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في خدمة المجتمع
ق  عندما نطلق �صعار )خدمة متميزة وعطاء م�صتمر( يتبادر اإىل ذهنك اأننا ن�صوِّ
منتجا ا�صتهالكيا، فهذه هي الثقافة ال�صائدة، ولكن حينما تروج لثقافة وت�صوق ملنتج 
معريف، لبد لك من اأدوات مبتكرة ت�صفي رونقا جذابًا ملا ُتقدم، ولت�صبح اخلدمة 

متميزة بحق، في�صتمر العطاء متدفقا ل يحده �صيء حتى يتحول اإىل �صلوك.
واإذا اأردت اأن ت�صوق معرفة، فخاطب النا�ض على قدر عقولهم، داخال اإليها من 
خالل قلوبهم، وقدم منتجك ح�صب رغباتهم، وح�صب ما ت�صبو اإليه نفو�صهم، وانزل 
من برجك العاجي الذي �صنعته لنف�صك، واتهمت الآخرين بعدم فهمك وجماراتك 
فيما تذهب اإليه، فالثقافة هي التي تتفاعل مع النا�ض وتت�صكل بهم ولهم، فاإذا اأردت 
اأن ت�صود، فانظر اإىل رغبات النا�ض ورتبها وفق منظورك، وما توؤمن به، وح�صب قيم 
املجتمع وثوابته، ومايعتمل يف اأفكارك ونظرتك ومبادئك، لأنه ل ي�صح اأن يجرفك 
النا�ض اإىل اأهوائهم ورغباتهم غري املفيدة اأحيانًا، فاأنت من يوجه، ومن يريد ل�صلعته 

الرواج وفق �صوابط العادات والتقاليد واملبادئ.
ثقافة  وبيئته �صتبقى غريبة، مثل  التي ل تعرب عن املجتمع  امل�صتوردة  الثقافة  اإن 
جمتمعنا،  ونف�صيات  واقعنا  عن  منبتة  كلها  املعقدة،  واملعاين  والفل�صفة  الرمزية 
الذي يتعاي�ض مع الب�صاطة والو�صوح يف كل �صيء، وما ي�صلح يف املجتمعات الأخرى 
اأنواع  بكل  لها  وروجنا  طائلًة،  اأمواًل  الثقافة  هذه  على  اأنفقنا  مهما  لنا،  ي�صلح  ل 
الت�صويق، وح�صدنا لها كل اأنواع املح�صنات اللفظية لأنه باخت�صار لي�صت ثقافتنا، ويف 
املقابل يجب علينا تقدمي ثقافتنا بقالب جديد وروح تالم�ض �صغاف املجتمع ليحولها 

اإىل �صلوك ُمعا�ض.
ونحن يف مركز جمعة املاجد، ويف ظل �صعار موؤ�ص�صه – حفظه اهلل- : اإن الكتاب 
اأفئدة  اإليها  اإطار روؤية املركز باأن يكون قبلة ثقافية تهوي  ي�صافر اإىل الباحث، ويف 
الباحثني وع�صاق الرتاث، فل�صنا جمرد مكتبة؛ بل مركزا ثقافيا ي�صاهم يف ر�صم ثقافة 
املجتمع، قدمنا جانبًا من املعرفة يف قالب الدورات التدريبية، لأنها �صمة الع�صر، 
بذواتهم  الرتقاء  اإىل  الطاحمني  نهم  وت�صبع  التطوير،  اأراد  من  تغري  و�صهاداتها 
وال�صتقرار  اأعمالهم،  يف  الوظيفي  وللر�صى  ولأنف�صهم،  للحياة  نظرتهم  وحت�صني 
يف بيوتهم.. ت�صويقا للثقافة وترويجا للكتاب، وجذبا رفيقا لهم ودعوة رقيقة للحاق 

بركب املثقفني والباحثني .. فكانت النتائج مذهلة، مذهلة بحق!
اإن وقفة تاأملية فيما قدمنا يف ال�صهور الأخرية من دورات تدريبية و�صلت ع�صرًا، 
املركز  املرتددين على  اأنتجت 400 �صخ�صا من  فيها 550 متدربا،  جتاوز احل�صور 
والبتكار،  التجديد  دافعا لال�صتمرار يف طريق  يعطينا  لأول مرة،  يدخله  معظمهم 
خدمة  يف  الركائز  اأهم  اإحدى  لنكون  املركز،  يف  هدفنا  هو  بيت  لكل  فالو�صول 
ُينظر  التي  الراقية  املجتمعات  �صمات  اأبرز  من  �صمتان  والثقافة  فالكتاب  املجتمع، 
اإليها باحرتام، واإن كانت ن�صب الكتب الأكرث مبيعا، تتناف�ض عليها املطابع الغربية 
ون�صب القراءة العالية لأي كتاب قد �صبق فيها الغرب، فنحن اليوم نعيد القو�ض اإىل 
باريها مب�صمون ما نقراأ، فكتاب ربنا من اأكرث ما يقراأ، و�صنة نبينا من اأكرث ما يردد، 
مع  الت�صويق  بح�صن  التناف�ض  اإىل  يعيدنا  ما  هو  الفكر،  ويثري  بالعقل  يرقى  ما  وكل 
مبيعاته عن  زادت  القرين  عائ�ض  لل�صيخ  فكتاب ل حتزن  املجتمع،  مالم�صة هموم 
الدرب  هذا  �صلكت  املجتمع  تطلعات  حملت  التي  الكتب  من  وغريه  ن�صخة،  مليوين 
ودخلت م�صمار ال�صباق؛ لن�صل معا اإىل ت�صديق مقولة: اإن اأمة اقراأ تقراأ، ومتار�ض 

ذلك قول وفعال!        
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موضوع العدد )أنشطة الصيف(

بدورة  ال�صيف  لفعاليات  برناجمه  املاجد  جمعة  مركز  افتتح 
وذلك  �صماله،  اأبو  ماهر  املدرب  قدمها  حياتي(،  اأربح  )كيف 
باملركز،  املحا�صرات  قاعة  يف   2010/6/26 بتاريخ  ال�صبت  يوم 
من  وعدد  وخا�صة  حكومية  جهات  عدة  من  متدربا   19 ح�صرها 

املهتمني. الأفراد 
من  اأولهما  �صنفني:  اإىل  النا�ض  بت�صنيف  دورته  املدرب  بداأ 
فاأ�صبح  �صغلته احلياة  والثاين  الأمور وماآلتها،  نهايات  اإىل  ينظر 
مي�صي ول يعرف وجهته ول اأين ت�صري به ال�صفينة، وبنينّ اأن ال�صبيل 
لربح احلياة باتباع خطوات اأولها: اأن يحدد لنف�صه �صاعات خلوة 
يفكر فيها بحياته وم�صريه، واأن يحلنّق بتفكريه خارج ال�صندوق، 
واأحالمه ل حدود  اهتماماته كبرية  الناجح  فالإن�صان  يحلم،  واأن 

لها، واأن يحدد اأمنياته لنف�صه وللمجتمع وماذا اأعد لآخرته؟! 
اأن يبداأ  اأنه ل بد للباحث عن كيفية ربحه حلياته  وبني املدرب 
بو�صع بطاقة �صخ�صية له حتتوي على �صفاته كما يراها هو وكما 
يراها الآخرون، وكذلك اإجنازاته وميوله، وروؤيته ور�صالته واأهدافه 

ويكتب  والق�صرية خالل عام،  �صنوات  الأمد خالل ع�صر  الطويلة 
العملية  ومقايي�ض الأداء ويبداأ بالتطبيق،  خطته حمددا الربامج 
واأن يعاهد اهلل ويبداأ بعائلته ويحدد الأمور التي جتعل منها اأ�صرة 
للم�صاركة يف  م�صاريع  ي�صع  واأن  معينة،  و�صائل  �صعيدة عن طريق 
والأ�صرية  والثقافية  الفكرية  للم�صاريع  اأمثلة  و�صرب  بلده،  خدمة 

والبيئية. والريا�صية  والرتبوية  والإعالمية 

كيف أربح حياتي ؟

الفنية  املعاجلة  ق�صم  رئي�ض  �صباح  عماد  الأ�صتاذ  قدم 
ال�صبت  يوم  خا�صة،  مكتبة  بناء  كيفية  حول  دورة  باملركز 
من  عدد  من  متدربا   20 ح�صرها   2010/7/3 بتاريخ 

اجلهات احلكومية واخلا�صة.

املكتبات،  واأنواع  ال�صخ�صية  املكتبة  بتعريف  املدرب  بداأ 
اأ�صحاب هذه املكتبات من جمرد  النا�ض من  وكيف ي�صنف 
تقع  واأين  الكتب،  مبجنون  وانتهاء  عا�صق  اإىل  كتب  جامع 
املكتبة اخلا�صة يف خريطة املكتبات، وما اأهدافها وغاياتها 
تقدميها  ميكن  التي  واخلدمات  بالقراءة،  وعالقتها 
منها،  الإفادة  ومعوقات  اخلا�صة،  املكتبات  خالل  من 
مت�صائال: هل انتهى دور هذه املكتبات نتيجة ظروف احلياة 

و�صرعتها؟!
وتنمية  املكتبة  تزويد  على  ال�صوء  عماد  الأ�صتاذ  واألقى 
على  وركز  فيها،  تتوفر  اأن  يجب  التي  والكتب  جمموعاتها، 
وكذلك  واختياره،  املكان  ناحية  من  املكتبة  وتنظيم  اإدارة 
والطرق  وميزانيتها،  واأثاثها  القراءة،  مكان  اختيار 
وفهر�صتها  وت�صنيفها  جمموعاتها  تنظيم  يف  امل�صتخدمة 

تنقيتها. واأخريا 

كيف تبني مكتبتك الخاصة ؟
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موضوع العدد )أنشطة الصيف(

م�صروع  بعنوان )كيف حتقق  دورة  يو�صف  املهند�ض جمعة  قدم 
من  متدربا   56 ح�صرها  2010/7/17م  ال�صبت  يوم  ؟(  حياتك 
منتدى  اأبرزها  من  واخلا�صة،  احلكومية  املوؤ�ص�صات  من  عدد 

للتطوير. ال�صارقة 
اإيجابيا  كيف تخطط  ت�صاوؤلت  بالإجابة عن  دورته  املدرب  بداأ 
وامل�صوؤولية  الطاقة  جتتمع  عندما  واأنه  اأحالمك؟  وحتقق  حلياتك 
املبكر  اإىل ما نريد، ول بد من النطالق  واملعرفة واخلربة ن�صل 
ل  الإن�صانية  العلوم  واأن  مرجوة،  نتائج  اإىل  للو�صول  كال�صاروخ 
ح�صب  والتطوير  للتغيري  قابلة  خربات  بل  مقد�صات  فيها  يوجد 

الظروف.
واأكد املدرب اأنه حتى توؤ�ص�ض اأي م�صروع ل بد لك من حماور وهي 
واملعلومات،  العمل  وخطة  وامل�صادر  واحلوافز  واملهارات  الروؤية 
ومقدرة  ممار�صة  من  لها  بد  ل  فاملهارات  حمور،  كل  يف  مف�صال 
عالقات  من  لها  بد  فال  امل�صادر  اأما  جنوم،  و�صناعة  وت�صابك 
من  لها  بد  فال  احلوافز  واأما  مواهب،  واكت�صاف  نف�ض  وتطوير 

رغبة وحافز ون�صاط لواعي وطاقة.
وو�صائل  اأهداف  من  وعنا�صرها  اخلطة  اإىل  املدرب  واأ�صار 

التمارين  من  جمموعة  وا�صعا  وتقومي  وتقييم  ونتائج  وبرامج 
كعدم  داخلية  عوامل  اإىل  فاأرجعها  املعوقات  اأما  للتميز،  وخططًا 
املفرط  والتمدد  والتاأجيل  املفرط  والتفاوؤل  والت�صاوؤم  ال�صتعداد 
خارجية  عوامل  اإىل  وبالإ�صافة  وغريها  الف�صل  من  واخلوف 
وفقد  اخلاطئ  كالعتقاد  نف�صية  وعوامل  اخلاطئة،  كاملقارنة 
القوانني  من  كمجموعة  قانونية  وعوامل  الطموح،  وقلة  ال�صيطرة 

احلكومية، وعوامل اأ�صرية كفقد الدعم الأ�صري.

كيف تحقق مشروع حياتك ؟

املاجد  جمعة  مركز  عقد 
دورة   2010/7/10 ال�صبت  يوم 
بعنوان )متعة القراءة والتفكري( 
مدير  مللوم،  حممود  للدكتور 
�صمن  وذلك  الفرحة،  اأكادميية 
ال�صيف،  لفعاليات  برناجمه 
ح�صرها 43 متدربا من عدد من 

اجلهات احلكومية واخلا�صة.
مفهوم  عن  الدورة  حتدثت 
القراءة  وكيفية  وتطوره  القراءة 
تتم  لكي   - واحتياجها  الفاعلة 

اأدوات  العوار�ض، وحتقيق  اإزالة  اأمرين:  اإىل  الأكمل-  النحو  على 
ومهاراتها. القراءة 

اإىل  كذلك  الدورة  وهدفت 
مهارات  املتدربني  اإك�صاب 
وحتليل  املتقنة،  القراءة 
يف  العقل  واإعمال  الن�صو�ض، 
�صرب اأغوار الن�ض ملعرفة الراأي 
يلٍّ  دون  ل�صاحبه،  احلقيقي 

لعنق الن�ض ملوافقة ما نهواه. 
لتطبيقات  املدرب  عر�ض  ثم 
واأكد  العليا.  التفكري  مهارات 
حول  نقدي  ب�صكل  التفكري  على 
ن�صمعه  اأو  نقراأه  اأو  نراه  ما 
املرتاكمة،  املعرفية  الطاقات  تفجري  وكذلك  احلياة،  واقع  يف 

وتوظيفها مبا يخدم اأمتنا العربية يف حا�صرها وم�صتقبلها.

متعة القراءة والتفكير 



قدم الدكتور علي الطويل من ق�صم الدرا�صات والن�صر يف مركز جمعة 
املاجد يوم ال�صبت 2010/7/24م دورة متخ�ص�صة بعنوان )كيف تن�صر 
كتابا( لعدد من املهتمني من املوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة ،كما �صاركت 
موؤ�ص�صة حممد بن را�صد يف الدورة ك�صريك معريف بتوزيع كتاب كيف 
تكتب بحثا علميا وتن�صره ؟ مرتجم للعربية من من�صورات املوؤ�ص�صة لكل 

من ح�صر الدورة.
تناول املدرب يف بداية الدورة املفهوم اللغوي وال�صطالحي للن�صر وفق 
حماور ثالثة  وهي التاأليف، وحتدث عن املوؤلف ومن يف حكمه كاملرتجم 
واملحقق... ثم تطرق للموؤلفات التي يحميها القانون  وحلقوق املوؤلف من 

خالل التفاقيات القانونية بني املوؤلف والنا�صر و�صيغ العقود بينهما .
عملية  خطوات  اإىل  تطرق  وطباعته  الكتاب  ت�صنيع  حمور  ويف 
ردمك(    -   ISBN  ( للكتاب  الدويل  بالرتقيم  والتعريف  الطباعة،  
.اأما حمور ت�صويق الكتاب وتوزيعه الذي يعد احللقة الأخرية يف الن�صر 
الكتاب  اإنتاج  تكاليف  اإىل  املدرب  فاأ�صار  فيه،  التجاري  العامل  وميثل 
ل القول حول و�صائل الت�صال بال�صوق  الثابتة واملتغرية والإ�صافية، وف�صنّ
كالبيع والرتويج والإعالن،  وحتدث عن و�صائل الدعاية والإعالن التي 
منها قوائم املطبوعات والن�صخ املجانية، وال�صرتاك يف املعار�ض املحلية 

والدولية، واخلطابات املبا�صرة وغريها من و�صائل الدعاية والإعالن. 
كما اأفا�ض يف القول عن ت�صعري الكتاب والعوامل التي توؤثر يف �صعره، ومن 
هذه العوامل اإجمايل التكلفة الفعلية وعدد الن�صخ املطبوعة وحالة �صوق 
وتكاليف  ال�صرائية لالأفراد،  والقدرة  والك�صاد  الرواج  الن�صر من حيث 
ل القول يف توزيع الكتاب ومنافذ  الدعاية والإعالن، ونوع الكتاب، وف�صنّ
عملية التوزيع التي حددها باأماكن خم�ص�صة كمتاجر النا�صر ونقاط 
والربيد  املبيعات،  ومندوبي  ال�صحف،  توزيع  ومتعهدي  املبا�صر،  البيع 
العادي وال�صحن الداخلي، وعن طريق الإنرتنت، وحتدث عن العقبات 

التي تواجه الت�صدير .

4

كيف تنشر كتابًا ؟

فن الظهور في وسائل اإلعالم 
نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث 
اإعالمية  دورة   2010/7/31 ال�صبت  يوم 
“فن الظهور يف  متخ�ص�صة، حتت عنوان 
و�صائل الإعالم”، قدمها اخلبري الإعالمي 
متدربا   38 وح�صرها  زكي  عماد  الدكتور 
الإعالميني  والناطقني  ال�صحفيني  من 

واملهتمني بهذا اجلانب.
اأ�صا�صية،  حماور  اأربعة  الدورة  وتناولت 

الأول حول التعامل مع و�صائل الإعالم وركز 
على التعامل مع التلفزيون ب�صكل خا�ض لأنه الو�صيلة الأو�صع انت�صارا، 
التح�صري  حيث  من  الناجح  الإعالمي  الظهور  تناول  الثاين  واملحور 
واحلديث واللبا�ض والإجابة عن الأ�صئلة، واختيار العبارات الق�صرية 
وامل�صطلحات  العبارات  وتخري  والإطناب،  التطويل  وجتنب  املركزة، 
الظهور  بني  الثالث  املحور  وميز  امل�صتهدف،  اجلمهور  ينا�صب  مبا 
الإعالمي الوظيفي كمتحدث با�صم هيئة اأو موؤ�ص�صة، اأو �صاحب فن اأو 
فكر اأو اإجناز، والظهور الإعالمي املحرتف ملقدمي برامج التلفزيون يف 

الف�صائيات، �صواء كانت م�صجلة اأو على الهواء.  
املوؤمتر  تنظيم  بفن  خا�صا  حمورا  زكي  عماد  الدكتور  واأفرد 
والأفراد،  والهيئات  والوزارات  الدول  عادة  تعقده  الذي  ال�صحفي، 

الأخبار  جديد  من  لديهم  مبا  للت�صريح 
والأفكار واملعلومات، والتح�صريات الالزمة 
البيان  واإعداد  املوؤمتر،  واأثناء  املوؤمتر  قبل 
ال�صحفي، وا�صتخدام لغة مركزة ومبا�صرة 
باملعلومات  والت�صلح  املعلومة،  لإي�صال 
والأرقام، لتقدمي خرب متكامل لل�صحفيني، 
ويكت�صفوا  اجلديد،  لي�صمعوا  دعوا  الذين 
املزيد مما يغريهم بتبني اخلرب، وتغطيته 

على نطاق وا�صع يف �صحفهم وو�صائلهم.
وقال الدكتور زكي: اإن التعامل مع و�صائل الإعالم والظهور الناجح  
فيها يحتاج اإىل مقومات كثرية، بع�صها فطري لدى الفرد كالكاريزما 
والقبول، وبع�صها مكت�صب يحتاج اإىل تدريب و�صقل للمواهب واخلربات، 

وهو ما نعمل عليه يف هذه الدورة.
امل�صتهدف،  للجمهور  الظهور  اأثناء  دائما  النتباه  اأهمية  واأكد على 
ويجب  نقوله،  ما  لدينا  لأن  ولكن  الظهور،  ملجرد  لي�ض  نظهر  فنحن 
اأن نتاأكد من جدوى هذا الظهور، باإي�صال الر�صالة املحددة للجمهور 
املحدد، الذي كان هدف الظهور الإعالمي الو�صول اإليه مبا�صرة، وركز 
يف حديثه على ا�صتخدام لغة اجل�صد، والتلقائية وال�صدق، بالإ�صافة 

اإىل العوامل ال�صكلية والفنية.

