفجيرة للشباب
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صناعة النشر
في الوطن
العربي
صناعــة النّشــر فــي الوطــن العربــي صناعــة ها ّمــة ،ولهــا تاريــخ كبيــر قــدمي فــي
عــدد مــن البلــدان العربيــة ..ومــن أكثــر الــدول وأعرقهــا فــي هــذه الصناعــة
مصــر ثـ ّم لبنــان والعــراق وتأتــي بقيــة الــدول العربيــة ،وأ ّمــا منطقــة اخلليــج فلهــا
خصوصيــة فــي هــذا املجــال ..بــدأت صناعــة النّشــر فــي الوطــن العربــي علــى
ألن هــذه املهنــة تعتمــد فــي أغلــب
أيــدي عائــات لهــا تاريــخ فــي هــذا املجــال؛ ّ
األحيــان علــى تــوارث املهنــة وأقــرب إلــى النشــاط العائلــي أو الكيانــات العائليــة
املؤسســة لهــذه املهنــة.
وعلــى ســبيل املثــال ال احلصــر فــي مصــر بــدأ الكثيــر مــن الــر ّواد فــي هــذه
أسســا
املهنــة وعلــى رأســهم كل مــن جنيــب متــري وابنــه شــفيق متــري اللذيــن ّ
دار املعــارف فــي مصــر ومعهــم أميــل زيــدان وجورجــي زيــدان شــركاؤهم فــي
تأســيس دار املعــارف  1890ثــم  ،1892ثـ ّم انفصــل كل مــن أميــل زيــدان وجورجــي
وأسســا دار الهــال  ..1892ومــن العائــات الشــهيرة فــي هــذا املجــال
زيــدان ّ
عيســى البابــي احللبــي ومصطفــى البابــي احللبــي وصبيــح ،وأيضــا اخلاجنــي،
أسســوا
أســس دار الفكــر العربــي عائلــة اخلضــري وحمــدي امبابــي الذيــن ّ
كمــا ّ
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الكليــات األزهريــة ،ثــم عائلــة محمــد
املعلــم التــي أسســت دار الشــروق فــي
لبنــان ومصــر ،وقبلهمــا دار القلــم التــي
ّ
مت تأميمهــا ،ثــم أسســت نهضــة مصــر
عائلــة محمــد إبراهيــم ،وهنــاك الكثيــر
مــن دور النّشــر التــي وصــل عددهــا
اآلالف فــي مصــر ألكثــر مــن 1500
عضــو باحتــاد الناشــرين املصــري..
وإذا جــاء ذكــر لبنــان نتذكــر دار بيــروت
أسســها
ودار الكتــب العلميــة التــي ّ
محمــد بيضــون ،وعبــود صاحــب
ومؤســس دار اجليــل ،وعائلــة كريديــه
وعائلــة شــبارو صاحبــة دار الكتــب
العربيــة والراتــب وغيرهــا مــن دور

النشــر العريقــة والتــي أســهمت فــي
صناعــة وازدهــار النشــر..
ثــ ّم جــاءت العــراق وســوريا واملغــرب
العربــي ،وهنــاك العديــد مــن قصــص
النجــاح فــي انتشــار حركــة النشــر فــي
ك ّل بلــد علــى حــدة..
وفــي بدايــة الثمانينــات قامــت حركــة
النهضــة الثقافيــة فــي اخلليــج العربــي،
وفــي الســعودية نــرى جتــارب مؤسســية
كبيــرة مثــل تهامــة للمكتبــات والنشــر
وعــكاظ ودار العلــوم ومكتبــة الرشــد
واخلريجــي ،ثــم أتــت جتربــة مكتبــات
جريــر الرائــدة فــي دول اخلليــج،
بدايــة مــن الريــاض فــي الســعودية ثــم
ّ
مت االنطــاق إلــى كافــة املــدن فــي
اململكــة ثـ ّم إلــى دول اخلليــج فــي جتربــة
إنشــاء سلســلة مكتبــات متطــورة تالهــا
الدخــول فــي مجــال النشــر.
وفــي دولــة اإلمــارات كانــت دار كلمــة
وقبلهــا مكتبــات دبــي للتوزيــع أسســها
بوصالــح ومــن قبلهمــا أو معهمــا صــاح
املــا وأخيــه الراحلــن فــي أبوظبــي.
ومكتبــة الثقافــة األنصــاري فــي قطــر
وذات السالســل بالكويــت وغيرهــا..
ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه فــي
الســرد التّاريخــي هــل كان النّشــر
هــذا ّ
يت ـ ّم وف ًقــا آلليــات محــددة؟..
حتــى تاريخــه ال توجــد دراســة كاملــة
أي دولــة
عــن األســواق العربيــة أو عــن ّ
علــى حــدة حتـ ّدد قواعــد معينــة يتبعهــا
موضــوع
ألي
الناشــر عنــد اختيــاره ّ
ٍ
للنشــر ،فليــس هنــاك دراســة تؤكــد
فيمــا لــو ّ
مت نشــر كتــاب ملؤلــف مــا فــي
موضــوع معــن يســتطيع طبعــه وحتديــد
الكميــة املطلوبــة وحتديــد أماكن التوزيع

واجلهــات ال ّرســمية وغيــر الرســمية
املتوقــع شــراؤها لهــذا املصنــف.
فالنّشــر فــي أغلــب األحيــان يعتمــد
علــى خبــرة الناشــر وتقديــره للموضــوع
واملؤلــف وبعــض املعطيــات البســيطة
عــن األســواق..
هــذا عــن النشــر العــام وليــس الكتــاب
املخصــص ،أقصــد النشــر اجلامعــي..
لــذا قــد يصطــدم الناشــر بالنتائــج
املخالفــة لتو ّقعاتــه وخســارة جــزء
كبيــر ممــا أنفــق دون عائــد محــدد كمــا
تو ّقــع..
وهنــاك العديــد مــن املجــاالت للنّشــر
( النّشــر العــام  -النشــر املتخصــص -
نشــر كتــب األطفــال) والكتــب املترجمــة
لالنفتــاح علــى الثقافــات املختلفــة.
وللحديــث بقيــة عــن الكثيــر مــن
اخلواطــر والتّحديــات التــي تواجــه هــذه
الصناعــة واآلمــال املعقــودة عليهــا..

صناعة النشـر
لها تاريخ كبير
و قـديم فـي
عـدد مـن
البلدان العربي�ة

المصدر :سعيد عبده
رئيس مؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر
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في أعناقكم
أمانة
ســطور أثقلتهــا العبــارات ،وحــروف أوقدتهــا الكلمــات ،ومعانــي شــكر وعرفــان،
وقوافــل شــكر ممتــدة تســير فــي ركــب التّقديــر ،و تنحنــي إجـ ً
ـال و توقي ـ ًرا ،ملــن
أتــاح لــي فرصــة الكتابــة و التعبيــر مــن خــال هــذا املنبــر ألوصــل رســالتي ،و مــا
يحملــه فكــري و خاطــري مــن كلمــات و عبــارات ،أمــا بعــد:
أوجــه مقالتــي اليــوم لــك ّل مــن حمــل علــى عاتقــه أقــدس و أنبــل رســالة ،رســالة تُعـ ّد
ّ
واحــدة ممــا تركــه األنبيــاء الكــرام مــن ميراثهــم ،إلــى كل معلمــة ومعلــم اختــاروا
وضحــوا مــن أجــل طلبتهــم بوقتهــم وراحتهــم ،وأغدقوهــم
منــارة التدريــس،
ّ
بعطائهــم الوافــر مــن العلــم و الفضيلــة ،لــك ّل يــد ســاهمت فأنتجــت ،و دعمــت
ً
قليــا أو كثيــ ًرا ،أرســل لكــم أزهــا ًرا تفــوح شــ ًذ ًى
فأوجــدت ،لــك ّل مــن أعطــى
و عبيــ ًرا ،تعبيــ ًرا عــن صــادق االمتنــان ،وخالــص العرفــان ،جلهودكــم املخلصــة
جتــاه طالبكــم ،الذيــن جعلهــم اهلل أمانــة بــن أيديكــم ،و ســخّ ركم مــن أجــل تنويــر
عقولهــم و بصيرتهــم .
بدايــة  ..أنــا لــم أختــر موضــوع هــذا املقــال عب ًثــا ،بــل اخترتــه طل ًبــا وعناي ـ ًة؛ ألن
الشــريحة التــي تناولتُهــا فــي مقالتــي املتواضعــة هــذه هــي أثمــن شــريحة فــي
املجتمــع ،نعــم إنهــا شــريحة أبنائنــا الطلبــة ،وفلــذات أكبادنــا ،تلــك الشــريحة التــي
ُطبعــت مــن أجلهــا الكتــب ،و ُفتحــت لهــا املكتبــات ،و ُط ـ ّورت مــن أجلهــا البرامــج
ال ّرقميــة ،والوســائل التعليميــة ،واخلطــط التّطويريــة ،و املعاييــر الدراســية  -إنهــم
الطلبــة  -و مــا أدراكــم مــا يخفيــه عاملهــم مــن خفايــا !
درســا اســتمده مــن
فهنــاك شــتان بــن معلــم أتــى لهــذا الطالــب مــن أجــل أن يلقّنــه ً
املنهــج الدراســي علــى ســبورة وكتــاب وورقــة وقلــم ،و أنهــاه باختبـ ٍـار و عالمـ ٍـة فــي
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نهايــة العــام ،وبــن معلـ ٍـم حــرص علــى
دراســة وفهــم وقــراءة أدمغــة الطلبــة ،و
مــا حتملــه نفوســهم قبــل عقولهــم .
إن املواقــف التــي نشــاهدها فــي
مســيرتنا التعليميــة جتبرنــا دائ ًمــا علــى
احلــرص علــى التعامــل مــع الطلبــة
علــى أنهــم خرجــوا مــن أســرتهم إلــى
أســرتهم الثانيــة ،فالطالــب عالـ ٌم واسـ ٌع
البــ ّد مــن فهمــه قبــل محاســبته علــى
عــدم كتابتــه للواجــب ،أو عــدم تســليمه
للمشــروع ،أو عــدم التزامــه بارتــداء
الــزّي املدرســي بالشــكل املطلــوب ،أو
عــدم إحضــاره وجبــة تكفيــه طــوال
اليــوم بســاعاته الطويلــة ،أو عــدم
تســريحه لشــعره بالشــكل املرتــب ،أو
عــدم رغبتــه بااللتحــاق بــأي مســابقة
تطرحهــا املدرســة ،فقــد يكــون خلــف
ذلــك طفـ ٌل فاقـ ٌد ألحد والديــه ،أو طف ٌل
قدرتــه املاديــة محــدودة ،أو طفـ ٌل يعانــي
مــن تفــكك أســري يحرمــه مــن نعمــة

احلصــول علــى لقــب الطالــب املثالــي،
أو طفــ ٌل يعانــي مــن حالــة مرضيــة
حتــول بينــه وبــن حصولــه علــى املركــز
األول مــن بــن رفاقــه ،أو طف ـ ٌل يعانــي
مــن صعوبــات فــي التّعلّــم جتعلــه يقــف
عاجــزًا عــن التعبيــر عمــا يجــول فــي
خاطــره مــن أفــكار و إبداعــات .
فــاهلل اهلل فــي َمــن اختاركــم اهلل
طالــب ُد ّمــرت
لتدريســهم ،فكــم مــن
ٍ
شــخصيته ،أو ُطمســت مالمحــه
النّفســية ،بســبب عبــارة أو كلمــة
خرجــت مــن فــم معلــم لــم تكــن
طالــب ارتفــع و
مقصــودة ،وكــم مــن
ٍ
عــا شــأنه بــن األمم بســبب تشــجيع
معلــم أو جنمــة علقهــا لــه علــى الئحــة
غرســا ال يســتطيع
التكــرمي ،فزرعــت
ً
الطالــب نســيانه حتــى لــو تراكمــت
عليــه أثقــال الســنني.
ٍ
حلظة
فــإن ســألتموني يو ًمــا عــن أجمــل
أعيشــها فــي مجــال التعليــم ،ســأقول
لكــم :هــي تلــك اللحظــة التــي أرى فيهــا
يوم دراســي،
ابتســامة الطــاب فــي أول ٍ
وهــم يقبلــون علــى املدرســة بحقائبهــم
و براءتهــم ،مبشــاعر مفعمــة باحليويــة
و النشــاط و احلمــاس ،ليملــؤوا تلــك
احلقائــب بالكتــب اجلديــدة ،و هــم
متلهفــون و متشــ ّوقون لرؤيــة
ذلــك املعلــم الــذي ســينهلون
منــه علومهــم ،ويستأنســون
معــه بأحاديثهــم التــي
رمبــا يشــاركونها معــه
دون غيــره ،أمــا إن
ســألتموني عــن أصعــب
حلظـ ٍـة أعيشــها ،فســأقول
لكــم :تلــك اللحظــة التــي
أهــدي فيــه الطلبــة رمــزًا

تذكار ًيــا أودعهــم فيــه علــى ذلــك العــام
الســعيد الــذي قضيتــه معهــم فــي مــا
ٍ
ضحــك،
يحملــه بطياتــه مــن حلظــات
ٍ
ٍ
حلظــات يتخللهــا مــا
ابتســامة ،أو
و
شــعروا بــه طــوال فتــرة تدريســي لهــم .
و إذا ذهبنــا لنطــرق باب قوائم األســماء
والصــور التذكاريــة فســنجد أنــه بــاب
مفتــوح و عالــ ٌم واســ ٌع ال ينتهــي فيــه
احلديــث ،حيــث إننــي أحــرص وبشــدة
علــى االحتفــاظ بأســماء الطــاب
ـت بتدريســهم كل عــام ،إلــى
الذيــن قمـ ُ
جانــب الصــور التذكاريــة التــي ألتقطهــا
معهــم ،وأحتفــظ بذلــك عنــدي بســجل
خــاص فــي مــكان ال تعبــث بــه األيــادي،
فتلــك األســماء غاليــة علــى قلبــي،
وصيتهــا فــي يــوم مــن األيــام أن يكــون
حبــل التواصــل بيننــا هــو الدعــاء ،وهــل
هنــاك شــيء أغلــى و أثمــن مــن الدعــاء
قــد يهديــه طالــب ملعلــم ؟!

فــي نهايــة املطــاف ،ال يســعني إال
أن أطوقكــم يــا أبنائــي الطلبــة بعقــد
محبتــي لكــم ،وهــو عقــد متــن مربــوط
بدعــوات ملؤهــا احلــب ،وســؤال املولــى
لكــم بالتوفيــق و الســداد ،حفظكــم اهلل
و رعاكــم ،و ســ ّدد فــي دروب اخليــر
خطاكــم ،ومــن اخليــرات و البــركات
أعطاكــم ،و هــذا مــا ّ
خطــه قلمــي لكــم،
علّنــي أكــون قــد وفيــت فــي مقالتــي هذه
جــز ًءا مــن حقكــم ،و إن كان اســمي فــي
مســيرتي التعليميــة صادفكــم ،فأمتنــى
أن يكــون لــي حــظ مــن دعائكــم .
المصدر :جواهر حسن
أكاديمية الديار الخاصة  -دبا
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جـــامعة الفــجيرة..

ترفـد المستقبـل
بكفـاءات منافسـة

صــر ٌح ُي ّكــن ،يبنــي ويعلّــم ضمــن مســار َخ ّطتْــه جامعــة الفجيــرة بأولــى خطواتهــا
فــي عــام  ،2006لترســم مشــه ًدا مغايـ ًرا للعمليــة التعليميــة ،انطالقـاً مــن حرصهــا
علــى التأهيــل وتطويــر املهــارات وتســليح الطلبــة بــأدوات مت ّكنهــم مــن تعزيــز
قدراتهــم املعرفيــة والفكريــة والعمليــة ،مع ّبــدة ســبيل النجــاح والتّقــدم أمــام ذوات
تنظــر إلــى الغــد بعــن اإلشــراق والتّميــز .ولتســليط الضــوء علــى أبــرز احملطــات
املضيئــة بتاريــخ اجلامعــة ومــا تتبنــاه مــن اســتراتيجيات قابلــة للتطبيــق كان لنــا
هــذا احلــوار مــع األســتاذ الدكتــور ســامح غوامنــة ،مديــر جامعــة الفجيــرة ،طرحنــا
خاللــه تســاؤالت واستفســارات تتمحــور حــول الــدور الرائــد للجامعــة علــى الســاحة
الثقافيــة ،وكيفيــة االســتفادة مــن برامجهــا واملنــح املق ّدمــة التــي قــد تغطــي فــي
بعــض األحيــان نســبة  100%مــن التكاليــف.
* فــي خضــم مســيرتكم لنثــر بــذور الوعــي الفكــري وهندســة املشــهد الثقافــي ،عــام
ارتكــز سـلّم األولويــات وكيــف تصفــون الرحلــة املتواصلــة؟
إن جامعــة الفجيــرة هــي مؤسســة للتّعليــم والتّعلّــم ّ
مت تأسيســها
قــال د.غوامنــة ّ
ُ
عــام  2006حتــت اســم كلْيَــة الفجيــرة بدعــم ومباركــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ
حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة حفظــه اهلل
لتخريــج طــاب باحثــن مبؤهــات عاليــة فــي جميــع البرامــج التّخصصيــة فــي
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البحــث العلمــي املبتكــر عاملــي املســتوى.
ومببــادرة رائــدة مــن مؤســس اجلامعــة
ورئيــس مجلــس األمنــاء معالــي ســعيد
بــن محمــد الرقبانــيّ ،
مت حتويــل ُكل ْ َيــة
الفجيــرة إلــى جامعــة عــام  ،2016وذلــك
خللــق بيئــة جامعيــة ومناهــج تعليميــة
متم ّيــزة لتطويــر عمليــة التّعليــم عنــد
الطلبــة.
مشــيراً إلــى أن اجلامعــة دائمـاً تهــدف
إلــى التميــز فــي تقــدمي تعليــم عالــي
اجلــودة ،وتخريــج طلبــة متميزيــن فــي
املعرفــة العلميــة ،واملهــارات العمليــة،
والتطبيقــات الرقميــة ،والشــهادات
املهنيــة واالحترافيــة ،ولديهــم مهــارات
اإلبــداع وريــادة األعمــال ،وليكونــوا
ضمــن اختيــار أصحــاب األعمــال.
وتلتــزم اجلامعــة بتنفيــذ توجيهــات
صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن
محمــد الشــرقي حفظــه اهلل بتقــدمي
خبــرة تعليميــة متميــزة تعمــل علــى
إعــداد متعلّمــن مــدى احليــاة وقــادة
ذوي معــارف ومهــارات متكاملــة.
* فــي إطــار ال ّنهــج التطويــري الــذي
تتبنــاه اجلامعــة ،إلــى أي مــدى تلعــب
اســتراتيجية عقــد ّ
الشــراكات البنــاءة
دور ًا ُيع ـ ّول عليــه فــي رفــد القــدرات
التنافســية للطلبــة؟
فــي هــذا الصــدد ،أ ّكــد د .غوامنــة
حــرص جامعــة الفجيــرة علــى إدامــة
التواصــل والتفاعــل مــع مختلــف
اجلامعــات واملؤسســات الداخليــة
واخلارجيــة ،وذلــك فــي إطــار اجلهــود
التــي تبذلهــا لتطويــر الطلبــة وتنميــة
مهاراتهــم وتأهيلهــم لســوق العمــل
اخلارجــي ،والتدريــب امليدانــي الــذي
يهــدف إلدخــال الطالــب فــي بيئــة

العمــل احلقيقيــة لتعزيــز مهاراتــه
والتفاعــل مــع ذوي اخلبــرة فــي امليــدان
ليكتســب قــدرات جديــدة تضــاف إلــى
ســيرته الذاتيــة ،وتكــون بذلــك فرصــة
للطالــب واجلهــة املد ِّربــة بالتّعــرف علــى
الكفــاءات واســتقطابهم فــي املســتقبل
للعمــل لديهــا.
اتفاقيــة تعــاون بــن جامعــة الفجيــرة
ومجلــس تنافســية الكــوادر اإلماراتيــة
لتطويــر قطــاع التمريــض
بنــاء علــى مــا تقــ ّدم ،شــهدنا مؤخــراً
توقيــع اتفاقيــة تعــاون بــن اجلامعــة
ومجلــس تنافســية الكــوادر اإلماراتيــة
لتطويــر قطــاع التمريــض .نبــذة عــن
االتفاقيــة وأبــرز مــا تضمنتــه.
نظــراً لألهميــة التــي تشــغلها مهنــة
التمريــض ودورهــا فــي تطويــر منظومــة
القطــاع الصحــي بالدولــة ،و ّقعــت
اجلامعــة اتفاقيــة تعــاون مــع مجلــس
تنافســية الكــوادر اإلماراتيــة بهــدف
تطويــر الكــوادر املواطنــة فــي قطــاع
تخصــص
الصح ّيــة وحتديــ ًدا
ّ
ال ّرعايــة ّ
التمريــض.
ومــن خــال هــذه املذكــرة ســيتعاون
الطرفــان علــى تطبيــق برنامــج "تطويــر
كــوادر قطــاع التمريــض" بتوفيــر برامــج
تأهيليــة وأكادمييــة ،بهــدف متكــن
الطلبــة املواطنــن مــن احلصــول
علــى املؤهــات الالزمــة للعمــل
فــي القطــاع اخلــاص فــي

مجــال الرعايــة الصحيــة ورفــع نســبة
التوطــن فــي هــذا القطــاع ،وذلــك فــي
إطــار برنامــج "نافــس" االحتــادي الــذي
يهــدف إلــى رفــع الكفاءة التنافســية لدى
املواطنــن ومتكينهــم لشــغل الوظائــف
فــي القطــاع اخلــاص.
لتخصــص التمريــض
* اجلامعــة تفــرد
ّ
الدعــم والرعايــة .عليــه
مســاحة مــن ّ
ومبوجــب االتفاقيــة املبرمــة ،مــا هــي أبرز
مالمــح املناهــج األكادمييــة والتطبيقيــة
املعتمــدة؟
فــي ر ّده علــى الســؤال ،أ ّكــد مديــر
اجلامعــة الســعي الدائــم للتطويــر
والتحديــث وطــرح برامــج أكادمييــة
جديــدة تســتجيب وتلبــي احتياجــات
ســوق العمــل فــي إطــار حرصهــا
علــى فتــح آفــاق أكادمييــة جديــدة
أمــام الطــاب ،بهــدف توفيــر فــرص

