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اال�شرتاكات ال�سنوية

امل�شرف العام

منذر حممد بن �شكر

داخل الدولة:

للأفـ ـ ـ ـ ـ ــراد  100 :درهماً
للم�ؤ�س�سـات  200:درهماً

املدير العام
رئي�س التحرير

خارج الدولة:

�أحمد عبد الهادي الأحمد

للأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد  150:درهماً
للم�ؤ�س�سات  225 :درهماً

التحرير

«هذه اال�شرتاكات �شاملة �أجور الربيد»

د .هيثـم يحـيى اخلواجـــــة
جواهـــر �سلــطان ال�ســويـدي
علياء عبدالعـزيز حمـيدان
رائـــد عـبــــد العـزيز هــالل

الإخراج الفني

لــ�ؤي �أحمد كــــــحلة
مـــوز ة ال�ســـويــدي

الرتجمة

�آمنـــــة علــي املحــــــــــيـا

الأر�شفة والتن�ضيد والتن�سيق
خلود را�شـد املزروعـــي

خلـــــود �ســعيد ال�ســـكار
�آمنــــه عبــــيد النقــــبي
�أمانــي �سـعــيد النعــيـمي
عبــد العــزيـــز كـــــــــرم
م  .حممد �إبراهيم ال�شنيكي

الت�صوير
�ســـاكـــر

املـــرا�ســـالت

الإمارات العربية املتحدة
�إمارة ر�أ�س اخليمة
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مالحظة

٭ املواد املن�شورة يف املجلة تعرب عن ر�أي
ك��ات��ب��ه��ا ول��ي�����س ب��ال�����ض��رورة ع���ن ر�أي
البلدية.
٭ ت���رت���ي���ب امل���������واد يف امل���ج���ل���ة ي��خ�����ض��ع
العتبارات فنية.
٭ ال ت��ق��ب��ل امل�����واد امل��ن�����ش��ورة �أو امل��ق��دم��ة
لدوريات �أخرى.
٭ املواد املر�سلة للمجلة ال ترد لأ�صحابها
ن�شرت �أم مل تن�شر.
طبعت يف مطبعة ر�أ�س اخليمة
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حاكم ر�أ�س اخليمة :
حممد بن را�شد قائد �سخر حياته
لوطنه و�شعبه

ا�ستقباالت �صاحب ال�سمو
ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي

ويل عهد ر�أ�س اخليمة :
حممد بن را�شد قائد ُملهم �صانع الإبداع
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االفتتاحية

عام الت�سامح
�إن �إعالن �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
حفظه اهلل � ،أن يكون هذا العام  2019م عام الت�سامح يعني الكثري  ،وفيه من املعاين والدالالت
الكثري �أي�ض ًا  ،فالإمارات منذ ن�ش�أتها الأوىل حتر�ص على ن�شر قيم الت�سامح واملحبة  ،ذلك لأن
القائد امل�ؤ�س�س املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه غر�س �صفات
الت�سامح وال��ود وال�شهامة والعطاء يف نفو�س �أبنائه  ،فغدا ن�سيج املجتمع الإماراتي ي�ؤكد على
التم�سك بهذه القيم  ،ويتبناها  ،ويدعو �إليها .
ومانراه اليوم يف هذا الوطن الغايل من مبادرات تعزز روح الت�سامح  ،ومن �أن�شطة ثقافية
وجمتمعية ت�ؤكد ماتقدم  ،فالت�سامح ميتلك طاقة وا�سعة من الود والعالقات الطيبة  ،كما ميتلك
دافعية خا�صة للعمل مب�صداقية ومتيز و�إخال�ص .
وما �أود الإ�شارة �إليه هو �أن هذا العام ي�شكل امتداد ًا للأعوام ال�سابقة  ،التي ت�صوغ ركائز
�إن�سانية نعتمد عليها يف حياتنا وتعاملنا ور�ؤيتنا لأمور كثرية .
�إن الدعوة �إىل الت�سامح تعني الدعوة �إىل حياة ير�صّعها بيا�ض الثلج ويزرك�شها اخ�ضرار الأمل
 ،وين ّديها فجر �صباحات م�شرقة واعدة ...
ف ّهيا �إىل الت�سامح  ..ثم ه ّيـا �إىل الت�سامح

منذر حممد بن �شكر

munrakae
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حاكم ر�أ�س اخليمة :حممد بن را�شد قائد �سخر حياته لوطنه و�شعبه
�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ر�أ���س اخليمة �أن �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س
ال��وزراء حاكم دبي «رع��اه اهلل» رائد القيادة اال�ستثنائية الذي
�سخر حياته لوطنه و�شعبه وقدم على مدار خم�سة عقود �إجنازات
تعجز الكلمات عن و�صفها.
وقال �سموه  -يف كلمة له مبنا�سبة مرور خم�سني عام ًا على
تويل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم �أول مهامه
يف م�سرية خدمة وطنه و�شعبه � “ -إذا كنا نبحث عن املركز الأول
فلي�س لنا �إال البحث عن �إجنازات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي الذي نهل من معني ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان “طيب
اهلل ثراه” قيم العطاء واالنتماء الوطني ومن املغفور له ال�شيخ
را�شد بن �سعيد �آل مكتوم احلكمة والقيادة حتى بات اليوم جزء ًا
ال يتجز�أ من ق�صة جناح دولة الإمارات العربية املتحدة وم�سرية
جناح ومتيز ي�ستلهم منها �أبناء الوطن معاين الوالء والت�ضحية
لهذا الوطن املعطاء».
و�أ�ضاف �سموه “ نوجه �شكرنا اليوم بدعوة من قائد فذ هو
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة لقائد ا�ستثنائي ورائد الإدارة
والتميز  ،الذي �أكد �أن كلمة م�ستحيل لي�ست يف قامو�سه و�صاحب والإيجابية والنجاح للوطن واملنطقة والعامل ،كل ال�شكر لك يا
املبادرات الإن�سانية والثقافية والعلمية اال�ستثنائية التي مل تقف بو را�شد �أنت من جعلت من كل �إماراتي جزء ًا من فريق العمل
عند حدود ال�سماء بل �أو�صلتنا للف�ضاء هو �صاحب ال�سمو ال�شيخ و�شريكا يف الإجناز وهذه �سمة للقائد امللهم واملتفاين جلعل وطنه
حممد بن را�شد �آل مكتوم �صاحب ر�ؤية م�ستقبلية مل�ؤها ال�سعادة دائم ًا و�أبد ًا �صاحب الرقم “واحد».
حاكم ر�أ�س اخليمة  “ :ق�صتي” منوذج عاملي للقيادة والإدارة واحلكم الر�شيد
�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س
اخليمة �أن امل�سرية الوطنية احلافلة ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم
دب��ي «رع��اه اهلل» متثل ر�ؤي��ة متفردة لقائد
فذ ر�صع ب�إجنازاته تاريخ ًا ا�ستثنائي ًا لهذا
الوطن و�سطر بفكره م�سرية ملهمة لأبناء
الإمارات.
وق��ال �سموه مبنا�سبة ت�سلمه ن�سخة من
ك�ت��اب “ق�صتي” ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم  « :يختزل كتاب «
ق�صتي» م�سرية  50عام ًا يف  50ق�صة ج�سدت
4

�أ�صعب املواقف و�أقوى التحديات التي مر بها
قائد ا�ستثنائي ال يعرف امل�ستحيل قدم �سموه
يف هذا الكتاب ق��راءة عميقة لتاريخ دولتنا
احلبيبة وحمطات وجتارب �ست�ضيء للأجيال
القادمة دروب احلا�ضر وامل�ستقبل و�ست�ؤرخ
�إرث� � ًا وط�ن�ي� ًا خطه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم جنب ًا �إىل جنب مع
املغفور لهما ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
وال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم “ طيب اهلل
ثراهما” اللذين �أ�س�سا دولة االحتاد مع الآباء
امل�ؤ�س�سني.
و�أ�ضاف �سموه  :ن�ستخل�ص من «ق�صتي»
حكمة ال�ق��ائ��د وعبقرية الإدارة وتوا�ضع

احلاكم ورجل ال�سالم وال�سيا�سة واالقت�صاد
مواقف وق�ص�ص ًا تروي م�سرية دولة الإمارات
يف رحلة العطاء لأخي �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم والتي تعد منوذج ًا
عاملي ًا فريد ًا للقيادة والإدارة واحلكم الر�شيد
الذي يواكب احلداثة والتطوير وي�ست�شرف
امل�ستقبل ب��روح عالية ال تعرف امل�ستحيل
وقائد ي�سعى نحو حتقيق الأمن واال�ستقرار
والرخاء االجتماعي ل�شعبه.
وتابع �سموه :ن�ستمد من جتارب �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم
قيم العمل الوطني والإن�ساين والتفاين من
�أج��ل ال��وط��ن حيث حمل �سموه على عاتقه
munrakae
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م�س�ؤولية بناء الب�شر قبل بناء احلجر �إميان ًا
من �سموه �أن الأوط��ان تبنى ب�سواعد وعقول
�أبنائها املخل�صني ف�أعلى قيم العمل الوطني
وغر�س روح ال�صدارة وال��ري��ادة يف نفو�س
�شعبه فكانت دول��ة الإم��ارات دول��ة تناف�سية
ت�سعى ل�صدارة امل�شهد العاملي يف خمتلف

القطاعات واملجاالت.
وهن�أ �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة
الإ� �ص��دار اجل��دي��د ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ال ��ذي ي�سرد
ملحمة جن��اح دول��ة الإم���ارات ودب��ي وي ��ؤرخ
م���س�يرة ��س�م��وه ال�ت��ي ت�ع��د ام��ت��داد ًا مل�سرية

ا�ستقباالت �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي

الآب��اء امل�ؤ�س�سني وج��زء ًا ال يتجز�أ من تاريخ
دولة الإمارات و�ستظل م�سرية ملهمة ومليئة
ب��الإجن��ازات التي ما زال��ت تكتب ف�صولها
بحروف من ذهب على �صفحات تاريخ هذا
الوطن املعطاء.

حاكم ر�أ�س اخليمة
ي�ستقبل زكي ن�سيبة

ا�ستقبل � �ص��اح��ب
ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
��ص�ق��ر ال�ق��ا��س�م��ي ع�ضو
امل�ج�ل����س الأع��ل��ى حاكم
ر�أ� � ��س اخل �ي �م��ة بق�صر
� �س �م��وه مب��دي �ن��ة ��ص�ق��ر
ب��ن حم�م��د م �ع��ايل زك��ي
�أن��ور ن�سيبة وزي��ر دول��ة.
و�أك�� ��د � �س �م��وه ،خ�لال
ال��ل��ق��اء ال � ��ذي ح���ض��ره
ال�شيخ �أح�م��د ب��ن �صقر
القا�سمي رئي�س دائ��رة
اجلمارك رئي�س جمل�س
�إدارة هيئة مناطق ر�أ�س
اخل�ي�م��ة االق�ت���ص��ادي��ة «
راك��ز» وع��دد م��ن م��دراء
الدوائر وامل�س�ؤولني يف الإمارة � ،أن م�سرية
الدولة التاريخية والتي �أ�س�س لها املغفور له
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل
ث��راه و�إخ��وان��ه احلكام امل�ؤ�س�سني ر�سخت
امل�ب��ادئ الأ�صيلة ل�شعب دول��ة الإم ��ارات
القائمة على الت�سامح وحب ال�سالم ون�شر
اخلري يف العامل �أجمع.
وقال �سموه� « :إننا يف دولة الإم��ارات
وحتت قيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة » حفظه
اهلل “ و�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي « رعاه
اهلل » و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
munrakae

الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة م�ستمرون على
نف�س النهج لنجعل دولة الإمارات منوذج ًا
ع��امل�ي� ًا للت�سامح والتعاي�ش وال �ت �ع��اون».
و�أ�شاد �سموه بدور معايل زكي ن�سيبة يف
توثيق م�سرية النه�ضة يف الإم ��ارات من
خالل مرافقته للوالد امل�ؤ�س�س طيب اهلل
ث��راه منذ �ستينيات ال�ق��رن املا�ضي وما
يقوم به من ن�شر للفكر الذي �سعى لتعزيزه
ال�شيخ زاي��د للأجيال القادمة من خالل
م�شاركته الفاعلة يف العديد من املحافل
املحلية والدولية.
�إىل ذلك ،قال ال�شيخ �أحمد بن �صقر
القا�سمي �إن حياة املغفور له ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان « طيب اهلل ث��راه »
حافلة بامل�شاهد التي يقف عندها التاريخ
كثري ًا ،ومتثل �صفحات م�ضيئة ومعني ال

ين�ضب تنهل منه الأج�ي��ال وت�ستمد منه
القوة والعزم على موا�صلة البناء والتنمية،
منوه ًا �إىل �أن توثيق هذا التاريخ يعد مهمة
وطنية يف املقام الأول.
حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل القن�صل
الإيطايل

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ���س اخليمة يف ق�صره �سموه يف
مدينة �صقر بن حممد �سعادة فالنتينا
�سيتا القن�صل العام الإيطايل لدى الدولة
والوفد املرافق.
ج��رى خ�لال اللقاء ا�ستعرا�ض �أوج��ه
التعاون امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني
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و�سبل تعزيزها نحو �آف��اق
�أرحب يف خمتلف املجاالت
االقت�صادية واال�ستثمارية
وال�سياحية والثقافية.
ح���ض��ر ال �ل �ق��اء ال�شيخ
�صقر ب��ن حممد ب��ن �صقر
القا�سمي و��س�ع��ادة �صالح
�أح� �م ��د ال �� �ش��ال م�ست�شار
�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س
اخل�ي�م��ة ب�ج��ان��ب ع ��دد من
امل�س�ؤولني.
�سعود بن �صقر ي�ستقبل
�أ�صحاب الإجنازات
الريا�ضية يف نادي ر�أ�س
اخليمة

ثمن �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
�صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى
حاكم ر�أ�س اخليمة الإجنازات الريا�ضية
ل�ن��ادي ر�أ���س اخليمة الريا�ضي الثقايف
يف مناف�سات اجليو جيت�سو والتايكواندو
و�أل�ع��اب القوى م�شري ًا �إىل �أن ما حتقق
من �إجن ��ازات هي بداية م�سرية التميز
الريا�ضي نحو الو�صول ملن�صات التتويج.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سموه وفد
ال�ن��ادي برئا�سة ال�شيخ �صقر بن حممد
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بن �صقر القا�سمي الرئي�س الأعلى للنادي
وال��دك �ت��ور ع�ب��دال��رح�ي��م ��ش��اه�ين رئي�س
جمل�س الإدارة بح�ضور �صالح حممد
ح�سن الأم�ين العام الحت��اد �ألعاب القوى
واب��راه �ي��م خمي�س وع�ل��ي امل �ن ����صوري و
عبداهلل العبار وعدنان ال�شحي وابت�سام
املهري �أع�ضاء جمل�س الإدارة والعبي فرق
اجليوجيت�سو والتايكوندو و�ألعاب القوى
�أ�صحاب الإجنازات الريا�ضية.
وهن�أ �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة
�أبناءه الالعبني �أ�صحاب الإجنازات..

م�ؤكد ًا على �أهمية موا�صلة العمل بجد
وم�ث��اب��رة ب��روح ال�ف��ري��ق ال��واح��د حل�صد
امل��راك��ز الأوىل يف خم�ت�ل��ف ال�ب�ط��والت
واملناف�سات الريا�ضية والتحلي بالأخالق
ال��ري��ا��ض�ي��ة احل �م �ي��دة لتحقيق ال�ه��دف
الأ� �س �م��ى ل �ك��ل ال��ري��ا� �ض �ي�ين ب��رف��ع راي��ة
الوطن ومتثيل دولة الإم��ارات يف املحافل
الريا�ضية الإقليمية والعاملية.
وكان فريق �ألعاب القوى قد توج بطال
لك�أ�س رئي�س الدولة يف اخرتاق ال�ضاحية
عن فئة ال�شباب والنا�شئني واملركز الثاين
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رج��ال ف��ردي كما ت��وج فريق التايكوندو
بثالث ذهبيات وف�ضية وثالث برونزيات
يف بطولة الإم��ارات املفتوحة يف ال�شارقة
بينما ت��وج فريق اجليو جيت�سو الن�سائي
بثالث ف�ضيات وبرونزية يف بطولة دبي
ملحرتيف اجليوجيت�سو.
ب� ��دوره ت��وج��ه ال��دك �ت��ور عبدالرحيم

�شاهني رئي�س جمل�س الإدارة بال�شكر
والتقدير ل�صاحب ال�سمو ح��اك��م ر�أ���س
اخليمة على دع�م��ه ل�ل�أن��دي��ة الريا�ضية
يف الإم��ارة ونادي ر�أ�س اخليمة على وجه
اخل�صو�ص والتي كان لها الأثر يف حتقيق
تلك الإجن��ازات و�إىل �سمو ال�شيخ حممد
ب��ن �سعود ب��ن �صقر القا�سمي ويل عهد

ر�أ�س اخليمة على اهتمامه ومتابعته للعمل
الريا�ضي يف الإم��ارة ..م�ؤكد ًا �أن االندية
الريا�ضية يف �إم��ارة ر�أ���س اخليمة حتظى
باهتمام ورعاية �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س
اخليمة ما ميكنها من القيام مب�س�ؤولياتها
جت��اه �أب�ن��ائ�ه��ا و��ص�ق��ل ورع��اي��ة امل��واه��ب
الريا�ضية يف الإمارة.

�سعود القا�سمي ي�شيد بجهود القيادة العامة ل�شرطة ر�أ�س اخليمة
يف تعزيز الأمن يف املجتمع

�أ� �ش��اد �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ�س اخليمة بجهود �ضباط و�أفراد
القيادة العامة ل�شرطة ر�أ���س اخليمة يف
احلفاظ على الأمن واال�ستقرار يف املجتمع
ورفع م�ستوى ال�شعور بالأمن والأمان لدى
امل��واط�ن�ين واملقيمني وزوار الإم���ارة من
خمتلف دول العامل ..ف�ض ًال عن النجاح يف
حتقيق �أق�صى معدالت الأمن والأم��ان يف
ت�أمني خمتلف الفعاليات واالحتفاالت التي
ت�ست�ضيفها ر�أ�س اخليمة.
جاء ذلك خالل زيارة �سموه اليوم ملقر
القيادة ل�شرطة ر�أ�س اخليمة حيث كان يف
مقدمة م�ستقبليه �سعادة اللواء علي عبد
اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �شرطة
munrakae

ر�أ���س اخليمة والعميد عبد اهلل خمي�س
احل��دي��دي نائب قائد ع��ام �شرطة ر�أ���س
اخليمة وم��دراء الإدارات وكبار �ضباط
�شرطة ر�أ�س اخليمة.
وق��دم �سموه التهنئة ل�ضباط و�أف��راد
�شرطة ر�أ�س اخليمة على النتائج املحققة
واجل�ه��ود املبذولة ل�شرطة ر�أ���س اخليمة
خالل العام املا�ضي 2018م ودوره��م يف
حتقيق الأم��ن والأم��ان وتطوير اخلدمات
ال�شرطية يف الإمارة بالتعاون مع خمتلف
اجلهات والتي �ساهمت يف تعزيز �سمعة
دولة الإمارات و�إمارة ر�أ�س اخليمة كوجهة
عاملية متميزة وواحة للأمن والأمان.
وقال �سموه خالل لقائه �ضباط و�أفراد
�شرطة ر�أ�س اخليمة “ �أهنئكم مع بداية

�أول يوم عمل لكم يف العام اجلديد 2019
على الإجن��ازات ال�شرطية التي حتققت ،
وكلي ثقة بجهودكم و�إخال�صكم وحر�صكم
على اال�ستمرار نحو مزيد من النجاحات
يف العام اجلديد لتتوا�صل م�سرية التميز
التي حققتموها يف  2018خدمة لدولتنا
وقيادتنا و�شعبنا يف ظل القيادة الر�شيدة
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�إخوانه
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة».
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و�أ�ضاف “الفرد الآمن يف جمتمعه هو
الفرد املنتج لهذا املجتمع � ..أ�شكركم على
جهودكم التي عك�ست ال�صورة احل�ضارية
لدولة الإم ��ارات و�شعبها املتم�سك بقيم
املحبة والت�سامح وتعاي�ش مع الآخر ونحن
يف ع��ام الت�سامح ن�ؤكد �أن الت�سامح هو
منهج حياة واحلفاظ على الأمن والأمان
�إح��دى ال��رك��ائ��ز التي قامت عليها دول��ة
الإم��ارات بجهود قائدها امل�ؤ�س�س املغفور
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان « طيب
اهلل ثراه » و�إخوانه املغفور لهم من الآباء
امل�ؤ�س�سني لذا كان حق ًا علينا احلفاظ على
هذه املكت�سبات والإجن ��ازات التي نراها
تتوا�صل يوم ًا بعد يوم بجهود املخل�صني
من �أبناء الوطن » .
و�أ�شار �إىل �أن  :دولة الإمارات �أ�صبحت
حمطة عاملية ملختلف الأحداث والفعاليات
وم�ق���ص��د ًا �سياحي ًا ل�ل�ع��امل ومنجزاتها
�شملت كل جماالت احلياة وهذه املكت�سبات
احل �� �ض��اري��ة ه��ي ث �م��رة الأم� ��ن والأم� ��ان
واال�ستقرار والتعاون بني خمتلف �أجهزة
الدولة االحتادية واملحلية لغاية واحدة هي
�إ�سعاد املواطن واملقيم والزائر� ..أنا �سعيد
بتعاونكم وتفانيكم يف العمل لإعالء ا�سم
الإم��ارات ومتفائل مبا لديكم من �إ�صرار
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لتحقيق النجاح وموا�صلة العمل ب��روح
وثابة ال تعرف الف�شل وت�سعى دوم��ا نحو
النجاح والتميز».
و�أكد �سموه �أن من ال يعمل ال يخطئ..
وم��ن ال يخطئ ال يتعلم ...ولكن اخلط�أ
هو اال�ستمرار على العمل بنف�س الطريقة
ال�سابقة و�أن التطوير والتح�سني والإبداع
واالبتكار يف العمل هي ثوابت ال�ستدامة
النجاح ..م�شري ًا �إىل �أن دولتنا �سعت دائما
للتعلم وك�سب املعرفة يف املجاالت كافة من
الدول املتقدمة وتطوير ر�أ�س املال الب�شري
لدينا حمور اهتمام القيادة الر�شيدة.
و�أ� �ش��اد �صاحب ال�سمو ح��اك��م ر�أ���س
اخليمة بجهود �سعادة ال�ل��واء علي عبد
اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �شرطة
ر�أ�س اخليمة وفريق عمله الذي كان خلف
النتائج الإيجابية واملتميزة التي حققتها
القيادة العام ل�شرطة ر�أ�س اخليمة خالل
العام املن�صرم .2018
من جانبه ثمن �سعادة القائد العام
ل�شرطة ر�أ�س اخليمة هذه الزيارة الكرمية
واللفتة الأبوية ال�صادقة ل�صاحب ال�سمو
حاكم ر�أ�س اخليمة ..م�ؤكد ًا �أن الإجنازات
مل تتحقق �إال بدعم �سموه املبا�شر ومتابعته
وتوجيهات �سموه امل�ستمرة و�أن هذه الزيارة