موضوع العدد )أنشطة الصيف(
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قدم الدكتور عمر عبد الكايف امل�صت�صار الثقايف جلمعة املاجد يوم ال�صبت 2010/8/2 
حما�صرة بعنوان ماذا اأعددت لرم�صان؟

عقد الدكتور يف بداية حما�صرته مقارنة بني نظرة النا�ض اإىل رم�صان قدميا ونظرتهم 
اإليه اليوم، وكيف حتول رم�صان اإىل �صهر للبذخ وامل�صروف الزائد مع اأن رم�صان يدعو 

اإىل التق�صف وال�صيام! 
اإىل  ودعا  رم�صان،  يف  امل�صل�صالت  وراء  والجنرار  الف�صائيات  مغريات  من  وحذر 

ا�صتغالل ال�صهر الف�صيل يف التفرغ للعبادة ، والعمل على زرع املحبة بني النا�ض.
ر بحال ال�صلف مع رم�صان وكيفية ال�صتعداد له وفق خطة ممنهجة ، فالتخطيط  وذكنّ
حل�صن ا�صتغالل ال�صهر من الأولويات، واأ�صار اإىل اأن املحظورات من الغيبة والنميمة هي 

نف�صها يف نهار رم�صان وليله وقبله وبعده �صواء يف احلكم اأو التعامل.
اأثره على  اإيجابية حتقق احلكمة من ال�صيام وتظهر  نتائج  اإىل  الو�صول  التي ت�صاعد على  ال�صيخ كالمه مبجموعة من الن�صائح  وختم 

النفو�ض، وجتلب الراحة والطمئنان، وتوؤدي اإىل انطالقة ودافع للعمل والتجديد.

ماذا أعددت لرمضان؟

نظم املركز يوم ال�صبت 2010/8/7 بالتعاون مع قناة الظفرة الف�صائية حما�صرة يف ف�صل التطوع 
لل�صيخ عبد اهلل الكمايل رئي�ض مراكز مكتوم لتحفيظ القراآن الكرمي يف دائرة ال�صوؤون الإ�صالمية 

والعمل اخلريي بدبي، ح�صرها جمموعة من املهتمني واملتطوعني واملوظفني يف املركز.
حتدث ال�صيخ عن اهتمام الإ�صالم مبو�صوع التطوع والف�صائل الكثرية التي ينالها املتطوع يف الدنيا 

والآخرة.
وبني اأن جمالت التطوع متعددة ول تقت�صر على املال فقط بل ميكن لالإن�صان اأن يتطوع بوقته 

وجهده وعلمه وراأيه والكثري الكثري من املجالت الأخرى.
النا�ض يف ظل  اأن ت�صبح حياة  اأثر ذلك التطوع على املجتمع ككل وكيف ميكن  كما حتدث عن 

انت�صار الأعمال التطوعية بني النا�ض.
كما ذكر العديد من الأمثلة من �صري ال�صاحلني على الأعمال التطوعية.

فضل التطوع

 2010/7/5 بتاريخ  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  نظم 
بالتعاون مع مركز خدمات نقل الدم بال�صارقة يوما للتربع بالدم 

ملوظفيه وموظفي جمموعة املاجد.
خدمات  اإدارة  مديرة  املرزوقي  ح�صني  مهرة  الدكتورة  وقدمت 
الدائم  التعاون  على  للمركز  اجلزيل  ال�صكر  والأبحاث  الدم  نقل 
نقل  لربامج  ودعمه  ال�صحية،  الربامج  لإجناح  املثمرة  واجلهود 

الدم، واملر�صى املحتاجني له.
التربع  وموظفة يف عملية  موظفًا  اأكرث من خم�صني  �صارك  وقد 
بالدم، وياأتي هذا احلدث يف اإطار م�صاهمة املركز يف الن�صاطات 

املجتمعية، حتقيقًا لر�صالته الداعمة خلدمة املجتمع املحلي.

حملة للتبرع بالدم

موضوع العدد )أنشطة الصيف(
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�صارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف معر�ض املقتنيات 
املخطوطات  عن  مبعر�ض  دبي  �صيف  مهرجان  �صمن   2010
من  الفتــرة  يف  بدبي  للت�صوق  برجمان  مركز  يف  وذلك  القدمية، 
املخطوطات  �صور  من  عددًا  املعر�ض  �صم   ،2010/7/21-13
الإ�صالمية  املخطوطات  من  ع�صرًا  بلغت  واملتنوعة  القدمية 
والنحو  الأن�صاب  وخمطوطات  والفلكية  والطبية  والتاريخية 

والقوايف.
البواب  ابن  م�صحف  امل�صاركة  الورقية  املخطوطات  اأهم  ومن 
اإىل  يعود  جلالينيو�ض  الطب  يف  وكتاب  1000م،  �صنة  كتبه  الذي 
البحار  ماجد  لبن  البحر  علم  يف  وخمطوطة  1196م،  �صنة 
الإماراتي املعروف ، ترجع اإىل �صنة 895هـ، وق�صيدة بحرية لبن 

ماجد اأي�صا، وخمطوطة يف اجلداول الفلكية حمالة مباء الذهب 
الأربعني  و�صرح  الرتكية،  باللغة  النباتية  والزخارف  والألوان 

الربكوية يف احلديث من�صوخ �صنة 1242هـ.

اإميانا من مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث باأهمية ن�صر ثقافة 
املوروث الإماراتي، املتمثل بعر�ض بع�ض جوانب احلياة الجتماعية 

والثقافية والتجارية يف الدولة، عرب �صور وثقت هذا التاريخ.
يوم  الإمارات«  بالدي  »من  معر�ض  يف  م�صاركته  املركز  اختتم 
الثالثاء 2010/7/26 والذي يعد لفتة حانية لتاريخ الدولة متثلت 
مبجموعة من ال�صور الرتاثية تعد و�صيلة ات�صال بني املا�صي اجلميل 
واحلا�صر املنتظر من اأبناء هذا اجليل الذي يبدو متعط�صا ملعرفة 
تفا�صيل احلياة يف ال�صابق . وقد مد املركز حبال التوا�صل بينه وبني 
اجلهات املعنية باإقامة مثل هذه الفعاليات لي�صهم يف توثيق ما�صي 

املنطقة وتعميق الفخر بالهوية الوطنية الإماراتية .

اأما ال�صور التي �صارك بها املركز فهي عبارة عن جمموعة من 
كانت  التي  ال�صعبية  الألعاب  بع�ض  ت�صتعر�ض  التي  الفنية  اللوحات 
كانت  التي  الجتماعية  احلياة  �صور  من  ومناذج   ، قدميا  متار�ض 
�صائدة، وبع�ض الأعمال التي كانت متار�صها الن�صاء كاخلبز و�صناعة 
التلي واحلناء، وت�صتعر�ض اللوحات اأي�صا بع�ض الرق�صات ال�صعبية 
التي كانت توؤدى يف املنا�صبات الوطنية واخلا�صة كاليولة والعيالة، 
وعر�ض بع�ض الرموز الدالة على القيم كاعتزازهم بالقهوة دليال 

على الكرم وح�صن ال�صتقبال . 
�صناعة  عملية  ا�صتعر�صت  التي  اللوحات  بع�ض  اأي�صا  وهناك 

ال�صفن ، وتاريخ احلياة البحرية يف الإمارات . 

معرض من بالدي اإلمارات

معرض المقتنيات 2010
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نظم مركز جمعة املاجد بالتعاون مع مركز وايف �صنرت للت�صوق 
معر�صا بعنوان: �صناعة املخطوط العربي الإ�صالمي من الرتميم 

اإىل التجليد، وذلك يف الفرتة من 2010/8/27-19.
اإىل  النظر  ويلفت  ال�صوء  ليلقي  املعر�ض  من  الهدف  جاء  وقد 
باأن  نكتف  مل  والتغيري  التجديد  باب  ومن  اجلليل،  العلم  هذا 
عر�ض  على  حر�صنا  بل  فقط،  املخطوطات  �صور  بع�ض  نعر�ض 
يعرف  ل  رمبا  والتي  املخطوطات  تهدد  التي  الأخطار  من  مناذج 

عنها الكثري من النا�ض �صيئًا.
فاملخطوطات تتعر�ض لآفات كثرية منها احل�صرات والفطريات 
�صالمتها،  على  توؤثر  التي  القا�صية  اجلوية  والظروف  والتلونات 

فعر�صنا مناذج لهذه الإ�صابات قبل وبعد العالج والرتميم. 
مثل  الرتميم  يف  امل�صتخدمة  الأولية  املواد  بع�ض  عر�صنا  كما 
الألياف ال�صيللوزية التي يتم ت�صنيع الورق الطبيعي منها، والذي 
ال�صنني،  مئات  ويعي�ض  ال�صعبة  اجلوية  الظروف  يقاوم  اأن  ميكن 
وهناك ورق الإيربو وهو الفن الذي متيزت به اأغلفة املخطوطات 
عام،  اأربعمائة  قبل  ظهوره  بداأ  فن  وهو  ال�صابقة.  الع�صور  يف 
عمل  يتم  رخامية  لوحات  لإنتاج  والألوان  املاء  ا�صتخدام  فيه  يتم 

لوحات فنية رائعة منها.

ومن اجلديد يف هذا املعر�ض عر�ض مناذج لالأغلفة التي كانت 
تعددت  والتي  عليها،  للمحافظة  املخطوطات  جتليد  يف  ت�صتخدم 

اإليه. اأ�صكالها واألوانها بح�صب الع�صر الذي تنتمي 
فمنها العثماين واململوكي والفار�صي، بحيث ميكن معرفة مكان 

وزمان ن�صخ املخطوط من الغالف الذي يحيط به.
بع�ض  عن  الأ�صل  طبق  مناذج  م�صاهدة  للزوار  اأتيح  وقد 
ماجد،  لبن  الفوائد  وكتاب  الأربعني  كتاب  مثل  املخطوطات 
تاريخ ن�صخها  يعود  والتي  البواب  ابن  ال�صهرية مل�صحف  والن�صخة 

اإىل اأكرث من األف �صنة، وغريها. 
وقد لقى املعر�ض اإعجابا كبريا من احلا�صرين، الذي اأ�صادوا 
والإ�صالمي  العربي  للرتاث  املركز  يقدمه  الذي  الكبري  باجلهد 

الذي يحتاج اإىل خطوات كبرية للمحافظة عليه.
يف  متثل  والذي  املعر�ض  هذه  من  الهدف  املركز  حقق  وقد 
املكتبات  به  تزخر  الذي  ال�صخم  الرتاث  بهذا  اجلمهور  تعريف 
حول العامل، وكذلك تعريف النا�ض باأهمية املخطوطات التي حوت 
هذا  على  املحافظة  و�صرورة  وخرباتهم،  وجتاربهم  الأولني  علوم 

الإرث العريق.

صناعة المخطوط العربي اإلسالمي

من الترميم إلى التجليد
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أخبار سريعة

الذهب  �صوار  الرحمن  عبد  امل�صري  قام 
بجائزة  الإ�صالمية  العام  �صخ�صية 
اإىل  بزيارة  الكرمي  للقراآن  الدولية  دبي 
الأحد  يوم  مكتبه  يف  املاجد  جمعة  معايل 
بتهنئته  معاليه  قام  حيث   ،2010/8/29
العام،  لهذا  الإ�صالمية  ال�صخ�صية  باختياره 
يقوم  التي  الإ�صالم  خدمة  �صبل  يف  وتباحثا 
تروؤ�صه منظمة  امل�صري من خالل  بها �صعادة 

الدعوة الإ�صالمية العاملية، ويذكر اأن امل�صري �صوار الذهب وجمعة 
املاجد تربطهما �صداقة قوية، حيث اإنها لي�صت املرة الأوىل التي 

يزور فيها امل�صري �صوار الذهب املركز.
�صميح  ال�صيخ  ف�صيلة  برئا�صة  امل�صابقة  حتكيم  وفد  قام  كما 
ال�صرعي  التعليم  ومدير  التحكيم  جلنة  رئي�ض  عثامنة  اأحمد 
املوافق  الثنني  يوم  املركز  بزيارة  الأردنية  الأوقاف  بوزارة 
طرابل�ض  قراء  �صيخ  بارودي  بالل  ال�صيخ  يرافقه  2010/8/30م 
ال�صعودية والدكتور  الغنيم من  بلبنان وال�صيخ �صعود عبد العزيز 
ح�صن اأبو نار من الوليات املتحدة الأمريكية وال�صيخ �صالح اأحمد 

حيث  م�صر،  من  ال�صيمي  حممد 
جتول الوفد يف اأق�صام املركز املتعددة 
والتقى الأ�صتاذ حممد ر�صيد الداعور 
رئي�ض جمل�ض اإدارة املركز الذي رحب 

بال�صيوف الكرام.
تف�صيلي  ب�صكل  الوفد  وا�صتمع 
والتوا�صل  الباحثني  خدمة  �صبل  اإىل 
خدمة  يف  املركز  وجهود  معهم، 
العامل  يف  املنت�صرة  الرتميم  معامل  خالل  من  الإن�صاين  الرتاث 
والتي  العامل  واملكتبات يف  البحث  املوقعة مع مراكز  والتفاقيات 
املركز  يف  خمطوط  �صورة  مليون  ربع  توفري  خاللها  من  اأتاحت 
خدمة لطالب العلم، وا�صتف�صر الوفد عن بع�ض املخطوطات التي 

تفيد اأبحاثهم وتخ�ص�صهم يف علوم القراآن الكرمي.
ويف نهاية اجلولة اأثنى الوفد على اجلهود املبذولة، ودعوا اهلل 
ملا  املركز  يف  والعاملني  املاجد  جمعة  ال�صيد  جهود  يف  يبارك  اأن 
يقومون به من جهد يف خدمة الباحثني والرتاث الإن�صاين ب�صكل 

عام.

زيارة شخصية العام اإلسالمية ولجنة التحكيم بجائزة دبي للقرآن الكريم 

امل�صمار،  املركز يف هذا  جتربة 
وقواعد  امل�صتخدمة،  والتقنيات 
عن  تعريفية  ونبذة  البيانات، 
الوفد  ورافق  الرقمي،  املخترب 
املخترب،  اأرجاء  يف  جولة  يف 
م�صروع  على  خاللها  اأوقفهم 

حتويل مكتبة املاجد اإىل مكتبة رقمية لتواكب التقدم التقني يف هذا 
املجال، والأجهزة امل�صتخدمة يف ذلك، وخ�صو�صا جهازي الت�صوير 

من تطوير املركز.

العوي�ض  �صلطان  موؤ�ص�صة  من  وفد   2010/8/3 الأحد  يوم  زار 
الثقافية مكون من وليد علي الزيادي �صكرتري املدير العام واجلوائز 
على  لالطالع  وذلك  املوؤ�ص�صة،  يف  التقني  امل�صوؤول  الباقر  والهادي 
يف  وكان  الإلكرتونية،  الأر�صفة  جمال  يف  الرائدة  املركز  جتربة 
ا�صتقبال الوفد املهند�ض اأحمد عثمان م�صوؤول الأر�صفة الإلكرتونية 

وم�صرف املخترب الرقمي يف املركز.
عن  تف�صيليا  �صرحا  الزائر  للوفد  عثمان  اأحمد  املهند�ض  وقدم 

وفد من مؤسسة سلطان العويس يطلع على 
تجربة المركز في األرشفة اإللكترونية

وت�صنيفها،  املخطوطات  فهر�صة  عن  دورة  املركز  عقد 
للثقافة  ظبي  اأبو  وهيئة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  من  ملتدربات 
والرتاث، وتلفزيون بينونة يف املدة من منت�صف �صهر يوليو اإىل 
الدكتور حممد كامل حممد  اأغ�صط�ض 2010، قدمها  منت�صف 

جاد، نائب رئي�ض ق�صم املخطوطات باملركز. 
واأ�ص�صها،  الفهر�صة  بقواعد  الدورة  املتدربون يف  اأحاط  وقد 

مرورا بخطواتها، من خالل تدريٍب نظري وعملي، وتاأتي هذه 
املتخ�ص�صة  العلمية  الدورات  املركز  تقدمي  اإطار  يف  الدورة 
والفهر�صة  الرتميم  يف  )خا�صة  العربي  املخطوط  فنون  يف 
املخطوطات،  على  احلفاظ  يف  منه  اإ�صهاما  والتحقيق( 
الأدوات  اأحدث  ذلك  لتحقيق  م�صتخدمًا  ون�صرها،  وفهر�صتها، 

والو�صائل . 

دورة في فهرسة المخطوطات وتصنيفها 
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أخبار سريعة

      ا�صتقبل جمعة املاجد رئي�ض املركز 
ال�صارقة  من�صدي   2010/8/25 بتاريخ 
بدورته  الربنامج  يف  العمل  وطاقم 
اخلام�صة خالل زيارة لهم للمركز لالطالع 
الباحثني  خدمة  جمال  يف  جتربته  على 
وحفظ الرتاث الإن�صاين، حيث اأكد لهم اأن 
املركز لي�ض ملكًا جلمعة املاجد بل هو وقف 
اخلريية  بامل�صاريع  اأ�صوة  العلمي  للبحث 
الإ�صالمية  الدرا�صات  ككلية  اأن�صاأها  التي 

والعربية واملدار�ض الأهلية اخلريية وجمعية بيت اخلري.
      وبني جمعة املاجد حاجة الوطن العربي اإىل املدر�صني واأن كلية 
الدرا�صات ت�صد ثغرة مهمة يف هذا اجلانب، ودعا احلكومات اإىل اأن 
تنفق 10% من دخلها القومي على التعليم وال�صحة؛ لأن بهما حياة 
اأ�صئلة  عن  اأجاب  م�صاريعه  عن  منه  مف�صل  �صرح  وبعد  ال�صعوب، 

ال�صوؤال  بني  تراوحت  والتي  املن�صدين 
واملخطوطات  املراجع  م�صادر  عن 
التي  وال�صعوبات  املركز  يف  املوجودة 
دفعته  التي  والعوامل  ذلك  يف  واجهته 
وعالقة  ال�صعب  الطريق  هذا  ل�صلوك 
املركز ببلدانهم، وكيفية تقدمي اخلدمة 

باملركز وا�صتفادتهم من ذلك.
اإن�صادية  و�صلة  املن�صدون  اأدى  كما 
حت�ض على طلب العلم وت�صيد به، كما 
حيث  الق�صي�ض  منطقة  يف  الرتميم  معمل  اإىل  املن�صدون  انطلق 
ا�صتمعوا اإىل �صرح تف�صيلي عن اأجهزة الرتميم التي طورها الق�صم 
واأهداها اإىل اأكرث من ثالثني دولة بواقع 43 معمال ووحدة ترميم، 
باملخطوطة  والو�صول  الرتميم  ومراحل  عملها  كيفية  على  وتعرفوا 

اإىل التجليد.

برنامج منشد الشارقة يزور المركز

»حتليل  حول  دورة  املاجد  جمعة  مركز  نظم 
اليد«،  بخط  الكتابة  طريق  عن  ال�صخ�صية 
للتدريب  الذكية  الأفكار  مركز  مع  بالتعاون 
ال�صبت  يوم  اخليمة،  براأ�ض  وال�صت�صارات 
الإماراتي  امل�صت�صار  وقدمها   ،  2010/9/18
من  متدربا   52 ح�صرها   علي  اآل  عبيد  عادل 

عدد من اجلهات احلكومية واخلا�صة.
فرعية  التاريخ، عرب حماور  الفرا�صة عرب  علم  الدورة  وتناولت 
وحتى  )القيافة(،  الب�صر  فرا�صة  )العيافة(،  الأثر  فرا�صة  مثل 
فرا�صة ومعرفة اجلبال وا�صتنباط معادن الفلزات، واأنواع الفرا�صة 

التي ا�صتهر وبرع فيها العرب قدميًا.

اأما علم فرا�صة اخلط )اجلرافولوجي(، فقد 
عر�ض له اآل علي يف اجلزء الثالث من الدورة، 
املرتبطة  العلوم  من  جمموعة  �صرح  وت�صمن 
اجلرافونومي،  )اجلرافولوجي،  مثل  به 
تو�صيح  خالل  من  وذلك  واجلرافوثريابي(، 
)اجلرافولوجي(  علم  عن  ومعلومات  حقائق 

وفوائده.
اجلديد يف طرق حتليل  �صعادتهم مبعرفة  امل�صاركون عن  وعربنّ 
ال�صخ�صية خ�صو�صا مو�صوع التوقيع وال�صخبطة، وا�صتمتاعهم مبا 
جوانب  معرفة  على  املرتتبة  لالآثار  نظرا  علي  اآل  املدرب  عر�صه 

ال�صخ�صية من ر�صا وارتياح عند الإن�صان!

