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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.
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االفتتاحية

العمل اجلاد  ..طريق التميز و النجاح
الذي يجب �أن ن�ؤكد عليه هو �أن العمل اجلاد ينطلق من التخطيط و الدرا�سة الواعية لكي
يحقق الإن�سان �أهدافه الكربى من هذا العمل.
و بنا ًء على ذلك حتدث الكثريون عن اخلطوات البنائية للعمل اجل��اد ،و عن الإرادة
والت�صميم ،و احت�ساب الزمن ،و درا�سة اجلدوى ،و غري ذلك من �أمور ت�صب بالهدف نف�سه.
�إن اجلهود الإن�سانية املخل�صة تتعانق مع العمل اجلاد ،و حتر�ص على العنا�صر الكفيلة
التي تو�صلها �إىل النجاح و التميز.
و الذي البد من الت�أكيد عليه هو �أن العمل اجلاد ال ينطلق من النظرية بعيد ًا عن التطبيق،
و بهذا دمج الباحثون بني العنا�صر التي تنتمي لهذين العن�صرين من مثل الإرادة و الثقة
بالنف�س ،و االبتعاد عن كل من يحمل طاقات �سلبية ،و يهتم بالتزييف ،و كل ما ي�ضعف العزمية
و يزعزع الثقة ،و باملقابل احلر�ص على العلم و التجريب و اال�ستفادة من اخلربات ،و عدم
اال�ستهانة بالآخر ،و تطوير التقنيات املعا�صرة و االهتمام بالإبداع و االبتكار و الت�أكيد على
الإتقان و املراجعة الذاتية ،و درا�سة املخرجات جزئي ًا و كلي ًا ،و الثقة بالآخرين حتى يثبت
العك�س ،و ال ب�أ�س من التناف�س ال�شريف و االنطالق من القناعة ،و عدم الثبات يف املكان وغري
ذلك الكثري الكثري.
�أخري ًا :ثمة �س�ؤال ُيفرت�ض طرحه با�ستمرار « �أين �أنا من العمل اجلاد » ليظل التميز ميور
يف جمال حركة احلياة ؟ .
منذر حممد بن �شكر

munrakae

3

األخبار

العدد - 2019 /07 - 506 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

حكام الإمارات و�أولياء العهود يهنئون رئي�س الدولة
ونائبه وحممد بن زايد بعيد الفطر ال�سعيد

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

الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة عن خال�ص تهانيهم بهذه املنا�سبة
الإ�سالمية العزيزة على قلوب امل�سلمني ..داعني اهلل عز وجل
�أن يعيدها على �سموهم مبوفور ال�صحة والعافية وعلى �شعب
الإم���ارات والأم��ت�ين العربية والإ�سالمية مبزيد من التقدم
واالزدهار.
كما بعث �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء املجل�س الأعلى
حكام الإم���ارات برقيات تهنئة باملنا�سبة نف�سها �إىل ملوك
ور�ؤ�ساء و�أمراء الدول العربية والإ�سالمية متمنني لهم موفور
ال�صحة والعافية ول�شعوبهم املزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث �سمو �أول��ي��اء العهود ون��واب احلكام برقيات تهنئة
مماثلة �إىل �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�صاحب
ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
“رعاه اهلل” و�صاحب ال�سمو ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة.
munrakae
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حممد بن را�شد وحممد بن زايد ي�ستقبالن حكام الإمارات مبنا�سبة عيد الفطر

ا�ستقبل �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» و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة يف ق�صر
امل�شرف � ..أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء
املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإم��ارات
و�سمو �أولياء العهود ونواب احلكام.
ف��ق��د ا�ستقبل �سموهما � ..صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأع��ل��ى حاكم
ال�شارقة و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن
را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
عجمان و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن
حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
الفجرية و�صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
را�شد املعال ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم �أم
القيوين و�صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
�صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ر�أ���س اخليمة وذلك بح�ضور �سمو ال�شيخ
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل
عهد دبي و�سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل
مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية.
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كما ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان كال من
�سمو ال�شيخ عبداهلل بن �سامل بن �سلطان
القا�سمي ن��ائ��ب ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة و�سمو
ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد
عجمان و�سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن
حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية و�سمو
ال�شيخ را�شد بن �سعود بن را�شد املعال ويل
عهد �أم القيوين و�سمو ال�شيخ عبداهلل بن
را�شد املعال نائب حاكم �أم القيوين و�سمو
ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي
ويل عهد ر�أ�س اخليمة.
ورفع �سموهم �أ�سمى التهاين و�أطيب
التمنيات �إىل مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
“حفظه اهلل” مبنا�سبة عيد الفطر املبارك
..داع�ي�ن امل��وىل ع��ز وج��ل �أن ي�سبغ على
�سموه موفور ال�صحة والعافية وال�سعادة
ويبقيه ذخ��ر ًا للوطن وقائد ًا مل�سرية عزه
ورفعته وتقدمه و�إجنازاته.
وت��ب��ادل اجلميع التهاين والتربيكات
مبنا�سبة عيد الفطر املبارك داع�ين اهلل
عز وجل يف هذه املنا�سبة �أن يحفظ دولة

الإمارات وطن اخلري واملحبة ويدمي عليها
نعم الأم��ن والأم���ان وال��رخ��اء واالزده���ار
..م���ع�ب�ري���ن ع���ن ف��خ��ره��م واع���ت���زازه���م
مبواقف �أبناء الإمارات امل�شرفة يف ن�صرة
احلق وت�ضحياتهم و�شجاعتهم يف ميادين
العز وال�شرف.
كما دع��ا اجلميع امل��وىل عز وج��ل �أن
ي��رح��م ���ش��ه��داءن��ا الأب�����رار ويتقبلهم يف
الفردو�س الأعلى و�أن يحفظ �أبناء القوات
امل�سلحة وقوات الواجب خارج الوطن ويف
خمتلف املواقع ويوفقهم يف �أداء واجباتهم
الوطنية والإن�سانية ويعيدهم �إىل �أر�ض
الوطن �ساملني وكان �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم��م��د ب��ن را���ش��د �آل م��ك��ت��وم و���ص��اح��ب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان قد
ا�ستقبال املهنئني بعيد الفطر ال�سعيد من
جموع املواطنني �إ�ضافة �إىل الوزراء وكبار
امل�س�ؤولني من مدنيني وع�سكريني وتبادال
معهم التهاين بهذه املنا�سبة املباركة.
ح�ضر اال�ستقبال �سمو ال�شيخ حمدان
ب��ن زاي����د �آل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف
منطقة الظفرة وم��ع��ايل ال��دك��ت��ورة �أم��ل
عبداهلل القبي�سي رئي�سة املجل�س الوطني
االحتادي و�سمو ال�شيخ طحنون بن حممد
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�آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني
و�سمو ال�شيخ �سيف ب��ن حممد �آل نهيان
و�سمو ال�شيخ �سرور بن حممد �آل نهيان
و�سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان نائب
رئي�س املجل�س التنفيذي لإم���ارة �أبوظبي
و�سمو ال�شيخ �سعيد بن زايد �آل نهيان ممثل
حاكم �أبوظبي و�سمو ال�شيخ نهيان بن زايد
�آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة زايد
ب��ن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية والفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
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وزي��ر الداخلية و�سمو ال�شيخ طحنون بن
زايد �آل نهيان م�ست�شار الأمن الوطني و�سمو
ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة
و�سمو ال�شيخ ح��ام��د ب��ن زاي���د �آل نهيان
رئي�س ديوان ويل عهد �أبوظبي و�سمو ال�شيخ
عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية
والتعاون الدويل و�سمو ال�شيخ عمر بن زايد
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة
زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية و�سمو ال�شيخ خالد بن زايد �آل

نهيان رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة زايد
العليا لأ�صحاب الهمم و�سمو ال�شيخ حممد
بن خليفة �آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي
و�سمو ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد �آل
نهيان رئي�س دائرة النقل يف �أبوظبي و�سمو
ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم رئي�س
هيئة دبي للطريان الرئي�س الأعلى ملجموعة
طريان الإم��ارات ومعايل ال�شيخ نهيان بن
مبارك �آل نهيان وزي��ر الت�سامح ومعايل
ال�شيخ حمدان بن مبارك �آل نهيان وعدد
من ال�شيوخ وامل�س�ؤولني.

�سعود القا�سمي يرت�أ�س وفد الدولة امل�شارك يف القمة الإ�سالمية مبكة

تر�أ�س �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
�صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ر�أ�س اخليمة وفد الدولة �إىل �أعمال القمة
الإ�سالمية الرابعة ع�شرة ملنظمة التعاون
الإ�سالمي التي عقدت يف مكة املكرمة .
و�ضم وفد الدولة �إىل جانب �صاحب
ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة �..سمو ال�شيخ
عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية
وال��ت��ع��اون ال���دويل وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور �أن��ور
بن حممد قرقا�ش وزي��ر الدولة لل�ش�ؤون
اخل��ارج��ي��ة وم��ع��ايل رمي ب��ن��ت �إب��راه��ي��م
الها�شمي وزي���رة دول���ة ل�����ش���ؤون التعاون
الدويل و�سعادة ال�شيخ �شخبوط بن نهيان
�آل نهيان �سفري الدولة لدى اململكة العربية
ال�سعودية.
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وكان يف ا�ستقبال �صاحب ال�سمو حاكم
ر�أ�س اخليمة والوفد املرافق له مبطار امللك
عبدالعزيز الدويل �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر م�شعل ب��ن ماجد ب��ن عبدالعزيز
حمافظ جدة و�سعادة ال�شيخ �شخبوط بن
نهيان �آل نهيان وم��ع��ايل �أم�ين حمافظة
جدة �صالح الرتكي ومدير �شرطة منطقة
مكة املكرمة اللواء عيد العتيبي و�سعادة
تركي بن عبداهلل الدخيل �سفري اململكة
العربية ال�سعودية لدى الدولة رئي�س بعثة
ال�شرف ومدير عام مكتب املرا�سم امللكية
مبنطقة مكة املكرمة �أحمد بن ظافر.
وجدد م�ؤمتر �أعمال القمة الإ�سالمية
الرابعة ع�شرة ملنظمة التعاون الإ�سالمي
“قمة مكة  :ي��دا بيد نحو امل�ستقبل”

التزامه بغايات و�أه��داف ومبادئ ميثاق
منظمة التعاون الإ�سالمي ملا فيه خدمة
الإ����س�ل�ام وامل�����س��ل��م�ين وذل����ك ب����روح من
الت�ضامن احلقيقي.
و�أدان امل�ؤمتر ب�شدة االعتداء الإرهابي
على حمطات ال�ضخ البرتولية مبدينتي
ال���دوادم���ي وعفيف يف اململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة ،م��ع��رب�� ًا ع��ن ك��ام��ل ت�ضامنه
م��ع اململكة ودع��م��ه ال�ل�احم���دود جلميع
الإج���راءات التي تتخذها حلماية �أمنها
ال��ق��وم��ي و�إم�����دادات ال��ن��ف��ط ،كما يدعو
املجتمع ال���دويل للنهو�ض مب�س�ؤولياته
للحفاظ على ال�سلم والأمن يف املنطقة.
ك��م��ا �أدان امل����ؤمت���ر ب�����ش��دة الأع��م��ال
التخريبية التي تعر�ضت لها �أرب��ع �سفن
munrakae
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جتارية مدنية يف املياه الإقليمية لدولة
الإم���ارات العربية املتحدة بو�صفه عم ًال
�إجرامي ًا يهدد �أمن و�سالمة حركة املالحة
البحرية الدولية ،ودعا املجتمع الدويل �إىل
حتمل م�س�ؤولياته ل�ضمان حركة املالحة
البحرية و�سالمتها ،و�ضمان ا�ستقرار �أمن
املنطقة.
و�أكد امل�ؤمتر مركزية ق�ضية فل�سطني
وق�ضية القد�س ال�شريف بالن�سبة للأمة
الإ�سالمية ،ودعمه املبدئي واملتوا�صل على
كافة امل�ستويات لل�شعب الفل�سطيني لنيل
حقوقه الوطنية امل�شروعة غ�ير القابلة

للت�صرف ،مبا فيها حقه يف تقرير امل�صري
و�إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة ذات
ال�سيادة على ح���دود  1967وعا�صمتها
القد�س ال�شريف ،م�شدد ًا على �ضرورة
حماية حق العودة لالجئني مبوجب الـقرار
 194ومواجهة �أي �إنكار لهذه احلقوق بكل
قوة.
و�أكد امل�ؤمتر دعمه املتوا�صل لل�شرعية
الد�ستورية يف اليمن التي ميثلها فخامة
الرئي�س عبد رب��ه من�صور ه��ادي ،رئي�س
اجلمهورية اليمنية ،م�شيد ًا بامل�ساعدات
الإن�سانية املقدمة م��ن ال���دول الأع�ضاء

بدعم خطة اال�ستجابة الإن�سانية ال�شاملة
يف ال��ي��م��ن وم�����س��اه��م��ة امل��م��ل��ك��ة العربية
ال�سعودية ودولة الإمارات العربية املتحدة
مببلغ مليار و 500مليون دوالر لوكاالت
الأمم املتحدة يف اليمن من �أجل الإغاثة
الإن�سانية خالل �شهر رم�ضان املبارك.
وندد امل�ؤمتر بالو�ضع الال�إن�ساين الذي
تعي�شه �أقلية الروهينجيا امل�سلمة ،ودعا
�إىل التحرك العاجل لوقف �أعمال العنف،
وكل املمار�سات الوح�شية التي ت�ستهدف
هذه الأقلية مع منحها جميع احلقوق دون
متييز �أو ت�صنيف عرقي.

حاكم ر�أ�س اخليمة :الفكر املتطرف يتطلب منا مواجهته وجتفيف منابعه
م���رك���زي���ة ق�����ض��ي��ة ف��ل�����س��ط�ين
�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ
والقد�س ال�شريف التي �أن�شئت
���س��ع��ود ب���ن ���ص��ق��ر ال��ق��ا���س��م��ي
م���ن �أج��ل��ه��ا م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون
ع�ضو املجل�س الأع��ل��ى حاكم
الإ����س�ل�ام���ي ،م�����ش�ير ًا �إىل �أن
ر�أ�س اخليمة �أن دولة الإمارات
دول���ة الإم����ارات جت��دد دعمها
العربية املتحدة ترى �أن انت�شار
وم�ساندتها يف الوقوف بجانب
الفكر املتطرف والإره���اب يف
ال�����ش��ع��ب الفل�سطيني ودع���م
ال��ع��امل ع��ل��ى �أي����دي جماعات
مطالبه املحقة ،ويف مقدمتها
خارجة عن القانون وت�سرتت
بناء دولته امل�ستقلة وعا�صمتها
ب��غ��ط��اء دي���ن���ي ،ي��ت��ط��ل��ب منا
ً
القد�س ال�شريف وفقا ملبادرة
م��واج��ه��ت��ه وجت��ف��ي��ف منابعه
ال�����س�لام ال��ع��رب��ي��ة وق�����رارات
وت��ع��زي��ز الأدوات ال��ق��ان��ون��ي��ة
ال�شرعية الدولية.
الوطنية والدولية ملواجهة هذه
وفيما يلي ن�ص الكلمة التي
التحديات التي �أحلقت �أ�ضرار ًا
�أل��ق��اه��ا �سموه خ�لال رئا�سته
ب��ال��ع��امل الإ����س�ل�ام���ي ودم���رت
وفد الدولة �إىل الدورة الرابعة
مكت�سباتها و�إرث��ه��ا احل�ضاري
ع�شرة للقمة الإ�سالمية...
وح��ال��ت دون حتقيق التنمية
//م��ق��ام خ���ادم احلرمني
التي تر�ضي طموحات �شعوبنا.
ال�شريفني //امللك �سلمان بن
و�أع����رب ـ��ـ يف كلمة �سموه
عبدالعزيز �آل �سعود
خ�لال ال���دورة الرابعة ع�شرة
�أ������ص�����ح�����اب ال���ف���خ���ام���ة
ل��ل��ق��م��ة الإ����س�ل�ام���ي���ة يف مكة
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع ،على
املكرمة ـ عن ال�شكر والعرفان والتقدير املبادرة الكرمية با�ست�ضافة هذه الدورة واملعايل..
ال�سيدات وال�سادة..
�إىل خ����ادم احل��رم�ين ال�����ش��ري��ف�ين امللك
يقدمه
���ذي
ل
ا
��دود
حم
ال�لا
��م
ع
��د
ل
ا
��ى
ل
��
ع
و
احل�ضور الكرمي..
�سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ملك
ال�سعودية
العربية
واململكة
امللك
جاللة
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ،و�صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان ال�شقيقة ملنظمة التعاون الإ�سالمي.
�أود �أن �أغتنم ه��ذه الفر�صة لأع��رب
و�أك�����د م��وق��ف دول����ة الإم�������ارات من لكم عن فخري واعتزازي لاللتقاء بكم يف
بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد نائب
munrakae
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هذه الأيام الف�ضيلة يف هذا ال�شهر الكرمي
وعلى هذه الأر���ض الطيبة� ،سائ ًال املوىل
ع��ز وج��ل �أن يتقبل منا ومنكم ال�صيام
والقيام و�صالح الأعمال.
و�أود �أن �أت��ق��دم بال�شكر وال��ع��رف��ان
وال��ت��ق��دي��ر �إىل م��ق��ام خ����ادم احل��رم�ين
ال�شريفني امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز
�آل ���س��ع��ود ،وويل ع��ه��ده الأم�ي�ن �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،على املبادرة الكرمية
با�ست�ضافة ال��دورة الرابعة ع�شرة للقمة
الإ�سالمية ملنظمة التعاون الإ�سالمي،
وع��ل��ى ال��دع��م ال�لاحم��دود ال���ذي يقدمه
جاللة امللك واململكة العربية ال�سعودية
ال�شقيقة ملنظمة التعاون الإ�سالمي.
و�إننا يف دولة الإمارات العربية املتحدة
ع��ل��ى ث��ق��ة ب����أن رئ��ا���س��ة اململكة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة وبقيادتها الر�شيدة
�ستعطي ال��زخ��م امل��رج��و لأع��م��ال القمة
الإ�سالمية.
ال�سيد الرئي�س -:لقد ت�شرفت دولة
الإم����ارات العربية امل��ت��ح��دة با�ست�ضافة
ال��دورة ال�ساد�سة والأربعني ملجل�س وزراء
خارجية منظمة ال��ت��ع��اون الإ���س�لام��ي يف
�أبوظبي خالل الفرتة  1-2مار�س 2019
وال��ت��ي ت��زام��ن��ت م��ع االح��ت��ف��ال بالذكرى
اخل��م�����س�ين لإن�������ش���اء م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون
الإ�سالمي.
ال�سيد الرئي�س� :إن الدين الإ�سالمي
احلنيف يدعو �إىل الو�سطية ونبذ التطرف
والإره��اب والعمل اجلاد خلدمة �أوطاننا،
ولذلك ترى دولة الإمارات العربية املتحدة
�أن انت�شار الفكر املتطرف والإره���اب يف
ال��ع��امل على �أي���دي جماعات خ��ارج��ة عن
القانون وت�سرتت بغطاء دي��ن��ي ،يتطلب
منا مواجهة هذا الفكر وجتفيف منابعه
وت��ع��زي��ز الأدوات ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة
وال��دول��ي��ة ملواجهة ه��ذه التحديات التي
�أحلقت �أ�ضرار ًا بالعامل الإ�سالمي ودمرت
مكت�سباتها و�إرثها احل�ضاري وحالت دون
8
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حتقيق التنمية ال��ت��ي تر�ضي طموحات
�شعوبنا.
وم��ن ه��ذا املنطلق ن��رى �أهمية دعم
بلدان املجموعة اخلما�سية ملنطقة ال�ساحل
يف جهودها ملكافحة الإرهاب وبناء قدرات
ال��دف��اع والأم���ن لبلدان املنطقة لتحقيق
التنمية ورفاهية �شعوبها.
ال�سيد الرئي�س -:ن��ود �أن ن�ؤكد على
مركزية ق�ضية فل�سطني والقد�س ال�شريف
التي �أن�شئت من �أجلها منظمة التعاون
الإ�سالمي ،وجندد دعمنا وم�ساندتنا يف
الوقوف بجانب ال�شعب الفل�سطيني ودعم
مطالبه املحقة ،ويف مقدمتها بناء دولته
امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س ال�شريف وفق ًا
ملبادرة ال�سالم العربية وقرارات ال�شرعية
الدولية.
ال�����س��ي��د ال��رئ��ي�����س :يف ظ��ل ال��ظ��روف
احلرجة التي مير بها عاملنا الإ�سالمي،
وت�أكيد ًا منا على احلر�ص بالتم�سك مببد�أ
اح�ت�رام �سيادة ال���دول ووح���دة �أرا�ضيها
وانتهاج �سيا�سة ح�سن اجل��وار ورف�ضنا
القاطع للتدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول
ف�إننا ندين الأعمال الإرهابية التي تعر�ضت
لها �سفن مدنية وجتارية بالقرب من املياه
الإقليمية لدولة الإمارات العربية املتحدة
وحمطتي نفط تابعتني ل�شركة �أرام��ك��و
باململكة العربية ال�سعودية ،واعتبارها
تهديد ًا لأم��ن امل�لاح��ة البحرية الدولية
ولإم����دادات الطاقة العاملية واالقت�صاد
العاملي وتقوي�ض الأم���ن واال���س��ت��ق��رار يف
املنطقة ،وانتهاك ًا �صارخ ًا لقواعد القانون
الدويل.
و�إننا �إذ ن�ؤكد على �ضرورة احلاجة �إىل
التعاون ال��دويل ملنع تكرار هذه الأعمال
الإرهابية ،واتخاذ التدابري والإج��راءات
الالزمة ملنعها ،وتقدمي مرتكبيها للعدالة.
وم����ن ه����ذا امل���ن�ب�ر ن���ك���رر دع��وات��ن��ا
للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية ملراجعة
�سيا�ستها لبناء ع�لاق��ات ودي���ة م��ع دول
اجلوار مبنية على عدم التدخل يف ال�ش�ؤون

الداخلية ،وتقوي�ض �أمن املنطقة ،وندعوها
ل��ل��رد الإي��ج��اب��ي على ال��دع��وات ال�سلمية
لدولة الإم��ارات العربية املتحدة للتو�صل
�إىل حل �سلمي لإنهاء احتالل �إيران للجزر
الإم��ارات��ي��ة ال��ث�لاث ،وذل���ك ع�بر احل��وار
واملفاو�ضات املبا�شرة �أو من خالل اللجوء
�إىل التحكيم الدويل.
ً
ال�سيد الرئي�س :انطالقا من اعتماد
قرار ب�ش�أن و�ضع املجتمع امل�سلم يف ماينمار
يف امل���ؤمت��ر ال�����س��اد���س والأرب���ع�ي�ن ل���وزراء
خارجية الدول الأع�ضاء مبدينة �أبوظبي،
ف�إننا ندعو الدول الأع�ضاء ملوا�صلة العمل
لوقف �أعمال العنف �ضد هذه الأقلية من
�أجل الت�صدي النتهاكات حقوق الإن�سان
الوا�سعة النطاق �ضد م�سلمي الروهينغيا،
ومنحهم جميع احل��ق��وق دون متييز �أو
ت�صنيف عرقي.
وت�أكيد ًا على �ضمان و�صول امل�ساعدات
الإن�سانية مل�ساعدة الالجئيني والنازحني
للروهينجا .قامت دولة الإمارات العربية
املتحدة بتد�شني حملة ال�شيخة فاطمة
الإن�����س��ان��ي��ة ملخيم زاي���د اخل�ي�ر يف �شهر
رم�ضان املبارك لعالج الآالف من الن�ساء
والأطفال من الجئي الروهينجا ب�إ�شراف
فريق طبي تطوعي من �أطباء الإن�سانية
لتخفيف معاناة املر�ضى وزي���ادة الوعي
ب���أه��م الأم���را����ض و�أف�����ض��ل �سبل ال��ع�لاج
والوقاية.
ال�سيد الرئي�س -:تود دولة الإم��ارات
�أن ت��ع��رب ع��ن ت�أييدها ودعمها جلهود
عملية �إ�صالح املنظمة والإ�سراع يف تنفيذ
اخلطوات الرامية �إىل االرت��ق��اء بفعالية
املنظمة و�ضرورة تنفيذ براجمها مبا يف
ذل��ك تعزيز دوره���ا يف حتقيق �أهدافها
امل��ن�����ش��ودة يف ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل الإ���س�لام��ي
امل�شرتك ومب��ا يزيد من تقارب ال�شعوب
الإ�سالمية.
ويف اخلتام� ،أمتنى لأعمال هذه القمة
التوفيق والنجاح حتت قيادتكم احلكيمة
يف حتقيق تطلعاتنا و�آمالنا.
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حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ؤدي �صالة عيد الفطر املبارك

�أدى �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
�صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ر�أ�س اخليمة و�سمو ال�شيخ حممد بن �سعود
بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة
�صالة عيد الفطر املبارك مب�صلى العيد
الكبري يف خزام بر�أ�س اخليمة.
و�أدى ال�صالة �إىل جانب �سموهما ..
ال�شيخ عمر بن �صقر القا�سمي وال�شيخ
�أح��م��د ب��ن �صقر القا�سمي رئي�س دائ��رة
اجلمارك رئي�س جمل�س �إدارة هيئة مناطق
ر�أ�س اخليمة االقت�صادية “راكز” وال�شيخ
�أحمد بن �سعود بن �صقر القا�سمي رئي�س
هيئة ر�أ���س اخليمة للبرتول رئي�س دائرة

munrakae

اخلدمات العامة وال�شيخ خالد بن �سعود
ب��ن �صقر القا�سمي نائب رئي�س جمل�س
�إدارة مكتب اال�ستثمار والتطوير وال�شيخ
�صقر بن �سعود بن �صقر القا�سمي وعدد
من ال�شيوخ و�أعيان ووجهاء البالد وكبار
امل�س�ؤولني وال�شخ�صيات وجموع املواطنني
و�أبناء اجلاليات العربية والإ�سالمية.
وتناول ف�ضيلة ال�شيخ �أحمد �سبيعان
الطنيجي يف خطبة العيد املعاين اجلميلة
التي يحملها �شهر رم�ضان املبارك و�أهمية
هذا اليوم يف ن�شر روح الت�سامح بني الأهل
واجلريان والأقارب واملجتمع ككل والت�أكيد
على �أن الت�سامح جزء من الأخ�لاق التي

حث عليها الإ�سالم.
وت��وج��ه ف�ضيلته يف خ��ت��ام اخلطبة
بالدعاء �إىل املوىل عز وجل �أن مين على
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” مبوفور
ال�صحة والعافية وعلى �إخوانه �أ�صحاب
ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء املجل�س الأعلى
ل�لاحت��اد ح��ك��ام الإم����ارات و�سمو �أول��ي��اء
العهود و�شعب الإم��ارات والأمتني العربية
والإ�سالمية باخلري واليمن والربكات.
كما توجه ب��ال��دع��اء وامل��غ��ف��رة للوالد
امل�ؤ�س�س ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
“ طيب اهلل ثراه” وال�شيوخ امل�ؤ�س�سني
رحمهم اهلل و�إىل جنود احلق املرابطني
يف اليمن راجي ًا اهلل �أن ي�سدد رميهم
و�أن ين�صرهم على عدوهم راجيا من
املوىل عز وجل �أن يتغمد �شهداء الوطن
ب��رح��م��ت��ه و�أن ي��ث��ي��ب ذوي��ه��م باخلري
وال�صرب.
وب��ع��د االن��ت��ه��اء م��ن �أداء ال�صالة
واخلطبة ..تبادل �صاحب ال�سمو حاكم
ر�أ�س اخليمة و�سمو ويل عهده التهاين
ب��ال��ع��ي��د ال�سعيد م��ع ال�����ش��ي��وخ وك��ب��ار
امل�س�ؤولني وجموع امل�صلني.
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حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل املهنئني بعيد الفطر

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ�س اخليمة ،بح�ضور �سمو ال�شيخ
حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل
عهد ر�أ�س اخليمة ،يف ق�صر خزام عدد ًا
من �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ وامل�س�ؤولني
وكبار ال�شخ�صيات الذين تبادلوا مع �سموه

10

التهاين والتربيكات مبنا�سبة عيد الفطر
ال�سعيد.
وتقدم اجلميع بالدعاء �إىل اهلل عز
وجل �أن يعيد هذه املنا�سبة املباركة على
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة “ حفظه اهلل “ مبوفور
ال�صحة والعافية وعلى �شعب الإم���ارات