�سام على �صدر كل رجل �شرطة
هي و�سام ِ
وحمل فخر لل�شرطة حيث �أت��ت يف بداية
العام اجلديد وت�ضمنت تد�شني �سموه لعام
الت�سامح  2019يف �إمارة ر�أ�س اخليمة من
خالل زيارته للقيادة العامة ل�شرطة ر�أ�س
اخليمة.
وق��ال  :عاهدنا �سموه على �أن نكون
ج �ن��ود ًا خمل�صني و�أن جن�ع��ل م��ن �أم��ن
الوطن واملواطن وكل من يقيم على �أر�ض
الدولة غايتنا وعلى ر�أ���س �أولوياتنا و�أن
ت�صبح دول��ة الإم ��ارات واح��ة �أم��ن و�أم��ان
و�سالمة وت�سامح و�سعادة للجميع».
و�أك��د ال�ل��واء علي عبداهلل بن علوان
النعيمي ل�صاحب ال�سمو احلاكم �أن فريق
عمله �سيوا�صل العمل للمحافظة على
الإجنازات التي حتققت ويبذل املزيد من
اجلهود لتحقيق الأمن والأمان وال�سالمة
يف رب��وع الوطن الغايل وحتقيق النتائج
التي يطمح �إليها �سموه وف��ق ر�ؤي��ة دولة
الإمارات .2021
راف ��ق ��ص��اح��ب ال���س�م��و ح��اك��م ر�أ� ��س
اخليمة خ�لال ال��زي��ارة ال�شيخ �صقر بن
حممد بن �صقر القا�سمي الرئي�س الأعلى
لنادي ر�أ�س اخليمة وعدد ًا من امل�س�ؤولني.
munrakae
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�سعود بن �صقر ي�شهد حفل تخريج طلبة جامعة بولتون يف ر�أ�س اخليمة
�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ
�سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأع �ل��ى ح��اك��م ر�أ���س
اخل�ي�م��ة �أن االرت� �ق ��اء بقطاع
التعليم العايل يف الدولة يعزز
م��ن م�سرية التنمية ال�شاملة
وي�ساهم يف �إع��داد جيل متعلم
ق ��ادر ع�ل��ى م��واك�ب��ة متطلبات
التقدم العلمي والثورة التقنية
وفق �أعلى املعايري الدولية ومبا
يحقق م�ستهدفات الأج �ن��دة
الوطنية.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ح�ضور
�سموه حفل تخريج  264طالب ًا وطالبة يف
درج�ت��ي البكالوريو�س واملاج�ستري �ضمن
الدفعة ال�سابعة من طلبة جامعة بولتون
يف ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة ،ت��زام�ن� ًا م��ع احتفاالت
اجلامعة مب��رور � 10سنوات على �إن�شائها
يف الإم� ��ارة ،وبح�ضور �أع���ض��اء الهيئتني
التدري�سية والإداري��ة و�أولياء �أم��ور الطلبة
و�ضيوف احلفل ال��ذي �أقيم يف فندق دبل
تري املرجان.
وثمن �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة
�أهمية ال�شراكات الأكادميية مع خمتلف
امل�ؤ�س�سات التعليمية العاملية ودوره ��ا يف
تعزيز التبادل العلمي والثقايف واال�ستفادة
من اخل�برات الأكادميية يف االرتقاء بهذا
القطاع احليوي الذي يعد ركيزة �أ�سا�سية يف
املجتمعات املتقدمة التي ت�سعى با�ستمرار
�إىل حت���س�ين ن �ظ��ام �ه��ا ال�ت�ع�ل�ي�م��ي وب �ن��اء
ال�شراكات الأكادميية مع �أرقى امل�ؤ�س�سات
التعليمية ال�ع��امل�ي��ة لت�ستمر يف االرت �ق��اء
والتطور.
وهن�أ �سموه اخلريجني بهذه املنا�سبة
التي متثل ثمرة جهد ال�سنوات املا�ضية
وكللت اليوم بالنجاح والتفوق ،متمني ًا لهم
التوفيق يف حتقيق طموحاتهم امل�ستقبلية
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وامل�ساهمة يف االرتقاء ب�أوطانهم و�شعوبهم
يف خمتلف املجاالت.
بعدها ،وزع �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
بن �صقر القا�سمي �شهادات التخرج على
اخلريجني البالغ عددهم  264خريج ًا يف
تخ�ص�صات املحا�سبة و�إدارة الأعمال وعلوم
احل��ا��س��وب والهند�سة املدنية والهند�سة
الكهربائية والهند�سة الإلكرتونية والهند�سة
امليكانيكية واملاج�ستري يف التكنولوجيا
واملعلومات واملاج�ستري يف �إدارة الأعمال.
و�أ� �ش��اد الربف�سور ج��ورج هوملز نائب
رئي�س جامعة بولتون يف اململكة املتحدة
ب��ال��دع��م وال��رع��اي��ة ال�ل��ذي��ن حت�ظ��ى بهما

جامعة بولتون يف ر�أ���س اخليمة م��ن قبل
�صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود ب��ن �صقر
القا�سمي ،الأمر الذي �ساعدها على حتقيق
النجاحات يف ال�سنوات الـ 10املا�ضية،
ع�ب�ر ت �خ��ري��ج  1000ط��ال��ب يف خمتلف
التخ�ص�صات لين�ضموا �إىل الـ� 30أل��ف
طالب �أكملوا درا�ستهم يف حرم اجلامعة
باململكة املتحدة.
وق��ال  « :تتمتع جامعة بولتون بتاريخ
ط��وي��ل ومم�ي��ز ي�ع��ود �إىل  190ع��ام � ًا منذ
 ،1825ونفخر بان�ضمام جامعة بولتون يف
ر�أ�س اخليمة ر�سمي ًا ملجموعة جامعة بولتون
الربيطانية لتحقيق هدف م�شرتك هو بناء
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�صرح متني من العلوم واملعارف واملبادئ
وم�ساعدة طالبنا على اكت�ساب املهارات
التي متكنهم من حت�سني حياتهم وحياة
الآخرين وموا�صلة رحلة التعليم والتطوير».
ب� ��دوره ،ق��ال زب�ي�ر هان�سلوت عميد
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جامعة بولتون يف ر�أ� ��س اخليمة � « :إن
جناح قطاع التعليم مرتبط ب�إميان القادة
واحل �ك��وم��ات ب�أهميته و� �ض��رورة تطوير
البنية التحتية للبيئة التعليمية ..ونحن قد
وجدنا الدعم والت�شجيع من �صاحب ال�سمو

ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ،وهذا ما
مكننا من موا�صلة م�شوارنا بنجاح لنحتفل
ال �ي��وم مب ��رور �� 10س�ن��وات ع�ل��ى وج��ودن��ا
يف الإم��ارة بالتزامن مع تخريج الدفعة
ال�سابعة من طالب اجلامعة».

حاكم ر�أ�س اخليمة يوجه ب�إجراء م�سح �أثري
ملوقع تاريخي يف منطقة احلمرانية
وج��ه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ �سعود ب��ن �صقر
القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة
ب�إجراء م�سح �أثري مو�سع
ع�ل��ى م��وق��ع ت��اري �خ��ي يف
منطقة احلمرانية بر�أ�س
اخل �ي �م��ة ع�ث�ر ف �ي��ه على
حتف وقطع �أثرية قدمية
متهيد ًا لإج��راء عمليات
ت�ن�ق�ي��ب ل�ت�ح��دي��د م�ع��امل
املوقع وقيمته التاريخية
واحل�ضارية.
جاء ذلك خالل ت�سلم
�سموه هدية �أثرية عبارة
عن قطع فخارية ومعدنية
وحلي قدمية عرث عليها
املواطن �سعيد �سامل بن
نايع الطنيجي و�أهداها
ل�صاحب ال�سمو حاكم
ر�أ���س اخليمة ال��ذي �أمر
رئي�سي ًا حلفظ تاريخ الدولة ورم��ز ًا من
بنقلها لدائرة الآث��ار واملتاحف يف ر�أ�س
اخليمة لدرا�ستها وجمع الدالئل الأثرية رموز الهوية الوطنية و�شاهد ًا حي ًا على
ال�تراث احل�ضاري والثقايف التي تعك�س
جمع ًا منهجي ًا.
وث�م��ن �صاحب ال�سمو ح��اك��م ر�أ���س ح�ضارتها الأ�صيلة التي قامت فيها منذ
اخليمة املبادرات الفردية لأبناء الوطن القدم.
و�أكد املواطن �سعيد بن نايع الطنيجي
ال�ت��ي م��ن �ش�أنها احل �ف��اظ على الإرث
احل�ضاري والتاريخي وامل��وروث امل��ادي �أن التحف الأث��ري��ة التي ع�ثر عليها يف
ل��دول��ة الإم � ��ارات وت��وث�ي��ق احل���ض��ارات منطقة احلمرانية تعد جزء ًا من موروث
ال�ق��دمي��ة وطبيعة احل�ي��اة ال�ت��ي عا�شت ال��دول��ة وحت�ك��ي العديد م��ن التفا�صيل
يف املنطقة وارتباطها باحل�ضارات يف التاريخي القدمية التي حتتاج للبحث
خمتلف امل�ن��اط��ق ب��اع�ت�ب��اره��ا م���ص��در ًا وال��درا��س��ة م��ن قبل املخت�صني يف علم

الآثار لذا كان �أهدا�ؤها ل�صاحب ال�سمو
حاكم ر�أ���س اخليمة من منطلق �إمي��ان
�سموه وحر�صه على احلفاظ على توثيق
تاريخ الإمارة واحل�ضارات القدمية التي
مرت بها.
ح�ضر اللقاء ال�شيخ �صقر بن حممد
بن �صقر القا�سمي الرئي�س الأعلى لنادي
ر�أ���س اخليمة الريا�ضي و�سعادة �أحمد
عبيد الطنيحي مدير عام دائ��رة الآثار
وامل�ت��اح��ف يف ر�أ� ��س اخليمة وع��دد من
امل�س�ؤولني.
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ويل عهد ر�أ�س اخليمة  :حممد بن را�شد قائد ُملهم �صانع الإبداع

�أك��د �سمو ال�شيخ حممد
بن �سعود بن �صقر القا�سمي
ويل ع �ه��د ر�أ�� � ��س اخل�ي�م��ة
�أن ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم
ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س
جمل�س ال ��وزراء حاكم دبي
«رع� � ��اه اهلل» ق��ائ��د ُم�ل�ه��م
�صانع الإب ��داع حتولت دولة
الإم��ارات ب�أفكاره املتجددة
�إىل دولة �سباقة تبهر العامل.
و قال ويل عهد ر�أ�س اخليمة �إن �صاحب ال�سمو نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل مدر�سة متفردة
عاملي ًا �أهم مفرداتها االبتكار والتميز والإب��داع وتوليد الأفكار
اجلديدة ودائ�م� ًا يقرن �سموه الأق��وال بالأفعال ويحر�ص على
االهتمام ببناء القيادات ون�شر الفكر القيادي وبناء قيادات
امل�ستقبل يف اجلهات احلكومية  ،مما جعل الإمارات رقم ًا �صعب ًا
يف الإدارة يف جميع املجاالت على امل�ستوى العاملي فقد تبو�أت من
خالله الدولة املراتب املتقدمة يف تقارير التناف�سية العاملية.
و�أ�شاد �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل
عهد ر�أ�س اخليمة مببادرة “�شكر ًا حممد بن را�شد “ التي �أطلقها
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة تعبري ًا عن ال�شكر مل�سرية
العطاء و الإجن��ازات الكثرية التي حققها �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم خالل م�سرية  50عام ًا يف خدمة الوطن
نهل فيها من مدر�سة زايد ورا�شد وا�ستقى منهما مبادئ التنمية
والبناء.
munrakae

وق��ال �سمو ويل عهد
ر�أ� � ��س اخل �ي �م��ة �إن ه��ذه
امل� �ب ��ادرة ت���أت��ي ت�ك��رمي� ًا
ل �� �ش �خ �� �ص �ي��ة ق� �ي ��ادي ��ة
ا��س�ت�ث��ائ�ي��ة ت�ع�ت�بر رم ��ز ًا
للتميز والإب� ��داع ..ق��ائ��د
كر�س كل وقته جلعل دولة
الإمارات العربية املتحدة
يف م�صاف الدول املتقدمة
وامل�ت�ح���ض��رة مب �ب��ادرات��ة
وحكمته وحنكته ومهد
ل�ل�إم��ارات طريق ال��ري��ادة والتفوق يف الكثري من املجاالت من
خالل العديد من املبادرات والأفكار التي �شكلت منوذج ًا للبناء
والتنمية حاكت الواقع وا�ست�شرفت امل�ستقبل وارتكزت على قاعدة
حتقيق النجاح والتميز امل�ستمر يف العمل ملواجهة حتديات الع�صر
يف �صناعة م�ستقبل الإمارات.
وثمن �سمو ويل عهد ر�أ���س اخليمة ال��دور القيادي ل�صاحب
ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي فـي
نه�ضة وم�سرية دول��ة االم��ارات م�شرياً ب��أن �سموه �صاحب ر�ؤية
حكيمة وثاقبة متفاني ًا يف حبه وعطائه لوطنه ول�شعبه وللأمة
العربية حتى غدت دولتنا دولة رائدة يف العديد من القطاعات
التنموية تتبو�أ من خاللها مكانة عالية مكانة ح�ضارية رفيعة على
امل�ستوى الدويل.
و اختتم قائ ًال �« :شكر ًا حممد بن را�شد الوالد القائد � ،شكر ًا
حممد بن را�شد على ما قدمته للإمارات و�أبناء الوطن..وفقكم
اهلل و�سدد على طريق اخلري خطاكم».
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ويل عهد ر�أ�س اخليمة :ق�صتي ملحمد بن را�شد ت�سرد قدوة قيادية عاملية
قال �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل عهد
ر�أ���س اخليمة خالل ت�سلمه ن�سخة من كتاب «ق�صتي» �إن الكتاب
اجلديد ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي «رع��اه اهلل» الذي
يحكي وي�سرد يف �صفحاته التي تت�ضمن  50ق�صة �سرية ذاتية ل�سموه
حافلة بالإجنازات العظيمة لقائد ا�ستثاين خالل  50عام ًا وجتربة
�صاحب ر�ؤية ا�سرتاتيجية قائمة على فكر �إداري متنوع وراقٍ ك ّر�س
حياته يف بناء �أبرز منوذج للدول احلديثة يف املنطقة والعامل وو�ضع
ا�سم الإمارات يف ال�صدارة العاملية يف خمتلف املجاالت.
و�أ�ضاف �سمو ويل عهد ر�أ�س اخليمة �إن �صاحب ال�سمو نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي قدوة قيادية عاملية
نهل وتعلم وا�ستهلم الر�ؤى احلكيمة من الراحلني الكبريين املغفور
لهما ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان وال�شيخ را�شد بن �سعيد
�آل مكتوم طيب اهلل ثراهما ،حتى �أ�صبحت دولتنا منوذج ًا عاملي ًا

َّ
وحمط �أنظار العامل �أجمع
ت�ضاهي �أكرث الدول يف التقدم واحلداثة
يف جميع امل�ج��االت ليبقى �سموه يف ف�ضاء العطاء ق��دوة للوطن
وحمفز ًا للعمل وحمرك ًا للإبداع والإجن��از لبناء م�ستقبل �أف�ضل
للأجيال القادمة.
و�أ��ش��ار �سمو ويل عهد ر�أ���س اخليمة �إىل �أن �صاحب ال�سمو
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي القائد امللهم
�صاحب امل�سرية والر�ؤية اال�سرتاتيجية املعا�صرة من خالل العديد
من املبادرات والأفكار ،التي �شكلت منوذج ًا للبناء والتنمية ،حاكت
الواقع وا�ست�شرفت امل�ستقبل ،وارتكزت على قاعدة حتقيق النجاح
والتميز امل�ستمر يف العمل لهذا وجب علينا �أن نهنئ �سموه رمز
التميز والإبداع والعطاء على هذا الإ�صدار للكتاب اجلديد «ق�صتي»
الذي ي�ضاف �إىل الكتب التي �سبقته ..وفقك اهلل يا �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم عن كل ما قدمتوه للإمارات من
مبادرات و�إجنازات و�إ�سعاد �شعب الإمارات.

بدائرة بلدية ر�أ�س اخليمة  :حما�ضرة حول خطط الإخالء يف حاالت الطوارىء
ن�ظ��م م�ك�ت��ب فريق
الإخ�ل�اء ب��دائ��رة بلدية
ر�أ�س اخليمة وبالتعاون
مع �إدارة الدفاع املدين
بر�أ�س اخليمة حما�ضرة
ح��ول ال �ط��رق اخلا�صة
بو�ضع خطط الإخ�ل�اء
يف ح� ��االت ال� �ط ��وارىء
ح�ضرها جمموعة من
موظفي الدائرة .
ق � ��دم امل �ح��ا� �ض��رة
امل �� �س��اع��د �أول ع ��ادل
الطنيجي ب�إدارة الدفاع
امل ��دين ب��ر�أ���س اخليمة
ال��ذي ب��دوره حتدث عن
حماور �أ�سا�سية تت�ضمن
تعريف الطرق اخلا�صة
بو�ضع خطط الإخ�ل�اء
يف امل �ب��اين  ،والأن � ��واع
امل �خ �ت �ل �ف��ة ل�ل��أج� �ه ��زة
امل�ستخدمة يف مكافحة
احل��رائ��ق ك��ال�ط�ف��اي��ات
12

ب��أن��واع�ه��ا وط��رق ا�ستخدامها  ،والتقيد ب��الإر� �ش��ادات
التوعوية وبكيفية الت�صرف عند وق��وع �أي ط��ارىء مبا
ي�ضمن �سالمة موظفي الدائرة  ،و�أخ�ير ًا اال�شرتاطات
اخلا�صة بالأمن وال�سالمة الواجب توافرها يف املباين
احلكومية و�أهميتها يف حماية الأرواح واملمتلكات .
ويف نهاية املحا�ضرة �شكر فريق الإخالء امل�ساعد �أول
عادل الطنيجي على الكم الوفري من املعلومات املفيدة
والتي ت�ساهم يف احلفاظ على الأرواح واملمتلكات على
�أمل تكرار هذه املحا�ضرات التي من �ش�أنها رفع الوعي بني
املوظفني .
munrakae
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ور�شة عمل تطبيق الئحة �شروط املباين اخل�ضراء لإمارة ر�أ�س اخليمة بارجيل
ن��ظ��م��ت ب �ل��دي��ة
ر�أ���س اخليمة متمثلة
ب ��إدارة املباين خالل
�� �ش� �ه ��ري دي �� �س �م�بر
 2018و ي��ن��اي��ر
� ,2019سل�سلة من
ور� ��ش ال�ع�م��ل لكافة
املكاتب اال�ست�شارية
ل �ل �ت �ع��ري��ف ب�لائ �ح��ة
� � � �ش� � ��روط امل � �ب� ��اين
اخل�ضراء «بارجيل»
وال � � �ت � � �ع� � ��دي �ل ��ات
احل� ��ا� � �ص � �ل� ��ة ع �ل��ى
ن �ظ��ام ال�تراخ �ي ����ص
الإلكرتوين.
حيث مت دع ��وة ك��اف��ة املكاتب
اال�� �س� �ت� ��� �ش ��اري ��ة امل �� �س �ج �ل��ة ل ��دى
البلدية وتقدمي �شرح مف�صل عن
ا�شرتاطات الالئحة والتعديالت
يف نظام الرتاخي�ص االل�ك�تروين
واخل��ا� �ص��ة مب �ع��ام�لات ترخي�ص
امل�ب��اين اخل���ض��راء بالإ�ضافة اىل
عر�ض الأدوات التي �أعدتها البلدية
من قوائم تدقيق وبرامج ح�سابات
لت�سهيل تطبيق الالئحة يف مرحلة
الت�صميم والرتخي�ص.
ومت ال� �ت� ��أك� �ي ��د خ�ل��ال ور����ش
العمل على ال��دور الفعال للمكاتب
اال�ست�شارية يف جناح هذا امل�شروع
من خالل ت�شجيع �أ�صحاب امل�شاريع
ل�ت�ب�ن��ي ا�� �ش�ت�راط ��ات ب��ارج �ي��ل يف
ت�صاميم م�شاريعهم مل��ا لها من
م��ردود اقت�صادي يف تقليل كلفة
الت�شغيل وت�أثري بيئي ايجابي من
خ�ل�ال تقليل ا��س�ت�ه�لاك ال�ط��اق��ة
وامل�ي��اه والنفايات وكذلك حت�سني
البيئة الداخلية للم�شاريع.
munrakae
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بدائرة بلدية ر�أ�س اخليمة حملة (قطرات من دمك تنقذ حياة غريك)
ت �ن �ف �ي��ذ ًا ل�ت�ع�ل�ي�م��ات
��س�ع��ادة م�ن��ذر حم�م��د بن
��ش�ك��ر م��دي��ر ع ��ام بلدية
ر�أ�� ��س اخل �ي �م��ة بت�شجيع
وتقوية روابط التعاون بني
موظفي الدائرة والتن�سيق
م��ع ال��دوائ��ر وال���ش��رك��ات
الأخرى يف الإمارة.
ق��ام مكتب االت�صال
امل��ؤ��س���س��ي – ال�ع�لاق��ات
العامة – بالتعاون مع بنك
ال��دم يف م�ست�شفى �صقر
بتنظيم حملة للتربع بالدم
امل�شاركة باحلملة  ،وقد عك�س اندفاع املتربعني
حتت عنوان (قطرات من
�أثر ًا كبري ًا يف نفو�س الكادر الطبي .
دمك تنقذ حياة غريك) يف مقر
وم��ن ج�ه��ة �أخ���رى �أع���رب ال��ذي��ن ��ش��ارك��وا
البلدية .
باحلملة ع��ن ��س��روره��م ب�ه��ذه امل �ب��ادرة و�شكر
حيث �شارك البنك ب�إر�ساله
املركز ودائرة البلدية على م�ساعيهم لكونها تعرب
حافلة جمهزة ب��ال�ك��ادر الطبي
عن م��دى دالالت ه��ذا العمل الوطني و�أهدافه
املتكامل �إىل مقر البلدية الذي
الإن�سانية.
ا��س�ت�ق�ب��ل امل��وظ �ف�ين ال��راغ �ب�ين
هذا ومتت مراقبة الذين �ساهموا باحلملة
بالتربع بالدم وع��دد ًا الب�أ�س به
�صحياً لالطمئنان و�إمتام عملية التربع ب�سالم.
من املراجعني الذين رغبوا يف
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تعلن دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة مكتب االت�صال امل�ؤ�س�سي عن م�سابقة Ras Al Khaimah Municipality Department, Corporate
�شهرية خا�صة باملتعاملني تن�شر �شهري ًا يف جملة بلدية ر�أ�س اخليمة Communications Office, introduces the monthly contest
for customers, which is published on monthly basis in
فعلى الراغبني باال�شرتاك بهذه امل�سابقة امل�شاركة ب�إر�سال الإجابة
العدد - 2019 /2 - 501 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة
the Municipality Magazine. Participate by sending the
عرب �صفحة االن�ستغرام اخلا�ص بالدائرة :
answer via the department's Instagram page:

األخبار
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« 501

»

�أكمل املثل التايل :
 ( حلي ل�سانك تلقى ) ............ .......ورد املثل لكي يجعل الإن�سان ل�سانه حلواً� ،أي عليه �أن ينتقي �ألفاظه عند حديثه و معاملته مع الآخرين ،فالنا�س
ي�صادقون ويتقربون من الإن�سان احل�سن الع�شرة و الطيب اخللق ،ويبتعدون عن فظ الل�سان واملعاملة .؟

Question

مربوك للأخ  :جون بيرت جورج
الفوز مب�سابقة ال�شهر املا�ضي العدد ( ) 500

�ضمن ال�شروط التالية :
 - 1تكون امل�شاركة ب�إر�سال االجابة عرب �صفحة االن�ستغرام اخلا�ص
بالدائرة :

munrakae

 - 2تتم امل�شاركة ب�إ�ضافة ح�ساب الدائرة وعمل دعوة (من�شن) لعدد اثنني من
الأ�صدقاء
و�سوف يتم �إعالن �إ�سم الفائز عرب �صفحتنا الر�سمية والعدد القادم من املجلة.
�سبيكة من الذهب
يف m u n r
للفوزa k
�شاركونا a e

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

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

Congratulations to Mr. : Jinu Peter George
the winner of the past month's contest (500).
Under the Following Conditions:

1. Participate by sending the answer via the
department's Instagram page:

munrakae

2. To participate, add the department’s account
and mention two other friends
3. Winner’s name will be announced on our official
page and the next issued magazine

