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٭ امل���واد امل��ن�����ش��ورة يف املجلة تعرب عن
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ن�شرت �أم مل تن�شر.

�آمنـــــة علــي املحــــــــــيـا
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االفتتاحية

م�ستقبل م�شرق
عام اخلم�سني ي�شكل اللحظة التاريخية منذ بداية الإعالن عن رحلة قيام االحتاد
وحتى عامنا هذا  ،عام حافل يحتفي بالإرادة العظيمة والعزمية القوية والإجنازات
التنموية املختلفة يف كافة املجاالت ،عام يحتفي بخم�سني عام ًا �شهدت �أ�سرع م�سرية
بناء يف تاريخ الدول ..و�أف�ضل م�سرية �شهدتها املنطقة  ،وهو �أي�ض ًا عام اال�ستعداد
للخم�سني القادمة ..خم�سون عام ًا عامرة بالعطاء واخلري ..
ي�أتي هذا العام فر�صة للت�أمل يف �إجنازات اخلم�سني عام ًا املا�ضية ن�ستذكر فيها
جهود �أبائنا امل�ؤ�س�سني يف بناء دولتنا العظيمة على �أ�س�س التعاون وال�صرب والتحدي
لت�صبح الآن �أكرب الدول منواً وتطوراً على م�ستوى العامل �أجمع .
عا ٌم جديد ن�ستعد فية لالنطالق بكل ثقة يف رحلتنا املقبلة وم�ضاعفة اجلهود والعمل
على خلق �أفكار جديدة ومبادرات نوعية نحافظ من خاللها على �إرثنا وتقاليدنا
وقيمنا االجتماعية  ،للإ�سهام يف بناء م�ستقبل م�شرق لدولتنا احلبيبة الإمارات ..

منذر حممد بن �شكر
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�سعود بن �صقر:
ر�أ�س اخليمة �شريك رئي�سي يف جهود �إطالق حوار فاعل يعزز مفهوم املواطنة العاملية

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
�صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ����س اخليمة� ،أن ر�أ����س اخليمة
�شريك رئي�سي يف جهود �إط�ل�اق ح��وار
فاعل يعزز مفهوم املواطنة العاملية مبا
ين�سجم مع توجهات دول��ة الإم���ارات يف
4

هذ املجال.
ج��������اء ذل����ك
خ����ل���ال إ�ل�����ق�����اء
���ص��اح��ب ال�سمو
ح�����اك�����م ر�أ���������س
اخل���ي���م���ة ،ك��ل��م��ة
رئي�سية يف افتتاح
«منتدى املواطن
ال��ع��امل��ي» املنعقد
يف ر�أ����س اخليمة
 ،ب��ح�����ض��ور �سمو
ال�������ش���ي���خ حم��م��د
ب�����ن ����س���ع���ود ب��ن
�صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة،
وم�شاركة نخبة من �صانعي القرار مبن
فيهم ،فخامة �إيفان دوكي ماركيز ،رئي�س
جمهورية كولومبيا ،ومعايل جويل تايلور،
نائب رئي�س جمهورية ليبرييا ،وماثيو
رينزي ،رئي�س الوزراء الإيطايل الأ�سبق.

و أ����ش��ار �سموه �إىل �أن املنتدى ي�أتي
بالتزامن مع حمطات فارقة وحمورية
يف م�سرية الإمارات ،حيث حتتفل الدولة
بعيد االحتاد اخلم�سني ،وت�ست�ضيف دبي
معر�ض �إك�سبو العاملي ،وت�ستعد الإمارات
�أي�ض ًا ال�ست�ضافة م�ؤمتر « »COP28يف
العام .2023
وق����ال ���س��م��وه�« :إن ر�أ������س اخليمة
ملتزمة بتعزيز ع�لاق��ات ال��ت��ع��اون مع
كافة ال�شركاء العامليني ،وهو الأمر الذي
يعك�س املعنى احلقيقي لـ «منتدى املواطن
العاملي» ،الذي ي�سعى �إىل �أن يكون من�صة
جامعة للعقول الب�شرية التي تهدف �إىل
�إيجاد حلول م�شرتكة وعملية للتحديات
العاملية”.
و�أ�ضاف �سموه« :فخور ب�أننا يف دولة
الإم�����ارات م�ساهمون ب����ارزون للتغيري
الإي��ج��اب��ي يف ال���ع���امل ،وب���أن��ن��ا �شركاء
فاعلون يف اجلهود العاملية الهادفة �إىل
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بناء م�ستقبل �أكرث �أمان ًا وا�ستدامة”.
و�أك���د �سموه �أن اال���س��ت��دام��ة ركيزة
�أ�سا�سية يف نهج ر�أ�س اخليمة التنموي،
و�أن الإم���ارة ت�ؤمن كل الإمي���ان بتعزيز
التنقل الب�شري امل�ستدام ،ويعك�س ذلك
حر�صها على الرتحيب باجلميع للعي�ش
والعمل وحتقيق النمو والتطور فيها.
و�أ���ش��ار �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ���س
اخل��ي��م��ة �إىل �أن �إط��ل��اق الإم�������ارة لـ
munrakae

«�إ�سرتاتيجية ر�أ�س اخليمة لكفاءة الطاقة
والطاقة املتجددة  ،»2040و»�إ�سرتاتيجية
الوجهة ال�سياحية امل�ستدامة» ،يعك�س
طموحها وتوجهها ل�صناعة م�ستقبل
مزدهر وم�ستدام.
و���س��ل��ط ���س��م��وه ال�����ض��وء ع��ل��ى «تعهد
ر�أ���س اخليمة لال�ستدامة» ،ال��ذي وقعت
عليه  21جهة حكومية وغري حكومية يف
الإمارة خالل «منتدى املواطن العاملي»،

م�ؤكد ًا �أنها خطوة �إ�ضافية
نحو تعزيز وتر�سيخ مبادئ
وم��ف��اه��ي��م اال���س��ت��دام��ة يف
جميع امل�ؤ�س�سات ،والدوائر،
وال���ه���ي���ئ���ات ،وال�����ش��رك��ات
اخلا�صة.
وعقد «منتدى املواطن
ال��ع��امل��ي»  2021يف ر�أ����س
اخل��ي��م��ة ،يف ال���ف�ت�رة 12
و 13م��ن دي�سمرب ،2021
يف م��رك��ز احل��م��را العاملي
ل��ل��م��ع��ار���ض وامل�����ؤمت����رات،
و�شهد م�شاركة العديد من
امل�����ش��اه�ير وال�شخ�صيات
املعروفة يف خمتلف املجاالت مبن فيهم
كالرن�س ���س��ي��دورف ،الع��ب ك��رة القدم
ال��ه��ول��ن��دي ال�����س��اب��ق ..وق����دم ال��ع��رو���ض
املو�سيقية ك��ل م��ن ،املغنية الأمريكية
نيكول �شريزينغر ،واملغني ووايكلف جني
من هايتي ،بالإ�ضافة �إىل م�شاركة املمثلة
الأمريكية �إيفا النغوريا ،التي ت�سلمت
جائزة «املواطن العاملي».
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حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل رئي�س جمهورية �أفريقيا الو�سطى
ا���س��ت��ق��ب��ل ���ص��اح��ب
ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
�صقر القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأع��ل��ى حاكم
ر�أ���س اخليمة ،يف ق�صر
�سموه مبدينة �صقر بن
حممد فخامة فاو�ستني
�أرك��اجن ت��وادي��را ،رئي�س
ج���م���ه���وري���ة �أف���ري���ق���ي���ا
ال��و���س��ط��ى ،ال���ذي يقوم
بزيارة ر�سمية للبالد.
ورح���������ب ����ص���اح���ب
ال�����س��م��و ح���اك���م ر أ������س
اخل����ي����م����ة ،ب���ف���خ���ام���ة
الرئي�س ،والوفد املرافق
ل���ه ،وب��ح��ث م��ع��ه خ�لال
من جانبه �أكد فخامة فاو�ستني �أركاجن
و�أ����ش���اد ���س��م��وه ب���رواب���ط ال�����ص��داق��ة
اللقاء تعزيز العالقات الثنائية بني دولة املتميزة بني البلدين ال�صديقني ،م�ؤكد ًا تواديرا� ،أن بالده ت�سعى لتقوية عالقات
الإم����ارات العربية امل��ت��ح��دة ،وجمهورية ح��ر���ص ر أ�����س اخليمة على تو�سيع �آف��اق ال��ت��ع��اون امل�����ش�ترك م��ع دول���ة الإم�����ارات،
�أفريقيا الو�سطى ،مب��ا يخدم امل�صالح التعاون مع جمهورية �أفريقيا الو�سطى يف م�شيد ًا باملكانة الرائدة التي حتظى بها
الدولة على ال�صعيدين الإقليمي والدويل.
امل�شرتكة ب�ين البلدين ال�صديقني على �شتى املجاالت التنموية.
خمتلف ال�صعد.
حاكم ر�أ�س اخليمة يلتقي نائب رئي�س ليبرييا ونائب رئي�س جمل�س الوزراء بالكونغو
التقى �صاحب ال�سمو
ال�����ش��ي��خ ���س��ع��ود ب���ن �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 ع��ه��د ر أ������س اخليمة،
ك ً
��ل�ا ع��ل��ى ح�����دة ،م��ع��ايل
جويل تايلور ،نائب رئي�س
جمهورية ليبرييا ،ومعايل
دانيال �أ�سيلو �أوكيتو ،نائب
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء،
ووزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة والأم���ن
وال�لام��رك��زي��ة بجمهورية
ال��ك��ون��غ��و ال��دمي��ق��راط��ي��ة،
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ومعايل ماثيو رينزي ،رئي�س
الوزراء الإيطايل الأ�سبق.
ج���اءت ه���ذه ال��ل��ق��اءات
على هام�ش انعقاد «منتدى
امل���واط���ن ال���ع���امل���ي» ال���ذي
انطلقت �أعماله يف مركز
احل��م��را العاملي للمعار�ض
وامل�ؤمترات بر�أ�س اخليمة.
ورح��ب �صاحب ال�سمو
ح����اك����م ر أ�����������س اخل��ي��م��ة
ب�أ�صحاب امل��ع��ايل �ضيوف
الإم��������ارة ،وت���ب���ادل معهم
الأح�����ادي�����ث ح����ول ت��ع��زي��ز
عالقات التعاون بني دولة
الإم��������ارات وب��ل��دان��ه��م يف
خمتلف املجاالت.

من جانبهم ،عرب �أ�صحاب املعايل ،عن حاكم ر�أ����س اخليمة على ك��رم ال�ضيافة
بالغ �شكرهم وتقديرهم ل�صاحب ال�سمو وح�سن اال�ستقبال.
حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل رئي�س كو�ستاريكا
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو
ال�����ش��ي��خ ����س���ع���ود ب����ن ���ص��ق��ر
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ�س اخليمة  ،يف ق�صر
�سموه مبدينة �صقر بن حممد
ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س ك��ارل��و���س
ال����ف����ارادو ك��ي�����س��ادا رئ��ي�����س
جمهورية كو�ستاريكا ،الذي
يقوم ب��زي��ارة ر�سمية للبالد
ترافقه حرمه ال�سيدة الأوىل
ك�لاودي��ا دوب��ل�����س ك��ام��ارغ��و،
وذل��ك بح�ضور ال�شيخ �صقر
بن �سعود بن �صقر القا�سمي،
وعدد من امل�س�ؤولني.
ورح����ب ���ص��اح��ب ال�سمو
حاكم ر�أ���س اخليمة ،بفخامة
الرئي�س الكو�ستاريكي ،والوفد
املرافق له ،وبحث �سموه وفخامته خالل
اللقاء تعزيز عالقات التعاون التي تربط
دولة الإمارات العربية املتحدة ،وجمهورية
كو�ستاريكا ،مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة
ب�ين ال��ب��ل��دي��ن ال�صديقني ع��ل��ى خمتلف
munrakae

ال�صعد ،وتبادال احلديث ح��ول ع��دد من
الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.
و�أ����ش���اد ���س��م��وه ب���رواب���ط ال�����ص��داق��ة
املتميزة وع�لاق��ات التعاون االقت�صادي
واال�ستثماري بني دولة الإمارات وجمهورية
ك��و���س��ت��اري��ك��ا ،وك���ذل���ك أ�ط����ر ال�����ش��راك��ة

اال�سرتاتيجية بني البلدين ال�صديقني.
من جانبه �أكد فخامة الرئي�س كارلو�س
الفارادو كي�سادا� ،أن ب�لاده حري�صة كل
احلر�ص على متتني عالقات التعاون مع
دول��ة الإم���ارات ،م�شيد ًا مبكانة وح�ضور
الدولة على ال�صعيدين الإقليمي والعاملي.
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حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل رئي�س وزراء والية غوجارات الهندية
ا���س��ت��ق��ب��ل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �سعود
ب��ن �صقر القا�سمي،
ع�ضو املجل�س الأعلى
ح��اك��م ر أ�����س اخليمة،
يف ق�صر �سم ّوه مبدينة
�صقر بن حممد معايل
بوبيندرابهاي باتيل،
رئ��ي�����س وزراء والي���ة
غ��وج��ارات بجمهورية
ال��ه��ن��د ،ال�����ذي ي���زور
ال��ب�لاد ح��ال��ي�� ًا وال��وف��د
امل����راف����ق ل����ه ،وذل���ك
بح�ضور ال�شيخة �آمنة
بنت �سعود ب��ن �صقر
ال���ق���ا����س���م���ي ،رئ��ي�����س
الأح��ادي��ث ح��ول تعزيز عالقات التعاون باتيل ،عن بالغ �شكره وتقديره ل�صاحب
جمل�س �إدارة مكتب
اال�ستثمار والتطوير يف ر أ�����س اخليمة ،وتو�سيع �آفاقها بني دولة الإمارات العربية ال�سمو ح��اك��م ر أ������س اخل��ي��م��ة ع��ل��ى ك��رم
املتحدة وجمهورية الهند على خمتلف ال�ضيافة وح�سن اال�ستقبال ،م�ؤكد ًا �أنها
وعدد من امل�س�ؤولني يف الإمارة.
ورح���ب �صاحب ال�سمو ح��اك��م ر�أ���س ال�صعد.
تعك�س متانة عالقات التعاون بني الإمارات
من جانبه عرب معايل بوبيندرابهاي والهند.
اخل��ي��م��ة مب��ع��ايل ال�����ض��ي��ف ،وت��ب��ادل معه
حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل وزيرة التعليم والبحث يف جمهورية �إ�ستونيا
ا�ستقبل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �سعود
ب��ن �صقر القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر أ����س اخليمة،
يف ق�صر �سموه مبدينة
����ص���ق���ر ب�����ن حم��م��د
معايل لينا كري�سنا،
وزي�����������رة ال���ت���ع���ل���ي���م
والبحث يف جمهورية
�إ�ستونيا ،ال��ت��ي ت��زور
البالد حالي ًا ،والوفد
امل���راف���ق ل��ه��ا ،وذل��ك
بح�ضور ال�شيخة �آمنة
بنت �سعود ب��ن �صقر
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األخبار

القا�سمي ،رئي�سة
جم���ل�������س �إدارة
مكتب اال�ستثمار
والتطوير يف ر�أ���س
اخليمة.
ورحب �صاحب
ال�سمو حاكم ر�أ�س
اخل��ي��م��ة ،مب��ع��ايل
ال���وزي���رة ،وت��ب��ادل
م��ع��ه��ا الأح���ادي���ث
ح��ول تعزيز �آف��اق
ال������ت������ع������اون ب�ي�ن
البلدين ال�صديقني
يف جم���ال التعليم
والبحث العلمي.
م������ن ج��ه��ت��ه��ا
ل�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة ،على بتطور املنظومة التعليمية يف ر�أ�س اخليمة
�أع�����رب�����ت م��ع��ايل
لينا كري�سنا ،عن بالغ �شكرها وتقديرها كرم ال�ضيافة وح�سن اال�ستقبال ،و�أ�شادت ودولة الإمارات.

حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل �سفري جمهورية تركيا
ا�ستقبل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �سعود
بن �صقر القا�سمي
ع�������ض���و امل���ج���ل�������س
الأعلى حاكم ر�أ�س
اخل���ي���م���ة ،ب��ق�����ص��ر
���س��م��وه يف م��دي��ن��ة
���ص��ق��ر ب����ن حم��م��د
�����س����ع����ادة ت���وغ���اي
ت���ون�������ش�ي�ر��� ،س��ف�ير
ج���م���ه���وري���ة ت��رك��ي��ا
ل��دى ال��دول��ة ،ال��ذي
ق���دم ل��ل�����س�لام على
����س���م���وه مب��ن��ا���س��ب��ة
ت�سلمه مهام عمله
اجل�����دي�����د ،وذل����ك
ب��ح�����ض��ور ���س��ع��ادة
�إيلكر كيليت�ش القن�صل العام لرتكيا يف
الإمارات ،والوفد املرافق .
ورح���ب �صاحب ال�سمو ح��اك��م ر�أ���س
munrakae

اخل��ي��م��ة ،ب�����س��ع��ادة ال�����س��ف�ير ،متمني ًا له
عب �سعادة توغاي تون�شري،
من جانبهّ ،
التوفيق وال��ن��ج��اح يف �أداء م��ه��ام عمله ،عن بالغ �شكره وتقديره ل�صاحب ال�سمو
مبا ي�سهم يف تعزيز عالقات التعاون بني حاكم ر�أ���س اخليمة على ك��رم ال�ضيافة
البلدين على خمتلف ال�صعد.
وح�سن اال�ستقبال.
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حاكم ر�أ�س اخليمة يطلع على خطط جمل�س تناف�سية الكوادر الإماراتية

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر أ�����س اخليمة  ،بح�ضور ال�شيخة
�آمنة بنت �سعود بن �صقر القا�سمي ،رئي�س
جمل�س �إدارة مكتب اال�ستثمار والتطوير يف
ر�أ�س اخليمة� ،سعادة غنام بطي املزروعي
 ،الأم�ين العام ملجل�س تناف�سية الكوادر
الإماراتية.
واطلع �سموه خالل اللقاء على خطط
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وبرامج جمل�س تناف�سية الكوادر الإماراتية
الهادفة �إىل رفع تناف�سية الكوادر الإماراتية
مبا ي�سهم يف رفع ن�سب التوطني يف القطاع
اخلا�ص وتطوير املبادرات الالزمة لتوجيه
وت�أهيل ال�شباب لال�ستفادة من الفر�ص
التي يوفرها القطاع اخلا�ص يف الدولة.
وق����ال ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ح��اك��م ر�أ����س
اخليمة�« :إن دع��م ال��ك��ف��اءات الوطنية،
وتطوير مهاراتها لتكون قادرة على العمل

واملناف�سة يف القطاع اخل��ا���ص م��ن أ�ه��م
الأولويات احلالية ،ونرى يف هذا التوجه
�ضمان ًا ملوا�صلة م�سرية التنمية ال�شاملة يف
الدولة ،وحتقيق ر�ؤى وتطلعات الإم��ارات
خالل اخلم�سني عام ًا املقبلة».
و�أ�شاد �سموه بجهود جمل�س تناف�سية
الكوادر الإماراتية ،م�ؤ ّكد ًا �أهمية تعزيز
ال�شراكة والتعاون بني امل�ؤ�س�سات وقطاعات
الأعمال لتحقيق املزيد
م��ن التقدم يف تطوير
الكفاءات الإماراتية..
ك��م��ا أ�ك����د ���س��م��وه على
�أن ه��ذا التوجه ي�شكل
ن��ق��ط��ة ان���ط�ل�اق نحو
زي���ادة م�ساهمة �أب��ن��اء
الإم�����������ارات يف ب��ن��اء
امل�ستقبل ،ويف توفري
ك��اف��ة امل��ق��وم��ات ال��ت��ي
تتيح �إ����ش���راك امل���وارد
الب�شرية الإماراتية يف
ب��ن��اء اق��ت�����ص��اد وطني
معريف بتناف�سية عالية.
munrakae
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ويل عهد ر�أ�س اخليمة
يعتمد قراراً ب�ش�أن تنظيم ن�شاط نقل الركاب باملركبات الفاخرة والليموزين يف الإمارة

اع��ت��م��د ���س��م��و ال�شيخ
حممد بن �سعود بن �صقر
القا�سمي ويل عهد ر�أ���س
اخل��ي��م��ة رئ��ي�����س املجل�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ال���ق���رار رق��م
 /3/ل�سنة  2021ب�ش�أن
تنظيم ن�شاط نقل الركاب
ب���امل���رك���ب���ات ال���ف���اخ���رة
وال���ل���ي���م���وزي���ن يف ر�أ������س
اخليمة.
وت����أت���ي ه���ذه اخل��ط��وة
يف �إطار ر�ؤية ا�سرتاتيجية
متكاملة تعك�س حر�ص احلكومة على تطوير منظومة متكاملة
من الت�شريعات والقوانني املتطورة الكفيلة باالرتقاء بكافة
اخلدمات وتبني �أف�ضل املعايري واملمار�سات العاملية املتميزة يف
جمال النقل ومبا ي�ساهم يف حتقيق م�ؤ�شرات جودة احلياة يف
ر�أ�س اخليمة.
وين�ص القرار على تكليف هيئة ر�أ�س اخليمة للموا�صالت
بتنظيم ن�شاط نقل الركاب باملركبات الفاخرة والليموزين
يف الإم��ارة وتطبيق اال�شرتاطات واملعايري القيا�سية اخلا�صة

مل��زاول��ت��ه��ا وال��رق��اب��ة على
امل�����ش��غ��ل�ين ل���ل���ت أ����ك���د م��ن
االل����ت����زام ب��ه��ا ،ل�ضمان
ت����وف��ي�ر خ����دم����ات ت��ل��ب��ي
اح��ت��ي��اج��ات امل��ت��ع��ام��ل�ين
وفق ًا لأعلى معايري الأمن
وال�سالمة والراحة.
وي���ت�������ض���م���ن ال����ق����رار
������ض�����واب�����ط و�������ش������روط
�إ���ص��دار ت�صاريح مزاولة
ال���ن�������ش���اط ل��ل�����ش��رك��ات،
و�شروط �إ���ص��دار ت�صاريح
مزاولة املهنة ل�سائقي مركبات الليموزين� ،إ�ضافة �إىل قائمة
املخالفات الت�شغيلية التي �سيتم تطبيقها يف حال عدم التقيد
باال�شرتاطات.
وقال �سعادة املهند�س �إ�سماعيل ح�سن البلو�شي مدير عام
هيئة ر�أ�س اخليمة للموا�صالت �إن هذا القرار ي�شكل دفعة قوية
جلهود الهيئة ور�ؤيتها يف تنظيم قطاعات النقل يف الإم��ارة
و�ضمان تقدمي خدمات نقل َامنة وموثوقة وذكية.

