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تلك آثارهم تدل عليهم !!

كان الأثري يف ذلك ال�سباح يثري �سوؤاًل حول ما يريده امل�ستمع. فجاء 
يف  الرائدة  بال�سخ�سيات  للتعريف  فقرة  تخ�س�ض  اأن  يقرتح  ات�سال 
تاريخنا العربي والإ�سالمي من خالل �سرد ل�سريهم الذاتية وا�ستعرا�ض 
حفظتها  اأ�سماء  من  تاريخنا  يف  لنا  وكم  واأعمالهم.  اإجنازاتهم  اأهم 

ال�سطور وال�سدور، وغابت اأ�سماء اأخرى مع من غاب. 
ومل تكن امل�سادر �سحيحة يف ا�ستح�سار تلكم الأ�سماء، فلو دخلنا اأية 
اأويل  بالع�سبة  تنوء  ما  والأعالم  الرتاجم  كتب  فيها من  لوجدنا  مكتبة 
فيها  تزيد  ال�سم،  ذلك  اأخبار  نقل  يف  متفاوتة  امل�سادر  وجند  القوة. 
حينًا وتنق�ض اأحيانًا ح�سب املادة املتوفرة ممن اعتمدت عليه يف النقل. 
األي�ض  ال�سطور؟  تدونهم  ومل  ال�سدور  يف  عا�سوا  الذين  عن  فماذا 
والوجوه  الأ�سماء  تاأملنا  ولو  عنهم؟!  الكتابة  يف  نبداأ  اأن  بنا  ا  حريًّ
ح�سب  ت�سعفهم  التي   - ذاكرتهم  يف  يحملون  قربنا  لوجدناهم  حولنا 
والأحداث،  وال�سخ�سيات  والزمان  للمكان  اأوىل  ذاكرة   - ا�ستطاعتها 
بع�ض  عند  ت�ستوقفهم  التفا�سيل  وهذه  بتفا�سيلها.  يروونها  جندهم 
الأ�سماء التي كانت يف ذلك الزمان في�سريون باأيديهم بلغة اأبلغ، ت�ساعد 
ما  َمَثل  اأو  ال�سعر  من  بيت  ياأتي  ثم  هنا،  كانوا  الذين  اأولئك  و�سف  يف 
حتى تكتمل احلكاية. لكل اأمة ذاكرة، وهوؤلء هم ذاكرتنا، هم من يجب 
اأن نوليهم اهتمامنا الأكرب. كان الأ�ستاذ ال�ساعر عيا�ض يحياوي يقول: 
اإذن  فلنبداأ  الكثري".  ندون  اأن  ل�ستطعنا  حوله،  مبن  منا  كل  بداأ  "لو 

واأ�سعارًا.  فقلوبهم مليئة حكايات 
واإننا يف دولة تزخر بالتاريخ والرتاث والآثار التي تركها الأولون من 
الرتاث املادي وغري املادي، وكل هذه الآثار التي تركوها لنا ما هي اإل 
دليل ووثيقة لتاريخهم وح�سارتهم وثقافتهم .. واإنه حلري بنا اأن نقف 

على تلك الآثار ون�ساأل عن اأ�سحابها.
ولقد تف�سلت بع�ض اجلامعات - م�سكورة - بالتنبه اإىل هذا اجلانب. 
مع  رائعة  بجهود  �سراي  بن  حمد  الدكتور  قام  الإمارات  جامعة  ففي 
والدكتورة  الدولة.  رجال  لتاريخ  توثيقي  م�سروع  خالل  من  طالباته 
ال�سخ�سيات  عن  البحث  م�سروع  اأدخلت  زايد  جامعة  من  �سبان  رميا 
التي  اجلهود  بع�ض  هذه  للطالبات.  التعليمي  املنهج  �سمن  الإماراتية 
عنوا  الذين  اأ�ساتذتنا  جهود  اإىل  اإ�سافة  التعليمية،  ال�سبغة  اأخذت 
من  قدموه  ما  على  دليل  خري  الإماراتية  واملكتبة  عناية  اأميا  بالتاريخ 
موؤلفات يف هذا املجال وهناك عديد من ال�سباب الإماراتي بداأ بجهود 
مع  منهم  ننتظر  واإننا  ال�سخ�سيات.  هذه  عن  البحث  رحلة  يف  فردية 

فظ ذاكرة الوطن!! اأقرانهم اأن ي�ستمروا يف هذا العمل حتى تحُ

�شيخة املطريي

المراسالت المكتبية



دورات كبرى

 الدورة العاشرة في 
علم المكتبات والمعلومات

املكتبات  علم  يف  العا�شرة  التاأهيلية  الدورة   2014 فرباير   2 الأحد  يوم  انطلقت  املاجد  جمعة  معايل  برعاية 
واملعلومات. وهي دورة يعقدها املركز كل �شنة، وتهدف اإىل ن�شر هذا العلم املتخ�ش�ص، والذي بات و�شيلة مهمة لولوج 
ع�شر املعلومات الذي نعي�شه. حيث تهتم الدورة باإك�شاب املتدربني املهارات الالزمة للقيام باأعمالهم يف اأق�شام املكتبة 
امل�شتفيدين، كما تهتم  الفهر�شة والت�شنيف، وق�شم خدمات  التزويد وتنمية املجموعات، وق�شم  الأ�شا�شية مثل ق�شم 
باملهارات الالزمة يف الفهر�شة الو�شفية لإمتام الو�شف الببليوغرايف، والتحليل املو�شوعي للتعبري عن حمتوى الوعاء 

الفكري، ويف التدرب على ا�شتخدام ت�شنيف ديوي الع�شري، الذي ت�شتخدمه 95% من املكتبات العامة يف العامل.

من  ومتدربة  متدربا   47 ال�سنة   هذه  �سارك 
املكتبيني وممن يعمل يف م�سادر التعلم وغريها من 
الأعمال ذات العالقة من جهات عديدة منها املناطق 
التعليمية يف دبي وال�سارقة وراأ�ض اخليمة واأم القيوين 
والفجرية، و�سرطة دبي، ومركز الفجرية لالإح�ساء، 
روؤيتي،  وجمعية  والبحوث،  للوثائق  ال�سارقة  ومركز 
ومكتبة ال�سارقة العامة، وهيئة دبي لل�سوؤون الإ�سالمية 

والعمل اخلريي.
ويف حفل اخلتام األقى �سعادة جمعة املاجد كلمة 
تناول فيها اأهمية الكتاب والثقافة والقراءة، واأثنى 
فيها على املتدربني الذين مثلوا دليال ملمو�سا على 

اأن القراءة ما زالت بخري يف وطننا، واأن الهتمام مب�سادر 
به، خ�سو�سا  ويعتني  يقوم  الوطن من  اأبناء  له من  الثقافة 
على  حر�سهن  الدورة  هذه  خالل  من  ظهر  حيث  الن�ساء، 

ال�ستفادة والإفادة، وبذل اجلهد لالرتقاء بامل�ستوى الثقايف.
كما �سارك يف حفل اخلتام ال�ساعر الكبري كرمي العراقي، 
يف  املاجد  جمعة  ال�سيد  دور  على  بالثناء  كلمته  بداأ  الذي 
الهتمام بالقراءة والكتاب والثقافة، ثم األقى ق�سيدة: اآه كم 

اأ�ستاق اأيام اأبي ... ، واأتبعها ق�سيدة: اأقول �سكرا للذي بنى �سياج 
املدر�سة ، اأقول �سكرا للذي يزرع فيها نرج�سة.

وقد قام الأ�ستاذ خمي�ض النقبي من منطقة الفجرية التعليمية 
ونيابة عن املتدربني بتكرمي ال�سيد جمعة املاجد بدرع تذكاري 

مبنا�سبة الدورة، وكرم اأي�سا القائمني على الدورة.
على  ال�سهادات  املاجد  جمعة  ال�سيد  وزع  احلفل  ختام  ويف 

املتدربني.
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دورات كبرى

الدورة الخامسة في تحقيق المخطوطات
انطلقت يوم ال�شبت 29 مار�ص فعاليات الدورة التاأهيلية اخلام�شة يف حتقيق املخطوطات مب�شاركة وا�شعة من 

عدة دول �شملت الإمارات و�شلطنة عمان، وال�شعودية، والكويت، وم�شر، واجلزائر، واملغرب.
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بداأ حفل الفتتاح بتالوة عطرة من اآيات الذكر احلكيم، ثم 
كلمة للدكتور عمر عبد الكايف امل�ست�سار الثقايف جلمعة املاجد، 
والتي اأ�ساد فيها باحل�سور وما تكبدوه من عناء للم�ساركة يف 
هذه الدورة العلمية، كما اأ�سار اإىل حال اأوروبا قبل األف �سنة 
وحال احل�سارة الإ�سالمية يف ذلك الوقت، وحث احل�سور على 

اأهمية املخطوطات واحلفاظ عليها واإظهارها للنا�ض.
كما األقى الدكتور عز الدين بن زغيبة امل�سرف العلمي للدورة 
كلمة بني فيها دور املركز يف جمع املخطوطات واحلفاظ عليها، 

وال�سعاب التي يتكبدها للمحافظة على هذا الرتاث العظيم.
املطريي  �سيخة  لل�ساعرة  بق�سيدة  الفتتاح  حفل  وختم 
اأعراب عزة، قالت يف   : اإليها بعنوان  عن املخطوطة واحلنني 

مطلعها:
�����س����ل����م����وا م��������������ررمت  اإن  ع�����������زة  اأع�������������������راب 

وق�������������ف�������������وا ف�������ك�������ل�������ي اأع���������������������ن ت���������ت����������أمل
خم����ط����وط����ت����ي ل������ي������اي ك�����ح�����ل ع���ي���ون���ه����

ح�����������ر، راأي����������������ت احل�����������ر ك������ي������ف ي����ن����ع����م؟
تاريخية  ملحة  بعنوان:  الدورة  من  الأوىل  املحا�سرة  بداأت 
الدين بن زغيبة، بني فيها مفهوم  للدكتور عز  عن املخطوط 
الرتاث واأق�سامه، والرتاث العلمي، واأهمية الرتاث املخطوط، 

و�سفر العلماء للبحث عنه يف مكتبات العامل.
 55 بلغ  الدورة  يف  امل�ساركني  عدد  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

م�ساركًا وم�ساركة، ومتتد من 29 مار�ض اإىل 10 اإبريل 2014.
واأما املحا�سرات التي قدمت فيها فهي :

ملحة تاريخية عن املخطوط، مناهج التحقيق وو�سع اخلطة 
جمع  املحقق،  والن�ض  املوؤلف  درا�سة  كيفية  املعلومات،  وجمع 
والأقوال،  الن�سو�ض  وتخريج  الن�ض  �سبط  واملقابلة،  الن�سخ 
يف  والت�سحيح  والت�سويب  والرموز  احلوا�سي  مع  التعامل 
الن�ض، و�سع الفهار�ض وترتيبها، تقيق الن�سو�ض ال�سعرية، 
فهر�سة املخطوطات وت�سنيفها، تخريج الن�سو�ض احلديثية، 

توثيق الن�سو�ض التاريخية. 
ثم اجلانب العملي ، ومتثل يف التدرب على تقيق خمطوط 
)الحتفال بالأطفال( لالإمام ال�سيوطي، وقد جرى العمل على 

اأربع ن�سخ خمطوطة منه.
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وفود دبلوماسية

ا�ستقبل ال�سيد جمعة املاجد  يوم الأحد 16 فرباير 2014 
�سيونغدو اآن، قن�سل عام جمهورية كوريا اجلنوبية يف دبي 
والوفد املرافق، وتباحث معه يف العديد من الق�سايا ذات 
باملركز  اإعجابه  القن�سل  اأبدى  وقد  امل�سرتك.  الهتمام 

واملكانة الثقافية املرموقة التي و�سل اإليها.

ا�ستقبل ال�سيد جمعة املاجد  يوم الثنني  17 فرباير2014م، 
الثقافة  واملعلومات ملكتب  الثقافة  اأوزدمري، ملحق  م�سطفى 
وال�سياحة لدى القن�سلية الرتكية العامة يف دبي، وقد جتول 
ال�سيف يف اأرجاء املركز، واأهدى ال�سيد جمعة املاجد ن�سخة 

م�سورة من املخطوطات الرتكية. 

القنصل الصيني يزور المركز

الملحق الثقافي التركيقنصل كوريا الجنوبية

جمعة  مركز  رئي�ض  املاجد،  جمعة  �سعادة  ا�ستقبل 
املاجد للثقافة والرتاث  يوم الأحد 2014/3/9، تانغ وي 
يف  معه  وتباحث  دبي،  يف  ال�سيني  العام  القن�سل  بني، 

العديد من الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك .
وقام القن�سل والوفد املرافق بجولة مو�سعة يف اأرجاء 
املركز واأق�سامه، وقف خاللها على خدمة الباحثني، وزار 
والوثائق  الدرا�سات  يحوي  الذي  الوطني  الرتاث  ق�سم 
وا�ستوقفته  العربي،  اخلليج  مبنطقة  اخلا�سة  وال�سور 
عن  مف�سل  ل�سرح  وا�ستمع  اللوؤلوؤ،  مغا�سات  خريطة 

فيها  يغو�سون  النا�ض  كان  التي  والأماكن  اخلريطة  هذه 
اإليها. كما  اللوؤلوؤ، والأعماق التي كانوا ي�سلون  للبحث عن 
تتحول  الذي  الرقمي  باملعمل  املركز  بتجربة  اإعجابه  اأبدى 
والتخزين  احلفظ  ل�سهولة  رقمية  �سور  اإىل  الأوراق  فيها 

وال�سرتجاع.
من  اأكرث  توي  املركز  مكتبة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
فيها  والتقاليد  والعادات  وتاريخها  ال�سني  عن  كتاب   600

قانون  اأقدمها كتاب  ولعل من  املو�سوعات،  وغري ذلك من 
والدة  مدر�سة  مطبعة  يف  1906م،  �سنة  املطبوع  ال�سني 
خانكدي؛  توجني  تاأليف  من  وهو  بالقاهرة،  الأول  عبا�ض 

ال�سامي. الطرابل�سي  الع�سلي  بقلم �سعيد  مرتجما 

املركز  جهود  ال�سيني  القن�سل  ثمن  الزيارة  نهاية  ويف 
الإن�ساين،  الرتاث  حفظ  يف  املاجد  جمعة  ال�سيد  وجهود 

واخلدمات املتميزة التي يقدمها املركز للباحثني.
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تكريم

كرم معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، وزير الثقافة 
وال�سباب وتنمية املجتمع مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، 
من   73 عن  يزيد  ما  �سمن  الرابع  ال�سركاء  ملتقى  يف  وذلك 
ال�سركاء الإ�سرتاتيجيني والرعاة واملوردين من القطاعني العام 
تقديرا  وذلك  الوزارة؛  ومبادرات  مل�ساريع  الداعمني  واخلا�ض 

مل�ساهمتهم البارزة يف تقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية للوزارة.
اأقيم حفل التكرمي يوم الأربعاء 15 يناير 2014م، بفندق اأبراج 
نيابة عن  التكرمي  ت�سلمت  اأبو ظبي. وقد  "جمريا" يف  التاد 

املركز الأ�ستاذة �سيخة املطريي، رئي�سة ق�سم الرتاث الوطني.
بداأ احلفل بعر�ض فيلم وثائقي عن اأهم املبادرات والفعاليات 
جرى  التي  املجتمع  وتنمية  وال�سباب  الثقافة  بوزارة  اخلا�سة 
تنفيذها العام املا�سي، تاله كلمة معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 

اآل نهيان، وزير الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع.
وياأتي تكرمي املركز يف ملتقى ال�سركاء و�سام فخر واعتزاز، 
الزمان،  من  عقدين  جتاوزت  التي  م�سريته  يف  قدما  للم�سي 
ويجدر بنا اأن نلقي ال�سوء على اأهم الإجنازات والفعاليات التي 

خالل  املركز  اأقامها 
املن�سرم 2013م،  العام 
باأوراق عمل  �سارك  فقد 
دولية  موؤمترات   3 يف 
بلجيكا،  يف  اأقيمت 
واإيران.  وتركمان�ستان، 
حما�سرة   15 نّظم  كما 
غفري  جلمهور  متنوعة 
املدار�ض  طالب  من 

واجلامعات والباحثني واملهتمني. ونظم اأي�سا 15 دورة تدريبية 
احلكومية  اجلهات  من  املتدربني  مئات  ح�سرها  عمل  وور�سة 
واخلا�سة، كما نظم 20 معر�سا تراثيا يف خمتلف اإمارات الدولة، 
واملدار�ض  اجلامعات  من  �سخ�ض  األف  من  اأكرث  املركز  وزار 
والوفود الر�سمية التي تاأتي من خارج الدولة، وح�سل املركز يف 
العام املا�سي على 7 تكرميات من عدة جهات حكومية مثل هيئة 

دبي للثقافة والفنون، و�سرطة دبي، وغريهما.

