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  إن الكلمات لرتتعش يف مآقي العيون، وهي تنبش يف قوالب الصياغات عما ميكن أن يبعث 
القوايف  وفاء، حياور  مالمح حملة  يكمل  ما  جواحنه  بني  موقف حيمل  عن  التعبري  روح  فيها 
التوهج  هذا  ورغم  الساطعة،  الشمس  خبيوط  رمست  مكتسبات  على  الثناء  بأمل  املمزوجة 
تتسمر يف سجنها لرتسم بشباك األمل طريق املروءة، وحتافظ على ما تبقى من كرامة األمة 

بدافع خرييتها املمتدة إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها.
تتزاحم الذكريات يف سباق حمموم، وتتجمل يف الفؤاد، لتنال شرف التعبري عن موقف .. عن 
فكرة .. عن خاطرة حتولت بفعل اإلرادة إىل عمل، وتأبى الكلمات أن تتحول إىل عرائس يتهافت 
اخلطاب إىل نيل رضاها؛ ألن اإلنسان جمموع مواقف، يدفع الغايل والنفيس من أجلها، فاألفكار 
هي اليت تصنع وهي اليت تبقى، ولكن النفس تأبى على الذكريات البوح، ختفيها بأنانية العاشق 
احملب للتملك والعيش يف أجواء دفء املشاعر، تستعني برقة الدمع ليفسح الطريق لتعبري جاش 
يف صدر مكلوم، ُكلم بَكلم وقف يف طريق استمرار أداء رسالة، تنبثق من معني ال ينضب لتصب 

يف وادي اخلريية الذي ال يتوقف، ما دامت هذه األمة باقية كما أخرب الصادق املصدوق.
إن الوفاء عزيز يف زمن طغت فيه أنانية حب الذات، ولن تصلح هذه األمة إال مبا صلح به جيل 
روادها، فالرائد ال يكذب أهله، وحنن مدعوون بصرب أيوب جلهاد النفس حتى تستقيم على 
الدرب املؤدي إىل العز والرفعة فتبقى صفحات العز يف هذه األمة ترتى، بانتظار من يبيض 
بداية  إال  التميز  لكل منا من دروب  به  املروءة، وما احرتام ما فتح اهلل  صفحاهتا مبداد كرم 

الطريق.
إن الدنيا ربح وخسارة، ومفهوم الربح خيتلف باختالف النظرة، وهبذا املنظار خسرنا إبداعاً 
تفتق عن عمل دؤوب، ورحبنا منهجا تأصل وجتذر يف نفوس تضيف لبنات يف صرح التميز، 
والرابح يرى وضوح الرؤية يف العيش من أجل اآلخرين، بانتظار األجر من اهلل ؛ ألن التاجر 
الناصح املؤمن بالرزق، والناظر يف تقادير اهلل، جيد اهلل يدفع الرزق إىل أناس يف أحيان، ويف 

أحايني يدفعهم دفعا من مكاهنم إىل رزق أكرب قد هيأه هلم.
إن الغربة اليت نعيش ليست مبفهوم البعد عن الوطن فحسب، فكل أرض عليها كلمة ال إله إال 
اهلل هي أرضي وهي وطين، ولكن الغربة هي مبقدار البعد عن النهج والطريقة، ومن ثمَّ فنحن 
ومفهوم االغرتاب البشري يف طريق ال يلتقي حتى يفرتق يف دروب احلياة، واألمل معقود على 
بقاء الوفاء بني الناس، مغلفا باالحرتام املتبادل ليصفى جو العمل، ويفوح شذا املودة يف أرجاء 
املكان، بدافع النية املتجددة لعمل كان هلل وباهلل وسيبقى هلل لنربح، وإال فاخلسران هو سيد 

املوقف!!

حتى ال يضيع الوفاء!!

  د. أنس صبري 
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األمرية هيا بنت احلسني تزور مركز مجعة 
املاجد للثقافة والرتاث

قامت صاحبة السمو امللكي األميرة هيا بنت احلسني، 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  حرم 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
والتراث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  إلى  بزيارة  دبي 
يوم االثنني 7 ديسمبر 2009 حيث كان في استقبالها 
سعادة جمعة املاجد رئيس املركز ورافقها بجولة في 
عدد  يبلغ  والتي  الفارسية  املكتبة  في  بدأها  أرجائه 
اطلعت  حيث  عنوان  ألف  عشر  خمسة  عناوينها 
سموها على بعض الكتب الفارسية املزينة بالزخارف 

والرسومات أبرزها رباعيات اخليام. 

ثم توقفت سموها عند املكتبة اإلجنليزية والفرنسية، 
هارفارد  جامعة  من  إهداءات  موجوداتها  أبرز  والتي 
وشركة ميتسوبيشي، كما شملت اجلولة املكتبات 
اخلاصة بالعلماء والتي يقتني املركز أكثر من ثمانني 
نوادر  من  بعض  على  اطلعت  حيث  منها،  مكتبة 
أبرزها  أوروبا  العربية في  الطباعة  بواكير  الكتب في 
كتاب القانون في الطب البن سينا املطبوع في روما 

سنة 1593م .

املاجد  جمعة  سعادة  شرح  الرقمي  املعمل  وفي 
لسموها عملية التحويل الرقمي للمكتبة واألجهزة 
التي قام املركز بتطويرها لهذا الغرض من أجل حتويل 
عنوان  ألف   300,000 ناهزت  التي  املكتبة  موجودات 
إلى مكتبة إلكترونية تسهيال على الباحثني ومواكبة 

ملتطلبات العصر.

وبعد ذلك انتقلت سموها إلى قاعة خدمة الباحثني 
التي من خاللها يتم تقدمي اخلدمة يوميا وعلى مدار 
صباحا  الثامنة  الساعة  من  األسبوع  في  أيام  ستة 

سموها  وأبدت  مساء.  والنصف  السابعة  وحتى 
إصدارات  لعرض  خاص  ركن  بتخصيص  إعجابها 
املؤسسات الثقافية مثل مؤسسة محمد بن راشد 
األردن  في  شومان  احلميد  عبد  ومؤسسة  دبي  في 
إضافة إلصدارات املركز والتي بلغت 89 إصدارا وركن 
معرفة  على  الباحثني  إلبقاء  احلديثة  لإلصدارات  آخر 

بأهم ما نشر في العالم العربي.

وفي معرض مسيرة العطاء والذي أجنزه املركز مؤخرا 
إليه  الذي وصل  التوثيق  األميرة هيا مبستوى  أشادت 
اخلارجية  الزيارات  توثيق  املعرض  يحتوي  املركز، حيث 
ملؤسسه ولقاءاته مع رؤساء وملوك وشيوخ وحكام 
للمركز،  والعلماء  واملسؤولني  الوزراء  وزيارات  الدول 
إضافة إلى مناذج من توقيعات املشاهير على الكتب 
الناصر  عبد  جمال  الراحل  املصري  الرئيس  مثل 
املعرض  يضم  كما  وغيرهما.  العقاد  عباس  واألديب 
النادرة،  الكتب  من  يُعد  والذي  مصر  وصف  كتاب 
نابليون معه في حملته على مصر  حيث اصطحب 
150 عاملا ورساما لتوثيق كل جوانب احلياة الثقافية 
في مصر فأجنزوا هذا العمل الضخم في بداية القرن 

التاسع عشر في أحد عشر مجلدا كبيرا، وشرحوا 
اثنني وعشرين مجلدا. وجتولت  الرسومات في  هذه 
ألهم  ملعرض  حولت  التي  املركز  أروقة  في  سموها 
والطب  الفلك  في  العلوم  جميع  في  اخملطوطات 

واملوسيقى واجلغرافيا والعلوم الشرعية.

على  سموها  اطلعت  الوطني  التراث  قسم  وفي 
معرض الشخصيات الرائدة في تاريخ اإلمارات والتي 
كان لها الدور الكبير في تأسيس الدولة من النواحي 
واالجتماعية  والسياسة  والتعليمية  الثقافية 
واملراسالت املتبادلة بينهم. أما في معرض اإلمارات 
في ذاكرة الزمن فوقفت األميرة على النقلة النوعية 
مختلف  في  الهائل  والتطور  الدولة  إمارات  لكافة 
البحرية  واحلياة  والتعليم  التجارة  في  األصعدة 
والتطور العمراني من خالل الصور. كما اطلعت في 
ركن العالقات اخلارجية للدولة على عدة صور قدمية 
للملك  صوراً  ضمنها  من  رسمية  لزيارات  ونادرة 
آل  زايد  الشيخ  وزيارة  لإلمارات  زيارته  أثناء  حسني 

نهيان لألردن في أواخر الستينيات .

بعد ذلك استمعت سمو األميرة إلى شرح من خبراء 
املركز عن مراحل ترميم اخملطوطات وشاهدت عرضا 
لعمليات الترميم وصناعة الورق واستخدام األجهزة 
التي طورها املركز في هذا اجملال والتي بلغت خمسة 
اخملطوطات،  ملعاجلة  املاجد  بجهاز  سميت  أجهزة 
األولية،  للمعاجلات  املاجد  الترتيب جهاز  على  وهي 

وللترميم  احلراري  وللتدعيم  اخملطوطات  ولتعقيم 
 43 إلى  أهديت  وقد  الكيميائية،  واملعاجلات  اآللي 

مركزا حول العالم في ثالثني دولة.

اخملطوطات  خزنة  في  جولتها  سموها  واختتمت 
ألف  عشر  ستة  من  أكثر  حتتوي  التي  األصلية 
مخطوط أصلي، حيث اطلعت على مجموعة منها 
لهذه  والتذهيب  والزخرفة  الدقة  مبدى  وأعجبت 

اخملطوطات.

سعادة  جهود  على  سموها  أثنت  مغادرتها  وقبل 
جمعة املاجد وأعربت عن شكرها وتقديرها جلميع 
به من  يتمتعون  ملا  املركز  في  والعاملني  املسؤولني 
مستوى فني مميز وروح االبتكار وملا يبذلونه من جهد 

للمحافظة على التراث اإلنساني.

زيارة مسو األمرية هيازيارة مسو األمرية هيا

ويف معرض مسرية العطاء والذي 
أجن��زه امل��رك��ز م��ؤخ��را أش��ادت 
التوثيق  مبستوى  هيا  األمرية 

الذي وصل إليه املركز
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نهيان لألردن في أواخر الستينيات .
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التي طورها املركز في هذا اجملال والتي بلغت خمسة 
اخملطوطات،  ملعاجلة  املاجد  بجهاز  سميت  أجهزة 
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 43 إلى  أهديت  وقد  الكيميائية،  واملعاجلات  اآللي 

مركزا حول العالم في ثالثني دولة.
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للمحافظة على التراث اإلنساني.

زيارة مسو األمرية هيازيارة مسو األمرية هيا

ويف معرض مسرية العطاء والذي 
أجن��زه امل��رك��ز م��ؤخ��را أش��ادت 
التوثيق  مبستوى  هيا  األمرية 

الذي وصل إليه املركز
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وفي بازار آخر مبناسبة اليوم املفتوح اختتم املركز احتفاالته 
كلية  في   2009  /  12  /  21 بتاريخ  الوطني  اليوم  مبناسبة 

العلوم اإلنسانية بجامعة اإلمارات في قسم التاريخ.

ديره  االحتاد فكان في مركز  الرئيسي عن  املركز  أما معرض 
سيتي سنتر في دبي في الفترة من 27 / 11 إلى 4 / 12، كما 
نظم معرضا آخر في املدرسة األكادميية الدولية في البرشاء 
بتاريخ  الدولية اخلاصة  / 12، وفي مدرسة الشارقة   10 يوم 

 .12 / 14

كما قام املركز بتزويد مجموعة من املؤسسات باملواد الالزمة 
العلوم  وكلية  الشارقة  وجامعة  دبي  كجمارك  لالحتفال 
الثقافية  بالعني. ومن هذه املؤسسات  في جامعة اإلمارات 
النادي الثقافي العربي حيث افتتح املركز معرضا عن االحتاد 
يوم  مساء  الوطني  العيد  مبناسبة  النادي  احتفاالت  ضمن 

األربعاء 1 / 12 / 2009 .

في إطار احتفاالت الدولة بالعيد الوطني شارك مركز 
الثقافية  املؤسسات  والتراث  للثقافة  املاجد  جمعة 
الوطني  العيد  احتفاالت  التسوق  ومراكز  والتعليمية 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة مبجموعة من املعارض 
من  الزمن(، جسد  ذاكرة  في  )اإلمارات  بعنوان  التراثية 
االجتماعية  احليـاة  الفوتوغرافية  بالصور  خاللها 
والبحرية التي عاشها اآلباء واألجداد في املاضي، كما 
إلى  إضافة  االحتاد،  قيام  مراحل  توضح  صوراً  ضمت 
النادرة، وحرص املركز على  التعليم وغيرها من الصور 
توثيق الصور من خالل كتابة بياناتها وتاريخها باللغتني 

العربية واإلجنليزية. 

باليوم  احتفاالتها  اجلهات  هذه  املركز  شارك  وقد 
الوطني بعد أن احتفل املركز بني جنباته باليوم الوطني 
بدءا من يوم الثالثاء 1 / 12/ 2009 من خالل تزيني أروقته 
بالشعارات الوطنية وتقدمي التهاني بالعيد حيث رتب 

مجموعة معارض مع عشر من املؤسسات التعليمية 
/ 11 / 2009م،   7 بدأها مبدرسة اجلرف في عجمان يوم 
واملدرســة الثانويـة العسكريـة في العني مـن يــوم 
الشامخة  في  احلصن  وكذلك مدرسة   ،11  /  25  -  23
بأبو ظبي في نفس التوقيت، ليفتتح معرضا آخر في 
نوفمبر،   25 يوم  بدبي  للبنات  العليا  التقنية  كلية 
مبناسبة  املكان  نفس  في  آخر  معرضا  ليفتتح  ويعود 
اليوم املفتوح بتاريخ 8 / 12/ 2009 حيث افتتحت ليلى 
الطبية  اخلدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير  اجلسمي 
املساندة في هيئة الصحة بدبي وناصر املدني مساعد 
البازار السنوي في كلية  مدير السوق احلرة مبطار دبي 
دورته  في  فعالياته  أهم  من  وكان  للطالبات،  دبي 
العشرين والذي استمر ملدة ثالثة أيام معرٌض للوحات 
التراثية للمركز جتسد من خاللها مراحل قيام االحتاد، 

وبلغت لوحات املعرض  34 لوحة.

ملف العددملف العدد

معرض االحتاد - في النادي الثقافي العربي بالشارقة 1 - 12 - 2009

معرض االحتاد - في مدرسة احلصن في الشامخة بأبوظبي
2009 - 11 - 25 - 23 

 معرض العيد الوطني - بكلية التقنية العليا للطالبات بدبي على
هامش البازار السنوي 08 - 12 - 2009

 معرض االحتاد - املدرسة األكادميية
الدولية في الورقاء 2009-12-10

 معرض املدرسة الثانوية العسكرية
في العني 2009-11-25-23

معرض العيد الوطني - مبدرسة الشارقة الدولية اخلاصة 2009-12-14

 معرض التراث - في كلية العلوم اإلنسانية جامعة اإلمارات
في العني 2009-12-21

معرض االحتاد في كلية التقنية العليا - دبي طالبات 25-11-2009معرض االحتاد في ديره سيتي سنتر 2009-12-27-11-4
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معرض   2009  /  11  /  26 اخلميس  يوم  مساء  اختتم 

)القدس معالم وصور( الذي نظمه مركز جمعة املاجد 

التراث  إحياء  مؤسسة  مع  بالتعاون  والتراث  للثقافة 

والبحوث اإلسالمية في القدس في مركز ديره سيتي 

القنصل  افتتحه  قد  وكان   ، دبي  في  للتسوق  سنتر 

اخلالق  عبد  حسني  الدكتور  بدبي  العام  الفلسطيني 

صباح يوم االثنني 23 / 11 / 2009  بحضور األستاذ فؤاد 

والدكتور  الرئيس في مركز سيتي سنتر،  نائب  النجار 

محمد ياسر عمرو مدير مركز جمعة املاجد.

التي بلغت  املعرض  العام لوحات  القنصل  واستعرض 

30 لوحة مثلت احلياة العمرانية في القدس واملسجد 

األقصى في بداية القرن العشرين وخصوصا إعمار عام 

1927م لألقصى، والطرق املؤدية لألقصى وبواباته وبرك 

املاء املعدة للوضوء، باإلضافة إلى وثائق عثمانية قدمية 

تظهر اهتمام العثمانيني باحلفاظ على حقوق األقليات 

1635 وأخرى بأمر  في القدس منها وثيقة تعود للعام 

أصابها  أن  بعد  القيامة  كنيسة  بتعمير  السلطان 

حريق في العام 1813.

ويأتي هذا املعرض في إطار حرص مركز جمعة املاجد  

الوثائق  على  احلفاظ  أهمية  وإدراكه  والتراث  للثقافة 

الفلسطيني،  الشعب  صمود  دعم  في  واخملطوطات 

العربية  الثقافة  بالقدس عاصمة  االحتفال  ومبناسبة 

املؤسسات  من  عدد  مع  بالترتيب  قام  حيث  2009م، 

صور  معارض  إقامة  على  اإلمارات  في  واملراكز 

متخصصة لوثائق القدس ومعاملها خالل هذا الشهر، 

في  واإلعالم  الثقافة  دائرة  مع  بالتعاون  أولها  كان 

افتتحه  كمبنسكي،  فندق  في  وذلك  عجمان،  إمارة 

سمو الشيخ عبدالعزيز النعيمي رئيس دائرة الثقافة 

واإلعالم بعجمان يوم االثنني 16 / 11 ومعرض آخر في 

 /18 األربعاء  يوم  الشارقة  في  العربي  الثقافي  النادي 

11 واستمر حتى يوم اجلمعة 20 / 11 وافتتحه سعادة 

محمد دياب املوسى املستشار التربوي للشيخ سلطان 

القاسمي حاكم الشارقة بحضور رئيس مجلس إدارة 

النادي الدكتور عمر عبد العزيز والدكتور رمضان عبد 

الهادي املستشار الثقافي في القنصلية الفلسطينية 

فيها  ألقى  ثقافية  جلسة  االفتتاح  أعقب  بدبي، 

القضية  الديني في  البعد  الدكتور رمضان كلمة عن 

معرض القدس
معامل وصور يطوف إمارات الدولة

9 8

الفلسطينية ومن ثم حتدث الدكتور أنس صبري رئيس 

قسم العالقات العامة واإلعالم في مركز جمعة املاجد 

التراث  دور مؤسسة إحياء  والتراث كلمة عن  للثقافة 

في القدس ومركز جمعة املاجد في احلفاظ على التراث 

املقدسي، ليأتي هذا املعرض في دبي في مركز سيتي 

سنتر للتسوق والذي استمر لغاية يوم اخلميس 26 / 11 

خامتة معارض القدس التي أقامها املركز.

التعاون  جسور  مبد  قام  املركز  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 

مبكرا مع مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية 

في القدس املسؤولة عن جتميع اخملطوطات والوثائق في 

ترميم  األول  اختصاصه  مجال  في  ودعمها  فلسطني 

العام  اخملطوطات فقدم جهازا لترميم اخملطوطات في 

الترميم  على  املؤسسة  من  فرق  ثالثة  ودرب  1997م 

املؤسسة  زود  كما  و2008  و2002   2000 األعوام  في 

دوري  بشكل  األجهزة  هذه  لتشغيل  الالزمة  باملواد 

ويسعى ملدها بجهازي تصوير لتحويل هذه اخملطوطات 

والوثائق إلى رقمية لسهولة التعامل معها وحفظها 

وتزويدها بجهاز جديد  املؤسسة  االتفاقية مع  وجتديد 

للترميم.

- وفي احلفل اخلتامي الذي أقامته وزارة الثقافة والشباب 

وتنمية اجملتمع مبناسبة القدس عاصمة الثقافة 2009 

 16  - 14 في املسرح الوطني بأبو ظبي في الفترة من 

2009 شارك املركز مبعرض للكتب املقدسية  ديسمبر 

بلغت 50 كتاباً.

بدبي  الغرير  جامعة  مع  بالتعاون  املركز  نظم  كما   -

اختيارها  فعاليات  ختام  مبناسبة  القدس  عن  معرضا 

 ،12  /  30 األربعاء  يوم   2009 العربية  للثقافة  عاصمة 

ومن اجلدير بالذكر أن هذا النشاط رقم 23 الذي يشارك 

فيه املركز هذا العام مبناسبة القدس عاصمة الثقافة 

العربية 2009.

