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جاءَك قارئ !!

يدرك  وحده  احلياة..  فو�سى  رائحة  ت�سم  وهي  الذاكرة  تـَْرتبـُِك 
نحو  لريتقي  �ُسلَّمًا...  لي�سنع  الغبار  ذرات  يجمع  الأ�سياء  خطوات 
تاأتلف  حني  املكان  رحى  تـُدير  كيف   - متامًا   - تدرك  اأ�سابعه  نقائه.. 
تبقى  ما  اأو ميرر  �ستى  بلذة مو�سوعات  والعناوين حني مي�سغ  الأ�سماء 
على  خفيف  َو�ْسم  الناتئة  احلروف  الطباعة.  تاريخ  على  عينيه  من 

الروح.. احلروف النائمة باب دخول اأول .. 
ل �سيء ي�سبه اأن يكون هنا ... الأمني اأو اخلازن -كما يطلقون عليه- 
ا,  ا رفًّ يتدثر بالأغلفة الدافئة ... اأمني املكتبة هو ذلك الذي يحفظها رفًّ
زاوية زاوية, جملدًا جملدًا, ويف اأر�سيفه يعرف اأ�سماء الداخلني, وماذا 
مما  اأكرث  يعطيه  ثم  القارئ,  يحتاجه  ما  يدرك  منهم.  واحد  كل  يقراأ 
يتوقع. يفرح حني ي�سافح كتابًا, وي�سر اإليه بخجل وفرح باذخ: "جاءك 

قارئ"!!
ي�ستذكر التاريُخ بع�َش اأوائل اأمناء املكتبات من خالل ما ورد يف كتاب 
"الكتب واملكتبات يف الع�سور القدمية" للدكتور �سعبان خليفة, اإذ يذكر 
النموذج  )حتوت(  اأو  توت  "ميثل  قائاًل:  والعراق  م�سر  يف  كانوا  من 
اأو  حاحتور  زوجته  متثل  كما  القدمية  م�سر  يف  املكتبات  لأمناء  الأول 
م�سر  يف  املكتبات  لأمينات  الأول  النموذج  �سافيخ(  اأو  )�سي�سايت 
اإله  ولي�ش احلقيقة-  املجاز  �سبيل  اأطلق عليهما -على  ولذلك  القدمية, 

الفكر واإلهة الفكر".
اأما يف العراق في�سيف الدكتور �سعبان خليفة قائاًل: "لقد كان يطلق 
ني�سو  املكتوبة(  الألواح  )رجال  لقب  العراقيني  املكتبات  اأمناء  على 
-دوبي - �ساتري, وهذه الت�سمية هي يف الواقع ذات اأ�سل اأكاّدي, واأول 
يف  اأنو   - اأميت  اأو  اأنو   - اأميل  هو  اللقب  هذا  حمل  ذكره  و�سلنا  رجل 
اأمام  نقف  فاإننا  الأ�سماء  هذه  على  منر  حني  ونحن  اأخرى".  م�سادر 
ذلك  يف  اأكلها  اآتت  واملثابرة  العطاء  من  وا�سعة  وم�ساحات  جهيد  جهد 
وخدمات  واأدوات  اآليات  من  فيه  مبا  املكتبات  لعلم  واأ�س�ست  الوقت, 

مازالت م�ستمرة مينحها الوقت جدة وابتكارًا. 
فهنيئًا ملن منحه اهلل �سرف خدمة طالب العلم. ونحن يف مركز جمعة 
املاجد للثقافة والرتاث نوؤمن باأننا هنا خدمة لكل باحث يديل بدلوه يف 
بحر العلم والثقافة فاحتني اأبوابنا, م�سرعني قلوبنا, باحثني دائمًا عن 
ي�ستمر  حتى  يريد  التي  للمعلومة  الو�سول  على  الباحث  تعني  و�سيلة  كل 
العطاء دون حدود, وتبقى �سورة اأمني املكتبة - على اختالف الت�سميات 

احلديثة - بي�ساء املعامل, تقول للكتاب بكل فرح: "جاءَك قارئ"!!

�شيخة املطريي

زيارة يوحنا العاشر
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 رئيس تركمانستان يمنح جمعة الماجد 
وسام مخدوم قولي فراغي

بردي  قويل  )قربان  تركمان�شتان  رئي�س  كّرم 
و�شام  مبنحه  املاجد  جمعة  معايل  حممدوف( 
تركمان�شتان )خمدوم قويل فراغي(، وذلك يف احلفل 
الكبري الذي اأقيم يف 15 مايو يف العا�شمة الرتكمانية 
ع�شق اآباد مبنا�شبة مرور 290�شنة على وفاة ال�شاعر 

الرتكماين خمدوم قويل.
للموؤ�س�سات  اجلمهورية  رئي�ش  من  التكرمي  هذا  وياأتي 
داخل  من  وثقافته  الرتكماين  الرتاث  ن�سر  يف  �ساهمت  التي 
تركمان�ستان وخارجها, ومن بينها مركز جمعة املاجد للثقافة 
العلمية,  للبحوث  في�سل  امللك  ومركز  واليون�سكو,  والرتاث, 
ومعهد  الأرمينية,  اأريفان  وجامعة  كازاخ�ستان,  وجامعة 

املخطوطات الرتكماين, وغريها.
اأقام مركز جمعة املاجد  وقد 
التعاون  ج�سور  من  العديد 
قدم  حيث  تركمان�ستان,  مع 
العلمية  امل�ساعدات  من  الكثري 
يف  التقنية,  واخلربات  والفنية 
الرتكماين  الرتاث  حفظ  جمال 
اتفاقيتني  وّقع  كما  املخطوط, 
مع  والثقايف  العلمي  للتعاون 
معهد املخطوطات الوطني التابع 

لأكادميية العلوم الرتكمانية.
بعنوان  دبي  يف  يومني  مدى  على  موؤمترًا  املركز  وعقد 

)خمدوم قويل �ساعر وحدة الرتكمان(, وذلك 
الرتكماين  ال�سفري  افتتحه   ,2012 نوفمرب  يف 
يف دولة الإمارات اأوراز مريات, وح�سره �سعادة 
ندوة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  ال�سويدي,  �سلطان 

الثقافة والعلوم يف دبي.
�سعراء  اأبرز  من  قويل  خمدوم  ويعد 
 20 اإىل  اأ�سعاره  ترجمت  وقد  تركمان�ستان, 
من  العديد  فيه  والباحثون  العلماء  وكتب  لغة, 

 ,2012 �سنة  العربية  باللغة  ديوانه  �سدر  و  العلمية,  الر�سائل 
العلوم  لأكادميية  القومي  املخطوطات  معهد  مع  بالتعاون 
لدى  تركمان�ستان  �سفارة  رعاية  حتت  وطبع  الرتكمان�ستانية, 
دولة الإمارات العربية املتحدة, بعد اأن قام برتجمته جمموعة 
الدكتور  ال�ساعر  وقام  املعهد,  من  العلميني  الباحثني  من 
اللغة  قوايف  على  الأ�سعار  بو�سع  احلمد  م�سطفى  اإبراهيم 

العربية.
وامتنانه  العميق  �سكره  عن  املاجد  جمعة  معايل  عرّب  وقد 
الكبري للرئي�ش قربان قلي حممدوف, الذي جاء تكرميه ليعرب 
عن العالقات الثقافية والإن�سانية الرائعة التي يجب اأن تكون 
وتنتقل  الثقافات  هذه  تتالقى  بحيث  وال�سعوب,  الدول  بني 

املعارف بكل ي�سر و�سهولة.