نظم مركز وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع باأم القيوين يوم الثالثاء 
18 مار�ض 2014م مبقره ملتقى ال�سركاء الإ�سرتاتيجيني ال�سنوي الذي كرم فيه 

ال�سركاء تقديرا جلهودهم املتميزة يف �سبيل دعم اخلطة الإ�سرتاتيجية للوزارة.
باأم  احلكومية  اجلهات  عن  وممثلون  مديرون  ح�سره  الذي   - امللتقى  بداأ 
فيها  توجه  الثقايف،  املركز  بو ع�سيبة، مدير  بكلمة عبد اهلل علي  القيوين - 
يف  وتعاونهم  وتفانيهم  ال�سركاء  قبل  من  والعطاء  البذل  على  والثناء  بال�سكر 

تقدمي الدعم وامل�ساندة للمركز الثقايف باأم القيوين.
ثم قام بوع�سيبة بتكرمي مركز جمعة املاجد، حيث ا�ستلم التكرمي ال�سيد 

اأنور الظاهري.
والفعاليات  الأن�سطة  من  العديد  يف  املاجد  جمعة  مركز  �سارك  وقد  هذا، 
التي تقيمها وزارة الثقافة يف اأم القيوين، منها: امل�ساركة يف احتفال اأم القيوين 
بالقد�ض عا�سمة الثقافة العربية  �سنة 2009، وامللتقى الأول لأمناء املكتبات يف اأم 
القيوين �سنة 2010، وملتقى املوؤ�س�سات الثقافية �سنة 2011، وملتقى اللغة العربية 

يف عدة �سنوات، وكذلك التعاون يف جمال الدورات التدريبية وور�ض العمل.

�سمن امل�ساهمة يف تدريب الكوادر الوطنية، وتهيئتهم ل�سوق 
 2 ي��وم  املركز  ق��ام  التعليمية،  املوؤ�س�سات  مع  والتعاون  العمل، 
برنامج  اأنهت  التي  دينا عبد اهلل  الطالبة  بتكرمي  يناير2014م 
على  ال��ت��درب  على  ا�ستمل  وال��ذي  امل��رك��ز،  يف  العملي  التدريب 
�سهر  مل��دة  وا�ستمر  ال��دوري��ات،  وتك�سيف  امل�سادر  يف  البحث 
ون�سف. وقد عربت الطالبة دينا عن امتنانها و�سكرها للمركز 
ورئي�سه ال�سيد جمعة املاجد الذي وّفر لها هذه الفر�سة للتعرف 
على علم املكتبات، وطرق التعامل مع امل�سادر املختلفة من الكتب 

والدوريات والوثائق وغريها. 

تكريم المتدرباتملتقى الشركاء بأم القيوين

تكريم المركز في ملتقى الشركاء الرابع لوزارة الثقافة
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وفد مهرجان الشارقة للشعر العربي

الدويل  للتعاون  الياباين  التاد  من  وفد  املركز  زار 
الثقايف والرتاثي يف طوكيو، يوم الثالثاء 28 يناير 2014م، 
تاألف الوفد من الباحث اأول ما�ساتو كاتو ، والباحثة كيوكو 
كو�سونوكي، والباحثة ري هارادا، الذين يعملون يف املعهد 
كما  طوكيو،  يف  الثقافية  اخل�سائ�ض  يف  للبحوث  القومي 

اأنهم اأع�ساء يف التاد.

�سناعة  مو�سوع  يف  التباحث  الزيارة  من  الهدف  كان 
يف  امل�ستقبلي  والتعاون  عليه،  املحافظة  وطرق  الورق 

ذلك.  
يف  معه  وتباحث  املاجد  جمعة  ال�سيد  الوفد  التقى  وقد 
بني  املمكنة  امل�ستقبلية  التعاون  وطرق  الثقافية  ال�سوؤون 
اأن�سطة  ي�سم  كتيبا  واأهدى  الياباين،  والتاد  املركز 
بالدكتور  الوفد  اجتمع  كما  املاجد،  جمعة  لل�سيد  التاد 
ب�سام الداغ�ستاين، رئي�ض ق�سم الرتميم، وتباحث معه يف 
مو�سوع ترميم الأوراق و�سناعتها وطرق املعاجلة املتبعة يف 
مركز جمعة املاجد، وقام بجولة يف اأق�سام املركز املتعددة.

ومن اجلدير بالذكر اأن التاد الياباين للتعاون الدويل 
يف الثقافة والرتاث قد تاأ�س�ض �سنة 2006م، كجهة متعددة 
الرتاث،  على  املحافظة  يف  الدويل  للتعاون  التخ�س�سات 
ويديره املعهد القومي للبحوث يف طوكيو. و�سارك اأع�ساوؤه 

يف العديد من امل�ساريع الثقافية حول العامل.

بافتتاح  2014م  يناير   5 الأحد  يوم  ال�سارقة  اأ�سرقت 
ع�سو  القا�سمي  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال�سعر  ملهرجان  ال�سارقة  حاكم  لالتاد  الأعلى  املجل�ض 
من  �سعراء  فيه  و�سارك  ع�سرة.  الثانية  دورته  يف  العربي 

13 دولة عربية.
ويف يوم اخلمي�ض 9 يناير 2014م اأ�سرق املركز بزيارة 
بيت  راأ�سهم مدير  املهرجان، على  امل�ساركني يف  وفد من 
الدبي،  وال�ساعرة �سباح  الربيكي،  ال�ساعر حممد  ال�سعر 
يون�ض،  هم�سة  وال�ساعرة  ال�ساعدي،  عارف  وال�ساعر 

وال�ساعر اأمني ال�سحات.
واأق�سامه  املركز  عن  مف�سال  عر�سا  الوفد  �ساهد 
معار�سه  يف  وجتول  للباحثني،  يقدمها  التي  واخلدمات 

التي تو�سح جوانب احلياة يف الإمارات قدميا، كما اطلع 
على املكتبات اخلا�سة التي يتميز بها املركز، ومنها مكتبة 
ال�سعر التي توي ما يزيد على 14 األف عنوان متخ�س�ض 

يف دواوين ال�سعر العربي.

 وفد  االتحاد الياباني للتعاون الدولي في الثقافة والتراث
HCIC-Heritage 



57

وفود ثقافية

القد�ض،  والآداب يف  والفنون  للثقافة  الن�سا�سيبي  اإ�سعاف  دار  مبعوثة عن 
قامت ال�سيدة دعاء عبد اهلل قر�ض مديرة املكتبات بزيارة ملركز جمعة املاجد. 
التقت خاللها بال�سيد جمعة املاجد رئي�ض املركز، وذلك لبحث �سبل التعاون 

الثقايف بني املركز ودار اإ�سعاف الن�سا�سيبي.
وقد قامت ال�سيدة دعاء بجولة يف املركز ركزت خاللها على جتربة املعمل 
الأوراق  الرقمي، حيث ق�ست فيه �ساعات عدة لالطالع على طريقة تويل 
اإىل �سور رقمية، ت�ساعد على توفري احلجم و�سرعة الو�سول للباحثني باأ�سكال 

تنا�سب الع�سر الإلكرتوين الذي نعي�سه. 
ومما يجدر ذكره اأن مبنى الدار كان عبارة عن ق�سر بناه حممد اإ�سعاف 
عثمان الن�سا�سيبي عام 1922، وكانت عدة عائالت مقد�سية قد اتخذت من 
ق�سورها يف ذلك احلي منتديات اأدبية اإّبان الحتالل الربيطاين، وت�سم الدار 

مكتبة توي العديد  من الكتب واملخطوطات من ذخائر العرب.
وكان من جملة من دخلوا الق�سر من اأهل بالد ال�سام احلاج اأمني احل�سيني 
وال�سيخ ح�سام الدين جار اهلل واإبراهيم طوقان وعبد الكرمي الكرمي وخليل 
ال�سكاكيني و�سكيب اأر�سالن وخليل مردم وحممد كرد علي وخري الدين الزركلي 

تعاون ثقافي مع دار إسعاف النشاشيبي للثقافة والفنون واآلداب
وتقي الدين ال�سلح و�سعد اهلل اجلابري وب�سارة اخلوري. ودخله من اأهل العراق 
اأحمد ال�سايف النجفي ومعروف الر�سايف وجميل الزهاوي؛ ومن اأهل م�سر 
عبد الوهاب عزام واأحمد ح�سن الزيات واإبراهيم املازين واأحمد زكي وعبد 
الرحمن اجلديلي وتوفيق دياب وحممد عبد الوهاب ومكرم عبيد؛ ومن اأهل 

الهند مولنا �سوكت علي.

زار امل��رك��ز ي��وم الأرب��ع��اء 5 ف��رباي��ر 2014 وف��د م��ن ط��الب اجلامعة 
الأمريكية يف الإم��ارات، على راأ�سهم الدكتور جنيب عبد الوهاب، اأ�ستاذ 
ال�سريعة،  ق�سم  رئي�ض  حممد،  كمال  اأ�سعد  والدكتور  والقانون،  ال�سريعة 

والدكتور حممد العرمان، نائب عميد كلية القانون.
املركز،  تاريخ  ح��ول  كلمة  واألقى  بالوفد،  املاجد  جمعة  ال�سيد  التقى 
وفكرة اإن�سائه، والأهداف التي ي�سعى اإىل تقيقها من خالله. واأجاب عن 
ت�ساوؤلت الطالب حول التطورات التي ميكن اأن ي�سل اإليها املركز، كما وجه 
بع�ض الن�سائح للطالب للتاأكيد على م�ساركتهم الفاعلة يف املجتمع وتمل 
جعلت  التي  احلكيمة  القيادة  حول  واللتفاف  الوطن،  جتاه  م�سوؤولياتهم 

املواطن اأوًل وثانيا وثالثًا.
وجتول الوفد يف اأق�سام املركز، واطلعوا على اخلدمة املقدمة للباحثني، 
وعلى بع�ض نوادر املقتنيات يف املركز، وقد وجه الدكتور جنيب �سكره اإىل 
الطالب  جتربة  اإىل  اأ�ساف  ال��ذي  اللقاء  هذا  على  املاجد  جمعة  ال�سيد 

العديد من الفوائد التي تنفعهم يف حياتهم العملية م�ستقباًل.

وفد طالب الجامعة األمريكية في اإلمارات

وفد جائزة سلطان العويس يزور المركز 

�سلطان  جائزة  من  وف��دا  املركز  رئي�ض  املاجد  جمعة  �سعادة  ا�ستقبل 
الثقافة  وزي��ر  نائبة  الوفد  �سم   ،2014 مار�ض   12 الأربعاء  يوم  العوي�ض 
اليمني هدى اأبالن، وهي من اللجنة ال�ست�سارية للجائزة، وال�ساعر حممد 
اإبراهيم اأبو �سنة، من م�سر، الفائز بجائزة �سلطان العوي�ض يف الدورة 

اأبو عف�ض من  نزيه  ال�ساعر  ال�سعر منا�سفة مع  الثالثة ع�سرة عن حقل 
�سوريا، ومن اللجنة املنظمة الدكتور مر�سل العجمي، من جامعة الكويت، 
والأ�ستاذ حم�سن �سليمان، روائي وقا�ض من الإم��ارات، والدكتورة زهور 
اأي�سا  كرام، اأكادميية وروائية وناقدة من �سيوف اجلائزة، و�سم الوفد 

ال�ساعر عبد اهلل الهدية، والأ�ستاذ نا�سر ال�سركال.
بداأ الوفد جولته بعر�ض فيلم عن املركز يبني اأق�سامه والأعمال التي 
يقوم بها، ثم توجه اإىل ق�سم الرتاث الوطني حيث اأبدوا اإعجابهم مبقتنياته 
خ�سو�سا الأر�سيف الربيطاين الذي يتعلق بتاريخ منطقة اخلليج، وال�سور 

القدمية التي تبني �سعوبة احلياة وب�ساطتها يف املا�سي.
ثم التقى الوفد ب�سعادة جمعة املاجد وجرى نقا�ض حول ق�سايا الثقافة 
يف الوطن العربي، وتدث �سعادة جمعة املاجد عن تاريخ املركز وبداياته 
والأ�سباب التي دعت اإىل اإن�سائه، كما جرى احلديث عن و�سع املخطوطات 
يف العامل العربي، واملوؤ�س�سات التي تقوم بحفظها وترميمها. وال�سعوبات 

التي واجهها املركز للقيام مب�ساريع حفظ وترميم وت�سوير املخطوطات. 
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الإدارة  وامل��راأة، يف  الطفل  اإدارة حقوق  وفد من  املركز  زار 
العامة حلقوق الإن�سان ب�سرطة دبي، تاألف من الأ�ستاذة فاطمة 
فرباير   6 اخلمي�ض  يوم  وذلك  جمعة،  علي  والوكيل  البلو�سي، 

2014م. 
كان الهدف من الزيارة بحث �سبل التعاون الثقايف بني املركز 
واإدارة حقوق الطفل واملراأة. قام الوفد بزيارة اأق�سام املركز، 
املوؤ�س�سات  مع  امل�ستمر  وتعاونه  املركز  بدور  اإعجابهم  واأب��دوا 
اخل��ربات  تبادل  على  التفاهم  وج��رى  واخلا�سة.  احلكومية 

واملحا�سرات والدورات بني املركز والإدارة.
ومن اجلدير بالذكر اأن اإدارة حقوق الطفل واملراأة اأحُن�سئت 
الإن�سان  حلقوق  العامة  ل���الإدارة  التنظيمي  الهيكل  �سمن 

قوام  تعترب  التي  الفئات  هذه  لأهمية  وذل��ك  2011؛  عام  يف 
وامل�ستقرة.  الناجحة  الأ�سرة 

وفد إدارة حقوق الطفل والمرأة

الإدارة  الثالثاء 25 فرباير 2014م وفد من  زار املركز يوم 
العامة لأمن الهيئات واملن�ساآت والطوارئ يف �سرطة دبي. تاألف 
الوفد من رئي�سة ق�سم التخطيط الإ�سرتاتيجي مها املزروعي، 

الب�سرية،  املوارد  تاأهيل  �سعبة  رئي�ض  الظاهري،  علي  والرقيب 
الإ�سرتاتيجي،  التخطيط  من�سق  الب�سارة،  عامر  والعريف 

و�سرطي اأول ن�سوان علي، من�سق اجلودة يف ال�سوؤون الإدارية.
يف  ثقايف  تفاهم  مذكرة  لتوقيع  التمهيد  اإىل  الزيارة  تهدف 
من  املقتنيات  وتنمية  واملحا�سرات،  والدورات  التدريب  جمال 
لأمن  العامة  والإدارة  املركز  ي�سدرها  التي  والدوريات  الكتب 

الهيئات واملن�ساآت.
قام الوفد بزيارة اأق�سام املركز، واطلع على معر�ض م�سرية 
كتاب  مثل  النادرة  املقتنيات  من  العديد  ي�سم  ال��ذي  العطاء 
و�سف م�سر، وم�سحف منقو�ض على قطع زجاجية، وخمطوط 

يف الأدب يعود للقرن الثامن الهجري.

اإدارة  م��ن  وف��د  م��ار���ض 2014  الث��ن��ني 17  ي��وم  امل��رك��ز  زار 
التخطيط الإ�سرتاتيجي يف هيئة الطرق واملوا�سالت، تاألف من 

الأ�ستاذة �سارة اإ�سحاق، والأ�ستاذ وليد همام.
الدائمة  املعار�ض  اإقامة  يف  املركز  جتربة  على  الوفد  اطلع 
التي تو�سح �سورة احلياة القدمية يف الإمارات، كما اطلع على 
الأر�سيف الربيطاين خ�سو�سا ما يتعلق منه بتاريخ املوا�سالت 

يف اإمارة دبي.

وفد اإلدارة العامة ألمن الهيئات والمنشآت والطوارئ

وفد هيئة الطرق والمواصالت
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الإدارة  وفد من  مار�ض 4102   91 الأربعاء  يوم  املركز  زار 
العامة لالإقامة و�سوؤون الأجانب، تاألف الوفد من املالزم اأول 
�سعود  وامل��الزم  واملتابعة،  التن�سيق  ق�سم  من  ال�سريف،  علي 
والتعاون  العالقات  تعزيز  اإىل  ال��زي��ارة  تهدف  الطنيجي. 
الثقايف بني املركز والإدارة العامة، حيث جرى التعاون م�سبقا 
يف العديد من الأن�سطة والفعاليات التي تخدم املجتمع املحلي، 
الدورات  واإقامة  الوطنية،  املنا�سبات  املعار�ض يف  اإقامة  مثل 
واطلع  املركز  اأق�سام  يف  الوفد  العمل.جتول  وور�ض  التدريبية 

على طريقة �سري العمل واخلدمات التي يقدمها للباحثني.
بتكرمي  ال�سريف  علي  اأول  امل��الزم  قام  الزيارة  ختام  ويف 

لالإقامة  العامة  الإدارة  من  تذكاري  ودرع  ب�سهادة  املركز 
و�سوؤون الأجانب.