قطاع رمي من دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة ي�شارك يف حلقة نقا�شية
�شارك قطاع رمي من دائرة بلدية ر�أ�س
اخليمة يف حلقة نقا�شية ركزت على فر�ص
مبان �أكرث ا�ستدامة ودعم �أهداف :
�إن�شاء ٍ
البيئة ،املجتمع و احلكومة  ،وقد مت تنظيم
ه��ذا احل��دث من قبل �شركة هانيويل يف
ج��ن��اح ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة يف
munrakae

معر�ض �إك�سبو دب��ي  .2020وح���اور يف
احل��ل��ق��ة ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة خ�ب�راء م��ن ك��ل من
هانيويل� ،أرامك�س ،وزارة الطاقة والبنية
التحتية يف دولة الإمارات العربية املتحدة،
ودائرة بلدية ر�أ�س اخليمة.
وت���أت��ي م�شاركة بلدية ر أ�����س اخليمة

للت�أكيد على �أهمية �إدارة الطاقة بو�صفها
�أداة �أ�سا�سية ملرونة الأع��م��ال التجارية
وربحيتها ،وتعكف حكومة ر�أ���س اخليمة
على تطوير �أف�ضل القدرات يف هذا املجال
 ،مما �سيدعم ال�شركات يف حت�سني تكلفة
الطاقة لديها “.
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بلدية ر�أ�س اخليمة حتدد ا�شرتاطات للمطاعم املتنقلة
ح���� ّددت دائ����رة ب��ل��دي��ة ر�أ�����س اخليمة
�أربعة ا�شرتاطات �صحية ملركبات املطاعم
املتنقلة متعلقة ب�سالمة ال��غ��ذاء ،وتتوىل
�إدارة ال�صحة العامة �إجراء التفتي�ش على
املطاعم املتنقلة ب�صورة منتظمة ،للت�أكد
من �سالمة الأغذية ،م�شري ًة �إىل �أنه يجب
على امل�ستهلك كمتناول للغذاء �أن يعلم
بهذه اال�شرتاطات ال�صحية.
ون�صت الإجراءات على مايلي  :يجب
على م�شغلي املركبات املتنقلة احلفاظ
ع��ل��ي��ه��ا ن��ظ��ي��ف��ة وم��رت��ب��ة ،ب��ح��ي��ث ي��ت���أك��د
امل�ستهلك من �أن املركبة مرئية ونظيفة ،بني الأغذية اخلام واجلاهزة للأكل ،وعلى
ويت�أكد من �أن امل��ع��دات والأواين و�أل��واح امل�ستهلك الت�أكد من �أن تقطيع الفواكه
التقطيع نظيفة ،ومنطقة التح�ضري خالية واخل�����ض��روات على ل��وح تقطيع منف�صل
من الذباب والنمل واحل�شرات� ،إ�ضافة عن اللحوم النيئة والدجاج �أو امل�أكوالت
�إىل الت�أكد م��ن ال��ت��زام معدي الوجبات البحرية لتجنب انتقال التلوث ،والت�أكد
الغذائية بارتداء القفازات والكمامات ،م��ن �أن ع�صارات اللحوم ال تقطر على
الأطعمة اجلاهزة للأكل.
و�أن يكون الزي نظيف ًا.
ولفتت �إىل �أن ال�شرط الثالث يلزم
وعلى امل�ستهلك الت�أكد من وجود مغ�سلة
لغ�سل الأواين يف املركبة املتنقلة ،ووجود امل�����ش��غ��ل�ين ال��ت��ح��ك��م يف درج�����ة ح����رارة
ت�صريح �أو رخ�صة لعمل املركبة ،م�شرية الأطعمة ال�ساخنة ،لأن درج��ة احل��رارة
�إىل �أن ال�شرط الثاين ين�ص على �أنه يجب �إذا كانت �أعلى من  55درجة مئوية تقتل
على م�شغلي املطاعم املتنقلة الف�صل التام البكترييا ال�ضارة ،وعليه البد من الت�أكد
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من حفظ الأطعمة املطبوخة ال�ساخنة،
مثل (ال�بري��اين وال��ك��اري) يف حا�ضنات
ح��راري��ة يف درج��ة ح��رارة ال تقل عن 50
درجة مئوية ،وعلى امل�ستهلك الت�أكد من
العالمات التي ت��دل على الطهي اجليد
للأغذية ،مثل تغري لون اللحم �إىل اللون
البني وغريها من العالمات.
وذك����رت �أن ال�����ش��رط ال���راب���ع :حفظ
الأطعمة الباردة يف الثالجة ،وجتنب �إعادة
تربيد بقايا الأطعمة التي تركت يف درجة
حرارة الغرفة لأكرث من �أربع �ساعات.
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مركز نظم املعلومات اجلغرافية ي�شارك يف ور�شة ت�صميم نظام العنوان الوطني

دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة متمثلة مبركز نظم املعلومات اجلغرافية ت�شارك
يف ور�شة ت�صميم نظام العنوان الوطني لدولة الإم��ارات العربية املتحدة
والتي عقدها املركز االحتادي لنظم املعلومات اجلغرافية يف �أبوظبي  ،حيث
تناولت الور�شة ت�صميم نظام العنوان الوطني للدولة  ،و مت من خالل هذا
النظام التجريبي درا�سة الأنظمة القائمة وفح�ص عينات من بيانات العنونة
و�آليات التعاون بني خمتلف اجلهات املنتجة للعناوين على امل�ستوى الوطني
 ،ت�أتي هذه الور�شة �ضمن توجهات احلكومة لتطوير وت�سهيل �أنظمة احلياة
على �أفراد املجتمع و تقدمي �أف�ضل و�أدق البيانات التي ت�سهل على الأفراد
ق�ضاء احتياجاتهم اليومية والو�صول �إىل وجهاتهم ب�سال�سة و�سرعة .

ر�أ�س اخليمة ..اختتام الدورة الـ  25لتحفيظ القر�آن الكرمي

�أ���س��دل ال�����س��ت��ار ع��ل��ى ال����دورة ال���ـ 25

ل��ل��م�����ش��روع امل�����س��ت��م��ر لتحفيظ ال���ق���ر�آن
الكرمي باالنتهاء من اختبارات الأج��زاء
وامل�����س��ت��وي��ات ال��ت��ي ع��ق��دت ل��ل��دار���س�ين
والدار�سات املنت�سبني حللقات امل�ؤ�س�سة،
مب�شاركة  435دار���س�� ًا ودار���س��ة ،وزع��وا
على جلان متخ�ص�صة ،حيث متت عملية
االختبارات ب�سال�سة ،وبلغ عدد الناجحني
munrakae

 ،332و���س��ط م�شاعر ال��ف��رح وال�سعادة
ب��ت��م��ي��زه��م وت��ف��وق��ه��م يف ح��ف��ظ ال��ق��ر�آن
الكرمي.
و�أ�شاد �سعادة �أحمد حممد ال�شحي،
مدير ع��ام امل�ؤ�س�سة بنجاح ه��ذه ال��دورة
من حيث التنظيم والفاعلية ،مثمن ًا جهود
القائمني على هذه ال��دورة املباركة ولكل
من �أ�سهم يف �إجناحها وت�ألقها.

و�أع����رب ال�سيد ع��ب��د ال��رح��م��ن علي
جم���داد ،م�شرف التعليم ع��ن ب��ع��د ،عن
�شكره وتقديره �إىل فريق العمل ،م�شيد ًا
ب���الإجن���ازات ال��ت��ي مت��ت خ�ل�ال ال����دورة،
وح�سن �سري االختبارات ،وت�ألق الدار�سني
والدار�سات ،متمني ًا لهم م�سرية م�شرقة
من التقدم والتطور.
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م�سابقة �صاحب احلظ ال�سعيد
انطالق ًا من حر�ص الدائرة على رفع م�ستوى الر�ضا
الوظيفي وخلق بيئة �سعيدة وم�شجعة للموظفني عرب تنظيم
فعاليات وم��ب��ادرات خمتلفة تعزز م�ستوى ال�سعادة لدى
املوظف � ،إذ �أن ذل��ك ينعك�س �إيجاب ًا على �أداء املوظف
و�إنتاجيته  ،ويف هذا ال�ش�أن نظم مكتب االت�صال امل�ؤ�س�سي
م�سابقة داخلية للموظفني حتت عنوان « �صاحب احلظ
ال�سعيد «  ،وقد ا�ستمرت هذه امل�سابقة على م��دار العام
حر�ص ًا على الو�صول �إىل �أكرب عدد ممكن من الفائزين ،
وقد اختتمت هذه امل�سابقة يف الأ�سبوع الأخري من دي�سمرب
 ،حيث مت تنظيمها ب�شكل م�ستمر  ،وق��د الق��ت املبادرة
ا�ستح�سان ور�ضا املوظفني الذين تفاعلوا معها ومع الأفكار
املبتكرة التي نظمت من خاللها امل�سابقة .
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Ras Al Khaimah Municipality Department, Corporate
Communications Office, introduces the monthly contest
in the Municipality Magazine. For participation, answers
should be sent to the following email address

األخبار

 مكتب االت�صال امل�ؤ�س�سي عن م�سابقة- تعلن دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة
�شهرية تن�شر يف جملة بلدية ر�أ�س اخليمة فعلى الراغبني باال�شرتاك
:إلكرتوين التايل
رأس ال
مجلةإىلبلديةالربيد
� إجاباتهم
� إر�سال
بهذه
الخيمة
- 2022/
01� -امل�سابقة
536 :العدد
magazine@mun.rak.ae

magazine@mun.rak.ae

» 536 «

» • متى �أطلقت حملة « �أجمل �شتاء يف العامل
لأول مرة يف دولة الأمارات ؟

• When was the “World’s Coolest Winter" Campaign
launched for the first time in the UAE?

Congratulations to Mrs. : Aisha Hassan Amiri
the winner of the past month's contest (535).

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
)+ 971( 7233 3117 : ) | فاكـ ــ�س رقم+ 971( 7246 6666 : هاتـ ــف رقم
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 عائ�شة ح�سن �أمريي: مربوك للأخت
)535( 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 الإجابة 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
Twitter | munrakae .. Facebook
m u n |rmunrakae
a k a e .. Instagram| munrakae

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

واحة اإلسالم
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مراقبـة اهلل تعالـى
ف�ضيلة ال�شيخ �إبراهيم عبداهلل املزروعي
من �شبكة بينونة للعلوم ال�شرعية

�إن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره  ،ونعوذ باهلل من �شرور �أنف�سنا و�سيئاتِ
�أعمالنا ،من يهده اهلل فال م�ض ّل له  ،ومن ي�ضلل فال هادي له  ،و�أ�شه ُد �أن ال �إله �إ ّال
اهلل وحده ال �شريك له و�أ�شه ُد �أن حممداً عبده ور�سوله � ،أما بعد :

مقدمـة:

 )1منزلة املراقبة ،تعريفها ،فائدتها:
الع�صيان خا�ص ًة �إذا ظ ّنت �أنها بعيد ٌة
• �إن النف�س داعي ٌة �إىل
ِ
عن نظر اخللق ،ووجدت نف�سها يف اخللوة.
ُ
وحفظ اهلل تعاىل يف اخللوات من عالم ِة امل�ؤمن املتقي،
•
الذي يعلم �أن ع َني اهلل تالح ُقه �أينما ذهب.
ؤمن حما�سب َة النف�س
• �إن ال�شعو َر باملراقبة يو ّر ُث عند امل� ِ
على التق�صري.
 )2بع�ض الأ ّدلـ ِة على املراقبـة:
• يقول ابن القيم رحمه ُ
اهلل يف مدارج ال�سالكني :منزل ُة
املراقبة
( ومن منازل « �إ ّياك نعب ُد و�إ ّياك ن�ستعني » منزل ُة املراقبة.
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ق��ال ُ
يعلم م��ا يف �أنف�سكم
اهلل تعاىل (واع�ل�م��وا �أنّ اهلل ُ
فاحذروه ) البقرة 235
ُ
وقال ُ
ِّ
�شيئ رقيبا ً)الأحزاب52
اهلل تعاىل (وكان اهلل على كل ٍ
وقال ُ
أعي وما ُتخفي ال�صدور)
اهلل تعاىل ُ
(يعلم خائنة ال ُ ِ
غافر 19
ويف حديث جربيل �أنه �س�أل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن
تعبد اهلل ك�أنك ترا ُه ،ف�إن مل تكن ترا ُه
إح�سان؟ فقال له�( :أن َ
ال ِ
يت�ضح �أن املراقبة
ف�إ ّن ُه يراك) متفق عليه .ومن هذا احلديث ُ
العبد وتي ُق ِن ِه ّ
باطالع احلقِّ �سبحانه وتعاىل على
علم ِ
هي ُ
دوام ِ
ظاهره وباطنه.
فا�ستدامتُه لهذا العلم واليقني هي املراقبة ،وهي ثمر ُة علمِ ه
رقيب عليه ،ناظ ٌر �إليه� ،سام ٌع لقوله ،وهو ّ
مطلع
ب�أن اهلل �سبحانه ٌ
نف�س وك َّل طرف ِة ع ٍني).
على علمه ك َّل ٍ
وقت وك َّل حلظ ٍة  ،وك َّل ٍ
munrakae
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ُ )3
بع�ض �أقـوال ال�سلف والعلماء:
 وق��ال اب��ن الق ّيم �أي���ض� ًا( :وق��د قيل م��ن راق��ب َاهلل يف
جوارحه).
حركات
خواطره ،ع�صم ُه يف
ِ
ِ
�ون (عالم ُة املراقب ِة �إي�ث��ا ُر ما �أن��زل اهللُ،
 وق��ال ذو ال� ّن� ُِ
عظم ُ
وتعظيم ما ّ
اهلل وت�صغ ُري ما �ص َّغر اهلل).
ُ
 وقيل (� ُنف�سه يف هذه الطريق،
أف�ضل ما ُي ُ
لزم الإن�سانُ َ
املحا�سب َة واملراقب َة و�سيا�س َة عمله بالعلم).
للنا�س ف ُكن واعظ ًا لقل ِب َك
 وقال �أبو حف�ص (�إذاَ
جل�ست ِ
َ
ّ
اجتماع ُهم عليك ،ف�إنهم ُيراق ُبون ظاه َرك
ونف�س َك ،وال يغ َّر َّن َك
ِ
ُ
ُ
يراقب باطنك).
واهلل
ُ
احلفيظ،
(الرقيب،
واملراقب ُة :هي التع ُب ُد ب�أ�سماء اهلل
ِ
ِ
العليم ،ال�سميع ،الب�ص ِري) فمن عقل هذه الأ�سما َء ،وتع ّب َد
ِ
مبقت�ضاها ،ح�صلت له املراقبة ).مدارج ال�سالكني البن الق ّيم
رحمه اهلل.
هلل و ُقربه ،و ُق� َّرة العني
ال�سرور با ِ
ثم قال رحمه اهلل (�إنّ ُّ
به ،تبعثُ على االزديا ِد من طاعته ،وحتثُّ على اجلدِّ يف ال�س ِري
ُ
واالنتقال �إىل مراقب ٍة �أخرى حتم ُلك على �صيان ِة الباطن
�إليه،
وال�ظ��اه��ر ،ف�صيان ُة ال�ظ��اه��ر :بحفظ احل��رك��ات الظاهرة،
واحلركات الباطن ِة
الباطن :بحفظ
و�صيان ُة
إرادات
ِ
اخلواط ِر وال ِ
ِ
ِ
وخ ِربه ،فيتج ّر ُد الباطنُ من ِّ
أمره َ
التي منها ُ
كل
رف�ض معار�ض ِة � ِ
تعار�ض �أم � َر ُه ،ومن ِّ
ُ
تزاحم حم َبتَـهُ،
كل حم ّب ٍة
�شهو ٍة و�إراد ِة
ُ
القلب ال�سلي ِـم) «انتهى كالمه رحمه اهلل » مدارج
وهذه حقيقـ ُة ِ
ال�سالكني/منزلة املراقبة.
ُ
الباعث على مراقبة اهلل تعاىل (كيف ُنق ِّوي مراقب َة
)4
هلل لدينا؟) ما هي �أ�سباب تقوية املراقبة؟
ا ِ
ني بقدرة اهلل تعاىل:
( )1اليق ُ

واحة اإلسالم
العب ُد و َّقاف ًا عند حدود اهلل قائم ًا ب�أمر اهلل منتهي ًا ع ّما ح ّرم
عظ َم َ
اهلل ،ك َّلما َع َّظ َم َ
اهلل ،و�إذا ّ
اهلل �أوجد ذلك احليا َء من اهلل
اخللوات َ
وات.
يف
واجل َل ِ
ِ
تعظيم
 قال الإم��ام حممد بن ن�صر امل��روزي (�إذا ثبتُ
العبد �أورثه احليا َء من اهلل والهيب َة له ،فغلب على
هلل يف قلب ِ
ا ِ
ونظره �إىل ما يف قلبه وجوارحه،
قلبه ذك ُر � ّإطالع اهلل العظيم ِ
فا�ستحى �أن ّ
مما يكره ،فط َّه َر
يطلع على قلبه وهو معتق ٌد ل�شيء ّ
قل َب ُه من ك َّل مع�صي ِة) تعظيم قدر ال�صالة (.)2/826
ل من تعظيم اهلل ال يتمكنُ ال�شيطانُ
القلب الذي امت أ
 وهذا ُمن �إغواء �صاحبه.
وقلب قد امتلأ من جالل اهلل عز وج َّل
 قال ابنُ الق ّيم ( ٌُ
يجرتئ
�شيطان
وعظم ِته وحم ّب ِته ومراقب ِته واحلياء منه ،ف�أي
ٍ
على هذا القلب) الوابل ال�ص ّيب.
ُ
 قال ابن الق ّيم �إذ ًا ما هو ال�سبيل �إىل تعظيم �أوامر اهللَ
ونهيه؟ واجل��واب هو �أن
ال�سبيل �إىل ذلك االعتما ُد على اهلل
هلل ب�أ�سما ِئه و�صفا ِته.
تعاىل و�إح�سانُ التو ّك ِل عليه و�س� ُؤال ا ِ
 و�أما عالمات تعظيم �أوامر اهلل فيقول ابنُ الق ّيم (عالم ُةُ
والتفتي�ش على
التعظيم للأوامر :رعاي ُة �أوقاتها وحدودها،
واحلر�ص على حت ُّي ِنها يف �أوقاتها،
�أركانها وواجباتها وكمالها،
ُ
وامل�سارع ُة �إليها عند وجوبها ،واحل��زنُ والك�آب ُة وال ُ
أ�سف عند
ويعلم
فوت حقٍّ من حقو ِقها ،كمن يحزنُ على فوت اجلماعةُ ،
�أنه لو ُتق ِّب ْلت منه �صال ُته منفرد ًا ف�إنه قد فا َت ُه �سبع ٌة وع�شرون
�ضعف ًا) �صحيح الوابل ال�ص ّيب �ص.20
(فاحلر�ص
 �أما عالماتُ تعظيم املناهي فيقول رحمه اهلل:ُ
على التباعد من مظا ِّنها و�أ�سبابها وما يدعو �إليها ،وجمانبةُ
ِّ
مما به
كل و�سيل ٍة تق ِّر ُب منها ،و�أن يدع ما ال ب�أ�س به ح��ذر ًا ّ
َ
املباحات خ�شي َة الوقوع يف املكاره،
الف�ضول من
جانب
ِ
ب�أ�س� ،أن ُي َ
ح�س َنها ويدعو �إليها ،وكذلك
وجمانب ُة من ُيجاهر بارتكابها و ُي ِّ
هلل عزَ َ
وجل �إذا انتُهكت
من
عالمات تعظيم النهي �أن يغ�ضب ِ
ِ
حمار ُمه) �صحيح الوابل ال�ص ّيب �ص.29

ف ��إن اهلل تعاىل على كل �شيء قدير ،ال يعج ُز ُه �شي ٌء يف
الأر�ض وال يف ال�سماء ،ولو �شاء � َ
أحد �أهلكه )�إمنا �أم ُر ُه
إهالك � ٍ
�إذا �أراد �شيئ ًا �أن َ
( )3ومن البواعث على مراقبة اهلل:
يقول له كن فيكون ) ي�س  82ف�إذا �آمنَ العب ُد
بذلك علم �أنه حتت قدر ِة اهللُ ،
و�سماع ُه لأقوالهم،
� ّإط�ل�ا ُع اهلل على العبا ِد و�أعمالهم،
واهلل تعاىل يغا ُر على حرما ِته،
ُ
يراك ُ
اهلل حيثُ نهاك �أو يف ِق َ
فاحذر يا عبد اهلل �أن َ
دك حيثُ وعل ُم ُه ب�س ِّرهم وعالنيتِهِ م .وه��ذا االعتقا ُد ينبغي �أن يكون
م�صاحب ًا للم�ؤمن يف حياته يف كل حلظة.
�أمرك.
 قال تعاىل�( :أم يح�سبونَ �أ َّنا ال ن�سم ُع ِ�س َّرهُ م وجنواهُ م،�س ُلنا لديهم يك ُت ُبون)الزخرف 80
لربه �سبحا َنه وتعاىل:
()2
ُ
بلى و ُر ُ
تعظيم العبد ِّ
يعلم ال�س َّر و�أخفى) طه 7
وهذا
هلل ونهيه ،فك َّلما كانَ
بالقول ف�إ ّن ُه ُ
أمر ا ِ
ُ
التعظيم يكونُ بتعظيم � ِ
 وقال تعاىل( :و�إن جته ْر ِmunrakae
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واحة اإلسالم
يوم للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم � :أو�صني،
 وقال رج ٌل ذات ٍقالَ �( :
أو�صيك �أن ت�ستحي اهلل كما ت�ستحي رج ًال �صاحل ًا من
قومك) رواه �أحمد يف الزهد والبيهقي يف ال�شعب وغريهما
و�صححه الألباين يف �صحيح اجلام ُع وال�صحيحة رقم .741
أل�ست ترى �أن الإن�سـانَ
 وقال حممد بن ن�صر املروزي ( � َكالمهَ � ،
أم�سك
�إذا َ
علم �أنّ رج ًال �صاحلـ ًا ينظ ُر �إليه �أو ي�سم ُع َ
ُ
يخاف �أن ي�ضع من ق��دره عنده ،وكذلك ي�ستحي
عن ك� ِّ�ل ما
نق�ص يف ف�ضل ،فمن ا�ستحى من
من الرجل ال�صالح من كل ٍ
هلل حقَّ
اهلل كما ي�ستحي من الرجل ال�صالح فقد ا�ستحى من ا ِ
احليا ِء لأنه عا ٌمل ب�أن اهلل ّ
مطل ٌع على ما يف قلبه) تعظيم قدر
ال�صالة ()2/828/829
هلل لقر ِبه َ
وحف
منك ِ
 وروى عن بع�ض ال�سلف (ا�ستح من ا َِ
اهلل لقدر ِته عليك) املرجع ال�سابق 2/835
علم العب ُد �أنّ َ
اهلل ّ
رقيب عليه� ،سمي ٌع لأقواله
و�إذا َ
مطل ٌع عليه ٌ
ري به �أن
علم ذلك َف َح َ ٌ
ب�س ِره وعالني ِته ،ف�إذا َ
و�أفعاله ،علي ٌم ِّ
ي�ستع َّد للح�ساب وال�س�ؤال ُعد ًا بني يدي اهلل تعاىل.
و�إن اعتقد العب ُد �أن َ
اهلل يرا ُه قد يبع ُث ُه ذلك على االبتعاد
ال�سلف( :مب ُي�ستعانُ على ِّ
غ�ض
عن الذنوب ،وقد ُ�سئل بع�ض
ِ
هلل � َ
نظرك �إىل
الب�صر؟ قال :بعلمِ َك �أنّ نظ َر ا ِ
إليك �أ�سبقُ من ِ
ِ
املنظور).
ُ � )5
مراقبة اهلل تعاىل:
ال�سلف يف
أحوال
ِ
ِ

هلل تعاىل وقد
أجل ا ِ
ما �أجمل �أن يرتك العب ُد املع�صي َة من � ِ
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على
ئت له �أ�سبا ُبها ،وقد � َ
هُ ّي ْ
أر�شد ُّ
حفظ ا َ
مدح
خل ْلو ِة ومراقب ِة ا ِ
هلل فيها واحليا ِء منه �سبحانه ،وقد َ
خل َلو ِة َ
�صلى اهلل عليه و�سلم َمنْ َح َف َظ دي َنه يف ا َ
�صالح
عمل فيها َ
الأعمال فقال عليه ال�صالة وال�سالم (  ..ورج ٌل ذكر َ
اهلل خالي ًا
ففا�ضت عيناه) متفق عليه.
قول القائل:
• وما �أح�سنُ ِ
خلوت الده َر يومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً فال ت ُق ْل ُ
�إذا ما َ
رقيب
علي ُ
خلوت ولكن ُقل َّ
َ
وال حت�س ّ
نب اهلل يغ َف ُل �سـ ـ ـ ـ ــاع ًة وال أ� َن ما ُتخـ ـفـي عل ـ ـ ـ ـ ـ ـيـه يغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ُـب
•