و�سام خمدوم قويل



اتفاقيـات

ح�سن  على  املاجد  جمعة  ال�سيد  جاكيتي  دري�سا  اأ.د  �سكر  وقد 
اأعماله  وعلى  بابا,  اأحمد  معهد  ملكتبة  رعايته  وعلى  ال�سيافة, 
اإفريقيا والعامل,  الرائدة يف املحافظة على املخطوطات يف غرب 
جمعة  مركز  لدى  التي  اخلربة  هذه  من  �سن�ستفيد  "نحن  وقال: 
املاجد لتطوير مكتبة معهد اأحمد بابا, و�سنكون عند ح�سن ظنكم".
الوفد,  بزيارة  �سعادته  عن  املاجد  جمعة  ال�سيد  عرب  كما 
ومايل.  الإمارات  بني  التعاون  ج�سور  ملد  بذلوه  ما  على  و�سكرهم 
و�سرح باأن هذا العمل ل يقوم به اإل �سخ�ش موؤمن باأهمية الرتاث, 
وحمب لوطنه واأمته. واأ�سار اإىل اأن علماءنا ال�سابقني كتبوا يف كل 
العلوم والفنون كالطب والفلك والزراعة واجلغرافيا وعلم البحار, 
وهنا ياأتي دورنا فاإما اأن نهمل ما كتبوه اأو اأن نحافظ عليه بالغايل 
والنفي�ش. وجدد �سعادته اأن م�سوؤوليته اإنقاذ الكتاب يف العامل؛ لأنه 

ملك للب�سرية. 
لل�سيد  ال�سكر  بتجديد  ميغا  القادر  عبد  د.  املعهد  مدير  وقام 
جمعة املاجد, وقال: "مل اأجد �سخ�سا يعمل مثلكم يف املخطوطات, 
املكان,  هذا  يف  دمت  ما  العمل  هذا  خلدمة  اأ�ستطيع  ما  و�ساأبذل 

فهذا العمل تراث لالأبناء...".
تربط  التي  الأخوة  روابط  من  انطالقًا  التفاقية  هذه  وتاأتي 

بني دولة مايل ودولة الإمارات العربية املتحدة, وتعزيزًا لأوا�سر 
التعاون والتبادل الثقايف بني املوؤ�س�سات الثقافية العامة واخلا�سة 
الإن�ساين و�سيانته  بالدولتني, وحر�سًا منهما على حماية الرتاث 
الطرفان  يتبادل  اأن  على  التفاقية  وتن�ش  ال�سياع.  من  وحفظه 
عنهما  ت�سدر  التي  الإ�سدارات  اأنواع  وجميع  والدوريات  الكتب 
يلزم  ما  بتوفري  املاجد  جمعة  مركز  يقوم  كما  منتظم.  ب�سكل 
لعملية احلفظ الرقمي للمخطوطات املوجودة يف مركز اأحمد بابا, 
وتدريب املوظفني على �سناعة علب احلفظ, وفهر�سة املخطوطات 

والعناية بها.
هذا, ويحتوي معهد اأحمد بابا على اأكرث من 20 األف خمطوطة؛ 
املعهد  الأر�ش, فيما قام  بع�سها كان حمفوظا يف �سراديب حتت 
حتى الآن مبعاجلة اأكرث من 18 األف خمطوط, بينما كان امل�سرفون 
موجودة  خمطوطة  األف   300 من  اأكرث  ملعاجلة  ي�سعون  عليه 
هذه  تعترب  التي  الكبرية  العائالت  لدى  و�سواحيها  متبكتو  يف 

املخطوطات تراثا خا�سا بها وتركة من الأجداد.
وميتد معهد اأحمد بابا على م�ساحة ت�سل اإىل 4800 مرت مربع, 
حيث ي�سم قاعة حما�سرات تت�سع لـ500 طالب, وقاعة موؤمترات 

تت�سع لنحو 300 �سخ�ش.
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 توقيع اتفاقية تعاون ثقافي مع 
معهد أحمد بابا في تمبكتو

وقع �شعادة جمعة املاجد رئي�س املركز اتفاقية تعاون ثقايف مع معهد اأحمد بابا للدرا�شات العليا والبحوث 
الإ�شالمية يف مدينة متبكتو مبايل. وذلك يف مقر املركز يف دبي �شباح يوم الثالثاء 15 اإبريل 2014م. مثـّـل 
املعهد الدكتور عبد القادر اأدري�شا ميغا، مدير عام املعهد.وح�شر التوقيع كل من الأ�شتاذ الدكتور دري�شا جاكيتي، 
جمعية  رئي�س  حيدرة،  القادر  وعبد  بابا،  اأحمد  مبعهد  املكلف  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزير  م�شت�شار 
احلفظ  ق�شم  رئي�س  داغ�شتاين،  ب�شام  الدكتور  ح�شر  املاجد  جمعة  مركز  ومن  مايل،  يف  املخطوطات  حماية 

واملعاجلة والرتميم، وال�شيد حممد ح�شن نوفلية، رئي�س ق�شم املخطوطات.
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مؤتمر مخطوطات تمبكتو

افتتحه وزير الخارجية األلمانية ...
 جمعة الماجد يشارك في المؤتمر الدولي األول

حول مخطوطات تمبكتو
حول  الأول  الدويل  املوؤمتر  يف  بدبي،  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  رئي�س  املاجد  جمعة  معايل  �شارك 
خمطوطات متبكتو، والذي عقد يف وزارة اخلارجية الأملانية يف برلني من 18-19 يونيو 2014، حتت عنوان )الجتماع 
الإ�شرتاتيجي حول خمطوطات متبكتو(. وعقد املوؤمتر الذي افتتحه وزير اخلارجية الأملاين فرانك فالرت �شتاينماير، 
مب�شاركة منظمة الأمم املتحدة للثقافة والعلوم)يون�شكو(، ووزير التعليم العايل ووزيرة الثقافة يف مايل، وعدد من 

اخلرباء بحماية الرتاث من دول عربية واإفريقية واأوروبية، وجمموعة من املانحني الدوليني.

وزيَر  املاجد  جمعة  معايل  التقى  املوؤمتر  جل�سات  و�سمن 
العايل يف  التعليم  ووزير  ال�سيد فرانك فالرت,  اأملانيا  خارجية 
مايل ال�سيد املنتجا تال, ووزيرة الثقافة املالية ال�سيدة اأجناي 
رحمة اهلل جالو, حيث تباحث معهم يف �سبل تنفيذ هذا امل�سروع 

كبرية  اأهمية  لها  التي  مايل,  خمطوطات  حلماية  العمالق 
والدار�سني,  العلماء  قبلة  كانت  التي  املدينة  اأثر هذه  بيان  يف 
وت�سم الآلف من املخطوطات ُكتب الكثري منها باللغة العربية. 
وقد اأ�سادوا بدور معاليه يف حماية هذه املخطوطات ونقلها من 

جمعة املاجد مع وزير خارجة اأملانيا ووزير التعليم العايل يف مايل 
الثقافة ووزيرة 

د. ب�سام يتحدث يف املوؤمتر عن دور املركز
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مؤتمر مخطوطات تمبكتو

التي  الأخرية  الأحداث  خالل  باماكو  العا�سمة  اإىل  متبكتو 
حفظها  على  العمل  يف  دوره  اإىل  بالإ�سافة  مايل,  يف  وقعت 

واإقامة معمل لرتميمها وحفظها ماديًّا ورقميًّا.
احلفظ  ق�سم  رئي�ش  داغ�ستاين  ب�سام  الدكتور  �سارك  وقد 
حتت  املوؤمتر  يف  عمل  بورقة  املركز  يف  والرتميم  واملعاجلة 
خمطوطات  حفظ  يف  املاجد  جمعة  مركز  )اأعمال  عنوان 
متبكتو من عام 1997 اإىل عام 2014(, �سرح فيها اإجنازات 
متبكتو,  مدينة  يف  بها  قام  التي  وامل�ساريع  والأعمال  املركز 
ومعاجلتها  وترميمها  املخطوطات  تعقيم  يف  متثلت  والتي 
وحفظها ماديا يف علب خم�س�سة وت�سويرها رقميًّا, والعمل 