زار املركز يوم الثالثاء 
وفد  2014م  يناير   21
الطبية  دب��ي  مدينة  من 
التنفيذي  املدير  برئا�سة 
م��روان  �سعادة  للمدينة 
عابدين، والدكتور عامر 
���س��ري��ف. اط���ل���ع ال��وف��د 
وزار  املركز  اأق�سام  على 
العطاء  م�سرية  معر�ض 
الذي يوثق م�سرية ال�سيد 
يف  وجهده  املاجد  جمعة 
مع  التعاون  لبنات  بناء 

العامل، كما ي�سم �سيئا من  الثقافية يف  املوؤ�س�سات  العديد من 
مقتنيات املركز النادرة. كما زار الوفد ق�سم املكتبات اخلا�سة، 

واملعمل الرقمي، وق�سم خدمات الباحثني.
التعاون  �سبل  يف  معه  وتباحث  املاجد  جمعة  بال�سيد  والتقى 
درع��ا  امل��اج��د  جمعة  لل�سيد  عابدين  وق���دم  الأب��ح��اث،  ح��ول 
تذكاريا تعبريا عن ال�سكر والتقدير للتعاون البناء بني املركز 
ومدينة دبي الطبية، حيث قام املركز يف وقت �سابق بالتعاون 
لإن�ساء معر�ض للعلماء امل�سلمني يف املدينة، كما قدم كتابا عن 
جممع حممد بن را�سد الأكادميي الطبي، وهو جممع اأكادميي 

ويت�سمن  متخ�س�ض، 
م��ك��ت��وم  اآل  م���ك���ت���ب���ة 
ال��ط��ب��ي��ة، وك��ل��ي��ة دب��ي 
ومركز  الأ�سنان  لطب 
خ��ل��ف اأح��م��د احل��ب��ت��ور 
ل��ل��م��ح��اك��اة ال��ط��ب��ي��ة، 
اأن�سئ من اأجلها  والذي 
التعليم  ج��ودة  ت�سني 
الرعاية  ب��رام��ج  وب��ل��وغ 

ال�سحي���ة لأعلى م�ستوى يف دبي والإمارات العربية املتحدة. 

9

 وفد اإلدارة العامة 
لإلقامة وشؤون األجانب
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اللقاء  فعاليات  يف   2014/2/5 الأرب��ع��اء  يوم  املركز   �سارك 
الك�سفي الدويل ال�ساد�ض يف ال�سارقة والذي اأقيم برعاية كرمية 
من �سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�ض 
الأعلى حاكم ال�سارقة، تت �سعار )�سدوا الرحال لعا�سمة الثقافة 
الإ�سالمية( ، ال�سارقة 2014 مب�ساركة عدد من اجلهات احلكومية 

واخلا�سة من خمتلف الإمارات ومن خارجها .  
متثلت م�ساركة املركز بعر�ض جمموعة من امل�ساحف املخطوطة 
القدمية، وخمطوطات متنوعة متعلقة بعلوم القراآن، فكان هناك 

مناذج مل�ساحف من القرن اخلام�ض الهجري اإىل القرن احلادي 
اإ�سدارات املركز من  اآخر  اإىل عر�ض  بالإ�سافة  الهجري،  ع�سر 
الكتب، وتعريف اجلمهور بدور املركز يف حفظ وترميم و�سيانة 

تلك املخطوطات الرتاثية.
من  كتابني  القا�سمي  الدكتور  ال�سيخ  باإهداء  املركز  قام  وقد 
الت�سريح واجلراحة يف احل�سارة  اإ�سدارات املركز، وهما كتاب 

الإ�سالمية وكتاب زراعة النخيل واإنتاج التمور يف الوطن العربي.

�سارك املركز يوم الثنني 24 فرباير يف ملتقى اللغة العربية ال�سابع الذي 
اأقامه مركز اأم القيوين الثقايف بح�سور مديري الدوائر املحلية واملوؤ�س�سات 
التادية، اإ�سافة اإىل 150 طالبا وطالبة من مدار�ض منطقة اأم القيوين 
التعليمية احتفاء بيوم اللغة العربية، حيث اأكد فيه �سعادة عبد اهلل بوع�سيبة 
بها  والرتقاء  العربية  باللغة  الهتمام  �سرورة  على  الثقايف  املركز  مدير 
ظل  يف  الوطنية  الهوية  على  املحافظة  اأج��ل  من  الأج��ي��ال  عند  ومتكينها 
التحديات التي تواجهها باعتبارها املرتكز الأول لتنمية الهوية الوطنية يف 

املجتمع.
متثلت م�ساركة املركز يف جمموعة من �سور املخطوطات الأدبية، منها 
�سورة ل�سرح لمية العرب لل�سنفرى، و�سورة ل�سرح األفية ابن مالك يف النحو 
ن�سخت �سنة 1191ه�، و�سورة من تخمي�ض بردة البو�سريي، و�سورة للمقامة 

الزبيدية من مقامات احلريري، وكذلك ن�سخة من ديوان ابن العليف.
برتاثنا  اجلمهور  تعريف  اإىل  امل�ساركة  هذه  خالل  من  املركز  ويهدف 
العربي والأدب��ي، واإط��الع الطالب والباحثني على جزء ب�سيط من كنوزنا 
املخطوطة، والتي تنت�سر اأ�سولها يف مكتبات العامل. كما تاأتي هذه امل�ساركة 
تطبيقا عمليا ملبادرة )بالعربي( التي اأطلقتها موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل 
مكتوم، وهي فر�سة رائعة للتذكري باأجماد اللغة العربية التي يجب علينا 
جميعا املحافظة عليها، واإي�سالها اإىل الأجيال، خ�سو�سا يف زمان الف�ساء 

الإلكرتوين.
ويف ختام امللتقى قام �سعادة عبد اهلل بوع�سيبة بتكرمي املركز، مثمنا 
جهود ال�سيد جمعة املاجد يف دعم الثقافة واللغة العربية من خالل الأن�سطة 

والفعاليات التي ي�سارك فيها املركز يف منا�سبات عديدة. 

معرض اللقاء الكشفي الدولي السادس 

معرض ملتقى اللغة العربية

لقطة من خمطوط �سرح األفية ابن م�لك يف النحو
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الثقافية  ال��ق��واف��ل  م��ب��ادرة  فعاليات  يف  امل��رك��ز  ���س��ارك 
وال�سباب  الثقافة  وزارة  تنظمها  والتي  اأمانة(،  )جمتمعنا 
وتنمية املجتمع يف منطقة )قدفع( بالفجرية، وانطلقت تلك 
يوم  اإىل  وا�ستمرت   ،2014/3/20 اخلمي�ض  يوم  الفعاليات 

اجلمعة 2014/3/21.
الكتب  من  اإ���س��دارات��ه  عر�ض  يف  املركز  م�ساركة  متثلت 
اإىل  بالإ�سافة  املركز،  واأخبار  وال��رتاث  الثقافة  اآفاق  وجملة 
عر�ض جمموعة من املخطوطات العلمية التي يحر�ض املركز 
على اقتنائها وتوفريها للباحثني. كما عر�ض املركز جتربته يف 
ترميم املخطوطات من خالل مناذج ملخطوطات قبل الرتميم 

وبعده.
وقام املركز بتوزيع بع�ض الهدايا والإ�سدارات من الكتب 
يف  الثانية  للمرة  املركز  وي�سارك  اجلمهور.  على  واملجالت 

مبادرة القوافل الثقافية، حيث كانت امل�ساركة الأوىل يف حتا.
ويهدف املركز من خالل هذه امل�ساركات اإىل تفعيل دوره 
الثقايف على م�ستوى الدولة يف جميع الإم��ارات، ويف خمتلف 

الأن�سطة الثقافية واملجتمعية.

�سارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث  يوم الثنني املوافق  
2014/3/31 يف القافلة الثقافية التي اأقيمت يف منطقة "الغيل" 
والإع��الم يف  الثقافة  دائ��رة  اإدارة  قبل  والتي نظمت من  بكلباء، 
املنطقة ال�سرقية بح�سور �سعادة هالل حممد عبد اهلل النقبي، 
ال�سويجي،  حممد  و�سعادة  كلباء،  مبدينة  البلدي  املجل�ض  رئي�ض 

مدير اإدارة دائرة الثقافة والإعالم يف املنطقة ال�سرقية.
املخطوطات  من  جمموعة  عر�ض  يف  املركز  م�ساركة  متثلت 
القراآنية، ن�سخ بع�سها �سنة 692ه�،  و�سنة  705ه�، و�سنة 898ه� 
الأدبية  املخطوطات  بع�ض  عر�ض  اإىل  بالإ�سافة  ،و�سنة 945ه���. 

مثل املقامة الزبيدية ، وهي من مقامات احلريري، وتخمي�ض نادر 
ر�ست لوحة من اأحد  لربدة البو�سريي. ومن خمطوطات النحو عحُ
اأحد �سروح لمية  األفية ابن مالك. ومن ال�سعر لوحة من  �سروح 

العرب لل�سنفرى.
وتاأتي م�ساركة املركز يف هذه القوافل للو�سول اإىل جميع اأنحاء 
للمحافظة  بها  والتعريف  املخطوطات،  ثقافة  ون�سر  الإم���ارات، 
على  املركز  يحر�ض  حيث  الوطنية،  وهويتنا  ولغتنا  تراثنا  على 
تنويع م�ساركاته، والتعاون مع جميع املوؤ�س�سات الوطنية التي تعنى 

بالثقافة والرتاث.

 مشاركة المركز في 
القوافل الثقافية بقدفع

معرض قافلة "الغيل" الثقافية بكلباء

معارض
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دورات ومحاضرات

نظم املركز يوم ال�سبت 25 يناير دورة يف املرا�سالت املكتبية 
والإدارية، قدمها الأ�ستاذ خالد امل�سكري، احلا�سل على جائزة 
اأف�سل كتاب اإماراتي يف معر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب 2011، 

وعنوانه: الدليل العملي للمرا�سالت يف الأعمال.
اأهم الأفكار التي طرحها امل�سكري يف هذه الدورة  كان من 
تهيئة وترتيب املرا�سالت املكتبية والإدارية، واخلطوات املهمة يف 
جمال الكتابة عرب الربيد الإلكرتوين مما ي�سهل العمل عرب هذا 
النوع من املرا�سالت،كما تناول بع�ض الأخطاء التي يقع فيها 
املوظفون، وكيفية تاليف هذه الأخطاء، وذلك عرب طريقة )قبل 

وبعد( حتى يعرف امل�ساركون هذه الأخطاء وكيفية عالجها. 

لت�سهيل كثري  ي�سري  ب�سكل  امل�سكري مناذج جاهزة  ثم ذكر 
الجتماعات  ترتيب  مثل  العمل  داخل  الإدارية  العمليات  من 
واملواعيد، وحتى العتذار عنها، ومناذج لأفكار تتعلق بالر�سائل 
فعلى  واملتكررة،  باملوظفني  اخلا�سة  بالظروف  املرتبطة 
�سبيل املثال طلب عالوة مادية لأحد املوظفني نظرًا حلاجات 
اجتماعية معينة، اأو النتقال من ق�سم اإىل اآخر لأ�سباب معينة 

ت�ستدعي هذا النتقال.
لتكون  �سممت  فقد  املتنوع،  بح�سورها  الدورة  متيزت  وقد 
الأعمال،  ورجال  اجلامعات،  وخريجي  للطالب،  عمليا  دليال 
لت�ساعد  احلكومية،  وغري  احلكومية  املوؤ�س�سات  يف  واملوظفني 
على تعلم كتابة الر�سائل بطريقة �سل�سلة ودقيقة، ل �سيما يف 

اأيامنا التي �ساقت بها الأوقات، واحتجنا فيها اإىل الخت�سار.
ومن اجلدير بالذكر اأن الدورة ح�سرها 29 متدربا ومتدربة، 
من جهات حكومية وخا�سة، وقدمت باللغة الإجنليزية. واملركز 
كعادته ينظم مثل هذه الدورات املجانية خدمة للمجتمع املحلي، 

واإثراء للحراك الثقايف املتميز.

دورة في المراسالت المكتبية واإلدارية

)�سكرًا  �سعار  وتت  املدر�سية،  للمكتبات  الثقايف  الأ�سبوع  �سمن 
خليفة فاأبناوؤك على دربك ي�سريون(، �سارك املركز مبحا�سرة عنوانها 
)رحلة الكتاب(. �سارك يف تقدميها الأ�ستاذ با�سل اأبو �سعيد، والأ�ستاذة 
�سيخة املطريي، وذلك يف مدر�سة عتبة بن غزوان للتعليم الأ�سا�سي، 

يوم الثالثاء 11 مار�ض 2014م.
ثم  الكتابة،  قبل  النا�ض  بني  التوا�سل  بطرق  املحا�سرة  بداأت 
تطرقت اإىل تاريخ الكتابة، واأول ما عرف منها مثل الكتابة امل�سمارية 
وورق  الرق  مثل  ذلك  يف  ا�ستخدمت  التي  والأدوات  والهريوغليفية، 
اإىل ما هو عليه  الكتاب  اأن و�سل  اإىل  والأوراق  القلم  الربدي، وتطور 

اليوم من الأ�سكال احلديثة الورقية والرقمية.

كما حث املحا�سر الطالب على اأهمية القراءة، و�سرورة جعلها عادة 
يومية يف حياتنا. ويف نهاية املحا�سرة �سكرت مديرة املدر�سة امل�ساركني 
وقدمت لهم �سهادات التقدير، وخ�ست املركز بدرع تذكاري تقديرًا 

للجهود املبذولة يف ن�سر ثقافة القراءة والكتاب بني اأبنائنا الطلبة.

رحلة الكتاب
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والأ�ستاذ  اأحمد عثمان،  الأ�ستاذ  تاألف من  قام وفد من املركز، 
اأنور الظاهري بزيارة علمية للمركز الوطني للوثائق والبحوث يف اأبو 
ظبي، يوم الأحد 9 مار�ض 2014م، بهدف الطالع على جتربتهم يف 
اأر�سفة  جم��ال 
وطرق  الوثائق 
ال����ت����خ����زي����ن 
ال�����������ورق�����������ي 

والإلكرتوين.
ق���������ام���������ت 
الأ�ستاذة مرمي 
امل��������زروع��������ي 
ب���ا����س���ت���ق���ب���ال 

الوفد، واأطلعتهم على فلم يو�سح م�سرية املركز الوطني والأعمال 
ل��الإم��ارات  تاريخية  �سور  على  ال��وف��د  اطلع  كما  بها،  يقوم  التي 
و�سيوخها، والوثائق الربيطانية املتعلقة باملنطقة، وزار قاعة املراجع. 
يف  الفني  اخلبري  ب��وح��رات،  �سفيان  بال�سيد  الوفد  اجتمع  كما 
والأ�ساليب  الوطني  املركز  طريقة  وا�ستعر�ض  الأر�سيف،  اإدارة 
احلديثة املتبعة يف الأر�سفة الإلكرتونية، وخطة املركز يف ن�سر ثقافة  

الأر�سيف، وتدريب املوؤ�س�سات احلكومية.
والتقى الوفد اأي�سا باخلبري وامل�ست�سار عبد الكرمي بجاجة، وجرى 
نقا�ض عام حول اأهمية الأر�سيف، ودوره يف بناء ال�سيا�سات امل�ستقبلية 

للموؤ�س�سات باأنواعها.
ويف ختام الزيارة �سكر الوفد القائمني على املركز الوطني للوثائق 
والبحوث، وعلى جهودهم الكبرية يف املحافظة على التاريخ والرتاث.

نظم مركز جمعة املاجد للمرة اخلام�سة حملة ملوظفيه للتربع 
بالدم بالتعاون مع مركز خدمات نقل الدم والأبحاث التابع لوزارة 
يناير.   15 الأربعاء  يوم  موتورز،  كيا  ورعاية  بال�سارقة  ال�سحة 
ويهدف املركز من خالل هذه احلملة اإىل اأن  يكون التربع بالدم 
ثقافة را�سخة يف املجتمع، وعادة من العادات احلميدة التي ت�سهم 
بالدم  املتربعني  �سحة  على  وتافظ  الآخرين،  حياة  اإنقاذ  يف 
اأي�سًا، نظرا للفوائد ال�سحية العديدة التي يحققها التربع بالدم.

ال�سابقة،  باحلمالت  مقارنة  الأكرب  هي  امل�ساركة  هذه  وكانت 
فقد بلغ عدد امل�ساركني 59 متربعا، وكان الإقبال كبريًا.

ومن اجلدير بالذكر اأنه جرى اختيار الإمارات �سمن اأف�سل 5 
دول يف العامل  قدمت مناذج م�سرفة يف جمال خدمات نقل الدم ، 

يف اجتماع منظمة ال�سحة العاملية يف جنيف  2010 وذلك  لتميز 
خدمات نقل الدم يف وزارة ال�سحة يف دعم برامج منظمة ال�سحة 

العاملية والتربع بالدم الطوعي .