النادي الثقافي العربي 18 - 11 - 2009

 معرض سيتي سنتر 2009-11-25

 معرض القدس معالم وصور على هامش منتدى الثقافة العربية
بعجمان 16 - 11 - 2009

ملف العددملف العدد

معرض القدس معالم وصور - جامعة الغرير 30 - 12 - 2009

قام املركز مبد جسور التعاون 
إحياء  مؤسسة  مع  مبكرا 
اإلسالمية  والبحوث  الرتاث 

يف القدس
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ملف العددملف العدد ملف العدد

هذه التظاهرة التي تشهد كل عام إقباال على الكتاب يزيل 

القراءة،  حجبا من غمامة االكتئاب على حال اإلقبال على 

وقد جاءت مشاركة مركز جمعة املاجد هذا العام متميزة 

حوت  جميلة  بلوحات  زين  الذي  اجلناح  من  املقاييس  بكل 

محاور من أنشطة املركز القت إقباال منقطع النظير 

اإلصدارات اجلديدة:
العام إصداراته احلديثة فقد  املركز في جناحه لهذا  عرض 

أصدر هذا العام تسعة كتب هي: حلف القواسم وسياسة 

بريطانيا في اخلليج العربي، ملؤلف روسي، وترجمة أحد كوادر 

الوداد،  مرسى  وديوان  سطاس،  سمير  األستاذ  وهو  املركز، 

الشاعر  تقدمي  املطيري،  شيخة  األستاذة  املركز  لشاعرة 

هارون هاشم رشيد، وأسماء سور القرآن الكرمي، آلدم مببا، من 

تايالند، ورسالتي دكتوراه: األولى بعنوان االجتهاد اجلماعي 

سوريا  من  اخلالد،  خالد  للدكتور  اإلسالمي،  الفقه  في 

االجتهاد  بعنوان  والثانية  الزحيلي،  وهبة  الدكتور  بإشراف 

الفقهي املعاصر في أحكام األسرة، للدكتور عبد الرحمن 

العمراني، من املغرب، بإشراف الدكتور فاروق حمادة، وكتاب 

اخملطوطات العربية وتقاليدها، تأليف أنس خالدوف، مترجما 

أساليب  في  العذراء  الرسالة  كتاب  وحتقيق  الروسية،  عن 

الكتابة وأدواتها، حتقيق الدكتور محمد اخملتار العبيدي، من 

مسيرة  يوثق  الذي  الترميم،  فن  كتاب  جانب  إلى  تونس،  

قسم الترميم في املركز وإجنازاته، وكتاب صفحات ذهبية، 

الذي يرصد سيرة السيد جمعة املاجد بأسلوب شيق.

التغطية اإلعالمية:
نظرا لشدة اإلقبال على اجلناح وتقاطر الصحفيني إلعداد 

أن  اإلعالم  قسم  استطاع  املشاركة  طبيعة  عن  تقارير 

ينسق إلعداد أربعة تقارير تلفزيونية من جناح املركز بدءا من 

قناة النيل املصرية مع افتتاح املعرض، وقناة صانعو القرار، 

وروتانا خليجية    mbc قنوات  قامت  واجملد، كما  والشارقة، 

بتصوير املقر وكذلك كان هناك تغطية مطولة لصحيفة 

البيان في تقرير موسع، وكذلك اخلليج نشرت صورة اجلناح 

في تغطياتها عن املعرض.

زوار اجلناح:
من  املركز  جناح  زارت  التي  الثقافية  الشخصيات  عن  أما 

ضيوف املعرض فكان أبرزهم 
للشيخ  التربوي  املستشار  املوسى،  ذياب  األستاذ محمد   -

سلطان القاسمي.
- الدكتور محمد صابر عرب، مدير دار الكتب املصرية.

- األستاذ ماجد بوشليبي، األمني العام للمنتدى اإلسالمي 
بالشارقة.

 -األستاذ محمد املر، نائب رئيس هيئة دبي للثقافة.
الثقافة  لشؤون  التنفيذي  املدير  البدور،  بالل  األستاذ   -

والفنون بوزارة الثقافة.
 -األستاذ أحمد محمد عبيد، الشاعر واألديب اإلماراتي.

جلنة  وعضو  الشعر  أكادميية  رئيس  العميمي،  سلطان   -
حتكيم شاعر املليون.

معرض الشارقة الدولي للكتاب

الثقافي للقنصلية  الهادي، املستشار  الدكتور رمضان عبد   -
العامة لدولة فلسطني.

- قاسم اخلالدي، مدير إدارة مكتبات جامعة الشارقة. 
-الدكتور محمود اخلالدي، من كلية الشريعة جامعة اليرموك 

باألردن.
- األستاذ احلبيب اللمسي، صاحب دار الغرب اإلسالمي.

املهتمني  من  غفير  وجمع  املدارس،  طلبة  من  مجموعة   -
من  عندهم  ما  يعرضون  اخملطوطات  وعشاق  والباحثني 

مخطوطات للترميم أو للتقييم أو للعلم. 

معرض دوريات اإلمارات في 
ربع قرن على هامش منتدى 

الثقافة العربية بعجمان

في  اإلمارات  دوريات  معرض    2009  /  11  /  15 في  املركز  نظم 
قضايا   “ العربية  الثقافة  منتدى  هامش  على  وذلك  قرن،  ربع 
معاصرة “ بدورته الثالثة والذي تنظمه دائرة الثقافة واإلعالم 

بعجمان.
وقد اشتمل املعرض عشرين لوحة ألبرز الدوريات التي صدرت 

في اإلمارات خالل ربع قرن من الزمان، منها : 
في  اإلمارات  اقرأ،  اإلسالمي،  االقتصاد  اإلصالح،  اآلثار،  االحتاد، 
الرسمية  اجلريدة  اخليمة،  رأس  بلدية  األيام،  األمن،  األجواء، 
اجتماعية،  الوطن، شؤون  درع  دبي،  الرسمية  اجلريدة  أبوظبي، 
الكمبيوتر،  اجلوية،  القوات  القافلة،  العني،  عجمان،  الشروق، 

املعلم.
وكذلك مت عرض نسخ من بعض هذه الدوريات.
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جلنة  وعضو  الشعر  أكادميية  رئيس  العميمي،  سلطان   -
حتكيم شاعر املليون.

معرض الشارقة الدولي للكتاب

الثقافي للقنصلية  الهادي، املستشار  الدكتور رمضان عبد   -
العامة لدولة فلسطني.

- قاسم اخلالدي، مدير إدارة مكتبات جامعة الشارقة. 
-الدكتور محمود اخلالدي، من كلية الشريعة جامعة اليرموك 

باألردن.
- األستاذ احلبيب اللمسي، صاحب دار الغرب اإلسالمي.

املهتمني  من  غفير  وجمع  املدارس،  طلبة  من  مجموعة   -
من  عندهم  ما  يعرضون  اخملطوطات  وعشاق  والباحثني 

مخطوطات للترميم أو للتقييم أو للعلم. 

معرض دوريات اإلمارات في 
ربع قرن على هامش منتدى 

الثقافة العربية بعجمان

في  اإلمارات  دوريات  معرض    2009  /  11  /  15 في  املركز  نظم 
قضايا   “ العربية  الثقافة  منتدى  هامش  على  وذلك  قرن،  ربع 
معاصرة “ بدورته الثالثة والذي تنظمه دائرة الثقافة واإلعالم 

بعجمان.
وقد اشتمل املعرض عشرين لوحة ألبرز الدوريات التي صدرت 

في اإلمارات خالل ربع قرن من الزمان، منها : 
في  اإلمارات  اقرأ،  اإلسالمي،  االقتصاد  اإلصالح،  اآلثار،  االحتاد، 
الرسمية  اجلريدة  اخليمة،  رأس  بلدية  األيام،  األمن،  األجواء، 
اجتماعية،  الوطن، شؤون  درع  دبي،  الرسمية  اجلريدة  أبوظبي، 
الكمبيوتر،  اجلوية،  القوات  القافلة،  العني،  عجمان،  الشروق، 

املعلم.
وكذلك مت عرض نسخ من بعض هذه الدوريات.
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دوراتدورات

السبورة الرئيسة
       في إطار حرص املركز على مبدأ التواصل مع املعلمني والطالب والعملية التعليمية بشكل 
عام، نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والتراث دورة بعنوان )السبورة الرئيسة(، قدمها الدكتور 
عجمان  منطقة  مدارس  ومعلمات  معلمي  من   29 لـ  2009م   /  11  /  2 بتاريخ  السيد  محمد 

التعليمية ومدرستي عمر بن اخلطاب ودبي الوطنية بدبي.
       تعتمد فكرة السبورة الرئيسة على إعداد صفحة واحدة من البوربوينت لتكون السبورة 
صور  بوضع  تسمح  كما  املعلم،  فيها  يرغب  التي  الدرس  عناصر  كل  فيها  يوضع  الرئيسة، 
ورسومات تناسب الدرس وتزيد من تشويق الطالب،  وتسهم في إيضاح أفكار النص ومفاهيمه، 
وإعداد الصفحة فيه مجال كبير لإلبداع والتميز بني املعلمني كل بحسب مهاراته ورؤيته للدرس 

محل اإلعداد، أي أنه ليس هنالك قالب ثابت الشكل للسبورة الرئيسة .
      بعد إعداد صفحة البوربوينت ووضع العناصر والصور والرسومات فيها، يتم إعداد ملفات 
متنوعة لكل عنصر من العناصر ميكن من خاللها استخدام كافة األنواع من امللفات ) الوورد، 

الفيديو، الصوت، البوربوينت، مواقع اإلنترنت، الفالش ، ... (.
       جتمع هذه امللفات في مجلد واحد، ثم يتم عمل ارتباط تشعبي بينها وبني العناصر اخملتلفة في 
صفحة البوربوينت )السبورة الرئيسة(، وبالضغط على العنصر - بعد عمل االرتباط التشعبي - 
يفتح امللف اخلاص به، وبعد االنتهاء من عرضه يتم إغالقه، فيعود املعلم إلى السبورة الرئيسة 
الدرس،  حصة  أو  العرض  فترة  طوال  دائمة  بصورة  موجودة  الدرس  عناصر  تبقى  وبذلك   ، فورا 
الرئيسة بسهولة  للسبورة  للعودة مباشرة  واخلروج منه  الرجوع ألي عنصر  املعلم  ويستطيع 
ويسر ودون ارتباك أو تضييع للوقت، وكذلك ميكن للمعلم أن يكتب بياناته في السبورة من اسم 

وتاريخ واسم املدرسة والصف والشعبة وما يحتاج إليه من بيانات .

كيف ختطط حلياتك  قدم األستاذ محمد صويلح املدرب في التنمية البشرية دورة بعنوان )كيف تخطط حلياتك( في 
مركز جمعة املاجد للثقافة والتراث يوم السبت 14 / 11 /2009، حضرها 46 متدربا من عدد من 
املؤسسات احلكومية واخلاصة مثل شرطة دبي، وجمعية سنابل بالدي، وعدد من املدارس مثل 

اجملد النموذجية في الشارقة، وعمر بن اخلطاب بدبي، والضياء في أم القيوين.
وأهداف  سلوكيات  وفق  تخيلي  سيناريو  عن  عبارة  أنه  صويلح  أكد  للتخطيط  تعريفه  وفي 
قابل  مرن  السيناريو  هذا  وأن  الكون،  هذا  على  اإلنسان  لوجود  استغالل  أفضل  إلى  للوصول 
للتعديل والتطوير، وتوجيه املسار بربطه مع التخطيط للحياة األخرى بعد املوت ألن احلياة األولى 

اختبار ويكمن النجاح في حسن استغاللها.
ومن خالل األسئلة املنطقية هل وملاذا ومتى وكيف متارس التخطيط؟ وضح أن من الناس من 
األشهر  وقد جتزأ على  لديه خطة سنوية في وقت محدد؟  ومنهم من  األزمات،  يخطط عقب 

واألسابيع.

قدم الدكتور طارق اخلاجني رئيس مجلس إدارة مركز قرطبة للتدريب اإلداري دورة بعنوان )كيف كيف تربي ابنا متميزا؟
تربي ابنا متميزا( صباح يوم االثنني 7 / 12 / 2009 في مركز جمعة املاجد للثقافة والتراث حضرها 

مجموعة من األمهات واملعلمات .
تطرق الدكتور في دورته إلى أن التميز والتفوق لدى األبناء هو أمل وطموح اآلباء واألمهات ومصدر 
سعادتهم ، أما مجاالت التميز فحصرها في خمسة مجاالت وهي: التميز النفسي، واالجتماعي، 

واألخالقي، والدراسي، واملهاري.
ففي جانب التميز النفسي تساءل عن كيفية توفير الدافعية الذاتية لألبناء ووسائل رفع الهمة 
األفكار  من  التخلص  وطرق   ، لديهم  والعاطفي  النفسي  اجلانب  بني  واملوازنة  بالنفس  والثقة 
أما في مجال   ، النفسية  احلواجز  املعنوية وتخطي  رفع  لألبناء ومهارات  واإلحباطات  السلبية 
التميز االجتماعي فتطرق إلى أثره في النجاح الوظيفي وكيف نربي األبناء على تكوين صداقات 
في  الدعاية  مهارات  نوجد  وكيف  نغرسها  وكيف  واحلوار  التخاطب  مهارات  هي  وما  إيجابية 

أبنائنا ونشرح لهم صلة األرحام وطريقة الوصول إليها.

توظيف الدراما يف 
التعليم

نظم مركز جمعة املاجد دورة بعنوان “توظيف الدراما فـي التعليم”، بتاريخ 5 / 12 / 2009 قدمها 
الدكتور عماد زكي الباحث اإلعالمي املتخصص في القضايا الدرامية وكتابة السيناريو، واحلائز 
على اجلائزة األولى في الدراسات املستقبلية في الكويت، حول دراسته )حتضير الطفل العربي 

لتحديات املستقبل(.
واإلرشاد  التربية  حقل  في  والعاملني  واخملرجني  املعلمني  من  املهتمني  من  عدد  الدورة  حضر 
االجتماعي، مثل مدرسة دبي الوطنية، ومدرسة االحتاد بفرعيها املمزر واجلميرا، ومدرسة البحث 
العلمي، ومدرسة اخلنساء، ومدرسة اجملد النموذجية بالشارقة، وجرت الدورة في جو من التفاعل 

وتبادل األفكار واخلبرات، مما أثراها وأضاف إليها أبعادا فكرية وعملية، أشاد بها احلضور.
تبسيط  في  والدراما  القصة  واستخدام  التدريس،  أساليب  تطوير  أهمية  من  الدورة  وتنطلق 
القيم  واملتعة وتشرب  للتفاعل  واحة  إلى  املدرسية  الساعة  املفاهيم، وحتويل  وتقريب  املناهج 
واملعلومات في جو من البهجة واالستقبال الواعي لألفكار والعلوم، من أجل إحراز األهداف التي 

تسعى إليها العملية التعليمية.
ويعتمد تطبيق مفهوم الدراما في التعليم على استثمار بعض احلقائق الفطرية التي تنطوي 
عليها نفسية الطالب مثل ميله للقصة واللعب الدرامي والتمثيل وتقمص الشخصيات وامليل 

إلى التخيل واالندماج في لعبة التخيل. 

         نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والتراث يوم األحد 13 / 12/ 2009 دورة بعنوان )خدمة 
كيا،  للسيارات-  املاجد  شركة  في  التسويق  مدير  أحمد،  شحادة  األستاذ  قدمها  العمالء( 
حضرها 27 متدربا من املؤسسات احلكومية واخلاصة، منها: مؤسسة جمعة املاجد، ومجموعة 

السركال، وبلدية العني، وجامعة الشارقة، وجمعية بيت اخلير.
       قدم األستاذ شحادة الدورة وفق محاور ستة أولها في مفهوم اخلدمة وأهميتها من خالل 
واليوم وأهم شعاراتها. وفي احملور  وأنواعها وكيف هي بني األمس  املتعامل  تعريفها ومفهوم 
الثاني تطرق إلى ما يرغب فيه املتعامل وفق خطوات تساعد في حتقيق رغبته وكيف نحافظ 

على توقعاته واألشياء التي جتذب العميل لشراء منتج معني أو خدمة ما.
التعبيري  وأمناطهم: كاألسلوب  املتعاملني  مع  التعامل  أساليب  ذكر  الثالث  احملور  وفي         
عمل  بيئة  توفير  حيث  من  ؛  املوظف  تناول  الرابع  احملور  وفي  واللطيف.  والسائق  والتحليلي 
نظيفة واألمن املادي واملعنوي وعدم قسوة اإلدارة على املوظفني واستخدام أساليب التودد مثل 
الطبطبة واالهتمام باملنِتج قبل املنَتج. أما احملور اخلامس فتوقف أمام حلظات الصدق واالختبار 
ا مبهارات االتصال من  ليثبت من خاللها من هو املدير احلقيقي. وكان احملور السادس واألخير خاصَّ

خالل دراسة العالقات اجليدة ومهارات اإلصغاء والتحدث في الهاتف.

         نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والتراث صباح يوم السبت 26 / 12/ 2009 دورة بعنوان 
إعداد البرنامج التلفزيوني، حضرها عدد كبير من اإلعالميني واخملرجني واملعدين، وقدمها الدكتور 

عماد زكي، اإلعالمي املتخصص، وكاتب السيناريو، ومعد البرامج التلفزيونية.
في  تتلخص  والتي  الناجح،  التلفزيوني  املعد  مواصفات  أهمها  محاور،  عدة  الندوة  تناولت 
واخلبرة  والثقافة  اجليدة،  واللغة  التفاصيل،  والتغلغل في  البحث  والقدرة على  وامليول،  الرغبة 
املعرفية الواسعة، والقدرة على التعايش مع الفريق، وااللتزام بالفكرة أو النص مع االحتفاظ 
وتقنيات  وبآليات  التلفزيونية،  وباملصطلحات  التلفزيون،  عالم  في  واخلبرة  اإلبداع،  بهامش 
العمل التلفزيوني، وعملية اإلنتاج وتكاليفها، واإلملام الواسع باملكتبة التلفزيونية، واألرشيف 
التلفزيوني، والتمكن من مهارات البحث في األرشيف احمللي والعاملي، وقواعد البيانات اإلعالمية 

والعالقات العامة وخصوبة املعلومات. 
وركزت الندوة على أهمية معد البرامج األساسية واحلاسمة في جناح العمل التلفزيوني، والذي 
البعد  بإعطاء  يقوم  الذي  واخملرج  الفكرة،  مبدع  أو  السيناريو  كاتب  بني  مهمة  حلقة  يشكل 

الثالث للعمل التلفزيوني.
والتي  املركز،  التي عقدها  التدريبية  الدورات  من  حافل  لعام  وختاما  تتويجا  الدورة  هذه  وتأتي 

بلغت 41 دورة، أثْرت احلياة الثقافية والفكرية في دولة اإلمارات.

خدمة العمالء

دورة
 إعالمية متخصصة
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دوراتدورات

السبورة الرئيسة
       في إطار حرص املركز على مبدأ التواصل مع املعلمني والطالب والعملية التعليمية بشكل 
عام، نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والتراث دورة بعنوان )السبورة الرئيسة(، قدمها الدكتور 
عجمان  منطقة  مدارس  ومعلمات  معلمي  من   29 لـ  2009م   /  11  /  2 بتاريخ  السيد  محمد 

التعليمية ومدرستي عمر بن اخلطاب ودبي الوطنية بدبي.
       تعتمد فكرة السبورة الرئيسة على إعداد صفحة واحدة من البوربوينت لتكون السبورة 
صور  بوضع  تسمح  كما  املعلم،  فيها  يرغب  التي  الدرس  عناصر  كل  فيها  يوضع  الرئيسة، 
ورسومات تناسب الدرس وتزيد من تشويق الطالب،  وتسهم في إيضاح أفكار النص ومفاهيمه، 
وإعداد الصفحة فيه مجال كبير لإلبداع والتميز بني املعلمني كل بحسب مهاراته ورؤيته للدرس 

محل اإلعداد، أي أنه ليس هنالك قالب ثابت الشكل للسبورة الرئيسة .
      بعد إعداد صفحة البوربوينت ووضع العناصر والصور والرسومات فيها، يتم إعداد ملفات 
متنوعة لكل عنصر من العناصر ميكن من خاللها استخدام كافة األنواع من امللفات ) الوورد، 

الفيديو، الصوت، البوربوينت، مواقع اإلنترنت، الفالش ، ... (.
       جتمع هذه امللفات في مجلد واحد، ثم يتم عمل ارتباط تشعبي بينها وبني العناصر اخملتلفة في 
صفحة البوربوينت )السبورة الرئيسة(، وبالضغط على العنصر - بعد عمل االرتباط التشعبي - 
يفتح امللف اخلاص به، وبعد االنتهاء من عرضه يتم إغالقه، فيعود املعلم إلى السبورة الرئيسة 
الدرس،  حصة  أو  العرض  فترة  طوال  دائمة  بصورة  موجودة  الدرس  عناصر  تبقى  وبذلك   ، فورا 
الرئيسة بسهولة  للسبورة  للعودة مباشرة  واخلروج منه  الرجوع ألي عنصر  املعلم  ويستطيع 
ويسر ودون ارتباك أو تضييع للوقت، وكذلك ميكن للمعلم أن يكتب بياناته في السبورة من اسم 

وتاريخ واسم املدرسة والصف والشعبة وما يحتاج إليه من بيانات .