والأم��ت�ين العربية والإ���س�لام��ي��ة باليمن
واخلري والربكات.
ح�ضر اال�ستقبال ال�شيخ عمر بن �صقر
القا�سمي وال�شيخ �أحمد بن �صقر القا�سمي
رئي�س دائرة اجلمارك رئي�س جمل�س �إدارة
هيئة مناطق ر�أ���س اخليمة االقت�صادية
“راكز” وال�شيخ �أحمد بن �سعود بن �صقر
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القا�سمي رئي�س دائ��رة اخلدمات العامة
وال�شيخ خالد بن �سعود بن �صقر القا�سمي
نائب رئي�س جمل�س �إدارة مكتب اال�ستثمار
والتطوير وال�شيخ �صقر بن �سعود بن �صقر
القا�سمي.
حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل �أبناء
ال�شهداء واملهنئني بعيد الفطر
ال�سعيد

ا�ستقبل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �سعود
ب��ن �صقر القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى
ح��اك��م ر�أ����س اخليمة
�أب�����ن�����اء ال�������ش���ه���داء
وذوي������ه������م ال����ذي����ن
���ش��ارك��ه��م ال��ف��رح��ة
مبنا�سبة عيد الفطر
ال�سعيد.
ك���م���ا ا���س��ت��ق��ب��ل
�صاحب ال�سمو حاكم
ر�أ�س اخليمة بح�ضور
�سمو ال�����ش��ي��خ حممد
ب��ن ���س��ع��ود ب��ن �صقر

munrakae

القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة يف ق�صر
خزام ع��دداً من �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ
وامل�����س���ؤول�ين وك��ب��ار ال�شخ�صيات الذين
ت��ب��ادل��وا م��ع �سموه ال��ت��ه��اين والتربيكات
مبنا�سبة عيد الفطر.
وا�ستقبل �سموه وف��د القيادة العامة
ل�شرطة ر�أ���س اخليمة ال��ذي قدم لل�سالم
على �سموه مبنا�سبة حلول عيد الفطر..
داعني اهلل عز وجل �أن يعيد هذه املنا�سبة

ع���ل���ى ����س���م���وه ب��اخل�ير
واليمن والربكات.
وت�����ق�����دم اجل���م���ي���ع
بالدعاء �إىل اهلل عز وجل
�أن يعيد ه��ذه املنا�سبة
امل��ب��ارك��ة ع��ل��ى �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زاي���د �آل ن��ه��ي��ان رئي�س
ال��دول��ة “حفظه اهلل”
مبوفور ال�صحة والعافية
وع��ل��ى �شعب الإم����ارات
والأم������ت���ي��ن ال���ع���رب���ي���ة
والإ����س�ل�ام���ي���ة ب��ال��ي��م��ن
واخلري والربكات.
ح�ضر اال�ستقباالت
ال�����ش��ي��خ ع��م��ر ب��ن �صقر
القا�سمي وال�شيخ �أحمد بن �صقر القا�سمي
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة مناطق ر�أ���س
اخليمة االقت�صادية “راكز” وال�شيخ
�أحمد بن �سعود بن �صقر القا�سمي رئي�س
دائرة اخلدمات العامة وال�شيخ خالد بن
�سعود ب��ن �صقر القا�سمي ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س �إدارة مكتب اال�ستثمار والتطوير
وال�شيخ �صقر بن �سعود بن �صقر القا�سمي.
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حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل �سفري باك�ستان
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ���س اخليمة يف ق�صر �سموه يف
مدينة �صقر بن حممد �سعادة معظم
�أحمد خ��ان �سفري جمهورية باك�ستان
الإ�سالمية الذي قدم لل�سالم على �سموه
مبنا�سبة انتهاء مهام عمله لدى الدولة.
ومتنى �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س
اخليمة لل�سفري التوفيق وال��ن��ج��اح يف
املهام امل�ستقبلية  ،مثني ًا على ما قدمه
من جهود خالل فرتة عمله يف الدولة
م��ن تعزيز �أوا���ص��ر ال��ت��ع��اون امل�شرتك
بني البلدين ال�صديقني على خمتلف
ال�صعد.
رافق �سعادة ال�سفري خالل زيارته
�أحمد �أجمد علي قن�صل عام باك�ستان.
�سعود بن �صقر ي�ستقبل طالب �أكادميية ر�أ�س اخليمة
�أكد �صاحب ال�سمو
ال�شيخ �سعود بن �صقر
القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأع���ل���ى ح��اك��م ر�أ����س
اخليمة �أن التعليم يف
الدولة يحظى برعاية
واه����ت����م����ام ال���ق���ي���ادة
الر�شيدة لأهمية هذا
القطاع والدور احليوي
الذي يلعبه يف الو�صول
اىل التناف�سية العاملية.
ج����اء ذل����ك خ�لال
ا����س���ت���ق���ب���ال ���ص��اح��ب
ال�سمو ال�شيخ �سعود
ب���ن ���ص��ق��ر ال��ق��ا���س��م��ي
يف ق�����ص��ر ���س��م��وه يف
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”
والإدارية.
مدينة �صقر بن حممد
و�أ���ش��ار �سموه �إىل �أن دول��ة الإم���ارات و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
ط�ل�اب ال�����ص��ف الأول ب���أك��ادمي��ي��ة ر�أ����س
اخليمة يرافقهم �أع�ضاء الهيئة التدري�سية بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
12
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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 تدرك �أهمية بناء �أجيال متعلمة
وعلى كفاءة عالية ت�ساهم يف بناء البلد
وحتقيق �أهدافه وتطلعاته امل�ستقبلية.
ونوه �إىل اجلهود املتميزة التي تبذلها
الدولة وفق الأنظمة اجلديدة وال�سيا�سات
احلديثة ودعم برامج االبتكار يف املدار�س
وا�ستقطاب الكفاءات الرتبوية حتى باتت
الإم��ارات يف م�صاف ال��دول املتقدمة من
حيث تطور التعليم مبختلف تخ�ص�صاته.

وق���ال ���س��م��وه  -خ�ل�ال ل��ق��ائ��ه �أب��ن��ائ��ه
الطلبة  “ -ما �أع��ذب القلوب الطاهرة
وما �أروع عفوية ال�س�ؤال من رمز الرباءة
ال�صادقة وال �شيء �أجمل من ابت�سامة طفل
� ..سعدت اليوم بلقاء �أبنائي وبناتي طالب
ال�صف الأول من �أكادميية ر�أ���س اخليمة
هم الأمل وهم �صناع امل�ستقبل وهم رجال
الغد وبهم ن�سمو بطموحاتنا ل�ضمان �أف�ضل
م�ستقبل لهم».
كما تبادل �سموه مع املعلمني الأحاديث
ح����ول اجل���وان���ب امل��ع��رف��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة
والتثقيفية والعملية التي تهم الطالب

يف جميع مراحلهم العمرية وتعود عليهم
بالفائدة املرجوة.
و�شدد �سموه على �أهمية ب��ذل املزيد
من اجلهود لتوفري املناخ التعليمي املنا�سب
لأطفالنا لتنمية مواهبهم ومهاراتهم
امل��خ��ت��ل��ف��ة ..م��ث��ن��ي�� ًا ع��ل��ى ج��ه��ود ادارة
الأكادميية ملا تبذله لطرح الأفكار الهادفة
والبناءة لتدعيم م�سرية التعليم.
يذكر �أن الأكادميية بد�أت �أعمالها يف
ع��ام  1976ب��وج��ود ع�شرين طالب ًا فقط
ولكنها ت�ضم الآن  2800طالب من �أكرث
من  60دولة.

ويل عهد ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل اللجنة املنظمة لـ « ح�صن االحتاد »6
ا�ستقبل �سمو
ال�شيخ حممد بن
���س��ع��ود ب���ن �صقر
القا�سمي ويل عهد
ر�أ�س اخليمة رئي�س
املجل�س التنفيذي
يف ال��������دي��������وان
االم�يري وف��د ًا من
ال���ق���وات امل�سلحة
مم��ث��ل��ة ب��ال��ل��ج��ن��ة
امل��ن��ظ��م��ة للعر�ض
الع�سكري «ح�صن
االحتاد .»6
ح�����ض��ر ال��ل��ق��اء
 ..املهند�س ال�شيخ
���س��امل ب��ن �سلطان
اخليمة وتنظمه القوات امل�سلحة.
خمتلف الوحدات والت�شكيالت للت�صدي
بن �صقر القا�سمي رئي�س دائرة الطريان
وا�ستمع �سموه م��ن رئي�س و�أع�����ض��اء لكل الطامعني والدفاع عن احلق والعدل.
املدين وال�شيخ �أرحمه بن �سعود بن خالد
القا�سمي مدير الق�سم الإع�لام��ي ملكتب اللجنة املنظمة للعر�ض الع�سكري �إىل
و�أك���د �سموه ح��ر���ص �صاحب ال�سمو
واف ح���ول ب��رن��ام��ج وف���ق���رات ما ال�شيخ �سعود ب��ن �صقر القا�سمي ع�ضو
���ش��رح ٍ
ٍ
�سمو ويل عهد ر�أ�س اخليمة وال�شيخ حممد
ب��ن �سعود ب��ن خ��ال��د القا�سمي وم��دي��رو �سيتم عر�ضة ومهام اجلهات املخت�صة املجل�س الأعلى حاكم ر�أ���س اخليمة على
ال���دوائ���ر واجل��ه��ات املحلية واحلكومية وخطط عملها وا�ستعداداتها لهذا احلدث دع���م ه���ذا احل���دث الع�سكري « ح�صن
ال�ضخم.
االحتاد  » 6و�إجناح فعالياته تثمين ًا للدور
بالإمارة.
ورح��ب �سمو ويل عهد ر�أ����س اخليمة اال���س�ترات��ي��ج��ي ال����ذي ت��ق��وم ب��ه ال��ق��وات
واطلع �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن
�صقر القا�سمي خالل اللقاء على برنامج با�ست�ضافة ه��ذا العر�ض الكبري وال��ذي امل�سلحة يف تعزيز الأم��ن واال�ستقرار يف
وا�ستعدادات اللجنة املنظمة لـ « ح�صن ي�سهم يف �إبراز القدرات القتالية العالية دولة الإمارات واملنطقة ون�صرة الق�ضايا
االحت��اد  » 6ال��ذي ت�ست�ضيفه �إم��ارة ر�أ�س لقواتنا امل�سلحة و�إمكانيات منت�سبيها يف العربية .
munrakae
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م���ن ج��ه��ة �أخ������رى ع���ق���دت ال��ل��ج��ن��ة
ووجه �سمو ويل عهد ر�أ�س اخليمة كافة
اجلهات احلكومية يف الإمارة بو�ضع جميع التنظيمية للعر�ض الع�سكري « ح�صن
الإمكانات املتاحة مبا ي�ضمن ا�ست�ضافة االحت���اد  » 6اج��ت��م��اع�� ًا �آخ���ر يف ال��دي��وان
متميزة لهذا احلدث يف دورت��ه ال�ساد�سة الأمريي بح�ضور مديري الدوائر واجلهات
املحلية واحلكومية يف �إمارة ر�أ�س اخليمة.
و�إجناح فعالياته.
حتت رعاية دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة

ون���اق�������ش امل��ج��ت��م��ع��ون خ��ط��ة ال��ع��م��ل
واال���س��ت��ع��دادات العامة لتنظيم العر�ض
الذي تقيمه القوات امل�سلحة الإماراتية،
كما مت ا�ستعرا�ض مهام ودور كل جهة من
�أجل �إجناح وتنظيم هذا احلدث.

نظمت القن�صلية الدمناركية ندوة حول كفاءة الطاقة

ا�ستقبل �سعادة منذر حممد بن �شكر
مدير ع��ام دائ��رة بلدية ر�أ���س اخليمة،
���س��ع��ادة ف��ران��ز م��اي��ك��ل �سكيولد ملبني
���س��ف�ير ال���دمن���ارك يف دول����ة الإم�����ارات
العربية املتحدة يرافقه جمموعة �شركات
التحالف الدمناركي الأخ�ضر للبناء و
التحديث
حت���ت رع���اي���ة و م�����ش��ارك��ة دائ����رة
بلدية ر�أ����س اخليمة نظمت القن�صلية
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الدمناركية ن��دوة حول كفاءة الطاقة و
التي تهدف �إىل بناء املزيد من املباين
ال�صديقة للبيئة ،ذات كفاءة عالية و
تكلفة �أقل و املتوافقة مع بارجيل ،لوائح
املباين اخل�ضراء يف ر�أ�س اخليمة.
ح�ضر ال��ن��دوة �سعادة منذر حممد
بن �شكر مدير ع��ام دائ��رة بلدية ر�أ���س
اخليمة و �سعادة فرانز مايكل �سكيولد
ملبني �سفري الدمنارك يف دولة الإمارات

العربية املتحدة و كبار امل�س�ؤولني من
اجل��ه��ات احلكومية يف ر�أ����س اخليمة،
بالإ�ضافة �إىل م�س�ؤولني تنفيذيني من
عدة �شركات يف قطاع الطاقة.
ه��ذا و ق��د ط��رح خ�براء احل��ل��ول من
ال�شركات الدمناركية ال��رائ��دة فوائد
خم��ت��ل��ف��ة مل��ك��ون��ات امل���ب���اين اخل�����ض��راء
و�إج��راءات كفاءة الطاقة وفتحوا قنوات
جديدة للحوار مع حكومة ر�أ�س اخليمة

munrakae
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 ،وذل����������ك ل���دع���م
�إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ر�أ����س
اخل���ي���م���ة ل���ك���ف���اءة
ال��ط��اق��ة و ال��ط��اق��ة
امل���ت���ج���ددة .2040
ح�������ي�������ث ت�����ه�����دف
الإ�سرتاتيجية التي
قدمتها بلدية ر�أ���س
اخليمة يف وقت مبكر
من عام � ، 2018إىل
توفري الطاقة بن�سبة
 % 30و توفري املياه
بن�سبة  % 20و رفع
ن�سبة توليد الطاقة
من املوارد املتجددة بن�سبة  % 20بحلول
عام  2040من خالل  9برامج.
و يف ال��وق��ت ذات���ه ،عر�ضت دائ��رة
بلدية ر�أ���س اخليمة �أه��م برناجمني يف
اال�سرتاتيجية من �ش�أنهما حتقيق وفورات
ك��ب�يرة يف ال��ط��اق��ة .ح��ي��ث �أن برنامج
ب��ارج��ي��ل ،ل��وائ��ح امل��ب��اين اخل�����ض��راء يف
ر�أ�س اخليمة و الذي مت �إطالقه يف يناير
 2019ي�شجع على اعتماد تدابري كفاءة
ا�ستخدام الطاقة للمباين اجلديدة .كما
كانت الندوة فر�صة منا�سبة للتعرف على

munrakae

�أول مواطن �إم��ارات��ي اعتمد موا�صفات
برنامج بارجيل يف بناء الفيال اخلا�صة
ب��ه .بالإ�ضافة �إىل ذل��ك عر�ضت دائ��رة
ب��ل��دي��ة ر�أ�����س اخل��ي��م��ة ب��رن��ام��ج حتديث
املباين و الذي تهدف بلدية ر�أ�س اخليمة
م��ن خ�لال��ه �إىل حت��دي��ث م��ا ال يقل عن
 3000مبنى قائم يف الإمارة بحلول عام
.2040
و ج��اء يف ت�صريحات �سعادة منذر
حممد بن �شكر مدير عام دائ��رة بلدية
ر�أ�س اخليمة« :ي�سعدنا دعم هذا احلدث
وامل�شاركة فيه ونتطلع �إىل تعاون �أو�سع مع

القن�صلية الدمناركية العامة والتحالف
الدمناركي الأخ�ضر للبناء و التحديث.
نعتقد �أن ه��ذا التعاون �سيكون مفيدً ا
للطرفني و�سيوفر اً
حلول مبتكرة لدعم
تطور البيئة املبنية يف ر�أ�س اخليمة».
من جانبه �صرح �سعادة فرانز مايكل
���س��ك��ي��ول��د م��ل��ب�ين ���س��ف�ير ال���دمن���ارك يف
دولة الإم��ارات العربية املتحدة« :تتطلع
الدمنارك �إىل التعاون مع دولة الإمارات
العربية املتحدة فيما يتعلق بكفاءة الطاقة
وتغري املناخ.لقد �أظهرت دولة الإمارات
العربية املتحدة قيادة قوية
يف ه��ذا املجال ،و�إذ ترحب
الدمنارك بفر�صة دعم هذه
الأهداف الطموحة .واليوم
 ،مت ع��ر���ض ل��وائ��ح برنامج
بارجيل من قبل دائرة بلدية
ر�أ���س اخليمة ،حيث �أن مثل
ه���ذا ال��ن��وع م��ن امل���ب���ادرات
واجلهود من �ش�أنها م�ساعدة
ر�أ�����س اخل��ي��م��ة ع��ل��ى امل�ضي
قدماً».
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دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة تكرم �أول مواطن
تبنى موا�صفات بارجيل يف بناء الفيال اخلا�صة به
مت �إ�������ص������دار
ت�����ص��ري��ح ب��ارج��ي��ل
الأول م���ع خ�صم
 ٪ 100على ر�سوم
رخ�������ص���ة ال���ب���ن���اء
كجزء م��ن برنامج
احل���واف���ز اخل��ا���ص
ببارجيل
ك���رم���ت دائ����رة
بلدية ر�أ���س اخليمة
ُمتمثلة يف �سعادة
م���ن���ذر حم���م���د ب��ن
���ش��ك��ر م���دي���ر ع��ام
الدائرة و املهند�س
ع���ب���داهلل �سمحان
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي
لقطاع ال�����ش���ؤون الفنية ،امل��واط��ن �سلطان
عبدالعزيز العوادي �صاحب �أول رخ�صة بناء
مطابقة لبارجيل و ذل��ك تقدير ًا مل�ساعيه
يف تبني موا�صفات بارجيل يف بناء الفيال
اخلا�صة به و امل�ساهمة يف احلفاظ على البيئة
يف �إمارة ر�أ�س اخليمة .هذا و �سيقوم مكتب
ال�صقر لال�ست�شارات الهند�سية بالإ�شراف
على امل�شروع و �ضمان االلتزام ببارجيل .كما
ح�صل املالك على خ�صم كامل على ر�سوم
ت�صريح البناء النهائي كجزء من خمطط
احلوافز املرتبط بالتبني املبدئي لبارجيل.
ُي��ع��د ب��رن��ام��ج ب��ارج��ي��ل و ال���ذي يحدد
م��وا���ص��ف��ات امل���ب���اين اجل���دي���دة يف ر�أ�����س
اخليمة� ،أهم برنامج يف �إ�سرتاتيجية ر�أ�س
اخليمة لكفاءة الطاقة و الطاقة املتجددة
 ،2040و التي ت�أ�س�ست حتت رعاية �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي-
ع�ضو املجل�س الأعلى لالحتاد ،حاكم ر�أ�س
اخليمة .-حيث تهدف اال�سرتاتيجية لتوفري
الطاقة بن�سبة  % 30و توفري املياه بن�سبة
 % 20و رفع ن�سبة توليد الطاقة من املوارد
16

املتجددة بن�سبة  % 20بحلول عام ،2040
حيث �سيكون لبارجيل احل�صة الكربى يف
توفري الطاقة و املياه.
من جانبه �صرح �سعادة منذر حممد بن
�شكر مدير عام دائ��رة بلدية ر�أ���س اخليمة:
«ي�سعدين �أن �أهنئ ال�سيد �سلطان عبدالعزيز
ال���ع���وادي ع��ل��ى ق�����راره ب��ت��ب��ن��ي م��وا���ص��ف��ات
بارجيل يف الفيال اخلا�صة به .و �أعتقد �أن
ه��ذه اخل��ط��وة متثل نقطة ان��ط�لاق لإظهار
م�ساهمة املواطنني نحو �إمارة �أكرث ا�ستدامة.
كما �أ�شجع جميع امل��واط��ن�ين و املقيمني و
امل�ستثمرين على اال�ستفادة من بارجيل يف
مبان ج��دي��دة ،و �سوف ت�سخر دائ��رة
بناء ٍ
البلدية خربتها يف جماالت الطاقة و الطاقة
امل��ت��ج��ددة يف ه��ذا امل�����ش��روع ال���ذي �سيحقق
وفورات كبرية للعمالء على املدى الطويل».
و �أ���ض��اف املنهد�س ع��ب��داهلل �سمحان
املدير التنفيذي لقطاع ال�ش�ؤون الفنية يف
دائ��رة بلدية ر�أ���س اخليمة« :نحن فخورون
بالإعالن عن �إ�صدار رخ�صة بناء لأول فيال
مطابقة ال�شرتاطات بارجيل يف ر�أ�س اخليمة
و التي تعود للمواطن ال�سيد �سلطان عبد

العزيز ال��ع��وادي .ي�سعدنا تقدمي الدعم و
امل�شورة للمواطنني الآخرين الذين يرغبون
يف امل���ب���ادرة و ت�صميم م�ساكنهم وف��ق�� ًا
لبارجيل يف املرحلة التطوعية الأولية« .
من جهته �أع��رب �سلطان عبد العزيز
ال��ع��وادي � ،صاحب �أول رخ�صة ب��ن��اء عن
ف��خ��ره ب��ات��خ��اذ ه��ذه اخل��ط��وة ُ « :ي�شرفني
�أن �أك��ون �أول مواطن �إماراتي يعتمد لوائح
املباين اخل�ضراء لبناء فيلتي اجلديدة والتي
�ست�ساعدين يف توفري ا�ستهالك الكهرباء
واملياه� .أ�شعر بالفخر للم�ساهمة يف �إعداد
�إمارة �صديقة للبيئة .مل ي�ضف تبني بارجيل
�أية تكلفة �إىل م�شروعنا  ،كما تلقينا خ�ص ًما
كب ًريا على ر�سوم رخ�صة البناء من دائرة
البلدية « .ويف معر�ض حديثه عن العملية ،
�أ�ضاف املهند�س �أحمد يو�سف  ،مدير مكتب
ال�صقر لال�ست�شارات الهند�سية« :مل يكن
هناك �سوى  6متطلبات ب�سيطة لالمتثال ،
وكانت عملية التقدمي �سهلة للغاية� .سن�شجع
عمالئنا الآخ��ري��ن على تطبيق بارجيل يف
م�شاريع الإن�شاءات اجلديدة» .
munrakae
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افتتاح �سوق الدقداقة للأ�سماك
�أطلقت دائ��رة
بلدية ر�أ�س اخليمة
م�شروع ًا متكام ًال
ل�����ص��ي��ان��ة وت��ط��وي��ر
ك�������ف�������اءة �����س����وق
ال�����س��م��ك مبنطقة
ال��دق��داق��ة ب��ر�أ���س
اخل��ي��م��ة وت��ط��ب��ي��ق
اال�������ش���ت��راط������ات
ال�صحية من خالل
ت���ط���وي���ر امل���راف���ق
واالرتقاء بامل�ستوى
ال�����ص��ح��ي ل��ل�����س��وق
و�إ���ض��اف��ة خ��دم��ات
للهدف الإ�سرتاتيجي املرتبط ب�ضمان احتياجات املواطنني واملقيمني يف ر�أ���س
ن���وع���ي���ة ج���دي���دة
وحت�سينات ع��دي��دة للم�شروع م��ن خالل ال�صحة وال�سالمة العامة من خالل �إحكام اخليمة ،وم��ن جانبها �أك��دت الأ�ستاذة/
ال�صيانة ال�شاملة للمبنى والتي �شملت كل الرقابة على �أ���س��واق ال�سمك ب��الإم��ارة� ،شيماء الطنيجي �أن امل�شروع يهدف �إىل
�أق�سام ال�سوق حيث مت تطوير منطقة بيع وق��ال �سعادة /منذر بن �شكر معلق ًا ب�أن �إ�سعاد املتعاملني من املواطنني واملقيمني
الأ�سواق وق�سم تنظيف الأ�سماك وتقطيعها هذه الإجن��ازات ت�أتي حر�ص ًا من الدائرة للح�صول على �أف�ضل اخلدمات املقدمة
 ،وا�ستبدال الأر�ضيات واجلدران والأ�سقف على حتقيق ر�ؤية حكومة ر�أ�س اخليمة يف ومن هنا ي�أتي دور دائرة البلدية بتعزيز
والنوافذ والأبواب كما مت مراعاة متطلبات التنمية ال�شاملة ل�ل�إم��ارة وامل�ساهمة يف التوا�صل مع اجلمهور عرب قنوات التوا�صل
كفاءة الطاقة وذلك برتكيب مواد عازلة دعم وتنمية اقت�صاد الإمارة ب�شكل خا�ص االجتماعي التابعة للدائرة و�أي�ض ًا من
للحرارة ونظام تكييف جديد يراعى فيه واالق��ت�����ص��اد الوطني للدولة ب�شكل عام خ�لال رق��م التوا�صل اخلا�ص بال�شكاوى
متطلبات كفاءة الطاقة ،وذل��ك لتحقيق والرامية �إىل تعزيز املرافق اخلدمية وتلبية واالقرتاحات (.)0561777667
دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة تغر�س �شجرة
مبنا�سبة يوم مكافحة الت�صحر العاملي حتت �شعار « لننمي امل�ستقبل مع ًا »
م��ن منطلق ح��ر���ص دائ���رة بلدية ر�أ���س
اخليمة على التعاون امل�شرتك بني الدوائر
واجلهات احلكومية  ،ا�ست�ضافت البلدية وفد
دائرة اخلدمات العامة للم�شاركة يف فعالية
ي��وم مكافحة الت�صحر العاملي حتت �شعار
«لننمي امل�ستقبل مع ًا».
ا�ستقبل الوفد الدكتور ماجد الد�سوقي
م��دي��ر مق�صب دائ���رة بلدية ر�أ����س اخليمة
الذي قام بغر�س ا�شجار حملية مب�شاركة وفد
دائ��رة اخلدمات العامة  ،والغر�ض من هذا
اليوم العاملي هو تعزيز الوعي العام بتدهور
munrakae
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املجتمع املدين واملنظمات الدولية واملنظمات
غري احلكومية و�أ�صحاب امل�صلحة �إىل لفت
االنتباه �إىل ق�ضايا الأرا�ضي وتثقيف اجلمهور
ب�ش�أن الأ�ساليب الفعالة لتحقيق حياد تدهور

الأرا�ضي من خالل الأفالم الوثائقية وتنظيم
امل���ؤمت��رات واحللقات الدرا�سية واملعار�ض
املتعلقة بالتعاون ال��دويل ملكافحة الت�صحر
و�آثار اجلفاف.

بلدية ر�أ�س اخليمة تقيم دورة
« مهارات العر�ض والتقدمي وااللقاء املتميز »
ع��ق��دت دائ����رة بلدية
ر�أ����������س اخل���ي���م���ة دورة
ت���دري���ب���ي���ة مل��وظ��ف��ي��ه��ا يف
جمعية الإم���ارات للتنمية
االجتماعية حت��ت عنوان
مهارات العر�ض والتقدمي
والإلقاء املتميز.
ح��ي��ث ه��دف��ت ال���دورة
�إىل تطوير الثقة بالنف�س
والتدرب على �إكت�سابها من
خ�لال العر�ض التقدميي
واكت�ساب مهارة ا�ستخدام
ل��غ��ة اجل�����س��د وامل���ه���ارات
ال�صوتية.
ومتحورت ال��دورة حول تعرف املتدرب
�إىل ط���رق ومن����اذج ت��رت��ي��ب و�إع�����داد قاعة
امل��ح��ا���ض��رات ،و�إع�����داد و���س��ائ��ل الإي�����ض��اح
امل�ستخدمة ،وم���ه���ارات الإل���ق���اء وال��ت���أث�ير

وتفعيل الإمي��اء ،وتنمية وتر�سيخ القناعات
الأ�سا�سية لنجاح املتحدث املتميز  ،وتطوير
قدراته الذاتية.
ويف نهاية ال����دورة مت ت��وزي��ع �شهادات
التقدير على امل�شاركني يف ال��دورة  ،الذين

�أ�شادوا بدورهم يف الدورة واملعلومات التي
ح�صلوا عليها.
يذكر �أن امل�شرف على الدورة مركز ر�أ�س
اخليمة ال�صحي بالتعاون مع دائرة البلدية.