وقال �آخ ُر:

و�إذا َ
خلوت بريب ـ ـ ـ ـ ـ ٍة يف ظلـ ـ ـمـ ٍة
فا�ستح من نظ ِر الإله وقل لها

والنف�س داعي ٌة �إلـ ـ ـ ـ ـ ــى الطغيانِ
ُ
� ّإن الذي خلق الظ ـ ـ ـ ـ ــال َم يراين

• دخل ُ
النا�س مزرع ًة فقال :لو خلوتُ ها هنا مبع�صي ٍة
بع�ض ِ
يعلم من
َمنْ كان يراين؟ ف�سمع هاتف ًا ب�صوت ملأ املزرع َة (�أال ُ
ُ
اللطيف اخلب ُري) ابنُ رجب يف تنوير املقيا�س.
خلقَ وهو
َ
(اتق اهلل �أن يكون �أهونَ
• وقال رج ٌل ٍ
لوهيبِ :ع ْظني؟ فقالِ :
18
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الناظرين �إليك) جامع العلوم واحلكم.
• ور�أى حمم ُد بن املنكدر رج� ً
لا واقف ًا مع ام��ر�أة يك ّلمها
اهلل يراكما� ،سرتنا ُ
فقال�( :إنّ َ
اهلل و�إياكم) جامع العلوم.
ق�صة بائعة اللنب مع عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه
• َّ
وزوجها يف ال�سفر عندما قالت:
ق�صة املر�أ ِة يف ِ
الليل ُ
وكذلك َّ
لقد طال هذا اللي ُل وا�سو ّد جانبه على �أ ّال خليــ ًال �أالع ُبــه
فواهلل لـوال اهلل ر ّبـ ًا �أراقبـه حل ّرك من هذا ال�سرير جوان ُبه
الطاعات واملعا�صي يف اخللوة على العبد:
أثر
ِ
(ُ � )6

• �إنّ خ َري و�صي ٍة ي�ض ُعها امل�ؤمنُ بني عينيه ُ
قول اهلل تعاىل
(وهو مع ُكم �أينما كنتُمُ ،
ري)احلديد �آية
واهلل مبا تعلمون ب�ص ٌ
(اتق اهلل حيثما كنت،
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ِ
( ، )4وقول ُّ
النا�س ُ
بخ ُل ٍق ح�سن) �أحمد
متحهاِ ،
واتب ِع ال�سيئ َة احل�سن َة ُ
وخالق َ
والرتمذي والدارمي وح�سنه الألباين يف �صحيح اجلامع (.)97
• و�إنّ من العقوبات العظيمة التي تلحقُ مبن ينتهك ُحرمات
اهلل يف اخللوات ما ورد يف احلديث من قوله �صلى اهلل عليه
بح�سنات
و�سلم (لأعلمنَّ �أقوام ًا من �أ َّمتي ي�أتون يوم القيامة
ٍ
جبال تهام َة بي�ضا َء فيجع ُلها ُ
� َ
اهلل عزَ وج ّل هبا ًء منثور ًا)
أمثال ِ
قال ثوبانُ يا ر�سول اهلل ِ�ص ْف ُهم لناَ ،ج ِّلهم لنا �أن ال نكون
منهم ونحنُ ال نعلم ،قال�( :أما �إ َّنهم �أخوا ُنكم ومن جلدتكم
وي�أخذون من الليل كما ت�أخذون ،ولكنهم �أقوا ٌم �إذا خلوا
مبحارم
ِ
و�صححه الألباين يف ال�سل�سلة
ا ِ
هلل انتهكوها) رواه ابنُ ماجة َّ
ال�صحيحة رقم  505و�صحيح اجلامع ال�صغري  .ولهذا ف�إن من
عالمات املخل�ص �أن يكون يف خلوته كما هو يف جلو ِته.
• والطاع ُة واملع�صي ُة يف ا َ
العبد يف دي ِنه
خل ْلو ِة لها �أث ُرها على ِ
ويف ِ�صي ِت ِه بني النا�س ،وال ب َّد �أن يظه َر �أث� ُر ذلك على العبد،
و�إليكم بع�ض �أقوال ال�سلف:
بع�ض ال�سلف (ما �أ�س َّر عب ٌد �سرير ًة �إ ّال �أظهرها اهللُ
 قال ُفلتات ل�سانه).
على
ق�سمات وجهه �أو ِ
ِ
ُ
 وقال �آخ ُر ( ما �أ�س َّر عب ٌد �سرير ًة �إ ّال ك�سا ُه اهلل ردا َءها �إنْري و�أن �شر ًا ف�ش ٌّر)
خري ًا فخ ٌ
َ
الذنب يف ال�س ِّر
الرجل
التيمي (�إن
 وقال �سليمانُُ
لي�صيب َ
ُّ
في�صبح وعليه مذ َّل َتهُ) ابن الق ّيم يف اجلواب الكايف.
ُ
الذنب فيما بينه وبني اهلل،
 وقال غ ُريه (�إن َالعبد ُ
ليذنب َ
ثم ُ
يجيئ �إىل �إخوا ِنه فريون �أثر ذلك عليه)
ُ
َ
 وقال ذو النون (من خانَ اهلل يف ال�س ِّر هتك اهلل �سرت ُه يفالعالنية) ابن الق ّيم يف اجلواب الكايف.
 ويقول ابن اجلوزي يف �صيد اخلاطر (وقد ُيخفي الإن�سانُmunrakae
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اهلل ع ّز وج َّل ،ف ُيظ ُهر ُه ُ
ما ال ير�ضا ُه ُ
اهلل �سبحانه عليه ولو بعد
ي�شاهد
ورب��ا �أوق��ع
حني و ُينطقُ الأل�سن َة ب��ه ،و�إن مل
ْ
النا�س َّ
ُ
اخللق).
�صاح َب ُه يف �آف ٍة
يف�ضح ُه بها بني ِ
ُ
العبد ليخلو
 وق��ال �أب��و ال� ��درداء ر�ضي اهلل عنه ( �إن َمبع�صي ِة اهلل تعاىل ،ف ُي ْلقي ُ
اهلل ُب َ
غ�ض ُه يف قلوب امل�ؤمنني من
حيثُ ال ي�شعر) اجلواب الكايف.
ً
ُ
ويقول اب��نُ اجل��وزي ( ر�أي��تُ �أق��وام�ا من املنت�سبني �إىل
العلم� ،أهم ُلوا َ
نظ َر احل��قِّ عزَ وج� ّل �إليهم يف اخللوات فمحا
ِ
حما�سنَ ِذكرهم يف َ
اجل َلوات فكانوا موجودين كاملعدومني ال
حالوة لر�ؤيتهم وال قلب يحنُّ �إىل لقائهم).
 قال اب��نُ عبا�س ر�ضي اهلل عنه (�إن للح�سن ِة �ضيا ًء يفالوجه ونور ًا يف القلب ،وقو ًة يف البدن و�سع ًة يف الرزق وحمب ًة
يف قلوب اخللق ،و�إن لل�سيئ ِة �سواد ًا يف الوجه ُ
وظلم ًة يف القلب،

munrakae

واحة اإلسالم
ووهن ًا يف البدن ،ونق�ص ًا يف ال��رزق ،و ُب َ
غ�ض ًة يف قلوب اخللق)
اجلواب الكايف.
بثالث
 وقال ذو النون امل�صري (كان العلما ُء يتواعظون ٍو ّي ْكت ُُب ُ
بع�ضهم �إىل بع�ض:
(من �أح�سن �سريرتَه �أح�سنَ ُ
أ�صلح ما
اهلل عالنيتهُ ،ومن � َ
أ�صلح ُ
أ�صلح �أمر
بينه وبني ا ِ
اهلل ما بينه وبني النا�س ،ومن � َ
هلل � َ
ُ
أ�صلح اهلل �أم َر دنيا ُه) �سري �أعالم النبالء (.)19/141
�آخرت ِه َ � ،
يراقب
 وقال ابنُ اجلوزي رحمه اهلل (لقد ر�أيتُ من كانُ
فعظم ُ
َ
اهلل ع ّز وج َّل يف �صبو ِته مع ق�صورهّ ،
القلوب
اهلل قد َر ُه يف
ِ
وو�ص َف ْت ُه مبا يزي ُد على ما فيه من اخلري)
حتى َع َل َق ْت ُه
النفو�سَ ،
ُ
�صيد اخلاطر.
َ
أن�صح �إخوانـي �أن يحفظـوا اهلل تعاىل يف خلوا ِتهـم
ف�إين � ُ
أنف�س ُهـم ويحا�سبـوها قبل حلـول الأجـل.
ويراقبـوا � َ

19
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من خدمات دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة
�إعداد جواهر �سلطان ال�سويدي

خدمة عقد الإيجار الإلكرتوين

ت�سعى دائ��رة بلدية ر�أ���س اخليمة �إىل تعميق التوا�صل مع املتعاملني لتعريفهم
ب�أهم اخلدمات التي تقدمها الدائرة للمجتمع ..
ويف هذه املادة �سنتحدث عن قطاع الأرا�ضي والأمالك يف الدائرة وبالتحديد عن
�إدارة ال�سجل العقاري التي تقدم عدداً من اخلدمات الإلكرتونية التي ت�سعى وتهدف
�إىل الت�سهيل والتي�سري على املتعامل ومنها خدمة  :عقد الإيجار الإلكرتوين .

خدمة عقد الإيجار الإلكرتوين هي خدمة تنظيمية حلفظ
حقوق الطرفني (امل�ؤجر و امل�ست�أجر) يف الإمارة وفق ال�شروط
والقوانني املعمول بها  ،ل�سكن العوائل يف الوحدات ال�سكنية
وحمال الأن�شطة االقت�صادية وجممعات �سكن العمال واملوظفني
وا�ستثمار الأرا�ضي والعقارات.
وم��ن أ�ه��م ال�شروط للتقدمي على اخلدمة هي عند طلب
العميل ت�صديق عقد الإي�ج��ار يجب الت�أكد من توقيع مالك
العقار �أو من ميثله ر�سمي ًا على العقد و توقيع امل�ست�أجر و�إح�ضار
امل�ستندات املطلوبة،
و �ضرورة ح�صول مقدم الطلب على ح�ساب الهوية الرقمية
 ، UAE Passو توافر رقم ح�ساب امل�ستهلك من هيئة الكهرباء
واملياه ( �إن وجد).

20

ميكن للمتعامل �أو مقدم الطلب التقدمي على خدمة «عقد
الإيجار الإلكرتوين» من خالل زيارة مركز �سعادة املتعاملني يف
بلدية ر�أ�س اخليمة� ،  أو الدخول على املوقع الإلكرتوين حلكومة
ر�أ�س اخليمة  ، www.rakgov.aeوالتقدمي عليها .
وم��ن أ�ه��م اخل�ط��وات التي ت��راف��ق التقدمي على اخلدمة
�إلكرتوني ًا  ،هي :
 .1الت�سجيل يف نظام الهوية الرقمية UAE PASS
.2ملء البيانات املطلوبة لعقد الإيجار(معلومات امل�ؤجر
وامل�ست�أجر /نوع الوحدة/بيانات الإيجار).
� .3إرفاق امل�ستندات املطلوبة.
 .4تقدمي املعاملة ودفع الر�سوم امل�ستحقة.
وت�أتي هنا �أهم الوثائق املطلوبة يف حال التقدمي على خدمة
عقد �إيجار �إلكرتوين :
munrakae
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اإلمارات

� -إذا كانت رخ�صة جديدة �إح�ضار ا�ستمارة معاينة موقع

• العقد ال�سكني:
 �صورة من وثيقة ملكية العقار.من دائرة التنمية االقت�صادية.
 �صورة هوية املالك وامل�ست�أجر ( �أو من ميثله ر�سمي ًا ) �إذا كان العقد �سكن عمال �أو موظفني �إح�ضار تقرير �شهادة �سالمة الأنظمة الأمنية من املوارد العامة.التفتي�ش من �إدارة املباين .
• العقد اال�ستثماري:
• العقد التجاري:
 �صورة من وثيقة ملكية العقار. �صورة من وثيقة ملكية العقار. هوية املالك ومالك الرخ�صة ( �أو من ميثله ر�سمي ًا )� -صورة هوية املالك وامل�ست�أجر� ( .أو من ميثله ر�سمي ًا ).

munrakae
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جولة يف مواقع التوا�صل االجتماعي
�إعداد  :رقية علي ال�شحي

لبلدية ر�أ�س اخليمة
نرحب بكم قراءنا الكرام يف هذه ال�صفحة التي �سن�أخذكم من خاللها يف جولة
عرب مواقع التوا�صل االجتماعي اخلا�صة بدائرة بلدية ر أ����س اخليمة لن�ستعر�ض
بع�ضاً من املل�صقات التي مت ن�شرها خالل العام عرب مواقع التوا�صل االجتماعي
التابعة للدائرة :

• �إدارة ال�صحة العامة تعتمد قوائم خا�صة • جم�م��وع��ة م��ن امل�ق��اب�لات امل���ص��ورة ل�ك��وادر • م���س�ب��ار الأم� ��ل ي�ح�م��ل م�ع��ه ط �م��وح �شعب
الإمارات
متميزة من دائرة البلدية
ب�شركات التنظيف و التطهري

• حمالت تفتي�شية على املواقع الإن�شائية

• تغطيات ملناظر خالبة �ضمن مبادرة (�أجمل
�شتاء يف العامل) يف �سنتها الأوىل
• زي ��ارات مل�صانع النفايات ي�ق��وم بها مكتب
الطاقة يف بلدية ر�أ�س اخليمة

• مقتطفات م��ن �أر�شيف جملة بلدية ر أ����س
اخليمة
• �شهر القراءة
• اتفاقيات تعقدها دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة
مع �شركائها

22
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• زي ��ارات مكتب االت�صال امل�ؤ�س�سي لأماكن • �سل�سلة م��ن ال �ل �ق��اءات االب�ت�ك��اري��ة تبنتها • م� �ن� ��� �ش ��ورات ت ��وع ��وي ��ة يف جم� � ��ال ت��رب �ي��ة
احليوانات
الدائرة خالل �شهر االبتكار
مميزة يف �إمارة ر�أ�س اخليمة

• �صباح ر�أ�س اخليمة

• �إطالق نظام املخالفات الإلكرتوين

• املوا�صفات ال�صحية و ال�شرعية للأ�ضاحي

• تغطيات لأهم اجتماعات الدائرة اخلارجية
و الداخلية

• م�شاركات الدائرة يف م�سابقات على م�ستوى
الدولة

• تقارير التداوالت العقارية ال�شهرية

• لقاءات و اجتماعات دولية
• طرق احلفظ ال�سليم للأغذية املربدة و اجلافة

• الفحو�صات اجلديدة املتوفرة يف خمتربات
دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة
وميكنكم االط�لاع على املزيد من املن�شورات
عرب متابعتكم لقنوات الدائرة يف مواقع
التوا�صل االجتماعي :

• �إط� ل��اق ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة ل�ك�ف��اءة
ال�ط��اق��ة وال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة  2024يف عامها
الثالث
• تغطيات لأهم الفعاليات و املبادرات املجتمعية

الإن�ستقرام:
في�ســـــــبوكmunrakae :
تـــويـــــــــــــرتmunrakae :
لينـــــــكــد�إن:

munrakae

Ras Al Khaimah Municipality
Department

يـــوتـــــــيوب:

Ras Al Khaimah Municipality

munrakae

23

اإلمارات

العدد - 2022/ 01 - 536 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

اال�سرتاتيجيات الإماراتية
هيفاء عزيز عزوز

يف مواجهة الأزمات

ال�شفافية و�إ�شراك املجتمع والتن�سيق مع دول العامل

�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان:
هدفنا احلفاظ على �صحة النا�س وت�سيري عجلة العمل واالقت�صاد يف بالدنا

ت � ��ؤك� ��د ال��ت��ج ��ارب
التاريخية التي مر بها
العامل خالل الأزم��ات،
�سل�سلة حقائق ال ميكن
اال�ستغناء عنها �أثناء
ال �ت �� �ص��دي ل�ل��أزم ��ات
امل�ستجدة ال�ت��ي ميكن
�أن ت�صيب الب�شرية يف
كل مرحلة ،وهذا الأمر
ينطبق على اجل��وان��ب
ال�صحية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية،
ويف هذا الإطار متكنت
دولة الإم��ارات العربية
امل��ت��ح ��دة م ��ن حتقيق
إ�جن� � � � ��ازات م �ت �ق��دم��ة
24
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�أ�صبحت مثاال يحتذى بالن�سبة ل��دول العامل حيث ك��ان لنا يف
التجربة احلالية �أثناء مواجهة فايرو�س كورونا ،الدليل الوا�ضح
على ح�سن البناء امل�ؤ�س�ساتي ال��ذي اعتمدته ال��دول��ة وتفاعل
القاعدة البنيوية التحتية مع الوعي املجتمعي والإداري املتطور
واحلديث ،الذي �أو�صل الدولة �إىل حتقيق �إجنازات ناجحة على
ه��ذا ال�صعيد ..ف ��إىل جانب الإج ��راءات الوقائية واملعاجلات

munrakae

اإلمارات

امل�ستمرة للم�صابني بهذا الوباء ،كانت جتري يف �أروقة البحث
العلمي درا�سات م�ستمرة على العالج ،فقد متكن مركز �أبوظبي
للخاليا اجلذعية من تطوير عالج باخلاليا اجلذعية لفريو�س
ك��ورون��ا امل�ستجد (كوفيد  ،)19وبناء على �إر� �ش��ادات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل،
مت التن�سيق مع منظمة ال�صحة العاملية وخمتلف دول العامل من
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�أجل عر�ض التجربة الإماراتية وا�ستعرا�ض ما تو�صل �إليه العامل
�أث�ن��اء مواجهة ه��ذا ال��وب��اء ،الأم��ر ال��ذي ع��زز مكانة الإم ��ارات
العاملية كدولة فعالة يف ال�سيا�سة الدولية ويف التخطيط والقيام
باالكت�شافات العلمية التي ميكن �أن تعود باخلري على العامل
�أجمع..
هذا الإجناز الطبي العلمي ،الذي كان حمط احرتام وتقدير
دول العامل املتطورة والنامية ،واكبته جهود حثيثة وم�ستمرة قامت
بها القيادة احلكيمة يف الدولة عرب توا�صلها مع م�ؤ�س�سات الدولة
وهيئاتها التي ن�ش�أت من �أجل الت�صدي لهذا الوباء اخلطري ،فقد
وا�صل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة الوقوف على �آخر
م�ستجدات الإج��راءات ال�صحية والوقائية واملبادرات الوطنية
املتوا�صلة يف مكافحة فريو�س « كورونا امل�ستجد » ،عرب ات�صاالت
مرئية مبا�شرة مع الإدارات امل�س�ؤولة عن هذا ال�ش�أن مقدم ًا
الإر�شادات والتعليمات التي من �ش�أنها دعم جهودهم وتوفري كل
امل�ستلزمات املطلوبة من �أجل ال�سيطرة على هذه اجلائحة التي
جتتاح العامل �أجمع ،وقد ظهر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان يف �أكرث من لقاء مبا�شر مع تلك الهيئات م�ؤكد ًا
�ضرورة الو�صول �إىل نتائج �سريعة وناجحة يف مكافحة هذا الوباء
والت�صدي له ،وقد أ�ك��د يف آ�خ��ر لقاء قائ ًال�« :إذا كانت الأمم
تتفاخر ب�أهلها و�سكانها  ..فنحن يف الإمارات نفخر مبواطنينا
واملقيمني على �أر�ضنا ونت�شرف بخدمتهم  ..ونحن حمظوظون
بوجودهم بيننا وم�شاركتهم هويتنا  ..م�شري ًا �إىل بالغ �سعادته
وت�أثره وهو ي�ستمع �إىل �أهلنا من املقيمني وهم يرددون الن�شيد
26
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الوطني لدولة الإم��ارات
يف و���س ��ائ ��ل ال �ت��وا� �ص��ل
االج � �ت � �م� ��اع� ��ي خ �ل�ال
تنفيذ «برنامج التعقيم
ال ��وط� �ن ��ي يف خم�ت�ل��ف
م��ن ��اط ��ق ال� ��دول� ��ة «..
وق� ��ال« :اهلل يحفظكم
ويحفظ هذا البلد الذي
تعي�شون فيه وتخل�صون
له مثل �أهله ..و�إن �شاء
اهلل نتجاوز هذه املرحلة
ب��ك ��م ���س ��امل�ي�ن غ��امن�ين
وموفقني « .و�أك��د �سموه
«�أن ه�ن��اك الكثري من
اجلوانب الإيجابية التي
ت�ستحق التقدير واالعتزاز � ..سواء يف جمال الك�شف عن الفريو�س
�أم من خالل الإج ��راءات االحرتازية ال�صارمة �أم عرب تطبيق
التعليم والعمل عن بعد وغريها من اجلوانب التي تعزز ثقتنا يف
االنت�صار على هذا الفريو�س» .و�أ�شار �سموه �إىل �أن �أزمة « كورونا
« و�ضعت احلكومة والقطاع اخلا�ص يف العديد من دول العامل يف
اختبار كبري ،هو احلفاظ على �صحة النا�س من ناحية وت�سيري
عجلة العمل واالقت�صاد واحلياة يف م�ؤ�س�ساتنا وبالدنا وعدم ت�أثر
اخلدمات املقدمة للنا�س من ناحية �أخرى « ..و�أكد �سموه « �أننا
يف دولة الإم��ارات لن نتهاون فيما مي�س حياة �أهلنا وجمتمعنا
الذين هم �أمانة يف �أعناقنا من مواطنني ومقيمني  ..ويف الوقت
نف�سه لن نوقف عجلة التنمية واالقت�صاد و�ست�ستمر بحكمة وحذر
حتى متر هذه املرحلة وتعود البلد �أقوى من ال�سابق».
لقد ت�أكد للقا�صي وال ��داين� ،أن تدعيم الثقة بني ال�شعب
وقيادته الر�شيدة هي من �أولويات النجاح يف مواجهة الأزمات،
تلك ال�سيا�سة التي اتبعتها دولة الإمارات منذ ن�شوئها حتى اليوم
كان لها كبري الأثر يف تكري�س عقلية امل�ؤ�س�سات وتالحم القيادة
مع ال�شعب مبختلف فئاته وم�ستوياته االجتماعية والعلمية ،فنحن
اليوم ال نتحدث عن بنية حتتية قوية متما�سكة وقوية فقط ،بل
عن بنية اجتماعية تدعمها وحت�سن ا�ستثمارها و تخطط لها على
نحو فريد وناجح من �أجل الو�صول �إىل نتائج عملية على الأر�ض..
على �صعيد توفر ال�غ��ذاء وال ��دواء وا�ستقرار �أ�سعار امل��واد
اال�ستهالكية ،فقد أ�ك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ت�لازم امل�سارين االقت�صادي وال�صحي �أثناء عملية
munrakae

