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هل نحن منفتحون ثقافيا على أنفسنا ؟!

حتى  الآخر  على  النفتاح  م�سطلح  ونواديهم  املثقفني  اأروقة  يف  يرتدد 
اأ�سحى من لوازم الثقافة و�سروط املثقف، ولكن يبقى ال�سوؤال: هل نحن 

منفتحون ثقافيا على اأنف�سنا قبل النفتاح على الآخر ؟!

خلفيتي  فاأثارت  الن�سائي،  الإمام  عن  موؤمتر  اإىل  دعيت  �سنوات  قبل 
الأخري  مثواه  فاخرتت  الكبري،  العلم  هذا  عن  للكتابة  ال�سوق  احلديثية 
انتمائي لها، وميمت �سوب  بال�سام، بحكم  مو�سوع البحث ، وهو عالقته 
ع�سق اأباد عا�سمة تركمان�ستان ، موطن الن�سائي ؛ اإذ اإن ن�سا بلد الإمام 
تبعد عن العا�سمة ع�سرين كيلومرت فقط، واملنا�سبة اختيار ن�سا من قبل 
عليها،  املحافظة  يجب  التي  العاملي  الرتاث  مواقع  من  موقعا  اليون�سكو 
مائة  املوؤمتر  يف  �سارك  حيث  ودوليا،  حمليا  كبري  امل�ساركة  بحجم  فاإذا 
وخم�سون باحثا، منهم �ستون باحثا دوليا، من ثالث وع�سرين دولة، واإذا 

بي اأفاجاأ اأين العربي الوحيد امل�سارك!

ال�ستة  الكتب  اأحد  �سننه  تكن  اأمل  اأنف�سنا؟  من  الن�سائي  الإمام  األي�س 
اأن  اأم  ؟  الآخر  اأم  نحن  بالنفتاح  الأوىل  فمن  ؟  احلديث  يف  املعتربة 
الثقافة جرى عليها مب�سع �سايك�س - بيكو فانكفاأت وتقزمت داخل حدود 
م�سطنعة؟ هل نحن عرب اأم خليجيون اأم اأفارقة اأم اآ�سيويون اأم ... ؟ اأم 

نحن م�سلمون، والثقافة الإ�سالمية جتمعنا جميعا ؟!

هل �سمعنا بر�سول حمزاتوف الداغ�ستاين، اأو باأبي عبد اهلل الروداكي 
وزهر  اإيران،  يف  ال�سريازي  وحافظ  و�سعدي  طاجك�ستان،  يف  ونظامي 
الدين بابر، وعلي �سري نوائي يف اأوزبك�ستان، وخمدوم قويل واأبيه حممد 
وحممد  تركيا،  يف  الرومي  الدين  وجالل  تركمان�ستان،  يف  اأزادي  دولت 
ب�سعراء حمليني - مع  ان�سغالنا  والقائمة تطول ؟ هل  الباك�ستاين،  اإقبال 
يف  الثقافة  ونعتقل  ال�سعر،  نقزم  -جعلنا  ولتجاربهم  لهم  الحرتام  كل 

حدود �سيقة ؟ 

اإ�سار  من  الثقافة  وانطلقت   ، املغلقة  الآفاق  الرتجمة  فتحت  لقد 
انفتحنا من جديد  والبحث عن هويتنا  تراثنا  �سبيل جمع  ، ويف  جمودها 
الذي  الرتكمان  وحدة  �ساعر  قويل  خمدوم  موؤمتر  وكان   ، اأنف�سنا  على 

نظمه املركز يف دبي خطوة من خطوات يف هذا ال�سبيل.

عدم  اإىل  فيها  ندعوه   ، النف�س  من  الآخر  الن�سف  اإىل  دعوة  وهذه 
حتت  الدخول  على  ونح�سه  ثقافتنا،  من  فقط  القومي  على  النكفاء 
التي جتمع ول تفرق، وت�سمو وتنه�س، ول ت�سف  الثقافة الإ�سالمية  مظلة 
فهي  ديننا،  عن  بعيدة  ومفردات  ثقافتنا،  عن  غريبة  اأفكار  اإىل  وتنحدر 
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مؤتمر مخدوم قولي

معهد  مع  بالتعاون  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  نظم 
الثقافة  وندوة  الرتكمانية  العلوم  لأكادميية  التابع  املخطوطات 
وذلك  الرتكمان  وحدة  �ساعر  قويل  خمدوم  موؤمتر  بدبي  والعلوم 

يومي الثنني والثالثاء 19-20 نوفمرب 2012.
معرض

افتتح معايل جمعة املاجد يرافقه معايل �سفري دولة تركمان�ستان 
الذي  امل�ساحب  املعر�س  نزاروف  قربان  مريات  اأوراز  الدولة  لدى 
يحتوي اللبا�س الرتكماين الرتاثي للرجل واملراأة ومعر�س كتب تتحدث 
عن ال�ساعر بعدة لغات وموؤلفات اأخرى عن دولة تركمان�ستان واأعداد 
جملة مرياث ال�سادرة عن معهد املخطوطات الرتكماين، كما جرى 
املاجد يف عام 2012 من  اأ�سدره مركز جمعة  الذي  الكتاب  عر�س 
تاأليف اأحد علماء تركمان�ستان يف القرن ال�ساد�س الهجري بعنوان زاد 

الرفاق، وهو اأبو املظفر الأبيوردي ت507هـ.
افتتاح المؤتمر

ويف جل�سة افتتاح املوؤمتر الذي ا�ستهله ال�سيد جمعة املاجد بكلمة 
ركز فيها على اإ�سهام احل�سارة الإ�سالمية بجهود جبارة يف احل�سارة 
الإن�سانية، والتي كان منها جهود ال�ساعر الرتكماين خمدوم قويل 
فاأحب  والأوروبيني،  الرو�س  املوؤرخني  اهتمام  اأعماله  لقت  والذي 
جهود  يف  وامل�ساهمة  اجلهود  هذه  على  ال�سوء  ت�سليط  املركز 
التعريف بهذا ال�ساعر القومي، وذلك من خالل التعاون مع معهد 
املخطوطات التابع لأكادميية العلوم الرتكمانية التي قامت برتجمة 
اأعمال ال�ساعر اإىل العربية، وُطبعت يف اأبوظبي قبل اأيام قليلة من 

بداأ اأعمال املوؤمتر.
كلمة السفير

عن  خمت�سرة  نبذة  فيها  عر�س  كلمة  الرتكماين  ال�سفري  األقى 
وتاريخ  وتركمان�ستان،  الإمارات  بني  الدبلوما�سية  العالقات  تاريخ 
فتح ال�سفارات بني البلدين، اأ�سار فيها اإىل حجم التبادل التجاري، 
وتطرق اإىل اجتماع اللجنة امل�سرتكة بني البلدين، واإىل وجود اأكرث 
وختم  تركمان�ستان،  يف  اإماراتي  مال  براأ�س  �سركة  خم�سني  من 
والتي  ال�ساعر  ديوان  طباعة  يف  بذلت  التي  اجلهود  عن  باحلديث 

قامت بها ال�سفارة يف اأبو ظبي.

حياة الشاعر
وقام بعدها الدكتور اآنا قربان اآ�سروف مدير معهد املخطوطات 
حياة  عن  مطولة  ملحة  بتقدمي  الرتكمانية  العلوم  لأكادميية  التابع 
و�سكر  برتجمتها،  املعهد  قام  التي  واأ�سعاره  قويل  خمدوم  ال�ساعر 

مركز جمعة املاجد على تنظيم هذا املوؤمتر.
قراءات شعرية

ال�ساعر  قدمها  ال�ساعر  ديوان  من  قراءات  عر�س  جرى  كما 
والرتاث،  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  من  الطويل  علي  الدكتور 
واألقى الدكتور ال�ساعر ها�سم مناع من جامعة عجمان ق�سيدة عن 

تركمان�ستان وجهودها يف حفظ تراث ال�ساعر.
اتفاقية

وجرى بعد ذلك توقيع اتفاقية م�سرتكة بني مركز جمعة املاجد 
العلوم  لأكادميية  التابع  املخطوطات  ومعهد  والرتاث  للثقافة 
الرتكمانية والتي كان من اأهم بنودها اأنه �سيزور الطرفان كل اأرجاء 
وحتديد  اخلا�سة  املكتبات  اإح�ساء  على  و�سيتعاونان  تركمان�ستان 
املخطوطات  )معهد  الأول  الطرف  يقوم  كما  وجودها،  اأماكن 
الرتكماين( بالإعالن عرب و�سائل الإعالم عن م�سروع حفظ الرتاث 
الرتكماين وحث املواطنني الذين ميتلكون خمطوطات علىالك�سف 

عنها ق�سد ت�سويرها.
ملعهد  املاجد  جمعة  مركز  يهدي  اأن  على  التفاقية  ون�ست 

مخدوم قولي شاعر وحدة التركمان
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الالزمة  الكيميائية  واملواد  الرتميم،  اأدوات  الوطني  املخطوطات 
بعد  وذلك  املخطوطات،  على  احلفاظ  اأجل  من  وذلك  للرتميم، 
ثالثة اأ�سهر من انطالق عملية الت�سوير الرقمي للمكتبات وامل�سادر 
اخلا�سة باملخطوطات، ويقوم بتدريب امل�ستغلني على وحدة الرتميم 

يف مقر معهد املخطوطات الوطني ملدة 15 يوما على نفقته. 
ومن �سمن بنود التفاقية اأن يجلب مركز جمعة املاجد كل الأدوات 
املتخ�س�سني  رواتب  ويتحمل  املخطوطات  من  ن�سخ  لعمل  اخلا�سة 

الذين �سيقومون بهذا العمل.
املاجد  جمعة  ملركز  الوطني  املخطوطات  معهد  �سيعطي  كما 
ن�سخة )DVD( كاملة من ن�سخ املخطوطات التي يجري ت�سويرها 
املخطوطات  ن�سخ  تو�سع جمموعة  اأن  على  امل�سروع  من خالل هذا 
امل�سورة اخلا�سة مبعهد املخطوطات الوطني لدى مقر مركز جمعة 
املاجد حتت ا�سم: جمموعة معهد املخطوطات الرتكماين الوطني. 

حضور
ح�سر حفل الفتتاح �سعادة ال�سفري الإيراين لدى الدولة والقن�سل 
من  لفيف  وجمع  الإيراين  الثقايف  وامل�ست�سار  بالإنابة،  اجلزائري 

املهتمني وال�سعراء وطلبة اللغة العربية يف الكليات املختلفة.
اليوم الثاني

وجل�سة  متحدثني  ثالثة  منها  لكل  علمية  جل�سات  اأربــع  عقدت 
افتتاحية حيث ا�ستمرت اأعمال املوؤمتر من ال�ساعة التا�سعة �سباحا 

�ــســارك  مــ�ــســاء  اخلــامــ�ــســة  اإىل 
وتركمان،  عــرب  دار�ــســون  فيها 
كثرية  عناوين  خاللها  ونوق�ست 
متــ�ــس حــيــاة و�ــســاعــريــة خمــدوم 
واحلكمة  ال�سويف  كالبعد  قــويل 
ــقــراآن  ــر ال ــ ــزن واأث واحلـــب واحلــ
�سعره  يف  الــ�ــســريــف  واحلـــديـــث 
ــتــي اأجنــزهــا،  واملــخــطــوطــات ال
واملبادئ الرتبوية واحل�س القومي 

عنده وغريها من العناوين.
كلمة السفير

جمهورية  �سفري  �سعادة  األقى 
يف  امل�ساركني  بال�سيوف  فيها  رحب  كلمة  الإمارات  يف  تركمان�ستان 
تاريخ  يف  ومكانته  قويل  خمدوم  ال�ساعر  منزلة  اإىل  واأ�سار  املوؤمتر، 
ال�سعب الرتكماين وحياته الجتماعية وال�سيا�سية والأدبية والثقافية، 
واأكد على اأن ما اأخرج ال�ساعر من دائرة ال�سعراء القوميني لي�سبح 
�ساعرًا عامليا هو حبه ال�سامي لوطنه و�سعبه واأفكاره املنا�سلة املرتبطة 
قويل  خمدوم  قدمها  وت�سحية  خدمة  اأعظم  واأن  ال�سعب،  مب�سري 

ل�سعبه هي ن�ساله من اأجل الحتاد وكفاحه للق�ساء على الفرقة.
كما بني �سعادة ال�سفري اأن درا�سة اإبداعات ال�ساعر خمدوم قويل 
كاجتاه يف الأدب الرتكماين ل ميكن لها اأن متر من دون الإ�سارة اإىل 
درا�سة  يف  كبرية  م�ساهمة  �ساهموا  الذين  الرتكمان  الأدباء  جهود 
هذا الجتاه من الناحية العلمية، حيث اأتاح عهد ال�ستقالل اإمكانية 

ن�سر اإبداعات ال�ساعر خمدوم قويل يف العامل كله ودرا�ستها ب�سكل 
العلوم  لأكادميية  القومي  املخطوطات  معهد  علماء  قام  ثم  وا�سع 
لإ�سدار  ال�ساعر  خمطوطات  درا�سة  يف  جبارة  بجهود  الرتكمانية 
ديوان خمتوم قويل باللغة العربية كما ُترجمت اأ�سعاره الرائعة اإىل 

ع�سرات اللغات الأجنبية.
الذي  الرتكماين  الرئي�س  فخامة  على  ال�سفري  �سعادة  اأثنى  وقد 
العامل  يف  الرتكماين  والأدب  الثقافة  بن�سر  كبريا  اهتماما  اهتم 
من  الرتكماين  ال�ساعر  هذا  وحياة  اإبداع  درا�سة  �سمنها  ومن  كله 

الناحية العلمية بدقة متناهية بعد نيل ال�ستقالل. 
ال�سعب  اأن  اإىل  واأ�سار 
الرتكماين يحتفل يف الثامن ع�سر 
باإبداعات  �سنة  كل  من  مايو  من 
النه�سة  عيد  مع  قويل  خمدوم 
ويعقد  تركمان�ستان،  والوحدة يف 
موؤمترًا علميًا دوليًا تكري�سًا ليوم 
اإبداعات خمدوم قويل مب�ساركة 
من  والأجانب  الرتكمان  العلماء 
الهدف  اإن  وقال  العامل.  اأنحاء 
املوؤمتر  هذا  اإقامة  من  الأ�سا�سي 
الدويل هو درا�سة الرتاث الأدبي 
واأدبها  ال�سرق  �سعوب  ولغات 
تاأثري  على  يدل  الدويل  املوؤمتر  هذا  اإقامة  اأن  كما  جيدة،  ب�سورة 
ول  كله،  العاملي  الثقايف  الرتاث  على  قويل  خمدوم  ال�ساعر  اإبداع 
خمتلف  يف  كبرية  اأهمية  يحمل  الذي  واإبداعه  حياته  بيان  ميكن 

مراحل التاريخ خالل املوؤمتر فقط.
وملعايل  البلدين،  لروؤ�ساء  اجلزيل  ال�سكر  قدم  الكلمة  نهاية  ويف 
هذا  لإجناح  الإمكانيات  توفريهم  على  وزمالئه  املاجد  جمعة 

املوؤمتر.
كلمة السويدي

ندوة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سويدي  �سلطان  معايل  األقى  كما 
الثقافة والعلوم كلمة اأ�سار يف بدايتها اإىل عمق العالقات التي تربط 
بني قيادات دولة الإمارات ودولة تركمان�ستان وهي عالقات تاريخية 

توطدت على ال�سدق واملحبة والتعاون .
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والعلوم  الثقافة  ال�سويدي على حر�س ندوة  واأكد معايل �سلطان 
على احلفاوة بال�سعر وا�ست�سافة رموزه يف العامل العربي والإ�سالمي 
يوؤكد  تاأ�سي�سها مبا  �سعرية منذ  اأم�سية  التي نظمت نحو 500  وهي 
انحيازها التام لل�سعر وال�سعراء، كما نوه �سلطان ال�سويدي بال�ساعر 
الرتكماين خمدوم قويل الذي لعبت ق�سائده دورا موؤثرا ومهما يف 
توحيد امل�ساعر والعواطف الرتكمانية، الأمر الذي اأدى اإىل توحيد 
الثقافية  الر�سالة  بنبل  اأي�سًا  ونوه  الرتكماين،  ال�سعب  طموحات 
ملركز جمعة املاجد يف مد ج�سور التوا�سل بني الثقافات وال�سعوب .

الجلسة األولى 
يف  واحلكمة  الت�سوف  واأثر  قويل  خمدوم  )حياة  بعنوان  كانت 
�سعره( وتراأ�سها الدكتور اأن�س �سربي رئي�س ق�سم العالقات العامة 

والإعالم يف مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث.
�سعره،  يف  واحلكمة  الت�سوف  اأثر  حول  اجلل�سة  هذه  ومتحورت 
و�سارك فيها الدكتور اأحمد النوتي، من الأردن، والدكتور حممد ولد 

عبدي، من موريتانيا، واألقت كلمته ال�ساعرة �سيخة املطريي. 
ورقته  يف  النوتي  اأحمد  الدكتور  اأكد  اجلل�سة  هذه  تفا�سيل  ويف 
على �سعوبة حتديد م�سادر احلكمة يف ق�سائد خمدوم فاعتمد ما 
توفر منها يف درا�سة جذور الثقافة الإ�سالمية التي ا�ستقى خمدوم 
ال�سعرية  ثقافته، وقال: )لقد ر�سم قويل يف منظوماته  قويل منها 
اإطارا قيميا اأخالقيا، اإميانا منه ب�سرورة تثبيت الأخالق يف كل ما 

يكتب(.
وناق�ست ورقة الدكتور حممد عبدي الكثري من النماذج ال�سعرية 
نف�سها  فر�ست  خا�سة  روؤية  من  تنطلق  والتي  ال�سويف،  الأثر  ذات 
على كتابات خمدوم قويل التي تن�سح باحلكمة والزهد وتتقاطع يف 
الذي خلفه  ال�سويف  الرتاث  ومنتخبات  عيون  مع  القيمية  اأهميتها 

�سعراء واأعالم كبار.
الجلسة الثانية

كانت بعنوان )ال�ست�سهادات الن�سية واحل�سية يف �سعر خمدوم 
قويل( وتراأ�ستها ال�ساعرة الإماراتية �سيخة املطريي، و�سارك فيها 
احلكيم  عبد  والدكتور  )فل�سطني(  �سربي  اأن�س  الدكتور  من  كل 

الأني�س )�سوريا( وعطا �سفر مرادوف )تركمان�ستان(. 
اأما تفا�سيل هذه اجلل�سة، فقد قدم عطا مرادوف يف ورقته نبذة 
متنوعة كخزانة  ديوان خمدوم قويل من م�سادر  عن خمطوطات 
معهد املخطوطات القومي لأكادميية العلوم الرتكمانية، وعدد من 
الأعالم الذين وثقوا لبع�س هذه املخطوطات وهذا يدل -كما يوؤكد 
مرادوف- على �سعوبة ح�سر الق�سائد التي كتبها قويل، وا�ستحالة 

ح�سرها يف 700 بيت فقط .
وما  النق�سبندي  ال�سيخ  اأن�س �سربي مبدر�سة  الدكتور  نوه  بدوره 
جتربته  اأثرت  التي  قويل  ق�سائد  على  وتاأثريها  معانٍ،  من  حتمله 
اأن الوقوف  مبعاين القراآن الكرمي واحلديث ال�سريف، موؤكًدا على 
ف�سعره  املمتنع  ال�سهل  من  هو  اجلانب  هذا  يف  خمدوم  �سعر  على 
باأدران  مقيد  وفكر حر غري  ثقافة  تتدفق من  التي  باحلكمة  مليء 

املذاهب و�ستات الأفكار .