تنظيم الإعالن عن املبيدات
بتوجيهات �سعادة مدير عام دائ��رة بلدية ر�أ���س اخليمة
منذر حممد بن �شكر ومبتابعة الأ�ستاذة مدير �إدارة ال�صحة
العامة �شيماء حممد الطنيجي وحتقيق ًا للهدف اال�سرتاتيجي
ل�ضمان ال�صحة وال�سالمة العامة من خالل �أحكام الرقابة على
تنظيم الدعاية والإعالن لتداول املبيدات احل�شرية وخدماتها
وم�ؤ�س�سات الدعاية والن�شر قامت �إدارة ال�صحة العامة
ب�إ�صدار التعميم رقم ( )3ل�سنة  2019وفق ًا للقرار الوزاري
رقم ( )16ل�سنة  2019ب�ش�أن نظام الإعالنات عن املبيدات
ال�صادر من وزارة التغري املناخي والبيئة والذي يهدف �إىل
�إلزام من�ش�آت تداول املبيدات وم�ؤ�س�سات الدعاية والإعالن
بعدم �إ�صدار �أي مادة �إعالنية دعائية ملن�ش�آت تداول املبيدات
18

مامل تكن هذه املن�ش�آت لديها الت�صريح امل�سبق ال�صادر من
�إدارة ال�صحة العامة.
ومن جهتها توجه �إدارة ال�صحة العامة بدائرة البلدية
جزيل �شكرها لل�شركات وامل�ؤ�س�سات التي بادرت بالتوا�صل مع
�إدارة ال�صحة العامة لبدء تنفيذ متطلبات التعميم.
و تتابع دائرة البلدية دورها بتعزيز التوا�صل مع اجلمهور
ع�بر ق��ن��وات التوا�صل االجتماعي التابعة ل��ل��دائ��رة و�أي�ض ًا
من خ�لال رق��م التوا�صل واخلا�ص بال�شكاوى واالق�تراح��ات
(.)0561777667
munrakae

Ras Al Khaimah Municipality Department, Corporate تعلن دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة مكتب االت�صال امل�ؤ�س�سي عن م�سابقة
Communications Office, introduces the monthly contest
�شهرية خا�صة باملتعاملني تن�شر �شهري ًا يف جملة بلدية ر�أ�س اخليمة
for customers, which is published on monthly basis in the
اخليمة
بلدية ر�أ�س
جملة
- 2019 /07الراغبني
- 506 :العدد
� امل�سابقة
بهذه
باال�شرتاك
فعلى
Municipality Magazine. For participation, answers should إر�سال �إجاباتهم �إىل الربيد
be sent to the following email address
:الإلكرتوين التايل

األخبار

magazine@mun.rak.ae

magazine@mun.rak.ae

»

506 «

: �أكمل املثل التايل
...... ..... ....... حالة الثوب
يقال هذا املثل للتنبيه �أن الأف�ضل للإن�سان �أن يجتمع مع من هو من �أ�صله �سواء �أكان ذلك يف
زواج �أم عمل �أم غريه

Congratulations to Mr. : Soumia Mohamed Al Naqbi
the winner of the past month's contest (505).

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

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

. الإمارات العربية املتح ــدة،  ر�أ�س اخليم ـ ـ ــة4 : . ب.�ص
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 �سمية حممد النقبي: مربوك للأخت
) 505 ( الفوز مب�سابقة ال�شهر املا�ضي العدد

: �ضمن ال�شروط التالية

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

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

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

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

واحة اإلسالم

يف الزكاة وفوائدها
ور�سالة يف زكاة الفطر

العدد - 2019 /07 - 506 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

ف�ضيلة ال�شيخ حممد بن �صالح العثيمني

اجلزء الأول

ال��زك��اة فري�ضة من فرائ�ض الإ� �س�لام وه��ي �أح��د �أركانه
و�أهمها بعد ال�شهادتني وال�صالة  ،وقد دل على وجوبها كتاب
اهلل تعاىل و�سنة ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم و�إجماع امل�سلمني،
فمن �أنكر وجوبها فهو كافر مرتد عن الإ�سالم ي�ستتاب  ،ف�إن
تاب و�إال قتل  ،ومن بخل بها �أو انتق�ص منها �شيئ ًا فهو من
الظاملني امل�ستحقني لعقوبة اهلل تعاىل قال اهلل تعاىل  } :وال
يح�سنب الذين يبخلون مبا ءاتاهم اهلل من ف�ضله هو خري ًا لهم
بل هو �شر لهم �سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وهلل مرياث
ال�سموات والأر�ض واهلل مبا تعملون خبري { « �آل عمران .»180 :
ويف �صحيح البخاري عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  « :من �آتاه اهلل ما ًال فلم
ي�ؤد زكاته مثل له يوم القيامة �شجاع ًا �أقرع له زبيبتان ُيطوقه
يوم القيامة ثم ي�أخذ بلهزمتيه  -يعني �شدقيه  -يقول �أنا ما ُلك
�أنا كنزك « .ال�شجاع  :ذكر احليات ،والأقرع  :الذي متعط فروة
ر�أ�سه لكرثة ُ�سمه  .وقال تعاىل :
} والذين يكنزون الذهب والف�ضة وال ينفقونها يف �سبيل
اهلل فب�شرهم بعذاب �أليم ( )34يوم يحمى عليها يف نار جهنم
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزمت لأنف�سكم
فذوقوا ما كنتم تكنزون { « التوبة . »35 ،34 :
ويف �صحيح م�سلم عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم قال « :ما من �صاحب ذهب وال ف�ضة ال
20

ي�ؤدي حقها �إال �إذا كان يوم القيامة �صفحت له �صفائح من نار
ف�أحمي عليها يف نار جهنم  ،فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره،
كلما بردت �أٌعيدت يف يوم كان مقداره خم�سني �ألف �سنة  ،حتى
يق�ضى بني العباد ،فريى �سبيله� ،إما �إىل اجلنة و�إما �إىل النار » .
وللزكاة فوائد دينية وخلقية واجتماعية كثرية  ،نذكر منها
ما ي�أتي :
فمن فوائدها الدينية :
� - 1أنها قيام بركن من �أركان الإ�سالم الذي عليه مدار
�سعادة العبد يف دنياه و�أٌخراه .
� - 2أنها ُتقرب العبد �إىل ربه وتزيد يف �إميانه � ،ش�أنها يف
ذلك �ش�أن جميع الطاعات .
 - 3ما يرتتب على �أدائها من الأجر العظيم  ،قال اهلل
تعاىل  ) :ميحق اهلل الربا ويربي ال�صدقات { « �سورة البقرة:
 » 276وقال تعاىل  } :وما ءاتيتم من ربا لريبوا يف �أموال النا�س
فال يربوا عند اهلل وما ءاتيتم من زكاة تريدون وجه اهلل ف�أولئك
هم امل�ضعفون { « الروم . » 39:
وقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم « من ت�صدق بعدل مترة -
�أي ما يعادل مترة  -من ك�سب طيب  ،وال يقبل اهلل �إال الطيب ،
ف�إن اهلل ي�أخذها بيمينه ثم يربيها ل�صاحبه كما يربي �أحدكم
فلوه حتى تكون مثل اجلبل « رواه البخاري وم�سلم » .
� - 4أن اهلل ميحو بها اخلطايا كما قال النبي �صلى اهلل عليه
munrakae
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و�سلم « وال�صدقة تطفىء اخلطيئة كما يطفىء املاء النار».
واملراد بال�صدقة هنا  :الزكاة و�صدقة التطوع جميع ًا .
ومن فوائدها اخللقية :
� - 1أنها تلحق املزكي بركب الكرماء ذوي ال�سماحة
وال�سخاء .
� - 2أن الزكاة ت�ستوجب ات�صاف املزكي بالرحمة والعطف
على �إخوانه املعدمني  ،والراحمون يرحمهم اهلل
� - 3أنه من امل�شاهد �أن بذل النف�س املايل والبدين للم�سلمني
ي�شرح ال�صدر ويب�سط النف�س ويوجب �أن يكون الإن�سان حمبوب ًا
بح�سب ما يبذل من النفع لإخوانه .
� - 4إن يف الزكاة تطهري ًا لأخالق باذلها من البخل وال�شح
كما قال تعاىل  ) :خذ من �أموالهم �صدقة تطهرهم وتزكيهم
بها { « التوبة . » 103 :
ومن فوائدها االجتماعية :
� - 1أن فيها دفع ًا حلاجة الفقراء الذين هم ال�سواد
الأعظم يف غالب البالد .
ً
� - 2أن يف الزكاة تقوية للم�سلمني ورفعا من �ش�أنهم  ،ولذلك
كان �أحد جهات الزكاة اجلها ُد يف �سبيل اهلل كما �سنذكره �إن
�شاء اهلل تعاىل .

munrakae
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� - 3أن فيها �إزال��ة للأحقاد وال�ضغائن التي تكون يف
�صدور الفقراء واملعوزين  ،ف�إن الفقراء �إذا ر�أوا متتع الأغنياء
ب��الأم��وال وع��دم انتفاعهم ب�شيء منها  ،ال بقليل وال بكثري ،
فرمبا يحملون ع��داوة وحقد ًا على الأغنياء حيث مل يراعوا
لهم حقوق ًا  ،ومل يدفعوا لهم حاجة  ،ف�إذا �صرف الأغنياء لهم
�شيئ ًا من �أموالهم على ر�أ�س كل حول زالت هذه الأمور وح�صلت
املودة والوئام .
� - 4أن فيها تنمية للأموال وتكثري ًا لربكتها  ،كما جاء
يف احلديث عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أن��ه ق��ال  « :ما
نق�صت �صدقة من مال » � .أي � :إن نق�صت ال�صدقة املال عدديا
ف�إنها لن تنق�صه بركة وزيادة يف امل�ستقبل بل يخلف اهلل بدلها
ويبارك له يف ماله .
ً
� - 5أن له فيها تو�سعة وب�سطا للأموال ف�إن الأموال �إذا
�صرف منها �شيء ات�سعت دائرتها وانتفع بها كثري من النا�س،
بخالف �إذا كانت دولة بني الأغنياء ال يح�صل الفقراء على
�شيء منها .
فهذه الفوائد كلها يف ال��زك��اة ت��دل على �أن ال��زك��اة �أم��ر
�ضروري لإ�صالح الفرد واملجتمع  .و�سبحان اهلل العليم احلكيم.
يتبع
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« حني ي�ستيقظ ال�ضوء»
نا�صر البكر الزعابي

بني الرمل والهواء
ها�شم املعلم
�إن امل �ت ��أ ّم��ل مل�سرية ال�شاعر الإم��ارات��ي
ها�شم املعلم منذ ت�أ�سي�سه جلماعة امللح
الأ��س��ود ال�شعرية ع��ام  1991م��رور ًا بجماعة
امل�شهد مع رفيقي دربه �أحمد الع�سم وعبداهلل
ال�سبب والذي نتج عنه ديوان م�شرتك بعنوان
م�شهد يف رئتي ؛ والذي كان نقطة االنطالقة
ب�سنوات قليلة
احلقيقية لها�شم املعلم تبعه
ٍ
ديوانه اجلميل ( املدفون يف الهواء ) ال�صادر
ع��ن دائ ��رة الثقافة والإع�ل�ام ال�شارقة عام
...٢٠٠٣
رغم م��رور قرابة عقدٍ ون�صف على هذا
الإ�صدار وال��ذي �أعقبه �إ�صدا ٌر وحيد بعنوان
( عني الرمل ) كتابات �أدبية؛ ف�إننا نت�ساءل
كيف ل�شاعر ن ٍرث �أنيق يت�سم باحلداثة واملفردة
العذبة �أن يكون مق ًال يف نتاجه الأدب��ي وهو
إمكانات رفيعة...
�صاحب �
ٍ
جاء ديوان ( املدفون يف الهواء ) حم ّمالً
بن�صو�ص �شاعري ٍة هائلة تن ّوعت بني الرتاجيديا
ٍ
وال�سخرية ولوعة الع�شق وحنني الذكرى و فراق
الأ�صدقاء ...
يقول املعلم :
ما عدت �صاحل ًا لكرا�سة املدر�سة
املمر �ضيق
نب�ض يدق يف ال�سقف
حياة مرمية بني ق�شور البطيخ
22

يداي قلقتان
وروحي تبحث عن �شقيقة
ترى
هل ثمة �أحد ي�سمعني ؟
( املدفون يف الهواء �ص ) 9
هذا القلق املت�صاعد �سنلمحه يف �صميم
ن�صو�صه القادمة ؛ وهنا ي�ص ّور لنا االنتقال
من مرحلة ال�صبا �إىل عنفوان الرجولة وحل ٌم
بتكوين حيا ٍة م�ستقرة بعيد ًا عن عبث الفو�ضوية
الذي يت�سم به جيل ال�شباب يف الغالب...

يقول :
الن�ساء
كاجلبال
كلما ت�س ّلقت �إحداهن
رمت النهر بحجر
( امل�صدر نف�سه �ص ) 15
لعلها حكم ٌة �ضوئية و ّثقها املعلم بنكه ٍة
�ساخرة لكنها وم�ض ٌة عابرة تغو�ص يف بحار
املعنى؛ تبخر باملت�أ ّمل نحو �شواطئ الفكر...
يقول يف ن�ص فاطمة :
فاطمة
�أنا املدفون يف الهواء
الأعمى الذي
ر�آك
ومل يلتفت للخليقة
( امل�صدر نف�سه �ص ) 21
يف خ �ت��ام ن� ّ���ص��ه ال�ط��وي��ل وال���ش�ه�ير طبع
املعلم كلماته امل��أث��ورة لتبقى رم��ز ًا من رموز
ق�صيدة النرث ؛ فبعد تربير وتف�سري و�شكوى
بكلمات حمفور ٍة يف
ن�صه
ٍ
وات ٍ
ّقاد م�ستمر ؛ ختم ّ
الوجدان...
يقول يف ن�ص بائع اجلرائد :
تكتظ بك الطرقات
وخميلتك مدائن
الو�صايا حفظناها
munrakae
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ك�صكوك الغفران
�أما �أحالمك على الر�صيف
ف�أوراق
ذاكرتك...
�أعمدة �إنار ٍة م�ضيئة
يف ال�شوارع اخللفية
( امل�صدر نف�سه �ص ) 28
بعيد ًا ع ّما �سبق يلج�أ املعلم �إىل الرمزية
و طرح فكر ٍة �أخرى تدور كعقارب ال�ساعة يف
جدلية ال�صبا والعنفوان ممزوج ًة بقلقه الذي
يثور ويخمد بني ح ٍني و�آخر...
يقول :
�صرت �أبحث عن امر�أة
ت�ؤمن �أن جمرد تفكري
بك�سرة خبز
هو املر�ض
و�أن على املرء
�أن يغدو �سمكة �سوداء
و�سط...متع�صبني ك�ساىل..
( امل�صدر نف�سه �ص ) 34
ه��ا ه��و ينتقل مل��وج� ٍة مغايرة يف هاج�س
البحث كا�سر ًا منطية احلياة التي ت�سري يف
مت��اث� ٍ�ل واح��د؛ فهو ال��ذي مت��ازج م��ع احلداثة
وق �دّم مفردته اجلديدة وال بد �أن يل ّون هذا
ج ��زء ًا م��ن حياته ليكون �شخ�ص ًا ف��ري��د ًا له
�أفكاره ومبادئه..
يقول :
ال�سفينة اندفعت مرتع�شة نحو املرف�أ
والغائبون ت�س ّربوا عرب ثقب الباب الطري
وعلى املائدة ابتلعوا عافيتنا
( امل�صدر نف�سه �ص )42
ن����ص ط��وي��ل م�شاك�س يجمع ب�ين الأم��ل
والتهكم يف �صورة �إبداعية راقية ؛ رغم احلزن
اخلفي الذي يل ّون ال�سطور ( عاجلي الطعنة
بركلة وانفالت )
فمفردة الطعنة تدل على الأمل وال�صدمة
والق�سوة...
يقول يف الن�ص الذي حمل ا�سم الديوان
ن�ص �سابق :
والحظناه كذلك يف ٍّ
غد ًا الغيد
موقن ًا
مل يعد هناك
من ينتظرين
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ال حبيبتي
وال قطة البيت
�أو ج �ن �ي��ة ت��ر� �ص��د
ذاكرتي
كي �أعانقها
و�أذوب
كعادتي
( امل�صدر نف�سه �ص
)49
م�شهد �سينمائي يف
ن�ص حزين ٌّ
مكتظ
�صورة ٍّ
باللوعة والأمل وم��رارة
الغياب وحرية تو�شك �أن
تكون ال�ضياع بحد ذاته
وتتجلى يف ختاماتها حني
يقول:
ب�أعواد الثقاب
يقي�س انحراف النجمة
ويهد�أ
ع ّل
رغبة مرقطة باخليبة
ت�شدّين
من ثيابي
و �أحيا
( امل�صدر نف�سه �ص ) 50
ً
ن�ص �آخر يخاطب ع�صفورا يف منزل
ويف ٍّ
�صديقه قائ ًال :
كلما وجدين خلف ق�ضبان القف�ص
�أطال النظر يف وجهي ب�أمل
( امل�صدر نف�سه �ص ) ٥٩
ويقول يف ن�ص مده�ش �آخر:
هنا يرقد جثمان �شاعر
مل ي�ص ّوت �ضد احلياة
ظ ّل يلهث وحيد ًا
وراء جمدٍ ّ
حمطم
( امل�صدر نف�سه �ص ) 69
ن�ص
ه��ذه الفكرة املده�شة �ستتوافق مع ٍّ
�أخري ؛ ولكن قبل هذا يعود حلزنه العميق حني
يقول :
كجذع ظالل �شاخت نحو القرى
و�س�أحر�ص
�أن �أكن�س �أنفا�سي من ال�شوارع
و�أجعل ر�أ�سي غابة للطيور

والأ�شجار املنبوذة
�س�أكدّ�س يف علبة الثقاب
النهار املطعون من اخلا�صرة
( امل�صدر نف�سه �ص ) 77
التنقل م��ن وج� ٍ�ع �إىل �آخ��ر ب�ين تفا�صيل
املكان و الطبيعة التي مل تغيرّ ال�صورة احلزينة
يف م�شاهد ال�شاعر وال ��ذي بجعبته الكثري
والكثري من الإبداعات..
ويقول يف اخلتام وهو يرثي الأديب جمعة
الفريوز رحمه اهلل :
ال بد يل
�أن �أقف على قربك
و�أطمره
بالورد والتبجيل
�صديقي
حق ًا
�أنا ال �أجيد فل�سفة احلياة
واملوت...متام ًا
( امل�صدر نف�سه �ص )90
ها هو يو ّثق فكرته ال�سابقة وي��ودّع جمعة
الفريوز ال��ذي ال زال يف ذاك��رة امل�شهد رغم
�سنوات عدة..
رحيله منذ
ٍ
�إن جتربة ها�شم املعلم ت�ستحق املتابعة
والإعجاب على �أمل ظهور �أعماله اجلديدة يف
القريب العاجل...
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الت�سامح..
روح الإبداع والنهو�ض بالآخرين
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زيد ح�سن قطريب

ي�صب الإب��داع يف م�صلحة الآخرين املادية والنف�سية ،ف��إذا اعتمدنا التعريف ال�شائع
ل�ل�إب��داع ب�أنه عملية ت ��ؤدي �إىل انتا ٍج يفيد املجتمع ويرتقي به من النواحي الأخالقية
واملعي�شية والعلمية وغريها ،ف�إن هذه العملية الراقية ال ميكن �أن تنجز ب�شكلها الأبهى
�إن�سانياً �إال �إذا كللها الت�سامح بتاجه النبيل ،فامل�سلمات تقول �إن املبدع الذي ت�ؤدي اخرتاعاته
�إىل فائدة الب�شرية ،الب��د �أن يكون ح�سه الإن�ساين يف م�ستواه الأعلى و�إال ف��إن م�ستوى
االبداع �سيتدنى و�سيت�أثر بالعامل القيمي واالخالقي غري املن�سجم مع �ضرورات الإبداع.
هذه القاعدة الفل�سفية �إذا �صحت الت�سمية ،دفعت بعلماء النف�س
�إىل البحث عن قواعد الإبداع يف حماولة ملعرفة �أ�سراره بغية اكت�شاف
العوامل التي ت�ؤثر فيه وجتعله على م�ستويات عالية من العطاء بالإ�ضافة
�إىل حماولتهم معرفة �آليات الإب��داع ومتى يكون من امل�ستوى العبقري
النادر والقادر على ترك ب�صمة �أو �إحداث انعطافة يف م�سرية احلياة
عرب اكت�شاف واحد رمبا �أو من خالل الرتاكم املعريف باال�شرتاك بني
علماء �أو فال�سفة عديدين وعرب زمن يطول �أو يق�صر ح�سب الظروف
وتبع ًا خل�صو�صية البيئات يف املجتمعات املتنوعة.
من غري املمكن اجتماع القيم املتدنية مع الإب��داع العايل ،و�إذا
عدنا لل�شعر العربي القدمي �سنكت�شف �شعراء حياتهم ثمن ًا لق�صائد
قالوها ،رغم ما يقال عن حياة العبث والتك�سب التي ع�صفت ببع�ضهم،
ف�أبو الطيب املتنبي خا�ض معركة خا�سرة انتهت مبقتله بعد �أن ذكره
عدوه ببيته ال�شهري "اخليل والليل والبيداء تعرفني وال�سيف والرمح
والقرطا�س والقلم" وتلك حالة ال تن�سجم مع الأخالق الو�ضيعة ،فمن
انت�صر للجمال الإن�ساين ال ميكن �أن يتحالف مع القبح ،وهنا مربط
الفر�س بني الإبداع والقيم وعلى ر�أ�سها ا�ستيعاب االخرين وحمبتهم لأن
النتاج االبداعي ي�صب يف خري النا�س �سواء حتدثنا عن ال�شعر �أم عن
بقية �أ�صناف العلوم..
24

لقد كان ال�شاعر �شيللر يد�أب على تن�شق رائحة التفاح املتعفن �أثناء
كتابة ال�شعر ،حيث كان ي�ضع بع�ض ًا منه حتت الطاولة �أي حتت �أنفه
مبا�شرة ،كما كان البع�ض الآخر يدمن �شرب ال�شاي �أو التدخني بكثافة،
وبع�ضهم الآخر ي�ضع رجليه يف مياه باردة �أثناء الكتابة ،تلك احلاالت
الغرائبية جعلت علماء النف�س ي�صلون �إىل نتيجة تقول �إن التوازن بني
العقل والنف�س الذي ميكن �أن ن�سميه بالت�سامح ،كان الهدف من وراء
هذه الطقو�س ،وتلك طريقة كانت تتم ب�شكل عفوي من دون �أن يعرف
املبدع ملاذا يقوم بهذا الفعل .يقول العلماء �إن هناك نزوع ًا عند اجل�سد
يدفعه كي يخرب انتباه الذهن �أثناء عملية الإب��داع ،ونظر ًا لأن املبدع
يحتاج تركيز ًا عايل امل�ستوى �أثناء الكتابة ،فهو يقوم ب�إلهاء اجل�سد
ب�سلوك ما كي ال يغار من الذهن فيقوم بالت�شوي�ش عليه ،والت�سلية التي
قدمها �شيللر للج�سد كما �أ�سلفنا كانت رائحة التفاح ،مثلما فعل �آخرون
عندما قدموا للج�سد ال�شاي �أو الدخان �أو املياه الباردة ..ففي جميع تلك
احلاالت كانت ال�سكينة �ضرورية الكتمال والدة املنتج الإبداعي يف �أبهى
�صورة له ،وتلك حالة مل تكن لتتوفر لوال الت�سامح بني اجل�سد والعقل،
ف ��أي ا�ضطراب يف ه��ذه العالقة ميكن �أن ي ��ؤدي �إىل ت�شوي�ش الذهن
و�إغراقه بتفا�صيل هام�شية ما يعني �أن املنتج الإبداعي �ستنخف�ض قيمته
�أو �إنه �سي�ضل الطريق فال ي�صل �إىل امل�ستوى العايل من الأداء والإنتاج.
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الت�سامح يف هذا الإطار يعني املقدرة على التفرغ للأهداف النبيلة
من �أجل حتقيقها يف �أعلى م�ستوى �إبداعي يرفع م�ستوى معي�شة االخرين
ودرج��ة معارفهم ،وهذا �أمر يجري داخل النف�س الب�شرية �أو ًال وثاني ًا
يتعلق بالعالقة بني �شخ�صية املبدع واملحيطني به..
نوه �سيغموند فرويد �إىل عدد من العمليات النف�سية التي تعترب من�ش�أ
الإبداع ،ومنها ال�صراعات يف العقل الباطن والتفريغ االنفعايل والتخيل
و�أح�لام اليقظة ولعب الأطفال و�إعاقة القمع النف�سي واالن�سجام بني
العقل الباطن والأنا� .أما التحليل النف�سي احلديث فريكز على ما قبل
ال�شعور يف الإبداع .وكذلك يلعب احلد�س دور ًا هام ًا يف الإبداع ،وهو حكم
عقلي �أو ا�ستنتاج لي�س مبنى على التفكري املنطقي� ،إمنا على الال�شعور.
وينق�سم املبدعون �إىل مناطقة مثل �أين�شتني و�إىل حد�سيون مثل نيوتن
وبا�ستور .ويتميز الإب��داع يف الفن ب�أنه يعتمد على العقل الباطن �أكرث
من العلوم على املنطق� ...سننتبه �إىل مقولة االن�سجام بني العقل
الباطن والأن��ا و�سنكت�شف �أنها تعني الت�سامح بني الطرفني ،فطغيان
طرف منهما على االخر يعني �ضرر ًا �سيلحق بالعملية الإبداعية وباملنتج
الإبداعي ورمبا كان لهذا العامل النف�سي الذي ال ينتبه �إليه الكثريون،
بالغ الأث��ر يف حرف العديد من الإبداعات التي و�صلتنا عن م�سارها
احلقيقي ،فر�أيناها على هيئة م�شوهة بع�ض ال�شيء ،ولو �أن االن�سجام
بني الأنا والعقل الباطن كان قد حتقق بال�شكل ال�سليم حل�صلنا على تلك
االبداعات ب�شكل �أعلى م�ستوى بالت�أكيد.
�إذا نظرنا �إىل الإبداع عرب عالقته اخلارجية مع املحيط االجتماعي،
�سنكت�شف �أن القاعدة التي طبقناها على العقل الباطن والأنا هي نف�سها
�ستتحقق هنا ،فاالن�سجام بني الأنا والآخ��ر �سيعني ح�صول املرء على
الوقت الكايف والف�ضاء املنا�سب من �أجل نحت الإبداع ب�أبهى �صوره ،وال
ن�ستطيع فهم عزلة املبدعني عن املحيط �إىل ترفع ًا عن ال�صغائر من
�أجل نيل الأهداف الكربى وبلورتها ،ولو �أن املبدعني هبطوا �إىل م�ستوى
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العوام يف ال�سلوك و�آليات التفكري ،لكان الإبداع يف حالة يرثى لها وذلك
ب�سبب اخللل يف العالقة الناظمة للأنا والآخ��ر ،فكيف ميكن ل�شخ�ص
ت�سيطر عليه الكراهية �أن يعمل على فائدة الآخرين؟ فالت�سامح هو
احلا�سم هنا �إذ �إن ال�شخ�ص ال ميكنه جمع القيم املتدنية يف �شخ�صه
�إىل جانب حتقيق الأهداف الإن�سانية العالية..
تكمن �أهم ّية الإبداع كما يقول (هارول �أندر�سون) :يف كونه عمل ّية
�إنتاج ت�شهد ك ّل حلظة من حلظاتها والدة جوهرة ذات قيمة �آنية ،لي�س
ذلك فح�سب بل تكمن الأهم ّية يف كون الإب��داع �ضرورة من �ضرورات
احلياة ..لقد حدد العلماء عوامل م�شجعة على الإب��داع ،كان �أبرزها
عدم توفر البيئة املنا�سبة لنمو العمليات الإبداعية مثل الت�شجيع وغياب
الدعم وعدم التقدير لأهمية العمل الإبداعي ،فكل هذا ي�ؤدي يف نهاية
الأمر �إىل موت احلما�س وهناك يكمن مقتل االبداع حيث تلقى التبعات
يف هذه احلالة على الآخرين والبيئة املحيطة باملبدع الذين مل ي�ستطيعوا
�أن ي�ساعدوا يف حتقيق التوازن الذي حتدثنا عنه بني �ضفتي املعادلة
وهي الأنا مقابل الآخرين..
كل هذا يقودنا للحدث عن كارثية غياب الت�سامح يف حياة املبدعني،
حيث ت�سببت اخلالفات الزوجية يف انتحار البع�ض ،كما دفع غياب
التقدير بع�ضهم الآخر �إىل العزوف عن العمل ،بل �إن بع�ض املبدعني
الذين اختلت لديهم هذه املعادلة قاموا بحرق نتاجهم الإبداعي كنوع
من االنتقام وغياب الت�سامح بني العقل واجل�سد �أو بني الأنا والآخرين،
�أو بني العقل الباطن والأنا ..ال�شك �أن مكارم الأخالق من مقومات العمل
الإبداعي وا�ستناد ًا �إىل هذا �سرنى �أن الكتاب يو�صفون ب�أ�صحاب احل�س
املرهف ،والرهافة تت�صل بال�شفافية والت�سامح وا�ستيعاب الآخ��ر من
�أجل خريه العام الذي يتكفل الإبداع بتحقيقه عرب عملية معقدة و�صعبة
تتطلب الكثري من اجلهد وال�صرب الذي يقوم به ال�شخ�ص للو�صول �إىل
نتيجة ت�ستحق الت�سجيل يف التاريخ.
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حكايات م�سافر
الدكتور حمد بن �صراي

�سفرة تورينو الثانية

اجلزء الأول

و�صلنا مطار ميالنو .وهو مطار ف�سيح
جميل نظيف ،وهناك التقينا بالأ�ستاذ
�سعيد ها�شم من هيئة ال�شارقة للكتاب،
والأ�ستاذة �شيخة املطريي ،وعدد ًا من
الزمالء ،وبطبيعة احلال كان االنتظار،
فم ّنا َمن ين�شغل بهاتفه ،وم ّنا َمن يرقب
الب ّوابة ،وم ّنا َمن يتج ّول متملم ًال منتظر ًا
االنطالق من املطار .ثم جاء الفرج و ّمت
الإعالن عن االنطالق فانفرجت الأ�سارير،
وان�شرحت ال�صدور .ومع امل�شي �إىل مواقف
احلافالت ال�صغرية ،وبربودة اجلو ف�إذا
بنا نتهادى حتى انطلقت بنا احلافالت �إىل
الفندق يف ميالنو .وهو فندق رائع.