العدد - 2022/ 01 - 536 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

ال �ت �� �ص��دي ل �ه��ذا ال��وب��اء
اخل�ط�ير ،ف ��الإم ��ارات مل
ت�شهد ارتفاع ًا يف الأ�سعار
ومل ت�ت�ع��ر���ض �أي� ��ة م��ادة
غذائية �إىل الفقدان من
الأ�سواق ،وقد �أ�شار �سموه
�إىل �ضرورة احلفاظ على
هذا اال�ستقرار قائ ًال �إن
�أزم� ��ة ك ��ورون ��ا «و�ضعت
احل � �ك� ��وم� ��ة وال � �ق � �ط� ��اع
اخل��ا���ص يف ال�ع��دي��د من
دول ال �ع��امل يف اخ�ت�ب��ار
ك�ب�ير ،ه��و احل�ف��اظ على
�صحة النا�س من ناحية
وت �� �س �ي�ير ع �ج �ل��ة ال�ع�م��ل
واالقت�صاد واحلياة يف م�ؤ�س�ساتنا وبالدنا وعدم ت�أثر اخلدمات
املقدمة للنا�س من ناحية �أخرى».
لقد اعتمدت دولة الإمارات العربية املتحدة ،ا�سرتاتيجيات
وا�ضحة املعامل مبنية على الأ�س�س العلمية للت�صدي لأزمة كورونا،
وكان من �أ�س�سها التن�سيق مع منظمة ال�صحة العاملية واعتماد
ال�شفافية يف الإعالن عن املعلومات اخلا�صة بهذا املر�ض اخلطري،
و إ���ش��راك املجتمع يف إ�ج ��راءات مواجهته الوباء والت�صدي له،
واال�ستفادة من جتارب الدول الأخرى� ،إىل جانب التقييم امل�ستمر
لواقع الأزمة ،واتخاذ الإجراءات املتنا�سبة مع احلالة ،دون هلع
�أو فقدان ال�ت��وازن ..وع��دم االقت�صار على مواجهة التداعيات
ال�صحية لوباء كورونا ،ولكن و�ضع اخلطط واتخاذ الإج��راءات
وال �ق��رارات ملواجهة التداعيات الأخ ��رى الناجتة ع��ن ال��وب��اء،
كالتداعيات االقت�صادية والتعليمية واالجتماعية .والتحرك
اال�ستباقي يف �إدارة الأزمة من خالل جتهيز اخلطط والقدرات
للتعامل مع اخلطوات املقبلة ،واال�ستعداد لكافة ال�سيناريوهات
املحتملة.
لقد ظهرت ب�شكل وا�ضح قدرة الإدارة احلكومية وفاعليتها؛
ما م ّكنها من �إدارة الأزمة بكفاءة واتخاذ القرارات الالزمة ب�شكل
عاجل ودون �إبطاء مع �ضمان التنفيذ ال�سريع .ويف هذا ال�صدد
�أي�ض ًا ك��ان �أبلغ الأث��ر للمتابعة اليومية لقيادات الدولة العليا
للإجراءات املتخذة ،والظهور املتكرر لها على و�سائل الإعالم
املختلفة ،وت�أكيداتهم على حتمل الدولة م�س�ؤوليتها يف حماية
حياة الإن�سان املوجود على �أر�ض الدولة ،مواطن ًا ومقيم ًا وزائر ًا.
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�أما فيما يخ�ص اجلانب الإن�ساين ،فلم تتوقف الإم��ارات خالل
الأزم��ة عن هذا املبد أ� املت�أ�صل يف �سيا�ستها اخلارجية ،فقامت
بعدة م�ب��ادرات �إن�سانية لتعزيز اجلهود العاملية ملجابهة وباء
كورونا ،فقدمت �إمدادات طبية �إىل ال�صني و�إيران و�أفغان�ستان،
وهو ما كان حم ّل �إ�شادة من منظمة ال�صحة العاملية ،كما �أنها
الدولة العربية الوحيدة التي �أعلنت ،على ل�سان �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،الوقوف �إىل جانب �سوريا يف
هذه الأزمة وعدم ترك ال�شعب ال�سوري وحيد ًا ،ف�ض ًال عن �أنها
� ْأجلت  215فرد ًا من رعايا دول عربية و�أجنبية كانوا عالقني يف
مدينة ووهان ال�صينية ،ووفرت لهم الإقامة والرعاية يف املدينة
الإن�سانية يف �أبوظبي �إىل حني نقلتهم �إىل بلدانهم بعد �أن تثبتت
من خلوهم من املر�ض.
لقد �أثبتت اال�سرتاتيجات الإماراتية خالل الت�صدي لهذه
الأزمة اخلطرية التي تع�صف بالعامل �أجمع� ،أن تالزم امل�سارات
االقت�صادية والإن�سانية واالجتماعية والثقافية وال�صحية �أمر
�ضروي الب��د منه من �أج��ل الو�صول �إىل النتائج امل��رج��وة على
الأر�ض مبا�شرة ،وهذا الأمر ظهر وا�ضح ًا يف مدى انت�شار الوباء
و�إجراءات املكافحة وعدد املتعافني منه ،فاالقت�صاد القوي يرتكز
�إىل تر�شيد الأهداف وحتديد امل�سارات ور�سم خطط التعاون من
�أجل تثمري العملية يف النهاية و�إي�صالها �إىل �أهدافها املن�شودة،
وهي قواعد ارتكزت �إليها خمططات الدولة بنا ًء على التعليمات
احلكيمة التي حددتها احلكومة الر�شيدة الأمر الذي جعل دولة
الإمارات العربية املتحدة مثا ًال يحتذى يف العامل �أجمع.
27
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�سامل �سيف جابر
�أمثولة البحث اجلاد والتوجه الإن�ساين

د .هيثم يحيى اخلواجة

كانت جل�ساتنا تت�سم باحلوار اجلاد حول الأدب والإجناز
وامل�شاريع التي كان يعمل عليها ،والتي يريد �إجنازها  ..وقد
�أعلمني مرة �أنه كان على توا�صل مع ال�شاعر والباحث الكبري
عبد املعني امللوحي  -طيب اهلل ثراه  -و�أبدى من خالل حديثه
�إعجابه مبا �أجنز للب�شرية.
و�أذك��ر فيما�أذكر �أنني مل �أق��ر أ� له خمطوطة �إال و�أدرت
معه ح��وار ًا �أح�س�ست من خالله �سعة اطالعه وحبه للمعرفة
واحرتامه للعلم والثقافة  ..وما كان ي�سعدين حق ًا �أنه كان يفكر
ملي ًا بالر�أي الآخر  ،ويف حال اقتناعه بالفكرة املطروحة كان
يعيد النظر مبا كتبه �سعيد ًا م�سرور ًا.
ولكم كنت �سعيد ًا عندما منحني ثقته لإع��ادة النظر يف
خمطوطة أ�جن��زه��ا معرب ًا عن تقديره الكبري يل  ،و�أذك��ر
حواري معه حول كتابه ( مع �سجع الكهنة ) ومالحظاتي التي
دونتها له  ،وكيف �شكرين ووعد �أن يتالفى ذلك يف الطبعة
الثانية.
منذ �أن تعرفت �إليه عام 2000م �أدرك��ت �أن �سامل �سيف
جابر رجل خمتلف لأم��ور عديدة �أهمها أ�ن��ه ق��ارئ نهم و�أنه
يحرتم العلم والعلماء  ،والأدب والأدباء  ،و�أن يف داخله هاج�س ًا
يرافقه كظله مفاده� :إن احلياة ق�صرية ،والبد للإن�سان �أن
يرتك �أثر ًا قبل الرحيل .
28

وهنا البد �أن �أذكر ميزات عمله يف البحث والتق�صي :
 تعبريه عن حبه لوطنه والأمة العربية والإ�سالمية. تعبريه عن الوالء والوفاء	�إب� ��راز دور ال �ع��رب وامل�سلمني يف ال�ع�ل��م والبحثواالكت�شاف والإجناز
	�إظهار املنجزات الإن�سانية عند العرب والعاملmunrakae
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 الك�شف عما �أغفله امل ��ؤرخ��ون من �إ� �ض��اءات منرية الكتاب يتحدث عن رائد ال�شعر الرومان�سي الفرن�سي �ألفون�سمن مثل الأعمال التطوعية والإن�سانية يف التجارة واالكت�شاف دي الم��ارت�ين ،ال��ذي يعد من أ�ه��م امل�شاهري الذين �أن�صفوا
الإ�سالم .
واالقت�صاد والإبداع
 تركيزه على القيم النبيلة والأخالق العظيمة افتخاره بالإ�سالم والإنارة على �آراء املعجبني بالدينوي�شري امل�ؤلف �سامل �سيف جابر يف نهاية الكتاب �إىل الهدف
احلنيف وبالر�سول الكرمي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم
من هذا الكتاب  ،وبالتايل الهدف من ت�أليفه �سل�سلة م�شاهري
و�إذا �أردت �أن �أحتدث عن منجزاته بالتف�صيل فقد �أحتاج �أن�صفوا الإ�سالم هو :
�إىل كتاب كامل  ،ولهذا �س�أقت�صر على طرح بع�ض النماذج
التعريف بالإ�سالم والدعوة �إليه بطريقة غري مبا�شرة ،
م��ؤك��د ًا على تنوع التوجهات ل��دى الباحث �سامل �سيف جابر والدفاع عنه ب�أ�سلوب علمي  ،بعدما �أثري عنه �صلى اهلل عليه
 ،ولعله يتق�صد ذلك ب�سبب تطلعاته التي تتمحور حول حفر و�سلم الكثري �سواء �أكان ذلك من خالل الر�سوم �أم من خالل
جمرى عميق يف جوانب ثقافية يرى �أنها مهمة .
الأقوال الكاذبة.
هذا ومن ال�ضروري �أن يطلع عليها القارئ  ،ومن �أهم ما
�إلقاء ال�ضوء على بع�ض اجلوانب املجهولة ل��دى القارئ
�أ�صدره :
العربي والأجنبي حول �شخ�صيات م�شهورة ومعروفة �أمثال:
دور ال�صهيونية واال�ستعمار الأوروب� ��ي يف الق�ضاء على (بو�شكني  ،المارتني  ،جوته  ،تول�ستوي �،إيفان بوتني  ،برنارد�شو
 ،وغريهم )
اخلالفة ،ط1968 ، 1م
تو�ضيح مدى ت�أثر ه�ؤالء امل�شاهري بالقر�آن الكرمي والر�سول
مرافئ الكلمات � ..أبيات يف بحار الت�أمالت  ،ط 2010 ، 1م
الكرمي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم  ،و�إن�صافهم له .
مع �سجع الكهنة  ،درا�سة �أدبية  ،ط  2011 ،1م
التعطي كتب الرتاجم �أهمية ملو�ضوع هذه ال�سل�سلة  ،و�إن
م�شاهري �أن�صفوا الإ�سالم:
�أ�شري �إليها فال ي�شار �إال ب�شكل ُنبذ ق�صرية التغني الباحث
�ألفون�سو دي المارتني بالعربية  ،ط2012 ، 1م
املتعط�ش للمعرفة ()3
�ألفون�سو دي المارتني بالفرن�سية  ،ط2013، 1م
ومما قاله المارتني عن الر�سول الكرمي حممد �صلى اهلل
امل�ه��م �:إن الباحث �سامل  -طيب اهلل ث��راه  -يعد من
عليه و�سلم:
الباحثني اجلادين عن احلقيقة التي عمل الكثريون على تغييبها
( �أي رجل �أدرك العظمة الإن�سانية مثلما�أدرك حممد �صلى
 ،ووجد �أن من واجبه �أن ي�سهم يف هذا املجال من خالل بحوثه
اهلل عليه و�سلم و�أي �إن�سان بلغ من مراتب الكمال مثلما بلغ ،
ودرا�ساته وكتبه.
لقد هدم الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم املعتقدات الباطلة ،
()
�إن كتاب �ألفون�سو دي المارتني  2خري دليل على ما قدمت التي تتخذ وا�سطة بني اخلالق واملخلوق ) ()4
 ،فقد �أهداه �إىل الباحثني عن احلقيقة  ،والأهم من ذلك هو �أن
ويتوقف امل�ؤلف عند مو�ضوع الت�شكيك ب�أ�صول المارتني
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العربية ليبعدوا عنه �صفة انحيازه للإ�سالم :
( ونحن جند �أن المارتني عندما �أ�شار �إىل �أ�صله العربي
 ،فقد �أعطى تف�سري ًا حمدد ًا لهذا الأمر �إذ قال � :إنه من �أ�سرة
عربية وقعت �أ�سرية يف يد الأوروبيني يف فرتة احلروب ال�صليبية
على م�صر ومنطقة ال�شام )5( ).
ويقول �أي�ض ًا :
(  ..ومل يكن المارتني بحاجة على الإط�لاق �إىل اخرتاع
�أ�سطورة حول �أ�صله ون�سبه ليك�سب من وراء ذلك �شيئ ًا ما ،
وخا�صة و�أن الأ�صل العربي بالن�سبة ل�شخ�ص المارتني وو�ضعه
االجتماعي والأدب��ي وال�سيا�سي ،مل يكن مما يفيده يف ذلك
الع�صر  ،بل رمبا جرى عليه بع�ض ال�سخط يف �أو�ساط املتع�صبني
القوميني من الفرن�ســــيني والأوروبيـــني ب�صورة عامة )6( ) .
ويختم الكاتب �سامل �سيف جابر – رحمه اهلل – مو�ضوعه
بخال�صة من اجلدير الوقوف عندها  ،لأن البحث والتق�صي يف
ق�صة حياة المارتني حتتاج �إىل الكثري من اجلهد  ،وعلى الرغم
من اجلهد امللحوظ الذي قدمه امل�ؤلف  ،ف�إنني �أرى �أن املو�ضوع
قابل للمزيد من البحث والتق�صي  ،ويختم امل�ؤلف بحثه قائ ًال :
(ق�صة حياة �ألفون�س دي المارتني �أحد �أكرب �شعراء املدر�سة
الرومان�سية الفرن�سية ق�صة زاخرة بالكثري الكثري.
ر�أى النور قبل ان��دالع الثورة الفرن�سية بعام واح��د ومات
قبل عام من نهاية الإمرباطورية الثانية � ..أي عا�ش يف فرتة
�سمحت له خــــــالل  79عام ًا تعــرف �أنظمة �سيا�ســــية متقلبة
ولكنها متنوعة ) ()7
ويف ق�سم املالحق يورد بع�ض ًا من ق�صائد المارتني .
�أما عن كتاب – يف دائرة ال�س�ؤال – ()8ف�إن امل�ؤلف يتوجه
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باجتاه �آخر � ..إنه كتاب يدور يف فلك الت�أمالت والت�سا�ؤالت ،
لك�أن امل�ؤلف يريد �أن يطرح على ب�ساط البحث ما يعتمل يف
داخله� ،أو يف داخل �أفراد املجتمع  ،لكي تكون الإجابة خا�ضعة
للحوار والنقا�ش و�إبداء الر�أي .
ويرى امل�ؤلف �أن جدلية ال�س�ؤال واجلواب  ،التي نتلم�سها يف
جل�ساتنا ب�شك خا�ص وحياتنا ب�شكل عام حتتاج �إىل الكثري من
احلوار للو�صول �إىل الهدف املن�شود  ،فالعمر يت�سرب كقطرة
مطر وكدخان �سحابة �صيف  ،والبد �أن ن�سرع اخلطى من �أجل
املزيد من املعرفة  ،ومن �أجل جديد مفيد  ،فهناك �أ�سئلة الحتتمل
الت�أجيل  ،لكي نعي�ش يف �أمن و�أمان  ..الأ�سئلة كثرية والإجابات
قليلة فكيف البدء ،خا�صة و�أننا جنهل الكثري ونهتم باملظهر ،
فالكاتب يدعو �إىل التخل�ص من منطية التفكري  ،ويدعو �إىل
التفكري بطريقة الأبعاد الثالثية ،فالكثري من احلقائق ن�أخذ
بها ون�ؤمن بها ،وهي لي�ست حقائق ،فال�س�ؤال كبري والإجابة
لي�ست موجودة  ..هناك �شاغر بني ال�س�ؤال والإجابة :
( ا�ستغرق يف الإج��اب��ات – �سجل كل مايخطر ببالك يف
�صفحة عقلك البي�ضاء – ثم ابد�أ ال�سري يف طريق الإنعام يف
التفكري – �إياك �أن تت�أخر – �أو �أن يتطرق �إليك الي�أ�س – كن مثل
�سيزيف واحمل �صخرة الأ�سئلة على ظهرك – وا�صعد بها جبل
نار البحث – لت�صل �إىل قمة الإجابة ) ()9
ويت�ساءل �إذا كان بالإمكان اخلروج من دائرة ال�س�ؤال ،وكما
يت�ساءل �إذا كان ميكن للإن�سان �أن ينتج �أو يتطور دون �أن يطرح
�أي �س�ؤال مهما كان .
( �ألي�ست فل�سفة الإن�سان منذ بد�أ التفكري  ،وقبل ذلك و�إىل
الآن قائمة على فل�سفة ال�س�ؤال ومقولة اجلواب يف جدلية تكاد
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التتوقف وال تنتهي عند حد معني ؟ ) ()10
وي�شري �إىل �أنه يف بع�ض الأحيان يكون ال�س�ؤال ،لأن ال�س�ؤال
�إثبات للذات و�إهمال ال�س�ؤال هو نوع من ال�شتات ،ثم يقدم
حماوالت للإجابة عن �س�ؤال ب�سيط (من �أنا) نقتطف جزء ًا
من الإجابة :
( ��س��ؤال يبحث يف حقيقته الأزل �ي��ة ع��ن اجل��وه��ر املكون
الأ�سا�سي حلجر الزاوية يف املعرفة الإن�سانية يف كدحها الدائب
نحو الو�صول �إىل حقيقة الأ�شياء  ،و�إىل طبيعة الوجود  ،و�إىل
فهم طبيعة جميع العالقات الأخرى )11( ).
ثم ينتقل �إىل �س�ؤال �آخر ( من �أنت ) وعن ذبول الوردة
يقول :
( ما �أ�شبهها ب�شم�س متيل �إىل الغروب – ما �أ�شبهها بغيمة
يف ال�سماء تغالب التبعرث والت�شتت  -ما �أ�شبهها بقارب يغو�ص
يف �أعماق البحر �شيئ ًا ف�شيئ ًا  -بل ما �أ�شبهها بنف�س تنازع خروج
الروح  -ما �أ�شبهها بق�صة قاربت على االنتهاء  -ل�ست �أدري مل
توقفت هنا لأعيد التفكري يف ال�سطر الأخري )12( ).
وهنا من ال�ضروري الإ�شارة �إىل �أن امل�ؤلف دائم التفا�ؤل
 ،فهو اليرتك حقائب الأحالم  ،واليتخلى عنها  ،وهو يحتفظ
ب�أ�شعة ال�شم�س و�ضوء القمر و�أغاين الع�صافري  ،ولهذا اليخاف
من مواجهة احلياة .
لقد رحل امل�ؤلف يف ف�ضاءات الكون باحثا ً عن احلقيقة
ومتغل ًال يف عروق الت�سا�ؤالت واال�ستف�سارات ،م�صر ًا للو�صول
�إىل حقيقة احلياة و�أ�سرارها .
كانت م�سوغاته �صائبة ،وتعليالته دقيقة ،وت�سا�ؤالته منطقية
وواقعية ،وهو يهدف فيما يهدف �إىل ولوج بوابات الفل�سفة من
�أجل التعمق يف الإميان .
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هي رحلة تبد أ� من نظرية ال�شك عند ديكارت  ،وتنطلق يف
بحار متالطمة بغاية الغو�ص �إىل الأعماق للإم�ساك بنا�صية
الإجابات املفيدة عن �أ�سئلة حياتية مل يجد لها �إجابة  ..لقد
ا�شتغل ب�صدق وم�صداقية وحرك النب�ض و�أثار ماجتب �إثارته
 ،لأن كنه احلياة مليء بالأ�سرار  ،ولأن أ�غ��وار النف�س دائمة
البحث والرغبة من �أجل املزيد من املعرفة .
�أخري ًا :
�إن الكاتب الإماراتي �سامل �سيف جابر – رحمه اهلل � -آمن
بالتوجه النوعي يف الت�أليف والإبداع ،منطلق ًا يف ذلك من حبه
وتقديره للوطن والأم��ة  ،ومن ع�شقه الكبري للعلم والعلماء ،
الذين تركوا ب�صمات دامغة وخالدة يف تاريخ العرب والإ�سالم .
وعلى الرغم من ق�صر عمره فقد �ألف جمموعة من الكتب
�أ�سهمت يف �إغناء املكتبة العربية  ،و�إذا كانت يل دعوة و�أمنية
فهي �أن تطبع خمطوطاته التي ماتزال طي الأدراج �أذكر منها :
( مو�سوعة الألقاب  - 1حممد بن حممد بن حممد – 2
التوقيعات يف الأدب العربي  – 3قامو�س م�صطلحات الرتبية
اخلا�صة  -عربي �إنكليزي -
 - 4يف الطريق ( �شخ�صيات � :أ-الوت�سي ب  -جوليا
دومنة ت -املتنبي ج -املعري ح -الغزايل خ -فهد الع�سكر )
� -5سل�سلة م�شاهري �أن�صفوا الإ�سالم – �إلك�سندر بو�شكني )
لقد متيز �أ�سلوبه بال�سال�سة  ،فهو يتبع نهج ًا وا�ضح ًا يف ال�سرد
�أال وهو ال�سهل املمتنع ،دون اعتماده على التكلف �أو على عوي�ص
الكالم  ..ومن ميزات �سرده �أي�ض ًا �أنه يهتم بالفهم والتو�صيل
الدقيق للفكرة ،ولهذا جنده يعالج الفكرة من جوانب خمتلفة
من �أجل املزيد من الفهم والإقناع .
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العام اجلديد..
وقفة مع الذات

�آمنة علي املحيا

بعيدً ا عن التهاين و الأمنيات ،ف�إن العام اجلديد هو مبثابة بوابة للعبور
غد م�شرق .لذا ف�إن من غري املجدي �أن ُنعيد �أخطاء املا�ضي �أو �أن نت�شبث
نحو ٍ
ب�أفكار مل تتواءم ومتغريات هذا الع�صر.
جميعنا يعرف املثل القائل« :ما ال يقتلك؛ يجعلك قوي ًا” ،هذا
املثل يتنا�سب والو�ضع الذي مررنا به خالل العامني املا�ضيني يف
ظل جائحة كوفيد ،19 -وما خلفته من �آثار �سوا ًء على امل�ستوى
ال�شخ�صي �أو العاملي.
وعلى الرغم من �صعوبة ما مررنا ب��ه ،وال��ذي جتاوزناه
حري بنا �أن نقف وقفة
بف�ضل ورحمة من اهلل �سبحانه وتعاىلٌ ،
ٍ
مع ذواتنا ،ن�ستخل�ص الدرو�س و نوظفها من �أج��ل �أن ن�صل
لأهدافنا.
يقول ت�شي جي جيفارا« :لي�س الف�شل الإخفاق يف حتقيق
�أه��داف�ن��ا ،ولكنَّ الف�شل هو � َّأل نحاول الو�صول �إليها»؛ ومع
عام جديد ،دعونا ن�سلط ال�ضوء على �أحالمنا� ،أهدافنا
بداية ٍ
وطموحاتنا ،دعونا نت�سلح باملعرفة الالزمة لن�صل ملا ت�صبو �إليه
�أنف�سنا .ف كما قال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد –
حفظه اهلل« -ال مكان يف امل�ستقبل ملن يفتقد العلم و املعرفة».
فكيف ميكننا �أن نخطط لأهدافنا مع حلول عام 2022؟ وما
هي الأهداف التي ميكن �أن نخطط لها؟
كيف ميكننا �أن نخطط لأهدافنا؟
يكمن التحدي الأك�بر يف اتخاذ ق��رار التخطيط ومتابعة و
تنفيذ أ�ه��داف العام اجلديد .فنحن ن�سعى لنتعلم من درو�سنا
32