اأ�سعار قويل يف  الأني�س مناذج من  الدكتور عبد احلكيم  ور�سد 
الطبيعة  عنا�سر  من  بال�ستفادة  املحبوب  ت�سف  التي  احلب  باب 
مبنطق  احلب  هذا  يقيد  �سطط  اأو  اإ�سفاف  دون  ومن  والكون، 
البتذال والإ�سفاف، وقراأ بع�سا من ق�سائده التي ت�سف حما�سن 
املحبوب وتقدم تاأكيدا على �سدق هذه التجربة مثل: )حاجبها مثل 

قو�س( و )ل مثيل لها( وغريها من الق�سائد .
الجلسة الثالثة 

كانت بعنوان )ال�سور الرتبوية والفنية يف �سعر خمدوم قويل( 
وتراأ�سها ال�ساعر الإماراتي عبد اهلل الهدية، و�سارك فيها الباحث 
)الأردن(  مناع  ها�سم  والدكتور  )تركمان�ستان(  اأورزخانوف  داود 

والناقد عبد الفتاح �سربي )م�سر(. 
حيث قدم الباحث الرتكماين داود اأورزخانوف املبادئ الرتبوية 
مرتجمي  اأحد  وهو  امل�ستوى  عالية  عربية  بلغة  قويل  خمدوم  عند 
ومفكر  �ساعر  هو  خمدوم  اأن  اأورزخانوف  داود  واعترب  الديوان، 
بليغ وداعية ف�سيح الكالم تدل اأ�سعاره على احرتامه العميق لرتاث 

ال�سرق العلمي والأدبي .
خمدوم  �سعر  يف  )ال�سكوى  بعنوان  فكانت  الثانية  الورقة  اأما 
عجمان،  جامعة  من  مناع  ها�سم  الدكتور  الأ�ستاذ  قدمها  قويل( 
فقد قدم مناذج من اأ�سعار خمدوم التي بث من خاللها في�سا من 
ال�سفاء  يعّكر  ل  الذي  البوح  اإطار من  ولكنها قدمت يف  ال�سكوى، 
عموديا  وتتوجه  النف�س  هموم  جتلي  �سكوى  فهي  للنف�س،  الداخلي 
اإىل ذات عليا يف ن�سق �سويف حمكوم بحلو الكالم وطرافة املنطق .

الثقافة  دائرة  من  �سربي  الفتاح  عبد  الباحث  ا�ستعر�س  بينما 
والإعالم بال�سارقة يف ورقته الثالثة احلزن عند ال�ساعر الكبري.

الجلسة الرابعة 
الوطني يف �سعر خمدوم قويل( وتراأ�سها  كانت بعنوان )احل�س 
ال�ساعر الإماراتي طالل �سامل ال�سابري، و�سارك فيها الباحث نور 
)الإمارات(،  املعمري  فهد  والباحث  )تركمان�ستان(،  قليج  حممد 

والدكتور عمر بوقرورة )اجلزائر(.
الرتكماين  الباحث  فيها  حتدث  فقد  اجلل�سة  هذه  تفا�سيل  اأما 
نور حممد قليج عن والد ال�ساعر وهو ال�ساعر الكبري دولت حممد 
احل�س  تناول  فقد  املعمري  فهد  الإماراتي  الباحث  اأما  اآذادي، 
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القومي لدى ال�ساعر من خالل 17 مفردة تتعلق بالوطن ا�ستخدمها 
عمر  الدكتور  اجلزائري  الباحث  اأما  حماور،  خم�سة  يف  ال�ساعر 
الإ�سالمية  الدرا�سات  كلية  يف  العربية  اللغة  ق�سم  رئي�س  بوقرورة 
يف  وبحث  العقيدة،  وجالل  الوطن  جمال  بني  جال  فقد  العربية 

املنتمي عند خمدوم قويل.
الجلسة الختامية

حتدث فيها الدكتور اآنا قربان اآ�سريوف مدير معهد املخطوطات 
والدكتور عز الدين بن زغيبة رئي�س اللجنة املنظمة للموؤمتر.

يف  دكتوراه  �سهادة  يحمل  الذي  اآ�سريوف  الدكتور  عرب  حيث 
تتبع خمطوطات ال�ساعر عن �سكره العميق ملن �سارك يف املوؤمتر، 
بهذا  املوؤمتر  تنظيم  على  املاجد  ومركز جمعة  الإماراتية  وللقيادة 

امل�ستوى الرفيع، والأثر الإيجابي الذي تركه املوؤمتر يف نف�سه.
وقال: »تاأكدت بعد ح�سور املوؤمتر اأن اأ�سعار خمدوم قويل تركت 
اأثرا عظيما يف القراء واملتلقني من ناحية عمق معانيها، ولقد متت 
لغة، كما كتب علماء موؤلفات  اإىل 20  اأ�سعار خمدوم قويل  ترجمة 
يتمكن  مل  ذلك  ومع  ال�ساعر،  حول  علمية  ر�سائل  باحثون  واأعد 
وكما  كما يجب،  لل�ساعر  الروحي  العامل  فهم  الرتكمان من  علماء 
قال رئي�س الدولة الرتكمانية هو طبيب الروح لقلب الإن�سان، وهو 
ال�ساعر يف  بيده ديوان  ياأخذ  ال�سعب الرتكماين  حقيقة كذلك لأن 
وال�سعب  الرتكماين  ال�سعب  هو  قويل  فمخدوم  وال�سراء،  ال�سراء 
وعندما  بينهما،  الف�سل  ميكن  ول  قويل،  خمدوم  هو  الرتكماين 

�ساهدت املناق�سات يف املوؤمتر �سعرت بالعزة والفخر«!
وبني الدكتور اآ�سريوف اأنه ل ميكن الرتجمة بكامل معانيها اإىل لغة 
اأخرى، ورمبا حدث بع�س اخللل يف الرتجمة، ولقد قام العديد من 
ال�سعراء برتجمة الأ�سعار للرو�سية، ورغم ذلك يعرتفون بعدم فهمه 
جيدا، واأنا على يقني باأن اأ�سعاره �سُترتجم يف الإمارات مرة اأخرى، 
ال�سعري  الإبداع  ف�سل  ميكن  ل  لأنه  عنه،  علمية  ر�سائل  و�سُتكتب 
ملخدوم قويل عن العامل الإ�سالمي، واأعاد تاأكيد ال�سكر با�سمه و با�سم 
الوفد املرافق من علماء الرتكمان، لكل من �ساهم يف اإجناح املوؤمتر، 
وعرب عن اأمانيه بتنظيم لقاءات عن �سعراء الإمارات يف تركمان�ستان 

وتبادل ال�سعور بالعمق الثقايف بني البلدين.

بني  القائم  التعاون  عن  زغيبة  بن  الدين  عز  الدكتور  وحتدث 
خم�س  منذ  الرتكماين  املخطوطات  ومعهد  املاجد  جمعة  مركز 
اأول  وهي  التاريخ  ذلك  يف  وقعت  التي  التفاقية  من  بدءا  �سنوات 
دولة يف اآ�سيا الو�سطى جرى التعاون معها، كما �سارك الباحثون من 
املركز وغريهم من الإمارات يف 9 موؤمترات اأقيمت يف تركمان�ستان 

لنقل وجهة النظر الأخرى.
يف  املنطقة  عن  الرو�سية  النظر  وجهة  نقل  يف  املركز  بداأ  وقد 
اأكادميية  مع  بالتعاون  املركز  ن�سرها  كتب   7 اأثمر  ترجمة  م�سروع 
العلوم الرو�سية يف بطر�سربغ اأهمها حلف القوا�سم، وبعدها انتقل 
املركز اإىل نقل ثقافة امل�سلمني يف اآ�سيا الو�سطى بتوجيه من جمعة 

املاجد ليتعرف العرب على اأعالم هذه الدول. 
بعدة  حافال  كان  الذي  املوؤمتر  هذا  باإقامة  خطوة  اأول  ومتثلت 
والع�سق  والت�سوف  الوطن  عن  ال�ساعر  حديث  عن  مداخالت 
الذين  للباحثني  توفر  ما  اأن  رغم  والطبيعة،  والوجود  والإلهيات 
قدموا اأوراق العمل 20% من اأ�سعار خمدوم قويل، وبقي هناك اأكرث 
من 30% من �سعره يف عداد املفقود اإل اأن ذلك اأعطى �سورة عن 
ال�ساعر ومعرفة ال�سيء فرع عن ت�سوره، ول ندعي اأننا بحثنا بحثا 
دقيقا، و�ستتكرر موؤمترات اأخرى هنا وهناك ورمبا يف دبي بعد اأن 
يعاد طبع الديوان كامال، وُيتجاوز النق�س يف الرتجمة اأو الفقد يف 

الق�سائد.
وقدم ال�سكر ملعايل جمعة املاجد الذي وجه باإقامة هذا املوؤمتر 
وبذل كل ما ميكن لإجناحه رغم ق�سر املدة الزمنية يف التح�سري 
ولكن  التاريخ،  تغيري  حاولنا  حيث  يوما،   25 تتجاوز  مل  والتي  له، 
املوعد كان قد حدده رئي�س جمهورية تركمان�ستان، فاحرتمنا الوقت 
اللجنة  لأع�ساء  ال�سكر  الدين  عز  الدكتور  وقدم  اجلهد،  وبذلنا 
التنظيمية، ومتنى ا�ستمرار التعاون بني اجلانبني يف امل�ستقبل، ويف 
اأيام  اأول  التي وقعت يف  بناء على التفاقية  جمال الرتاث حتديدا 
يف  تركمان�ستان  لكل  �سامل  م�سح  اإجراء  على  تقوم  والتي  املوؤمتر 
اأن نعرث على  البيوت اخلا�سة واملكتبات، لعلنا بهذا امل�سح ال�سامل 
اجلميع  �سكر  اخلتام  ويف  قويل،  ل�سعر خمدوم  الكاملة  املخطوطة 

على ح�سورهم  جلل�سات املوؤمتر العلمية.
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تكريم

نواف  ال�سيخ  الكويتي  العهد  وويل  الأمري  نائب  �سمو  ا�ستقبل 
والوفد  املاجد  جمعة  ال�سيد   2012/11/28 الأربعاء  يوم  الأحمد 

املرافق له، وذلك مبنا�سبة زيارته للكويت، 
جابر  ال�سيخ  الكويتي  الوزراء  جمل�س  رئي�س  �سمو  ا�ستقبل  كما 
الأ�سبق  الإعالم  وزير  املقابلة  املاجد، ح�سر  ال�سيد جمعة  املبارك 

د.اأن�س الر�سيد، 
نا�سر  ال�سيخ  �سمو  ال�سابق  الوزراء  جمل�س  رئي�س  ا�ستقبل  كما 
املحمد ال�سيد جمعة املاجد، حيث اأقام �سموه ماأدبة غداء ح�سرها 
ورجال  امل�سوؤولني  والوزراء  ال�سيوخ  من  املدعوين  من  كبري  جمع 

الأعمال وروؤ�ساء حترير ال�سحف اليومية. 
وو�سف جمعة املاجد يف ت�سريحات لل�سحافة الكويتية العالقات 
التي تربط بني الكويت والإمارات باأنها عالقة اأخوية وعائلية على 
امل�ستويني الر�سمي وال�سعبي، معربا عن �سعادته بوجوده بني اإخوانه 

اأهل الكويت الذين يعتز ويفتخر بهم. 
ومن جهة اأخرى قامت كلية الآداب بجامعة الكويت م�ساء الثالثاء 
موؤمتر  هام�س  على  املاجد  جمعة  ال�سيد  بتكرمي   2012 نوفمرب   27
العربية(  الثقافة  وحتولت  العربية  غري  )اآ�سيا  بعنوان  متخ�س�س 
البدر  اللطيف  عبد  الدكتور  الكويت  جامعة  مدير  برعاية  وذلك 

وا�ستمر املوؤمتر حتى اخلمي�س 29 نوفمرب.

ولي العهد الكويتي يستقبل جمعة الماجد 
وجامعة الكويت تكرمه

ال�سمو  �ساحب  مبادرة  تعترب  اأنها  املاجد  جمعة  جمموعة  اأكدت 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان -حفظه اهلل -اخلا�سة بتعزيز م�ساركة 
الإماراتية  الأعمال  ملوؤ�س�سات  ثمينة  فر�سة  )اأب�سر(  الوطنية  الكوادر 
لتاأمني احتياجاتها من الكوادر الوطنية، والتي ي�سكل وجودها يف هذه 

املوؤ�س�سات قوة دفع للقطاع اخلا�س وعن�سر ا�ستدامة لتطوره.
برناجمها  عن  اإعالنها  مبنا�سبة  املاجد  جمعة  جمموعة  واأ�سادت 
�سمو  جانب  من  وامل�ستمرة  احلثيثة  باملتابعة  املبادرة  يف  للم�ساركة 
وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ 
�سوؤون الرئا�سة، لتمكني موؤ�س�سات القطاع اخلا�س من ال�ستفادة من 
ن�سبة  لتعزيز  و�سول  ال�سامية،  املبادرة  توفرها  التي  املعطيات  كافة 
الإ�سرايف  العمل  م�ستويات  كافة  يف  الوطنية  الكوادر  وم�ساركة  وجود 
والإداري وامليداين لهذه املوؤ�س�سات، الأمر الذي يحقق ميزة تناف�سية 
لالقت�ساد الوطني �سمن منظور اإ�سرتاتيجي متكامل لدعم �سيا�سات 

توطني الوظائف.
التعليمي  القطاع  املواطنات يف  من   9 تعيني  واأعلنت املجموعة عن 
"كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية" بدبي،  التابع لها  وحتديدا يف 
بزيادة  يعنى  متكامل  برنامج  لنطالق  بداية  التعيني  هذا  موؤكدة 
ن�سبة املواطنني العاملني لديها، وُيذكر اأن املجموعة تعتزم يف خطتها 
لل�سنوات اخلم�س املقبلة، ا�ستقطاب ما جمموعه 300 من املواطنني 
تعزيزا ملختلف  القطاعات،  وتوطينهم يف خمتلف  الباحثني عن عمل 

الربامج املنبثقة عن مبادرة "اأب�سر".  
وُيذكر اأن جمموعة جمعة املاجد حتظى وتتمتع بتنوع وظيفي، وتعدد 
ال�سيارات،  )وكالت  مثل:  عدة  قطاعات  على  وا�ستمالها  اأن�سطتها 
التعليمي،  والقطاع  والفنادق،  وال�سياحة،  واملقاولت،  والأغذية، 
وال�ستثماري، والتجاري، والثقايف(، الأمر الذي يتيح لها توفري فر�س 
"اأب�سر"  برنامج  اإطار  يف  عمل  عن  يبحثون  الذين  للمواطنني  عديدة 

خللق فر�س العمل.
بها  التي حتفل  الفر�س  اغتنام  اإىل  املواطنني  املجموعة  وقد دعت 
املبادرة ل �سيما يف ظل ثراء �سوق العمل املحلي بفر�س نوعية ومتميزة 
والإر�ساد  والتوجيه  والتاأهيل  التدريب  برامج  وامل�ساركة يف  للتوظيف، 
والرتاث،  للثقافة  املاجد  جمعة  ومركز  املجموعة  تعلنها  التي  املهني 
وكلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية مبا يحقق للمواطنني فوائد كربى 

عرب �سقل وبناء �سخ�سياتهم من الناحية املهنية وال�سخ�سية.

مجموعة جمعة الماجد تشارك في مبادرة أبشر
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مذكرة تفاهم بين 
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 

ومركز الشارقة للوثائق والبحوث

معر�س  يف  امل�سارك  الإعالمي  ال�سارقة  مركز  جناح  �سهد 
بن  �سلطان  ال�سيخ  بح�سور   31 بدورته  للكتاب  الدويل  ال�سارقة 
وتعاون  تفاهم  مذكرة  توقيع  حفل  املركز  رئي�س  القا�سمي  اأحمد 
م�سرتك بني مركز ال�سارقة للوثائق والبحوث ومركز جمعة املاجد 

والرتاث. للثقافة 
يوم  الإعالمي  ال�سارقة  مركز  جناح  مقر  يف  التفاقية  ووقع 
املاجد  جمعة  مركز  رئي�س  املاجد  جمعة   2012/11/11 الأحد 
ال�سارقة  مركز  مدير  املحمود  �سالح  و�سعادة  والرتاث  للثقافة 
الإمكانيات  تفعيل جميع  الطرفني يف  بروؤية من  والبحوث  للوثائق 
ذات  املجالت  جميع  يف  والتن�سيق  التعاون  من  اإطار  يف  املتاحة 
وتبادل  والرتميم  الأر�سفة  جمال  يف  �سيما  ول  امل�سرتك  الرتباط 
اخلربات العلمية والفنية واآليات احلفاظ على الوثائق التاريخية.

عنهما  ي�سدر  ما  كل  الطرفان  يتبادل  اأن  التفاق  بنود  ومن 
الطرفان  يعمل  كما  واإ�سدارات،  ومن�سورات  ودوريات  كتب  من 
والأر�سفة  التوثيق  جمالت  يف  وال�ست�سارات  امل�سورة  تبادل  على 
الندوات  وعقد  الإبداعي،  والتطبيق  املعرفة  ومهارات  والرتميم 
دورية  ولقاءات  الطرفني،  عمل  جمال  يف  امل�سرتكة  واملوؤمترات 
لتبادل الآراء واملعلومات ومعاجلة جميع ال�سعوبات التي تعرت�س 

للطرفني. امل�سرتك  العمل 
تدعم  م�سرتكة  ثقافية  م�ساريع  تنفيذ  على  الطرفان  ويعمل 
الهوية  على  واحلفاظ  الثقافة  لن�سر  الداعمة  الإمارة  توجهات 

العربية والإ�سالمية .
للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  يقدم  اأن  التفاقية  يف  وجاء 
والرتاث ملركز ال�سارقة للوثائق والبحوث خربات الكادر الب�سري 
املتخ�س�س يف جمال الوثائق، وذلك مبا يتفق وظروف العمل يف 

مركز جمعة املاجد.

اتفاقية

يقوم  املتعلقة  التفاقية  بنود  من  الثالثة  املادة  يف  جاء  وكما 
الطرف الثاين بتدريب منت�سبي الطرف الأول يف دوراته ال�سنوية 
التخ�س�سية يف جمال الرتميم والتحقيق والفهر�سة والت�سنيف .
ال�سارقة  ملركز  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  ويقدم 
يف  لعمله  وال�سرورية  الفنية  العلمية  امل�ساعدة  والبحوث  للوثائق 
تاأهيلية  دورات  �سكل  على  والرتميم  والأر�سفة   التوثيق  جمال 

خا�سة.
املعلومات  لتبادل  بالتن�سيق  العمل  على  الطرفان  واتفق 
كل  موقع  وربط  طرف  لكل  البيانات  قواعد  وحتديث  الإلكرتونية 
البحث ملنت�سبي الطرفني  ت�سهيل عملية  اأجل  طرف مع الآخر من 

والباحثني .
للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  ي�ساعد  اأن  على  التفاق  ون�س 
ترميم  جمال  يف  والبحوث  للوثائق  ال�سارقة  مركز  والرتاث 
والبحوث  للوثائق  ال�سارقة  مبركز  اخلا�سة  والوثائق  املخطوطات 
للوثائق  ال�سارقة  مركز  وتزويد  عليها،  يتفق  التي  لالآليات  وفقًا 
ودولة  اخلليج  لدول  التاريخية  الوثائق  من  بن�سخ  والبحوث 
وبجميع  ال�سارقة،  اإمارة  اخل�سو�س  وجه  وعلى  الإمارات، 

الإ�سدارات والدوريات والبحوث العلمية ذات الطابع التاريخي.
التذكارية  والدروع  الهدايا  تبادل  جرى  التفاقية  توقيع  وعقب 
للوثائق  ال�سارقة  والرتاث ومركز  للثقافة  املاجد  بني مركز جمعة 
لكال  تذكارية  هدايا  الإعالمي  ال�سارقة  مركز  وقدم  والبحوث، 

طريف التفاقية.
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اختتم مركز جمعة املاجد م�ساركته يف فعاليات املوؤمتر واملعر�س 
الدويل الثالث »احلفاظ على الرتاث العمراين - احلا�سر وامل�ستقبل« 
التجاري بقاعة را�سد من 17- 19  والذي عقد يف دبي مبركز دبي 

دي�سمرب ، 
ومتثلت امل�ساركة يف املعر�س بتقدمي جتربة املركز يف جمال ترميم 
عر�س  اإىل  بالإ�سافة   . الرتميم  فن  كتاب  خالل  من  املخطوطات 
التي طورها  اخلم�سة  الرتميم  اأجهزة  عن  تعريفي يف جناحه  فيلم 
من  الإ�سالمي  العربي  املخطوط  �سناعة  مثل  املركز  واإ�سدارات 
الرتميم اإىل التجليد وكذلك الكتب املتعلقة بالعمران والبناء والعديد 

من الإ�سدارات.
وكذلك عر�س املركز جمموعة من املخطوطات التي تتحدث عن 
احلرام  امل�سجد  ببناء  الأعالم  العلماء  اإعالم  مثل  والتعمري  البناء 
للقطبي ت 1014هـ، والقول ال�سديد والرد املفيد على من قال بجواز 

بن عمر  ليحيى  زبيد  مدينة  و�سطح جامع  باطن  البناء يف  اإحداث 
الأهدل، ور�سالة يف ف�سل بناء امل�ساجد ملحمد عبد الفتاح، ور�سالة يف 

ذكر ما ورد يف بناء الكعبة املعظمة للمقريزي ت 845هـ.
كما عر�س خمطوطات تت�سمن ر�سوما للبناء امل�ستخدم يف الوقائع 

احلربية املوجودة يف خمطوط الأ�سلحة، واجلامع بني العلم والعمل.