Participate to win a Gold Bullion

�ص .ب 4 : .ر�أ�س اخليم ـ ـ ــة  ،الإمارات العربية املتح ــدة.
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واحة اإلسالم

العدد - 2019 /2 - 501 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

�صور من �سماحة الإ�سالم
من كتاب �صور من �سماحة الإ�سالم

�إليك �أدلة تعطيك �صورة عن �أ�صول التعامل يف نظر الإ�سالم:
من القر�آن الكرمي :
 - 1ق��ال تعاىل  « :خذ العفو  ،و �أم��ر باملعروف  ،و �أع��ر���ض عن
اجلاهلني ».
( الأعراف ؛ ) 199
 - 2قال تعاىل  « :و �إن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به ،و لئن
�صربمت لهو خري لل�صابرين » ( النحل .) 121 :
�سبب نزول هذه الآية  :قول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،حني
ا�ست�شهد حمزة و مثل به  « :لأمثلن ب�سبعني منهم مكانك» فنزل جربيل
بخواتيم �سورة النحل  ،فكف الر�سول عما �أراد.
( �أ�سباب النزول  :ج � 1ص.) 213
 - 3وقال تعاىل  « :وقل لعبادي يقولوا التي هي �أح�سن � ،إن ال�شيطان
ينزغ بينهم � ،إن ال�شيطان كان للإن�سان عدوا مبينا »
( الإ�سراء .) 53 :
 - 4وقال تعاىل  « :ادفع بالتي هي �أح�سن ال�سيئة  ،نحن �أعلم مبا
ي�صفون ».
( امل�ؤمنون ) 96 :
 - 5وقال تعاىل  « :وجزاء َ�س ِّي َئ ٍة َ�س ِّي َئ ًة ِمث ُل َها َ ،ف َمن َع َفا و �أَ�صل َحَ
َف�أَج ُر ُه َع َلى اهلل� ،إ َّن ُه َال ُي ِح ُّب َّ
الظالمِ ِ َني »
( ال�شورى ) 40 :
ماذا يريد هّ
الل للم�ؤمنني ؟
ُوب َعلي ُكم َ ،و ُي ِري ُد ا َّل ِذينَ
 - 6قال تعاىل َ « :و اهلل ُي ِري ُد �أَن َيت َ
وات �أَن مَتِي ُلوا َمي ًال َع ِظيم ًا ُ ،ي ِري ُد هّ ُ
َي َّت ِب ُعونَ َّ
الل �أَن ُي َخ ِّف َف َعن ُكم ،
ال�ش َه ِ
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إن�سانَ �ض ِعيف ًا ».
َو ُخ ِلقَ ال َ
( الن�ساء ) 28 ، 27 :
وماذا يريد بالكافرين ؟
 - 7قال تعاىل ُ « :قل ِل َّل ِذينَ َك َف ُروا ِ�إن َين َت ُهوا ُيغ َفر َل ُهم َما َقد َ�س َل َف
 ،و�إِن َي ُعودُوا َف َقد َم َ�ضت ُ�س َّن ُة الأَ َّو َل َني »
( الأَنفال .) 38 :
و �إِليك �أَنواعا من التطبيق ملبد�أ الت�سامح يف الإِ�سالم:
 - 8قال تعاىل َ « :و َ�سار ُِعوا ِ�إىل َمغ ِف َر ٍة ِمن َر ِّب ُكم َو َج َّن ٍة َع ُ
ر�ض َها
ال�س َّرا ِء َو َّ
ال�ض َّرا ِء َ ،و
ال�سمواتُ َو الأَر��ُ�ض ِلل ُم َّت ِق َني  ،ا َّل ِذينَ ُين ِف ُقونَ فيِ َّ
َّ
ح�س ِن َني َ ،و ا َّل ِذينَ
ا�س َ ،و اهلل ُي ِح ُّب املُ ِ
ال َك ِاظمِ َني ال َغ ِ
يظ َو ال َعا ِف َني َع ِن ال َّن ِ
� َإذا َف َع ُلوا َف ِاح َ�ش ًة َ�أو َظ َل ُموا �أَن ُف َ�س ُهم َذ َك ُروا اهلل َفا�ستَغ َف ُروا ِل ُذ ُنوبِهِ م َ ،و َمن
وب �إ َّال اهلل َ ،و مَل ُي�صروا َع َلى َما َف َع ُلوا َوهُ م تَع َل ُمونَ � ،أُول ِئ َك
َيغ ِف ُر ال ُّذ ُن َ
َجزَ ا�ؤُهُ م َمغ ِف َر ٌة ِمن َربِّهِ م َو َج َّناتٌ جَت ِري ِمن حَت ِت َها الأَن َها ُر َ ،خا ِل ِدينَ
عم �أَج ُر ال َع ِام ِل َني ».
ِفي َها  ،و ِن َ
( �آل عمران .) 136 - 133 :
َ
 - 9قال تعاىل َ « :و ِ�إن َط َّلق ُت ُموهُ نَّ ِمن َق ِبل �أن مَ َت ُّ�سوهُ نَّ َو َقد
ي�ض ًة َف ِن ُ
َف َر�ضتُم َلهُنَّ َف ِر َ
�صف َما َفر�ضتُم ِ�إ َّال َ�أن َيع ُفونَ �أَو َيع ُف َوا ا َّل ِذي ِب َي ِد ِه
َ
َ
َن�س ُوا ال َف َ
�ضل َبي َن ُكم �ِ ،إنَّ
ُعقدَ ُة ال ِّن َك ِاح َ ،و �أن تَع ُفوا �أ ُ
قرب ل ِلتَّقوى َ ،و اَل ت َ
اهلل بمِ َ ا تَع َم ُلونَ َب ِ�صري »
( البقرة .) 237 :
munrakae
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الأدلة من ال�سنة :
 - 1عن جابر بن عبداهلل ر�ضي اهلل عنهما �أَن الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم قال « رحم اهلل عبد ًا �سمح ًا �إَذا باع � ،سمح ًا �إذا ا�شرتى ،
�سمح ًا �إذا اقت�ضى » رواه البخاري و ابن ماجه
(الرتغيب و الرتهيب  :ج� 3ص )
 - 2عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال  :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم � « :إياكم و الظن ف�إن الظن �أكذب احلديث ،وال جت�س�سوا ،
وال حت�س�سوا  ،وال تناف�سوا وال حتا�سدوا ،وال تباغ�ضوا ،وال تدابروا وال
تقاطعوا  ،وال تناج�شوا  ،وال يبع بع�ضكم على بيع بع�ض ».
احلديث من جملة روايات رواها م�سلم وروى البخاري �أكرثها.
( ريا�ض ال�صاحلني � :ص .) 575
 - 3وعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال  :قال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم  « :ثالث من كن فيه �آواه اهلل يف كنفه  ،و�سرت عليه
برحمته  ،و �أدخله يف حمبته  :من �إذا �أُعطى �شكر  ،و �إذا قدر غفر  ،و
�إذا غ�ضب فرت » .رواه احلاكم.
( الرتغيب و الرتهيب  :ج � 4ص .) 228
 - 4وعن �سعيد بن امل�سيب ر�ضي اهلل عنه قال  :بينما الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم جال�س و معه �أ�صحاب وقع رجل ب�أَبي بكر ر�ضي اهلل عنه
ف�آذاه  ،ف�صمت عنه �أبو بكر  ،ثم �آذاه الثانية ف�صمت عنه �أبوبكر  ،ثم
�آذاه الثالثة فانت�صر �أبو بكر فقام ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  ،فقال
�أبو بكر ر�ضي اهلل عنه � :أوجدت علي يا ر�سول اهلل ؟ فقال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم  « :نزل ملك من ال�سماء يكذبه مبا قال لك  ،فلما
انت�صرت ذهب امللك وقعد ال�شيطان  ،فلم �أكن لأجل�س �إذا مع ال�شيطان
» .رواه �أبو داود.
( الرتغيب  :ج � 2ص .) 225
 - 5وعن معاذ بن �أن�س ر�ضي اهلل عنه �أَن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم قال  « :من كظم غيظ ًا وهو قادر �أَن ينفذه  ،دعاه اهلل على ر�ؤو�س
اخلالئق  ،حتى يخريه من احلور العني ما �شاء» .رواه �أبو داود
( الرتغيب و الرتهيب :ج � 4ص .) 228
 - 6وعن �أبي م�سعود ر�ضي اهلل عنه قال  :كنا مع ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم  ،فانطلق حلاجته  ،فر�أينا حمزة معها فرخان  ،ف�أخذنا
فرخيها  ،فجا َءت احلمرة فجعلت تعر�ش ،فجا َء النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم  ،فقال  « :من فجع هذه بولديها؟ ردوا �إليها ولديها »  ،ور�أَى قرية
منل قد حرقناها  ،فقال  « :من حرق هذه ؟ قلنا  :نحن .قال � « :إنه ال
ينبغي �أَن يعذب بالنار �إال رب النار » .رواه �أبو داود.
( الرتغيب  :ج � 3ص .) 488
 - 7وعن يعلى بن مرة ر�ضي اهلل عنه قال  :كنت مع النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم فبينما نحن ن�سري معه �إذ مررنا ببعري ي�سئ عليه ( ي�سقى
عليه ) فلما ر�آه البعري  :جرجر ( ردد �صوته يف حنجرته ) وو�ضع جرانه
( عنقه على الأر�ض ) فوقف عليه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وقال « :
�أين �صاحب البعري ؟ » فجا َء ..فقال الر�سول « :بعينه » قال :ال� ،أهبه لك،
و �إنه لأَهل بيت مالهم معي�شة غريه ..فقال �صلى اهلل عليه و�سلم� « :أَما
�إذا َذكرت ذلك من �أَمره ف�إنه �شكا كرثة العمل وقلة العلف ،ف�أَح�سنوا
munrakae
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�إليه » .رواه �أَحمد.
َ
َ
 - 8وعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما� :أن رج ًال �أ�ضجع �شاة ،وهو
يحد �شفرته ،فقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم� « :أَتريد �أَن متيتها مرتني
؟ هال �أَحددت �شفرتك قبل �أَن ت�ضجعها ؟ »
رواه الطرباين و احلاكم ( الرتغيب  :ج � 3ص .) 487
الآثار :
َ
ح�سنُ » قال:
هي �أ َ
 - 1قال ابن عبا�س يف قوله تعاىل « :اد َفع ِبا َّلتي َ
« ال�صرب عند الغ�ضب ،و العفو عند الإ�سا َءة ،ف�إذا فعلوا ع�صمهم اهلل
وخ�ضع لهم عدوهم ».
(الرتغيب  :ج � 4ص .) 228 ، 227
 - 2ر�أى عمر ر�ضي اهلل عنه رج ًال ي�سحب �شاة برجلها ليذبحها
فقال « :ويلك .قدها �إىل املوت قود ًا جمي ًال »
رواه عبد الرزاق موقوف ًا ( الرتغيب :ج � 3ص .) 388
�أال فلنذكر دائم ًا:
•�أَن الإ�سالم دين امل�ساملة مع امل�ساملني و الردع للمعادين  .نور يهدي
امل�ؤمنني ونار حترق الطغاة الآثمني.
•مل يحارب �إال من �أجل احلق ون�صرته وتكرمي الإن�سان وحريته.
•يدعو باحلكمة و املوعظة احل�سنة ف�إذا جد اجلد كان ال�صخرة التي
يتحطم عليها كل جبار عنيد.
•يعي�ش يف كنفه الأ�صدقا ُء وي�ستمتع بعدله الأعدا ُء ما وفوا بالعهد و
كانوا م�ساملني.
•يطلب من �أبنائه �أَن يكونوا على حذر يف وقت ال�سلم حتى ال ي�ؤخذوا
من عدوهم على غرة في�صبحوا نادمني.
•يدعو �إىل اال�ستعداد ب�إقامة التح�صينات و حماية املن�ش�آت حتى
ي�أمن كيد الأعداء.
•يدعو �إىل اال�ست�شهاد من �أجل احلرية و الكرامة و العزة وال يعدل
اجلهاد من �أَجلها مال وال والد وال ولد.
•وال��دف��اع ع��ن ال��وط��ن و ال��دي��ن �أَ�سمى �أَه ��داف الإ� �س�لام و ن�صرة
امل�ست�ضعفني من �أَقد�س واجباته.
•وال�سالم الذي ي�سعى الإ�سالم لتحقيقه �سالم عزيز يكفل �سالمة
الوطن ويحمي احلريات وي�صون املقد�سات.
•
عبداهلل بن الزبري
ا�سمه و ن�سبه :
•وهو عبداهلل بن الزبري بن العوام بن خويلد بن �أَ�سد بن
عبد العزى القر�شي الأ�سدي.
•و �أُمه �أَ�سما ُء بنت �أَبي بكر ال�صديق وجدته لأَبيه �صفيه
عمة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
•وعمة �أَبيه خديجة بنت خويلد وخالته عائ�شة �أم امل�ؤمنني.
•( الإ�صابة ج � 4ص  69و �أَ�سد الغابة ج � 3ص .) 161
•م��ول��ده  :ول ��د ع ��ام ال �ه �ج��رة _ وه ��و �أَول م��ول��ود ول��د
للمهاجرين بعد الهجرة � ،سماه النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم عبد اهلل وكنا �أَبا بكر بجده �أبي بكر ال�صديق ر�ضي
اهلل عنه ( .امل�صدر ال�سابق ).
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ق�صة و مثل من الرتاث ال�شعبي الإماراتي
وراء كــــــل « مـثـــــل » حكـــايـــة

عائ�شة علي الغي�ص

املثل ال�شعبي من �أكرث �ألوان امل�أثورات ال�شعبية تداوال و �شيوعا يف املجتمع قد تختلف بع�ض
كلماته �أو تركيب عبارته باختالف اللهجات بني الإمارات ولكن جنده يحمل امل�ضمون الواحد،
و يختزن بداخله الكثري من احلكم والعرب التي ميكن ا�ستخال�صها عرب كلماته «امل�سجوعة»
واملختارة بعناية ،و التعبري بها يف كثري من امل��واق��ف احلياتية اليومية و وراء كل مثل �شعبي
�شهري حكاية ،نتوارثها عرب الأجيال ،ومن هذا املنطلق عكفت على ر�صد بع�ض الأمثال ال�شعبية
وا�ستعرا�ض ما وراءها من ق�ص�ص وروايات،
ويف هذه ال�سانحة نلتقي بكم من جديد و ن�ستعر�ض جمموعة
جديدة من الأمثال ال�شعبية وق�صتها
و من الأمثال ال�شعبية التي ارتبطت بق�صة املثل ال�شعبي
املعروف
ّ
بر ْي َكــل �شعريي )
ــــن
( ِم ْ
قــــــل َت ْدبريي ِّ

و ي�ضرب املثل على �سبيل التهكم و اللوم عندما ي�سيء
الإن�سان تدبري حياته فال يح�صد بر وال �شعري كذلك يف كثري
من املواقف التي ي�سيء فيها املرء ا�ستخدام امل��وارد املالية و
الب�شرية يف حتقيق الأهداف ،و قد ي�أتي املثل على ل�سان املتكلم
الذي خ�سر ما لديه من �سوء تدبري فيفيد احل�سرة و الندم هذا
وقد ي�أتي على ل�سان املتكلم الآخرين موجها اخلطاب للمخاطب
كنوع من اللوم و العتاب �أو التهكم و التندر .
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّريْ  :ال ُبــــ ُّر َ :ح ّب القمح وابن ُب َّرة  :اخلــــبز
َ�شعريي َّ :
ال�شعِيرِ ُ  :نبات ُع�ش ِب ّي َح� َّب� ّ�ي �شفوى من الف�صيلة
النجيلية ،وهو دون البــــ َر يف الغذاء .ويقال« :
فالن كال�شعري ي�ؤْكل و ُي َذم
و ق�صة املثل يروى �أن رجال ورث عن �أبيه الكثري من الرب
وال�شعري ،فا�ستكرث اخلري الوفري  ،فقام ببيع كل خمزون الأر�ض
من الرب وا�شرتى بالرب ح�صان ًا  ،وكان يعلفه �شعري ًا ،و يف كل
18

�شهر يخرج له كمية من ال�شعري  ،فما انق�ضت �أ�شهر قليلة
حتى نفد كل ما لديه من ال�شعري و ال��ذي كان يقدمه طعاما
لذلك احل�صان ،وحينها �أدرك خط�أه و�سوء تدبريه فقال قولته
ـــــر ْي َكل َ�شعريي « ف�أر�سلها مث ًال
امل�شهورةِ « :منْ ِق ّل ت َْدبريي ب ِّ
و يقابل املثل ال�شعبي يف الأمثال الف�صيحة �سوء التدبري،
�سبب التدمري
ومعنى املثل �أن التفكري املحدود ب�سوء ا�ستخدام املال � ،أكل
بع�ضه بع�ضا ف�أ�صبح عاجز ًا عن التدبري و تقدير الأمور ب�شكل
�سليم  ،فالقرارات ال�سريعة و البعيدة عن النظرة امل�ستقبلية
العميقة قد ت�أتي بنتائج عك�سية
كذلك و من الأم�ث��ال ال�شعبية التي ارتبطت بق�صة املثل
املتداول
( النخل بح�ضارها و احلرمة بريالها )

و قد ي�ضرب املثل للتوبيخ و ذم �سلوك امل��ر�أة املت�سلطة و
ا�ستهجان ت�صرفها عندما تتمادى يف ت�صرفاتها و تتجاوز
حدودها فلي�س لها من يوقف من يردعها عن �سلوكها امل�شني .
احل ــ�ضار  :هو بيت م�صنوع من �سعف النخل « لي�ستظل به
احل ــرمة  :لفظة تطلق على املر�أة
ي ��روى �أن ذات ي��وم �أق �ب��ل �ضيف على ق��ري��ة م��ن القرى
munrakae
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اإلمارات
و�أ�صالتها من �أ�صالة فار�سها  ..وكذلك �أخالق املر�أة زوجه �أو
ابنه �أو �أختا – من ت�صرف و يل �أمرها ومن ت�صرفات �أ�شقائها
لأنها تربت يف نف�س املنزل الذين تربوا فيه و اكت�سبت الأخالق
والقيم التي اكت�سبوها �سواء كانت قيم �إيجابية �أم �سلبية
ومن الأمثال البدوية و املتداولة يف املجتمع الإم��ارات��ي و
ال�سيما يف املجتمعات البدوية املثل ال�شعبي ال�شهري

فا�ستقبلته �إح��دى الن�ساء وكان زوجها خارج املنزل فبادرت
املر�أة ب�أن ا�ست�ضافته يف ح�ضار النخل و قدمت له ال�ضيافة و
بينما هي تقدم له ال�ضيافة مر �أحد رجال القرية بها فا�ستنكر
وجود رجل غريب يف ح�ضارها و ا�ست�ضافتها للرجل الغريب ،
وت�سرب اخلرب قي القرية �أن زوجة فالن قد ا�ست�ضافت رجال
غريبا يف منزلها �أثناء غياب زوجها و �أنها �سمحت له باجللو�س
( يوم �شافت �أهلها ظاعنني قالت زوجني )
يف ظل ح�ضارها ف�أن�شد �أحد رجال القرية عبارته امل�شهورة :
و ي�ضرب املثل يف التدليل ملن يطلب طلبات غري منطقية يف
النخل بح�ضارها و احلرمة بريالها حيث �أن من الأم��ور التي
يرف�ضها املجتمع و الغري مرغوب فيها �أن ت�ست�ضيف املر�أة رجال الأوقات ال�صعبة ،و ذلك على �سبيل التعجيز
َظ َع َن ا ْل ـمـُ�سافِر � :سا َر ِ ،ا ْرتحَ َ َل
يف �أثناء غياب زوجها
الظعِي َن ُة  :الراحل ُة ُي ْرتحَ َ ُل عليها و َّ
َّ
الظ ِعين ُة �أي�ضا املر�أة ما دامت
و ي�أتي املثل يف بع�ض الإمارات و ال�سيما يف البيئة البدوية
يف الهودج ف ��إن مل تكن فيه فلي�ست بظعينة ،
ب�صيغة �أخرى فيقال الفر�س من خيالها واحلرمة من ريالها
َّ
ُ
الظ ِعي َنة  :هودج  ،مقعد ذو ق ّبة يو�ضع على ظهر
و الفر�س :هي �أنثى احل�صان ريال :بقلب اجليم ياء الرجال .
اجلمل لرتكب فيه ال ِّن�ساء َ ،ظعينة( :ا�سم)
فالفر�س تكون بح�سب خيالها الذي يركب على ظهرها ف�إذا
واجلمع ُظ ْعنٌ و ُظ ُعنٌ و َظعا ِئنٌ و � ْأظعا ٌن و ال يقال
كان ال يجيد الفرو�سية ال ي�ستطيع قيادتها �أو ال�سيطرة عليها
ُ
ُح ُمول وال ظ ُعنٌ �إال للإبل التي عليها الهوادج كان
كذلك املر�أة ال تتجر�أ على عمل �أي �سلوك دون موافقة زوجها
فيها ن�ساء �أو مل يكن
بل تت�أدب ب�آدابه و تتطبع بطباعه
كما يحتمل تف�سري �آخ��ر للمثل �أي تعرف ج��ودة الفر�س
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اإلمارات
و املثل معروف يف معظم �أنحاء الإمارات و هو من �أمثال �أهل
البادية  ،وحكايته تتلخ�ص يف ق�صة �أ�سرة بدوية كانت لديهم
ابنة و لطاملا رف�ضت ال��زواج لكل من يتقدم خلطبتها و ذات
يوم و بينما هم ي�ستعدون يف التنقل واالرحتال يف ال�صحراء،
بحث ًا عن املرعىو طلب ًا للكلأ و حينها �شعرت الفتاة بحجم
امل�سئوليات التي �ستقع عليها �أثناء الرحلة من جمع احلطب و
طهي الطعام و امل�شاق التي �ستتكبدها هتفت يوزوين رييل لكي
تخل�ص من م�شقة الأعباء و املهام التي �ست�ؤديها
و ي�أتي املثل بعدة �صيغ منها يوم �شافت �أهلها �ضاعنني قالت
�أبى ريل ،و �صيغة �أخرى يوم �شافت �أهلها ظاعنني قالت حلوا
ويوزوين ريل � ،أي الآن بادروا بتزويجي
ومن �صيغ املثل يف دول اخلليج يقال  :يوم �شافت �أهلها
�شادين قالت زوجوين �شافت �أهلها راحلني قالت قوموا عر�سوين
وم��ن الأم�ث��ال ال�شعبية التي ارتبطت بق�صة �أي�ضا املثل
ال�شعبي املعروف
( برق َ
و�شاف الديج)
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و�صف بذلك الدِّ يك.
فبعد هذه احلادثة �أخذ الرجل ؛ يربط كل ٍ
�شخ�ص عن �شيءٍ ما؛ �س�أله :ما وجه َّ
ال�ش َب ِه بني ذلك
وك َّلما �س�أله
ٌ
َّ
ال�شيء و بني الديك ؟
و يح�ضر الديك والدجاجة يف الأمثال ال�شعبية و بقوة ،ما
يعك�س �أهميتهما يف حياة النا�س ومن ذلك ق�صة املثل ال�شعبي
( �سخنا املاي وطار الديج )

وي�ضرب املثل يف املواقف التي ال يتم لها التخطيط ب�شكل
جيد و كثري ًا ما يطلق على �سوء التخطيط للأمور و يف املواقف
التي يثق فيها امل��رء يف احل�صول على �أم��ر ،و لكن ال يحالفه
احلظ و ذلك لعدم اال�ستعداد اجليد له
�سخن �َ :س ُخنَ المْ َا ُء �َ :صا َر َ�س ِاخن ًا َحا ّر ًا ِ ،ا ْر َت َف َع ْت َح َرا َر ُت ُه
املـ ـ ـ ــاي  :املاء
ط ـ ـ ـ ــار  :هرب وانطلق
و للمثل �أكرث من حكاية فريوي البع�ض ب�أن ق�صة املثل تعود
�إىل �أن ام��ر�أة متزوجة  ،ولها ع�شيق تهيم يف هواه وتربه دون