املا�ضية ما من �ش�أنه �أن يدفع مبراكبنا �إىل الأمام .وقد تختلف
طرق و ا�سرتاتيجيات حتديد وكتابة الأهداف ،وندرج لكم بع�ضها:
 .1برجمة العقل الباطن
حيث تعد هذه اال�سرتاتيجية حمفزة لل�شخ�ص من خالل
كتابة الأه��داف وتثبيتها يف مكان وا�ضح ،ي�سهل النظر �إليه
با�ستمرار ،و يعد ذلك حمف ًزا ذهن ًيا للعقل الباطن وداف ًعا
لال�ستمرار
 .2املكاف�أة الذاتية
من املجدي ربط حتقيق الأهداف ببع�ض املكاف�آت الذاتية
كنوع من التحفيز الذاتي ،بحيث يح�صل عليها املرء يف حال
حتقيق الهدف ويحرم نف�سه منها �إذا مل يتمكن من حتقيق
الهدف املطلوب
 .3الأهداف الذكية
ُتعد ه��ذه الطريقة من أ�ك�ثر الطرق انت�شا ًرا �سواء على
ال�صعيد ال�شخ�صي �أو امل�ؤ�س�سي ،على �أن يتم �صياغة الأهداف
بحيث تكون:
• وا�ضحة وحمددة
• واقعية ومت�صلة برغباتك ودوافعك
• قابلة للإجناز
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• قابلة للمتابعة والقيا�س
• م�ؤطرة بفرتة زمنية حمددة
� .4أهداف زمنية
من املمكن �أن يتم �صياغة الأه��داف تب ًعا للزمن� ،أي �أن
تكون �أه��داف يومية� ،أ�سبوعية� ،شهرية ،ربع �سنوية ،ن�صف
�سنوية� ،أو �أن تكون خطتك م�شتملة على هذه اخلطط جميعها.
وذلك ،اعتمادًا على نوعية وطبيعة الأهداف وقدرات و �إمكانات
ال�شخ�ص املتاحة.
ما هي الأهداف التي ميكن �أن نخطط لها؟
تختلف الأه��داف باختالف الأ�صعدة �أو املجاالت ،فمنها
أ�ه��داف مرتبطة مبجال العمل� ،أو الدرا�سة� ،أو ال�صحة� ،أو
الرتفيه� ،أو تطوير الذات .ونذكر هنا ً
بع�ضا منها:
� .1أهداف مرتبطة مبجال العمل:
• زيادة معدل الإنتاج اليومي يف العمل
• تطوير و�صقل مهارات االت�صال و التوا�صل مع الزمالء
• تعزيز القدرات لتحقيق الأهداف
� .2أهداف مرتبطة مبجال الدرا�سة:
• حتقيق حت�صيل علمي �أكرب
• تعلم لغة جديدة
• زي��ادة عدد الكتب املقروءة واالط�لاع على كل ما هو
جديد
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� .3أهداف مرتبطة مبجال ال�صحة:
• اتباع حمية غذائية للحفاظ على وزن �صحي
• ممار�سة الريا�ضة بانتظام
• االلتزام بالفح�ص الدوري
� .4أهداف مرتبطة مبجال الرتفيه:
• تخ�صي�ص �أوقات ملمار�سة الهوايات
• حتديد وجهة �سفر معينة تت�ضمن التخطيط لزيارة
�أهم معامل الوجهة
• التعرف على تاريخ ال�شعوب
� .5أهداف مرتبطة مبجال تطوير الذات:
• ح�ضور دورات وور�ش عمل عن تطوير الذات
• جتنب املحبطني وال�سلبيني من حولك
• اربط حياتك ب�أهدافك و لي�س بالأ�شخا�ص من حولك
ويف اخلتام:
�إن الأ�سا�س يف حتقيق الأهداف ،هو قرار التخطيط ومتابعة
و تنفيذ الأهداف .وبحلول العام اجلديد ،لنبد أ� �صفحة جديدة
ت�شتمل على حتديد الأه ��داف والأول��وي��ات للو�صول للنجاح؛
ولنتذكر دائ ًما �أن حياتنا عبارة عن جمموعة من الأح�لام،
يتحقق بع�ضها ويتعرث البع�ض ،يف ح�ين يبقى بع�ضها قيد
االنتظار!.
لذا لن�ضع ب�صمتنا يف احلياة من خالل حتقيق �أهدافنا .
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" خيط الغفلة "
نا�صر البكر الزعابي

الظامل واملظلوم
يف الروايات املعا�صرة
ال��رواي��ة جن�س �أدب��ي �أ�صيل عبارة عن �سرد ن�ثري طويل ومفتوح يتناول
عدة �شخ�صيات واقعية �أو خيالية وير ّكز على ال�صراعات والتح ّوالت الإن�سانية
والزمنية,وتنق�سم �إىل عدّة �أنواع ( العاطفية والفل�سفية والتاريخية والبولي�سية
والواقعية والوطنية وال�سيا�سية واخليالية والنف�سية والتعليمية) �إ�ضافة �إىل
روايات النا�شئة وغريها من الأق�سام,
ب�شكل ملحوظ وتف ّوقت
وقد انتع�شت الرواية يف العقود الأخرية ٍ
على بقية الأجنا�س الأدبية خا�صة يف حركة الن�شر,وبرزت �أ�سماء
عربية جديدة ك ّونت قاعدة جماهريية عري�ضة يف زمن قيا�سي مقارنة
املتغيات الع�صرية التي
بالر ّواد ,وهنالك �أ�سباب متعدّدة �أهمها ّ
�أ ّثرت على بع�ض البلدان العربية,والثورة التكنولوجية وظهور مواقع
التوا�صل االجتماعي التي �سحبت الب�ساط عن ال�صحف واملجالت
واملطبوعات رويد ًا رويد ًا,كما تراجع دور الفن ال�سينمائي كثري ًا ع ّما
كان عليه يف العقود املا�ضية وكذلك امل�سل�سالت التلفزيونية�,إ�ضافة
�إىل ازدهار �صناعة الن�شر وجتارة الكتب,حيث �أً�صبح عدد دور الن�شر
العربية كبري ًا جد ًا و�ساهم االزدهار يف ظهور عدد كبري من الروايات
يف فرت ٍة زمنية ق�صرية,و�أمام رواج الرواية بدا دوا�ضح ًا للعيان �أن
ال�شباب مهتمون بالرواية اهتمام ًا بالغ ًا ليرتاجع ال�شعر عن ريادته
الأزلية لعوامل كثرية,ومما ال �شك فيه �أن كثري ًا من امل�ؤلفني ال�شباب
ت�أثروا بال�صيت اجلماهريي الكبري الذي ح ّققه عدد ال ي�ستهان به
من الروائيني املعا�صرين الذين �سبقوهم يف التجربة,كما �ساهمت
ظاهرة امل�سل�سالت الأجنبية املدبلجة �إىل اللهجات العربية العامية
ال�شهرية,يف تع ّرف �شريحة كبرية من النا�س على ثقافات �أجنبية
34

�أخرى,كل هذه العوامل امل�ساعدة أ�دّت �إىل حت ّول الرواية �إىل احلدث
الأهم يف عامل الثقافة يف ع�صرنا احلا�ضر,وال ميكن �أن نغفل
�أن هناك �أجيا ًال من املبدعني الذين تتلمذوا على يد
ال ��ر ّواد وق � ّدم��وا لنا رواي ��ات ع�صرية رائعة
وراقية�,إ�ضافة �إىل �سهولة توفر
ال ��رواي ��ات العاملية
امل�ت�رج� �م ��ة
ب �� �س�لا� �س��ة
وي�����س ��ر ع�بر
جميع منافذ
بيع الكتب,مما �أوجد
ب �ي �ئ��ة � �ص �ح �ي��ة ل �ظ �ه��ور
�أعمال روائية ق ّيمة�,إال
أ�ن ��ه ��س��رع��ان م��ا طفت
على ال�سطح ظاهرة
ج ��دي ��دة يف ع��امل
الثقافة والن�شر
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�أال وهي الإغ��راق الروائي الكبري �أو ما ميكن �أن يطلق عليه جماز ًا
في�ضان �أو طوفان الروايات.
لقد وقعت بع�ض ال��رواي��ات يف ف��خ ال�صيت وال�شهرة,والربح
التجاري,وع�شق الظهور,والتواجد يف كل حمفل ثقايف,كما �ساهم
تدين م�ستوى بع�ض الروايات يف نفور القارئ واملثقف عن الروايات
اجل��دي��دة,ب��ا��س�ت�ث�ن��اء الأ� �س �م��اء امل�م�ي��زة ذات احل���ض��ور الإب��داع��ي
الكبري�,ش ّكلت ال��رواي��ات وج�ه��ة ّ
مف�ضلة لأج �ي��ال ال�شباب قدمي ًا
وحديث ًا�,إال �أنه �أمام الأع��داد الهائلة من الروايات املطبوعة �سنوي ًا
�أ�صبح من ال�صعب للغاية متييز م�ستوى ال��رواي��ات,ل��ذل��ك ظلمت
الرواية نف�سها عن طريق �صانعي الن�شر من جهة,وظلمها الروائيون
الذين اختاروا التكرار واال�ست�سهال بغر�ض التواجد والربح,بينما يف
الواقع تعد الرواية مظلومة وبريئة من بع�ض املنت�سبني �إليها من الذين
ح��ازوا على �ألقاب جمانية يف زمن الهو�س الإعالمي,فقد ا�ستطاع
ال�ق� ّراء بحكم �سعة اطالعهم ومتابعتهم ال��د�ؤوب��ة لكل م�ستجدات
ال�ساحة الثقافية يف متييز الروايات احلقيقية من الزائفة التي تعاين
من اختالل واعتالل واقتبا�سات �أجنبية وا�ضحة ف�ضحتها عقول
وعيون النا�س,مما �أدى �إىل انح�سار �أم��واج الرواية العاتية م�ؤخر ًا
حيث بد أ� الق ّراء يبحثون عن اجلودة واملعنى ب�شكل كبري,مما يعني �أن
جميع الروائيني اليوم يح�سبون �ألف ح�ساب ملا �سيقدمونه م�ستقب ًال
واع مب�صر,ي�ستطيع ا�ستك�شاف خمتلف �أ�صقاع
�إىل ق��ارئ ج��ريء ٍ
ً
�ساعات حمدودة,عرب �شبك ٍة عنكبوتية �ضخمة,فعليه �أ�صبح
العامل يف
ٍ
ً
ً
الإدها�ش والت�شويق عن�صرا مهما يف الكتابة,وهذا ما غاب عن ال�شعر
ال��ذي يعاين من تراجع وا�ضح يف عامل الن�شر
حيث يتحا�شى الكثري من �صناع
الن�شر طباعة ال��دواوي��ن
ال�شعرية,لذلك ف�إن
ال� ��رواي� ��ة
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على ما يبدو تقف �أمام حتدي من نوع خا�ص لإثبات وجودها و�أح ّقيتها
يف ريادة �ساحة الأدب اليوم,وقد الحظنا ظهور �أ�سماء عربية واعدة
جاءت بفكر جديد يفي�ض باحليوية واملعرفة ولديه ا�ستقراء جميل
للواقع املحيط به وير�سم معامل امل�ستقبل,كما �أن هناك انتعا�شة
للروايات التاريخية والنف�سية,ف�إن كانت العاطفة قد احتلت م�ساحة
وا�سعة جد ًا يف العقود املا�ضية فاليوم �أ�صبحت الرواية ّ
تلخ�ص ع�صور ًا
مبفارقات اجتماعية وحت ّوالت كثرية.
�سابقة والحقة
ٍ
ً
نالحظ �أي�ضا ظهور العديد من ال��رواي��ات ال�شهرية ك�أعمال
�سينمائية,حيث يتناف�س املنتجون يف تقدميها ل�ضمان احل�صول
على جناح جماهريي ونقدي كا�سح,وهذا بحاجة �إىل حبكة وقدرة
فائقة فقد وقعت بع�ض التجارب يف ف�شل ذري��ع حني ابتعدت عن
روح وم�ضمون الرواية الأ�صلية وجنح الكثري منهم يف حتويل الرواية
عمل فني خالد,ومن �أهم الإ�شكاليات التي يطرحها الروائيون
�إىل ٍ
�أنف�سهم يف حواراتهم ونقا�شاتهم امل�ستمرة هو �إ�صرار البع�ض منهم
على تقدمي رواية كل عام,ومييل البع�ض �إىل ت�أخري �إ�صدار عمله التايل
لعدّة �سنوات,م�ستند ًا على مبد�أ الرتوي والتم ّهل والت�أمل والقراءة
امل�ستفي�ضة للواقع وللم�ؤلفات املختلفة,فما أ�ح��وج الروائي بالذات
�إىل تلوينات وتنويعات حياتية خمتلفة ليعاي�ش ال�شخ�صيات التي
ير�سمها يف خميلته وينقل بع�ضها من الواقع �إىل �سطور روايته�,إذن
فالرواية املعا�صرة مقبلة على مرحلة جديدة تبدو خمتلفة كلي ًا عن
جميع ما �سبق ملا يحفل فيه العامل من تغريات عقائدية واجتماعية
واقت�صادية ت�شمل كافة املجاالت,وال �شك �أن الطفرة العلمية الراهنة
حديثة,تعب عن جيل قادم ولد يف
يجب �أن تواكبها ثقافة متطورة
ّ
ً
ع�صر التكنولوجيا وميار�س حياته بعيدا عن احلياة البدائية,حيث
يعترب العقود املا�ضية عبارة عن ما�ض �سحيق خمتلف كلي ًا عما يعي�شه
اليوم,وهنا ت�صارع الأجنا�س الأدبية نف�سها لتواكب هذا التح ّول
الكبري,فلم تعد �ساحة الأدب تعتمد على �صراعات ونزاعات بالية يف
�أف�ضلية لون عن الآخر بل �أ�صبح كل لون يحاول احلفاظ على هيبته
والبحث عن �سبل البقاء يف دائرة ال�ضوء قدر امل�ستطاع,وقد
كتابات جديدة يف ال�شعر والق�صة وال�سرد و�أدب
الحظنا ظهور
ٍ
ً
ً
الرحالت,ح ّققت رواجا وا�سعا بني خمتلف الأعمار,ومما ال �شك
فيه �أن الرواية لي�ست بالبعيدة عن كل م�ستجد يحدث يف عامل
الأدب لذلك �سيفت�ش الروائيون عن طرق وحكايات و�أ�ساطري و�أحالم
وخياالت ال تنتهي,لكنه وبال �شك �ستختفي الأ�سماء التي ركنت �إىل
خانة جناحات املا�ضي �أو التي اعتمدت على التفا�صيل العقائدية
واملجتمعية ال�شائكة من �أجل �إثارة جدل ٍ ما �أو حماولة لفت �أنظار
يعب عن ما�ضيه
الآخرين فاجليل القادم �سيبحث ع ّما يهمه وع ّما ّ
وحا�ضره وم�ستقبله وطموحه و�شغفه بالدرجة الأوىل.
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نوم �أف�ضل حلياة �أف�ضل
بقلم:ال�صيدالن ّية /دانية كمال

مع ازدياد �ضغوطات احلياة واملهام اليوم ّية املتزايدة للأفراد اعتاد الكثريون على تقلي�ص
�س��اعات نومه��م ظن � ًا منهم �أنه��م بذلك الفعل يك�س��بون املزيد م��ن الوقت لإجناز تل��ك املهام؛
ولكن!
هل ت�ساءلت يوم َا مامدى ت�أثري ال�سهر على �صحتنا؟
وهل الأمر ي�ستحق �أن نعيد التفكري فيه بجدية �أم ال؟
هذا ما �سنعرفه بهذا املقال.

حيث �أثبتت الدرا�سات العلم ّية �أنّ ازدياد ال�سمنة يرتبط بقلة
�ساعات النوم ،والتف�سري لذلك �أنّ اجل�سم يقوم بتنظيم معدالت
الهرمونات امل�س�ؤولة عن الإح�سا�س باجلوع مثل الغريلني وامل�س�ؤولة
عن ال�شبع مثل الليبتني .لذلك ف�إنّ ال�سهر لي َال يحرم اجل�سم من
تنظيم م�ستويات الهرمونات ال�سابقة مما ينتج عنه زيادة اجلوع
وقلة الإح�سا�س بال�شبع وزيادة ال�شهية �أثناء النهار.

قال اهلل تعاىل" هُ َو ا َّل ِذي َج َع َل َل ُك ُم ال َّل ْي َل ِلت َْ�س ُك ُنو ْا ِفي ِه َوال َّن َها َر
ات ِّل َق ْوم َي ْ�س َم ُعونَ " يون�س67 :
ُم ْب ِ�ص ًرا إِ�نَّ ِف َذ ِل َك لآ َي ٍ ٍ
وقال تعاىلُ َّ " :
الل ا َّل ِذي َج َع َل َل ُك ُم ال َّل ْي َل ِلت َْ�س ُك ُنوا ِفي ِه َوال َّن َها َر
ُم ْب ِ�ص ًرا إِ�نَّ َّ َ
ا�س َل
ا�س َو َل� ِ�ك��نَّ �أَ ْك�ث َ�ر ال َّن ِ
الل َل� ُ�ذو َف ْ�ض ٍل َع َلى ال َّن ِ
َي ْ�ش ُك ُرونَ " غافر61 :
يعترب النوم عام ًال �أ�سا�سي ًا يف ا�ستعادة ال�صحة البدنية
والعقلية يف ك��ل ليلة مت��ام� ًا كما يفعل مفتاح �إع ��ادة الت�شغيل
م�شاكل القلب:
حلا�سبك الآيل ،وبالتايل ف ��إنّ احلرمان من النوم �أثناء الليل
وذلك لأنّ ال�ضغط ال�شرياين ينخف�ض ب�شكل طبيعي �أثناء
يرتتب عليه م�شاكل �صحية ونف�سية ج�سيمة نذكر بع�ضها:
النوم وبالتايل ف�إنّ احلرمان من النوم يع ّر�ض اجل�سم ل�ضغط
ال�سمنة:
36
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مرتفع لفرتات �أعلى �أثناء النهار ،وبالتايل يرتفع متو�سط ال�ضغط الفائدة العظيمة ويع ّر�ضه للإ�صابة بالعدوى.
ال�شرياين اليومي مما ي�ؤثر �سلب ّا على �صحة القلب.
الت�أثري على الأداء الإدراكي والذاكرة:
ا�ضطرابات يف م�ستويات �سكر الدم:
حيث ثبت �أنّ ن��وم الليل ل��ه دور مهم يف تعزيز ال�ق��درات
وذلك لأنّ احلرمان من النوم ي�ؤثر على طريقة تفاعل اجل�سم الإب��داع �ي��ة وال�ترك�ي��ز وتعلم م �ه��ارات ج��دي��دة يف وق��ت أ���س��رع،
مع هرمون الأن�سولني امل�س�ؤول عن تنظيم �سكر الدم ،وبالتايل بالإ�ضافة اىل دور النوم يف معاجلة وتنظيم الأح��داث اليومية
يع ّر�ض ال�شخ�ص للإ�صابة مبر�ض ال�سكري من النوع الثاين ،كما املحفوظة يف ال��ذاك��رة مم��ا يعطي ال�ف��رد ق��درة �أك�بر يف تذكر
�أ ّنه ي�ؤثر �سلب ًا على م�ستويات ال�سكر يف الدم عند مر�ضى ال�سكر .التفا�صيل والأحداث الدقيقة.
نق�ص يف املناعة:
املزاج ال�سيء:
حيث تكون بع�ض خاليا املناعة (مثل اخلاليا التائية) يف
�إنّ ال�ن��وم اجل�ي��د ُيعيننا على التحكم مب�شاعرنا وحتمل
ذروتها �أثناء النوم ،ولذلك ف�إن ال�سهر يحرم اجل�سم من هذه �ضغوطات وم�س�ؤوليات احلياة املختلفة و�أخذ القرارات املنا�سبة،
munrakae
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وبالتايل ف�إن احلرمان منه له ت�أثريات عك�سية على م�شاعرنا النوم اجليد والكايف ال يقل �أهمي ًة عن الطعام ال�صحي والريا�ضة
ورمبا قد ي�صل ت�أثريه �إىل االكتئاب على املدى البعيد.
يف احلفاظ على ال�صحة واملناعة.
والآن هل ميكن تعوي�ض نق�ص �أو حرمان النوم؟
حل�سن احلظ ف�إنه ميكننا �أنّ نعو�ض قلة النوم متام ًا مثل �آلية
ت�سديد الديون ،وذلك بزيادة عدد �ساعات النوم �أيام الإجازة �أو
الذهاب �إىل النوم باكر ًا يف بداية الليل ،مع الأخذ بعني االعتبار �أنّ

38

وهنا قد يت�ساءل البع�ض عن معنى جودة النوم والوقت
الأمثل للنوم؟
وللإجابة عن ه��ذه الت�سا�ؤالت ف��إن النوم اجليد هو النوم
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املتوا�صل الذي يخلو من اال�ستيقاظ خالله ،والذي ي�سمح للج�سم
يف الدخول ملراحل النوم الكاملة وب�شكل متوا�صل؛ أ� ّما عن وقت
النوم الأمثل ف�إنّ نوم الليل هو الأكرث فاعلية لتنا�سبه مع ال�ساعة
البيولوجية للج�سم والتي تت�أثر ب�أوقات �شروق ال�شم�س وغروبها.
وباحلديث عن عدد �ساعات النوم الالزمة لل�شخ�ص البالغ
ف�إنها يجب �أن ترتاوح بني ال�سبع والت�سع �ساعات كل ليلة ،و�إن
نق�صت عن ذلك ف�إن ال�شخ�ص �سيعاين من النعا�س �أثناء اليوم
وما يتبع ذلك من ا�ضطرابات �صحية ترتاكم على املدى البعيد.
وبعد هذه املعلومات عن �أهمية النوم اجليد لي ً
ال ،كيف
لنا �أن نح�سن جودة النوم؟
ن�ستطيع احل�صول على نوم جيد يخدم �صحتنا ب�شكل ف ّعال
باتباع بع�ض اخلطوات التي تعترب روتني للنوم وهي:
• االب�ت�ع��اد ع��ن املنبهات امل��وج��ودة يف القهوة وال�شاي
وال�شوكوال وامل�شروبات الغازية خالل �أرب��ع �إىل
�ست �ساعات قبل موعد النوم.
• احلفاظ على مواعيد نوم ثابتة قدر الإمكان.
• حماولة االبتعاد عن التدخني قبل موعد النوم ملا له من
ت�أثري من ّبه.
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• �إن�شاء بيئة حتفيز ّية للنوم وذلك بتوفري غرفة معتمة
ذات ح� ��رارة منا�سبة ب�ع�ي��دة ع��ن ال�شا�شات
الإلكرتونية �أو الأ�ضواء اخلافتة.
• تقلي�ص مدة القيلولة �أثناء النهار والتبكري يف �أخذها.
• احلفاظ على ن�شاط بدين �أثناء اليوم وذلك مبمار�سة
الريا�ضة ملا لها من �أثر �إيجابي يف حت�سني جودة
النوم لي ًال.
• ترتيب املهام اليومية وحماولة التغلب على ال�ضغوطات
النف�سية والتوتر الذي قد ي�ؤثر �سلب ًا على جودة
النوم.
• جتنب تناول وجبات طعام د�سمة �أو �شرب كميات كبرية
من ال�سوائل قبل النوم مبا�شرة.
و�أخري ًا ولي�س �آخر ًا ،ف�إنّ النوم اجليد لي ًال هو �أحد مفاتيح
ال�صحة وال�سعادة واحلياة املثمرة ،فلن�سعى دائم ًا
جلعله �أحد �أولويات احلياة وال نبخل على �أنف�سنا
بفوائده الكثرية.
ودمتم يف �صحة وعافية.
39

اإلمارات

العدد - 2022/ 01 - 536 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

الكاتبة �أمل احلارثي
ت�سرد حكايا الن�ساء ..