اأبو ظبي  قناة  يبث على  الذي   - الدار  �سباح  برنامج  ا�ست�ساف 
ر�ض على الهواء مبا�سرة،  الإمارات- مركز جمعة املاجد يف لقاء عحُ
وذلك يوم الأحد 30 مار�ض 2014، �سارك يف اللقاء كل من الأ�ستاذة 
با�سل  والأ�ستاذ  الوطنية،  الثقافة  ق�سم  رئي�سة  املطريي،  �سيخة 

حممد، م�سوؤول الإعالم باملركز.
وقد كان اللقاء فر�سة رائعة للتعريف باملركز من جوانبه املتعددة، 
ي�سعى  التي  الأهداف  عن  احلديث  جرى  حيث  املتنوعة،  واأن�سطته 

املركز اإىل تقيقها، و�سبب ن�ساأته، واخلدمات التي تقدم للباحثني، 
والر�سائل  والدوريات  واملخطوطات  الكتب  من  املركز  ومقتنيات 
اجلامعية، وغريها. كما تناول اللقاء اآخر اإ�سدارات املركز، والعدد 
املركز  جتربة  عر�ض  مع  والرتاث،  الثقافة  اآفاق  جملة  من  الأخري 
الرتميم  اأجهزة  و�سور  الرتميم،  فن  كتيب  خالل  من  الرتميم  يف 

امل�ستخدمة باملركز.
ومن اجلدير بالذكر اأن برنامج �سباح الدار يقدم للجمهور اآخر 
و�سحافة  اأخبار  من  املختلفة  املجالت  يف  الأخبار  واأهم  واأحدث 
اإىل  بالإ�سافة   ، املرورية  واحلالة  الطق�ض،  واأحوال  وعاملية،  حملية 

تغطيات مبا�سرة لكافة الأحداث والفعاليات  بالإمارات ال�سبع.
بالقناة،  اخلا�ض  الإلكرتوين  املوقع  على  احللقة  متابعة  وميكن 

وهي احللقة رقم 105 من الربنامج، على الرابط:
www.adtv.ae/sabahaldar/1-105/

زيارة علمية للمركز الوطني للوثائق والبحوث

تنظيم حملة للتبرع بالدم

صباح الدار يستضيف المركز على الهواء مباشرة

متفرقات
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د. يو�سف بن �سعيد اآل اإبراهيم، من كلية ال�سريعة 
والدرا�سات الإ�سالمية يف جدة 2014-1-27

زيارات

اإبراهيم �سويدان، رئي�ض اإدارة ال�سوؤون املوؤ�س�سية 
لبنك الإمارات دبي الوطني 2014-1-13

وفد اإيطايل من ماجيك تور برئا�سة مرمي مازيز 
2014-1-12

 مدر�سة �سلمى بنت قي�ض - دبا احل�سن 
2014-3-4

اأنطونيا بور�سارا، باحثة من كندا 
2014-1-18

 مدر�سة �سلمى الأن�سارية - دبي
2014-3-3

الدكتور اإلهي جوا�سي، من اإيران
2014-1-8 

الدكتور ح�سام عمر، ع�سو هيئة التدري�ض يف كليات 
التقنية العليا 2014-1-28
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زيارات

 وفد من مركز الإميان الثقايف الهندي 
برئا�سة ليكاث علي 2014-1-12

زيارة اخلطاطني الدوليني امل�ساركني 
يف ندوة حروف عربية  2014-2-25

 ال�سيد فالح الكبي�سي 
2014-2-1 

د.عبد الوهاب حممد ،د.حمجوب عمر، د.الطاهر 
حممد، من جامعة م�سراته -ليبيا 2014-2-27

ح�سني زعطوط، وعبد املجيد عي�ساين، باحثان من 
جامعة قا�سدي مرباح - اجلزائر 2014-2-26

د.م�سطفى اأبو �سعالة، من جامعة م�سراته - ليبيا 
2014-2-20

الدكتور علي الريامي، من جامعة ال�سلطان قابو�ض  
2014-2-6

 مارلني مورجننت - الق�ساء الربيطاين
2014-3-12
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 طالبات مدر�سة ال�سروق اخلا�سة - دبي
2014-3-13 

زيارات

 طالبات مدر�سة املهارات احلديثة يف دبي
2014-2-23

 وفد املوؤ�س�سات احلكومية يف اأفغان�ستان، 
برئا�سة �سيد عبد احلكيم 2014-3-23

 طالبات املدر�سة الأهلية اخلريية بعجمان مع ال�سيد 
جمعة املاجد، وال�سيد خالد البناي، من الكويت 2014-3-25

 حممد ر�سيد بن علي بوغزالة 
من جامعة الوادي -اجلزائر2014-2-16

 عروة عبد الرحمن الأن�ساري، من ال�سعودية
2014-2-18 

فيليب ليغرون وزوجته، من جامعة لوزان-�سوي�سرا 
2014-2-18

 عبد اهلل  العتيبي، وعبد املح�سن ال�ساعدي، 
باحثان من مكة املكرمة 2014-2-19
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زيارات

وفد من طالب معهد ال�سيخ را�سد بن �سعيد 
الإ�سالمي 2014-2-10

د.حممد ب�ساري ، اأمني عام مركز ابن �سينا للعلوم 
الإن�سانية - باري�ض 2014-3-11

ح�سان ال�سريقي، من هيئة الوثائق واملحفوظات 
الوطنية - �سلطنة عمان2014-3-16

د.جمعة ح�سني، د.غامن قدوري، من جامعة تكريت - د.عبدالقادر 
ال�سعدي ود.فايز طه، من جامعة ال�سارقة 2014-3-1

د. عفيفة خروبي، د. و�سيلة خلفي، من كلية العلوم 
الإ�سالمية باجلزائر 2014-3-23

 طالب املدر�سة الأهلية اخلريية- عجمان 
2014-3-23

 الدكتور �سالح بن �سعيد عومار، من جامعة 
الأمري عبدالقادر - اجلزائر 2014-3-19

 د.حممد ح�سني، من اجلامعة الأ�سمرية - ليبيا
2014-3-4 
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األوائل الحديثية المئة
أوائل مئة كتاب من كتب الحديث النبوي 

الشريف
باألسانيد المتصلة إلى مؤلفيها، والتعريف 

بمضامينها، وأهم ما خدمت به

تاأليف: عبد اهلل بن حممد الأرمكي
اأ�شرف عليه وراجعه ف�شيلة ال�شيخ الدكتور عبد ال�شميع 

ابن حممد الأني�ص
النا�شر: دار الفتح - عّمان

الطبعة الأوىل، 1435 هـ - 2014م
عدد ال�شفحات : 416 �شفحة

ال�سريف،  احلديث  كتب  من   )101( اأوائ��ل  الكتاب  هذا  يجمع 
من  املتاأخرون  ثون  املحدِّ عليه  ا�سطلح  ما  هنا  بالأوائل  واملق�سود 
اأو  كتابًا  اأربعني  تبلغ  يختارونها،  كتب  من  الأوائ��ل  الأحاديث  اإيراد 
ما-  ل�سبب  منها  الأول  يوردون غري احلديث  تنق�ض-وقد  اأو  تزيد 

باأ�سمائها  احل��دي��ث  ط��ال��ب  لتعريف 
وطرف من اأحاديثها. 

على  ال��ك��ت��ب  بع�ض  اأوائ�����ل  وق�����راءة 
رف  عحُ مناولة  عنه  �سائره  وتلقي  ال�سيخ 
واأما  الهجرة،  من  اخلام�ض  القرن  يف 
فلم  الفنون،  من  ا  فنًّ باعتباره  ظهوره 
يعرف قبل القرن العا�سر من الهجرة. 
الكتب  التمهيد  يف  امل��وؤل��ف  ذك��ر  وق��د 
التاأليف  واأ�سباب  الأوائ��ل،  يف  امل�سنفة 

و�سروط  امل��وؤاخ��ذات،  م��ن  عليها  وم��ا  الفوائد  م��ن  لها  وم��ا  فيها، 
الإجازة، كما ذكر الأ�سانيد املت�سلة اإىل موؤلفي هذه الكتب.

احلديث  ولطالب  عموما،  العلم  لطالب  نافعا  الكتاب  هذا  ويعد 
و�سنده،  احلديثي،  بالكتاب  تعريفًا  فيه  يجد  حيث  خ�سو�سا، 
وتقيقاته،  وطبعاته،  عنه،  العلماء  واأق���وال  فيه،  املوؤلف  ومنهج 
ومن  �سروح،  له  ك��ان  اإن  و�سراحه  خدمته،  التي  الأخ��رى  والكتب 
اعتنى مب�سائله، اأو معلقاته، وعدد اأحاديثه، وغري ذلك من الفوائد 

العظيمة.

 الموهوب
بين المنهاج الدراسي ومهنة المستقبل

تاأليف: �شماح ن�شاأت احلميدي
النا�شر: مركز ديبونو لتعليم التفكري- عّمان

الطبعة الأوىل، 2014م
عدد ال�شفحات : 136 �شفحة

والفرق  املوهوب  مفهوم  بتو�سيح  الكتاب  من  الأول  الف�سل  بداأ 
وج��ود  ون�سبة  امل��وه��وب،  و�سمات  وخ�سائ�ض  امل��ب��دع،  وب��ني  بينه 
للموهوبني  امل�ستقبل  مهنة  اختيار  وم�سكلة  واملبدعني،  املوهوبني 
التعليم من )مباذا  اأهداف  وتطوير  الدرا�سية،  املناهج  من خالل 

نفكر؟( اإىل هدف )كيف نفكر؟(.
واأ�س�ض  الدرا�سي  املنهاج  عن  املوؤلفة  تدثت  الثاين  الف�سل  يف 
التعليمية،  والأن�سطة  الكتب  حمتوى  ت�سمل:  التي  وعنا�سره  بنائه، 
واملعلم واأ�ساليب تدري�سه، والإدارة والبيئة التعليمية، ونظام التقومي 

وتقدير الدرجات، مع بيان اأثرها يف اختيار مهنة امل�ستقبل.
واأما الف�سل الثالث فجاء فيه بيان مفهوم اختيار مهنة امل�ستقبل، 
والعوامل  ملهنته،  الفرد  اختيار  ومبادئ  بذلك،  الهتمام  و�سبب 

املوؤثرة يف ذلك، وعالقة املرحلة الثانوية 
باختيار مهنة امل�ستقبل، ومهارات مهمة 
للطلبة لختيار مهنة امل�ستقبل الأن�سب، 
مثل مهارات القرن احلادي والع�سرين 
واتخاذ  التوا�سل  مهارات  ت�سمل  التي 
ال���ق���رار وح���ل امل�����س��ك��الت، وال��ت��ف��ك��ري 
الناقد، والتفكري الإبداعي وغريها من 
 16 عن  املوؤلفة  تدثت  كما  املهارات. 
التي  العظماء  عقل  ع��ادات  من  ع��ادة 

منها: املثابرة، والتاأين والتحكم بالتهور، والإ�سغاء بتفهم، ومرونة 
تم الف�سل  التفكري، والتفكري ما وراء املعريف، والدقة، وغريها. وخحُ
باحلديث عن الذكاء العاطفي، ومكوناته ومقارنة بينه وبني الذكاء 

الأكادميي، ثم عر�ض اأمثلة لأنظمة التعليم.
ويف الف�سل الرابع والأخري عر�ست املوؤلفة بع�ض املقايي�ض املهنية 
مثل مقيا�ض هولند لقيا�ض امليول املهنية، ومقيا�ض كرايت�ض لن�سج 

الجتاه املهني، وقائمة التف�سيالت املهنية، واأخريا التو�سيات.
وال�����س��ور  التو�سيحية  ال��ر���س��وم  م��ن  ب��ال��ك��ث��ري  ال��ك��ت��اب  مت��ي��ز 
واملخططات، التي ت�ساعد على تو�سيح امل�سمون، واإي�سال الفكرة 

باأ�سلوب ب�سيط مميز.
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معجم مصطلحات الَعروض والقافية

تاأليف: د. عمر عتيق
النا�شر: دار اأ�شامة للن�شر والتوزيع - عّمان

الطبعة الأوىل، 1435 هـ - 2014م
عدد ال�شفحات : 336 �شفحة

يج�سد الكتاب الدر�ض العرو�سي املعا�سر يف ثالثة م�سارات 
التعريف  يقت�سي  ال���ذي  امل��در���س��ي  امل�سار  الأول:  متكاملة؛ 
باأبجديات علم العرو�ض والقافية من حيث التعريف والتمثيل. 
والثاين: م�سار املرحلة اجلامعية الذي يعتني بالتعريف والتمثيل 
والتعليل والربط والتفريق وال�ستنتاج. والثالث: م�سار الدرا�سات 
العليا الذي يهتم بالدرا�سة الراأ�سية للق�سايا العرو�سية. جمع 
الَعرو�ض  بعلم  اخلا�سة  امل�سطلحات  من   121 الكتاب  ه��ذا 
باملعنى  املوؤلف  ا�ستهلها  الهجاء.  والقافية، مرتبة على حروف 
امل�سطلح  معنى  رب��ط  بهدف  للم�سطلح  )املعجمي(  اللغوي 
ال�سطالحي،  املعنى  يو�سح  ثم  والبيئي.  الجتماعي  بال�سياق 
اإن وجد، كما يدعمه بالأمثلة التي تبينه.  ويذكر اخلالف فيه 
وجعل يف نهايته جدول للم�سطلحات التي اختلف العرو�سيون 

يف تعريفها، وجدول للم�سطلحات 
تعليل  يف  العرو�سيون  اختلف  التي 
للم�سطلحات  وج��دول  ت�سميتها، 
امل��ت�����س��اب��ه��ة يف دلل��ت��ه��ا، وج���دول 
موقع  يف  املختلفة  للم�سطلحات 

احلرف املحذوف.
نبذة من الكتاب...

»ال������س�����ت�����دع�����اء )ال���ق���اف���ي���ة 
معنى  ي��ت��م  حينما  امل�����س��ت��دع��اة(، 

كلمة  اإقحام  اإىل  ال�ساعر  يلجاأ  وقافيته،  وزنه  قبل متام  البيت 
لإمتام الوزن وروي القافية، فتاأتي الكلمة املقحمة اأو امل�ستدعاة 
التي  القوايف  �سنان: من  ابن  يقول  ال��دليل.  �سياقها  نافرة يف 
جاءت ح�سوًا لأجل حرف الروي من معنى يخت�ض به، قول اأبي 

عدي القر�سي:
ووقيت احلتوف من وارث وا               ٍل واأبق�ك �س�حل� رب هوِد

ول  وتعاىل: رب هود معنى،  تبارك  الباري  ت�سمية  فلي�ض يف 
وجه لذلك اإل اأن الق�سيدة دالية، واإل فهو رب نوح وهود وكل 

اأحد، وهذا كثري يف الأ�سعار ال�سعيفة«.

مناهج المحدثين
للقرون  التاريخية  ال��رواي��ات  نقد  ف��ي 

الثالثة األولى

ال�شهرزوري  اجلــاف  اأمــني  اإبراهيم  الدكتور  تاأليف: 
البغدادي

النا�شر: دار القلم - دبي
الطبعة الأوىل، 1435 هـ - 2014م

عدد الأجزاء: 2 ، وعدد ال�شفحات : 818

اأ�سل الكتاب اأطروحة جامعية نوق�ست يف جمل�ض معهد التاريخ 
العربي يف بغداد، ونال بها املوؤلف درجة الدكتوراه بامتياز يف نقد 
التاريخ والرتاث واحل�سارة الإ�سالمية وفق منهج املحدثني، واأ�ساف 
اإليها بع�سا من مناهج الأ�سوليني، ومناهج الأئمة الفقهاء الكبار، 
فيما يخدم طرق الرواية التاريخية للقرون الهجرية الثالثة الأوىل، 
عندهم،  النقد  وط��رق  امل�سلمني،  املوؤرخني  مناهج  اإىل  بالإ�سافة 
و�سيء من مناهج امل�ست�سرقني وكبار نقاد املنهج التاريخي من غري 

كتابة  يف  يفيد  ق��د  مم��ا  امل�سلمني، 
التاريخ الإ�سالمي. وكانت الأطروحة 
اأكرب من حجم الكتاب احلايل، حيث 
حذف املوؤلف منها ف�سال كامال لكي 
املقدمة  �سماه:  اآخ��ر  كتابا  ت�سبح 
�سياغة  واإع����ادة  لكتابة  ال�سغرى 

التاريخ الإ�سالمي.
والكتاب مق�سم اإىل �سبعة ف�سول، 

كما ياأتي:
اأثر علم احلديث يف  الأول:  الف�سل 

املنهج التاريخي.
الف�سل الثاين: اأحوال الراوي والرواية.

الف�سل الثالث: الو�سع والو�سع التاريخي.
الف�سل الرابع: اجلرح والتعديل.

الف�سل اخلام�ض: العلل.
الف�سل ال�ساد�ض: التعار�ض والرتجيح.

الف�سل ال�سابع: تطبيقات اأخرى.
با�شل حممد - العالقات العامة والإعالم
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َغي���رٌة  فيها  ن�سيطة،  حركًة  املا�سية  الأ�سهر  �سهدت 
بقائها  على  وحر�ٌض  بها،  وِبرٌّ  العربية،  اللغة  على 
وتطورها، نه�ست بها و�سائلحُ الإعالم يف دولة الإمارات 
ِقدت موؤمترات، ودارت حوارات،  اإْذ عحُ املتحدة؛  العربية 
ر�سدًا  الف�ساء  وقنوات  واملجالت  ال�سحف  ر�سدتها 
بعدما  لغتهم  الغيارى على  نفو�ض  الأمَل يف  َبَعَث  دقيقًا، 
هّددتها اللغات الأخرى عامة، والإنكليزية خا�سة تهديدًا 

خطريًا، ل جتوز مهادنته اأو جتاهله!!

وعلى الرغم من اأن �سوت احلق كان َجْهَوِريًّا يف هذه 
َخوِّف  تحُ اأن  اأ�سوات خافتة، تاول  معت  �سحُ احلركة، فقد 
بالتعقيد  وترميها  العربية،  اللغة  �سعوبة  من  الطالب 
اإىل  ح�سنة-  الدعاة  نية  تكون  –وقد  وتدعو  واجلمود، 
غري  باللغات  اأ�سوًة  الإعراب  حركات  من  التخفف 

املحُ�ْع�َرَبة، كالعربية والإنكليزية.