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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تعليــم عالــي ا َ
جلــودة فــي مختلــف
التخصصــات .مشــيراً إلــى أنــه نظــراً
للــدور الهــام الــذي أظهرتــه مهنــة
التمريــض خــال اجلائحــة بــادرت
اجلامعــة باحلصــول علــى اعتمــاد
مفوضيــة االعتمــاد األكادميــي ،و ّ
مت
إطــاق برنامــج التمريــض بدايــة مــن
الفصل الدراســي األول للعام األكادميي
.2021-2022
مضيفــا أنــه نظـ ًرا لإلقبــال الالفــت على
برنامــج التمريــض ،تعمل اجلامعة حال ًيا
علــى تصميــم برنامج املســاعد الصحي،
والــذي يُعـ ّد ثــروة مــن املعرفــة فــي رعاية
املرضــى ممــا يســمح للطلبــة بالســعي
للحصــول علــى وظيفــة كمســاعدين
طبيــن فــي املستشــفيات .علمــاً بــأن
البرنامــج ينــدرج ضمــن مبــادرات
"نافــس" لتطويــر كــوادر قطــاع التمريــض
والــذي يســتهدف تطويــر  10آالف مــن
الكفــاءات الوطنيــة فــي مجــال الرعايــة
الصحيــة خــال  5ســنوات.
* فــي ضــوء مــا نشــهده مــن تغيــرات
علــى غيــر صعيــد ،كيــف تصفــون "املــزاج
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الطالبــي" اليــوم ومــدى وعيــه بأهميــة
تخصــص التمريــض وبالتالــي اإلقبــال
ّ
عليــه؟
نظــراً لتنامــي وعــي األســرة اإلماراتيــة
بأهميــة هــذه املهنــة اإلنســانية ،التــي
أثبتــت قوتهــا ،وأظهــرت دورهــا الهــام
فــي ظــل جائحــة «كورونــا» ،هنــاك إقبــال
لدراســة تخصــص التمريــض باجلامعــة،
حيــث وضعــت اجلامعــة خطــة
اســتراتيجية لتشــجيع وتعزيــز جاذبيــة
مهنــة التمريــض كأحــد املهــن الرئيســة
فــي نظــم الرعايــة الصحيــة فــي الدولــة،
ومــن املتوقــع أن تزيــد نســبة اإلقبــال
علــى دراســة التمريــض فــي اجلامعــة
خــال الســنوات املقبلــة.
* ضمــن مســاعيكم لتوفيــر اإلرشــاد
والتوجيــه األكادميــي كأرضيــة للبنــاء
عليهمــا ،مــا هــي أبــرز العوامــل التــي
تســتقطب اهتمــام الفكــر الشــاب لــدى
التخطيــط للدراســة؟ بالتالــي مــا هــي
وســائل التصويــب املسـ ّـخرة مــن قبلكــم
فــي هــذا اجلانــب؟
حــول هــذا املوضــوع أطلعنــا د .غوامنــة

أن اجلامعــة ّ
نظمــت مــن خــال إدارة
شــؤون الطلبــة واخلدمــات املشــاركة
زيــارات ميدانيــة للمــدارس ،وذلــك
ضمــن خطــة برنامــج اإلرشــاد الطالبــي
الــذي أطلقتــه ،والــذي يســعى بتوجيــه
قــدرات الطلبــة وميولهــم الختيــار
التخصصــات التــي تناســبهم ،ومــن ثــم
اختيــار مهنــة املســتقبل .وبهــدف تعريف
الطلبــة مبعاييــر القبــول وآليــة التســجيل
فــي جامعــة الفجيــرة والبرامــج والفرص
التعليميــة املتاحــة للطلبــة واطالعهــم
علــى وثيقــة ربــط املســارات العــام
واملتقــدم بالبرامــج الدراســية.
نلحــظ متــاهٍ ملمــوس بــن برامــج
اجلامعــة ومتطلبــات ســوق العمــل
احمللــي والعاملــي ،ولعـ ّل اتفاقيــة التعــاون
مــع جمعيــة اإلمــارات للمستشــارين
واملدربــن اإلداريــن متثــل إحــدى هــذه
األوجــه .نــو ّد أن نطلــع علــى تفاصيــل
هــذا التعــاون فيمــا يخــص مهنــة
االستشــارات والتدريــب اإلداري.
نعــم ،حتــرص اجلامعــة مــن خــال
مركــز االستشــارات للتعليــم املســتمر
والعلــوم والتكنولوجيــا علــى تقــدمي
برامــج واستشــارات إداريــة تتناســب
مــع متطلبــات ســوق العمــل اإلماراتــي
والعاملــي ،بهــدف حتفيــز قــدرات
األفــراد علــى حتقيــق درجــة عاليــة
فــي النمــو املهنــي واألداء ،وإكســابهم
املهــارات واملعلومــات املرتبطــة مبجــال
تخصصهــم أو عملهــم .لذلــك بــادرت
اجلامعــة بتوقيــع اتفاقيــة تعــاون
مــع جمعيــة اإلمــارات للمستشــارين
واملدربــن اإلداريــن ،بهــدف تصميــم
مناهــج تدريبيــة ذات كفــاءة عاليــة
تخــدم االحتياجــات التدريبيــة

للمنتســبني؛ والكتســاب اخلبــرات
واملعــارف املســتهدفة وفــق أفضــل
املمارســات العامليــة .وتهــدف االتفاقيــة
أيضـاً إلــى تبــادل املعلومــات واخلبــرات
واألبحــاث اخلاصــة مبهنة االستشــارات
اإلداريــة والتدريــب اإلداري ،وتطويــر
مهــارات الكــوادر الوطنيــة مــن مدربــن
ومستشــارين إداريــن ،وتأهيلهــم ورفــع
قدرتهــم التنافســية داخــل الدولــة
وخارجهــا.
تطويــر مســتمر للبرامــج األكادمييــة
واخلطــط الدراســية لتوفيــر منتــج
عالــي اجلــودة
ترفــد جامعــة الفجيــرة ســوق العمــل
مؤهلــة وكفــاءات مواكبــة
بطاقــات
َّ
لالحتياجــات املتجــددة .فــي رصــد
موجــز ،كيــف تتــواءم عمليــة تطويــر
املســاقات املطروحــة مــع املســلك
التحديثــي للمناهــج التعليميــة؟ وكيــف
تُســخَّ ر أســاليب التعليــم احلديثــة
خلدمــة التخصصــات علــى اختالفهــا؟
بذلــت اجلامعــة جهــو ًدا كبيــرة مــن أجــل
تطويــر برامجهــا األكادمييــة ،حيث قمنا
بتعديــل كامــل علــى البرامــج األكادميية
املوجــودة مــع إضافــة  40%إلــى
 50%تطبيقــات عمليــة
ـبوعا للتدريب
و 16أسـ ً
امليدانــي ،ومتطلــب
بشــهادة احترافيــة
واحــدة لــكل

برنامج أكادميي .ومت اســتحداث خطط
دراســية جديــدة وأخــذ املوافقــة عليهــا
مــن مفوضيــة االعتمــاد األكادميــي حتــى
تتماشــى مــع حتقيــق رؤيــة اجلامعــة
ورســالتها لتتضمــن التميــز األكادميــي،
وتوفيــر تعليمـاً تطبيقيـاً عالــي اجلــودة.
واســتكماالً خلطــة تطويــر البرامــج
األكادمييــة فــي اجلامعــة ،قطعــت
اجلامعــة شــوطاً كبيــراً فــي تنفيــذ خطــة
عمــل شــاملة مــن أجــل االعتمــاد الدولــي
لبرنامــج إدارة األعمــال وتكنولوجيــا
املعلومــات وكليــة االتصــال ،حيــث
يعطــي االعتمــاد الدولــي قيمة تســويقية
للبرنامــج ويحقــق معاييــر ومتطلبــات
وزارة التربيــة والتعليــم.
«مكتبــة الفجيــرة الرقميــة» تنشــر
املعرفــة محلي ـاً وعاملي ـاً وتدعــم البحــث
ا لعلمــي
* فــي ينايــر  ،2021وقعتــم مــع مؤسســة
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة
ّ
اتفاقيــة شــراكة إلنشــاء مكتبــة الفجيــرة

ال ّرقميــة .هــذه البنــى التّحتيــة املعــزَّ زة
بال ّتح ـ ّول ال ّرقمــي ،كيــف تصيــغ دعائــم
البحــث العلمــي وبالتالــي ضمــان مســاره
التنمــوي؟
صحيــح ،حتــت رعايــة معالــي ســعيد
بــن محمــد الرقبانــي رئيــس مجلــس
أمنــاء جامعــة الفجيــرة ،وبهدف تســليط
الضــوء علــى أهميــة التّحــول ال ّرقمــي،
و َّقعــت اجلامعــة اتفاقيــة الشــراكة هــذه
مؤسســة محمــد بــن راشــد آل
مــع
َّ
مكتــوم للمعرفــة ،بهــدف إنشــاء «مكتبــة
الفجيــرة الرقميــة» وتشــتمل منصــة
«مكتبــة الفجيــرة ال ّرقميــة» علــى أكثــر
مــن  156,393عنوانــاً ،و1,657,766
مــادة رقميــة مــن مختلــف دور النشــر
احملليــة والعامليــة والعربيــة التــي تض ـ ُّم
املــواد الرقميــة والكتــب واملجــات
والفيديوهــات ،فضــ ً
ا عــن ملخصــات
الكتــب والدراســات والبحــوث إلــى
جانــب املصــادر املفتوحــة ،وتقــدِّم

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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حروف و ثقافة
املنصــة خدماتهــا جلميــع مواطنــي
إمــارة الفجيــرة لدعــم كافــة األنشــطة
التعليميــة واملعرفيــة باإلمــارة ،وتتيــح
خيــارات البحــث والتصفُّــح وحتميــل
الكتــب إلــى جانــب بنــاء املكتبــات
الشــخصية.
الصــدى علــى
* كيــف جت ّلــى رجــع ّ
مســتوى املمارســات الطالبيــة مــع تأمــن
هــذا ال ـزّاد املعرفــي الدافــق؟
بالتأكيــد تتيــح مكتبــة الفجيــرة الرقميــة
املعرفــة محلي ـاً وعاملي ـاً للمســاهمة فــي
تنميــة املجتمعــات وحتســن جــودة
التعليــم ،إلــى جانــب دعــم البحــث
العلمــي وتفعيــل الــدور املعرفــي
والثقافــي ،فضــ ً
ا عــن تعزيــز ثقافــة
القــراءة فــي املجتمعــات مــن خــال كافــة
الســبل الكتســاب جميــع أنــواع املعرفــة.
ـود مشــهود لهــا تبذلهــا اجلامعــة
* جهـ ٌ
ملواكبــة العصــر ال ّرقمــي وحتســن جــودة
املخرجــات املأمولــة .انطالق ـ ًا مــن هــذا
احلــرص ،كيــف ع ـزّزت اتفاقيــة تطويــر
تقنيــات املعلومــات املبرمــة مــع "هــواوي"
كفــاءة الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس
علــى حـ ّـد ســواء؟
اليــوم تســخير أدوات التكنولوجيــا
أصبــح ضــرورة حتميــة ،لذلــك بــادرت
اجلامعــة بتوقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع
شــركة هــواوي بهــدف تطويــر التقنيــات
املتعلقــة بتكنولوجيــا املعلومــات وتدريــب
الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس
عليهــا .وتهــدف االتفاقيــة إلــى دعــم
ُســبل التعــاون بــن الطرفــن علــى
مســتوى تكنولوجيــا املعلومــات حيــث
تتولــى هــواوي مــن خــال خبرتهــا
كمــزود عاملــي فــي مجــال التكنولوجيــا
بدعــم اجلامعــة لالســتفادة مــن أحــدث
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األجهــزة والتقنيــات والتكنولوجيــا
املصنعــة مــن هــواوي .وتدريــب
أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة علــى
أحــدث معــارف تكنولوجيــا املعلومــات،
باإلضافــة إلــى إتاحــة الفرصــة لنقــل
املعــارف التكنولوجيــة للطلبــة عبــر
برامــج تدريبيــة متخصصــة وإعطــاء
شــهادات معتمــدة مــن شــركة هــواوي،
وكذلــك التعــاون فــي تنظيــم مؤمتــرات
وفعاليــات مشــتركة ذات العالقــة
بتكنولوجيــا املعلومــات.
اجلامعــة أضافــت العمــل التّطوعــي
كأحــد متطلبــات التّخــرج
* إذا كان بنــاء العقــول ركنــا أصيــا
ترتكــز عليــه توجهــات اجلامعــة ،فــإن
االســتثمار فــي النفــوس لــم يغــب عــن
قائمــة األهــداف ،متجلي ـ ًا بشــراكة
مجتمعيــة فاعلــة مــع جمعيــة الفجيــرة
اخليريــة لنشــر الوعــي بثقافــة ال ّتطــوع.
أبــرز ثمــار هــذا التعــاون وانعكاســه علــى
النهــج الســلوكي ملــن شــملهم البرنامــج
التّطو عــي؟
(بابتســامة عميقــة) يُعــ ّد العمــل
التطوعــي رمــزاً مــن رمــوز تق ـ ّدم األمم
وازدهارهــا ،ونظــراً لــدور اجلامعــة
فــي تعزيــز ثقافــة العمــل التطوعــي
ّ
مت توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع جمعيــة
الفجيــرة اخليريــة بهــدف تنفيــذ برامــج
وأنشــطة مشــتركة مــن شــأنها تعزيــز
نشــر الوعــي بثقافــة التطــوع ومجــاالت
املشــاركة املجتمعيــة ،وإتاحــة الفرصــة
ملوظفــي وطلبــة اجلامعــة للمشــاركة فــي
البرامــج التطوعيــة التــي تخــدم املجتمــع
احمللــي ،كمــا تضمنــت مذكــرة التعــاون
منــح جمعيــة الفجيــرة اخليرية شــهادات
ســاعات تطوعيــة معتمــدة جلميــع

املشــاركني فــي األعمــال التطوعيــة،
إضافــة إلــى دعــم مبــادرات أصحــاب
الهمــم والتســويق ملشــروع األســر
املنتجــة ودعــم مشــروع إفطــار صائــم
وكفالــة األيتــام واملســاهمة فــي مشــاريع
اجلمعيــة اخليريــة .
وهنــا أطلعنــا د .غوامنــة أن اجلامعــة
أضافــت العمــل التطوعــي كأحــد
متطلبــات التخــرج ،حيــث يتوجــب علــى
الطالــب خــال األعــوام الدراســية
إجنــاز  100ســاعة عمــل تطوعــي.
ميكــن لطــاب التّمريــض املواطنــن
احلصــول علــى إعفــاء كامــل للرســوم
وراتــب شــهري وتوظيــف بعــد التّخــ ّرج
الدراســية
ـص املنــح
ّ
* فيمــا يخـ ّ
واحملفّ ــزات للمنتســبني اجلــدد والطلبة،
هــل تشــمل كافــة االختصاصــات ومــن
هــي الفئــات املؤهلــة؟
متنــح اجلامعــة خصومــات جلميــع
الطــاب ،تعتمــد علــى معــدل الثانويــة
العامــة ومعــدل الفصــل األول ،وتصــل
إلــى  100%إذا كانــت درجــات الطالــب
ضمــن املعــدل املطلــوب ،كدعــم للطــاب
لتشــجيعهم باالنضمــام جلامعــة
الفجيــرة ،فضــ ً
ا عــن دعــم الطــاب
املواطنــن فــي تخصــص التمريــض مــن
وزارة الصحــة ووقايــة املجتمــع ،وتوفيــر
فــرص مــن خــال هيئــة الصحــة بدبــي،
بحيــث يتقدمــون للحصــول علــى منحــة
دراســية ،وإعفــاء كامــل للرســوم وراتــب
شــهري وتوظيــف بعــد التّخـ ّرج مباشــرة.
عــاوة علــى ذلــك تقــدم اجلامعــة
ســنوياً منحــاً ومســاعدات ماليــة مــن
خــال صنــدوق دعــم الطالــب للطلبــة
الدارســن باجلامعــة ،الــذي أسســه
وأنشــأه فــي عــام  2017معالــي ســعيد

بــن محمــد الرقبانــي رئيــس مجلــس
األمنــاء ،وذلــك انطالقــاً مــن حرصــه
علــى متكــن الطلبــة غيــر القادريــن
الســتكمال دراســتهم اجلامعيــة
ومســاعدتهم علــى حتســن حتصيلهــم
الدراســي.
* لــو نســتعرض الدرجــات التــي متنحها
جامعــة الفجيــرة ضمــن أقســامها
املختلفــة؟
متنــح جامعــة الفجيــرة درجــة
البكالوريــوس والدبلــوم فــي خمــس
كليــات أكادمييــة تســعى مــن خاللهــا إلى
إثــراء ســوق العمــل اإلماراتــي بخريجــن
يتميــزون بالقــدرة علــى اإلدارة
والتخطيــط االســتراتيجي والتطويــر
املؤسســي واالبتــكار.
واســتعرض د .غوامنــة البرامــج
اخلمســة التــي تقدمهــا اجلامعــة فــي
درجــة البكالوريــوس ،وهــي :إدارة
وتخصصــي
األعمــال (التخصــص العــام
َ
إدارة املــوارد البشــرية والبنــوك
واملاليــة) وتكنولوجيــا املعلومــات فــي
الشــبكات وأمــن احلاســوب ،واالتصــال

اجلماهيــري فــي العالقــات العامــة،
واللغــة العربيــة وآدابهــا باإلضافــة إلــى
العلــوم األســرية والــذي ســيطلق مــع
بدايــة العــام األكادميــي 2022-2023
فــي التخصصــات التاليــة (تخصــص
اإلرشــاد املجتمعــي ،إدارة اخلدمــات
االجتماعيــة ،حقــوق اإلنســان) والعلــوم
فــي التمريــض.
باإلضافــة إلــى أربعــة برامــج فــي درجــة
الدبلــوم( :دبلــوم اآلداب فــي إدارة
األعمــال ،دبلــوم اآلداب فــي تكنولوجيــا
املعلومــات ،دبلــوم العالقــات العامــة،
دبلــوم اآلداب فــي العلــوم األســرية).
الطالــب اهتمامنــا األول واجلامعــة
تســتثمر فــي الطاقــات الشــابة ..وهــم
عليهــم انتــزاع الفــرص
* فــي اخلتــام ،اســتقاء أبجديــة صناعــة
املســتقبل بــأدوات التعليــم ،إلــى أي مــدى
يضمــن ريــاد ًة حضاريــة ألجيــال الغــد؟
نصيحــة لتنويــر اجليــل الشــاب.
أجــاب مديــر اجلامعــة قائــ ً
ا :تنظــر
دولــة اإلمــارات إلــى الشــباب علــى أنهــم
أغلــى مــا متلــك لبنــاء مســتقبل الوطــن

وتعزيــز ريادتــه .ومــن هــذا املنطلــق
فــإن الطالــب هــو االهتمــام األول لــدى
اجلامعــة ،وتســعى اجلامعــة لتســتثمر
فــي طاقــة الشــباب ،أغلــى مــوارد
الدولــة ،مــن خــال بنــاء شــخصيتهم،
وتطويــر البيئــة املثلــى الحتضانهــم
وتعزيــز مشــاركتهم ،وتأمــن البيئــة
التعليميــة املناســبة جلميــع طالبهــا.
وكنصيحــة للشــباب ،أقــول إنــه عليهــم
حتمــل املســؤوليات الوطنيــة وتعزيــز
االبتــكار واملســاهمة فــي حتقيــق رفــاه
املجتمــع .واالعتمــاد علــى النفــس،
وعــدم انتظــار الفــرص ،بــل املبــادرة إلــى
ألن مــا يواجهــه الشــباب مــن
انتزاعهــاّ .
صعــاب يســهم فــي بنــاء شــخصية أكثــر
قــدرة علــى االســتمرار.
ونظــراً ألن حاجــة اإلنســان إلــى التّعلــم
بســن أو محطــة معينــة
غيــر مقيــدة
ّ
مــن حياتــه ،فمــن الضــروري صقــل
اإلمكانــات والقــدرات ،وعــدم التوقــف
عنــد نقطــة أو مرحلــة معينــة.
المصدر :ليالي حمادة
تلفزيون الفجيرة
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مريم الشحي
ُولــدت ﻣﺮمي علــي ّ
اﻟﺸﺤﻲ" أم ســيف "
فــي مدينــة الفجيــرة عــام 1966م ،وهــي
ّ
ﻣﻮظفــة ﻓﻲ هيئــة الفجيــرة ﻟﻠﺴيــاﺣﺔ و
اﻵﺛﺎر ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  2008ﺣﺘﻰ اﻵن .تد ّربــت
علــى يــد والدتهــا التــي حرصــت علــى
تعليمهــا اﻤﻟﺸﻐﻮﻻت اﻟيدويــة اﻟﺘﺮاﺛيــة
ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻒ ،واﻟﺘﻠﻲ ،وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪﺧﻮن،
وتركيبــات اﻷدويــة اﻟﺸﻌﺒيــة.
لديهــا ﺧﺒﺮة أﻛﺜﺮ مــن  15عامــا ﻓﻲ اﻤﻟﺠﺎل
اﻟﺘﺮاﺛﻲ و اﻤﻟﺸﺎرﻛﺎت اﻤﻟﺠﺘﻤﻌيــة ،حيــث
شــاركت ﻓﻲ ﺗﻘﺪمي ورش اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺮاﺛيــة،
وإﻟﻘﺎء اﺤﻤﻟﺎﺿﺮات و اﻟﺘﻌﺮيــف ﺑﺎﻤﻟﺎﺿﻲ
اﻟﻌﺮيــق ﻓﻲ اﻤﻟﺠﺎل اﻟﺘﺮاﺛﻲ و اﻤﻟﺄﻛﻮﻻت
اﻟﺸﻌﺒيــة و اﻟﺘﺜﻘيــف و اﻷﻋﻤﺎل اﻟيدويــة
اﻟﺘﺮاﺛيــة و اﻟﺘﺪاوي ﺑﺎﻷﻋﺸﺎب.
ولديها العديد من اإلجنازات واملشاركات
منها:
* في عام ّ 2020
ترشحت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة
اﻟﺘﺮﺑية و اﻟﺘﻌﻠمي ﻟﺘﻘﺪمي ﻣﺎدة اﻟﺴﻨﻊ.
* فــي عــام  2020حصلــت ﻋﻠﻰ اﻤﻟﺮﻛﺰ
اﻟﺮاﺑﻊ  -ﻓﺌﺔ "ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ ﻣﻮهــوﺑﺔ " ﺿﻤﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺧﻠيــك ﻓﻲ اﻟﺒيــت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻤﻮ
اﻟﺸيخــة ﻓﺎطﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻣﺒﺎرك ﻟﻠﺘﻤيــز و
اﻟﺬﻛﺎء اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﻲ.
* شــاركت فــي ﻓﻌﺎﻟيــات أيــام اﻟﻔﺠيــرة
اﻟﺜﻘﺎﻓيــة ﻓﻲ إيطاليــا  -روﻣﺎ عــام
 2018ﻣﻊ ﺟﻤﻌيــة اﻟﻔﺠيــرة اﻻﺟﺘﻤﺎعيــة
اﻟﺜﻘﺎﻓيــة.
* عــام  2016شــاركت ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺤﺮف و اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟيدويــة
" ﺑﺎرع " اﻤﻟﻌﺮض اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺤﺮف
اليدويــة ﻤﻟﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اخلليــج.
* عــام  2013شــاركت ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ
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دﺑﻲ العامليــة للضيافــة و ﺣﺼلــت ﻋﻠﻰ
اﻤﻟﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ امليدالية الفضية ﻓﻲ أﻓﻀﻞ
طﺒﻖ ﻓﺌﺔ اﺤﻤﻟﺘﺮﻓيــن.
* شــاركت فــي مهرجــان ﻟيــوا ﻤﻟﺰاينــة
اﻟﺮطﺐ عــام .2010
اﻤﻟﺸﺎرﻛﺎت واﻟﻠﻘﺎءات اإلعالمية
* اﻹﻣﺎراﺗيــة ﻣﺮمي اﻟﺸﺤﻲ " أم ﺳيــف "
ﺗهنئ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ و اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻤﺑﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻋيــد اﻟﻔﻄﺮ اﻤﻟﺒﺎرك  -ﺻﺤيفــة اﻟﺮؤيــة
عــام . 2020
* أم ﺳيــف اﻟﻮاﻟﺪة ﻣﺮمي ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺤﻲ
ﻣﻦ هيئــة اﻟﻔﺠيــرة ﻟﻠﺴياحــة واﻵﺛﺎر ﻓﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻨﺴﺮد  -ﻗﻨﺎة اﻟﻌﻨﻮان عام .2020
* " أم ﺳيــف " إﻣﺎراﺗيــة ﺧﻤســينية
ﺗﺘﺤﺪى اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠمي اﺠﻟﺎﻣﻌﻲ  -اﻟﻌيــن
اﻹﺧﺒﺎريــة عــام .2019
* اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻤﻟﻨﺪوس ﻓﻲ
ﺷهــر رﻣﻀﺎن  -ﻗﻨﺎة ﺳﻤﺎ دﺑﻲ عــام
. 2019
* ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻄﺎرش طيلــة أيــام ﺷهــر
رﻣﻀﺎن اﻤﻟﺒﺎرك  -ﻗﻨﺎة اﻟﺸﺮﻗية ﻣﻦ ﻛﻠﺒﺎء
عــام .2018-2019
* ﻣﺮمي اﻟﺸﺤﻲ أﻛﺒﺮ
ﻣﻨﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻹﺠﻧﺎز ﻟﻠﺘﺄهيــل
ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ  -أﻧﺎ
ﻓﺨﻮرة ﺑﻨﻔﺴﻲ