و ي�ضرب املثل على �سبيل
التهكم يف من ينبهر بر�ؤية
ال�شيء ال�صغري و الب�سيط
ظنا منه �أنه مقيا�س للأ�شياء
ال �ع �ظ �ي �م��ة �أو يف و� �ص��ف
ال���ش�خ����ص ال� ��ذي ال ي�ع��رف
يف احل �ي��اة �إال �أم���ر ًا واح��د ًا
فيتح َّدث عنه  ،وك�أنّ ال يوجد
مثيله �أو �شبيه .
َبـــــ َّر ْق � :أ ْب َ�ص َر؛ �أي ارت َّد �إليه
ب �� �ص��ره ،بعد
�أن كان �أعمى
�ش ـ ـ ـ ـ ــاف  :مبعنى ر�أى
ال��دي��ـ��ج  :بقلب الكاف جيم
ب�ل�ه�ج��ة �أه ��ل
الإمارات
و يروى �أنَّ رج ًال َعمِ ي ثم
�أ ْب َ�ص َر للحظ ٍة مل َي َر فيها �إال
ديك ًا �أمامه ،ثم عاد �أعمى،
فكان ك َّلما �سمع عن �شيءٍ قال
مت�سائ ًال :هل ي�شبه الدِّ يج؟
20
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زوجها ،و ذات يوم جاء الزوج بديك �سمني وطلب �إليها �أن جتيد
طهيه وملا طهته و�أج��ادت فيه عز عليها �أن تطعم زوجها دون
ع�شيقها فبعثت به يف �إىل ع�شيقها وملا ح�ضر ال��زوج امل�سكني
قدمت له ثريدا من مرق وقد مزج بالب�صل  ،وعندما �س�ألها
ال��زوج عن الديك ا�صطنعت ق�صة غريبة من زيف خيالها ،
و�أخذت حتكيك خيوط ق�صتها من الكذب و اخلداع قائلة  :يا
ابن عمي� ..إن �أمر هذا الديك لعجيب و�أظن �أنه م�سحور �أو من
اجلن فبعد �أن ذبحته وخرجت� ،أ�سرعت و�سخنت املاء وما �أن
�ألقيت الديك فيه ،حتى �صفق الديك بجناحيه ،و�صاح ب�صوت
غريب وطار حملقا يف الف�ضاء ،حتى اختفى عن نظري وتركني
ارجتف من اخلوف والده�شة فهتف الزوج �سخنا املاي وطار
الديج و يرد املثل يف بع�ض الإمارات املثل ب�صيغ متعددة منها
حمينا املاي وطار الديج) و فورنا املاي وطار الديج وفورنا من
فار و اللفظة ف�صيحة فيقال َفا َر ِت ا ْل ِق ْد ُر َ :غ َل ْت ِ ،ا ْر َت َف َع َما ِفي َها»
وروت يل �إحدى اجلدات رواية �أخرى للمثل وهي �أن رج ًال
دع��ا ج�م��اع��ة �إىل ت�ن��اول
وج �ب��ة ال �غ��داء يف بيته و
بعد �أن ّ
�سخن امل��اء �شرع
يف ا�صطياد الديك لذبحه
و مبا �أن الديك كان يلهو
يف فناء حظرية البيت مع
الدجاج مل ي�ستطع الرجل
ا�صطياده ب�سبب �سرعة
ال ��دي ��ك و ق ��درت ��ه على
ال�ط�يران ف��وق الأ� �س��وار و
ال�ب�ي��وت ف��وق��ع ال��رج��ل يف
حرج مع �ضيوفه حيث مل
تكتمل م�ك��ون��ات الوجبة
ب�سبب ع ��دم مت�ك�ن��ه من
ا�صطياد ديكه ف�أطلق هذا
املثل ّ
«�سخنا (�أو فحنا)
املاي و طار الديج و يطلق
امل �ث��ل يف �أك �ث�ر امل��واق��ف
للدالة على �سوء التخطيط
و عدم التدبري اجليد .
مم�����ا ����س���ب���ق ع���ر����ض���ه
ن�ستطيع �أن نخل�ص �إىل
�أن :
munrakae

اإلمارات
�إن �أغلب الأمثال ال�شعبية جمهولة امل�صدر حيث ي�صعب
�أن جند �إ�سنادا ل�شخ�صية معينة تواترت عنها ،بل يبدو �أنها
نتيجة اتفاق جمعي على �صياغتها ،كما �أنها تعك�س خربات و
ر�ؤى عميقة لظروف احلياة و ما يعرتي الإن�سان من عقبات و
ما مير به يف حياته من مواقف و �أحداث  ،و م ايتح�صل عليه
من جتارب �سواء يف عالقاته مع الآخرين �أو يف حميط �أ�سرته،
كما �أنها ت�ستلهم قامو�سها من احلياة ال�شعبية و املوجودات
املحيطة باملجتمع الذي �أنتجها فمن النباتات جند النخل و الرب
و ال�شعري و من احليوانات الديك هذا �إىل جانب �أنها تختزن
كم ًا هائ ًال من املفردات العربية الف�صيحة التي ميكن �أن ي�شكل
منها الفرد معجم لغوي من املفردات العربية الأ�صيلة والتي
يظن البع�ض �أنها مفردات دخيلة لي�س لها �أ�صل عربي وهي يف
احلقيقة غري ذلك كقولنا �سخنا وفورنا و ظاعنني .
امل�صادر واملراجع :
 الأم�ث��ال ال�شعبية يف الإم ��ارات العربية ا�سم امل��ؤل��ف :ابراهيم را�شد ال�صباغ �سنة ط 1978
 الأمثال ال�شعبية مدخل �إىل الثقافة الإماراتية ت�أليفنا�صر �إ�سليم Nasser Isleem
النا�شر CreateSpace Independent Publishing Platform
 املعجم الوجيز م�ؤلف :جممع اللغة العربية كتاب الأمثال الكويتية املقارنة لـ �أحمد الب�شر الروميالن�شر  :الكويت  :وزارة الإعالم ،مركز رعاية الفنون ال�شعبية،
املتو�صف  :عبدهلل بن دملوك النا�شر  :دبي  :مركز حمدان
بن حممد لإحياء الرتاث �سنة الن�شر .2014 :
مواقع �إلكرتونية
�صحيفة الريا�ض  /الأمثال ال�شعبية� :أهميتها و�سر اهتمام
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جملة البلدية بني املا�ضي و احلـا�ضر
خلود �سعيد ال�سكار النعيمي

احللقة التا�سعة و الثالثون

جملة بلدية ر�أ����س اخليمة ه��ي جملة �شهرية رائ��دة
ت�أ�س�ست يف �شهر مايو م��ن ع��ام  1977و ق��د كانت جملة
بلدية ر�أ���س اخليمة يف بدايتها تغطي �أخبار �إم��ارة ر�أ���س
اخليمة و �أخبار الدوائر املحلية فيها.
و ملا كانت املجالت قليلة �آنذاك فقد كانت جملة البلدية تقوم
بهذه املهمة و بقيت حتى الآن منرية يف ف�ضاء �إمارة ر�أ�س اخليمة ،
و قد تطورت املجلة �شك ًال و م�ضمون ًا على ال�صعيد الإخراجي و على
�صعيد املو�ضوعات و الأخبار ،حيث �أ�صبحت تعنى بالثقافة ووجهات
النظر املتعددة و تغطي غالب الأخبار مبو�ضوعية و �شفافية على
مر الأيام.
املجلة يف عددها الثامن و الأربعني ال�سنة ني�سان (�أبريل) 1981
م عنون الغالف بعنوان ( �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صقر يفتتح املخيم
الك�شفي اخلام�س باخلران ) و �صدرت املجلة ب�إ�شراف املجل�س
البلدي ال��ذي ك��ان برئا�سة ال�شيخ عبد امللك بن كايد القا�سمي
والنائب الأول لرئي�س املجل�س ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي
النائب الأول لرئي�س املجل�س و املهند�س �إبراهيم ال�شحي النائب
الثاين وال�سيد مبارك علي بن قحيطر مدير البلدية بالوكالة.
كانت ال�صفحة الأوىل( �أقر�أ يف هذا العدد ) و يف �صفحة الأخبار
22
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املحلية (يوم ال�شجرة
يف ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة )
و ق ��د ك� ��ان ب��رع��اي��ة
املغفور له ب ��إذن اهلل
ال �� �ش �ي��خ � �ص �ق��ر ب��ن
حم� �م ��د ال �ق��ا� �س �م��ي
وتلته �صفحة بعنوان
(ق � � ��ان � � ��ون ب� �ل ��دي ��ة
ر�أ� ��س اخليمة ل�سنة
1981م) و قد �أ�صدره
املغفور له ب ��إذن اهلل
ال �� �ش �ي��خ � �ص �ق��ر ب��ن
حم� �م ��د ال �ق��ا� �س �م��ي
ب �ت��اري��خ – 4 - 21
 1981و تنظم قوانني
و �أحكام تنظم العمل
يف امل�ج�ل����س ال�ب�ل��دي
واملجاالت الأخرى التي تخ�ص البلدية من املالية و ال�صحة العامة و
تخطيط املدن و غريها من املهام .
و ( االجتماع ال�سابع ع�شر للمجل�س البلدي  -ر�أ�س اخليمة )
وكذلك ( وزير الرتبية جولة تفقدية  -و قد كان معايل �سعيد �سلمان
وزير الرتبية و التعليم �آن ذلك )-و ( �إن�شاء دار للعجزة و الأيتام
قريب ًا يف ر�أ�س اخليمة ) و ( نداء �إىل جميع املواطنني و املقيمني
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يف الإمارة ) و قد كان النداء بخ�صو�ص النق�ص يف طاقة الكهرباء
ب�سبب �أعطال يف مولدات الطاقة و زيادة ا�ستهالك الطاقة �...إلخ
و يف الأخبار املحلية �أي�ض ًا ( �صيد الأ�سماك ال�صغرية ) حيث �صدر
تعميم من البلدية بعدم �صيد الأ�سماك ال�صغرية و عدم ا�ستخدام
�شباك بثقوب �صغرية و قد كانت املخالفة ت�صل �إىل  2000درهم
و من الأخ�ب��ار املحلية �أي�ض ًا اجتماع جمل�س الأم��ان��ة العامة
للبلديات يف �أبوظبي برئا�سة ال�سيد عدنان الدجاين مدير بلدية
عجمان و قد �صدرت
عدة ق��رارات  ،و من
�أهمها ت�شكيل جلنة
م��ن م��دي��ري بلديات
�أب� ��وظ�� �ب� ��ي و دب���ي
وال �� �ش��ارق��ة و الأم�ي�ن
العام لبلديات الدولة
و امل�ست�شار القانوين
ال� �س �ت �ع��را���ض ك��اف��ة
ال �ق��وان�ين و الأوام� ��ر
امل �ح �ل �ي��ة امل �ت �ب �ع��ة يف
امل� �ج ��االت امل��ال �ي��ة و
التخطيط و ال�صحة
وال��رخ����ص التجارية
و( م�ساكن �شعبية )
و( م���ص��ادرة �أف�لام
وك� �ت ��ب) و (ال� �ع ��دد
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الأول من جمة املنيعي )
و تالها ( �أمر �أداري رقم (  ) 1ل�سنة
 1981م ) و قد �صدر قرار مبنع تبادل �أو
بيع امل�ساكن ال�شعبية املمنوحة �إال بعلم
البلدية و ب�شروط معينه لت�سجيل االتفاق
يف القيود الر�سمية املوجودة لدى البلدية
وتنوعت املوا�ضيع و منها (�أم�سية �شعرية)
و ( �سبع ليايل م�سرحية ) و (كيف تغر�س
�شجرة ) و ( ر�سالة امل�سلم يف احلياة)
وكذلك ( �أهمية الت�شجري ) .
و يف �صفحة (اكت�شافات و علوم)
وردت العديد من العناوين منها ( معاجلة
الروماتزم بالنايرتوجني – �آل��ة تتحكم
بالقلب – حزام �أمان �أوتوماتيكي ) و تاله
مو�ضوع بعنوان (الأفيون ) بقلم املالزم
�أول �سامل را�شد املفتول مدير �شرطة ر�أ�س
اخليمة و �إعالنات البلدية و يف ال�صفحة
الطبية ك��ان العنوان ( التغذية – ماذا
تعرف عن الفيتامينات ) بقلم الدكتور
كرمي ميالد عبد اهلل طبيب �أول ال�صحة
املدر�سية بر�أ�س اخليمة و
(ن�صائح علمية – كيفية املذاكرة)
�إعداد املدر�س �أحمد ق�صق�ص
و �أي�ض ًا ( حركة اال�ستثمار يف ر�أ�س
اخليمة ) بقلم غازي �أبو دقة و يف �صفحة
(ر��س��ائ��ل ال �ق��راء) ت�ع��ددت الر�سائل ما
24

munrakae

العدد - 2019 /02 - 501 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

اإلمارات

بني طلب امل�شاركة و اال�ستف�سار  ،و من
امل�شاركات ( وىل زمان الأن�س ) بقلم �أبو
حممد
تكدر �صفو العي�ش من بعد راحة وىل
زمان الأن�س عني ب�سرعة
كحلم م�ضى و ال��ذك��ري��ات جت��رين
ملا�ض م�ضى ياليت للأم�س رجعة
و ج��رح��ي ع�م�ي��ق يف ال� �ف� ��ؤاد حمله
�أقا�سي همـوم ًا يف الف�ؤاد و لوعـة
رج��ائ��ي �أرى م�ن��ك ال��و� �ص��ال ف�إنني
�سقيـم فهل تعطف علينـا بنظرة
و تتوا�صل �سل�سلة امل��و��ض��وع��ات يف
امل�ج�ل��ة و منها ( واق �ت�رب االم �ت �ح��ان)
و(�أ��س�ط��ورة غ�لاء املهور ) و يف �صفحة
(ع ��امل غ��ري��ب) ك��ان��ت ال�ع�ن��اوي��ن (الأم
القاتلة تعاقب نف�سها – ارقد ب�سالم حتى
نلتقي – �أ�صغر طفلة يف العامل ) و تلتها
�إعالنات البلدية ثم ال�صفحة الريا�ضية
التي ت�ضمنت جمموعة عناوين( :توزيع
ال�ك��ؤو���س و اجل��وائ��ز على الفائزين يف
بطولة املرحلتني االبتدائية و الإعدادية يف
ر�أ�س اخليمة – عمان و ال�شعب يتعادالن
– رماية م�سابقات ) و يف اخلتام زاوية
الأ�سرة بقلم هيام �أبو مغلي وت�ضمنت (
ال�ضجيج خطر على احل��وام��ل – كيف
حتافظني على بريق منزلك و نظافته -
لديك من املتاعب ما بكفيك ) .
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من فكر امل�ؤلف �إىل عني القارىء
�إعداد  :علياء عبدالعزيز حميدان الزعابي

م��ن م��ن��ا ال ي�ستهوي ق����راءة الأم���ث���ال واحل��ك��م واخل���واط���ر والأق�����وال
خ�صو�صاً �إذا ك��ان��ت ل�شخ�صيات حتمل ع�لام��ة مم��ي��زة يف احل��ي��اة و�سرية
معروفة �أي�ضا نحب �أن نطلع عليها  ..ومن منا مل ي�صادف �أنه وجد �ضالته
يف بع�ض احلكم ؟ ..فاحلكم والأق��وال من املمكن �أن تكون تلك الر�سائل
املبعوثة �إليك من �شخ�صية معا�صرة �أو من املمكن �أن تكون من �شخ�صيات
م��ن ال��ت��اري��خ الإ���س�لام��ي او م��ن �أح���د ال��رج��ال العظماء الباحثني �أو من
�أحد دكاترة علم النف�س والتنمية الب�شرية املعا�صرين �أو من �أحد رجال
الفال�سفة العظماء  ..املهم �أنه يف هذه العبارات �أو اجلمل �أو الر�سائل ما
يثري عقولنا ويعلمنا .

يف هذه املادة �سنطرح مقتطفات من كتب خمتلفة لعلها قد
تفيدك يوم ًا ما يف حياتك اليومية..
ب��داي��ة �س�أكتب بع�ض املقتطفات م��ن كتاب ( ق�صتي )
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل..،
من هنا بد�أنا وهنا و�صلنا
( اليوم هو ال�ساد�س من دي�سمرب  .2017مل �أتناول �إفطاري
حتى ال�ساعة احلادية ع�شرة �صباح ًا  ،كنت م�شغو ًال ب�إطالق
م�شروع جديد .تعودت على �إطالق الكثري من امل�شاريع ،لكن
هذه املرة امل�شروع خمتلف ،لأنه �سيك�سر حاجز ًا جديد ًا �أمامنا
26

ك�شعب ودولة� .أع�شق حتطيم حواجز جديدة �أمام �شعبي �أحب
الو�صول �إىل قمم غري متوقعة ،و�أ�ؤمن ب�أن ما يقود ال�شعوب نحو
التطور لي�س الوفرة املادية فقط بل الطموح ،الطموح العظيم.
نحن ب�شر ،يحركنا الإلهام والطموح �أكرث من �أي �شيء �آخر،
لذلك كنت حري�ص ًا على �إط�لاق امل�شروع بطريقة منا�سبة
وملهمة.
نعمل على امل�شروع منذ �أع��وام بهدوء .ت�أكدت من �إمتام
كافة االتفاقيات الدولية يف هذا اخل�صو�ص ،و�أن الفريق مهي ًا
للبدء يف �إجراء االختبارات يف �أقرب فر�صة .ت�أكدت �أي�ض ًا ب�أن
امل�شروع يحمل الر�سالة التي �أريد �إي�صالها ،وهي� :أمام دولة
الإمارات ،وال قوة ميكن �أن تقف �أمام �إدارة �شعبها.
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�أعلنت امل�شروع عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي لأكرث من
 15مليون متابع :نريد �إر�سال �أربعة �إماراتيني للف�ضاء ،نعم
�إر�سال رواد ف�ضاء من دولة الإمارات �إىل الف�ضاء اخلارجي،
لن�ستكمل بذلك �أكرب م�شروع عربي و�إ�سالمي من نوعه ،بحيث
ي�شكل مع بقية امل�شاريع منظومة ف�ضاء �إماراتية متكاملة  :رحلة
للمريخ ورواد ف�ضاء �إماراتيون ،و�أول مدينة على الأر�ض حتاكي
الظروف املناخية على الكوكب الأح�م��ر ،و�أول جممع عربي
لت�صنيع الأقمار ال�صناعية بالكامل ،ومركز للف�ضاء  ،ووكالة
احتادية لتنظيم القطاع .م�شروع يبعث على الفخر وال�سعادة.
بعد الإطالق مبا�شرة ،تابعت بع�ض ردود الأفعال ،وخا�صة
من ال�شباب ،عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي .كانت امل�شاعر
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يف �أوجها فخر ًا واعتزاز ًا.
كانت مفاج�أة مفرحة للجميع مع احتفاالتنا باليوم الوطني.
وكنت �أقر�أ تعليقات ال�شباب احلما�سية ،و�أقول :حمطة جديدة
بلغناها ،وقمة جديدة ارتقيناها ،ولن نتوقف.
كان �صباح ًا جمي ًال على وطني الإم��ارات ،و�صلنا فيه �إىل
مرحلة جديدة من التنمية ،ونتطلع للو�صول �إىل مراحل �أعظم
و�أك�بر .ال �أدري ما ال��ذي دفعني يومها للتفكري يف البدايات
املتوا�ضعة واجلميلة �أي�ض ًا ).
امل�صادر  :كتاب ق�صتي
واملو�سوعة احلرة
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حني ي�ستيقظ ال�ضوء
نا�صر البكر الزعابي

�أحمد را�شد ثاين
هكذا ر ّو�ض الكلمات
يعد �أحمد را�شد ث��اين رحمه اهلل واح��د ًا
من �أهم ال�شعراء والباحثني يف دولة الإمارات
العربية املتحدة� ،أب��دع يف ق�صيدة النرث وله
العديد من الإ��ص��دارات املهمة كما �أن له باع
طويل يف ال�شعر العامي وامل�سرح والدرا�سات..
فهو �شاعر وباحث وكاتب مرموق� ،صاغ �أجمل
الإبداعات وق�دّم للم�شهد الثقايف العديد من
الإب��داع��ات اخل��ال��دة  ..ك��ان �صاحب �أ�سلوب
خا�ص ومتف ّرد جمعت �أعماله م��ؤخ��ر ًا �ضمن
م�شروع �أدبي كبري..
�سن�سلط ال���ض��وء على جمموعة �شعرية
بعنوان (دم ال�شمعة)يف �سياقٍ واحد ومت�صل،
لعلنا نقرتب قلي ًال من عامله اخلا�ص.
دم ال�شمعة
احتوت هذه املجموعة ال�شعرية على ثالثة
ف�صول معنونة  ..جمعت بني ت�أمالت فل�سفية،
ووم�ضات خاطفة ،ومعانٍ عميقة ،وخروج عن
امل�ألوف ،حمافظ ًا على قالب ق�صيدة النرث..
ون�لاح��ظ �أن هناك م�ف��ردات ذات دالل��ة
تق�سيم �أنيق اختاره
ت�أتي ب�شكل متتايل تعبرّ عن
ٍ
ال�شاعر حينما جمع هذه املجموعة( :الأر�ض،
املقهى ،غيوم� ،آبار ،مر�آة ،الطاولة ) ..ولعله
ّ
وظ��ف اجل�م��اد ال�ساكن ب�أ�سلوب ع�صري يف
ق�صائده لري�سم الفكرة الأ�سا�سية ،تقابلها
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مفردات تعبرّ عن حالة ت�شا�ؤمية بدت وا�ضحة
�أحيان ًا و�أحيان ًا غام�ضة( :القبور ،الهاوية،
جنازة ،مر�ض ،جثث ،االنطفاء)..
يقول:
تخ ّيل الأر�ض ترك�ض هاربة
و�أنا �أمتطي العا�صفة
وامليناء يغرق
و�أنا �أ�سكن البحر�« :ص .»7
يعد البحر �أح��د مك ّونات ق�صيدة �أحمد
را� �ش��د ث ��اين ،وه��و رف�ي�ق��ه امل�ف��ّ��ض��ل يف رحلة
احلياة ،وحينما ميتزج اخليال بالفكرة يولد
ن�ص �إبداعي متفر ّد نلم�سه يف مو�ضع �آخر يقول
ّ
فيه:
جنم ما
يرفع الأنهار من جماريها
فت�صبح الأر�ض
بال بحار
ويرفع القبور
من الأر�ض
فت�صبح بال قبور�« :ص .»8
ً
هذا التتايل املت�صاعد و�صوال �إىل الذروة
التي تنتهي بقفلة مده�شة(جنم م��ا /يرفع
الأر�ض /ويطلقني)..
ويربز الت�ضاد يف املعنى ،وك�أنه يعبرّ عن
م�شاعر مت�ضاربة حني يقول:

الظل يغرق يف ال�صمغ
بينما تقهقه احلياة
يف الداخل وتبكي�« :ص .»11
ويف مو�ضع جديد يغو�ص مع �أمواج الفل�سفة
يف رحلة ا�ستك�شاف احلياة بني احلزن وال�ضياع
حني يقول:
جعله �صعب ًا
الغيم يجري بال هوادة وال هدف
وال�سماء تبحث
عن غيومها ال�ضائعة يف املر�آة�« :ص .»12
ونالحظ النربة الت�شا�ؤمية الوا�ضحة يف
الأ�سطر القادمة وك�أنه يتنب�أ مب�صريه املحتوم:
(���س��ت���أت��ي م��ن الأي����ام ك��ي تت�سلم اجل��ن��ازة
وت��ق��ط��ع ال���ط���ري���ق ب����أق���ل ج��ه��د ح��ت��ى ت�صل
باجلثث)..
وي�صل �إىل خامتة هذا التوهان حني يقول:
ترك املخيلة على البحر
جتمع الأمواج وتف ّرقها
بال طائل�« :ص .»13
وه ��ذا ي �ت��واف��ق �أي �� �ض � ًا م��ع ن����ص �آخ ��ر يف
ختام هذا الف�صل املفعم بالفل�سفة واالنتظار
احلائر..
يقول:
حتى البحر
تقطر نظراته دماً
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ويف �صوته مي�شي العط�ش
وهو يج ّر البئر
�إىل الغرق�« :ص .»27
ال كمال للفرح ..فال بد من نق�صان ي�ؤ ّرق
جت�سد ذلك عرب هذا
العقل طيلة احلياة ،وقد ّ
الف�صل...
ويف ف�صل(حتت ك��ل م���س�م��ار) ..يخرج
�أحمد را�شد ثاين لي�ستك�شف الطبيعة والعامل
املتفح�ص للأ�شياء بعاطفة
بعني املت�أ ّمل اخلبري ّ
راق �ي��ة جت�م��ع احل ��ب واحل� ��زن والأم� ��ل ال��ذي
يت�ضاءل كلما تقدّم به العمر..
يقول:
وم ّرة هبطت بناية
على �شارع
دخل ال�شارع �إىل قرية
كن�س عنها الغبار
وفاقم فيها املر�ض
وباع املاء يف �سوق العط�ش�« :ص .»39
ل�ق��د ا��س�ت�ع��ان ب��ال��رم��زي��ة ل �ي �م � ّرر فكرته
اجلديدة كد�أب �شعراء احلداثة الذين غيرّ وا
من �شكل الق�صيدة العربية منت�صف القرن
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الع�شرين لذا فهو ابن بيئة خ�صبة الإبداع وال
تخلو كتاباته من تهكم مرير:
كل �صباح
�أوقف وجهي على الطريق
كي يك�سره املنظر�« :ص .»53
ويف م��و��ض��ع �آخ ��ر ن�لاح��ظ ال�ت�ن��اغ��م بني
ال�صورة واملعنى حني يقول:
حتت كل طاولة
تنتظرين قدماي
كي نخرج�« :ص .»64
وهو الذي ي�ص ّور امل�شاعر وينقلها �إىل �شيء
حم�سو�س يتعاي�ش معه ويرحتالن �سوية عرب
الن�ص من مكانٍ �إىل �آخر فيقول:
عاد اال�ضطراب �إىل البيت
فتح الباب بال بهجة
وجل�س مت�أنياً على الكنبة�« :ص .»81
ويف مو�ضع �آخر يع ّمق الفكرة قائ ًال:
الهدوء نائم على �سجادة البهو
نائم قرب املزهرية
حتت ال�شمعة
وهذا هو الهزيع الأخري

من انتظاري.82 :
وتتغيرّ مفردات الف�صل الأخري املعنون بـ
(ماذا لو رجعنا الآن �إىل البيت) ،حيث تظهر
احلياة من جهة(خيول ،الع�شب ،الأ�شجار،
الأم �ط��ار ،ال�ط�ي��ور ،ف��را��ش��ات ،الأ� �س �م��اك)..
خالف ًا للنظرة ال�سوداوية ال�سالفة ،ولعل هنالك
�أمل ب�أن الدنيا �ستحمل اجلديد ،ولعله كان ال
يتم�سك باحلياة:
يزال ّ
يقول:
ماذا لو رجعنا الآن
�إىل البيت
ور�أينا بحراً ي�سهو
على املدف�أة
وخيو ًال على ال�سرير
ترعى الع�شب�« :ص .»89
وي�ب��دو الأم��ل حلم ًا وردي� � ًا جمي ًال حينما
يوا�صل الر�سم بالكلمات فيقول:
مرعى ميلأ املرايا
بالأ�شجار
واجلدران بالأمطار
والنوافذ بالطيور�« :ص .»90
ه��ذا التل ّون العاطفي يف ق�صيدة �أحمد
را�شد ث��اين زاده��ا جما ًال ورق��ة مفقودة منذ
البداية ،ولعل جرعة الت�شا�ؤم الكبرية تناق�ض
هذه اللمحة العابرة  ..يقول:
نفتح عيوننا �أحياناً
على فرا�شاتٍ تطري يف ال�سجادة
ف�نرك�����ض خ��ل��ف ت��ل��ك ال���ف���را����ش���ات���« :ص
.»100
لكنه �سرعان ما �سيبحر على قارب الوجع
يف امل�ساء امل ّيت لتعود النظرة املت�شائمة من
جديد تتج ّلى ذروة الفكرة الرئي�سية يف هذا
الديوان حني قال:
�أحبولة النظرات
دم ال�شمعة
و�سرير الكارثة
�إىل �أين �أرجع
والبيت عا�صفتي
ماذا لو رجعنا الآن
�إىل البيت
ومل جند البيت
فعدنا فلم جندنا�« :ص .»135
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�إطــــــــاللــــــة
عبداهلل حممد ال�سبب

«ك�أ�س �أمم �آ�سيا» الإمارات1996( :م – 2019م)
اجلزء الأول:

�إ�ضاءة على ُم ْع ِج َز ِة الإماراتِ ِّ
ِيا�ض َّية»
«ال�ش ْعر ِ
ب�أمم و�شعوب القارة الكربى «�آ�سيا» وما جاورها ( 5يناير -
ا�ستهالل:
م�شوار الأل��ف ميل يبد�أ بخطوة ،وم�شوار ع��ام الت�سامح  1فرباير 2019م) ،وي�صفها ال�شارع الريا�ضي ب�أ�شبه ما تكون
الإماراتي بد�أ بخطوة ريا�ضية عاملية (ك�أ�س �أمم �آ�سيا 2019م) ببطولة م�صغرة ل «ك�أ�س العامل» ..لتجيء الن�سخة الإماراتية
يف ميدان «ا�ستاد مدينة زايد الريا�ضية» :بطولة كروية معنية ال « »17من البطولة الآ�سيوية الأغلى هذه ،على �أنغام الكلمات
ال�شعرية لل�شاعر الوطني الإماراتي القدير «عارف اخلاجة»،
وهي تتغنى بالوطن الإمارات وبباين نه�ضتها وم�ؤ�س�سها املغفور
له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه:
} َزا َنها زا ِي ْد و َز َّي ْنها وزا ْد { ،ا�ستجابة لإعالن �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة ،حفظه اهلل،
(2019م عام ًا للت�سامح الإماراتي) ،بو�صفه امتداد ًا لـ (عام
زايد 2018م).
�إذا كانت تلك هي �ضربة البداية الزمنية ال�سنوية الإماراتية
لل�سنة اجل��اري��ة «2019م» ،ف ��إن النافلة الزمنية «دي�سمرب»
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للأحداث الإماراتية من ال�سنة املا�ضية يف حال �سبيلها يف القرن
الع�شرين «1996م» قد كانت عرب املحطة الريا�ضية ال «:»11
( 21 – 4دي�سمرب 1996م) من البطولة الآ�سيوية املثبتة يف
ال�سجل التاريخي لالحتاد الآ�سيوي عرب متوالية زمنية رباعية
ال�سنني والأحداث والأحاديث ،واملثبتة يف العهد الإماراتي الأول
بقيادة امل�ؤ�س�س «ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،رحمه اهلل».

اإلمارات

جللو�س امل�غ�ف��ور ل��ه ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان
�آل نهيان «ط� َّي� َ�ب اهلل ث��راه» على كر�سي ُح ْكم
�إم��ارة �أبوظبي� 6( :أغ�سط�س� /آب1966 :م –
1996م).
وتتوافق واحتفاالت الدولة باليوبيل الف�ضي
لدولة الإمارات العربية املتحدة يف تاريخ الأمم
والدول 2( :دي�سمرب /كانون الأول1971 :م –
1996م).
ثانياً :الن�سخة رقم ( ،)17من  5يناير �إىل  1فرباير2019م:
تتوافق وانطالق �صافرة البدء لعام الت�سامح
الإماراتي «2019م»..

�أجندة ريا�ضية :
يف مراجعة للأجندة الريا�ضية الإماراتية ب�ش�أن «بطولة
ك�أ�س �أمم �آ�سيا» لكرة القدم التي تتج�سد حكاياتها ومفارقاتها
يف امليدان الريا�ضي الإماراتي� ،سنلحظ ما للبطولة من �أهمية
تاريخية يف ال�سجل الإماراتي على نحو يوثق احلدث ويتحدث
معجزة 1996م :
عن املعطيات:
(�أوب��ري��ت «املعجزة» 1996م)� ،إب��داع �شعري ي�ضاف �إىل
�أو ًال :الن�سخة رقم ( ، )11من � 4إىل  21دي�سمرب 1996م:
تتوافق واحتفاالت الدولة بالذكرى الثالثني ر�صيد ال�شاعر الوطني القدير «عارف اخلاجة»�َ ..س َّخ َر فيه
munrakae

31

اإلمارات

العدد - 2019 /02 - 501 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

كافة �إمكاناته الإبداعية ومل َكته ال�شعرية ،عرب مقطوعات املن�صوري.
�إن�شادية ثنائية وثالثية ورباعية ..مقطوعات بالغية بالغة الأثر
وعرب الأث�ير ال�شعري ،باللغة الف�صحى وبالعامية اخلليجية
الإم��ارات �ي��ة ..تغني ًا بالوطن الإم� ��ارات ،وا��س�ت��ذك��ار ًا حلقب
ومفا�صل حياتية( :ال�صيد ،الغو�ص ،التجارة) ،وا�ستح�ضار ًا
ل�سرية الربان العربي اخلليجي ،املالح «�شهاب الدين �أحمد بن
ماجد».
وبلغة نرثية رائعة ،حكى الأوبريت ق�صة التواجد الب�شري
الإم��ارات��ي يف اجلغرافيا العربية اخلليجية ،بتتابع زمني
تاريخي عرب خمتلف الأزمنة( :الع�صر احلجري) منذ 7000
عام (الفرتات «الفخارية ،الربونزية ،احلديدية» :يف الألف
ن�سي ِة250 – 400 :
«الثالث ،الثاين ،الأول» ق.م(.).الفرتة الهِ ِل ْ
ق.م ،).حيث انتقال عنا�صر الفنون احل�ضارية «الهيلينية
الأوبريت (�أ�سماء و�أ�سماع) :
– اليونانية» �إىل ال�شرق وامتزاجها باحل�ضارة ال�شرقية .ثم
لكل عمل عنا�صر عمل وبذل وعطاء وجناح ،و «الأوبريت
(فرتة الأ�صنام) ،ف(الفرتة الإ�سالمية).
املعجزة» عمل تكاملي قام على عنا�صر قادته نحو النجاح الفني
ً
واجلماهريي معا ،نتهجى تلك العنا�صر على النحو التتابعي
دورة �أمم �آ�سيا : 96
التايل:
التاريخ هو التاريخ ،وال��ذاك��رة هي ال��ذاك��رة ،وال�سجالت
امل�ؤلف عارف اخلاجة «الإمارات» .ع ّمار ال�شريعي «م�صر»،
�شاهد ع�صر على �أحداث الأمم يف كل زمان ومكان ..و «دورة تلحني وتوزيع مو�سيقي وتنفيذ العمل� .إبراهيم جمعة وخالد
�أمم �آ�سيا  »96الـ « »11التي جرت �أحداثها يف امليدان الريا�ضي نا�صر «الإمارات» ،تلحني .يف الغناء�« :شادي اخلليج» عبدالعزيز
العاملي العربي اخلليجي الإماراتي يف الفرتة (من � 4إىل  21املفرج «الكويت» ،رجاء بلمليح «املغرب» ،ميحد حمد و�أحالم
دي�سمرب 1996م) ،غنية بالعنا�صر الب�شرية التي كان لها دورها «الإم ��ارات» .يف دور ال��رواي على امل�سرح :هيام عبدال�سالم
البارز يف الأخ��ذ بنا�صية احلدث الريا�ضي التاريخي �إىل بر و�صالح علي ،ويف دور ال��راوي ك�صوت� :أمل حممد وع�صمت
الأمان:
الديجاين .مع ا�شرتاك فرقة البحرين للفنون ال�شعبية برئا�سة
�سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ،رئي�س اللجنة العليا الفنان جا�سم احلربان ،و�شركة  eca2بتنفيذ اجلانب التقني
لالحتفاالت بالعيد الوطني  .25ال�شيخ حمدان بن مبارك �آل برئا�سة ايف بيبني .وت�سجيل ال�صوت يف ا�ستديوهات «ع ّمار
نهيان :نائب رئي�س اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني �ساوند ،فنون الإم��ارات ،النظائر ،دن دون� ،صوت القاهرة،
 ،25رئي�س جلنة افتتاح دورة �أمم �آ�سيا  .96املقدم ركن طيار الرين والدولفني» .ويف اجلانب الهند�سي�« :إيهاب نبيل ،عمرو
�أحمد عبدالرحيم القبي�سي ،نائب رئي�س جلنة افتتاح دورة �أمم ها�شم ،جميد د�شتي� ،إح�سان العو ّي�ش ،حمب ميالد ،عبدالكرمي
�آ�سيا ..96
حممد ،مدحت عبدالعظيم� ،أحمد �صابر ،تامبي فرناندو و�إيان
هل�سون».
ثم� ،أع�ضاء جلنة افتتاح دورة �أمم �آ�سيا : 96
مع امل�ساهمة الناجحة لكل من� :سعادة العقيد ركن بحري
املجموعة الأوىل :عارف همر اخلاجة ،امل�شرف املو�سيقي� .أحمد ال�سبب «القوات البحرية»� ،سعادة �إبراهيم عبدالرحمن
مو�سى عبا�س علي ،امل�شرف الفني .وحيد �أحمد بن ح�سن العابد «م�ست�شار وزارة الإع�ل�ام والثقافة وم��دي��ر الإع�لام
اخلان ،امل�شرف التقني� .صفوان عبيد �صفوان ،امل�شرف املايل .اخلارجي� ،سعادة �أحمد �سعد ال�شريف «امللحق الثقايف ب�سفارة
املجموعة الثانية :الرائد مهند�س علي حممد العامري ،الإم ��ارات العربية املتحدة بالقاهرة» ،املقدم �سامل �صالح
هدى عبدالرحمن املطرو�شي ،حممد �إبراهيم حممد عبيد ،اجلنيبي «القطاع الثاين» ،والأ�ساتذة( :عي�سى خليفة ال�سويدي
ال��رائ��د رك��ن مهند�س علي حممد ال�شاطري ،فا�ضل خليل «مدير منطقة �أبوظبي التعليمية» ،نا�صر ح�سني العبودي «خبري
32
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للبنات بدبي «ثناء �أحمد عبداللطيف ورجاء
�أبو احلمد ف��راج» ،والأ�ساتذة :غنام �سليمان
ال��دي �ك��ان ،حممد �سعيد ال�ب�ن��ا ،جن��م �سامل
العمريي.

الآثار بوزارة الإعالم والثقافة» ،علي �إبراهيم �سامل املري «�أمني
متحف ال�شارقة للآثار» ،حممد حم�سن الهاملي «مطار �أبوظبي
الدويل» ،حمد نا�صر الدخيل «مدير م�ؤ�س�سة فنون الإمارات»)،
والأ�ساتذة املهند�سني�( :أحمد ر�ضا ال�شلقامي «بلدية �أبوظبي»،
يو�سف �سلطان اجلنيبي و�أحمد �سعيد اجلنيبي «دائ��رة املاء
والكهرباء ب�أبوظبي» ،النقيب �إ�سحاق حممد �سامل «القوات
البحرية» ،مع الأ�ستاذتني املدر�ستني مبدر�سة طليطلة االبتدائية
munrakae

�إ�ضاءة :
ب�ق��ي م��ن ب�ق��ي م��ن الأ� �س �م��اء ع�ل��ى وج��ه
الب�سيطة ،وغادر من غادر احلياة ..وترقى من
ترقى ،وتقاعد من تقاعد ،وتغريت م�سميات
منا�صب ومهام� ..إال �أننا ارت�أينا الإبقاء على
امل�سميات والأل �ق��اب واملنا�صب وامل�ه��ام كما
هي /،بح�سب ما جاءت املعلومات طي كتيب
املعجزة ،املُ َع ُّد من قبل «اللجنة العليا املنظمة
الحتفاالت العيد الوطني ( ،»)25حت�سب ًا لأي ظرف طارئ� ،أو
الوقوع حتت ُم�ساءلة التطور التاريخي للأفراد املعنيني بحدث
«ك�أ�س �أمم �آ�سيا 1996م»...
وللحديث بقية
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زيد ح�سن قطريب

قالت العرب يف ما�ضيها القدمي( :خري مناكب امللوك العفو) ..فامل�ساحمة املرتبطة باملقدرة على الق�صا�ص
كانت من �أعلى القيم وا�ستناداً �إىل ذلك �أردفوا باحلكمة ال�شهرية( :العفو عند املقدرة من �شيم الكرام..)..
يقول ال�شاعر امر�ؤ القي�س:
فخذ من �أخيك العفو واغفر ذنوبه وال تـ ُـك ف ــي ك ـ ـ ــل الأمـ ــور مع ــاتـ ـ ــباً

ويف هذا البيت من ال�شعر� ،أخذت امل�ساحمة بعدها الأخالقي
غري املرتبط باملقدرة على العقاب ،بل بالقيمة النف�سية لعتاب
املحب للمحب �أم ًال بت�صحيح امل�سار ولي�س بالإلغاء واالنتقام..
يف ه��ذا الف�ضاء ك��ان للعرب الكثري من امل��آث��ر التاريخية يف
امل�ساحمة التي تركت �أثرها عند الأجيال الالحقة و�صو ًال �إىل
الدول الوطنية احلديثة وامل�ؤ�س�سات التي رافقت ن�شوءها ،وكان
من الثابت �أن هذه القيمة العليا هي من مداميك احل�ضارة
الإن�سانية وهي القادرة على تقدمينا ب�شكل �صحيح �إىل الآخر،
34

وقد عربت عن كل ذلك الآية الكرميةُ :
(خ ِذ ا ْل َع ْف َو َو�أْ ُم ْر ِبا ْل ُع ْر ِف
َو�أَ ْع ِر ْ�ض َع ِن الجْ َ ِاه ِلنيَ) �صدق اهلل العظيم((( .وكان حلديث
الر�سول الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم  ،ال�شهري بامل�ساحمة كبري
الأثر يف ت�أكيد هذه القيمة النبيلة يف الإ�سالم ،يقول احلديث
ال�شريف( :ال يحل مل�سلم �أن يهجر �أخاه فوق ثالث ليال يلتقيان
فيعر�ض هذا ويعر�ض هذا وخريهما ال��ذي يبد�أ بال�سالم).
فاخلري هنا يف احلديث ال�شريف مرتبط بال�سالم ،وباملبادرة
�إىل الت�سامح والغفران..
� - 1سورة الأعراف الآيةر 199
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ه��ذا الإرث التاريخي مل يكن غائب ًا عن دول��ة الإم��ارات
العربية املتحدة منذ ت�أ�سي�سها على يد ال�شيخ زايد رحمه اهلل،
وك��ان احل�سم �ضروري ًا دائم ًا مع الذين فهموا الدين ب�شكل
خاطىء وعمدوا �إىل بث ثقافة الكراهية و�إلغاء الآخر ،يف هذا
ال�صدد �أكد ال�شيخ زايد ،رحمه اهلل ،مرار ًا وتكرار ًا �أن الإ�سالم
دين رحمة وت�سامح وتفاهم وتقارب بني الب�شر ،ومعاملة بالتي
هي �أح�سن ،وال يعرف العنف الذي ميار�سه الإرهابيون الذين
ي� ّدع��ون الإ��س�لام زور ًا ،وبا�سمه يذبحون �إخوانهم و�أهلهم
للو�صول �إىل �أهدافهم املغر�ضة حتت �شعار الدين ،يف �سلوك
م�شني ،والإ��س�لام منهم ب��راء.ق��ال رحمه اهلل�( :إن الواجب
يحتم على �أهل العلم �أن يبينوا للنا�س جوهر الإ�سالم ور�سالته
العظيمة ب�أ�سلوب يليق ب�سماحة الدين احلنيف ،ال��ذي يحث
على الدعوة �إىل �سبيل اهلل باحلكمة واملوعظة احل�سنة ،حتى
ي�ستجيب النا�س ويواجهوا الإرهاب با�سم الدين والقتل با�سم
الدين) ..الت�سامح بهذا املفهوم الذي حدده كان يعني حوار ًا
فكري ًا متنور ًا قائم ًا على تن�شئة الأجيال بال�شكل ال�صحيح عرب
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اإلمارات
العلم واملعرفة ،ولهذا كله كانت نه�ضة الإمارات يف جامعاتها
العاملية ويف منابرها الإعالمية التي قفزت قفزات نوعية خالل
فرتة ب�سيطة من ال�سنوات لتتبو�أ مكانة عاملية �صار يزورها
�إثرها كبار العلماء ويعمل على الدرا�سة فيها الطالب من
خمتلف اجلهات..
ك��ان زاي��د رحمه اهلل ،يحن على الطري وطلب �أن ُت�سقى
الطيور حتى بعد وفاته ،ور�أى ح�صان ًا كاد ميوت عط�ش ًا وجوع ًا
وطلب من �صاحبه �شراءه ،الأمثلة كثرية وال ي�سعنا �أن نعدد كيفية
ت�سامح زايد مع الب�شر والطري والنبات واحليوان ،هذا الإن�سان
يف عهده �أعطى اجلميع ،يف الإمارات وخارجها ،ف�أ�صبح يطلق
عليه زايد اخل�ير� ...إذا ما عك�سنا كل هذه ال ِعرب والأمثوالت
على �أر���ض ال��واق��ع ور�أي�ن��ا امل�شاريع التي تبناها زاي��د اخلري
خالل حياته املليئة بالعمل والعطاء ،لعرفنا معنى الت�سامح
الذي عمل من �أجله والذي على �أ�سا�سه ت�أ�س�ست دولة الإمارات
العربية املتحدة بكافة قطاعاتها وم�ؤ�س�ساتها وجامعاتها
ومعاهدها� ..إن��ه الت�سامح ال��ذي البد منه لأن��ه يعني يف واقع
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اإلمارات
الأمر قوة الإن�سان وثقته بنف�سه وامتالكه مقومات امل�ضي قدم ًا
على طريق احل�ضارة العاملية ليكون �شريك ًا منتج ًا يف �صياغة
الثقافة وال�سلوك ولي�س م�ستهلك ًا فقط ملا تنتجه الدول الأجنبية
حتى على �صعيد االقت�صاد ،فالت�سامح له جذوره ال�ضاربة يف
الأر���ض وله يف التاريخ القدمي الكثري من الر�صيد �سواء يف
الآيام القر�آنية الكرمية �أم يف الأحاديث ال�شريفة �أم يف برامج
دولة الإمارات احلديثة التي قطعت بون ًا �شا�سع ًا على �صعيد بناء
الإن�سان وال�صروح العظيمة..
ما �أ�شبه اليوم باملا�ضي ،فوجود وزارة للت�سامح يف دولة
الإم��ارات العربية املتحدة اليوم ي�شكل تطبيقي ًا عملي ًا لهذا
الكالم ،خا�صة �أن من �أه��داف هذه ال��وزارة مكافحة التمييز
والكراهية والق�ضاء على الإره��اب� ،إنه
امتداد العهد الذي بد�أه
زاي� � ��د اخل �ي�ر،
ون� � �ت � ��اج
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احلب الأب��وي الذي �أعطاه لأبناء الإم��ارات ف�أ�صبحوا يلقبون
ب�أبناء زايد.
�أي�ض ًا ،البد من الإ�شارة هنا �إىل ما �أطلقته دائرة املحاكم
يف ر�أ�س اخليمة وهو ق�سم الت�سامح والت�سويات الودية ،ا�ستجابة
لإعالن �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة ،حفظه اهلل ،بت�سمية عام  2019عام ًا للت�سامح .و ُيعنى
الق�سم بن�شر ثقافة العفو والت�سامح بني �أفراد املجتمع والتوعية
ب�أهمية هذه القيم ال�سامية ..فال�شك �أن الت�سامح بهذا املعنى
ينطوي على تطبيق عملي يف القانون لأن الن�ص القانوين
ميكنه �أن يقدم الكثري على �صعيد تقريب النا�س من بع�ضهم
وحل اخلالفات و�إر�ساء قيم الو ّد واملحبة بني جميع الأطراف..
القانون هنا ال يعني جمرد الق�صا�ص وتطبيق العقوبات بل
يعني ن�صرة املبد�أ الت�ساحمي وت�شجيع النا�س كي تغفر
وتتعا�ضد يف امللمات لأن الق�ضية الوطنية
والإن�سانية �أك�بر من التفا�صيل التي
تذهب بالإن�سان �إىل غري مراميه
الإن�سانية الكبرية والنبيلة..
ع � �ل� ��ى ال� ��� �ص� �ع� �ي ��د
االقت�صادي ،متكنت
الإم ��ارات العربية
امل � �ت � �ح� ��دة م��ن
جت� � ��� � �س� � �ي � ��د
ال�ت���س��ام��ح يف
�أع�ل��ى �صوره
ع� � �ن � ��دم � ��ا
متكنت من
ا� �س �ت �ق �ب��ال
االم �ك��ان��ات
من خمتلف
الأم� ��� �ص���ار
و�� � �ش � ��رع � ��ت
ال � � �ق� � ��وان� �ي��ن
ال � � �ت� � ��ي ت� �ت� �ي ��ح
ل �ل �ج �م �ي��ع ال �ع �م��ل
م � ��ادام ال� �ه ��دف هو
خ�ير الإن �� �س��ان ،فر�أينا
ال���ش��رك��ات ال�ع��امل�ي��ة ت�سعى
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الفتتاح مقراتها وت�أ�سي�س فروعها املتنوعة وكان ذلك دلي ًال
على االنفتاح والتفاعل مع الآخ��ر ولي�س اخل��وف وال�تردد يف
التعامل معه ،لأن يف االنطالق ثقة بالنف�س ومقدرة على �إثبات
ال�شخ�صية الوطنية وجعلها تالم�س العاملية عرب االنفتاح ولي�س
ب��االن�غ�لاق ،يف ه��ذا ال�صعيد االقت�صادي ر�أي�ن��ا ال�ي��وم كيف
�ضاهت الإمارات �أهم املدن االقت�صادية يف العامل وكيف باتت
ال�صناعات الإماراتية تغزو العامل على �أكرث من �صعيد ،وهذا
كان بفعل الت�سامح لأنه العامل الأ�سا�س يف ت�أ�سي�س الدولة..
يف الإم��ارات اليوم �أكرث من مئتي جن�سية عاملية تعمل يف
خمتلف ال�ش�ؤون واملجاالت ،وه��ذا دليل كبري على الت�سامح،
وجت�سد الإم ��ارات “ ع��ام الت�سامح “ من خ�لال تعميق قيم
الت�سامح واالنفتاح على الثقافات وال�شعوب يف املجتمع لرت�سيخ
مكانة الدولة كعا�صمة عاملية للت�سامح بامل�ساهمات االجتماعية
والثقافية املتخ�ص�صة يف جم��ال الت�سامح بني احل�ضارات،
ب�سن ت�شريعات و�سيا�سات تهدف �إىل م�أ�س�سة قيم الت�سامح
وتعزيز خطاب الت�سامح وتقبل الآخر يف الو�سائل الإعالمية،
ذلك �أن قوة الت�سامح ت�صنع املعجزات ،فمن م�آثره�“ :إن نهج
الإ�سالم هو التعامل مع كل �شخ�ص ك�إن�سان بغ�ض النظر عن
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عقيدته �أو عرقه” .يف هذا الإطار ،يفرق الباحثون بني معنى
العفو وال�صفح ومعنى الت�سامح� ،إذ رغم �أن العفو وال�صفح
من القيم الأخالقية الراقية ،التي حث عليها الدين احلنيف،
معان كثرية �أبعد و�أعمق من هذه القيم النبيلة،
ف�إن للت�سامح ٍ
ول��ه �أب �ع��اده الفل�سفية واحلقوقية واالجتماعية ،فهو يعني
العي�ش ب�سالم ووئام واحرتام متبادل مع من يختلف معنا يف
العقيدة والثقافة والر�أي ،ودون �إلغائه �أو �إق�صائه �أو تكفريه،
ومع انطالق عام الت�سامح ي�شيد كبار رجال الدين وامل�س�ؤولني
بالتعاي�ش ال�سلمي يف ال�ب�لاد ،ويثنون على توفري الإم��ارات
نف�س املعاملة ملختلف دور العبادة ،من دون تفرقة بني امل�سجد
والكني�سة والدير واملعبد ..كما �أن زيارة بابا الفاتيكان لأبو ظبي
قريب ًا تعزز احلوار والتعاي�ش وال�سالم بني خمتلف الأدي��ان..
هذا مبجمله ي�شكل حم�صلة لعام الت�سامح مبهفومه النظري
والعملي ،فاملفاهيم ال تنف�صم عن امل�ؤ�س�سات وعن ال�سلوك
العملي على الأر�ض حيث ينتظر من جميع الفعاليات ال�شعبية
والر�سمية �إعالء هذه القيمة الرائدة والعالية يف تكوين الدول
احلديثة حيث ال مكان يف العامل املتح�ضر �إال للقيم النبيلة وعلى
ر�أ�سها الت�سامح..
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حكايات م�سافر
الدكتور حمد بن �صراي