فاجلاهل  جهل،  عن  �سادرة  الدعوة  هذه  كانت  اإذا 
موتور،  فالعامل  علم،  عن  �سادرة  كانت  واإْن  معذور، 
اأْوىل على كّل حال. فْل�َتحِم�ل هذه الدعوة  وح�سن الظنِّ 
اإىل التي�سري  على حممل التي�سري، وْلتطلْب من الداعني 
روا ومل  روا، وب�سَّ روا ومل يع�سِّ تقدمَي الأدلة، على اأنهم ي�سَّ
ينفروا، ورّغبوا الطالب يف لغتهم الأم بعدما اأزالوا منها 

�ح�ْسرج بها َل�َهواتهم الغ�سة!! اأ�سواك احلركات التي تحُ

احلركات  اإن  فيقولون:  احلركات  بهذه  املتعلقون  اأّما 
احلروف  تمله  ل  ما  املعاين  من  تملحُ  الإعرابية 
تعني  ل  والر�سم  النطق  يف  �سوؤولتها  واإن  والكلمات، 
، اأو  تفاهتها يف الدللة، فتغيريحُ احلركة من فتح اإىل �سمٍّ
من فتح اإىل �سكون، اأو من �سم اإىل ك�سر قد يقلبحُ املعنى 
راأ�سًا على عقب، فيجعل الربيَء مذنبًا، واملوؤمَن كافرًا. 

حركات اللغة العربية
دالالت فكرية، ال أنغام صوتية!!

حركات اللغة العربية

ولهذا يجبحُ احلفاظ على احلركات للحفاظ على التالوؤم 
بني التفكري والتعبري، ثم للتغلب على م�سكالت التقدمي 

والتاأخري، والأمثلة تثبتحُ خطورة امل�ساألة.

هما،  اأحدحُ يّدعيه  دْين  يف  قا�ٍض  اإىل  رجالن  تقا�سى 
خ�سمَك؟  عاِء  ادِّ يف  تقول  ما  اأنكر:  ملن  القا�سي  فقال 
القا�سي:  فقال  حق.  عليَّ  الالم-  –ب�سم  هحُ  مالحُ فقال: 
فقد  ْم،  قحُ القا�سي:  فقال  نعْم،  قال:  الإعراب؟  اأتعرف 
األزمتك املاَل. ولو قال املتهم: ما َله –بفتح الالم- لترّباأ 
من الدْين؛ لأن الفتحة جتعل معنى اجلملة: لي�ض له علّي 

حق.

واأخطر من ذلك تغيري حركة من حركات الإعراب يف 
اآيٍة من كتاب اهلل. �سمع اأعرابيٌّ قارئًا يقراأ: "واأذاٌن من 
اأن اهلل بريء  النا�ض يوم احلج الأكرب  اإىل  اهلل ور�سوِله 
الثانية(،  )ر�سوله  لم  بك�سر  ور�سوله"  امل�سركني  من 
الذي برئ منه اهلل. فقيل  الر�سوِل  اأبراأ من  واأنا  فقال: 
بريء  اهلل  "اأن  ال�سحيحة  والقراءة   ، القارئحُ غلط  له: 
من امل�سركني ور�سولحُه" ب�سم الالم، فرتاجع وقال على 
اهلل  منه  برئ  مّما  اأبراأ  واأنا  عليها:  طر  فحُ التي  الفطرة 
ور�سولحُه. فكيف يدعو دعاة التي�سري اإىل اإلغاء احلركات، 

وقد نقلت ال�سمةحُ الأعرابيَّ من الناِر اإىل اجلنة؟!!

فيعجز  القارَئ،  يحُرِبكحُ  قد  الإعراب  حركاِت  واإ�سقاطحُ 
احلركات  هذه  لأن  ببع�ض؛  بع�سه  الكالم  ربط  عن 
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اأركان اجلمل والرتاكيب بع�سها  �سوابط وروابط، ت�سد 
اإىل بع�ض، فاإذا اأحُلغيْت وقع القارئ يف حرية، وخا�سة يف 

اجلمل التي وقع فيها تقدمي وتاأخري.

وفحوى ذلك اأن للغات غري املعربة كالإنكليزية اأن�ساقًا 
تنتظمحُ مفرداتها يف جمل قيا�سية، فهي تقدم املبتداأ على 
اخلرب، والفاعَل على املفعول. اأّما العربية فال تلتزم هذا 
اأن يقدم اخلرب على املبتداأ،  التن�سيق، بل تتيححُ للمتكلم 
ا�سمها،  على  كان  وخرب  والفاعل،  الفعل  على  واملفعول 
واحلاَل على �ساحبها. وحركات الإعراب تتكّفل باإعطاء 

كلِّ لفظ هويته، فيزول اللب�ض.

اللحن  يجعل  فادح،  خطاأ  اإىل  اللتبا�ض  اأف�سى  ورمبا 
يخ�سى  "اإمنا  تعاىل:  قوله  تقراأ  اأن  وح�ْسبحُك  كالكفر، 
الناجم  اخلطاأ  اأن  تدرَك  " ،كي  العلماءحُ عباده  من  الل�َه 
كبرية  يف  القارَئ  يوقعحُ  الإعراب  حركات  اإ�سقاط  عن 
بالتن�سيق  واأَخذَت  احلركات،  اأَْلغيَت  فاإذا  الكبائر.  من 
املتبع يف اللغات غري املعربة، جعلَت لفظ اجلاللة فاعاًل 
ترتكب  وحينئذ  ِره.  لتاأَخُّ مفعوًل  العلماء  ولفَظ  ِمه،  لَتَقدُّ
فكيف  العلماء،  من  يخافحُ  الل�َه  جعلت  لأنك  الكبرية؛ 
خلق؟!  مّمن  عباده  على  القاهر  القادر  اخلالق  يخاف 
اإذن ل بد من اإعادة الإعراب ون�سب لفظ اجلاللة لكي 

ت�ستقيم اجلملة.

–اأي  ال�سرف  حركات  اأن  اإىل  الظنُّ  بك  يذهنبَّ  ول 
واأخفُّ  �ساأنًا،  اأَْهونحُ  واأوا�سطها-  الكلمات  اأوائل  حركات 
وزنًا من حركات الإعراب. فقد نّوه ب�ساأنها ووزنها اللغويُّ 
"وللعرب  اأحمدحُ بن فار�ض )ت 395ه�(، فقال:  النحوي 
بني  باحلركات  قون  يفرِّ فهم  لغريهم،  لي�ض  ما  يف ذلك 
يحُفتح  التي  لالآلة  امليم  بك�سر  )ِمْفتح(  يقولون:  املعاين. 

بها، )وَمْفتح( بفتح امليم ملو�سع الفتح".

األفاظًا  فار�ض  ابن  كالم  اإىل  ت�سيف  اأن  وت�ستطيع 
كثرية تتبدل معانيها بتبديل حركاتها ال�سرفية كاملعلوم 
)اأَ�َسد  والإفراد واجلمع يف  ِتب(،  وكحُ )َكَتب  واملجهول يف 

َعلَّم(، ولو وقف  َعلِّم ومحُ واأحُ�ْسد(، والفاعل واملفعول يف )محُ
الأمر عند الدللة على هذه الفروق املتقاربة لهان الأمر، 

وخفَّ اخلْطبحُ الناجم عن اإلغاء احلركات.

اإلغاء احلركات ل يبثُّ الفو�سى يف الل�ساِن وحده،  اإن 
احلاملةحُ  الأوعيةحُ  هي  الألفاظ  لأن  العقل؛  ويف  فيه  بل 
الناقلةحُ للمعاين. فرمّبا اأّدى تغيري حركة واحدة يف كلمة 
اإىل قلب املعنى من ال�سلب اإىل الإيجاب، ومن اخلري اإىل 
. ومعنى ذلك اأن اإلغاء احلركات يف اأوائل الكلمات  ال�سرِّ
واأوا�سطها واأواخرها تدمرٌي، ل تي�سري، والتمثيلحُ يغنيك 

عن التعليل.

من  الزاي  ْنت  و�َسكَّ قومه،  يف  ْزاأٌة  هحُ فالن  قلَت:  اإذا 
منه  ويهزوؤون  يزدرونه  قومه  اأن  قولك:  فمعنى  ْزاأة،  هحُ
فقلت:  فتحة،  ال�سكون  جعلت  فاإذا  وتفاهته.  ل�سفاهته 
يزدري  فالنًا  فجعلت  املعادلة،  قلبت  فقد   ، َزاأٌة  هحُ فالن 
قومه. ويف مطلع �سورة الهمزة لفظتان على هذا الوزن. 
لكل  "ويل  فقلت   �سحيحة،  قراءة  ال�سورة  قراأت  فاإذا 
وعدلت  اأن�سفت  الكلمتني  ميَم  ففتحت  َزة"  ملحُ َمزة  هحُ
على  داأب  من  على  العذاَب  �سببت  اإذ  حكمت،  فيما 
ال�سخر من النا�ض. واإذا �سكْنَت امليم فقراأت: "ويل لكل 
ْزة" فقد اأجحفت، وظلمت فيما حكمت، بل كنت  ْمزة ملحُ هحُ
اإن�سان  اإْذ اأوقعَت عذاَب الآخرة على  اأ�سّد النا�ض ظلمًا، 
فكيف  الدنيا،  يف  النا�ض  �سخر  َل  تمَّ مظلوم،  بريء 

له عذاَب الآخرة؟! تمِّ

–�سواٌء  العربية  اللغة  يف  احلركات  اأن  واخلال�سةحُ 
اأكانت اإعرابيًة اأم �سرفية- لي�ست زرك�سة لفظية، ميكن 
التخلِّي عنها، واإمنا هي اأفكار كبرية يف اأ�سوات �سغرية، 
الدم،  وكريات  اجل�سم،  بخاليا  كالعبِث  بها  عبٍث  وكلُّ 

م عنه غريحُ املر�ض والدمار!! وكهارب الذرات، ل ينجحُ

د. غازي خمتار طليمات
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مكتبات خاصةالمكتبات في اإلمارات قديمًا

جميل حبيب صليبا 1902 - 1976 ومكتبته*
ولد جميل �سليبا يف �سهر �سباط عام 1902 يف القرعون من 
ومعماريا.  متعهدا  والده  وكان  لبنان.  الغربي يف  البقاع  ق�ساء 
مبدر�سة  التحق  ثم   ،1908 عام  اأ�سرته  مع  دم�سق  اإىل  انتقل 
املكتب  اإىل  انت�سب  ثم  عمره،  من  ال�ساد�سة  يبلغ  وملا  الآ�سية، 
مكتب  يف  درا�سته  تابع   1918 عام  ويف  العثماين،  ال�سلطاين 

عنرب، ويف 1921 ح�سل على �سهادة الدرا�سة الثانوية.
اإىل  اآنذاك  ال�سورية  املعارف  وزارة  اأوفدته  لتفوقه  ونظرا 
الفل�سفة يف  فرع  اإىل  فانت�سب  العلمي،  ملتابعة ت�سيله  باري�ض 
كلية الآداب يف جامعة ال�سوربون، ولتمكنه من اللغة الفرن�سية 
واإتقانه لها ح�سل على دبلوم يف الرتبية من معهد علم النف�ض 
عام  احلقوق  يف  الإجازة  درجة  وعلى   ،1923 عام  باري�ض  يف 
1926، ويف العام ذاته قّدم اأطروحته للدكتوراه بعنوان )درا�سة 
عام  ويف  �سينا(.  ابن  الرئي�ض  ال�سيخ  وميتافيزيقية  فل�سفة  يف 
1927 قدم اأطروحته املتممة اأو املكملة بعنوان )نظرية املعرفة 
على مذهب املدر�سة الجتماعية الفرن�سية(، وقد منحته جامعة 
ال�سوربون درجة الدكتوراه يف الآداب، ق�سم الفل�سفة، فكان اأول 

عربي �سوري ي�ستحق ال�سهادة املذكورة يف العلوم الإن�سانية!
وبعودته من فرن�سا اإىل �سورية عام 1927 بداأ حياته العملية، 
ثم  اآنذاك،  الثانوية  املدار�ض  بع�ض  يف  للفل�سفة  مدر�سا  فعني 
ثم  "الآ�سية"،  الأرثوذك�سية  التجهيزية  للمدر�سة  مديرًا  عني 
املعلمني.  لدار  ومديرا  والإكمايل،  الثانوي  للتعليم  رئي�سا  �سار 
ويف عام 1949 �سمي اأمينا عاما لوزارة الرتبية، كما عني رئي�سا 
للجنة الرتبية والتعليم. ويف عام1950 �سغل من�سب عميد كلية 
الآداب يف اجلامعة ال�سورية، كما عمل اأ�ستاذا يف كلية الرتبية 
ال�سورية  اجلامعة  رئا�سة  توىل   1958 عام  ومنذ  لها.  وعميدا 
بالوكالة، وانتخبته اللجنة الدولية لعلوم الرتبية يف الفرتة ذاتها 

ع�سوا عامال فيها. 
كما انتخب الدكتور �سليبا عام 1942ع�سوا يف جممع اللغة 
جلنته  يف  وع�سوا  اآنذاك(،  العربي  العلمي  )املجمع  العربية 

الإدارية عام 1943. 
الدولية  املوؤمترات  من  كبري  عدد  يف  �سورية  بلده  مثل  وقد 

 واملحافل واملهرجانات واحللقات والندوات، 
واألقى عددا كبريا من املحا�سرات العامة 

يف كثري من املدن العربية والأجنبية. 
حظي الدكتور �سليبا باحلفاوة والتكرمي 
العايل  التعليم  وزارة  فكرمته   ، حياته  يف 
وكلية الرتبية ، فاأطلقت ا�سمه على اإحدى 

ال�سورية، وكرمه جمل�ض حمافظة مدينة  القاعات يف اجلامعة 
ت وزارة  دم�سق، فاأطلق ا�سمه على اأحد �سوارع املدينة، كما �سمَّ

الرتبية اإحدى ثانويات دم�سق با�سمه.
ت�سرين  من  ع�سر  الثاين  يف  بريوت  يف  �سليبا  الدكتور  تويف 
الأول عام 1976، ودفن يف دم�سق يف ال�ساد�ض ع�سر من ال�سهر 

ذاته.
ا ، ويف املركز اأكرث من  اأما اإنتاجه العلمي والأدبي فكثري جدًّ

خم�سني كتابا من موؤلفاته ، ومنها: 
من اأفالطون اإىل ابن �سينا: حما�سرات يف الفل�سفة العربية   -

1935م.
ابن �سينا: در�ض وتليل، منتخبات 1937م.  -

تقيق الر�سالة اجلامعة لأبي القا�سم املجريطي، 1948م.  -
ترجمة كتاب اإعداد املربي لروجه كوزينه، 1956م.  -

والإجنليزية  والفرن�سية  العربية  بالألفاظ  الفل�سفي  املعجم   -
والالتينية، 1971-1973م.

وقد اآلت مكتبة الدكتور �سليبا اإىل املركز عام 1992، ولكتب 
الأدب فيها الن�سيب الأكرب، تليها كتب التاريخ واجلغرافيا، ثم 
العلوم الجتماعية، ويف هذه املكتبة ما يقارب 1935عنوانا يف 
موؤلفوها  اأهداها  التي  الكتب  الكثري من  ن�سخة. وتوي   2443
اإىل الدكتور �سليبا، كما اأن فيها اأكرث من 300 كتاب من نوادر 
يف  مطبوع  الهند�سية  الأ�سول  يف  كتاب  اأقدمها  ومن  الكتب، 

بريوت �سنة 1857م. 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

* بت�سرف نقاًل عن الأديبة مهاة فرح اخلوري.
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صحف عربية في البرازيلصور من األمس

صحف عربية صدرت في البرازيل*

تزايدت هجرة العرب - وخ�سو�سا من بالد ال�سام - اإىل الربازيل 
فل�سطني  اإىل  الثاين  بيدرو  دوم  الربازيلي  الإمرباطور  زيارة  بعد 
و�سورية ولبنان بني عامي 1877 و1878م. وكان من اأهم دوافع هذه 
الهجرة احل�سول على فر�ض للعمل. و�سرعان ما بداأت تتجمع جاليات 

عربية كبرية حتى و�سل عددهم اليوم اإىل عدة ماليني.
ومع انت�سار هوؤلء املهاجرين يف تلك البالد تزايدت اأن�سطتهم يف 
كل املجالت التي كان منها املجال الإعالمي وال�سحفي. فكانت اأول 
�سحيفة عربية ت�سدر يف الربازيل هي �سحيفة )الفيحاء( ملوؤ�س�سها 
لأ�سعد  )الرقيب(  �سحيفة  تلتها  1895م،  عام  وذلك  يالي�ض  �سليم 
واملجالت  ال�سحف  تكاثرت  ثم  1896م.  عام  لبكي  ونعوم  خالد، 
واملطبوعات العربية حتى اأحُح�سي وجود حواىل 146 مطبوعة باللغة 
العربّية يف الربازيل، بينها 76 �سحيفة يومّية وجمّلة، وذلك يف �ساو 
باولو وحدها، يف الفرتة من عام 1898م اإىل 1939م، وطبعت هذه 
ال�سحف يف عدة مطابع، اأبرزها ثالث تقع يف �شاو باولو، هي:

- »مطبعة الفنون« التي تاأ�ّس�ست عام 1922م.
- »مطبعة الفيحاء« تاأ�ّس�ست عام 1926م.