و اﻟﻌﻠﻢ ﻓريضــة  -اﻟﻔﺠيــرة ﻧيــوز عــام
.2016
* اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺎء اﻟﻔﺠيرة -
ﻗﻨﺎة اﻟﻔﺠيــرة عــام .2016
* اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣ ّياكــم  -ﻗﻨﺎة
اإلﻣﺎرات أﺑﻮظﺒﻲ عــام .2015
* اﺨﻟﻮص ﻣﻨﺴﻮج ﺗﺮاﺛﻲ  -ﻣﺠﻠﺔ
الشــرطة اﻟيــوم عــام .2014
* ﻣﺮمي اﻟﺸﺤﻲ ﻣﻌﻠﻤﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺗﻘﻠيدية:
ﻣهمتــي ﻤﺗﻜيــن اﻤﻟﻮروث اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻣﻮﻗﻊ
اﻟﻄﻮيــن  -اﻟﺒيــان عــام .2013
* مــرمي اﻟﺸﺤﻲ  :طﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻟيــس لــه
زﻣﺎن أو ﻣﻜﺎن أو ﻋﻤﺮ  -ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻞ اﻷﺳﺮة
عــام . 2013
* ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺒﺮز ﺷﻮاب  -ﻗﻨﺎة اﻟﻔﺠيــرة
عــام . 2012
المصدر  :مريم الشحي

خالد الظنحاني
ُولــد األديــب خالــد الظنحانــي فــي مدينــة دبــا الفجيــرة
عــام 1972م ،وهــو شــاعر وكاتــب وإعالمــي وخبيــر ثقافــي
ومجتمعــي ،حصــل علــى بكالوريــوس فــي الدراســات العربيــة
واإلســامية عــام 2000م مــع مرتبــة الشــرف فــي دبــي،
كمــا أنــه استشــاري تطويــر مؤسســي ،حاصــل علــى اعتمــاد
أكادميــي فــي مجــال االستشــارات فــي التطويــر املؤسســي
مــن "كليــة تورنتــو الدوليــة إلدارة األعمــال" بكنــدا ،بدرجــة
امتيــاز.
يتــرأس حال ًيــا مؤسســة الــرخ للنشــر والتوزيــع بدولــة
اإلمــارات ،وهــو رئيــس مجلــس اإلدارة الســابق جلمعيــة
الفجيــرة االجتماعيــة الثقافيــة ،ومؤســس ورئيــس بيــت
الشــعر فــي الفجيــرة ،وســفير التّســامح الدولــي ،اململكــة
املغربيــة  ،2019وســفير الســام الدولــي ،إيطاليــا .2016
ويعــ ّد الظنحانــي مــن أبــرز شــعراء اإلمــارات ،إذ شــارك
فــي الكثيــر مــن املهرجانــات واملؤمتــرات احملليــة والعربيــة
والدوليــة ،وأقــام نــدوات ثقافيــة وشــعرية فــي مختلــف
البلــدان األوروبيــة كإيطاليــا وإســبانيا وفرنســا وأملانيــا
والتشــيك وهولنــدا ،باإلضافــة إلــى الهنــد وترجمــت قصائده
إلــى اللغــات اإليطاليــة واإلجنليزيــة والفرنســية واألملانيــة
واإلســبانية واملالياالميــة /الهنديــة.
ك ّرمــه امللــك محمــد الســادس ،ملــك اململكــة املغربية ،برســالة
ملكيــة مو ّقعــة باســم العاهــل املغربــي فــي أكتوبــر ،2021
وحملــت الــدورة الســابعة  2022للمهرجــان الدولــي للشــباب
ميــا لــه ،وحصــل علــى «وســام الثقافــة» مــن
املبــدع اســمه تكر ً
الطبقــة الذهبيــة ،الصــادر عــن جمعيــة الفجيــرة االجتماعيــة
الثقافيــة ،تثمي ًنــا جلهــوده وإســهاماته املتم ّيــزة فــي املجالــن
الثقافــي واالجتماعــي بدولــة اإلمــارات ،إبريــل .2021
كمــا اختارتــه الشــبكة اإلقليميــة للمســؤولية االجتماعيــة
ومق ّرهــا البحريــن ضمــن قائمــة املئــة شــخصية عربية األكثر
تأثي ـ ًرا فــي مجــال املســؤولية املجتمعيــة لعــام  .2020ونــال

لقــب «أفضــل شــخصية إبداعيــة مؤثــرة» لعــام  2019ضمــن
قائمــة الـــ  100األكثــر تأثيــراً علــى مســتوى الوطــن العربــي
والعالــم ،والتــي تصدرهــا أكادمييــة النيــل للعلــوم والتنميــة
البشــرية والبحــث العلمــي ،ورابطــة إبــداع العالــم العربــي
واملهجــر بباريــس ،واملركــز الدولــي للترجمــة والتدريبــات
التابــع ملنظمــة األمم املتحــدة ،ينايــر .2020
وتــ ّوج بلقــب "شــخصية العــام اإلنســانية" ،خــال انعقــاد
فعاليــات الــدورة الرابعــة ملهرجــان مراكــش الدولــي لتبــادل
الثقافــات فــي مدينــة مراكــش املغربيــة ،ديســمبر .2019
كمــا حصــل علــى جائــزة "شــخصية العــام الثقافيــة" جلائــزة
اإلبــداع الهنديــة ،دبــي ،أكتوبر  .2018و ُكرم بـ "درع الســام"،
كســفير للســام الدولــي ،فــي ملتقــى "ابــن بطوطــة" الثقافــي
الــذي أقيــم فــي مدينــة باليرمــو بجزيــرة صقلية فــي إيطاليا،
حتــت رعايــة وزارة التــراث الثقافــي والفعاليــات الســياحية
اإليطاليــة عــام  ،2017وحصــل علــى جائــزة الرئيــس الهنــدي
الراحــل الدكتــور عبدالــكالم للتم ّيــز الثقافــي عــام .2016
صــدر للظنحانــي عــدة كتــب ،أبرزهــا ،كتــاب "أول منــزل" ،دار
مــداد للنشــر والتوزيــع ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة.2016 ،
وكتــاب (البرملانــي الناجــح ،املجلــس الوطنــي االحتــادي بدولة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة فــي ضــوء التجربــة االنتخابيــة
البرملانيــة) ،دار تخيــل لإلعــام ،هيئــة الفجيــرة للثقافــة
واإلعــام ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة .2014
المصدر :الشاعر واألديب خالد الظنحاني
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أهمية المكان
والشخوص من
منظور الكاتب
اإلماراتي
يُعتبــر األدب اإلماراتــي أدبــا حديثــا مقارنــة بــاألدب العاملــي وحتّــى العربــي ،وقــد
بــرزت ع ـ ّدة أســماء لك ّتــاب وأدبــاء إماراتيــن وتباينــت مجــاالت اإلبــداع األدبــي التــي
كتبــوا فيهــا .إال أنهــم يتشــاركون فــي احلــدود اجلغراف ّيــة التــي تنبثــق منهــا إبداعاتهــم
وتــدور فيهــا .ومــا مي ّيــز اإلمــارات اهتمامهــا بال ّتــراث والتّاريــخ واحلداثــة والتّطــور علــى
ح ـ ّد ســواء ،وهــذا مامينــح األديــب اإلماراتــي مســاحة فضفاضــة ومرونــة فــي اختيــار
املواضيــع التــي تلفتــه ويســتلهم منهــا األفــكار خللــق إبداعــه ورســم
حــدود املــكان فــي أعمالــه.
عبــداهلل صقــر أحمــد صاحــب املجموعــة القصص ّيــة "اخلشــبة"
والــذي يع ـ ّد مــن أوائــل ك ّتــاب القصــة القصيــرة فــي اإلمــارات.
يقــول عــن حتديــد املــكان والزمــان إنــه مييــل إلــى جزئيــة
تقريرية يســتغله كاتب ما ويبتعد عنه آخر.وفي مجموعته
"اخلشــبة" كان املــكان والزمــان غيــر واضحــن بالضــرورة،
ولكــن بعــض الهوامــش فــي القصــص دفعتــه لتوضيح ذلك
ـارع وليــس تسـ ّرع .وقــد نشــر عبــداهلل
علــى غفلــة وبتسـ ٍ
صقــر نصوصــا نثريــة بعنــوان "قطــع مظلمــة مــن الليل"،
كتبهــا بــن دبــي ،برشــلونة ،نيويــورك وطوكيــو .ويــرى
أن للمــكان أهميــة روحانيــة فيــه كإنســان وككاتــب،
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وقــد يتشــابه املــكان فــي روحانيتــه
تخــص
مبــا احتفــظ بــه مــن روحانيــة
ّ
وطنــه.وحينمــا يكتــب عبــد اهلل صقــر
فــي العديــد مــن األماكــن ،فهــو ليــس
بزهــو يســتند إليــه ولكنّهــا حــاالت
ٍ
يظــن أنــه قــد درج بالكتابــة حتــت
ّ
ظروفهــا املتع ـ ّددة واملتغ ّيــرة كالســاحات
ومــا ميــوج بهــا ،الطرقــات ،املقاهــي
ومحطــات القطــار التــي يحاكــي وقعهــا
ومشــاهدها املتل ّونــة بالفــرح واحلــزن
والتثاقــل والبهــاء.فتظ ـ ّل تلــك مشــاهد
يختــال مــن خاللهــا خيــال الكاتــب ليع ّبر
ويصــل أينمــا يريــد.
ويعمــل عبــداهلل صقــر علــى تنفيذ فكرة
روايــة تاريخيــة ،بــدأ بهــا قبــل ســبع
ســنوات وهــي ســيرة على هامــش خروج
النبــي موســى عليــه الســام مــن مصــر
إلــى التيــه .كتبهــا بطريقــة النصــوص
احل ـ ّرة حيــث الفقــرات؛ حتــى اليرتبــط
بقانــون ونظــام الــراوي .فاملــكان الــذي
ّ
وظفــه عبــداهلل صقــر فــي هــذه الســيرة
الهامشــية ســيكون أكثــر وضوحــا،
وســتبقى األســماء والشــخوص قابلــة
للذكــر واإلدراج فــي ســياق الروايــة
للشــعور بأبعــاد تلــك الســيرة.
أمــا ّ
الشــاعر أحمــد العســم فلــه العديــد
مــن اإلصــدارات ّ
الشــعر ّية ،وصــدر لــه
مؤخــرا ديــوان شــعري بعنــوان "أمينــة".
يعتقــد العســم بــأن املــكان هــو الــذي
يخلــق الشــخوص ،وهــو الــذي يوظفهــا.
املــكان كمــا يــراه العســم يعــرف مــا
يهتــف بــه القلــب ويرمــز لــه ،وهــو الــذي
الصــدق فــي تعاملــه وتعاطفــه مــع
يلهمــه ّ
ّ
الشــخوص .يتعايــش العســم مــع املــكان
ويعيــش بداخلــه .واملــكان كمــا يــرى هــو
الــذي ميســك بيــده ويشــير إلــى هــذا

وذاك.
وفكــرة القصيــدة عنــد العســم تأتــي
كومضــة مشــروعها داخلــي فتتشــكل
علــى صــورة قصيــدة ثــم تصبــح
القصيــدة شــجرة تكبــر بداخلــه ويكبــر
معهــا كشــاعر .ويفكــر العســم بكتابــة
روايــة تشــبه القصيــدة ،وهــذا أمــر
ليــس بالغريــب فالشــاعر حــن يكتــب
القصيــدة قلمــا ينجــح فــي خلــع عبــاءة
الشــاعر وهــو يكتــب روايتــه .ويعتقــد
العســم أنــه فــي ديوانــه األخيــر "أمينــة"
وضــع الروايــة فــي قالــب القصيــدة،
فأمينــة روايــة بشــخوص كاملــة .فيهــا
الرمــز ظاهــر ،وهنالــك الشــجرة واملكان
والنــاس كلّهــم يتنفّســون ويحكــون
ويتحــاورون ويقولــون مــا يخطــر ببالهــم.
تعتقــد ال ّروائ ّيــة فتحيــة النمــر صاحبــة
روايــة "فيــروزة" املرشــحة للقائمــة
القصيــرة جلائــزة راشــد بــن حمــد
بــأن أغلــب كتّــاب الروايــة
الشــرقي،
ّ
يف ّوتــون االهتمــام الكافــي باملــكان
كمســرح جتــري عليــه األحــداث،
وتتحــرك فيــه الشــخصيات ويكــون
مؤثــرا فــي أفعالهــا وفــي ردود أفعالهــا
بدرجــة جيــدة .ويتح ّدثــون عمــا لديهــم
فــي فضــاء باهــت غيــر محــدد أو فضــاء
مكانــي عــام ليــس فيــه خصوصيــة،
وهــذا مــا جتــده فــي الروايــات احملليــة
فهــي قلّمــا تعــرف أن الروايــات تدور في
اإلمــارات .وهــذا كمــا تعتقــد ،منشــؤه
اخلــوف أو اإلحــراج ،فــي حــن أنــه مــن
واجــب الروائــي أن يعطــي املــكان ح ّقــه
ويوضــح دوره فــي تش ـ ّكل الشــخصيات
ومنوهــا وتطورهــا ،فالكاتــب ابــن البيئــة
التــي نشــأ فيهــا .ومــن جهــة أخــرى تــرى
بــأن القــارئ يتعــرف علــى الفضــاءات

ُ
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املكانيــة والبقــاع اجلغرافيــة مــن خــال
ال ّروايــات وليــس مــن خــال األطلــس.
وال ميكــن لفتحيــة النّمــر االنطــاق فــي
كتابــة ال ّنــص الروائــي إال وقــد وضعــت
نصــب عينيهــا شــخصية بذاتهــا أو
شــخصيات بذاتهــا ،فالشــخصيات
هــي الدليــل اإلرشــادي الــذي يعينهــا
فــي عملهــا .وهــي ال تقــوم برســم
الشــخصيات املســتلهمة مــن الواقــع
بكامــل صفاتهــا ،ولكنّهــا تكتفــي
بالتقــاط خيــط واقعــي تشـ ّده وتتالعــب
بــه فتجعلــه كمــا تريــد بالصــورة التــي
ّــص .والبــ ّد أن تكــون
ســتخدم الن َّ
شــخصياتها مــن الواقــع املعيــش وقــد
يكــون فــي ك ّل شــخصية اشــتغلت عليهــا
شــيئا منهــا شــخصيا ،جســميا أو ذهنيــا
أو مزاجيــا أو حتــى تشــاركها امليــول أو
األحــام.
حتلــم فتحيــة النّمــر بالكتابــة عــن مدينة
م ّكــة ،ألنهــا فــي نظرهــا املدينــة التــي ال
تنــام ،وال تهــدأ احلركــة فيهــا حلظــة.
يقـ ّدم إليهــا النــاس بــدون مواعيــد وفــي
كل حلظــة ،يبــدؤون احليــاة وفــي كل
حلظــة ينهونهــا لتبــدأ غيرهــا .تنتظــر
فتحيــة أن تكتــب عــن م ّكــة ولكنّهــا حتــى
اآلن لــم حتــدد نقطــة االنطــاق.
أمــا الروائــي عبيــد بوملحــة احلاصــل
علــى املركــز الثالــث فــي جائــزة راشــد
بــن حمــد الشــرقي فــرع الروايــة
اإلماراتيــة عــن روايتــه "أحـ ٌد مــا يطــرق
البــاب" ،فيالحــظ القــارئ حضــور
املــكان وحتديــدا
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مدينــة دبــي .ويعلّــل بوملحــة ذلــك
باعتقــاده بتكنيــكات الكتابــة ،والتــي
يجــد أن لهــا أثــرا كبيــرا علــى الروايــة
بــأن الكتابــة
والقصــص ،فهــو يؤمــن
ّ
هــي التــي تختــار الشــخص .هنالــك
نــداء غامــض قــد ال يدركــه أو يفهمــه
البعــض ،وعندمــا يتبعــه الشــخص
يصبــح "مجذوبـاً" ،يســير فــي عوالــم لــم
يكــن يــدرك كنههــا مــن قبــل .فتنــزاح
الغشــاوة عــن عينيــه ليــرى ،ويســير
فــي الكــون املختــار لــه .ويقــول بوملحــة
إن كتابتــه عــن دبــي القدميــة مــا هــي
إال نــداء اســتجاب لــه ول ّبــاه .وخاطــب
األرواح التــي عاشــت فــي املــكان ،حتــى
ـأن للمبانــي القدمية
إنــه يشــعر أحيانــا بـ ّ
ّ
أرواحــا تريــد أن حتكــي وتتكلــم .وقــد
ً
يكــون األمــر مجــرد ذكريــات ومعلومــات
راســخة فــي العقــل الباطــن وتخــرج
فــي وقــت معـ ّـن ،لك ّنــه يــرى أن الكــون
سلســلة مــن الذبذبــات والسالســل
املترابطــة ،فهــو حــن يشــرع بكتابــة
عمــل مــا ،تتجلّــى لــه أمــور وإشــارات
وتســ ّهل عليــه مهمــة الكتابــة.
وعــن إصــداره األخيــر "الوصــل" علّــق
بــأن لــأدب مغــزى يختلــف عــن املغــزى
الــذي تقــود إليــه الكتــب العلميــة
واألبحــاث التاريخيــة التوثيقيــة.
واألدب بنــاء عالــم متكامــل ينطلــق
مــن املعلومــات املتو ّفــرة ،ولكــن فــي
جانــب اخليــال قــد ال يختلفــان .ويتم ّيــز
األدب فــي أ ّنــه مينــح األديــب مســاحة
أكبــر للكتابــة واالسترســال عمــا متنــح
العلــوم األخــرى مــن مســاحة للعالــم.
وذلــك مــن خــال القــدرة علــى اخللــق
ســواء كان خلــق الشــخصيات أو بنــاء
األحــداث وحتديــد املــكان

وحتــى الزمــان .باإلضافــة إلــى تفعيــل
املشــاعر والعواطــف وربطهــا بالعمــل
األدبــي .والعلــوم املختصــة بالتاريــخ
قــد تكــون فــي جانــب منهــا قريبــة مــن
األدب بصــورة كبيــرة ،فهنالــك مســاحة
كبيــرة مــن اخليــال .وذلــك مــن خــال
إعمــال العقــل والتفكيــر والربــط
واالســتنتاج .واألدب ال يفســد املغــزى
مــن التوثيــق للمــكان بــل علــى العكــس
ألن العمــل األدبــي
فهــو
يرســخهّ ،
ّ
التاريخــي ينطلــق مــن معلومــات متوفــرة
يتـ ّم البنــاء عليهــا ،وعــدد قـ ّراء األعمــال
األدبيــة يفــوق عــدد ق ـ ّراء التاريــخ .وكل
معلومــة تاريخيــة تذكــر فــي روايــة مت ّثــل
دافعــا للبحــث عنهــا فــي كتــب التاريــخ
أو فرصــة لبحــث عميــق لتأكيدهــا أو
دحضهــا.
أن دبــي املدينــة،
ويــرى بوملحــة ّ
حاضــرة فــي األدب العربــي احلديــث
وبق ـ ّوة ،ومــن خــال روايــات كثيــرةّ ،
مت
تناولهــا مــن جوانــب مختلفــة ،بحســب
نظــرة األديــب أو الوافــد إليهــا ،أل ّنهــا
مدينــة حتتضــن اجلميــع ،وبهــا عــدد
كبيــر مــن اجلنســيات التــي تتعايــش
مــع بعضهــا فــي ظ ـ ّل األمــن .كمــا أنهــا
حتــوي طبقــات اجتماعيــة مختلفــة،
مــن العمــال البســطاء إلــى رجــال
األعمــال ،باإلضافــة إلــى األماكــن
احلديثــة واملناطــق الشــعبية .وقــد يلمــح
األدبــاء العــرب الذيــن تناولــوا دبــي فــي
رواياتهــم جوانــب كثيــرة مختلفــة ع ّمــا
يــراه الكتــاب احملل ّيــون ،وهــذا جانــب
جميــل يجعلنــا نــدرك األمــور مــن زوايــا
مختلفــة .ويقــول بوملحــة إنــه لــو كان
مــن مدينــة أخــرى وجــاء إلــى دبــي
فســيختار الكتابــة عنهــا ،ألنهــا مــادة

ثر ّيــة ومغريــة لــكل أديــب.
أمــا عبــرة املزروعــي الفائــزة بجائــرة
اإلمــارات للروايــة عــن روايتهــا "شــرق
 "18فتــرى أن الشــخصيات التــي
يرســمها الكاتــب فــي رواياتــه قــد تكــون
مســتندة علــى شــخصيات حقيقيــة،
لكنهــا تنمــو وتتغيــر مــع تغيــر األحــداث.
فــا تعــود بالضــرورة نســخة عــن
الشــخصية احلقيقــة التــي اســتلهم
الكاتــب شــخصيته منهــا .وهنالــك
شــخصيات ميكــن أن يضعهــا الكاتــب
مســتندا علــى ال وعيــه .وقــد يــدرك
الكاتــب هــذا األمــر أو ال يدركــه .مثــل
شــخصية دكتــور رفعــت اســماعيل
التــي ابتكرهــا الدكتــور أحمــد خالــد
توفيــق والتــي حتمــل كثيــرا مــن صفاتــه
وأســلوبه الســاخر وتخصصــه فــي
ّ
ــب .
الط ّ
وعــن املــكان فتعتقــد املزروعــي أ ّنــه
ينــادي األشــخاص املرتبطــن بــه للعــودة
إليــه .فــي روايتهــا األولــى اختــارت
أبوظبــي لتكــون املــكان الــذي تــدور
أحــداث الروايــة فيــه .وقــد تعمــدت