كيف ختطط حلياتك  قدم األستاذ محمد صويلح املدرب في التنمية البشرية دورة بعنوان )كيف تخطط حلياتك( في 
مركز جمعة املاجد للثقافة والتراث يوم السبت 14 / 11 /2009، حضرها 46 متدربا من عدد من 
املؤسسات احلكومية واخلاصة مثل شرطة دبي، وجمعية سنابل بالدي، وعدد من املدارس مثل 

اجملد النموذجية في الشارقة، وعمر بن اخلطاب بدبي، والضياء في أم القيوين.
وأهداف  سلوكيات  وفق  تخيلي  سيناريو  عن  عبارة  أنه  صويلح  أكد  للتخطيط  تعريفه  وفي 
قابل  مرن  السيناريو  هذا  وأن  الكون،  هذا  على  اإلنسان  لوجود  استغالل  أفضل  إلى  للوصول 
للتعديل والتطوير، وتوجيه املسار بربطه مع التخطيط للحياة األخرى بعد املوت ألن احلياة األولى 

اختبار ويكمن النجاح في حسن استغاللها.
ومن خالل األسئلة املنطقية هل وملاذا ومتى وكيف متارس التخطيط؟ وضح أن من الناس من 
األشهر  وقد جتزأ على  لديه خطة سنوية في وقت محدد؟  ومنهم من  األزمات،  يخطط عقب 

واألسابيع.

قدم الدكتور طارق اخلاجني رئيس مجلس إدارة مركز قرطبة للتدريب اإلداري دورة بعنوان )كيف كيف تربي ابنا متميزا؟
تربي ابنا متميزا( صباح يوم االثنني 7 / 12 / 2009 في مركز جمعة املاجد للثقافة والتراث حضرها 
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خدمة العمالء

دورة
 إعالمية متخصصة
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مشاركات خارجية

تسلَّم مركز جمعة املاجد الدفعة األولى من اخملطوطات اخلاصة مبعهد الدراسات الشرقية 
والبحوث والتراث اخملطوط التابع ألكادميية العلوم بطاجيكستان وذلك بتاريخ 15 / 12 / 2009، 

وتبلغ هذه الدفعة نحو نصف مليون لقطة بواقع أربعة اآلف عنوان.
املركز  ملمثل  عليموف  اهلل  كرامة  البروفسور  املعهد  مدير  الدفعة  هذه  بتسليم  قام  وقد 

الدكتور عز الدين بن زغيبة، رئيس قسم الدراسات والنشر.
إلى  املعهد  في  احملفوظة  امليكروفيلم  على  املوجودة  اخملطوطات  حتويل  في  املركز  شرع  كما 

أقراص مدمجة، وقام بتدريب العاملني في املعهد على ذلك.

لرقمنة  اإلقليمية  الورشة  ُعقدت 
منظمة  برئاسة  اإلسالمي  التراث 
مع  بالتعاون  اإلسالمية  الدعوة 
والعلوم  للتربية  اإلسالمية  املنظمة 
اخلرطوم  في  )اإليسيسكو(  والثقافة 
أحمد  إبراهيم  البروفيسور  برعاية 
 3 بتاريخ  والتقانة  العلوم  وزير  عمر، 
على  احلفاظ  بهدف   2009 نوفمبر 
واستمرت  ورقمنته،  اإلسالمي  التراث 
ملدة ثالثة أيام ضمت مشاركني من دول 

افتتاح  حضر  حيث  وإفريقية،  عربية 
للدول  املمثلني  من  العديد  الورشة 

والبعثات الدبلوماسية.

للورشة  االفتتاحية  اجللسة  وفي     
أكد املشير عبد الرحمن محمد حسن 
أمناء  مجلس  رئيس  الذهب  سوار 
العالم  أن  اإلسالمية  الدعوة  منظمة 
حوسبة  إيقاع  نحو  خطاه  تتسارع 
املسافات  يختزل  أمر  وهو  العلوم، 
العالم كالقرية  أصبح  الطوال، حيث 

بجهود  املشير  أشاد  كما  الصغيرة، 
الشيخ جمعة املاجد في احلفاظ على 

التراث اإلسالمي واإلنساني.

للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  وشارك 
والتراث بورقة عمل توضح جتربة املركز 
في رقمنة التراث، بعنوان “رحلة الوعاء 
الترقيم”،  إلى  التعقيم  من  التراثي 
قدمها األستاذ “أحمد عثمان” مسؤول 
األرشفة اإللكترونية والتطوير باملركز.

ورشة إقليمية
رحلة الوعاء الرتاثي يف املركز من التعقيم إىل الرتقيم 

والتراث  للثقافة  املاجد  الترميم في مركز جمعة  رئيس قسم  الداغستاني،  الدكتور بسام  شارك 
في الفترة من 2 - 6 نوفمبر 2009 في ورشة العمل اإلقليمية حول تطوير وحتديث النظم التقنية 
لصيانة وترميم اخملطوطات واملمتلكات الثقافية ، وقد نظمتها دار الوثائق القومية املصرية بالتعاون 

مع املنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم - إيسسكو في القاهرة.

ورشة عمل حول ترميم املخطوطات يف القاهرة

تسلُّم خمطوطات يف طاجيكستان

املؤمتر العشرون لالحتاد العربي للمكتبات واملعلومات يف املغرب

للمكتبات  العربي  لالحتاد  العشرين  املؤمتر  في  والتراث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  شارك 
واملعلومات، الذي عقد في الدار البيضاء - املغرب في الفترة 9 - 11 ديسمبر 2009 حتت عنوان: 
.مبمثله األستاذ عماد  رؤية مستقبلية   : واملتخصصني  املعلومات  نحو جيل جديد من نظم 

صباح، رئيس قسم املعاجلة الفنية باملركز.

زيارات املدارس واجلامعات

15

طالب كلية اإلمام مالك بدبي 03 - 11 - 2009

مدرسة وادي أصفني - رأس اخليمة 09 - 11 - 2009

زيارة مدرسة املزايا اخلاصة بالشارقة 19 - 11 - 2009

طالب كلية الشريعة جامعة الشارقة برفقة د. عثمان جمعة ضميريةوفد من جامعة الغرير بدبي 23 - 12 - 2009
2009 - 11 - 07

مدرسة األلفية اخلاصة 10 - 11 - 2009

زيارة مدرسة اإلمارات اخلاصة بالشارقة 22 - 11 - 2009

طلبة املدارس األهلية يهنئون السيد جمعة املاجد والسيد خالد املاجد 
بعيد االحتاد 25 - 11 - 2009



1415 14

مشاركات خارجية

تسلَّم مركز جمعة املاجد الدفعة األولى من اخملطوطات اخلاصة مبعهد الدراسات الشرقية 
والبحوث والتراث اخملطوط التابع ألكادميية العلوم بطاجيكستان وذلك بتاريخ 15 / 12 / 2009، 

وتبلغ هذه الدفعة نحو نصف مليون لقطة بواقع أربعة اآلف عنوان.
املركز  ملمثل  عليموف  اهلل  كرامة  البروفسور  املعهد  مدير  الدفعة  هذه  بتسليم  قام  وقد 

الدكتور عز الدين بن زغيبة، رئيس قسم الدراسات والنشر.
إلى  املعهد  في  احملفوظة  امليكروفيلم  على  املوجودة  اخملطوطات  حتويل  في  املركز  شرع  كما 

أقراص مدمجة، وقام بتدريب العاملني في املعهد على ذلك.

لرقمنة  اإلقليمية  الورشة  ُعقدت 
منظمة  برئاسة  اإلسالمي  التراث 
مع  بالتعاون  اإلسالمية  الدعوة 
والعلوم  للتربية  اإلسالمية  املنظمة 
اخلرطوم  في  )اإليسيسكو(  والثقافة 
أحمد  إبراهيم  البروفيسور  برعاية 
 3 بتاريخ  والتقانة  العلوم  وزير  عمر، 
على  احلفاظ  بهدف   2009 نوفمبر 
واستمرت  ورقمنته،  اإلسالمي  التراث 
ملدة ثالثة أيام ضمت مشاركني من دول 

افتتاح  حضر  حيث  وإفريقية،  عربية 
للدول  املمثلني  من  العديد  الورشة 

والبعثات الدبلوماسية.

للورشة  االفتتاحية  اجللسة  وفي     
أكد املشير عبد الرحمن محمد حسن 
أمناء  مجلس  رئيس  الذهب  سوار 
العالم  أن  اإلسالمية  الدعوة  منظمة 
حوسبة  إيقاع  نحو  خطاه  تتسارع 
املسافات  يختزل  أمر  وهو  العلوم، 
العالم كالقرية  أصبح  الطوال، حيث 

بجهود  املشير  أشاد  كما  الصغيرة، 
الشيخ جمعة املاجد في احلفاظ على 

التراث اإلسالمي واإلنساني.

للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  وشارك 
والتراث بورقة عمل توضح جتربة املركز 
في رقمنة التراث، بعنوان “رحلة الوعاء 
الترقيم”،  إلى  التعقيم  من  التراثي 
قدمها األستاذ “أحمد عثمان” مسؤول 
األرشفة اإللكترونية والتطوير باملركز.

ورشة إقليمية
رحلة الوعاء الرتاثي يف املركز من التعقيم إىل الرتقيم 

والتراث  للثقافة  املاجد  الترميم في مركز جمعة  رئيس قسم  الداغستاني،  الدكتور بسام  شارك 
في الفترة من 2 - 6 نوفمبر 2009 في ورشة العمل اإلقليمية حول تطوير وحتديث النظم التقنية 
لصيانة وترميم اخملطوطات واملمتلكات الثقافية ، وقد نظمتها دار الوثائق القومية املصرية بالتعاون 

مع املنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم - إيسسكو في القاهرة.

ورشة عمل حول ترميم املخطوطات يف القاهرة

تسلُّم خمطوطات يف طاجيكستان

املؤمتر العشرون لالحتاد العربي للمكتبات واملعلومات يف املغرب

للمكتبات  العربي  لالحتاد  العشرين  املؤمتر  في  والتراث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  شارك 
واملعلومات، الذي عقد في الدار البيضاء - املغرب في الفترة 9 - 11 ديسمبر 2009 حتت عنوان: 
.مبمثله األستاذ عماد  رؤية مستقبلية   : واملتخصصني  املعلومات  نحو جيل جديد من نظم 

صباح، رئيس قسم املعاجلة الفنية باملركز.

زيارات املدارس واجلامعات

15

طالب كلية اإلمام مالك بدبي 03 - 11 - 2009

مدرسة وادي أصفني - رأس اخليمة 09 - 11 - 2009

زيارة مدرسة املزايا اخلاصة بالشارقة 19 - 11 - 2009

طالب كلية الشريعة جامعة الشارقة برفقة د. عثمان جمعة ضميريةوفد من جامعة الغرير بدبي 23 - 12 - 2009
2009 - 11 - 07

مدرسة األلفية اخلاصة 10 - 11 - 2009

زيارة مدرسة اإلمارات اخلاصة بالشارقة 22 - 11 - 2009

طلبة املدارس األهلية يهنئون السيد جمعة املاجد والسيد خالد املاجد 
بعيد االحتاد 25 - 11 - 2009



1617

زياراتزيارات القناصل

17 16

فكتوريا بنزينر - باحثة أمريكية في جمع اللؤلؤ وجتارته في اإلمارات
 2009 - 11 - 01

د.محمد كرموص األمني العام للمعهد الثقافي اإلسالمي بسويسرا
2009 - 12 - 28

محمد أحمد السيد - مدير مؤسسة هدى اخليرية في بريطانيا 
من الصومال 03 -11- 2009

القنصل العام التركي بدبي أوميت ياجلن 15 - 12 - 2009

عقيل عمران سعيد الطريحي املفتش العام في وزارة الداخلية العراقية 
والوفد املرافق 05 -11- 2009

وزير األوقاف الفلسطيني د. محمود الهباش 03 - 11 -  2009

وفد عماني من وزارة التربية والتعليم 3 -12- 2009 القنصل العام الكويتي بدبي طارق خالد احلمد 16 - 12 - 2009

د. نورة الشمالن - جامعة امللك سعود كلية اآلداب ود. أسماء العويس 
من كلية الدراسات 05 -11- 2009

د. حسني عبد اخلالق القنصل العام الفلسطيني بدبي 03 - 11 - 2009

فهد علي القرعاوي وفهد علي احلسون قاضيان
 من القصيم بالسعودية 1 -12- 2009

زينات مسعود عبد اجمليد مترجمة مصرية مقيمة في سويسرا
2009 - 12 - 28

موريس ريد وماري غبريال - مجموعة بي جي آر االستشارية 04 -11- 2009
القنصل اإليراني محمد جعفر نيكنام والدكتور عبد الصاحب أنصاري

مترجم بالسفارة 04 - 11 - 2009
وفد بلدية العني برئاسة مسفر األحبابي 04 -11- 2009

القنصل العام السوري عثمان الصعب 14 - 12 - 2009
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زياراتزيارات القناصل

17 16
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زياراتزيارات

فريد رمضان - احتاد كتاب البحرين 15 -12- 2009وفد مؤسسة إحياء التراث بالقدس 15 -11- 2009

د. خليل إبراهيم الدليمي رئيس جامعة األنبار والوفد املرافق 5 -12- 2009

أ. أحمد املنصوري مدير عام قناة سما دبي 28 -12- 2008

د. حسان املصري مستشار إعالمي مقيم في بريطانيا وابنه عمرو 
 2009 - 12 - 6

مصطفى الهبرة مستشار ثقافي وإعالمي - إذاعة الفجيرة 08 - 11 - 2009

أمر الدين عني الدين ويسنجيرييف مدير قسم العالقات اخلارجية جامعة 
احلاج كنت في الشيشان 07 - 11 - 2009

وفد من محاكم دبي - إدارة التدريب 10 -12- 2009

19 18

صالح بن مرعي القرني مدير إدارة اجملموعات اخلاصة 
جامعة امللك سعود 16 -11- 2009

راميانا نعسان آغا مديرة مركز إدلب الثقافي بسوريا 18 -11- 2009

أنس ورائد نيروخ من األردن 19 -11- 2009

نائل أحمد طالب في جامعة هارفرد في بوسطن - أمريكا 
2009 -12- 29

مجيد زاده ومحمد بني هاشم ومصطفى أصفهاني 
من إيران 16 -11- 2009

نضال العبادي عضو مجلس إدارة جمعية احملافظة على القرآن الكرمي
 في األردن 18 -11- 2009

مراد عبد اهلل مدير االتصال املؤسسي 
في وزارة التربية والتعليم 19 -11- 2009

شيرين السباعي مهتمة باخملطوطات - سوريا 30 -12- 2009
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الشيخ عبد اهلل بن إبراهيم املعال من أم القيوين 26 - 12 - 2009وفد من مستشفى راشد بدبي 24 -11- 2009

أبو القاسم مصطفى القاضي واعظ بأوقاف دبي ومحمود شوشه من وزارة 
األوقاف املصرية 21 - 11 - 2009

وفد ثقافي كوري 21 -12- 2009

علي القطان- املكتبة البرملانية - البحرين 30 - 12 - 2009

زيارة محمد خلوصي مدير عام مكتبة وزارة األوقاف املصرية 21 -12- 2009

علي احلمادي مهتم بالتراث من رأس اخليمة 22 - 11 - 2009

عبد اهلل عيسى العباسي باحث من البحرين 22 - 12 - 2009

زيارات
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ثالثا : الدوراتأوال : اإلصدارات

ثانيا : االتفاقيات

كما صدر عن مجلة آفاق الثقافة والتراث أربعة أعداد، )64 ، 65 ، 66 ، 67(.    

ومن نشرة أخبار املركز صدرت ستة أعداد، )37 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42(.  

مبؤسس  تعريف  فيها  ذهبية  صفحات  يحكي  كتيب   ، ذهبية   صفحات   
املركز جمعة املاجد حفظه اهلل تعالى، ويبني بعض اجلوانب من شخصيته 

الفذة.

خمسني  من  أكثر  بيانات  يحوي  رقمي  إصدار  وهو  للتراث،  املاجد  خزانة   
ألف مخطوط من املصورات التي يقتنيها املركز، ميكن البحث فيها بطرق 

متعددة كالبحث بالعنوان أو املؤلف أو الناسخ وغير ذلك.

في سعي املركز احلثيث على إقامة الصالت الثقافية مع اجلهات اخلارجية والداخلية، وّقع املركز ثالث اتفاقيات، كان 
الهدف منها توثيق العالقات الثقافية، وتبادل اإلصدارات، وتبادل اخلبرات العلمية، وتبادل صور اخملطوطات،والتعاون في 

كل اجملاالت املمكنة.
وكانت هذه االتفاقيات على النحو اآلتي:

1 – اتفاقية سانت كاثرين في مصر بتاريخ 21 / 5 / 2009
2 – اتفاقية هيئة الطرق واملواصالت بتاريخ 29 / 6 / 2009

3 – اتفاقية معهد البحوث الشرقية والتراث اخملطوط في طاجكستان بتاريخ 20 / 10 / 2009

من األنشطة الثقافية التي أصبح ال غنى عنها في أيامنا الدورات التدريبية، وال شك أن التدريب يعد من أفضل 
وسائل التعليم، فلذلك حرص املركز على إقامتها وتنظيمها.

وتتميز الدورات التي يقدمها املركز مبيزات عدة منها:
   أنها مجانية تراعي حال الكثير من أبناء اجملتمع، وتشجع على االستفادة منها دون أن يكون للجانب املادي أي 

معوق.
     يُـمنح املتدرب شهادة من املركز تفيد باشتراكه في الدورة.

    يقدمها مجموعة من املدربني املتخصصني الذين لهم مكانتهم في هذا اجلانب.
    تركز على اجلوانب التي يحتاجها املتدربون.

    موضوعاتها متنوعة، فمنها اإلدارية والتربوية والتعليمية وغير ذلك.
الدورات  في  كما  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  خارج  بل  املركز  خارج  الدورة  تقام  فأحيانا  عائقا  املكان  يعد  وال 

املتخصصة في مجال ترميم اخملطوطات وحفظها.
ولقد كان حصاد العام  35 دورة تدريبية، وهذا ملخص بعناوينها:

  صدر عن املركز يف عام 2009 سبعة  إصدارات، هي :

الرقم

1

2

3

4

5

6

7

العنوان

االجتهاد اجلماعي في الفقه اإلسالمي

االجتهاد الفقهي املعاصر في أحكام األسرة

أسماء القرآن الكرمي ، وأسماء سوره وآياته ، معجم موسوعي ميسر

حلف القواسم وسياسة بريطانيا في اخلليج العربي في القرن

الثامن عشر والنصف األول من القرن التاسع عشر

ديوان مرسى الوداد

الرسالة العذراء

اخملطوطات العربية وتقاليدها

املؤلف

خالد حسني اخلالد

د. عبد الرحمن العمراني

الدكتور آدم مببا

ميخني فيكتور ليونوفيتش، 

ترجمة سمير جنم الدين سطاس

شيخة املطيري

 إبراهيم بن محمد الشيباني القيرواني (ت298هـ).