دولة  يف  والوافدين  املواطنني  جموع  املاجد  جمعة  مركز  �سارك 
الإمارات يف الحتفاء بالعيد الوطني احلادي والأربعني، يف مقره بدبي.

 واأقيم على هام�س احلفل معر�س لالأخبار التي ن�سرت يف �سحيفة 
اأخبار دبي عن مراحل قيام الحتاد يف 1971 والأعوام التي �سبقته.

وبعدها جرت الإ�سارة اإىل جهود املركز وم�ساركته يف الحتفال مع 
املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة داخل الدولة وخارجها، حيث �سارك 
املركز املجل�س الوطني لالإعالم بتوفري معر�س متكامل بلوحات ت�سور 
قيام الحتاد والوثائق التي وقعت يف تلك الفرتة، حيث جرى عر�سها 
اأمام وفد من الإعالميني ميثل 26 دولة، قدموا اإىل الإمارات للم�ساركة 

يف الحتفاء بالعيد الوطني.
كما �سارك املركز كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية بدبي، بتوفري 
معر�س �سور الحتاد ووثائقه واحلياة البحرية يف الإمارات قدميا، 

والعالقات اخلارجية التي واكبت الحتاد.
وقام املركز بتوفري ال�سور املتعلقة بالحتاد، والتي �ساركت فيها 
جمعية النه�سة الن�سائية فرع اخلوانيج يف احتفال �سفارة الإمارات 
باململكة الأردنية الها�سمية، كما ي�سارك املركز �سفارة الإمارات يف 

دولة الكويت ال�سقيقة احتفالها بالعيد.
منها:  اجلهات  من  للعديد  لالحتفال  الالزمة  املواد  املركز  ووفر 
ودائرة  ال�سارقة،  يف  الثقايف  الذيد  ومركز  دبي،  فرع  زايد  جامعة 

الأ�سغال العامة بال�سارقة، وحماكم دبي.

المعرض الدولي الثالث للحفاظ على التراث العمراني

مشاركة المؤسسات في االحتفاء باليوم الوطني

معارض

مخطوطات القضاء 

قام مركز جمعة املاجد بعر�س جمموعة من خمطوطات الق�ساء الرتاثية، 
ملدة ثالثة اأيام يف معهد التدريب والدرا�سات الق�سائية باملدينة اجلامعية 
اختتم  الذي  الثالث،  القانوين  الكتاب  معر�س  هام�س  على  بال�سارقة، 

اأعماله يوم اخلمي�س 18 اأكتوبر 2012. 
اأدب  كتب  خ�سو�سا  الق�ساء،  مو�سوعات  يف  املعرو�سات  وتنوعت 
الق�ساء، التي انت�سرت يف القرن التا�سع الهجري مثل الفواكه البدرية يف 
الأق�سية احلكمية لبن الغر�س 894هـ، وكتاب اأدب احلكام يف �سلوك طريق 
الأحكام لعي�سى بن عثمان الغزي 799هـ، وكتاب الرت�ساء يف اأدب الق�ساء 
للخ�سو�سي ت843هـ وغريها، وكذلك بع�س م�سائل الق�ساء الفقهية مثل 
م�ساألة يف ق�ساء املقلد بالقول ال�سعيف ملوؤلفه قا�سم بن قطلوبغا 879هـ، 
حتبري التحرير يف اإبطال الق�ساء بالف�سخ بالغنب الفاح�س بال تعزير، لبن 
املدبر  لل�سبكي، وفتح  اأق�سام احلكم  عابدين 1252هـ، وقاعدة لطيفة يف 

للعاجز املق�سر يف علم الق�ساء لل�سمدي�سي 932هـ.
كذلك عر�س بع�س مناذج من �سجالت الق�ساء قبل اأكرث من خم�سني 
الق�ساء  وميني  باجلزائر،  اأدرار  �سجل  مثل  العربي  املغرب  يف  عاما 
عر�س  كما  موريتانيا،  يف  ت�سيت  من  1960م  ت  اأحمد  لبوي  واأحكامها 
املركز �سور ع�سرة من ق�ساة الإمارات يف بداية القرن املا�سي مثل حممد 
�سعيد بن غبا�س يف راأ�س اخليمة، عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عتيق يف 

اأم القيوين.
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التفكري  موؤمتر  يف  والــرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  �سارك 
الإبداعي وحتديات التعليم، والذي عقد يف جامعة عجمان من 17-
ال�سيخ  وافتتحه  املوؤمنني،  اأم  جمعية  مع  بالتعاون   2012/10/18
حميد النعيمي حاكم عجمان يرافقه وزير التعليم العايل والبحث 

العلمي ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان.
ــه،  ــدارات اإ�ــس على  يحتوي  مبعر�س  املــركــز  م�ساركة  ومتثلت 
وخ�سو�سا الكتب التي تهتم بهذا اجلانب مثل كتاب رعاية املتفوقني 
الأول  القرن  يف  وال�سحية  الطبية  والرعاية  اإ�سالمي،  منظور  من 

الهجري، وكتاب تعديل ال�سلوك الإن�ساين يف ال�سريعة الإ�سالمية.
وقام ممثلو املركز الذين ح�سروا املوؤمتر بالتوا�سل مع �سيوفه، 

بربنامج  الهند�سية  اخلدمات  اإدارة  املاجد  جمعة  مركز  �سارك 
تزامنًا  وبناء  لغتنا ح�سارة  فعاليات معر�س  لالإ�سكان  زايد  ال�سيخ 
عبداهلل  املهند�س  افتتحه  والــذي  العربية،  للغة  العاملي  اليوم  مع 
والإ�سكان،  الهند�سية  لل�سوؤون  التنفيذي  املدير  اخلــدمي  خمي�س 
وال�ساعرة �سيخة املطريي رئي�س ق�سم الرتاث الوطني مبركز جمعة 

املاجد للثقافة والرتاث.
الكرمي  للقراآن  خمطوطات   8 بعر�س  املركز  م�ساركة  ومتثلت 
وال�سعر العربي، وتنوعت مناذج امل�ساحف املعرو�سة بني اخلطوط 

امل�سرقية واملغربية .
الطيب  اأبــي  ــوان  دي من  مذهبة  ن�سخة  املعرو�سات  �سمن  ومــن 

املتنبي، وديوان ابن العليف.
العربية  للغة  تعليمية  كتيبات  املركز  توزيع  املعر�س  �ساحب  كما 

بغري الناطقني بها، واأخرى تتحدث عن ف�سل العربية وقواعدها، 

ومــن جــانــب اآخـــر وحتــت رعاية 
الــدكــتــور  ال�سيخ  ال�سمو  �ــســاحــب 
ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان 
املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، كرم 
بن  حممد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو 
ونائب  عهد  ويل  القا�سمي  �سلطان 
الذي  الحتفال  يف  ال�سارقة،  حاكم 
نظمته جمعية حماية اللغة العربية 
العربية  للغة  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 

يرافقه بالل البدور الوكيل امل�ساعد بوزارة الثقافة وال�سباب وتنمية 
املجتمع رئي�س جمل�س اإدارة جمعية حماية اللغة العربية،معايل جمعة 
املاجد �سمن تكرمي املوؤ�س�سات الداعمة للغة العربية عن جهود مركز 

جمعة املاجد للثقافة والرتاث بدبي، يف احلفاظ على اللغة العربية .

مؤتمر التفكير اإلبداعي وتحديات التعليم

االحتفال باليوم العالمي للغة العربية

معارض

الأكادمييني وطلبة اجلامعات وقدموا  املوؤمتر من  على مدى يومي 
جمالته  توزيع  وجــرى  واإ�ــســداراتــه،  املركز  عن  وافيا  �سرحا  لهم 

والن�سرات التعريفية على احل�سور.
رئي�س  م�ساعد  قبل  من  املركز  تكرمي  جــرى  املوؤمتر  نهاية  ويف 

جامعة عجمان للعالقات اخلارجية الدكتور اأحمد عنكيط.

ملتقى المؤسسات الثقافية الثاني في 
مركز وزارة الثقافة بأم القيوين

ملتقى  معر�س  يف  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  �سارك 
املوؤ�س�سات الثقافية الثاين الذي نظمه مركز وزارة الثقافة وال�سباب 
وتنمية املجتمع باأم القيوين وافتتحه العميد ال�سيخ را�سد بن اأحمد 
املعال قائد عام �سرطة اأم القيوين، حيث تفقد املعال اأق�سام املعر�س 
الدولة  م�ستوى  على  ثقافية  موؤ�س�سات  ت�سع  م�ساركة  ت�سمن  الذي 
خلدمة  تنظمها  التي  والفعاليات  الأن�سطة  اأهم  جهة  كل  عر�ست 
فئات املجتمع وفق �سيا�ستها واإ�سرتاتيجية كل موؤ�س�سة، وتزامن مع 

احتفالت املركز بالعيد الوطني احلادي والأربعني. 
للدرا�سات  الإمارات  مركز  من  كل  م�ساركة  املعر�س  وت�سمن 
ال�سباب  م�ساريع  لرعاية  املعال  را�سد  بن  �سعود  وبرنامج  والبحوث 
وجمعية توعية ورعاية الأحداث بدبي وجمعية حماية اللغة العربية 
بال�سارقة  الأ�سرة  ل�سوؤون  الأعلى  الثقافة والإعالم واملجل�س  ودائرة 

جمعة  ومركز  بعجمان  املوؤمنني  اأم  جمعية  م�ساركة  اإىل  بالإ�سافة 
املاجد للثقافة والرتاث وجمعية نه�سة املراأة براأ�س اخليمة.

املوؤ�س�سات  مع  التوا�سل  يف  منه  اإ�سهاما  املركز  م�ساركة  واأتت 
خمطوطات  من  جمموعة  عر�س  خالل  من  واجلمهور  الثقافية 
حفظ  يف  املركز  بر�سالة  اجلمهور  لتعريف  واملخدرات  الق�ساء 
على  والإعالمية  البحثية  جملته  توزيع  جرى  كما  املخطوطات، 

اجلمهور، وجمموعة من ق�س�س الأطفال الهادفة.
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معارض

امل�ساركة يف عر�س  منذ ثمانية ع�سر عاما واملركز حري�س على 
واأن�سطته  فعالياته  من  يطور  عام  كل  ويف  ال�سارقة،  يف  الكتاب 
العام،  هذا  املركز  م�ساركة  تلخي�س  وميكن  للمعر�س،  امل�ساحبة 

والتي كانت يف الفرتة من 7-17-2012/11م يف:
إصدارات 2012

�سارك املركز �سمن جديد هذا العام ب�سبعة اإ�سدارات. 

مخزن األسرار
قدم املركز �سمن الور�س امل�ساحبة واخلا�سة بالطفل يف معر�س 
ال�سارقة الدويل للكتاب 2012 ور�سة حتت عنوان »خمزن الأ�سرار« 
اأحمد م�سوؤول الأر�سفة الإلكرتونية  اأحمد عثمان  باإ�سراف الأ�ستاذ 

مبركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يومي 11، 13 نوفمرب.
تنظيم  مهارات  الأطفال  اإك�ساب  الور�سة  اأهداف  من  وكان 
وت�سنيف الوثائق املختلفة، بحيث يتعلم الطفل كيف يرتب وثائقه 

ومتعلقاته ال�سخ�سية وكيف يقوم بحفظها وا�سرتجاعها.
التفوق  اأ�سرار  من  �سرًا  الأطفال  اأدرك  الور�سة  هذه  خالل  من 
األ وهو ترتيب حميطهم واأوقاتهم وكل ما يتعلق بهم لأن  والنجاح 

التنظيم هو عن�سر اأ�سا�سي لأي خطوة فعالة يف احلياة.
أوراق

كما قدم املركز ور�سة عمل اأخرى للطفل بعنوان »اأوراق« باإ�سراف 
الأ�ستاذة ب�سرى دخوج رئي�س �سعبة الرتميم اليدوي باملركز يومي 

12، 14 نوفمرب.
مبراحل  اخلا�سة  العمل  خطوات  ب�سرى  الأ�ستاذة  فيه  �سرحت 
بورق  وتدعيمها  الأوىل،  ل�سريتها  واإعادتها  املخطوطات  ترميم 
طبيعية،  مواد  من  كيميائية  مواد  ا�ستخدام  بدون  ُي�سنع  خا�س 
وبذلك اأ�سافت للطفل معارف جديدة واأ�ساءت له نافذة على عامل 
تربط  للور�سة  اأهداف  �سمن  مبطالعتها  وعلقته  القدمية  الكتب 
كان  التي  العناية  مدى  له  وتبني  العريق  وما�سيه  برتاثه  الطفل 

اأجداده يولونها للكتاب.

توقيع
قامت الأ�ستاذة اأ�سماء يو�سف اآل ذياب م�ساء يوم 13 نوفمرب ويف 
ركن التوقيعات يف معر�س الكتاب بتوقيع كتابها الرعاية ال�سحية 
والطبية يف القرن الأول الهجري والذي اأ�سدره مركز جمعة املاجد 
التاريخ  الكتاب ر�سالة ماج�ستري يف ق�سم  واأ�سل  العام،  بداية هذا 
لإ�سهامات  وافيا  �سرحا  الكاتبة  فيه  �سمنت  ال�سارقة  بجامعة 

احل�سارة الإ�سالمية لالإن�سانية يف هذه الفرتة الذهبية لالإ�سالم.
مخطوطات

عر�س املركز عددا من مناذج املخطوطات الإ�سالمية للزوار مثل 
م�سحف ابن البواب والذي خط يف العام 391هـ، وزخرف بطريقة 
املدبر  فتح  كتاب  وهي  الق�ساء  اإحدى خمطوطات  وكذلك  جميلة، 
932هـ،  ت  امل�سري  لل�سمدي�سي  الق�ساء  علم  يف  املق�سر  للعاجز 
وكذلك اإحدى املخطوطات التي تتحدث عن املخدرات، وهي ر�سالة 

يف بيان طبيعة الأفيون لبن كمال با�سا ت 940هـ. 
زيارات

املثقفني  زيارات  من  العديد  املعر�س  يف  املركز  جناح  �سهد 
قام  كما  وال�سعبية،  الر�سمية  وال�سخ�سيات  اجلامعات  واأ�ساتذة 
الفريق املكلف بالوجود يف اجلناح ب�سرح فكرة املركز واهتماماته 

للزوار ودعاهم للتوا�سل معه يف مقره الرئي�س بدبي.

معرض الشارقة الدولي للكتاب .. عرس للثقافة يتجدد كل عام
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محاضرات ودورات

قدم الدكتور عمر عبد الكايف يف قاعة املحا�سرات مبركز جمعة 
املاجد للثقافة والرتاث يوم ال�سبت 2012/10/20 حما�سرة بعنوان 

الباقيات ال�ساحلات، ح�سرها العديد من املهتمني.
ركز الدكتور عمر يف حما�سرته على مفهوم الباقيات ال�ساحلات، 
اأعالم  اأن  اإىل  واأ�سار  للم�ستقبل،  الإن�سان  يعمله  ما  اأنها  مو�سحا 
ال�سلف ال�سالح حينما نذكر اأقوالهم نبداأها بيقول، بدل قال دللة 
اإىل  وتطرق  زمن،  منذ  غيابهم  رغم  ح�سورهم  ا�ستمرارية  على 
هذه الأيام الف�سيلة اأيام الع�سر من ذي احلجة، وكيف اأنها جمعت 

ف�سائل الأعمال من �سالة و�سوم وزكاة وحج.
بيان  يف  املفاهيم  اختالف  اأن  حما�سرته  يف  الكايف  عبد  واأكد 
الباقي  املقيا�س هو  ولكن  الأ�سخا�س،  لنظرة  الأمور يخ�سع  معاين 
تكون  واأن  وردها،  الأعمال  قبول  يف  النية  ودور  العاملني.  رب  عند 

خال�سة لرب العباد. 

عمر عبد الكافي يقدم محاضرة 
الباقيات الصالحات 

شفرة التسويق للمؤسسات 
الحكومية والخاصة

للموؤ�س�سات  دورة  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  نظم 
عبد  الدكتور  قدمها  الت�سويق  �سفرة  بعنوان  واخلا�سة  احلكومية 
العداقي  القادر  عبد  الدكتور  اأكادميية  رئي�س  العداقي  القادر 
الدولية لال�ست�سارات والتدريب، ملدة ثالثة اأيام، واختتمت الثالثاء 
بلدية  التالية:  املوؤ�س�سات  من  متدربًا   24 وح�سرها   ،2012/10/9
غرفة  بعجمان،  ال�سياحة  دائرة  الإمارات،  موا�سالت  ال�سارقة، 
جتارة و�سناعة ال�سارقة، قناة الق�سباء، جمل�س ال�سارقة للتعليم، 
ال�سباب،  لبيوت  الإمارات  جمعية  التعليمية،  اخليمة  راأ�س  منطقة 
جمعية  املاجد،  جمموعة  الغرير،  جمموعة  النابودة،  جمموعة 
جمعية  اخلري،  بيت  جمعية  اخلريية،  الإح�سان  جمعية  الحتاد، 

روؤيتي لالأ�سرة.
الت�سويق  �سفرة  مكونات  بتو�سيح  الدورة  العداقي  الدكتور  بداأ 
الت�سويق واملبيعات يف القرن 21، وركز على  وكود النجاح يف عامل 
كيفية اإعداد اخلطط الت�سويقية واملبيعات الناجحة من خالل �سفرة 
الت�سويق، وغزو الأ�سواق املحلية والعاملية بنجاح، وكيف ن�سيطر على 
والت�سويق  البيع  منافذ  نفتح  وكيف  ال�سفرة،  خالل  من  املناف�سني 
من  والروؤية  عربها،  والإعالن  الدعاية  حمالت  واأثر  اجلديدة 
خالل اإ�سرتاتيجيات املحيط وا�ستخدام ال�سفرة يف جمال الت�سويق 

واملبيعات.

أهمية القراءة لطالبات تحفيظ 
القرآن في دار البر

)اأهمية  بعنوان  حما�سرة  املطريي  �سيخة  الأ�ستاذة  قدمت 
القراءة( لطالبات مركز حتفيظ القراآن باملمزر، التابع جلمعية دار 
الرب بدبي، وذلك م�ساء الأحد 23 دي�سمرب2012 م، وقد ا�ستهدفت 
بريا�س  بدءًا  ال�سغرية  العمرية  الفئات  من  الطالبات  املحا�سرة 

الأطفال اإىل نهاية املرحلة البتدائية، وح�سرها 50 طالبة.
بداأت املحا�سرة بالتعريف مبركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث 
من  عددًا  املحا�سرة  طرحت  وقد  املاجد،  جمعة  ال�سيد  ومبوؤ�س�سه 
القراء،  من  مناذج  نقراأ،  ملاذا  القراءة،  :تعريف  اأهمها  املحاور 
القراءة  نقراأ  كيف  القراءة،  اأنواع  نقراأ،  ماذا  القراءة،  اأهداف 
ال�سريعة ، كيف نحب القراءة، كيف ت�ستفيد من قراءتك، من اأقوال 

العلماء يف الكتاب.
التي  امل�ساكل  حول  الطالبات  مع  بحوار  املحا�سرة  وختمت 
الطالبات  اأبدت  وقد  الكتاب،  مع  والتعامل  القراءة  يف  تواجههن 
اهتمامًا وا�سحًا وتفاعاًل كبريًا مع املادة املقدمة لهن، م�سريات اإىل 

اأن اأهم ما يقراأنه هو كتاب اهلل.