معي .ووافقتُ بطبيعة احلال
يف مو�ضوع نّ
-1ً
كانت م�شاركتي يف معر�ض الكتاب على هذه الدعوة نظرا لأه ّم ّية امللتقى،
الدويل يف نيودلهي يف �شهر يناير ممتعة ،ونظر ًا العتزازي بهذه امل�شاركة.
وك ّنا قد عرفنا عن اال�ستعداد مل�شاركة
ال�سفر و�أهواله:
هيئة ال�شارقة للكتاب يف املعر�ض الدويل
وتق ّرر �سفري يف �صباح يوم الأربعاء
للكتاب يف تورينو ب�إيطاليا يف �شهر مايو
حتط  8مايو ،وهو يوافق اليوم الثالث من �شهر
من عام  .2019وفع ًال مل تكد الهيئة ّ
الرحال من م�شاركتها يف معر�ض نيودلهي رم�ضان .ويجب �أن �أكون يف املطار مع
حتى ا�ستع ّدت للرحيل للم�شاركة يف معر�ض ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف �أو ال�سابعة
تورينو .وقد ذكرنا �سابق ًا �أنّ معار�ض الكتب �صباح ًا .وفعال خرجتُ من ر�أ�س اخليمة
الدولية يف باري�س و�ساوباولو ونيودلهي بعد �صالة الفجر .وق�ضيت �أغلب وقتي يف
العال النوم حتى و�صلنا مطار بي ،وهناك التقيت
كانت من �أكرب و�سائل التوا�صل مع مَ
اخلارجي وتقدمي ثقافتنا وفكرنا وتراثنا بال�صديق العزيز ال�شاعر عبداهلل الهد ّية.
للآخرين .ويف نهاية �أبريل ا�ستلمتُ ر�سالة ومع احلديث وال�سوالف م ّر الوقت ،و�إذا
�إىل املعر�ض:
من هيئة ال�شارقة للكتاب تدعوين للم�شاركة بنا يف الطائرة ،ومبا �أنّ التعب قد �أخذ م ّنا
من املق ّرر �أن نقيم يف الفندق ِلليلة
التب�سط
يف معر�ض تورينو ،وتكليفي ب�إلقاء حما�ضرة م�آخذه مننا جزء ًا كبري ًا من الوقت حتى واحدة ،وبطبيعة احلال ما كان لنا ّ
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يف الإقامة ،و�إذا الوقت مي ّر ،وقد �أخربنا
الأ�ستاذ �سعيد �أ ّننا �سوف نغادر الفندق مع
ال�ساعة اخلام�سة وال ّن�صف �صباح ًا .ويف
البهو مل �أ َر �سوى عبداهلل الهد ّية ،ف�شربنا
القهوة ،ووجدتُ يف الركن تفاح ًة خ�ضراء
بد�أتُ بتقطيعها مبلعقة �صغرية� ،أكل منها ثم
يقطع عبداهلل الهد ّية له قطعه من الت ّفاحة
�إىل �أن و�صل بق ّية الزمالء
الذين و�صلوا قبلنا من مطار
�أبوظبي ،وهم الدكتور حبيب
غلوم ،والأ�ستاذ �سلطان
العميمي ،والأ�ستاذ �سعيد
حمدان ،والأ�ستاذ نا�صر
الظاهري ،وبعد انتظار الب ّد
منه ،غادرنا �إىل ّ
حمطة قطار
ميالنو .ومن الغريب �أ ّننا
ا�ستيقظنا يف حدود ال�ساعة
الرابعة وال ّن�صف �صباح ًا،
ّثم ن�سافر عرب القطار �إىل
تورينو ،ومن ّ
حمطة قطاراتها
نتجه �إىل معر�ض الكتاب
مبا�شرة .وخرجت الب�س ًا
كندورتي ،وو�صلنا �إىل ّ
حمطة
قطارات ميالنو مب ّكرين،
وموعد �سفرنا هو � 8صباح ًا.
وبد� ْأت وجوه الزمالء تتغيرّ ،
وتتب ّدل ح�سب الأجواء ،وطول
االنتظار ،فما كان من الأ�ستاذ
�سعيد حمدان �إال �أن �ض ّيفنا
ببع�ض ال�سندوي�شات ثم بع�ض
القهوة .ولوال �أنّ �أفواهنا
بد�أت تن�شغل بالأكل الن�شغلنا
بالتّذ ّمر والت�شاكي.
ّثم جاء الب�شري
باالنطالق ،وهكذ ًا ك ّل م ّنا
ي�سحب حقيبته يكاد رّ
يتعث
بها ،وكانت قاطرتنا يف
�آخر القطار ،وهذا ما زاد
عناءنا ثم علينا �أن نرفع
حقائبنا ثم ن�ضعها يف �أماكن
munrakae

حم ّددة للحقائب .ويف الوقت املح ّدد
حت ّرك القطار ،وبد� ْأت �سرعته تتزايد حتى
بلغت  300كم يف ال�ساعة ،واحلمد اهلل �أنّ
خال من الرادارات و�إال �أثقلتْنا
الطريق ٍ
احل�سابات .وكان ك ّل واحد م ّنا له كر�س ّيه
املخ�ص�ص له .وكان بجانبي الأ�ستاذ �سعيد
ّ
حمدان .وو�صلنا ح�سب الوقت بال�ضبط،

وهناك �أي�ض ًا انتظرنا ،وانتظرنا ،وانتظرنا
وحت ّركنا من �شارع �إىل �شارع ،وت�شاكينا،
تذ ّمرنا حتى جاءتْنا احلافالت ترتى،
وانطلقت بنا يف �شوارع تورينو �إىل �أن
ْ
و�صلنا املعر�ض ،وتفاج�أنا بكرثة الزائرين،
وبعد �أخذ ور ّد �سمحوا لنا بدخول املعر�ض
�إذ كانت معنا ن�سخ من �أذونات الدخول.
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نوافذ
وكان جناح ال�شارقة يف الواجهة ،جميل ،ورائع ،ومتلألئ يعلوه ع َلم
الدولة ،و�صورة �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة حفظه اهلل ،و�صاحب
ال�سمو حاكم ال�شارقة رعاه اهلل .وهم ،هم �أ�صدقا�ؤنا من منت�سبي
ومنت�سبات معهد ال�شارقة للرتاث .ومع الأ ّمهات والزميالت احل ّناء
والقهوة ،والتمر ،واحللويات ،والبخور ،وماء الورد يف املر�ش.
والتقينا هناك بالأ�ستاذ �أحمد بن ر ّكا�ض العامري ،رئي�س هيئة
ال�شارقة للكتاب ،والفاعل ال ّن�شط ،وامل�شرف على هذا املعر�ض بك ّل
جدارة واقتدار.
بداية اجلل�سات:

و�أول ندوة كانت يف متام ال�ساعة  12ظهر ًا ،حول امل�شهد
الإبداعي اجلديد يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،ق ّدم فيها
الأ�ستاذ عمر البو�سعيدي والأ�ستاذة علياء ال�شام�سي ب�شهادتهما
عن عالقتهما بالكتابة الأدبية وفنون ال�صورة .و�أدارت الندوة
املبدعة الأ�ستاذ �شيخة املطريي .ثم تلتْها ندوة ثانية بعنوان :طرق
الكتب ،ودور الكتاب يف التبادل والتفاعل بني ال�شعوب� ،شارك
فيها الأ�ستاذ حبيب يو�سف ال�صايغ ،الأمني العام لالحتاد العام
للأدباء والكتاب العرب ،ورئي�س جمل�س �إدارة احتاد كتّاب و�أدباء
الإمارات ،والأ�ستاذ �سعيد حمدان الطنيجي ،مدير �إدارة الن�شر يف
دائرة الثقافة وال�سياحة ب�أبوظبي ،و�أدار الندوة الكاتب واملرتجم
وال�صحفي الإيطايل �إرن�ستو فرييرو.
ما �أتعب التعب:

28

العدد - 2019 /07 - 506 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

نحن مبجموعنا ك ّنا متعبني ،مرهقني ،قد بلغ م ّنا التعب
مبلغه ،بعد ا�ستيقاظنا مب ّكرين ،ثم راحلني م�سافرين ثم م�شاركني
وحا�ضرين .وبعد تلك ال ّندوة تداعت نفو�سنا لل ّذهاب �إىل الفندق،
وفع ًال و�صلنا �إىل املكان ،وهو فندق كبري ،مجَُ َّدد ،مع ذلك فيظهر
عليه ال ِقدم يف بع�ض �أجزاء غرفه ،وح ّماماته ،ومنا�شفه .وله بهو
مظلم ل�سواد ورماد ّية الألوان فيه .ومن ح�سن ّ
احلظ �أنّ حقائبنا قد
�سبقتْنا �إىل الفندق.
م�شي على تعب:

و�إذا بالأ�ستاذ �سعيد والأ�ستاذ نا�صر الظاهري يقوالن« :تراكم
�إن رقدتوا من احلني� ،ستتعبون �أكرث .واحلل �أن ن�ص ّلي ثم نخرج
ّ
نتم�شى» .و�أنا الوحيد الذي جتاوبتُ معهما .وفعال يف متام ال�ساعة
اخلام�سة وال ّن�صف خرجنا من الفندق ّ
نتم�شى ،تت�سابق �أقدامنا مع
ً
�شاب طويل،
�أج�سادنا ،و�إذا بنا ندخل حملاّ نظيفا ،ومرتّبا ،وفيه ّ
ويتك�سر يف ك ّل
يتح ّرك مثل عالمة اال�ستفهام ،يتمايل مينة و ُي�سرةّ ،
�شيء ،يبيع الب�ضاعة من بع�ض املالب�س والعطورات واحلاجيات
الأخرى .وبد�أنا باحلديث معه ،وهو يتح ّدث الإجنليز ّية ،وهو مع
لطافة وظرافته �أمني يف بيعه ،وا�شرتينا بع�ض العطورات ،خا�صة
الأ�ستاذ �سعيد ،فهو مغرم بالعطور .ثم ن�صحنا �إن �أردنا ال َع�شاء �أن
نذهب �إىل مطاعم مع ّينة ز ّودنا بعناوينها.
و�أخذنا ّ
نتم�شى ،وكان الأ�ستاذ نا�صر يبحث عن مالب�س م�ص ّنعة
من الكتّان ،والأ�ستاذ �سعيد يبحث عن العطور ،و�أنا �أبحث عن
نف�سي .ويف حقيقة قد �أ�ضعنا الدرب ،وتهنا يف �أز ّقة البلدة املت�شابهة.
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حتى ا�ستع ّنا بالعم جوجل الذي �أر�شدنا �إىل �أحد املطاعم الثالثة،
وهو مطعم تقليدي ،قدمي ،وجل�سنا ،وطلبنا ع�شاءنا ،و�أنا تو ّرطت
فطلبت ِر َي�ش غنم ،وكنت �أظ ّنها مثل املعتادة ،ف�إذا بها مق ّلبة يف
دقيق غريب ،املهم �أكلتُه على م�ض�ض .وبعد �أن �شبعنا� ،أو على الأق ّل
هكذا كان يبدو يل ،رجعنا �إىل الفندق بعد �أن م�شينا نحو ًا من ع�شرة
كيلومرتات .ومل �أكد �أ�صل غرفتي حتى متدّدتُ على ال�سرير ال �ألوي
على �شيء .ويف �صباح يوم اخلمي�س ،وبعد ال�صالة ،واال�ستحمام
ذهبت لتناول �إفطار ال�صباح ،ووجدت يف املطعم ال�شاعر عبداهلل
الهد ّية .وظللتُ �أبحث مل ّدة ربع �ساعة عن �أكل منا�سب فلم �أجد �سوى
ك�سرات من خبز وبي�ض بارد برودة الثلج.
�إىل معر�ض اليوم:

املهم تناولنا فطورنا ّثم اجتهنا �إىل البهو لنتج ّمع ثم لنذهب
ّ
ً
�إىل املعر�ض كالعادة .وحني و�صولنا ر�أينا �أفواجا من الب�شر تزدحم
على ب ّوابات املعر�ض ،ويف طوابري طويلة ،وكنت الب�س ًا الكندورة
والغرتة والعقال .وبد�أ اليوم بندوتني لل ّنا�شرين ،وذهبت مع الزمالء
الأ�ستاذ نا�صر ،والأ�ستاذ �سعيد ،وال�شاعر الهد ّية نتج ّول يف �أرجاء
املعر�ض ،فر�أينا العجب من كرثة الزائرينّ ،
املتعط�شني للمعرفة ،مع
كرثة املعرو�ض من الكتب للأطفال واملراهقني وال�شباب.
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حما�ضرتي وجل�سة اليوم:

ويف متام ال�ساعة الثانية ع�شرة والربع بعد الظهر بد�أ الأ�ستاذ
�سلطان العميمي يف احلديث عن الرتاث ِّ
ال�شعري يف الإمارات،
وكيفية االهتمام به من ِقبل الدولة ،وما هو دور �أكادميية ال�شعر
ال�شعراء ،ون�شر ِّ
العربي يف �أبوظبي يف تب ّني ّ
ال�شعر ال�شعبي .وقد
حاورتْه الباحثة الإيطال ّية پاوال كاريدي م�ؤ ِّلفة كتاب :عرب ال
نراهم .ويف احلقيقة كان حوار ًا جمي ًال و�صريح ًا� ،أبدع فيه الأ�ستاذ
�سلطان .ويف متام ال�ساعة الواحدة والن�صف �ألقيتُ حما�ضرتي
وكانت بعنوان« :من املراكز �إىل القوافل :رحلة عرب الزمن” حتدّثتُ
فيها عن الطرق العابرة للقارات قدمي ًا وحديث ًا �إ�ضافة �إىل طرق
القوافل التجار ّية ،و�أدار اجلل�سة ال�صحفي الإيطايل فيليبو الندي،
وح�ضر املحا�ضرة عدد ال ب�أ�س به من اجلمهور الإيطايل ،وهناك
وتلت
كانت ترجمة ج ّيدة للمحا�ضرة من العرب ّية �إىل الإيطال ّيةْ .
حما�ضرتي جل�سة ِ�شعر ّية �شارك فيها ك ّل من الأ�ستاذة خلود املعال،
والأ�ستاذ عبد اهلل الهدية ،وان�ضاف �إليهما الحق ًا الأ�ستاذ حبيب
ال�صايغ ،ب�إدارة :الأ�ستاذة �شيخة املطريي .بعدها غادرنا املعر�ض
�إىل الفندق ،وبعد �أخذ ا�سرتاحة لل�صالة ،التقينا م ّرة �أخرى يف
بهو الفندق� ،أنا والدكتور حبيب غلوم ،والزمالء احلبايب :الأ�ساتذة
نا�صر الظاهري ،و�سلطان العميمي ،و�سعيد حمدان.
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الأنا�شيد الوطنية العربية
عدنان حممد اخلواجة

�إن لكل بلد من بالد العامل جغرافيتها وت�ضاري�سها وطق�سها الذي ي�ؤثر يف طبيعتها ال�سياحية
والزراعية والغذائية ،والذي ينعك�س على طبيعة �شعبها وعاداته وتقاليده  ،وبالتايل ي�ؤثر على
ثقافته و�أدبه و�صناعته كما على فنونه ومو�سيقاه التي متيزه عن غريه من ال�شعوب املختلفة .
لهذه الأ�سباب نرى البلدان العربية �أي�ضاً تختلف بالت�ضاري�س يف اجلغرافيا على امتداد الوطن
العربي وتختلف يف بع�ض العادات والتقاليد والأمزجة والثقافات والفنون ولكنها تكمل بع�ضها
البع�ض .

ومن هذه الفنون املو�سيقى ،ومن هذه املو�سيقى ال�شعر والغناء
 ،ومن هذا الغناء الأنا�شيد الدينية والوطنية .والن�شيد هو كالم
�شعري من بحر �شعري تفعيالته ق�صرية و�سريعة حتمل معاين
تتعلق بتاريخ هذا البلد �أو ذاك من فخر وبطوالت و�أجماد لذلك
ال�شعب �أو لزعمائه  .ونبد�أ مو�ضوعنا من عام  1440هـ من املدينة
امل��ن��ورة على �صاحبها – ال�صالة وال�سالم – حني و�صل �إليها
ا�ستقبله �أهلها بالزغاريد والغناء على م�شارف البلد  ،وكان الن�شيد
الذي ال يزال كالمه ُيغ َنى �إىل الآن وهو :
مــن ثنـ ــيات ال ـ ـ ـ ــوداع
طلـ ـ ـ ـ ــع البــدر علـ ــينا
مـ ــا دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هلل داع
وجــب ال�شـ ــكر عل ــينا
جـئـت بالأم ــر املط ــاع
�أي ـ ـ ــها املبـ ــعوث ف ــينا
مرحب ـ ـ ـاً يا خيـ ــر داع
جئت �شـ ــرفت املدينة
ثم توالت الأي���ام وال�سنوات وت��ط��ورت الأم���ور وب��رع امل�ؤلفون
وال�شعراء يف الق�صائد الدينية واملديح ،و�أ�صبح هناك ملحنون
30

وعازفون ومغنون لهذه الق�صائد والأنا�شيد حتى و�صلنا �إىل بداية
القرن الع�شرين  ،وللحقيقة والتاريخ فقد برع امل�صريون يف هذا
املجال  ،وبرعوا بالفنون ب�شكل عام من م�سرح و�سينما و�إذاعة ثم
التلفزيون  ،ومن الفنانني ال�� ُرواد الذين جنحوا يف هذا امل�ضمار
املو�سيقار اخلالد ال�شيخ �سيد دروي�ش  ،ورغم �أنه مل يع�ش �إال واحد ًا
وثالثني عام ًا �إال �أنه �أبدع يف ما يقارب ال � 300أغنية �شعبية وخم�سة
ع�شر مو�شح ًا وع�شر م�سرحيات وخم�سة ع�شر ن�شيد ًا وطني ًا كان
من �أهمهم الن�شيد الوطني مل�صر ( :ب�لادي بالدي  ...لك حبي
وف�ؤادي) ،الذي حلنه �أثناء ثورة عام  1919م بقيادة الزعيم �سعد
زغلول  ،وحلن �أي�ض ًا ن�شيد (قوم يا م�صري م�صر دامي ًا بتناديك ...
مكانكم
خذ بن�صري ن�صري دين واجب عليك)  ،ون�شيد (بني م�صر
ُ
تهيا  ...فهيا �شيدوا للمجد هيا)  ،ون�شيد �سعد وغريه من الأنا�شيد
 .ثم رحل ال�شيخ �سيد دروي�ش و�صعد بعده مو�سيقار الأجيال حممد
عبد الوهاب  ،الذي حلن يف مقتبل العمر ن�شيد العلم الذي يقول
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يف مطلعه�(:أيها اخلفاق يف م�سرى الهوى � ...أنت رمز املجد عنوان
الوفاء)  .ثم توالت الأيام وجاءت ثورة  23يوليو التي كانت حافز ًا
لل�شعراء والكتاب وامل�ؤلفني وامللحنني واملطربني واملطربات لإبداع
الكثري والكثري من الأنا�شيد والأغاين الوطنية والو�صفية  ،ونذكر
منهم املو�سيقار حممد عبد الوهاب واملو�سيقار ريا�ض ال�سنباطي
واملو�سيقار حممد املوجي واملو�سيقار كمال الطويل واملو�سيقار بليغ
حمدي واملو�سيقار �سيد مكاوي واملو�سيقار حممد فوزي  .نذكر لعبد
الوهاب ع�شرات الأنا�شيد الرائعة مل�صر وفل�سطني  ،ومن هذه
الأنا�شيد التي �أن�شدها مل�صر (�أق�سمت با�سمك يا بالدي فا�سلمي ...
حماك لتنعمي) ،ولفل�سطني حلن ق�صيدة (�أخي
�أق�سمت �أن �أحمي ِ
جاوز الظاملون املدى  ...فحق اجلهاد وحق الفدا)  ،وحلن ق�صيدة
ال�شاعر نزار قباين (�أ�صبح عندي الآن بندقية � ...إىل فل�سطني
خذوين معكم) التـي غنتها كوكب ال�شرق �أم كلثوم وعبد الوهاب
�أي�ض ًا .وحلن املو�سيقـار فريـد الأطر�ش الكثري من الأغاين الوطنية
منها ن�شـيد (املارد العربــي) ،كما حلن ن�شيد مدح فيه ال�شيخ زايد
رحمه اهلل � .أما املو�سيقار العبقري ريا�ض ال�سنباطي فقد حلن
ن�شيد (الطريان) لأم كلثوم ون�شيد (ثوار) ون�شيد (بغداد) ون�شيد
(ب�إ�سم مني) ون�شيد (راجعني بقوة ال�سالح) � .أما املو�سيقار حممد
املوجي فقد حلن �أول �أحلانه لأم كلثوم بن�شيد (يا م�صر �إن احلق
جاء) وهو �شعر �أحمد رامي  ،ون�شيد (حققنا الآم��ال)  .بالن�سبة
للمو�سيقار كمال الطويل فقد حلن الن�شيد العظيم لأم كلثوم
(واهلل زمان يا �سالحي) الذي كان الن�شيد الر�سمي مل�صر � .أما
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امللحن بليغ حمدي فقد حلن ن�شيد (�إنا فدائيون) لأم كلثوم  ،و�أما
املو�سيقار �سيد مكاوي فقد حلن �أغنية وطنية بديعة وهي ( :الأر�ض
بتتكلم عربي)  ،وحلن امللحن حممد فوزي ن�شيد (ق�سما بالنازالت
املاحقات) الذي �أ�صبح الن�شيد الر�سمي لدولة اجلزائر  .ثم ن�أتي
�إىل بالد ال�شام فرنى الكثري من ال�شعراء الذين �أغنوا الكثري من
الق�صائد احلما�سية التي �أ�صبحت �أنا�شيد رائعة ترددها �شعوبها
منها ن�شيد (حماة الديار  ...عليكم �سالم) وهو الن�شيد الر�سمي
ل�سوريا من ت�أليف ال�شاعر خليل مردم بك  ،ون�شيد (بالد العرب
�أوط��اين) من �شعر ال�شاعر فخــري البارودي  ،ون�شيـد (يف �سبيل
املجد والأوطان  ...نحيا ونبيد) �شعر ال�شاعر احللبي عمر �أبو ري�شة
 ،ون�شــيد (نحن ال�شباب  ..لنا الغ ُد) من �شعر الأخطل ال�صغري
اللبناين ب�شارة اخلوري  ،ون�شيـد (موطنـي موطنـي) �شعر �إبراهيم
طوقان  ،وكل هذه الأنا�شيد من تلحني الأخوين فليفل اللبنانيني .
ومن لبنان �أي�ضا ا�ستمعنا �إىل الق�صيدة الوطنية (لأجلك يا مدينة
ال�صالة �أ�صلي) تلحني الأخوين رحباين وغناء ف�يروز  .ونتذكر
�أي�ضا الن�شيد العظيم (اهلل �أك�بر فوق كيد املعتدي) ال��ذي حلنه
املو�سيقار حممود ال�شريف �أثناء الإعتداء الثالثي على م�صر �سنة
1956م والذي تذيعه �أغلب الإذاعات العربية  .ثم ننتقل �إىل دولة
الإمارات العربية املتحدة ون�شيدها الر�سمي (عي�شي بالدي  ..عا�ش
احتاد �إماراتنا) الذي حلنه املو�سيقار �سعد عبد الوهاب  .وختام ًا
نتذكر الأغنية الوطنية (بطل العروبة يا زايد) التي حلنها وغناها
املو�سيقار فريد الأطر�ش حتية وحمبة بال�شيخ زايد طيب اهلل ثراه .
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�أبو بكـر الرازي
احل�ساد
طبيب الفقراء الذي قتله
ّ

يقع كتاب (احل��اوي يف الطب) للرازي
يف ثالثني ج��زء ًا ،ورمب��ا كانت حمتوياته هي
حمتويات مو�سوعة يف الطب جمعت كل املعارف
التي تو�صل �إليها العقل الب�شري يف الطب حتى
تاريخه لقد اطلع ال��رازي على معارف الأمم
ال�سابقة يف الطب ،و�أ�ضاف عليها الكثري ،وكان
حر التفكري دقيق املالحظة� ،شرح يف احلاوي
وجهات نظره يف الأمرا�ض وجتاربه العالجية..
وبطلب من الوزير (�أبي القا�سم بن عبد اهلل)
كتب الرازي كتاب ًا �سماه ( برء ال�ساعة) ناق�ش
فيه خمتلف الأم��را���ض ..وك��ان �سبب ت�أليف
هذا الكتاب �أن جمع ًا من الأطباء قد زعموا
يف ح�ضرة الوزير �أبي القا�سم يف �إحدى املرات
�أن عالج الأمرا�ض يحتاج لوقت طويل ولكن
الرازي خالفهم يف ذلك..
فقد �أكد �أن الكثري من الأمرا�ض ميكن �أن
ت�شفى يف �ساعة واحدة ،و�أن ..ادعاء الأطباء
�أن تلك الأمرا�ض يحتاج عالجها لوقت طويل
�سببه اجل�شع وا�ستنزاف �أموال املر�ضى..
عند ذلك طلب الوزير منه �أن يكتب كتاباً
بهذا املعنى فكان كتاب (برء ال�ساعة) لقد كان
الرازي يجرب عقاقريه التي ي�صنعها ملقاومة
الأمرا�ض على احليوانات ومن ذلك ي�ستخل�ص
النتائج ويطبقها على الب�شر..
�إن حممد ب��ن زك��ري��ا ال���رازي ه��و �أعظم
الأط��ب��اء على الإط��ل�اق يف ت��اري��خ احل�ضارة
32

د .طالب عمران

العربية الإ�سالمية ،كان �إن�ساين النزعة ي�شفق
على معاناة مر�ض الفقراء ،وي�ساعدهم يف كل
حمنهم ..يطعم اجلائع وي��داوي املحتاج بال
مقابل..
ً
كان يف�ضل العالج بالأع�شاب وكتب كتبا يف
ذلك من �أهمها ( كتاب القولنج ) ..وو�ضع
الن�صائح يف كتب ال��ط��ب��خ ..وو���ص��ف �إع���داد
الباذجنان والب�صل واخليار ..واملربيات ..كان
يهتم ب�أثر عوامل اجل��و على الإن�سان ،وعلى
�إ�صابته باملر�ض ،وين�صح بدخول الهواء النقي
وال�شم�س �إىل البيوت ،كما ن�صح بالريا�ضة
واالغت�سال والنظافة الدائمة..
وك��ث�ير ًا م��ا يعج جمل�سه ب��ط�لاب العلم،
ون�سمع مثل احلوار التايل بينه وبني طالبه:
هل نبد�أ با�ستقبال املر�ضى يا �سيدي؟
ن��ع��م ي��ا ح�����س��ن� ..أدخ��ل��ه��م ب���ال���دور على
الرتتيب وانتبهوا جيد ًا ملا �أفعله..
حا�ضر يا �سيدي..
انتبهوا يا �أبنائي للنا�س حاولوا فهم ما
يفكرون به وال ت�سايروهم وهم يف اخلط�أ..
ويدخل بع�ض املر�ضى:
تف�ضل يا �شيخ� ..أنت معه.؟
نعم ..هو والدي..
تف�ضال..
�آه� ..أ�شعر بوجع يف �أ�سفل بطني يا �سيدي،
�إنه م�ستمر..