حتقيق د. محمد اخملتار العبيدي

أنس خلدوف
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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13
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15

16

املدربعنوان الدورةالرقماملدربعنوان الدورةالرقم
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خامسا : المعارضرابعا: المحاضرات

تكمن أهمية املعارض في أنها توصل رسالة قد ال تستطيع الكلمة إيصالها، فليس من رأى كمن سمع، من هنا كان اهتمام املركز 
باملعارض كبيرا، وقد تنوعت املشاركات مع اجلهات الرسمية وشبه الرسمية، وكانت موضوعات املعارض متنوعة أيضا، وإن كان 
التركيز على معارض التراث الوطني اخلاص باإلمارات، ولكن كان للقدس أيضا اهتمام واسع هذا العام نظرا الختيارها عاصمة 
للثقافة العربية، وكذلك كان هناك معارض للمخطوطات والكتب القدمية والدوريات واملسكوكات وغيرها.وقد بلغ عدد املعارض 

التي نظمها املركز وشارك فيها 46 معرضا.

حصاد احملاضرات لعام 2009،  35 محاضرة، كان منها ما عقد خارج املركز ومنها املتخصص الذي أقيم في املركز، وشملت 
احملاضرات العديد من املواضيع املهمة، وهي كاآلتي: 
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سادسا : ورش العمل 

تاسعا: الترميم :

عاشرا : المخطوطات

الحادي عشر: الكتب 

سابعًا : المؤتمرات 

ثامنا: األمسيات الشعرية:

تأتي ورش العمل التي تنظمها الكثير من املؤسسات الثقافية في الداخل واخلارج لتقدم خبرة عملية وفنية يسعى املركز 
دائما لالستفادة منها وتطويرها بكل ما أوتي من قوة، ولقد كانت مشاركات املركز في ورش العمل على النحو اآلتي:

املؤمترات  من  مجموعة  في  للمشاركة  املركز  دُِعـي 
الدولية، إما باحلضور أو املشاركة بورقة عمل يقدمها 
من  العام  هذا  حصاد  كان  وقد  املركز،  في  العاملون 

املؤمترات كما في اجلدول اجملاور:

نظم املركز 5 أمسيات شعرية خالل العام كانت كما يأتي: 
أ – “القدس في عيون شعراء اإلمارات”    24 / 1 / 2009 

ب -  جلسة شعرية مع الشاعرين  الدكتور علي الطويل واألستاذ احمد الغنيمي  16 / 5 / 2009
ج – “ كنت يومها في القدس” للشاعر سمير عطية 30 / 5 / 2009  

د -  “قراءات شعرية” في حفل تخريج دورة الَعروض 24 / 6 / 2009
هـ - جلسة شعرية في ذكرى رحيل الهزار الشادي. 19 / 8 / 2009

2009 على  العام  باألمر اجلديد، ولقد كان حصاد  املركز في حفظ ومعاجلة وترميم املطبوعات واخملطوطات ليس  إن متيز 
النحو اآلتي:

أ – بلغت أعداد األوراق املرممة واخملطوطات والكتب اجمللدة كما في اجلدول :

كان حصاد اخملطوطات في هذا العام على النحو اآلتي: 
1. عدد اخملطوطات األصلية التي وردت إلى املركز  خالل العام 37 مخطوطة

2. عدد مصورات اخملطوطات الرقمية الواردة للقسم خالل العام   40000 مخطوطة تقريبا.
3. عدد اخملطوطات املسجلة على النظام )Short record، 68191( عنوانا، وهذا ميثل 100000 نسخة بواقع 3 ماليني  لقطة 

تقديرا.
4. مت  البدء بنظام حتميل صور اخملطوطات كاملة على الـ SAN  للتصفح الكلي للمخطوطة من قبل املوظفني وقد وضع 

في اخلدمة حتى تاريخه ما يزيد على 5015 مخطوطة.

ولكن  اخلارجية،  باإلعارة  تسمح  ال  املركز  سياسة  إن   
واالستفادة  املطالعة  قاعة  إلى  القدوم  للباحث  ميكن 
من أي كتاب يريده، لذلك فإن حركة الكتب تكون إلى 
األقسام املتعددة داخل املركز، ولقد كانت أعدادها على 

النحو اآلتي كما في اجلدول اجملاور:

ب – إصدار كتيب )فن الترميم( الذي يوضح املسيرة التاريخية لعمليات الترميم واألجهزة التي طورها املركز والدول واملراكز 
التي أهداها املركز هذه األجهزة، والدورات التي عقدها املركز في أماكن مختلفة من العالم.وقد جاء هذا الكتاب مرجعا 

تعريفيا ميسرا ملن أراد التعرف على عالم الترميم وما يتعلق به من فن اآلبرو والتجليد بأنواعه وأشكاله.
ج – افتتح املركز في هذا العام معملني للترميم :

    - وحدة ترميم بطريركية اإلسكندرية وسائر إفريقيا.
    - معمل ترميم طاجاكستان.

د -  قدم املركز ثالث دورات متخصصة في مجال الترميم على النحو اآلتي: 
    - الدورة الدولية السابعة حلفظ وترميم ومعاجلة اخملطوطات – دبي.

    - الدورة التأهيلية األولى في حفظ وترميم اخملطوطات ملركز أدرار – املكتبة الوطنية اجلزائر.
    - دورة في الترميم اآللي للمكتبة الوقفية – حلب.

هـ - اختتم املركز مشروع موريتانيا – املعهد العالي للدراسات والبحوث اإلسالمية. كما قام باالنتهاء من ترميم مصحف 
حلب وتسليمه.
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الثاني عشر: المختبر الرقمي

    مت إنتاج وتصوير 6038 مادة ورقية  خالل العام وهي بواقع 1535520  لقطة وقد شغلت 1339 قرصا
    مت حتويل   200 مايكروفلم  16 ملم إلى صور رقمية وهي بواقع 600000 لقطة تقديرا
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الثالث عشر : خدمات الباحثين :

الرابع عشر: فهرسة الكتب 

الخامس عشر: الندوات

متيز املركز بخدمة الباحثني، وشهد بذلك القاصي والداني، وهذا ما نعتبره واجبا نؤديه نحو العلم وطالبه، والثقافة وروادها. 
وفيما يأتي تفصيل مبسط ألبرز األمور املتعلقة بخدمات الباحثني من خالل قاعة املطالعة الداخلية اخلاصة باملركز: 

    بلغت عدد الزيارات من الباحثني إلى القاعة 3537 زيارة تقريبا.
    بلغ عدد الردود الهاتفية على استفسارات الباحثني 5130 ردا هاتفيا تقريبا.

    بلغ عدد الرسائل الواردة من الباحثني عبر البريد العادي أو اإللكتروني أو الفاكس 1292 رسالة.
    بلغ عدد طلبات تصوير الكتب من الباحثني 2091 طلبا.

    بلغ عدد  الكتب املصورة واجملالت 4536 كتابا ومجلة.
    بلغ عدد اخملطوطات املصورة للباحثني 928 مخطوطا.

إلى  إلى دليل ماهر ليرشدك  الكتاب املطلوب يحتاج  إلى  الوصول  الكتب في زماننا، وتنوعت وتعددت، حتى صار  كثرت 
العنوان أو املؤلف أو املوضوع أو غير ذلك مما يبحث عنه طالب العلم. وهنا يأتي دور املعاجلة الفنية والفهرسة، لتلبي هذه 
القليل من حركات األصابع على لوحة املفاتيح ليكون ما  إلى  إال  إلى الكتاب املطلوب ال يحتاج  احلاجة وجتعل الوصول 

نبحث عنه جاهزاً أمامنا.
      ولقد استطاع املركز أن ينظم قاعدة البيانات اخلاصة به لتتوافق مع نظام  مارك الذي يتيح  إمكانية تبادل التسجيالت 
الببليوجرافية بني املكتبات ويتوافق مع قواعد الفهرسة األجنلو أمريكية.ويناسب فهرسة جميع أوعية املعلومات. ويوفر 
إمكانات استخدام البيانات ذاتها فى أكثر من نظام آلى فى الوقت احلالى و املستقبلى. ويسهل املشاركة فى الفهارس 
املوحدة، وقواعد البيانات على املستويات احمللية، و الوطنية، و اإلقليمية، و العاملية.وميكن من خالل استخدام هذا الشكل 

الفهارس  إتاحة  فى  والتحكم  الفهارس،  بطاقات  إعداد 
اآللية املباشرة من خالل إدخال املعلومات نفسها مرة واحدة 
البحث، حيث  فقط. كما يتصف بدقة أكبر فى إمكانيات 

ميكن البحث بأى حقل أو حقل فرعى.
الذي  الدوريات  تكشيف  مشروع  في  ماض  املركز  أن  كما 
انطلق عام 2009، وقد شمل حتى اآلن خمس عشرة دورية 

من الدوريات التي تصدر في اإلمارات.
     وأما عن باقي أعمال الفهرسة فإنه ميكن تلخيص أبرزها 

من خالل اجلدول اجملاور:

شارك املركز بأوراق عمل  في ندوتني، كانت األولى ندوة قانون املركز الوطني للوثائق والبحوث في اإلمارات والتي أقيمت 
في دارة الشيخ سلطان القاسمي بالشارقة في  6 / 4 / 2009 ، والثانية ندوة دور الكتاب في تطوير نوعية التعليم والتي 

أقيمت في ندوة الثقافة والعلوم بدبي في 28 / 4 / 2009.
سالم،  صغير  محمد  والكاتب  اإلعالمي  أدارها  اجلزائرية”  1945م  ماي  “أحداث  بعنوان  كانت  ثالثة  ندوة  املركز  نظم  كما 
وحضرها ممثلون عن السفارة اجلزائرية باإلمارات يتقدمهم الوزير املفوض عبد املالك معوج، والقنصل العام اجلزائري في 

دبي. 
وأخيرا ... زار املركز خالل العام املنصرم أكثر من 350 وفدا وشخصية رسمية وفردية، وقد كان بينهم جميعا قاسم مشترك 
واحد وهو اإلعجاب بهذا الصرح العجيب الذي يقدم هذه اخلدمات اجلليلة، والذي يسعى لنشر رسالته إلى العالم أجمع.
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هذا هو خليفة بن زايد  العراق يف القلب:  دراسة يف حضارة العراق 

القراءات  الزاهرة يف  البدور   
العشر املتواترة 

مذكرات موظفة سعودية

   دراسة وحتقيق :   املستشار حسن محمد حفناوي  .
   الناشـر :   مؤسسة يونيفيرسل ناشرون وموزعون – أبوظبي 

.  2009 –
الشيخ  السمو  وقد وجدت كتبا كثيرة كتبت عن صاحب   ...
خليفة بن زايد رئيس الدولة، حفظه اهلل تعالى، وكلها كتب 
جيدة وبارك اهلل فيمن كتبها، بيد أني في هذا الكتاب رأيت أن 

أنحى منحى آخر، بأن أجعل منه كتاب تاريخ للوقائع واألحداث، 
أسردها بأمانة كاملة، مدلال عليها مبا أستطيعه من أدلة، وأضعه 
بني أيدي أبناء دولة اإلمارات العربية املتحدة الكرام مرجعا لهذه 
الفترة الرائعة، والتي متثل وبحق فترة شامخة من تاريخ دولتهم 

التي هي قطعة من زهرة من قلب األمة العربية اجمليدة.  

   تأليــف :   علي القاسمي  .
   الناشـر :   الدار العربية للموسوعات – بيروت – 2009  

.
الذي  لكتابه  تقدميه  القاسمي  علي  الدكتور  يبدأ        
األدبي  نثره  ثنايا  في  ذائبة  قصيدة  حقيقته  في  هو 
اجلميل، مغموسة بروحه املتوهجة، وعاطفته اجلياشة، 
السياب،  بتجليات  تذكرنا  سطور  في  اآلسر،  وشجنه 

ووثبات البياتي، وسبحات نازك، وإفضاءات بلند.. 
ولدت في أحضان  التي  ابنته علياء       يقول على لسان 
في  األطفال  كل   : موطنها  عن  بعيدة  وترعرعت  الغربة، 
وميجدون  للعراق،  ويدعون  العراق،  بذكر  يلهجون  مدرستي 
العراق... ملاذا؟ وعجزت سنواتها الثماني عن فهم ما يدور 

حولها في الزمان واملكان .. 

اهلل  عبد  احلسني  عبد  الدكتور     : وحتقيق  دراسة     
محمود  .

   الناشـر :   دار الفكر ناشرون وموزعون – 2009  .
منذ  املسلمني  بعناية  القرآنية  القراءات  حظيت       
األولى  النشأة  وتعهدوا  للهجرة،  األول  القرن  مطلع 
املستقلة،  العلوم  من  علما  استوت  حتى  بالرعاية، 

له متخصصوه ومريدوه، ونال من الدرس والتأليف شأوا 
وآثاره  وحلياته  للمؤلف  لتوثق  الدراسة  هذه  لتأتي  بعيدا، 
ومنهجه في الكتابة والبحث مبرزا وجوه القراءات واملسائل 
املتعلقة باألصول القرائية والتي يسرت هذا العلم لطالبيه، 

وقربته ملريديه، فجعلها سهلة التناول.

    تأليــف :   فاطمة الفقيه .

   الناشـر  :   دار اآلداب بيروت – 2009  . 

املشكلة ليست فسادا إداريا ، املشكلة هي ثقافة أمة ...
يلزمه سنني من  فاحلل  قرونا،  استمر  التخلف  أن  ومبا        
إن  ما  فاملسؤولون  األنظمة؛  بتغيير  ليس  والعمل  العمل، 
انتهى  ثم  األنظمة،  بتعديل  بدؤوا  حتى  املنصب  تسلموا 
بهم املطاف إلى منتج مشابه، ألنه ببساطة الفكر الذي 
ولد املشكلة األولى ولم يتغير، فالتغيير يبدأ أوال من الفكر، 
وتغيير الفكر ال يعني الغرق في التراث، والنكوص إلى املاضي؛ 
فمن ينظر إلى اخللف يصعب عليه التقدم إلى األمام، تغيير 
الفكر يعني إعادة النظر جذريا في تراثنا ونقده ألنه املصدر 

األساسي لفكرنا الذي يولد سلوكياتنا.

النساء واملال: كيف تكسبني القدرة 
على التحكم مبصريك 

عالج التشتت وعدم الرتكيز 

   تأليــف :   سوزي أورمان  .
   ترمجة :  هاني تابري / دار الكتاب العربي / بيروت  

.  2009 -

جميع  في  واملقدرة  بالكفاءة  النساء  تتميز  ملاذا        
واملقدرة  الكفاءة  احلياة لكن ال يجدن مستوى  جوانب 

نفسه في أمور املال؟!

      إن مسألة النساء واملال مشكلة بالغة التعقيد 
والعائلية،  االجتماعية  وتقاليدنا  بتاريخنا  ومرتبطة 

وهذه التعقيدات الراسخة هي عقبات كبرى علينا جتاوزها، 
وذلك ال يتحقق بني ليلة وضحاها، فقد تنقضي عدة أجيال 
في  اليومية،  تصرفاتنا  في  احلجم  بهذا  تغيير  إحداث  قبل 
هذا الكتاب تستكشف هذه املسائل بشكل أعمق ؛ ألنها 
بال ريب من األسباب األساسية لهذه املشكلة، لكن علينا 
الرئيسة  السمات  ألن  سلوكي  منظور  من  ذلك  نتناول  أن 

لطبيعتنا تؤثر في طريقة معاجلتنا لألمور املالية. 

ذهب  أين  جيدا  تفهمي  أن  تستطيعي  لم  إذا   ..  : تقول     
كل املال، فأنصحك بتدوين سجل ملصروفاتك النقدية على 
بوضوح  إنفاقك  أمناط  ما الحظت  فإذا  أشهر،  مدى بضعة 
يزيد  كي  اإلنفاق  خلفض  استراتيجية  وضع  عليك  سهل   ،

لديك الفائض في نهاية الشهر. 

   تأليــف :   كيفن ميرفي  . 
للعلوم  األكادميية  الدار   / اخلزامى  احلكم  عبد    : الناشـر     

.  2009 –
جتد في هذا الكتاب :

ومناهج  الطبية  بالعقاقير  العالج  حول  املعلومات  أحدث    •
عالجية أخرى. 

االنفعالية  السلوكيات  أعماق  إلى  النفسية  البصيرة     •
وكيفية تناولها.

 (  ADD أعراض  ترويض  كيفية  حول  واإلرشادات  النصائح    •
التشتت وعد تركيز االنتباه ( وحتسني املهارات السلوكية.

•  استراتيجيات التكيف مع ADD وأسرهم حول كل شيء 
العملية  املداخل  أن يفهموه من خالل سلسلة من  يريدون 
 ( ADD  والتي تتركز حول  للعيش بصورة جيدة مع أعراض 

الغفلة – اإلفراط في النشاط – االندفاعية ( 
من  يعانون  الذين  األفراد  أجل  من  كتب  أنه  من  بالرغم    •
أطباء   ( املهنيني  لآلباء  قيم  مرجع  فإنه  التشتت،  اضطرابات 

ونفسانيني ( األخوة واألخوات، وأيضا أصحاب العمل . 
خمس خطوات لالحتفال بنجاحك: 

1.  ال تفقد مطلقا رؤية اجنازاتك. 
واحدة  في  رغبتك  وأشبع  املالئمة  باملكافآت  قائمة  جهز    .2

عندما حتقق هدفا أو تنهي مهمة كبيرة .
3.  اعتقد في أنك تستحق أن تكافأ. 

4.  اعتبر العقبات التي في طريقك فرصا للنمو.
5.  ركز على اجلانب الدائن في حياتك وليس في اجلانب املدين.

عرض كتب

29

  أحمد الزيود - قسم املعاجلة الفنية
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الثالث عشر : خدمات الباحثين :

الرابع عشر: فهرسة الكتب 

الخامس عشر: الندوات

متيز املركز بخدمة الباحثني، وشهد بذلك القاصي والداني، وهذا ما نعتبره واجبا نؤديه نحو العلم وطالبه، والثقافة وروادها. 
وفيما يأتي تفصيل مبسط ألبرز األمور املتعلقة بخدمات الباحثني من خالل قاعة املطالعة الداخلية اخلاصة باملركز: 

    بلغت عدد الزيارات من الباحثني إلى القاعة 3537 زيارة تقريبا.
    بلغ عدد الردود الهاتفية على استفسارات الباحثني 5130 ردا هاتفيا تقريبا.

    بلغ عدد الرسائل الواردة من الباحثني عبر البريد العادي أو اإللكتروني أو الفاكس 1292 رسالة.
    بلغ عدد طلبات تصوير الكتب من الباحثني 2091 طلبا.

    بلغ عدد  الكتب املصورة واجملالت 4536 كتابا ومجلة.
    بلغ عدد اخملطوطات املصورة للباحثني 928 مخطوطا.