تحليل الشخصية عن طريق الكتابة بخط اليد 

الكرمي  للقراآن   23 امل�صابقة  فعاليات  �صمن 
التعاون  جمل�ض  دول  ل�صباب  ال�صريف  واحلديث 
اخلليجي التي ت�صت�صيفها الإمارات، وتنظمها اإدارة 
لرعاية  العامة  بالهيئة  والثقافية  ال�صبابية  الأن�صطة 
يف  امل�صاركة  الوفود  قامت  والريا�صة،  ال�صباب 

امل�صابقة بزيارة للمركز يوم الأربعاء 2010/9/22.
واملعرفة  بالعلم  املعنية  املراكز  اأهم  على  التعرف  بهدف  وذلك 
على  ال�صباب  وت�صجيع  الدولة،  يف  تعاىل  اهلل  كتاب  وخدمة  والثقافة 

القتداء بالآباء يف اهتمامهم بالعلم منذ ال�صغر، 
وكان يف ا�صتقبال الوفد جمعة املاجد رئي�ض املركز.

بالزوار  لقائه  خالل  املاجد  جمعة  رحب  كما 
اإياهم  و�صيوف البالد من الوفود امل�صاركة، مهنئا 

على تر�صيحهم للم�صاركة يف مثل هذه امل�صابقات. 
وقدمت الهيئة العامة لرعاية ال�صباب والريا�صة 
وتعاونه  جلهوده،  وتقديرا  له  تكرميا  املاجد،  جلمعة  تذكاريا  درعا 

املتميز، مع كافة الأن�صطة ال�صبابية.

مشاركو مسابقة القرآن والحديث لشباب التعاون في ضيافة جمعة الماجد
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ديوان  رئا�صة  وفد  زيارة  ُتوجت 
الوقف ال�صني يف العراق ملركز جمعة 
بتوقيع   2010/9/7 الثالثاء  املاجد 
بني  وثقايف  علمي  تعاون  اتفاقية 
ومركز  ال�صني  الوقف  ديوان  رئا�صة 
املركز  عن  وقعها  املاجد  جمعة 
املركز  رئي�ض  املاجد  جمعة  معايل 
الوفد  رئي�ض  ال�صني  الوقف  وعن 
ال�صيخ  العزيز  عبد  حامد  الدكتور 
دائرة  عام  مدير  احلياين  حمد 

التعليم الإ�صالمي برئا�صة ديوان الوقف ال�صني.
بتقدمي  املاجد  جمعة  مركز  قيام  التفاقية  بنود  اأهم  وت�صمنت 
والتعقيم  الآيل  وهي  للرتميم   املاجد  اأجهزة  جمموعة  من  ثالثة 
الأول،  للطرف  لت�صغيلها  الالزمة  املواد  وكافة  اجلاف  والتنظيف 
وكذلك جمموعة من اآلت الت�صوير وحواملها مع وحدات الإ�صاءة 
اإىل  بالإ�صافة  الت�صوير،  عملية  ملبا�صرة  واملو�صل  بغداد  ملركزي 

منحة تدريبية يف دبي لثالثة اأ�صخا�ض ملدة �صهر بكافة تكاليفها.
ويف املقابل يقوم الوقف ال�صني بت�صوير املخطوطات واملطبوعات 
ن�صخة  وت�صليم  مدجمة  اأقرا�ض  على  بحوزته  املوجودة  النادرة 
ا�صم  حتت  املركز  يف  بو�صعها  يتعهد  الذي  املاجد  جمعة  ملركز 
جمموعة الوقف ال�صني – العراق ويلتزم بتقدمي �صورة رقمية ملن 
 . بها  املعمول  �صروطه  وفق  والدار�صني  الباحثني  من  اإليها  يحتاج 
واأن يتبادل الطرفان جميع املطبوعات والدوريات والن�صرات التي 

ي�صدرها كل منهما على �صبيل الإهداء وب�صكل دوري.
ال�صامرائي،  الدكتور خليل  الأ�صتاذ  الذي �صم  الوفد  اأن  ويذكر 
م�صعان  الدكتور  والأ�صتاذ  بغداد،  يف  الأعظم  الإمام  كلية  مدير 

ديوان  رئي�ض  م�صت�صار  اخلزرجى، 
عبد  والدكتور  ال�صني،  الوقف 
الوفد،  ع�صو  احلربي،  الرزاق 
من�صق  الع�صيفر،  �صالح  والدكتور 
الوفد من الوقف ال�صني يف املو�صل 
لالإمارات  زيارته  خالل  قام  قد 
من  لعدد  علمية  زيارات  بعدة 
واخلريية  الثقافية  املوؤ�ص�صات 
الدرا�صات  كلية  اأهمها  بالدولة 
جرى  والتي  والعربية  الإ�صالمية 
ال�صني،  والوقف  الكلية  بني  علمي  تبادل  اإىل  توجه  اإقرار  خاللها 
وكذلك املدار�ض الأهلية اخلريية حيث قام رئي�ض الوفد مدير عام 
دائرة التعليم الإ�صالمي بالطالع على مناهج املدار�ض لال�صتفادة 

منها يف املدار�ض التابعة للوقف يف العراق. 
يراأ�ض جمل�ض  والتي  بيت اخلري  بزيارة جلمعية  الوفد  قام  كما 
املركز  يف  تف�صيلية  جولة  وبعد  املاجد،  جمعة  معايل  اإدارتها 
الوفد  زار  العمل،  �صري  على  خاللها  الوفد  اطلع  الرتميم  وم�صنع 
اإىل  بالإ�صافة  الإماراتي  الأحمر  والهالل  اخلريية  مكتوم  هيئة 
املدار�ض الإ�صالمية للرتبية والتعليم التابعة ملجموعة احلاج �صعيد 

لوتاه.
ال�صني  والوقف  املركز  بني  التعاون  اأن  اإىل  الإ�صارة  من  بد  ول 
ال�صني  الوقف  مع  اتفاقية  بتوقيع   2004 العام  بداأ منذ  العراق  يف 
يف  العراق  عموم  لت�صمل  وحتديثها  تو�صيعها  جرى  املو�صل  يف 
اإنقاذ  على  ال�صيعي  الوقف  مع  املركز  يعمل  كما  التفاقية،  هذه 
خمطوطات العراق يف النجف من خالل وحدة ترميم مت تركيبها 

يف النجف منذ اأكرث من اأربعة اأعوام. 

اتفاقية تعاون علمي وثقافي بين مركز جمعة الماجد 
والوقف السني في العراق

مكتبة في أوغندا
اأوغندا،  اإىل  مكتبتني  املاجد  جمعة  مركز  اأهدى 
الأوىل اإىل مركز ما�ساكا الإ�سالمي والثانية اإىل مدر�سة 
اأر�سلت  املدر�سة  ومن  الإبتدائية  الإ�سالمية  نور  كيدا 
هذه ال�سورة، وتظهر فيها جمموعة من ا�سدارات املركز 

وكتب اأخرى
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رحلة أوزباكستان
عقد معهد البريوين للدرا�صات ال�صرقية التابع لأكادميية العلوم 
ندوة  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  مع  بالتعاون  الأوزباكية 
علمية حتت عنوان الرتاث املخطوط يف اأوزباك�صتان وطرق حفظه 
الندوة  هذه  يف  �صارك  وقد    2010/9/23 يوم  وذلك  و�صيانته 
حما�صرين من املركز واملعهد واملوؤ�ص�صات الأوزباكية التي لها اهتمام 
بالرتاث، وقد �صارك من املركز كل من الدكتور عز الدين بن زغيبة 
رئي�ض ق�صم الدرا�صات وال�صوؤون اخلارجية، ببحث عنوانه: الرتاث 
الإ�صالمي وجهود مركز جمعة املاجد يف حفظه و�صيانته، والدكتور 
ب�صام الداغ�صتاين رئي�ض ق�صم احلفظ واملعاجلة والرتميم باملركز، 
كانت عنوان ورقته اأحدث الطرق التكنولوجية يف حفظ املخطوطات 

و�صيانته.
بينما تعر�ض املحا�صرون من اجلانب الأوزباكي للرتاث الإ�صالمي 
املوجود يف اأوزباك�صتان، وحتدثوا عن اأهميته ومكانته �صمن الثقافة 
العربية والإ�صالمية، وبخا�صة ما هو موجود منه يف �صمرقند، كما 
احل�صارة  يف  اأوزباك�صتان  علماء  اإ�صهامات  عن  بع�صهم  حتدث 
يف  البريوين  معهد  به  يقوم  الذي  الدور  عن  وحتدثوا  الإ�صالمية، 

حماية املخطوطات والرتاث الإ�صالمي لل�صعب الأوزباكي. 
وقد دارت يف اليوم الثاين حمادثات بني الطرفني حول التعاون 
يف جمال ترميم املخطوطات ورقمنتها، وال�صبل الكفيلة لتفعيل بنود 

التفاقية املوقعة بينهما.

زيارة اليمن
قام الدكتور عز الدين بن زغيبة بزيارة لليمن ال�صقيق، وذلك 
التوثيق  ملراكز  والع�صرين  ال�صاد�ض  الجتماع  يف  املركز  لتمثيل 
انعقد  والذي  العربي،  اخلليج  لدول  التعاون  مبجل�ض  والدرا�صات 
املوؤمتر  افتتح  اليمني  وقد  الوثائق  يف 2010/9/30  مبقر مركز 
وقد  اليمنية  اجلمهورية  رئي�ض  مكتب  مدير  الآن�صي  علي  الدكتور 
�صارك يف الجتماع نحو 20 مركزا وموؤ�ص�صًة من جميع دول اخلليج 
قدم  الذي  الهندي  الأر�صيف  نائب مدير  الجتماع  ا�صت�صاف  كما 
عر�صا عن الوثائق اخلليجية يف الأر�صيف الهندي، وكيفية التعاون 
مع املوؤ�ص�صات اخلليجية املعنية بهذه الوثائق كما اتفق املجتمعون 
عبد  امللك  بدارة  ال�صفوي  الرتاث  يف  تدريبية  دورة  اإقامة  على 
الدورة  تكون  اأن  وعلى  املجال،  بهذا  امل�صتغلني  للموظفني  العزيز 

القادمة يف دولة البحرين. 

دورة ترميم الوثائق في حلب
اأقام مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث دورة تدريبية يف ترميم 
الثقافة  دائرة  برعاية  حلب  يف  �صوريا  يف  الوقفية  للمكتبة  الوثائق 
الوقفية  املكتبة  مدير  من  بطلب  وذلك  الأوقاف،  ومديرية  بحلب 

الدكتور حممود امل�صري. 
ترميم  �صعبة  رئي�ض  قواف  ن�صال  حممد  الأ�صتاذ  قام  وقد 
بلغ  الذين  امل�صاركني  بتدريب  املاجد  جمعة  مركز  من  املطبوعات 
اإىل  تاريــخ 9/24  الدورة من  وا�صتمـرت هذه  م�صاركًا  عددهم 18 
2010/10/1م، ويف نهاية الدورة اأقيم حفل الختتام بح�صور مدير 

الثقافة بحلب الأ�صتاذ غالب الربهودي.
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زيارات

طالب النادي ال�صيفي لإدارة اجلن�صية والإقامة– دبي 
2010-7-19

وفد منتدى ال�صارقة للتطوير برئا�صة وليد النقبي 
وعلي الكعبي 2010-7-20

مي�صاء الهريني - مديرة توظيف يف �صركة جب مي 
2010-7-3

د. خالد بن �صالح الظاهري- مدير اإدارة الربامج التعليمية 
�صركة �صدكو - جمموعة ابن حمفوظ بال�صعودية 2010-7-6

ر�صا تاجهدو�ض �صركة تامكو ومار�صي �صركة 
ها�ض تريدجن مهتمان بالثقافة 2010-7-7

وفد من طلبة دورة العقيدة يف املنتدى الإ�صالمي 
بال�صارقة من تركيا 2010-7-8

وفد من �صركة اأوب�صي�ض لالإطفاء واحلرائق: كوي م�صت�صارة، 
وتريفر مهند�ض، وخليفة القامة مدير الت�صويق 2010-7-15

كري�صتينا املعلم م�صاعد مدير �صركة اأنا�صي والفنان 
م�صعود برويز - وم�صاعدته، اأبو ظبي 2010-7-18



1�

زيارات

اأ.د يا�صني زيدان واأ.د وفيقة وهبة، كلية الآثار - جامعة 
القاهرة 2010-7-20

يو�صف اأحمد احلمادي ووليد جابر الن�صوري واأحمد 
عبد اهلل احلمادي 2010-7-24

عي�صى بن حممد عي�صى امل�صلمي- ق�صم الكتاب 
وال�صنة- جامعة اأم القرى- ال�صعودية 2010-7-25

منري عبد اهلل ال�صكرتري العام ملركز �صعود البابطني 
اخلريي للرتاث والثقافة بالريا�ض 2010-7-27

�صم�ض الدين عبد القادر �صهبندري من الهند
2010-7-27 

الدكتور اإ�صحاق البو�صعيدي رئي�ض املحكمة العليا بوزارة 
العدل العمانية 2010-8-4 

 �صيديا حممد الأمني مندوب مركز الرتقية الثقافية 
والجتماعية يف اأركيز مبوريتانيا 2010-8-5 

 الداعية م�صطفى الرفاعي من الهند 2010-8-8 
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زيارات

الدكتور اأحمد عي�صى حممد - مفتي منطقة منبج يف 
�صوريا  2010-8-15 

املدرب م�صطفى حممد ناجي الها�صمي من �صرطة دبي  
2010-8-14

عبد اهلل املعتوق وزير الأوقاف الكويتي ال�صابق وامل�صت�صار 
يف الديوان الأمريي 2010-8-10 

م�صطفى حمدو الفائز مب�صابقة من�صد ال�صارقة  
بن�صختها الرابعة من �صوريا 2010-8-14

جورج كرياز �صاحب مطبعة يف نيوجر�صي باأمريكا 
 2010-9-2

للفكر  الألباين  املركز  رئي�ض  زكاي  رامز  الدكتور 
واحل�صارة الإ�صالمية والوفد املرافق    2010-8-16  

د. عبد العزيز التويجري  - كلية الآداب - جامعة 
امللك �صعود 2010-9-18 

العامة  القن�صلية  من  حقان  واأخوه  بولت  �صوا�ض  حممد 
الرتكية - املكتب ال�صياحي والثقايف الرتكي 2010-8-29 

14



15

زيارات

اجلنيد  و�صريفة  دبي  يف  ال�صنغافوري  القن�صل  مابري  دليب 
برتبة قن�صل ودين تني نائب القن�صل التجاري 2010-9-28 

حمود احلو�صني وحمبوب الرحيلي - باحثان من ُعمان 
 2010-9-23

ناديف �صامني - جامعة برين�صتون - مهتم باخلليج وتراث 
الإمارات 2010-9-19 

�صمري اجلندي ندوة اليوم ال�صابع - امل�صرح الوطني 
الفل�صطيني – القد�ض 2010-9-26 

في�صل ال�صرياين - باحث يف اأدب الأطفال والأ�صاطري 
 2010-9-30

وفد من طلبة كلية الإلهيات يف تركيا 2010-7-5

علي الفيا�ض وعلي املناعي باحثان من قطر 2010-9-30  الدكتور حم�صن الكندي مدير مركز الدرا�صات العمانية 
والوفد املرافق 2010-9-29 

15
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مكتبة غازي خسرو

ولد غازي خ�صروبك حوايل �صنة 1480م، يف مدينة �صريوز )يف 
اأبوه )فرهاد بك(  اأبوه واليا هناك. وقد كان  اليونان(، حيث كان 
بو�صنوي الأ�صل من رجال الدولة الرتكية، اأما اأمه فهي �صلجوقة بنت 

ال�صلطان بايزيد الثاين.
اأ�صندت اإىل خ�صرو بك ولية البو�صنة من قبل  ويف �صنة 1521م 
الدولة العثمانية، وا�صتمرت وليته عليها اإىل وفاته �صنة 1541م، مع 

انقطاع ي�صري خالل تلك الفرتة.
الثقافة  رجل  واأنه  كبري،  �صيا�صي  رجل  باأنه  بك  خ�صرو  ا�صتهر 
وثقافية  علمية  موؤ�ص�صات  عدة  �صراييفو  يف  اأ�ص�ض  فقد  واخلري، 
وخريية، واآثاره التي خلنّفها ل يزال بع�صها موجودا اإىل يومنا هذا، 

ومن اأهم تلك الآثار اجلامع امل�صمى با�صمه واملدر�صة التي اأ�ص�صها.
اأكرب  وكان  للهجرة   937 �صنة  بيك  خ�صرو  الغازي  م�صجد  ُبني 
واأجمل م�صجد يف تلك املنطقة، وبعد بنائه ب�صنة واحدة اأحلقت به 
مدر�صة ابتدائية ويف �صنة 1537م خ�ص�ض وقف فيه لبناء مدر�صة 
وكانت  �صلجوقة،  اأمه  اإىل  ن�صبة  ال�صلجوقية  املدر�صة  �صميت  ثانوية 
ذلك  يف  العثمانية  البو�صنة  بالد  يف  تربوية  موؤ�ص�صة  اأهم  املدر�صة 

الوقت.
ثم  1537م،  �صنة  وذلك  املكتبة  نواة  كانت  املدر�صة  هذه  ويف 
على  النم�صاوي  اأوجن  الربن�ض  �صنها  غارة  اإىل  املكتبة  تعر�صت 
�صراييفو �صنة 1697م اأدت اإىل فقدان وتلف كثري من كتب املكتبة، 
كتب  واإ�صافة  الكتب  من  فيها  بقي  ما  واإ�صالح  اإحياوؤها  اأعيد  ثم 
وقف  على  كبرية  غرفة  بناء  مت  1863م  �صنة  ويف  اإليها،  جديدة 
امل�صجد حتت املاأذنة يف اجلانب الغربي، وقد �صعى يف اإقامته اأحمد 
عا�صم بك متويل الأوقاف ومت نقل املكتبة اإليه وبقيت فيه اإىل �صنة 
وزادت  كبريا  ات�صاعا  املكتبة  ات�صعت  املدة  هذه  وخالل  1935م. 
لدار  الأر�صي  الطابق  اإىل  ونقلت  حملها  عنها  ف�صاق  مقتنياتها 
اإفتاء �صراييفو مقابل امل�صجد الإمرباطوري اأو جامع ال�صلطان على 
�صاطئ نهر ميالن�صكا، وبقيت هناك اإىل اأن قامت احلرب الأخرية 
يف الت�صعينيات من القرن املا�صي حيث انتقلت اإىل مقرها احلايل 

يف �صارع احلميدية.
كانت املخطوطات والكتب ترد املكتبة بوا�صطة التجار واحلجيج 
والقاهرة  واملدينة  مكة  مثل  اإ�صالمية  بالد  عدة  من  العلم  وطلبة 
يوقف  اأو  اإليها  يهدى  ما  وكذلك  خا�ض،  ب�صكل  واإ�صطنبول  وبغداد 
اإليها  نقلت  التي  اخلا�صة  للمكتبات  وكان  النا�ض،  عامة  من  عليها 
اأثر كبري يف غنائها وتو�صعها، فقد نقلت اإليها مكتبات كثرية منها 

زاده جومتيت�ض،  �صليم  امل�صري، ومكتبة  مكتبة قنطمريي، ومكتبة 
ومكتبة �صهدي اأفندي، ومكتبة احلاج خليل اأفندي، كما و�صل اإليها 
عن طريق البتياع والوقف والو�صية مكتبات خا�صة اأخرى لعل من 
اأ�صهرها جمموعة من املخطوطات والوثائق كانت ملكا ملحمد اأنوري 
هناك  اأن  كما  مكتبة خ�صروبك،  اإىل  بها  اأو�صى  الذي  زاده  قا�صي 

الكثري من املكتبات اخلا�صة الأخرى التي يطول ذكرها.
حتتوي املكتبة اليوم على ما يقارب 80000 جملد من املخطوطات 
واللغات  الإ�صالمية  بالدرا�صات  عمل   20000 منها  واملطبوعات، 
علوم  »اإحياء  فهي  فيها  خمطوطة  اأقدم  اأما  ال�صرقية.  والآداب 
الدين« لالإمام اأبي حامد الغزايل املتوفى �صنة 1111م ن�صخت �صنة 