�سفرة الربازيل
احللقة الثانية

ويف هذا اليوم تفاج�أت بو�صول فرقة الفنون ال�شعب ّية ملعهد الرتاث ب�إمارة
ال�شارقة ،ثم تفاج�أنا بفرقة الفنون ال�شعبية التابعة ملعهد ال�شارقة للرتاث ،و�إذا
بالطبل ي�صدح واله ّبان يرتدّد ،والأ�صوات تعلو والغناء ي�شجو ونحن نتجاوب
ونطرب ،وكان من جميل امل�صادفات �أن يكون من �ضمنهم الأخ العزيز الأ�ستاذ
مبارك خمي�س املهري ،رئي�س جمل�س �إدارة م�سرح ر�أ�س اخليمة الوطني ،وهو
�شخ�ص ذو �إبداعات متن ّوعة ،وعطاءات جميلة ،ومواهب رائعة ،ووجه �ضحوك
ب�شو�ش.

وكان ح�ضور هذه الفرقة طاغي ًا وكبري ًا
حيث نزل ال�شباب يف �ساحة املعر�ض ب�أداء
الع ّيالة والليوا والطنبورة ،وكانت م�شاركة
الربازيليني عجب ًا �إذ اندفع احل�ضور يف
امل�شاهدة والتمايل والرق�ص والت�صفيق
والت�صوير والت�سجيل .بل نزلت �أنا والدكتور
حبيب والأ�ستاذ نا�صر الظاهري ن�ص ّور
ونتمايل ،وتعلو اجلميع ابت�سامات رائعة
جميلة ،مع فرح و�سعادة و�سرور .وبهذا
الأداء الف ّن ّي نكون قد و�ضعنا فننا الفلكلوري
38
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�أمام اجلمهور الربازيلي �إ�ضافة �إىل ما
تقوم به املنت�سبات �إىل معهد ال�شارقة
للرتاث ،ودائرة الثقافة يف ال�شارقة حيث
يقمن بو�ضع احل ّناء على �أيدي البنات،
وتقدمي البخور والقهوة والتمور والرطب
واحللويات واخلنفرو�ش ْ
وو�ضع الرباقع
واملالب�س التقليدية �إاللإمارتية على الفتيات
والت�صوير معهنّ  .وكم ي�سعد الواحد ملّا يرى
ثقافتنا وتراثنا متفاع ًال مع ثقافة وتراث
جمتمع �آخر .وبال ّ
�شك ف�إنّ جل�ساتي مع
خا�صة
العزيز الأ�ستاذ مبارك كانت ممتعة ّ
�أ ّنه تع ّرف �إىل �صديق غاب عنه ردح ًا من
الزمن وهو الأ�ستاذ ال�شاعر املبدع طالل
�سامل �إذ تبينّ من ال ّذكريات �أ ّننا نحن جميع ًا
قد التقينا يف ر�أ�س اخليمة من قبل يف
منا�سبات م�سرح ّية وف ّن ّية �سابقة� ،أنا نف�سي
ن�سيتُها .واكت�شفتُ موهبتني لل�صديقني
العزيزين :الأوىل� :أنّ الأ�ستاذ طالل عازف
رقيق للعود ،ب�صوت لطيف ،وعزف جميل،
والثانية� :أنّ الأ�ستاذ مبارك له م�شاركات
ف ّن ّية متن ّوعة ال تقت�صر فقط على امل�سرح
والتمثيل بل �شمل ذلك الفنّ والأداء الف ّن ّي
املتن ّوعّ .ثم جل�سنا للتوقيع على م�ص َّنفاتنا
املرتجمة �إىل اللغة الربازيل ّية ،وجل�سنا يف
�ص ّفني مقتا ِب َلينْ وبد�أ اجلمهور يتوافد علينا،
ونحن نو ّقع لهم كتبنا .وتغمرنا �سعادة وفرح،
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وتعلو اجلميع �ضحكات ،وتف ّرغ الدكتور
حبيب للت�صوير مع تعليقاته اللطيفة .وبعد
هذا ال ّن�شاط والتفاعالت لهذا اليوم �إ�ضافة
�إىل جل�سات ثقاف ّية �أخرى عدنا �إىل الفندق.
وتوافقنا على اخلروج ّ
للتم�شي يف مركز
ت�س ّوق �آخر� ،أخربنا عنه الأ�ستاذ حارب
الظاهري ،وهنا انربى الدكتور حبيب على
توفري و�سيلة املوا�صالت املنا�سبة من ِقبل
ّ
منظمي جناح ال�شارقة يف املعر�ض .وفع ًال
خرجنا� ،أنا والدكتور حبيب والأ�ستاذ
�سلطان العميمي و�سعيد حمدان ونا�صر
الظاهري وحارب الظاهري ،م�ساء يوم
الأحد �إىل املركز املق�صود .وو�صلنا �إىل
املكان ،وهو مركز كبري ،و�أكرث ما يلفت
النظر كرثة الأ�شجار واحل�شائ�ش واخل�ضرة
يف املركز .وبحثنا عن مقهى �ستاربوك�س
�إر�ضاء للأ�ستاذ �سعيد ،وبقينا �صعود ًا
وهبوط ًا فلم جند لهم فرع ًا يف هذا املركز.
واكتفينا مبقهى �آخر عو�ض ًا عن �ستاربوك�س.
ّثم ا�شرتى ك ّل م ّنا بع�ض املالب�س .وكان
�أكرثنا ّ
تب�ضع ًا الأ�ستاذان �سعيد ونا�صر.
و�أكرث م�شرتياتنا مالب�س وبع�ض العطورات،
ّثم عدنا �إىل الفندق ومل َّ
نتع�ش ،وعند بهو
الفندق افرتقنا ،ذهب الدكتور حبيب للنوم،
وذهب الأ�ستاذان �سعيد و�سلطان �إىل وجهة
للع�شاء ،وذهبت �أنا والأ�ستاذ حارب �إىل

مولنا املعهود ،وهناك ّ
تع�شينا يف مطعم
�صغري يف املول ،وعجبني طريقة طبخ الأرز،
وبعدها رجعنا �إىل الفندق للنوم ا�ستعداد ًا
لليوم الثاين.
وعند الإفطار توافقنا على اخلروج
للتع ّرف �إىل مدينة �ساوباولو التي �أتينا
�إليها ومل ن َرها .وكان االتفاق �أن نذهب �أو ًال
للمعر�ض ومن هناك ننطلق يف �سيارة جناح
ال�شارقة للجولة يف املدينة .و�أوىل جل�سات
تخ�ص�صية بعنوان :مرايا
هذا اليوم ،ندوة ّ
الزمان �شارك فيها ك ٌّل من الأ�ستاذة �أ�سماء
الزرعوين والأ�ستاذ حارب الظاهري ب�إدارة
الأ�ستاذة �شيخة املطريي .وك ّنا ح ّذرنا �شيخة
من �إطالة الندوة لأ ّننا يف عجلة من �أمرنا،
وعليها �أن مت�سك بزمام احلديث ،وال ترتك
احلبل على الغارب فنت� ّأخر .وقد حتدّث
املحا�ضران عن املوروث الإن�ساين عموم ًا
املتم ّيز بتن ّوع وثراء كبريين ،وهو ما دفع
العديد من الأدباء نحو ا�ستلهامه بالقدر
الذي يتفاوت من �أديب لآخر� ،إذ ا�ستلهم
بع�ض كتاب العامل من مالحم عظمى ك�ألف
ليلة وليلة �أو �أ�ساطري احل�ضارات ال�سالفة،
وعملوا على تقدميها يف �سياقات مغايرة،
وتط ّرقا �إىل العالئق الكائنة بني الأدب
واملوروث ،و�إىل ظاهرة ا�ستلهام الرتاث يف
االرتقاء بالأدب ،و�إىل م�ساهمة الرتاث يف
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توطيد عالقتنا باملا�ضي .و�أكرث ما يلفتُ
يف هذه اجلل�سة ح�ضور عدد من الطلبة
الربازيليني ،وكان �أ�شهرهم ولد يدعى
جو�ساتبو الذي جت ّر�أ على الكالم وحتدّث
بطالقة وناق�ش املحا�ضر ْين حول الرتاث،
عجب
وحتدّث عن املوروث الربازيلي .وقد �أُ ِ
به احل�ضور ،و�أحاطوا به.
ّثم بد�أنا نتج ّمع فتغيب �أ�سماء ،فتذهب
�شيخة للبحث عنها ،ويت� ّأخر حبيب فيذهب
�سعيد للبحث عنه ،ويغيب ع ّنا �سلطان
فيذهب نا�صر للبحث عنه ،واملهم التقينا
يف خارج املعر�ض ،و�أحذنا ننتظر احلافلة
وننظر �إىل البوابة التي �ستدلف منها
احلافلة ،وفج�أة يخرج لنا ال�سائق من مكان
قريب ،وهو ينادي الدكتور حبيب الذي
مت ّر�س يف التوا�صل معه ب�شكل من الأ�شكال.
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وانطلقت بنا احلافلة نحو �شوارع املدينة
العريقة .وكان املطر ينهمر بهدوء ،وال�سيارة
تطوف بنا يف �شوارع املدينة الكبرية ،وال
نرى �سوى ج�سو ٍر و�شوارع وبنايات قدمية
وحديثة ،وكان من �أكرث ما لفتَ انتباهي
تلك الر�سومات اجلدار ّية الكثرية واملتن ّوعة
التي ت�ص ّور واقع احلياة باختالفاتها يف
الربازيل .وو�صلنا �إىل املدينة القدمية مبا
فيها من حدائق ومتنزّهات ومبنى للبلدية
و�س ّكة احلديد والبنوك وغريها .ولكن يف
اعتقادي هذه لي�ست البلدة الأوىل التي
ا�ستوطنها الربتغاليون الأوائل بل هي فيما
يبدو ت� ّأ�س�ست بعد القرن الثامن ع�شرّ .ثم
طلب منه الدكتور حبيب �أن ي�أخذنا �إىل
مول ،فانطلق بنا م�سرع ًا ،وفج�أة يتو ّقف عند
املول الذي تع ّودنا الذهاب �إليه ،ف�ضحكنا

من هذه امل�صادفة .فنزلنا وق ّررنا �أن
نبقى فيه �ساعتني فقط على �أن نلتقي عند
ال�ساعة  3بعد الظهر .وفانت�شرنا متما�شني،
وطبعا �ساقنا �سعيد حمدان �إىل �ستاربوك�س،
و�شربنا القهوة ّثم تف ّرق القوم نلتقي �أحيان ًا
و�أحيان ًا نفرتق .ويف �إحدى اجلوالت التقيت
بالأ�ستاذ �سلطان العميمي وق�ضينا وقتنا يف
القيل والقال واحلديث عن الأدب والتاريخ
والرتاث .ثم التقينا عند املخرج ،وت� ّأخرت
ع ّنا الأ�ستاذة �أ�سماء ،وبقينا للبحث عنها،
عرثت عليها �شيخة املطريي .ورجعنا
حتى ْ
�إىل الفندق .وا�سرتحنا قلي ًال �إىل ال�ساعة
ال�سابعة .والتقينا يف بهو الفندق مع
الأ�ستاذين �سعيد و�سلطان ثم تكامل اجلمع
فيما عدا د .حبيب الذي �أ�صابه بع�ص
الإعياء وااللتهاب يف حلقه من كرثة الكالم
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والتعليقات .ثم جاءنا الأ�ستاذ القن�صل
�إبراهيم العلوي ،وق�ضى معنا وقت ًا ممتع ًا
يف حديث عن الربازيل و�أهلها وطبيعة
احلياة فيها .وكان معه �أ�سرته التي تزوره
يف عطلة ال�صيف يف الإمارات .وهو وحده يف
القن�صل ّية.
وبعد مغادرته والت�صوير معه ،طلبنا
طعام ًا للع�شاء� ،أنا و�سعيد طلبنا بيتزا،
و�سلطان طلب �سلمون .وفج�أة وبال مقدّمات
ي�أتينا ال ّنادل بثالث زجاجات برية ،باردة،
وقال �إنّ �صديق ًا لكم بعثها �إليكم ِلتحت�سوها،
ف�ضحكنا حتى بانت �أ�شداغنا .وهو واقف
م�ستغرب من هذا املوقف الغريب العجيب.
ف�صرفناه واعتذرنا عن �شربها ،و�أخربناه
ب�أ ّنه «غلطان يف ال ّنمرة» .وكانت �آخر ليلة
لنا يف الربازيل �إذ غادرنا الفندق يف متام
ال�ساعة  10.20م�ساء متّجهني �إىل املطار،
munrakae

فو�صلنا �إليه و�شح ّنا حقائبنا .وعند �شحن
حقائبنا تقابلنا مع زمالئنا من فرقة
الفنون ال�شعبية ،وكان من �ضمنهم الأخوان
العزيزان طار�ش ومبارك .وبعد التفتي�ش
املعتاد وختم اجلوازات دخلنا �إىل ال�سوق
احل ّرة ،وهي �صغرية ومتوا�ضعة.
و�أنا دائم ًا و�أظنّ ي�شاركني �آخرون يف
ذلك� ،أ ّنه ملّا �أزور بلد ًا �أبحث عن منتجات
هذا البلد من العطور واملالب�س وغريها،
ويف الوقت نف�سه ال توجد عندنا يف �أ�سواق
الإمارات .ولهذا ملّا ك ّنا ّ
نتب�ضع يف �ساوباولو
ك ّنا جميع ًا نبحث عن هذه املنتجات ،وفع ًال
عدد منها .وب�صورة عا ّمة ف�إنّ
حت�صلنا على ٍ
ّ
ال�سلع واملنتجات يف �ساوباولو لي�ست غالية
مبعنى هي �أق ّل عن مثيالتها يف الإمارات،
ويف الوقت نف�سه توجد منتجات و�سلع
رخي�صة الثمن ب�إمكان ذوي الدخل املحدود

�شراءها .وفيما يبدو مع �ضخامة �أعداد
ال�س ّكان يف الربازيل فيوجد فيها فقراء
كثريون ،الحظنا �أعداد ًا منهم تنام على
�أر�صفة ال�شوارع وحتت اجل�سور ،وبع�ضهم
مقعدون ،وبع�ضهم يقفون �أمام ال�سيارات
ي�س�ألون ال ّنا�س بع�ض ًا من املال .والبلد
مرتامية الأطراف ،عظيمة امل�ساحة ،متت ّد
يف م�سافات هائلة ،وهي �أكرب دولة يف �أمريكا
اجلنوب ّية ،وبها ال ّنهر العظيم ،الأمازون،
وهي متعدّدة الأعراق والأجنا�س والبيئات.
وتتط ّلب وقتا طوي ًال لإمتام زيارتها.
ويف الطائرة �آوى ك ّل م ّنا �إىل مقعده،
وخ ّر عليه نائم ًا ،ومل نلتقَ من �شدّة الإعياء،
علي و�أنا
�أ ّما �أنا فال �أدري كم من الوقت م ّر ّ
نائم �إذ مل �أ�ستيقظ �إال بعد �أن ر�أيت �ضوء
النهار ،وال �أعلم �أين نحن .وهكذا انتهت
هذه الرحلة مبا فيها من جمال وعمل و�أداء.
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القيادة اجلامعية العربية
ونهج احلكم الر�شيد

بقلم :فادي حممد الدحدوح

تعي�ش املنظومة العربية ب�شكل كامل مرحلة حرجة متوج بالتطورات املت�سارعة
والتغيريات املتالحقة نتيجة لعوامل متعددة �أهمها الظروف ال�سيا�سية املعقدة ،والثقافية
واالجتماعية ،واالقت�صادية ،ولي�س ب�آخرها ثورة املعلومات واالت�صاالت ،وتلعب فيها
احلوكمة الر�شيدة الدور احلا�سم يف النجاح والتغلب على التحديات التي تواجهها ،ومن
هذا املنطلق ف�إن جامعاتنا العربية مبختلف �أنواعها ينبغي عليها اللحاق بركب الدول
املتقدمة واعتماد نظم وا�سرتاتيجيات �شاملة ت�ؤ�س�س مل�ستقبل قادر �أن يحقق طموح ًا
م�شرق ًا للمجتمعات العربية.