عمر حممد �شريقي

الأدب هو �أرقى �أنواع التعبري عن الأفكار والآراء
من بني العديد من الكاتبات العربيات  ،تط ّل أ�م��ل احلارثي نظ ْرنا �إىل البلدان املُتط ّورة علم ّي ًا ومعرف ّي ًا واقت�صاد ّي ًا ف إ� ّنها بال � ّأي
أن�صفت املر�أة و�أعطتْها حقوقها.
بر�سالتها وخطابها الواثق جتاه امل��ر�أة لغة وكيان ًا .و�أمل احلارثي ا�ستثناء قد �
ِ
كاتبة حتمل ر�سالة عظيمة يف قلبها وقلمها مبد ج�سور التوا�صل
• حكايا الن�ساء»� ،أمل احلارثي هل و�ص َفت الدواء ال�شايف
بني املر�أة واملجتمع التي كانت جزء ًا كبري ًا من ه ّمها واهتمامها ،
وح�سب ر�أي �أمل احلارثي �أن املر�أة تعر�ضت للظلم ولرفع هذا الظلم
من خالل �سردها تلك احلكايا؟
عنها هو تثقيفها  ،لذلك كتبت �أمل حكايا الن�ساء التي حتمل يف
بل و�ضعتُ يدي على امل�شاكل فقط« ،حكايا الن�ساء» عبارة عن
ط ّياتها م�شاعر و�أحا�سي�س عميقة .
ق�ص�ص مل �أك ُت ْبها �أنا بل و�ص َل ْت لربيدي ِمن ن�ساء عرب ّيات َ�أ َر ْدنَ ن�شر
معها كان لـ ( جملة ر�أ�س اخليمة ) هذا احلوار :
أعدتُ كتابة ر�سائلهنّ بالف�صحى م َع
حكاياتهنّ  ،ك ّل ما فعلته � ّأن � ْ
عدد من القارئات،
�إبقاء الفكرة وب�ساطة ال�سرد؛ حتّى ت�صل لأكرب ٍ
يجدنَ يف تلك الر�سائل عربة.
• مت� � ّي ��زت امل � � ��ر�أة ع�ب�ر ال �ع �� �ص��ور ال �ق ��دمي ��ة واحل��دي �ث��ة ع َّلهُنّ ْ
مب�شاركتها الفاعلة يف �ش ّتى امل �ج��االت؛ فلعبت دور
• �إذن امل ��ر�أة لديها خم ��زون � �س��رديّ مُفعم باحلكايات,
ال�شاعرة وامللكة والفقيهة واملُحاربة والف ّنانة .وما
زالت املر�أة ح ّتى الع�صر احلا ّ
يل تتعب وتك ّد يف �سبيل
فهو يتم ّيز ب��ال� ّر ّق��ة والنعومة ,لكن �أ� �س ��أل الكاتبة:
ب � �ن� ��اء الأ� � � �س� � ��رة ورع� ��اي� ��ة
مل��اذا حكايا الن�ساء املفعمة بالظلم
ال �ب �ي��ت .م� ��اذا ُت ��ري ��د أ�م ��ل
وال�ضعف جتاه املر�أة� ،إىل هذا احل ِّد
َ
موهبة الكتابة ف�إ ّنه
َمن ميتلك
احلارثي بعد ك ّل هذا؟
الرجل ظامل؟
ال �أري ��د ل�ل�م��ر�أة ��س��وى الإن���ص��اف،
ال لي�س الرجل بال�ضرورة ،قد يكون
الأقدر على �إظهار هموم
�أ�ؤمن �أنّ املجتمع الذي ال ين�صف املر�أة
نف�سه مظلوم ًا �أي�ض ًا ،ويف كثري
الرجل ُ
جمتمعه والتعبري عنها ،،
ه�ش وميزان العدالة فيه خمت ّل ،و�إذا
من الأحيان هو مظلوم وظ� ِ�ال ،هي
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املجتمعي
دائ��رة متكاملة ِمن الظلم
ّ
الذي تُعاين منه الكثري ِمن املجتمعات
تراكم عادات وتقاليد
العرب ّية؛ نتيجة ِ
وم��وروث��ات تدعم و ُت��و ِّث��ق ه��ذا الظلم
وتُعطيه �شرع ّية .
*الأدب ال �ن �� �س��ائ� ّ�ي يف ال��وط��ن
العربي� ،أدب امل��ر�أة ،امل��ر�أة والأدب،
ّ
ِّ
�وي ،امل� ��ر�أة يف الأدب
الأدب ال �ن ���ْ�س� ّ
وال�ق� ّ���ص��ة ال�ع��رب� ّي��ة .ع�ن��اوي��ن كثرية
وكبرية قد تُثري انتباه القارئ �أكرث
مم��ا حتويه م��ن فكر وف��ائ��دة ،م��اذا
ّ
تقولني يف تلك العناوين؟
ب �غ ��� ّ�ض ال �ن �ظ��ر ع ��ن الت�سميات
ال �ت��ي تختلف فيها الآراء ،الأدب
بالن�سبة يل هو �أرق��ى أ�ن ��واع التعبري
عن الأفكار والآراء وطرحها ب�صورة
جميلة ،لذلك ف�إنّ َمن ميتلك موهب َة
الكتابة ف�إ ّنه الأقدر على �إظهار هموم
جمتمعه والتعبري عنها ،بهدف خلق
جمتمعي ك��ام��ل ي���ض� ُع ح�ل� ً
وال
ِح� ��وا ٍر
ّ
وي�سعى للتطوير.
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ً
وجبة
�أمت ّنى �أنْ ُت�صبح الثقافة
تعج
هامة يف كل جملة كما ُّ
ّ
باملاكياج و�أخبار الف ّنانات

• ك� �ك ��ات� �ب ��ة م� � ��ا ر�أي � � � � ��ك يف
العربي عموماً؟
الإعالم
ّ
واخلليجي خ�صو�صا؟ً
ّ
على ال ّرغم ِمن �سعادتي ل�صدور
عدد من ّ
املجلت الثقاف ّية التي تعنى
ُ
طموحات �أمل احلارثي؟
• ما
العربي
ب ��الأدب والثقافة يف ال�ع� َ�ال
ّ
على �صعيد
�شخ�صي وبك ّل �صراحة ال �أمت ّنى �سوى �أنْ
ّ
وخ�صو�ص ًا يف اخلليجّ � ،إل � ّأن �أمت ّنى
تكون يل ب�صم ٌة يف التوعية ،و�أنْ �أمت ّكنَ �أنا وغريي من
�أنْ تُ�صبح الثقافة وجب ًة ها ّمة يف ك ّل
الق�ضاء على اجلهل الذي �أعتربه عد ّو َي الأ ّول.
تهتم باملر�أة ،مبعنى �أنْ متتلئ ّ
املجلت بالق�ص�ص الق�صرية
جم ّلة ّ
وال�شعر واخلواطر ،كما تع ُّج باملكياج و�أخبار الف ّنانات ،ويف ذلك
• باخت�صا ٍر لو �سمحتِ َ ،من هي الكاتبة �أمل احلارثي؛
تنويع حممود ُي�ساهم يف �إنعا�ش احلالة الثقاف ّية وخ�صو�ص ًا يف
ح ّتى يت�س ّنى للقارئ معرفتها �أكرث؟
الأو�ساط الن�سائ ّيةُ ،ي�ؤ�سفني و�ضع �إطار للمر�أة وح�صر اهتماماتها
عربي ُمتقدّم يعي�ش ك ّل �أفراده
هي ُمواطنة عرب ّية حتلم ٍ
بوطن ّ
يف �ش�ؤون املطبخ واملظهر على ح�ساب الفكر والعقل.
واجلن�س ّية،
يف ت� ٍآخ وحم ّبة ،تذوب فيه االختالفات ال ِعرق ّية واملذهب ّية ِ
ويع ُّمه ال�سالم واالزدهار والتقدّمُ .
تخو�ض معركة الق�ضاء على اجلهل
• هل مِ ن جديد يف جمال الكتابة �أو العمل م�ستقب ً
ال؟
�إىل جانب الكثري ،و�سالحهم الوحيد يف تلك املعركة هو القلم.
ّ
واملجلت الأدب ّية ،كما � ّإن
أكتب الآن يف العديد من املواقع
�أنا � ُ

ان�ض َم ْمتُ ُم� ّؤخر ًا �إىل كوكبة كتّاب موق ِع «تع ُّددية» التابع
ملُ� ّؤ�س�سة �أديان ،التي ت�سعى للتوعية ب�أه ّم ّية التعاي�ش بني
ُمعت ِنقي الديانات املختلفة؛ خللق جمتمع ُمتن ّوع ُمزدهر.
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مقهى اللغة العربية

�إعداد  :عبدالعزيز كرم البلو�شي

الحلقة الرابعة
�أه ً
ال بكم يف مقهى اللغة العربية
وهيا لنحت�سي قهوةً لغوية من ُ�صنعِ يديها ..

حر يف �
أح�شائه الدُ ُّر كا ِمنٌ
ِ
�أًنا ال َب ُ
وا�ص عن َ�صدَ فاتي
فهل �س�ألوا ال َغ َ
حافظ ابراهيم
نو�ضح لكم �أمثلة من الأخطاء النحوية ال�شائعة
جميل ٌة بتيلة ..
بيننا ومن خاللها نبني ال�صواب عند ا�ستخدامها .
�أنيق ٌة عريقة ..
�شامل ٌة كاملة ،
املثال الأول:
ال ُيعجزها �شي ٌء ،
“ حرم ُه من ال�شي ِء “ �أم “ حرم ُه ال�شي َء “ ؟
تذو ُد عن نف�سها بنف�سها ...
نقول يف ا�ستعماالتنا للفعل « َح� َر َم «  ( :حرم ُه من الإرث وحرم ُه
من حق ِه )  ،فنجعل الفعل « حر َم « متعدياً �إىل مفعوله الثاين با�ستعمال
�إنها اللغة العربية

حرف اجلر « من «  ،وهذا خط أ�  ،وال�صواب �أن يتعدى الفعل « حر َم «
�إىل مفعوليه من غري احلاجة �إىل حرف جر  ،فال�صواب �أن نقول ( :
حرمه الإرث وحرمه حقه )  ،وال�شاهد من كالم العرب كثري  ،منه قول
جرير :
إ� َّن الذي حرم املكارم تغلباً
جعل النبوة واخلالفة فينا
فلم يقل � :إن الذي حرم من املكارم تغلباً
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املثال الثاين:

« عن كثبٍ » �أم « من كثبٍ » ؟
مما �شاع على �أل�سنة املعا�صرين قولهم  « :حتى َّ
تطلع على الأمر
عن كثب « وما �إىل ذلك من �إدخ��ال حرف اجلر ( عن ) على ( كثبٍ
)  ،وا�ستعمال حرف اجلر هذا هنا خط أ� � ،إذ مل يرد عن العرب ذلك ،
وال�صواب �أن ي�ستعمل حرف اجلر ( من ) .
ثب الأم ُر
يقول الزخم�شري يف �أ�سا�س البالغة  « :ومن املجاز  :أ� ْك َ
ثب فراق القوم  .ورماه من َك َثبٍ  ،وطلبه من كثبٍ  :من ُقربٍ
 :دنا� ،أ ْك َ
«.
جاهلي من �شعراء ال�صعاليك ) :
يقول حاجز الأزدي ( وهو
ٌ
�إين متى �أدع خمزوماً ترى عنقاً

ل�ضرب القو ِم من َك َثب
ال يرع�شون
ِ

• الأمثلة من كتاب « �أخطاء لغوية �شائعة » مل�ؤلفه  -خالد بن هالل بن نا�صر العربي
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تقنيات النانو
مهاب مرهف الرتكماين

تقنية اجلزيئات متناهية ال�صغر �أو تقنية ال�صغائر� أو تقنية النانو هي العلم الذي يهتم بدرا�سة
معاجلة امل��ادة على املقيا�س الذري واجلزيئي .تهتم تقنية النانو بابتكار تقنيات وو�سائل جديدة
تقا�س �أبعادها بالنانومرت وهو جزء من الألف من امليكرومرت� أي جزء من املليون من امليليمرت.
عادة تتعامل تقنية النانو مع قيا�سات بني � 1إىل  100نانومرت� أي تتعامل مع جتمعات ذرية ترتاوح
بني خم�س ذرات �إىل �ألف ذرة .وهي �أبعاد �أقل كثرياً من �أبعاد البكترييا واخللية احلية .حتى الآن ال
تخت�ص هذه التقنية بعلم الأحياء بل تهتم بخوا�ص املواد ،وتتنوع جماالتها ب�شكل وا�سع من �أ�شباه
املو�صالت �إىل طرق حديثة متاماً معتمدة على التجميع الذاتي اجلزيئي  .هذا التحديد بالقيا�س
يقابله ات�ساع يف طبيعة املواد امل�ستخدمة ،فتقنية النانو تتعامل مع �أي ظواهر �أو بنايات على م�ستوى
النانو ال�صغري.

مثل هذه الظواهر النانوية
مي� �ك ��ن �أن ت �ت �� �ض �م��ن ت�ق�ي�ي��د
ك�م��ي ال�ت��ي ت � ��ؤدي �إىل ظ��واه��ر
ك�ه��روم�غ�ن��اط�ي���س�ي��ة وب���ص��ري��ة
جديدة للمادة التي يبلغ حجمها
بني حجم اجلزيء  وحجم املادة
ال�صلبة املرئي .تت�ضمن الظواهر
النانوية �أي�ضا ت�أثري جييب�س-
توم�سون -وهو انخفا�ض درجة
ان�صهار مادة ما عندما ي�صبح
قيا�سها نانوي ًا ،أ�م��ا عن بنايات
ال�ن��ان��و ف�أهمها أ�ن��اب�ي��ب النانو
الكربونية.
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ما الذي ميكن �أن تفعله تقنية النانو؟

تقنية النانو لديها القدرة على زيادة كفاءة ا�ستهالك الطاقة
و امل�ساعدة يف تنظيف البيئة وحل امل�شكالت ال�صحية الرئي�سية و
يقال �إنها قادرة على زيادة الإنتاج ال�صناعي ب�شكل كبري بتكاليف
منخف�ضة و �ستكون منتجات تكنولوجيا النانو �أ�صغر و�أرخ�ص و�أخف
وزن ًا ولكنها �أكرث فاعلية وتتطلب طاقة �أقل ومواد خام �أقل لت�صنيعها

البدايات الأوىل لتقنية النانو

ال ميكن حتديد حقبة �أو ع�صر بعينه ال�ستخدام هذه التقنية
فقد ُذكر �أن �صانعي الزجاج فى الع�صور الو�سطى كانوا ي�ستخدمون
حبيبات الذهب النانوية الغروية فى تلوين الزجاج.
ومثال ذل��ك ك�أ�س امللك الرومانى اليكورجو�س امل��وج��ود فى
املتحف الربيطانى منذ القرن الرابع امليالدى ،والذى يحتوى على
ج�سيمات من الذهب والف�ضة نانوية احلجم ،حيث يالحظ تغري
لون الك�أ�س من اللون الأخ�ضر �إىل اللون الأحمر الغامق عندما
يتعر�ض مل�صدر �ضوئى
ً
ال�سيف الدم�شقي هو �أي�ضا واح ٌد من الأمثلة حول اال�ستخدامات
التاريخية للنانو.

ا�ستخدامات تقنية النانو

• يف املجال الطبي :متكن العلماء من �صنع �آالت دقيقة بحجم
كريات الدم لعالج العديد من الأمرا�ض التي تتطلب �إجراء
العمليات اجلراحية مثل :االن�سدادات داخ��ل ال�شرايني،
وك��ذل��ك الأورام ،كما ق��ام ال�ب��اح��ث الإي �ط��ايل �سيلفانو
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دراغ��ون�ي�يري م��ن جامعة ب��اري ب��اخ�تراع أ�ن��ف �إل�ك�تروين
با�ستخدام �أن��اب�ي��ب ك��رب��ون نانوية تعمل على ت�شخي�ص
�أمرا�ص ال�سرطان عن طريق حتليل الهواء الذي يخرج من
الرئتني خالل عملية الزفري.
• يف جمال الطريان :قامت وكالة الطريان والف�ضاء الأمريكية
نا�سا ب�صنع �آالت دقيقة تعمل بتقنية النانو من �أجل حقنها
يف �أج�سام ر ّواد الف�ضاء ،بهدف مراقبة الأو�ضاع ال�صحية
فوري دون �إر�سال طبيب.
جل�سمهم ،والتعامل معها ب�شكل ّ
• يف جمال الطاقة� :إنتاج بطاريات تخزين تخزّن كميات كبرية
من الطاقة ولفرتات طويلة ،وبالتايل �إنتاج �سيارات تعمل
بالطاقة النظيفة بتكلفة �أق ّل ،وغري معتمدة على النفط.
• يف جمال ال�صناعة� :صناعة املالب�س الذكية التي تعمل على
�إنتاج الطاقة� ،أو �إزال��ة الأو�ساخ واجلراثيم ب�شكل ذاتي،
وكذلك �صناعة مواد �صلبة تفوق �صالبة الفوالذ مع خ ّفة
وزنها ،و�صناعة زجاج طارد للأتربة وغري املو�صل للحرارة،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �صناعة �شا�شات ثالثية الأب �ع��اد تتم ّيز
ب�شفافيتها وقدرتها على االنثناء.
• يف جمال الأجهزة االلكرتونية :تعترب هذه التقنية هي �أهم
تطور تقني يف القرن الع�شرين حيث �ساهمت يف �صناعة
واخ�تراع �إلكرتونيات ال�سيليكون �أو الرتانز�ستور واملعامل
الإلكرتوين ،وظهرت ما ت�سمى بال�شرائح ال�صغرية التي
�أ ّدت �إىل ث��ورة تقنية يف جميع امل �ج��االت :كاالت�صاالت،
واحل��ا� �س��وب ،وال�ط��ب ف��اخ�تراع ال�شرائح ال�صغرية بعد
عام 1950م �أوجد التلفاز امللون الذي مل يكن يعهد قبله
مما �س ّهل
� ّإل تلفزيون الأبي�ض والأ�سود غايل الثمن جدً اّ ،
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ح�صول اجلميع على تلفاز ملون خا�ص به وبعائلته.
• يف م�ستح�ضرات التجميل  :تتمثل �أحد جماالت تطبيقات
تقنية النانو يف الواقيات من �أ�شعة ال�شم�س .حيث تعاين
طريقة احلماية التقليدية من الأ�شعة فوق البنف�سجية من
افتقارها �إىل اال�ستقرار على املدى الطويل� .إال �أن الواقيات
من ال�شم�س القائمة على جزيئات النانو املعدنية ومنها
ثاين �أك�سيد التيتانيوم توفر املزيد من املزايا ،حيث يكون
جلزيئات �أك�سيد التيتانيوم النانوي ت�أثري ًا مقارن ًا يف خا�صية
احلماية من �أ�شعة ال�شم�س فوق البنف�سجية كما هو احلال
يف املواد ال�سائبة ولكنها تفقد عملية التبيي�ض غري املرغوبة
للم�ستح�ضرات الأخرى حيث �أن حجم اجلزيء يتناق�ص.

�صعوبات تواجه تقنية النانو

• �صغر حجم جزيئات املادة ،مما يعني �صعوبة التحكم فيها،
�أو حتى �إدراكها.
• �صعوبة التحكم يف جزيئات امل��واد بعد �إزالتها من �أماكنها
بهدف توجيهها �إىل �أماكن جديدة.
• عدم القدرة على التنب ؤ� بنتائج تغيري اجلزيئات ،مما قد يعني
ظهور نتائج غري مرغوب فيها.
• الأخطار املحتملة يف التعامل مع تقنية النانو
على الرغم من التطبيقات الوا�سعة لتقنية النانو يف الوقت
احلا�ضر والتي ت�شمل جميع نواحي احل�ي��اة� ،إال �أن هناك الآن
اه�ت�م��ام��ا ك �ب�ير ًا يف ال�ب�ح��ث ع��ن �إم�ك��ان�ي��ة ح ��دوث آ�ث� ��ار جانبية
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ال�ستخدام ه��ذه التقنية يف حياة الإن�سان والو�سط املحيط به.
�إن اجل�سيمات النانوية نتيجة ل�صغرها ال�شديد فهي بالتايل ميكن
�أن تنفذ ب�سهولة �شديدة من خالل اجللد والرئتني والأجهزة املعوية
للإن�سان بدون معرفة ت�أثريها على ال�صحة الب�شرية ،ومن ناحية �أخرى
هل ميكن االعتقاد ب�أن ا�ستن�شاق املواد النانوية (مثل اجل�سيمات
النانوية ،الكرات النانوية� ،أنابيب الكربون النانوية� )....،سوف
ي�ؤدي �إىل �سريان هذه املواد داخل اجل�سم ومن ثم و�صولها �إىل املخ.
والب��د من الإ��ش��ارة هنا �إىل �أن��ه ال يوجد �أي تنظيمات �أو قوانني
حمددة ووا�ضحة حتدد الأ�ضرار والأخطار الناجتة عن ا�ستخدام
امل��واد النانوية وذل��ك ب�سبب اختالف خ�صائ�ص و أ�ح�ج��ام تلك
املواد النانوية و�أي�ضا اختالف درجة ُ�سم ّية تلك املواد ،كما �أنه ال
يوجد الآن جتارب وبحوث كثرية حول �أخطار هذه التقنية �إال بع�ض
الأبحاث القليلة على فئران التجارب ،ولقد �أ�شارت بع�ض التجارب
�إىل �أن اجل�سيمات النانوية عند ا�ستن�شاقها ميكن �أن ُت ِدث التهاب ًا
يف الرئتني �أكرث مما ُت ِدثه اجل�سيمات ذات احلجم الكبري من
نف�س النوع ،كما �أ�شارت درا�سة �أخرى �إىل �أن اجل�سيمات النانوية قد
ت�سببت يف موت بع�ض القوار�ض وحدوث تلف للمخ يف ال�سمك ،وت�شري
درا�سات �أخرى على تلوث الهواء �إىل �أن زيادة تركيز اجل�سيمات
النانوية يف الهواء �سوف ي�ؤدي �إىل زيادة انت�شار الأمرا�ض والوفاة.
وعلى العموم فال بد للعاملني يف تقنية النانو �أن يتخذوا كافة
�أنواع درجات احلذر واالحتياطات الالزمة لتفادي ا�ستن�شاق املواد
النانوية على جميع �أنواعها �أو مالم�ستها جللد الإن�سان.
 -ال�سوق العاملي ملنتجات تقنية النانو
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نظ ًرا للم�ستقبل الواعد لتقنية النانو ،ف��إن ال�سباق م�ستمر
لت�سخري �إمكاناتها واال�ستفادة منها و تعتقد العديد من احلكومات
�أن تقنية النانو �ست�ؤدي �إىل حقبة جديدة من الإنتاجية والرثوة ،
وينعك�س ذلك من خالل الطريقة التي ارتفع بها اال�ستثمار العام
يف البحث والتطوير يف جمال تكنولوجيا النانو خالل العقد املا�ضي
ففي عام  2002كانت اليابان تخ�ص�ص  750مليون دوالر �أمريكي
�سنو ًيا لهذا املجال بزيادة �ستة �أ�ضعاف عن عام .1997