إلى  إلى دليل ماهر ليرشدك  الكتاب املطلوب يحتاج  إلى  الوصول  الكتب في زماننا، وتنوعت وتعددت، حتى صار  كثرت 
العنوان أو املؤلف أو املوضوع أو غير ذلك مما يبحث عنه طالب العلم. وهنا يأتي دور املعاجلة الفنية والفهرسة، لتلبي هذه 
القليل من حركات األصابع على لوحة املفاتيح ليكون ما  إلى  إال  إلى الكتاب املطلوب ال يحتاج  احلاجة وجتعل الوصول 

نبحث عنه جاهزاً أمامنا.
      ولقد استطاع املركز أن ينظم قاعدة البيانات اخلاصة به لتتوافق مع نظام  مارك الذي يتيح  إمكانية تبادل التسجيالت 
الببليوجرافية بني املكتبات ويتوافق مع قواعد الفهرسة األجنلو أمريكية.ويناسب فهرسة جميع أوعية املعلومات. ويوفر 
إمكانات استخدام البيانات ذاتها فى أكثر من نظام آلى فى الوقت احلالى و املستقبلى. ويسهل املشاركة فى الفهارس 
املوحدة، وقواعد البيانات على املستويات احمللية، و الوطنية، و اإلقليمية، و العاملية.وميكن من خالل استخدام هذا الشكل 

الفهارس  إتاحة  فى  والتحكم  الفهارس،  بطاقات  إعداد 
اآللية املباشرة من خالل إدخال املعلومات نفسها مرة واحدة 
البحث، حيث  فقط. كما يتصف بدقة أكبر فى إمكانيات 

ميكن البحث بأى حقل أو حقل فرعى.
الذي  الدوريات  تكشيف  مشروع  في  ماض  املركز  أن  كما 
انطلق عام 2009، وقد شمل حتى اآلن خمس عشرة دورية 

من الدوريات التي تصدر في اإلمارات.
     وأما عن باقي أعمال الفهرسة فإنه ميكن تلخيص أبرزها 

من خالل اجلدول اجملاور:

شارك املركز بأوراق عمل  في ندوتني، كانت األولى ندوة قانون املركز الوطني للوثائق والبحوث في اإلمارات والتي أقيمت 
في دارة الشيخ سلطان القاسمي بالشارقة في  6 / 4 / 2009 ، والثانية ندوة دور الكتاب في تطوير نوعية التعليم والتي 

أقيمت في ندوة الثقافة والعلوم بدبي في 28 / 4 / 2009.
سالم،  صغير  محمد  والكاتب  اإلعالمي  أدارها  اجلزائرية”  1945م  ماي  “أحداث  بعنوان  كانت  ثالثة  ندوة  املركز  نظم  كما 
وحضرها ممثلون عن السفارة اجلزائرية باإلمارات يتقدمهم الوزير املفوض عبد املالك معوج، والقنصل العام اجلزائري في 

دبي. 
وأخيرا ... زار املركز خالل العام املنصرم أكثر من 350 وفدا وشخصية رسمية وفردية، وقد كان بينهم جميعا قاسم مشترك 
واحد وهو اإلعجاب بهذا الصرح العجيب الذي يقدم هذه اخلدمات اجلليلة، والذي يسعى لنشر رسالته إلى العالم أجمع.
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هذا هو خليفة بن زايد  العراق يف القلب:  دراسة يف حضارة العراق 

القراءات  الزاهرة يف  البدور   
العشر املتواترة 

مذكرات موظفة سعودية

   دراسة وحتقيق :   املستشار حسن محمد حفناوي  .
   الناشـر :   مؤسسة يونيفيرسل ناشرون وموزعون – أبوظبي 

.  2009 –
الشيخ  السمو  وقد وجدت كتبا كثيرة كتبت عن صاحب   ...
خليفة بن زايد رئيس الدولة، حفظه اهلل تعالى، وكلها كتب 
جيدة وبارك اهلل فيمن كتبها، بيد أني في هذا الكتاب رأيت أن 

أنحى منحى آخر، بأن أجعل منه كتاب تاريخ للوقائع واألحداث، 
أسردها بأمانة كاملة، مدلال عليها مبا أستطيعه من أدلة، وأضعه 
بني أيدي أبناء دولة اإلمارات العربية املتحدة الكرام مرجعا لهذه 
الفترة الرائعة، والتي متثل وبحق فترة شامخة من تاريخ دولتهم 

التي هي قطعة من زهرة من قلب األمة العربية اجمليدة.  

   تأليــف :   علي القاسمي  .
   الناشـر :   الدار العربية للموسوعات – بيروت – 2009  

.
الذي  لكتابه  تقدميه  القاسمي  علي  الدكتور  يبدأ        
األدبي  نثره  ثنايا  في  ذائبة  قصيدة  حقيقته  في  هو 
اجلميل، مغموسة بروحه املتوهجة، وعاطفته اجلياشة، 
السياب،  بتجليات  تذكرنا  سطور  في  اآلسر،  وشجنه 

ووثبات البياتي، وسبحات نازك، وإفضاءات بلند.. 
ولدت في أحضان  التي  ابنته علياء       يقول على لسان 
في  األطفال  كل   : موطنها  عن  بعيدة  وترعرعت  الغربة، 
وميجدون  للعراق،  ويدعون  العراق،  بذكر  يلهجون  مدرستي 
العراق... ملاذا؟ وعجزت سنواتها الثماني عن فهم ما يدور 

حولها في الزمان واملكان .. 

اهلل  عبد  احلسني  عبد  الدكتور     : وحتقيق  دراسة     
محمود  .

   الناشـر :   دار الفكر ناشرون وموزعون – 2009  .
منذ  املسلمني  بعناية  القرآنية  القراءات  حظيت       
األولى  النشأة  وتعهدوا  للهجرة،  األول  القرن  مطلع 
املستقلة،  العلوم  من  علما  استوت  حتى  بالرعاية، 

له متخصصوه ومريدوه، ونال من الدرس والتأليف شأوا 
وآثاره  وحلياته  للمؤلف  لتوثق  الدراسة  هذه  لتأتي  بعيدا، 
ومنهجه في الكتابة والبحث مبرزا وجوه القراءات واملسائل 
املتعلقة باألصول القرائية والتي يسرت هذا العلم لطالبيه، 

وقربته ملريديه، فجعلها سهلة التناول.

    تأليــف :   فاطمة الفقيه .

   الناشـر  :   دار اآلداب بيروت – 2009  . 

املشكلة ليست فسادا إداريا ، املشكلة هي ثقافة أمة ...
يلزمه سنني من  فاحلل  قرونا،  استمر  التخلف  أن  ومبا        
إن  ما  فاملسؤولون  األنظمة؛  بتغيير  ليس  والعمل  العمل، 
انتهى  ثم  األنظمة،  بتعديل  بدؤوا  حتى  املنصب  تسلموا 
بهم املطاف إلى منتج مشابه، ألنه ببساطة الفكر الذي 
ولد املشكلة األولى ولم يتغير، فالتغيير يبدأ أوال من الفكر، 
وتغيير الفكر ال يعني الغرق في التراث، والنكوص إلى املاضي؛ 
فمن ينظر إلى اخللف يصعب عليه التقدم إلى األمام، تغيير 
الفكر يعني إعادة النظر جذريا في تراثنا ونقده ألنه املصدر 

األساسي لفكرنا الذي يولد سلوكياتنا.

النساء واملال: كيف تكسبني القدرة 
على التحكم مبصريك 

عالج التشتت وعدم الرتكيز 

   تأليــف :   سوزي أورمان  .
   ترمجة :  هاني تابري / دار الكتاب العربي / بيروت  

.  2009 -

جميع  في  واملقدرة  بالكفاءة  النساء  تتميز  ملاذا        
واملقدرة  الكفاءة  احلياة لكن ال يجدن مستوى  جوانب 

نفسه في أمور املال؟!

      إن مسألة النساء واملال مشكلة بالغة التعقيد 
والعائلية،  االجتماعية  وتقاليدنا  بتاريخنا  ومرتبطة 

وهذه التعقيدات الراسخة هي عقبات كبرى علينا جتاوزها، 
وذلك ال يتحقق بني ليلة وضحاها، فقد تنقضي عدة أجيال 
في  اليومية،  تصرفاتنا  في  احلجم  بهذا  تغيير  إحداث  قبل 
هذا الكتاب تستكشف هذه املسائل بشكل أعمق ؛ ألنها 
بال ريب من األسباب األساسية لهذه املشكلة، لكن علينا 
الرئيسة  السمات  ألن  سلوكي  منظور  من  ذلك  نتناول  أن 

لطبيعتنا تؤثر في طريقة معاجلتنا لألمور املالية. 

ذهب  أين  جيدا  تفهمي  أن  تستطيعي  لم  إذا   ..  : تقول     
كل املال، فأنصحك بتدوين سجل ملصروفاتك النقدية على 
بوضوح  إنفاقك  أمناط  ما الحظت  فإذا  أشهر،  مدى بضعة 
يزيد  كي  اإلنفاق  خلفض  استراتيجية  وضع  عليك  سهل   ،

لديك الفائض في نهاية الشهر. 

   تأليــف :   كيفن ميرفي  . 
للعلوم  األكادميية  الدار   / اخلزامى  احلكم  عبد    : الناشـر     

.  2009 –
جتد في هذا الكتاب :

ومناهج  الطبية  بالعقاقير  العالج  حول  املعلومات  أحدث    •
عالجية أخرى. 

االنفعالية  السلوكيات  أعماق  إلى  النفسية  البصيرة     •
وكيفية تناولها.

 (  ADD أعراض  ترويض  كيفية  حول  واإلرشادات  النصائح    •
التشتت وعد تركيز االنتباه ( وحتسني املهارات السلوكية.

•  استراتيجيات التكيف مع ADD وأسرهم حول كل شيء 
العملية  املداخل  أن يفهموه من خالل سلسلة من  يريدون 
 ( ADD  والتي تتركز حول  للعيش بصورة جيدة مع أعراض 

الغفلة – اإلفراط في النشاط – االندفاعية ( 
من  يعانون  الذين  األفراد  أجل  من  كتب  أنه  من  بالرغم    •
أطباء   ( املهنيني  لآلباء  قيم  مرجع  فإنه  التشتت،  اضطرابات 

ونفسانيني ( األخوة واألخوات، وأيضا أصحاب العمل . 
خمس خطوات لالحتفال بنجاحك: 

1.  ال تفقد مطلقا رؤية اجنازاتك. 
واحدة  في  رغبتك  وأشبع  املالئمة  باملكافآت  قائمة  جهز    .2

عندما حتقق هدفا أو تنهي مهمة كبيرة .
3.  اعتقد في أنك تستحق أن تكافأ. 

4.  اعتبر العقبات التي في طريقك فرصا للنمو.
5.  ركز على اجلانب الدائن في حياتك وليس في اجلانب املدين.

عرض كتب

29

  أحمد الزيود - قسم املعاجلة الفنية
28
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خواطرالبيزرة

كلمات من مجر
لقد أخطأت !!

)لقد أخطأت( لك أن تقرأها بتاء اخملاطب ، ولك أن تقرأها بتاء الفاعل، فكّل 
عنده  والكل  أخطاء.  منا  تصدر  ساعة  كل  ورمبا  يوم  وكل  شهر  وكل  عام، 
اليقني أن هذا من طبع البشر “كل بني آدم خّطاء”، إلى هنا يبدو األمر طبيعياً، 
الكلمات،  هذه  أخط  التي جعلتني  هي  األخطاء  مع  تعاملنا  ولكن طريقة 

فاستوقفتني من املواقف واملشاهد ثالث جمرات: 

اجلمرة األوىل : 
أيقنا بأننا ال محالة نقع في اخلطأ، وعلى الرغم من ذلك فإنه إذا سمعنا أحداً 
يصرح لنا بأننا أخطأنا أو حتى يلمح تلميحاً ولو دون قصد، فإننا نبادر لنشر 
أسلحة الدفاع عن النفس التي ال تلبث أن تتبعها أسلحة الهجوم الشامل، 
كل ذلك قبل أن نفكر في صحة االتهام، الذي لو ثبت، فإنه ال يعدو عن كونه 

من طبيعة البشر، فهل يا ترى نغضب إذا قيل لنا : أنتم بشر؟!!

اجلمرة الثانية : 
حينما يقع شخص في اخلطأ يبدأ معه موسم الصيد، صيٌد في املاء العكر، 
شخص  على  أنظارنا  فتتركز  الفريسة،  في  للوقوع  فرصة  سنحت  فقد 
اخملطئ، ونتجاهل أن مقصودنا تصحيح اخلطأ، ورمبا لو كان اخملطئ شخصاً 

آخر لقلنا :

حبيٌب على ما كان منه حبيُب أساء فزادته اإلساءُة حظوًة  

ومن أين للوجـِه املليِح ذنــوُب يعدُّ علّي العاذلوَن ذنوبـــهُ 

أسامة  مع  تعامل  كيف  وسلم-  عليه  اهلل  صلى   - اهلل  رسول  إلى  انظروا 
حينما أخطأ فقتل أحد املشركني بعد أن قال ال إله إال اهلل، لم يلتفت إلى 
، ولكنه التفت إلى  شخص أسامة - رضي اهلل عنه- مع أنه احلبُّ ابن احلِبِّ
اخلطأ نفسه، وركز عليه تركيزاً شديداً، فقال له: »أََفال َشَقْقَت َعْن َقلِْبِه َحتَّى 
تَْعلََم أََقالََها أَْم ال «. يقول أسامة رضي اهلل عنه : َفَما زَاَل يَُكرِّرَُها َعلَيََّ َحتَّى 

مَتَنَّْيُت أَنِّي أَْسلَْمُت يَْوَمِئٍذ.

اجلمرة الثالثة: 
ينبغي  ال  هذا  ومثل  النظر،  وجهات  في  االختالف  باب  من  اخلطأ  يكون  قد   
احلق  لنا  احلالة  وفي هذه  بّيناً،  اخلطأ ظاهراً  يكون  وقد  األخطاء،  يَُعّد من  أن 
فال  احلسنة.  واملوعظة  واحلكمة  اللنّي،  باألسلوب  اخلطأ  وبيان  االعتراض  في 

إشكال في ذلك.

ولكن اإلشكال يقع حينما نشق القلوب، ونخرج ما فيها من النيات، وجنزم 
بأن املقصود من اخلطأ اإلساءة، وأنه متعمد، ونكاد نحلف على ذلك األمَيان 

املغلظة!!

ما  على  نطلع  أن  لنا  أين  من  ولكن  عليه،  اطلعنا  اخلطأ حينما  عرفنا  لقد 
تخفي  ما  يعلم  الذي  الغيوب،  عالم  خصائص  من  ذلك  أليس  القلوب؟  في 
الصدور؟!، أال ينبغي لنا أن نستحي حينما ننازع اهلل تعالى في علم الغيب؟! 

فلنأخذ بالظاهر، فإن اهلل تعالى كفانا السرائر.

بالتحريش  رضي  أرضنا،  في  يعبد  أن  يئس  حينما  الشيطان  أن  نعلم  ألم 
بيننا؟! احلق أحق أن يتبع، ولو كان قبضا على جمر.

ماذا تعرف عن البيزرة؟! 
الصيد  إلى  اهتدى  من  أول  هي  كانت  األمم  من  ما  أمة  أن  اجلزم  ميكن  ال   
باجلوارح. لكن من الثابت أن هذا الفن بدأ على شكل مهارة بدائية ظهرت 
مع اعتماد اإلنسان على الصيد مصدرًا للرزق ثم ارتقت هذه املهارة إلى أن 
صارت فًنا قائًما بذاته عند العرب وغيرهم من األمم األخرى. وتذكر املصادر 
أن أغلب من مارس هذا الفن بوصفه فًنا ومتعة اخللفاء والسالطني واألمراء 

والوجهاء، وبازدهار هذا الفن، 
به؛  املتعلقة  احلرف  ازدهرت 
والبائعني  املدربني  فنشأت حرف 
الذين يعملون في بيع أدوات البيزرة 
ْستبان،  والدُّ الصقر(،  )بُرُْقع  كالكمة 
واخلريطة )جراب البازيار( واألجراس وغيرها. 
ولم يقتصر هذا الفن على بلد دون آخر من البلدان العربية من أقصى 
الشرق إلى بالد األندلس، وأصبح لهذا الفن أصوله وقواعده، من ذلك ما 
سماه أهل املشرق الزمام أو ما سماه األندلسيون خطة يشرف عليها 
رئيس البيازرة أو أمير شكار، كما كانت للبيازرة أحياء خاصة بهم؛ ففي 

األندلس تسمى أحياء البيازين وفي مصر حارة البيازرة.
والَبْيزَرَُة فن َقْنص الطيور واحليوانات باجلوارح. وتسّمى أحيانًا الَبْذدرة. ويطلق على الشخص الذي ميارس هذا النوع من 
الفن اسم البازيار. والبيزرة كانت وال تزال هواية ُشغف بها امللوك والسالطني واألمراء ووجهاء القوم سواء في الغرب أو 
الشرق. وقد بدأ هذا الفن على األغلب في الشرق وانتقل منه إلى الغرب. فقد عرفها الصينيون والفرس منذ أكثر من 
خ لدى العرب في املاضي أن أول من مارس القنص بالبزاة والشواهني الروم، وأول من قنص بالصقور  3000 عام. وقد ترسَّ
العرب، وأول من قنص بالعقبان أهل املغرب، ومن ثم جاء قولهم “البازي أعجمي، والصقر عربي والكالب للصعاليك 
والفتيان”. وقالوا: إن أول من َضّرى )دّرب اجلارح للصيد ليكون ضاريًا( الصقور من العرب احلارث بن معاوية بن ثور. وقد ورد 
في القرآن ما يشير إلى أن العرب كانوا يعرفون تعليم اجلوارح قبل اإلسالم، وذلك قوله تعالى: )وما َعلَّْمُتم من اجلوارح 

ُمَكلِّبني( املائدة: 4 ، )املُكلِّب. مؤدِّب اجلوارح(. 
وقد صّنف العرب العديد من املؤلفات في هذا الفن، تناولت أصناف اجلوارح وألوانها 
وعالجها  وأمراضها  وطبائعها  منها  نوع  كل  وتَْضرية  ورديئها  وَجيِّدها  وأجناسها 
وإضمارها. ومن جملة ما ُكتب عن فن البيزرة كتاب الكافي في البيزرة لعبد الرحمن 
البلدي )حوالي 576هـ، 1180م(، وكتاب اجلوارح لعبد اهلل البازيار، واملنصوري في 
البيزرة ) 645هـ، 1247م(. ومن الكتب احلديثة في هذا الفن كتاب رياضة الصيد 

بالصقور للشيخ زايد آل نهيان،كانت فصوله على النحو اآلتي: 
الفصل األول : تاريخ الصيد وآدابه وحكم الشرع فيه.

الفصل الثاني : الصيد والتدريب في دولة اإلمارات.
الفصل الثالث : أنواع الصقور املعروفة في املنطقة.

الفصل الرابع : األمراض التي تصيب الصقور وعالجها.
الفصل اخلامس : احلبارى.

الفصل السادس : شعر الطرد في البادية.
 ------------------------

* انظر املوسوعة العربية، مادة )بيزرة(.

دائرة النجاح
مييز  الذي  ما  األحيان  من  كثير  في  مسامعكم  على  طرح  هل 
أشخاصاً أكثر من غيرهم؟ سؤال يكمن في مدلوله الكثير ولكن 
هؤالء  أن  في  اإلجابة  وتكمن  صعبة؟  أم  سهلة  عنه  اإلجابة  هل  
التخطيط  التفكير وفي  يأخذون وقتهم في  الناجحني  األشخاص 
ملستقبل حياتهم بحيث يكون لديهم تصور شامل حلياتهم كيف 
ستكون؟ ومن أجل أن تكون دائرة النجاح واضحة املعالم يجب أن 

نضع أمامنا أربع خطوات مهمة :

من  االستفادة   4- النتائج  معرفة   3- التنفيذ   -  2 التخطيط   1-
النتائج

و نحن  اآلن أمام عتبة نهاية عام واستقبال عام جديد وقد مر علينا 
أسئلة  نضع  أن  علينا  يجب  لكن  حزينة  وأخرى  جميلة  بذكريات 

بسيطة تكون مفتاح بداية العام القادم وهي :

نقاط  هي  ما   3- قوتي؟  موضع  أين   2- اآلن؟  هو  أين  موقعي   1-  
الضعف لدي؟ 

أن  حاول  الثالث  األسئلة  هذه  من  سؤال  كل  جواب  تعرف  أن  بعد 
تكتب في ورقة أهدافك لهذه السنة اجلديدة واجعلها على شكل 

نقاط كالتالي :

 -1 ماذا أريد أن أحقق هذه السنة؟ -2 ماذا أريد في السنوات اخلمس 
القادمة؟ -3 ما هو طموحي؟

بعد ذلك ضع ما كتبت في درج مكتبك اخلاص و احتفظ به للعام 
القادم و ارجع إليه في نهاية العام لترى هل حققت أهدافك؟ وهل 

تكون هذه السنة مدخالً ملستقبلك؟

وليكن شعارك لهذا العام “ األفعال هي التي تتكلم أغلى وأعلى 
من الكلمات” 

عماد السعدي
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خواطرالبيزرة

كلمات من مجر
لقد أخطأت !!

)لقد أخطأت( لك أن تقرأها بتاء اخملاطب ، ولك أن تقرأها بتاء الفاعل، فكّل 
عنده  والكل  أخطاء.  منا  تصدر  ساعة  كل  ورمبا  يوم  وكل  شهر  وكل  عام، 
اليقني أن هذا من طبع البشر “كل بني آدم خّطاء”، إلى هنا يبدو األمر طبيعياً، 
الكلمات،  هذه  أخط  التي جعلتني  هي  األخطاء  مع  تعاملنا  ولكن طريقة 

فاستوقفتني من املواقف واملشاهد ثالث جمرات: 

اجلمرة األوىل : 
أيقنا بأننا ال محالة نقع في اخلطأ، وعلى الرغم من ذلك فإنه إذا سمعنا أحداً 
يصرح لنا بأننا أخطأنا أو حتى يلمح تلميحاً ولو دون قصد، فإننا نبادر لنشر 
أسلحة الدفاع عن النفس التي ال تلبث أن تتبعها أسلحة الهجوم الشامل، 
كل ذلك قبل أن نفكر في صحة االتهام، الذي لو ثبت، فإنه ال يعدو عن كونه 

من طبيعة البشر، فهل يا ترى نغضب إذا قيل لنا : أنتم بشر؟!!