1131م. كما حتتوي على عدد من امل�صاحف اجلميلة.
بع�صها  ور�صالة  كتاب  بني  ما  خمطوط   9000 من  اأكرث  ومنها 
منفرد وبع�صها �صمن جماميع، وت�صم 84 �صجاًل للمحكمة ال�صرعية 
يف �صراييفو )وهي �صجالت من القرن ال�صاد�ض ع�صر والثامن ع�صر 
والتا�صع ع�صر(، وعددا من الدفاتر املالية )ال�صادر والوارد( لوقف 
مايقدر  وفيها  وقفية،  يقرب من 400  ما  وفيها  الغازي خ�صروبك، 
القرن  ما بني  الفرتة  اإىل  يرجع زمنها  تاريخية  وثيقة  بنحو 3500 
ال�صاد�ض ع�صر ومنت�صف القرن التا�صع ع�صر امليالدي. كما اأن فيها 
ال�صرقية  باللغات  كتاب   10000 عن  يزيد  ما  املطبوعة  الكتب  من 

مكتبة غازي خسروبك

مكتبة غازي خ�سرو
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مكتبة غازي خسرو

املخرب  مثل  والأ�صبوعية  ال�صهرية  املجالت  من  والكثري  والأوروبية. 
وبهار،  والوطن،  ورهرب،  �صراي،  وغل�صني  والبو�صنة،  البو�صنوي، 
وغريها.  الهداية،  وجملة  الإ�صالمية،  اجلماعة  وجملة  وغريت، 
�صراييفو،  يف  ت�صدر  كانت  التي  اليومية  ال�صحف  بع�ض  وكذلك 
التاريخية  والوثائق  القدمية  ال�صور  من  جمموعة  ذلك  اإىل  اأ�صف 

والن�صرات املطبوعة.
ومما مييز مكتبة غازي خ�صرو تعدد لغاتها، فتاأتي الكتب العربية 
يف املرتبة الأوىل وفيها تركيز على علم التف�صري واحلديث والفقه، 
والأدبية،  التاريخية  املواد  بكرثة  متيزت  التي  الرتكية  الكتب  يليها 
ثم الفار�صية التي يوجد بها عدة تاآليف يف الأدب وال�صعر الفار�صي 
اخلط  وح�صن  املنمنمات  من  رائعة  مناذج  وفيها  الكال�صيكي 

وبديعه.
البو�صنة  لعلماء  كتب  على  با�صتمالها  اأي�صا  املكتبة  متتاز  كما 
والهر�صك الذين كتبوا باللغات الثالث؛ العربية والرتكية والفار�صية، 
1025هـ(،  )ت  البو�صنوي  الأقح�صاري  كايف  ح�صن  موؤلفات  مثل 
واأحمد  املو�صناري )ت1119هـ(،  زاده  اأيوبي  يو�صف  بن  وم�صطفى 

بيا�صي زاده )ت 1098هـ(، وغريهم.
فهرس مخطوطات المكتبة

اأربعة  اإىل  املو�صوعات  بح�صب  الفهر�ض  يف  املخطوطات  ق�صمت 
ع�صر بابًا، هي: 

1 – دوائر املعارف.
2 – القراآن وعلومه .

3 – علوم احلديث.
4 – العقائد.

5 – الأدعية والأذكار.
6 – الفقه.

7 – الأخالق واملواعظ.
8 – الت�صوف.

9 – احلكمة والفل�صفة.
10 – علوم اللغة.

11 – التاريخ واجلغرافيا.
12 – الطب والبيطرة.

13 – الطبيعة واحل�صاب.
14 – متفرقات.

وحتت الأبواب اأدرجت ف�صول عند احلاجة ورتبت كل لغة بح�صب 
الن�صخ يف  تاريخ  روعي  الكتاب  ن�صخ  تكرر  حال  ويف  تاأليفها،  تاريخ 
الأ�صل  مع  دائما  فمرتبة  واحلوا�صي  ال�صروح  كتب  واأما  الرتتيب. 
ح�صب  كتب  عدة  على  ي�صتمل  الذي  املجموع  ورتب  به،  تتعلق  الذي 

مو�صوع الكتاب الأول.
ياأخذ كل كتاب اأو جمموع رقمني: رقمًا يدل على ترتيبه يف خزانة 
املكتبة، ويكتب يف اجلهة اليمنى، ورقمًا يدل على ترتيبه املت�صل�صل 

يف الفهر�ض، ويكتب يف اجلهة الي�صرى.
بها  كتبت  التي  باحلروف  الفهر�ض  يف  الكتب  اأ�صماء  كتبت 
ورد  كما  الكتاب  ا�صم  ويعتمد  العربية،  احلروف  وهي  املخطوطات 
يف امل�صادر اأو كما ورد يف املخطوط. وبعد ذكر ا�صم الكتاب يذكر 
الآداب  تاريخ  كتاب  يف  ورد  ما  ح�صب  املوؤلف  ا�صم  ثم  مو�صوعه 
تكتب  فاإنها  والتفا�صيل  الأ�صماء  باقي  واأما  لربوكلمان،  العربية 

بالر�صم امل�صطلح عليه يف البو�صنة.
ونوع  املخطوط  وحجم  الأوراق  عدد  اأي�صا  الفهر�ض  يف  ويذكر 
والوقفيات  والتملكات  واحلوا�صي  والتعليقات  اجللد  وو�صف  اخلط 
واملطالعات واملقابالت وال�صماعات والإجازات والت�صحيحات وا�صم 
النا�صخ وتاريخ الن�صخ اإن وجد. كما جرت الإ�صارة اإىل املكتبة التي 
نقل منها الكتاب اإن كان منقوًل وا�صم الواقف اأو املتربع. وو�صع يف 

الفهر�ض ك�صاف باأ�صماء الكتب وك�صاف باأ�صماء املوؤلفني. 
جزءًا  ع�صر  �صتة  يف  متفرقة  �صنوات  خالل  الفهر�ض  �صدر  وقد 
لندن  الإ�صالمي يف  للرتاث  الفرقان  موؤ�ص�صة  باإ�صداره  قامت  حيث 
بالتعاون مع رئا�صة اجلماعة الإ�صالمية يف �صراييفو، وا�صتمل على 
املتخ�ص�صني،  من  اأ�صخا�ض  عدة  باإعداده  وقام  خمطوطًا.   9381
وكان اإ�صدار اجلزء ال�صاد�ض ع�صر منه �صنة 2008م، يف حني �صدر 

اجلزء الأول منه �صنة 1963م .

   -----------------------------------
املخطوطات العربية  فهر�ض  من  الأول  اجلزء  مقدمة  •  انظر 
يف  خ�صروبك  الغازي  مكتبة  يف  والبو�صنوية  والفار�صية  والرتكية 

�صراييفو.

�سريح غازي خ�سرو



جديد مكتبة المركز

القواعد الجديدة للتسويق 
والعالقات العامة

استخدام التقنيات الحديثة والمدونات اإللكترونية
واإلعالم اإللكتروني للوصول إلى المشترين مباشرة

تاأليف: ديفيد مريمان �سكوت   ترجمة : ديب القي�س
النا�سر دار الكتاب العربي، بريوت – لبنان، وموؤ�س�سة حممد 

بن را�سد اآل مكتوم.2009م 
يقدم هذا الكتاب قواعد جديدة للت�صويق والعالقات العامة، تقوم 
على ا�صتغالل الإنرتنت بكل و�صائلها للو�صول اإىل الزبائن مبا�صرة، 
وبذلك يعالج الإحباط الذي ي�صاب به من يريد �صراء �صلعة معينة، 
حيث متطره ال�صركات املنتجة بوابل من الإعالنات الدعائية التي 
تبني مزايا �صلعتهم ولكنها من طرف واحد، فال هي ت�صمع منه ما 
يريد، ول هي ت�صاعده على حتديد ما يريد، فاأ�صبحت وكاأنها موجهة 

لطبقة معينة من الأغنياء الذين ميلكون �صيولة لل�صراء.
�صلكت  ناجحة  ل�صركات  كثرية  مناذج  يقدم  اأي�صا  والكتاب 
الطرق اجلديدة للت�صويق مثل موقع اأمازون دوت كوم، حيث يعر�ض 
املوؤلف جتربته معهم حينما اأراد كتابا يتحدث عن ركوب الأمواج، 

بعناوين  املوقع  فزوده 
بداأ  وحينما  كتابا،   99
وجد  التفا�صيل  يت�صفح 
كتاب،  لكل  الزبائن  تقييم 
وتقييم  القراء،  وتعليقات 
دار اأمازون، ودرا�صات من 
فعل  وردود  اأخرى،  جهات 
العديد من الزبائن، ولي�ض 
هذا فح�صب بل اإن ال�صركة 
عناوين  للم�صرتين  تر�صل 
للتي  م�صابهة  لكتب  اأخرى 

ا�صرتوها اأو التي يبحثون عنها.
القواعد  اإن  يقولون  »قد  الكتاب:  من  الأخرية  الفقرة  واإليك 
القدمية ل زالت ت�صلح للتطبيق. وقد يقرتحون عليك اإنفاق كمية 
كبرية من املال على الدعاية والأ�صلوب القدمي ... لكنك تعلم اأنهم 
خمطئون. واإذا مل اأجنح يف اإقناعك حتى الآن، ل بد اأن اخلم�صني 

موؤ�ص�صة الناجحة التي ا�صت�صهدت بها يف الكتاب قد اأقنعتك...«.

تربية األطفال
عطاء بال حدود

تاأليف: األفي كون
ترجمة : علي للو

النا�سر هيئة اأبو ظبي للثقافة و الرتاث – كلمة 2009 م 
قد يفاجئ هذا الكتاب الكثريين من الآباء والأمهات حينما يبني 
لهم اأن جل هدفهم يف تربية اأبنائهم هو تعليمهم الطاعة والطاعة 
من  الكثري  على  يق�صون  بذلك  واأنهم  الأحيان،  معظم  يف  العمياء 
الإبداع واإعمال الفكر والعتماد على الذات لدى اأبنائهم، بل وعلى 
الكثري من ال�صفات الإيجابية التي ي�صعون اإىل غر�صها فيهم ولكنهم 

ل يح�صنون الطريقة ال�صحيحة لفعل ذلك.
النظر يف كثري من املمار�صات  اأن نعيد  اأنه علينا  الكتاب  يو�صح 
يبني  التايل  املثال   .. اأبنائنا، فمن ذلك  مع  التي منار�صها  اليومية 
قابلت  رمبا  ال�صلوكية:  املدر�صة  لأتباع  اليومية  املمار�صات  بو�صوح 
�صار  ب�صيء  قيامهم  بعد  العتذار  على  اأطفالهما  يجربان  والدين 
اأو �صيء.)»هل ت�صتطيع اأن تقول اإنك اآ�صف«( ما الذي يجري هنا؟ 

اأنه  الوالدان  يفرت�ض  هل 
بجعل الأطفال يكررون هذه 
فورًا  لديهم  يتولد  اجلملة 
بالرغم من  بالذنب  ال�صعور 
كل الأدلة التي تثبت العك�ض. 
هوؤلء  اأن  ذلك  من  الأ�صواأ 
اإذا  ما  يكرتثون  ل  الأطفال 
اأم ل، لأن  اآ�صفا  كان الطفل 
يهم  ما  وكل  يهم  ل  ال�صدق 

ما  غالبا  الإجباري  العتذار  اإن  املفردات.  لهذه  ال�صليم  اللفظ  هو 
يدرب الأطفال على قول اأ�صياء ل يق�صدونها وهذا معناه الكذب.«.

واملتعلقة  املتعددة  احلياة  اأمور  يف  الكثري  وغريه  املثال  هذا   
باأطفالنا والتي حتتاج منا اإىل اإعادة نظر.

يوجهنا الكتاب اإىل حب غري م�صروط اإىل اأبنائنا، واأن ان�صباط 
الأطفال املوؤقت والذي نفر�صه باأ�صاليب احلرمان واجلوائز، �صوف 

ينقلب يف امل�صتقبل علينا بعك�ض النتائج التي كنا نرجوها.
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جديد مكتبة المركز

ال تقاطعني: كيف ننصت من دون مقاطعة .

املوؤلف : حممد النغيم�س 
النا�سر : دار  اقراأ للن�سر والتوزيع 

2010
يف هذا الكتاب : 

نقاطع املتحدث بلباقة ؟ · كيف 
دون  من  ممتعا  حوارنا  يكون  · كيف 

مقاطعة ؟
قبل  الآخرين  لنفهم  متنوعة  · طرق 

مقاطعتهم . 
مقاطعات املتحدث ؟  اأنواع  · ما 

عدم  على  الآخرين  ن�صاعد  كيف   ·
مقاطعتنا ؟ 

· برنامج ) البطاقات العملي (  لالإن�صات من دون مقاطعة . 
ال�صتمتاع  على  ت�صاعدنا  مرة  لأول  تطرح  عربية  م�صفوفة   ·

باحلوار. 
�صلوكيات  عن  الكتاب  لهذا  خ�صي�صا  اأعدت  اأكادميية  درا�صة   ·

املقاطعة حتت قبة الربملان ويف الربامج احلوارية العربية. 

مستقبل الماء وجيز في العولمة 

تاأليف : اإريك اأور�سينا ، ترجمة : حممد عبود ال�سعدي 
النا�سر : هيئة اأبو ظبي للثقافة والرتاث، 2009 

؟  الأر�ض  على  كافيا  املاء  �صيكون  هل 
كافيا  واغت�صالهم؟  الب�صر  لإرواء  كافيا 
كافيا  ؟  غذائهم  م�صدر  الزرع؛  لإرواء 
الأ�صباب  اإىل  �صحه  ي�صاف  اأن  لتفادي 

العديدة الأخرى لالقتتال واحلروب ؟ !
يتنباأ الكاتب بعدم ح�صول اأزمة مائية 
�صاملة تعم العامل باأ�صره ب�صورة متزامنة، 
متفرقة،  واإقليمية  حملية  اأزمات  اإمنا 
بالأحرى  �صيوؤدي  احلراري  فالحتبا�ض 

اإىل رفع كمية املاء الإجمالية على الأر�ض . لكنه �صيفاقم ب�صكل ماأ�صاوي 
يف انعدام امل�صاواة على �صعيد مناطق العامل ، فبع�صها �صيواجه في�صانات 

عارمة، وبع�صها �صيعاين من جفاف  متزايد!
فمثال   ، ال�صكانية  النفجارات  ب�صبب  املحلية  النزاعات  عدد  و�صيزداد 
اعتبارا من العام 2025 كيف ميكن لنهر النيل ذاته اإرواء 120 مليون اإثيوبي، 
و70 مليون �صوداين ، و150 مليون م�صري، ويف الوقت نف�صه تزويد الفالحني 

مبا يكفي من ماء لزرع ما يكفي من غالل لإطعام تلك النفو�ض كلها؟!

المكتبة األكاديمية االفتراضية في المملكة 
العربية السعودية : دراسة استكشافية

املوؤلف : �سعد بن �سعيد الزهراين 
النا�سر : مكتبة امللك فهد الوطنية، 2009 

تعر�صت هذه الدرا�صة اإىل مفهوم املكتبة الفرتا�صية والتعريف 
خالل  املجال  هذا  يف  حدثت  التي  الكبرية  التطورات  �صوء  يف  به 
الجتاهات  ر�صد  اإىل  البحث  رمى  كما  املا�صية،  �صنة  الأربعني 
بت�صور  اخلروج  بغية  الفرتا�صية؛  املكتبات  عن  كتب  ملا  احلديثة 

وا�صح لأهم معامل املكتبة الفرتا�صية احلديثة .
والرقمية من خالل  الفرتا�صية  املكتبات  و�صعية  الباحث  در�ض 

تتبع ما ن�صر يف املوؤ�ص�صة الأكادميية العربية ال�صعودية. 
اإىل و�صعية  الدرا�صة  الثاين من هذه  الباحث يف اجلزء  وتطرق 
يف  للم�صاركة  تاأهيلها  حيث  من  ال�صعودية  الأكادميية  املكتبات 
م�صروع املكتبة الفرتا�صية ال�صعودية، ومن حيث الإمكانات املادية 
والتقنية واللوج�صتية والب�صرية، كما ا�صتطلع الباحث  اآراء امل�صوؤولني 
عن املكتبات الأكادميية ال�صعودية حول مقومات وموؤهالت م�صروع 

وا�صتعداد  املقرتح  الفرتا�صية  املكتبة 
مكتباتهم للم�صاركة فيه.

      ويف اجلزء الثالث من البحث، 
جمموعة  طريقة  الباحث  ا�صتخدم 
واأخذ   )Group Focus( الرتكيز 
ت�صورات جمموعة من اخلرباء وذلك 
لتعزيز بناء م�صروع املكتبة الأكادميية 

الفرتا�صية يف اجلامعات ال�صعودية .
اإمكانية  اإىل  الدرا�صة  وخل�صت 

العربية  اململكة  يف  افرتا�صية  اأكادميية  مكتبة  اإن�صاء  حتقيق 
 ، اأف�صل  ب�صكل  الأكادميية  التعليمية  التنمية  يف  لت�صهم  ال�صعودية؛ 
معلوماتية  خدمات  ولتقدم  التكاليف،  على  ال�صيطرة  يف  ولت�صهم 
اأكرث �صهولة وجودة، كما قدمت الدرا�صة اأمنوذجا للمكتبة املقرتحة 
روعيت يف ت�صميمه اجلوانب الإدارية واملالية واللوج�صتية، بخالف 
تبعا   ، الأكادميية  املكتبات  تتطلبه  الذي  واملعريف  العلمي  التنوع 

لتوجهات واأهداف اجلامعات التي تتبعها. 
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ا�سمه وكنيته:
الغني  عبد   - لولديه  ن�صبة  احل�صن  اأو   - الكمال  اأبو  ال�صيخ  هو 
ابن حممد عبد اخلالق بن ح�صن بن م�صطفى امل�صري القاهري 
مولدًا ون�صاأة ووفاًة، مبنطقة ال�صيدة نفي�صة حيث كان والده �صيخا 

جلامعها. 
ولد رحمه اهلل يف 1908/3/17م 
القاهرة  القاهرة وتويف يف  يف مدينة 

اأي�صا يف 28/ 1983/7م عن عمر جاوز 
اخلام�صة وال�صبعني باأربعة اأ�صهر.

اأ�سرته:
اأ�صرة علم  له-  – غفر اهلل  ال�صيخ  اأ�صرة 
وف�صل ودين فوالده حممد عبد اخلالق اأحد 
كثري  يف  طويل  باع  ذو  الأزهر  علماء  كبار 
املنا�صب  يف  زهد  ال�صرعية،  العلوم  من 
اجلامع  م�صيخة  اإىل  ومال  الأزهرية 

وهذا  لوالدته  جده  عن  خلفا  به النفي�صي  تفتخر  املن�صب 
العائلة منذ الع�صر العبا�صي الثاين.

ن�صبه  ينتهي  حيث  ال�صريف  الن�صب  من  ن�صيبا  لالأ�صرة  اأن  كما 
لأمه بال�صحابي اجلليل اأبي مو�صى الأ�صعري.

عبد  ال�صيخ  يعده  اخلالق  عبد  م�صطفى  الأكرب  �صيخنا  و�صقيق 
درجة  على  فقد ح�صل  الأزهر  قدامى  من  الأ�صوليني  نهاية  الغني 
التخ�ص�ض يف الفقه واأ�صوله عام 1934م وعمل بالأزهر حتى اأ�صبح 
بعد  الثاين  اأ�صتاذه  يعده  كان  اإنه  حتى  الفقه،  اأ�صول  لق�صم  رئي�صا 

والده.