�إىل �أين تتجه تقنية النانو؟

املعرفة بتقنية النانو تنمو ب�سرعة و ازدادت املن�شورات العلمية
يف هذا املجال على مدار ال�سنني املا�ضية و على الرغم من ذلك،
هناك عدد قليل ن�سب ًيا من املنتجات التي ت�ستخدم اجل�سيمات
النانوية يف ال�سوق حال ًيا� .إجما ًال  ،تلك التي هي معرو�ضة للبيع
بالفعل ال تعالج الق�ضايا املو�ضحة �أعاله  ،املتعلقة بال�صحة والأمن
الغذائي والبيئة.
تقديرات لقيمة تقنية النانو يف ال�سوق العاملي
وبد ًال من ذلك  ،فقد ركزوا على التطبيقات اال�ستهالكية التي
تتوقع م�ؤ�س�سة العلوم الوطنية الأمريكية �أن ال�سوق العاملية ت�شمل الواقيات ال�شم�سية املح�سنة  ،والدهانات املقاومة للت�شقق ،
للمنتجات القائمة على تكنولوجيا النانو �ستتجاوز تريليون دوالر والعد�سات املقاومة للخد�ش و تعترب تقنية النانو تقنية متكينية و
عاما .قال بول ميلر  ،كبري الباحثني يف على هذا النحو  ،فمن املتوقع �أن تعجل جمموعة من االبتكارات
�أمريكي يف غ�ضون ً 15
منظمة �أبحاث ال�سيا�سات الربيطانية  ، Demosيف عام 2002
“بالفعل  ،ما يقرب من ثلث ميزانيات الأبحاث لأك�بر ال�شركات
خامتة
القائمة على العلوم يف الواليات املتحدة يذهب �إىل التكنولوجيا
�إن تقييم دور تقنية النانو وتوجيه تقدمها �سيتطلب م�شاركة
النانوية” يف حني �أن ميزانية مبادرة النانو الوطنية الأمريكية عرب القطاعات من العلماء واحلكومات ومنظمات املجتمع املدين
ارتفعت من  116مليون دوالر �أمريكي يف عام � 1997إىل مبلغ  849وعامة النا�س و النقا�ش امل�ستنري �ضروري ملحاولة جتنب ا�ستقطاب
مليون دوالر �أمريكي يف عام .2004
الآراء التي تتقدم من ق�ضية التعديل الوراثي.
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الريا�ضيات بني اخلوارزمي والعاملي
د .طالب عمران

وجه العرب ن�شاطاتهم الفكرية �إىل العلوم خالل ال�سنوات الأوىل
ّ
من �صدر الإ�سالم ..وي�ؤكد الدكتور علي عبد اهلل الدّفاع� ،أنه كان
وراء اهتمام امل�سلمني بهذه املوا�ضيع حر�صهم على حتديد القبلة
واملواقيت ،فبا�ستخدامهم لعلم الهند�سة ،ا�ستطاعوا حتديد ّاتاه
القبلة ،وبعلم املثلثات حدّدوا الوقت بد ّقة..
كما ا�ستطاعوا من خالل علم الفلك حتديد بداية �شهر رم�ضان
املبارك ،ومل يقت�صر امل�سلمون يف علومهم على احتياجات العبادة ،بل
ا�ستخدموا هذه العلوم يف التطور وخري الإن�سان..
وميكن اعتبار القرنني الثالث والرابع الهجريني ،الفرتة التي
تو�ضح فيها �إب��داع العرب يف العلوم ومن بينها الريا�ضيات ..وقد
حفظوا تراث احل�ضارات ال�سابقة يف الريا�ضيات ،كما �أ�ضافوا عليها
و�أبدعوا..
وي�ؤكد (هارلو �شايلي) يف كتابه (الثورة اجلديدة يف العلوم) �أن
ت�أثري الريا�ضيات على احل�ضارة العربية كان كبري ًا ويظهر هذا من
العالقة بني احل�ساب واجلرب والهند�سة والفل�سفة والعلوم االجتماعية
والفقه..
وي�ؤكد (رام الندو) �أن امل�سلمني قدّموا كثري ًا من االبتكارات يف
حقل الريا�ضيات ومع ذلك ف��إن معظم الأمريكيني والأوروب�ي�ين مل
يعودوا يتذكروا من �أي خمزن اكت�سب العامل الأدوات التي ال ميكن �أن
ت�صل احل�ضارة الغربية �إىل م�ستواها احلايل �إ ّال بها..
ر ّكز العلماء العرب يف علم احل�ساب على الأرقام واملربعات �أو علم
املر ّبعات ال�سحرية ،وكان لهم الف�ضل يف ابتداع ال�صفر� ،إذ د ّلوا به
على اجلزء اخلايل من العدد..
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ويف بغداد برز يف ع�صر امل�أمون العامل العربي الكبري حممد بن
مو�سى اخلوارزمي ،الذي عا�ش فيما بني عامي  164و  235للهجرة
املوافق لـ  780و  850للميالد..
اعتربه جورج �سارتون م�ؤرخ تاريخ العلم �أعظم ريا�ضي يف الع�صر
الو�سيط بل هو �أعظم ريا�ضي يف كل الع�صور ..وقال ديفيد يوجني
ولوي�س كاربين�سكي عنه �أنه الأ�ستاذ الكبري يف ع�صر بغداد الذهبي �إذ
�أنه �أحد الكتّاب امل�سلمني الأوائل الذين جمعوا الريا�ضيات الكال�سيكية
من ال�شرق والغرب ..وط ّوروها..
متكن اخلوارزمي من حل م�شكلة كبرية كان يعاين منها التجار..
دار حوار بني تاجر وابنه يف �أحد الأيام:
يابني �أر�سل (�سارية) من النوق �أي �أنه يريد ناقة
الكتاب وا�ضح ّ
خفيفة �سريعة ولودة �صفاتها حميدة..
وملاذا �أر�سل كل هذا املال؟
ً
ال �أدري ،رمبا يريد �شراء �شيء �آخر ،يف العادة يكون وا�ضحا يف
كل �شيء يطلبه..
وما العمل الآن؟
�أر�سل له الناقة هذه ،وحاول اختيارها مبوا�صفات ممتازة..
ح�سن ًا..
وبعد مدة ت�سلم ابن التاجر ر�سالة غا�ضبة:
انظر يا �أبي� ..إنه يتهمني بالغ�ش و�سرقة املال..
معقول .؟ ملاذا؟
يقول �أنه �أر�سل ثمن (  )276ناقة فكيف �أر�سل له واحدة؟
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ما فهمته من ر�سالته �أنه يريد ناقة واحدة وهو �أمر م�ستغرب ،مل
يذكر ذلك بو�ضوح يف ر�سالته..
يهددين ب�أنه �سوف ي�شكوين للخليفة امل�أمون �إذا مل �أبادر ب�إر�سال
ما طلب ..لي�س عندي العدد الكايف من النوق..
غريب ..دعني �أدر�س امل�س�ألة..
ودخل الأب على ابنه بعد فرتة ،كان االبن يعاين من املر�ض:
ماذا �أفعل ر�أ�سي يكاد يفلقه الأمل..
خ ّفف عنك البد و�أن هناك ح ًال معين ًا..
كل نوافذ الفرج مغلقة� ..أعدت الر�سالة مائة م ّرة ،ومل �أفهم �شيئ ًا
منها يزيد على ما فهمته من قبل �(( :أر�سل �سارية من النوق))..
�أر�سلت له ناقة خفيفة ن�شيطة ولودة قادرة على ال�سفر وقطع امل�سافات
الكبرية..
ً
يف الأمر �س ّر ..ملاذا مل يقل لك مثال� ،أر�سل ناقة �سريعة خفيفة
ن�شيطة؟ بد ًال من هذه الكلمة (�سارية)..
ال �أدري� ..سي�صل ر�سوله اليوم ويجب �أن �أجهزه بكل ما طلب..
و�إ ّال قدّم �شكوى للخليفة ..املال الذي �أر�سله من قبل كان يكفي ل�شراء
( )276ناقة �أما الآن فبعد �أن ازدادا الطلب على النوق ،مل يعد الثمن
يكفي ( )150ناقة ،ماذا �أفعل؟
م��ار�أي��ك لو ا�ستعنت بجارنا العامل الكبري حممد بن مو�سى،
�سيتو�سط لنا عند امل�أمون ..له حظوة كبرية عنده..؟
وماذا ي�ستطيع �أن يفعل والرجل قد يكون حمق ًا.؟
ج ّرب ،لن تخ�سر �شيئ ًا..
�س�أذهب لزيارته يف بيت احلكمة..
ويف بيت احلكمة:
�أحدهم يرغب مبقابلتك يا �سيدي يقول أ�ن��ه أ�ح��د جريانك يف
ال�سكن..
�أدخله ب�سرعة ..ماذا تنتظر؟
�أنت م�شغول بح�ساباتك� ..أمرتني �أن ال �أزعجك و�أن ال �أدخل �أحد ًا
عليك..
نعم ..نعم ..ولكن �أدخل الرجل ،ال ن�ستطيع الت�أخر عن مقابلة
اجلريان ..اهلل �أو�صى باجلار..
حا�ضر يا �سيدي..
ودخل التاجر ملهوفاً:
ال�سالم عليكم يا �سيدي..
�أه ًال و�سه ًال بك يا جارنا ..خري؟
�إنه لي�س خري ًا على ولدي يا �سيدي ..ولدي يف حمنة وخ�صمه قد
يرفع �شكواه �إىل �أمري امل�ؤمنني .
حدثني بالق�صة منذ بدايتها..
وا�ستمع اخلوارزمي للق�صة باهتمام:
وهكذا ترى يا �سيدي �أن طلب الرجل مل يكن وا�ضح ًا يف ر�سالته،
�أق�سم لك يا �سيدي �أننا مل ن�ستلم ر�سالة منه �سوى هذه الر�سالة ،خذ
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اقر�أها ..تف�ضل..
هه�(( ..سارية من النوق))..
�أر�سل له ابني ناقة ن�شيطة خفيفة احلركة كما جاء يف الر�سالة..
ال تظلم الرجل ،طلبه يبدو وا�ضح ًا� ..إنه يطلب �شراء ()276
ناقة ..هذا وا�ضح يف ر�سالته..
ماذا تقول يا �سيدي؟ كيف؟
(�ساريه) بلغة الأرق��ام تعني ( ..)276على طريقة �أبجد ه ّوز
ّ
حطي كلمن ..ن�ضع على احلروف  -كما تعلم -منذ بدايتها على هذا
الرتتيب ،رقم ( )1ثم (.. )2حتى ( )10ثم ( )30( .. )20حتى
( )110ثم ( )300( )200حتى (.. )1000
معقول؟ كيف مل نفهم هذا ؟
فهمتم املعنى اللغوي ،ومل تفهموا املعنى الرقمي�( ..سارية)
ال�سني تقابل الرقم ( )60والألف ( )1والراء ( )200والياء) ()10
والهاء ( .. )5املجموع (..)276
وماذا �سنفعل الآن؟
عجلوا ب�إر�سال النوق �إىل الرجل و�إ ّال رفع �شكواه للخليفة ..رمبا
ّ
كان �شديد ًا يف هذه الناحية ،كما تقولون..
•••
وبعد �أيام يف جمل�س امل�أمون:
�إنها الطريقة املثلى يا موالي للخال�ص من �أخطاء احل�سابات التي
حتدث بني التجار ..ال حاجة ال�ستخدام الأحرف بد ًال من الأرقام..
بهذه الطريقة �أوجدت ح ًال مل�شكلة النوق..
بارك اهلل فيك يا�أبا مو�سى ..هه ..وماذا نفعل بال�شاب؟
مل يفهم الأمر جيد ًا لذلك رف�ضه يف البداية� ،أعتقد �أنه ينتقي
النوق الآن و�سري�سلها لطالبها �سريع ًا ..يحتاج ملهلة فقط ..ال�شكوى
�ضده يجب �إيقافها من خ�صمه..
وهكذا ح ّل اخلوارزمي امل�شكلة ..ويعترب �أعظم العقول الريا�ض ّية
التي عملت يف احل�ساب ،وبعد �أن اخ�ترع علم ًا خا�ص ًا ا�سمه علم
اجلرب..
عمل اخل��وارزم��ي يف بيت احلكمة و أ�ب ��دع الكثري م��ن نظرياته
الريا�ض ّية..
ويف بيت احلكمة و�ضع كتاب (ال�سندهاند) ال�صغري..
وجمع فيه بني مذهب الهند ومذهب الفر�س ومذهب
بطليمو�س..
يعترب (ال�سند هند) �أو (ال�سندهاند)
ومعناها بال�سن�سكريتية املعرفة� ،أحد
�أهم الكتب املرتجمة التي حتكي
عن الريا�ضيات والفلك يف
�أرب �ع��ة ع�شر باب ًا
و��ض�ع��ت
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�شعر ًا كلها.
وحتكي عن حركات الكواكب ومواقعها وجهات الزمان واملكان.
كما حتكي ع��ن اخل�سوف والك�سوف وق ��ران الكواكب ومطالع
ال�شم�س ومغاربها،
متكن اخلوارزمي من �إ�ضافة الكثري من النتائج عليه ..و�أ�ضاف
الكثري من الهوام�ش والأوراق الإ�ضاف ّية عليه وو ّزعه يف بيت احلكمة..
قبل �أن ينت�شر..
•••
بعد اخلوارزمي بنحو �سبعة قرون عا�ش حممد بن ح�سن بن عبد
ال�صمد العاملي املل ّقب ببهاء الدين ابن عز الدين احلارثي العام ّلي
الهمذاين ،ويعترب من كبار العلماء املفكرين يف الن�صف الثاين من
القرن ال�ساد�س ع�شر امليالدي ،و�أوائل القرن ال�سابع ع�شر امليالدي..
ول��د يف مدينة بعلبك ع��ام ( )953هجرية املوافق لـ ()1547
ميالدية ويل ّقب بالعاملي ن�سبة جلبل عامل يف لبنان ،ويعرف �أحيان ًا
با�سم بهاء الدين بن احل�سن العام ّلي..
كان بهاء الدين العاملي ال يزال فت ّي ًا حني دار احلوار التايل بني
والده ووالدته:
هذا ال�شاب يعتربه �أ�ساتذته عبقري ًا ،لقد تع ّلم يف مدة ق�صرية
الكثري من �أ�صول علم النحو وبرع يف الفل�سفة والتاريخ والعلوم..
احلمد هلل� ،إنه �شاب مبارك ..بلطفه وكيا�سته وح�سن �سلوكه..
�إن��ه يتكلم الفار�سية الآن ،كما يتكلم العرب ّية ..يريد الرحيل
وال �ت �ع��رف ع�ل��ى الأق �ط ��ار والأم �� �ص ��ار� ..إن ��ه ي�ل� ّ�ح ع�ل��ى ذل ��ك ي��ا �أم
حممد..
ال ..لن �أتركه يذهب مازال �صغرياً..
ماذا تقولني؟ مل يعد حممد �صغري ًا..
ولكن دخول حممد عليهما �أوقف احلديث:
جئت �أخري ًا يابني؟ ت�أخرت؟
�أنا �آ�سف يا�أماه غرقت يف الكتابة لدرجة �أنني ن�سيت نف�سي..
العليك يابني� ..س�أجهز لك الع�شاء..
وبعد دخولها �س�أله الأب:
�أما زلت عازم ًا على الرحيل.؟
�أرجوك يا�أبي� ..أتوق للك�شف وتتبع العلم من منابعه..
واللقاء مع �أ�ساطينه وعمالقته..
انتظر بع�ض الوقت �س�أقنع �أم��ك باملوافقة..
�إنها ال تطيق فراقك..
كما ت�شاء يا�أبي..
زار العاملي �أقطار ًا خمتلفة يف
العامل ليتتلمذ على يد العلماء
امل �خ �ت �� �ص�ين ،و�أدى
ف� ��ري � �� � �ض� ��ة
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احلج ،ودر�س ال�شريعة يف جزيرة العرب..
وقد رافقه والده يف بع�ض رحالته..
العاملي
رافقه والده �إىل �أ�صفهان حيث عا�ش هناك ..وقد ق�ضى
ّ
يف �أ�صفهان �سنوات التن�سى ،وعر�ض عليه ال�سلطان عبا�س ال�ص ّفوي
عدة وظائف..
ً
�أمتنى �أن �أراك قريبا ياحممد� ،أ�سعد بن�صحك وم�شورتك..
ل�ست �أطمح للمنا�صب ياموالي� ..أريد �أن �أتف ّرغ للعلم؟
لن �أ�ض ّيع عليك البحث� ..أريدك رفيق ًا ونا�صح ًا..
مل �أبخل بالن�صح عليك ..ولكني ال�أ�ستطيع تقبل �أي من�صب يف
الفرتة احلالية..
�س�أتركك لبع�ض الوقت ..رمبا غريت ر�أيك..
قدّم العام ّلي �شروح ًا وافية للقوانني املعقدّة يف علم احل�ساب..
الكرخي وع ّلق عليها ..كما كتب درا�سات كثرية تتع ّلق
وخل�ص م�ؤلفات
ّ
بالبيئة ..كما اهتم باملتواليات العدد ّية والهند�س ّية وغريها ..وات ّبع
الكرخي وابتكر متواليات جديدة..
طريقة �أ�ستاذه
ّ
وا�ستنتج العاملي طريقة جديدة لإيجاد اجلذر احلقيقي التقريبي
العاملي يف
للمعادلة اجلرب ّية ،و�سماها طريقة الكفتني ..كما نهج
ّ
كتابه املعروف (خال�صة احل�ساب) منهج ًا علمي ًا انده�ش منه علماء
الع�صر احلديث..
فقد تناول الك�سور و�أ�صولها الأول ّية ،ومعنى خمرج الك�سر وكيف ّية
ف�سر اجلرب واملقابلة..
�إيجاد خمارج عدّة ك�سور ..كما ّ
كان
العاملي عامل ًا مو�سوع ّي ًا نبغ يف الأدب �إ�ضافة ل�شتى فروع
ّ
ً
ال�صفوي ردحا من الزمن..
العلوم وقد عا�ش يف بالط
ّ
ً
�أنا م�سرور لأنك قبلت �أخريا ما عر�ضته عليك..
لأن العر�ض يتعلق مبن�صب علمي ،يغني معاريف ،قبلته..
بارك اهلل فيك� ..سي�صبح هذا املن�صب �سبب ًا يف ازدياد االهتمام
بالعلم..
�شرفتني بذلك يا موالي..
�أمرتهم �أن يقدموا لك ما حتتاجه من عون لت�شجيع رجاالت الفكر
والعلم..
�أ�شكركم يا موالي ..لن نت�أخر عن امل�ساهمة يف �إعالء �ش�أن العلم
هنا..
وم ّر الزمن ،ويف �أحد الأيام دخل العاملي على والدته فوجدها
تبكي وهي ت�شري لوالده:
�إنه حزين عليك يا حممد ،ملاذا مل تتزوج بعد؟
يا �أمي �أرجوك ..هذا املو�ضوع ال �أفكر فيه حال ّياً..
ولكن والدك يتعذب يا حممد� ..إنه يف �أيامه الأخرية ،وقد �أ�س ّر
يل ب�أنه �سيموت وهو غري مطمئن عليك ..كان يحلم �أن يرى �أوالدك
ميل�ؤون احلو�ش..
�ستتح�سن �صحتّه� ..سنذهب جميعنا للحج هذا
ال ب�أ�س يا �أمي..
ّ
العام..
munrakae

العدد - 2022 /01 - 536 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

نوافذ

العاملي فلقد تو ّفى قبل �أن يرى �أحفاده
ولكن القدر مل ميهل والد
ّ
ً
يرتعون يف حديقة البيت ..وحزن عليه حممد كثريا ..وقد �شجعه ذلك
على الرحيل من جديد عن �أ�صفهان حيث زار القد�س ودم�شق وحلب
وعاد �إىل �أ�صفهان..
ً
ً
وقد ق�ضى �أكرث من ثالثني �سنة �سائحا يف البالد ،زار كثريا من
الأقطار والأم�صار ،وتعرف على علماء كبار غرف من علومهم..
ودب خالف يف �أحد الأيام ،كاد ينتهي بني رجلني �إىل االقتتال،
للعاملي..
لوال �أن قبال االحتكام
ّ
العاملي بهاء الدين بن احل�سن..
يجب �أن نعر�ض ذلك على
ّ
�أقبل واهلل ر�أيه� ..إنه رجل �أمني..
هه ..ه ّلم �إىل جمل�سه مع تالمذته..
ملاذا ال ننتظر حتى يفرغ من درو�سه ثم ن�س�أله ،قد ي�شكل ذلك
حرج ًا له �أمام تالمذته..
�إنه ال يتحرج يف احلق ،ال تخف..
على بركة اهلل �إذ ًا..
وفكر �ألعاملي حني عر�ض عليه املو�ضوع ثم قال:
امل�صادر واملراجع
واهلل يا �أخي �صاحبك على حقّ  ..فلي�س علم الغيب علم ًا حمتم ًا..
الثورة اجلديدة يف العلوم (هارلو �شايلي)  -دار العلوم  -بريوت 1959
وال يعلم الغيب �سوى اهلل ع ّز وجل ..وانحراف املنجمني �إىل التنب�ؤ
العربية  -القاهرة 1964 -
الرتجمة
�سارتون
جورج
العلم
تاريخ
ّ
بدقة ما �سيحدث هو �أمر خمالف للمنطق..
تاريخ احل�ضارة  -ويل ديورانت (الأجزاء  -)1-4-5-6-7القاهرة -
�إذ ًا التعامل مع مثل هذه النبوءات ال يجوز..
ح�ضارة امل�سلمني -غو�ستاف لويون  -الهيئة امل�صرية للكتاب �إحياء الكتب
بالطبع ..كيف نتعامل مع م�ستقبل مل يقع بعد ،والنعرف عن
العربية -القاهرة 1956
املنجم الميكنه �أن يعلم الغيب ،كما قلت ..اهلل وحده
خفاياه �شيئ ًا� ..إن ّ
ق�صة الكيمياء  -جورج لوكمان  -بريوت  -دار العلوم 1967
يعلم الغيب وعلم النجوم ي�ضع �إمكانات قد ال تتحقق �أبد ًا..
تاريخ الطب امل�صور �( -أوتو بامتان وفيليب هن�ش )
ولكن الرجل تن ّب أ� بوقائع حدث بع�ضها..
ابن جلجل ( -طبقات الأطباء واحلكماء ) -خمطوطات  -مكتبة الأ�سد  -دم�شق
ميكن؟ ولكن هذا لي�س م�ؤكد ًا ..الغيب ال يعلمه �سوى اهلل..
أ�ث��ر العرب يف احل�ضارة الأورب �ي��ة ( عبا�س حممود العقاد) -دار ال�شرق -
القاهرة -1951
�أريد �أن �أ�س�ألك يا�سيدي �شيئ ًا �آخر ..لي�س له عالقة بالتنجيم..
الطيان  -فكر للرتاث بريوت 2002
�صنّ اع احل�ضارة
العربية  -د .عمر ّ
ّ
تف�ضل..
تاريخ العلوم عند امل�سلمني -د .عمر فروخ 1985 -
ماذا عن الرمح املركوزة يف حو�ض ،وقد خرج عن املاء منه خم�سة
املوجز يف تاريخ العلوم عند العرب  -د .حممد عبد الرحمن مرحبا -طرابل�س
�أذرع فمال مع ثبات طرفه حتى القى ر�أ�سه �سطح املاء ..وكان البعد
 لبنان 1978 -بني مطلعه يف املاء ومو�ضع مالقاة ر�أ�سه له ع�شر �أذرع ..ما هو طول
A History of science - w.c.DA - history. Edition 1929 - Henالرمح؟
ry House - New York
هه� ..إنها م�س�ألة �أوج��دت لها ح ً
ال هي ومثيالتها ،طول الرمح A History of science - Clifford D.Comer - Nation
Book 2005 New York
�سيكون اثني ع�شر ذراع ًا ون�صف الذراع..
Book and the silences in History - Marina
وكيف ح�سبت هذا؟ يبدو الأمر مده�ش ًا.؟
Frasca - Spade and Nick Jan dine 2000
�إن امل�س�ألة هي م�س�ألة مثلث قائم الزاوية ،مل يعرف فيه ال�ضلع
Cambridge university Press 2000
املقابل للزاوية القائمة �شرحها لي�س �صعب ًا� ..س�أ�شرحها لك تف�ضل..
( The Book History Reader
لقد أ� ّلف بهاء الدين
ّ
العاملي الكثري من الكتب والر�سائل فكانت David Finkelstine - Alistair Mc
clery - Rout ledge- 2000
مراجع يف �أغلب جامعات العامل ،وزاد تعدادها عن اخلم�سني ،منها
كتاب خال�صة احل�ساب الذي يع ّد من �أهم الكتب يف علم احل�ساب..
وت�ض ّمن هذا الكتاب الطرق احل�سابية الأ�سا�سية كقواعد جمع
وط��رح و��ض��رب وق�سمة الأع ��داد ال�صحيحة و إ�ي �ج��اد ج��ذور العدد
ال�صحيح والك�سر وا�ستخراج املجاهيل بطريقة احل�ساب وخوا�ص
الأعداد وجمع املتواليات..
كما ت�ض ّمن كتاب خال�صة احل�ساب ،اجلرب واملقابلة وامل�سائل
العوي�صة �أو امل�ستحيلة احل� ّل ،وتعيني امل�ساحات واحلجوم و�أعمال
امل�ساحة العمل ّية..
ً
ّ
وكتب بهاء الدين العاملي كتبا كثرية �أخرى منها كتاب (امللخ�ص
يف الهيئة)  ،كتاب عن (احلياة)( ،ر�سالة عن الكرة) ( ،حا�شية على
أ�ن��وار التغزيل)( ،مفتاح الفالح)( ،احلديقة الهالل ّية)�( ،أ�سرار
البالغة)( ،تهذيب النحو)( ،املخالة) ( ،تهذيب البيان)..
كان عامل ًا مو�سوع ّي ًا غزير النتاج ،ق�ضى حياته يف القراءة والكتابة،
وابتكر وط ّور كثري ًا من القوانني والنظريات الريا�ضية..
العاملي بجولة طويلة �أقام خاللها مدة من الزمن
قام بهاء الدين
ّ
يف م�صر وزار القد�س و�أقام فيها لبع�ض الوقت ثم ذهب �إىل دم�شق
فحلب وعاد أ�خ�ير ًا �إىل �أ�صفهان فتويف فيها عام ( )1031للهجرة
املوافق ( )1622للميالد ..ودفن يف طو�س..
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The year of the fiftieth, constitutes the historical

moment from the beginning of the announcement

of the Union’s Journey until this year. An eventful
year that celebrates the great will, strong determi-

nation and various developmental achievements
in all fields. A year that celebrates Fifty Years that

witnessed the fastest building march in the history
of countries. The best march that the region has wit-

nessed. Besides, it is also the year of preparing for

the Next 50, Fifty Years full of giving and benevolence.