هل �أح�ضرت عينة من (البول)؟
نعم يا�سيدي ،هاهي..
�آه ..يبدو �أنك تعاين من احلمى �أي�ض ًا..
نعم� ..إنها ت�أتيني متقطعة �أكاد �أفقد معها
الوعي..
�أت�شعر ب�أمل هنا؟
�آه ..نعم..
ً
عندما تبول ي�أتي البول متقطعا.؟
نعم ..و�أ�شعر ب�أمل فظيع..
يا ع��م� ..س�أعطيك بع�ض ال�شراب املدر
للبول ،قد ي�سقط احل�صى من مثانتك ..هه..
�أعطني تلك القارورة يا ح�سن..
هاهي يا �سيدي..
تف�ضل ي��ا ع���م ..اخ��ل��ط ن��ق��اط�� ًا م��ن هذا
ال�شراب مع ك�أ�س من املاء كرر ذلك عدة مرات
يف اليوم �سيزول الوجع وتتخل�ص من م�سبباته
بعون اهلل..
�شكر ًا لك يا �سيدي..
�أدخل املري�ض التايل يا ح�سن..
حا�ضر يا �سيدي..
« �س�أترك ا�ستف�ساراتكم الآن وبعد �أن
ننتهي من معاينة املر�ضى ميكنكم ط��رح �أي
�س�ؤال»..
ويدخل مري�ض �آخر:
ال�سالم عليكم ..هاهي زجاجة البول..
وعليكم ال�سالم ..تبدو متعج ًال..
munrakae
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�ستكت�شف م��ر���ض��ى ي��ا���س��ي��دي م��ن ه��ذه
الزجاجة ..تف�ضل..
مم ت�شتكي يا رجل؟
ت�ستطيع معرفة مر�ضى ،مل��ا تنظر �إىل
حمتويات الزجاجة بعد..
�أن��ت ت�شكو مر�ض ًا يف العيون �إن��ه الرمد
�أعطه يا ح�سن زجاجة �صغرية من على الرف
هناك �إنها قطرة م�ستخل�صة من �سائل الليمون
املمدد..
كيف ومل تنظر �إىل الزجاجة؟
لأن البول ال عالقة له بوجع العينني ميكنك
الذهاب..
خرج املري�ض وهو يدمدم:
« كيف ؟ غريب �أمر طبيبنا اليوم� ،أهمل
الزجاجة ..ولكن كيف؟ «
�أرجوك يا �سيدي ف�سر يل الأمر ..مل يبد
الرجل مقتنع ًا بالعالج..
�آه �أي��ه��ا الأب���ن���اء ع��ن��دم��ا �أت��ع��اط��ى مهنة
الطب،قررت بيني وبني نف�سي �أن ال �أ�س�أل �شيئ ًا
ب��ع��د ت�سلمي �أن��ب��وب��ة البول ..وقد �أظهر
يل

munrakae

النا�س االح�ترام والإع��ج��اب ..ولكن لأنني ال
�أنظر �أحيان ًا �إىل �أنبوبة البول يبدو ك�أن النا�س
ال ي�صدقون معرفتي باملر�ض..
كيف ؟ هذا غري منطقي..
بالطبع يا ح�سن هكذا عودهم الدجالون
اال�ستدالل �إىل املر�ض عن طريق البول فقط
وهذا لي�س �صحيح ًا..
تفرت�ض العامة بذلك �أن يكون الطبيب
�ساحر ًا ،وهذا غري منطقي..
�أ�صلح اهلل الأطباء الذين �سبقونا� ،أخذوها
ع��ن �أب��ي��ق��راط وج��ال��ي��ن��و���س � ..أق�����ص��د فكرة
اال�ستدالل عن املر�ض بالبول ،لن �أ�سمح لنف�سي
بال�سكوت على هذه ال�شعوذة..
كلنا معك يا �سيدي ..الطب مهنة مقد�سة،
ر�سالتها �إن�سانية ولي�س ك��ل مم��ار���س للطب
طبيب ًا..
يجب مراقبة الأطباء جيد ًا والت�شدد يف
منحهم الإذن مبمار�سة املهنة..
�أع����رف ب��ع�����ض ه�����ؤالء ي��ر���س��ل��ون ال��ر���س��ل
واجلوا�سي�س لل�س�ؤال ع��ن املري�ض ودرا���س��ة
و�ضعه قبل �أن ي�ستقبلوه ،ليظهروا مبظهر
العارف ال�ساحر..
�إنها اخلديعة بعينها �ساحمهم اهلل..
***
ل��ق��د ا���س��ت��ط��اع ال�����رازي ب��ف�����ض��ل ت�����ش��دده
وتالمذته �أن يك�شف العديد من امل�شعوذين
و�أجرب امل�س�ؤولني على الت�شدد يف �إعطاء الإذن
مبمار�سة الطب ..بل و�أدخل نظام االمتحانات
لطلبة ال��ط��ب ..الذين ك��ان عليهم �أن ميثلوا
�أمام جلنة من الأطباء القديرين ،و�إذا اجتازوا
امتحاناتهم �أمكن لهم ممار�سة املهنة..
وبعد م��وت ذل��ك الطبيب العظيم
ب�ست ���س��ن��وات فقط طبق نظام
االم����ت����ح����ان����ات ال���دق���ي���ق
و�إع����ط����اء الإج�������ازات
مل� �م ��ار�� �س ��ي م�ه�ن��ة
الطب..
ك � � � � ��ان
ال�������رازي
ي�����ب�����ث
روح

الأم���ل يف امل��ري�����ض ،وي��ق��وي فيه ح ّ��ب احلياة
وم��ق��اوم��ة امل��ر���ض وك��ان ذل��ك يجعل املري�ض
متفائ ًال ي�ساعد يف عالج مر�ضه وينجح يف كثري
من الأحيان..
***
ويف �أحد الأيام وكان الرازي يق�ضي �أيامه
الأخرية يف بيت �أخته خديجة ..بعد عودته من
ق�صر احلاكم وقد �ضربه على ر�أ�سه ممزق ًا
كتابه (يف ال�صنعة) ك��ان حزين ًا مت�أمل ًا مما
�آل �إليه احل��ال ،وقد �آذت��ه عقوبة حاكم الري
اجلائر ،تلك الق�صة املعروفة التي �سبق ان
حتدّثنا عن تفا�صيلها يف ف�صل �سابق  ،فبعد �أن
قدم الرازي كتابه (يف ال�صنعة) للحاكم و�أمر
له مبكاف�أة ،طلب منه حتويل الكتاب �إىل عمل
تطبيقي..
�أي حتويل كل نظريات الكتاب �إىل واقع..
وق���د ح���اول ال����رازي ج��ه��ده – رغ���م قلة
الإم��ك��ان��ي��ات امل��ت��اح��ة ل���ه – ت��رك �ي��ب امل ��واد
وتقطريها وحت��وي��ل العنا�صر �إىل مركبات
خمتلفة ،ولكنه مل ي�ستطع تطبيق ك��ل مايف
الكتاب..
فعاقبة احل��اك��م تلك العقوبة القا�سية،
فعاد �إىل �أخته ي�شكو من �آالم عينيه ورف�ض
�أن ي��ع��اجل��ه طبيب مل ي��ع��رف �أق�����س��ام العني
الت�شريحية ..وان���زوى يف بيت �أخته خديجة
يعاين الوحدة والأ�سى..
ويف �أح���د الأي����ام فتحت خ��دي��ج��ة ال��ب��اب
لطارق ملحاح:
نعم �أيها الرجل من تريد؟
�أري��د ر�ؤي��ة الطبيب ،ابنتي مري�ضة تكاد
متوت..
الطبيب متعب ال ي��ع��ال��ج �أح����د ًا يف ه��ذه
الأيام..
�سمعت �صوت �أخيها:
من يف الباب يا خديجة؟
بع�ض النا�س ي�س�ألون عنك..
ي�س�ألون عني وترتكينهم يف الباب؟
كما ت�شاء يا �أخي� ..س�أدعهم يدخلون..
ال�سالم عليك يا �سيدي..
وعليكم ال�سالم� ..أه ًال بك..
ادخلي يا ابنتي ..اقرتبي من الطبيب..
مري�ضة يا ابنتي.؟
نعم يا �سيدي� ..أ�شعر ب�ضعف �شديد ال �أكاد
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�أتوازن يف م�سريي..
�أعطني يدك لأرى نب�ضها ..ا�سمع يا �أخي
�أميكنك تركنا لبع�ض الوقت..
« ال ب�أ�س « ..
وخرج الرجل من الغرفة:
ً
ا�سمعي يا ابنتي مر�ضك لي�س ع�ضويا� ،أنت
ت�شتكني من �أمر ما الجتر�ؤين على البوح به..
وماذا �أفعل يا �سيدي؟ لو عرف �أهلي مبا
�أعاين لذبحوين..
�أنت عا�شقة؟ هل الرجل الذي تع�شقينه من
قبيلة �أخرى؟
ل�ست عا�شقة ي��ا ���س��ي��دي� ..إن���ه زوج���ي..
تزوجته على �سنة اهلل ور�سوله..
وكيف ؟ �أال يعرف �أهلك بذلك؟
كنت يف زيارة لقبيلة �أمي قبل �سنتني ،وقد
ر�آين ابن خايل الأكرب و�أحبني وطلبني للزواج
من والدتي ..وقد �أعطته �أم��ي وع��د ًا بذلك..
وك��ان �أب��ي وقتها ي��ح��ارب يف الهند م��ع جي�ش
اخلليفة وق��د بلغنا �أن��ه ق��ت��ل ..وبعد انق�ضاء
العدة زوجتني �أمي البن خايل ..ومل �أع�ش معه
�سوى �شهر واحد �إذ بلغني �أن �أبي مازال حي ًا
و�سيعود..
�أكملي يا ابنتي..
حاملا ا�ستقبلنا �أبي وكان يف �صحبته �شاب
طويل القامة عري�ض املنكبني قال يل:
عفراء هذا هو زوجك املقبل ..لقد منحته
موافقتي..
ومل جتر�ؤي على البوح ب�سرك لوالدك؟
ان��ه��ارت �أم��ي من اخل���وف ..ومل يبد على
والدي �أنه فهم �شيئ ًا ..وهو يدفع بال�شاب لي�ؤكد
�أنني �س�أتزوج ..دون �أن جتر�ؤ �أمي على �إخباره
بحقيقة ما جرى ..وتعقدت الأمور وبد�أت �أفقد
الوعي وتنعدم �شهيتي..
لي�س مر�ض ًا م��ا تعانني منه �أن��ه م�شكلة
مقلقة حلها بيد وال���دك ..ه��ه ..خديجة ..يا
خديجة..
نعم يا �أخي..
�أدخلي الرجل..
ودخل الرجل بهدوء:
ماذا يا �سيدي الطبيب هل اكت�شفت علة
عفراء ابنتي؟
من �أنت يا �سيدي؟
�أب يعاين من اخلوف على ابنته �أنا �أحد
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عباد اهلل املت�أملني يا �سيدي..
�أن���ت رج���ل ين�شد احل��ك��م��ة وال��ع��ق��ل �أت��ى
ليجربني..
ماذا تقول يا �سيدي؟
نعم يا �سيدي ،ابنتك بخري ورغم مظهرها
املتعب فق�صتها التي حكتها يل وال��ت��ي بدت
منطقية قلي ًال تبدو غري مرتابطة� ..أتعرف �أن
ابنتك متزوجة؟
متزوجة؟ كيف  .؟ ومل يخطبها �أحد بعد.؟
هكذا قالت يل وروت يل حكاية مل �أقتنع
بها فهي كما قالت ق�ضت �شهر ًا م��ع زوجها
ولكنها تبدو يل ع��ذراء مل مي�سها رجل ل�ست
�أدري ما الذي دفعها لتلك الق�صة ول�ست �أدري
�أي�ض ًا �سبب ا�صطحابك لها �إىل هذا البيت..
�آه ..يا �سيدي ..ال ت�ؤاخذين ..جئنا �إليك
نخترب حكمتك وعقلك وقد زعم النا�س �أنك
فقدت ر�شدك بعد �أن عاقبك املن�صور حاكم
الري..
قالت الفتاة بخجل بالغ :
�أرجوك يا �سيدي ال ت�ؤاخذنا ..مل نعرف �أن
عقلك يزن عقو ًال كثرية..
�ساحمكم اهلل..
همهمت خديجة وقلبها مليء بالقهر «»�آه يا
�أخي ..يعتقد النا�س �أنك جمنون»»
وي��خ��رج ال��رج��ل واب��ن��ت��ه ي��ج��ران خيبتها
وخجلهما ..ويطرق الباب ثانية:
ال�سالم عليكم..
وعليكم ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته ..نعم
ماذا تريد؟
جئت �أطمئن على حياتك يا �سيدي �أمل
تعرفني؟ �أنا ح�سن تلميذك القدمي..
ح�سن بن نعمة اهلل العب�سي� ..أ�شهر طبيب
يف الب�صرة..
ما بك يا �سيدي تبدو متعبا؟ً
�أتعبني النا�س و�سلوكهم ال�سيئ..
قالت خديجة حل�سن مت�أملة:
يظنون ب�أخي الظنون ..يعتقدونه خمبوالً
بعد �ضرب املن�صور حاكم الري له..
قاتل اهلل ذلك احلاكم الظامل ..مل يعرف
�أي ذنب اقرتفه ..بحق الإن�سانية وقد �أ�ساء
�إليك �أيها العامل الكبري..
�سامح اهلل النا�س ..مل �أ�سئ �إليهم يوماً،
ين�صب على عونهم وم�ساعدتهم يف
كان همي
ّ

عالج �أمرا�ضهم..
ً
ولن نن�سى ذلك �أبدا كنت قدوتنا و�ستظل
�أ�ستاذنا وكبرينا �أيها الأ�ستاذ الطبيب..
وهم�ست الأخ��ت ملتاعة وهي ترى ح�سن ًا
يته ّي�أ للرحيل بهذه ال�سرعة :
�صحته تتدهور ي��ا ح�سن ..نف�سه تعاف
الطعام ،يقطع وقته بقراءة القر�آن والكتابة ..
ي�سهر كثري ًا وي�شكو من �أمل عينيه.
ب���ودي �أن �أق�����ض��ي وق��ت��ي ق��رب��ه ،ا�ستمع
لن�صحه و�إر���ش��اده ،ولكن الواجب ي�ستدعيني
�أن �أذهب للبيمار�ستان الع�ضدي ،الذي كان له
الف�ضل الأول يف بنائه..
***
وتدهورت �صحة ال��رازي ..وق�ضى بهدوء
يف بيت �أخته ..وحني ع��اوده ح�سن �سمع بكاء
خديجة الذي يقطع القلب..
ً
رج�ل�ا �أع��ط��ى الكثري ،وقنع
ك��ان��ت تبكي
ً
ً
بالقليل  ،كان منوذجا فذا و�أحد �أعظم �أطباء
الإن�سانية على مر الع�صور..
ك��ان يتكلم م��ع��ي ،وف��ج���أة ت��وق��ف ،وحني
انتبهت ل��ه اعتقدته نائم ًا ،ولكن �صمته مل
يعجبني ،هززته فلم يتحرك كانت روحه خارج
ج�سده رحمه اهلل..
رحمه اهلل ..بد�أ النا�س يتدفقون لر�ؤيته،
وبعد قليل يح�ضر �شيوخ الأطباء هنا..
و�أين كانوا وهو يجرت �أيامه وحيد ًا معزوالً
يعاين ق�سوة احلياة وقلة الأ�صدقاء.؟
����س���احم���ه���م
اهلل ..مل ينتبهوا
�إىل �أن��ه��م فقدوا
�أعظم الأطباء..
�آه ..رح��م��ة اهلل
عليك يا �أ�ستاذي
ومعلمي..
�أت� ��ري� ��دي� ��ن
�شيئ ًا يا �سيدتي،
ل��ن �أب��خ��ل بعونك
�أبد ًا..
ق���������ض����ي����ت
غالب ّية �أيامي معه
 ،كيف �س�أ�ستطيع
احل����ي����اة ب���ع���ده؟
���س���أظ��ل يف ه��ذا
munrakae
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البيت ولن انتقل
�إىل مكان �آخر..
***
وت��رك��ت خديجة �أوراق ال���رازي املبعرثة
لبع�ض الوقت ،ثم جمعتها وو�ضعتها يف �صندوق
وو�ضعت فيه �أي�ض ًا كل �أ�شياء الرازي وحاجاته
وخمطوطاته املختلفة..
وم�� ّر ال��زم��ن ..وي���أت��ي ال��وزي��ر اب��ن العميد
لزيارة بيت الرازي القدمي يف الري..
ماذا تريد يا �سيدي؟ ملاذا ت�صر على ر�ؤية
�أ�شياء �أخي؟
ويهم�س لها �أحد املرافقني:
�إنه الوزير ابن العميد � ..إنه معجب ب�أخيك
وبعلمه..
وتتجول معه يف البيت:
هنا كان يكتب ..وهنا كان يقر�أ  ..وي�ضع
الكتاب على �صدره ،وحني يغفو يقع الكتاب على
�صدره في�ستيقظ ويعاود القراءة..
وما ذلك ال�صندوق امللقى هناك.؟
�إنه �صندوق به بع�ض �أ�شياء �أخي� ،أ�شياء
مهملة قد التهمك يا �سيدي الوزير..
�أميكن �أن �ألقي نظرة عليها؟
ال ب�أ�س..
« ما هذا� ..إنها �أوراق كثرية ..يبدو خطها
وا�ضح ًا»..
ويقر�أ ابن العميد:
« ك��ان �أب��و بكر بن ه�لال ي�شكو وجع ًا يف
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مو�ضع �أمعائه »..
�إنها �أوراق غري مهمة كما قلت لك..
ويتابع القراءة :
« و�صلني حممد بن عي�سى وعنده التهاب
يف مف�صل ال�ساق»..
منذ �سنوات طويلة �أحتفظ بهذا ال�صندوق،
كان يجب �أن �أحرق كل �شيء فيه..
ال يا �سيدتي� ،أح�سنت �صنع ًا باالحتفاظ
بهذا ال�صندوق� ،إن ما فيه يبدو قيم ًا متام ًا..
خذي هه ..هذه هي عدة �أكيا�س من النقود..
�أدفعها ل��ك ع��ن طيب خاطر مقابل تنازلك
عنه..
�سيدي ،هذا �أكرث من الالزم..
ب��ل ه���ذا �أق���ل بكثري مم��ا ي�ستحقه ه��ذا
ال�صندوق الذي يحوي كنوز العلم واملعرفة..
***
وجمع ابن العميد �أطباء بغداد وتالمذة
ال����رازي وط��ل��ب منهم �أن ي�صنفوا م��ن هذه
الأوراق ..املتناثرة كتاب ًا مفيد ًا ،يدر�س ويقر�أ
يف جمال�س الأطباء ..وهكذا انكبوا على عمل
ب��دا لهم يف البداية �صعب ًا ثم �أ�صبح ممتع ًا
مفيد ًا..
وبعد �أ�شهر خرج �إىل النور �أعظم كتاب
طبي مو�سوعي يف ذلك الزمان هو (احلاوي يف
الطب) ظل يدر�س يف �أوروبا ب�أجزائه الثالثني،
كنموذج فريد لكتاب طبي مو�سوعي �شامل،
جمع املعارف من �أبيقراط حتى الرازي..
مل ي��ت��م��ك��ن ت�ل�ام���ذة ال������رازي من
�أن ي�صنفوا الكتاب ت�صنيف ًا حمكم ًا
منطقي ًا كما �صنف هو �أعماله ال�سابقة،
بل جمعوه ح�سب اجتهادهم فكان كتاب ًا
�ضخم ًا كبري ًا..
ي�صف فيه الرازي بع�ض الأمرا�ض:
« كان عبد اهلل بن �سوادة فري�سة
حمى قوية كانت تعاوده كل �سنة و�أحيان ًا
كل يومني وكان ي�صحبها ارجتاف قليل..
فقلت �أن حالته ناجتة عن حمى املالريا
�أو عن د ّمل يف كلوته وبعد قليل وجدت
قيح ًا يف بوله ف�أخربته �أن عهد احلمى
قد وىل ..
ً
وو�صفت ل��ه م��دا للبول حتى �صفا
البول من القيح وبعدها و�صفت له دوا ًء
ناجع ًا« ..

***
�لا �ضخماً
خ��ل��ف ال������رازي ( )230ع��م ً
وت��رج��م��ات وخم��ط��وط��ات ���ص��غ�يرة تبحث يف
الطب والفل�سفة والفقه والكيمياء والفلك
والريا�ضيات والفيزياء..
ول��د ال����رازي يف مدينة ال���ري ع���ام 864
م وتويف عام  925م مقهور ًا منعز ًال بعد ظلم
حاكم الري له..
عدّه امل�ست�شرقون �أعظم �أطباء الإن�سانية،
و�أكرثهم �إميان ًا بالتجريب واملمار�سة وحتكيم
املنطق العلمي يف �أبحاثه ودرا�ساته...
امل�صادر واملراجع
الثورة اجلديدة يف العلوم (هارلو �شايلي) –
دار العلوم – بريوت 1959
ت���اري���خ ال��ع��ل��م  -ج����ورج ���س��ارت��ون – ال�ترج��م��ة
العرب ّية – القاهرة 1964 -
تاريخ احل�ضارة  -ويل ديورانت (الأجزاء 1-4-
 -)5-6-7القاهرة -
ح�ضارة امل�سلمني -غو�ستاف لويون – الهيئة
امل�صرية للكتاب �إحياء الكتب العربية -القاهرة 1956
ق�صة الكيمياء  -جورج لوكمان – بريوت – دار
العلوم 1967
ت��اري��خ الطب امل�صور �( -أوت���و ب��امت��ان وفيليب
هن�ش )
اب��ن جلجل – (طبقات الأط��ب��اء واحل��ك��م��اء )-
خمطوطات – مكتبة الأ�سد – دم�شق
�أثر العرب يف احل�ضارة الأوربية ( عبا�س حممود
العقاد) -دار ال�شرق – القاهرة -1951
�ص ّناع احل�ضارة العرب ّية – د .عمر الط ّيان –
فكر للرتاث بريوت 2002
تاريخ العلوم عند امل�سلمني– د .عمر ف��روخ -
1985
املوجز يف تاريخ العلوم عند العرب – د .حممد
عبد الرحمن مرحبا -طرابل�س – لبنان – 1978
w.c.DA – history.

A History of science -

Edition 1929 – Henry House – New York
– A History of science - Clifford D.Comer
Nation Book 2005 New York
Book and the silences in History – Marina
Frasca – Spade and Nick Jan dine 2000 Cambridge university Press 2000
The Book History Reader ( David Finkelstine – Alistair Mc clery - Rout ledge- 2000
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فل�سفة احلب
�سها جودت

قال لها :ـ �أنت زهرة الرنج�س
قالت له :ـ �أنت زنبق الليل
قال لها :ـ متى نلتقي؟
قالت له :ـ اذهب �إىل قمة جبل قا�سيون ،قف هناك ،نادين با�سمه،
حينذاك �سي�أتيك اجلواب راف ًال بالعذوبة وال�ضوء.
حمل معه زوادة من �أم ٍ��ل ،وم�ضى نحو اجلبل العنيد العتيد ،يف
بوهن يبلبل قوته،
البداية كان م�سرع ًا بخطواته ،روي��د ًا ،روي��د ًا �شعر ٍ
خفف من �سرعته متابع ًا ال�صعود.
ال�شم�س يف عليائها مبتهجة بجدائلها املت�سربلة على عرائ�ش الكون
بكل حيواته ،والعرق يرت�سم على جبينه مثل زخات ناع�سة ،ثم يزداد
غزارة بني جهد وجهد يف عملية ال�صعود ،من حتت �إبطيه ،من �صدره،
من ظهره� ،شعر ر�أ�سه ،ينهكه العط�ش ،مل يتزود بقارورة ماء ،مل يتزود
ب�صرة طعام ،كان هدفه الو�صول �إىل قمة اجلبل كما طلبت منه ،وكما
وعدها ،غري � ٍآبه بال�صعاب وم�شقة الو�صول ،دافعه الوحيد وعد ًا قطعه،
وم�شاعر متدفقة متطامنة قررت عنه ،بد ًال منه.
ال ي�ستدير نحو الوراء ،كيال يرى خلفه بيوت دم�شق اليا�سمني وقد
�أ�صبحت �أمام عينيه مثل نقاط �صغرية� ،سي�شعر حينها باخلوف والرتدد.
كالهما يعرفان بع�ضهما بع�ضا منذ زمن بعيد ،يعيد يف ذاكرته كل
اللقاءات ،ال يذكر �أبد ًا �أنه التفت نحوها ،كما هي مل تلتفت نحوه اطالق ًا،
ال ي�شعر �أنه فكر بها ،كما هي مل ت�شعر �أنها فكرت به ،نحو ال�ضيف التزام
امل�ضيف ب�ضيفه لي�س �أكرث من هذا ،مل يجد حتى نظرة �صغرية تنبي عن
م�شاعر ما ،كيف ح�صل هذا �إذن؟ ملاذا ا�ستيقظ يف داخله ذلك ال�شعور
امل�ضمر املخفي بعد تلك ال�سنني؟
36

كانت قريبة من قلب �أمه ،تتبادالن مودة ح�سن اجلوار ،وكانت �أمه
طبيبة مداوية بالأع�شاب ،هو يذكر زيارتها ما قبل الأخرية حني زارتهم
مودعة �إىل بلدٍ �آخر ،بلد يبعد �آالف الكيلو مرتات ،وهناك حيث احلرية
وال�ثراء �ستلتقي مبن خطبها قبل �أن ي�سافر� ،ستطري فوق املحيطات
والبحر املتو�سط� ،ستحط الطائرة يف مطار “�شيكاغو” �ستجده يف
ا�ستقبالها ،يح�ضنها ،يقبلها ،يقدم لها �أ�ضمومة من زهر البنف�سج.
الوقت مييل نحو ال��غ��روب ،وال�صور ترتاك�ض يف خميلته راع�شة
مرجتفة ،مايزال الو�صول �إىل القمة يحتاج مزيد ًا من اجلهد وال�سرعة،
يح�س ب�شيءٍ من الربودة
قواه �أ�صبحت واهنة ،العط�ش يجفف ريقهُّ ،
ت�سري يف ج�سمه ،العرق يبلل مالب�سه ،يتبارد مع ن�سيمات هواء اجلبل
الالذعة ،يبحث عن ع�صا غليظة لغ�صن �شجرة ياب�س مرتوك يف العراء،
عبث ًا يبحث ،يتذكر �أغنية يحبها ،يحاول الغناء ،تخونه حنجرته اجلافة
من �شدة العط�ش ،تلمع يف ذهنه كلمة قالتها له قبل �أن ينفذ وعده يف
�صعود اجلبل:
ـ ال تن�س �أن تقول يارب..
ي�صرخ بال وعي:
ـ يارب
يردد ال�صدى كلمة يارب يف كل الأنحاء واالجتاهات ،يقف خا�شع ًا
من ترداد ال�صدى ،ي�شعر بالق�شعريرة تهز �أوتار روحه ،يعاود النداء مرة
�أخرى ،تردد خلفه كل حيوات الأر�ض املرئية وغري املرئية  :يارب
ترفل �شفتاه عن ابت�سامة �شفافة �أحبتها فيه ،ابت�سامة هو مل يعهدها
يف نف�سه منذ �أن كان طالب ًا جامعي ًا.
يتابع ال�صعود بقوة ثكلى يجرتها اجرتار ًا من قوى روحه وعاطفته
munrakae
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أدب وثقافة
ال�صادقة ،الظالم يبد�أ بالهيمنة على املكان،
وكل الأمكنة التي �أ�صبحت حتت كتف اجلبل،
�أ�ضواء خافتة تلمع من بعيد ،يجمع �أنفا�سه ب�شق
النف�س ،وعباءة الليل تلقي ب�سوادها الأخري على
الطبيعة ال�صماء منت�صف اجلبل.
يذكر �أنه يخاف من الوحدة ،من الظالم،
من ظهور حيوان ما ،يتلم�س ال�صعود بيديه زحف ًا
على ركبتيه ،مل يعد ي�ستطيع ال�سري على قدميه،
كيف فاته �أال يتزود بقارورة ماء؟ �س�أل نف�سه
ال�سعال الذي اجتاح �أوردة �صدره من الربد
الذي ع�ش�ش يف داخله �أوهنت قوته �أك�ثر ،لكنه
م�ص ٌر على الو�صول ،يريد �أن يكت�شف �سر تلك
الر�ؤيا التي حدثته عنها ،يريد �أن يعرف ما يخبئ
له قدره للأيام القادمة!!
يف حلظة ما داخ��ل �صمت الليل وبني خواء
اجلبل من احلياة ،يتكور على نف�سه ،كما تتكور
ال�صخرة على �إب��ط منحدر م��ا ،ويغط يف نوم
�أ�شبه ما يكون ب�إغماءة املري�ض.
ح�س
م��ع �أول ���ش��رارات الفجر ال��و���ض��يءُ ،ي ُّ
بحركة ما تداعب وجهه ،يفتح عيناه ب�صعوبة،
“يا�أهلل ،ماذا �أرى؟” قالها يف �سره
فرا�شة بي�ضاء بحجم كف اليد ترفرف من
ح��ول وج��ه��ه ،والعتمة تن�سحب روي���د ًا ،روي���د ًا،
ببطءٍ م�سرتيح ،وال�سماء تعلن عن بداية لنهار
جديد ،ينه�ض من جديد ،يالحق الفرا�شة التي
تطري �أمامه ن�شوانة بحلول ال�صبح اجلميل.
عند القمة ،يقف كبطل �أ�سطوري ،ينظر يف
كل اجلهات ،يرى العامل �صغري ًا دقيق ًا ،ويرى
ال�سماء ممتدة طو ًال وعر�ض ًا وعلى م ّد النظر،
�إنها الف�ضاء الوحيد الذي ال ميكن قيا�سه ،وال
معرفة خفاياه �إال بقدر ب�سيط.
ي�ستجمع قواه وي�صرخ:
ـ �أجبني �أيها القدر؟
ي�سمع �صدى ال�س�ؤال بال جواب
ي�صرخ بقوة �أكرث:
ـ �أجبني �أيها القدر؟
يعيد ال�صدى ���ص��وت ���س���ؤال��ه مرجتف ًا بال
جواب �أي�ض ًا
ي�صرخ بكل ق��وت��ه ال��ت��ي ا�ستجمعها ك�آخر
مرحلة:
ـ يارب
يف احلال تت�شكل غيمات بي�ضاء ،تقرتب منه
�شيئ ًا ف�شيئ ًا ،تهديه �أنثى بحجم احلب.
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ق�ص�ص الكاتب الإماراتي نا�صر جربان
يف حدثها التاريخي املحلي والعربي

�أحمد ح�سني حميدان

يف مقاربة ق�ص�ص الكاتب الإماراتي نا�صر جربان من الأهمية الإ�شارة بادئ ذي
بدء �إىل �أن مو�ضوعاته الق�ص�صية لي�ست بعيدة عن طروحاته املبا�شرة املن�سوبة �إليه من
خالل م�شاركة ثقافية له �أو حوار �أجري معه  ..وهو يف �سياق ذلك يقول يف ا�ستبيان مت
حول واقع الق�صة الإماراتية الق�صرية ومنطلقها �( :إن الكاتب الذي مل ي�ستخل�ص مادته
الإبداعية من بيئته ومن خ�صو�صية �أمكنتها لن يكون �أ�صي ًال يف طروحاته ..