ترميم المخطوطات في جامعة نزوى 

ا�ست�سافت جامعة نزوى يف �سلطنة ُعمان ممّثلة يف مركز اخلليل بن 
ب�سام  الدكتور  امل�سارق  بقاعة  العربية  للدرا�سات  الفراهيدي  اأحمد 
الداغ�ستاين رئي�س ق�سم احلفظ واملعاجلة والرتميم يف مركز جمعة 
العلمية  »الأ�س�س  بعنوان  حما�سرة  لإلقاء  والرتاث،  للثقافة  املاجد 
وفق  والوثائق  للمخطوطات  والعالجية  الوقائية  احلفظ  خطط  يف 
من  الورقية  الأوعية  وترميم  ومعاجلة  حفظ  يف  احلديثة  التقنيات 

خمطوطات ومطبوعات ووثائق«.
وعلى  واإدارتها،  اجلامعة  اأ�ساتذة  من  العديد  املحا�سرة  ح�سر 
بن  اخلليل  مركز  رئي�س  املحروقي،  نا�سر  حممد  الدكتور  راأ�سهم 
اأحمد الفراهيدي، والعديد من اأ�سحاب املكتبات اخلا�سة، وطالب 

الكليات ذات ال�سلة.
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المؤتمر العام األول لكتاب وأدباء اإلمارات
العام  املوؤمتر  يف  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  �سارك 
بتاريــخ  يومني  ملدة  عقد  الذي  الإمارات  واأدباء  لكتاب  الأول 
وحمل  ال�سارقة  بجامعة  الرازي  قاعة  يف  26-2012/12/27م 
اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  املوؤ�س�س  القائد  ا�سم  الأوىل  دورته  يف 
القا�سمي ع�سو  بن حممد  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  وافتتحه  نهيان 
كتاب  لحتاد  الفخري  الرئي�س  ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 

واأدباء الإمارات. 
خ�س�ست  التي  الثانية  اجلل�سة  يف  املركز  م�ساركة  وجاءت 
حيث  املدين(  املجتمع  وجمعيات  الثقافة  )موؤ�س�سات  ملو�سوع 
مبركز  الوطني  الرتاث  ق�سم  رئي�س  املطريي  �سيخة  املركز  مثلت 

دبي  هيئة  من  اجلالف  فاطمة  من  كل  جانب  اإىل  املاجد،  جمعة 
للثقافة والفنون، واإبراهيم اخلادم من موؤ�س�سة حممد بن را�سد، 
جايل  وحنفي  الإماراتيني،  النا�سرين  جمعية  من  ال�سحي  وجمال 
من مركز �سلطان بن زايد، ونا�سر عبد اهلل من جمعية الإمارات 
الأمني  الها�سمي  اإبراهيم  اجلل�سة  تراأ�س  فيما  الت�سكيلية.  للفنون 

العام لحتاد كتاب واأدباء الإمارات. 
خالل  من  املاجد  جمعة  لتجربة  املطريي  �سيخة  عر�ست 
الإ�سالمية  الدرا�سات  وكلية  اخلريية،  الأهلية  للمدار�س  تاأ�سي�سه 
اإىل  واأ�سارت  والرتاث،  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  ثم  والعربية 
ملكتبات  دعمه  خالل  من  املركز  به  يقوم  الذي  املتميز  الن�ساط 

املدار�س وترميم املخطوطات والتدريب املجتمعي. 

االحتفال بيوم الوثيقة العربية
�سارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث مركز ال�سارقة للوثائق 
والبحوث احتفاله بيوم الوثيقة العربية الذي وافق ال�سابع ع�سر من 
نظمها  التي  الأمة(  ذاكرة  ووثائق  )اأر�سيف  ندوة  يف  اأكتوبر  �سهر 
مركز ال�سارقة للوثائق والبحوث بالتعاون مع الفرع الإقليمي العربي 
ال�سيخ �سامل بن عبدالرحمن  الدويل لالأر�سيف، وافتتحه  للمجل�س 

ابن �سامل القا�سمي مدير مكتب �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة.
الرتميم  ق�سم  رئي�س  داغ�ستاين  عدنان  ب�سام  الدكتور  قدم  وقد 
يف  احلديثة  )التقنيات  بعنوان  عمل  ورقة  املاجد  جمعة  مركز  يف 
اأية  اإن  والوثائق(، حيث قال:  معاجلة وترميم وحفظ املخطوطات 
املختلفة  الورقية  الأوعية  حلفظ  عملية  حماولة  اأو  علمية  درا�سة 
املقام  يف  مرتكزة  تكون  اأن  بد  ل  والوثائق(  واملخطوطات  )الكتب 
الأول على حتديد قاطع لعوامل التلف ال�سائدة اأو املحتملة يف مكان 
املدمرة  الآثار  مع  التعامل  ن�ستطيع  حتى  بعينها  لظروف  اأو  بعينه 
عن  واإيقافها  والناجحة  ال�سحيحة  العلمية  بالطرق  العوامل  لهذه 

الن�ساط وبالتايل تثبيط عملها

املاجد  جمعة  مركز  جهود  ورقته  يف  ب�سام  الدكتور  وا�ستعر�س 
واحلفظ  التعقيم  باأجهزة  املتمثلة  واملخطوطات  الوثائق  حفظ  يف 
والرتميم اخلم�سة التي طورها املركز، واأهداها اإىل 45 مركزًا يف 

30 دولة حول العامل م�ساهمة منه يف حفظ الوثائق واملخطوطات.
ويف نهاية الندوة التي ا�ستمرت يومني قام �سالح �سامل املحمود 
ب�سام  الدكتور  بتكرمي  والبحوث  للوثائق  ال�سارقة  مركز  مدير 

الداغ�ستاين ومركز جمعة املاجد على هذه امل�ساركة.

قامت وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع يوم اخلمي�س 2012/12/27 بتكرمي مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث �سمن حفل تكرمي ملا 
يزيد عن 109 جهات من �سركائها املتميزين خالل ملتقى ال�سراكات الثالث الذي تنظمه الوزارة ل�سركائها الرئي�سيني من القطاعني العام 
واخلا�س الداعمني مل�ساريع ومبادرات الوزارة للعام الثالث على التوايل وذلك تقديرا مل�ساهمته البارزة يف حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية 
للوزارة، وقد اأقيم احلفل بفندق جراند حياة بدبي، حيث قام حكم الها�سمي الوكيل امل�ساعد لقطاع التنمية املجتمعية بوزارة الثقافة بتكرمي 
�سيخة املطريي رئي�س ق�سم الرتاث الوطني ممثال عن املركز، بح�سور وكالء ومديري الإدارات يف العديد من الوزارات والهيئات واملوؤ�س�سات 

احلكومية. 

وزارة الثقافة تكرم مركز جمعة الماجد
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زيارات خارجية

للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  باري�س  يف  اللوفر  جامعة  من  وفد  زار 
موكوب  �سويف  من  الوفد  ويتكون   ،2012/10/24 بتاريخ  والرتاث 
اأكادميي، وكاميل ميلي، برفقة لورنت جولريد ممثل متحف  مدير 
جامعة  من  الوهاب  عبد  جنيب  والدكتور  ظبي،  اأبو  فرع  اللوفر 

الإمارات، ومتدربات يف جامعة اللوفر.
حفظ  يف  املاجد  جمعة  مركز  جتربة  على  الزائر  الوفد  واطلع 
الرتاث الإن�ساين، وتوثيقه رقميا من خالل املعمل الرقمي، واملكتبات 
اخلا�سة يف املركز، والتي فاق عددها 90 مكتبة، ووقف الوفد مطول 
عند  لنابليون  املرافق  الوفد  األفه  الذي  م�سر  و�سف  كتاب  اأمام 

احتالله مل�سر، وطبع يف باري�س بني الأعوام 1809-1829م.
باللغة  مكتبة  فيها  يوجد  املركز  مكتبة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

الفرن�سية ي�سل عدد عناوينها اإىل 17 األف عنوان. 

وفد من طلبة كلية كارلتون 

قام وفد من طلبة كلية كارلتون لالآداب والعلوم الإن�سانية يف ولية 
ميني�سوتا الأمريكية بزيارة ملركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم 
الثنني 2012/12/10 يرافقهم الربوف�سور جون ثابتي ويل�س اأ�ستاذ 
الأنرثوبلوجيا  اأ�ستاذة  ريفيري  ملي�سا  والأ�ستاذة  بالكلية،  التاريخ 

بجامعة ميني�سوتا.

التقى الوفد بال�سيد جمعة املاجد الذي حدثهم عن ر�سالة املركز 
الكتاب  واأن  توجه،  اأو  دين  اأو  لغة  باأي  و�سيانته  الكتاب  حفظ  يف 
خالل  من  وذلك  للكتاب،  ي�سافر  الباحث  ولي�س  للباحث  ي�سافر 
املاجد  جمعة  بني  نقا�س  ودار  والربيدية،  الإلكرتونية  اخلدمات 
والطلبة عن م�سوؤوليته عن الكتاب واهتمامه بالتعليم من خالل كلية 

الدرا�سات الإ�سالمية والعربية واملدار�س الأهلية اخلريية.
وجتول الوفد يف اأق�سام املركز املتعددة، واطلع الوفد على ثقافة 
باللغات  املركز  واهتمام  الوطني،  الرتاث  ق�سم  خالل  من  املنطقة 
التي  الأخرى  اللغات  وكتب  الفار�سية  املكتبة  خالل  من  ال�سرقية 
يوجد يف املركز منها حوايل 56 لغة، كما زار الوفد معمل الرتميم، 
والإفريقية،  ال�سرقية  الدرا�سات  م�ساق  يدر�سون  الطلبة  اأن  ويذكر 
وكانت زياراتهم لالإمارات للتعرف على الثقافة العربية والإ�سالمية 

تطبيقا عمليا للدرا�سة النظرية.
العام  يف  الإن�سانية  والعلوم  لالآداب  كارلتون  كلية  تاأ�س�ست  وقد 

1866م، وهي ثالث جامعة يف ولية ميني�سوتا الأمريكية، 

وفد من طلبة ماجستير المكتبات 
في الجامعة األمريكية باإلمارات 

الأمريكية  اجلامعة  يف  املكتبات  ماج�ستري  طلبة  من  وفد  قام 
ق�سم  رئي�س  جرجي�س  جا�سم  الدكتور  الأ�ستاذ  برئا�سة  بالإمارات، 
املكتبات واملعلومات باجلامعة، والدكتور ح�سن املومني اأ�ستاذ املكتبات 
ومدير مكتبة اجلامعة، بزيارة ملركز جمعة املاجد، ولقاء ال�سيد جمعة 
املاجد، والتعرف على ما يقدمه املركز من خدمات واأن�سطة وما يحتويه 
من ذخائر املقتنيات، حيث ا�ستمعوا من معاليه اأول عن اأهمية املكتبة 
للباحثني والدار�سني كما ركز على �سرورة التعليم وخ�سو�سا للمراأة، 
واأهمية التعاون بني اجلامعات، وحتديدا بني اجلامعة الأمريكية يف 

الإمارات وكلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية، وجتربته ال�سخ�سية يف 
تاأ�سي�س الكلية واملركز واملدار�س الأهلية. 

من  وا�ستمعوا  باملركز،  الرتميم  ق�سم  اإىل  بزيارة  الوفد  قام  كما 
ترميم  مراحل  عن  مف�سل  �سرح  اإىل  الداغ�ستاين  ب�سام  الدكتور 

املخطوطات واملطبوعات وجتليدها وحفظها.

وفد أكاديمي من جامعة اللوفر  بباريس ومتحف اللوفر في أبوظبي
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زيارات

وفد من طالبات جامعة زايد يف دبي
2012-10-2 

14

القن�سل الهندي العام بدبي �ساجناي فارما 
2012-10-9

لقاء ال�سيد جمعة بطالبات كلية الإعالم بجامعة 
عجمان فرع الفجرية 2012-11-6

القن�سل العام الياباين بدبي مات�سوناغا داي�سوكي 
2012-11-13

األن بارون �سوي�سري مهتم بالرتاث وخمت�س 
بالعمالت ومقيم يف اأبو ظبي 2012-10-13

وفد الأمانة العامة لندوة احلديث ال�سريف يف كلية 
الدرا�سات الإ�سالمية والعربية 2012-12-31

ال�سيد اإبراهيم اخلليل البخاري رئي�س جامعة 
معدن للثقافة الإ�سالمية يف كريال بالهند 

 2012-12-3 

كويف ر�سيد من موؤ�س�سة بيل جيت�س لالأعمال 
اخلريية يرافقه فرحان فريدوين من الإمارات 

2012-12-1
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زيارات

جالل الدين كزن اآيدين من وقف اخلريات يف 
ا�سطنبول 2012-12-9

وفد من طلبة معهد ال�سيخ را�سد بن �سعيد 
الإ�سالمي 2012-10-10

هيربت كونارد والك�ساندر ويلهيام من �سركة فابكو 
النم�ساوية املخت�سة بطباعة املخطوطات والآثار 

2012-12-11

اإيفلني لوثي غراف م�سوؤول اأر�سيف بلدية مونرتو 
وغرازيال بوريللي من اأر�سيف هيئة ال�سياحة 

والرتاث يف �سوي�سرا 2012-11-11

حممود ع�سفة رئي�س دار الثقافة الإ�سالمية يف 
ميالنو  2012-12-9

�سليم يو�سف باحث يف تاريخ لبنان وحمقق تراثي 
وخالد قلعجي 2012-12-11

15

با�سمة الفليكاوي مدير اإدرة املعلومات والتوثيق يف 
الأمانة العامة لالأوقاف يف الكويت 2012-10-11

وفد من امل�سلمني اجلدد بالتعاون مع مركز 
املعلومات الإ�سالمي يف دار الرب بدبي

2012-12-10 
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زيارات

وفد طالبات اأكادميية باك�ستان التعليمية بدبي 
2012-12-20

�ساجد بن العيد ال�سدوي مدير مكتبة النوادر يف 
اإ�سالم اأباد بباك�ستان والوفد املرافق

2012-11-12 

حممد �سعيد زوج ابنة الدكتور حممود الطناحي 
�ساحب مكتبة خا�سة يف املركز 2012-10-15

عبد العزيز الغري خبري خمطوطات تون�سي 
مقيم يف فرن�سا 2012-11-13

وفد من الباحثني العمانيني من منطقة �سحم 
برئا�سة حممد بن �سيف العموري

2012-11-12 

16

وفد طلبة املدر�سة الدولية للعلوم والفنون بدبي 
2012-12-18

وفد من مركز البحوث والدرا�سات يف اأكادميية �سرطة 
دبي مكون من مرمي م�سبح واأحمد عامر 2012-11-1

الأب احلارث اإبراهيم متدرب يف ق�سم 
املخطوطات باملركز مدير مركز القدي�س يو�سف 

الدم�سقي يف دير البلمند 2012-10-8
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زيارات

وفد من طلبة املعهد البرتويل يف اأبو ظبي
2012-11-21 

الدكتور حممد مقدادي رئي�س احتاد كتاب واأدباء 
اإربد يف الأردن 2012-11-28

حممد جنيب ال�سيد اأحمد وزير الرتبية ال�سوري 
الأ�سبق 2012-12-29

الدكتور م�سمودي زين الدين عميد كلية الآداب 
والعلوم الجتماعية يف جامعة العربي بن مهيدي يف 

اأم البواقي باجلزائر 2012-11-21

17

وفد طبي اإيطايل برفقة الدكتور عبد اهلل راوح 
2012-12-23

الدكتور يو�سف بن علي الطريف والدكتور عبد 
اهلل بن عبد الرحمن امليمان من كلية ال�سريعة 

جامعة الق�سيم بال�سعودية 2012-12-26

اإبراهيم جابر اجلابر  وح�سن علي الأن�ساري 
خبريا م�سكوكات اإ�سالمية من قطر 2012-12-29

د.�سليم احل�سني- م�سروع األف اخرتاع واخرتاع 
2012-12-9
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المخطوطات العربية في النمسا

المكتبة الوطنية النمساوية

فيينا،  مبدينة  هوفبريج  ق�سر  يف  الوطنية  النم�سا  مكتبة  تقع 
�سنة   700 من  لأكــرث  الهاب�سبورغ  عائلة  مملكة  حكم  مقر  وهــو 
قلعة   1918 عام  حتى  فيه  العائلة  قبل اإقامة  الق�سر  كان  حيث 
الر�سمي  هو املقر  فالهوفبورغ  ع�سر،  الثالث  القرن  اإىل  تعود 
من  يح�سى  ل  لعدد  موؤمترات، ومقر  ومركز  اجلمهورية،  لرئي�س 

املجموعات الفنية .
قام  حني  الو�سطى  الع�سور  اإىل  يرجع  طويل  تاريخ  وللمكتبة 
موجودة  كانت  التي  الكتب  بنقل  1395م  ت  الثالث  األربت  الدوق 
يف اأماكن متفرقة يف فيينا اإىل مكتبة يف الق�سر امللكي، بعد ذلك 

ا�ستقدموا  حيث  املكتبة  هذه  باإثراء  روما  اأباطرة  من  عدد  قام 
اإليها العديد من الكتب خا�سة يف عهد الإمرباطور ماك�سيميليان 
فعني  النهج  هذا  على  الثاين  ماك�سيميليان  خلفه  وا�ستمر  الأول، 
ت�سمى  وكانت   ،1575 عــام  للمكتبة  مدير  اأول  بلوتيو�س  هوجو 
املكتبة القي�سرية، اإىل اأن ُغريِّ ا�سمها اإىل ال�سم احلايل يف عام 

 .1920
محتويات المكتبة

 7.4 من  املكونة  مبجموعتها  اجلمهورية  يف  مكتبة  اأكــرب  تعد 
جمموعات  وكذلك  متاحف،  اأربعة  وت�سم  خمتلفة،  مادة  مليون 

خا�سة ومتعددة املحفوظات.
الــقــدميــة  الــــربدي  اأوراق  عــلــى  املــكــتــبــة  حتــتــوي جمــمــوعــات 
بالإ�سافة  والنادرة  القدمية  الكتب  وكذلك  املتنوعة  واملخطوطات 
وال�سور  املو�سيقية  والنوتات  الفنية  واللوحات  اخلــرائــط  اإىل 
لها  الرئي�سية  النواة  باملكتبة  املخطوطات  دائرة  وتعترب  وغريها، 
الرابع  القرن  من  العاملية  املخطوطات  واأندر  اأهم  حتت�سن  حيث 

امليالدي واإىل يومنا هذا.
اأما  الأثــريــة،  الوثائق  من  عــلــى50769  املكتبة  حتتوي  فمثال 
ال�سمعي   ،555 وامليكروفلم   16944 وال�سور   ،137864 الربديات 
واملل�سقات   ،380 العلمية  والأدوات  الــكــرات   ،2292 ب�سري 
القدمية  الكتب  وق�سمت   ،14049 وامل�سل�سالت  الكتب   ،330،000
الفرتة  يف  والأعــمــال   ،1500 قبل  املطبوعة  الكتب  اإىل  والثمينة 

1501-1850، وما بعد ذلك.

المخطوطات العربية في النمسا
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الآيات الكرمية 92-102 من �صورة ال�صافات على اجلانب 
اللحمي لرقعة من نهاية القرن الهجري الثاين

النمساوية الوطنية  املكتبة 
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المخطوطات العربية في النمسا

فهرس المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية 
النمساوية.