اختيــار مدينــة أبوظبــي ألن الفكــرة
الســائدة حولهــا كعاصمــة دولــة متتلــك
البتــرول ،لطاملــا اســتفزتها ككاتبــة
إماراتيــة .فأبوظبــي واإلمــارات وشــعبها
لــم يولــدوا مبالعــق مــن ذهــب لكنهــم
شــعب كــدح وتعــب وعمــل بجــد ليصــل
إلــى مــا وصــل إليــه اآلن بعــد البتــرول،
ليعيــش حيــاة الرفاهيــة التــي يعيشــها.
البتــرول نعمــة تغ ّيــرت معهــا احليــاة فــي
الدولــة مثــل نعمــة األنهــار التــي قامــت
حولهــا احلضــارات فــي البــاد األخــرى
فــي العالــم .ونحــن ككتّــاب يجــدر بنــا
ـعب
الســائدة عنــا كشـ ٍ
تصحيــح الفكــرة ّ
مدلــل ومرفــه .والروايــة هــي إحــدى
الطــرق .أوال لتوثيــق تلــك املرحلــة مــن
احليــاة الصعبــة والشــاقة ثــم لنُــري
العالــم بأننــا شــعب من ّعــم ولكننــا شــعب
فخــور مباضيــه برغــم املشــقة والتّعــب
الــذي عاشــه أجدادنــا.
وتتم ّيــز إصــدارات ناصــر البكــر
الزعابــي باختالفهــا وقربهــا مــن
النفــس البشــرية واملشــاعر اإلنســانية
ويعتقــد بــأن الكتابــة عــن الوالديــن هــي
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مــن أســمى صــور الكتابــة الوجدانيــة.
واألدب العربــي والعاملــي حافــل
باملرثيــات والقصــص وكتــب الســيرة
الذاتيــة التــي تناولــت العالقــات الدافئة
بســماتها اخلاصــة .ورمبــا لعــب الفقــد
دو ًرا حيو ًيــا فــي كتابــة ديــوان "حجــر
النافــذة" عبــر مجموعــة شــعرية تتنــاول
ســيرة والــده رحمــه اهلل مــن البداية إلى
الســرد التّقليــدي،
النهايــة بعيــداً عــن ّ
واألســاليب النّمطيــة .وهــي جتربــة
يعتــ ّز بهــا فــي محاولــة ر ّد اجلميــل
وضحــى
إلــى ك ّل أب كافــح فــي حياتــه
ّ
بالكثيــر مــن أجــل أســرته .فالكتابــة
عــن الشــخوص كتابــة إنســانية راقيــة
مثلمــا كتــب األديــب الراحــل أحمــد
راشــد ثانــي رحمــه اهلل ســيرة والدتــه
فــي كتــاب "ورقــة الســرير" متنــاوالً أدق
تفاصيــل مرضهــا ببراعــة مدهشــة.
يــرى البكــر أن األماكــن هــي البيئــة
اخلصبــة لــكل مبــدع ولــكل مــكان
ذكرياتــه اخلاصــة وتأثيرهــا العميــق.
ـكل موجــز
وقــد حــاول تصويــر ذلــك بشـ ٍ
فــي كتــاب "أشــيائي التــي نســيتها"
والــذي كتبــه حــول األماكــن التــي تعلّــق
بهــا منــذ الصغــر واألماكــن احمل ّببــة إلــى
نفســه .وال زال للمــكان تأثيــره الكبيــر
ترحــل إلــى
علــى ناصــر البكــر فكلمــا ّ
مــكان ولــدت معــه قصائــد متن ّوعــة ،ألن
التقوقــع ال ينتــج إبداعــات مميــزة فــي
املجمــل .مــع اســتثناءات بســيطة .ومــن
يتأمــل أدب الرحــات سيكتشــف أهمية
املــكان ومــدى تأثيرهــا علــى الكاتــب
لذلــك انتعــش هــذا اللــون األدبــي
فــي العقــود األخيــرة وبــرزت أعمــال
شـ ّيقة صـ ّورت ســحر األماكــن بأســلوب
خــ ّ
اب .وعــن الروايــة التاريخيــة
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يقــول البكــر إنــه يعتبرهــا مغامــرة
ش ـ ّيقة ،لكنهــا حتتــاج إلــى إعــداد كبيــر
فــا ب ـ ّد أن يكــون املوضــوع واملضمــون
الفتــاً ،كــي يقــدم الكاتــب علــى كتابــة
روايــة تتنــاول حقبــة تاريخيــة ســابقة.
ـكل جزئــي حقبــة
وقــد تنــاول البكــر بشـ ٍ
العصــر العباســي فــي روايتــه "زمــن
بنــي عاشــق" ،ووجــد أن هنــاك بيئــات
إبداعيــة خصبــة شــرط تو ّفــر عناصــر
موضوعيــة ،وليــس مــن بــاب التّجريــب
فقــط .فال ّروايــات التّاريخيــة يشــترط
أن يكــون لهــا رونــق خــاص .ويعتقــد
البكــر بــأن األندلــس متثــل بيئــة روائيــة
خصبــة للكتابــة وكذلــك العصــر األمــوي
بشــرط توفــر موضــوع مهــم يســتحق
حتويلــه إلــى عمــل روائــي.
ولشــيخة علــي ثالثــة إصــدارات فــي
النصــوص األدبيــة ،آخرهــا بعنــوان
"رســائل محظــورة" .وهــي بانتمائهــا
إلــى مدينــة العــن تقــول إنهــا تــرى
فــي العــن احلضــن الــذي يضمهــا
بذكرياتهــا وأفراحهــا وأحزانهــا
بأحالمهــا وأفكارهــا ،حملتهــا كأم
حانيــة علــى مولودهــا .فــي العــن
عائلتهــا ومدرســتها ومعلموهــا
وأصدقــاء طفولتهــا .مــن العــن بــدأت
الكتابــة وفــي العــن ستســتمر.
تظــن شــيخة علــي أنــه ال ميكــن
فصــل اإلنســان عــن ذاتــه،
والظــروف واألحــداث

التــي عاشــها فــي طفولتــه مؤكــد ســتؤثر
فــي بنــاء شــخصيته وصفاتــه .وتتفــق
شــيخة علــي مــع فكــرة أن الروايــة
وخصوصــا األولــى البــ ّد لهــا مــن أن
حتمــل فــي ط ّياتهــا شــيئا مــن الكاتــب،
صفاتــه ،أحالمــه ومالمــح شــخصيته.
وتــرى بــأن اختــاط الكاتــب بالنــاس
مينحــه أرضــا خصبــة ويضــع بــن يديــه
مزيجــا ثر ّيــا مــن النــاس باختــاف
أنواعهــم ،جنســياتهم ،ظروفهــم،
مشــاكلهم ،ومعاناتهــم .والكاتــب كلّمــا
اتســعت مداركــه وخيالــه ،زادت خبرتــه،
وتســنّى لــه رســم ّ
الشــخوص املختلفــة
عنــه وصفاتــه وعــن محيطــه.
وترغــب شــيخة بكتابــة روايــة تاريخيــة
عــن مدينــة العــن ،عــن بدايــات هــذه
املدينــة مــع إنســان العــن األول ومــا
القــاه مــن صعوبــات ،وأحــداث مختلفــة
خــال احلقبــة الزمنيــة القدميــة.
ابتــداء مبســتوطنات إنســان العــن
األول ومدافنــه التــي ال تــزال شــاهدة
علــى عراقــة وحضــارة هــذه املدينــة
منــذ قــدمي الزمــان.
المصدر :الكاتبة اإلماراتية لطيفة الحاج

فكر و أدب

األشكال التعبيرية وجماليتها
في األمثال الشعبية
ـفاهي يتميــز بكثــرة التدفــق اللغــوي وفــرط اإلحســاس بالتجربــة اإلنســانية ،وهــي
األمثــال الشــعبية فــن شـ
ّ
زاخــرة بأشــكال تعبيريــة تقتــرب كثيــرا مــن مســتوى التعبيــر اللغــوي الفصيــح ،باعتبارهــا ف ّنــا مــن القــول
محب ّبــا إلــى النفــس ،ومتيــل الفطــرة إليــه ،متلمســة احلكمــة التــي تغلفهــا اللغــة اجلميلــة ،املشــبعة إيحــاء،
ولذلــك صرفنــا اجلهــد فــي هــذا الكتــاب إلــى تبــن مالمــح هــذه اجلماليــة فــي األشــكال التعبيريــة املثليــة،
وقــد رصدنــا منهــا؛ االســتخدام املجــازي للمفــردات علــى ســبيل االســتعارة أو التشــبيه أوالكنايــة ،..ومنهــا
مــا يظهــر فــي بنيــة اجلملــة اخلبريــة أو اإلنشــائية للمثــل ،ومنهــا مــا يرتبــط بأشــكال توظيــف املعجــم وجزالــة
األلفــاظ ودالالتهــا الضديــة ،..و منهــا مــا لــه صلــة بخصوصيــات التعبيــر احلكمــي ألنــه ح ّمــال العبــرة و
املغــزى ،ومنهــا مــا يرتبــط بأســلوب اإليحــاء و التضمــن و اإليجــاز ،..ومنهــا مــا لــه عالقــة بالبنــى اإليقاعيــة
التــي مثلــت إطــاراً بنائيـاً وليــس مجــرد زينــة ،فقــد كان للســجع و اجلنــاس و التكــرار وظائــف فنيــة ودالليــة
وجماليــة متداخلــة فــي القــول املثلــي الشــعبي ،فهــي تفيــد املعنــى مــن جهــة التأكيــد أو املبالغــة ،..كمــا تشــد
انتبــاه املتلقــي إلــى جزئيــة مــا؛ تُعليهــا و تقــرع بهــا اآلذان ،فترهــف بهــا األســماع ،فيخلــد معنــى املثــل فــي
الذاكــرة مــن خــال عبارتــه و أســلوبه.
المصدر :عائشة علي الغيص الزعابي
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القضاء والمجتمع

تعزيـز األمن الفكري لمــــ
إن تراجــع ثقافــة احلــوار وغيــاب األمــن الفكــري أ ّدى إلــى تفاقــم بعــض
ّ
الظواهــر االجتماعيــة الســلبية؛ ومنهــا علــى ســبيل املثــال ظاهــرة التّطــرف،
الــذي أدى إلــى تهديــد مســتقبل اإلنســان ومجتمعــه ،فالتّطــرف ظاهــرة عامل ّيــة
ال ترتبــط بديــن أو جنــس أو دولــة ،بــل هــي ظاهــرة اجتماعيــة عامل ّيــة يشــترك
ممــن لديهــم انحــراف فــي
فيهــا أشــخاص مــن مختلــف الديانــات والثقافــات َ
ّ
أن
التّفكيــر ،وعــدم تقبــل احلــوار والتعايــش مــع اآلخريــن بســام ،وال شــك ّ
األســباب الكامنــة وراء ّ
تفشــي هــذه الظاهــرة ترجــع أساســا إلــى جمــود فــي
الفكــر ،وعــدم تق ّبــل الــرأي املخالــف ،ومــن ثــ ّم عــدم تق ّبــل اآلخــر ،وأيضــا
االفتقــار إلــى أدب احلــوار ،واجلهــل بعــدم فهــم الوســط ّية واالعتــدال والتعايــش
الســلمي مــع مختلــف اجلنســيات.
ّ
إن حتقيــق األمــن الفكــري فــي املجتمــع مــن أهــ ّم وســائل مكافحــة التّطــ ّرف
ّ
واإلرهــاب ،ولذلــك فكلّمــا اختــل األمــن الفكــري فــي املجتمــع تفاقمــت
ظاهــرة الفكــر املتطــ ّرف ممــا يــؤدي إلــى اضطــراب املجتمــع وانحرافــه
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مــن خــال التّحريــض علــى العنــف
أو اإلرهــاب أو التّمييــز العنصــري
أو التّطــ ّرف أو اجلرائــم ضــد
إن انتشــار مثــل هــذا
اإلنســانية..إلخّ ،
ميــس بالنظــام العــام للدولــة
الفكــر
ّ
ويخـ ّل بــه ،ومــن شــأنه إثــارة النّعــرات
ـض علــى الكراهيــة فــي
القبليــة واحلـ ّ
ّ
املجتمــع ،مــع مــا تخلفــه مــن هــدم
لثقافــة التســامح والتعايــش التــي
تدعــو إليهــا املواثيــق والقــرارات
األمميــة ،وتعزّزهــا التشــريعات
والقوانــن الدوليــة والوطنيــة.
ولتعزيــز األمــن الفكــري ســنّت دولــة

ــواجهة التطرف
اإلمــارات تشــريعات تهــدف إلــى
مواجهــة الفكــر املتطــ ّرف ،منهــا
قانــون مكافحــة التمييــز والكراهيــة
رقــم ( )2لســنة  ،2015وقانــون
مكافحــة جرائــم تقنيــة املعلومــات
رقــم ( )5لســنة  ،2012وقانــون
مكافحــة اجلرائــم اإلرهابيــة رقــم
أن تعزيــز
( )7لســنة  ،2014كمــا ّ
األمــن تعتبــر مســؤولية مشــتركة بــن
مختلــف املؤسســات املجتمع ّيــة فــي
الدولــة ،كاملؤسســات التعليميــة مــن
خــال مراجعــة املناهــج التعليميــة
التــي هــي مك ّملــة لــدور األســرة فــي

تربيــة األبنــاء علــى الســلوك التربــوي
احلســن وإبعادهــم عــن الفكــري
املنحــرف ،وكذلــك املؤسســات
الدينيــة مــن خــال برامجهــا الدينيــة
كخطبــة اجلمعــة مــن أجــل توعيــة
املجتمــع مــن خطــر االنحــراف
الفكــري ،وأيضــا البرامــج اإلعالميــة
التــي تبــثّ التّوعيــة للحفــاظ علــى
ســامة األمــن الفكــري لألبنــاء؛ ألن
العقــل هــو منــاط التكليــف فــإذا فســد
فســدت األُســر واملجتمعــات والــدول.

التطرف
ظاهرة عالمية
ال ترتبـط بديـن
أو جنـس أو
دولـة

المصدر :القاضي الدكتور عبد الناصر الشحي
رئيس محكمة الفجيرة االتحادية االبتدائية
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تراث و حضارة

الغوص
على اللؤلؤ
مـ ّر بنــا ســاب ًقا كيــف تراجعــت التّجــارة احملليــة لســكان اإلمــارات ،وخاصــة جتــارة
النقــل البحــري التــي تقلّصــت بشــكل واضــح متأثــرة بدخــول وســائل املواصــات
احلديثــة املتم ّثلــة بالســفن البخاريــة األوروبيــة التــي أحدثــت حتــ ّوالت كبيــرة
فــي حركــة النّقــل التّجــاري البحــري ،وقــف أمامهــا ّ
جتــار املنطقــة عاجزيــن
عــن مجــاراة مــا حــدث .وبالتالــي لــم يكــن لديهــم مــن خيــار ســوى التّك ّيــف مــع
األوضــاع التــي اســتج ّدت ،والعــودة إلــى ممارســة مهنــة الغــوص علــى اللؤلــؤ
باعتبارهــا اخليــار الوحيــد املتبقــي؛ لــذا انكبــوا علــى العمــل بالغــوص علــى
اللؤلــؤ وأصبحــت املهنــة الرئيســة األولــى جلميــع فئــات املجتمــع ،كمــا أصبحــت
املصــدر األهــم للدخــل للســكان فــي املجتمــع.
تاريــخ مهنــة الغــوص في املنطقة:
مهنــة الغــوص علــى اللؤلــؤ ،ليســت مهنــة جديــدة علــى املنطقــة ،فهــي مــن
املهــن التــي عرفهــا ســكان اإلمــارات منــذ القــدم ،إذ زاولوهــا بح ًثــا عــن الآللــئ
منــذ عصــور ماضيــة ،وقــد كان هــذا النــوع مــن النشــاط التّجــاري أحــد أكبــر
األنشــطة الرئيســة املعروفــة لديهــم .حيــث شـ ّكل القاعــدة األساســية فــي حياتهم
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االقتصاديــة ،وذلــك عندمــا اســتعملوا
اللؤلــؤ كأحــد املواد املهمــة في تبادلهم
التجــاري مــع األســواق العامليــة مــن
أجــل احلصــول علــى مختلــف املــواد
الغذائيــة واالســتهالكية التــي تفتقــر
إليهــا املنطقــة آنــذاك.
وقــد اشــتهرت ســواحل منطقــة
اإلمــارات بوجــود أجمــل الآللــئ
وأجودهــا ،وكانــت املوانــئ الصغيــرة
املنتشــرة علــى طــول اجلــزر عبــارة
عــن مغاصــات للؤلــؤ .كمــا تعـ ّد منطقة
اإلمــارات أحــد مراكــز تصديــر
اللؤلــؤ ،وكانــت مدينتــا لنــدن وباريــس
مــن أشــهر املــدن التــي تســتورد اللؤلــؤ

مــن منطقــة اخلليــج العربــي والــذي
كان كمــا ب ّينــا يعــ ّد أفضــل لؤلــؤ فــي
العالــم واألغلــى قيمــة.
ازدهــار مهنــة الغــوص علــى اللؤلــؤ فــي
اإلمارات
علــى الرغــم مــن الكســاد الــذي مـ ّرت
بــه املنطقــة منــذ الربــع األخيــر مــن
القــرن التاســع عشــر ،وحتــى منتصــف
القــرن العشــرين ،والــذي أدى إلــى
فقــدان جميــع املوانــئ الواقعــة علــى
طــول الســاحل وأهميتهــا ،ممــا
نتــج عنــه تقليــص حجــم التجــارة
أن جتــارة اللؤلــؤ منــت
احملليــة .إال ّ
بعــد أن اجتــه اجلميــع للعمــل فيهــا،
فقــد اعتمــد الســكان بشــكل كبيــر
عليهــا ،وأصبحــت تشــ ّكل مصــدر
الــرزق األول واألهــم لهــم فــي تلــك
احلقبــة مــن الزمــن .وأصبحــت علــى
درجــة مــن األهميــة لــك ّل العاملــن
بهــا ،كمــا مثلــت أهميتهــا مصــد ًرا
ليســت لألفــراد فــي املجتمــع فقــط
بــل احلكومــات احملليــة أيضــاً ،مبــا
يعــود عليهــا مــن الدخــل الضريبــي
املفــروض علــى ســفن الغــوص ،حيــث
أن امليزانيــة الســنو ّية لــكل إمــارة
أصبحــت تعتمــد بالدرجــة األولــى
علــى مــا يصــدر مــن إنتــاج اإلمــارة مــن
اللؤلــؤ إلــى اخلــارج .وكمــا هــو معلــوم
فــإن اإلمــارات فــي ذلــك الوقــت لــم
ّ
ّ
يكــن لهــا إنتــاج ســلعي آخــر يشــكل
مــوردا للميزانيــة املاليــة يســتطيع
أن يعتمــد عليهــا احلــكام لتغطيــة
اإلنفــاق أو اإليفــاء باملســتلزمات التــي
حتتاجهــا إمارتهــم.
وباإلضافــة لكــون الغــوص أصبــح

مصــدر دخــل لألفــراد واحلــكام،
ً
أيضــا مصــد ًرا للتّجــار
أصبــح
الذيــن يقــوم عليهــم اقتصــاد اإلمــارة
مبــا يوفرونــه مــن بضائــع وســلع
اســتهالكية ،تعتمــد علــى توافــر
الســيولة التــي تد ّرهــا عليهــم مهنــة
الغــوص علــى اللؤلــؤ .حيــث اكتســبوا
مكانــة كبيــرة لــدى حــكام اإلمــارات
آنــذاك ،وصــار لهــم دورهــم فــي
الشــؤون الداخليــة فــي إمارتهــم ،وقــد
ملــع مــن هــؤالء أســماء عديــدة مثــل
خلــف العتيبــة وابنــه أحمــد وحامــد
بــن بطــي فــي أبــو ظبــي وابــن دملــوج
والشــيخ مانــع بــن راشــد وســالم بــن
مصبــح وابــن بيــات وابــن بــدور فــي
دبــي ،وابــن درويــش وحميــد بــن
جامــل وعلــي احملمــود فــي الشــارقة
وابــن لوتــاه فــي عجمــان وناصــر بــن
راشــد فــي أم القيويــن ،وغيرهــم.
مواســم الغوص على اللؤلؤ
كان الغــوص علــى اللؤلــؤ فــي منطقــة
اخلليــج واإلمــارات ،يتكــ ّون مــن
مواســم عــ ّدة عرفهــا أهــل اإلمــارات

اشــتهرت
ســواحل منطقــة
اإلمارات بوجــود
أجمــل الآللئ
وأجودهــا
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كموســم غــوص "املجنــي" وغــوص
"البــرد" وغــوص" الــردة" وغــوص
أن أشــهرها مــا كان يعــرف
"إرديــده" إال ّ
بــه الغــوص الكبيــر ،أو مــا يســمى
محل ًيــا "بالغــوص العــود" أو الغــوص
الكبيــر .إذ أن الغــوص الكبيــر تــزداد
أهميتــه ،ألن إيراداتــه كانــت تشــ ّكل
العمــود الفقــري ملــا يســمى اليــوم
بالدخــل القومــي ،وكان أهــل اإلمــارات
يطلقــون علــى اليــوم األول مــن مواســم
الغــوص الكبيــر "بالدشــة" أو "الركبــة"
أي ركــوب الســفينة وتوديــع األهــل،
ويطلقــون علــى اليــوم الــذي ينتهــي فيــه
موســم الغــوص الكبيــر ،والــذي تعــود
فيــه الســفن إلــى الشــاطئ "القفــال".
اإلعــداد لرحلة الغوص:
كان اإلعــداد لرحلــة الغــوص الكبيــر
يتــ ّم قبــل موســم الغــوص بحوالــي
شــهر تقريبــا؛ حيــث يقــوم "النوخــذة"
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البحــارة
بشــراء لــوازم الرحلــة واختيــار ّ
وتوقيــع "البــروة" معهــم أي مــا يشــبه
عقــد العمــل ،كمــا يدفــع لهــم ُســلفة
ماليــة مقد ًمــا لشــراء حاجيــات أســرهم
التــي يحتاجونهــا طيلــة املوســم ،وهكــذا
تــدب حركــة نشــطة فــي األســواق
ّ
البحــارة مبســاعدة
ـوم
ـ
يق
ـم
ـ
ث
ـوت.
ـ
والبي
ّ
األهالــي بعمليــة إنــزال الســفن إلــى
البحــر قبــل بــدء املوســم بشــهر؛ لكــي
تتشــبع أخشــاب الســفن باملــاء ،وتأخــذ
وضعهــا الطبيعــي بعــد جفــاف طويــل
علــى اليابســة .وغالبــاً مــا تتــم هــذه
العمليــة وســط احتفاليــة خاصــة تتــردد
فيهــا األهازيــج الشــعبية واألدعيــة
واألمنيــات مبوســم موفــق .وبعــد
أن تتشــبع أخشــاب الســفن مبيــاه
البحــر تأخــذ وضعهــا الطبيعــي قبــل
أن تقلــع مــع بدايــة موســم الغــوص.
وعندمــا حتــن ســاعة اإلقــاع يخــرج