والقا�ص املحلي املجيد لن يكون �إال
اب��ن بيئته  )1() ..ورغ��م �أن��ه ه��و قد
ذه��ب يف �سياقه ال�����س��ردي �إىل مكنون
ه��ذه البيئة وموجوداتها ق��و ًال وفع ًال �إال
�أن �أهمية ق�ص�صه مل تت�شكل من جراء
ذلك قدر ت�شكلها من حدثه الق�ص�صي
ال����ذي ام��ت��زج��ت ف��ي��ه ع��ن��ا���ص��ر البيئة
املحلية م��ع امل��ج��ري��ات التاريخية التي
تعود بزمن ال�سرد �إىل مرحلة االحتالل
الإن��ك��ل��ي��زي ملنطقة اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ،
وبذلك يربط الكاتب حدثه الق�ص�صي
38

باحلدث التاريخي وهو ما ي�سميه روالن
ب��ارت بالفعل الإن�ساين( )2ال��ذي ذهب
ن��ا���ص��ر ج�ب�ران م��ن خ�لال��ه �إىل البحر
والنخيل ورمال ال�صحراء م�شك ًال منها
ع���وامل خمتلفة ع��ن تلك ال��ت��ي ان�شغلت
بالدونية الإن�سانية املتمخ�ضة عن اللون
الأ���س��ود ال��ذي �أ���ص��اب (ف�ي�روز) ب�أزمة
حياتية مزمنة م�ل�أت معظم امل�ساحات
ال�سردية عند القا�صة مرمي جمعة فرج
 ...كما �أ�صاب (دهمة) عند �سلمى مطر
�سيف مبزيد من االنتهاكات التي طالت

�أنوثتها من قبل رجل الليبدو الفرويدي
 ...ناهيك عن ظلم النوخذا لل�صيادين
الذي طفحت به جمموعة ق�ص�ص (ذات
املخالب) لعلي �أب��و الري�ش  ...كل ذلك
جتاوزه نا�صر جربان بالرجال املبحرين
بقاربهم وه��م يحلمون ب�صيد وف�ير يف
ق�صة (ميادير) التي �سمى جمموعته
الق�ص�صية با�سمها والتي جعل املفاج�أة
فيها تخرج من بطن بحرها الذي علقت
به �شباك ال�صيادين �إث��ر ثقل ال يبدي
ح���راك��� ًا وال م��ق��اوم��ة  ..وو���س��ط ترقب
munrakae
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وانتظار مهيب تطفو مفاج�أة ال�صيد
املنتظرة على ال�سطح وتظهر  ،ف�إذا هي
جثة جمهولة  ..ويف �سياق ذل��ك ي�صور
ال��راوي ردود الفعل على ما حدث قائ ًال
( :انقطع خيط وتبعه �آخ��ر � ..سحبوا
خيوطهم بحذر  ..ج�سم يطفو جملال
بهالة م��ن الإب��ه��ام اختفت مالحمه يف
�صبغة من اللون الأحمر  ..مل يتمكنوا
من معرفته وح�ين اق�ترب �أك�ثر �صعقوا
واق�شعرت �أبدانهم وتلجلج احلديث يف
ال�شفاه  ..جثة �إن�سان طافية  ،منتفخة
ت�سرتها بزة ع�سكرية  ..وبينما هم يف
اجتهاد م��ن الأم���ر �أيحملون اجلثة �أم
يرتكونها طافية اقرتبت من قاربهم قطع
�أ�سطول حربية فر�ضت �سطوتها على مياه
البحر حاجبة خلفها جمال الأف���ق ...
تقافز ال�سمك فزع ًا  ...ن�أت اجلثة بعيدا
ومتايل القارب م�ضطرب ًا وقتها مل يحفلوا
munrakae

باجلثة وال بقطع الأ�سطول وان�صب همهم
على �إنقاذ القارب والنجاة به من الغرق
. )3()..
ع�ب�ر ه����ذا ال�����س��ي��اق ي��ج��ع��ل ن��ا���ص��ر
ج�بران ال��زم��ن املا�ضي حا�ضر الق�ص
وراه��ن��ه  ،م��ع��ي��د ًا فيه ���س�يرة االح��ت�لال
الربيطاين ل�ل�إم��ارات واخلليج العربي
عموم ًا وي�ستخدم عنا�صر املكان لبلوغ
مبتغاه الق�ص�صي  ،في�صبح البحر كتاب ًا
للتاريخ وت�صبح النخلة ي��راع�� ًا وم��داد ًا
لتدوين �أحداثه وم�آ�سيه وك�أنه بذلك يعيد
ا�ستنطاق املكان باعتباره حا�ضن احلدث
التاريخي ال��ذي حت��ول عنده �إىل حدث
ق�ص�صي وباعتبار �أن عنا�صر هذا املكان
ه��ي ال�شاهد املتبقي على وقائعه التي
ج�سدها يف هذا ال�سياق يف بنية �سردية
منفتحة على الت�سجيل من جهة �سريورة
احلدث ومنفتحة على الإيحاء من جهة

الآثار املرتتبة عن هذه ال�سريورة املتمثلة
باالحتالل ون�شاط قواته املعادية والتي
عرب عنها ال��راوي بقوله ( :اقرتبت من
ق��ارب��ه��م قطع �أ���س��ط��ول حربية فر�ضت
�سطوتها على مياه البحر حاجبة جمال
الأف��ق  )..يف حني �أن ال�سياق ال�سردي
يف ق�صة (���ش��دة وت���زول) افتقد ظالل
هذا الإيحاء وامتثل جانب الت�سجيل رغم
تناوله �سرية االحتالل الربيطاين ذاتها
والآث���ار املرتتبة عليه� ،إال �أنها يف هذه
الق�صة تتخلى عن املجموعة يف جت�سيد
احل��دث الق�ص�صي وتعتمد على الفرد
(مي��ع��ان) ال��ذي يعود م��ن البحر ومعه
�صفيحة معدنية وجدها على ال�شاطئ
ويحاول فتحها بال�سكني ليملأها باملاء
من �أجل الطيور لكنها بعد قليل حتدث
حريقا يف البيت امل�صنوع م��ن جريد
النخيل لأنها مليئة بالبارود  ..و(ميعان)
39
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الذي �أح�ضرها ال يعرف ذلك فا�ستولت
عليه الده�شة عندما ح�ضر �أف��راد من
اجلي�ش الإنكليزي �إىل بيتهم املحرتق
وبد�ؤوا بالتحقيق معه طالبني منه ك�شف
م��ا ع��ن��ده م��ن امل���واد املتفجرة وه���ددوه
بال�سجن �إن مل ي�ستجب لطلبهم لكنه حني
�أح�ضر لهم ال�صفيحة املعدنية و�أخربهم
ع��ن م��ك��ان ع��ث��وره عليها �أخ��ذوه��ا منه
وم�ضوا �ساكتني بعدما عرفوا �أنهم ت�سببوا
يف احل��ري��ق لأن ب���ارود ال�صفيحة من
خملفاتهم بينما راحت قطع �أ�سطولهم
تكمل مناوراتها الع�سكرية املعتادة بال
توقف  ،وهو ما يوحي بجولة قادمة من
املعارك ومن الن�شاط العدواين �ضد �أي
مقاوم �أو معرت�ض �سبيل جنود االحتالل
وقد اختار نا�صر جربان م�شهد ا�ستكمال
ه���ؤالء اجلنود لتدريباتهم ومناوراتهم
الع�سكرية لي�سدل �ستارة اخل��ت��ام على
���س��ي��اق��ه الق�ص�صي  ،مم��ا ج��ع��ل ه��ذا
ال�سياق مفتوح ال��دالل��ة وغ�ير من�صاع
40

العدد - 2019 /07 - 506 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

�إىل نهاية بائنة ت�سميها جوليا كري�ستيفا
بالنهاية ال�صريحة( )4وه��و ما يجعل
الكاتب جماري ًا ومتفق ًا مع مقولة (ليو
تول�ستوي) التي اعترب فيها احلرب من
الأح���داث اخل��ال��دة وغ�ير املح�سومة يف
واقعها احلياتي ويف راهنها التاريخي
 ..مع العلم �أن احلدث الق�ص�صي عند
نا�صر جربان يف�ضي �إىل مرحلة يفرت�ض
�أن ي��ك��ون حدثها ال��ت��اري��خ��ي ق��د انتهى
من الناحية الزمنية على الأق��ل �إال �أنه
كما يبدو مل ي�أبه بذلك ومت جتاوزه نحو
اال�ستمرار �آخذ ًا باحلدث التاريخي نحو
احلقيقة التاريخية التي يت�أكد منها � :أن
الأر�ض العربية برحابتها ما انفكت عن
�أطماع القوى اال�ستعمارية الأجنبية على
اختالفها ومازالت م�س�ألة االحتالل قائمة
وغري منتهية �إماراتي ًا وخليجي ًا وعربي ًا
حيث اجلزر الثالث وفل�سطني واجلوالن
واال����س���ك���ن���درون���ة...و�إذا ك��ان��ت الق�صة
الن�سوية الإماراتية الق�صرية مل تفرق يف

جن�سية املحتل وال يف الأر�ض التي احتلها
�سواء �أكانت �إماراتية �أم عربية وذلك
من خالل ق�ص�ص �شيخة الناخي و�سعاد
العرميي  ،ف�إن ق�ص�ص نا�صر جربان يف
جمموعته الق�ص�صية (ميادير) مل تبتعد
عن هذه الفحوى �أي�ض ًا ؛
فقد ا�ستعاد يف ق�صته (يوم دم�شقي)
ح��رب ت�شرين – اك��ت��وب��ر ال��ت��ي �شنتها
�سورية وم�صر �ضد االحتالل ال�صهيوين
ع��ام  /1973/وذل��ك من خ�لال ال�شابة
التي ت�سكن على مقربة من البيت الذي
ا�ست�أجره بطل الق�صة �أثناء �سفره �إىل
ب�لاد ال�شام وانتبه �إىل ع��دم مفارقتها
ال��ث��ي��اب ال�����س��وداء ح��زن�� ًا ع��ل��ى زوج��ه��ا
ال�شهيد ال��ط��ي��ار ور�أى فيها وبزوجها
ال��وج��ه احلقيقي ل��ل��وط��ن ال���ذي ي�سعى
الل�صو�ص واالنتهازيون �إىل ت�شويهه على
ال��دوام  ..والكاتب بهذا التوجه يعك�س
انت�صار ًا للواجب وفق ر�ؤية من�سجمة مع
اخلال�صات الفل�سفية للفكر الفل�سفي
munrakae
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ال��رواق��ي املنحاز للممار�سة
ال�لازم��ة وال��واج��ب��ة حتى ولو
اعرت�ضتها عوائق و�صعوبات
قاهرة جمة  .ويعمق الكاتب
هذه املمار�سة ب�صورة وا�ضحة
�أك��ث��ر يف ق�����ص��ة (الأر�������ض
ورائ��ح��ة العنرب) وم��ن خالل
�شخ�صيتها املحورية املنتظرة
ت�أ�شرية خروج لدولة جماورة
�إال �أن ملفه القدمي يقف حجر
ع�ثرة يف حتقيق طلبه وحني
ي���أت��ي �أح���د م��ع��ارف��ه ليخربه
باملوافقة على الت�أ�شرية يجده
قد غ��ادر املقهى لين�ضم �إىل
املظاهرة ال�شعبية التي قامت
م���ن �أج�����ل الأر�������ض امل��ح��ت��ل��ة
وحتريرها حمدث ًا نف�سه عدم
انتظار الت�أ�شرية بعد اليوم
وه���و ي��ت��ذك��ر وال����ده ال��راح��ل
وو���ص��ي��ت��ه ل��ه ب��ال��ث��ب��ات وع��دم
امل��غ��ادرة  ...وب��ذل��ك ينت�صر
الكاتب للواجب على ما عداه
وينحاز بال�شعور ال��ف��ردي �إىل ال�شعور
اجل��م��اع��ي ،وق���د ع�برع��ن ذل���ك راوي
الق�صة بقوله :
(ت�أمل با�شتياق روعة النهر الب�شري
ال�صارخ  ،ر�أى �صديقه ح�سام ًا حمموال
على الأكف مغ�سولة جراحه بهاطل املطر
 ،ير�سم بيده �إ�شارة الن�صر � ..أ�سرع نحوه
� ..سمع هتاف ًا يجره من اخللف  :توقف
ي��ا ربيع توقف ج��اء ال��ف��رج لقد وافقوا
على منحك الت�أ�شرية  ..مل يعر الهتاف
�أي اهتمام وم�ضى �إىل حيث من ملكت
زمام ال�شارع هاتف ًا  :الأر���ض  ..الأر�ض
ياربيع  )5()..من خ�لال ه��ذا ال�سياق
وما �سبقه يف ق�صة (يوم دم�شقي) يخرج
نا�صر جربان ن�صه الق�ص�صي من �إ�سار
البيئة املحلية الإم��ارات��ي��ة �إىل م��ا وراء
munrakae

احلدود العربية بعدما وجد يف م�ساحاته
ال�سردية مت�سع ًا للعديد من ق�ضاياها التي
تعترب غري غريبة وغري بعيدة عن ال�ش�أن
الإماراتي وعن وجدانه ،وخ�صو�ص ًا تلك
التي لها �صلة حميمة ب�أوا�صر اجلغرافيا
وال��ع��ق��ائ��د وال��ت��اري��خ امل�����ش�ترك ؛ ب��ل �إن
ال�شخ�صيات لديه حتكي �أ�شواقها �إىل
البحر والنخيل والأهل وهي خارج املدينة
الإ�سمنتية الإماراتية معتمد ًا الكاتب فيها
على تقنية التذكر يف بثها والتي يف�صح
عنها بطله يف ق�صته ( ي��وم دم�شقي )
ب�سبب عواطفه املت�أججة من جراء ال�سفر
والغياب قائ ًال وهو يتنقل يف �أ�سواق ال�شام
و�ساحة احلجاز واحلميدية ( :خطواتنا
تخت�صر ال��زم��ن يف ���س��ب��اق م��ع ال��وع��د
امل�سافر للأهل والوطن  ..تتواىل �صور
الأ�صدقاء والأحبة وجميع �أفراد العائلة

تلفحني رائحة احلناء وال�سمك
امل��ج��ف��ف � ..أق��ت��رب م��ن��ه��ا ...
�أعانق الأر�ض بنخيلها و�شط�آنها
املغت�سلة من مياه اخلليج )6()..
.
�إن احل��دث الق�ص�صي عند
ن��ا���ص��ر ج�ب�ران ال يقت�صر على
البيئة املحلية � ،ش�أنه يف ذلك
�ش�أن العديدين من كتاب الق�صة
الإم���ارات���ي���ة م��ث��ل ع��ب��د احلميد
�أحمد و�إبراهيم مبارك و�شيخة
ال��ن��اخ��ي و���س��ع��اد ال��ع��رمي��ي ...
ويت�سم �سياقه ال�����س��ردي بح�س
ق���وم���ي ي��ظ��ه��ر مب�ل�ام���ح ج��ل��ي��ة
حني متار�س ال�شخ�صيات لديه
طقو�سها احلكائية والق�ص�صية
يف بيئة ن�صية تت�صل فيها البيئة
الإم��ارات��ي��ة وت��ت��داخ��ل م��ع البيئة
العربية وت�صبح يف حالة معاي�شة
همومها ومعانتها ع�بر وج��دان
قومي �إن�ساين م�شرتك .
مراجع و�إحاالت:

 - 1ملف الق�صة الإماراتية الق�صرية /
اجل��زء ال�ث��اين – �إع ��داد �أح�م��د ف��رح��ات ويو�سف
�أب ��و ل��وز – جم�ل��ة ال �� �ش��روق – ع��دد /29-41/
ال�شارقة 1992م.
 - 2ال�ك�ت��اب��ة يف درج ��ة ال���ص�ف��ر – روالن
ب��ارت – ترجمة نعيم حم�صي – وزارة الثقافة
ال�سورية – دم�شق 1970م.
 - 3جم�م��وع��ة ق�ص�ص م �ي��ادي��ر – نا�صر
جربان – �إ�صدار احتاد كتاب و�أدباء الإمارات –
ال�شارقة 1989م.
 - 4ع�ل��م ال�ن����ص – ج��ول�ي��ا كري�ستيفا –
ت��رج�م��ة ع�ب��د اجل�ل�ي��ل ك��اظ��م – دار ت��وب�ق��ال –
الدار البي�ضاء – املغرب 1997م.
 - 5جم�م��وع��ة ق�ص�ص م�ي��ادي��ر – نا�صر
جربان – ق�صة الأر�ض ورائحة العنرب �ص 23
 - 6جمموعة ق�ص�ص ميادير – ق�صة يوم
دم�شقي �ص 66
41
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تربية الأمراء واخللفاء لأوالدهم
وم�ستقبل الأمة

الدكتور �أحمد زياد حمبك

تن َّبهت املجتمعات الب�شرية منذ فجر التاريخ �إىل �أن هنالك قي ًما ال يجوز خمالفتها ،كال�صدق والعدل
والوفاء واخل�ير واحل��ب والتعاون ،و�سرعان ما �صاغت املجتمعات قوانني و�أنظمة تعاقب َم��نْ يخالف
القيم ،و�أدرك��ت هذه املجتمعات �أن هذه القيم باقية خالدة ،و�أنها �صاحلة لكل زم��ان ومكان ،و�أعطتها
ا�سم القيم ،لأنها حتمل قيمتها يف ذاتها .وحر�صت املجتمعات على غر�س هذه القيم يف نفو�س النا�س،
وكانت الآداب والفنون واملو�سيقى والنحت والت�صوير والغناء كلها و�سائل للتعبري عن تلك القيم ،لغر�سها
يف املجتمعات عن طريق املتعة والت�سلية ،ثم �أدرك��ت �أنه ال بد من التعليم املبا�شر ،من �أجل زرع القيم،
وحتقيقها يف الواقع ،ولذلك ارتبط التعليم منذ البدء بالرتبية� ،أي زرع القيم واملثل العليا .ويف احلقيقة
ال تنف�صل الرتبية عن التعليم ،بل الرتبية هي الأ�سا�س ،ومنذ البدء كان التعليم يعني الرتبية ،كما كانت
الرتبية تعني التعليم ،ولذلك كان املعلم ُي َ�س َّمى «املربي» ،لأن الرتبية تعني غر�س القيم والأخالق يف نف�س
النا�شئة ،مثلما كانت تعني �أي�ضا تعليمهم.
وق��د تن ّبه العرب �إىل �أهمية الرتبية،
وغر�س الأخالق ،ولذلك ُع ِن َي العرب بت�أديب
�أوالده���م وتربيتهم على الأخ�لاق والقيم،
مثلما عنوا بتعليمهم ،ووقفوا على معظم
القيم العلمية والرتبوية والأخ�لاق��ي��ة ،بل
تنبهوا �إىل القيم االجتماعية ،و�أ�شاروا �إىل
�آداب ال�سلوك ،ومناهج التعليم ،وتو�سعوا
فيها ،وذك��روا ذلك يف و�صاياهم للمعلمني
واملربني يف وقت مبكر.
ومن ذلك و�صية ُع ْت َب َة بن �أب��ي �سفيان
لعبد ال�صمد م���ؤدب ول��ده ،وفيها يقول له
ِ « :ل َي ُكنْ � َ
بني
أول ما تبد�أ به من �إ���ص�لاح َّ
إ�صالحك لنف�سك ،ف���إن �أعي َنهم معقود ٌة
� ُ
42

فاحل�سنُ عندهم ما ا�ستح�س ْن َت،
بعي ِنك،
َ
ِّ
ا�ستقبحت ،عل ْمهم كتاب
والقبيح عندهم ما
َ
ُ
اهلل ،وال ُت ْك ِر ْه ُه ْم عليه ،ف َي َملُّوه ،وال ترت ْك ُهم
منه ،فيهجروه ،ثم َر ٍّو ِهم من ال�شعر �أعفَّه،
ومن احلديث �أ�شر َفه ،وال تُخْ ِر ْجهم من علم
الكالم
ازدحام
�إىل غريه حتى ُي ْح ِكموه ،ف�إن
َ
ِ
ِّ
يف ال�سمع َم َ�ض َّل ٌة لل َف ْه ِم ،وع��ل�� ْم�� ُه ْ��م ِ�سيرَ َ
احلكماء و�أخالق الأدباء ،وج ِّن ْبهم حمادثة
الن�ساء ،و َت َه َّد ْدهم بي ،و�أَ ِّد ْبهم دوين ،و ُكنْ
لهم كالطبيب الذي ال َي ْع َج ُل بالدواء حتى
يعرف الداء ،وال تت َِّك ْل على ُع ْذري ،ف�إين قد
اتك ْلتُ على ِك َفايتك ،و ِز ْد يف ت�أديبهم �أَ ِز ْد َك
يف ِب ِّري� ،إن �شاء اهلل».

وال��و���ص��ي��ة تهتم ب��ال��ع��ل��م ،مثلما تهتم
بالأخالق ،ولذلك نرى عتبة يو�صي املربي
�أن يعلم �أوالده ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ،وال�شعر،
واحلديث ال�شريف ،بل يحثه على �أن يختار
م��ن ال�شعر العفيف ،وه��ذه قيمة تربوية،
و�أن يختار من احلديث �أ�شرفه ،واملق�صود
�أه�� ُّم��ه ،ف���أح��ادي��ث ال�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم كلها �شريفة ،وح�سن االختيار بحد
ذات���ه قيمة ت��رب��وي��ة يجب �أن يت�صف بها
املعلم ،كما ين�صح ل��ه �أن يعملهم �أخبار
احلكماء و�سريهم ،وهو ما تطور فيما بعد
ف�أ�صبح الت�أريخ .ثم يحث املعلم على �أال
ينتقل من علم �إىل علم حتى يتقن الأوالد
munrakae
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العلم ال�سابق ،و�أال يح�شو عقولهم مبقررات
كثرية ،حتى ال ي�ضيعوا ،ويهتم عتبة ب�أخالق
�أوالده فين�صح للمربي �أال ي�سمح لهم
مبخالطة الن�ساء ،حتى ال تن�ضج رغباتهم
قبل الأوان ،وحتى ال ين�صرفوا عن العلم.
ولعل �أه��م ما يف الو�صية و�صية ُع ْت َبة
للمعلم نف�سه ،وهي �أن يكون لطالبه �أ�سوة
ح�سنة ،فيختار ما هو الئق ومنا�سب يف كل
�شيء ،من غري حتديد ،لأن طالبه �سوف
ي��ت���أث��رون ب��ه ،و�سيقلدونه حتى يف طريقة
كالمه ،ويف ثيابه� ،إن هم �أحبوه .ومن �أهم
ما يف الو�صية � ً
أي�ضا �أن الأب يفو�ض املعلم
بالت�صرف يف تربيتهم نيابة عن الأب ،لأنه
يف �شغل عنهم ،وهو َي ِعدُه بح�سن العطاء �إن
�أح�سن تربيتهم.
ويالحظ �أن الو�صية عامة ،و�شاملة،
ولي�س فيها ت�صنيف وال ترتيب ،وهي حتر�ص
على الأخالق� ،أكرث من حر�صها على العلوم،
وه��ي حتر�ص � ً
أي�ضا على �أ�سلوب التعليم،
وذل��ك ب����ألاَّ يح�شو املعلم �أذه���ان الطالب
بالعلوم الكثرية ،و�أال ينتقل �إىل علم جديد
�إال بعد �أن يتم العلم ال�سابق.
َ
وم��ن الو�صايا الرتبوية و�صية َم ْ�سلمة
بن عبد امللك ملربي �أوالده ،وفيها يقول :
munrakae

جناح َك ب َع ُ�ضدي ،ور�ضيتُ
«�إين قد و�صلتُ
َ
أح�سنْ �سيا�ستَهم َتد ُْم
بك قري ًنا لولدي ،ف� ِ
لك ا�ستقامتُهم ،و�أَ ْ�سهِ ْل بهم يف الت�أديب
ع��ن م��ذاه��ب ال��ع��ن��ف ،وع�� ِّل�� ْم��ه��م م��ع��روف
الكالم ،وج ِّن ْبهم مثاقبة* اللئام ،وا ْن َه ُه ْم �أن
�سائ�سا
يعرفوا** مبا مل يعرفوا ،وكن لهم ً
�شفي ًقا ،وم���ؤ ِّد ًب��ا رفي ًقاُ ،ت ْك ِ�س ْبك ال�شفقةُ
منهم املحب َة ،والرفقُ ُح ْ�سنَ ال َقبول وحممو َد
ومينحك ما �أدى ِمنْ �أ َث ِ��ر َك عليهم
املغ َّبة،
ْ
َ
وح��� ْ��س ِ��ن ت���أدي�� ِب��ك لهم مني جميل ال���ر�أي،
ُ
َ
َ
ولطيف العناية».
وفا�ضل الإح�سان
َ
ويبدو االهتمام عند َم ْ�سل َمة بن عبد
امللك من�ص ًّبا على الرتبية فقط ،وال يكاد
ي�شري �إىل التعليم �أو املواد العلمية يف �شيء،
فهو مهتم مبعاملة املربي لأوالده ،ويريد منه
�أن يعاملهم بلطف حتى يطيعوه ،و�أن يبتعد
عن العنف ،ويرجوه �أن يبعدهم عن الأطفال
حر�صا منه
الذين هم دونهم يف الأخ�لاقً ،
عليهم ،كما ين�صح لهم �أال يتكلموا يف �أمو ٍر
ال يعرفونها ،وتظهر يف الو�صية عواطف
الأب وم�شاعره ،و َي�� ِع��دُه يف اخلتام بح�سن
العناية �إذا هو اعتنى ب�أوالده ،ويق�صد بذلك
التلميح �إىل الرعاية والعطاء.
و�أو�صى عب ُد امللك بن مروان مربي ولده