- »مطبعة دار الطباعة والن�سر العربّية« تاأ�ّس�ست عام 1937م.
وتحُعترب مطبعة �سحيفة »الفيحاء« اأّول مطبعة ا�ستخدمت الأحرف 

امل�سبوبة امل�سنوعة اأ�ساًل يف اأملانيا.
ونذكر من تلك ال�شحف التي �شدرت يف الربازيل ما ياأتي: 

�سحيفة )الأ�سمعي(  خلليل ملوك و�سكري اخلوري عام 1898م.  -
�سحيفة )الربازيل لقي�سر بن اإبراهيم معلوف عام 1898م.   -

�سحيفة )ال�سبح( ل�سكري اخلوري، وخليل �ساول 1898م.  -
�سحيفة )الفجر( جلرجي حداد، ونا�سر �ساتيال 1911م.  -

�سحيفة )الأمازون( لفار�ض الدبغي 1911م.  -
�سحيفة )القلم احلديدي( جلرجي حداد 1913م.  -

�سحيفة )اأمرييكا( لإ�سكندر �ساهني 1913 م.  -
�سحيفة )ال�سيا�سة( ل�سليم عقل 1918 م.  -

-  �سحيفة )امليما�ض( لأنطون �سليم �سكور 1919 م.
-  �سحيفة )لبنان(، لنجيب حنك�ض 1934م اأو 1936 م.

-  �سحيفة )الرابطة ال�سورية( نبيه �سالمة 1936 م.
ق�سطنطني،  لنجيب  واملوؤدب(  الرائد  )�سحيفة  اإىل  بالإ�سافة 
الربازيلية  )الأنباء(  و�سحيفة  لر�سيد عطية،  )الأخبار(  و�سحيفة 

و�سحيفة  اأطل�ض،  جلورج  )الزهراوي(  و�سحيفة  �سالمة،  لنبيه 
)املقرعة( ل�سليم اللبكي، و�سحيفة )بريد ال�سرق( لنخلة عبد اهلل 

اخلوري، و�سحيفة )�سدى النادي احلم�سي(.

واأما اأطول �شحف الربازيل عمرًا، فهي:
-  )العدل(  ل�سكري جرج�ض اأنطون.

)الأفكار( ل�سعيد اأبي حمزة 1903 م.   -
-  )اأبو الهول( ل�سكري اخلوري 1906 م.

)امليزان( لأ�سطفان وجورج غلبوين 1908 م.  -
)املناظرة( لنعوم لبكي 1910 م.  -

حتى  بال�سدور  وا�ستمرت   ،1914 عطية  لر�سيد  لبنان(  )فتى   -
1940م،  وقد حررها نظري زيتون، ويف عام 1946م عادت للظهور 

با�سم )برازيل لبنان(، واآل تريرها اإىل  فار�ض دبغي.
-  )اأََْرز لبنان( ليو�سف اأيوب احلتي 1916 م.

-  )امل�سرق( التي اأن�ساأها مو�سى كرمي 1928 م.
اأما ما ي�سدر اليوم من �سحف عربية يف الربازيل فال يتجاوز   
�سحيفتني هما )العروبة(، وهي �سحيفة ن�سف �سهرية ت�سدر عن 
اجلمعية اخلريية الإ�سالمية يف �ساو باولو، و)ال�سوت العربي( التي 
باجلالية  ر�سمي  ب�سكل  وترتبط   ،1997 عام  منذ  بال�سدور  بداأت 

اللبنانية املقيمة يف ولية بارانا.
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

بع�ض  �سدور  تواريخ  يف  امل�سادر  بني  اختالف  هناك  ملحوظة:   *
ال�سحف، وت�سنيفها كمجلة اأو �سحيفة.

منال في�شل
ق�شم املعاجلة الفنية
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للنا�ض،  اآية  خلقها  وجعل  النجوم،  تعاىل-   - اهلل  خلق 
الع�سور  �سابق  ففي  بها؛  لي�ستدلوا  لهم  و�سخرها 
الطريق،  �سلوا  اإذا  بها  يهتدون  امل�سافرون  كان  والأزمان 
املختلفة.  الجتاهات  ومعرفة  متييز  من  فيتمكنون 

چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   چ    : -تعاىل-  قال 
ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ  
 : قائل  من  جل  وقال   ، الأنعام  �سورة   97 الآية:  چ   ڎ  

پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

چ  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
الآية:15 - 16 �سورة النحل.

وقد اعتمد اأهل الإمارات قدميًا على النجوم يف متييزهم 
ال�سهور والف�سول  اأو لتحديد بدايات  للطرق والجتاهات، 
معرفة  وهو  الدرور«،  ب�»ح�ساب  ي�سمى  والذي  ونهاياتها، 
وي�ساهم  الأربعة،  الف�سول  دخول  لتحديد  النجوم  مواقع 
هذا احل�ساب يف معرفة اأوقات الزراعة واحل�ساد، ومعرفة 
موا�سم الغو�ض وال�سيد الربي اأو البحري، وهجرة الطيور 

باأنواعها املختلفة. 
يقول الراوي �سباح بن كدا�ض الرميثي عن ح�ساب الدرور: 
»اإنها بب�ساطة تق�سيم اأيام ال�سنة كلها اإىل جمموعات، كل 
جمموعة تتكون من ع�سرة اأيام، وكل ع�سرة اأيام ي�سمونها 
)در(. وح�سابات الدرور معناها معرفة ما ميكن اأن يحدث 
يف كل جمموعة من تلك املجموعات«، وي�سيف قائاًل: »اإن 
يف  الدرور  ح�سابات  على  تعتمد  كانت  كلها  اخلليج  دول 
عن  تختلف  التي  ح�ساباته  له  كان  بلد  كل  لكن  املا�سي، 
اأن  كما  ال�سخ�ض،  خربة  ح�سب  الأخرى  البالد  ح�سابات 
تلك احل�سابات قد تختلف يف البلد الواحد، وهو ما يحدث 
وكلباء  )الفجرية  ال�سرقية  املنطقة  ف�سكان  بالدنا،  يف 

وخورفكان ودبا( لهم ح�سابات درور تختلف عن ح�سابات 
نعتمد  فنحن  ظبي،  اأبو  يف  هنا  معها  نتعامل  التي  الدرور 
يف ح�ساباتنا على مطالع النجوم، بينما هم يعتمدون على 

منازل )مغيب( النجوم...«.
ومن اأ�سهر النجوم التي ت�سري اإىل دخول مو�سم اأو ف�سل 
يعد جزءًا من  وهو عنقود جنمي  »الرثيا«،  معني هو جنم 
جمموعة جنوم برج احلمل، وي�سبه الطائرة الورقية، ويقع 
بني جنم »البطني« يف برج احلمل وجنم »الدبران« يف برج 
الثور، و�سميت ب� »الأخوات ال�سبع« كذلك، وت�سمى ب� »الرثيا« 
اأي�سًا »النجم« دون �سائر الكواكب،  عند العرب، ويقال له 
 - الر�سول  يقول  للنجوم،  ال�سمالية  املنازل  اأ�سهر  من  وهو 
�سلى اهلل عليه و�سلم - فيه : »اإذا طلع النجم �سباحًا رفعت 
العاهة«. - اأخرجه اأحمد واأبو داود واأبو حنيفة، وهو حديث 

ح�سن ، اأي ترتفع اآفات الثمار واأ�سباب تلفها.  
 - الرثيا  اأي   - النجم  طلع  »اإذا  يقولون:  العرب  وكان 

غدية، ابتغى الرعي ع�سية ...«. 
وميكن مالحظته بالعني املجردة يف �سماٍء �سافية. 

الزمن،  مرور  مع  الالمع  النجم  هذا  ا�سم  يختلف  مل 
ذكر  فقد   ، »الرثيا«  ب�  ي�سمى  الإمارات  اأهل  عند  فكذلك 

جمموعة الرثيا
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النجم يف  املاجدي بن ظاهر )1( هذا  الإماراتي  ال�ساعر 
و�سفه لرحيل البدو حني تظهر يف ال�سماء عالمات القيظ 

والربيع وال�ستاء، فقال:
ه �������ِه�����������ٍر ِم��������س���ْ��ِت�����ِع�����دِّ ���ى وا����سْ ���س��ن�����ي�����ٍن ِت���َق���������������سَّ

ي�������������وْم اأو  ِول��������������ِ������ي�������������ل  َن��������������وٍّ  ت��������ا  ن�����������وِّ  و 
ب�������ع ع����ق����ب ال����ق����ي����ظ واْدن���������ِل��������ه وَدن������������� ال�������رَّ

�����������������������������ُوْم وب�������ن������ت ِلأي������������������������ْم امل���������س����ي����ف اْر�����سُ
�������ْه ت��ن��ف��������ْض م�������رف�������وع ال���ّن���ي���� ع����ن ِخ�������َس����ي�������سِ

�������ُم�������وْم  غ�������ي�������وب ال���������ري���������� ي������ب������ت������دي ِب���������������سْ
نوِّ تال   « البيت الأول بقوله:  ال�ساعر املاجدي يف  يق�سد 
و « اأي النوء يف الف�سيح هو �سقوط جنم من  َنوٍّ « ، اأن » النَّ
املنازل يف املغرب مع الفجر، الذي ي�ستدل به العرب على 
مو�سم الأمطار والرياح والربد واحلر. وقوله: »وبانت لأيام 

امل�سيف ار�سوم« اأي : بانت اآثار وعالمات ف�سل ال�سيف.
)النيا(  بكلمة  فيه  ال�ساعر  فيق�سد  الثالث  البيت  اأما 
النوء،  يق�سد  اأو  الرطب،  من  النيء  اإما   : هما  معنيني، 
وهو - كما ذكرنا - �سقوط جنم من املنازل يف املغرب مع 
واحل�سى  الرمل  اأي:  اخل�سا�ض  هو  و)خ�ساي�سه(  الفجر. 
اخل�سا�ض.  الرطب من  ت�سفية  معناه  فيكون  الأر�ض،  على 
�سقط  اإذا  اأنه  هو  للبيت  املنا�سب  التف�سري  فاإن  ثم  ومن 
الرثيا،  جنم  غياب  اإىل  اإ�سارة  فهو  الأر�ض،  وم�ض  �سهاب 
وهبوب رياح ال�سموم التي ترمز اإىل قرب ف�سل ال�سيف. 
فدليل غياب هذا النجم عند اأهل الإمارات هو قرب ف�سل 
يف  الربيع  ف�سل  يف  يغيب  النجم  هذا  اإن  حيث  ال�سيف، 
يومًا   40 غيابه  وي�ستمر  �سنة،  كل  من  اإبريل  �سهر  اأواخر 
تقريبًا، ثم يظهر مرة اأخرى مع الفجر يف �سهر يونيو من 
كل �سنة، وت�سمى فرتة غياب هذا النجم عند اأهل الإمارات 

ب�»غيوب الرثيا«.
املتفرقة  الأمطار  مبو�سم  الرثيا«  »غيوب  فرتة  وتب�سر 
ال�سمالية  والرياح  ال�ساريات  رياح  وهبوب  والعوا�سف، 

الغربية املتو�سطة.
ويعتدل  نهارًا،  احلرارة  درجة  ترتفع  ففيه  ظهوره  اأما 
اجلو لياًل ب�سبب هبوب رياح ال�سمال، وتكرث فيه العوا�سف 
مئوية  درجة  الكربى )42  درجة احلرارة  وتبلغ  وال�سموم، 
»ال�سماك«،  جنم  طلوع  حتى  املياه  تغور  وفيه  تقريبًا(، 
اآفات  وترتفع  الربيعية،  احل�سرات  من  كثري  فيه  وتختفي 
الثمار واأ�سباب تلفها، وي�ستح�سن فيه ختان الأولد ل�سرعة 

برء اجلروح.
�سيد  مبو�سم  الإمارات  اأهل  يب�سر  جنم  هذا  كان  كما 
اأ�سماك وفري ، فقد كان ال�سيادون والبحارة يت�سابقون يف 
مو�سمه ل�سيد الأ�سماك، ك�سيد �سمك »الني�سر« و »الف�سكر« 
و»القني )الببغاء(« و »اخلباط« و »احلمرا«. اأما املزارعون 
فقد كانوا يهّمون بالزراعة كزراعة الكو�سا، والهتمام بري 
املزارع باعتدال لتجنب اآفات الثمار، واأخريًا جمع احل�ساد 

من اخل�سروات املحلية .
وما زال اأهل الإمارات من جيل اآبائنا واأمهاتنا واأجدادنا 
يف�سرون حلول املوا�سم بح�ساب الدرور، ولكن لي�ض ك�سابق 
عهده، وذلك نظرًا للتطور العلمي والتكنولوجي واملعماري 

الذي يحد من روؤية ال�سماء وهي تب�سط زينتها .
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

اأبو  اإبراهيم  اأبو �سهاب و  )1( املاجدي بن ظاهر: حياته و�سعره، حمد 
ملحة، مطبعة دبي، ط 2 - 1989، دبي .

عائ�شة علي بالقيزي 
الرتاث الوطني
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عام  ت��رمي  عمران  اهلل  عبد  ول��د 
الب��ت��دائ��ي  تعليمه  وت��ل��ق��ى   ،1948
والإع�����دادي وال��ث��ان��وي يف م��دار���ض 
بعدها  ح�سل  وال��ك��وي��ت،  ال�سارقة 
كلية  من  التاريخ  يف  لي�سان�ض  على 
 ،1966 القاهرة  جامعة  يف  الآداب 
وعلى الدكتوراه يف التاريخ احلديث 
املتحدة  باململكة  اك�سرت  جامعة  من 
1986، وبا�سر حياته املهنية مدر�سًا 
ثم  �سنتني،  ملدة  العروبة  ثانوية  يف 

مديرًا ملدر�سة املعارف يف ال�سارقة خالل الفرتة 1971-1968.
الت�ساعية  امل��ف��او���س��ات  ف��ري��ق  يف  ع�����س��وًا  اهلل  رح��م��ه  وك���ان 
وال�سباعية لإقامة دولة التاد، ثم وزيرًا للعدل يف اأول حكومة 
اتادية خالل الفرتة 1971-1972، ثم وزيرًا للرتبية والتعليم 

يف اأول حكومة اتادية خالل الفرتة 1979-1972.
جائزة  ف�سلمه  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  كرمه 
التا�سعة  ال���دورة  يف   2009 ل�سنة  الإعالمية  العام  �سخ�سية 
جلائزة ال�سحافة العربية. وذلك لإجنازاته الإعالمية الكبرية 
فقد اأ�س�ض مع اأخيه ترمي عمران جريدة "اخلليج" التي �سدرت 
فرباير  يف  ال�سدور  ع��ن  وتوقفت   ،1970 ع��ام  الأوىل  للمرة 
معاودة  ومنذ   .1980 يف  اإ�سدارها  الأخ��وان  اأع��اد  ثم   ،1972
يف  ال�سحفية  املوؤ�س�سات  اأكرب  من  "اخلليج" اأ�سبحت  اإ�سدار 
واأ�سبوعية  يومية  الإم��ارات، حيث ت�سدر عنها �ست مطبوعات 
"ال�سروق  وجملة  "اخلليج"  جريدة  اإىل  بالإ�سافة  و�سهرية، 
وجملة  الأ�سرة"،  "كل  هي  ن�سائية  وجملة  اجلامعة،  ال�سيا�سية 
"القت�سادي" ال�سهرية، وجريدة "Gulf Today" اليومية باللغة 

الإجنليزية وجملة "الأطفال الأذكياء".
يف  �َض  اأحُ�سِّ مركز  وهو  للدرا�سات،  اخلليج  مركز  تراأ�ض  كما 
والن�سر  والطباعة  لل�سحافة  "اخلليج"  دار  موؤ�س�سة  اإط���ار 
منت�سف 1980، بعد اإعادة اإ�سدار اجلريدة يف اإبريل من العام 
اإىل وحدة  نف�سه. وقد تطور املركز من ق�سم �سغري للدرا�سات 

عبد اهلل عمران تريم

أعالم رحلوا

العام  ويف   ،1999 عام  متخ�س�سة 
اإىل  ال��وح��دة  تطوير  ج��رى   2004
باإ�سدار  يحُعنى  للدرا�سات،  مركز 
وينظم  والتقارير،  والبحوث  الكتب 
الفكرية  والثقافية  العلمية  الندوات 
املتخ�س�سة، ويعقد موؤمتره ال�سنوي 

يف مايو من كل عام. 
واأ����س���در ال��راح��ل جم��م��وع��ة من 
الإم��ارات  دولة  قيام  حول  املوؤلفات 
العربية املتحدة والتعليم والتنمية. و�سارك يف الكثري من الندوات 
الأبحاث  مراكز  يف  والدولية  والإقليمية  املحلية  وامل��وؤمت��رات 
الأبحاث  مراكز  من  الكثري  يف  فاعاًل  ع�سوًا  وك��ان  املتنوعة، 

والدرا�سات واملنتديات الفكرية والقت�سادية وال�سيا�سية. 
تويف رحمه اهلل تعاىل يوم اخلمي�ض 30 يناير 2014.