على فهر�ستها لتقريبها للباحثني والدار�سني.
كما تباحث معايل جمعة املاجد خالل جل�سات املوؤمتر والتي 
ا�ستمرت ليومني مع العديد من املوؤ�س�سات امل�ساركة مثل مركز 
اآغا  وموؤ�س�سة  الأملانية,  ووقفية غريدا هينكل  بلندن,  الفرقان 
�سيغة  باإيجاد  الكفيلة  ال�سبل  املعنيني حول  مع  خان, وحتدث 
عمل م�سرتكة بني جميع امل�ساركني وتوحيد العمل, حتى ياأتي 
ال�سيد  تو�سية  ختامه  يف  املوؤمتر  اأقر  وقد  املرجوة.  بالفائدة 
من  الأملانية  اخلارجية  وزارة  يف  جلنة  بت�سكيل  املاجد  جمعة 
خمطوطات  حلفظ  املقدمة  التربعات  على  الإ�سراف  �ساأنها 
جهات  تقدمها  اأن  ميكن  التي  للم�ساريع  اإ�سافة  متبكتو, 

الخت�سا�ش يف هذا املجال.

وعلى هام�ش املوؤمتر قام ال�سيد جمعة املاجد بزيارة مكتبة 
واأ�سلوب  املختلفة  اأق�سامها  على  اطلع  حيث  برلني  يف  الدولة 
وبني  بينها  الثقايف  التعاون  ا�ستمرار  على  م�سددا  فيها  العمل 

املركز وال�ستفادة من خربتها الطويلة يف خمتلف املجالت.

ولّبى معايل جمعة املاجد دعوة �سعادة �سفري دولة الإمارات 
على  مبارك اجلنيبي  ال�سيد جمعة  برلني  املتحدة يف  العربية 
ال�سلك  اأع�ساء  معظم  الدعوة  ح�سر  وقد  منزله,  يف  الغداء 
الدبلوما�سي يف ال�سفارة. وقد �سكر ال�سيد جمعة املاجد �سعادة 
ال�سفري على هذه الدعوة, واأ�ساد بح�سن ال�ستقبال واحلفاوة 

الكبرية التي اأحيط بها.
فعليًّا  بداأ  قد  املاجد  جمعة  مركز  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
اأحمد  معهد  مع  وقعها  التي  امل�سرتك  التعاون  اتفاقية  بتنفيذ 
بابا للدرا�سات والبحوث يف  مدينة متبكتو, حيث قام بتاأ�سي�ش 
خم�ش  من  تاألف  املخطوطات,  حفظ  بعمليات  خمت�ش  ق�سم 
واملعدات  الكامريات  باأحدث  جمهزة  رقمي  ت�سوير  وحدات 
حفظ  علب  ل�سناعة  متكاملة  ووحدة  اخلا�سة,  والأدوات 
للمخطوطات. وبداأ بتنظيم دورات عملية للكادر الفني ملركز 

اأحمد بابا اأ�سرف عليها الدكتور ب�سام داغ�ستاين. 

�سناعة علب حفظ املخطوطات

جمعة املاجد مع �سفري الإمارات يف برلني

جتهيز معمل الت�سوير يف مايل د. ب�سام داغ�ستاين يتفح�ش املخطوطات يف مايل
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البطريرك يوحنا العاشر يزور مركز جمعة الماجد

بداأت  املركز  يف  بجولة  املرافق  والوفد  البطريرك  قام 
املكتبة  على  فيها  اطلعوا  اخلا�سة,  املكتبات  ق�سم  يف 
عن  ل�سرح  وا�ستمعوا  الأجنبية,  الكتب  ونوادر  الفار�سية, 
جتربة املركز يف ترميم اأكرب م�سحف مملوكي يف حلب, 
خا�سة  مكتبة  وهي  الالهوت,  كتب  على  كذلك  واطلعوا 
الذي  الرقمي  املعمل  وزاروا  امل�سيحية,  الدينية  بالكتب 
اإلكرتونية,  اأوعية  اإىل  الثقافية  الأوعية  فيه حتويل  يجري 
ذلك  بعد  توجهوا  ثم  الرقمية.  املكتبة  يف  تخزن  ثم 
من  مناذج  على  فيها  فاطلعوا  املخطوطات,  خزانة  اإىل 
واملخطوطات  الأ�سلية,  املخطوطات  من  املركز  مقتنيات 
فهار�ش  مكتبة  يف  وجتولوا  امليكروفيلم,  على  امل�سورة 

جميع  يف  متخ�س�سة  مكتبة  وهي  العاملية,  املخطوطات 
على  دولة   55 من  لأكرث  العربية  املخطوطات  فهار�ش 

ا بتوثيق املوؤلفني. م�ستوى العامل, كما اأن فيها ق�سمًا خا�سًّ
البطريرك  تــوجــه  باملركز  الــوفــد  جــولــة  انتهاء  وبــعــد 
حيث  املاجد,  جمعة  ال�سيد  منزل  اإىل  له  املرافق  والوفد 

اأعدت ماأدبة غداء 
ـــى �ــســرفــهــم,  عـــل
ـــدهـــا  ـــع جـــــــــرى ب
من  العديد  بحث 
الثقافية  الق�سايا 
والأمور امل�سرتكة.

ثـــــــــــــــم قــــــــــام 
البطريرك بتقدمي 
جمعة  لل�سيد  درع 
املــــاجــــد عـــربـــون 
ـــة وتـــقـــديـــر  حمـــب

لإجنازاته وعطاءاته يف جمال الثقافة والرتبية والتعليم.
ومن اجلدير بالذكر اأن التعاون الثقايف بني مركز جمعة 
عديدة  �سنوات  منذ  بداأ  قد  اأنطاكية  وبطريركية  املاجد 
للتعاون  اتفاقية  توقيع  جرى  حينما 
�سنة  املخطوطات  حفظ  جمال  يف 
خاللها  جرى  دم�سق,  يف  2003م 
كما  والإ�سدارات,  اخلربات  تبادل 
البطريركية  من  متدربون  �سارك 
التي  املخطوطات  ترميم  دورات  يف 
عقدها املركز يف �سنوات �سابقة. كل 
لتحقيق  املركز  �سعي  اإطار  يف  ذلك 
الرتاث  حلفظ  العاملية  ر�سالته 

الإن�ساين وتقريبه للباحثني.

بطريرك  يازجي،  العا�شر  يوحنا  البطريرك  مايو2014   18 الأحد  �شباح  املاجد  جمعة  �شعادة  ا�شتقبل 
اأنطاكية و�شائر امل�شرق للروم الأرثوذك�س، وذلك خالل زيارته ملركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث.

جمعة املاجد يت�سلم الدرع

البطريرك والوفد املرافق يف �سيافة جمعة املاجد

وفود رسمية
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من  اأكادمييًّا  وفــدًا  املركز  رئي�ش  املاجد  جمعة  ال�سيد  ا�ستقبل 
جامعة كاتوليكا الإيطالية يف روما برئا�سة ماركو ايليفانتي, وذلك 

�سباح الثنني 5 مايو 2014.
واملكتبات  الرقمي,  واملعمل  باملركز,  الفار�سية  املكتبة  الوفد  زار 
اخلا�سة الأخرى, واطلع على اأقدم كتاب مطبوع يف املركز, والذي 
عند  مطول  الوفد  وتوقف  1586م.  �سنة  اإىل  طباعته  تاريخ  يعود 
)معر�ش الإمارات يف ذاكرة الزمن(, حيث �ساهد فيه كيف كانت 
احلياة يف العقود املا�سية يف دولة الإمارات. وختمت الزيارة بق�سم 
املخطوطات  من  على جمموعة  الوفد  فيه  اطلع  الذي  املخطوطات 

الأ�سلية واللوحات التي يعود تاريخها اإىل مئات ال�سنني.