َ
ال�صدق كما تع ِّل ُمهم القر�آن،
فقال « :ع َّل ْمهم
ال�س َف َل َة ف�إنهم �أ�سو�أُ النا�س َو َر ًع��ا
وج ِّن ْبهم َّ
و�أقلُّهم �أد ًب��ا ،وج ِّن ْبهم احل�شم ف�إنهم لهم
واح ُ
��ف �شعو َرهم تغ ُل ْظ رقا ُبهم،
مف�سدةْ ،
ِّ
اللحم ي��قْ�� َو ْوا ،وعل ْمهم ال�شع َر
و� ْأط ِع ْم ُهم
َ
يمَ ْ ُ��ج��دوا و ُي�� ْن ِ��ج��دوا ،و ُم�� ْرهُ ��م �أن ي�ستا ُكوا
م�صا ،وال يع ُّبوا ع ًّبا،
ومي�صوا املا َء ًّ
َع َر ً�ضاُّ ،
َ
و�إذا احتجت �أن تتناولهم ب�أدب ،فليكن ذلك
يف ِ�س ٍّر ال يعلم بهم �أَ َح ٌد منَ الغا�شية فيهونوا
عليهم».
وتظهر يف هذه الو�صية �أم��ور جديدة،
وهي طريفة ،تتعلق ب�آداب ال�سلوك واملعاملة،
بل تتعلق بال�شراب والطعام و�صحة الأوالد،
وهو ما ي�ؤكد �أن الرتبية كانت �أهم من التعليم
نف�سه ،ف��الأب حري�ص على �صحة �أوالده،
ولذلك ين�صح املربي �أن يح�سن تغذيتهم،
فيطعمهم اللحم ،حتى يكونوا �أقوياء ،وهو
حري�ص على مظهرهم ،فين�صح للمعلم �أن
يحثهم على ق�ص �شعورهم ،بل هو حري�ص
على �آداب الطعام وال�شراب ،فيطلب من
كرعه
م�صا ال َ
م�ص املاء ًّ
املربي �أن يعلمهم َّ
��رع��ا ،و�أن ي�ستعملوا ال�����س��واك ،م��ن �أج��ل
ك ً
رائحة الفم ونظافة الأ�سنان ،وهو حري�ص
� ً
أي�ضا على جتنيبهم االختالط بالرعاع من
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أدب وثقافة
الأوالد ،ولعل الأه��م يف الو�صية هو توجيه
املربي �إىل طريقة املعاقبة ،وهي �أال تكون
�أمام النا�س ،حتى ال ت�سقط هيبتهم يف �أعني
النا�س ،لأنهم �أم��راء ،و�سريثون اخلالفة،
ووا�ضح تركيز الو�صية على الأخالق و�آداب
ال�سلوك ،وهي ال تكاد تذكر العلوم ،ويف هذا
كله ما يدل على �أهمية الرتبية ،وخطورة
دور املربي.
و�أو����ص���ى ه����رون ال��ر���ش��ي��د م��ع��ل��م ابنه
حممد الأمني ،وهو خلف الأحمر ،فقال له
« :يا �أحمر� ،إن �أمري امل�ؤمنني قد دفع �إليك
نف�سه ،وثمر َة قلبه ،ف�صيرَّ يدَ ك عليه
ُمهج َة ِ
مب�سوط ًة ،وطاعتَه لك واجب ًة ،ف ُكنْ له بحيثُ
و�ض َعك �أم ُري امل�ؤمنني� ،أَ ْق ِر ْئه القر�آن ،وع ِّل ْمه
وب�ص ْر ُه
الأخبار ،ور ِّو ِه الأ�شعار ،وع ِّل ْم ُه ال�سنن ِّ
ال�ضحك
الكالم و َب ْد ِئه ،وامن ْعه من
مبوا ِق ِع
ِ
ِ
�إال يف �أوق��ات��هُ ،
وخ ْ��ذه بتعظيم م�شايخ بني
ها�شم �إذا دخلوا عليه ،و َر ْف ِع جمال�س القواد
جمل�سه ،وال ُمت�� َرنَّ بك �ساعة
�إذا ح�ضروا
َ
�إال و�أنت مغتن ٌم فائدة تُفيده �إياها من غري
�أن حت��زن��ه* ،ف ُتمِ يت ذهنه ،وال تمُ ْ ��عِ��نْ يف
م�ساحمته ،في�ستحلي الفراغ وي�ألفه ،وق ِّو ْمه
ما ا�ستطعت بالقرب واملالينة ،ف�إن �أباهما
فعليك بال�شدة والغلظة».
ويف و�صية ه��ارون الر�شيد �إ�ضافات،
�أبرزها طلبه من معلم الأمني �أن يعلم ابنه
ح�سن ا�ستقبال كبار القوم وق��ادة اجلند،
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وه���ذا م��ن �آداب ال�سيا�سة ،والتعامل يف
ق�صر اخلالفة ،كما ين�صح له �أال يثقل عليه
يف الدر�س ،و�أال يفرط يف م�ساحمته ،و�أال
ي�سمح له بال�ضحك �إال حيث يجب ،ثم ي�أذن
لتح�سنَ تربيتُه،
له يف �أن ي�أخذه بال�شدةُ ،
وتظهر يف الو�صية عواطف الأب وم�شاعره
نحو ابنه.
وتتفق الو�صايا يف احلر�ص على الأخالق
�أوال ،وقد بد�أت بالعموم والكليات ،ثم انتقلت
�إىل التفا�صيل والعناية باجلزئيات ،وال �سيما
�آداب ال�سلوك والتعامل مع النا�س ،وهي
بقدر عنايتها ب�أخالق
تعنى ب�أخالق املع ِّلم ْ
الأب��ن��اء ،لأن املعلم ق��دو ٌة لهم ،كما تُعنى
الو�صايا �أحيا ًنا ب�أ�سلوب املعلم يف التعليم،
لأن املُ َع َّو َل عليه هو الأ�سلوب ال العلم ،و�أبرز
ما يف هذا اجلانب �أال ُي ْث ِق َل عليهم املربي يف
الدرو�س و�أن يح�سن االختيار.
و�إذا دلت هذه الو�صايا على �شيء ف�إنها
ت��دل على ح��ر���ص الأم����راء واخل��ل��ف��اء على
القيم والأخالق يف تربية �أوالدهم ،ال لأنهم
�أوالده����م ،ول��ك��ن لأن��ه��م ���س�يرث��ون احلكم،
و�سيحكمون البالد ،وهذا يعني �أن اخللفاء
والأم����راء ك��ان��وا حري�صني على م�ستقبل
النا�س رجا ٌل على
الأمة ،ويريدون �أن يحكم َ
عال من اخللق الرفيع.
م�ستوى ٍ
ويف هذا داللة � ً
أي�ضا على �أن احل�ضارة
العربية الإ�سالمية كانت منذ البدء معنية

بالقيم والأخالق وبالعلم ،وباملربي واملعلم،
وه��ذه العناية باملعلم تعني العناية مبربي
الأج��ي��ال ،وك��ان الأم���راء واخللفاء َي�� ِع��دُون
امل��ر ِّب�ين دائ�� ًم��ا بجزيل العطاء ،وك��ان من
املعلمني وامل��رب�ين ك��ب��ار العلماء يف اللغة
والفقه والأدب ،فقد ك��ان الك�سائي على
�سبيل املثال من مربي امل�أمون ،والك�سائي
( 119ـ  189هـ) عامل جليل يف اللغة والنحو،
وه��و �سابع ال��ق��راء ال�سبعة ل��ق��ر�آن الكرمي
و�أ�شهرهم ،ويف هذا ما ي�ؤكد �أن اخللفاء
كانوا حري�صني على تربية �أبنائهم مبقدار
حر�صهم على م�ستقبل الأمة واحل�ضارة.
وق��د ي�س�أل �سائل :ه��ل ا�ستفاد �أبناء
الأم���راء واخللفاء ومعلموهم حقيقة من
تلك الو�صايا؟ وهل ن�ش�أ �أبنا�ؤهم على مثل
ما �أو�صى به �آبا�ؤهم ،وهل حققوا تلك القيم
عندما ت�س َّلموا ال�سلطة ومار�سوا احلكم؟
وال�س�ؤال م�شوق وم�شروع ،ولكن اجل��واب
خمتلف ،وهو �أن قيمة الو�صية ،لي�ست يف
حتققها �أو ع��دم��ه ،ب��ل قيمتها يف املعاين
والقيم التي تطرحها ،وه��ي قيم �إن�سانية
ُع�� ْل��ي��ا ،ت��رجت��ي ك��ل املجتمعات حتقيقها،
ف��احل��ق واخل��ي�ر وال���ع���دل ق��ي��م تن�شدها
الب�شرية ،وحت���اول حتقيقها ،والإخ��ف��اق
يف حتقيقها ال يقدح يف القيم ،وال يعني
بطالنها وال �سقوطها ،وال يق ِّلل من قيمتها،
ب��ل ت��ظ��ل قيمتها را���س��خ��ة وب��اق��ي��ة ،وه��ي
قائمة يف ال�ضمري واجل��دان،
يتطلع �إليها كل �إن�سان ،عرب
ال��ع�����ص��ور والأج���ي���ال ،ولي�س
م��ن ال�����ض��روري �أن تتحقق
كاملة ،بل يكفي حتقيق بع�ض
ج��وان��ب��ه��ا ،وي��ك��ف��ي �أن تبقى
ْ
مط َم ًحا �أو ُح ُل ًما �إن�سان ًّيا ،و�إذا
مل تتحقق يف م��ك��ان حم��دد
وزمان معني ،فهي تتحقق يف
�أزمنة و�أمكنة �أخ��رى ،ويبقى
الأم��ل يف القيم لأنها �سبيل
الب�شرية �إىل احلرية والعزة
والكرامة.
munrakae
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يولة العز

يــولتـن بـالــعز تـ�سـمو ك�ـ��ل يـوم
يولة الـنامـو�س الهـل الــعز غـري
…
دم��ت بـورا�شد على النامو�س دوم
يـولتـك فرحة وطن تعني الكثري
…
رو�ض ال�صعبه وال يهاب اخل�صوم
وان وعـر درب��ه بـيحال ل��ه املـ�سيـر
…
ل�ـ�ين ا��ص�ب��ح عـزمنـا ف�ـ��وق الغيوم
وا��س�ـ�م��ك امل��رم �ـ��وق للعـليا يـ�شـري
…
munrakae

علي مطر املزروعي

ل ّعتلى كـفك عـلم رف �ـ��رف يـ�شـوم
حــقق االم �ـ��ال بـالـفـكر الــمنيــر
…
ك��م تـعلمنا م�ـ�ـ��ن اف�ـ�ع��ال�ـ��ك ع�ـ�ـ��زوم
وكم ع�شقنا جمدك ال�سامي املثري
…
م��ن �سـبـاق الـخيل تاتـينا العلوم
بـيـ�ض اهلل وجـه راعـيـها الـب�صـري
…
دام ع�ـ�ـ��زك يــامــحـمـد ك�ـ��ل ي�ـ�ـ��وم
يـولـتك فـيهـا لـنا ح�ـ��اف�ـ��ز كبـيـر
…
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�صمود
من بواكري ال�شعراء :رحلة يف العبري �أهمية ومالمح وال�شاعر نور الدين ّ
بقلم :م�صطفى �أحمد النجار

�إذا ذك��رت تون�س ذك��ر ال�شاعر �أب��و القا�سم ال�شابي ال��ذي ّ
غطى
على باقي �شعراء تون�س لذيوع �صيته ولنباهته املبكرة وموته املبكر
ول�شاعريته املتوهجة �أو ًال و�أخرياً
3ــ �سحر وعطر ( 9ق�صائد).
�إال �أن ثمة ا�ستثناءات اخرتقت هذه احلالة
4ــ جداول النبيذ ( 8ق�صائد).
التي دام��ت فرتة من الزمن ،قام بها �شعراء
5ــ بداية الطريق ( 7ق�صائد).
من ه��ذا البلد ال�شقيق ،فتخطت �أ�سما�ؤهم
والطريق لهذه الرحلة العبريية امتدت
عقدة �أبي القا�سم ال�شابي ـ �إن جاز التعبري ـ
ً
وو�صلت �أعمالهم يف وق��ت ظهر فيه اهتمام على �صفحات بلغت �أربعا و�ستني ومئة �صفحة
امل�شرقيني ب��الأدب املغربي عامة ـ �إىل �أيدي انتهت مبحطة ذات مدلول ق�صد �إليه وال ريب
ال��ق��راء ال��ع��رب ..م��ن ه����ؤالء ال�شاعر د .نور د .نور الدين �صمود� ،إذ اعترب الديوان بداية
الدين �صمود حيث حقق ديوانه الأول «رحلة يف الطريق وهذا �إن دل على �شيء ف�إمنا يدل على
العبري» ال�صادر عن الدار التون�سية للن�شر عام وع��ي جمايل مبكر هو من �أب��رز �صفات هذا
 1969ح�ضور ًا فني ًا الفت ًا للنظر و�أعلن عن والدة الديوان ومن �أب��رز خ�صائ�ص جتربة ال�شاعر
�شاعر كبري ميتلك �أ�سباب جناحه وانت�شاره من عامة والوعي اجلمايل ـ مثال ـ قد تبدى يف
موهبة �شعرية مت�ألقة ،ومن درا�سة �أكادميية ترتيب وتنظيم وتبويب يف الق�صائد ،واهتمام
زاخرة ،ومن تفتح على �شتى التيارات اجلديدة ب��ال��زم��ان وامل���ك���ان (زم����ان والدة الق�صائد
والإفادة من معطياتها ال�صاحلة اجلميلة ،ومن ومكانها).
وهذا الوعي كان يف البدء وعي ًا فكري ًا كما
حب للتوا�صل مع القراء وامل�ستمعني من خالل
و�سائل الإعالم املتنوعة املرئية منها وامل�سموعة �أ�شار �إىل ذلك مقدم الديوان الأ�ستاذ �أحمد
واملقروءة يف تون�س ويف الأقطار العربية ،مما بن �صالح حيث قال لل�شاعر :فقد �أحببت يف
جعل منه �شاعر ًا دخ��ل دائ��رة ال�ضوء دخ��و ًال �شعرك هذا الوعي بال�صخر الهائل ال��ذي ال
�أهّ له لكي تت�صدر �صورته غالف �أحد �أعداد يحملك الغفلة على �أنوار احلياة وال يطم�س يف
جملة الإذاع��ة والتلفزة ال�صادرة يف تون�س ـ قلبك وعقلك حما�س الثائرين على اجلهالة
مثال ـ وديوانه البكر «رحلة يف العبري» امتدت وامل��ظ��امل وال��ق��ن��وط» .كما جعل ال�شاعر غري
حم��دود ال��ر�ؤي��ة �إىل الكون واحل��ي��اة املحيطة
ق�صائده على حمطات
به و�إىل النا�س والواقع وما ي�صطخب به هذا
1ــ يف موكب ال�شم�س ( 12ق�صيدة).
الواقع فال�شاعر لي�س مزود ًا منذ البدء بح�س
2ــ �أغان حزينة ( 13ق�صيدة).
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رومانتيكي على م�ستوى رفيع من احل�سا�سية
جتاه العامل والأ�شياء وجماليات احلياة التي
من �أبرزها املر�أة فح�سب �إمنا يقتحم بري�شته
الواقع املعي�ش بوعي جمايل ينتقل مبا يعك�سه
الواقع على قيثارة ال�شعر بوح ًا عذب ًا وحزين ًا:
قلب اليتيم �إذا بكى
�أو ظل يندب يف �سكون
وفم املعذب �إن �شكا
�أو �أخر�سته مدى ال�سنني
كف املظامل وال�شرور!
ه ��و ذاك ال �� �ش��اع��ر ال � ��ذي ع �ن��اه ��ص�م��ود
(�ص)13
حت��ت وط����أة احل��ي��اة يبكي ال�شاعر وقد
�أخر�سته ك��ف امل��ظ��امل وال�����ش��رور ...وم��ا هذا
البكاء �إال ذروة البكاء حيث بكاء قلب اليتيم
�إال �أن هذا ال�شاعر الذي عناه يف ق�صيدة
حتمل ا�سم ال�شاعر ميعن يف رحلته باحث ًا عن
احلقيقة ويف �أعماقه قد ا�شتعل القنديل الإلهي:
يف كل �آيات احلياة
يحيا بقلب خافق
يف روحه �سر الإله
�أعطى معاين اخلالق
كالزهر يطفح بالعبري.
فال�شاعر مثلما اكت�سب مالمح جمالية
munrakae
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وفكرية حيث ن�ش�أ وترعرع
يف م�سقط ر�أ�سه  1932يف ال�شمال ال�شرقي
من والي��ة نابل بتون�س (قليبية) ف���إن مالمح
�أخرى قد اكت�سبتها روحه ال�شاعرة يوم تدرج يف
درا�سته كما تفتحت زهرة ال�شعر عنده ،وال ريب
�أن درا�سته يف معهد الزيتونة العريق يف تون�س
وجه ال�شاعر �إىل الإف��ادة من الكتب الدينية
وعلى ر�أ�سها القر�آن الكرمي وظهر ذلك جلي ًا يف
ديوانه نور على نور وهو ديوان من وحي القر�آن
كما �أن �سفره للدرا�سة يف جامعة القاهرة �أو
احتكاك عقله وروح��ه ب�أ�ساتذة �أجالءهم من
املفكرين �أم��ث��ال :طه ح�سني� ،شوقي �ضيف،
ح�سني م�ؤن�س� ،سهري القلماوي ،زك��ي جنيب
حممود ف�ض ًال عن التقائه باجلامعة اللبنانية
يف اخلم�سينات ب���أ���س��ات��ذة مثل ف����ؤاد �أف���رام
الب�ستاين �صاحب الروائع وزاهية قدورة وف�ؤاد
�شهاب و�أ�سد ر�ستم و�أنطوان غطا�س كرم.
كل هذا وذاك� .أهّ له �إ�ضافة �إىل موهبته
امل��ت��وق��دة يف ال�شعر� ،أن ي��ب��د�أ رح��ل��ة ال�شعر
ال��ع��ب�يري��ة ،ج��ام��ع�� ًا ب�ي�ن م��ع��ط��ي��ات ال��ت�راث،
ومعطيات احلداثة يف جل ق�صائد الديوان..
ومن �أبرز مالمح التجديد عنده ظهور ق�صيدة
التفعيلة التي بلغ عددها �إحدى ع�شرة ق�صيدة
 8ق�صائد من ق�صائد (يف موكب ال�شم�س) و 3
ق�صائد من ق�صائد (جداول النبيذ).
من مالمح التجديد وال�شعر احلر:

�إن مالمح التجديد ظهرت بن�سب متفاوتة
هنا وه��ن��اك ...من �أهمها و�أب��رزه��ا :احتفال
ال�شاعر باللغة امل�ؤنقة ،باللفظة ال�شعرية مثل
احتفال الربنا�سيني �أو احتفال الأخطل (ب�شارة
اخلوري) و�أمني نخلة و�إليا�س �أبو �شبكة باللغة.
ر�سائلك املعطرة الغوايل
�أهازيج من العطر ال�سكيب
ت�صب مب�سمعي حلناً طروباً
فيهفو القلب للحن الطروب
و�أن�شق من عطورك �ألف طيب.
كما �أن ال�شاعر ن��ور ال��دي��ن �صمود ولع
بالغناء وب��الإي��ق��اع فمثلما يعنى بالق�صيدة
العمودية ذات ال���روي ال��واح��د ن��راه ينوع يف
ال��ق��وايف ،ويف ت�شكيل الق�صيدة مثل ت�شكيل
املو�شحات املعروفة ،ويكتب البيت ملت�صق ًا
عجزه ب�صدره كما نرى يف معظم ق�صائد �أو
munrakae

القا�سم ال�شابي يف دي��وان��ه «�أغ���اين احلياة»
كما ينوع يف جمال الإيقاع عندما يخرج على
الأمن���اط الإيقاعية العريقة� ،أ���س��وة بحركة
ال�شعر احلر ـ التفعيلة ـ التي هبت رياحها من
امل�شرق العربي يف الأربعينات.
وقبل الوقوف على ظاهرة ق�صيدة التفعيلة
يف الديوان ال بد من الوقوف على بع�ض ق�صائد
ال��دي��وان ال�ستخال�ص بع�ض م�لام��ح ت�ساعد
القارئ على تكوين املالمح العامة (رائعة �ص
 )87ي�ستهلها بهذا البيت:
وجه من اليونان حلو م�شرق
وفم يكاد من ال�صبابة ينطق

جل�ست �أمامي فالربيع مغازيل
ال جتتني �أزهاره بل تن�سق
ثم يختمها قائ ً
ال:
لو يخلق احل�سن البديع خلقته
لكنه ــ يا للأ�سى ــ ال يخلق
�أو كنت (بجماليون) يا معبودتي
لنحت �أروع ما ي�صاغ ويع�شق
وي��غ��ل��ب ع��ل��ى ه����ذه ال��ق�����ص��ي��دة اه��ت��م��ام
بالأ�ساطري �شاعت مفرداتها بكرثة يف ال�شعر
املعا�صر �آنذاك ومعاجلة تقليدية.
ال�شعر احلر:

�إحدى ع�شرة ق�صيدة من النمط اجلديد
(التفعيلة) يقع عليها قارئ الديوان موزعة �إىل
حمورين وهما:
1ــ الوطني الواقعي.
2ــ ال � ��وج � ��داين ـ � �ـ ال � �غ� ��زيل م� ��ن ح�ي��ث
الأغرا�ض.
كتبت ما بني عامي  1952-1965ويغلب
عليها طابع جتديد ذاك الوقت ،من اعتماد
على ال�سطر ال�شعري املتفاوت يف الطول تبع ًا
للتفعيالت املنتمية �إىل ال��ب��ح��ور ال�صافية
(تفعيالت متجان�سة) ح�سب ت�سمية ال�شاعرة
الراحلة نازك املالئكة يف كتابها ق�ضايا ال�شعر
املعا�صر .وع��دم التفريط بالروي �أو القافية
تفريط ًا كام ًال كما حدث يف حتديث الق�صيدة
بعدئذ .كما �أن تلك الق�صائد تعنى بق�ضية
التو�صيل للآخر خالف ًا ملا ح��دث بعد ذلك،
حيث الق�صيدة �أ�صبحت عمياء ،هي خا�صة
بال�شاعر فقط! د .ن��ور ال��دي��ن �صمود واح��د
من ال�شعراء الذين فتحوا نوافذهم لن�سائم
و�شم�س التجديد املت�سللة من امل�شرق العربي هو
�شاعر جتريبي ال يحجر على عواطفه و�أفكاره
وجتريب ال�شاعر مرتكز على �أر�ض كال�سيكية
�صلبة �أ�شبه بتجريب بع�ض ال�شعراء العرب يف
تلك الفرتة من النهو�ض القومي والوطني.
�أهمية هذا الديوان تربز يف مقدرة ال�شاعر
على ك�شف �أ���س��رار اللغة العربية الف�صحى
وتطويعها لأفكاره وم�شاعره اخلا�صة والعامة
ح�سب مقت�ضى احلال ـ وهذا هدف من �أهداف
البالغة ـ ما بني اجلزالة والرقة يف وقت كانت
فيه �أقطار املغرب العربي تعاين من اال�ستعمار
ومن �آثارة البغي�ضة!
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ﻧﺗﻘدم

ﺑﺄﺳﻣﻰ آﯾﺎت اﻟﺗﮭﺎﻧﻲ واﻟﺗﺑرﯾﻛﺎت إﻟﻰ
ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو اﻟﺷﯾﺦ

ﻣﺣﻣد ﺑن راﺷد آل ﻣﻛﺗوم

ﻧﺎﺋب رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ  -رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء  -ﺣﺎﻛم دﺑﻲ  -رﻋﺎه ﷲ

ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻘد ﻗران أﻧﺟﺎﻟﮫ

ﺳﻣواﻟﺷﯾﺦ ﺣﻣدان ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن راﺷد آل ﻣﻛﺗوم
وﻟﻲ ﻋﮭد دﺑﻲ

وﺳﻣواﻟﺷﯾﺦ ﻣﻛﺗوم ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن راﺷد آل ﻣﻛﺗوم
ﻧﺎﺋب ﺣﺎﻛم دﺑﻲ

وﺳﻣواﻟﺷﯾﺦ أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن راﺷد آل ﻣﻛﺗوم
رﺋﯾس ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻣد ﺑن راﺷد آل ﻣﻛﺗوم ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ

وداﻣت اﻷﻓراح ﻓﻲ دﯾﺎرﻛم اﻟﻌﺎﻣرة

أﻓراح دﺑﻲ

ﻧﺘﻘﺪم ﺄﺑﲰﻰ آﺎﻳت اﻟﺘﻬﺎﱐ واﻟﺘﱪﻳﻜﺎت إﱃ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم

ﺎﻧﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ  -رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻮزراء  -ﺣﺎﻛﻢ دﰊ  -رﻋﺎﻩ ﷲ

ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻘﺪ ﻗﺮان أﳒﺎﻟﻪ

ﲰﻮاﻟﺸﻴﺦ ﲪﺪان ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم
وﱄ ﻋﻬﺪ دﰊ

وﲰﻮاﻟﺸﻴﺦ ﻣﻜﺘﻮم ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم
ﺎﻧﺋﺐ ﺣﺎﻛﻢ دﰊ

وﲰﻮاﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم
رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ

وداﻣﺖ اﻷﻓﺮاح ﰲ دﺎﻳرﻛﻢ اﻟﻌﺎﻣﺮة

Phone: +971 4 7017837
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Email: Jacob.touma@gunnebo.com
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P.O. Box 54435 Dubai
United Arab Emirates
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ﳏﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم
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ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻘﺪ ﻗﺮان أﳒﺎﻟﻪ

ﲰﻮاﻟﺸﻴﺦ ﲪﺪان ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم
وﱄ ﻋﻬﺪ دﰊ

وﲰﻮاﻟﺸﻴﺦ ﻣﻜﺘﻮم ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم
ﺎﻧﺋﺐ ﺣﺎﻛﻢ دﰊ

وﲰﻮاﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم
رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ
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Alba-Tec Construction & Development LLC

Is Abu Dhabi based company that carries out work
Throughout the United Arab Emirates. Alba-Tec
Construction & Development LLC has an excellent
Reputation, a quality work ethic, and many years of
Experience within the private and public sectors.

CONGRATULATIONS
To his highness

Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates

To his highness

Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
Vice President ,Prime Minister Of UAE and Ruler Of Dubai

On The Occasion Of The Happy Eid Al Fitr,

may God return it with blessings and goodness on Emirates.
Alba-Tec Construction & Development LLC
P.O Box 52134, Abu Dhabi
Tel : 02-6266654 - Fax : 02-6277746
Email : const@alb-tec.com

We offer our highest congratulations and gratitude
To his highness

Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates

Rasd is a pioneer and leading executive search ﬁrm in the Middle East. Our
mission is to search for, identify, qualify, develop, motivate, and then
introduce talented executives and professionals for leadership positions in
the Middle East. This is achieved by conducting thorough market research,
candidate qualiﬁcation, and an objective investigation of the
candidate-position ﬁt and congruence. For more than two decades, we have
built a track record with world-class multinational companies and leading
native companies in Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain,
Kuwait, Oman, Egypt, Lebanon, Syria, Jordan, and Iraq through our two
ofﬁces in Dubai and Beirut.

To his highness

Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
Vice President ,Prime Minister Of UAE and Ruler Of Dubai

And to their brothers,their highness members of the Supreme Council of the Union,
The rulers of Emirates and to the people of the Emirates and to all residents on this great land
on the occasion of the Happy Eid Al Fitr,
May God return it with blessings and goodness on Emirates.

P.O. Box: 65851 Dubai, UAE / Tel : +971 4 770 7151 / Fax : +971 4 770 7145 / Email : mail@rasd-me.com

أﻓﺮاح دﰊ

ﻧﺘﻘﺪم

ﺄﺑﲰﻰ آﺎﻳت اﻟﺘﻬﺎﱐ واﻟﺘﱪﻳﻜﺎت إﱃ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم

ﺎﻧﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ  -رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻮزراء  -ﺣﺎﻛﻢ دﰊ  -رﻋﺎﻩ ﷲ

ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻘﺪ ﻗﺮان أﳒﺎﻟﻪ

ﲰﻮاﻟﺸﻴﺦ ﲪﺪان ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم
وﱄ ﻋﻬﺪ دﰊ

وﲰﻮاﻟﺸﻴﺦ ﻣﻜﺘﻮم ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم
ﺎﻧﺋﺐ ﺣﺎﻛﻢ دﰊ

وﲰﻮاﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم
رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ

وداﻣﺖ اﻷﻓﺮاح ﰲ دﺎﻳرﻛﻢ اﻟﻌﺎﻣﺮة

Proﬁt General Trading L.L.C.

Dubai - United Arab Emirates / P.O. Box: 182190
Tel: +971 4 2955253 / Fax: +971 4 2955263
Email: info@proﬁt-me.com

Proﬁt General Trading L.L.C.

(PGT) Founded in 2011 in Dubai (UAE) with
Representatives in Europe, Asia & Africa and
Close ties with major suppliers/manufactures
Worldwide.