ومتثل اجلامعات العربية الركيزة الأ�سا�سية للتعليم العايل،
حيث ت�ساهم يف بناء الإن�سان معرفي ًا وثقافي ًا ومهاري ًا على النحو
الذي ي�ساعد على تنمية املوارد الب�شرية يف كافة التخ�ص�صات التي
حتتاجها خطط التنمية امل�ستدامة .ومن هنا تزايد االهتمام على
امل�ستويني احلكومي واملجتمعي بتطوير م�ؤ�س�سات التعليم العايل
وذل��ك بهدف حت�سني م�ستوى ج��ودة �أداء هذه امل�ؤ�س�سات وتفعيل
دورها يف قيادة عمليات التنمية ال�شاملة.
و ُت�ع��د القيادة اجلامعية العربية الفعالة م��ن �أه��م الركائز
42

الأ�سا�سية لنجاح املنظومة التعليمية والتغلب على كافة التحديات
التي تع�صف بامل�ؤ�س�سات العربية ،وللت�أكد من ج��ودة امل�ؤ�س�سة
التعليمية وكفاءتها وجودة خمرجاتهاُ ،ينظر �أو ًال �إىل قيادتها وما
يتوافر لديها من قدرات و�إمكانات و وعي متكامل للأدوار املطلوبة
منها ول��دور امل�ؤ�س�سة التعليمية يف املجتمع ،و ُيخطئ من ُ
يظن �أن
قيادة م�ؤ�س�سات التعليم العايل العربي �سهلة و ُمي�سرة.
فال ميكن االكتفاء فقط ب�أن تن�سج قيادة اجلامعات العربية
واملنظومة التعليمية ب�أروقتها �أهداف ًا وت�ضع �أ�شكا ًال وخمططات
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للتعليم� ،إمنا ال بد من توفري الأ�ساليب الإداري��ة التي ترتجم هذه
الأه��داف ،وتنفيذ اخلطط التعليمية ب�صورة ناجحة فاعلة .لقد
�أ�صبح حمور احلوكمة الر�شيدة يف هذه القيادة يدور حول الأفراد،
وحتقيق الأغرا�ض الرتبوية واالجتماعية.
وتطبيق نهج احلكم الر�شيد يف جامعاتنا العربية على كافة
املنظومة التعليمية هي مبثابة �إح��داث نقلة نوعية للح�صول على
خمرجات تعليمية عالية الكفاءة واجل��ودة ،والإع��داد للحياة من
خالل بناء ال�شخ�صية القادرة على مواجهة امل�ستقبل مع الت�أكيد
على الهوية الثقافية الإ�سالمية ،والإعداد العلمي ملوا�صلة التعليم
اجلامعي حتقيق ًا للتنمية ال�شاملة يف منظومتنا العربية.
ولأن القيادة اجلامعية العربية تواجه الكثري من التحديات ،من
�أبرزها التوجهات الدميقراطية وتعليم القرن احلادي والع�شرين،
والهيمنة الدولية وحتديات التنمية؛ فقد �أ�صبح لزام ًا عليها تغيري
اجلامعات العربية لفل�سفتها و�أدوارها و�أهدافها وبالتايل تغيري يف
�أدوار القيادة اجلامعية ،فمن مي�سر للعمل �إىل مطور وقائد للتغيري،
ومن رئي�س ي�صدر الأوامر �إىل داعم وموجه ،ومن �إداري �إىل قائد
�صاحب ر�ؤية ي�ؤثر ويلهم ويحفز ،ويغر�س الثقة يف نفو�س العاملني
وي�شركهم يف القيادة ،ويزيد من دافعيتهم وي�شجعهم على الإبداع،
ومينح كل ع�ضو اهتمام ًا ف��ردي� ًا خا�ص ًا ،ويرتقي باهتماماتهم
واحتياجاتهم لي�صنع منهم قادة �آخرين.
يعد ممار�سة نهج احلكم الر�شيد من املوا�ضيع احلديثة التي
يتم تداولها يف الوقت احلايل بكثافة يف الأو�ساط العربية ،ويجب
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الإ�شارة �إليها واىل �أهميتها يف تطوير البيئات التنظيمية املختلفة؛
وذلك من خالل عالقتها ب�آليات و�إجراءات الإ�صالح الإداري الذي
يعد �أحد العنا�صر املهمة يف نظام احلوكمة الذي ي�ساهم يف �ضبط
العمل وتوجيه العمليات نحو النجاح والتطور امل�ستمر.
وي�سعى هذا النهج من خالل الأهداف �إىل حتقيق رفع كفاءة
�أداء امل�ؤ�س�سات وو�ضع الأنظمة الكفيلة بتخفيف �أو تقليل الغ�ش
وت�ضارب امل�صالح والت�صرفات غري املقبولة وو�ضع �أنظمة للرقابة
على �أداء تلك امل�ؤ�س�سات وو�ضع هيكل يحدد توزيع كافة احلقوق
وامل�س�ؤوليات وحتديد القواعد والإج��راءات واملخططات املتعلقة
ب�سري العمل.
ويتطلب تطبيق نهج احل�ك��م الر�شيد باجلامعات العربية
�أر�ضية معينة يف كافة البنى التنظيمية والإداري ��ة واالجتماعية
داخل اجلامعات وخارجها ،بحيث توفر املناخ املنا�سب لإمكانية
التطبيق .كما يتطلب قادة قادرين على توجيه الأفراد باجتاه حتقيق
ب�صائرهم املت�ألقة ،ولي�س هناك من م�ؤ�س�سة �أحرزت تقدم ًا �ضمن
نهج احلوكمة الر�شيدة دون قيادة ذات قدرة �إدارية عالية.
ومن اجلدير بالذكر �أن احلاجة �إىل الإ�صالح ال تنتهي �أبد ًا،
و�إمنا هي عملية ديناميكية م�ستمرة ،وال تعني احلاجة اىل اال�صالح
وتطبيق نهج احلكم الر�شيد �أن هناك ح��االت مر�ضية ت�ستوجب
العالج؛ و�إمن��ا تبقى احلاجة �إىل التطوير باقية بقاء املنظمة �أو
اجلهاز الإداري ككل للو�صول �إىل �أرقى �صورة للم�ؤ�س�سة.
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زايد  ...وحبه للفنون والريا�ضة
عدنان حممد اخلواجة

�سبحان الذي خلق النا�س �أطوارا وجعل منهم طبائع خمتلفة  ،وحباهم ب�صفات وقدرات
خمتلفة يتميز خلقاً من خلق و�شعوباً من �شعوب وب�شراً من ب�شر ،وخلق من كل �شعب و�أمة
مميزون  .يقودونهم �إىل اخلري وبناء الدول  .من ه�ؤالء القادة املميزين التاريخيني والذين
ُيرمز �إليهم فيقولون ع�صر الزعيم فالن والبطل فالن والوطني فالن .

من ه�ؤالء القادة ال�شيخ زايد بن �سلطان رحمه اهلل
تعاىل الذي �سوف ي�صفه التاريخ فيقول ع�صر زايد
وعهد زايد  ،وطبعا كل زعيم وطني يكون له �صفة �أو
�أكرث ُيخلد بها  ،ولكن ال�شيخ زايد له �أكرث من �صفة بل
�صفات خيرً ة وحميدة .من هذه ال�صفات حبه للكرم
الزائد  ،ونذكر منذ قرون حامت الطائي الذي �أ�صبح
رمز ًا للكرم ومثا ًال له  ،وكذلك ال�شيخ زايد �أ�صبح رمز ًا
ومثا ًال للكرم العربي الأ�صيل  .ثم نذكر من �صفاته �أي�ض ًا
حبه ل�شعبه ووطنه بالفطرة الطيبة وهو قائد بالفطرة
الأ�صيلة  ،قاد �شعبه �إىل الوحدة احلقيقية و�أبعدهم عن
44
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اخلالفات وجعل بلده حمط �أنظار العامل وجعل
له ا�سم ًا براق ًا بني الأمم – الإمارات العربية
املتحدة – و�ستظل هذه الدولة و�شعبها ما�شاء
اهلل لها �أن تظل .ومن �صفاته رحمه اهلل حبه
للعلم والنظام والقانون والتطور و�أن ت�صبح
دولته يف م�صاف الدول العاملية الراقية  ،فهي�أ
لها كل �أ�سباب التكنولوجيا احلديثة واملتطورة
�أو ًال ب�أول وبعث البعثات من �شباب الإمارات
�إىل الدول الكربى لالطالع على �أحدث العلوم
احلديثة وبذل لها الغايل والنفي�س وقال كلمة
م�أثورة و�شهرية � « :شباب الإمارات �أغلى �شيء
يف الوطن  ،فال�شباب عماد الوطن و�سبب
نه�ضته «  .والكل يعلم ويعرف ب�أن ال�شيخ زايد
موهوب بالفطرة  ،فهو �شاعر ويحب ال�شعر
ٌ
وال�شعراء و�شعره ينب�ض بحب الوطن واجلمال بجميع �أنواعه
و�أ�شكاله  ،ومن هذا التذوق للجمال ي�أتي حبه للفنون وت�شجيعه
للفنانني الإماراتيني والعرب  ،فكان يحب الفنون الت�شكيلية
ويح�ضر بع�ض املعار�ض لها وي�شجعها  ،ويحب الغناء العربي
بكل �ألوانه وثقافاته  ،حتى �أن ال�شيخ زايد رحمه اهلل ح�ضر
وا�ستمع �إىل بع�ض حفالت كوكب ال�شرق �أم كلثوم و�أُعجب بها
 ،وكان يحب �أن يرى بع�ض امل�سرحيات العربية واخلليجية ،
نذكر �أنه رحمه اهلل ح�ضر م�سرحية « كا�سك يا وطن « من
بطولة دريد حلام عام  1979و�أعجب بها ف�أمر �سموه �أن
ُتعر�ض يف جميع الإمارات على ح�سابه اخلا�ص  ،ونذكر �أي�ض ًا
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�أنه رحمه اهلل ا�ستمع و�شجع الكثري من املواهب الغنائية
وحباها من الكثري من العطف والت�أييد �أمثال الفنان علي بن
روغة وميحد حمد وحممد البلو�شي  ،واملطرب اليمني �أبوبكر
�سامل وح�سني اجل�سمي وعيظة املنهايل وغريهم  ...واجلدير
بالذكر ب�أن ال�شيخ زايد رحمه اهلل �أتاح للكثري من �أبناء البالد
لي�صبحوا مذيعني و�إعالميني يف الإعالم الإماراتي � .أما على
م�ستوى الريا�ضة فقد �شجع الريا�ضة والريا�ضيني  ،و ُفتحت
النوادي الريا�ضية واالجتماعية وخا�ضوا الكثري من املبارايات
والريا�ضات ب�أنواعها ،و�أ�صبح للإمارات باع طويل فيها  .ونذكر
�أي�ض ًا �أنه حني زار اليابان ح�ضر عدة �ألعاب يف امل�صارعة
اليابانية .
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خري الواقدين والعودة الأخرية
الراحل دريد القلب والنب�ض الراقي

بقلم :م�صطفى احمد النجار

توطئة �شجن
�أث��ارت ق��راءة الكتاب ال��ذي �صدر لل�صديق الكاتب امل�سرحي د.
هيثم يحيى اخلواجة عن �شقيقه الراحل االديب القا�ص والناقد الأدبي
(دريد)
يف نف�سي �شجونا خالف كل الكتب التي قر�أتها وتناولتها بالعر�ض
�أو النقد؟!
�إذ يف وق��ت متقارب فرغت م��ن ق��راءة كتابني �أحدهما بعنوان
(اال��س�ت��اذ ) حممود ف��اخ��وري – حكاية ن�صف ق��رن للكاتب جندت
ا�سكندراين وثانيهما خري الواقدين للدكتور هيثم اخلواجة وكال الكاتبني
�صدرا عن ( الفاخوري واخلواجة ) قد حال املوت قبل و�صول الن�سخة
الأوىل لهما ؟! تغمدهما اهلل برحمته

�أهميتها واملق�صود بالفرتة الزمنية هي ف�ترة ال�ستينات من احلياة
الأدبية ال�سورية ,فرتة التجديد واحلداثة يف ال�شعر والق�صة......
ح�سب اعتقادي وال ي��درك ذل��ك كما يقول م��ؤل��ف الكتاب �سوى
ال�شاغلني بالأدب والنقد و�أقول م�ضيفا �إىل مقولته  :وملن عا�صر تلك
الفرتة – فرتة املخا�ض لوالدات �صعدت فيها ق�صيدة احلداثة وق�صيدة
التجديد لت�سلم زمام املبادرة وحما�صرة الق�صيدة التقليدية !
ومل يقت�صر دور د .دريد يف هذه الفرتة على ما �أجنزه بل تابع �إبداعه
يف النقد الأدب��ي اخلا�ص بال�شعر ويف و�ضع ب�صمته اخلا�صة يف جمال
الق�صة املعنية بالطابع املحلي ب�أ�سلوب جمايل مميز فعامل الراحل دريد
مليء مبحطات عديدة كما قال عنه د .هيثم :
حمطات �أخي دريد من حياته كثرية خ�صبة مثل �شخ�صيته تبقي
على الدوام �شيئا ا�ضافة ما وكل من عرفه مل�س �سحر حديثه  ,وي�ستحيل
تق�صيها يف حوار مهما ات�سع لتكون مفاتيح ملعرفة مت�شعبة تاركني لقرائه
متعة اكت�شاف جوانب اخرى ....قد تكون خفية علينا ....الخ
و�أ�ضيف قائال  :بعد اطالعي على �سريته ر�أيت كل حمطة تزدحم
بالن�شاط والعطاء يف املنابر الثقافية والن�شر يف ال�صحافة ويف �إ�صدار
الكتب .
ومن ال�ضروري الك�شف عن خبايا �إبداعه و�ضرورة ت�أليف كتب عنه
يف امل�ستقبل تليق به ؟! .

ومن ذا الذي �أقرب من �شقيقه املحب منه ؟
ويعلن ب�أن الراحل ( دريد) ينتمي �إىل �إب��داع م�ؤ�س�س يف فرتة لها

خطة الكتاب  /مفردات و �آراء
غلب على الكتاب الذي بلغ مئتني وت�سعا و�ستني �صفحة روح الت�صنيف

خري الواقدين  /دريد يحيى اخلواجة مبدع ًا
كتاب بذل فيه د .هيثم جهودا كبرية لكي يكون على م�ستوى �إبداع
الراحل دريد � ,أراد �أن يكون الكتاب خمتلفا عن �سائر الكتب اخلا�صة
بال�سي واحلوارات الأدبية املعهودة ف�أطلق عليه ت�سميات عديدة ومقوالت
رّ
تنم عن حب قدمي متجدد ..مثل حوار من نوع �آخر وحوار ينب�ش مفا�صل
ّ
من ما�ضي دريد ال�شقيق واملعلم واحلبيب  ,مفا�صل ال يعرفها �إال من
كان قريبا منه
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والإع ��داد ال�صحفي �إ�ضافة �إىل مل�سات وم��داخ�لات �أدبية هنا
وه�ن��اك ح�سب مقت�ضى احل��ال م��ن ي��راع��ة االدي��ب وال�صحفي
د.هيثم اخلواجة م�ؤلف الكتاب بدءا من العنوان الالفت (خري
الواقدين ) امل�أخوذ من امل�سرحي احلم�صي وليد فا�ضل ولعل ما
ورد يف �إحدى �إجابات الراحل مايجيب على داللة هذا العنوان
توجهه الإبداعي والفكري  :هو ر�سالة مع ّينة تتعدد
�إذ قال عن ّ
يف الدفاع عن املظلومني وعن الطبقات امل�سحوقة وعن القيام
بدورها يف بناء الوطن �ضمن مناخ ي�سوده العدل واحلياة الكرمية
.
وبعد العنوان ك��ان الإه ��داء للراحل ال��ذي مل ي��ر الكتاب
منجزا بعد مغادرته احلياة بتاريخ  23/9/2018وثمة عنوانات
موجزة �أ�شبه (مبا ن�شيتات ) �صحفية خمتارة عن الراحل دريد
�أديبا وم�سرحيا و�إن�سانا  ,م�ست ّلة من درا�سات و�شهادات لبع�ض
الأدباء وهواة الأدب وال�صحافيني واملواقع الإلكرتونية مثل موقع
(الرق�ص حتت املطر) وموقع (روح ال�شتاء) ومقطع لل�شاعر
الفل�سطيني الأردين د .عبد اهلل ال�شحام ....
وهذه املوجزات التي قاربت الثمانني تبعتها كما �سماها م�ؤلف
الكتاب (�شهادات) حول جتربة الدكتور دريد يف الق�صة والنقد
وال�شخ�صية الإن�سانية تو�سعت كلماتها اكرث كما ات�سعت دائرة قائليها
من الأدباء وال�شعراء والنقاد ومن املتعذر تثبيت �شهاداتهم لكرثتها
ومن املفيد ذكر ماقاله امل�ست�شرق البلغاري (�شم�س الدين) (الك�سندر
فا�سيليوف ) عن الواقعية يف ق�ص�ص دريد :بطل اخلواجة الق�ص�صي
ميتلك امتداده فقد نراه يف الريا�ض مثلما نراه يف دم�شق �أو القاهرة �أو
الرباط
ومن املفيد �أن نورد ماقاله الراحل عن هذا امل�ست�شرق الذي ي ّعد
ر�سالة دكتوراه عنه :امل�ست�شرق زارين يف بيتي وبقي يعاي�شني مدة �شهر
ويجري معي حوارات من زوايا عدة يراها مفيدة يف ر�ؤيته ويلتقي من
�أعرفهم وال اعرفهم ويد ّون مالحظاته با�ستمرار دون كلل عندما �أجرى
درا�سة مو�ضوعها (اخلواجة و�إنتاجه الأدبي) ومن ّثم بعد مقدمة مكثفة
ي�شري فيها �إىل التماهي والت�أثر ب�أخيه دريد �:ألهمني يف خطواتي �إىل
م�سرحة ق�صته الآ�سرة (املب ّي�ض) اذ وجدت يف �شخ�صية (ال�صوراين)
ما �أهفو �إىل متث ّله ومتثيله وهو ي�صارع ظلم احلياة والواقع البئي�س يف
(مونو دراما) ملتزمة  .ثم ي�أتي احلوار  ...وهو حوار على درجة كبرية
من االهمية فمن �أ�سئلة بلغت �سبعة وع�شرين �س�ؤاال بدء ًا من الطفولة
والفتوة وتعرف الراحل على احلياة والواقع والتوا�صل مع امل�سرح متثيال
وت�أليفا ومع ال�صحافة خا�صة جملة الغربال اللبنانية و�إ�صدار (وحو�ش
الغابة) باكورة �أعماله الق�ص�صية ودرا�سته و�سفره من بلد �إىل �آخر من
الوطن العربي واكت�ساب املعارف واخلربات ..الخ...
وعلى امتداد مئة �صفحة ون ّيف ت�أتي الدرا�سات كاملة و�سوف �أتعر�ض
لبع�ضها يف �سياق هذا العر�ض لتعذر �سرد جميعها والوقوف عليها .
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طاقة �إبداعية كبرية
�إن من يطلع على خريطة �سريته وم�سريته احلياتية قا�صا وناقدا
وباحثا وتربويا ونا�شطا ثقافيا يده�ش لهمة هذا الراحل الذي مل يتوقف
عن العطاء على امتداد عقود من الزمن ....
و�أن��ا مع تكرمي املبدع قبل امل��وت  ....فهل ُك�� َّرم ه��ذا الرجل مبا
ي�ستحقه ؟ و�أراه ذا طاقة �إبداعية كبرية م�شعة ومتعددة �أ�شبه بالأديب
املتعدد املو�سوعي يف تراثنا العربي والإ�سالمي املولود يف مكان وال�ساعي
�إىل العلم يف مكان اخر والنا�شط املر�سل بعطاءاته الأدبية والفكرية
واملتوفى يف قطر بعيد عن م�سقط ر�أ�سه من الوطن العربي
يف بلد �آخر
َّ
املعدوم من احلدود امل�صطنعة ....ها هو دريد من �أعالم الأدب العربي
احلديث  ...يغادر بلده حم�ص وحارته ال�شعبية �إىل دم�شق دار�سا ثم
يرحتل �إىل املغرب وال�سعودية واليمن مدر�سا �أكادمييا وينتقل �سائحا يف
بلدان �أجنبية وزائرا ولده مرهف يف �أمريكا  ..وي�شاء اهلل �أن يلفظ هذا
الرجل انفا�سه الأخرية على تراب حم�ص بعد كل هذا الرتحال
الدكتور هيثم � ....أراد �أن مييط اللثام عن خفايا �سرية �شقيقه
ويقدم الوجه الآخر كما يقال �سابرا �أعماقه وناب�شا �أ�سراره
و�إن قارئ الأدي��ب �أو ال�شاعر �أو املفكر مهما كانت قراءته عميقة
فان مايف�ضي به املبدع ب�صدق جميبا على كل �س�ؤال �سيكون �أكرث عمقا
و�صدقا وهذا ماحتقق بفعل الأ�سئلة وبفعل الأجوبة وهذا ما�أكده مدير
احلوار �إذ قال يف مقدمة الكتاب  :حاولت من خالل �أ�سئلتي �أن �أرمي
فيها املرمى الق�صي ولكن �إجابات الأديب العربي الكبري دريد جتاوزت
ذلك املرمى الق�صي ملا احتوته من طبع وع�صي و�شديد ونقي وعظيم
وفتي !
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مقتطفات من احلوار  ...حوار من نوع اخر.
�س : 1كيف حتكي ق�صة الطفل دريد الذي امتلك رجولة قبل �أن
يتجاوز الثانية ع�شرة ؟ ماتف�سري هذه الطفولة امللونة التي جمعت بني
الإبداع واالرادة وبني العلم وفهم كنه احلياة؟
فكان جوابه يف منتهى الوعي وال�شفافية  :ن�ش�أتي قا�سية بعد طفولة
عذبة نوعا ما ع�شنا بني �أ�سرة ذات عدد كل فرد يود �أن ينال �شيئا قبل �أن
حترمه منه الكرثة �آنئذ ت�ضطر حينا و�أنت طفل �أن تلب�س لبا�س الرجولة
يف مواجهة معاناة �أو �ضيق لكن النا�س و�أفراد الأ�سرة و�أنت واحد منهم
تلم�سوا يف ت�صرفاتي يف الأ�سرة ويف احلارة يف �شارع حي ظهر املغارة ..
كنت �أقود �ألعاب �أطفال ال�شارع واجلريان  ..لقد كان زمنا فارطا �صعبا
يااخي هيثم  ...حني يرتك والدك (ت�سعة �أفراد) من الذكور والإناث
مازالوا متعلقني بثوبه وهو حي وبكفنه وهو ...؟ ماكان يود �أن تكون له
نهاية �سريعة تورث هذا االمل وتلك العقبى ؟ م�آالت كل منا كانت على
كف عفريت ..لكننا نوده الأن لو كان �أبا ...؟!
ولي�سمح يل مدير احلوار بالقفز �إىل ال�س�ؤال الرابع لعالقته الوثيقة
باجلواب االنف الذكر �إذ كان الرد على ال�س�ؤال التايل � :أعرف عالقتك
بالوالد موثرة �...شيئا من هذا الزمن ؟
املكان والأ�شخا�ص
عالقة حميمة مميزة جمعتني بوالدنا  ,مثلي الأعلى يف احلياة
ر�أيت فيه مثاال لالنكباب على العمل دون كلل وال�صمود والقوة واملواجهة
�إ�ضافة �إىل �صالبة املواقف �أمام حياة ال ترحم مب�س�ؤولتيها .
اقرتبت منه كثري ًا و�إن مل تطل وهو يقوم بق�ضاء حاجات املنزل
ماتعلق بنجارته وحدادته �أو �شجره �أو زرعاته �أو �إ�صالح جبه �أو حبل
دلوه �أو ت�سلق �سقوف غرفاته اخل�شبية الق�صبية الطينية وت�سوية خا�صة
�شتائية �أو �صيفية ب( املعرجانه)
ويربع الدكتور دريد رحمه اهلل بو�صفه احلي ال�شعبي (ظهر املغارة)
وي�برز فيه ولعه باملكان بالو�صف احل��ي ال��رائ��ع كما حلق يف و�صف
ال�شخ�صيات كما ر�أينا و�سوف �أقتطف منوذجا يخ�ص به املكان بعد �أن
�سئل عنه  :حي ظهر املغارة ماونى يف �أرجلنا ونحن نت�سابق يف �سرحاته
وزنفاته مع �أطفال احلارة ويف عقولنا ونحن ن�شهد يف الف�صل االول من
حياتنا �أ�صالة النا�س ومظاهر كد املكدودين !
�أجل  ...عبق خا�ص من (حي ظهر املغارة) مازال يزخم �أنوفنا ..
اتربة  ..وق�ش يهرب بع�ضه فيطري فوق الر�ؤو�س من حزم هائلة
حممولة على عربات خ�شبية يجرها ح�صان واح��د �أو بغل واح��د لها
�صدى ي�ضج بها احلجر (جلة) من روث احليوانات جفت حتت �شم�س
الب�ساتني واحلقول  ..روائ��ح حيوانات البقر والغنم واحلمري والبغال
والكالب و�أبخرة طناجر وا�سعة ين�ضج فيها وجبات املتعبني من ب�ساتنة
امل�ساء رجاال ون�ساء تطل راق�صة �ضاحكة من فوق ال�سطوح و�أ�سوار اللنب
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الواطئة حتيط بالبيوت املتكافئة ....
�أ�صوات و �أ�صوات  ....روائح وروائح  ....كل ذلك مل يغادرنا يا �أخي !
�أ�شخا�ص و�أ�شخا�ص  ..حكايات وم�شاهد كل ذلك مل يغادرنا يا�أخي !
هكذا ي�صف حي املغارة يف حم�ص  ..حي تقطنه كما قال ُ :ا�سر
زراعية وحرفية وقد تبدت هذه الأج��واء وال�شخ�صيات يف جل �أعماله
الق�ص�صية متعاطفا بانتماء حقيقي ولي�س النتماء ثقايف ( ايديولوجي)
كما ل��دى بع�ض املثقفني الروائيني والق�صا�صيني و�شتان بني هذين
النموذجني .
لقد خرب النا�س عن كثب وتغلغل م�ستبطنا �شخ�صيات ق�ص�صه
 ,ملتقطا من الواقع املعي�ش حيث حل وارحت��ل ال�شخ�صيات املهم�شة
بانتقاء احلاذق املن�صف لي�صوغها فنيا تنب�ض ب�أحا�سي�س ت�شاركت مع
احا�سي�سه وحتول العام يف خمتربه النف�سي الفني �إىل خا�ص م�سربل
بال�صدق الفني واجلمايل املميز به .
ولعل الوقوف الذي وقفه الدكتور هيثم �أمام املرحلة الأوىل من حياة
�شقيقه الراحل ت�شري �إىل طفولة ات�سمت بالرجولة والنبوغ املبكر
�أربعة �آراء نقدية
درا�سات كثرية خ�صت ق�ص�صه ونقده الأدبي كانت املرحلة الأخرية
من كتاب (خري الواقدين ) ر�أيت �أن اختار منها �أربعة �آراء :
ر�أي الدكتور مازن الوعر يف الق�صة
�إن الكاتب دريد يحيى اخلواجة هو�أديب �سوري معا�صر متميز له
جمموعات ق�ص�صية عديدة امتدت عربيا وعامليا حيث ترجمت �إىل غري
لغة وامتاز احد امل�ست�شرقني يف �صوفيا ه(الك�سندر فا�سيليوف) بر�سالة
دكتوراه يف درا�ساتها  ....وجمموعاته الق�ص�صية غارقة يف املحلية التي
هي خطوة اوىل للعاملية التي يهدف الكاتب منها لل�سعي نحو التغيري
والتجديد ليواجه حتديات القرن الواحد والع�شرين
ر�أي الدكتور الناقد وال�شاعر نذير العظمة يف نقده الأدبي اخلا�ص
بال�شعر:
مغامراته النقدية لتناول الن�صو�ص ال�شعرية تنطوي على بعدين :
بعد فكري ثقايف وب�آخر ذوقي جمايل يت�سلح بثقافة نقدية حديثة وذائقة
جمالية تراكمية من تفاعله املبا�شر مع الن�صو�ص ومبا�شرته للن�صو�ص
ت�ساعده على ا�ستك�شاف �آف��اق نظرية �أحيانا ي�ستجمع فيها النظر
والتطبيق يف �آن كما يف درا�ساته  :الغمو�ض يف ال�شعر� /أ�صداء بنيوية .
 – 3واختار ر�أي ال�شاعر عبد القادر ح�صني لوجاهته وتفرده
حيث يقول :بعد �أن ر�أى دريد يف ق�ص�صه كطبيب �أحاط بخفايا حاالت
�شخو�صه �إذ در�س من خاللها مناذج حادة للب�ؤ�س الإن�ساين و�أقول ....:
والب��د من التنويه ب�أطروحته اجل��دي��دة ( الق�صيدة ال ال�شعر )
مداخلة د.هيثم :
 4ي�شري ال�شاعر فواز حجو الذي له جوالت نقدية مهمة �أي�ضا �إىلمفهوم �شخ�صية الق�صيدة لدى دريد ويبدي �إعجابه بطروحاته وينوه
بكتابه (الق�صيدة ال ال�شعر ) الذي فيه مقدمة تنظريية مطولة تقارب
munrakae
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أدب وثقافة