توىل  وقد  اخلالق،  عبد  اأحمد  ال�صيخ  فهو  الأ�صغر  �صقيقه  اأما 
العام  بعد  ما  حتى   1947 العام  منذ  النفي�صي  اجلامع  م�صيخة 

1986م.
ثقافة ال�سيخ وعلومه: 

القراآن  كلية حفظ  ثم  الأزهر  مبعاهد  والتحق  �صغره  يف 
ومنها  1935م  �صنة  فيها  وتخرج  ال�صريعة 
نال الدكتوراه يف اأ�صول الفقه �صنة 1940م 

ومو�صوع ر�صالته حجية ال�صنة.
اإىل جانب ثقافته ال�صرعية ذا ذوق  وكان 
الأدب  عيون  من  ينهل   ، عالية  وبالغة  رفيع 
ويحفظ الكثري من �صعره ونرثه لفر�صان الفن 
املختارات  من  الكثري  وله  وحديثا  قدميا 
طول  على  يدل  مما  والنرثية  ال�صعرية 
يحفظ  كان  اإنه  حتى  ح�صه  ورهافة  باعه 
ور�صائل  الزمان  بديع  مقامات  من  العديد 

ابن  اأ�صعار امرىء ال�صاحب  اإىل جانب الكثري من  عباد، 
القي�ض وعنرتة والنابغة وكعب  بن زهري من املتقدمني، وب�صار بن 
كان  وباجلملة  املتاأخرين،  والفرزدق من  الرومي وجرير  وابن  برد 
يقبل يف قراءته على خمتلف الفنون والآداب يقطف من كل ب�صتان 

زهرة.
وبعد تخرج ال�صيخ من الأزهر عمل به حتى اأ�صبح اأ�صتاذا ورئي�صا 
لق�صم اأ�صول الفقه به منذ عام 1940 وملدة تربو على اثنني واأربعني 
عاما يف خدمة ال�صريعة والبحث والتوجيه والإر�صاد العلمي والن�صح 

لطلبة العلم واأهله. 

مكتبة الشيخ عبد الغني عبد الخالق ..
 من أغنى المكتبات الخاصة وأكثرها تنوعا
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فقد اأ�صرف على 
خم�صمائة  نحو 

ما  علمية  ر�صالة 
ودكتوراه  ماج�صتري  بني 

يف  �ض  درَّ وقد   ، وبحث 
ال�صعودية  بع�ض اجلامعات يف 

وتخرج  وليبيا،  واملغرب  والعراق 
على يديه جمموعة طيبة من طالب 

خمتلف  يف  الإ�صالمي  والعامل  م�صر 
اخلريجني  اأجنح  من  املعمورة  بقاع 
العلواين  جابر  طه  ال�صيخ  مثل  واأملعهم 
الإ�صالمي،  للفكر  العاملي  املعهد  رئي�ض 
وال�صيخ  الزحيلي،  وهبة  ال�صيخ  وكذلك 
زهري،  النور  اأبو  وال�صيخ  ال�صالو�ض،  عبد علي  و
والدكتور عثمان جمعة  الرفاعي،  من العزيز  �صمريية 

علماء دم�صق،  وغريهم الكثري ، ومن الذين انتفعوا بالعالمة عبد 
الغني عبد اخلالق:

ال�صيخ م�صرًفا  1- د. حممد حمرو�ض بن عبد اللطيف وقد كان 
وما  احلنفيَّة  من  بلخ  :)م�صايخ  وعنوانها  للدكتوراه  ر�صالته  على 

انفردوا به من امل�صائل الفقهيَّة(
ال�صيخ  على جمل�ض  يرتدد  وكان  الطناحي  د. حممود حممد   -2

ويفيد من علمه.
يخ م�صطفى اإىل القاهرة،  3- د. م�صطفى اخلن، بعدما و�صل ال�صَّ

يف مطلع عام )1369هـ -1949م(؛ بغية النت�صاب لالأزهر. 
معرفة  يف  ثابتة  وقدم  الرتاث  بتحقيق  خا�ض  ولع  لل�صيخ  وكان 
خدمة  على  لطالبه  الت�صجيع  كثري  وكان  والآثار،  الرجال  تراجم 

الرتاث الإ�صالمي ون�صر درره.
وكان يف ال�صيخ عزوف طبعي عن املنا�صب الإدارية والرئا�صية يف 
امل�صيخة والعمادة لأنه يراها م�صيعة لوقت العامل ومظنة للخلف بينه 
وبني اأ�صفيائه، لكنه �صاهم يف الكثري من الأن�صطة العلمية والثقافية 
اإىل جانب اإ�صرافه على الر�صائل العلمية فقد كان ع�صوا يف جممع 
البحوث الإ�صالمية بالأزهر و�صاهم يف عمل مو�صوعة الفقه باملجل�ض 
الأعلى لل�صوؤون الإ�صالمية اإىل جانب ع�صويته للجنة الفتوى باجلامع 

الأزهر.
با�صتثناء  للجامعات خارج م�صر  الإعارة  زاهدا يف  ال�صيخ  وكان 
وحاول  بالريا�ض  �صعود  بن  حممد  الإمام  جامعة  يف  ب�صيطة  فرتة 

للخدمة  اأندوني�صيا  اإىل  الذهاب 
ت�صعفه  مل  الظروف  اأن  اإل  العامة 
لفرتات  زائرا  اأ�صتاذا  عمل  ولكنه 
العراق  يف  كثرية  بجامعات  ق�صرية 
زار  كما  واملغرب  وليبيا  وال�صعودية 
احلج  فري�صة  اأدى  عندما  الأردن 

عام 1972م
م�صر  جمهورية  احتفال  ويف 
العربية بالعيد الألفي لالأزهر منحه 
الرئي�ض و�صام الدولة للعلوم والفنون 
والآداب من الطبقة الأوىل وذلك يف 

17 مار�ض 1983م.
من موؤلفاته : 

1- حجية ال�صنة، وهو ر�صالته يف الدكتوراه، وهو مطبوع يف جملد 
املعهد  مع  بال�صرتاك  الوفاء  دار  طبع  من  ال�صنة  وحجية  واحد، 
اأوائل  ومن  املا�صي،  القرن  مفخرة  وهي  الإ�صالمي،  للفكر  العاملي 
ر�صائل الدكتوراه فى الأزهر، األفها ردا على من قال اإن اأحدا ما من 
�صكك فى  قد  الإ�صالم  اأو غريهم من فرق  املبتدعة  �صواء  املا�صني 
حجية ال�صنة ذاتها واأو�صح اأن هذا من الأقوال املعا�صرة ل اأ�صل له 

عند اأحد فى بحث اأ�صويل ماتع.
طبع  البيهقي،  جمع  لل�صافعي،  القراآن  اأحكام  كتاب  حتقيق   -2
للمرة الأوىل 1952م،  و�صور بعدها عدة مرات، وكان ال�صيخ ينوي 

اإعادة ن�صره، واأنهى كثريا من التعليقات على املن�صور.  
اأبي حامت الرازي  اآداب ال�صافعي ومناقبه لبن  3- حتقيق كتاب 

زاد  وقد 
عليه،  ال�صيخ 

فيه،  و�صحح 
من  اإليه  واأ�صاف 

يغري  ما  الفوائد 
باإعادة ن�صره.

كتاب  حتقيق   -4
لبن  النبوي  الطب 

للمرة  طبع  القيم، 
العام  يف  الأوىل 

و�صطا  1957م، 
التجار  عليه 
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ال�صيخ،  مبقدمة  يطبعونه  فاأحيانا  فيه  وت�صرفوا  مرة  من  اأكرث 
واأحيانا يرفعون املقدمة منه. 

التحقيق  مع  املقنع  جمع  يف  الإرادات  منتهى  كتاب  حتقيق   -5
يف  �صدر  جملدين،   يف  مطبوع  النجار،  ابن  الدين  لتقي  وزيادات 

العام  1962م.
مقدمة  اأعده  و�صحيحه،  البخاري  الإمام   -6
لطبعة �صحيح البخاري التي ن�صرها �صاحب مكتبة 
النه�صة مبكة 1376هـ، ثم طبعت مفردة يف العام 

1986م. 
7- اأ�صول الفقه لغري احلنفية مع الأ�صتاذين: 

وهدان  وح�صن  احلميد،  عبد  اإبراهيم 
1963م، كتب منها مباحث احلكم كلها.

الفقه  اأ�صول  يف  حما�صرات   -8
يف جامعة الأزهر، كلية ال�صريعة 

الدرا�صات  ق�صم  والقانون 
للطالب  )طبعة  العليا 

خا�صة(. 
9- بحوث يف ال�صنة امل�صرفة ) طبع يف جملة اأ�صواء ال�صريعة التي 

ن�صرتها كلية ال�صريعة بالريا�ض(.
10 - الإجماع حقيقته وحجيته، هو بحث اأعده لطالب الدرا�صات 
العليا بجامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية بالريا�ض، ن�صر دار 
العدد )2( �صمن �صل�صلة ذخائر تراث  – القاهرة، وهو  املحدثني 

الأزهر ال�صريف ال�صادرة عن الدار.
�صمن  اأعدها  خا�صة  ر�صالة  يعد  منها  كل  مباحث  اأربعة   -11
تن�صر  اأحد طالبه ومل  بها  ، قام  اأئمة احلنابلة  درا�صة مهمة لأحد 

بعد.
مكتبته

امل�صادر  من  اآلفًا  ت�صم  نوعها  من  فريدة  مكتبة  ال�صيخ  ميلك 
يف  بغيته  الطالب  فيها  يجد  والفنون  العلوم  �صتى  يف  واملراجع 
الفقه واأ�صوله والقراآن وعلومه واحلديث وفنونه اإىل جانب اأمهات 
والتاريخ  والبالغة  والبيان  ومدار�صه  والنقد  واأجنا�صه  الأدب  كتب 
والفل�صفة والكثري من الدوريات الأدبية والثقافية والعلمية النادرة 
خمتلف  من  املرتجمة  والروايات  والر�صالة  املقتطف  جملة  مثل 
اللغات فقد كان حري�صا رحمه اهلل على متابعة كل ما يجد يف كل 

فن لي�صمه اإىل مكتبته.  
 ، واأهله  العلم  طالب  من  كثريون  املكتبة  هذه  من  ا�صتفاد  وقد 

فكانت لهم مثابة ياأوون اإليها ومعينا ينهلون منه وم�صدرا ي�صدرون 
ال�صيخ  يف  يجدون  وهم   ، ذلك  لهم  عننّ  كلما  اإليه  ويرجعون  عنه 

واإر�صادا  وعونا  وترحابا  ل ب�صا�صة  ورعاية  وكرما 
حب نظري لها يف هذا الوقت مما  مو�صع  جعله 

وتقديرهم  اجلميع 
واعتزازهم واإكبارهم .

اأحد  يقول  هذا  ويف 
عبد  ال�صيخ  تلميذ  تالمذة 
الغني عبد اخلالق رحمه اهلل: 
اأ�صتاذ اأ�صتاذي ، فقد اأ�صرف 
وما   ، العلمية  ر�صالته  على 
اأ�صتاذي  كالم  من  اأذكره 
مكتبة  ميلك  كان  اأنه   ،
كان  واأنه  جدا  كبرية 
علمية،  اأ�صرة  من 
يبخل  ل  جدا  وطيب 

مكتبته  يف  مبا  طلبته  من كتب ثمينة ، فقد على 
يحتاج  التي  ر�صالته  يكمل  حتى  كتاب   300 قرابة  اأ�صتاذي  اأعطى 
لأجلها تلك الكتب التي كانت نادرة يف ذاك الزمان ، وانت�صرت بعد 

ذلك. 
ويف نظرة تف�صيلية على مو�صوعات مكتبة ال�صيخ جند م�صداق 
األف كتاب موزعة  ذلك، فاملكتبة حتوي ما يقرب من خم�صة ع�صر 
على 147 مو�صوعا. حتتل الديانات املرتبة الأوىل بحكم تخ�ص�ض 
ثم   1544 عناوينه  عدد  بلغ  حيث  واأ�صوله  الفقه  وخا�صة  ال�صيخ 
النبوية  وال�صرية  ال�صريف 628،  ثم احلديث  وعلومه 734،  القراآن 

523، والتوحيد 605، اأما مو�صوعات الإ�صالم العامة فبلغت 
كتابا،   1164
منطقي  وهذا 
تكوين  يف 
العامل  مكتبة 
املتخ�ص�ض، ومن 
ثم ا�صتغرقت بقية 
فروع الديانات من 

فرق وغري ذلك.
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كتابا،  بـ 3641  الثانية  املرتبة  فتاأتي يف  الأدب  اأمــــــا مو�صوعات 
ولعه  من  ترجمته  يف  جاء  ما  م�صداق  لنا  يبني  مو�صوعاتها  وتنوع 
بالأدب والق�صة وال�صعر الذي بلغت عناوينه 1107، اأما الأدب فرنى 
يف اقتنائه وانفتاحه على الآداب الأخرى العجب العجاب فالفرن�صي 

منها 263، والإجنليزي 295، والأملاين 
36 وغري ذلك من اآداب اللغات الأخرى 

والتي تبني �صدة اهتمامه.
الركن  فهو  والرتاجم  التاريخ  اأما 
من  به  يالذ  الذي  وامللجاأ  الركني 
عناوينه  فبلغت  �صخ�صيته  جوانب 
1670وخا�صة الرتاجم املو�صوعية التي 
واجلغرافيا   ،910 اإىل  كتبها  و�صلت 
اأما  كتابا،   187 بلغت  التي  والرحالت 
تواريخ الدول فحدث عن ذلك ول حرج 
اأو  تاريخ  لها  وعنده  اإل  دولة  من  فما 
التي  م�صر  وخا�صة  عنها  يتكلم  كتاب 

بلغت كتبه عنها 230 كتابا.
اأما اللغات فللعربية ق�صب ال�صبق بـ 1184 من 1225 كتابا، واإن 

مل يغن ذلك عن وجود كتب يف اللغات الأخرى.
ومل ين�ض ال�صيخ كتب العلوم الجتماعية فنجد مكتبته حتوي 918 
والعلوم  البحتة  العلوم  اأما  فروعها،  اختالف  على  ذلك  يف  كتابا 
 230 بحوايل  مكتبته  يف  ال�صيخ  مراجع  عدد  يف  فتقاربا  التطبيقية 

كتابا لكل منهما. 
اأما الفل�صفة فلها اهتمام خا�ض فقد و�صل عدد كتبها اإىل اأكرث من 

600 عنوان، ومل ين�ض ال�صيخ كتب املعارف العامة لتو�صيع املدارك 
وتغطية جوانب املعرفة فاقتنى 214 كتابا يف ذلك، ول بد ختاما من 

م�صحة الفنون فلها من مكتبته ن�صيب بـ 92 كتابا. 
خامتة

وقفة  يف  اأنف�صنا  جند  وهكذا 
ملكتبة  الختيار  حل�صن  اإجالل 
الطالب  قبل  العلماء  منها  نهل 
بالزيادة  عامل  رجل  عليها  وعكف 
الذي  اأن قوى عودها  بعد  والنماء 
ثمرا  فاأينعت  والده  عن  ورثه 
جنيا، واإننا يف مركز جمعة املاجد 
للثقافة والرتاث بدبي لي�صرفنا اأن 
مقتنياتنا،  �صمن  من  املكتبة  هذه 
من  ينهلون  للباحثني  مفتوحة 
معينها الذي ل ين�صب، وم�صداق 
اإليها  الباحثني  رجوع  كرثة  ذلك 
منارة  غدت  حتى  والتنقيب،  بالبحث  مو�صوعاتها  بني  وترددهم 
املكتبات اخلا�صة علميا ومو�صوعيا، رحم اهلل ال�صيخ اجلليل وجعل 
حافظ  الذي  املركز  موؤ�ص�ض  وح�صنات  ح�صناته  ميزان  يف  ذلك  كل 
على هذا املرياث و�صمح با�صتمرار الر�صالة التي داأب ال�صيخ عليها 

يف �صماحه لطالب العلم بال�صتفادة منها.

د. اأن�س �سربي - العالقات العامة والإعالم 
املرجع : مقدمة حجية ال�سنة وملتقى اأهل احلديث  بت�سرف 
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باهلل امل�ستع�سم 
اأمري  احل�صن،  بن  اأحمد  بن  حممد  بن  من�صور  بن  اهلل  عبد 
بن  باهلل  امل�صتن�صر  بن  باهلل  امل�صتع�صم  احمد  اأبو  املوؤمنني 
بني  خلفاء  اآخر  البغدادي،  امل�صت�صيء  بن  النا�صر  بن  الظاهر 
اإىل  ومائة  وثالثني  اثنتني  �صنة  من  ملكهم  كان  ببغداد،  العبا�ض 

و�صتمائة. وخم�صني  �صت  �صنة 
مولده �صنة ت�صع و�صتمائة، وبويع له باخلالفة ملا تويف والده يف 
وكانت  و�صتمائة،  اأربعني  �صنة  الأوىل  جمادى  �صهر  من  الع�صرين 
وتقدير  واأيامًا،  اأ�صهر  وثمانية  �صنة  ع�صرة  خم�ض  خالفته  مدة 

�صنة. واأربعني  �صبعًا  عمره 
ما  على  واجلماعة،  ال�صنة  اأهل  مبذهب  متم�صكًا  متدينًا  وكان 
كان عليه والده وجده رحمهم اهلل تعاىل، ومل يكن على ما كانوا 
والتيقظ  والتدبري  املعرفة  قليل  كان  بل  والهمة،  التيقظ  عليه من 
غريه،  على  فيها  يتكل  لالأمور  مهماًل  للمال  حمبًا  الهمة،  نازل 
الوديعة  يف  داود  النا�صر  امللك  مع  فعله  ما  اإل  فيه  يكن  مل  ولو 
لكفاه ذلك عارًا و�صنارًا، واهلل لو كان النا�صر من ال�صعراء، وقد 
ق�صده وتردد عليه على بعد امل�صافة، ومدحه بعدة ق�صائد، كان 
اأن ينعم عليه بقريب من قيمة وديعته من ماله، فقد  يتعني عليه 
ال�صعراء  اآحاد  منه  ا�صتفاد  من  باهلل  امل�صتع�صم  اأجداد  يف  كان 
اأكرث من ذلك، اإىل غري ذلك من الأمور التي كانت ت�صدر عنه، 
قبله،  اخللفاء  بها  يتخلق  ومل  اخلالفة،  من�صب  ينا�صب  ل  مما 
باخلليفة  تعاىل  اهلل  اأراد  ملا  مقدمات  كلها  الأ�صباب  هذه  فكانت 
واختلفوا  اأ�صبابه  هياأ  اأمرًا  تعاىل  اهلل  اأراد  واإذا  واأهله،  والعراق 
كيف كان قتله، قيل: اإن هولكو ملا ملك بغداد اأمر بخنقه، وقيل: 
رف�ض اإىل اأن مات، وقيل: غرق، وقيل: لف يف ب�صاط وخنق، واهلل 

احلال! بحقيقة  اأعلم 
قال  الوقائع،  اأعظم  من  اخلليفة  وقتل  بغداد،  واقعة  وكانت 
يذكر   - تعاىل  اهلل  -رحمه  الواعظ   الكويف  الدين  �صم�ض  ال�صيخ 

خراب بغداد وقتل اخلليفة:
اآلُم فراقكم  لأجل  واألُمعندي  فيكم  اأعذل  فاإلم 
مفارقًا للحبيب  مثلي  كان  ِكالُممن  فالَكالم  تعذلوه  ل 
نـــمــــاُمنعم امل�صاعد دمعي اجلاري على اأنـــــــه  اإل  يَّ  َخـــــدَّ

حمامة كل  نوُح  روحي  ِحماُمويذيب  احلمام  نوح  فكاأمنا 
فاقدًا لالأحبة  مثلي  كنت  وغراُماإن  لوعة  فوؤادك  يف  اأو 
ونادها الظاعنني  ديار  يف  الأياُمقف  بِك  �صنعت  ما  دار  يا 
ت�صتاُماأعر�صت عنِك لأنهم مذ اأعر�صوا ب�صا�صة  فيِك  يبق  مل 
ذيـ واأين  ال�صاكنون  اأين  دار  الإعظاُميا  وذلك  البهاء  ـاك 
مونقا ربعك  زمان  اأين  دار  والإكراُميا  الإجالل  و�صعارك 
عمنا اأفلت جنومك  مذ  دار  ظالُميا  ال�صياء  بعد  من  واهلل 
الإ�صالُمفلبعدهم قرب الردى ولفقدهم  وتزلزل  الهدى  فقد 
غماُمفمتى قبلت من الأعادي �صاكنًا �صقاك  ل  الأحبة  بعد 
ف�صيٌق الفوؤاد  اأما  �صادتي  ف�صجاُميا  اأدمعي  واأما  قلق 
مقاُموالدار مذ عدمت جمال وجوهكم املقام  ذاك  يف  يبق  مل 
للـ ولي�ض  للعيون  فيها  حظ  اإقداُمل  عر�صاتها  يف  اأقدام 
الهوى عهد  على  اإين  ذماُموحياتكم  لدي  يخفر  ومل  باٍق 
�صواكم اأردت  اإن  حالل  حراُمفدمي  علي  بعدكم  والعي�ض 
لبعدهم الفوؤاد  ويف  غائبني  �صراُميا  ال�صلوع  بني  لها  نار 
اأخباركم ول  تاأتي  كتبكم  الأحالُمل  تدنيكم  ول  تروى 
وكلما علي  الدنيا  الأ�صقاُمنغ�صتم  بي  لعبت  النوى  جد 
الأوهاُمولقيت من �صرف الزمان وجوره يَل  تخيله  مل  ما 
واأقاموُايا ليت �صعري كيف حال اأحبتي خيموا  اأر�ض  وباأي 
قاله بيت  غري  اأني�ض  يل  �صهاُمما  الفراق  من  رمته  �صبٌّ 
واإمنا الفراق  اخرتت  ما  الأياُمواهلل  بذلك  عليَّ  حكمت 