وفد أكاديمي من جامعة كاتوليكا اإليطالية

زار املركز يوم اخلمي�ش 1 مايو 2014 وفد من دائرة التنمية ال�سياحية 
والت�سويق  التطوير  اإدارة  مدير  منري,  اأمل  ال�سيدة  �سم  عجمان,  يف 

ال�سياحي, وال�سيد �سالح الأ�ستاذ, م�سرف مواقع �سياحية يف الدائرة.
قام الوفد بجولة يف اأق�سام املركز �سملت املكتبات اخلا�سة, اطلع 
خاللها على املكتبة الفار�سية التي ت�سم اأكرث من 12 األف كتاب باللغة 

الفار�سية, وزار املعمل الرقمي, وخزانة املخطوطات.
خالل  الثقافية  وجتربته  املركز  على  التعرف  اإىل  الزيارة  تهدف 
اأكرث من 20 عاما على تاأ�سي�سه, كما تهدف اإىل التمهيد لتوقيع اتفاقية 
تعاون بني املوؤ�س�ستني, وخ�سو�سا اأن هناك تعاونا قائما, حيث رمم 
املركز جمموعة من املخطوطات بالتن�سيق مع دائرة التنمية ال�سياحية.

وفد دائرة التنمية السياحية في عجمان

وفد مركز حمدان بن محمد إلحياء التراث

زار املركز يوم الأحد 27 اإبريل 2014, الدكتورة اأمينة الظاهري, 
مدير اإدارة البحوث والدرا�سات يف مركز حمدان بن حممد لإحياء 
اأول يف الإدارة,  الرتاث, وبرفقتها الأ�ستاذة  فاطمة حممد, باحث 
وذلك بهدف التعرف على املركز واخلدمات التي تقدم من خالله, 
املوؤ�س�سات  بني  العالقات  وتوثيق  التعاون  �سبل  بحث  اإىل  بالإ�سافة 

الثقافية يف الدولة. وكان يف ا�ستقبال الوفد الأ�ستاذة �سيخة املطريي, 
رئي�سة ق�سم الرتاث الوطني باملركز, حيث قامت بتعريفهم باأعمال 
على  واأطلعتهم  اأق�سامه,  يف  مو�سعة  جولة  يف  ورافقتهما  املركز, 

مقتنياته من الكتب واملخطوطات والدوريات, وال�سور وغريها.
ومن اجلدير بالذكر اأن مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث 
اأن�سئ  �سنة 2013م, بتوجيهات مبا�سرة من �سمو ال�سيخ حمدان بن 
مبادرات  من�سة جلميع  ليكون مبثابة  مكتوم؛  اآل  را�سد  بن  حممد 
واأن�سطة �سموه املعنية بالرتاث, والتي ت�سعى يف جمملها اإىل تر�سيخ 
والقيم  الوطنية  الهوية  وتعزيز  اجلديد  اجليل  يف  الرتاثية  الثقافة 

والعادات الرتاثية الأ�سيلة.
بالدرا�سات  الوطني ورفده  اإىل حفظ وتوثيق الرتاث  كما يهدف 
والأبحاث العلمية وتعزيز الوعي بالقيم والعادات والتقاليد الإماراتية 
الوطني  تراثه  مع  املجتمع  تفاعل  تعزيز  اإىل  بالإ�سافة  الأ�سيلة, 

وتطوير اأجندة تراثية من الفعاليات والأن�سطة.

وفود رسمية
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وفدًا   2014 مايو   7 ال�سبت  �سباح  املاجد  جمعة  ال�سيد  ا�ستقبل 
ال�سابق  والرئي�ش  الإيطايل  ال�سيوخ  جمل�ش  ع�سو  برئا�سة  اإيطاليًّا 

حلكومة لومبارديا فورميغيون روبريتو.
املركز  اأق�سام  باأبرز  الوفد  بتعريف  املاجد  جمعة  ال�سيد  وقــام 
اخلا�سة  باملكتبات  اجلولة  بــداأت  حيث  ي�سمها,  التي  واملقتنيات 
التي كانت مكتبة هارفارد جزءًا منها, ثم اطلع الوفد على اأجهزة 
الت�سوير الرقمي التي قام املركز بتطويرها, للتنا�سب مع الأعمال 
كان  الــذي  املخطوطات,  ق�سم  زار  ثم  املركز,  اإليها  يحتاج  التي 

املحطة الأخرية للزيارة.
ومن اجلدير بالذكر اأن لومبارديا فيني�سيا كانت مملكة يف �سمال 

هزمية  بعد  تاأ�س�ست  النم�ساوية.  الإمرباطورية  من  وجــزءًا  اإيطاليا 
نابليون, وفقًا لقرارات موؤمتر فيينا يف 9 يونيو/ حزيران 1815. واألغيت 

اململكة عندما �سم ما تبقى منها اإىل مملكة اإيطاليا  عام 1866.

وفد حكومة لومبارديا فينيشيا

اإبريل   14 يوم  املركز  اإىل  زيــارة  بال�سارقة  الإ�سالمي  املنتدى  نظم 
2014, �سمت وفدا من �سيوف الندوة العلمية التي اأقامها من 12 – 14 
اإبريل 2014م, حتت عنوان )خدمة الرتاث الإ�سالمي: الواقع والطموح(؛ 

احتفاء باختيار ال�سارقة عا�سمة للثقافة الإ�سالمية لعام 2014.
احلفيان,  ال�سالم  عبد  في�سل  الدكتور  الوفد  �سمن  من  وكــان   
مدير معهد املخطوطات العربية يف القاهرة التابع للمنظمة العربية 

للرتبية والثقافة والعلوم, وامل�ست�سرق الأملاين الدكتور ميكلو�ش موراين, 
اإىل  اإ�سافة  بــون,  جامعة  يف  الإ�سالمية  الدرا�سات  بق�سم  الأ�ستاذ 
الأكادميي والباحث يف الرتاث الإ�سالمي من اململكة املغربية الدكتور 

حممد الطرباين.
وقد جتول الوفد يف اأق�سام املركز املتعددة, وتوقف مطول يف ق�سم 
الباحثني, واطلع على مناذج مما يقتنيه  الوطني, وخدمات  الرتاث 
واملخطوطات  القدمية,  ــات  ــدوري وال القدمية,  ال�سور  مــن  املــركــز 

الأ�سلية, وامل�سورات, وغريها.
وقد عرب الدكتور في�سل احلفيان عن اإعجابه مبا و�سل اإليه املركز, 
حيث كتب يف �سجل الزوار: "�سعدنا بزيارة مركز جمعة املاجد, ورمبا 
للمرة الثالثة, ولحظنا حتولت واإ�سافات لفتة, اإ�سافة اإىل عمق يف 
را�سخة  موؤ�س�سة  اأ�سبح  املاجد  مركز  الن�ساطات.  وتطور يف  الروؤية, 
اإعجابنا  الــرتاث, ولذلك فاإننا نعرب عن  اأجل  يف ميدان العمل من 
العظيمة,  الق�سية  خلدمة  التقدم  من  املزيد  له  ونتمنى  وتقديرنا, 

ق�سية الثقافة والرتاث".