على  كانت  املكتبة  يف  العربية  الكتب  لفهر�سة  حمــاولــة  اأول 
�سنة  بني  ما  ن�سر  حيث  فلوجل،  ج�ستاف  الأملــاين  امل�ست�سرق  يد 
باملخطوطات  التعريف  ت�سمنت  جملدات  ثــالث   1867-1865
املكتبة  ا�سم  تغيري  وبعد  باملكتبة،  والفار�سية  والرتكية  العربية 
املخطوطات  بفهر�سة  هيلني  النم�ساوية  امل�ست�سرقة  بتكليف  قامت 
العربية التي مل يت�سمنها فهر�س فلوجل، فجاء فهر�سها يف جملد 
�سنة  فيينا  يف  ون�سر  خمطوطة   500 عن  يزيد  ما  على  يحتوي 

1970م.
وقد اعتمد فلوجل منهجا وا�سحا يف تق�سيم الفهر�س وت�سنيف 
العلوم  تنوع  بح�سب  اأبــواب  اإىل  الكتاب  ق�سم  حيث  املخطوطات 
ثم  الرتكية  ثم  العربية  املخطوطات  الواحد  الباب  يف  يذكر  ثم 
بالعربية  تعريفها  اأول  ويذكر  العلم،  لهذا  تنتمي  التي  الفار�سية 
والنا�سخ  كاملوؤلف  املادية  التفا�سيل  باقي  اأما  ونهايتها  وبدايتها 
الرغم  فعلى  هيلني  فهر�س  اأمــا  بالأملانية،  فيذكرها  ذلك  وغري 
من اأنه خم�س�س للمخطوطات العربية فقط اإل اأنه يذكر عنوان 

باأحرف لتينية. املخطوطة 
قام  الطعمة  جــواد  عــدنــان  الدكتور  اأن  بالذكر  اجلــديــر  ومــن 
برتجمة فهر�س املخطوطات العربية يف املكتبة الوطنية النم�ساوية 
الريا�سيات، وهو من من�سورات مركز  -للم�ست�سرقة هيلني- ق�سم 

املخطوطات والرتاث والوثائق، الكويت1990 ، يف 44 �سفحة .
وجمع  وهيلني  فلوجل  فهر�سي  بتعريب  فقام  عاي�س  حممد  اأما 
يفهر�س  عربي  فهر�س  اأول  وهــو  559�سفحة،  يف  فجاء  بينهما 
للمخطوطات العربية يف النم�سا، التي و�سلت اإىل 1114خمطوطة، 

يف �ستى ميادين املعرفة. 
أهمية المخطوطات في المكتبة الوطنية النمساوية

اأهميتها  ح�سب  تنق�سم 
اإىل عدة حماور:

الأول:  امل������ح������ور 
املــوؤلــف،  بخط  خمــطــوطــات 
ــب عن  ــري ومــنــهــا: كــ�ــســف ال
اهلل  لعطاء  الغيب  مفاتيح 
1170هـــ،  حيا  كان  امل�سري 
الإنــ�ــســاء يف  وديـــوان �سالف 
لالإ�سحاقي  والإن�ساء  ال�سعر 
وبلوغ  1066هـــــ،  ت  املــنــويف 
والنبات  احليوان  من  املراد 

واجلــــمــــاد لبـــــن حــجــة 
837هـــــــ،  ت  ــوي  ــ ــم ــ احل
والــلــمــع الــنــورانــيــة لبــن 

بالل احللبي ت 957هـ.
امل���ح���ور ال���ث���اين: 
قــدميــة،  خــزائــنــيــة  ن�سخ 
الدرية  ومنها:الكواكب 
الـــربيـــة  ــري  خــ ــدح  ــ مـ يف 
694هــــ  ت  لــلــبــو�ــســريي 
ــام  ــق ــة امل ــزانـ ــم خـ ــس ــر� ب
ــطــان  ــل ــس ــ� ــســـريـــف ال ــ�ـ الـ
املــلــك الــنــا�ــســر، ديـــوان 
ــرجــمــان  الــفــ�ــســحــاء وت

لل�سفدي  البلغاء 
جامع  خمت�سر  كتاب  اخلا�سكي،  اآقبغا  مطالعة  بر�سم  764هـ  ت 
الأ�سرف  ال�سلطان  بر�سم خزانة  الوردي ت 749هـ  التواريخ لبن 
التلم�ساين  حجلة  اأبي  لبن  ال�سبابة  ديوان  قايتباي،  الن�سر  اأبي 

ت776هـ بر�سم خزانة امللك النا�سر.
املحور الثالث: ن�سخ خطية قدمية، ومنها: الوزراء  والكتاب 
للجه�سياري ت331هـ وتاريخ ن�سخها 546هـ، و�سرح كتاب �سيبويه 
ومقامات  ن�سخها577هـ،  وتــاريــخ  ـــ،  ت384هـ النحوي  للرماين 
�سرح عيون احلكمة  587هـ،  ن�سخها  وتاريخ  516هـ،  احلريري ت 

لفخر الدين الرازي ت 606هـ وتاريخ ن�سخها 637هـ.
الثاين  اجلــزء  ومنها  تطبع،  مل  نــادرة  كتب  الرابع:  املحور 
الأدفــوي  الدين  لكمال  امل�سافر  وحتفة  ال�سافر  البدر  كتاب  من 
655هـ،  ت  خوان  دفرت  لل�سريف  وجارية  جارية  واألف  748هـ،  ت 
البقايا للخفاجي امل�سري ت  الزوايا فيما يف الرجال من  وخبايا 

1069هـ.

19



20

جديد إهداءات المركز

تاأليف: د. لولوة بنت �سليمان بن حممد الغنام.
النا�سر: مدار الوطن للن�سر، الطبعة الأوىل: 1432ه�، 2011م.

عدد ال�سفحات 428.
اأ�سل هذا الكتاب ر�سالة دكتوراه قدمت اإىل ق�سم الدعوة والحت�ساب من 
كلية الدعوة والإعالم يف جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية يف عام 

1431هـ، واأجيزت بتقدير ممتاز مع مرتبة ال�سرف الأوىل.
بينت املوؤلفة اأ�سباب اختيارها لهذا املو�سوع يف مقدمتها، منها:

رغبتي يف بحث ودرا�سة مو�سوع دعوي معا�سر.  -
خدمات  على  العاملية  املعلومات  �سبكة  يف  الن�سائية  املواقع  ا�ستمال   -

متنوعة ميكن توظيفها يف الدعوة اإىل اهلل.
الإقبال املتزايد على زيارة املواقع الن�سائية يف �سبكة املعلومات العاملية   -

من قبل الن�ساء.
وقد �سملت درا�ستها خم�سة مواقع، هي: �سبكة موقع حواء، وموقع لها 
 )200( مع  دعوتها.  وموقع  لِك،  وموقع  املراأة،  واحة  وموقع  لين،  اأون 

ا�ستبانة لكل موقع.
جاء الكتاب يف بابني: الباب الأول: الإطار النظري، وفيه ثالثة ف�سول:

يف  اهلل  اإىل  الدعوة  اأركان  الأول:  الف�سل 
املواقع الن�سائية يف �سبكة املعلومات العاملية.

الف�سل الثاين: �سوابط الدعوة اإىل اهلل يف 
املواقع الن�سائية يف �سبكة املعلومات العاملية.

اإىل  الدعوة  خ�سائ�س  الثالث:  الف�سل 
املعلومات  �سبكة  يف  الن�سائية  املواقع  يف  اهلل 

العاملية.
والباب الثاين: الإطار امليداين، وفيه ثالثة 

ف�سول اأي�سا:
الف�سل الأول: اإجراءات الدرا�سة امليدانية.
امليدانية. الدرا�سة  نتائج  الثاين:  الف�سل 

الف�سل الثالث: تقومي الدرا�سة امليدانية.
من اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة اأن ال�سبكة العنكبوتية حتفل 
بالعديد من اخلدمات املفيدة يف الدعوة اإىل اهلل، واأن مو�سوعات الدعوة 
اإىل اهلل متعددة على تفاوت يف طرح مو�سوعات ال�سريعة والأخالق مع تكرار 
واإغفال لبع�سها، واأن املنتديات من اأهم و�سائل الدعوة اإىل اهلل يف املواقع 

الن�سائية، وغري ذلك من النتائج املهمة والتو�سيات.

تحقيقات في اللغة واألدب
تاأليف: نا�سر الدين الأ�سد.

النا�سر: اأروقة للدرا�سات والن�سر - عّمان.
الطبعة الأوىل  2013م، 366 �سفحة.

يت�سمن هذا الكتاب بحوثًا كان املوؤلف قد ن�سرها يف جملة جممع 
من  وغريها  الأردين،  العربية  اللغة  وجممع  بالقاهرة  العربية  اللغة 
هذه  ن�سر  كما  والندوات،  املوؤمترات  اأروقة  يف  األقاها  اأو  املجالت، 
فيه  كتابا  بعده  ون�سر  لغوية«،  »حتقيقات  بعنوان  كتاب  يف  الف�سول 
ف�سول بعنوان »حتقيقات اأدبية«، وراأى بعد ذلك اأن يجمعهما يف كتاب 
واحد بعنوان »حتقيقات يف اللغة والأدب«. وهي ف�سول فيها البحث 

والتحقيق والتدقيق وال�ستق�ساء مل�سائل منوعة يف اللغة والأدب.
فالق�سم الأول اخت�س مب�سائل اللغة، وجاءت فيه البحوث الآتية:

معاجم ومعجمات، نواٍد واأندية، وديان واأودية، حما�س وحما�سة، 
املحَدثني  بع�س  جهود  والع�سرينيات،  الع�سرينات  وبادية،  اأعراب 
يف »العامي والف�سحي«، كتاب اجلمهرة لبن ُدَرْيد واأثره يف اللغة، 

م�سائل يف العربية وتعّلمها.
والق�سم الثاين يف الأدب، وجاءت فيه البحوث الآتية:

لي�س يف  واملجتمع اجلديد،  الرتاث  الأدب اجلاهلي،  البطولة يف 
�سعر ابن َزيدون، حذافة بن غامن، العجري ال�سلويل، عنا�سر الرتاث 
يف �سعر �سوقي، اللغة العربية وق�سايا احلداثة، بحثان عن احلداثة: 

ال�سعرية  احلداثة  لدرا�سة  مقدمة 
العربية، النقط واحلرف العربي.

نبذة من الكتاب:
»حذافة بن غامن .. يف اأ�سا�س البالغة 

)ث ج ج(: قال حذافة بن غامن:
بنوها ديارا رحبة و�سقوا بها 
�سحابًا َتُثجُّ املاء من َثَبِج البحر

اأي  ويف  هذا؟  غامن  بن  حذافة  فمن 
ق�سيدته؟  اأبيات  وما  عا�س؟  ع�سر 
اأبحث  الأخرى  املعاجم  اإىل  اأوًل  رجعت 

عن البيت و�ساعره يف مادة )ث ج ج( لعل 
فيها ما ينري الطريق اأمامي، فلم اأعرث على بغيتي، وراأيت الزخم�سري 
تفرد وحده بذكر ا�سم ال�ساعر والبيت يف اأ�سا�س البالغة... ومل يخيب 
»التاج« ظني فقد اأورد يف م�ستدركه ما ن�سه:«وكثمامة ُحذافة بن ن�سر 
بن غامن العدوي، اأدرك النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، قال الزبري: تويف 
ا�سم  الزبيدي  ذكر  �ساعرنا،  هو  هذا  اأيكون  عموا�س.«،  طاعون  يف 
اأحيانًا من ماألوف  اأبيه وجده، واكتفى الزخم�سري بذكر جده، وهو 
�سنيعهم؟ ... وتتبعت ن�سب ُحذافة بن غامن يف كتاب »ن�سب قري�س« 
فوجدته: حذافة بن غامن بن عامر بن عبد اهلل بن عبيد بن عويج بن 

عدي بن كعبنب لوؤي بن غالب بن ِفهر...«.

الدعوة إلى اهلل 
في المواقع النسائية في شبكة المعلومات العالمية

دراسة ميدانية تحليلية لعينة من المواقع النسائية الخليجية
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النا�سر: املركز الوطني للوثائق والبحوث - اأبو ظبي.
الطبعة الأوىل 2012م.

التي عقدها  الندوة  الإمارات وقائع  يت�سمن كتاب ذكريات 
املركز الوطني للوثائق والبحوث يف دي�سمرب 2010 م على مدى 
األقاها  التي  والع�سرون  ال�سبعة  البحوث  وتوافرت  اأيام،  ثالثة 
الربيطانيني  وامل�سوؤولني  الإماراتيني  من  نخبة  الندوة  تلك  يف 
يف  احلياة  عليه  كانت  ملا  دقيقة  �سورة  وقّدمت  ال�سابقني، 

خم�سينيات، و�ستينيات، و�سبعينيات القرن املا�سي.
وميكن تق�سيم الكتاب اإىل �ستة ف�سول، جاءت كالآتي:

الإمارات العربية املتحدة - البدايات.  •
الدور الربيطاين يف الإمارات.  •
دور ك�سافة ُعمان املت�ساحلة.  •

الرعاية ال�سحية ، والتعليم املبكر، والتدريب املهني.  •
امل�سارف وجمتمع الأعمال.  •

الجتماعية. احلياة   •
ويرثي الكتاب ال�سور النادرة التي مت نقلها من املجموعات 

الندوة. للم�ساهمني يف  ال�سخ�سية 
نبذة من الكتاب:

جمعة  يقول  واملوارد،  الأفكار  من  ثروة  الإمارات:  »...تراث 

للغو�س  كان   ...  : املاجد 
�سيفا  مو�سمان:  اللوؤلوؤ  على 
البحر  يف  و�ستاًء  اخلليج،  يف 
�سقطرة.  وجزيرة  الأحمر 
والبع�س كان يذهب اإىل �سيالن 
كرات�سي،  اإىل  اأول  في�سافرون 
اآنذاك  وباك�ستان  الهند  وكانت 
منها  ويعربون  واحدًا،  بلدًا 
مع  الهند  حدود  اإىل  بالقطار 
�سيالن  اإىل  ومنها  �سيالن، 

البحر.
الربيطانية  احلكومة  كانت 

ويعودون  �سباحًا،  فيذهبون  للغو�س  �سغرية  �سفنًا  لهم  تهيئ 
الغوا�سني  بني  منا�سفة  املحار  من  املح�سول  وُيق�ّسم  ظهرًا، 
ي�سمى  مبا  ح�ستها  تبيع  الربيطانية  احلكومة  وكانت  واحلكومة، 
فلهم اخليار:  الغوا�سني  اأما ح�سة  باملناداة،  املزاد  اأي  »اأوك�سن« 
ينتهي  اأو يفتحوه، وعندما  املزاد كما هو مغلق  يبيعوه يف  اأن  فاإما 
ل�سراء  مومبي  اإىل  القطار  وي�ستقلوا  الهند  اإىل  يعودون  املو�سم 

حوائجهم ، والعودة اإىل دبي بالباخرة..«.

جديد إهداءات المركز

ذكريات اإلمارات
وقائع ندوة : ذكريات اإلمارات من خالل السرد الشفاهي
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نظرية السمسرة وتطبيقاتها العصرية
دراسة فقهية مقارنة

تاأليف: الدكتور اأبي عمر عبد اهلل بن حممد احلمادي.
النا�سر:مكتبة الر�سد - الريا�س.

الطبعة الأوىل 1433ه� -  2012م.
�سل�سلة الر�سد للر�سائل اجلامعية 254.

عدد ال�سفحات: 1232 ، يف جزاأين.
اأ�سل هذا الكتاب ر�سالة علمية تقدم بها املوؤلف لنيل درجة الدكتوراه، 
من جامعة �سيدي حممد بن عبد اهلل، باململكة املغربية، وح�سل فيها على 
درجة امتياز مع مرتبة ال�سرف، وذلك بني عامي 1432-1433هـ ، املوافق 

2011-2012م. والكتاب يف بابني كما يلي:
تطبيقاته  مع  الفقهي  وتخريجه  ال�سم�سرة  عقد  بنيان  الأول:  الباب   

القدمية والع�سرية، وف�سوله هي: 
الف�سل الأول: نظرية ال�سم�سرة: تعريفها واأهميتها وم�سروعيتها.

الف�سل الثاين: عقد ال�سم�سرة: اأركانه و�سروطه.
الف�سل الثالث: التخريج الفقهي لعقد ال�سم�سرة.

الف�سل الرابع: ماهية يد ال�سم�سار وما عليه من ال�سمان وما له من 
العو�س.

الباب الثاين: فقه م�سائل نظرية ال�سم�سرة التطبيقية القدمية واحلديثة، 
وف�سوله هي: 

الف�سل الأول: حدود ت�سرفات ال�سم�سار ومدى التزامه من خالل مناذج 
فقهية قدمية وع�سرية.

فقهية  مناذج  خالل  من  ال�سم�سرة  نظرية  تطبيقات  الثاين:  الف�سل 
قدمية اأو ع�سرية.

الف�سل الثالث: اأحكام النوازل امل�ستجدة 
من �سور عقود ال�سم�سرة الع�سرية.

عقد  انتهاء  اأ�سباب   : الرابع  الف�سل 
ال�سم�سرة.

الفقهية  بامل�سائل  مليء  والكتاب 
مع  العلماء  واأقوال  بال�سم�سرة،  املرتبطة 
�سعة  على  �ساهدًا  وميثل  قول،  كل  اأدلة 
القت�ساد الإ�سالمي وجدارته وقدرته على 
حماية العامل من ال�سقوط والنهيار ب�سبب 

الأزمات القت�سادية التي تهدد العامل.
نبذة من الكتاب:

ال�سما�سرة مع �ساحبهم  اتفاق  النج�س -  اأي   - »ومن �سوره احلديثة 
ال�سم�سار، الذي يكون الدور له للنداء على ال�سلعة، بحيث يزيدون يف ال�سلعة 
وهم  بثمن مرتفع،  ال�سراء  ليغروا احلا�سرين يف  ال�سراء؛  دون رغبة يف 
�سما�سرة متفقون، ل يودون ال�سراء، واإمنا يودون نفع �ساحبهم بزعمهم، 

وهذا حا�سل يف �سوق ال�سيارات بكرثة، وهو ما يعرف ب�سوق احلراج«.
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أعالم رحلواالمكتبات في اإلمارات قديمًا

اأحمد جالل بن حممد بن اأديب من اآل زيتون اأ�سحاب تدمر، ولد 
مبدينة دم�سق القدمية يف اإحدى دور حارة الورد يف العام 1942م، 
اأما رحلته الدرا�سية فقد �سملت فل�سطني و�سوريا والعراق وم�سر 
وبلجيكا ثم جورجيا، وا�ستقر باإمارة راأ�س اخليمة منذ العام 1969م.
يحمل اأحمد جالل التدمري درجة الدكتوراه يف فل�سفة التاريخ 
اآ�سيا  العلوم-معهد  )اأكــادميــيــة  جورجيا  جامعة  مــن  املعا�سر 
واإفريقيا( عام 1997، وعمل كاتبًا �سحفيًا ومعدًا ومقدمًا لربامج 
اإذاعية تلفزيونية يف العراق وم�سر، كما عمل حمررًا �سحفيًا لوكالة 

اأنباء ال�سرق الأو�سط.
الإعالم  دائرة  واأ�س�س  الإعالمي منذ عام 1960،  العمل  مار�س 
الدائرة خالل  راأ�س اخليمة، وكان مدير عام  اإمــارة  وال�سياحة يف 
ال�سهرية  راأ�س اخليمة  الفرتة 1969-1986، ورئي�س حترير جملة 
والوثائق  الدرا�سات  مركز  وموؤ�س�س   ،1985-1969 الفرتة  خالل 
الفرتة 1986- املركز خالل  الأمــريي، ومدير عام  للديوان  التابع 

1996 ثم م�ست�سارًا لرئي�س الديوان الأمريي للدرا�سات والوثائق يف 
اإمارة راأ�س اخليمة منذ اآذار/مار�س 1996.

وهو ع�سو يف احتاد الكتاب وال�سحفيني والأدباء العرب، والأمني 
والبحث  املوؤمترات  ل�سوؤون  العرب  املوؤرخني  لحتاد  امل�ساعد  العام 

العلمي. وتويف يف 2012/12/15م.

»اإي�ساح  املركز:  يف  مما  اأبرزها  الكتب  من  ع��ددًا  كتب 
الثالث  الإماراتية  القوا�سم« )1973(، و»اجلزر  تاريخ  املعامل يف 
اإىل  وتــرجــم   ،)1994( وثــائــقــيــة«  ــة  درا�ــس الــعــربــي:  اخلليج  يف 
الإجنليزية، وكتاب مملكة هرمز: �سيطرة �سلطنة هرمز العربية 
على اخلليج العربي، الزمن العربي: نب�سات بني عام 1969 وعام 
1985، و»مدارات يف حركة الزمن العربي« 1995، واملنهج الأدبي 
يف موؤلفات العامل العربي �سهاب الدين اأحمد بن ماجد، ومالمح 
الإ�سرتاتيجية القومية يف النهج ال�سيا�سي ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة، 
قلب   : ين�سد  و�ساعر  وبعده،  الإ�سالم  قبل  العرب  عند  والأخــالق 
ناب�س باحلياة وفكر ملتزم مبدع. اإ�سافة اإىل اإعداد وتقدمي اأبحاث 

ندوة راأ�س اخليمة التاريخية، املتعددة العناوين والهتمامات.

ولد عرفات حممود حجازي يف اخلليل عام 1927 وح�سل على 
دبلوم ال�سحافة عام 1951 من كلية ال�سحافة امل�سرية، عمل يف 
وظائف حكومية ثم انتدب للعمل يف الإذاعة الأردنية معلقًا �سيا�سيًا 
امل�سل�سالت  كتب عددًا من  للربامج اخلا�سة حيث  ورئي�سًا  ومذيعًا 

الإذاعية.
بداأت رحلته مع ال�سحافة عام 1960 حني اأ�سدر )عمان امل�ساء( 
اثنني.  كل  م�ساء  ت�سدر  م�ستقلة  �سيا�سية  ك�سحيفة  الأ�سبوعية 
يف  نهائيًا  وتوقفت  مرات،   3 التعطيل  اإىل  ال�سحيفة  وتعر�ست 
عن  توقفت  التي  اليوم  اأخبار  اأ�س�س   1962 عام  ويف   1975/8/13
 ، عمان  من  ال�سباح  اأ�سدر   1971 عام  ويف   ،1964 عام  ال�سدور 
وطنية  قومية  �سحيفة  وكانت  يومية،  �سارت  ثم  اأ�سبوعية  وبداأت 
اأحيانًا  الفل�سطينية، كما تبنت  للق�سية  التاأييد املطلق  رفعت �سعار 
وجهة نظر املعار�سة الوطنية. واأغلقت ال�سباح مرتني، اإىل اأن األغي 
امتيازها عام 1975 واأ�سدرت ال�سباح مالحق متخ�س�سة، اإ�سافة 
اإىل هذه ال�سحف الثالث، عمل حجازي رئي�سًا لتحرير �سحيفتي 

املنار والد�ستور. وانتخب عام 1970 نقيبًا لل�سحفيني لثالث دورات 
وله  الفل�سطيني،  الوطني  املجل�س  ع�سوية  يف  �سارك  وقد  متتالية. 
الفل�سطينية.  الق�سية  عن  معظمها  املطبوعة  الكتب  من  العديد 
اأ�سدر  كان  فيما  الع�سكرية  اإ�سرائيل  �سوؤون  عن  ن�سرة  واأ�سدر 
خال�سة حياته املهنية يف كتاب حمل عنوان رحلة الفكر والقلم، 50 
مدينة  املركز:  يف  2012/10/10م.له  بتاريخ  تويف  �سحافة.  عامًا 
على  عام   800 ذكرى  الدين  �سالح  ال�سهيوين،  والتحدي  اخلليل 
ال�سرية،   ومنظماتها  وقيادتها  ن�ساأتها  ال�سهيونية:  القد�س،  فتح 
مدينة اخلليل وحروب احلاخامات الدينية، العرب وغزو الف�ساء، 
�سخ�سيات  الفل�سطينية،  التحرير  وحرب  العربي  الإعالم  هزمية 
ق�سة   : الثورات  اأر�س  فل�سطني:  ال�سهيوين،  الكيان  يف  ع�سكرية 

الق�سية الفل�سطينية.