�صفيان  اأبي  اآل  من  اخللفاء  اأول  اأن  العجيبة:  التفاقات  ومن 
احلكم  اآل  من  اخللفاء  واأول  معاوية،  ا�صمه  واآخرهم  معاوية 
اخللفاء  واأول  مروان،  ا�صمه  واآخرهم  مروان  ا�صمه  العا�ض  بن 
واآخرهم  اهلل  عبد  ا�صمه  امل�صرية  والديار  باملغرب  الفاطميني 
ال�صفاح  العبا�ض عبد اهلل  واأول اخللفاء من بني  ا�صمه عبد اهلل، 
خليفة،  وثالثون  �صبعة  وعددهم  امل�صتع�صم،  اهلل  عبد  واآخرهم 
من  ف�صبحان  �صنة،  وع�صرون  واأربع  �صنة  خم�صمائة  ملكهم  ومدة 
اهلل  رحمه  وا�صل  بن  الدين  جمال  القا�صي  وقال  ملكه.  يزول  ل 
تعاىل: اأخربين من اأثق بنقله يوم ورود اخلرب بتملك التتار بغداد 
اهلل  عبد  بن  علي  اإن  �صورته:  ما  فيه  عتيق  كتاب  على  وقف  اأنه 
بع�ض  بلغ  العبا�صيني،  اخللفاء  جد  املطلب،  عبد  بن  العبا�ض  بن 
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ولده،  اإىل  ت�صري  اخلالفة  اإن  يقول:  اأنه  عنه  اأمية  بني  خلفاء 
عليه:  ينادون  وهم  به  وطيف  جمل  على  وحمل  ف�صرب  به  فاأمر 
هذا جزاء من يفرتي ويقول: اإن اخلالفة ت�صري اإىل ولده، فكان 
اأن  اإىل  فيهم  تزال  ول  ولدي  لتكونن اخلالفة يف  واهلل  اإي  يقول: 
ذلك  م�صداق  فوقع  منهم،  فينزعها  خرا�صان  من  العلج  ياأتيهم 

وهو ورود هولكو من خرا�صان واإزالة ملك بني العبا�ض!
تويف  تعاىل:  اهلل  رحمه  الذهبي  الدين  �صم�ض  ال�صيخ  قال 
وما  و�صتمائة،  وخم�صني  �صت  �صنة  املحرم  اأواخر  يف  اخلليفة 
اأظنه دفن، وكان الأمر اأعظم من اأن يوجد فيوؤرخ موته اأو يوارى 
ج�صده، وراح حتت ال�صيف اأمم ل يح�صيهم اإل اهلل تعاىل، فيقال 
اإنهم اأكرث من األف األف، فال حول ول قوة اإل باهلل العلي العظيم، 

اأهلها، وت�صتت من بقي منهم يف البالد!! وخلت بغداد من 
يذكر  ذكره  املقدم  الواعظ  الكويف  الدين  �صم�ض  ال�صيخ  قال 

اأهلها ويذكر خرابها: واقعة بغداد ويرثي 
اأجفاين اأدمعي  تقرح  مل  اأجفايناإن  فما  بعدكم  بعد  من 
داركم تناءت  مذ  عيني  اإن�صاِناإن�صان  اإىل  نظر  راقه  ما 
فراقكم قبل  مت  قد  ليتني  اأحياينيا  ل  التوديع  ول�صاعة 
�صرفها �صتت  ولالأيام  يل  خالِنما  بال  وخالين  حايل 
اأهلها ل  اأ�صبحت  للمنازل  جرياينما  جريانها  ول  اأهلي 
بعدكم من  حلها  ما  والنرياِنوحياتكم  والهدم  البلى  غري 
بعد رحيلكم الدار  احلرياِنولقد ق�صدت  وقفة  فيها  ووقفت 
تكلٍم بغري  لكن  ل�صاِنو�صاألتها  بغري  لكن  فتكلمت 
الأوىل �صنع  ما  دار  يا  الأوطاِنناديتها  يف  الأوطار  هم  كانوا 
ولعزهم عهدتهم  الذين  التيجاِناأين  معاقد  تخر  ذل 
فعليهم اقتدى  من  جنوم  الإمياِنكانوا  و�صعائر  الهدى  يبكي 
�صملهم تبدد  ملا  غدوا  بهواِنقالت  عزهم  من  وتبدلوا 
مو�صٍع اأرذل  يراق  الف�صاد  مكاِنكدم  اأعز  من  ويخرج  اأبدًا 
مثلما احلوادث  غري  الإيواِناأفنتهم  �صاحب  قدميًا  اأفنت 
فراقهم بعد  الدار  راأيت  ال�صكاِنملا  من  معطلًة  اأ�صحت 
وح�صًة واألثم  اأبكيهم  زلت  الأركاِنما  م�صتهدم  جلمالهم 

واأِن  والعمل  القول  يف  الإخال�ض  ن�صاأله  الق�صد  وراء  من  واهلل 
يح�صن خامتتنا اإنه �صميع جميب الدعاء واحلمد هلل رب العاملنِي 

اأ�سامة اأحمد حممد -  ق�سم املخطوطات 
املرجع : فوات الوفيات لبن �ساكر الكتبي 

مكتبة  رواد  من  رائدا  2010/9/15م  الأربعاء  يوم  املوت  غيب 
لدولة  العامة  القن�صلية  يف  الثقايف  امل�صت�صار  �صعادة  هو  املركز 
فل�صطني يف دبي الدكتور. رم�صان عبد اهلل عبد الهادي، والدكتور 
من مواليد غزة دير البلح قبل 59 عاما خريج لي�صان�ض لغة عربية 
من جامعة الأزهر يف القاهرة كما اأنه حا�صل على دكتوراه يف اللغة 

العربية من م�صر.
عمل الدكتور رم�صان م�صت�صارا ثقافيا يف القن�صلية العامة لدولة 
فل�صطني يف دبي من العام 2000اإىل وفاته، كما راأ�ض اإدارة حترير 
جملة فل�صطيننا التي ت�صدر عن القن�صلية، وكان قد عمل يف جملة 
اجلندي التي ت�صدر عن وزارة الدفاع بدولة الإمارات قبل التحاقه 

بالقن�صلية. 
الإمارات  يف  اجلميع  وعرفه  املركز  يف  رم�صان  الدكتور  عرفنا 
الأن�صطة  كافة  مع  امل�صتمر  وتفاعله  الدوؤوب  ون�صاطه  خلقه  بح�صن 
الثقافية، فكان يف ال�صف الأول حا�صرا يف معظم الفعاليات التي 
يتعلق  فيما  الأخرى  الثقافية  املراكز  اأقامتها  اأو  املركز،  اأقامها 
بالق�صية الفل�صطينية اأو غريها، والتي ا�صتمر وفيا لق�صيتها مدافعا 
عنها حتى الرمق الأخري، فقد وافته املنية وهو يف اأ�صتوديو الت�صوير 
يتحدث عن  لالإعالم  دبي  مدينة  الف�صائية يف  القنوات  اإحدى  مع 
قبل  كتابا  عنه  يعد  كان  والذي  عرفات،  يا�صر  الراحل  الرئي�ض 

رحيله. 
من اأبرز موؤلفاته كتاب اجلوانب البالغية يف بيان اأمري املوؤمنني 
موؤلفا  خم�صني  من  واأكرث  للدكتوراه،  ر�صالته  طالب  اأبي  بن  علي 
لالأطفال )ق�ص�ض م�صورة، كتب دينية، وتعليمية(، وكرا�صات يف 
تعليم اخلط العربي )الن�صخ والرقعة( وكذلك كتب يف تعليم اخلط 
العربي، حيث اإنه در�ض اخلط ملدة اأربع �صنوات اأثناء درا�صته اللغة 

العربية مب�صر ومتيز فيه، ومن مناذجه فيه ا�صم املركز و�صعاره.
وله كتاب خمت�صر ال�صرية النبوية للنا�صئة يف ثالثة اأجزاء �صدر 
عن جائزة دبي للقراآن الكرمي 2007م، وكتاب الفولكلور الفل�صطيني 
ب�صمة لتاأ�صيل الهوية �صدر �صمن الحتفال بالقد�ض عا�صمة الثقافة 

العربية 2009 عن موؤ�ص�صة �صلطان العوي�ض الثقافية.

الدكتور رمضان عبد الهادي
 في ذمة اهلل
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خري�صات  القادر  عبد  حممد  الدكتور  لقاء  كان 
ال�صليمانية يف  املكتبة  الندمي« يف  مال  »راأ�ض  مبخطوط 
اإىل  جديد  كتاب  لإخراج  بداية   ، م   1987 عام  تركيا 
من  خري�صات  د.  يذكر  كما  الكتاب  هذا  ويعد  النور، 
املوؤلفات القليلة التي تناولت مو�صوعات �صتى ويف ع�صور 
خمتلفة من الفرتات التاريخية؛ اإذ اإن كثريا من امل�صادر 
الكتاب  هذا  اأن  اإل  خا�صة،  تاريخية  مو�صوعات  تعالج 
�صم بني جوانبه معلومات عن الفرتة اجلاهلية والفرتة 
ال�صاد�ض  القرن  مطلع  يف  املوؤلف  وفاة  اإىل  الإ�صالمية 

الهجري . 
وعنوان الكتاب كامال كما جاء على ورقة عنوان املخطوط »راأ�ض مال 

الندمي يف تواريخ اأعيان اأهل الإ�صالم«.
وباحلديث عن املوؤلف يقول املحقق : اأما املعلومات اخلا�صة باملوؤلف 
اأبي العبا�ض اأحمد بن علي بن بابه القا�صي فغري معروفة على وجه الدقة، 
والطبقات  الرتاجم  كتب  من  اأيدينا  بني  فيما  ترجمة  اأية  له  ترد  فلم 
املطبوعة املتوفرة ، ومن هنا فاإننا ل نعرف عن ن�صاأته وحياته الأوىل ول 

عن تاريخ ولدته �صيئًا .
قرب  مدينة  وهي   ، قا�صان  بلدة  من  اأنه  اإليه  التعرف  اأمكن  ما  وكل 
اثنا ع�صر فر�صخًا وبني قا�صان  اأ�صبهان تذكر مع قم وبني قم وقا�صان 

واأ�صبهان ثالث مراحل ، واأهلها كلهم �صيعة اإمامية .
مل ت�صعفنا امل�صادر املتوفرة باأية معلومات عن ثقافته ، واملوؤلفات التي 
و�صعها ، �صوى ما ذكره ياقوت احلموي والقزويني من اأنه و�صع كتابا عن 

فرق ال�صيعة. 
اأثناء  اأ�صار  واإمنا  األفها،  التي  الكتب  اإىل  ي�صر  فلم  نف�صه  املوؤلف  اأما 
حديثه يف كتاب راأ�ض مال الندمي عن اأجواد العرب من اأنه ينوي تاأليف 

كتاب مف�صل عن الأجواد يو�صح فيه ما ن�صب اإىل كل واحد منهم.
كما اأ�صار اأي�صا اإىل اأنه ينوي تاأليف كتاب عن ال�صالجقة وقال: »فاأما 
لهم  نفرد  اأن  فاإننا عزمنا  �صلجوق  اآل  وقتنا من  وولة  زماننا  �صالطني 
موؤلفا ي�صتمل على ابتداء اأمرهم وكيف كان ، وظهور �صعارهم وا�صتيالء 
اأوليائهم على خرا�صان والعراق والروم وال�صام وديار فار�ض واحلجاز اإىل 
ها  نذكره  لهذا مل  بعد حول  وحول   ، بعد حال  ، حال  ملكهم  بلغ  حيث 

هنا«. 
ويف مو�صع ثالث اأ�صار القا�صي اإىل اأنه �صي�صع كراري�ض وجملدات يبني 
فيها �صروح ما ذكره يف الكتاب وقال: »فما من ف�صل من هذه الف�صول 
من  وغرائب  الأحاديث  من  عجائب  على  وي�صتمل  اإل  اأوجزتها  التي 

احلكايات«.

ذكر  فقد  الندمي  مال  راأ�ض  كتاب  تاأليف  �صبب  اأما 
العبا�ض  بني  خلفاء  ومنذ  العراق  يف  العادة  اأن  املوؤلف 
الأوائل ووزرائهم ، اأن يكون للخلفاء �صمار وللوزراء ندماء 
وجل�صاء يقطعون اأوقات خلواتهم بفوائدهم و�صماع احللو 
من اأحاديثهم ، ومن هنا اأراد و�صع الكتاب، واإهداءه اإىل 
الرئي�ض �صعد امللك اأبي الفتوح حممد بن بهرام بن علي. 
مل يق�صم املوؤلف كتابه على اأبواب وف�صول واإمنا كان 
ينتقل من مو�صوع اإىل اآخر ، ويقول املوؤلف يف املقدمة : 
»هذا كتاب جمعت فيه اأحا�صن الأخبار وعيون الأحاديث 
والأ�صياء املت�صاكلة واملت�صادة والتفاقات العجيبة والأمور 
الأديب  به  ويتجمل  معرفته  عن  املربز  العامل  ي�صتغني  ل  مما  الغريبة 

الفا�صل يف �صناعته«.
يبداأ الكتاب باحلديث عن اأم النبي – �صلى اهلل عليه و�صلم – واأمهات 
اخللفاء من بعده ، ثم ينتقل اإىل مو�صوع »امل�صبهون بر�صول اهلل – �صلى 
اهلل عليه و�صلم – ثم اأ�صالف الر�صول – �صلى اهلل عليه و�صلم – ومغازيه، 
وهكذا لي�صل اإىل اآخر الكتاب حيث يتحدث عن الأمراء ال�صالطني بغزنه 

من اآل نا�صر الدين . 
اأبي الفتح حممد بن  ويختم كتابه باحلديث حول الأمري �صعد امللك 
بهرام بن علي، الذي جمع املوؤلف له هذا الكتاب ، وي�صيف: »األفت له 
هذا املخت�صر واأودعته كليات وقوانني واأ�صوًل واأركانًا لتكون د�صتورًا له 

وم�صوقة اإىل ما وراء ذلك«. 
مناذج من الكتاب : 

حية الوادي :
حتمي  التي  كاحلية  اجلانب  املنيع  للرجل  مثال  ي�صرب  الوادي  حية 

الوادي فال يقربه �صيء ومتثل احلجاج بقول القائل: 
فاذهب ودعني فاإين حية الوادي  اإذا وجدت بواد حية ذكرا 

نخلتا حلوان : 
اإىل  اجلبال  جاوزت  اإذا  نخل  اأول  وهما  همذان،  عقبة  وراء  كانتا 
اجلروم. كانتا من غر�ض الأكا�صرة ف�صرب بهما املثل يف طول ال�صحبة 

وقدم املجاورة . وفيهما يقول مطيع بن اإيا�ض : 
حلواِن نخلتي  يا  وابكيا يل من ريب هذا الزماِن اأ�صعداين 
نح�صًا اأن  بقيتما  اإن  فتفرتقاِنواعلما  يلقاكما  �صــوف 

طبع الكتاب يف مركز زايد للرتاث والتاريخ – العني – الإمارات العربية 
املتحدة  1421 هـ - 2001 م ويقع يف 461 �صفحة . 

�سيخة املطريي - الرتاث الوطني

رأس مال النديم في تواريخ أعيان أهل اإلسالم ..
ألحمد بن علي بن بابه القاشي
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قصة الباركود

ما هي ق�سة اخرتاع الباركود؟
القليلة  ال�صنوات  خالل  �صاع 
البار–كود(   ( ا�صتخدام  املا�صية 
وهو  التجارية،  الأماكن  خمتلف  يف 
الأرقام  من  جمموعة  عن  عبارة 
خمتلفة،  �صماكات  ذات  واخلطوط 
التجارية  املنتجات  فوق  تثبيته  ويتم 

يف  البائع  به  يقوم  ما  وكل  وال�صلع، 
خا�ض،  جهاز  من  بالقرب  ال�صيفرة  هذه  مترير  التجاري  املحل 
عهدة  من  تنزيلها  يتم  كما  وا�صمها،  ال�صلعة،  ثمن  معرفة  فيتم 
هذه  من  املتوفر  العدد  اإىل  املخت�ض  امل�صوؤول  وتنبيه  املخزن 

ال�صلعة فوق الأرفف .
 1932 عام  اإىل  يعود  والذي  واملده�ض  الب�صيط  الخرتاع  هذا 
ابتكره وال�ض فليت وعرف ) بالك�صف الآيل( ومل يحالف ابتكاره 

النجاح ب�صبب عدم كفايةاملعلومات التي يقدمها هذا الكود.
من  كل  قبل  من  ال�صيفرة  هذه  تطوير  مت   1949 عام  ويف 
املخرتعني نورما جوزيف وورلند و برينارد �صيلفر، حيث ابتكرا 
علية  اأطلقوا  نظام  �صمن  املعلومات  بع�ض  لعر�ض  اآلية  طريقة 
»البار–كود« والذي هو عبارة عن جمموعة من الدوائر املركزية 

املتداخلة، والتي طورت لحقا اإىل خطوط عمودية.
ويف عام 1973 طور جورج لورير هذه ال�صيفرة ويف عام 1974 
مت ا�صتخدامها لأول مرة يف الوليات املتحدة الأمريكية يف متجر 
) مار�ض ( يف ولية اأوهايو، حيث ثبت هذا الكود على علبة علكة 
حفظ  مت  فقد  اخلطوة  هذه  لأهمية  ونظرا  العرق�صو�ض،  بنكهة 

هذه العلبة يف متحف اأمريكا التاريخي ) �صميثو نيان ( .
خمتلفةوجمموعة  اأرقام  جزاأين،  من  حاليا  يتكون  كود  البار 
الرقم  الغالب يكون  املتباينة، ويف  ال�صماكات  من اخلطوط ذات 
�صفر يف اجلزء الأول، ومن املعلومات التي ميكن احل�صول عليها 
من البار كود، ا�صم الدولة املنتجة لل�صلعة، ا�صم املادة التجارية، 
املوؤ�ص�صة  تهم  اأخرى  ومعلومات  ال�صعر،  الت�صنيع،  تاريخ  الوزن، 
املكتبات  يف  النظام  هذا  ا�صتخدام  �صاع  فقد  اأي�صا  التجارية، 
هذا  وي�صمل  للكتاب،  الداخلي  الغالف  على  يثبت  حيث  العامة، 
املوؤلف،  ا�صم  الكتاب،  كا�صم  املهمة،  املعلومات  بع�ض  الكود 

للكتاب. ال�صراء  تاريخ  للكتاب،  املت�صل�صل  الرقم  الت�صنيف، 
جهاز  يتطور  مل  لو  ينجح  اأن  له  كان  ما  كود  البار  نظام  اإن 

هذا  يعمل  حيث  به،  اخلا�ض  القارئ 
اأي  اأو  الليزر  اأ�صعة  بوا�صطة  اجلهاز 
اإىل  البيانات  نقل  ويتم  اأخرى،  اأ�صعة 
يتم  حيث  به،  ملحق  حا�صوبي  نظام 
املخزنة،  البيانات  قاعدة  يف  البحث 
�صا�صة  اإىل  املعلومات  اإر�صال  يتم  ثم 
وقد  للنظام،  امل�صتخدم  اأمام  خا�صة 

يلحق بها اآلة طابعة لتوثيق العملية التجارية.
البــاركود  ما 

ل�صل�صلة  ترمز  وال�صوداء  البي�صاء  الأعمدة  من  جمموعة 
الباركود  و�صمم  ما،  مادة  متثل   )characters(،حروف
جهاز  بوا�صطة  و�صريعة  دقيقة  اآلية  بطريقة  قراءته  لي�صتطيع 

.Barcode Reader يدعى قارئ باركود
اال�ستخدام: طريقة 

عند ت�صميم برامج امل�صتودعات واملحا�صبة يتم ربط كل مادة 
برقم، ومن ثم ندخل لربنامج احلا�صب هذا الرقم يف حالة بيع 
ب�صرعة  الأرقام  اإدخال  عملية  ولكن  املثال،  �صبيل  على  ما  مادة 
من قبل الإن�صان قد ي�صبب بع�ض الأخطاء، فتخيل اأن �صعر املادة 
101 هو 10 جنيهات بينما �صعر املادة 1001 هو 1000 جنيه فاإذا 
البيع  عملية  فاإن  املباعة  املواد  اإدخال  عملية  يف  خطاأ  اأي  حدث 
كلها ت�صبح خاطئة. لذلك يتم ا�صتخدام قارئ الباركود لقراءة 
الرقم  يدخل  الباركود  فقارئ  وموثوقة،  �صريعة  بطريقة  الأرقام 

احلا�صب  اإىل  املرمز 
من  اإدخاله  مت  وكاأنه 

املفاتيح. لوحة 
الإح�صاءات  وت�صري 
اإىل اأن �صرعة الإدخال 
 100 حوايل  هي 
ون�صبة  اأ�صرع  مرة 

الأخطاء%0
ففي معظم املنتجات 
كود  البار  �صفرة  توجد 
)�صفرة(  اأرقام  ومعها 
امل�صنع  البلد  تعرف 

واأي�صا امل�صنع . 