من اأبرز موؤلفاته املوجودة يف مكتبة املركز كتاب : 

The establishment of the United Arab Emirates 1950-85

والذي ن�سر �سنة 1987، باللغة الإجنليزية، وهو كتاب يروي 
العربية  الإم��ارات  دولة  قيام  اإىل  اأدت  التي  والظروف  العملية 
يبني  كما  ذلك.  على  �ساعدت  التي  الأ�سباب  وي�سرح  املتحدة، 

اخلم�ض  ال�����س��ن��وات  �سجل 
ع�سرة الأوىل من التاد، 
ن��ت��ي��ج��ة  اإىل  وي���خ���ل�������ض 
جتربة  اأن  وه���ي  م��ذه��ل��ة، 
التاد قد حققت جناحا 
وا�سع النطاق، على الرغم 
الكبرية  ال�سعوبات  م��ن 
رافقت  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات 

تلك املرحلة.
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أعالم رحلوا

مار�ض   23 الأحد  يوم  باري�ض  الفرن�سية  العا�سمة  يف  تويف 
ال�سّكار  �سعيد  حممد  العراقي  وال�ساعر  اخلطاط  2014م، 
ال�سعرية  الأعمال  من  اإرثا  تاركا  الثمانني،  ناهز  عمر  عن 
العربي  اخلط  فناين  اأهم  اأحد  منه  جعلت  التي  والفنية 

والزخرفة يف الع�سر احلديث.

بغداد،  �سرقي  املقدادية،  بلدة  يف   1934 عام  ال�سكار  ولد 
عام  يف  »اأمطار«  بعنوان  له  �سدرت  �سعرية  جمموعة  اأول 
1968م،  عام  املاء«  �سورة  يف  »برتقالة  وجمموعة  1962م، 
وله لوحات حروفية كثرية، جعلت منه اأحد اأهم فناين اخلط 

العربي والزخرفة يف الع�سر احلديث.

تفرغ  1978م،  عام  منذ  فرن�سا  يف  العراقي  الفنان  اأقام 
العمل  ال�سكار  مار�ض  مر�سمه.  يف  الفني  لعمله  خاللها 
1955م.  عام  منذ  وم�سمما  وخطاطا  حمررا  ال�سحفي 
الرتاث  دار  جائزة  اأبرزها  من  عدة،  جوائز  على  وح�سل 

املعماري تقديرا لت�سميمه جداريات بوابة مكة.

وكرمه معهد العامل العربي لبلوغه الثمانني. ابتكر ال�سكار 
منها  التي هدف  املركزة(،  العربية  )الأبجدية  عامًا   40 قبل 
الطباعة  ت��ط��ورات  مع  ليتواءم  العربي  احل��رف  تطويع  اإىل 
التطبيقات  اأول  ب��داأت  البتكار  ه��ذا  وبف�سل  الإلكرتونية. 

م�سممي  مكنت  التي  املعلوماتية 
ت�سميم  م��ن  الكومبيوتر  اأج��ه��زة 
ال��ن�����س��و���ض ال���ع���رب���ي���ة امل��ت��ن��وع��ة 

حاليا. امل�ستخدمة 

معهد  يف  التكرميي  الحتفال  يف 
اأين  ال�سكار  �سئل  العربي  العامل 
"اأنا  فاأجاب:  كمبدع،  نف�سه  يجد 
راأيًا  هناك  لكّن  ال�سعر،  اإىل  اأقرب 

ن يف �سعري"! يقول اإنني �ساعر يف خّطي وملوِّ

له يف مكتبة املركز ما ياأتي : 
اأمطار : ق�سائد، ن�سر يف 1962م.  - 1

الأبجدية العربية املركزة، 1974م.  - 2
اخلط  لن�ساأة  تاريخية  مقدمة   : للنا�سئة  العربي  3 - اخلط 

العربى واأنواعه مع كرا�سة خط الرقعة، 1988م.
ت�سجيل  العربي،  اخلط  لفن  املعا�سرة  الق�سايا  4 - بع�ض 

مرئي 1995م.
اأم�سية �سعرية األقيت باتاد كتاب واأدباء الإمارات، فرع   - 5

اأبو ظبي، ت�سجيل �سوتي، بتاريخ 29-12-1997 م.
حمنة حممود ال�ساهد: حواريات ون�سو�ض م�سرحية 1997م.  - 6

با�شل حممد - العالقات العامة والإعالم
لوحة بخط ال�سكار من موؤلفات ال�سكار
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كتابخانه كلمة مركبة من اللغتني العربية والفار�سية. الكلمة العربية 
كتاب، والفار�سية خانه، وتعني قاعة اأو حجرة اأو دارا. وهنا كتابخانه 

تعني دار الكتب اأو املكتبة يف البلدان الإ�سالمية يف القرون الو�سطى.
 يف البداية كان ن�سخ القراآن واحلديث يف البلدان التي انت�سر فيها 
الإ�سالم، وكان ورق الربدي ي�ستخدم يف ال�سرق الأو�سط منذ الع�سور 
الن�سخ  كانت  ولكن  م�سر،  يف  ي�سنع  وكان  للكتابة.  كمادة  القدمية 
الثمينة تكتب على الرق، واأحيانًا تكون الكتابة بالذهب، وقد اعتمدت 
هذا  يف  العبا�سيني(  ودولة  الأمويني  )دولة  الأوىل  الإ�سالمية  الدولة 
الورق الذي  ال�سدد على م�سر اعتمادًا كليًّا، فكان ورق الربدي هو 
بني  وقعت  التي  تال�ض  معركة  وبعد  كتابتهم.  يف  الن�ساخ  ي�ستخدمه 
الورق  �سناع  من  عدد  اأحُ�سر  حيث  751م،  �سنة  وال�سينيني  امل�سلمني 
ال�سينيني، فدخل اإىل اخلالفة العربية نوع من الورق اأقل كلفة واأكرث 
مالءمة للكتابة. ويف عام 935م توقفت الكتابة متامًا على ورق الربدي. 
)انظر اآدم ميت�ض: النه�سة الإ�سالمية، مو�سكو، ناوؤوكا، 1973. �ض. 

 .)372
الدولة  بالط  يف  يعملون  والر�سامون  )الن�ساخ(  الطباعون  وكان 
بعد  ولكن  )910-1171م(.  والفاطمية  )977-1118م(  الغزنوية 

�سقوط الدولة الفاطمية انتقل ق�سم منهم للعمل يف بغداد العبا�سية. 
حيث  اخللفاء،  دور  يف  بغداد  يف  فعلية  كتابخانه  اأول  ظهرت  وقد 
ترجمت الكتب، وجمعت املراجع واملوؤلفات الدينية وال�سيا�سية والعلمية. 
وت�سري اأقدم املخطوطات العربية املنمنمة اإىل اأنها موؤرخة يف نهاية 
القرن الثاين ع�سر للميالد. وفيما بعد بداأت ال�كتابخانه تظهر يف جميع 

الدور احلاكمة واملدن الكبرية يف ال�سرقني الأدنى والأو�سط.
اإىل  كتب  جمموعة  اأكرب  يف  املخطوطات  عدد  ي�سل  اأن  وميكن 
ال�ساهانية  الكتابخانه  يف  الكتب  عدد  بلغ  حيث  الآلف،  ع�سرات 

ال�سفوية يف تربيز نحو 70000 كتاب!
ت�سكل ال�كتابخانه جمموعة كبرية من اأكرث املخطوطات قيمة، وقد 
تكون اأحيانًا قدمية جدًا. وكانت هذه املخطوطات ت�سور يف ال�كتابخانه 
اأو يجري تغيري �سكلها وتزيينها من جديد باملنمنمات، وجتلد جتليدًا 

اأنيقًا. 
الروحانية  احلياة  مركز  الو�سطى  القرون  يف  ال�كتابخانه  وكانت 
والثقافية للمدينة والإقليم اأو بالط احلاكم. ففيها كان يتجمع اأف�سل 
اأكرب  الر�سامني والن�ساخ )اخلطاطني( وال�سعراء واملفكرين. وكانت 

املكتبات )ال�كتابخانه( تقام يف الق�سور ال�ساهانية.

عادة  ويكون  )مديراملكتبة(.  كتابدار  ال�كتابخانه  يرتاأ�ض  وكان 
يف  العمل  اإجناز  ويتطلب  نبوغًا.  الر�سامني  اأو  اخلطاطني  اأكرث  من 
ال�كتابخانه الكثري من املال؛ ذلك اأن اأ�ساتذة املخطوطات قد مي�سون 
اأكرث من �سنة يف العمل على خمطوط واحد فقط. فمثاًل ا�ستمر العمل 
يف �ساهنامه ال�ساه طهما�سب الأول يف تربيز من عام 1539 اإىل عام 
1543. وتطلب اجنازه وهو عمل فني كبري مواد باهظة الثمن ل �سيما 
الذهب والف�سة. ولهذا كانت مثل هذه املخطوطات تعد فخرًا لأ�سحاب 
املكتبات. وكان احلكام وبع�ض النبالء يقدمون مثل هذه الأعمال الفنية 
ال�كتابخانه  ثقافة  كانت  وهكذا  فقط.  اخلا�سة  املنا�سبات  هدايا يف 
خزائن  اإىل  بالو�سول  ي�سمح  يكن  ومل  اأر�ستقراطية.  معظمها  يف 
املخطوطات اإل لفئة قليلة من امل�سَطفني واملقربني من ال�ساه اأو من 

الوجهاء واأ�سحاب املقامات الرفيعة ومالك ال�كتابخانه! 
التا�سع  القرن  حتى  امل�سلم  ال�سرق  يف  موجودة  ال�كتابخانه  ظلت 

ع�سر، حيث ظهرت املطابع، وحلت حملها.
������������������������������������������������������������������������������������������

التاريخ  يف  دكتوراه  اأطروحة  من  مقتب�ض  الرو�سية  اللغة  عن  مرتجم  )ج��زء 
اآ�سيا الو�سطى يف املرحلة املتاأخرة - القرن التا�سع ع�سر -  بعنوان خمطوطات 
طرق التزيني والإي�ساح بالر�سوم للباحثة املريا معروفوفنا اإ�سماعيلوفنا. - معهد 

البريوين للدرا�سات ال�سرقية، ط�سقند،  1990(.

�شمري جنم الدين - الرتاث الوطني

كتابخانه

ا�ستخدام ورق الربدي يف الكتابة

منمنمة مغولية  
تعود للفرتة من 
 1595-1590
متثل جمل�ض 
الأمري �سدر 

الدين اآغا خان. 
وفيها فنانون 
وخطاطون 

يعملون
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نظرات في كشف الظنون 

نتناول يف هذا املقال منوذجني اثنني قطعيي الثبوت، اأي ثبوت �سحة من 
�سوبناه فيهما من خالل فهر�سة املخطوطات.

النموذج الأول:

ورد يف الك�سف، �ض 195 هذا العنوان : " اأنوار اللمعة يف اجلمع بني مفردات 
تبع �ساحب الك�سف هذا العنوان باأي معلومات اأخرى،  ال�سحاح ال�سبعة ". ومل يحُ
وخا�سة املوؤلف، اإذن يف هذا العنوان نق�ض يحتاج اإىل اإ�سباع، ول جمال لإ�سباعه 
اإل من خالل م�سدر موثق قطعي الثبوت، وهذا ما وجدناه يف خمطوطة تمل 
العنوان نف�سه، وفيها ا�سم املوؤلف والع�سر الذي عا�ض فيه، ومن هذه املخطوطة 
ن�سخة م�سورة يف املركز، رقم مادتها هو )383014(، وهذه الن�سخة تتوي 
على الق�سمني الأولني من الكتاب، ل كل الكتاب، ومل يذكر املوؤلف فيها ا�سمه ل 
يف ديباجتها ول يف خامتتها، ولكنا تو�سلنا اإىل ا�سمه من خالل بيانات الن�سخ، 
"فرغ من ترير هذا  الكتاب:  الأول من  الق�سم  نهاية  النا�سخ يف  قال  حيث 
الكتاب ... الذي �سنفه �سيدي واأ�ستاذي ومولي املوىل املعظم عالمة العامل 
... تاج امللة والدين حجة الإ�سالم وامل�سلمني ... اأبو �سعد حممود ابن الكمال 
اأبي القا�سم اإ�سماعيل بن حممد بن علي بن اأبي اإ�سحاق، طول اهلل عمره، ومتع 
الإ�سالم وامل�سلمني بطول بقائه يف يوم ال�سبت، وقت ال�سحى، الثاين ع�سر من 
جمادى الأوىل، �سنة ثالث وخم�سني و�ستمائة، يف بلدة �ساو، حماها اهلل عن 
الآفات، يف املدر�سة التي وقفها املوىل املذكور، �ساعف اهلل جالله ... العبد 
ال�سعيف ... احل�سن بن عمر بن حميد ...". وقال اأي�سا النا�سخ يف اآخر الق�سم 
الثاين: " التا�سع والع�سرين من ذي احلجة، �سنة ثالث وخم�سني و�ستمائة ". 
وعبارات النا�سخ يف بيانات الن�سخ التي تخ�ض املوؤلف )�سيدي واأ�ستاذي ومولي 
... طول اهلل عمره، ومتع الإ�سالم وامل�سلمني بطول بقائه( تك�سف عن �سيئني: 
الأول اأن النا�سخ كان تلميذا للموؤلف، والآخر اأنه كتب هذه الن�سخة يف حياته. 
واأهم دليل قاطع هو ما ورد يف اأول الن�سخة، وهو اإجازة بخط املوؤلف، يجيز 
فيها النا�سَخ بقراءة كتابه هذا ورواية ما به من اأحاديث، وكذلك رواية جميع 
م�سموعاته وم�ستجازاته ومناولته، وقال املوؤلف يف نهاية الإجازة هذه: " كتبه 
حممود ابن الكمال اأبي القا�سم بن حممد، يف الرابع ع�سر من �سعبان �سنة 
ثالث وخم�سني و�ستمائة". كما ورد قبيل الق�سم الثاين من الكتاب �سند النا�سخ 
ل�سحيح البخاري يقول فيه: " اأخربين �سيخي ... تاج امللة والدين ... حممود 
ابن الكمال اأبي القا�سم ... ب�سماعه، طول اهلل عمره ... كتبه العبد الأ�سغر، 
اأمنه اهلل من الفزع الأكرب ... احل�سن بن عمر بن حميد، يف غرة املحرم �سنة 
اأربع وخم�سني و�ستمائة". و�سقنا هذا ال�سند الأخري للوقوف على اآخر تاريخ 

يتعلق باملوؤلف.

اإذن من خالل ما ورد يف هذه الن�سخة النادرة من بيانات النا�سخ واإجازة 
املوؤلف له ، و�سند النا�سخ ل�سحيح البخاري ، متكنا من الو�سول اإىل موؤلف 
كتاب )اأنوار اللمعة يف اجلمع بني مفردات ال�سحاح ال�سبعة(، وكذلك ا�ستطعنا 

اأن نقف على ع�سر املوؤلف، فعرفنا اأنه كان حيًّا �سنة 654 ه�. واهلل اأعلم .
النموذج الثاين:

ورد يف الك�سف، �ض 224 : "بحر ال�سعادة – فار�سي، لل�سيخ تاج الدين حممد 
بن حممد بن اإبراهيم الكازروين، امللقب بحاجي هرا�ض، وهو يف جملد مرتب 
على اثنى ع�سر بابا يف العبادات والأخالق، فرغ من تاأليفه يف �سعبان �سنة اإحدى 
وت�سعمائة ". ويف املركز ن�سخة خطية كاملة من بحر ال�سعادة، رقم مادتها هو 
)460634(، تقع يف 406 ورقات ، ن�سخها �سدر الدين بن علي بن حممد الأني�ض 

اليواين، يف ثاين ع�سر �سهر ذي احلجة �سنة ثالث وت�سعمائة هجرية.
ويقول �ساحب الك�سف: اإن تاريخ التاأليف �سنة 901 ه�، فيحُفهم من قوله اأن 
املوؤلف كان حيًّا يف تلك ال�سنة، ولكن بالنظر اإىل خامتة املوؤلف يف كتابه بحر 
ال�سعادة جنده يقول ما ترجمته: "اإن جمموعة من العلماء البارزين اطلعوا على 
كتاب بحر ال�سعادة وا�ستح�سنوه واأجازوا ما جاء فيه من علم، من جملتهم جمد 
الدين اأبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزاآبادي ". والفريوزاآبادي املذكور - 
هو   - للزركلي )146/7(  الأعالم  ومن جملتها  الرتاجم،  كتب  كما جاء يف 
طاهر،  اأبو  الدين،  جمد  ال�سافعي،  ال�سريازي  حممد  بن  يعقوب  بن  حممد 
املتوفى �سنة 817ه�، واإذا كان الكازروين �ساحب كتاب بحر ال�سعادة معا�سرا 
له ، والتقاه واأطلعه على كتابه - كما ورد فيما ترجمناه من خامتة الكتاب - فاإن 
�ساحب الك�سف وهم عندما ذكر اأن تاريخ تاأليف بحر ال�سعادة هو �سنة 901 
ه�، اإذ كيف يطلع عليه الفريوزاآبادي وهو قد تويف �سنة 817 ه� ؟!! ولعل �ساحب 
الك�سف كان يق�سد �سنة 801 ه�، ولكن هذا الوهم كما هو موجود يف الن�سخة 

املطبوعة من الك�سف موجود اأي�سا يف ن�سخ من الك�سف خمطوطة !!