اجلمرة الثانية : 
حينما يقع شخص في اخلطأ يبدأ معه موسم الصيد، صيٌد في املاء العكر، 
شخص  على  أنظارنا  فتتركز  الفريسة،  في  للوقوع  فرصة  سنحت  فقد 
اخملطئ، ونتجاهل أن مقصودنا تصحيح اخلطأ، ورمبا لو كان اخملطئ شخصاً 

آخر لقلنا :

حبيٌب على ما كان منه حبيُب أساء فزادته اإلساءُة حظوًة  

ومن أين للوجـِه املليِح ذنــوُب يعدُّ علّي العاذلوَن ذنوبـــهُ 

أسامة  مع  تعامل  كيف  وسلم-  عليه  اهلل  صلى   - اهلل  رسول  إلى  انظروا 
حينما أخطأ فقتل أحد املشركني بعد أن قال ال إله إال اهلل، لم يلتفت إلى 
، ولكنه التفت إلى  شخص أسامة - رضي اهلل عنه- مع أنه احلبُّ ابن احلِبِّ
اخلطأ نفسه، وركز عليه تركيزاً شديداً، فقال له: »أََفال َشَقْقَت َعْن َقلِْبِه َحتَّى 
تَْعلََم أََقالََها أَْم ال «. يقول أسامة رضي اهلل عنه : َفَما زَاَل يَُكرِّرَُها َعلَيََّ َحتَّى 

مَتَنَّْيُت أَنِّي أَْسلَْمُت يَْوَمِئٍذ.

اجلمرة الثالثة: 
ينبغي  ال  هذا  ومثل  النظر،  وجهات  في  االختالف  باب  من  اخلطأ  يكون  قد   
احلق  لنا  احلالة  وفي هذه  بّيناً،  اخلطأ ظاهراً  يكون  وقد  األخطاء،  يَُعّد من  أن 
فال  احلسنة.  واملوعظة  واحلكمة  اللنّي،  باألسلوب  اخلطأ  وبيان  االعتراض  في 

إشكال في ذلك.

ولكن اإلشكال يقع حينما نشق القلوب، ونخرج ما فيها من النيات، وجنزم 
بأن املقصود من اخلطأ اإلساءة، وأنه متعمد، ونكاد نحلف على ذلك األمَيان 

املغلظة!!

ما  على  نطلع  أن  لنا  أين  من  ولكن  عليه،  اطلعنا  اخلطأ حينما  عرفنا  لقد 
تخفي  ما  يعلم  الذي  الغيوب،  عالم  خصائص  من  ذلك  أليس  القلوب؟  في 
الصدور؟!، أال ينبغي لنا أن نستحي حينما ننازع اهلل تعالى في علم الغيب؟! 

فلنأخذ بالظاهر، فإن اهلل تعالى كفانا السرائر.

بالتحريش  رضي  أرضنا،  في  يعبد  أن  يئس  حينما  الشيطان  أن  نعلم  ألم 
بيننا؟! احلق أحق أن يتبع، ولو كان قبضا على جمر.

ماذا تعرف عن البيزرة؟! 
الصيد  إلى  اهتدى  من  أول  هي  كانت  األمم  من  ما  أمة  أن  اجلزم  ميكن  ال   
باجلوارح. لكن من الثابت أن هذا الفن بدأ على شكل مهارة بدائية ظهرت 
مع اعتماد اإلنسان على الصيد مصدرًا للرزق ثم ارتقت هذه املهارة إلى أن 
صارت فًنا قائًما بذاته عند العرب وغيرهم من األمم األخرى. وتذكر املصادر 
أن أغلب من مارس هذا الفن بوصفه فًنا ومتعة اخللفاء والسالطني واألمراء 

والوجهاء، وبازدهار هذا الفن، 
به؛  املتعلقة  احلرف  ازدهرت 
والبائعني  املدربني  فنشأت حرف 
الذين يعملون في بيع أدوات البيزرة 
ْستبان،  والدُّ الصقر(،  )بُرُْقع  كالكمة 
واخلريطة )جراب البازيار( واألجراس وغيرها. 
ولم يقتصر هذا الفن على بلد دون آخر من البلدان العربية من أقصى 
الشرق إلى بالد األندلس، وأصبح لهذا الفن أصوله وقواعده، من ذلك ما 
سماه أهل املشرق الزمام أو ما سماه األندلسيون خطة يشرف عليها 
رئيس البيازرة أو أمير شكار، كما كانت للبيازرة أحياء خاصة بهم؛ ففي 

األندلس تسمى أحياء البيازين وفي مصر حارة البيازرة.
والَبْيزَرَُة فن َقْنص الطيور واحليوانات باجلوارح. وتسّمى أحيانًا الَبْذدرة. ويطلق على الشخص الذي ميارس هذا النوع من 
الفن اسم البازيار. والبيزرة كانت وال تزال هواية ُشغف بها امللوك والسالطني واألمراء ووجهاء القوم سواء في الغرب أو 
الشرق. وقد بدأ هذا الفن على األغلب في الشرق وانتقل منه إلى الغرب. فقد عرفها الصينيون والفرس منذ أكثر من 
خ لدى العرب في املاضي أن أول من مارس القنص بالبزاة والشواهني الروم، وأول من قنص بالصقور  3000 عام. وقد ترسَّ
العرب، وأول من قنص بالعقبان أهل املغرب، ومن ثم جاء قولهم “البازي أعجمي، والصقر عربي والكالب للصعاليك 
والفتيان”. وقالوا: إن أول من َضّرى )دّرب اجلارح للصيد ليكون ضاريًا( الصقور من العرب احلارث بن معاوية بن ثور. وقد ورد 
في القرآن ما يشير إلى أن العرب كانوا يعرفون تعليم اجلوارح قبل اإلسالم، وذلك قوله تعالى: )وما َعلَّْمُتم من اجلوارح 

ُمَكلِّبني( املائدة: 4 ، )املُكلِّب. مؤدِّب اجلوارح(. 
وقد صّنف العرب العديد من املؤلفات في هذا الفن، تناولت أصناف اجلوارح وألوانها 
وعالجها  وأمراضها  وطبائعها  منها  نوع  كل  وتَْضرية  ورديئها  وَجيِّدها  وأجناسها 
وإضمارها. ومن جملة ما ُكتب عن فن البيزرة كتاب الكافي في البيزرة لعبد الرحمن 
البلدي )حوالي 576هـ، 1180م(، وكتاب اجلوارح لعبد اهلل البازيار، واملنصوري في 
البيزرة ) 645هـ، 1247م(. ومن الكتب احلديثة في هذا الفن كتاب رياضة الصيد 

بالصقور للشيخ زايد آل نهيان،كانت فصوله على النحو اآلتي: 
الفصل األول : تاريخ الصيد وآدابه وحكم الشرع فيه.

الفصل الثاني : الصيد والتدريب في دولة اإلمارات.
الفصل الثالث : أنواع الصقور املعروفة في املنطقة.

الفصل الرابع : األمراض التي تصيب الصقور وعالجها.
الفصل اخلامس : احلبارى.

الفصل السادس : شعر الطرد في البادية.
 ------------------------

* انظر املوسوعة العربية، مادة )بيزرة(.

دائرة النجاح
مييز  الذي  ما  األحيان  من  كثير  في  مسامعكم  على  طرح  هل 
أشخاصاً أكثر من غيرهم؟ سؤال يكمن في مدلوله الكثير ولكن 
هؤالء  أن  في  اإلجابة  وتكمن  صعبة؟  أم  سهلة  عنه  اإلجابة  هل  
التخطيط  التفكير وفي  يأخذون وقتهم في  الناجحني  األشخاص 
ملستقبل حياتهم بحيث يكون لديهم تصور شامل حلياتهم كيف 
ستكون؟ ومن أجل أن تكون دائرة النجاح واضحة املعالم يجب أن 

نضع أمامنا أربع خطوات مهمة :

من  االستفادة   4- النتائج  معرفة   3- التنفيذ   -  2 التخطيط   1-
النتائج

و نحن  اآلن أمام عتبة نهاية عام واستقبال عام جديد وقد مر علينا 
أسئلة  نضع  أن  علينا  يجب  لكن  حزينة  وأخرى  جميلة  بذكريات 

بسيطة تكون مفتاح بداية العام القادم وهي :

نقاط  هي  ما   3- قوتي؟  موضع  أين   2- اآلن؟  هو  أين  موقعي   1-  
الضعف لدي؟ 

أن  حاول  الثالث  األسئلة  هذه  من  سؤال  كل  جواب  تعرف  أن  بعد 
تكتب في ورقة أهدافك لهذه السنة اجلديدة واجعلها على شكل 

نقاط كالتالي :

 -1 ماذا أريد أن أحقق هذه السنة؟ -2 ماذا أريد في السنوات اخلمس 
القادمة؟ -3 ما هو طموحي؟

بعد ذلك ضع ما كتبت في درج مكتبك اخلاص و احتفظ به للعام 
القادم و ارجع إليه في نهاية العام لترى هل حققت أهدافك؟ وهل 

تكون هذه السنة مدخالً ملستقبلك؟

وليكن شعارك لهذا العام “ األفعال هي التي تتكلم أغلى وأعلى 
من الكلمات” 

عماد السعدي
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عالقتي بالشيخ جمعة الماجد 
9 ٩

 صياما مقبوال
بان كي مون 

 المستشفيات مصدر وباء 

 الجامعة المختلطة في السعودية  نقطة تفتيش..! 

عدنان فرزات

 أميركا ناجي مندلق! 
حنان الهاجري

 عالقتي بالشيخ جمعة الماجد 
د. سعود محمد العصفور

يعقوب يوسف العمر

مزيد مبارك املعوشرجي عروب السيد يوسف الرفاعي

 افــــضــــل حـــــل لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــجـــوع 
ـــم، هـــو ان يـــضـــرب الــجــائــعــون  ـــعـــال فـــي ال
عـــن الـــطـــعـــام!.. هـــذا املـــبـــدأ يــشــبــه الحملة 
الـــتـــي اطــلــقــتــهــا االمـــــم املـــتـــحـــدة قــبــل ايـــام 
تــحــت شــعــار «مــلــيــار مـــن اجـــل مــلــيــار».. 
ويقصدون به جمع مليار دوالر من اجل 
مليار جائع حول العالم، على الرغم من ان 
االحصائيات تشير الى ان عدد الجوعى 
ــكــن يــبــدو ان  الـــيـــوم يــفــوق هـــذا الـــرقـــم، ول
نحبهم  سيقضون  املليار  على  الزائدين 
االممية،  املعونات  تصلهم  ان  قبل  جوعا 

لذلك لم يحسبوهم!
الــحــمــلــة اطــلــقــت عــلــى شبكة االنــتــرنــت 
االفــــراد، كون  املـــال مــن  وتستهدف جمع 
الحكومات اما بخيلة واما افلست بسبب 
االزمــــــة االقـــتـــصـــاديـــة.. وطـــلـــب اصــحــاب 
الحملة مــن املــســؤولــني فــي االمـــم املتحدة 
االمتناع عن الطعام ليوم واحد، واستجاب 
بــان كــي مــون وصـــام يــومــا عــن الــطــعــام.. 
«صياما مقبوال». وحبذا لو طلب القائمون 
االشــخــاص  مــن بعض  الحملة  هــذه  على 
الـــصـــوم لــيــوم كــامــل عـــن الــكــافــيــار، وهــو 
بال شك طلب قاس وصعب، ولكن هؤالء 
«الـــكـــافـــيـــاريـــني» مـــن املـــؤكـــد ســيــكــونــون 
سعداء كونهم يضحون من اجل البطون 

التي تتضور املا وخواء.
ــتــي تــقــام مــنــذ زمـــن بعيد  الــحــمــالت ال
وحـــتـــى يــومــنــا هــــذا ضـــد الـــجـــوع لـــم تــأت 
بنتيجة تذكر، فالفقير ازدادت رقع ثيابه 
الــذيــن  عــــدا  مـــا   - ثــيــابــه  ازدادت  والــغــنــي 
تــخــســف الــبــورصــة الــعــاملــيــة بــهــم االرض 
- وهــــذا الــفــشــل نــاجــم عـــن ان املــتــبــرعــني 
االقتصادية  الطريقة  يستخدمون  دائما 
ـــجـــائـــع ســمــكــة  الـــتـــي تــقــضــي بـــاطـــعـــام ال
بـــدل ان تــعــلــمــه الــصــيــد. فــاالفــضــل لــهــذه 
زراعية  بها مشاريع  تشيد  ان  التبرعات 
املناطق  اصــحــاب  بها  ليعمل  وصناعية 
توقيفهم في  يتم  ان  الفقيرة عوضا عن 
منهم يحمل صحنه  كــل  طــويــل،  طــابــور 
بــانــتــظــار مــلــعــقــة مـــن قــــدر طــعــام بحجم 
فــوهــة بــركــان، وهــم يـــرون هــذا الــقــدر ملرة 
واحـــــــدة، ريــثــمــا تـــغـــادر وســـائـــل االعــــالم 
اغراضهم  القدر  اصحاب  فيلملم  املكان، 
املنظمات  هــذه  بعض  ويــنــصــرفــون.. الن 
غــالــبــا مــا تــســتــخــدم الــتــبــرعــات الغـــراض 
على  الكاميرا  فتسلط  االعالمية،  الدعاية 
طفل تحول الى شبح من الجوع واملرض، 
لتسقط  وتظهر صــورتــه وهــو فاغر فمه 

فيه قطرة دواء!
الـــعـــالـــم غــيــر منطقي  يـــبـــدو  واحـــيـــانـــا 
وفاقدا لصوابه، ومتناقضا في تصرفاته 
انــســانــي، هناك  الـــال  الــجــوع  فمقابل هـــذا 
شـــعـــوب تـــتـــراشـــق بــالــطــمــاطــم والــفــاكــهــة 
ضــمــن مــهــرجــانــات شــعــبــيــة، وهــنــاك من 
يــلــقــي نــظــرة عــلــى الـــخـــروف وهـــو مكتف 
فــي «املــنــســف» ثــم يــلــقــي بــالــبــاقــي لقطط 
الــــحــــاويــــات.. وهـــنـــاك امــــــوال تــنــفــق على 
الــــحــــروب، وهـــنـــاك مـــن يــمــســك بــطــنــه من 

الضحك وآخر يمسكه من الجوع.
هناك دول فقيرة بنفطها مثل العراق، 
بــاريــس،  مــثــل  بسياحتها  غنية  واخــــرى 
وهــنــاك اطــفــال يسمون اطــفــال الــشــوارع، 
وهــنــاك اطــفــال االنــابــيــب.. وهــنــاك بوفيه 

مفتوح وهناك فم مفتوح.. 
«بـــرنـــامـــج الــــغــــذاء الـــعـــاملـــي» اعـــلـــن عن 
حاجته الى ٦٫٧ مليارات دوالر للمساعدة 
لم  لكنه  اكثر من مليار جائع،  اطعام  في 
يجمع حتى اآلن ســوى ٢٫٩ مليار دوالر، 
هذا - طبعا - عدا تكاليف الوجبة التي تم 
صامه  الـــذي  الــيــوم  بسبب  ثمنها  توفير 

بان كي مون.
 farzat11@hotmail.com

 تذكروا اسم هذا الرجل جيدا..ناجي مندلق.
بعد مرور عقود طويلة منذ وصول أهم قوافل 
االميركية  املتحدة  الواليات  إلى  العرب  املهاجرين 
في  وذلــك  العظيمة»،  «بالهجرة  يسمى  ما  ضمن 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، 
الجديدة  أن يرسخ قدمه على األرض  قرر عربي 
بثبات معلنا انه جزء من الوطن االميركي الجديد 
وليس مجرد زائر عابر على اميركا الوطن املؤقت، 
بل انه قد أتى ليبقى. هذا الرجل هو ناجي مندلق، 
مــؤســس أول مــســرح عــربــي فــي امــيــركــا. ال أذكــر 
انني شعرت ولو ملرة واحدة بالفخر لكوني عربية 
أخــيــرا، عندما  إال  امــيــركــا منذ سنني  فــي  تعيش 
أنــا مسافرة  حــزمــت حقيبتي وقــلــت ألصــدقــائــي 
تأكدوا  أن  وبعد  مسرحية.  ملشاهدة  مليتشيغان 
انني جادة، أبدى هؤالء استغرابهم حاجة السفر 
الى خارج نيويورك أم املسرح ملشاهدة مسرحية! 
ستأتي  املشاهدة  يستحق  مسرحي  إنتاج  فكل 
عــروضــه آجـــال أم عــاجــال الـــى نــيــويــورك. عــذري 
كان أن «أم حسني» تسكن في ديربورن وأريد أن 
أزورها. وأم حسني هي الشخصية التي ابتدعها 
مندلق في عام ١٩٩٤ بالصدفة، وصارت أشهر من 
نار على علم في أوساط العرب االميركيني أخيرا 
بمباركة «اليوتيوب». أم حسني التي يؤدي دورها 
الجنوب  امــرأة عربية مهاجرة من  مندلق بنفسه 
الظل  خفيفة  ولكنها  الــلــســان  سليطة  الــلــبــنــانــي، 
يجتمع حولها الجميع من أهل وجيران وأصدقاء. 
أتــحــاور مع ناجي مندلق  أيــام قليلة جلست  قبل 
الجديدة  بــدء عــرض مسرحيته  قبل ساعات من 
«شوف الواوا وين» على مسرح فورد في ديربورن، 
مستقر أكبر جالية عربية في اميركا، فاكتشفت 
أن الرجل ال يدرك حجم اإلنجاز الذي حققه ألبناء 
متواضع  إنــســان  هــو  ربما  أو  نتائجه!  أو  جلدته 
فــقــط وال يــريــد الــتــبــاهــي. مــســرح أجــيــال الــحــرب 
الذي أسسه مندلق قبل عشرين سنة عندما كان 
لم  الذين  للعرب  اليوم مصدر فخر  طالبا، أصبح 
تعد تلصق بهم سوى تهمتي اإلرهاب والتطرف، 
خصوصا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. 
وتـــزامـــن حــــدث تــحــول اســــم املـــســـرح مـــن أجــيــال 
الحرب إلى أجيال فقط، مع نضج وازدهار املجتمع 
الجديد من  الجيل  فــي ديــربــورن وظــهــور  العربي 
بلغوا سن  الذين  املهاجرين  أبناء  من  املتحدرين 
الكثير منهم يتابع مسرحية  اآلن، ورأيــت  الرشد 
ناجي الجديدة رغم أن بعضهم ال يتحدث العربية. 
عــنــدمــا بــــدأت املــســرحــيــة بــالــنــشــيــديــن الــوطــنــيــني 
االميركي واللبناني ذهلت مما حدث. فقد انتصب 
الجميع من نساء ورجال وأطفال في املسرح الذي 
حجزت مقاعده بالكامل لغناء كلمات النشيدين، 
واالبــتــســامــة تعلو وجــوهــهــم. أدركــــت فـــورا انني 
أمــــام عـــرب آخـــريـــن، مــخــتــلــفــني عـــن أولـــئـــك الــذيــن 
أراهــم في منهاتن، يتفادون بعضهم بعضا كما 
أولئك  أو  الخنازير.  إنفلونزا  مــرض  اآلن  نتفادى 
الذين يتفننون في اصطياد  من سكان بروكلني 
أبناء جلدتهم في معامالت تجارية مضروبة، أو 
التي  العربية  واملطاعم  املتاجر  حيث  كوينز،  في 
تبيع زبائنها جبنا ولحما منتهيي الصالحية! أو 
شخصية  املصيدة!  في  وقعوا  كفئران  تعاملهم 
التي  عــلــيــوي»  «أم  بشخصية  شبيهة  حسني  أم 
النمش،  عبدالعزيز  املــرحــوم  الفنان  يؤديها  كــان 
وموهبة ناجي التمثيلية ال تقل عن تلك التي كان 
يتمتع بها املرحوم النمش. قال لي مندلق ان بعض 
قبل،  مــن  فــي حياته  لــم يدخل مسرحا  جمهوره 
واحــدا  أن سمعت  الــى  قليال  يبالغ  أنــه  واعــتــقــدت 
في  متقدمة  لسيدة  يقول  املسرحية  من جمهور 
العمر وهما في طريقهما للوصول الي مقعديهما 
نــانــا»!  ناجي مندلق،  يــا  «والــلــه ودخلتي سينما 
اســم تــذكــروه  جيدا، ألنــه يستحق منا أن نحييه 
الجمال  الــعــرب ينتجون  أن  مــا فعله إلثــبــات  على 
«أم حسني»  للتعرف على  القنابل فقط.  أيضا ال 
والتمتع بقفشاتها يمكن البحث عن مشاهد من 
مسرحيات «أجيال» في موقع اليوتيوب عبر كتابة 
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   بحثُت عن ماجد فوجدتك ماجدًا
  تكلفُت عناء ووجدتك لي سابقًا
  شّمرُت ذراعي وظننتها الحقًا
  ووددُت لو كنُت لذراعك سائقًا