أهــل املنطقــة عــن بكــرة أبيهــم لــوداع
بحارتهــم فــي مشــهد وداعــي حزيــن،
ّ
ً
ثــم ترفــع الســفن علمــا أســود اللــون
يســمى" النــوف" يكــون مبثابــة شــارة
بــدء املوســم.
بعــد ذلــك تبــدأ ســفن الغــوص فــي
التوجــه إلــى عــرض البحــر ،باجتــاه
ّ
مغاصــات اللؤلــؤ والتــي تعــرف
"بالهيــرات" فــي أســطول كبيــر مســتقل
قــد يضــم أحيانـاً  100ســفينة ،وتســمى
قافلــة الســفن تلــك "ســنيار" ،ويقــود كل
ســنيار أميــر غــوص ،عــادة مــا يكــون
ذا خبــرة فــي أمــور البحــر واملالحــة
والفلــك ،يعــن لهــذه الغايــة ،ويســمى
"الســردار" وغالب ـاً مــا مييــز كل ســنيار
بعلــم خــاص أو رايــة خاصــة تــدل علــى
اإلمــارة أو املنطقــة التــي يتبعهــا.
وحينمــا ترتفــع أشــرعة ســفينة أميــر
الغــوص علــى الصــواري تبــدأ ســفن

الغــوص األخــرى برفــع أشــرعتها
كتقليــد متبــع ،وتظــل مبحــرة خلــف
ســفينة األميــر ،حتــى تصــل إلــى املــكان
الــذي يوجــد بــه مغاصــات اللؤلــؤ
والــذي يعــرف محليــاً "بالهيــرات" ثــم
تتــوزع تلــك الســفن علــى املغاصــات
للبــدء فــي عمليــة الغــوص واســتخراج
اللؤلــؤ.
الغ ّواص:
طريقــة العمــل والبدء بالغوص:
عــادة مــا تبــدأ عمليــة الغــوص مــن
بعــد شــروق الشــمس وتتوقــف قبــل
مغيــب الشــمس بســاعة تقريبــاً.
البحــارة عــادة الوقــت بعــد
ويقضــي
ّ
صــاة الفجــر وقبــل طلــوع الشــمس،
أي قبــل بــدء الغــوص فــي فتــح احملــار
الــذي مت اصطيــاده باألمــس بســكاكني
معقوفــة تعــرف "باملفلقــة" وتتــ ّم هــذه
العمليــة بإشــراف النوخــذة الــذي
يتولــى مســؤولية حفــظ اللؤلــؤ بعــد
اســتخراجه مــن احملــار وتســجيل
أوزانــه وأوصافــه.
قبــل النــزول إلــى قــاع البحــر يتجــرد
الغــ ّواص مــن كل مالبســه إال مــا
يســتر بــه عورتــه ،ويســ ّد فتحــات
أنفــه مبشــابك متنــع تســرب املــاء
إليــه ،تعــرف "بالفطــام" ويســد أذنيــه
بقطــن صوفــي أو بشــمع عســل النحــل،
ويرتــدي واقيــات أصابــع مصنوعــة مــن
اجللــد تســمى"خبط" ويلبــس ســرواالً
صغيــراً يســمى "شمشــوال" ويكــون مــن
القمــاش ،ويعلــق ســلة صغيــرة فــي
رقبتــه تســمى "الديــن" مصنوعــة مــن
احلبــال علــى هيئــة نصــف كــرة فتحتهــا
محاطــة بطــوق عيــدان شــجر الرمــان

تســتخدم جلمــع احملــار.
وملســاعدة الغــواص علــى
النــزول الســريع للقــاع
يضــع ثق ـ ً
ا مــن احلجــر
أو الرصــاص يثبــت فــي
يســمى"الزبيل".
حبــل
وعنــد الوصــول إلــى
قــاع البحــر ،يزيــح
عــن
الغــواص
قدمــه ذلــك الثقــل
فيســحبها "الســيب"
يتعامــل
الــذي
معــه مبهــارة فــي
النــزول والرفــع
مــن قــاع البحــر
بعــد انتهــاء املهمــة،
فيهــ ّز احلبــل فيســحبه
" الســيب" إلــى أعلــى ســطح
ا لبحــر .
ولــم يكــن الغــ ّواص يأخــذ نفســاً
عميقــاً قبــل العــودة للغــوص فــي قــاع
البحــر ،كمــا يعتقــد الكثيــرون ،لكنــه
يكتفــي فــي واقــع األمــر بالتنفّــس
بعمــق ملــدة دقيقــة أو دقيقتــن ،قبــل
أن يأخــذ نفســاً خفيفــاً ويغــوص،
ومبجــرد وصولــه إلــى قــاع البحــر يبــدأ
فــي جمــع احملــار ،ويكــ ّرر الغــواص
تلــك العمليــة مــا بــن ســاعتني وثــاث
ســاعات يوميــاً ،يغــوص خاللهــا مــن
 70إلــى  100مــرة ،وغالبـاً يســتغرق كل
غطســة مــا بــن  40-70ثانيــة ،وهنــاك
مــن يســتطيع البقــاء حتــت املــاء أكثــر
مــن دقيقــة.

اإلعداد لرحلة
الغـوص الكبيـر
يتم قبل موسم
الغوص بحوالي
ً
شهر تقريب�ا

المصدر :كتاب التجارة في اإلمارات قديماً /
تأليف د .عبدالله سليمان المغني
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اإلبل مالزم العرب
ورفيق دربهم
إعداد  :أسرة التحرير
لإلبــل مكانــة مم ّيــزة عنــد العــرب وفــي تاريخهــم وتراثهــم ،وتعــود مكانتهــا إلــى آالف الســنني،
حيــث اعتبــر ا ّ
جلمــل مــازم للعــرب فــي حياتهــم وحلّهــم وترحالهــم ،ملــا
حبــاه اهلل مــن قــدرة علــى احليــاة فــي الصحــراء ،والتك ّيــف مــع طبيعتهــا
القاســية ،مبــا فيهــا مــن احلــ ّر الشــديد ونــدرة امليــاه ،حتــى ُعــرف فــي
صفحــات التاريــخ باســم "ســفينة الصحــراء" ،باإلضافــة إلــى قدرتــه علــى
احليــاة فــي املناطــق اجلبليــة وحت ّمــل ّ
الطقــس البــارد ،فهــو مــن أقــدم
احليوانــات التــي استأنســها اإلنســان ،واســتطاع أن يســخّ ره خلدمتــه
فــي حمــل األثقــال ونقلهــا مــن مــكان إلــى مــكان ،وكوســيلة مواصــات،
فاجلمــل يســتطيع أن يحمــل مــن  250إلــى  300كيلوغــرام ،وأن
ينهــض مــن مكانــه وهــو يحمــل هــذه احلمولــة.
أيضــا حبــاه اهلل خاصيــة فريــدة ال تتوافــر لــدى غيــره مــن
احليوانــات ،وهــي مقدرتــه علــى حت ُّمــل العطــش ،وتفســير هــذه
ألن ا ّ
جلمــل مــن احليوانــات التــي تختــزن الطعــام
اخلاصيــة ّ
الــذي تأكلــه ،وتعــود الجتــراره عندمــا تشــعر باجلــوع ،ومضغــه
مــرة أخــرى ،وهــو مــا يعطيــه القــدرة علــى حت ّمــل اجلــوع
والعطــش أيضــاً .ويقــوم بشــرب كميــة كبيــرة مــن املــاء عنــد
شــعوره بالعطــش تصــل إلــى  180لتــراً ،فينتفــخ جســمه
كمــا تنتفــخ كريــات دمــه وتصبــح كرويــة دون أن تنفجــر،
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علــى عكــس ســائر الكائنــات ،كمــا
يتميــز جســمه بأنــه ال يفــرز اليوريــا
(البولينــا) ضمــن مــا يفــرز مــن بــول،
بــل يعــاد بناؤهــا مــن جديــد لتتحــول
إلــى بروتينــات بفعــل بكتريــا خاصــة
موجــودة فــي معــدة اجلمــل .
لنتعــرف أكثــر علــى أنواعــه ،تربيتــه
 ،وارتباطــه بأيــام آبائنــا وأجدادنــا
أجــرت " مجلــة الفجيــرة" هــذا اللقــاء
مــع عــدد مــن مالكــي اإلبــل "البــوش"
كمــا يطلــق عليــه فــي لهجتنــا احملليــة،
حيــث اســتخدمه اآلبــاء واألجــداد
للتنقــل ونقــل البضائــع والتجــارة
 ،ومــع قيــام االحتــاد اهتــ ّم الشــيخ
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ط ّيــب
اهلل ثــراه باحملافظــة علــى التــراث
وتقــدمي الدعــم ملالكــي املواشــي
واالهتمــام بالثــروة احليوانيــة ملــا لهــا
مــن أهميــة فــي املجالــن االقتصــادي
واالجتماعــي ،كمــا اهتــم البعــض
مــن أهالــي الفجيــرة بتربيــة البــوش
والــركاب" ،البــوش" تُر ّبــى للتنقــل
واالســتفادة مــن لبنهــا وحلومهــا ،أ ّمــا
ال ـ ّركاب فهــي التــي تُســتخدم للركــوب
وســباقات الهجــن  ،وتواجــدت اإلبــل
فــي عــدة مناطــق مــن إمــارة الفجيــرة،
منهــا منطقــة البثنــة  ،احفــره،
الفرفــار ،احليــل  ،ثوبــان  ،الطويــن
 ،الصــرم  ،حبحــب ،مــدوك ،احلنيــة،
والســيجي.

تتغــذى اإلبــل ســابقاً مــن املراعــي
علــى نباتــات موجــودة فــي البيئــة مثــل
الرمــث  ،الســدر ،الســمر  ،احلمــض
 ،الســمانا ،والشــوع ،وهــو نــوع مــن
أنــواع (املورينجــا) ،أمــا اآلن يســتخدم
مالكــو اإلبــل فــي تغذيتهــا العلــف
املســتورد  ،البرســيم ،الســبوس،
الشــعير  ،الزغــب ،واملســيبلو ،ويتــ ّم
تقدميهــا لهــا علــى فترتــن خــال
الصبــاح واملســاء ،وتســمى وجبــة
الصبــاح "املضحــى" والتــي تعطــى
لإلبــل عنــد شــروق الشــمس بعــد
عودتهــا مــن " املســراح" وهــو الوقــت
الــذي يطلقهــا فيــه مالــك اإلبــل
للمشــي قبــل شــروق الشــمس ،أمــا
فــي املســاء فتســمى وجبــة الطعــام
" املعشــى " ويكــون وقتهــا قبــل وقــت
مغيــب الشــمس .
تتأقلــم اإلبــل بحســب البيئــة التــي
تعيــش فيهــا ،فالبعــض منهــا يعيــش
فــي اجلــو احلــار ،وأنــواع أخــرى
تعيــش فــي اجلــو البــارد ،كمــا تتأثــر
باألحــوال اجلويــة املصاحبــة ملــكان
عيشــها وتصيبهــا بعــض األمــراض
منهــا :

 مــرض اجلمــرة اخلبيثة مرض الســعار مــرض املثقبيات مــرض اجلدري احلمــى الصيفيةلإلبــل مســميات خاصــة عنــد البــدو
بحســب عمرهــا ونوعهــا وحالتهــا،
منهــا :
تســمى الناقــة مــن عمــر ســنة إلــى
ســنتني "مفــرودة" ويأتــي ترتيــب
مســماها كالتالــي :حــوارة ،فطيمــة،
حجــة ،جليــة ،يذاعــه ،ثنيــة ،وحايــل،
وفــي هــذه املرحلــة تكــون جاهــزة
للتــزاوج .
أمــا البعيــر فيســمى حــوار لغايــة عمــر
الســتة شــهور ومــن ث ـ ّم قعــود ،فطيــم،
حــج ،يــذع ،ثنــي ،جلــي ،وعنــد ظهــور
أنيابــه يطلــق عليــه اســم ّفلــب .
المصدر  :علي محمد بن قدور اليماحي
علي عبدالله الفيل اليماحي
حميد بن قدور اليماحي
سيف محمد بن قدور اليماحي
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الشاعرة
الشاعرةجمعة
فاطمة
فرحان جمعة
فاطمة جمعة
فرحان
فرحان
لدت شــاعرتنا في منطقة (مربح) التابعة إلمارة الفجيرة.
ُو ْ
ّ
مربــح املدينــة الســاحلية املطلــة علــى خليــج عمــان مــن
اجلهــة الشــرقية والتــي تتم ّيــز بنواحيها الســاحلية الســاحرة
خالصــا حيــث تتأ ّلــق
والهادئــة ،ممــا يضفــي عليهــا رون ًقــا
ً
بوجودهــا مــا بــن البحــر واجلبــال واملــزارع التــي تتواجــد
بالقــرب مــن الشــاطئ والتــي بدورهــا لعبــت دو ًرا بــارزًا فــي
اإلبداعــات املتد ّفقــة للشــاعرة ،وقــد تأثــرت الشــاعرة فــي
كتاباتهــا ّ
بالشــاع َرين اإلماراتيــن حمــد خليفــه أبــو شــهاب
ومانــع ســعيد العتيبــة.
عملــت الشــاعرة مســاعدة مديــرة مدرســة فــي إحــدى
مــدارس وزارة التربيــة والتعليــم ،وختمــت عامهــا األخيــر
قبــل التقاعــد بخــوض جتربــة رائعــة بإنتــاج نــص مســرحي
ومشــاركتها فــي مســابقة مســرحة املناهــج حيــث فــاز لديهــا
املمثــل الثانــوي فــي املســرحية باملركــز األول بترشــيح مــن
جلنــة التحكيــم التــي تضــم الفنــان أســعد فضــة والفنــان
خالــد البنــاي والفنــان خليفــة التخلفــه.
لقــد خاضــت الشــاعرة جتربــة العمــل التّط ّوعــي فــي عـ ّدة
مجــاالت ومؤسســات ،مشــاركة لهــم بقصائدهــا املتنوعة في
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شــتى أنشــطتهم وخاصــة التحفيزيــة واإلرشــادية.
وتقــول الشــاعرة " :كلنــا يعشــق اإليجابيــة والتفــاؤل ويضــع آمالــه
اجلميلــة فــي القــادم مــن حياتــه" ،ومــن هنــا اختــارت الشــاعرة
لقبهــا (يــراع األمــل) واليــراع هــو القصــب الــذي تُتخــذ منــه
ً
نابضــا باإليجابيــة ،ويبــوح بالتفــاؤل،
األقــام .فــكان قلمهــا
ّ
وكانــت ومازالــت بنــات أفكارهــا حتلــق فــي ســماء األمــل بعيـ ًدا
عــن اليــأس ليتنــ ّوع نظمهــا للقصائــد بــن الفصيــح والنبطــي
ليشــمل جميــع املناســبات.
ترحب مبتابعيها مع ّرفة بنفسها قائلة:
وهاهي الشاعرة ّ
ال وسه ً
أه ً
ال باأللوف
في محفل بأحلى احلروف
فيه الآللئ ترتقي
ونبدع لكم أحلى الوصوف

من الفجيره تنحدر
وتهدي لكم شعر شغوف
من فاطمه وكل األهل
من نسل فرحان العطوف
احلدائــق الغنــاء ليســت فقــط احلدائــق
التــي نراهــا فــي الطبيعــة ذات البســاط
األخضــر والزهــور املتناغمــة ،بــل مــن
املمكــن أن تكــون احلصــة الدرســية فــي
الصــرح املدرســي حديق ـ ًة غ ّنــاء تغــرس
زهورهــا معلمة اللغــة اإلجنليزية املتألقة
مــن أرض النيــل بأســلوبها الراقــي ،فكان
اإللهــام الــذي زار الشــاعرة لتنظــم أول
قصيــدة لهــا فــي مســيرتها الشــعرية فــي
املرحلــة الثانويــة فكانــت هــذه األبيــات:
سوزان واإلبداع أنت شذاه
بوركت يا نبع العطاء الزاكي
حديقة التعليم أنت أساسها
نبع تفرد واقتضى إلهامي
شكراً لك يا زهرتي وأميرتي
شكراً أقدمها بكل حنان
درســت الشــاعرة فــي مدرســة مربــح
وأكملــت دراســتها الثانويــة فــي إمــارة
الفجيــرة ،ومنهــا انطلقــت لتكمــل
دراســتها فــي جامعــة اإلمــارات
متخصصــة فــي اللغــة العربيــة التــي
أثــرت لديهــا مخزونهــا اللغــوي.
ْ
أصبحــت معلمــة فــي مدرســة مربــح،
وقــد أبــت إال أن تــر ّد اجلميــل ملنطقتهــا
التــي ترعرعــت فيهــا ونظمــت قصيدتهــا
التــي حتكــي ارتباطهــا كمعلمــة بالقلــم
والتصحيــح وجســدت حيــاة املعلــم مــن
خــال األبيــات التاليــة:
مدرستي مربح تكفيني
وبروح العلم سترويني

احلس ولم تبخل
ألهبت
ّ
بعبير الفوز تهاديني
يا مدرستي أنت فخري
أنت نبراسي ويقيني
أنت َعل َ ٌم ،تا ٌج وهدى
قد َكلَّ َل عقلي وجبيني
في مدرستي ِعل ْ ٌم وبها
قلب باجلِ ِّد يصافيني
ٌ
وكتبــت الشــاعرة فــي حفــات تخــ ّرج
الطــاب اإلماراتيــن والبحرينــن مــن
الروضــة ومــن الثانويــة العامــة،
وتغنــت فــي أشــعارها باللغــة كعشــيقة
لقلبهــا ولــم تنــس تــراث األجــداد حيــث
مجدتــه قائلــة:
ّ
جينا نسلم ونرفع من الفخر رايه
ونحكي سوالف أبدعوها األوليني
ناس لهم في منبع الطيب غايه
عشقوا تراث ا َ
جلد وباجلِ د ماشني
ويا زِ يْ ْن كل احلِ رف في عصرهم آيه
في محفل العز خلفوها على الهاوين
كمــا ســاهمت الشــاعرة فــي أصبوحــات
وأمســيات شــعرية فــي أماكــن مختلفــة
مــن الدولــة .ســاهمت فــي مســابقات
شــعرية علــى مســتوى إمــارة الفجيــرة
ومنهــا املســابقة الشــعرية الســابعة
حتــت شــعار (نحــو غــد أكثــر إشــرا ًقا)
لألطفــال  .2003وعلــى مســتوى الدولــة
ســاهمت مــع وزارة الثقافــة والشــباب
وتنميــة املجتمــع فــي أبــو ظبــي فــي
مســابقة اليــوم الوطنــي  36الــرد علــى
قصيــدة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم بعنــوان (أعيــاد بــا
ميــاد)

خاضت الشاعرة
تجربة العمل
التطوعي فـي
عـدة مجـاالت
ومؤسسات

ساهمت الشاعرة
في أصبوحات
وأمسيات
شــعرية في أماكن
مختلفة من الدولة
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فكتبت الشاعرة:
يا ناس هذي بالدي هي شذا األجداد
َّاع ْه
وصن َ
فيها سبع من آللي العز ُ
أس ْسها زايد وكلنا أشهاد
لبالد َّ
واعه
في كل حلظه يا رب تعيش مِ ْط َ
أمجاد َس َّط ْرها فيها ويا ِحلُو األمجاد
وباالحتاد أقبلت عروس منصاعه
لــم تقتصــر كتابــات الشــاعرة وقصائدها
علــى داخــل الدولــة بــل ســافرت بهــا
خــارج الدولــة حيــث ألقــت فــي 2005
قصيــدة (يبيلــه قيــاده) أمــام الشــيخة
فريحــه الصبــاح -رحمهــا اهلل -فــي
مؤمتــر القيــادة اخلامــس فــي الكويــت
كمــا كتبــت قصيــدة (فرحــة عيــد)
مبناســبة اليــوم الوطنــي البحرينــي
بتاريــخ 14/12/2005
أ ًيا بحرين هذا يوم عيد
جتلى للبرايا فيا قدير
ِ
أعد أعيادهم واحفظ إلهي
ملوكا تُ ِّوجوا فهو العبير
توقفت عن كتابة القصائد فترة الدراسة
اجلامعيــة ليلتقــي فكرهــا بالنصــوص
املســرحية وبعــد التخــرج توجهــت للتنويــع
بــن كتابــة املقــاالت املجتمعيــة الهادفــة
والقصائــد اخلاصــة باملناســبات املتنوعة
ونشــرها منــذ عــام  2009فــي جريــدة
اخلليــج (بريــد الق ـ ّراء)
ومــن قصيــدة (خيــر الــورى) عــن
الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم فــي 9
مــارس : 2009
زعموا سلوتك يا رسولي فاسمعوا
در ًرا لوصف املرسل العدنان
صلى اإلله عليك يا خير الورى
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َع َّد البرايا في ُذ َرا األكوان
أ ُ ْر ِسل ْ َت بالقرآن تدعو هادياً
فتقزّمت أطماع كل زمان
وعندمــا عــاد الشــيخ خليفــة  -رحمــه
اهلل  -مــن رحلــة عــاج كتبــت الشــاعرة
قصيــدة (يحفظــك رب الســما) التــي
نشــرت فــي جريــدة اخلليــج بتاريــخ
26/9/2010
مرحبا بالفارس اللي عاد وصار
سيره للشعب الذي به افتخر
ولد زايد شيخنا يا مرح َبا
بك خليفة يحفظك رب البشر
دارنا ازدانت وكل الشعب حار
كيف يهني شيخنا في هاخلبر
وقــد كان للمعلــم فــي يومــه العاملــي
نصيــب جميــل مــن أبيــات الشــاعرة فــي
قصيــدة (حتيــة للمعلــم) والتــي نشــرت
بتاريــخ 6/10/2010
نُهدي حتية حبنا ملعلم
أفنى القرون خلدمة التعليم
مترجم
هو زادنا قد صار خير
ٍ
بحب في ُربا التقييم
يسعى ٍ
أي تب ُّر ٍم
يُ ْرضي اإلله بغير ّ
ِحلَّةِ التَّكرمي
يَبْني العقو َل ب ُ
كمــا نشــرت لهــا مجلــة شــرطة الفجيــرة
قصيــدة (أغلــى البشــر) والتــي خصــت
فيهــا والدتهــا رحمهــا اهلل التــي كانــت
تشــجع الطمــوح لديهــا:
عال ٌم ِ
أنت وبح ٌر مِ ْن ُد َر ْر
الس ْم ْر
كيف ال أرجو لك طول َّ
أَبْدِ عي في ظل َر ْك ِب السائ ِِريْ ْن
وانثُري إنتاجك بني البشر