الدكتور أحمد جالل التدمري

عرفات حجازي
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أعالم رحلواصور من األمس

ولد جابر املتويل قميحة يف مدينة املنزلة مبحافظة 
لي�سان�س  على  وح�سل   ،1934 اإبريل   12 يف  الدقهلية 
وماج�ستري   ،1957 عام  القاهرة  جامعة  العلوم  دار 
يف الأدب من جامعة الكويت عام 1974، ودكتوراه يف 
الأدب العربي احلديث من جامعة القاهرة عام 1979، 
كما ح�سل على لي�سان�س يف القانون من كلية احلقوق 
ال�سريعة  يف  عاٍل  ودبلوم   ،1965 القاهرة  بجامعة 

الإ�سالمية 1967.
عمل مدر�سًا وموجهًا للغة العربية، ومدر�سًا لالأدب 

اأ�ستاذًا  ثم  �سم�س،  عني  بجامعة  الأل�سن  بكلية  احلديث  العربي 
م�ساعدًا، كما عمل اأ�ستاذًا م�ساركًا بجامعة امللك فهد بالظهران.

له يف املركز: يف �سحبة امل�سطفى، حديث ع�سري اإىل اأبي اأيوب 
اأثر و�سائل الإعالم املقروءة وامل�سموعة واملرئية  الأن�ساري: �سعر، 
اهلل  �سعر، ح�سبكم  ديوان  وفل�سطني:  واحلق  العربية، هلل  اللغة  يف 
ونعم الوكيل، اأدبيات الأق�سى والدم الفل�سطيني، فل�سطني: ماأ�ساة 

�سعرا،  ننزف  لفل�سطني  ال�سباب،  �سعر  يف  ون�سال 
الزحف  ترجماته،  يف  العقيل  اهلل  عبد  امل�ست�سار  مع 
يف  العقاد  منهج  الكويت،  نكبة  يف  �سعري  املدن�س: 
التقليدية  الرا�سدين،  اأدب اخللفاء  الأدبية،  الرتاجم 
يف  الر�سائل  اأدب  احلريري،  مقامات  يف  والدرامية 
عبد  ال�سهيد  الفل�سطيني  ال�ساعر  الإ�سالم،  �سدر 
الرحيم حممود، الرتاث الإن�ساين يف �سعر اأمل دنقل، 
ال�سعرية  الأعمال  جمموعة   : قميحة  جابر  الدكتور 

وامل�سرحية 2010 يف ثالث جملدات، وغريها.
اإبراهيم،  حافظ  �سعر  يف  الإ�سالم  �سوت  املركز:  غري  ويف 
الأدب احلديث بني عدالة املو�سوعية وجناية التطرف، رواية وليمة 
لأع�ساب البحر يف ميزان الإ�سالم والعقل والأدب، جلهاد الأفغان 

اأغني. 
تويف يف 9 نوفمرب 2012، عن عمر ناهز 78 عامًا.

الدكتور جابر قميحة 

الشيخ حمدي السلفي
ولد حمدي عبد املجيد بن اإ�سماعيل ال�سلفي بتاريخ 
21 / 4 / 1931 م يف قرية امل�سطفاوية التابعة لق�ساء 
املدر�سة  دخل  �سورية،  يف  احل�سكة  حمافظة  املالكية 
البتدائية يف قريته �سنة 1940 اإىل اخلام�س البتدائي 
ثم ترك املدر�سة، ويف �سنة 1948 انت�سب اإىل املدر�سة 
الدينية يف قرية كورتبان املجاورة لقريته، واأخذ عن 
 1954 �سنة  ويف  احل�سكة،  حمافظة  يف  الكرد  علماء 
بن  اإ�سماعيل  �سيخه  العلمية من  الإجازة  ح�سل على 
اإليا�س الكردي ثم رحل يف �سنوات 1954-1956 اإىل 

دم�سق وح�سر درو�س ال�سيخ حممد نا�سر الدين الألباين عدة اأيام، 
اأمنية  ويف خريف �سنة 1956 �سافر اإىل كرد�ستان العراق لأ�سباب 

ومعي�سية وكان يدر�س الطالب يف قريته يف �سوريا والعراق.
اهلل  عبيد  ال�سيخ  من  املحدثني  طريقة  على  الإجازة  نال  ثم 
الرحماين الهندي وال�سيخ حمب اهلل �ساه الباك�ستاين وال�سيخ بديع 
الهندي  الأعظمي  الرحمن  حبيب  وال�سيخ  الباك�ستاين  �ساه  الدين 
وال�سيخ عبد اهلل التليدي املغربي وال�سيخ زهري ال�ساوي�س الدم�سقي 
املجالت  كثري من  له مقالت يف  ون�سرت  الر�سائل،  بع�س  واألف 
اأكرث  وجمعت  والعربية،  الكردية  باللغتني  وال�سيا�سية  الإ�سالمية 
مقالته العربية يف كتاب بعنوان مقالت حمدي عبد املجيد ال�سلفي. 

وحقق كتبًا كثرية منها يف املركز: املعجم الكبري 
ال�ساميني  م�سند  جملدًا،  ع�سرين  يف  للطرباين، 
يف  ال�سهاب،  م�سند  جملدات،   )4( يف  للطرباين، 
جملدين، فتح الوهاب يف تخريج اأحاديث ال�سهاب 
جامع  للعالئي،  امللتم�س  بغية  الغماري،  لأحمد 
موافقة  للعالئي،  املرا�سيل  اأحكام  يف  التح�سيل 
ابن  للحافظ  العرتا�س  انتقا�س  اخلرب،  اخلرب 
يف  ال�سامرائي،  �سبحي  مع  بال�سرتاك  حجر، 
مع  بال�سرتاك  الإ�سبيلي،  احلق  لعبد  الو�سطى  الأحكام  جملدين، 
ال�سامرائي، يف )4( جملدات، فوائد متام لتمام الرازي،  �سبحي 
رفع  جملدين،  يف  امللقن،  لبن  املنري  البدر  خال�سة  جملدين،  يف 
الكردي،  الآلين  ح�سن  احلاج  بن  ملحمد  ال�سفا  ذات  �سرح  اخلفا 
املطلقة  الأمايل  جملدين،  يف  الزيباري،  �سابر  مع  بال�سرتاك 
للحافظ ابن حجر، املجلد الثاين، نتائج الأفكار للحافظ ابن حجر، 
املقد�سي،  طاهر  لبن  احلفاظ  تذكرة  جملدات،   )5( منه  طبع 
للعقيلي، يف  ال�سعفاء  وكتاب املجروحني لبن حبان، يف جملدين، 

)4( جملدات، وغريها. وتويف يف 2012/10/5
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أعالم رحلواالمكتبات في اإلمارات قديمًا

عصام الشنطي شيخ مفهرسي المخطوطات
ُوِلد ع�سام حممد دروي�س ال�سنطي يف قلقيلية 
بِفَل�ْسطني يف 18 دي�سمرب عام 1929، تلقى تعليمه 
الأ�سا�سي يف ِفَل�سطني، واأنهى درا�سته البتدائية يف 
بلدته عام 1944، واأنهى املرحلة الثانوية يف مدينة 
اإىل  حال  الرِّ ال�سنطي  ع�سام  �سدَّ  ثم  طولكرم، 
درا�سته اجلامعية  ليكمل  القاهرة يف عام 1948 
بها، فالتحق بكلية الآداب، جامعة القاهرة، ق�ْسم 
اأ�ساتذة  اأيدي  على  فيها  وتتْلمذ  العربية،  اللغة 
تاأثر  الذي  �سيف،  �سوقي  الدكتور  مثل:  عظام؛ 
وح�سل  والتاأليف،  والبحث  الكتابة  يف  باأ�سلوبه 
جيد  بتقدير  الآداب  يف  اللي�سان�س  درجة  على 

ا عام 1953. ويف عام 1967 ح�سل على دبلوم الدرا�سات العليا  جدًّ
ا،  ة بالقاهرة بتقدير جيد جدًّ من مْعهد البحوث والدرا�سات العربيَّ
بوزارة  عام 1954  لتخرجه  التايل  العام  يف  عمل  ُدفعته.  اأول  وكان 
ة الأردنية يف بيت املقد�س، و�ساَرك يف اإن�ساء رابطة  ال�سوؤون الجتماعيَّ
ت�سم موظفي ِفَل�ْسطني يف بيت املقد�س، ثم عمل منذ عام 1957 يف 
)ليبيا(،  بطرابل�س  العايل  املعلِّمني  معهد  يف  �سنني  ب�سع  التدري�س 
اأن يعمَل يف جامعة الدول العربية )معهد  واأُتيح له منذ عام 1967 
املخطوطات العربية(، يف القاهرة، ثم تون�س، فالكويت، وانتهى عمُله 
مديًرا ملْعهد املخطوطات العربية ببلوغه ال�سن القانونية يف اآخر عام 
ًغا، وع�سًوا يف جمل�سه  1989، وا�ستمر عطاوؤُه يف املعهد خبرًيا متفرِّ

ال�ست�ساري منذ ذلك التاريخ اإىل وفاته.
ومنذ اإن�ساء ق�سم »عْلم املخطوطات وحتقيق الن�سو�س« يف ِنطاق 

را�سات العليا لدى جامعة الدول العربية، اأخذ  الدِّ
وم�سادر  الن�سو�س،  حتقيق  قواِعد  يف  ُيحا�سر 
وُي�سارك  املْخُطوطات،  وفْهر�سة  العامة،  اث  الرتُّ
املاج�ستري،  درجة  حْت�سري  على  الإ�ْسراف  يف 
 بالإ�سافة اإىل ُع�سويته يف جمل�س الق�ْسم العلمي.
ويذكر اأنه نال دْرع كلية العلوم )جامعة القاهرة( 

عام 2001. تويف بتاريخ 2012/12/1 .
العربية  املكتبة  بها  اأثرى  التي  موؤلفاته  بلغْت 
اأجزاء ِمن  اأو  ُكُتب،  ثمانية وت�سعني عماًل ما بني 
خْمطوطات،  وفهار�س  دوريات،  ومقالت  ُكُتب، 
يف  وحما�سرات  وندوات  موؤمترات  واأعمال 
وخمطوطات  املخطوطات،  وفْهر�سة  العربي  اث  والرتُّ والنقد  اللغة 
ِفَل�ْسطني، و�سْخ�سيات ِفَل�ْسطينية وُتراثية وغريها، له منها يف املركز 
فهر�س املخطوطات امل�سورة يف الأدب ج1، الكويت 1986م، فهر�س 
املخطوطات  1997م،  القاهرة  النحو،  يف  امل�سورة  املخطوطات 
رة من  العربية يف الهند- الكويت 1985م. املخطوطات العربية امل�سوَّ
�سنعاء: الكويت 1988م، املخطوطات العربية يف يوغ�سالفيا: الكويت 
1985م، اأدوات حتقيق الن�سو�س: امل�سادر العامة 2007م، رحالت 
حمد اجلا�سر للبحث عن الرتاث 2003م، خليل ال�سكاكيني اللغوي، 
1967م، اجلمالية والواقعية يف نْقدنا الأدبي احلديث 1979م. حا�سل 
حتقيق  للفريوزاآبادي،  الإخال�س؛  �سورة  ف�سائل  يف  اخلال�س  كورة 
ودرا�سة )بال�سرتاك( ترقيق الأ�َسل لت�سفيق الع�َسل«؛ للفريوزاآبادي، 

حتقيق ودرا�سة )بال�سرتاك(.

حي  يف  1936/9/30م  يف  ال�سقفة  ماأمون  ولد 
يف  والإعدادية  البتدائية  ودر�س  بحماة،  ال�سرقية 
املرحلة  يف  انتقل  ثم  ال�سرعية«،  »املحمدية  املدر�سة 
عام  فيها  وتخرج  ر�سد«  »ابن  مدر�سة  اإىل  الثانوية 
)1953م(، ثم انت�سب اإىل كلية الطب بدم�سق وتخرج 
فيها عام 1960م، وعمل بعد التخرج قائمًا بالأعمال 
�سهادة  على  وح�سل  �سنتني،  ملدة  التوليد  ق�سم  يف 
اأمني  من�سب  و�سغل  )1964م(  عام  الخت�سا�س 
�سر جمعية »املولدين ال�سوريني«، وعمل يف امل�ست�سفى 

الوطني القدمي يف منطقة احلا�سر.
�سهادة  على  للح�سول  بريطانيا  اإىل  اأُر�سل  فقد  اخت�سا�سه  اأما 
مدة  وكانت  الربيطانية،  القن�سلية  ح�ساب  على  امل�ستوى  عالية 
غ�سون  يف  عليها  ح�سل  لكنه  �سنوات،   3 ال�سهادة  لهذه  التح�سري 
)16( �سهرًا ثم عاد اإىل حماة، وعندما علم وزير ال�سحة اآنذاك 
دم�سق  جامعة  اإىل  النتقال  منه  طلب  يحملها  التي  بال�سهادة 
اإىل  انتقل  حيث  )1980م(  عام  اإىل  فيها  وبقي  فيها،  والتدري�س 

م�ست�سفى  يف  وعمل  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 
را�سد بدبي ثم يف م�ست�سفى الو�سل، واأخريًا اإىل كلية 
ال�سريرية،  للعلوم  للبنات، وعني عميدًا  الطبية  دبي 
دعي  علمًا  واأن�ساأ  احلديثة،  التعليم  اأ�ساليب  واأدخل 
الطبية  الظواهر  بك�سف  عني  الإ�سالمي«  بـ»الطب 
القيم  املرحلة كتابه  واألف يف هذه  وال�سنة،  بالقراآن 
كتابه  اإىل  بالإ�سافة  املركز  يف  وله  املكني«،  »القرار 
ذلك، وجمموعته ال�سعرية رم�سانيات، تقدمي لكتاب 
احلي�س والنفا�س وال�ستحا�سة بني ال�سريعة والطب للدكتورة عبلة 

الهر�س وبع�س املقابالت التلفزيونية.
وبعد ما يزيد عن ال�ستني عاما يف طلب العلم، والذي حقق منه 
ال�سيء الكبري، تقاعد وف�سل ق�ساء ما تبقى له من عمره يف حماة، 
ومع بداية الأحداث ال�سورية رجع اإىل الإمارات، وا�ستقر مع اأبنائه 
اأيام حيث وافاه الأجل يوم  اأن دخل يف غيبوبٍة عدَة  اإىل  واأحفاده، 

ال�سبت 2012/11/24م يف دبي، بعد �سراع مع املر�س.

الدكتور مأمون شقفة
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لرابطة العامل الإ�سالمي.
قام باأكرث من مائة رحله 
زار  اململكة  خارج  دعوية 
خم�سني  من  اأكرث  خاللها 
دولة من دول العامل،وا�ستهر 
نور  برنامج  يف  مب�ساركاته 
على الدرب يف اإذاعة القراآن 

الكرمي بال�سعودية.
احلرمني  عمارة  عن  وجيزة  نبذة  املركز :  يف  موؤلفاته  اأ�سهر 
ال�سريفني : منذ �سدر الإ�سالم اإىل عهد خادم احلرمني ال�سريفني، 
ر�سائل  ثالث  القاديانية،  حال  عن  الك�سف  يف  اجللية  الإي�ساحات 
فقهية هي ر�سالة يف حكم ال�ستعانة بغري امل�سلمني يف اجلهاد، واخلط 
امل�سري اإىل احلجر الأ�سود ومدى م�سروعيته، حكم التجن�س بجن�سية 

دولة غري اإ�سالمية، ور�سالة يف حد ال�سرقة يف ال�سريعة الإ�سالمية.
تويف يف يوم الثنني 3 �سفر 1434 هـ ،املوافق 17 دي�سمرب 2012م.

أعالم رحلواصور من األمس

محمد بن عبد اهلل السبيل 
ولد ال�سيخ حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد العزيز ال�سبيل 
يف مدينة البكريية مبنطقة الق�سيم، وحفظ القراآن �سغريا، ويف �سن 
الرابعة ع�سرة، اأح�سن جتويد القراآن على يد ال�سيخ �سعدي يا�سني، 
وتعلم على يد والده وعلى يد ال�سيخ عبد الرحمن الكريدي�س وعن اأخيه 
ال�سيخ عبد العزيز ال�سبيل وال�سيخ حممد املقبل وال�سيخ عبد اهلل بن 

حميد.
بربيدة،  العلمي  املعهد  يف  م�سرفا  1373-1385هـ  عام  من  عمل 
ومن عام 1385-1429هـ اإماما وخطيبا ومدر�سا يف امل�سجد احلرام 
مبكة املكرمة، ويف عام 1385هـ عني رئي�سًا للمدر�سني واملراقبني يف 
رئا�سة الإ�سراف الديني على امل�سجد احلرام، ويف عام 1393هـ عني 
نائبًا عامًا لرئي�س الإ�سراف الديني على امل�سجد احلرام، وا�ستلم من 
عام 1411-1421هـ الرئا�سة العامة ل�سوؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد 
النبوي، وبقي من عام 1413-1427هـ ع�سوا يف هيئة كبار العلماء، 
ومن عام 1397- 1432هـ ع�سوا يف املجمع الفقهي الإ�سالمي التابع 

ولد حممد منر املدين يف دمر ب�سوريا عام 1961، وح�سل على 
اإجازة يف الأدب الفرن�سي، وتخ�س�س يف اأبحاث الأديان واملذاهب 
والفرق، واأبحاث ما ُيعرف مبحرقة الهولوكو�ست، وعمل يف يف جمال 
الأبحاث والرتجمة ل �سيما ترجمة الن�سو�س امل�سرحية، وقد طبع 
املحرم:  الهولوكو�ست  املركز:  منها يف  له  كتاب،  مائة  اأكرث من  له 
املحرقة وفل�سفة الإبادة عند اليهود، ال�سابئة املندائيون: العقيدة 
والتاريخ: منذ اآدم )ع( حتى اليوم، الدروز وعقيدة التوحيد، عقدة 
الأندل�س واأ�سلمة اأوروبا، اإنهم يعبدون ال�سيطان، البوذية: بحث عن 
الإن�سان، الهولوكو�ستية، الهندو�سية : ديانة تتجدد، زراد�ستية النور 
ترجمة،  القنابل-  حتت  دم�سق  ومذاهبها،  الإ�سماعيلية  والظلمة، 
كرمي اأغا خان: اإمام الإ�سماعيلية املعا�سر - ترجمة، ب�سيكولوجية 
التغيري،  العقلي واجل�سدي - ترجمة،  الطفل: نف�سية الطفل ومنوه 

رواية  الطاعون،  ترجمة،   - رواية 
-ترجمة، وغريها.

وقد اأعلن اأقرباء الكاتب والباحث 
من  اأيام  قبل  التعذيب  حتت  مقتله 
فروع  »اأحد  يف  2012/10/7م  يوم 
واأ�ساف  ال�سورية«،  املخابرات 
التي  الثانية  املرة  اأنها  امل�سدر 
اأن  مو�سحا  اعتقاله،  فيها  يجري 

املرة الأوىل كانت بالتزامن مع اندلع 
الحتجاجات يف �سوريا منت�سف اآذار/مار�س 2011، والثانية كانت 
اأن  ال�سورية  الثورة  تن�سيقيات  ذكرت  كما  اأ�سابيع،  اأربعة  نحو  قبل 

املدين عمل مرا�سال �سريا ملحطات اأجنبية. 