Proﬁt General Trading L.L.C.
Dubai - United Arab Emirates
P.O. Box: 182190
Tel: +971 4 2955253
Fax: +971 4 2955263
Email: info@proﬁt-me.com

One-Stop solution to all your Dental and Aesthetic skin treatments

Since the establishment Eve Medical Center has been at the forefront of Dental Healthcare and Committed to
providing world-class dental treatments at affordable rates. We at Eve Medical Center has now introduced our
international practices and technology to Ajman, we are now offering the most latest and advanced laser hair
removal technology for both men and women, along with a wide range of skin treatments at affordable rates.
We believe to create lifelong relationships with our patients based on trust and honesty.
Building J1, Flat 106, Garden City Buildings,
Al Jurf, Ajman.
Landmark: Behind KFC - Ajman.
Tel: +971 67 498042

Branch: Ras Al Khaimah
Khuzam Road Block-324, Villa 3, Ras Al Khaimah
Landmark: Beside Riviera Spa Centre
Tel: +971 72 352812

Jabal Ali Free Zone , Dubai United Arab Emirates
E.sales@morrisdubai.com , TEL: +971-4-8806528 / 29

Saifco Electromechanical Works LLC

SAIFCO is one of the leading Electromechanical Contracting Companies that stood the test of time and
operate in the UAE since 1995. We are an ISO 9001:2015 (Quality), ISO 14001:2015 (Environment) and
ISO 45001:2018 (Health & Safety) certiﬁed company. Air Conditioning, Electrical, Mechanical & Plumbing
works are our bread and butter. This is always achieved by employing experienced and highly qualiﬁed
Engineers, skilled A/C Mechanics, Electricians, Plumbers, Foremen, and Trained Labor.

Electromechanical Works LLC

م.م.ذ.ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻛﮭروﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ ش

P.O. BOX 56135, Dubai - U.A.E E-MAIL: info@saifcomep.com
: info@saifcomep.com
Web : saifcomep.com TEL NO : 00971 4 3366602 FAX NO : 00971 4 3374494

CONGRATULATIONS
To his highness

Uni Cap is the largest regional manufacturer of plastic closures for Water,
carbonated & Juice drinks serving the
beverage industries for Local & International market. Uni Cap established 2004
in Jebel Ali Free Zone, Dubai, U.A.E.

Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates

To his highness

Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
Vice President ,Prime Minister Of UAE and Ruler Of Dubai

Jebel Ali Free Zone, Dubai – U.A.E.
P.O. Box 261096
Tel : + 971 048814487
Fax :+ 971 048814486
Email : salam@uni-cap.ae
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On The Occasion Of The Happy Eid Al Fitr,

may God return it with blessings and goodness on Emirates.

Takaful Products

We treasure every relationship
and strive to exceed the
expectations of our customers,
shareholders and employees.
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At Watania, we seek to add
value and pursue opportunities
in the services we provide.
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call our toll free no. 800WATANIA(9282642)

www.watania.ae

TRADING COMPANY

WE ARE ONE OF THE REPUTED TRADING COMPANIES
IN UAE, SINCE 1989 ENGAGED IN VARIOUS GENERAL
TRADING ACTIVITIES LIKE FOOD STUFF, LIVE STOCK,
FISH PRODUCTS, OIL PRODUCTS, PACKING MATERIAL,
BUILDING MATERIAL, AND CEMENT ETC. OVER YEARS
SINCE IT’S FOUNDING THE COMPANIES HAVE GROWN
AND DIVERSIFIED. IN A FIERCELY COMPETITIVE MARKET,
AL JUBAIL DISTINGUISHES ITSELF BY ITS MARKET
COVERAGE, MANAGEMENT PRACTICES AND CUSTOMER
SERVICE.

Congratulations
To

H.H SHEIKH KHALIFA BIN ZAYED AL NAHYAN
President of the United Arab Emirates

H.H SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM
UAE Vice President, Prime Minister of UAE and Ruler of Dubai

H.H.SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYAD AL NAHYAN
Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of UAE Armed Forces

On the Auspicious Occasion Of
The 43th Anniversary Of The
UAE Armed Forces Unification

Next Generation Solutions
P.O.Box: 4110, Sharjah-UAE
Tel: +971 6 5628208
Email: jubailsh@emirates.net.ae

Fax: +971 6 5628204
www.aljubailgroup.com

Address: Post Box No :110974,Abu Dhabi,UAE
Phone:+971-2-4455200 - Mobile: +971-58-154 6178
Email: info@nextuae.com

www.bell-wright.com
+971 4 821 5734

6762

for all your medical and dental needs
Medical Services:
» Aviation Medicine
» Cardiology
» Dermatology
» Ear, Nose & Throat
» Family Medicine
» Gastroenterology
» General Practice
» Gynaecology & Obstetrics
» Internal Medicine
» Ophthalmology
Dietetics
» Dietetics

Dental Services:

» General Dentistry
» Dental Hygiene
» Cosmetic Dentistry
» Periodontal Therapy
» Endodontic Treatment
» Oral Surgery and Implantology
» Paediatric Dentistry
» Orthodontic Treatment
» Prosthodontics

Other Services Offered:
» Laboratory Services
»Home
Home
Healthcare
Services
Healthcare
Services
» Paramedic and Ambulance
Services
» Aviation Medicals
» Corporate Medicals
» Insurance Medicals
» School Medicine
» Vaccinations

» Radiology
» Paediatrics
» Pathology
» Physiotherapy

Jumeirah (Medical)
04 349 4880

Jumeirah (Dental)
04 344 9150

Green Community (DIP)
04 393 2983

Tecom

Laboratory

04 567 6888

04 567 6800

Trade Center Apts.
04 331 3544
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H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Vice President and Prime Minister of the United Arab Emirates and Ruler of Dubai

On the auspicious occasion of the marriages of his sons
H.H. Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Crown Prince of Dubai

H.H. Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum
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A monthly magazine dealing with municipal and cultural affairs

Editorial

Hard Work- The path to excellence and
success

We must emphasize that hard work stems from
careful planning and conscious study so that the
person achieves his major goals. As a result, many
educators had addressed the structural steps of hard
work, will and determination, time calculation, feasibility study, and other things that are related to
the same goal. The sincere humanitarian efforts embrace the hard work, and keen on the elements that
ensure excellence and success.
What must be emphasized is that hard work
does not stem from theory away from practice, and
so researchers combine elements such as having
will and self-confidence, avoiding negative energies, counterfeiting and all the weakens the resolve
and disturbs confidence. In turn, focus on learning
and experiencing, benefit from others experiences,
avoid underestimating others, develop your skills
with modern technology, show interest in creativity and innovation, emphasis on mastery and selfreflection, evaluate your outputs in parts and total,
trust others unless the contrary is proven. There is
no harm in honest competition and starting with
conviction. Avoid stability, move forward, and so
many more elements.
Finally, a question that is supposed to be constantly asked: Where am I from hard work in order
to strive excellence in life?

Munther Mohammed bin Shekar
munrakae
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Rulers of Emirates congratulate President, VP, Mohammed
bin Zayed on Eid Al Fitr

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

Ruler of Umm Al Qaiwain; and H.H. Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler

of Ras Al Khaimah, expressed sincere greetings on the
auspicious occasion, wishing UAE, Arab and Islamic
peoples further prosperity and progress.

The Rulers of the emirates sent similar cables to

Leaders of Arabic and Islamic Countries.

Their Highnesses the Crown Princes and Deputy

Rulers dispatched as well congratulatory messages to
His Highness President Sheikh Khalifa, H.H. Sheikh
Mohammed bin Rashid, and His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed.
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Mohammed bin Rashid, Mohammed bin Zayed
receive Rulers of Emirates on Eid Al Fitr

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, received Their
Highnesses Supreme Council Members and Rulers of the Emirates, and
Their Highnesses Crown Princes and
Deputy Rulers, at Al Mushrif Palace
in Abu Dhabi.
Their Highnesses Supreme Council
Members and Rulers of the Emirates,
and Crown Princes and Deputy Rulers, extended greetings to His Highness President Sheikh Khalifa bin
Zayed Al Nahyan, on the occasion
of Eid Al Fitr, wishing His Highness
health and good luck to continue the
march of giving, progress and development for the benefit of the country.
H.H. Sheikh Mohammed bin
Rashid and H.H. Sheikh Mohamed
bin Zayed received H.H. Dr. Sheikh
Sultan bin Mohammed Al Qasimi,
Supreme Council Member and Ruler
of Sharjah, H.H. Sheikh Humaid bin
Rashid Al Nuaimi, Supreme Council
Member and Ruler of Ajman, H.H.
Sheikh Hamad bin Mohammed Al
Sharqi, Supreme Council Member
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and Ruler of Fujairah, H.H. Sheikh
Saud bin Rashid Al Mu'alla, Supreme Council Member and Ruler of
Umm Al Qaiwain and H.H. Sheikh
Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme
Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah.
Among those who attended the
reception were H.H. Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Ruler's
Representative in the Dhafra Region, Dr. Amal Abdullah Al Qubaisi,
Speaker of Federal National Council,
H.H. Sheikh Tahnoun bin Mohammed Al Nahyan, Abu Dhabi Ruler’s
Representative in Al Ain Region,
H.H. Sheikh Saif bin Mohammed
Al Nahyan, H.H. Sheikh Surour
bin Mohammed Al Nahyan, H.H.
Sheikh Hazza bin Zayed Al Nahyan, Deputy Chairman of Abu Dhabi
Executive Council, H.H. Sheikh
Saeed bin Zayed Al Nahyan, Abu
Dhabi Ruler`s Representative, H.H.
Sheikh Nahyan bin Zayed Al Nahyan, Chairman of the Board of Trustees of Zayed bin Sultan Al Nahyan
Charitable and Humanitarian Foundation, H.H. Lt. General Sheikh Saif
bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime
Minister and Minister of the Interior,
H.H. Sheikh Tahnoun bin Zayed Al
Nahyan, National Security Adviser,

H.H. Sheikh Mansour bin Zayed Al
Nahyan, Deputy Prime Minister and
Minister of Presidential Affairs, H.H.
Sheikh Hamed bin Zayed Al Nahyan, Chief of the Abu Dhabi Crown
Prince's Court, H.H. Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Minister
of Foreign Affairs and International
Cooperation, H.H. Sheikh Omar bin
Zayed Al Nahyan, Deputy Chairman
of the Board of Trustees of Zayed
bin Sultan Al Nahyan Charitable
and Humanitarian Foundation, H.H.
Sheikh Khalid bin Zayed Al Nahyan,
Chairman of the Board of Zayed
Higher Organization for Humanitarian Care and Special Needs, H.H.
Sheikh Mohammed bin Khalifa Al
Nahyan, Member of the Executive
Council of Abu Dhabi, H.H. Sheikh
Theyab bin Mohamed bin Zayed Al
Nahyan, Chairman of the Department of Transport in Abu Dhabi,
H.H. Sheikh Ahmed bin Saeed Al
Maktoum, Chairman of Dubai Civil
Aviation Authority and Chairman
and Chief Executive of Emirates Airline and Group, Sheikh Nahyan bin
Mubarak Al Nahyan, Minister of Tolerance, Sheikh Hamdan bin Mubarak
Al Nahyan along with a number of
sheikhs and senior officials.
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Ruler of Ras Al Khaimah leads UAE delegation to OIC
Summit in Makkah

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah,
headed the UAE delegation to the 14th Organizations
of Islamic Cooperation Summit (OIC) in Makkah.
H.H. Sheikh Saud his accompanying delegation were
welcome at King Abdulaziz International Airport by
Jeddah Governor Prince Mishaal bin Majed; UAE Ambassador to UAE Turki bin Abdullah Al Dakheel along

with senior officials.
The 14th Organizations of Islamic Cooperation Summit Conference (OIC) “The Makkah Summit” Hand in
Hand to the Future: “renewed its commitment to the
goals, objectives and principles of the OIC Charter for
the service of Islam and Muslims in a spirit of true solidarity.”

World needs to confront
radical ideology and dry up
its sources: RAK Ruler

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme
Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, said while
delivering the UAE speech at the 14th Organizations of
Islamic Cooperation Summit (OIC) hosted by Kingdom
of Saudi Arabia in Makkah: “The UAE condemn the terrorist acts against civilian and commercial ships in its regional waters and drone attacks on two Aramco oilfields
in the Kingdom of Saudi Arabia.”
“The UAE deem these acts as a threat to international
navigational security, world energy supplies and to the
global economy, aimed at destabilizing regional security
and stability, and flagrant violations of international law.”
His Highness affirmed.
“We confirm the need for international cooperation to
prevent the recurrence of such acts of terrorism and bring
the perpetrators to justice,” H.H. Sheikh Saud added.
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On the three UAE islands, occupied by the Islamic
Republic of Iran, the UAE called on Tehran to respond
positively to the UAE’s initiatives for a peaceful settlement, through either direct bilateral negotiations or
taking the case to the International Court of Justice.
“Iran needs to review its policies so it can build
friendly relations with its neighbors based on non-interference in internal affairs of other countries,” H.H.
Sheikh Saud added.
“The UAE also reiterates its support for the rights of
the Palestinian people to establish their own independent state with Al Quds as its capital in accordance with
international legitimacy and the Arab Peace Initiative.’’
“As Islam advocates moderation, denounces extremism and terrorism, and calls for hard work in serving
countries, the UAE believes the spread of fanatic and

terrorist ideology in the world at the hands of outlawed
groups using religion as a disguise requires strong, efficient national and international legal tools to counter
this challenge and dry up its sources’’ His Highness
Sheikh Saud stated.
His Highness RAK Ruler told delegates of the OIC
member countries that radical thought had inflicted severe damage to the Islamic world, especially its cultural and civilizational legacy, and disrupted much-needed
development for its people.
H.H. Sheikh Saud bin Saqr called for supporting the
G5 Sahel force, a joint force of five Sahel region countries tasked with fighting militants, in order to build
their defenses and security capabilities to fight terrorism and ensure development and prosperity for their
people.

Ruler of Ras Al Khaimah performs Eid Al Fitr Prayer

His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, and H.H. Sheikh Mohammed in Saud bin Saqr Al Qasimi,
Crown Prince of Ras Al Khaimah
and Chairman of Ras Al Khaimah
Executive Council performed Eid
Al Fitr Prayer at Grand Musalla in
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Khuzam.
Their Highnesses listened to Eid
Sermon, which addressed the importance of Eid Day in spreading
the spirit of tolerance between families, neighbors, relatives and the
society as whole and emphasized
that tolerance is part of the ethics
urged by Islam.

A number of Sheikhs, senior officials, dignitaries, citizens and residents also performed prayers alongside His Highness the Ruler.
After the prayer, H.H. Sheikh
Saud exchanged Eid greetings with
Sheikhs, senior officials and wellwishers.
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Ruler of Ras Al Khaimah receives Eid well-wishers

His Highness
Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi,
Supreme Council Member and
Ruler of Ras Al
Khaimah,
received at Khuzam Palace in
presence
of
H.H.
Sheikh
Mohammed bin
Saud bin Saqr Al
Qasimi, Crown
Prince of Ras
Al Khaimah and
Chairman of Ras
Al Khaimah Executive Council
a number of Sheikhs, officials and
dignitaries who presented to their
Highnesses to extend their greetings and congratulations on Eid Al
Fitr.
The Well-wishers prayed to Allah Almighty to maintain good
health for both President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al
Nahyan and His Highness Sheikh
Saud bin Saqr Al Qasimi and more
prosperity and
progress to the
people of UAE,
Arab and Islamic Nations.
The reception
was attended by
Sheikh
Omar
bin Saqr Al
Qasimi, Sheikh
Ahmed bin Saqr
Al Qasimi, Head
of Customs Department
and
Chairman
of
Ras Al Khaimah
Economic
Zone Authority
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(RAKEZ), Sheikh Ahmed bin Saud
bin Saqr Al Qasimi, Head of Public Services Department, Sheikh
Khalid Bin Saud Bin Saqr Al Qasimi, Vice Chairman of Investment
& Development Office and Sheikh
Saqr Bin Saud Bin Saqr Al Qasimi.

RAK Ruler receives children
of martyrs, Eid well-wishers

His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-

cil Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, received children of Emirati martyrs on Eid Al Fitr in the
presence of H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi,
Crown Prince of Ras Al Khaimah
and Chairman of Ras Al Khaimah
Executive Council at Khuzam Palace.
H.H. Sheikh Saud also received
Eid greetings from Sheikhs and a
delegation of police officers.
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RAK Ruler receives Pakistani Ambassador
His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, received Ambassador of
Pakistan to the UAE Moazzam Ahmad Khan, who came to bid farewell to mark the end of his tenure.
H.H. Sheikh Saud praised Ambassador Khan's efforts in furthering relations between the two
countries, and wished him success
in his new endeavors.
Ahmed Amjad Ali, Pakistani
Consul-General in UAE, accompanied the Ambassador.

Saud bin Saqr receives RAK Academy School Delegation

Education has
been given attention and care
by our wise
leadership due
to its vital role
in helping us
achieve an international level
of competitiveness,
emphasized His Highness
Sheikh
Saud bin Saqr
Al Qasimi, Supreme Council
Member
and
Ruler of Ras Al
Khaimah.
H.H. Sheikh
Saud received
first-grade students of the Ras Al
Khaimah Academy, accompanied
by members of teaching and administrative staff, at his palace at
Saqr bin Mohammed City.
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H.H. Ras Al Khaimah Ruler
indicated that the UAE, led by
His Highness President Sheikh
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, His
Highness Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, Vice Presi-

dent, 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, recogniz-
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es the importance of preparing an
educated and well-qualified generation who would contribute to
building the country to achieve its
objectives and aspirations.
His Highness also acknowledged the efforts being made by

the country in accordance with
the new regulations and policies
to support innovative programs
in schools and attract educational
competencies, so that the UAE is
among the advanced countries in
terms of the development of edu-

cation in all its specialties.

His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi,
Crown Prince of Ras Al Khaimah
and Chairman of the Executive
Council, received a delegation of
the Armed Forces in the Emiri Diwan, represented by the Organizing
Committee of the Military Parade
“Fortress 6”. During the meeting,
H.H. Sheikh Mohammed bin Saud
bin Saqr Al Qasimi informed the
committee about the program and
preparations of the Al Etihad 6 Organizing Committee organized by
the Ras Al Khaimah Emirate and
organized by the Armed Forces.
His Highness explained to the
Chairman and the members of the
Organizing Committee of the Mili-

tary Show the functions of the competent authorities; their plans and
preparations for this major event.
His Highness, the Crown Prince
of Ras Al Khaimah, welcomed the
hosting of this magnificent presentation, which helps to highlight
the high combat capabilities of our
Armed Forces and the ability of
their members in various units and
formations to appeal to those seeking justice and defend.
H.H. Sheikh Mohammed emphasized the desire of His Highness
Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi,
Supreme Council Member and
Ruler of Ras Al Khaimah to support
the military event “Fort Al Etihad
6” and the success of its activities

to honor the strategic role of the
Armed Forces. His Highness the
Crown Prince of Ras Al Khaimah
has instructed all government entities in the Emirate to allocate all
available resources to ensure that
this event is held at its sixth session
and successful in its activities.
Sheikh Sultan bin Saqr Al Qasimi Department Head Civil Aviation Sheikh Arhamah bin Saud bin
Khalid Al Qasimi, Director of the
Media Section of the Office of His
Highness, the Crown Prince of Ras
Al Khaimah, Sheikh Mohammed
bin Saud bin Khalid Al Qasimi and
directors of the departments as well
the local and federal authorities in
the Emirate.

H.H. RAK Ruler stressed the

importance of making all efforts

to maintain an appropriate educational environment for the students.

Ras Al Khaimah Crown Prince informs
about the preparations for “Fortress 6”
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Ras Al Khaimah Municipality offered patronage
to the Energy Efficiency Seminar organized by the Danish
Consulate General

H.E. Munther Mohammed bin
Shekar, Director General of Ras Al
Khaimah Municipality welcomed
H.E. Franz-Michael Skjold Mellbin, Ambassador of Denmark in the
UAE, and the Danish Green Building & Retrofitting Alliance
Ras Al Khaimah Municipality offered patronage and participated in
the energy efficiency seminar organized by the Danish Consulate
General on how to build more cost-,
energy- and environment-friendly
buildings that are compliant with
Barjeel, the Green Building Regulations of Ras Al Khaimah.
The event was attended by H.E.
Munther Mohammed bin Shekar,
Director General of Ras Al Khaimah
Municipality, H.E. Franz-Michael
Skjold Mellbin, Ambassador of Denmark in the UAE and other senior
officials from the Ras Al Khaimah
government, in addition to executives from multiple companies in the
energy sector.
Solution experts from leading Danish companies showed the benefits of
different green building components
and energy efficiency measures and
opened up new channels of dialogue
with Ras Al Khaimah government, in
support to the RAK Energy Efficiency and Renewable Energy Strategy
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2040. The Strategy, introduced by
RAK Municipality earlier in 2018,
targets 30% energy savings, 20%
water savings, and 20% share from
renewable energy by 2040 through a
combination of 9 programs.
Barjeel, the Green Building Regulations program, was launched in
January 2019 and promotes adoption
of energy efficiency measures for
new buildings. The seminar was also
an occasion to recognize the first
UAE citizen who adopted Barjeel
for his new villa. Existing buildings
are addressed by a separate retrofit
program, through which RAK Municipality aims at retrofitting at least
3,000 buildings by 2040.
H.E. Munther Mohammed bin
Shekar, said, “We are delighted to
support and participate in this event
and we look forward to broader collaborations with the Danish Consu-

late General and the Danish Green
Building & Retrofitting Alliance.
We believe this collaboration will
be mutually beneficial and will provide innovative solutions to support
evolution of the built environment of
Ras Al Khaimah.”
H.E. Franz-Michael Skjold Mellbin said, “Denmark looks forward to
collaborating with the UAE when it
comes to energy efficiency and climate change. The UAE has shown
strong leadership in this area and
Denmark welcomes the opportunity
to support its ambitious goals. Today, Ras Al Khaimah Municipality
outlined their Barjeel building code,
these are the kind of initiatives and
efforts that will help Ras Al Khaimah lead the way forward.”

munrakae

News

Issue No. 506 - 2019 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine

Ras Al Khaimah Municipality recognized the first UAE citizen,
who adopted Barjeel for the construction of his new villa
The first Barjeel
permit was issued
with a 100% discount on building
permit fee as part
of the Barjeel incentive scheme.
Mr.
Sultan
Abdulaziz
Al
Awaadi, the owner of a private
villa was felicitated at a recognition ceremony
by H.E. Munther
Mohammed bin
Shekar, Director
General of Ras Al
Khaimah Municipality and Eng.
Abdullah Samhan, Chief Executive Officer, Technical Affairs Sector, Ras Al Khaimah Municipality,
for his endeavor to adopt Barjeel
in the construction of his new villa and contribute to a greener Ras
Al Khaimah. Al Saqr Engineering
Consulting will oversee the project
and ensure compliance to Barjeel.
The owner received a full discount
on the final building permit fee as
part of the incentive scheme connected with the initial adoption of
Barjeel.
Barjeel, which addresses new
buildings in Ras Al Khaimah, is
the most important program of the
RAK Energy Efficiency and Renewable Energy Strategy 2040,
established under the patronage of
His Highness Sheikh Saud bin Saqr
Al Qasimi. The strategy targets
30% energy savings, 20% water
savings, and 20% share from renewable energy by 2040, with Barjeel contributing the largest share of
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energy and water savings.
H.E. Munther Mohammed bin
Shekar, Director General of Ras
Al Khaimah Municipality said:
“I would like to congratulate Mr.
Sultan Abdulaziz Al Awaadi for
his decision to adopt Barjeel in his
new villa. I believe this is a stepping stone to show participation of
citizens towards a more sustainable
Ras Al Khaimah. I further encourage all citizens, residents and investors to take advantage of Barjeel,
for construction of new buildings.
The Municipality will also harness
its expertise in the fields of energy
efficiency and renewable in this
project, which will bring significant
savings to customers in the long
run.”
Abdullah Samhan, Chief Executive Officer, Technical Affairs Sector, Ras Al Khaimah Municipality
added: “We are proud to announce
the issuance of the first Barjeel
Building Permit in Ras Al Khaimah
for a private villa that belongs to Mr.

Sultan Abdul Aziz Al Awaadi. We
are pleased to provide advice and
support to other citizens who wish
to build and design their homes according to Barjeel during this initial
voluntary phase.”
Sultan Abdulaziz Al Awaadi said:
“I am honored to be the first UAE
citizen to adopt the Green Building
Regulations for my new villa which
will help me save electricity and
water consumption. I feel proud to
contribute towards a greener emirate. Barjeel didn’t add cost to our
project, and we also received a big
discount on the building permit fees
from the Municipality”. Speaking about the process, Eng. Ahmed
Yousef, Director of Al Saqr Engineering Consulting, added, “There
were only 6 simple requirements
for compliance, and the application
process was also very easy. We will
encourage other customers of ours
to apply Barjeel in their new constructions.”
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Inauguration of Al Digdagah Fish Market

Ras Al Khaimah
Municipality Department launched
an integrated project to maintain,
develop and raise
the efficiency of
Al Digdagah Fish
Market. The project included developing the facility,
upgrading its services, raising health
requirements and
adding new quality services through
the comprehensive
maintenance of the building and all
components of the market, its sections and services including fish
selling, cleaning and cutting areas.
It also includes the replacement
of floors and tiles, the implementation of internal paints for walls
and ceilings, and the use of energy-efficient windows and doors to
meet the requirements of Energy
Efficiency.

H.E. Munther Mohammed bin
Shekar stated: ‘These achievements are associated with the
keenness of the department to support the comprehensive development of Ras Al Khaimah in order
to contribute to developing the
economy of the Emirate in particular and the country’s economy in
general. Stressing the keenness to
provide quality services that meet
the needs of both citizens and resi-

dents.’
Ms. Shaima Al Teniji added ‘The
project aims to satisfy citizens and
residents by obtaining best provided services. Ras Al Khaimah
Municipality Department plays
its role to enhance public communication through its social channels and through Communication,
Complaints & Suggestions Number (0561777667).’

Ras Al Khaimah Municipality Department plants a tree
coinciding World Day to Combat Desertification and Drought
Under the Slogan, “Let’s build the future together”

In light with Ras Al Khaimah Municipality Department’s keenness to enhance joint-cooperation
among government departments and entities, the
Municipality hosted a delegation from Public
Services Department (PSD) to participate in the
event of World Day to Combat Desertification and
Drought.
Dr. Majed Al Desouki, Director of Ras Al
Khaimah Municipality Slaughterhouse, received
the delegation from PSD who participated in planting local trees.
The purpose of this World Day is to promote
public awareness of land degradation and to draw
attention to the implementation of the United Na-
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tions Convention to Combat Desertification (UNCCD). To
maximize its impact, the UNCCD Secretariat invites all
States, Civil Society Organizations, International and NonGovernmental Organizations and other Stakeholders to
draw attention to land issues and educate the public about

effective methods of achieving Land Degradation Neutrality through the publication and diffusion of documentaries
and the organization of conferences, round-table meetings,
seminars and expositions relating to international cooperation to combat desertification and the effects of drought.

RAK Municipality held ‘Presentation and Delivery Skills Course’

Ras Al Khaimah Municipality Department in cooperation with Ethraa Consultation and Training Center held
a three-day training course
entitled ‘Presentation and
Delivery Skills’ at Emirates
Association for Social Development. The course was
presented by Dr. Ebtihal
Ahmad Darwish, Consultant
Family Physician Associate Professor DMC General
Manager, Ethraa for Consultation and Training.
The course aimed at developing self-confidence and
acquiring the skills of using body
language and vocal skills. The
course also focused on acquiring
methods of arranging and preparing the lecture hall and the used
explanatory materials, understand-

Under the directives of His
Excellency Munther Mohammed bin Shekar, DirectorGeneral of Ras Al Khaimah
Municipality Department and
the follow up of Ms. Shaima
Al Teniji Director of Public
Health Administration in order
to achieve strategic objective
of ensuring public health and
safety through the provision of
Pesticides Trading, Advertisements & Services Regulatory.
Therefore, the Public Health
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ing personal communication style
to best influence the audience and
other strategies such as: Using your
voice: pacing, pausing and intonation, discussing Nonverbal communication, Listening and questioning
techniques, Managing questions and

interruptions and finally Projecting
confidence.
At the end of the course, certificates of participation were distributed to participants who praised the
content and the quality of information they had received.

Department issued Circular
No. (3) For 2019 in accordance with Ministry of Climate
Change and Environment Ministerial Resolution No. (16) For
2019, which aims to oblige the
pesticide trading facilities and
the advertising institutions not
to issue any advertising materials for pesticide trading facilities unless these facilities have
prior authorization issued by
Public Health Administration.
Ras Al Khaimah Municipal-

ity Department-Public Health
Administration appreciates the
efforts of those companies and
institutions who initiated contact with Public Health Administration to start enforcing the
requirements of the Circular.
Ras Al Khaimah Municipality Department is keen to enhance public communication
through its social channels and
through Communication, Complaints & Suggestions Number
(0561777667).

Pesticide Regulation
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