وقد ورد يف هدية العارفني لإ�سماعيل با�سا ترجمة للكازروين )194/2(: 
الربكات  اأبو  املدين،  اإبراهيم  بن  اأحمد بن حممد  بن  "الكازروين - حممد 
ال�سافعي، تاج الدين، املعروف بحاج هرا�ض الكازروين، ولد �سنة 757 ه�، وتويف 
�سنة 843 ه�، ومن ت�سانيفه بحر ال�سعادة يف الأخالق والأدب الفار�سي...". 
وتاريخ وفاة الكازروين املذكور يف الهدية ي�ستقيم مع ما جاء يف اآخر كتاب بحر 

ال�سعادة، ويوؤكد عدم �سحة ما ذهب اإليه �ساحب الك�سف. واهلل اأعلم . 

اأحمد ماهر - ق�شم املخطوطات 

اأنوار اللمعة

بحر ال�سعادة
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الكرانيف ، الع�سب ، اللخافة ، املهارق ، القبطي ، الرقاع، 
الكاغد ، الربدي ، الرقوق. 

لو نطقنا بهذه امل�سميات على م�سامع عدد لي�ض بقليل من 
مرة  اأول  اأنهم  معظمهم  لأخربنا  عنها،  و�ساألناهم  النا�ض، 

ي�سمعون بها، ومن �سمع بها قد ل يعلم ما تعنيه بال�سبط! 
بيئات  من  عدة  مواد  على  اأطلقت  م�سميات  اأنها  واحلق 
خمتلفة، ولكنها يف الوقت نف�سه توؤدي عمال واحدًا، األ وهو 

توفري و�سط منا�سب للكتابة والتدوين. 
فحتى يكون هناك خمطوط ل بد من توافر مواد للكتابة، 
املحلية  بيئته  الإن�سان قدميا مواد من �سميم  ابتدع  فلذلك 
ملدوناته  قراطي�ض  منها  �سانعًا  فيه  يعي�ض  الذي  وحميطه 

وم�ساهداته.
ويف هذا املقال نتطرق اإىل اإحدى هذه الو�سائل، األ وهي 

الرقوق.
وردت كلمة َرق يف القران الكرمي يف قوله تعاىل:)والطور 

وكتاب م�سطور يف َرق من�سور(.
ق؟ ما هو الرَّ

جلود  من  تحُ�سنع  حيواين،  م�سدر  ذات  مادة  ق  الرَّ
احليوانات، حيث يحُرقق اجللد ويهذب ويك�سط ويعالج حتى 
للكتابة عليه. وكانت بداية �سنعه يف مدينة  ي�سبح �ساحلًا 
)برغامة( الرتكية يف القرن الثاين قبل امليالد، وقد كتبت 
عليه العديد من الن�سو�ض والكتب املقد�سة عند البيزنطيني 

وحفظت يف الأديرة والكنائ�ض.
كتابة  يف  والإ�سالمي  العربي  املجتمع  يف  ا�ستحُخدم  كما 
وقد  ال�سلطانية،  والوثائق  والر�سائل  واملوؤلفات  امل�ساحف 
بتدوين   - عنه  اهلل  ر�سي   - عفان  بن  عثمان  اخلليفة  اأمر 

امل�ساحف اخلم�سة على الرقوق.
وقد زاد انت�ساره يف الع�سرين الأموي والعبا�سي، وا�ستمر 
حتى ع�سور متاأخرة رغم ظهور �سناعة الورق وانت�سارها يف 

تلك الفرتة.
والغزلن  واملاعز  العجول  جلود  من  عادة  الرق  وي�سنع 
اأو  ال�سغرية،  احليوانات  واأجودها  واأف�سلها  والأغنام، 

وذلك  مبا�سرة؛  ولدتها  بعد  متوت  التي  اأو  حديثًا،  املولودة 
لرقة جلودها ولنعومتها، بينما جلود احليوانات امل�سنة تتميز 
الرقوق  جودة  وتعتمد  كثرية،  ملعاجلات  وحاجتها  بق�ساوتها 

على نوعيتها وم�سدرها احليواين ودرجة نعومتها ورقتها. 
ومن اأنواع الرقوق الأدمي، وهو اجللد الأحمر املدبوغ. 
من  الداخلية  البطانة  اأو  الأبي�ض  اجللد  وهو  والق�سيم، 

احليوان، وهو الأجود.
وعاء  يف  احليوان  جلد  بغمر  تكون  الرق  جتهيز  وطريقة 
من  مزيج  يف  يغط�ض  ثم  يجفف،  ثم  احلار،  املاء  من  كبري 
واإزالة  احلية  اخلاليا  كل  لقتل  والزرنيخ؛  الكل�سي  اجلري 
ويك�سط  ويحك  يجفف،  ثم  وال�سعر،  والوبر  الدهنية  املواد 
بحجر اأو اأي اأداة معدنية حتى ي�سبح ناعم امللم�ض رقيقه، 
ي�سبح  حتى  الربكاين  الغبار  اأو  بالطبا�سري  يحك  وبعدها 

اأبي�ض اللون �ساحلًا للكتابة، وقد ي�سبغ باألوان خمتلفة.
ملتانته  وذلك  الربدي؛  ورق  من  اأكرب  ب�سكل  الرق  انت�سر 
حمو  و�سهولة  الوجهني  من  عليه  الكتابة  و�سهولة  وقوته 
العوامل  لتغريات  ومقاومته  جديد  من  واإعادتها  الكتابات 
اجلوية كاحلرارة والرطوبة ، وقد كان حدث حريق كبري يف 
بيزنطة، وحرقت املكتبات وتولت اآلف الكتب اإىل رماد ، 

ولكن بقيت الرقوق �سليمة!

الرقوق

قطعة من امل�سحف كتبت على الرق تعود للقرن الثالث الهجري
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الرقوق

اأ�شكال املخطوطات الرقية: 
الأحجام،  خمتلفة  لفائف  �سكل  على  كانت  البداية  يف   -1
حيث تخ�سع كل لفافة لعملية ترقيق وك�سط حتى ت�سبح 

�ساحلة للكتابة والطي واللف.
على  واأ�سبحت  الرقوق،  اأوراق  تطورت  حيث  الكرا�سة،   -2

�سكل دفاتر)الكرا�ض الرقي(.
مراحل ت�شكيل الكرا�ص 
اختيار اجللود املنا�سبة.   -1

مرحلة التقطيع باأحجام مت�ساوية.  -2
و�سماكات  مبقا�سات  جميعها  لت�سبح  والك�سط  الرتقيق   -3

واحدة.
كبرية،  على طاولة  الأوراق  ت�سف  امللزمة، حيث  مرحلة   -4
الواجهة  فتكون  معاك�ض،  و�سع  يف  �سفحتني  كل  فتو�سع 
والواجهة  الأ�سفل،  من  الأوىل  ال�سفحة  من  ال�سفلية 
العلوية من ال�سفحة الثانية من الأ�سفل، وهكذا دواليك . 
مرحلة الت�سطري ، وتكون با�ستخدام قلم جاف )دو�سن(   -5

من الر�سا�ض اأو احلرب.
مرحلة الغرز والطي.  -6

اأحبار  عن  تختلف  الرق  على  للكتابة  امل�ستخدمة  الأحبار 
وقد  احلديدي.  واحلرب  املطبوخ،  احلرب  وت�سمى  الورق، 

ي�ستخدم ري�ض الطيور كالن�سر والإوز يف الكتابة. 

امل�سنوعة  املخطوطات  بني  التمييز  من  نتمكن  وحتى 
امل�سنوعة  واملخطوطات  الأ�سلية  احليوانية  الرقوق  من 
تت  دقيق  فح�ض  اإجراء  من  بد  ل  ال�سناعية  اجللود  من 
املجهر،حيث يظهر الفح�ض املجهري للرقوق الأ�سلية وجود 
ندبات وحفر وجتاويف ال�سعر وم�سامات اخلاليا. وملزيد من 

الإي�ساح ميكن تعري�سها لالأ�سعة فوق البنف�سجية. 

واأخريًا ، فاإن الع�سب ، والق�سيم ، واملهراق ، والرقوق .... 
اأهمية  عرف  الإن�سان  اأن  املهم  امل�سميات،  تلك  كانت  ما  اأيًّا 
يومًا،  �سريحل  اأنه  وعرف  الأزل،  منذ  والتدوين  الكتابة 
القادمة  الأجيال  مع  وال�ستمرار  التوا�سل  �سرورة  وعرف 
باأفكاره  واإمنا  فني،  الذي  بج�سده  لي�ض  البعيد  امل�ستقبل  من 
الأمة  روح  هي  التي  املخطوطات  ذخائر  لنا  فخلف  وعلومه، 

وتراثها الناب�ض باحلياة دائما واأبدًا!!
ب�شرى دخوج - ق�شم احلفظ واملعاجلة والرتميم

قطعة من امل�سحف كتبت 
على الرق باخلط الكويف 

وتظهر فيها عالمات التنقيط 
باللون الأحمر، حيث تدل 

النقطة احلمراء فوق احلرف 
على عالمة الفتحة وتت 

احلرف على الك�سرة وبجانب 
احلرف على ال�سمة 
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))عين َخت ((...تاريخ مكتوب بالماء الساخن !!
الغاف  اأ�سجار  تهيمن  كيلومرتًا   35 بعد  وعلى  اخليمة  راأ�ض  يف 
ب�سلطان اخ�سرارها على ال�سهول واملرتفعات، كاأن اأغ�سانها امل�سهود 
لها بال�سالبة در�ض جماين لإن�سان املدينة القلق، وكاأن جذورها التي 
تغلق ال�سخر ال�سلد در�ض اآخر لالإرادة التي ل تكل ول متل. اأما غابات 
و�سماحتها  ب�سموقها  فتزهو  الطريق  جوانب  على  املنت�سرة  النخيل 
تن�سدل  الباذخ،  زهوها  املتاأّملة يف  بالعيون  وا�سح  اكرتاث  من غري 
على وجنتيها بكل خ�سوبتها غري عابئة برثثرة الرياح، وكاأنها تقول 

للعابرين : �سيدة املكان اأنا!
 تدخل امل�سهد قطعان املاعز والإبل التي حفظت رائحة الأع�ساب 
وانحدارات ال�سعاب، ورافقت البدو منذ قرون يف هذا املكان الغني 

بالأحداث الرتاثية.
التلف،  عوامل  ب�سرب  يقاوم  برج  يرتفع  �سخرية  ه�سبة  اأعلى  يف 
يلتفت اإىل ثالثة اأبراج اأخرى منت�سرة فوق التالل ال�سخرية ، وكاأنه 
الأبراج  مالمح  على  تبدو  املكان،  وطئت  غريبة  وجوها  اأن  يخربها 
الأربعة مالمح التجارب وال�سراعات القدمية بني القبائل والأعداء 
املحتملني، ويف �سفوح اله�سبة  ال�سخرية  تتدفق املياه احلارة من ثالث 

عيون حاملة و�سفات ال�سفاء من غيابات الأر�ض وطبقاتها ال�سفلية.
على  تافظ  زالت  ما  التي  الطبيعية   " "خت  لوحة  هي  تلك 
عذرية �سبابها الأزيل ، تدعو ال�سعراء ليجتمعوا مع �سياطينهم اأمام 
م�سهدها املفتون بذاته، وتدعو الّر�سامني اإىل فتنة التنوع والألوان 
وبدائية الده�سة، وتدعو ع�ساق الطبيعة اإىل بالطها املفتوح الأزرار 
املكاتب  ملفات  بني  نفو�سهم  �سدئت  من  وتدعو  والقلب،  للعني 
اإىل الطفولة الأوىل حيث  واأرقامها اإىل جتديد الرغبة يف احلياة، 

ل�سيء غري املرح وملعان ال�سيوف يف املاء!
يقول اأهل خت: "اإن كلمة خت ي�ستعملها الأهايل قدميا للتنبيه، واإذا 
رددوها مرتني )خت خت(، فذلك يعني املبالغة يف الرتكيز والنتباه".

املكان ذاكرة 
وقد كانت )عني خت( منذ مئات ال�سنني مق�سدًا للبدو يزورونها 
منها  وقريبا  والليايل،  الليلة  فيها  لالإقامة  وراجلني  اإبلهم  على 
اأهازيجهم،  اإىل العني  ينحرون الذبائح وين�سبون القدور ت�سبقهم 

للرجال،  واأخرى  للن�ساء  جمال�ض  يف  يتجمعون  القمر  �سوء  وتت 
واأخبار  العرب،  واأن�ساب  احلياة  �سوؤون  يف  )يتحدثون(  يرم�سون 
ويتعارفون  البادية،  ل�سعراء  اجلديدة  الق�سائد  ويرددون  املراعي، 

مع غريهم من اأبناء القبائل اجلبلية وال�سحراوية.
ال�سن،  كبار  ذاكرة  يف  خمزونًا  بع�سه  زال  ما  عريق  تراث  اإنه 
اآلف  على  الأبد  اإىل  املغلق  املكان  ذاكرة  يف  خمزونا  وبع�سه 
احلكايات والأحداث التي متثل ب�سدق راأ�ض املال الرمزي الثقايف 

لأبناء املنطقة.

املال مييل، والذهب يذهب. اأما تاريخ الوجدان املعّطر باأع�ساب 
اأن يذهب؛  اأن مييل، ول يجب  واأ�سواق املحبني، فال يجب  الطبيعة 
لأنه اجلذر احلقيقي الثابت يف تربة الوطن وتربة الذاكرة ال�سعبية!
ومن هنا تاأتي قيمة )منتجع خت( وغريه من اأماكن التجمعات 
القبيلية قدميا يف الدولة، باعتبارها ع�سوًا اأ�سيال يف �سرية املكان 
�سواعد  بناءها  تعيد  زالت  ما  ال�ساهقة  العمارات  الإن�سان.  و�سرية 
�ستكون  اخل�سارة  فاإن  املكانية،  الذاكرة  زالت  اإذا  ولكن  الرجال، 
فكره  يف  الت�سّوه  اأ�سابه  ذاكرته  من  جانبا  اأ�ساع  ومن  فادحة، 

ووجدانه وكان من ال�سهل ابتالعه من ِقَبل القيم الدخيلة!!

من كتاب / �شرية مكان تاأليف: عيا�ص يحيواي 
هدى املهري / الرتاث الوطني

بركة املاء قبل التجديد

)عني خت( قدميًا





32


	غلاف العدد59
	جديد إصدارات 2014: عبد الله بن صالح المطوع
	الافتتاحية : تلك آثارهم تدل عليهم
	أولا : قسم الأخبار
	الدورة العاشرة في علم المكتبات والمعلومات
	الدورة الخامسة في تحقيق المخطوطات
	وفود دبلوماسية
	القنصل الصيني
	قنصل كوريا الجنوبية
	الملحق الثقافي التركي

	تكريم
	تكريم المركز في ملتقى الشركاء الرابع لوزارة الثقافة
	تكريم ملتقى الشركاء في أم القيوين
	تكريم المركز للمتدربات 

	وفود ثقافية
	وفود مؤسسات حكومية
	وفد إدارة حقوق الطفل والمرأة 
	وفد الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ
	وفد هيئة الطرق والمواصلات
	وفد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب
	وفد مدينة دبي الطبية
	وفد مهرجان الشارقة للشعر العربي
	وفد الاتحاد الياباني للتعاون الدولي في الثقافة والتراث
	وفد جائزة سلطان العويس
	وفد طلاب الجامعة الأمريكية في الإمارات
	دعاء قرش من دار إسعاف النشاشيبي

	معارض
	معرض اللقاء الكشفي الدولي السادس
	معرض ملتقى اللغة العربية
	معرض القوافل الثقافية في قدفع الفجيرة
	معرض قوافل الغيل الثقافية بكلباء

	دورات ومحاضرات
	محاضرة رحلة الكتاب 
	دورة في المراسلات المكتبية والإدارية 

	متفرقات
	زيارة علمية للمركز الوطني للوثائق والبحوث
	حملة التبرع بالدم
	صباح الدار يستضيف المركز على الهواء مباشرة

	زيارات

	ثانيا: المقالات
	جديد مكتبة المركز
	الأوائل الحديثية المائة
	الموهوب بين المنهاج الدراسي ومهنة المستقبل
	معجم مصطلحات العروض والقافية
	مناهج المحدثين في نقد الروايات التاريخية للقرون الثلاثة الأولى

	حركات اللغة العربية
	مكتبات خاصة: جميل حبيب صليبا ومكتبته
	صحف عربية صدرت في البرازيل
	الثريا في سماء الإمارات
	أعلام رحلوا
	عبد الله عمران تريم
	محمد سعيد الصكار

	كتابخانه
	نظرات في كشف الظنون /3
	الرقوق
	سيرة مكان: عين خت .. تاريخ مكتوب بالماء الساخن

	جديد إصدارات 2014: المزارعة وأثرهم السياسي والحضاري في ممباسة
	تقرأ في العدد 85 من آفاق الثقافة والتراث