 قصة اختراع الباركود
اأحمد عثمان -ق�سم املكتبات
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أعالم رحلوا

الدكتور شوقي أبو خليل
يف  اهلل  رحمه  خليل  اأبو  �صوقي  الدكتور  ولد 

مدينة بي�صان )فل�صطني( عام 1941.
تخرج يف جامعة دم�صق، كلية الآداب- ق�صم 
التاريخ �صنة 1965، وح�صل على درجة الدكتوراه 
اأذربيجان،  يف  العلوم  اأكادميية  من  التاريخ  يف 
وعمل مدر�صًا ملادة التاريخ يف ثانويات احل�صكة 
المتحانات يف  لق�صم  ورئي�صًا  ومديرًا  ودم�صق، 
هًا اخت�صا�صيًا  مديرية تربية مدينة دم�صق، وموجِّ

ملادة التاريخ. ثم نقل اإىل الإدارة املركزية ع�صوًا للمناهج والبحوث يف 
اأ�صتاذ احل�صارة العربية الإ�صالمية يف  اأنه  اإ�صافة اإىل  وزارة الرتبية. 
كلية الدعوة الإ�صالمية من 1985 وحتى 1988، ويف جامعة دم�صق، كلية 
ال�صريعة يف )التاريخ الإ�صالمي( 1989 و 1990. وختم حياته التعليمية 
ع الفتح الإ�صالمي  اأ�صتاذًا حما�صرًا يف ق�صم التاريخ و احل�صارة يف جممَّ

بدم�صق .
والدكتور �صوقي اأي�صًا هو ع�صو جمعية البحوث والدرا�صات، وع�صو 

احتاد الكتاب العرب

موؤلفاته: 
ترك الأ�صتاذ الراحل عددًا وفريًا من املوؤلفات التاريخية والفكرية، 
نذكر منها: بع�ض معارك الإ�صالم مثل  القاد�صية، الريموك، نهاوند، 
فتح  الأََرك،  ال�صهداء،  بالط  َلنّقة،  الَزنّ الأندل�ض،  فتح  ال�صواري،  ذات 
اخلندق،  غزوة  اأُُحد،  غزوة  الكربى،  بدر  َغْرناطة،  م�صرع  ِقَلنَّينّة،  �صِ
حروب  مكة،  فتح  موؤتة،  غزوة  خيرب،  غزوة  احلديبية،  �صلح  تبوك، 
هارون  مثل:  التاريخية  الكتب  وبع�ض  املخازن،  وادي  ورية،  َعمُّ ة،  دَّ الرَّ
ائف، الهجرة حديث غرَينّ جمرى التاريخ،  �صيد، دم�صق، ُح�َصنْي والطَّ الَرنّ
اأطل�ض  النبوية،  ال�صرية  اأطل�ض  الإ�صالمي،  العربي  التاريخ  اأطل�ض 
القراآن)اأماكن. اأقوام. اأعالم(، اأطل�ض احلديث النبوي )اأماكن اأقوام( 

وهذه الكتب الأربعة الأخرية من اأهم اأعماله العلمية النافعة.
الفار�صية  اإىل  )ترجم  التهام  قف�ض  يف  الإ�صالم  اأي�صا:  وله 
والنكليزية(، الإن�صان بني العلم والدين، اآراء يهدمها الإ�صالم، غريزة 
اأَْم تقدير اإلهي، َمْن �صَينّع القراآن؟، الإ�صالم وحركات التحرر العربية، 
الِعَقاب عوامل الَننّ�صر والهزمية، فيليب حتَّي يف امليزان، حترير املراأة 

ممن؟ وفيم حريتها، كارل بروكلمان يف امليزان، اأُحب اأن اأَكون.
رم�صان  الثالثاء 14  يوم  م�صاء  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  انتقل  وفاته: 

1431هـ املوافق لـ 2010/8/24م وعن عمر ناهز 69 عامًا.

عبد الصبور شاهين
عبد  الدكتور  امل�صري  الإ�صالمي  واملفكر  الكاتب  تويف 
ناهز 82  الأحد 2010/9/26م عن عمر  �صاهني  ال�صبور 

عاما.
وعمل �صاهني اأ�صتاذا بكلية دار العلوم يف جامعة القاهرة، 
واأ�صبح من اأ�صهر املفكرين والدعاة مب�صر والعامل الإ�صالمي، 
بالربملان  الثانية  )الغرفة  ال�صورى  جمل�ض  ع�صوية  و�صغل 
الإ�صالمية  الدرا�صات  بق�صم  اأ�صتاذا  عمل  امل�صري(، كما 

والعربية يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن. 

وكان الفقيد خطيبا مل�صجد عمرو بن العا�ض يف القاهرة، وله اأكرث 
من 70 كتابا، حيث كان يجيد اللغة الفرن�صية وترجم العديد 

من املوؤلفات الفرن�صية اإىل العربية.
كتاب  اأ�صهرها  ومن  املهمة  الكتب  �صاهني ع�صرات  واألف 
وجهة  فيه  طرح  اأن  بعد  كبرية  �صجة  اأثار  الذي  اآدم«  »اأبي 
اآدم عليه ال�صالم، بالإ�صافة  نظر جديدة حول خلق �صيدنا 
اآيات  »مف�صل  و  القراآن«  يف  الأخالق  »د�صتور  كتب  اإىل 
ومو�صوعة  القراآن«  »تاريخ  و  معجمي«  »ترتيب  و  القراآن« 

»اأمهات املوؤمنني« و »�صحابيات حول الر�صول«.

األديب الوزير غازي القصيبي
ُولد غازي عبدالرحمن الق�صيبي عام 1940 
�صرق  يف  الأح�صاء  ملنطقة  التابعة  الهفوف  يف 
ال�صعودية، وتلقى تعليمه يف العا�صمة البحرينية 
التي  القاهرة  اإىل  بعدها  انتقل  ثم  املنامة، 
ح�صل منها على بكالوري�ض احلقوق عام 1961 
كاليفورنيا  جنوب  جامعة  من  املاج�صتري  ونال 
عام 1964 ثم الدكتوراه من جامعة لندن عام 
1970 وتقلب بني وظائف ومنا�صب عدة، فعمل 

 ،)1992-1984( البحرين  يف  �صفري  من�صب  و�صغل  جامعيًا،  اأ�صتاذًا 
و�صفري ال�صعودية يف لندن )2002-1992(.

وزارة  واأخريًا  والكهرباء،  واملاء  وال�صحة،  ال�صناعة،  وزارات  توىل 

العمل التي كان على راأ�صها منذ 2005 وحتى رحيله. للق�صيبي نحو 20 
كتابًا منوعة ما بني ال�صعر والرواية والدرا�صات والرتجمات واأ�صدر اأول 
دواوينه وهو يف الـ20 من عمره، وكان بعنوان »اأ�صعار من جزائر اللوؤلوؤ«، 
وي�صم ق�صائد كتبها الق�صيبي يف مرحلة مبكرة من حياته، ثم توالت 
احلمى،  الريا�ض،  اأنت  راية،  بال  معركة  ظماأ،  من  »قطرات  دواوين 

�صحيـم، ولل�صهداء«.
�صعادة  هما،  �صبعة،  الع�صفورية،  احلرية،  »�صقة  فهي  رواياته  اأما 
وذهب،  جاء  رجل  الربمائي،  اأبو�صالخ  �صلمى،  دن�صكو،  ال�صفري، 
واجلنية«. وله موؤلفات »التنمية، الأ�صئلة الكربى، الغزو الثفايف، اأمريكا 
النبوية«، والكتاب الذي عر�ض فيه �صريته  ال�صنة  وال�صعودية، ثورة يف 

الإدارية، وطبع 20 مرة »حياة يف الإدارة«.
وبعد �صراع لنحو عامني مع ال�صرطان رحل الق�صيبي يف م�صت�صفى 

امللك في�صل التخ�ص�صي يف الريا�ض يف 15 اأغ�صط�ض 2010.
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صور من األمس

الطاهر وطار
اأغ�صط�ض   15 يف  ولد  جزائري.  كاتب  وطار  الطاهر 
اأمازيغية،  واأ�صرة  ريفية  بيئة  يف  اأهرا�ض  �صوق  يف   1936
 ،  1950 يف  فتحت  التي  العلماء  جمعية  مبدر�صة  التحق 
عبد  الإمام  معهد  يف  ليتفقه  ق�صنطينة  اإىل  اأبوه  اأر�صله 
م�صر  يف  مدار�ض  را�صل   .1952 يف  بادي�ض  بن  احلميد 
فتعلم ال�صحافة وال�صينما، يف مطلع اخلم�صينات. ودر�ض 

قليال يف جامع الزيتونة. ون�صر الق�ص�ض يف جريدتي ال�صباح والعمل 
اأ�صبوعية لواء الربملان التون�صي واأ�صبوعية النداء وجملة الفكر  ويف 
التون�صية. اأ�ص�ض يف 1962 اأ�صبوعية الأحرار مبدينة ق�صنطينة. اأ�ص�ض 
ال�صعب  اأ�صبوعية  اأ�ص�ض   1973 يف  اجلماهري.  اأ�صبوعية   1963 يف 

الثقايف. 
من 1963 اإىل 1984 عمل بحزب جبهة التحرير الوطني ع�صوا يف 
اللجنة الوطنية لالإعالم، ثم مراقبا وطنيا حتى اأحيل على املعا�ض 
وهو يف �صن 47. �صغل من�صب مدير عام لالإذاعة اجلزائرية عامي 

91 و92، وهو يراأ�ض وي�صري اجلمعية الثقافية اجلاحظية 
منذ 1989، تويف يف 2010/8/12م.

املوؤلفات
الطعنات،  قلبي،  من  دخان  الق�ص�صية:  املجموعات 
على  امل�صرحيات:  اأما  الأ�صبوع،  هذا  يعودون  ال�صهداء 
الزلزال،  الالز،  والروايات:  الهارب،  الأخرى،  ال�صفة 
الزمن  يف  واملوت  الع�صق  بغل،  عر�ض  والق�صر،  احلوات 
احلرا�صي، جتربة يف الع�صق، رمانة، ال�صمعة والدهاليز، 
يديه  يرفع  الطاهر  الويل  الزكي،  مقامه  اإىل  يعود  الطاهر  الويل 
كومب  فرن�صي�ض  الفرن�صي  لل�صاعر  ديوان  ترجمة  وله  بالدعاء، 
يف  وم�صاهمات   ،  APPENTIS DU PRINTEMPS الربيع  بعنوان 
�صيناريوهات لأفالم جزائرية، وحولت جمموعة من ق�ص�صه  عدة 
اأعمال الطاهر وطار  اإىل عدة لغات، وتدر�ض  اأفالم، وترجمت  اإىل 
جلميع  عديدة  ر�صائل  عليها  وتعد  العامل  يف  اجلامعات  خمتلف  يف 
امل�صتويات، وله عدة رحالت واأ�صفار اإىل معظم دول العامل، كما نال 

جائزة ال�صارقة خلدمة الثقافة العربية لعام 2005.

الدكتور عبده الراجحي
عام  اأكتوبر  يف  الراجحي  اإبراهيم  علي  عبده  الدكتور  ولد 

لي�صان�ض  على  وح�صل  الدقهلية،  مبحافظة  1937م 
بتقدير  الإ�صكندرية  جامعة  العربية  اللغة  ق�صم  الآداب 
املاج�صتري  وعلى  1959م،  ال�صرف  مرتبة  مع  »ممتاز« 
1963م،  يونيو  يف  نف�صها  اجلامعة  من  اللغوية  العلوم  يف 
1967م. يناير  يف  اللغوية  العلوم  يف  دكتوراه  على   ثم 
منذ  بالقاهرة  العربية  اللغة  مبجمع  ع�صوًا  الراحل  وكان 
وظائف  اإىل  للرتقية  الدائمة  اللجنة  وع�صو  2003م،  عام 

الأ�صاتذة باجلامعات امل�صرية، وغريها.
اأ�صتاًذا زائًرا  وقد �صغل عديدًا من املراكز الإدارية والعلمية وعمل 
مبعظم اجلامعات العربية وعدد من اجلامعات الربيطانية والأملانية، 

املتقدمني  التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  ولإنتاج  العلمية  للبحوث  ا  فاح�صً
اإىل الرتقية باجلامعات العربية، وجامعة ماليا واجلامعة الإ�صالمية 
العاملية مباليزيا، امل�صوؤول عن �صبط الن�ض يف مكنز ال�صنة 
امل�صرفة، زار جامعات ماليزيا واليابان ومو�صكو واأوزبك�صتان 
وتتار�صتان، كما �صارك يف عدد كبري من املوؤمترات العلمية 

يف اليونان والرباط والإ�صكندرية والكويت وماليزيا.
اللغوية: منهج ابن جني يف كتابه املحت�صب،  اأبحاثه  من 
ال�صخ�صية  القراآنية،  القراءات  يف  العربية  اللهجات 
النحوي،  التطبيق  م�صعود،  بن  اهلل  عبد  الإ�صرائيلية، 
العربية، درو�ض يف  الكتب  اللغة يف  فقه  ال�صريف،  التطبيق 
وعلوم  اللغة  النحوية،  املذاهب  يف  درو�ض  الألفية،  �صروح 
املجتمع، النحو العربي والدر�ض احلديث، علم اللغة التطبيقي وتعليم 

العربية. تويف يوم الثنني 26 اإبريل 2010م.

الدكتور محمد فتحي عثمان
ولد فتحي عثمان يف املنيا يف عام 1928، وتخرج يف جامعة 
القاهرة ق�صم التاريخ عام 1948 وح�صل على �صهادة املاج�صتري 
يف القانون من جامعة الإ�صكندرية )1960( واأخرى يف التاريخ 
بالأزهر  التحق  اأن  لبث  ما  ثم  القاهرة )1962(.  من جامعة 

كمدير لق�صم البحوث واملكتبات.
يف نهاية ال�صتينات انتقل فتحي عثمان اإىل اجلزائر حما�صرًا 

املتحدة حيث ح�صل على درجة  الوليات  اإىل  �صافر  ثم  يف جامعاتها، 
الدكتوراه من جامعة برن�صتون، وعمل بعدها حما�صرًا بجامعة الريا�ض 
يف اململكة العربية ال�صعودية. من هناك جاء اإىل لندن يف عام 1981 حيث 
عمل رئي�صًا لتحرير »اأرابيا« حتى توقفت عن ال�صدور عام 1986، فانتقل 

اإىل لو�ض اجنليز للعمل باملركز الإ�صالمي وجامعة جنوب 
كاليفورنيا.

ن�صر فتحي عثمان بعد ذلك اأكرث من 25 كتابًا بالعربية 
بني  الإن�صان:  حقوق  موؤلفاته:  اأبرز  ومن  والإجنليزية، 
الفكر  الغربي،  القانوين  والفكر  الإ�صالمية  ال�صريعة 
الإ�صالمي والتطور، عبد احلميد بن بادي�ض: رائد احلركة 
الإ�صالمية، من اأ�صول الفكر ال�صيا�صي الإ�صالمي: درا�صة 
الدولة )الإمامة( يف �صوء  رئا�صة  ولو�صع  الإن�صان  حلقوق 
�صريعة الإ�صالم وتراثه التاريخي والفقهي، دولة الفكرة ، اآراء من تراث 
اإىل  املدخل   ، الإ�صالم  ر�صالة  يف  احل�صارية  القيم  الإ�صالمي،  الفكر 
التاريخ الإ�صالمي، وتويف الدكتور حممد فتحي عثمان  ثاين اأيام عيد 

الفطر يوم 2010/9/11 ودفن يف كاليفورنيا.

أعالم رحلوا



إتقان فن الصمت

�0

يف  للنجاح  ال�صحرية  الأداة  هو  ال�صمت 
التفاو�ض مع الآخرين، والإ�صغاء ولي�ض الكالم، 
بالإ�صافة اإىل ا�صتخدام تعابري الوجه واجل�صد، 

كل هذا هو الذي يحقق لك �صفقة ناجحة! 
فن  اإتقان  كيفية  حول  ن�صائح  خم�ض  اإليك 

ال�صمت جتعلك من اأف�صل املفاو�صني.
1 – ا�ستمع اأكرث :

عندما ت�صغي جيدا لالآخرين اأثناء حديثهم 
ت�صجعهم  وعندما  ثقتهم،  تك�صب  فاإنك  معك 
باحتياجاتهم  لك  يبوحون  فاإنهم  احلديث  على 

ت�صاعدك  كثرية  معلومات  لك  ويقدمون  وخططهم  واأحالمهم 
ي�صعرهم  الإ�صغاء  هذا  اأن  كما  اأف�صل،  ب�صكل  الو�صع  معرفة  على 

باأهميتهم.
ننتظر  بل  باهتمام،  لالآخرين  ن�صغي  ل  اأننا  هي  امل�صكلة  ولكن 
فر�صة اأن ي�صكتوا قليال حتى نبداأ نحن بالكالم، ونن�صى اأننا حينما 
نتحدث فاإننا ن�صاعد يف الك�صف عن اأنف�صنا ونبوح مبا لدينا بطريقة 

قد ي�صتغلها الآخرون �صدنا فيما بعد!
2 – اإ�سرتاتيجية الع�سر ثواين:

اإن ال�صمت وال�صكون ل يجعلنا مرتاحني، فال�صو�صاء حتيط بنا 
من كل جانب، حتى اأ�صبحنا مهيئني لالإزعاج، ومهيئني لعدم التزام 
ال�صمت. جرب هذا الختبار حينما تفاو�ض اأحدهم علي �صيء ما، 
فاإذا قال لك :»هذا ما عندي وهذا هو العر�ض الذي اأتقدم به«، فال 
جتب، وحاول اأن ت�صمت لع�صر ثوان، �صتالحظ عندها اأنه �صيفعل 
ويقدم لك  موقفه  �صيغري  وغالبا  ال�صمت،  ليك�صر حاجز  �صيء  اأي 
عر�صًا اأف�صل. اإن ال�صمت �صالح قوي قد يدفع الآخرين اأحيانا اإىل 

اجلنون!
3 – طرح الأ�سئلة:

الأ�صئلة،  طرح  طريقة  وهي  ال�صمت  لتعلم  جيدة  طريقة  هناك 
املحادثة  على  ي�صيطر  الذي  هو  الأ�صئلة  يطرح  الذي  ال�صخ�ض  اإن 
ويقودها بالجتاه الذي يريده، كما اأنه يح�صل على املعلومات التي 
اأ�صئلة  تطرح  اأن  عليك  ينبغي  التفاو�ض  اأثناء  ولكن  موقفه.  تدعم 
حمل  الإ�صرتاتيجية  هذه  من  فالهدف  م�صبقا،  اإجاباتها  تعرف 
منها،  التاأكد  اأو  املعلومات  على  للح�صول  التحدث  على  الآخرين 

والأهم من ذلك جعل الطرف الآخر ي�صعر 
بالثقة جتاهك.