اسمني
ُحل ْ َوةٌ أَنْ ِت َك ُع ْودِ اليَ َ
بَ ْه َج ٌة ِ
أنت ِلنَفْسي واألُ َس ْر
وكتبــت عــن شــهر الروحانيــة رمضــان
اخليــر فقالــت:
رمضا ُن جاء أَ َس َّرنا لُقياهُ
ال وسه ً
أه ً
ال باألُجورِ معاهُ
أه ً
أج ُرها
ال وم ْر َحى بالعبادة ْ
وب رِ َ
يَ ْر َقى ِل َر ٍّب في ال ُقل ُ ِ
ضاهُ
أمــا عــن وفــاة صاحــب القلــب احلنــون
الشــيخ خليفــه بــن زايــد  -رحمــه اهلل -
 2022فقــد كتبــت مرثيــة (بصمــة وأثــر)
تقــول فيهــا:
قالوا رحل ،قلت اخلبر ما به يقني
كيف يرحل من ترك بصمة وأثر؟!
دمعة احلزن ،مع خوف وحنني
وحسرةٍ في القلب مع صدمة خبر
ما رحل من خلَّف أقوال احلكيم
ما رحلِ ،صيتَه َ
فخ ْرنا والعِ بَر
وأع ـ ّدت مســودة ديوانهــا املنتظــر (شــذا
اليــراع) باحثــة عن دار نشــر تتبنى نشــره
وحتتــوي هــذا اإلصــدار واملولــود البكــر
ليصــل للعالــم ويــرى النــور؛ وليفتــح آفاقاً
جديــدة إلصــدارات أكثــر وأجمــل.
المصدر :الشاعرة فاطمة جمعة فرحان

في رثاء خليفة بن زايد آل نهيان
في جنة اخللد
ـش َّ
"أنعــي إلــى َّ
ـعب مـ ْن بإســم ْه يعيـ ْ
ـعب
الشـ ْ
الشـ ْ
ـس الـــدو ِل ْه
وأنـعـــي إلــــى الـكـــو ْن عـضـــدي ر ِّيـــ ْ
ذب
خـلـــيف ْه الـلِّـــي مـثِـ ـ ْل مـــ ْ
حاب الـ ـ َع ْ
ـس ْ
ـاي الــ َّ
ْ
عــــــرش الــعــــا يــمـنـــاهْ مــبـذولِـــ ْه
وريـــــــثْ
رب
فـــي جــ َّن ْة الـــخل ْد ال فـــي الشــر ْق ال في ال َغ ْ
ْ
ٍ
لـــــك مـــــ ْع إصــعـــودِ هْ ومـــــ ْع إنــزولِـــ ْه
مـشـبـــه
عب
ـلت عـنَّـــا الـعـــنا ويــــا مــــا حــ َم ْ
حـمــ ْ
لت الــ َّ
ـص ْ
نـفـس ْ
ِ
َّـــات مـحـمـــو ِل ْه
والــيـــو ْم
الـجـن ْ
ـــك إلـــــى َ
ـارب شــعـبِـ ـ ْه رضــــــا عــنِّـ ـ ْه فــكـ ـ ْن يـــــا َر ْب
يـــــ ْ
ْ
مــنـــك مـبـذولِـــ ْه
راضــــــي عــلـيـــ ْه وبــرحـ َمـــ ْه
َّـــات الـنِّـعـــي ْم ِ
ـــــب
إجــعــــ ْل خـلـيـفـــ ْه بــجـن ْ
وص ْ
عــلـيـــ ْه مــــــ ْن َمــغـفِ ـــ َرهْ بـالـعـفـــ ْو مـشـمـــو ِل ْه
رب
وصــ ِّبـــ ْر مــحـمــ ْد ونــــ ِّو ْر لــــ ْه يـــــا َر ْب الــــ َّـد ْ
نـعـ ـ ْم َ
ـى الـ ـ ُّدو ِل ْه
الـخـ ـل َ ْف لـلــ َ
ـسل َ ْف ر ِّيـــ ْ
ـس عـلــ َ
ـلى الــ َّ
ـب
ـط َ
اع ْه بـــصد ْق وحــ ْ
لــــي لـــ ْه نـبـــاي ْع عــ َ
بــالـحـــ ْق مـكـفـــو ِل ْه"
ولــــــي األمــــــ ْر
وطــاعــــ ْة
َ
َ
ْ

 -محمد بن راشد آل مكتوم
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مواهب و فنون

فن النحت مفهومه
وأنواعه
معنــى فــن النحــت :فــ ّ ٌن مــن الفنــون اجلميلــة ،يقــوم علــى نحــت
احلجــارة أو املعــدن أو غيرهمــا وحتويلــه إلــى متثــال ،وقبــل احلديــث
عــن تاريــخ فــن النّحــت ،ال بــ ّد مــن شــرح مفهــوم النّحــت وذكــر
ــن النّحــت مــن الفنــون التجســيدية التــي ترتكــز علــى
أنواعــهَ ،ف َف ّ
إنشــاء مجســمات ذات أبعــاد ثالثيــة ،أو نحــت فــي الصخــر ،وفــن
النحــت مــن الفنــون اإلبداعيــة التــي تعتمــد علــى املجســمات
ثالثيــة األبعــاد لتشــكيل التّحــف الفنيــة ومنــاذج اإلنســان
واحليــوان أو غيــر ذلــك ،وهــو مــن فــروع الفــن التشــكيلي
وأحــد مظاهــره املميــزة ،ويعتمــد علــى إبــراز احلجــوم
ـص أو الصخــور والشــمع،
باســتخدام مــواد خــام مثــل :اجلـ ّ
والتركيــز األساســي لفــن النحــت علــى الهيئــة اإلنســانية،
وأشــكال احليوانــات بدرجــة أقــل ،ويُحاكــي األشــكال
والشــخوص فــي الفــراغ ،ويظهــر وضعيتهــا وحركتهــا،
كمــا يقــوم علــى قوانــن التــوازن واإليقــاع واالنســجام،
والتأثيــر املتبــادل فــي الوســط احمليــط.
يختلــف أســلوب فــن النحــت عــن باقــي
الفنــون بأنــه ال يتعامــل مــع
األشــكال املســطحة
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ً
مثــا ،وإمنــا
مثــل فــن التصويــر
املجســمة
باألشــكال
يختــص
بأبعادهــا الثالثيــة ،وتأتــي متعــة هــذا
الفــن مــن خــال ملــس املنحوتــات
وبشــكل
وليــس مشــاهدتها فقــط،
ٍ
فــإن النّحــات ُيــارس هــذا
عــام
ّ
الفــن بيديــه ،وممــا يجــدر ذكــره أن
أنواعــا عــدة
تاريــخ فــن النحــت يُظهــر
ً
منــه ،وأشــهرها وأكثرهــا انتشــا ًرا
النحــت املجســم أو املســتقل ،وهــي
املنحوتــات التــي لهــا أحجــام مســتقلة
عــن اخللفيــة ذات األبعــاد الثالثيــة،
والنــوع الثانــي هــو النحــت البــارز
ً
مســتقل عــن اخللفيــة،
الــذي يكــون
ويُســتخدم فــي تزيــن املبانــي ،أمــا
أقســام أعمــال النحــت فهــي النحــت
املجســم الــذي تكــون فيه رؤيــة التمثال
مــن جميــع النواحــي ،والنحــت الغائــر
مثــل متثــال رأس أخناتــون ،والنحــت
البــارز علــى األلــواح احلجريــة أو
األخشــاب ،ويوجــد الكثيــر مــن منــاذج
أنــواع النحــت الرائعــة املنتشــرة فــي
العالــم.
تاريــخ فـ ّـن ال ّنحــت
تاريــخ فــن النحــت زاخــ ٌر جــ ًدا ،إذ
إن فــن النحــت أقــدم مــن التاريــخ
ّ
املــد ّون ،وقــد عثــر العلمــاء علــى
ع ّينــات مــن القــرون املنحوتــة
والعظــام التــي صنعهــا اإلنســان فــي
العصــر احلجــري ،أمــا بدايــات تاريــخ
فــن النحــت فتعــود إلــى املجتمــع
البدائــي ،حيــث كانــت املنحوتــات
بأحجــام مســتديرة وصغيــرة ،ثــم
ٍ
أصبحــت تُنحــت مــن األحجــار
الطينيــة واخلشــب والعظــام ،ونُقشــت
فيمــا بعــد علــى جــدران املغــاور أو

ألغــراض
علــى األحجــار املســطحة
ٍ
وطقــوس ومعتقــدات مختلفــة ،أمــا
املصريــون القدامــى فقــد نحتــوا
ً
أشــكال جميلــة مــن العــاج واخلشــب
واحلجــارة واملرمــر والفيــروز والرخــام
الســماقاني ،كمــا صنعــوا مــن فــن
النحــت العديــد مــن املجوهــرات ذات
النقــوش الغائــرة ،وكذلــك حضــارات
بــاد مــا بــن النهريــن فقــد انتشــر
فيهــا النقــش الغائــر ،وقــد نحــت
البابليــون والســومريون القدامــى
أختا ًمــا أســطوانية الشــكل مــن
األحجــار امللونــة.
فــي النصــف الغربــي مــن األرض،
عــرف القدمــاء فــن النّحــت،
فقــد نحــت هنــود األزتــك واملايــا
والزابوتيــك العديــد مــن التماثيــل
علــى شــكل أهرامــات حجريــة،
ً
أيضــا فــي
وكان النحــت مشــهو ًرا
العصــر األشــوري وفــي حضــارة
بــاد الرافديــن "أكاد وبابــل وســومر
وآشــور" ،ثــم امت ـ ّد تاريــخ فـ ّـن النّحــت
إلــى الرومــان واإلغريــق ،ونــال
اهتما ًمــا كبيـ ًرا مــن املواطنــن والقــادة
واألباطــرة ،وفــي العصــر املســيحي
كان النحــت مــن العناصــر األساســية،
وكذلــك فــي العصــر البيزنطــي ،حيــث
مــأت املنحوتــات أرجــاء املعابــد،
وامتــ ّد تاريــخ فــن النحــت وازدهــر
فــي بــاد آســيا الوســطى والشــرق
القــدمي ،وكان لــه أهميــة خاصــة فــي
أندونيســيا والهنــد والصــن ،ووصــل
تدريج ًيــا إلــى بــاد أوروبــا الغربيــة
مــا بــن القــرن الثالــث عشــر وحتــى
الســاس عشــر ،وكان يعتمــد وقتهــا
علــى التقاليــد اإلغريقيــة القدميــة.

بدايات تاريخ
فـن النحت
تعود إلى
المجتمع
البدائي

المصريون القداىم
ً
نحتــوا أشكاال جميلــة
مــن العــاج والخشب
والحجارة والمرمر
والفيـروز والرخـام
والسـماقاني
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امتــ ّد تاريــخ فــن النحــت إلــى
عصــر النهضــة وعصــر
البــاروك ،حيــث ابتعــد
النحــت فــي هــذا العصــر
عــن الوضــوح واالنســجام.
فــي نهايــات القــرن التاســع
عشــر وحتــى مطلــع القــرن
العشــرين ،أصبــح تاريــخ
ً
مرتبطــا مــع
فــن النحــت
الفنــون األخــرى مثــل فــن
العمــارة ،وأصبــح منتشــ ًرا
فــي واجهــات األبنيــة
والقاعــات ،كمــا تأثــر
وخصوصــا
بالتيــارات احلديثــة
ً
الرمزيــة واالنطباعيــة ،وبــرزت
العديــد مــن األســماء الشــهيرة التــي
أبدعــت فــي فــن النحــت.
خامــات فــن النحــت
ٍ
خامــات
فــن النحــت
يســتخدم
ّ
عديــدة ومتنوعــة تُناســب طبيعــة
هــذا الفــن اجلميــل والعريــق ،وقــد
تطــورت اخلامــات املســتخدمة
فــي املنحوتــات باختــاف العصــور
واملــواد املتو ّفــرة وف ًقــا للبيئــات
أن تاريــخ فــن النحــت
والــدول ،ومبــا ّ
ً
ً
وطويــا ،فقــد
تاريخــا ممتــ ًدا
يُعــ ّد
اســتخدم هــذا الفــن خامــات كثيــرة
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جــ ًدا وأبرزهــا مــا يأتــي.
اخلشــب :لــه مزيايــا وعيــوب ،إال
أن عيوبــه تطغــى علــى مزايــاه أل ّنــه
ســريع التــآكل و ُعرضــة للتشــقق.
احلجــارة :علــى الرغــم مــن صعوبــة
نحتهــا وتشــكيلها ،إال أ ّنهــا اخلامــة
األكثــر بقــا ًء وملعا ًنــا.
البرونــز :اســتخدمت هــذه اخلامــة
وخصوصــا
بعــد اســتخدام الطــن،
ً
فــي العصــر البرونــزي ،ولهــا قــدرة
كبيــرة علــى التماســك.
النحــاس األصفــر :اســتخدم منــذ
القــدم ،ويتميــز بلمعانــه الدقيــق،
لكنــه ينطفــئ إن لــم يُحفــظ جيــ ًدا
النحــاس األحمــر :اســتخدم فــي
عصــور مــا قبــل التاريــخ ألنــه أكثــر
ليونــة مــن النحــاس األصفــر ويقــاوم
التــآكل
احلديــد :يُســتخدم كخامــة مــن
خامــات النحــت بعــد أن يُطــرق
و يُشــ ّكل .
الصلــب واأللومنيــوم :مــن اخلامــات
املســتخدمة منــذ القــدم.
المصدر :أكاديمية الفنون الجميلة

الفنان عصام الدين عبدالوهاب المصري
ـبت ألكادمييــة الفجيــرة للفنــون اجلميلــة فــي
انتسـ ُ
فــن ال ّرســم ثــ ّم
بدايــة عــام ،2019حيــث
درســت ّ
ُ
ّ
اخلــط العربــي ثــ ّم النّحــت.
بقيــت فــي قســم النحــت إال أننــي
وإ ْن كنــت
ُ
اســتفدت مــن قســم التّصويــر وال ّرســم ،حيــث
ُ
تعلمــت الرســم باجلرافيــت وألــوان األكريلــك
ُ
واأللــوان املائيــة واملوزاييــك ولــي بهــم بعــض
تعلمــت خــط ال ّرقعــة
املشــاركات الفنيــة ،كمــا
ُ
بقســم اخلــط العربــي ولــي بعــض املشــاركات بــه،
اكتشــفت أن ميولــي الفنيــة تتجــه أكثــر
إال أنــي
ُ
إلــى النّحــت الــذي بــدأت بتعلّمــه منــذ عــام
بالطــن مــن خــال الــدروس األساســية
مثــل نحــت البالطــة ثــم املكعــب ثــم القبــة
(نصــف الدائــرة) ثــم عمــل بعــض التكوينــات
انتقلــت إلــى بعــض
الهندســية والفنيــة ثــم
ُ
النمــاذج مثــل األنــف ،األذن ،العــن والفــم ثــم
البورتريــه بع ـ ّدة أشــكال؛ ريليــف (أي نحــت بــارز)
لوجــه إنســان ورأس اخليــل ،ثــم انتقلــت إلــى أعمــال
النّحــت ثالثــي األبعــاد مثــل رأس رجــل ورأس
امــرأة والقســم العلــوي مــن جســمها ،ثــم رأس
حصــان ،ولــي بعــض األعمــال التامــة مثــل نحــت
بــارز للحصــان الظاهــر معــي بالصــورة ،وهنــاك
مشــاركتان قيــد اإلجنــاز للمشــاركة مبعــرض
(أبوظبــي) للصيــد والفروســية القــادم بــإذن اهلل
 - 1رأس حصان عربي  -ثالثي األبعاد.
 - 2فــارس يصطــاد ببندقيتــه راكضــا باخليــل -
نحــت بــارز.
واجلديــر بالذكــر أنــي كنــت أبحــث عــن مــكان لتعلّــم
الفنــون اجلميلــة وكانــت لــي محــاوالت للدراســة
عــن بُعــد ولكنهــا لــم تفلــح إلنشــغالي ،واحلمــدهلل

منــذ أن علمــت بوجــود أكادمييــة الفجيــرة للفنــون اجلميلــة انتســبت
إليهــا فــورا .
وأتقــدم بجزيــل الشــكر والعرفــان لســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة الــذي أنشــأ هــذه املؤسســة فــي الفجيــرة،
كمــا أشــكر جميــع القائمــن عليهــا املديــر ســعادة الســيد  /علــي عبيــد
احلفيتــي وجميــع هيئــة التدريــس واإلداريــن الذيــن ال يألــون جهــدا
فــي تســخير جميــع الســبل لرفــع مســتوانا الفنــي واملشــاركة الفنيــة
علــى جميــع املســتويات .
المصدر :أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة
عصام الدين عبدالوهاب المصري
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من تراثنا

فن الميدان
فــن امليــدان مــن الفنــون ّ
الشــعبية القدميــة ،ينتشــر فــي عــدد مــن البلــدان فــي
ّ
منطقــة اخلليــج وشــرق البحــر املتوســط وجنوبــه بأســماء وطــرق مختلفــة فــي
الصياغــة والبنــاء ،يقتــرب منــه الزهيــري فــي شــمال اخلليــج العربــي ،واملـ ّوال فــي
بــاد الشــام ومصــر ،وهــو مــن الفنــون األدائيــة والســجالية ،فيــه فخــر وهجــاء
وغــزل وترحيــب وردود بــن املبنــى واملعنــى واملغنــى.
يُقــام عــادة فــي ســاحة أو متســع يســع جلمــع كبيــر مــن النــاس ،يحضرونــه بوصفــه
الســمر والتّســلية ،إضافــة إلــى مهمتــه األساســية فــي ل ـ ّم شــملهم
ف ًنــا مــن فنــون ّ
وتنميــة التّواصــل االجتماعــي بينهــمُ .س ـ ّمي فــن امليــدان ألنــه يقــام فــي املياديــن
ويعــ ّد تقليــدا متبعــا فــي املناســبات االجتماعيــة كاألعــراس ،وهــو منتشــر علــى
ســواحل خليــج عمــان بكثافــة.
ملمارســة هــذا الفــن شــروط معقــدة ،ولــه أصولــه وتقاليــده ،ويتصــف بالترويــة
الكاملــة والفنــون ،ويلقــى باللهجــة احملليــة الدارجــة ،ويعتمــد علــى خبــرة الشــخص
وثقافتــه االجتماعيــة وســرعته فــي فهــم االســتعدادات والكنايــات واجلنــاس
والطبــاق واملجــاز وامللغــز مــن القــول ،ذلــك ألن االرجتــال يتطلــب ردا مباشــرا
ومالئمــا بدقــة .ويجتهــد الشــاعر فــي تقــدمي أصعــب املصطلحــات واأللفــاظ
العربيــة ،ويتفــن فــي طريقــة ســبكه ســواء أكان ذلــك فــي شــعر احلكمــة واألقــوال
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املأثــورة ،أو الغــزل والنســيب أو فــي
الفخــر واملــدح ،أو الســجاالت بــن
شــاعر وآخــر ،أو فــي شــعر األلغــاز
واألحاجــي (الغطــاوي) ،فالشــعر
فــي امليــدان تتعــ ّدد أغراضــه بتعــ ّدد
املواضيــع التــي يتعـ ّرض لهــا النــاس فــي
ممارســاتهم لألســاليب احلياتيــة.
فــي أســلوبه ولغتــه يحتاج شــاعر امليدان
إلــى ذخيــرة لغويــة وإملــام تــام باملفــردات
الفصيحــة والعاميــة ،والتراكيــب الفنيــة
والبالغيــة ،وقــدرة التعبيــر عــن الفخــر
واحلماســة والغــزل والكــرم والشــجاعة،
واســتخدام اللفــظ منفــردا ومشــتركا
مــع اختــاف املعنــى واملهــارات اللغويــة
واحملســنات البديعيــة.
امليــدان الرباعــي يتكــ ّون مــن املغنــى

واملعنــى ،أمــا السداســي فيتوســط
املبنــى بــن املعنــى واملغنــى ،ومــن
املعــروف أن امليــدان هــو أحــد فنــون
اخلطــاب بــن العمــال الذيــن يعملــون
فــي املــزارع (البيــدار) ،ويعــ ّد وســيلة
يوجــه العاشــق عواطفــه عبــر
غــزل ،إذ ّ
فــن امليــدان فتــر ّد َمــ ْن يعشــقها أيضــا
بامليــدان ،إمــا لتقبــل منــه غزلــه أو
تصــ ّد ه.
وقــد تشــارك فــي امليــدان طبــول ثالثــة:
طبــان اســمهما الرحمانــي ،ومعهمــا
طبــل ثالــث يســمى الطبــل الكاســر،
وتقــف الطبــول الثالثــة علــى خــط
واحــد.
يختلــف امليــدان عــن الدانــة بأنــه ال
يأتــي علــى ســبعة أشــطر ،إمنــا يكــون
أربعــة أو ســتة ،تتــوزع بــن املبنــى
واملعنــى واملغنــى .مــن أعالمــه محمــد
بــن ســعدان ،وهــو مــن الغرفــة منطقــة
العويــد ،ومحمــد املســماري (ثنــاي)،
وجمعــة راشــد (الطنيجــي) وعبيــد
دريــدر ،وعلــي بــن ســالم املكســح  ..إلخ.
امليــدان مــن الفنــون القدميــة والعريقــة
التــي كانــت متداولــة فــي املنطقــة،
يؤديهــا ويهتــم بهــا الكبــار والشــباب،
النســاء والرجــال ،وهــي الطريقــة
املفضلــة للتعبيــر عــن اخلواطــر ،ومــا
ميــور فــي القلــوب والصــدور مــن
عواطــف ومشــاعر شــتى ،وإظهــار
ذكاء التعبيــر ،وســخاء الترحيــب،
وســمو العتــاب ،ولوعــة الغــزل ،وإعجــاز
األحاجــي واأللغــاز .ال يتقنــه إال َمــن
تو ّلــع بــه ،ومتــ ّرس فــي أدائــه ،حتــى
يغــدو علمــا لــه ســمعته وهيبتــه .درج
النّــاس علــى ممارســته أســبوعيا ،إذ
يتجــاوز ثالثــة رجــال وبيدهــم الطبــول،

يســمى رائدهــم (األبــو) ،أي أبــو فــن
امليــدان الــذي يزقــر (أي يهتــف)
ابتــداء ثــم يعيــد الشــاعر لــه القصيــد،
يلقــن املغنــي (األبــو) بيتــا بيت ـاً ،واألبــو
(املجــاوب) يهتــف بــه بأعلــى صوتــه ،ثــم
يــ ّدق الطبــل ،ثــم يلقــن األبــو ،فيهتــف
بأبياتــه علــى املنــوال نفســه.
يقــول الباحــث والشــاعر محمــد بــن
دريــدر اخلالــدي" :إن امليــدان مــن
الفنــون املفتوحــة ،والــكالم فيــه ال قيــود
عليــه ،وكل تعبيــر فيه مباح ،واملشــاركون
فــي فــن امليــدان لديهــم فكــرة بأنهــم قــد
يتعرضــون ملواقــف ســخرية أو كلمــات
قاســية .وكمــا يقــول املثــل :اللــي يســير
عنــد احلــداد اييــه الشــرار أو يلحقــه
الشــرار".
ال ترقد الليل وعلى سن
ويو خنجري البق ف ظله
ربي خلق خمس وعال سن
هنتني ف شمس والبقي في ظله
عبيد بن دريدر

وردا من الشط عاينبي
راشد جمعة الطنيجي
اخدم عن البرد موقد نار
وشاري حطب غالية قيمه
لي قال صادق تراها النار
تصبح رماد بال قيمة
محمد بن دريدر اخلالدي
شاري ذهب غالي االثمان
ريت املعادن بال قيمة
حد من مالبشر غالي االثمان
وحد من لوادم بال قيمة
محمد مبارك الزحمي
المصدر :كتاب فن الميدان كتاب من التراث
تجميع وتأليف  :محمد بن دريدر الخالدي
ومحمد مبارك الزحمي