زار املركز يوم الثنني 17 مار�ش 2014 وفد من اإدارة التخطيط 
الأ�ستاذة  من  تاألف  واملوا�سالت,  الطرق  هيئة  يف  الإ�سرتاتيجي 

�سارة اإ�سحاق, والأ�ستاذ وليد همام.
الدائمة  املعار�ش  اإقــامــة  يف  املــركــز  جتربة  على  الــوفــد  اطلع 
على  اطلع  كما  الإمــارات,  يف  القدمية  احلياة  �سورة  تو�سح  التي 
املوا�سالت  بتاريخ  منه  يتعلق  ما  خ�سو�سا  الربيطاين  الأر�سيف 

يف اإمارة دبي.

ضيوف ندوة "خدمة التراث اإلسالمي" 

وفد هيئة الطرق والمواصالت
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وفد من جامعة تكريت

وفد إدارة أمن الهيئات والمنشآت والطوارئ

جمعة الماجد يستقبل سفير 
اإلمارات في كابول

وفود رسمية

زار مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث وفٌد من جامعة دبي برئا�سة 
كلية  طالب  من  وجمموعة  اجلامعة,  رئي�ش  الب�ستكي,  عي�سى  الدكتور 

اإدارة الأعمال يف اجلامعة, وذلك �سباح الثالثاء 02 مايو 4102.
كان هدف الزيارة التعرف اإىل املركز واأق�سامه, وطريقة العمل فيه, 
بالإ�سافة اإىل لقاء الطالب بال�سيد جمعة املاجد, والطالع على جتربته 

يف جمال الأعمال واإدارتها.
ترميم  وعـــن  املــركــز,  عــن  خمت�سر  فيلم  بــعــر�ــش  ــة  اجلــول بــــداأت 
ي�سم  الذي  العطاء,  م�سرية  معر�ش  على  الوفد  اطلع  ثم  املخطوطات, 
قدميا,  املطبوعة  والكتب  وامل�سورة,  الأ�سلية  املخطوطات  من  منــاذج 
بعد  املاجد.  جمعة  ال�سيد  وم�سرية  املركز  م�سرية  توثق  التي  وال�سور 
ذلك توجهوا اإىل ق�سم الرتاث الوطني, واطلعوا على �سور رواد الإمارات 

ومقتنيات املركز من الوثائق املتنوعة.
كما اجتمع ال�سيد جمعة املاجد مع الطالب, ودار حوار �سيق حتدث 
التي تواجهه يف �سبيل احلفاظ على  فيه عن ر�سالة املركز وال�سعوبات 

يف  املخطوطات 
وحتدث  العامل, 
�ــــســــعــــادتــــه يف 
ـــــــة عــن  اإجـــــــاب
اأحد  من  �ــســوؤال 
الــــطــــالب عــن 
الأعــمــال  اإدارة 

وجتربته يف التجارة, وال�سفات التي يجب اأن يتحلى بها التاجر, وحثهم 
اأهمية  على  وركــز  الطويلة,  العمل  �ساعات  على  وال�سرب  املثابرة  على 
القراءة والطالع, واأ�سار اإىل جتربة كوريا اجلنوبية التي اعتمدت على 

التعليم للو�سول اإىل اقت�ساد قوي.
ويف ختام الزيارة وجه �سعادة الدكتور عي�سى الب�ستكي �سكره ل�سعادة 
جمعة املاجد على ح�سن ال�ستقبال والفائدة التي خرج بها الطالب من 

هذه الزيارة.

يــوم  ــركــز  امل زار 
مايو   21 ـــاء  ـــع الأرب
مــن  ــــــد  وف  2014
جـــامـــعـــة تــكــريــت 
بـــــالـــــعـــــراق, �ــســم 
ــــور جــمــال  ــــدكــــت ال
ـــف حـــ�ـــســـني,  ـــطـــي ل
رئي�ش  مكتب  مدير 
والدكتور  اجلامعة, 

كلية  عميد  نائب  العرمان,  حممد  الدكتور  ورافقهما  م�سلح,  اأحمد  حممد 
القانون يف اجلامعة الأمريكية بالإمارات.

تاأتي هذه الزيارة للتعرف على املركز, وبحث �سبل التعاون امل�ستقبلية بني 
املركز وجامعة تكريت.

اأق�سام املركز, واطلع على الأن�سطة املتنوعة  قام الوفد بجولة مو�سعة بني 
واخلدمات التي يقدمها, واأبدى اإعجابه بامل�ستوى الكبري الذي و�سل اإليه املركز, 

واملقتنيات القيمة التي �سخرها خلدمة الباحثني.

زار املركز يوم الثالثاء 27 مايو 2014 وفد من الإدارة العامة لأمن الهيئات 
هائل,  حميد  حممود  اأول  الرقيب  �سم  دبــي,  ب�سرطة  والــطــوارئ  واملن�ساآت 

والرقيب علي الظاهري, والرقيب حممد اإبراهيم اجل�سمي.
كان الهدف من الزيارة الطالع على جتربة املركز يف الأر�سفة الإلكرتونية, 
حيث زار الوفد املعمل الرقمي, واطلعوا على �سري العمل فيه من بداية عملية 
اإعدادها  يجري  رقمية  اأ�سكال  اإىل  وغريها  الورقية  الثقافية  الأوعية  حتويل 

وتخزينها, وانتهاء با�سرتجاعها عند احلاجة اإليها.
كما جرى التباحث يف اأبرز التحديات التي تواجه عملية الأر�سفة الإلكرتونية 

يف املوؤ�س�سات, واإمكانية تبادل اخلربات والزيارات بني املركز والإدارة.

�سعادة  ا�ستقبل 
جمعة املاجد �سفرَي 
دولـــة الإمـــــارات يف 
الأفغانية  العا�سمة 
كابول �سعادة يو�سف 
�سيف �سباع اآل علي, 
الذي زار املركز يوم 
مايو   22 اخلمي�ش 

2014. وقد قام �سعادة جمعة املاجد مبرافقته يف جولة تعريفية اطلع خاللها 
على لوحات خمطوطات يف علم ال�سيدلة والفلك والكيمياء واملو�سيقى والطب, 
وتوقف عند معر�ش رواد الإمارات الذي ي�سم �سورًا ل�سخ�سيات رائدة يف تاريخ 

الإمارات, كما اطلع على وثائق الأر�سيف الربيطاين يف ق�سم الرتاث الوطني.

9

وفد جامعة دبي
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�سارك املركز يف الجتماع الثامن والع�سرين لالأمانة العامة ملراكز الوثائق 
والدرا�سات يف دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية, الذي ا�ست�سافته مملكة 

البحرين مبركز عي�سى الثقايف يف 11 مايو/اأيار 2014م.
ناق�ش الجتماع 16 مذكرة �سملت عددًا من املو�سوعات من اأهمها: ا�ستكمال 
درا�سة القانون املوحد للوثائق بني دول اخلليج العربي حتت مظلة جمل�ش التعاون 
الوثائق  اإىل �سبط حركة  القانون  وبالتعاون معه, حيث يهدف هذا  اخلليجي 
املجموعات  بني  نقلها  وتي�سري  املجل�ش,  دول  يف  املعنية  املراكز  بني  التاريخية 
من  قائمة  اإىل  والو�سول  املــزورة,  الوثائق  ومكافحة  الــدول,  تلك  يف  البحثية 
دورات  تنظيم  على  الأع�ساء  وافــق  وقد  اجلانب.  هذا  يف  املنظمة  العقوبات 
وور�ش عمل متقدمة ومتخ�س�سة يف جمال املخطوطات والوثائق, واإن�ساء اإدارة 
متخ�س�سة يف الوثائق الإلكرتونية, والتعاون مع الأر�سيف الربيطاين والفرن�سي 

والأملاين وال�ستفادة من الوثائق التي تخ�ش تاريخ املنطقة. 
وبعد انتهاء الجتماع, انتقل الأع�ساء مبعية �سمو ال�سيخ عبد اهلل بن خالد اآل 
خليفة لفتتاح اأعمال الندوة العلمية عن )تاريخ ال�سيخ عي�سى بن علي اآل خليفة 

بني التدوين والتوثيق( واملعر�ش امل�ساحب له.
ومن اجلدير بالذكر اأنه جرى ت�سكيل )الأمانة( اإبان الجتماع الأول الذي ُعقد 
مبركز درا�سات اخلليج بجامعة الب�سرة يف الفرتة 17 – 18 �سوال 1396هـ املوافق 
10 – 11 اأكتوبر 1976م . وقد ان�سم مركز جمعة املاجد اإىل الأمانة العامة يف 

الدورة اخلام�سة والع�سرين التي عقدت يف 23 مايو 2009م, يف مدينة العني.

�سارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف املوؤمتر الدويل الأول لتعليم 
العربية, بعنوان )الأن�ساق اللغوية وال�سياقات الثقافية يف تعليم اللغة العربية(, 
والذي نظمه مركز اللغات يف اجلامعة الأردنية يف العا�سمة عّمان من 22 – 24 

اإبريل 2014م.
انتقاوؤها  جــرى  حمكمة,  بحثية  ورقــة   53 للموؤمتر  العامة  املحاور  جمعت 
اأكرث من مائتي بحث, و�سارك فيها 75 باحثًا من املتخ�س�سني واخلرباء  من 
والأجنبية  العربية  البلدان  العديد من  تدري�سها من  وطرائق  العربية  اللغة  يف 
واجلزائر  وال�سعودية  واملغرب  عمان  و�سلطنة  وم�سر  والعراق  الأردن  منها: 
ونيجرييا  وتركيا  وباك�ستان  وفرن�سا  وماليزيا  والكويت,  وفل�سطني  والإمــارات 

وكينيا واأمريكا.
ومتثلت اأهمية املوؤمتر يف البحث يف و�سع تعليم العربية لأبنائها ولغريهم, 
يف ظل ازدياد الرغبة يف تعلم العربية والطالع على الدين الإ�سالمي, وازدهار 
الرتجمة وعلو الأ�سوات العربية يف املحافل العلمية, بالإ�سافة اإىل الدور الذي 

ت�سطلع به اللغة العربية يف احلفاظ على هوية الأمة وثقافتها.
فاطمة  الدكتورة  قدمتها  عمل  بورقة  املاجد  جمعة  مركز  م�ساركة  جــاءت 
العربية  تعليم  )اإ�سكالية  بعنوان  والن�سر,  الدرا�سات  �سعبة  رئي�سة  املخيني, 

والعوائق  وال�سعوبات  الإ�سكالية  معامل  فيها  ناق�ست  بها(,  الناطقني  لغري 
القرتاحات  قدمت  كما  العربية,  للغة  التعليمية  العملية  �سبيل  تعرت�ش  التي 
والتو�سيات التي ت�ساعد يف التغلب على تلك املعوقات, وت�سغل بال املهتمني بهذا 

النوع من التعليم. 
جملدين,  مــن  كتاب  يف  طبعت  املــوؤمتــر  اأوراق  اأن  بالذكر  اجلــديــر  ومــن 
بعنوان )الأن�ساق اللغوية وال�سياقات الثقافية يف تعليم اللغة العربية(. وتتمثل 
املحاور العامة للكتاب يف: تقييم املناهج املُعّدة لتعليم اللغة العربية, والعامّية 
ة,  بو�سفها لغة الواقع املقي�ش بني املنهجّية والرجتال, والعربية لأغرا�ش خا�سّ
واملرجعيات الثقافية ودورها يف تعليم اللغة العربية, ودور لغة الإعالم يف تعليم 
وظيفيًّا,  وبغريها  بالعربية  للناطقني  النحو  وتعليم  بغريها,  للناطقني  العربية 
اللغة  تعليم  واأ�ساليب  وظيفيًّا,  وبغريها  بالعربية  للناطقني  ال�سرف  وتعليم 
العربية, واملحور الل�ساين يف تعليم العربية للناطقني بغريها, واملحور التجريبي 
للناطقني  تعليمها  العربية يف  بغريها, وخ�سائ�ش  للناطقني  العربية  تعليم  يف 
بغريها, وتدري�ش مهارات الت�سال باللغة العربية, ودور اللغة الثانية يف التعليم 

)اللغة الو�سطية(, واأثر تداخل اللغة الأم يف تعليم اللغة الأجنبية.

مشاركة المركز في اجتماع األمانة العامة لمراكز الوثائق 
والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مشاركة المركز في المؤتمر الدولي األول لتعليم العربية

امل�ساركون يف املوؤمترد. فاطمة املخيني تلقي بحثها
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ا�ست�ساف النادي الأدبي بالأح�ساء مهرجان جواثى الثقايف الرابع حتت عنوان: 
لغة  قــراءة يف   - واملاأمول  الواقع   .. العربي  واخلليج  اأدب اجلزيرة  )العربية يف 
الإبــداع الأدبــي( من 8 حتى 10 من اإبريل 2014 م, وقد �سارك يف هذا املوؤمتر 
نخبة من الباحثني والباحثات من دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية وم�سر 
واليمن وتون�ش والأردن وتركيا والهند, وقدموا اأكرث من ثالثني بحثًاعلميًّا. ت�سمن 
املهرجان ثماين جل�سات, �سارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف اجلل�سة 
ال�سابعة, والتي خ�س�ست ملناق�سة حمور " جهود املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة يف 
دعم لغة الأدب واإثرائها ", وقد حملت ورقة العمل املقدمة عنوان " جهود مركز 
جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف دعم لغة الأدب واإثرائها " قدمتها �سيخة عبد اهلل 

بن جا�سم املطريي, رئي�سة ق�سم الثقافة الوطنية باملركز. 
ا�ستملت الورقة على متهيد حول لغة الأدب من حيث معناها واأهميتها والأ�سباب 
املعينة على دعمها واإثرائها. وتناول املبحث الثاين نظرة تعريفية مبركز جمعة 
اأق�سامه  واأهــم  املركز  اإن�ساء  لتاريخ  ذكر  فيه  دبــي,  يف  والــرتاث  للثقافة  املاجد 
واأن�سطته. ثم املبحث الثالث حول جهود املركز يف دعم لغة الأدب من خالل ما 
يقدمه من حما�سرات وجل�سات �سعرية ودورات, اإ�سافة اإىل اإن�ساء مكتبة ال�سعر 
العربي ومكتبة ال�سعر الإماراتي, والإ�سدارات ال�سعرية التي طبعها املركز والأبحاث 
العلمية يف الأدب واللغة, واملن�سورة يف جملة اآفاق الثقافة والرتاث ال�سادرة عن 

والن�سر يف املركز.  الدرا�سات  ق�سم 
للمخطوطات  املركز  حفظ  وكذلك 
ــائــل  ــر�ــس ــــة وال ــــي الــ�ــســعــريــة والأدب
الأدب  يف  والـــدوريـــات  اجلــامــعــيــة 

واللغة.  
زيـــارات  الــرحــلــة  ت�سمنت  وقـــد 
الأح�ساء,  يف  العامة  للمكتبة  ثقافية 
والتي اأ�س�ست عام 1380 هـ, ومكتبة 
ال�سيد عبد العزيز بن حممد املو�سى 
اخلا�سة, كما �ساركت �سيخة املطريي 
ال�سيد  مــنــزل  يف  اأدبــيــة  جل�سة  يف 

املو�سى وال�سيدة اأم وليد العفالق.
ومن اجلدير بالذكر اأن جواثى مدينة اأثرية �سكنها عبد القي�ش, ويف احلديث: 

"اإن اأول جمعة ُجمعت يف الإ�سالم بعد املدينة جلمعة ُجمعت بجواثى".
وُيَقاُل: اإنه يف عام الردة ارتدت عرُب الأطراف كلها �سوى اأهل ُجواثى. وما زال 

م�سجد جواثى قائما اإىل الآن يف الأح�ساء!

�سارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بدبي يف املوؤمتر الدويل, الذي 
نظمته رئا�سة اجلمهورية يف اأوزباك�ستان يف املدة من 15 اإىل 17 مايو احلايل 
برعاية رئي�ش اجلمهورية اإ�سالم كرميوف, حتت عنوان )الرتاث التاريخي 
احل�سارة  يف  واأهميته  دوره  الو�سطى:  القرون  يف  ال�سرق  ومفكري  لعلماء 

املعا�سرة(
 Historical heritage of scholars and thinkers of medieval(
) East, its role and value for modern civilization
فهر�سة  �سعبة  رئي�ش  جــاد,  كامل  حممد  د.  املــوؤمتــر  هــذا  يف  املــركــز  ومثل 
املخطوطات يف املركز, بورقة بحثية حتت عنوان )خمطوطات علماء اأوزباك�ستان 
يف مكتبات العامل, ودور مركز جمعة املاجد بدبي يف �سيانتها, وجمعها, واكت�ساف 
املفقود منها(. َعَر�ش خاللها اأ�سهر العلماء الذين ن�ساأوا يف اأر�ش اأوزباك�ستان 
يف مدة احل�سارة الإ�سالمية, مثل: بخارى, و�سمرقند, وترمذ, وخيوا , و�سا�ش, 
مكتبات  يف  خمطوطاتهم  وانت�سار  الإ�سالمية,  احل�سارة  يف  واأثرهم  وغريها, 
�سورها,  جمع  يف  بدبي  والـــرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  وجهود  العامل, 
والتنقيب عن املنطوي منها واملفقود, وترميمها و�سيانتها يف اأماكنها حفاظًا عليها 

لالأجيال القادمة.
اإ�سالم كرميوف قد افتتح املوؤمتر بكلمة مطولة عن  وكان رئي�ش اجلمهورية 
اأهمية هذا املوؤمتر يف الع�سر احلايل, ودعا اإىل اأهمية درا�سة الأجيال احلالية 
خمطوطات العلماء من اأجدادهم, ومعرفة مناهجهم, والقيم العلمية والإن�سانية 
واملناهج  واملبادئ  القيم  روحهم  يف  تنبعث  حتى  ح�سارتهم؛  عليها  قامت  التي 

احل�سارية لبعث نه�سة جديدة. 
للتعليق يف التلفزيون الر�سمي الأوزبكي على خطاب  ثم اْخِتري ممثل املركز 

رئي�ش اجلمهورية يف املوؤمتر, والتحدث عن خمطوطات علماء اأوزباك�ستان, ودور 
مركز جمعة املاجد يف �سيانتها وجمعها واكت�ساف املفقود منها.  و�سمت احللقة 

ممثلي دول : اليابان, وهولندا, واإ�سبانيا, والهند. 
ويف ن�ساط �سابق للموؤمتر قدم الدكتور حممد كامل حما�سرة خ�س�ست لأع�ساء 
هيئة التدري�ش, وطالب الدرا�سات العليا يف جامعة ط�سقند الإ�سالمية بالعا�سمة 
الأوزباكية ط�سقند, بتاريخ 14 مايو 2014م, وذلك بناء على طلب من وزارة التعليم 
العايل ممثلة يف اأ.د رو�سن عبد اهلل يف. وتناولت املحا�سرة املقومات التي متيز 
املخطوطات الإ�سالمية عن غريها, واملنهج الأمثل لتقييمها, واكت�ساف املجهول 
منها, وطرق معرفة ما يطراأ عليها من تزوير وت�سحيف, وال�سروط الأ�سا�سية التي 

يــجــب مــراعــاتــهــا 
حتقيقها.  عــنــد 
و�سرورة ترميمها 
اإىل  ــهــا  ــل ــنــو�ــس ل
ــة  ــي ـــال الآت الأجـــي
كما حافظ عليها 
لت�سل  اأ�ــســالفــنــا 
تطرق  ثــم  اإلينا. 
اإىل جتربة مركز 
جـــمـــعـــة املـــاجـــد 
هـــذه  يف  بــــدبــــي 

املجالت.  

مشاركة المركز في مهرجان جواثى الرابع

مركز جمعة الماجد يشارك في المؤتمر الدولي للمخطوطات 
في أوزباكستان بحضور رئيس الدولة إسالم كريموف

مشاركات خارجية
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الثقايف  التعاون  اإطــار  يف 
ــ�ــســات  بـــني املـــركـــز واملــوؤ�ــس
الــثــقــافــيــة يف الـــدولـــة قــدم 
الأ�ستاذ حممد ن�سال قواف 
عن  وحما�سرة  عمل  ور�سة 
وطرق  املخطوطات  اأهمية 
بالتعاون  وترميمها  حفظها 
يف  العامة  الذيد  مكتبة  مع 
ال�سارقة, وذلك يوم الأربعاء 
ح�سرها   .2014 ــو  مــاي  7
جمـــمـــوعـــة مــــن طـــالـــبـــات 

املدار�ش يف املنطقة.
معر�ش  ــة  ــس ــور� ال رافــــق 
منــاذج  فيه  ُعــر�ــش  م�سغر 

ب�سبب  لها  تتعر�ش  اأن  ميكن  التي  والإ�ــســابــات  املخطوطات,  ل�سور 
الأوراق  من  عينات  فيه  عر�ش  كما  الآفـــات,  من  وغريها  احل�سرات 
طبيعية  مبــواد  ُتلون  التي  الطبيعية  الألياف  من  املركز  ي�سنعها  التي 

ل�ستخدامها يف ترميم املخطوطات ح�سب األوانها الأ�سلية.

دورة  الكويت  يف  الوطنية  املكتبة  من  �سادق  جمانة  الأ�ستاذة  اأنهت 
تدريبية يف املركز امتدت من 12 اإىل 18 يونيو بواقع 40 �ساعة تدريبية 
املكتبة, واحلفظ واملعاجلة والرتميم,  الفنية يف  تركزت على اخلدمات 

والت�سوير  الوطني,  والــرتاث 
الرقمي.

�سمن  التدريب  هذا  وياأتي 
من  العديد  مع  املركز  تعاون 
ــة  ــي ــدول اجلـــهـــات املــحــلــيــة وال
لـــتـــبـــادل اخلــــــربات وتــوفــري 
ــــالطــــالع عــلــى  ـــة ل ـــفـــر�ـــس ال
والثقافية  املكتبية  اخلدمات 

التي يقدمها املركز.

أهمية المخطوطات وطرق 
حفظها وترميمها

تدريب

مركز جمعة الماجد يشارك وزارة 
الثقافة باليوم العالمي للكتاب

ــــــــظــــــــم  ن
املــــركــــز يـــوم 
الـــــ�ـــــســـــبـــــت 
 2014/5/31
بعنوان  دورة 
)مهارات حل 
املـــ�ـــســـكـــالت 
واتـــــــــخـــــــــاذ 
الـــقـــرارات(, 
قـــــــدمـــــــهـــــــا 
الأ�ـــــســـــتـــــاذ 
مـــ�ـــســـطـــفـــى 

الها�سمي, اخلبري يف جمال تطوير املهارات احلياتية, و�سارك فيها 38 متدربا 
ومتدربة, من عدة جهات وموؤ�س�سات حكومية وخا�سة منها: �ساعد لالأنظمة 
املرورية, هيئة الطرق واملوا�سالت, �سرطة دبي, دائرة ال�سوؤون الإ�سالمية 

والأوقاف والعمل اخلريي بدبي, مدر�سة حممد بن را�سد النموذجية, جمعية 
بيت اخلري, بلدية عجمان, وكلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية. 