العالقات  دنيوية على مستوى  بــصــداقــات  يفخر  اإلنــســان  كــان  إذا   
البشرية، فحق له أن يفتخر ويفاخر في عالقة متميزة وطيدة مع شخص 

يختلف عن جملة البشر الذين يلهثون وراء مصالح دنيوية فحسب.
الشيخ جمعة املاجد صديقي العزيز، ووالــدي الذي وجدت فيه حنان 
التكلف  من  الخالية  اإلنسانية  في مصلحة  يسطر  تميز  لكل  الشغوف 
وحب الظهور،  فقد عملنا معًا في صمت العاشقني للتراث، الراغبني في 

حفظ مكنونه وإبراز ذخائره دون النظر ملصالح آنية.
أعــرفــه مــن عــشــر ســنــوات مــضــت، مــذ كــنــت عــلــى رأس إدارة تعنى 
باملخطوطات جمعًا وحفظًا وصيانة ونشرًا، وكانت بدايتنا مثالية في كل 
مضامينها، وأثمرت هذه العالقة وتعززت بإهدائه جهازه املبدع الخاص 
بترميم املخطوطات، وكنا الدولة األولى خليجيًا التي أهديت هذا الجهاز،  
ثم كان تدريب العاملني في اإلدارة عن طريق تفضله ببعث خبيره املبدع 
األستاذ الدكتور بسام داغستاني الذي أضاف تميزًا ال أجد من الكلمات 

ما أعبر به عن جودة صنيعه، وروعة إبداعه.
إن جاذبية الشيخ جمعة املاجد تكمن في عفويته، وصدق نيته التي 

تأسرني في كل موقف لي معه، وكل عمل نعمل به معًا.
ال أذكــره إال بخير الثناء، وأنــا لسانه الناطق في كل محفل أحضره، 
أشيد بما صنع وأبدع لهذه األمة العربية اإلسالمية من خير عميم، ال أجد 
في عالم اليوم مثيًال له في صدق النية، وحسن اإلقبال على العمل الدؤوب 

لخير اإلنسانية جمعاء.
وحسبي منه صديقًا وفيًا ال ننقطع أبد األيام عن تواصل غير مرهون 
بطلب،  وال مؤطر بحاجة دنيوية زائلة،  بل تواصلنا خالل هذه العالقة 
من أجل الوقوف على ما أنجزناه من أعمال تصب في صالح جمع التراث 

وتوظيفه بصورة تحفظ لألجيال القادمة حظها منه.
أخرجنا الكثير،  وحفظنا الكثير، ونحن في مسيرة ال تنقطع بمشيئة 
في  جامحة  رغبة  عنه،  نحيد  ال  وهدفنا  واملخطوطات،  الوثائق  من  الله 
ونتوق  نفهمها  بتنا  ومــســاقــات  معطيات  وفــق  والتعامل  ـــذات،  ال نــكــران 

إتقانها.
عــالقــتــي بــالــشــيــخ جمعة املــاجــد تــفــرز بــني فــتــرة وأخــــرى عــن جمال 
التبادلية  الزيارات  وترتيب  التخصص،  أهل  البشرية في جمع  العالقات 
للقائمني على املراكز الحافظة لكنوز التراث، بما يحقق التواصل املنشود 

بصورة تضمن حفظ التراث واستغالله بصورة مثلى.
عالقتنا هي مثالية في تواصل أبناء الخليج الواحد، ويكفينا أن نعطي 
صورة لبلدينا أننا سفراء التجرد في صدق النية، وجدية العمل، وتكلف 

الصعاب، فــي سفر وحــضــر، وبــذل كــل نفيس فــي سبيل الــوصــول إلى 
تحصيل غاية ننشدها، ونتلذذ بها قوًال وفعًال. 

الجليل  الشيخ  لهذا  استقباًال حــافــًال  فــوجــدت  الــيــوم  وفتحت جــريــدة 
عالقة  في  متمثًال  الكويت،  وصناعة  تجارة  غرفة  خمسينية  بمناسبة 
الجابر  وطيدة بينه وبني حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد 
الصباح حفظه الله، فحمدت الله تعالى، أننا جميعًا شعبًا وقيادة نثمن 
دور الرجل األكرم الذي بذل كل نفيس ألهل الكويت أثناء الغزو الصدامي 

عليها.
أدعو مخلصًا، أن يحفظ الله هذا الشيخ الجليل، والصديق الوفي في 
نفسه وماله وذريته، ويبارك لألمة العربية اإلسالمية في أمثاله من البررة 
الذين يبذلون الخير، ويصنعون التميز في كل ناحية، وأسأله تعالى أن 
يعينني على بذل كل جهد معني له فيما يصبو إليه من غاية مؤملة، وأن 

أكون خير سفير لبلدي الذي أجد صديقي دائم الثناء له.
لهذا  أن أسطرها، عرفانًا ومحبة  لزامًا علي  هذه وقفة إخــالص أجد 
العزيز، ونحن في قادم أيام نشتاق أن نعبر عنها، أكتب هذا وقد أقفلت 
ووالــدي  وبــني صديقي  بيني  دارت  مكاملة حانية  ألنهي  هاتفي  سماعة 

الشيخ الجليل جمعة املاجد الذي ما زالت كلماته تتردد في أذني. 
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في  إقليميا  االولـــى  الكويت  ان  العاملية  الصحة  منظمة  تقول   عندما 
املــرض،  ذلــك  بسبب  الوفيات  في  والرابعة  الخنازير،  بانفلونزا  اإلصابة 
يقول بعض املسؤولني في وزارة الصحة عن هذا األمر إن الكويت أكثر 
شفافية من غيرها في هذا املوضوع، ونقول لهؤالء املسؤولني، ليست 
الــدول املتقدمة عندما تعلن عن  وزارة الصحة عندنا أكثر شفافية من 
االصابات لديها عند بداية املرض حتى اآلن، واالصابات التي لديهم لم 
تصل الى النسبة نفسها التي لدينا، قد يستغرب القارئ اذا قلت ان زيادة 
االصابة بهذا املرض تأتي من املستشفيات لدينا، أنا شخصيا اكتشفت 
هذا االمر من واقع ملموس، وإذا سأل أحد عن هذا االمر، نقول له تعال 
وننصحه  االمــيــري،  املــثــال مستشفى  وعلى سبيل  اي مستشفى  الــى 

قبل أن يأتي أن يأخذ تطعيم انفلونزا الخنازير ويضع على أنفه كماما 
للمبنى، وبمجرد دخوله  الشرقي  الباب  واقيا من االصابة، ويدخل من 
الــشــمــال فــســوف يــشــاهــد املــرضــى ومــرافــقــيــهــم وجميعهم  الـــى  لينظر 
املــصــابــون بانفلونزا  بــمــن فيهم  تــلــك االســتــراحــة  يجلس عــلــى مــقــاعــد 
الباب حتى  للتأكد من اإلصابة، فإن املنطقة من  الذين جــاءوا  الخنازير 
اذا كان  بالجراثيم  تكون منطقة موبوءة  ان  يمكن  الكهربائية  املصاعد 
احــد املــرضــى يحمل االصــابــة، وهـــذا مــا حــدث الحـــدى قــريــبــاتــي، حيث 
جــاءت مع خادمتها إذ كانت تشكو من ماء في الصدر، ولقد وضعت 
في قسم العناية وتحسنت صحتها كثيرا، لكن نفاجأ في اليوم الثاني 
بإصابتها بانفلونزا الخنازير هي وخادمتها، ولقد تبني ان حاالت كثيرة 

جاءت لعالج مرض واذا بها تصاب بمرض آخر هو انفلونزا الخنازير، 
وقريبتي هي اآلن في العزل وفي حالة حرجة جدا.

نطلب من معالي وزير الصحة ان يجعل وحدة تمريض عند مدخل 
الحوادث في كل مستشفى تقوم بعزل اي حالة يشتبه فيها في غرفة 
ــــزوار، وأنــا  خــاصــة بعيدة عــن بــاقــي املــرضــى واملــرافــقــني واملــراجــعــني وال
متأكد جدا أن املستشفيات هي اآلن أحد مصادر هذا املرض، كما يجب 
الكمامات عند  آلية حديثة مع وضع  رش تلك االماكن بمرشات تعقيم 
تموت نسبة  ان  تنتظر  الصحة ال  وزيــر  فيا معالي  املستشفى،  مدخل 
كبيرة من املواطنني ثم نقول إن لدينا شفافية أكثر من غيرنا، وما نقوله 

في النهاية، رحم الله الذين ماتوا بهذا املرض والذين سوف يموتون به. 

ـــنـــاس.. أشــعــر بــبــالــغ الــفــرح   عــلــى خـــالف بــاقــي ال
عندما أقف عند نقطة التفتيش، وبفرح أكبر عندما 
أرى الشرطي يطبق علي وعلى غيري القانون، لكن 
وجود نقاط التفتيش في الشوارع أصبح أمرا نادر 
الــحــدوث رغــم وجــود العديد مــن األمـــور التي تهدد 
األمـــن فــي الــكــويــت، فــإلــى جــانــب الــخــاليــا االرهــابــيــة 
الــنــائــمــة والــغــلــو الــســيــاســي الــــذي يـــحـــاوط املــنــطــقــة، 
أكبر  يشكل  لــلــقــانــون  الفعلي  التطبيق  غــيــاب  فـــإن 
بقنبلة  أشبه  للبلد، وهــو  الداخلي  األمــن  يهدد  عــدو 
موقوتة تنتظر االنفجار بأي لحظة بسبب الفجوات 
مواطنني  مــن  للجميع  واضــحــة  بــاتــت  الــتــي  الكبيرة 
ومــقــيــمــني يــشــعــرون بــهــا فـــي مــخــتــلــف مــؤســســات 
الــــدولــــة، مـــن مــحــســوبــيــات وتـــحـــايـــل عــلــى الــقــانــون 
وتـــهـــاون فـــي الــتــشــريــع واســتــهــتــار بــالــتــنــفــيــذ، كما 
مــا نسمعه ونــقــرأه كل  األمــن بشكل مخيف  يهدد 
املمنوعات  يوم من حــوادث وسرقات ومتاجرة في 
تزايد مستمر  باتت في  بالبلد  في مناطق مختلفة 
وتحدث بشكل أكثر تنظيما وتتزايد مع زيادة تأثير 
األزمـــة املــالــيــة الــتــي  مــازالــت تحصد مــن الضحايا، 
حــيــث بــلــغ عـــدد حــــاالت اإللـــغـــاء الــنــهــائــي لــالقــامــات 
واذونــات العمل بالنسبة للعمالة الوافدة الى الكويت 
الــشــؤون خالل  وزارة  مــن  املعلنة  التقارير  بحسب 
النصف األول من العام الحالي ١٦٨٦١حالة، وال يعتبر 
هــذا الــعــدد املعلن اكــثــر مــن رأس جبل لــالزمــة التي 
وتداعياتها  العاملية  االقتصادية  الكارثة  نجمت عن 
ممن  االكبر  القسم  ان  ذلــك  الكويتية،  الساحة  على 
أصــابــتــهــم شــظــايــا الــكــارثــة حــاولــوا احــتــواء املــوقــف 
باللجوء الى التفتيش عن فرص عمل اخرى بعوائد 
تداعيات  ان  يتقاضونه، خصوصا  كانوا  مما  أقــل 
االزمـــة اصــابــت دولــهــم، والــعــدد الحقيقي للمقيمني 
العدد  الــذيــن اصابتهم االزمـــة االقــتــصــاديــة تــجــاوز 
الى  االزمــة سيؤدي  تفاعالت  استمرار  وان  املعلن، 
املــزيــد مــن حـــاالت اإللـــغـــاء الــنــهــائــي لــالقــامــات، مما 
أسرهم  اســتــقــرار  على  مباشر  بشكل  سينعكس 
والبحث العاجل عن مصدر بديل للرزق أيا كان ذلك، 

والقبول بأي عرض كان ولو براتب أقل من السابق 
من أجل تقليل الخسائر والهروب من األمواج العاتية 

اآلتية من محيط األزمة املالية.
ونقاط التفتيش تكشف املخالف للقانون والوافد 
واملركبات  غير شرعية  البلد بصورة  في  املوجود 
األشــخــاص يملك  أحــد  أعــرف  انني  املخالفة، حيث 
٦ سنوات  ملــدة  دفترها  ولــم يجدد  ســيــارة مخالفة 
وبــاعــهــا مــؤخــرًا فــي الــســكــراب، وأعـــرف آخــر يقود 
وكثيرًا  رخصة،  دون  من  الغزو  قبل  منذ  سيارته 
للدولة  كبيرة  بمبالغ  مدين  نسمع عن شخص  ما 
الشخص  أن  إال  أمنية  قــيــود  عليه  عــن شخص  أو 
يسرح ويمرح في البلد إلى حني موعد القبض عليه، 
الــبــلــد إلـــى أن يحصل املبلغ  ويــكــون وقــتــهــا خـــارج 
ويرفع القيد عنه بطريقة ما ويعود مجددًا إلى البلد 

أو أن يموت هناك.
إن وجـــــــود نــــقــــاط الـــتـــفـــتـــيـــش بـــشـــكـــل مــســتــمــر 
بل هو  القلق  املناطق ال يخلق  وعشوائي بمختلف 
صمام ألمن البلد.. يكشف املخالف ويرحل العمالة 
الــهــامــشــيــة الــتــي تــهــدد األمــــن، وال بــد مــن إحيائها 
مجددًا حيث إن وجودها ال يتطلب حدوث الكوارث 
بــل هي  الــلــه،  للبلد، ال سمح  املباشرة  التهديدات  أو 
تـــنـــزع الــفــتــيــل قــبــل اشــتــعــالــه، وتــقــتــل الــفــكــرة قبل 
تنفيذها، وحفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه.

  *  *  *
أرفع القبعة تحية لجريدة «القبس» لنشرها 
خبر «االعتذار» عن نشر أي تصاريح أو أخبار 
رسمية  غير  أو مصادر  من جماعات  تصلها 
الــقــضــايــا السياسية  وغــيــر مــعــروفــة تــتــنــاول 
الراهنة احتراما للقارئ الكريم وشرف املهنة، 
حيث ان القارئ سئم بالفعل التصاريح التي 
تنشرها بعض الصحف ألشخاص مجهولني 
وتجمعات وهمية موجهة من جهات سياسية 
وتخوض في قضايا تافهة ... «مو كافي علينا 

تصاريح نواب األمة»!
 M_almoasharji@hotmail.com

السعودية  الــعــربــيــة  اململكة  الــجــارة  قــامــت  ان   مــا 
بــافــتــتــاح اول جــامــعــة مــخــتــلــطــة، حــتــى وجــــدت تلك 
الليبراليني  لــدى االخــوة واالخـــوات  الجامعة صداها 
ــذيــن ســارعــوا الـــى دعـــوة الــحــركــات  فــي الــكــويــت، وال
الى مراجعة مطالباتهم بمنع  االسالمية في بالدنا 
االختالط، وهو املوضوع الساخن الذي لم يهدأ منذ 

أربعني عاما.
واستشهد الليبراليون بما اعلنه بعض الشرعيني 
وافــدا  واعتباره  «االخــتــالط»  استنكار ملصطلح  من 
عـــلـــى قــــامــــوس الـــشـــريـــعـــة االســــالمــــيــــة، وانــــــه بــدعــة 
مصطلحية ال تعرفها مدونات أهل العلم، الن األصل 
في اإلسالم االختالط بني الناس ما توافرت الضوابط 
الــشــرعــيــة، وهـــو كـــالم صحيح ولــكــنــه نــاقــص، مما 
يجعلنا نصف من قاله بانه يقول نصف الحقيقة، 

ودعوني في هذا املقال اكمل نصفها اآلخر.
اننا حني تربينا على اإلسالم تعلمنا ان اإلسالم 
العامة،  املــرأة بالرجل في األمــاكــن  ابــاح اختالط  قد 
واضعا ثالثة ضوابط هي: اللباس اإلسالمي وعدم 
الخلوة والعفة، وتتحقق العفة بمجموعة اخرى من 
الــتــي تعكس روح اإلســــالم، على رأسها  الــضــوابــط 
فــرضــيــة غــض الــنــظــر، وتــمــايــز جــمــوع الـــرجـــال عن 
للنساء  أمــاكــن  تخصيص  بمعنى  الــنــســاء،  جــمــوع 
العموم  الــرجــال، وان كــان رؤيــة  مختلفة عن اماكن 

بعضهم لبعض ممكنة.
نــعــم ان االخـــتـــالط فــي الــحــيــاة الــعــامــة البـــد منه، 
وذلــك كما هي الحال في االســواق واوقــات الحروب 
نالحظ  ولكننا  والعمرة،  كالحج  املختلفة  واملناسك 
فـــي هــــذا االخـــتـــالط الـــعـــام انــــه اخـــتـــالط غــيــر منظم 
وعشوائي بمعنى ان الناس ال يميز بعضها بعضا، 
فهناك امواج بشرية تتحرك في هرج وضجيج، مما 
يجعل تثبت الناس بعضهم من بعض صعبا، هذا 
عدا ما اشرنا إليه من الزام الحجاب للمرأة، وفرض 

غض البصر على الجميع رجاال ونساء.
فان  واملتكرر،  املنظم  االخــتــالط  أمــا حيث يوجد 
النساء  امــاكــن جلوس  االســـالم حبذت فصل  روح 

ـــرجـــال، والـــشـــواهـــد كــثــيــرة، فــالــديــن مــثــال قد  عـــن ال
وضـــع الــنــســاء فــي صــفــوف والـــرجـــال فــي صفوف 
الرسول  كان  وكذلك  متكررة،  عبادة  وهي  الصالة، 
الــكــريــم يــخــصــص لــلــنــســاء لــقــاء خــاصــا ليتحدث 
لهن في معزل عن الرجال، بل كان الرسول الكريم 
يردد موجها حديثه للنساء في االسواق والطرقات 
وغــيــرهــا «اســتــأخــرن» أي تــمــيــزن عــن الـــرجـــال في 
مــســاركــن وطــريــقــكــن، مــمــا اوجــــد اصــطــالحــا لــدى 
املسلمني وهو ان االسالم ال يفضل االختالط، وان 
االسالم - كما نردد نحن في الكويت محقني - يدعو 
املــجــتــمــع مــا أمــكــن الـــى تخصيص امــاكــن لــلــرجــال 
واخرى للنساء، ما لم يكن هذا الفصل على حساب 

املرأة ومكاسبها.
وعــمــومــا فــــإن مــنــع االخـــتـــالط قــضــيــة تحكمها 
الـــقـــدرة والــتــقــوى، فــنــحــن نــتــقــي الــلــه مــا استطعنا، 
ونــــحــــاول تــطــبــيــق شـــرعـــه مـــا امــكــنــنــا ذلـــــك، ونــحــن 
معذورون اذا تعذر التطبيق، ثم ان الصراخ والعويل 
والتهويل لتطبيق عدم االختالط غير مفهوم تماما، 
بل هو اشبه بالتهريج يمارسه البعض. واننا ال نجد 
في دعوانا للتمايز بني الجنسني ما يعيق الحضارة 

او يقلل من شأن اي من الطرفني.
بات  االختالط  منع  اليوم عن  الحديث  ان  ختاما 
اللباس اإلسالمي،  الزامية  ضــرورة في ضــوء عــدم 
الناس  تــرك  العفة وقــل  وفــي جــو ضعفت فيه روح 
للفضول من الكالم والنظر. وانني حني اتحدث عن 
منع االختالط في الجامعات، وغيرها من املؤسسات، 
للرجال وفصول  تكون هناك فصول  ان  فاملطلوب 
كما  النساء  في فصول  االستاذ  ويتواجد  للنساء، 
عبر  وليس  الــرجــال بشخصه  فــي فصول  يتواجد 
ثم  منفصلة،  املطاعم  وتــكــون  التلفزيون،  شــاشــات 
تكون االمور مختلطة فيما سوى ذلك، على اساس 
وجـــود الــضــوابــط الــثــالثــة الــتــي اشـــار إلــيــهــا الــوزيــر 
نفسه، وهي تشجيع العفة وعدم الخلوة والحشمة. 
وان  السبيل،  ســـواء  والجميع  يهدينا  ان  الــلــه  اســـأل 

يجعل ما نقول ونعمل حجة لنا ال علينا. 