الكاتب محمد نمر المدني
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مريم جميلة
اأملانيني  يهوديني  اأبوين  من  منحدرة  اأمريكية  ماركو�س  مارغريت 
اأ�سلمت  ثم  1934م،  اأيار   23 بتاريخ  ولدت  حيث  نيويورك،  يف  عا�سا 
الإ�سالم  عن  قراأت  ما  اأول  فكان  احلقيقة  عن  طويلة  بحث  رحلة  بعد 
وكتاب  بيكتهول«،  »حممد  امل�سلم  للربيطاين  الكرمي  القراآن  ترجمة 
»م�سكاة امل�سابيح« الذي يجمع الأحاديث امل�سهورة للتربيزي مرتجمًا 
.1953 عام  لالآداب  نيويورك  جامعة  يف  درا�ستها  اأثناء  لالإجنليزية، 
�سخ�سيات  ومرا�سلة  بالإ�سالم  يزداد  اهتمامها  بداأ   1959 عام  ويف 

اإ�سالمية. 
نقطة التحول الرئي�سية يف حياتها، كان اعتناقها الإ�سالم يف 24 مايو 
1961 و�سمت نف�سها بـ »مرمي اجلميلة« بدينها اجلديد، وبعد عام واحد 

تركت نيويورك اإىل باك�ستان بالباخرة، بعد اأن عر�س املودودي عليها 
الإقامة مع اأ�سرته لعامني. وهناك عام 1963 تزوجت الداعية امل�سلم 
»حممد يو�سف خان« اأحد تالمذة املودودي، واأم�ست حياتها يف لهور 
وخّلفت ما يزيد عن 30 كتابًا، ترجمت اإىل عدة لغات: الرتكية، والأردية، 
يف  منها  يوجد  مما  اأبرز  من  والندوني�سية،  والبنغالية،  والفار�سية، 
املودودي ومرمي جميلة عن  الأعلى  اأبي  بني  املتبادلة  الر�سائل  املركز: 
الدعوة وهموم امل�سلمني، الإ�سالم يف مواجهة الغرب، حتذير اإىل املراأة 
الإ�سالم يف  امل�سلمني،  الغربية تتوعد  اليوم وغدا، الإمربيالية  امل�سلمة 
النظرية والتطبيق، الإ�سالم وال�ست�سراق، التغريب والإ�سالم: العبودية 

الثقافية ل ميكن ف�سلها عن العبودية ال�سيا�سية ... وغريها.
توفيت عن عمر يناهز 78 عامًا يف مدينة لهور الباك�ستانية.. بتاريخ 

.2012/10/31

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A8_(%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A8_(%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/2012
http://ar.wikipedia.org/wiki/2012
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http://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1434_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1434_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=1373_%D9%87%D9%80-1385&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=1373_%D9%87%D9%80-1385&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=1385_%D9%87%D9%80_-1429&action=edit&redlink=1
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والفعاليات  الأن�سطة  من  العديد   2012 عام  خالل  املركز  قدم 
والعربي  الإ�سالمي  الرتاث  اإبراز  يف  ر�سمية  جهات  مع  و�سارك 
عجلة  دفع  يف  فّعال  دور  املتعددة  املركز  لأق�سام  وكان  والوطني، 

الثقافة والرتاث اإىل الأمام.
ومن خالل هذا املوجز ن�ستعر�س اأهم الأعمال التي قدمها املركز 
لتكون حافزًا لنا لتقدمي املزيد يف العام اجلديد، ولينتفع قّراء هذه 
يقدمها  التي  واخلارجية  الداخلية  الأعمال  على  ويطلعوا  الن�سرة 

املركز.
أواًل: قسم الحفظ والمعالجة والترميم

جاءت الأعمال الفنية يف ق�سم الرتميم وفق اجلدول الآتي:
الوحدةالكميةنوع العمل 

ورقة59407ترميم خمطوطات
خمطوط671جتليد خمطوطات
ورقة214280ترميم مطبوعات

كتاب32818جتليد مطبوعات/ فني - بيز- كرتون
ورقة4275تدعيم حراري

طبق1071ت�سنيع اأطباق ورق للرتميم اليدوي
ورقة356ت�سنيع ورق رخامي ) اإيربو (

كغ370ت�سنيع األياف
اأعمال  يف  املتخ�س�سة  الدورات  من  جمموعة  الق�سم  وقدم 

الرتميم، وامل�ساركات اخلارجية، جاءت على النحو الآتي:
الدورة الدولية التا�سعة حلفظ ومعاجلة وترميم املخطوطات،   •

التي اأقيمت يف دبي من 3 اإىل 18 مار�س.
ترميم وتدعيم 144 وثيقة لدائرة الأمالك والأرا�سي يف دبي،   •

و7 خرائط لدائرة امل�ساحة بال�سارقة.
والبحوث  للدرا�سات  الإمارات  ملركز  كتابا   2711 جتليد   •

الإ�سرتاتيجية يف اأبو ظبي
العامة  ال�سارقة  النادرة يف مكتبة  الكتب  حما�سرة عن ترميم   •

بتاريخ 18 يونيو.
الوقائية  احلفظ  خطط  يف  العلمية  الأ�س�س  عن  حما�سرة   •
يف  احلديثة  التقنيات  وفق  والوثائق  للمخطوطات  والعالجية 
يف  نزوى  جامعة  يف  الورقية  الأوعية  وترميم  ومعاجلة  حفظ 

�سلطنة عمان بتاريخ 11 نوفمرب.
ح�سب  املتخ�س�سة  العمل  ور�س  من  جمموعة  الق�سم  وقدم 

اجلدول الآتي:

التاريخالمكانموضوع ورشة العمل

2012/5/15جامعة الإمارات بالعني�سناعة الورق 

متحف ال�سارقة ترميم الكتب القدمية 
2012/4/4للح�سارة الإ�سالمية

مدر�سة دار املعرفة �سناعة الورق القدمي 
2012/3/25بدبي

2012/2/20مكتبة الذيد العامةفن الإيربو

معر�س ال�سارقة ترميم الكتب القدمية 
2012/11/12الدويل للكتاب

ثانيًا : قسم المخطوطات 
توفري  للباحثني خدمة جليلة من خالل  يقدم ق�سم املخطوطات 
فجاء  اإليها.  الو�سول  لت�سهيل  وت�سنيفها  وفهر�ستها  املخطوطات، 

احل�ساد هذا العام كالآتي:
خمطوطات  من  عنوانًا   16436 وتدقيق  فهر�سة  من  النتهاء   •

املركز.
ورود 17515 جملدًا جديدًا من امل�سورات الرقمية، تقدر بنحو   •

3180507 لقطات.
عنوانًا   8892 منها  خمت�سرة  جديدة  ت�سجيلة   18222 اإ�سافة   •

جديدًا.
ورود 126 جملدًا من املطبوعات احلجرية بواقع13794 لقطة.  •

ثالثًا : قسم المكتبات 
اأ- قاعة املطالعة وخدمات امل�ستفيدين 

بخدمة  امل�ستفيدين  وخدمات  املطالعة  قاعة  يف  املوظفون  يقوم 
واملخطوطات  الكتب  من  يحتاجونه  ما  اإىل  واإر�سادهم  الباحثني 
اأو  �سخ�سيًا،  الباحث  بح�سور  وذلك  واملو�سوعات،  والدوريات 
الهاتف، فكان ملخ�س  اأو عن طريق  املرا�سلة عن طريق الإنرتنت 

الأعمال كالآتي:
بلغ عدد رواد املكتبة نحو 3178 باحثًا.  •

يزيد  ما  عليها هاتفيًا  الرد  التي جرى  ال�ستف�سارات  بلغ عدد   •
على اأحد ع�سر األف مكاملة هاتفية.

التي  الإلكرتوين  بالربيد  املر�سلة  الباحثني  ر�سائل  عدد  بلغ   •
اأجاب عنها الق�سم 2612 ر�سالة.

بلغ عدد املواد التي جرى ت�سويرها للباحثني نحو 4722 مادة.  •
ب- املكتبات 

وهي  اخلا�سة  املكتبات  ت�سم  التي  امل�ستودعات  املكتبات  ت�سمل 
تزيد عن ثمانني مكتبة، والر�سائل اجلامعية، والدوريات، والإهداء 

حصاد 2012
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والتبادل، واملكتبة الرئي�سية. وحيث اإن كتب املركز ل توجد يف قاعة 
الكتب  اإعارة  باإدارة  املكتبات  ق�سم  يف  الإخوة  يقوم  فلذلك  واحدة 
من باقي اأق�سام املركز واإليها. وقد كان جممل الأعمال على النحو 

الآتي: 
املعاجلة  وق�سم  املطالعة  قاعة  اإىل  ال�سادرة  الكتب  عدد  بلغ   •
كتابًا،  والتجليد 40471  الأخرى  الأق�سام  واإىل موظفي  الفنية 

و19586 دورية.
بلغ عدد الكتب الواردة اإىل الق�سم ما يزيد على 55961 كتابًا،   •

و37133 دورية.
ج- املعمل الرقمي 

يتميز املركز مبعمل رقمي يجري فيه حتويل الكتب واملخطوطات 
وت�سهيل  حفظها،  بغية  رقمية  �سور  اإىل  امليكروفيلمية  وامل�سورات 
املحولة هذا  املواد  كان عدد  وقد  منها.  وال�ستفادة  ونقلها  تناولها 

العام 2639 مادة بواقع 1001752 لقطة.
رابعًا: قسم الدراسات والنشر والشؤون الخارجية

قام الق�سم باإ�سدار �سبعة كتب جديدة يف هذا العام، وهي: 
الدكتور  الأبيوردي ت 507هـ حتقيق  املظفر  لأبي  الرفاق،  زاد   -1

عمر الأ�سعد.
الرعاية ال�سحية والطبية يف القرن الأول الهجري، من تاأليف   -2

اأ�سماء يو�سف اآل ذياب. 
املتوفى  الأندل�سي،  حبيب  بن  امللك  عبد  تاأليف  من  الربا،   -3
اأوهاب، �سمن �سل�سلة  239هـ، حتقيق ودرا�سة: الدكتور نذير، 

اآفاق الثقافة والرتاث، الكتاب رقم )5(. 
)597-886هـ  الإ�سالمية  مايل  ململكة  اخلارجية  ال�سيا�سة   -4
علي  الف�سل  اأبو  حلمي  ح�سن  تاأليف  من  1200-1484م(،   /

الع�سريي. 
التقابل يف القراآن الكرمي، من تاأليف: حممد الأمني جابي.   -5

الت�ساوير العلمية يف املخطوطات العثمانية: درا�سة علمية فنية   -6
موثقة يف �سوء جمموعة دار الكتب امل�سرية: من تاأليف هيام 

زكريا ال�سعيد ق�سطة.
تاأليف بريي رئي�س، ترجمة وتقدمي عن الرتكية  البحرية، من   -7

الدكتور حممد حرب.
الثقافة  اآفاق  اأعداد جديدة من جملة  اأربعة  الق�سم  �سدر عن   -

والرتاث.
ا�ستالم 181 مقاًل للن�سر يف املجلة، و78 كتابًا وم�سروع كتاب   -
للن�سر �سمن اإ�سدارات املركز، كما ورد الق�سم 1348 ر�سالة، 

وجرى الرد بـ 1354 ر�سالة.
حتقيق  يف  الثالثة  التاأهيلية  الدورة  على  الق�سم  اأ�سرف   -

املخطوطات يف الفرتة 3-15 مار�س.
وحدة  �ساعر  قويل  خمدوم  موؤمتر  تنظيم  على  الق�سم  اأ�سرف   -

الرتكمان بتاريخ 19-20 نوفمرب.
كما  املخطوطات،  اأجل  ب�ست رحالت خارجية من  الق�سم  قام   -

ا�ستقبل مثل هذا العدد زيارات ر�سمية.
خارج  الثقافية  اجلهات  مع  توقيعها  جرى  التي  التفاقيات  واأما 

الإمارات وداخلها فجاءت على النحو الآتي:
البلدالجهةالرقم

الإماراتمركز ال�سارقة للوثائق والبحوث1

علكرية - الهنداأكادميية ابن �سينا2

3
املعهد الوطني للمخطوطات التابع لأكادميية 

العلوم برتكمان�ستان
تركمان�ستان

4
املعهد الوطني للمخطوطات التابع لأكادميية 

العلوم باأذربيجان
اأذربيجان

خامسًا:  قسم التراث الوطني 

يتخ�س�س ق�سم الرتاث الوطني باملو�سوعات املتعلقة بالإمارات 
والجتماعية  والأدبية  والقت�سادية  التاريخية  النواحي  كل  من 
وغريها. وي�سم الكتب اخلا�سة بالإمارات واخلليج العربي، ويقوم 
بالعديد من الأن�سطة والفعاليات التي ت�سب يف هذا الهدف. وقد 

كان من اأبرز الإجنازات خالل العام 2012 ما ياأتي: 
خالل  من  وذلك  املركز  واأن�سطة  فعاليات  يف  امل�ساركة   -
ال�ساعر  عن  :حما�سرة  وهي  الق�سم  نظمها  التي  املحا�سرات 
النوم  م�سكالت  عن  واأخرى   ،2/11 اجلمري  �سامل  الإماراتي 
3/17، وتقدمي حما�سرات يف املدار�س عن القراءة واملكتبات .
عام  من  الأول  الأ�سبوع  بداية  مع  الأ�سبوع  كتاب  نادي  اإن�ساء   -

2012 ومناق�سة ما يزيد على 40 كتابًا عن الإمارات فيه.
اإن�ساء مكتبة املناهج التعليمية يف الإمارات، ت�سم كتب املناهج   -

التعليمية احلكومية اإ�سافة اإىل دليل املعلم.
اإن�ساء مكتبة ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان : ت�سم ما كتب   -

عن ال�سيخ زايد - رحمه اهلل -.
اإ�سافة ما يزيد على 568 مادة و21 دورية و20 خريطة تخ�س   -

دولة الإمارات واخلليج العربي اإىل مكتبة الق�سم.
عدد املجلدات التي جرى اإعدادها، التي حتتوي على درا�سات   -
واأبحاث عن دولة الإمارات ماأخوذة من الكتب 3 جملدات بواقع 
درا�سة  بني   334 بواقع  جملدا   17 الدوريات  ومن  بحثا،   48

ومقال، وذلك من خالل تك�سيف 989 عدد جملة.
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النتهاء من توريق الوثائق الأمريكية والتي بلغ عدد جملداتها   -
50 جملدًا . 

خالل  من  الإماراتيني  ال�سعراء  ق�سائد  جمع  على  العمل   -
املخطوطات واملطبوعات و�سبكة الإنرتنت والق�سائد التي قيلت 
يف ال�سيد جمعة املاجد وتقدمي درا�سة مف�سلة عن املخطوطات 
ال�سعرية التي يطلبها ومقابلتها على الن�سخ الأخرى اأو املطبوعة 

والتوا�سل مع الباحثني وال�سعراء .
 444 املدجمة  والأقرا�س  الكتب  يف  زجنبار  وثائق  تك�سيف   -
جملدًا، من خالل 89 قر�سًا مدجمًا. وكذلك تك�سيف 51 عنوانا 

من كتب الوثائق للبحث عن وثائق زجنبار يف 335 جزءا.
 102 و  رو�سية،  اأطروحات  ملخ�سات  من  عنوانا   180 ترجمة   -

عنوان من كتب الوثائق الإجنليزية.
وجملد  كتاب  بني   300 نحو  املطالعة  قاعة  اإىل  الإعارة  حركة   -

بواقع 25 وحدة و�سطيًا كل �سهر.
سادسًا:  قسم  المعالجة الفنية

املواد  ا�ستالم  فيه  الذي يجري  الق�سم  الفنية هو  املعاجلة  ق�سم 
وت�سجيلها وفهر�ستها، ثم حتويلها اإىل املكان الذي ُتخزن فيه، وهو 
التي قام  واأبرز الأعمال  الق�سم املخت�س بالإهداء والتبادل.  اأي�سًا 

بها الق�سم خالل العام 2012 كانت كالآتي: 
ا�ستالم ما جمموعه 16945 عنوانًا بواقع  67696 ن�سخة.  •

على  ن�سخة   28136 بواقع  عنوانًا   4818 باإر�سال   املركز  قام   •
�سبيل الإهداء والتبادل.

قام املركز با�ستقبال 14128 عنوانًا بواقع 35076 ن�سخة على   •
�سبيل الإهداء والتبادل.

فهر�سة و ت�سنيف  14269     عنوانًا يقابلها    19036 ن�سخة.  •
تدقيق  21840      عنوانًا يقابلها   30309   ن�سخة )جملد(.  •
اإ�سافة       8318ملف ا�ستناد جديد و تعديل     5234 ملفًا.  •

اإجناز  30440   ل�سقة.  •
اأما بخ�سو�س ال�سادر والوارد فقد ا�ستلم املركز 7264 خطابًا   •
وحتديث  جهة،   2115 اإ�سافة  وجرت  خطابًا.   4665 واأ�سدر 

بيانات 1339 جهة يف قواعد البيانات.
ومن الأعمال املتميزة التي قدمها الق�سم عقد الدورة التاأهيلية   •
الو�سفية  للفهر�سة  واملعلومات  املكتبات  علم  يف  الثامنة 

واملو�سوعية من 5- 2012/2/24.
يف  اأُ�سيفت  التي  للم�سطلحات  العالقات  بناء  من  النتهاء   •
بنائها  وعالقات  امل�سطلحات  وتدقيق  املكنز،  حتديث  عملية 
وترجمتها كاملة لالإجنليزية. والنتهاء من حتميل املكنز على 
مكتبة  مع  والتن�سيق  بالتعاون  وذلك  به  خا�س  اإلكرتوين  موقع 

�سومان ومكتبة دبي العامة.
املكتبة  نظام  من  الفهر�سة  بيانات  نقل  مرحلة  من  النتهاء   •
ق�سم  مع  والتن�سيق  بالتعاون  وذلك  مارك  �سيغة  اإىل  احلايل 

تكنولوجيا املعلومات. 
سابعًا:  قسم  العالقات العامة واإلعالم

الفعاليات  من  الكثري  على  والإ�سراف  بالتنظيم  الق�سم  قام 
والأن�سطة خالل العام املا�سي، وذلك لتحقيق الروؤية التي حددها 
الباحثني. ومن  اأفئدة  اإليها  اأن يكون قبلة تهوي  لنف�سه وهو  املركز 

الأعمال التي قام بها الق�سم ما ياأتي:

الدورات

التاريخالمدربعنوان الدورةالرقم
2012/1/14مركز دبي لفن اخلط العربيفن اخلط العربي1
2012/2/25د. عبد اهلل اخلطيبدورة الذكاء العاطفي 2
2012/4/23اأ. اأحمد عثماناأ�س�س ومبادئ الأر�سيف احلكومي مع مركز ال�سارقة للوثائق والبحوث3
2012/5/12اأ. �سعيد بالليث الطنيجيدورة الع�سف الذهني 4
2012/5/20اإبراهيم الرتعاينالقيادة الفعالة والتميز املهني للموؤ�س�سات احلكومية5
2012/6/30د. ح�سن قجةتنمية وا�ستغالل الطاقات الكامنة يف العمل6
2012/9/08اأ. مروان عليدورة الإ�سعافات الأولية7
2012/10/7د. عبد القادر العداقيدورة �سفرة الت�سويق للموؤ�س�سات احلكومية8

دورة خمزن الأ�سرار - الأر�سفة الإلكرتونية 9
2012/11/11اأ. اأحمد عثمانمعر�س ال�سارقة الدويل للكتاب
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المحاضرات

التاريخالمحاِضــرالمكانعنوان المحاضرةالرقم

2012/3/4اأنور الظاهريمدر�سة ريبتون اخلا�سةحما�سرة عن املخطوطات مبنا�سبة يوم اللغة العربية 1

2012/4/16�سيخة املطرييمدر�سة لطيفة بنت حمدان بدبيالقراءة واأهميتها2

2012/4/26�سيخة املطرييمدر�سة ال�سعب بدبيالقراءة واأهميتها3

2012/4/28د. عمر عبد الكايفاملركزحما�سرة مع الكتاب4

2012/5/7�سيخة املطريياملركزكيف تبني مكتبتك اخلا�سة وتعتني بها؟5

2012/5/9اأنور الظاهرياملركز الثقايف يف الفجريةحما�سرة عن الرتميم مبنا�سبة يوم اللغة العربية6

حما�سرة عن املخدرات مبنا�سبة اليوم العاملي ملكافحة 7
2012/6/26د. عمر عبد الكايف�ساطىء املمزراملخدرات

2012/9/29د. جماهد بهجتاملركزتقنيات البحث العلمي يف الدرا�سات الإ�سالمية والإن�سانية8