This year comes as an opportunity to reflect on

the achievements of the past Fifty Years, in which

we recall the efforts of our Founding Fathers in
building our great country on the frameworks of cooperation, patience and challenge, to become now
the largest developed and progressed country in the
whole world.

A new year in which we are preparing to launch

with confidence on our next journey, redouble ef-

forts and work to create new ideas and qualitative
initiatives, including preserving our heritage, tradi-

tions and social values, to contribute to building a
bright future for our beloved country, the UAE.

* The Emirate Civic Body holds various sessions to
enhance productivity
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Ras Al Khaimah Ruler delivers keynote speech at Global
Citizen Forum

His Highness Sheikh
Saud bin Saqr Al Qasimi,
Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, said that Ras Al
Khaimah is a major partner
in efforts to launch Constructive Dialogue around
Global Citizenship, in line
with the UAE’s commitments in that regard.
This came during His
Highness’s opening keynote speech at the 2021
Global Citizen Forum, held
in Ras Al Khaimah, featuring leading figures in politics, business, economics,
and entertainment.
His Highness Sheikh
Mohammed bin Saud bin
Saqr Al Qasimi, Crown
Prince of Ras Al Khaimah, also attended the event, along with a host
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of influential decision makers, including His Majesty Ivan Duque
Marquez, President of the Repub-

lic of Colombia, H.E. Joel
Taylor, Vice President of
the Republic of Liberia,
and Matthew Renzi, former
Prime Minister of Italy
His Highness Sheikh
Saud stated that the Forum
was taking place at a Pivotal Time in the UAE’s Journey, as the country marks
its 50th anniversary, Dubai
hosts the World Expo and
as preparations get under
way for the UAE to stage
COP28 in 2023.
His Highness Ruler of
Ras Al Khaimah said that
Ras Al Khaimah is committed to forging relations
with a multitude of global
partners and that this perspective is reflective of
the meaning of the Global Citizen
Forum, which aims to act as a plat-
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form for bringing humanity together to collectively find solutions to
the world’s greatest challenges.
“Here in the UAE, we are a major global partner in our collective
journey to build a safer and more
sustainable world. I am proud to
say that we have been strong advocates of positive change for the
world,” said H.H. Sheikh Saud.
“In Ras Al Khaimah, we place
sustainability at the heart of our
development approach and we be-
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lieve in promoting human mobility,
because by welcoming the world to
live, work and thrive here in Ras
Al Khaimah, we become a stronger
collective.”
H.H. Sheikh Saud cited Ras Al
Khaimah’s Energy Efficiency and
Renewables Strategy 2040 and the
recently launched Sustainable Tourism Destination Strategy as important drivers that will lead the emirate to a prosperous and sustainable
future.

His Highness also highlighted
the Ras Al Khaimah Sustainability
Pledge, which was signed by 21
Government and non-Government
entities in the emirate at the Global
Citizen Forum, as another step towards ingraining the sustainability
message in all institutions.
The 2021 Global Citizen Forum
took place over two days on 12th
and 13th December at Al Hamra
International Exhibition and Convention Centre, welcoming a host
of many famous and
well-known personalities in various sectors, including Clarence Seedorf, the
former Dutch Football Player. The musical performances presented by American
Nicole Scherzinger,
and Wycliffe Jane
from Haiti, in addition to the participation of American Actress Eva Longoria,
who received Global
Citizen Award.

munrakae

News

Issue No. 536 - 2022 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine

RAK Ruler receives President of Central African Republic
His
Highness
Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi,
Supreme Council
Member and Ruler
of Ras Al Khaimah, received, Mr.
President FaustinArchange Touadera, President of the
Central African Republic, who is currently visiting the
UAE.
His
Highness
Sheikh Saud welcomed Mr. President Touadera and
his
delegation,
where the two sides
discussed ways of strengthening the
bilateral ties between the UAE and
Central Africa.
His Highness Ruler of Ras Al
Khaimah also commended the dis-

tinguished friendship between the
two countries, stressing the keenness of Ras Al Khaimah to boost
its overall cooperation with Central
Africa.

Mr. President Touaderas stressed
his country aims to reinforce its ties
with the UAE, praising the Gulf
Country’s Regional and International Stature.

RAK Ruler meets Liberia’s Vice President, DRC’s Deputy
PM, former Italian PM

His Highness Sheikh
Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council
Member and Ruler of
Ras Al Khaimah, held
separate meetings with
His Excellency Jewel
Taylor, Vice President
of Liberia, His Excellency Daniel Asilu
Okito, Deputy Prime
Minister and Minister
of Interior, Security
and Decentralization
of the Democratic Republic of the Congo
(DRC), and His Excellency Matteo Renzi,
Former Italian Prime

4
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Minister.
The meetings were
also attended by H.H.
Sheikh Mohammed bin
Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras
Al Khaimah.
The meetings took
place on the sidelines
of the Global Citizen
Forum held at the Al
Hamra
International
Exhibition and Conference Centre in Ras Al
Khaimah.
His Highness Sheikh
Saud bin Saqr welcomed the Emirate’s
guests, and His Highness talked with them about ways
of enhancing cooperation between
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Ras Al Khaimah and their respective countries.
The guests later extended their ap-

preciation to His Highness Sheikh
Saud for his warm welcome and
hospitality.

Ruler of Ras Al Khaimah receives Costa Rican President
His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, has received Mr. President of Costa Rica Carlos Alvarado
Quesada, who is currently paying
an official visit to the
UAE.
Mr. President Quesada
was accompanied by
The First Lady, Claudia
Camargo. In the presence
of Sheikh Saqr bin Saud
bin Saqr Al Qasimi and a
number of officials.
His Highness RAK
Ruler welcomed the Costa Rican President and
his accompanying delegation. They discussed
ways to enhance cooperation between the UAE
and Costa Rica in the best
interest of the two countries at all levels. They
also shared views on a
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number of issues of mutual concern.
His Highness Sheikh Saud hailed
the distinguished relations and economic and investment cooperation
between the UAE and Costa Rica,
as well as the strategic partnership

between the two friendly countries.
In turn, Mr. President Quesada
emphasized his country’s keenness
on promoting ties with the UAE,
and lauded the UAE’s stature and
presence, regionally and globally.
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Ruler of Ras Al Khaimah receives India’s Chief Minister of
Gujarat

His Highness Sheikh
Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council
Member and Ruler of
Ras Al Khaimah, has
received His Excellency Bhupendrabhai
Rajnikant Patel Chief
Minister of Gujarat,
India, and his accompanying
delegation,
who are currently visiting the UAE.
Sheikha Amna bint
Saud bin Saqr Al Qasimi, Chairwoman of
Board of Directors of
Ras Al Khaimah Investment and Development Office, and several officials, attended the meeting.
His Highness RAK Ruler welcomed Chief Minister
of Gujarat and shared views with him on ways to enhance cooperation between the UAE and India at all
levels.

In turn, H.E. Rajnikant Patel extended his thanks and
appreciation to His Highness Ruler of Ras Al Khaimah
for his warm welcome and hospitality, emphasizing
that this reflects the strong cooperation between the
UAE and India.

RAK Ruler meets Estonia’s Minister of Education and Research

His
Highness
Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi,
Supreme Council
Member and Ruler
of Ras Al Khaimah,
met with Her Excellency Liina Kersna,
Minister of Education and Research
of Estonia, who is
currently visiting
the UAE, along
with her accompanying delegation.
Receiving H.E.
Kersna at his palace in the Saqr bin
Mohammed City,
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His Highness
Sheikh
Saud
welcomed the
Estonian Minister and discussed with her
means of enhancing cooperation between
their countries
in the Education
and Research
Fields.
For her part,
H.E.
Kersna
extended
her
appreciation to
His Highness
Ruler of Ras
Al Khaimah for
His Highness’s
hospitality and praised the Educational Systems of Ras Al Khaimah

and the UAE.
Sheikha Amna bint Saud bin
Saqr Al Qasimi, Chairwoman of

the Board of Directors of Ras Al
Khaimah Investment and Development Office attended the meeting.

RAK Ruler receives Ambassador of Turkey

His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, has received His Excellency Tugay Tuncer, Ambassador
of the Republic
of Turkey to the
UAE, who called
on him on the
occasion of assuming his new
assignment.
H.E. Ilker Kilic, Consul-General of the Republic of Turkey
in the UAE, and
the accompanying delegation
were present.
His Highness
Ruler of Ras Al
Khaimah welcomed the Turk-
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ish Diplomat, wishing him success
in performing his duties, which
would contribute to strengthening
the relations of cooperation between the two countries at various

levels.
H.E. Tuncer extended his thanks
and appreciation to H.H. Ruler of
Ras Al Khaimah for his warm welcome and hospitality.
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Ras Al Khaimah Ruler meets Secretary-General of Emirati
Talent Competitiveness Council

His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, received His Excellency
Ghannam Al Mazrouei, SecretaryGeneral of Emirati Talent Competitiveness Council; in the presence of Sheikha Amna bint Saud
bin Saqr Al Qasimi, Chairwoman
of the Board of Directors of Ras Al
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Khaimah Investment and Development Office.
During the meeting, H.H. Sheikh
Saud was briefed about the Council’s plans and programs, aiming
to establish a long-term strategy to
train Emirati Cadres and raise Emiratisation Rates in the Private Sector.
“Supporting National Compe-

tencies and developing their skills
to be able to work and compete
in the Private Sector is one of the
most important current priorities.
We see this trend as a guarantee to
continue the comprehensive development process in the country, and
to achieve the visions and aspirations of the UAE during the Next
Fifty Years.” His Highness Ruler
of Ras Al Khaimah
stressed.
His
Highness
Sheikh Saud lauded
the council’s efforts,
stressing the importance of promoting
partnerships and cooperation between
Institutions
and
Business
Sectors
to reinforce the development of Emirati Cadres, which
will help enhance
the contributions of
Emirati Citizens to
shape the future.
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Ras Al Khaimah CP approves Regulating Activity of
Transporting Passengers by Luxury Vehicles and Limousines

His Highness Sheikh
Mohammed bin Saud
bin Saqr Al Qasimi,
Crown Prince of Ras
Al Khaimah and Chairman of the Executive
Council, has approved
Resolution No. 3 of
2021 regulating the Activity of
Transporting Passengers by Luxury
Vehicles and Limousines in Ras Al
Khaimah.
This step comes within the framework of an integrated strategic vision that reflects the Government’s
keenness to develop an Integrated
System of Advanced Legislation
and Laws that will ensure the upgrading of all services and the
Adoption of the Best International
Standards and Practices in the field
of transportation, which contributes
to achieving indicators of quality of

life in Ras Al Khaimah.
The Resolution mandates the
Ras Al Khaimah Transport Authority (RAKTA) to organize the activity of transporting passengers by
Luxury Vehicles and Limousines
in the Emirate, to apply special requirements and standards for their
practice, and to monitor operators
to ensure compliance with them,
to ensure the provision of services
that meet the needs of customers in
accordance with the Highest Standards of Security, Safety and Comfort.

The decision includes
the controls and conditions for issuing permits
to practice the activity
for companies, and the
conditions for issuing
permits to practice the
profession for limousine
drivers, in addition to the list of
operational violations that will be
applied in the event of non-compliance with the requirements.
His Excellency Eng. Ismail Hassan Al Balushi, Director General
of RAKTA, said that this decision
constitutes a strong impetus for the
authority’s efforts and vision in regulating the Transport Sectors in the
Emirate and ensuring the provision
of Safe, Reliable and Smart Transport Services.

REEM Sector participates in a Panel Discussion

“In present times, energy management is confirmed
as a key lever for resilience and profitability of businesses. The Government of Ras Al Khaimah is developing best-in-class capabilities in the field, which will
support businesses in optimizing their energy cost.”
Reem Office of Ras Al Khaimah Municipality participated in a panel discussion focusing on opportunities
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to create more sustainable buildings and support ESG
goals. The event was organized by Honeywell at the
USA Pavilion, Expo 2020 Dubai. The panel featured
experts from Honeywell, Aramex, Ministry of Energy
& Infrastructure – UAE and Ras Al Khaimah Municipality.
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Ras Al Khaimah Municipality sets Requirements for Food Trucks
Ras Al Khaimah Municipality
Department has set Four Health
Requirements for Food Trucks
related to Food Safety. Where
the Department conducts regular
inspections of Food Trucks to ensure Food Safety, noting that the
consumer, or the food handler,
must be aware of these Health
Requirements.
The Requirements stipulated,
first, that Food Trucks’ Operators
must keep them clean and tidy.
The owner of the Truck makes
sure that it is visible and clean,
that equipment, utensils and cutting
boards are clean, and the preparation area is free of flies, ants and
insects. In addition to making sure
that food preparers are committed to wearing gloves, masks, and
uniforms to be clean. Furthermore,
the owner must ensure that there is
a basin for washing dishes in the
Food Truck, and that there is a permit or license to operate the Truck.
The Second Requirement stipulates that Food Trucks’ Operators
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must completely separate between
raw and ready-to-eat foods and
the operator must ensure that cutting Fruits and Vegetables on a cutting board separate from raw meat,
chicken or seafood to avoid crosscontamination and to ensure meat
juices do not drip onto ready-to-eat
foods.
The Third Requirement requires
operators to control the temperature of hot foods, as a temperature
of 55°C kills harmful bacteria.
Therefore, it must be ensured that

hot cooked foods, such as (biryani
and curry) are kept in thermal incubators at a temperature of not less
than 50°C. The operators should
check the signs that indicate good
food cooking, such as the change
in the color of meat to brown and
other signs.
The Fourth Requirement stipulates keeping cold foods in the refrigerator, and avoiding re-cooling
leftover foods that have been left
at room temperature for more than
four hours.
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GIS Center participates in National Address System Design Workshop

Ras Al Khaimah Municipality Department participated in a workshop on Designing the National Address System for the
United Arab Emirates, represented by Geographic Information Systems Center (GIS),
which was held by the Federal Geographic
Information Center in Abu Dhabi.
Where the workshop dealt with the Design

of the Country’s National Address System,
and through this pilot system, the existing
systems were studied, samples of National
Address Data were examined, and cooperation mechanisms between the various
Address-producing Entities at the National
Level were studied.

Ras Al Khaimah concludes the 25th Session of Holy Qur’an
Memorization Competition

The 25th Session of the ongoing project for Holy
Qur’an Memorization concluded with the completion
of the parts and levels tests that were held for the male
and female students affiliated with Ras Al Khaimah Institution for Holy Qur’an and its Science . The session
included the participation of 435 students, who were
distributed among specialized committees and where
the tests process went smoothly. 332 students successes
during the session in the midst of feelings of joy and
happiness in their excellence and superiority in memorizing the Holy Qur’an.
His Excellency Ahmed Mohamed Al Shehhi, Direc-

tor General of the Institution, praised the success of
this session in terms of organization and effectiveness,
praising the efforts of the organizers of this blessed session and everyone who contributed to its success and
brilliance.
Mr. Abdul Rahman Ali Majdad, Distance Learning
Supervisor, expressed his thanks and appreciation to
the work team, praising the achievements made during
the session, the smooth conduct of the exams, and the
brilliance of students, wishing them a bright march of
progress and development.

Based on the Department’s keenness to raise the level of job satisfaction, and create a happy and encouraging environment for employees by organizing various
events and initiatives that enhance the employee’s level
of happiness, as this is reflected positively on the employee’s performance and productivity.
In this regard, Corporate Communication Office organized an internal competition for employees under

the title “Lucky Winner Contest”. This competition
continued throughout the year in order to reach the
largest possible number of winners.
This competition was concluded in the last week of
December, as it was organized on a continuous basis.
The initiative received the satisfaction of the employees who reacted to it and with the innovative ideas
through which the competition was organized.

Lucky Winner’s Contest

11

munrakae

BUSINESS

Issue No. 534 - 2021 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine

New Year.. A Pause
with Oneself
Amna Ali Al Mahya

Away from congratulations and wishes, the New Year is a gateway to a
bright tomorrow. Therefore, it is useless to repeat the mistakes of the past
or to cling to ideas that are not compatible with the changes of this era.
We all know the saying: “What doesn’t kill you, makes you stronger.”
This proverb fits the situation we have been through over the past two
years in light of Covid-19 Pandemic, and its effects, both on a personal
and global level.

Despite the difficulty of what we have been through,
and which we have overcome by the Grace and Mercy
of Almighty Allah, we should stand with ourselves,
draw lessons and employ them in order to reach our
goals.
Che Ji Guevara says, “Failure is not failure to achieve
your goals, but failure is not trying to reach them.” With
the beginning of a New Year, let us spot the light on our
dreams, goals and ambitions. Let us arm ourselves with
the necessary knowledge to get what we want ourselves
to be. As His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed
said, “There is no place in the future for someone who
lacks education and knowledge.”
How can we plan our goals for 2022? What goals can
we plan for?

How can we plan our goals?

The biggest challenge lies in making the decision to
plan, follow and implement the goals of the New Year.
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We seek to learn from our pervious lessons what will
propel our boats forward. The methods and strategies
for setting and writing goals may vary; hence, we address some of them:
1. Programming the Subconscious Mind
Where this strategy is motivating the person by writing down the goals and sticking them in a clear place,
easy to look at constantly. This is a mental stimulus to
the subconscious mind and an incentive to continue.
2. Self-reward
It is useful to link the achievement of goals with
some self-rewards as a kind of self-motivation, so that
a person gets them in case of achieving the goal and
deprives himself of them if he is not able to achieve the
desired goal.
3. Smart Goals
This method is considered one of the most widespread methods, whether at the personal or institutional
level, provided that the objectives are formulated to be:

12

BUSINESS

Issue No. 534 - 2021 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine

· Specific and clear
· Measurable
· Achievable
· Relevant
· Time-Bound
4. Term Goals
Goals can be formulated according to time, that is,
daily, weekly, monthly, quarterly, semi-annual goals, or
your plan may include all of them. Depending on the
quality and nature of the goals and the capabilities and
competencies of the person.

What goals can we plan for?

The goals differ at different levels or fields, some
of them are related to the field of work, study, health,
entertainment, or self-development. Here we mention
some of them:
1. Work related Goals:
· Increasing daily production rate at work
· Develop and refine communication skills
with colleagues
· Strengthening capabilities to achieve objectives
2. Study related Goals
· Achieving greater educational attainment
· Learn a new language
· Increase the number of books read and stay
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updated
3. Health related Goals
· Follow a diet to maintain a healthy weight
· Exercise regularly
· Commitment to periodic examination
4. Entertainment related Goals
· Set aside time for hobbies
· Determining a specific travel destination includes planning to visit the most important landmarks of it
· Learn the history of the peoples
5. Self-development related Goals
· Attending self-development courses and
workshops
· Avoid frustrated and negative people around
you
· Connect your life to your goals, not to the
people around you

Finally:

The basis for achieving goals is the decision to plan,
follow up and implement them. With the New Year, let
us start a new page that includes setting goals and priorities to reach success. Let us always remember that
our life is a set of dreams, some of which come true and
some falter, while some of them are still waiting!
So let us put our mark in life by achieving our goals.
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ﻧﺘﻘﺪم

ﺑﺄﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت
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إﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
 ﺣﻔﻈﻪ ﷲ- رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ

وإﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم

 رﻋﺎه ﷲ-  ﺣﺎﻛﻢ دﺑﻲ-  رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء- ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ
وإﺧﻮاﻧﻬﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻤﻮ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺗﺤﺎد ﺣﻜﺎم اﻹﻣﺎرات

وذﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﺮ ًا ﻟﺠﻬﻮد ﺳﻤﻮﻫﻢ اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ودﻋﻢ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ
راﺟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘﺪﻳﺮ أن ﻳﻮﻓﻖ ﺳﻤﻮﻫﻢ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﺨﻴﺮ ﻟﻮﻃﻨﻨﺎ اﻟﻌﺰﻳﺰ

Dr. Leila Soudah is a German Board certiﬁed Specialist in Obstetrics and
Gynecology. She received her Doctor of Medicine in Berlin University and
completed her Post graduation in Hannover University, Germany.
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Address: Villa 467B - D94, Jumeirah 3 Beach Road,
Dubai, United Arab Emirates
Tel: (+971) 04 395 5591 - Fax: (+971) 04 395 5592
Mobile: (+971) 56 114 8529
Email: info@dlsclinic.com

MAWASEM AL SIF AL AMERA
VEGETABLES AND FRUITSTRADING LLC

Dubai, UAE - Mob: (971) 554 770 221 -Tel : +97143993611 - Email: info@ mas-veg.com

We Extend Our Highest Congratulations
To

H.H Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
and to

H.H Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
UAE Vice President and Prime Minister and Ruler of Dubai

And to their brothers, their highnesses, members of the Supreme Council of the Union,the rulers
of Emirates for their efforts in supporting the development of UAE
and wish them success in their plans to achieve prosperity & progress

Noor Ahmed Manzoor Marine Equipment Repairing L.L.C
Street furniture, wooden logs, teak ﬂooring, home interior
PO BOX 379721, AL JADAF, SHED DY-27-B DUBAI UAE.
Mr/Noor Ahmed : (+971) 553621915
Mr/Ali : (+971) 566623696
m u n r a k a e Email : noor_pak81@yahoo.com / info@noormarine.ae
Web: Www.Noormarine.ae
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