 من نوف إلى صاحب الشيك.. وآخرين 
عبدالكريم السيد عبداللطيف الغربللي  

 سعادة السفير هذا الطرح طائفي 
د. عبدالنبي العطار

وعفوية  وببساطة  املــقــززة،  ودهــالــيــزهــا  السياسة  عــن   بعيدًا 
حاولت اإلجابة عن أسئلة ابنتي نوف الطالبة في الصف الثامن، 
وهي تسألني عن مالبسات أوضاعنا السياسية التي طغى عليها 
الجدل والصدام وابتعدت عن مواجهة معاول الهدم والفساد، بل 
بأسمائها،  القبيحة  األشــيــاء  لتسمية  الــجــرأة  امــتــالك  مــن  حتى 
وبــالــطــبــع لـــم يــكــن مـــوضـــوع الــشــيــك - مـــا غــيــره - مستثنى من 
تساؤالت نوف التي أخذت تسرد لي ما درسته من تحريم الرشوة 
في الحديث الشريف املقرر حفظًا والذي حتى اآلن لم يحذف من 
الله عليه  الكريم سيدنا محمد صلى  قــال رسولنا  املقرر، حيث 
وآلــه وسلم: «لعن الله الــراشــي واملرتشي والــرائــش»، الــراشــي: هو 
الذي يرشي املسؤولني والعمال والوجهاء ليحصل على حق ليس 
له، ويصرف حقًا استحقه صاحبه، فمن دفع رشوة ملسؤول، أو 
َقِبلها  أمــر من والة املسلمني، فهو ملعون، ومــن  لوالي  أو  لعامل، 
الــواســطــة فهو ملعون على  فهو مــلــعــون، ومــن ســار بينهما فــي 
لسان املصطفى عليه الصالة والسالم. ثم تواصل نوف حديثها 
البريء، عّرف النبي صلى الله عليه وسلم اإلثم بقوله : «واإلثم ما 
أيضًا  إنها  الناس». كما  أن يطلع عليه  حاك في نفسك، وكرهت 
درست في مرحلة مبكرة، ربما في الصف السادس، كيف انه ال 
العام عندما روت  املنصب  أو استفادة من  يجوز تحقيق منافع 
الفاروق سيدنا عمر بن الخطاب عامله  كيف نهر أمير املؤمنني 
الذي احضر مستحقات بيت املال وسلمها إلى سيدنا عمر، وهمَّ 
«الــعــامــل» ان يحتفظ بما ُقــدم لــه مــن هــدايــا زاعــمــًا انها قدمت له 
بصفة شخصية...!!! عندها رفض سيدنا عمر هذا املبدأ قائًال 
للعامل «هل إذا جلست في بيتك أعطيت هذا؟!!! وأمره بإرجاعها 
إلــى بيت املـــال». واســتــطــردت نــوف بعفويتها تــذكــر لــي كيف ان 
دستورنا وقوانني البالد تحرم وتمنع هذا السلوك، فلماذا ال يطبق 
القانون؟!!! وملاذا الناس صامتون ال يحتجون؟!!! بل كيف يجرؤ 

البعض منهم على تبرير املخالفات واملنكر بذرائع واهية؟!!! هكذا 
ربيعًا،  االثني عشر  ذات  نــوف  بأسئلة  وجــدت نفسي محاصرا 
والتي تجاوزت كل خطوط التساؤل الحمراء التي ابتدعها وبكل 
أسف املجتمع ليستر فيها تخاذله ويحتمي بها ُفساده... أما أنا 
فتذرعت بتأخر الوقت وطلبت من نوف الذهاب للنوم لتستيقظ 
مبكرا للمدرسة حتى تكمل مسيرة تعلم املزيد من القيم والعلوم، 

واعدًا إياها باإلجابة عن تساؤالتها في القريب العاجل. 
لن ألون القبيح من الفعل أو العمل، ولن ابرر التخلي عن القيم، 
املشني،  بالسلوك  القبول  أو  الفاسدين  مداهنة  ابنتي  أعــلــم  ولــن 
مهما كثر الفاسدون وقل الصالحون، ولن يكون ملبدأ الغاية تبرر 
الوسيلة مكان في تربيتي البنتي، وسوف أؤكد لنوف ان كل من 
الزقوم على شكل  الرذيلة والتهم  الفضيلة وسلك درب  حاد عن 
رشوة أو كما يحلو للبعض ان يسميها «عمولة أو سعي» أو عن 
أي طريق غير ســوي، سيجد أمر الله له باملرصاد، فهذا يداهمه 
املرض فتتدهور صحته وسرعان ما يموت... وذاك يفقد أحباءه 
بــحــوادث مـــروعـــة... وآخـــر يبتلى بــســوء ســلــوك أبــنــائــه أو أسرته 
النفسية  بــاالمــراض  املــخــدرات... وآخـــرون يبتلون  أو  في الفساد 
التي سرعان ما تنتهي بهم إلى صــاالت القمار أو اإلدمــان على 
بالحرام  التي جمعت  «السحت»  وأمــوال  الخمر، وكــل هــذا يحدث 
رغم كثرتها فانها ممسوخة البركة وال تستطيع تغيير أو حتى 
هــي مشاهدتي  هــذه  الــســادة  أيــهــا  نعم  مأساتهم.  مــن  التخفيف 
ما  تــدرون  أو  الزقوم،  ملتناولي  الحتمي  باملصير  وقناعتي  الحية 
ْصِل اْلَجِحيِم، َطْلُعَها 

َ
َها َشَجَرٌة َتْخُرُج ِفي أ هي شجرة الزقوم؟ «ِإنَّ

ُهْم آلَِكُلوَن ِمْنَها َفَماِلئوَن ِمْنَها اْلُبُطوَن،  َياِطِني، َفِإنَّ ُه ُرُؤوُس الشَّ نَّ
َ
َكأ

َلى اْلَجِحيم»،  ْن َحِميٍم، ُثمَّ ِإنَّ َمْرِجَعُهْم َإلِ ُثمَّ ِإنَّ َلُهْم َعَلْيَها َلَشْوبًا مِّ
فالله عز وجل يمهل وال يهمل..

كــــان ذلــــك مـــا فــكــرت بـــه كــإجــابــة لـــتـــســـاؤالت نــــوف وددت ان 

اعرضها على القراء أوًال، فربما اسمع إجابة مختلفة خصوصًا 
أو  العام  املــال  العموالت ســواء من   - الــرشــوة  الذين استحلوا  من 
الذين  مــن  أو  الــعــامــة،  ومناصبهم  نــفــوذهــم  - مستغلني  الــخــاص 
يتبنونها  مــواقــف  لقاء  خاصة  منافع  أو  طائلة  أمـــواال  يقبضون 
بصفتهم أعضاء في مجالس مهمة، وهنا لعله من الواجب التنويه 
عن اهمية االستفتاء عن شرعية مخالطتهم أو األكل من طعامهم 
وذلك قبل ان يتوبوا ويرجعوا ما استولوا عليه من رشوة «عمولة، 
سعي، شيك، قسائم صناعية أو سكنية، جواخير، رخص تجارية 
ان  قبل  الــخ»،  استثنائية،...  امتيازات  مالية،  خاصة، مخصصات 
يكونوا في موضع ال ينفع فيه مال وال بنون إال من أتى الله بقلب 
سليم، يعني ال حصانة وال نفوذ ينفع وان يعتذروا من رعيتهم 
ويستغفروا ربهم انه كان غفارا... ولشعب الكويت الوفي اذكرهم 
الذين ظلموا منكم خاصة  «واتــقــوا فتنة ال تصيب  تعالى:  بقوله 
الله عليه  العقاب»، وقــول املصطفى صلى  الله شديد  أن  واعلموا 
وآلــه وسلم «الساكت عن الحق شيطان أخــرس»، ارجــو ان تكون 
ْكَرى  ْر َفِإنَّ الذِّ أسئلة نوف تذكرة قبل فوات األوان، قال تعالى: «َوَذكِّ

َتْنَفُع اُملْؤِمِنَني»، فهل من مدكر..؟!
* * *

• برقية ١ : مبروك مع اخلص الدعوات وأطيب التمنيات 
الرابعة ضباط» أحمد  الدفعة  الركن «األول على  للفريق 

الخالد الصباح توليه منصب رئاسة األركان.
 * * *

• برقية٢: مبروك مقدمًا لقمة الكويت اعتماد مشروع 
«االســتــراتــيــجــيــة الــعــســكــريــة لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة»، 
وللواء الركن «األول على الدفعة الخامسة ضباط» احمد 
الــرحــمــانــي مــهــنــدس ومــايــســتــرو االســتــراتــيــجــيــة. بمثلك 

يفتخر الوطن، وتنهض األمة. 

أن  املحترم  السفير  سعادة  أكــد  الصحفية،  مقابلته   في 
هناك دعما ماديا وسياسيا ومذهبيا لجماعة املعارضة من 
قبل أفراد ومنظمات في الكويت والسعودية والبحرين، ومن 
قبلها (لم ترد في املقابلة) كان هنالك اتهام للعراقيني بفتح 
األشــرف.  النجف  فــي  املــعــارضــة)  لجماعة  (أي  لهم  مكاتب 
بداية أفهم عمق املأزق السياسي واالجتماعي الذي تعانيه 
حكومتكم، ونعي تماما مــاذا يعني أن يدخل بلد ما حربا 
أهلية، ويشهد الله أنه موقف ال نقبله لكم كأشقاء وال نرضاه 
حــتــى لــالبــاعــد فــمــا بــالــك بــاالقــربــني؟ ودعـــاؤنـــا للجميع أن 
يصلح الله الحال وأن يحل السالم والرخاء في ربوع بلدكم 
قريبا إن شاء الله، أقول افهم ما سبق وتداعيات الحدث في 
بلدكم العزيز على قلوبنا، ولكن ما ال افهمه هو: ملصلحة من 
اطالق االتهامات للطائفة الشيعية (بصريح العبارة) في دول 
الخليج؟ وهل ترون أن هناك أي مردود ايجابي من تصدير 
تحل  أن  تتوقع سعادتكم  وهــل  الــجــيــران؟،  إلــى  مشاكلكم 
معضالتكم السياسية والطائفية بمحاولة نقلها إلى باقي 
رعاياها  على  املنطقة  أنظمة  تأليب  في  وهــل  الخليج؟  دول 
حل إلشكاالتكم الداخلية؟ وهل في اطالق األلغام الطائفية 
في بالدنا املستقرة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا نهاية 

للصراع املؤسف الدائر داخل حدودكم؟
من دون أي شك أو استثناء، التدخل في الشؤون الداخلية 
ألي بلد أكــان قريبا أم بعيدا هو أمر مرفوض ســواء باملال 
أو الــســالح أو بتأليب فئة على فــئــة، وهـــذا أمــر مــفــروغ منه 
االبــالغ عن  إلــى  الكريم،  بمن فيهم جنابك  والجميع مدعو، 
اي فرد أو منظمة إلى السلطات في البلد املعني لكي تأخذ 
العدالة مجراها، أما اطالق االتهامات جزافا وتشويه سمعة 
امرا  فيعتبر  ومذهبيا  واستهدافها سياسيا  معينة  طائفة 

الصحيح  أجنبي فمسماه  بتاتا، وإذا جاء من  غير مقبول 
هــو «الــتــدخــل فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة» لــهــذا البلد ألنــه يمس 
عموما  والسياسي.  االجتماعي  واالستقرار  األهلي  السلم 
كان  مهما  الــجــوار  دول  مواطني  عــن  بــالــدفــاع  معنيا  لست 
لكويتيني  اتهامكم  هــو  يهمني  مــا  ولكن  ودينهم،  مذهبهم 
ـــتـــدريـــب، وهـــــذا اتـــهـــام خطير  بـــدعـــم املـــعـــارضـــني بـــاملـــال وال
انتماؤه،  أو  أرفضه ويرفضه كل كويتي مهما كان مذهبه 
أننا  ولعل جنابك جديد على الكويت لذا يسرني أن أعلمك 
بنعمة  فيه  علينا  الله  أنعم  الــذي  البلد  هــذا  في  (ككويتيني) 
الكويت  نعتبر  واملــادي،  واالجتماعي  السياسي  االستقرار 
بيتنا الكبير، وفي هذا البيت كبير واحد هو أميرنا، حفظه 
الــواقــي، وفــي هذا  والــدنــا كلنا، والدستور هو سياجنا  الله، 
البيت قد نختلف بعضنا مع بعض في الرأي، وقد نتفاوت 
في وجهات النظر، فحرية التعبير عن الرأي مكفولة للجميع، 
القانون هو وسيلتنا الوحيدة لحل اختالفاتنا  ولكن يبقى 
للشيعة سماتهم  يــكــون  قـــد  نــعــم  الـــقـــانـــون،  فـــوق  أحـــد  وال 
الفكرية والثقافية التي تميزهم، ولكن قطعا ثقافة االرهاب 
لــيــســت مــنــهــا بـــصـــورة اكـــيـــدة. وأخـــيـــرا حــتــى اآلن لـــم اطــلــع 
وبالتالي  ومطالبهم  املعارضني  وضــع  على  دقيقة  بصورة 
ليس لي موقف تجاههم حاليا، ولكن بأي حق تصادر من 
«يتعاطف» معهم؟ وهل هي جريمة أن يتعاطف أحد مع أي 
القلبي واإلنساني (حتى ال  التعاطف  أتكلم عن  وأنــا  أحــد؟ 
قلوبنا  في  كبير  مقام  لبلدكم  أحــد كالمي) عموما،  يــؤول 
وله احترام خاص في أدبيات املذهب الجعفري، ولكن اسمح 
لي يا سعادة السفير ان اختلف معكم في طرحك ألنه طرح 

طائفي.
 abdul_2345@yahoo.com
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مستوى  على  دنيوية  بصداقات  يفخر  اإلنسان  كان  إذا 
عالقة  في  ويفاخر  يفتخر  أن  له  فحق  البشرية،  العالقات 
متميزة وطيدة مع شخص يختلف عن جملة البشر الذين 

يلهثون وراء مصالح دنيوية فحسب.
الشيخ جمعة املاجد صديقي العزيز، ووالدي الذي وجدت 
فيه حنان الشغوف لكل متيز يسطر في مصلحة اإلنسانية 
في  معاً  عملنا  فقد  الظهور،  وحب  التكلف  من  اخلالية 
صمت العاشقني للتراث، الراغبني في حفظ مكنونه وإبراز 

ذخائره دون النظر ملصالح آنية.
أعرفه من عشر سنوات مضت، مذ كنت على رأس إدارة تعنى 
بدايتنا  وصيانة ونشراً، وكانت  باخملطوطات جمعاً وحفظاً 

مضامينها،  كل  في  مثالية 
وأثمرت هذه العالقة وتعززت 
اخلاص  املبدع  بإهدائه جهازه 
وكنا  اخملطوطات،  بترميم 
التي  خليجياً  األولى  الدولة 
كان  ثم  اجلهاز،  هذا  أهديت 
اإلدارة  في  العاملني  تدريب 
ببعث  تفضله  طريق  عن 
خبيره املبدع األستاذ الدكتور 
بسام داغستاني الذي أضاف 
ما  الكلمات  من  أجد  ال  متيزاً 
صنيعه،  جودة  عن  به  أعبر 

وروعة إبداعه.
جمعة  الشيخ  جاذبية  إن 
عفويته،  في  تكمن  املاجد 
وصدق نيته التي تأسرني في 

كل موقف لي معه، وكل عمل نعمل به معاً.
ال أذكره إال بخير الثناء، وأنا لسانه الناطق في كل محفل 
أحضره، أشيد مبا صنع وأبدع لهذه األمة العربية اإلسالمية 
من خير عميم، ال أجد في عالم اليوم مثيالً له في صدق 
اإلنسانية  خلير  الدؤوب  العمل  على  اإلقبال  وحسن  النية، 

جمعاء.
وحسبي منه صديقاً وفياً ال ننقطع أبد األيام عن تواصل 
بل  زائلة،  دنيوية  بحاجة  مؤطر  وال  بطلب،  مرهون  غير 
تواصلنا خالل هذه العالقة من أجل الوقوف على ما أجنزناه 
من أعمال تصب في صالح جمع التراث وتوظيفه بصورة 

حتفظ لألجيال القادمة حظها منه.
ال  مسيرة  في  ونحن  الكثير،  وحفظنا  الكثير،  أخرجنا 

ال  وهدفنا  واخملطوطات،  الوثائق  من  اهلل  مبشيئة  تنقطع 
نحيد عنه، رغبة جامحة في نكران الذات، والتعامل وفق 

معطيات ومساقات بتنا نفهمها ونتوق إتقانها.
عن  وأخرى  فترة  بني  تفرز  املاجد  جمعة  بالشيخ  عالقتي 
جمال العالقات البشرية في جمع أهل التخصص، وترتيب 
لكنوز  احلافظة  املراكز  على  للقائمني  التبادلية  الزيارات 
حفظ  تضمن  بصورة  املنشود  التواصل  يحقق  مبا  التراث، 

التراث واستغالله بصورة مثلى.
عالقتنا هي مثالية في تواصل أبناء اخلليج الواحد، ويكفينا 
أن نعطي صورة لبلدينا أننا سفراء التجرد في صدق النية، 
وجدية العمل، وتكلف الصعاب، في سفر وحضر، وبذل كل 
نفيس في سبيل الوصول إلى 
حتصيل غاية ننشدها، ونتلذذ 

بها قوالً وفعالً. 
وفتحت جريدة اليوم فوجدت 
استقباالً حافالً لهذا الشيخ 
خمسينية  مبناسبة  اجلليل 
غرفة جتارة وصناعة الكويت، 
متمثالً في عالقة وطيدة بينه 
السمو  صاحب  حضرة  وبني 
اجلابر  األحمد  صباح  الشيخ 
الصباح حفظه اهلل، فحمدت 
اهلل تعالى، أننا جميعاً شعباً 
وقيادة نثمن دور الرجل األكرم 
ألهل  نفيس  كل  بذل  الذي 
الكويت أثناء الغزو الصدامي 

عليها.
أدعو مخلصاً، أن يحفظ اهلل هذا الشيخ اجلليل، والصديق 
العربية  لألمة  ويبارك  وذريته،  وماله  نفسه  في  الوفي 
اخلير،  يبذلون  الذين  البررة  من  أمثاله  في  اإلسالمية 
ويصنعون التميز في كل ناحية، وأسأله تعالى أن يعينني 
غاية  من  إليه  يصبو  فيما  له  معني  جهد  كل  بذل  على 
مؤملة، وأن أكون خير سفير لبلدي الذي أجد صديقي دائم 

الثناء له.
عرفاناً  أسطرها،  أن  علي  لزاماً  أجد  إخالص  وقفة  هذه 
نعبر  أن  نشتاق  أيام  قادم  في  ونحن  العزيز،  لهذا  ومحبة 
عنها، أكتب هذا وقد أقفلت سماعة هاتفي ألنهي مكاملة 
حانية دارت بيني وبني صديقي ووالدي الشيخ اجلليل جمعة 

املاجد الذي ما زالت كلماته تتردد في أذني. 

أدعو مخلصًا
أن يحفظ اهلل هذا الشيخ الجليل، 
والصديق الوفي في نفسه وماله 

وذريته، ويبارك لألمة العربية 
اإلسالمية في أمثاله من البررة 

الذين يبذلون الخير

حبثُت عن ماجد فوجدتك ماجدًا                 تكلفُت عناء ووجدتك لي سابقًا
مّشرُت ذراعــي وظننتــــها الحـــــقــــًا                 ووددُت لو كنُت لذراعك سائقًا

د. سعود محمد العصفور
dr_al_asfour@hotmail.com
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