الن�ص ال�شعري احلديث ت�سبق النقد التطبيقي الذي نحتاجه يف جتربتنا متعاقبة ال يكتبون (الق�صيدة) اال قليال ...؟
النقدية العربية حتى ال يبقى اخلطاب التنظريي معلقا وال يفوتني �أن
و�إمنا يكتبون (ال�شعر) �أو �شيئا من عنا�صره غري املتفاعلة يف بنية
�أنوه بكتاب على غاية من االهمية ال يبتعد كثريا عن مفهوم �شخ�صية مركزة التي ال تقوم الق�صيدة �إال بت�آخيها .
الق�صيدة وهو بعنوان (الق�صيدة ال ال�شعر)للناقد دريد يحيى اخلواجة
ومنذ البداية يت�ساءل بعنوان م�ستقل  :ملاذا الق�صيدة ال ال�شعر ؟ وفيه
ق�صيدة توديع ووداع
يقول  :لقد وجدت بالقراءة ال�شعرية �أن ال�شعراء يف ع�صور خمتلفة
و�أن�سب مانختتم هذا العر�ض هو م�شهد توديع للدكتور دريد  .املكان
كلية الرتبية يف مدينة جدة املنا�سبة  :عودة دريد �إىل �سورية بعد غربة
طويلة وذلك بق�صيدة ال�شاعر الدكتور عبد اهلل ال�شحام زميل التدري�س
اجلامعي قال فيها :
الع�صافري �أجمل حني تطري ...
تظللها قطع من �سحاب بدا ..
وال�سماوات �أجمل حني يغرد
فيها ال�ضياء �إاللهي م�ؤتلقا بالندى
وال�صباح يطل ال�صباح
�إذ كحلته ا�صابع هذا املدى
فارتدى لونه و�شذاه
ْ
فارحتل يادريد ال�صديق
كالطيور التي تتماوج يف جوها
وارحتل يا دريد الوطن
كالع�صافري �أو كال�ضحى
يف مداك الذي ال نراه
والغياب الذي يف دمانا
�سوف يبقى الغياب الذي يف دمانا
�أيها القلب كيف حتملت كل هذا الوجوم
كل هذا الوجوم املدمدم يف الروح ....
حني دهانا...؟!
امل�ؤلفات الق�ص�صية والنقدية للراحل د .دريد يحيى اخلواجة
• ق�ص�ص
وحو�ش الغابة  /احتاد الكتاب بدم�شق 1979
التمرير  /وزارة الثقافة بدم�شق 1985
ر�سام البحر  /دار عال يف حم�ص 1995
• نقد �أدبي
ال�صفة وامل�سافة /احتاد الكتاب العرب 1981
�سوق الأدب والنقد يف الق�صيم /ال�سعودية 1983
الغمو�ض يف الق�صيدة العربية اجلديدة /دار الذاكرة 1995
الق�صيدة ال ال�شعر  /دار املعارف يف حم�ص 1992
بنية تخامر الواقع واحللم يف الق�صة العربية اجلديدة /
دار املعارف 1993
درا�سة عن ال�شاعر حبيب ال�صايغ
munrakae

49

Municipality
Magazine

A monthly cultural Magazine
dealing with municipal affairs

Issue No. 501 - 43nd Year
Jumada I 1440 - February 2019

Issue No. 501 - 43nd Year Jumada I - 1440 - February 2019
Municipality
Magazine

Supervisor

Munther Mohammed bin Shekar
Director-General

Editor-in-Chief
Ahmed Abdulhadi Al Ahmed
Editors

A monthly magazine dealing with municipal and cultural affairs

Raayed Abdul Aziz Hilal

Editorial

Dr. Haitham Yahia Al Khawajah
Jawaher Sultan Al Suwaidi
Alya Abdulaziz Al Zaabi
Designer

Louay Ahmed Kahlah
Mouza Al Suwaidi
Translator

Amna Ali Al Mahya
Copyeditors & Archivists

Khulood Rashid Al Mazrooei
Khulood Saeed Al Sakkar
Amna Obaid Ali Alnaqbi
Amani Saeed Al Nuaimi

Abdulaziz Karam
Eng. Mohamad Ibrahim ElSheneky
Photographer

Sagar

Contents:

* Mohammed bin Rashid a leader devoting
his life for his homeland and people: RAK
Ruler
* RAK Ruler commends efforts of RAK Police
GHQ
* ‘My Story’ is a global model of leadership,
management and good governance: RAK
Ruler
* RAK Ruler orders archaeological dig on historical site in Al Hamraniyah
* Receptions of H.H. RAK Ruler
* Mohammed bin Rashid embodies inspiring
tale of leadership: RAK Crown Prince
* RAK Crown Prince: My story of Mohammed bin Rashid describes a leading global
example
* The Emirate civic body holds various sessions
to enhance productivity

1

Year of Tolerance...

The declaration of 2019 as the ‘Year of Tolerance’ by President His Highness Sheikh Khalifa
bin Zayed Al Nahyan means a lot. As it has many
meanings and connotations as well. Since its inception, the UAE has been keen to spread values of tolerance and love. The founding father, Late Sheikh
Zayed bin Sultan Al Nahyan, instilled the qualities
of tolerance, affection, honor and generosity in the
hearts of his nation. This resulted in having an Emirati society that emphasizes the adherence to these
values, adopt them, and calls for them.
Today we are witnessing a country, which is rich
in initiatives, cultural and community activities that
promote and emphasize tolerance. Tolerance has a
great energy of friendliness and good relations, and
has a special motivation to work with credibility,
distinction and sincerity.
What we would like to point out is that this year
is an extension of previous years, which form the
basis of humanity on which we depend on our lives,
dealings and our vision for many things.
The call for tolerance means calling for a better
life filled with love, peace and respect for a brighter
future.
Therefore, let tolerant!

Munther Mohammed bin Shekar
munrakae
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Mohammed bin Rashid a leader devoting his life for his
homeland and people: RAK Ruler

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah,
has affirmed that His Highness Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime Minister
and Ruler of Dubai, is a pioneer of exceptional leadership who dedicated his life for his homeland and his
people, and gave five decades of achievements that are
difficult to summarize in words.
In a statement marking 50-year in service of H.H.
Sheikh Mohammed bin Rashid, H.H. RAK Ruler said,
“If we are aspiring for a leading position, we can only
look for the achievements of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid, who honestly pursued the paths of
tolerance, wisdom and leadership from UAE›s Founding Father, Late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan,
and Late Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum.”
“We are offering our gratitude following an initiative
by His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme
Commander of the UAE Armed Forces, to extend appreciation to the Vice President in recognition of his
track record of achievements over 50 years of noble
deeds and accomplishments.”
“Thank you 'Bu Rashid', you are the one who made
every Emirati part of the team and a partner in the
achievement. This is a symbol for inspiring and exceptional leader who has been dedicating his entire life

to place the UAE at the forefront of world›s most advanced nation,” H.H. Sheikh Saud concluded.

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah,
has confirmed that the national march of His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of UAE and Ruler of Dubai,
represents a unique vision of a distinguished leader of
his achievements represents an exceptional history of
this country and reflects an inspirational journey for the
people of the UAE.
His Highness Sheikh Saud made his statement while
receiving a copy of His Highness Sheikh Mohammed’s
book: ““My Story” comprehends a history of 50 years
in 50 stories. The story that embodied the most difficult
positions and the most challenging challenges experienced by an exceptional leader who does not know
impossible. In this book, H.H. Sheikh Mohammed

presented an insightful reading of the history of our
beloved country, stations and experiments that will illuminate the present and future paths for future generations. It will also date a national legacy of His Highness
Sheikh Mohammed along with Late Sheikh Zayed bin
Sultan Al Nahyan and Late Sheikh Rashid bin Saeed
Al Maktoum who founded the union with the founding
fathers.”
H.H. RAK Ruler added “We derive from “My Story”
a leader’s wisdom, a genius administration, a humility
of a ruler and the man of peace, politics and economy;
stories that tell the march of the UAE in the tender journey of my brother, His Highness Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum. A march which is a unique
global model of leadership, management and good
governance that goes hand in hand with modernity,

‘My Story’ is a global model of leadership, management and
good governance: RAK Ruler

2

munrakae

News

Issue No. 501 -February 2019 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine

development and envisions the future with a high spirit that does not
accept impossible, a leader seeking
security, stability and social prosperity for his people.”
His Highness Sheikh Saud furthered “We draw from the experiences of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
the values of national and humanitarian actions and dedication to the
nation. His Highness believed in
the importance of building people

before the stone was built, believing that the homeland is built on
the principles and minds of its loyal
sons with the highest values of national action and instilling the spirit
of leadership in the hearts of its
people. The UAE became a competitive country that seeks the forefront of the global scene in various
sectors and fields.”
H.H. RAK Ruler congratulated
His Highness Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum on the new

edition of the UAE and Dubai success story, which chronicles the success of the UAE and Dubai and the
march of His Highness. A march,
which is an extension of the founding fathers’ journey and an integral
part of UAE history. This march
will continue to be an inspirational
and full of achievements that will
be recorded by the history of this
benevolent homeland.

Receptions of His Highness Sheikh

RAK Ruler
receives Zaki
Nuesseibeh

His Highness
Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi,
Supreme Council Member and
Ruler of Ras Al
Khaimah,
received H.E. Zaki
Nuesseibeh, Minister of State; in
his palace in Saqr
bin Mohammed
City.
During
the
meeting,
H.H.
Sheikh Saud stated that the UAE’s
historic journey, which was established by Late Sheikh Zayed bin
Sultan Al Nahyan and the Founding Leaders, ingrained the original
principles of the Emirati people,
based on tolerance, peace and compassion.
H.H. RAK Ruler also pointed out
that the UAE, under the wise leadership of President His Highness
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, His Highness Sheikh Moham-
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Saud bin Saqr Al Qasimi

med bin Rashid Al Maktoum Vice
President, Prime Minister and Ruler
of Dubai, and His Highness Sheikh
Mohamed bin Zayed Al Nahyan,
Crown Prince of Abu Dhabi and
Deputy Supreme Commander of
the UAE Armed Forces, is continuing this approach, to make it a universal model of tolerance, coexistence and solidarity.
H.H. Sheikh Saud praised the role
of H.E. Nuesseibeh in document-

ing the UAE’s renaissance, by accompanying the Founding Father,
Sheikh Zayed, in the 1960s and
promoting his ideas in local and international events.
The meeting was attended by
H.H Sheikh Ahmed bin Saqr Al
Qasimi, Chairman of Department
of Customs and Chairman of Ras
Al Khaimah Economic Zone,
RAKEZ, and several local heads of
departments and officials.
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RAK Ruler receives
Italian Consul-General

His Highness Sheikh
Saud bin Saqr Al Qasimi,
Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, has received
Valentina Setta, Italian
Consul-General.
During the meeting,
the two sides reviewed
aspects of cooperation
between the two friendly
countries and ways of
boosting them in economic, investment, tourism and cultural
fields.
The meeting was attended by
Sheikh Saqr bin Mohammed bin
Saqr Al Qasimi, Saleh Ahmed Al
Shal, Advisor to Ruler of Ras Al
Khaimah, and a number of officials.

RAK Ruler receives RAK
Club Champions

His Highness Sheikh Saud bin Saqr
Al Qasimi, Supreme Council Member
and Ruler of Ras Al Khaimah, praised
the sporting achievements of the Ras
Al Khaimah Sports and Cultural Club
in jiu-jitsu, taekwondo and athletics.
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His Highness made this statement
while receiving a delegation from the
club, led by Sheikh Saqr bin Mohammed bin Saqr Al Qasimi, President
of the Club, and Dr. Abdul Raheem
Shaheen, Chairman of the Club, in the
presence of Saleh Mohammed Hassan, Secretary-General of the Athletics
Federation, Ibrahim Khamis, Ali Al
Mansouri, Mohammed Al Abbar, Adnan Al Shehhi, and Ibtisam Al Mahri,
as well as members of the club’s board
of directors and its jiu-jitsu , taekwondo and athletics competitors.
H.H. Sheikh Saud congratulated the
club’s champions and stressed the importance of hard work, persistence and

teamwork, to attain leading places in
sporting championships and raise the
UAE’s flag high while representing
the country in regional and international sporting events.
The club’s athletics team was
crowned the champions of the
“President›s Cup” in the cross-country youth category, and second place
in the men’s singles. The taekwondo
team won three gold medals, one silver medal and three bronze medals
in Sharjah Open Emirates Championship, while women’s jiu-jitsu team
won three silver medals and one
bronze medal at Dubai International
Pro Jiu-Jitsu Championship.
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RAK Ruler commends efforts of RAK Police GHQ

His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, has commended the efforts of officers and members of
Ras Al Khaimah Police General
Command and their imminent role
in maintaining security and stability
among UAE citizens, residents and
visitors.
His Highness made this statement
while visiting RAK Police GHQ,
where H.H. was received by Major
General Ali Abdullah bin Alwan Al
Noaimi, Commander-in-Chief of
RAK Police, Brigadier Abdullah
Khamis Al Hadidi, Deputy Commander-in-Chief of RAK Police,
directors of departments and senior
officers.
H.H. Sheikh Saud congratulated
the officers and members of Ras
Al Khaimah Police on their impressive performance in 2018, and
praised their role in maintaining
security and safety and improving police services, in cooperation
with various authorities concerned,
to strengthen the reputation of the
UAE in general and Ras Al Khaimah in particular as an oasis of secu-
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rity and safety.
“I congratulate you on the commencement of your first working
day in 2019. “I have full of confidence in your efforts and dedication to achieve successes during the
New Year under the wise leadership
of President His Highness Sheikh
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, and
his brothers, His Highness Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, and His
Highness Sheikh Mohamed bin
Zayed Al Nahyan, Crown Prince
of Abu Dhabi and Deputy Supreme
Commander of the UAE Armed

Forces,” Sheikh Saud said.
“Those who feel secure are the
most productive for their community. I appreciate your efforts to
promote a civilized image of the
UAE and its people. During the
Year of Tolerance, we re-affirm that
tolerance is a way of life and that
maintaining security and safety will
continue to be the pillar on which
the UAE has been established with
the efforts of its Founding Leader,
Late Sheikh Zayed bin Sultan Al
Nahyan, and his late brothers, the
Founding Fathers,” His Highness
added.
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RAK Ruler attends graduation ceremony of
Bolton University Ras Al Khaimah
His
Highness
Sheikh
Saud bin Saqr
Al Qasimi, Supreme Council
Member and
Ruler of Ras Al
Khaimah, has
affirmed that
the promotion
of Higher Education Sector
in the country
enhances the
overall development process
and contributes
to the preparation of an educated generation capable of
keeping up with the requirements of
scientific progress and technological revolution in accordance with
the highest international standards
and achieving the objectives of the
National Agenda.
This came during the attendance
of His Highness Sheikh Saud the
graduation ceremony of 264 students in Bachelor’s and Master’s
Degrees in the seventh batch of students of Bolton University in Ras

Al Khaimah, in conjunction with
celebrating the 10th anniversary of
the University.
H.H. RAK Ruler highlighted the
importance of academic partnerships with various international
institutions and their role in enhancing knowledge and cultural exchanges and benefitting from academic experts in this vital sector.
His Highness RAK Ruler praised
the university as a real partner in
the international higher education

cooperation. On the occasion, H.H.
Sheikh Saud also congratulated
the graduates for their success and
wished them luck to achieve their
aspirations and contribute to developing their peoples and nation in
various fields.
University of Bolton Vice-Chancellor, Professor George Holmes,
praised the support and patronage
of Sheikh Saud for the university,
which he said has helped them
achieve success in the last 10 years.

His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, has ordered an expanded
archaeological excavation of a historic site in Al Hamraniyah, Ras Al
Khaimah, where ancient artefacts
and relics were found, to assess

the site and its historical and social
value.
His Highness ordered the excavation while receiving clay and metal
fragments and old jewelry found by
Saeed Salem bin Naye’ Al Tunaiji,
who presented them to H.H. Sheikh
Saud.

H.H. Sheikh Saud ordered the
transfer of the artefacts to the Department of Antiquities and Museums in Ras Al Khaimah while valuing the personal efforts of the public
to preserve the historic heritage of
the UAE and study the region’s inter-connected ancient civilizations

RAK Ruler orders archaeological dig on
historical site in Al Hamraniyah
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and nature of life.
Al Tunaiji stated
that the artefacts he
found are part of the
country’s
heritage
and tell many old stories, which need to be
researched and studied by archaeologists.
He, therefore, presented them to H.H.
Sheikh Saud, who is
keen to preserve and
document the history
of the Emirate and its
ancient civilizations.
Several officials attended the meeting.

Mohammed bin Rashid embodies inspiring tale of leadership:
RAK Crown Prince
His Highness Sheikh
Mohammed bin Saud bin
Saqr Al Qasimi, Crown
Prince of Ras Al Khaimah
and Chairman of the Executive Council, has said
that His Highness Sheikh
Mohammed bin Rashid
Al Maktoum, Vice President, Prime Minister and
Ruler of Dubai, is an inspirational leader, thanks
to whom the United Arab
Emirates has become a
trendsetter that garners
worldwide acclaim and
admiration.
“His Highness Sheikh
Mohammed bin Rashid
sets an example for distinction, innovation and
creativity, and he is consistently translating his words and
commitment into actions in support
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of his Homeland,“ H.H. Sheikh
Mohammed bin Saud said in statements that came in response to the

initiative launched by His
Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan,
Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme
Commander of the UAE
Armed Forces, to extend
appreciation to the Vice
president in recognition of
his track record of achievements over 50 years of noble deeds and accomplishments.
“The initiative comes in
honor of an exceptional
leader who has been dedicating his entire life to
place the UAE at the forefront of world›s most advanced nations. Thank You
Mohammed bin Rashid for
all that you›ve done for the UAE
and our people!” H.H. added.
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RAK Crown Prince: My story of Mohammed bin Rashid
describes a leading global example
His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr
Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah and
Chairman of the Executive Council stated on receiving
the new book ‘My Story’: “The new book of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice
President and Prime Minister of the UAE and Ruler of
Dubai, which narrates on its pages 50 autobiography
of His Highness with the great achievements of an exceptional leader in 50 years. The experience of a strategic visionary based on a diverse and distinguished
administrative thought of a leader that devoted his life
to building the most prominent model of the modern
countries in the region and the world putting the UAE
in the forefront of the world in various fields.”
H.H. RAK Crown Prince added: “His Highness the
Prime Minister and Ruler of Dubai is a leading global

role model for learning and mastering the wise visions
of Late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan and Late
Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum, so that our country became a global model to match the most advanced
countries in terms of progress, modernity and attaining
the worlds’ attention in all fields. His Highness will remain a role model for the homeland and a catalyst for
work and an engine of creativity and achievement to
build a better future for future generations.”
We extend our congratulates to His Highness Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum on the issuance
of H.H. new book ‘My Story’, which is an addition to
his precede books. Thank you, Your Highness Sheikh
Mohammed, for all the initiatives, achievements and
happiness of the people of the UAE. H.H. RAK Crown
Prince Concluded.

Methods of Developing Evacuation Plans at RAK Municipality
Evacuation Team at Ras
Al Khaimah Municipality
Department, in cooperation
with Civil Defense Department organized a lecture on
the methods of developing
evacuation plans in cases of
emergencies for employees.
First Assistant Adel Al
Tanaiji, from Civil Defense
Department presented the
lecture where he spoke about
main elements including defining the methods for setting up evacuation plans in
buildings, different types of
firefighting equipment such
as extinguishers and their
methods of use, compliance
with awareness guidelines and
how to act when any emergency
occurs. The presenter explained
further about the safety of the
Department’s staff and, finally,
the security and safety requirements to be met in government
buildings and their importance
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in the protection of life and properties.
At the end of the lecture, Evacuation Team extended their appreciation to the significant effort and
information presented by First Assistant Al Tanaiji, which will positively influence employees’ awareness.
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RAK
Municipality
Department represented
in Building Management organized during
December 2018 and
January 2019 a series
of workshops in the implementation of Ras Al
Khaimah Green Buildings Regulations ‘Barjeel’.
The workshops targeted all consulting offices
to provide a detailed
explanation of the regulations’
requirements
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Barjeel Implementation Workshops

and amendments in the
electronic licensing system for green building
license transactions, in
addition to presenting
the tools prepared by
the Municipality from
checklists and accounting programs to facilitate the application of
the regulations at the
design and licensing
stages.
The workshops emphasized the effective
role of consulting offices in the success of
this project by encouraging the owners to
adopt the requirements
of Barjeel in their projects’ designs. For the
regulations’ economic
benefits in reducing operating cost and positive environmental impact by reducing energy
consumption, water and
waste as well as improving projects’ internal environment.
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Blood Donation Campaign at RAK Municipality

In order to strengthen the relation
between employees and other entities
within the Emirate; RAK Municipality organizes Blood Donation Campaign entitled (Drops of your blood
save the life of others) in collaboration with Saqr Hospital’s Blood Bank.
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The campaign, which took place
in the Department’s HQ, witnessed
a turnout of staff and customers who
were happy to donate their blood in
order to save other’s lives.
It is worth mentioning that the campaign bus was well equipped with

all necessary medical equipment to
donate and follow-up the cases of
donors afterwards. The Blood Bank
appreciated the response of both staff
and customers, stressing the importance of donation for both individual
and society.
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