سولك عقل عود ياملينون
اسباع املدن ال تداورهن
ولي من نقع مدفع املينون
قطع يدك مداورهن
حمدون بن سالم
مرن علي ثالث أوالف
وردا من الشط عاينبي
مرن علي وال عملت بهن
ضاع ابصري وال علمت بهن
من يوم مرن ثالث أوالف
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صحراء ساالر دو
أويوني في بوليفيا
إعداد أسرة التحرير

تقــع صحــراء "ســاالر دي أويونــي" َجنُــوب غــرب بوليفيــا ،وتُعــ ّد واحــد ًة مــن
أكثــر املناطــق روعــة وســح ًرا فــي أمريــكا اجلنوب ّيــة ،باإلضافــة إلــى كونهــا أكبــر
ـطح ملــح فــي العالــم ،وميت ـ ّد ُمسـ ّ
مسـ ّ
ـطح امللــح األبيــض الالمــع علــى 10.582
كيلومتــ ًرا .وبــه مــا يُقــ ّدر بـــ  10مليــارات طــنُ .تيــط بـ"ســاالر دي أويونــي"
مجموعــة مــن املناظــر الطبيع ّيــة امل ُ ْذهلــة ،راســمة بذلــك مشــه ًدا فــي غايــة
التنــ ّوع واجلمال،كمــا ُيكــن رؤيــة هــذه الصحــراء جل ًّيــا مــن الفضــاء.
يضــ ّ ُم هــذا امل ُ ّ
الســحري عاملًــا مــن البُحيْــرات املل ّونــة ،وينابيــع امليــاه
ســطح
ّ
أن هــذه الصحراء
الســاخنة ،والصخــور ذات األشــكال الغريبــة .وعلــى الرغــم مــن ّ
ّ
تســتقب ُل الكثيــر مــن الـ ُز ّوار ،إ ّال أنهــا ال تــزال واحــدة مــن أكثــر املناظــر الطبيع ّيــة
البكــر وغيــر املُل ّوثــة فــي العالــم.
ُغطــي ُم ّ
فــي األ ّيــام الصافيــة ،تتشــ ّكل طبقــة رقيقــة مــن املــاء ت ّ
ســطح امللــح،
الســماء .وإن كنتــم مــن ا ْ
حمل ُظ ِ
وظــن ا ّلذيــن
ليتح ـ ّول إلــى مــرآة صافيــة تعكــس ّ
ســيزورون هــذه األعجوبــة الطبيع ّيــة ،ســتالحظون مــدى صعوبــة متييــز اخلــطّ
ا ّلــذي يفصــل بــن الســماء واألرض.
املفضلــة ُ
مل ّبــي التصويــر .فمشــهد الســماء
يعــ ّد هــذا املــكان مــن األماكــن
ّ
املُنْعكســة علــى املُسـ ّ
ـطح امللحـ ّـي الالمــع ،إضافــة إلــى املناظــر ال ّنــادرة ُ ِ
امليطــة

بــه ،ك ّل هــذا حــ ّول الصحــراء امللح ّيــة
إلــى لوحــة طبيع ّيــة غنّــاء يحلــو فيهــا
التقــاط الصــور الفنّيــة والتذكار ّيــة.
تشــ ّكلت صحــراء "ســاالر دي أويونــي
منــذ حوالــى  40ألــف عــام ،كانــت
منطقــة "ســاالر دي أويونــي" ُم ّ
غطــاة
ببُحيــرة مينشــن .وعلــى مــدى ســنني
طويلــة ،ظلّــت امليــاه القادمــة مــن
اجلبــال تتج ّمــع فــي هــذه املنطقــة
بســبب عــدم وجــود منافــذ تصريــف
أخــرى لهــا.
الح ًقــا ،أ ّدى تغ ُّيــر املنــاخ وارتفــاع
درجــات احلــرارة إلــى تبخّ ــر امليــاه
ببــطء .ونتيجــة التبخّ ــر ،ارتفعــت
ُمســتويات امللوحــة بشــكل ملحــوظ،
وتســ ّببت فــي تكويــن قشــرة ملح ّيــة
ســميكة .وحتّــى اليــوم ،ال يــزال املــاء
املوجــود حتــت صفحــة امللــح يتبخّ ــر
إثــر تع ّرضــه حلــرارة ّ
الشــمس ،ممــا
يُــؤ ّدي إلــى تــرك املزيــد مــن امللــح
علــى الســطح .وجتــدر اإلشــارة إلــى
أن ُمع ـ ّدل تبخّ ــر امليــاه يفــوق ُمع ـ ّدالت
ّ
هطــول األمطــار بـــ 10أضعــاف ،مــا
أن "ســاالر دي أويونــي" منبــ ُع
يعنــي ّ
ْضــب.
ملــح ال ين ُ
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ُ
أرخبيل سقطرى
جزيرة
إعداد:أسرة التحرير

يقـ ُع فــي ُ
امليــط الهنــدي جنــوب شــرق
اليمــن ،وهــو جت ّ ُمـ ُع ألربــع ُجــزر رئيســة،
تبلـ ُغ مســاحة هذه ا ُ
جلــزر النّائية حوالي
 3600كيلومتـ ٍـر ُمر ّبــع .يعيــش الناس في
هــذه ا ُ
الســنني ويقطــن
جلـزُر منــذ آالف ّ
فيهــا  42ألــف ســاكنا فقــط ،وهــي
نــادر مــن
موطــن حلوالــي  800نــوع
ٍ
أنــواع احليوانــات والنّباتات،باإلضافــة
إلــى التنــوع البيولوجــي الــذي المثيــل لــه
فــي الشــرق األوســط ،وتقديــ ًرا لهــذا
التنــوع ،أُضيـ َ
ـف أرخبيــل ُســقطرى إلــى
مواقــع اليونســكو للتّــراث العاملــي فــي
عــام .2008
ُ
نظــرت إلــى النّباتــات ،ســت َرون
فــإذا
ً
أشــكال غريبــة كــي
كيــف اتّخــذت
ّ
تتك ّي َ
اجلــاف واحلــا ّر.
ــف مــع املنــاخ
ومــن أشــهر األشــجار فــي هــذه ا ُ
جلــزر
"دم ال ّتنّــن" أو "دم األَ َخ َويــن" املُهــ ّددة
باالنقــراض ،وهــي حتتَــوي علــى مــا ّدة
َ
أعطتهــا هــذا
صمغ ّيــة حمــراء ا ّللــون
االســم .ولهــذه األشــجار مظهـ ٌر غريــب،
تج ّ ُمـ ُع أغصانِهــا يجعلُهــا تبــدو وكأ ّنهــا
َف َ
مِ ّ
ظــات عمالقــة.

وليســت أشــجار "دم التّنــن"
فحســب املميــزة ،بــل هنــاك
ً
أيضــا أشــجار "وردة
التــي
الصحــراء"
ّ
تُخــزّن امليــاه فــي
ِ
الضخمــة،
جذوعهــا ّ
وأشــجار "اللّبــان"
التّاريخ ّيــة التــي تُنْتُــج
خاصــة تُســتَعمل
زُيوتًــا
ّ
فــي ال ُعطــور الفاخــرة.
وتُعــ ّد ُجــزُر ُســقطرى غن ّيــة باحليوانــات ذات
األنــواع الغريبــة والنّادرة،حيــث حتتضــن ا ُ
نوعــا
192
جلــزر
ً
ُمخْ تَل ًفــا مــن الطيــور ،منهــا مــا يعيــش فيهــا بشــكل دائــم ،ومنهــا
مــا يأتــي لزيــارة املــكان خــال مواســم الهجــرة.
الح ُ
ــظ فــي ا ُ
جلــزُر ً
أيضــا العديــد مــن الزّواحــف املثيــرة
ويُ َ
لالهتمــام ،إضافــة إلــى املئــات مــن احليوانــات البحر ّيــة ّ
والشــعاب
املرجان ّيــة ا ّلتــي تعيــش فــي امليــاه ُ
امليطــة بتلــك ا ُ
جلــزُر.
والبشــري ا ّلــذي
البيولوجــي
ال يتوقــف األمــر علــى التنــ ّوع
ّ
ّ
متنحــه هــذه ا ُ
جل ـزُر فحســب ،فهــي ت ْغــدق علــى زائريهــا ً
أيضــا
مناظــر تأســر القلــوب ،حيــث حتتــوي علــى طبيعـ ٍـة ســاحرةٍ مليئــة
بال ُكثبــان ال ّرمل ّيــة ،وال ُكهــوف واألوديــة ال َعميقــة واملُرتفعــات
ّ
والشــواطئ الهادئــة.
العاليــة
المصدرwww.shantitsafar.com :
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صحة و عناية

كيف تحافظ
تحافظ
كيفكليتك
على
كليتك
على
خاصة في
كليتك
على
فصل الصيف
خاصة في
خاصة في
فصل الصيف
فصل الصيف

للكليتــن وظائــف ها ّمــة جــدا فــي جســم
اإلنســان ،فالكلــى تنقّــي اجلســم مــن
الســموم عــن طريــق إخراجهــا فــي البــول،
وتقــوم بإنتــاج العديــد مــن الهرمونــات،
وحتافــظ علــى ضغــط الــدم وكميــة
الســوائل فــي اجلســم فــي املعــدالت
الطبيعية ،كما أنها تســاهم بنصيب كبير
فــي احملافظــة علــى مســتوى اجللوكــوز
فــي الـ ّدم وتنشــيط فيتامــن ( د ) ووقايــة
اجلســم مــن هشاشــة العظــام.
مــن أكثــر النــاس عرضــة لإلصابــة
بقصــور الكلــى؟
 .1املصاب مبرض السكري
 .2املصاب بارتفاع ضغط الدم
 .3السمنة املفرطة
 .4كبــار الســن (نتيجــة انخفــاض كفــاءة
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عمــل الكلــى بشــكل طبيعــي مــع تقــ ّدم
العمــر)
إحصائيات هامة:
 .1عشــرة باملئــة مــن ســكان العالــم
مصابــون بصــورة أو بأخــرى بأمــراض
الكلــى املزمنــة.
 .2أمــراض الكلــى املزمنــة تصيب النســاء
أكثــر مــن الرجــال ،ولكــن الغســيل الكلــوي
وزرع الكلى أكثر عند الرجال من النســاء
 .3أمــراض الكلــى املزمنــة مت ّثــل الســبب
احلــادي عشــر للوفــاة عامليــا.
 .4مليــون ومئتــا ألــف مريــض توفــوا عــام
 2017نتيجــة أمــراض الكلــى املزمنــة
باإلضافــة إلــى  1,4مليــون مريــض توفــوا
نتيجــة أمــراض القلــب كمضاعفــات
ألمــراض الكلــى

 .5مليــون وســبعمئة ألــف مريــض توفــوا
عــام  2015نتيجــة الفشــل الكلــوي احلاد.
 .6أمــراض الكلــى املزمنــة تصيب الفئات
الفقيــرة ضعــف معــدل إصابــة الفئــات
املتوســطة والعاليــة الدخــل.
 .7ثلــث مرضــى الــداء الســكري تقريبــا
وخمــس مرضــى ارتفــاع ضغــط الــدم
تقريبــا مصابــون بدرجــة مــا بأمــراض
الكلــى املزمنــة
 .8أكثــر مــن  90%مــن مرضــى الكلــى
عامــة ال يعلمــون أنهــم مصابــون بأمراض
الكلــى
 .9أكثــر مــن  40%مــن املرضــى املصابــن
بقصــور شــديد فــي وظائــف الكليتــن ال
يعلمــون أنهــم مصابــون.
خطة الوقاية من أمراض الكلى
• تشــجيع وتبنــي أمنــاط احليــاة الصحية
مــن خــال اتبــاع نظــام غذائــي صحــي
ســليم وممارســة الرياضــة واحملافظــة
علــى وزن مثالــي إن أمكــن ،واالبتعــاد
عــن التدخــن وشــرب امليــاه بكميــات
وافــرة
• عــاج ارتفــاع ضغــط الــدم ،يُعـ ّد ارتفــاع
ضغــط الــدم مــن العوامــل التــي تزيــد
خطــر اإلصابــة بأمــراض الكلــى؛ إذ
يــؤدي إلــى تلــف الشــرايني واألوعيــة
الدمويــة املوجــودة حــول وداخــل الكلــى؛
لهــذا يُنصــح مرضــى الضغــط باتبــاع
األمــور التاليــة للتحكــم بضغــط الــدم:
 .1ممارسة الرياضة.
 .2جتنُّب الكحول.
 .3االقالع عن التدخني.
 .4التقليل من تناول امللح.
 .5اإلكثار من شرب املاء.

واملجتمــع وأهميــة وضــع سياســات ملنعهــا
 .6تناول األغذية الصح ّية.
والتعامــل معهــا ،كذلــك تأتــي أهميــة
 .7تقليل التوتر.
الدعــوة إلــى تغطيــة صحيــة شــاملة
 .8تناول أدوية الضغط.
للوقايــة مــن أمــراض الكلــى والتشــخيص
• عــاج الــداء الســكري واحلفــاظ علــى
املبكــر لهــا؛ وذلــك بضمــان توفيــر خدمــة
مســتوى الســكر فــي الــدم فــي املعــدل
طبيــة متميــزة ومتكافئــة دون التأثــر
املقبــول طبيــا
بتدنــي دخــل الفــرد وذلك بدعم مجتمعي
• عــدم اإلفــراط فــي تنــاول األدويــة اقتصــادي.
خاصــة املســكنات واملضــادات احليويــة
• االمتنــاع أو علــى األقــل تقليــل تنــاول المصدر :دكتور رمضان فؤاد
قسم الباطنية  -مستشفى الفجيرة
املكمــات الغذائيــة ،خاصــة أن أغلــب
هــذه املكمــات التخضــع ملراقبــة
اجلهــات الصحيــة والدوائيــة وبعــض
هــذه املكمــات تلحــق أضــرارا كبيــرة
بالكليتــن.
• توفير املياه النظيفة
• يجــب أن تشــمل برامــج الرعايــة
الصحيــة األوليــة املســح ألمراض الكلى
وتوفيــر ســبل التشــخيص مــن حتاليــل
بــول ودم وفــرز لألفــراد ذوي املخاطــر
العاليــة وعالجهــم مبكــرا ً ملنــع أو
تأخيــر الوصــول للمراحــل النهائيــة مــن
القصــور الكلــوي.
• التأ ّكــد مــن توفيــر اخلدمــات الطبيــة
األساســية ملرضــى الكلــى.
• توفــر الشــفافية والعدالــة فــي تقــدمي
اخلدمــات الطبيــة املتميــزة مــن غســيل
وزرع كلــى مــع حمايــة اقتصاديــة مــع
توفيــر دعــم اقتصــادي ومجتمعــي لهذه
اخلدمــات
• كســر الفــوارق املجتمعيــة والوصول إلى
اخلدمــات الطبيــة بصــورة متســاوية
تلبــي احتياجــات املرضــى بكفــاءة.
مــن هنــا تأتــي أهميــة التوعيــة بأمــراض
الكلــى وتأثيرهــا علــى صحــة الفــرد
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نصائح ضرورية
للعناية بالبشرة
في فصل الصيف
الصيــف
حتتــاج البشــرة خــال فصــل ّ
إلــى عنايــة خاصــة ،فارتفــاع درجــة
احلــرارة والرطوبــة العاليــة يلحقــان
أضــرا ًرا جســيمة باجللــد .فالبشــرة
ال تكــون عرضــة للتصبــغ والبقــع
الداكنــة فقــط ،بــل ميكــن ألشــعة
الشــمس ً
أيضــا أن تســبب الشــيخوخة
املبكــرة للبشــرة ،وتلــف خاليــا اجللــد.
كمــا أن فقــد الســوائل الكثيــرة بفعــل
التّعــ ّرض للشــمس والتّعــ ّرق يســبب
وتهيجــا للبشــرة؛ لــذا يجــب
جفا ًفــا
ً
علينــا اتبــاع روتــن يومــي للوقايــة
وتقليــل أضــرار فصــل الصيــف علــى
البشــرة ومــن أهمهــا:
اســتخدام واقــي الشــمس
يعــ ّد اســتخدام واقــي الشــمس مــن
أهــم خطــوات الروتــن اليومــي جلميــع
إن احلــرارة
أنــواع البشــرة ،حيــث ّ
العاليــة وأشــعة الشــمس قــد تســبب
تل ًفــا كبيــ ًرا وتصبغــات واضحــة فــي
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ويفضــل وضعــه قبــل
البشــرة ،فيجــب االســتعمال اليومــي لواقــي الشــمس
ّ
اخلــروج والتعــ ّرض للشــمس بربــع إلــى نصــف ســاعة.
تقشــير البشــرة
يعـ ّد تقشــير البشــرة مــن اخلطــوات املهمــة التــي يجــب اللجــوء إليهــا فــي فصــل

الصيــف ،حيــث إن التقشــير يســاعد
علــى التخلــص مــن اجللــد امليــت ،ممــا
يحافــظ علــى نضــارة البشــرة ومينــع
تكــون البثــور ،وميكنــك اســتخدام
املقشــرات اجليــدة حتــت إشــراف
طبــي لتجنــب اجلفــاف احلــا ّد وتهيــج
البشــرة.
التقليــل مــن املكيــاج
االســتخدام املفــرط للمكيــاج فــي
فصــل الصيــف قــد يؤثــر ســلباً علــى
البشــرة ،حيــث ميكــن أن يــؤدي إلــى
ظهــور احلبــوب والبثــور وقــد يصيبهــا
باجلفــاف؛ لــذا مــن املهــم التقليــل مــن
وضــع املكيــاج خاصــة كــرمي األســاس
والبــودرة ،كمــا يجــب االهتمــام
بتنظيــف البشــرة جيــ ًدا بعــد إزالــة
املكيــاج واســتخدام الغســول واملــاء
لضمــان التنظيــف العميــق للبشــرة.
ترطيــب البشــرة
مــن املهــم ترطيــب البشــرة جيــداً
فــي فصــل الصيــف لتجنــب اجلفــاف
واالحمــرار وذلــك باحلــرص علــى
اســتخدام كــرمي مرطــب يناســب

نــوع البشــرة كمــا ينصــح باســتخدام
غســول جيــد للبشــرة يحتــوي علــى
مــواد مرطبــة.
الصحــي:
الغــذاء ّ
إن النظــام الغذائــي يلعــب دو ًرا كب ًيــرا
فــي حمايــة بشــرتك مــن أضــرار
البيئــة فــي الصيــف ،خصوصــاً إذا
كان غني ـاً بالفواكــه كالبطيــخ واملاجنــا
والتــوت والليتشــي ...فهــي حتتــوي
علــى فيتامينــات ومعــادن ومغذيــات
ومضــادات أكســدة أساســية حلمايــة
البشــرة واحلفــاظ عــل الرطوبــة داخــل
حاجــز اجللــد ،كمــا يــؤدي االلتــزام
بالغــذاء الصحــي إلــى نضــارة البشــرة
وحيويتهــا.
شــرب املاء:
حتتــاج البشــرة للترطيــب الداخلــي
ً
أيضــا؛ لــذا ينصــح بشــرب كميــات
كثيــرة مــن املــاء ،أي مــا ال يقــل عــن
ســبعة إلــى ثمانيــة أكــواب مــن املــاء
يوميــاً لتجنــب اجلفــاف وبهتــان
البشــرة.

استخدام واقي
الشمس من أهـم
خطوات الروتي�ن
اليويم لجميع
أنواع البشرة

المصدر :دكتورة /خلود الزعابي
قسم الجلدية -مستشفى الفجيرة
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السمنة عند
األطفال
الســمنة فــي مرحلــة الطفولــة مــن احلــاالت الطبيــة اخلطيــرة التــي يُصــاب
• تعـ ّد ِ ّ
بهــا األطفــال واملراهقــون .فهــي بالتحديــد مقلقــة؛ ألن الــوزن الزائــد يضــع األطفــال
عــادة علــى بدايــة طريــق املشــكالت الصحيــة التــي كانــت تُعــد فيمــا ســبق مشــكالت
خاصــة بالبالغــن ،مثــل الســكري ،ارتفــاع ضغــط الــدم ،وارتفــاع الكوليســترول.
• ليــس شـ ً
ـرطا أن يكــون كل األطفــال ذوي الــوزن الزائــد مصابــن بالســمنة .فبعــض
األطفــال تكــون بنيتهــم اجلســدية أكبــر مــن املتوســط ،وعــاد ًة مــا يكتســب األطفــال
كميــات مختلفــة مــن دهــون اجلســم فــي مختلــف مراحــل النمــو؛ لذلــك قــد ال تعــرف
مــن مجــرد النظــر إلــى طفلــك مــا إذا كان الــوزن مصــد ًرا للقلــق علــى صحتــه أم ال.
• إذا كنــت قل ًقــا بشــأن عــدم زيــادة وزن طفلــك بقــدر كبيــر ،فاستشــر طبيبــه أو
طبيبهــا .ســينظر الطبيــب إلــى تاريــخ منــو وتطــور طفلــك ،وتاريــخ زيــادة الــوزن
والطــول فــي عائلتــك وقياســات طفلــك علــى الرســوم البيانيــة للنمــو.
السمنة عند األطفال:
أسباب ّ
مــن أول األســباب التــي تــؤدي إلــى الســمنة عنــد األطفــال هــي عــدم تنــاول الطعــام
الســعرات احلراريــة
ّ
الصحــي ،وتنــاول األطعمــة التــي حتتــوي علــى نســبة عاليــة مــن ّ
بصــورة مبالــغ بهــا ،والتــي توجــد فــي احللويــات والعصائــر احملــاة ورقائــق
البطاطــس وغيرهــا.
 .2اإلكثــار مــن تنــاول الطعــام اليومــي بصــورة مبالــغ بهــا حتــى مــع عــدم الشــعور
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باجلــوع والعطــش ممــا يــؤدي الــى حتـ ّول
الســكر الزائــد فــي الــ ّدم إلــى دهــون
وشــحوم.
 .3عدم االنتظام في ممارســة الرياضة
مما يتســبب في الســمنة.
 .4تنــاول األطعمــة املجمــدة التــي
حتتــوي علــى الدهــون واألمــاح.
 .5املكــوث أمــام التلفــاز واحلاســوب
والهواتــف الذكيــة لفتــرات طويلــة،
ممــا يقلّــل مــن حركــة الطفــل ويع ّرضــه
للســمنة .
 .6عــدم االنتظــام فــي مواعيــد النــوم
وســهر األطفــال لوقــت متأخــر أثنــاء
الليــل.
 .7قــد يرجــع الســبب إلــى العوامــل
الوراثيــة أو االضطرابــات فــي
الهرمونــات التــي يجــب أن يحددهــا

الطبيــب بالفحــص والتحاليــل.
عالج السمنة عند األطفال:
 .1التغذية السليمة
التغذيــة الصحيــة الســليمة مــن أهــم
أنــواع العــاج للســمنة عنــد األطفــال،
فمــن الضــروري اســتبدال احللويــات
باخلضــراوات والفواكــه ،واالبتعــاد
عــن تنــاول الوجبــات الســريعة نهائيــاً
والتقليــل مــن األطعمــة التــي حتتــوي
علــى الســكريات والســعرات احلراريــة
العاليــة.
 .2ممارسة الرياضة
تعــ ّد ممارســة الرياضــة مــن أهــ ّم
العالجــات الطبيعيــة التــي تســاعد علــى
احلصــول علــى الــوزن املثالــي للطفــل
وحــرق املزيــد مــن الســعرات احلراريــة،
كمــا أن الرياضــة جتعــل األطفــال أكثــر
نشــاطاً.
 .3اللجوء إلى طبيب تغذية
مــن املهــم اللجــوء إلــى الطبيــب أو
أخصائــي التغذيــة ليصــف نظامــاً
غذائيــاً خاصــاً باألطفــال للرجيــم؛
حتــى ال يتعــرض الطفــل إلــى الســمنة
املفرطــة.
طــرق الوقايــة مــن الســمنة عنــد
ا أل طفــا ل :
يجــب احلــرص علــى تعديــل النظــام
الغذائــي للطفل واتبــاع النظام الصحي.
• االبتعــاد عــن األطعمــة التــي حتتــوي
علــى نســبة عاليــة مــن الدهــون املشــبعة،
ومنهــا األكالت الســريعة التــي يتناولهــا
األطفــال.
• االبتعــاد عــن تنــاول احللويــات
واألطعمــة التــي حتتــوي علــى نســبة

عاليــة مــن الســكريات.
• تنــاول الفواكــه واخلضــراوات.
للحصــول علــى األليــاف املناســبة.
• التقليــل مــن اجللــوس أمــام شاشــات
التلفــاز واحلاســوب على مــدار اليوم.
• مــن املهــم احلــرص علــى تنــاول
األطعمــة التــي حتتــوي علــى نســبة
عاليــة مــن األليــاف ،والتــي تقلّــل مــن
الســمنة وتســاعد علــى احلفــاظ علــى
اجلســم مــن التّعــ ّرض إليهــا.
• ممارســة احلركــة بشــكل مســتمر
أثنــاء اجللــوس أمــام شاشــات التعليــم
أو التلفــاز.
حساب كتلة اجلسم:
تعتبــر كتلــة اجلســم واســتخدام
اجلــداول اخلاصــة لــكل طفــل حســب
العمــر واجلنــس مقياســا مهمــا للتأكــد
مــن وزن الطفــل وإصابتــه بالســمنة،
ويقــوم طبيــب األطفــال بقيــاس كتلــة
اجلســم ويحــ ّدد مــا إذا كان الطفــل
مصابــا بالســمنة ،فيضــع خطــة العــاج
ا لصحيحــة .
وإليكــم طريقــة حســاب كتلــة اجلســم
ومثــال علــى اجلــدول لتحديــد الســمنة
عنــد الطفــل.