وحينما يطرح عليك اأحدهم �صوؤال واأنت 
ل تود الإجابة عليه، حاول اأن ت�صمت قليال، 
اأخرى،  مرة  باحلديث  ال�صخ�ض  �صيبداأ 
عندها ميكنك اأن تقول:»قبل اأن اأجيب عن 
وتذكر  ت�صاأل؟«،  ملاذا  يل:  قل  ال�صوؤال  هذا 

اأنه ل يوجد قانون يجربك على الإجابة.
4 – التوقف قليال بني اجلمل:

يف درا�صة اأجريت موؤخرًا اأظهر فريق من 
العلماء اأنه حينما تعزف �صمفونية وتتوقف حلظات اأثناء العزف ثم 
تتابع بعد ذلك فاإن هذا يطلق موجة من الن�صاط العقلي الذي ي�صد 

النتباه وي�صاعد على الرتكيز.
فالتوقف اأثناء احلديث ثانية اأو ثانيتني ي�صاعد الآخرين على فهم 
املعلومات التي نقولها. والكوميديون ي�صتخدمون هذه الطريقة كثريًا 

اأثناء تقدمي عرو�صهم، ويعدونها �صرا من اأ�صرار النجاح.
واأما الأ�صخا�ض الذين يتحدثون ب�صرعة فاإن عليهم تعلم التوقف 

بني اجلمل، والتمرن على ذلك لتحقيق مزيد من الرتكيز.
5 – الإحجام والرتاجع، وحتريك الأكتاف، والتب�سم:

وم�صمونة  قوية  ر�صائل  حتمل  اجل�صدية  النفعالت  هذه  كل 
للتعبري عن القبول اأو الرف�ض ملا ن�صمعه من الآخرين دون احلاجة 

اإىل الكالم.
فحينما ت�صمع من الطرف الآخر �صيئا ل يعجبك فاإن حركة من 
ر�صالة  له  �صري�صل  ال�صمت  والتزام  امتعا�ض  فيه  وجه  مع  كتفيك 
فورية باأن ما قاله مل يعجبك و�صيجعله يقدم عر�صا اأف�صل. واأحيانا 
اإذا  ن�صمع  مبا  الهتمام  عدم  عن  الكتفني  حتريك  يعرب  اأن  ميكن 

اأردنا اأن نو�صل هذه الر�صالة مع التزامنا بال�صمت.
لغزا حمريا، يجعل  فاإن فيها  ال�صامتة  البت�صامة اخلفيفة  واأما 

الآخر يقلب تفكريه يف �صر هذه البت�صامة وما وراءها.
ل  ما  اأن  واعلم  املتحدثني،  اأول  تكون  األ  على  احر�ض  وختاما: 

تقوله قد يكون اأقوى بكثري مما تقوله.

طاهر. ليز  للكاتبة  مقال  من  • بت�سرف 

إتقان فن الصمت في التفاوض



من أخبار بشر بن أبي خازم
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منذ أكثر من  مائة  عام

م�صر،  يف  ت�صدر  كانت  التي  اجلامعة  جملة  يف  املقال  هذا  ن�صر 
وهذا املقال ماأخوذ من اجلزء الأول، ال�صنة ال�صابعة والذي �صدر يف 
�صهر ذي احلجة 1327هـ، املوافق �صهر دي�صمرب 1909م ، وهي جملة 

علمية اجتماعية تاريخية اأدبية.
الذي  والتطور  التغري  يظهر  لعله  طبيا  علميا  مقال  اخرتنا  وقد 
ح�صل يف العلوم منذ مائة عام اإىل يومنا، ونرتك للقارئ الكرمي اأن 

يتاأمل ويالحظ ويعلق.
ال�سينماتوغراف والطب وامليكروبات

اكت�صاف جديد* اإن امليكروبات التي ل ترى بالعني املجردة اأ�صبحت 
منظورة تتحرك وتتحارب اأمام الرائي كما تتحرك ال�صور املتحركة* 

تاأثري هذا الكت�صاف على م�صتقبل الطب
••••

�صغارا  الع�صر  اأبناء  املتحركة(  )ال�صور  ال�صينماتوغراف  �َصَغَل 
اأن هذا  البال  كان يخطر يف  وما  رواجا عظيما.  لديهم  وراج  وكبارا 
و�صيلة  ينقلب  النف�ض  وترويح  للفكاهة  ن�صاأ  الذي  الت�صويري  التمثيل 
والبكرتيولوجي.  الف�صيولوجي  والدر�ض  العلمي  الكت�صاف  اإىل  علمية 

وقد انقلب الآن ودخل يف عامل العلم واأ�صبح من اآلت العلماء
طريقة  وجد  الفرن�صوي  كومندون  الدكتور  اأن  اخلرب  وتف�صيل 
ت�صويرا  الإطالق  على  واجلراثيم  الأمرا�ض  ميكروبات  لت�صوير 
م�صاهدة  على  يقدرون  العلماء  فاأ�صبح  بال�صينماتوغراف  متحركا 
طويلة  م�صاهدات  وتتنازع  وتتقاتل  الدم  يف  تتحرك  وهي  اجلراثيم 
ميكنهم معها اأن يدر�صوا ما فاتهم در�صه من طبائع بع�ض اجلراثيم 
لعلم  الخرتاعات  اأنفع  من  الخرتاع  هذا  عدوا  وقد  وحركاتها. 

الطب.
امليكروبات  ت�صوير  اأمكنهم  التي  الآلة  )الهيربميكر�صكوب(هي 
كامال.  متثيال  معي�صتها  يف  ميثلها  متحركا  ت�صويرا  بها  واجلراثيم 
كاأنها  مثال  البعو�صة  بها  فتظهر  مرة  اآلف  ع�صرة  تكربها  وهي 
الذي  النور  فللر. وقد جعلوا  امل�صيو  بناية ذات �صت طبقات كما قال 
تكبريها  بغية  اجلراثيم  لإنارة  الهيربميكر�صكوب  بالتني  على  ُيلقى 

منذ أكثر من مائة عام
وت�صويرها- جعلوه ُيلقى عليها منحنيا ل اأفقيا اأو على موازاة حمور 
تلوين  اإىل  يحتاجوا  لكي ل  وذلك  امليكرو�صكوب  يفعلون يف  كما  الآلة 
املادة املراد م�صاهدتها بل يبقى لها لونها الطبيعي وتبقى جراثيمها 
للجراثيم  و�صيانة  األوانها.  بح�صب  ي�صورها  وال�صينماتوغراف  حية 
يف  يقع  كما  عليها  امللقى  النور  على  عر�صها  اأطيل  اإذا  املوت  من 
امليكرو�صكوب جعلوا لها اآلة تديرها وتخفيها هنيهة عن النور يف اأثناء 
الت�صوير لإبطال فعله فيها ف�صال عن جعله النور ينفذ خزانا فيه ماء 
ت�صتمر  ل  حال  كل  يف  وهي  عليها.  تاأثريه  في�صعف  اإليها  نفوذه  قبل 

معرو�صة اأمام النور اإىل نيف ون�صف ثانية
امل�صورة  ال�صور  اإحدى  هنا  ر�صمنا  وقد  ال�صور(  )اإحدى 
بالهيربميكر�صكوب. وهي ر�صم نقطة من دم ع�صفور حقن بجراثيم 
داء يفتك بدجاج الربازيل. وملا مت الت�صوير بال�صينماتوغراف مركبا 

الهيربميكر�صكوب  على 
خرجت ال�صورة وهي متثل 

ما يلي:
الدم  كريات  ترى 
احلمراء ظاهرة يف الر�صم 
وباء  ميكروبات  وت�صاهد 
ب�صكل  الربازيلي  الدجاج 
وتراها  ترى.  كما  خيوط 
�صاعدة  تتحرك  اأمامك 
تارة  وهي  ب�صرعة  وهابطة 
تتقدم وطورًا تتاأخر واأحيانا 

تت�صادم فيدخل بع�صها يف بع�ض فتظهر مثناة اأو مثلثة وتبقى مت�صلة 
اإحداها باإحدى كريات الدم احلمراء  بع�صها ببع�ض وتارة ت�صطدم 
فتغو�ض فيها وحتاول التمل�ض فال ت�صتطيع فتبقى �صجينة وتارة اأخرى 
اإحدى  الزاوية  يف  وترى  وتخل�ض.  فتنفذها  حمراء  كرية  يف  تغو�ض 
الكريات البي�صاء تتقدم ببطء وهي ملتفة حوله نواة واأحيانا ت�صادف 
ميكروب  بها  ا�صطدم  التي  الكرية احلمراء  الكرية يف طريقها  هذه 
يف  وت�صرع  البي�صاء  الكرية  بها  فتحيط  يتلفها  وكاد  وجرحها  الوباء 

افرتا�صها.
وقد ا�صتعان املخرتع مبحل باته واإخوانه �صاحب ال�صور املتحركة 
اأي�صا. فهل ن�صاهد قريبا جراثيم  اأوروبا واأمريكا وم�صر  امل�صهور يف 
التي جتتاح  الأوبئة  من  وغريها  والطاعون  والكولريا  الرئوي  التدرن 
الإن�صانية ممثلة يف حياتها بال�صور املتحركة يف �صينما باته يف م�صر 
متثيال علميا �صحيحا فرناها اأمامنا كما تكون يف احلقيقة يف اأبدان 
امل�صابني بها؟ يظهر اأن طور العجائب والغرائب يف الأر�ض مل يختم 

بعد. واأن اأبناءنا واأحفادنا �سريون اأموراً عظيمة!!

�1



استراحة
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مقتطفات
 من لغة الجسد

ع�صر اإمياءات ع�صبية تنفر الطرف الآخر:
1 – هزهزة مفاتيح ال�صيارة.

2 – طقطقة غطاء القلم.
3 – النقر بالقدم �صعودًا ونزوًل.

ال�صفة،  فر،  )الظُّ الطعام  غري  �صيء  اأي  م�صغ   –  4
القلم، عود الأ�صنان، ...(.

5 – ذرع املكان جيئة وذهابا.
6 – التاأرجح من جانب اإىل جانب.

7 – اللعب بغطاء قنينة املاء.
8 –نتف اأظافرك.
9 – قر�ض �صفتك.

10 – ال�صرب اأو الطرق بالإ�صبع.
ترجمة  رميان،  تونيا   : اجل�صد  لغة  قوة  كتاب  •من 

رفيف غدار.

التزام الموظف
من واجبات املوظف جتاه زمالئه

- احرتام زمالء املهنة وتقديرهم وعدم التكرب عليهم. 
- بناء عالقات اإيجابية مع الزمالء، ودوام اإلقاء التحية وردها.

اإ�صرافه، فال  يعملون حتت  املهنة، ومن  تقييم زمالء  الأمانة يف   -
مو�صوعيًا  يكون  واأن  اأحدًا حقه،  يبخ�ض  ول  والثناء  املدح  يبالغ يف 

يف اأداء التقييم.
- ال�صفافية والو�صوح يف التعامل وتقدمي الن�صح مع مراعاة الأدب 

والتوا�صع.
- اجللو�ض ب�صكل لئق، وهذا يعد من اأهم مظاهر احرتام املوظف 
�صيئًا  انطباعًا  يعطي  لئقة  بطريقة غري  فاجللو�ض  لكل من حوله، 

وينفر النا�ض منه.
- جتنب املناف�صة غري ال�صريفة بني زمالء املهنة، كن�صر ال�صائعات 
غري ال�صحيحة، مثل القول بعدم كفاءته اأو نزاهته وبالتايل التاأثري 

على اإدارة املوؤ�ص�صة.
- العفو وال�صفح عن الزمالء وعدم مقابلة الإ�صاءة بالإ�صاءة.

- عدم انتقا�ض زميل املهنة، خ�صو�صا اإذا حلنّ حمله ب�صفة موؤقتة، 
اأن  وعليه  ال�صخ�صي،  ل�صاحله  الو�صع  ا�صتغالل  يحاول  األ  فعليه 

يخرب الآخرين اأنه يحل حمل املوظف الأ�صلي ب�صفة موؤقتة.

- الن�صيحة �صرًا دون اجلهر اأمام النا�ض، خ�صو�صًا اإذا كان يتوىل 
والنتقا�ض،  والف�صيحة  الت�صهري  يتجنب  اأن  فعليه  اإ�صرافية،  مهمة 

وي�صلك م�صلك الن�صح والتوجيه وال�صرت.
- التعاون املتبادل، واأن تكون عنده روح الفريق لتت�صافر اجلهود، 
يف  �صبقوه  الذين  زمالئه  خربات  من  ال�صتفادة  عن  يرتفع  فال 
امليدان، وعليه اأن يحر�ض على العمل اجلماعي للو�صول اإىل الغاية 

املن�صودة.
- جتنب املراء واجلدل املذموم مع الزمالء، فال يعرت�ض على كالم 
الآخرين باإظهار خلل فيه اإما يف اللفظ واإما يف املعنى واإما يف ق�صد 
الآخر  نق�ض  واإظهار  العلم،  واإظهار  الرتفع  بق�صد  وذلك  املتكلم 

و�صعفه.
- جتنب احل�صد واحلقد.

- ال�صتئذان قبل الدخول فقد يكون الزميل م�صغوًل بواجبات اأخرى، 
وطرق الباب طرقًا لطيفًا، وغلقه بهدوء.

- ال�صتئذان يف ا�صتخدام الأ�صياء اخلا�صة بالزمالء، فهذا ي�صعر 
ن من بيئة العمل. بالراحة والتقدير والحرتام، وُيَح�صِّ

- ال�صت�صارة والتعلم من جتارب الغري.
)من كتاب التزام املوظف، بت�سرف(

في السخاء والبخل
قال علي ر�صي اهلل عنه: اجلود حار�ض الأعرا�ض.

وقال ال�صافعي: 
عيب   فكل  بال�صخاء  ال�صخاءت�صرت  قيل  كما  يغطيه 

قال علي بن مو�صى: ل خري يف املعروف اإذا اأح�صي.
وقال علي بن احل�صني: الكرمي يبتهج بف�صله، واللئيم يفتخر مباله.

وقال احل�صني بن علي ملعاوية: من قبل عطاءك فقد اأعانك على الكرم.
قوله  وتال  باملعبود،  ظن  �صوء  املوجود  مْنع  ال�صلف:  بع�ض  وقال 

تعاىل »وما اأنفقتم من �صيء فهو يخلفه وهو خري الرازقني« 
معه  الذي  الفقر  ا�صتعجل  الذي  للبخيل  عجبت  اأي�صًا:  وقال 
هرب، وفاته الغنى الذي اإياه طلب، فيعي�ض يف الدنيا عي�ض الفقراء 

ويحا�صب يف الآخرة ح�صاب الأغنياء.
مال  عن  نف�صه  و�صان  مباله  جاد  من  اجلواد  احلكماء:  بع�ض  وقال 

غريه.
وقيل لعمرو بن عبيد: ما الكرم؟ فقال: اأن تكون مبالك متربعًا، 

وعن مال غريك متورعًا.
وقال ال�صاعر:

ِقلَّـُتـُه يـمنعك  ول  النوال  فكل ما �صدَّ فقرًا فهو حمـمـوُدُبثَّ 
ع�صرتـه  لُيْخِفي عنك  الكرمي  مـجـهوُداإن  وهو  غنيًا  ُيخال  حتى 
ِعلـٌل اأموالـه  على  ُزْرُق العيون عليـها اأوجـه �صوُدوللبـخيل 



األخالق الذميمة
عبد الغني النابل�صي. �صاعر عامل بالدين والأدب والت�صوف، مكرث من الت�صنيف، ولد �صنة 1050 هـ  ون�صاأ يف دم�صق ورحل اإىل بغداد 

وعاد اإىل �صوريا وتنقل يف فل�صطني ولبنان و�صافر اإىل م�صر واحلجاز وا�صتقر يف دم�صق وتويف فيها �صنة 1143 هـ .
له م�صنفات كثرية جدًا، وله ديوان �صعر، وقد اخرتنا هذه الق�صيدة من �صمن جمموع من م�صورات املكتبة الظاهرية.

يــــــــدا القــــلـــــــوب  الأخـــــــــالق  ميــــــد  مــــــــن  فـــيــــــبـــــــدل الغـــــــــــيَّ مــــــــــــن طــــغــــيــــــــــانـــهـــــا ر�ســــــدايــــــــا 
يـــجـــــــانــبــــه كــــــــــي  منهــــــــــــا  ال�ســـــــــــوء  ويــــــغـــــ�ســـــــل القـــــــــلـــــــــــب مـــــــــنـــــــه فــــــا�ســــمـــع العــدداويحـــــفــــــــظ 
مـــــــع واخلــــــيـــــانـــــة  وغـــــــدر  وجــــــــهــــــــل  وعــــــــداكــــفــــــــــر  لــــــمــــــا  واإخــــــــــالف  وعـــــــجـــــــب  كــــــبـــــــر 
الـــــــــــذم جربـــــــــــزة)1( مرداوحـــــــــب جـــــــــــــــــــاه وخـــــــــــــوف  اإن  احلق  يف  كـــــــذا  الق�ســـــــاء  �ســــــــــخـــــط 
بــــــــداواالأمـــــــــــن والـيـــــــــــاأ�س حـــــــــب الــــمـــدح مــــع ح�ســــــــد واخلــــــــمـــــــــور  نـــــــــفـــــــــــاق  ريــــــــــاٌء  بـــــــخـــــــــل 
مـــــــداهـــــــــنة حــــــــــــر�س  �ســــــــــــــفـــــــــــه  مـــــدىوبــــــــدعــــــــــة  بـــــطــــــول  وتــــــــ�ســــــــويــــــف  ظــــــــــن  و�ســــــــــوء 
جــــــــــزع كـــــــــذا  بــــمـــــخـــــلــــــوق  واإنـــــــــ�س  هــــــــدىغــــــــ�س  اأهــــــــل  بـــــغـــــــــ�س  وعــــــنــــــــــاد  وخـــــفـــــــــــة 
طـــــــمـــــع مــــــــع  واالإ�ســـــــــــراف  والــــــــذل  عـــــــــــداواجلـــــبــــــن  لـــــــــفـــــــعـــــــــل  ومــــــحـــــــاكـــــــــــاة  �ســـــــمــــــاتــــــــة 
فــــ�ســـــــــداواحلــــــــــزن والـخـــــــــــــوف فـــــــي الــدنـــيــــا و�ســــهوتــهـــــا مــــــــــــن  اإ�ســـــــــــــرار  �ســــــــــره  غـــبـــــــــــاوة 
هــــــــوى اتــــبــــــــــاع  ثــــــم   )2( �ســـــــــــلـــــــــف  مـــــعـــــــتــــمـــــداتــــــــهــــــــــور  تــــــــلـــــــقـــــــــاه  اأن  ولــــلـــــبــــطـــــــــالــــــــــــة 
واأن الظـــــالـــمـــــيــــــــــــن  وحـــــــب  دنـــــيــــــــا  والكبـــــــداوحـــــــــــب  بــــاالأ�ســــــبـــــاب  القــــــلـــــــــب  ــــــــــــَق  ُيــــــَعـــــــــــلِـّ
فـــظــــــاظـــتـــــــه وتـــــقـــــــلــــــيــــــــــــد  مـــــــــــــال  حــــقـــــــداوحــــــــــــب  كــــــونــــــــه  مـــــــع  فــــــــــتـــــــنــــــــــة  وقـــــاحــــــــــة 
اأمـــــــــل ا�ســـــــتـــــــعـــــــجـــــــالــــــه  وكـــــــــــذا  ــــــــــــر  يــــــــداتـــــــطــــيُّ اإلــــيــــه  اأولــــــى  مـــــــن  نـــــــعــــــمــــــــــة  كـــــفـــــــــران 
�ســـــتـــــــيـــــن كـــــــن فـــــــي الــنـــقـــــــــا مــــنـــــهـــــن مــجتهدافـــــــهـــــــــذه جــــــــــــــمــــــلــــــة االأخـــــالق قــــــد جــــــمـــــعـــت

عبد الغني النابلسي

1- اجلربزة: اأي اخلداع
2- ال�صلف: ثقيل الروح اأو من قل خريه



من املخطوطات الرتكية 
يف علم ال�سيدلة باللغة 

الفار�سية
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