2012/9/30�سيخة املطرييمدر�سة ال�سارقة اخلا�سةالقراءة واأهميتها9

2012/10/20د. عمر عبد الكايفاملركزحما�سرة الباقيات ال�ساحلات10

2012/11/22اأ. با�سل حممدمدر�سة مردف اخلا�سةالقراءة واأهميتها11

2012/12/23�سيخة املطرييحتفيظ القراآن يف جمعية دار الربالقراءة واأهميتها12

المعارض

التاريخالمكانعنوان المعرضالرقم

2012/1/5اجلن�سية والإقامة بال�سوق احلرة يف الطوارمعر�س حممد بن را�سد م�سرية عطاء1
2011/1/29راأ�س اخليمةمعر�س الكتاب براأ�س اخليمة2
2012/2/10منطقة مليحة بال�سارقةمعر�س خمطوطات �سمن القافلة الثقافية يف مليحة 3
2012/2/15مركز وزارة الثقافة وال�سباب يف اأم القيوينمعر�س ملتقى اللغة العربية4
2012/3/4مدر�سة ريبتون اخلا�سةمعر�س خمطوطات مبنا�سبة يوم اللغة العربية 5
2012/3/5مركز دبي التجاري العامليم�ساركة املركز يف معر�س التوظيف بدبي مع جمموعة جمعة املاجد6
2012/3/11حماكم دبيمعر�س الكتاب القانوين الثالث7
2012/3/29مدر�سة غرين فيلد بدبيمعر�س تراثي مبنا�سبة اليوم املفتوح يف مدر�سة غرين فيلد بدبي8

2012/4/12هيئة الفجرية لل�سياحة والآثارمعر�س حرف ومهن مبنا�سبة اليوم العاملي للرتاث9

2012/4/15متحف ال�سقور بدبيمعر�س وطني مع بلدية دبي وبرنامج وطني 10
2012/4/23ندوة الثقافة والعلوم بدبيمعر�س اأوائل املطبوعات على هام�س اليوم العاملي للكتاب11
2012/5/02ندوة الثقافة والعلوم بدبيمعر�س اأوائل الدوريات يف الإمارات مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سحافة12
2012/5/9املركز الثقايف بالفجريةمعر�س ترميم وحفظ املخطوطات الإ�سالمية13
2012/5/24منطقة حتا بدبيمعر�س القافلة الثقافية يف حتا بالتعاون مع وزارة الثقافة وال�سباب14
2012/6/14دبي مولمعر�س من بالدي الإمارات �سمن مهرجان �سيف دبي 15
2012/6/26�ساطئ املمزرخمطوطات املخدرات يف اليوم العاملي ملكافحة املخدرات بالتعاون مع �سرطة دبي16
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التاريخالمكانعنوان المعرضالرقم

2012/7/25املركز الثقايف بعجمانمعر�س املخطوطات القراآنية يف عجمان بالتعاون مع جائزة عجمان للقراآن17
2012/7/27برجمان �سنرتمعر�س املخطوطات القراآنية عرب الع�سور18

معهد التدريب والدرا�سات الق�سائية معر�س الكتاب القانوين الثالث19
2012/10/16بال�سارقة

2012/10/17جامعة عجمانمعر�س اإ�سدارات املركز يف موؤمتر التفكري الإبداعي وحتديات التعليم 20
2012/11/7مركز املعار�س بال�سارقةمعر�س ال�سارقة الدويل للكتاب21
2012/11/7جامعة الإمارات بالعنيمعر�س �سخ�سيات رائدة على هام�س موؤمتر الكتاب الإلكرتوين22
2012/11/19ندوة الثقافة والعلوم بدبيمعر�س تراث الرتكمان على هام�س موؤمتر خمدوم قويل23
2012/11/22املركز الثقايف يف اأم القيوينمعر�س املوؤ�س�سات الثقافية الثاين �سمن فعاليات اليوم الوطني 24
2012/12/2املجل�س الوطني لالإعالم يف اأبو ظبيمعر�س الحتاد يف الذكرى احلادية والأربعني لليوم الوطني25
2012/12/2كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربيةمعر�س الحتاد يف الذكرى احلادية والأربعني لليوم الوطني26
2012/12/2جمعية النه�سة الن�سائيةمعر�س الحتاد يف الذكرى احلادية والأربعني لليوم الوطني27
2012/12/2جامعة زايد بدبيمعر�س الحتاد يف الذكرى احلادية والأربعني لليوم الوطني28
2012/12/2مركز الذيد الثقايف بال�سارقةمعر�س الحتاد يف الذكرى احلادية والأربعني لليوم الوطني29
2012/12/2دائرة الأ�سغال العامة بال�سارقةمعر�س الحتاد يف الذكرى احلادية والأربعني لليوم الوطني30
2012/12/2حماكم دبيمعر�س الحتاد يف الذكرى احلادية والأربعني لليوم الوطني31
2012/12/8مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاثمعر�س الحتاد يف الذكرى احلادية والأربعني لليوم الوطني32
2012/12/17مركز دبي التجاري العامليمعر�س تراثي يف املوؤمتر واملعر�س الدويل الثالث للحفاظ على الرتاث العمراين33
2012/12/18برنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكانخمطوطات اللغة يف معر�س لغتنا ح�سارة وبناء مع برنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكان34

ثامنًا:  متفرقات الحصاد
نفذ املركز املرحلة الرابعة من اتفاقية وزارة الرتبية، من خالل اإهداء 21 مدر�سة 300 كتاب لكل مدر�سة، وزيارة هذه املدار�س.  •

ا�ستقبل املركز 194 زيارة لوفود واأ�سخا�س من داخل الدولة وخارجها.  •
تلقى املركز 6 تكرميات من موؤ�س�سات حكومية وخا�سة، على م�ساهماته املتعددة.  •

نّظم املركز حملة للتربع بالدم بتاريخ 2012/7/8.  •
ن�سر 76 خربًا �سحفيًّا يف و�سائل الإعالم املختلفة املحلية والدولية.  •

التن�سيق والتنفيذ لعقد 16 لقاء تلفزيونيًّا و6 لقاءات اإذاعية مع و�سائل الإعالم املحلية والدولية ل�ست�سافة ال�سيد جمعة املاجد وموظفي املركز.  •
اأر�سفة 435 منا�سبة خمتلفة ت�سمل الزيارات والأن�سطة والدروع وال�سهادات يف اأر�سيف ال�سور.  •

اإدخال 856 خربًا عن املركز وال�سيد جمعة املاجد يف اأر�سيف ال�سحافة بواقع 1049 �سفحة.  •
اإ�سدار ن�سرة اأخبار املركز، الأعداد )51، 52، 53، 54(.  •

media@almajidcenterforums.org  :احجز مقعدك في الدورات التخصصية المجانية لمركز جمعة الماجد للعام 2013 على
• الدورة التأهيلية التاسعة في علم المكتبات والمعلومات في الفترة من 2/21-3.

• الدورة الدولية العاشرة في ترميم المخطوطات في الفترة من 3/7-2/23.
• الدورة التأهيلية األولى في األرشفة اإللكترونية في الفترة من 3/26-24.

• الدورة التأهيلية الرابعة في تحقيق المخطوطات في الفترة من 4/11-3/30.
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التخطيط للتحول إلى األرشيف اإللكتروني

التخطيط للتحول إلى األرشيف االلكتروني

اإعداد -  اأحمد عثمان - ق�سم املكتبات

من  بالتحول  القرار  املوؤ�س�سات  من  ما  موؤ�س�سة  اتخاذ  عند 
عليها  يتعني  فاإنها  الإلكرتوين،  الأر�سيف  اإىل  التقليدي  الأر�سيف 
التحول  عملية  لإمتام  واخلطوات  الإجراءات  من  القيام مبجموعة 

وهي كالتايل : 
املرحلة الأوىل: امل�صح والدرا�صة 

من  التحول  لعملية  التخطيط  مراحل  من  الأوىل  املرحلة  وهي 
تت�سمن عملية  الإلكرتوين، وهي  الأر�سيف  اإىل  التقليدي  الأر�سيف 
اإىل  التحول  مل�سروع  جدوى  ودرا�سة  احلايل  للواقع  م�سح  اإجراء 
املراحل  تت�سمن  داخلها  يف  املرحلة  وهذه  الإلكرتوين،  الأر�سيف 

التالية : 
ح�سر املواد الأر�سيفية التقليدية.   •

حتديد نوعيات واأعداد املواد الأر�سيفية داخل املوؤ�س�سة.   •
حتديد اأ�سكال واأحجام املواد الأر�سيفية.   •

 - واأ�سود  )اأبي�س  املوجودة  الأر�سيفية  املواد  األوان  حتديد   •
األوان(.

املرحلة الثانية: مرحلة التحليل 
وهي املرحلة التي يجري فيها حتديد الأدوات والأولويات يف نظام 
الأر�سفة، واإعداد القوائم واملتطلبات التي ميكن الحتياج اإليها يف 

عمليات الأر�سفة الإلكرتونية، وهي تت�سمن ما يلي : 
حتديد الأولويات يف عمليات التحول اإىل الأر�سيف الإلكرتوين.   •
واأماكن  الأر�سيفية  للمواد  الأ�سا�سية  بالبيانات  قوائم  اإعداد   •

وجودها. 
املرحلة الثالثة: بناء اخلطة 

اخلطط  اإعداد  مرحلة  وهي 
عمليات  يف  بها  العمل  �سيجري  التي 
بها  اللتزام  يجب  والتي  الأر�سفة 
الأر�سفة  اإىل  التحول  خطوات  كل  يف 
كما  هي  اخلطط  وهذه  الإلكرتونية، 

يلي:
خطط حفظ املواد الأر�سيفية.   •

املواد  وا�ستبعاد  اإتالف  خطط   •
الأر�سيفية. 

خطط احلفظ الزمني لأ�سول املواد الأر�سيفية.   •
املرحلة الرابعة: اختيار الربجميات والأجهزة

وفيها  الإلكرتونية،  الأر�سفة  عمليات  يف  الأهم  املرحلة  وهي 
الإلكرتوين  الأر�سيف  يف  بها  �سُيعمل  التي  الأجهزة  ُتختار 
الإلكرتوين،  الأر�سيف  يف  �ست�ستخدم  التي  الربجميات  وكذلك 

وتت�سمن ما يلي :
التجهيز الآيل.   •

اختيار الربجميات وقواعد البيانات الالزمة.   •
حتديد احلقول املنا�سبة لقواعد البيانات.   •

اختيار اأدواب البحث يف نظام الأر�سفة الإلكرتونية.   •
الأر�سفة  نظام  من  املطلوبة  التقارير  وت�سميم  اإعداد   •

الإلكرتونية. 

املراجع :
. ica  1- املجل�س الدويل لالأر�سيف

2- منتدى اإدارة الوثائق الإلكرتونية الريا�س.
3- موؤمتر الأر�سفة الإلكرتونية دبي- 2
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البطاقة التعريفية
متخ�س�س يف اجليولوجيا من الوليات املتحدة الأمريكية، يعمل 
بجامعة  الأندل�سي  التاريخ  يف  ماج�ستري  طالب  البرتول،  جمال  يف 

ال�سارقة.
ما راأيك يف م�ستوى اخلدمة املقدمة يف املركز ؟

يقدم مركز جمعة املاجد ما جتده يف بقية املكتبات من امل�سادر 
ل  التي  الكتب  من  الكثري  املركز  ففي  والدار�س،  للباحث  واملراجع 
قدميا،  املطبوعة  الكتب  من  وخا�سة  الأخرى،  املكتبات  يف  توجد 
جتربتي  ومن  املوؤلفون،  لها  يتعر�س  قلما  موا�سيع  على  واملحتوية 
اخلا�سة وجدت يف املركز الكثري من العناوين التي �ساعدتني كثريا 
يف اأبحاثي ودرا�ستي، وعلى �سبيل املثال كتب ومقالت عن امل�ست�سرق 
يف  املخت�س  اللغوي  الباحث  كرات�سكوف�سكي  اإغناطيو�س  الرو�سي 
الآداب واللغة العربية املتوفى يف العام 1951م، ولقد وجدت باملركز 
مقالت وكتبًا كتبها بنف�سه واأخرى كتبها اآخرون، كان لهم الف�سل 

اأين ا�ستطعت كتابة بحثي عنه.
ما اأهم مقتنيات املركز من وجهة نظرك ؟

باخلدمة  يتميز  املركز  فاإن  والكتب  امل�سادر  اإىل  بالإ�سافة 
يف  دوما  والراغبني  املوجودين  املوظفني  قبل  من  العالية  املهنية 
الأثر يف  مل�ساعدتهم كبري  كان  فقد  املكتبة  لرواد  تقدمي خدماتهم 
الكتب،  واملقالت واملخطوطات وت�سوير  الكتب  البحث عن  ت�سهيل 
على  الكثري  ي�سهل  مما  الإنرتنت  يف  فهار�س  بوجود  املركز  ويتميز 
الكتب  وطلب  املكتبة  حمتويات  على  الطالع  يف  والدار�س  الباحث 

واملخطوطات والأبحاث.

البطاقة التعريفية
خريج  دبي،  ل�سرطة  العامة  القيادة  يف  �سرطة  رجل  اأعمل 
اأزمات  دبلوم  دبي،  �سرطة  كلية  من   2009 عام  قانون  لي�سان�س 
تخ�س�س  ماج�ستري  ر�سالة  كتابة  ب�سدد  وحاليا  الكلية،  نف�س  من 

الأزمات الأمنية.
ما راأيك يف م�ستوى اخلدمة املقدمة يف املركز ؟

املركز على م�ستوى عاٍل، خ�سو�سا  املقدمة من قبل  اخلدمات 
وهناك  والآخر،  بني احلني  ُتعقد  التي  واملعرفية  العلمية  الدورات 
اأي�سا تعاون اإيجابي كبري من قبل املوظفني خ�سو�سا العاملني يف 

املكتبة.
ما اأهم مقتنيات املركز من وجهة نظرك ؟

تزخر املكتبة واملركز عموما بكوكبة كبرية من الكتب واملراجع 

ق�سمًا  ي�سم  فاملركز  ومراجعه،  م�سادره  بتنوع  املركز  ويتميز 
اأنه  كما  امل�سادر  اأ�سول  على  الطالع  يف  للراغبني  للمخطوطات 
ومقالت  وتقارير  كتبًا  ت�سم  العربي  للخليج  مكتبة  على  يحتوي 

اأ�سلية وبعدة لغات.
لالرتقاء  تبديها  مالحظات  اأو  اقرتاحات  لديك  هل 

مب�ستوى اخلدمة ؟
اأكرب  من  واحدا  ليكون  يتطور  اأن  هو  املركز  لهذا  اأمتناه  الذي 
املراكز يف العامل، واأن يزيد من مقتنياته من املخطوطات والكتب 
والتقارير النادرة التي ي�سعب احل�سول عليها مع الرتكيز على ما 
كتب باللغة العربية. والذي اأرجوه اأن يعمل املركز على توفري ما لديه 
من كتب يف قاعة لالطالع عليها للجمهور وذلك لي�سهل احل�سول 
عليها والطالع عليها؛ لأن الو�سع احلايل واملتمثل يف طلب الكتب 
من موظفي املركز، والنتظار اإىل اأن ت�سل اإىل قاعة الطالع يهدر 
الكثري من الوقت واجلهد على املوظفني والباحثني فلو و�سعت هذه 

الكتب يف قاعة للجمهور لعمل ذلك على توفري اجلهد والوقت.

الخت�سا�سات  جل  تالم�س  تكاد  التي  والدوريات  واملجالت 
واملجالت احلياتية.

ما مدى ا�ستفادتك من مقتنيات املركز ؟
من�سوب  زيادة  يف  املكتبة  وخ�سو�سا  املركز  مقتنيات  �ساهمت 
امل�ستوى العلمي واملعريف لدي. اأي�سا هناك الكثري من الإيجابيات 
خالل  من  بكتابته  اأقوم  الذي  البحث  م�ستوى  على  انعك�ست  التي 
امل�سادر العديدة واملراجع الكثرية خا�سة املتعلقة باملجال الأمني 

منها.
لالرتقاء  تبديها  مالحظات  اأو  اقرتاحات  لديك  هل 

مب�ستوى اخلدمة ؟
على  القائمني  يوفق  اأن  وتعاىل-  -�سبحانه  اهلل  من  نرجو 
مواقف  اأكرب عدد من  توفري  تتم عملية  لو  ويا حبذا  املركز،  هذا 

ال�سيارات بالن�سبة ملراجعي املركز، ولكم جزيل ال�سكر.

من رواد المكتبة

خالد عبد الرحمن السركال

عارف مصلح محمد
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أول جريدة في الخليج

أضرم النار في روحي

واأل�����������������ق�����������������ت ع������������ل������������ّي ج������������ب������������ال الأ�������������ص������������ىودن��������������ي��������������اي �����������ص����������ّن����������ْت ع������������لَ������������ّي احل����������������روب
ال��������ع��������ذاب ط����������������وُل  ال��������ق��������ل��������َب  ي��������رح��������م  ف��������م��������ن اأدم��������������ع��������������ي ودم��������������ائ��������������ي اح�����ت�����������ص�����ىومل 

∗ ∗ ∗
ل�������������������ص���������ح���������راء ق�����������ف�����������ٍر اأج��������������������������وب ال�������ف�������اول��������������و ل��������������ذت م�������ث�������ل احل�����������م�����������ام اخل�������ج�������ول
امل��������اخم�����������ال�����������ب دن�������������ي�������������اي م���������ث���������ل ال���������������ص�������ق�������ور دون  ال��������ق��������ل��������ب  ع��������ل��������ى  اأغ����������������������������ارت 

∗ ∗ ∗
ال�����������ص�����ق�����ي�����مف������������ا م������������ن ط�������ب�������ي�������ب ي�����������������������داوي اجل����������������راح ل�������ق�������ل�������ب�������ي  دواء  م������������ن  ول 
ت������������راه �������������ص������������يٍء  اأّي  ق������������ل  ف�����������������������������داوؤك و������������ص�����������ط ال�����������������ف�����������������وؤاد م�����ق�����ي�����ماأخم�������������������������������دوُم 

∗ ∗ ∗

في البكاء

ال���������زم���������انق������������������ّرة ال���������ع���������ن وروح���������������������ي ج������������ودورخ������������ان ه��������������ذا  يف  م����������ازل����������ت  اأم  ُم�����������������تَّ 
م���������ن ب�������ك�������اء ال�����������ص�����ع�����ب ق���������د ي�����ب�����ك�����ي امل������ك������اناأي���������ه���������ا ال�������������ص������ن������دي������د ك������ي������ف الأم������������������ر ك������ان

∗ ∗ ∗
امل������ع������ت������دي������ن وج��������������������وه  يف  �������������ص������������داً  وع��������ل��������ى ال�������ب�������اغ�������ي ل������ن������ا ال�������������ص������ي������ف امل�����ك�����نك��������ن��������ت 
م���������ن ب�������ك�������اء ال�����������ص�����ع�����ب ق���������د ي�����ب�����ك�����ي امل������ك������اناأن���������������ت ج��������������ودورخ��������������ان ح������ام������ي������ن������ا الأم������������ن

∗ ∗ ∗
ب���������ص����ف����ركق�����������������در ج�����������������اء ع���������ل���������ى اأزه�����������������������������ار ع�������م�������رك اأودت  ق������������د   احل���������������زن  وري������������������اح 
ب�����غ�����رك ت�����������ص�����م�����و  ل  ال���������������ص�������ود  م���������ن ب�������ك�������اء ال�����������ص�����ع�����ب ق���������د ي�����ب�����ك�����ي امل������ك������انواجل�����������ب�����������ال  

∗ ∗ ∗
ودم����������������وع����������������ي وال��������������������ف��������������������وؤاد ام������ت������ع�������������ص������اق����������������ال خم�������������������دوم ح������ب������ي������ب������ي ق������������د م���������ص����ى
م���������ن ب�������ك�������اء ال�����������ص�����ع�����ب ق���������د ي�����ب�����ك�����ي امل������ك������انوع�������������������ا الأر����������������������������������ض غ������������ب������������ار وم���������������ص�������ى

ُولد ال�صاعر الرتكماين خمدوم قويل الفراقي عام 1724 يف قرية  Hajygowshan املطلة على �صفة نهر Etrek، وتويف يف عام 1807م 
عن عمر ناهز اأربعاً وثمانن �صنة، ووالده �صاعر م�صهور بلقبه الأدبي »اآذادي« وقد و�صل اإىل يومنا هذا من اآثار ال�صاعر اأكرث من 700 
بيت �صعري، وقرابة 10 ق�صائد �صغرة احلجم، مت  العثور على 80 باملائة منها يف املخطوطات، اأما الباقي فقد ُجمع من اأفواه ال�صعب 
الرتكماين. ، وترجم ديوانه اإىل اأكرث من 20 لغة ومنها العربية، ومن هذه الرتجمة التي طبعت اأخراً يف اأبوظبي اخرتنا هذه الأبيات. 
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