السمنة في مرحلة
الطفولة من
الحاالت الطبي�ة
الخطيرة اليت
ُ
يصاب بها األطفال
والمراهقون

المصدر :دكتورة سمية النعيمي
قسم األطفال  -مستشفى الفجيرة

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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ـــعالم الحيوان

معشر الذئاب
ذك ّيــة ،جامحــة ،وشرســة هكــذا يطلــق علــى ال ّذئــاب .هنالــك أنــواع مختلفــة مــن
الذئــاب التــي تعيــش فــي مختلــف بقــاع األرض منهــا اجلبال ،الغابــات وبعض مناطق
القطــب اجلنوبــي مثــل أالســكا .تتــراوح أعمــار الذئــاب مــا بــن  5إلــى  15ســنة،
ملــاذا أعمــار الذئــاب تقــف عنــد ال 5
ســنوات؟؛ ألنهــا تتأثــر بالعوامــل
الطبيعيــة مثــل أكل صغــار
الذئــاب مــن قِ بــل حيوانات
أخــرى أو ســوء التّغذيــة
وغيرهــا ،لكــن ً
أيضــا
يوجــد ســبب آخــر
هــو تدخــل ال ّبشــر
غيــر املشــروع أو
املخالــف للقوانــن
بصيد هــم .
املتــداول لدينــا بــأن
الذئــاب تــأكل اللحوم
فقــط ،لكنّهــا تتغــذى
أيضــاً علــى القليــل مــن
اخلضــار وبعــض
النباتــات .تخــرج
الذئــاب علــى
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شــكل قطيــع متكامــل لكــي تبحــث
وتفضــل الغــزالن واملــوظ
عــن الطعــام
ّ
وغيرهــا مــن احليوانــات .الذئــاب ال
تتغــذى علــى اجليــف أو مــا يســمى بقايــا
الطعــام ،حتــى وإن لــم جتــد طعامــا تبقى
جائعــة حتــى جتــد الفريســة.
يتكــ ّون القطيــع مــن إنــاث وذكــور
وصغارهــم ،ويتــرأس هــذا القطيــع أقــوى
ذكــور الذئــاب ويســمى ب "ألفــا" .هنالــك
ٍ
تشــابه بــن صغــار الذئــاب
ســمات
وصغــار البشــر حديثــي الــوالدة ،فــإن
الســمع والنّظــر تكــون ضعيفــة
حاســة ّ
ّ
ثــم تقــوى هــذه احلــواس تدريجيــا مــع
منــو الصغــار ،ولكــن لــدى صغــار الذئــاب
حاســة الشـ ّم قويــة ،حيــث متلــك حوالــي
ّ
 200مليــون خليــة لشـ ّم الرائحــة ،ويبــدأ
الذئــب بتعلّــم ســلوكيات القطيــع.
وعنــد بلــوغ أحــد صغــار القطيــع فإنــه
يذهــب إلــى قطيــع آخــر لكــي يتــزاوج
ويشــ ّكل عائلــة أخــرى ،ألن ال ّذئــاب ال
تتــزوج مــن محارمهــا .لــدى الذئــاب

وفــاء كبيــر بــن األزواج فــي حــال ماتــت
ـإن ال ّذكــر ال يتــزوج مــن بعدهــا،
األنثــى فـ ّ
وفــي حــال مــات الذكــر فإ ّنهــا ال تتــزوج
مــن بعــده أبــدا ،ويتـ ّم احلــداد فــي حالــة
الوفــاة مــن  3أشــهر إلــى ســنة .كذلــك إن
ُوجــد فــي القطيــع أنثــى كانــت أو ذكــر
ـإن أحــد األبنــاء يقــوم
كبيــر فــي الســن فـ ّ
برعايتهمــا ويُســمى ب " االبــن البــار"
بالصيــد واحلمايــة الالزمــة
فهــو يقــوم ّ
لرعايتهمــا.
تتمتــع أنثــى الذئــاب بقوتهــا وشراســتها
أكثــر مــن الذكــور ،فــإذا اقتــرب مــن
أي مخلــوق بشــر
جحرهــا أو جرائهــا ّ
كان أم حيوانــات فإنهــا تهاجــم بــا
تــر ّدد أبــدا ،وتتم ّيــز بســرعتها أيضـاً فــي
االنقضــاض علــى فريســتها.
فــي بعــض الدراســات يعتقــد املختصــون
أن الذئــاب بطبعهــا خجولــة جــداً مــن
ّ
اإلنســان؛ لذلــك إذا رأى الذئــب إنســاناً
فإنــه يبتعــد وال يقتــرب منــه ،وفــي بعــض
املناطــق التــي يســكنها البشــر يتواجــد
ـجل
قطيــع كبيــر مــن الذئــاب ،لكن لم يُسـ ّ
أي حالــة اعتــداء مــن قبــل الذئــب إال في
ّ
حــال اعتــداء البشــر عليهــم.
يتواصــل الذئــب بطــرق مختلفــة وهــي:
العــواء ،الهديــر ،األنــن والنباح ،وتختلف
معانــي األصــوات ،مثــا العــواء يــدل
علــى جتميــع القطيــع باملنطقــة أو
مطالبــة املــؤازرة مــن قطيــع آخــر،
وتكــون أيضــ ًأ وســيلة التعــارف
بــن الذئــاب .الهديــر صــوت
عدوانــي يســتخدم فــي حالــة
الهجــوم أو االســتعداد للهجــوم.
األنــن تصــدره أنثــى الذئــب وعــادة
مــا يكــون صوتًــا عاطف ًيــا .النبــاح
وســيلة لإلنــذار مــن خطــر مــا أو نــداء

الذئــاب األخــرى فــي حالــة املطــاردة.
لــدى الذئــاب تواصــل شــ ّمي ،حيــث
يســتخدم الذئــب حاســة ّ
الشــم ملعرفــة
مــكان تواجــد القطيــع ومــا هــي حــدود
منطقتــه ،كيــا يصــل إلــى مناطــق غيــر
منطقتــه ،وأيضــا معرفــة وتتبــع وجــود
الفريســة ،تســتطيع الذئــاب إطــاق
رائحــة عــن طريــق الغــدد التــي تتواجــد
فــي اليــد لتتبــع القطيــع ومعرفــة كل
قطيــع؛ ولكــي تضمــن عــدم دخــول
قطعــان أخــرى فــي قطيعهــم.
للذئــاب أهميــة كبــرى فــي السلســة
الغذائيــة ،وفــي حــال انقراضهــا أو
عــدم وجوهــا فــإن احليوانــات التــي
أقــل منهــا ســوف حتتــل مكانهــا ،ولكــن
لــن تســتطيع أن تصطــاد احليوانــات
األكبــر منهــا مثــل الغــزالن وغيرهــا،
وهــذا ســيؤدي إلــى تكاثــر احليوانــات
التــي تتغــذى علــى النباتــات ممــا يــؤدي
ٍ
اســتنزاف للغطــاء النباتــي ،حتــى
إلــى
احليوانــات التــي تتغــذى علــى
اجليفــة مثــل النســر والغــراب
ســوف جتــد صعوبــة فــي
البحــث عــن طعــام لهــا.
الصيــد لــدى الذئــاب
ّ
يتكــ ّون مــن مجموعــة
صغيــرة وتتكــون املجموعــة

مــن أربعــة ذئــاب تقريبــا ،تقــوم الذئــاب
باختيــار فريســتها بعنايــة ،وغالبــاً مــا
تكــون الفريســة ضعيفــة فتقــوم باملراقبــة
فقــط لتحديــد الفريســة وبعدهــا يبــدأ
الصيــد ،وفــي حــال كان القطيــع فــي
منطقــة مكشــوفة فــإن الذئــاب تتعمــد
إدخالهــا فــي وســط الغابــات لتكــون
عمليــة الصيــد أســهل لهــم ،حيــث يختبئ
الذئــب وســط األشــجار ويتتبــع آثــار
القطيــع ،كمــا يجــب علــى قطيــع الذئــاب
أن يحــدد أي الفريســة سيســتهدف وأي
طريــق سيســلك؛ لكــي ال تفــوت الفرصــة
ويتخلــى القطيــع عــن املطــاردة.
بعــض أنــواع الذئــاب مهـ ّددة باالنقــراض
لكــن
مثــل الذئــب األســود وغيرهــا،
ّ
الذئــب الرمــادي عــاد بقــوة بعــد أن كان
مهــ ّد ًدا باالنقــراض بســبب احلــروب
وقــرارات بعــض الناهضــن للحيــاة
البريــة.
المصدر :هاجر الكعبي
دار راشد للنشر
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منوعات و إبداع
إعداد أسرة التحرير
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الفجيرة في صور
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منوعات و إبداع

ألغاز شعبية

إعداد أسرة التحرير
تُعتبــر األلغــاز أحــد األلعــاب العقليــة ،التــي تتمثــل فــي طــرح مســألة أو قصــة
مــا ويكــون علــى ســامعها اكتشــاف احل ـ ّ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 ،ورمبــا
ألن املجتمــع اإلماراتــي لــه تراثــه الذهنــي
كان االختــاف فــي التســمية؛ وذلــك ّ
الفكــري الــذي مي ّيــزه عــن غيــره.

الشمعة املشتعلة
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اللغز :ممــا هــو الشــي الــذي لــه أربعــة أرجــل وال يســتطيع
املشــي؟
اجلواب:
الكرسي

املاء

اللغز :ما هو الشي الذي قلبه يأكل قشره؟
اجلواب:

اللغز :ما هو القبر الذي سار بصاحبه؟
اجلواب:
احلوت

حرف الياء

اللغز :ما هو أهون موجود وأعز مفقود؟
اجلواب:

اللغز :ما هو الشي الذي ينبض بال قلب؟
اجلواب:
الساعة

الطريق

اللغز :ما هو الشي الذي ال يخلو منه أي بيت؟
اجلواب:

القارب

اللغز :مــا هــو ّ
الشــيء الــذي يوصلــك مــن بيتــك إلــى
عملــك دون أن يتحــرك؟
اجلواب:

اللغز :ما هو احلامل واحملمول ،يابس ومبلول؟
اجلواب:

اللغز :مــا هــو الشــي الــذي درجــة حرارتــه ثابتــه ســواء
وضعتــه فــي الثالجــة او علــى النــار؟
اجلواب:

اللغز :مــا هــي الســورة التــي يطلــق عليــه عــروس القــرآن
الكــرمي؟
اجلواب:

اللغز :مــا هــو الشــي القــادر علــى حمــل أثقــل األشــياء،
ولكــن ال يســتطيع أن يحمــل مســمار ،فمــا هــو؟
اجلواب:

اللغز :مــا هــو الشــيء الــذي لديــه فــروع ولكــن ليــس لــه
ثمــار أو جــذع أو أوراق؟
اجلواب:

اللغز :مــا هــو الشــي الــذي ميتلــك أســنان كثيــرة ولكــن ال
يســتطيع أن يقضــم أو يعــض ،فمــا هــو؟
اجلواب:

اللغز :ما الشيء الذي له رقبة ولكن ليس له رأس؟
اجلواب:

سورة الرحمن
البنك

الزجاجة

الفلفل

السفينة
املشط

اللغز :ما هو احليوان الذي يظن الناس بأنه نبات؟
اجلواب:

اللغز :مــا هــو الــذي أمامــك دائ ًمــا ولكــن ال ميكنــك
رؤيتــه؟
اجلواب:

اللغز :تأكل فقط وال تشرب ،وتدور بال تعب؟
اجلواب:

اللغز :ما الذي يتقدم وال يعود؟
اجلواب:

املستقبل
العمر
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اإلسفنج

الطاحونة

منوعات و إبداع

األمثال اإلماراتية

إعداد أسرة التحرير

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 تتشــ ّكل بفعــل التــداول مــن خــال مواقــف معينــة وانســجامها مــع
الوجــداًن الشــعبي .واألمثــال الشــعبية واحــدة مــن مكونــات الثقافــة فــي دولــة اإلمــارات ،ومتتــاز األمثــال
الشــعبية بعموميتهــا بقــدر مــا حتتفــظ بخصوصيتهــا فــي اللغــة واللهجــة وارتباطهــا بالبيئــة.
الثوب ُرقعته منه وفي ْه
َحالة
ْ
الثوب منه وفيه
ويختصر املثل إلىُ :رقعة
ْ
يُضــرب املثــل فــي احلــثّ علــى التّناســق والتــاؤم واالنســجام فــي احليــاة ومســالكها
وأمناطهــا علــى اختــاف أنواعهــا ،ويضــرب كذلــك فــي احلــثّ علــى زواج األقــارب.
اخلال ْ ِخ ِلي ،وال َع ْم ولي
أصــل املثــل :إذا حــدث مكــروه أو حــادث ألحدهــم فــإن خــال أوالده يكــون خال ًيــا مــن
املســؤولية جتاههــم ،أمــا َع ُّم ُهــم فيكــون ولـ َّـي أمرهــم ،ويقــوم مقــام والدهــم .واملثــل مــن
آداب واألصــول االجتماعيــة عندهــم.
الدم ما يستوي ماي
ّ
أصل املثل :ال ميكن لل ّدم أن يصبح ما ًء
يُضــرب املثــل فــي ارتبــاط الشــخص بأهلــه وعشــيرته حتــى ولــو حصــل خصــام بينهمــا،
فالتعاطــف والتســامح واجــب بــن األرحــام.
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الصحون في البيت تتصاقع
ومثله :الصحون في الدار يتداقن.
تتصاقــع :صقــع يصقــع ،أي رقــع وضــرب الشــيء فأخــرج صوتًــا،
وتتصاقــع أي تتراقــع.
يتداقن :صوت القرقعة.
يضــرب املثــل :باخلالفــات األســرية بــن العائلــة الواحــدة ،والتــي يجــب
ألن النــاس ســتعلم بهــا.
أال تــؤدي إلــى تصــادم فعلــي؛ ّ
إحنا عيال اليوم
عبــارة يقولونهــا فــي احلــثّ علــى تناســي مــا حــدث فــي املاضــي مــن
عــداو ِة وخــاف ،واعتبــار احلاضــر بدايــ ًة إلقامــة عالقــات طيبــة.
عند اخلطبة اللسن رطبة
ـاب خلطبــةِ فتــاةٍ فإنــه مينّيهــا ومي ّنــي أهلهــا
أصــل املثــل :عندمــا يتقــدم شـ ٌ
ـذب بالكثيــر مــن الوعــود واآلمــال.
بلســان رطــب
وكالم عـ ٍ
ٍ
ّ
اخللبة اجلميلة الكثيرة.
يُضرب املثل بعدم التصديق فو ًرا بالوعود
مبروك احلاسر
يقولون هذه العبارة عندما يهنئون أحدهم إذا ولدت له بنتًا.
وفــي اللغــة :احلاســر :املــرأة التــي حســرت خمارهــا عــن وجههــا .فالبنــت
عــادة ال تضــع خمــا ًرا أو برق ًعــا إال حــن البلــوغ.
مبروك الطارش
يقولون هذه العبارة عندما يهنئون أحدهم إذا ُول َد له ولد .
ـأن هــذا الولــد ســيكبر ويكــون عو ًنــا
وتأتــي كلمــة الطــارش تي ّم ًنــا وتفــاؤالً بـ ّ
ألبيــه فــي أعمالــه.
المصدر :جامع األمثال ومأثور األقوال
والحكم والكنايات عند أهل اإلمارات
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يتّســم القائــد مبجموعــة مــن الصفــات
التــي مت ّكنــه مــن القيــام بعمليــة القيــادة،
وقــد تختلــف الصفــات املطلوبــة فــي
القــادة بعــض الشــيء فــي املواقــف
املختلفــة ،ولكـ ّـن البحــث والتّحليــل للقــادة
املؤ ّثريــن قــد حــددا عــددا من اخلصائص
العا ّمــة التــي يتحلّــى بهــا القــادة األكفــاء،
منهــا ؛ احلماســة إلجنــاز األشــياء التــي
مي ّكنهــم مــن خاللهــا االتصــال باآلخريــن
 ،وال ّثقــة واإلميــان بأنفســهم بصورة ميكن
أن يشــعر بهــا اآلخــرون ،ومي ّثــل القائــد
جماعتــه فــي تفاعالتهــا مــع اجلماعــات
واملؤسســات األخــرى التــي ترتبــط معهــا
بعالقــات ،فيرعــى مصالــح مؤسســته
ويدافــع عنهــا ويحافــظ عليهــا ويكســب
ثقــة النــاس بهــا ومبخرجاتهــا ،ويجــب
أن يكــون علــى وعــي بطبيعــة التغييــر
والتجديــد ويســعى إلــى كســب تأييــد
اجلماعــة للتغييــر املقتــرح ،وإضفــاء قيمة
ملموســة علــى املؤسســة التــي يعملــون
بهــا ،ويعمــل بــدوره كوســيط بــن أعضــاء
مؤسســته حــن يتنازعــون فيمنــع جتــاوز
ـت
حــدود الصالحيــات واملســؤوليات ،ويبـ ّ
بقلم د .سعيد علي الحمر اليماحي فــي املواقــف مبقتضــى اللوائــح التــي
رئيس التحرير
أن لديــه
حتكــم نظــام املؤسســة ،كمــا ّ
اإلصــرار واملطالبــة مبعاييــر مرتفعــة
والســعي للحصول على االحترام ،ورعاية
األفــراد ومراعــاة مشــاعر الغيــر والتّحلــي
بالتواضــع واالســتماع اجليــد لهــم مــن
الســمات التــي يجــب أن تتواجــد فــي
أهـ ّم ّ
القائــد  .والتقـ ّل أهمية هذه الصفات عن
أهمية وظائف القيادة والســلوك القيادي
التــي يجــب ّأل تخــرج عــن أطر التخطيط
لألهــداف بعيــدة املــدى وللخطــوات
املرحليــة فــي الطريــق نحــو األهــداف
النهائيــة ،واملســؤولية عــن حتديــد وتنفيــذ

مقومات
ّ
القيادة
ّ
الناجحة

100

العدد  - 34يوليو 2022

األهــداف ورســم السياســات ،و توزيــع
األدوار وتنظيــم العالقــات فــي اجلماعــة
حتديـ ًدا ،والتّركيــز على تنمية املرؤوســن
بتدريبهــم والعمــل علــى التوفيــق بــن
أهــداف املنظمــة وبــن أهــداف العاملــن
وتوحيدهــا فــي أهــداف مشــتركة،
باإلضافــة إلــى ضبــط العمــل والتّأكــد من
أن اجلهــود ّ
موظفــة فــي خدمــة األهداف.
ّ
ّ
توظــف تلــك الصفــات فــي إدارة العمليــة
اإلداريــة الناجحــة والتــي تتطلــب أن يكــون
القائــد صاحــب رؤيــة وقــاد ًرا علــى أن
يحلــم وقــاد ًرا علــى ترجمــة هــذه األحــام
والــرؤى لآلخريــن ليقتســموها معــه ،وذا
شــخصية قويــة لهــا القــدرة علــى مواجهــة
الواقع ونقل احلقائق واملشاعر لآلخرين،
والتّحلّــي باإلخــاص والتّضحيــة واحلــزم
باتخــاذ القــرارات املســتعجلة واالســتعداد
للعمــل بهــا ،والشــعور بأهميــة الرســالة
وحــب العمــل كقائــد ،واإلميــان بقيمــة
ّ
وموجــه دائــم وفــق القيــم
ّــاس
الن
ّ
األخالقيــة احملوريــة ،ويتصــرف في ضوء
هــذا خللــق حضــارة إجنــاز مبنيــة علــى
قيــم اإلجنــاز املتم ّيــز غيــر العــادي والتــي
تســاعد علــى عمليــة التّفاعــل االجتماعي
بشــكل يزيــد مــن تق ّبل األعضــاء لبعضهم
بعضــا واعترافهــم بالســلطات التــي
التكــون لــكل فــرد فــي اجلماعــة ،وهنــا
يجــب مت ّيــز القائــد بالــذكاء ،وهــذا يبعــث
إلــى حســم اخلالفــات فــي املواقــف التــي
تســتند إلــى مخزونــه املعرفــي واســتعانته
بــذوي االختصــاص ،وبذلــك يكــون قــدوة
ومنوذجــا يُحتــذى بــه للعاملــن معــه فــي
ً
اجتهــاده علــى ترجمــة ّ
الشــعارات إلــى
واقــع ،مــن خــال التزامــه باألهــداف
وحت ّملــه للمســؤول ّية وضبطــه للعمل ،فهو
وكيل للتّغيير إلى ماهو أفضل ملؤسســته.
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