كان الهدف من الدورة كما يقول الها�سمي: "هو �سقل مهارات املوظفني 
يف تلك املوؤ�س�سات لإك�سابهم مهارات وتقنيات حياتية غري تقليدية يف املواقف 
والقرارات  احللول  اختيار  على  ت�ساعد  والأ�سرية,  والجتماعية  العملية 

املنا�سبة يف املواقف املختلفة".
واجلوانب  امل�سكالت,  مفهوم  على  التعرف  اأي�سا  الدورة  حماور  من 
عند  الكثريون  فيها  يقع  التي  الع�سرة  الأخطاء  ومعرفة   فيها,  الإيجابية 
مواجهة م�سكلة, واإ�سرتاتيجيات تطوير الأفكار الإبداعية, والآليات التي تعني 

على �سناعة القرار اجليد, وخطوات �سناعته.
ومن اجلدير بالذكر اأن املركز ينظم هذه الدورات بالتن�سيق مع العديد 
وجامعة  دبي  وبلدية  دبي  �سرطة  مثل  واخلا�سة,  احلكومية  اجلهات  من 
الإمارات واإ�سعاف دبي وجامعة ال�سارقة ومراكز التدريب املعتمدة يف الدولة.

الأربــعــاء  يــوم  �ــســادف  ــذي  ال للكتاب  العاملي  الــيــوم  فعاليات  �سمن 
من  بدعوة  والــرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  �سارك   ,2014/4/23
تت�سمن  عمل  بور�سة  بالفجرية  املجتمع  وتنمية  وال�سباب  الثقافة  وزارة 
حمــا�ــســرة عــن اأهــمــيــة الــكــتــاب املــخــطــوط وطـــرق احلــفــظ والــرتمــيــم 
املجال,  هذا  يف  املركز  جتربة  عر�ش  خالل  من  وذلــك  للمخطوطات. 
املدار�ش  خمتلف  من  وطالبة  طالب   100 من  اأكرث  الفعالية  ح�سر  وقد 
الــيــدوي  الــرتمــيــم  اأ�ساليب  على  عملي  ب�سكل  واطــلــعــوا  الــفــجــرية,  يف 
ترميم  �سعبة  رئي�ش  قــواف,  ن�سال  حممد  الأ�ستاذ  وقام  للمخطوطات, 
املطبوعات باملركز, بتقدمي اخلطوات التي متر بها عملية الرتميم, بدءًا 
والتدعيم  الكيميائية,  واملعاجلات  اجلــاف,  التنظيف  ثم  التعقيم,  من 
احلراري, والرتميم الآيل اأو اليدوي ح�سب ما ت�ستدعيه حالة املخطوط. 
كما قام بتدريب الطلبة على عملية الرتميم اليدوي, وبني لهم ما حتتاج 

اإليه من دقة و�سرب �سديدين.
وكان الهدف من هذه امل�ساركة اأن يطلع الطلبة على املخطوطات, وما 
ميكن اأن تتعر�ش له من اآفات وتاآكل ومتزق, وكيفية حفظها و�سيانتها, 

ملا لها من اأهمية كبرية يف حفظ تراث الأمم.
ق�سم  م�سوؤولة  الزحمي,  بدرية  الأ�ستاذة  قامت  الور�سة  ختام  ويف 
الأن�سطة مبركز وزارة الثقافة بالفجرية, بتكرمي املركز واملدرب ب�سهادة 

تقديرية. 

دورة مهارات حل المشكالت واتخاذ القرارات
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ن�سر  على  احلر�ش  منطلق  من 
الوعي واحلماية الإلكرتونية, وحتت 
املعلومات",  بنك  "الأر�سيف  �سعار 
ــل  ــري انــطــلــقــت يـــوم الأحـــــد 13 اإب
الإلكرتونية  الأر�سفة  دورة  2014م 
حتى  وا�ستمرت  املركز,  يف  الثانية 
الأ�ستاذ  وقدمها  اأعدها  اإبريل.   16

اأحمد عثمان, ع�سو املجل�ش الدويل لالأر�سيف )ICA(,و�سارك فيها 20 متدربا 
الأر�سيف  مركز  منها:  وخارجها,  الإمــارات  داخــل  عديدة  جهات  من  ومتدربة 
والتوثيق الع�سكري التابع للقوات امل�سلحة, والديوان الأمريي يف الفجرية, واملكتب 
راأ�ش  و�سناعة  جتارة  وغرفة  الرئا�سة,  �سوؤون  ووزارة  دبي,  حلكومة  الإعالمي 
اخليمة, ومركز الإمارات للدرا�سات والبحوث الإ�سرتاتيجية, و�سرطة دبي, وهيئة 
الطرق واملوا�سالت, وبلدية اأم القيوين, وجامعة الإمــارات, و�سحيفة الإمارات 
والثقافة  الــرتاث  ووزارة  تون�ش,  يف  الزيتونة  وجامعة  البيان,  و�سحيفة  اليوم, 

ب�سلطنة ُعمان. 
تهدف الدورة اإىل الرتكيز على املفاهيم اخلا�سة بالأر�سيف, وامل�ساكل واحللول 
الإلكرتوين,  الأر�سيف  اإىل  للتحول  التخطيط  وكيفية  املوؤ�س�سات,  يف  لالأر�سيف 
و�سع  وطــرق  الإلــكــرتوين,  بالأر�سيف  اخلا�سة  الدولية  واملعايري  واملقايي�ش 
ال�سيا�سات اخلا�سة, واأمن وحماية نظم الأر�سيف الإلكرتوين. كما تركز الدورة 
على اجلانب العملي, وجرى فيها عر�ش اأهم الأجهزة واملواد اخلا�سة بالأر�سفة 
الإلكرتونية, والتي ت�ستخدم لتحويل الأوعية الثقافية باأنواعها الورقية والفيلمية 

وال�سوتية وغريها اإىل اأوعية رقمية, وكذلك الأدوات احلديثة لتخزينها.
وقد رعى حفل اخلتام ال�سيد جمعة املاجد رئي�ش املركز, واألقى كلمة �سكر فيها 
امل�ساركني, و�سجعهم على ا�ستغالل مثل هذه الدورات لكت�ساب اخلربات وتبادلها, 

واأكد على اأهمية الدورة؛ لأن فيها ربطا بني املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل.
كلمة  دبــي-  حلكومة  الإعالمي  املكتب  من  الكتبي-  مــوزة  ال�سيدة  األقت  ثم 
عربت فيها عن �سكرها للمركز الذي قدم هذه الفر�سة اجلميلة لكت�ساب معرفة 
جديدة والتعرف على موؤ�س�سات متعددة �سديقة, واقرتحت اأن ُتعقد دورة اأخرى 

يف الأر�سفة الذكية.
وقد قام ال�سيد حممد �سليم البلو�سي باإهداء ال�سيد جمعة املاجد جمموعة من 
اإ�سدارات هيئة الفجرية للثقافة والإعالم, من اأبرزها الكتاب الذي �سدر موؤخرًا 

بعنوان )قبور ما قبل التاريخ يف البثنة(.
ويف ختام احلفل كرم ال�سيد جمعة املاجد امل�ساركني بتوزيع ال�سهادات عليهم, 
كما كرم الأ�ستاذ اأحمد عثمان خبري الأر�سفة الإلكرتونية الذي بذل جهدًا م�سكورًا 
يف اإعداد وتقدمي هذه الدورة التي اأ�سبحت دورة اأ�سا�سية يقدمها املركز كل �سنة مع 

الدورات الأخرى يف الرتميم والفهر�سة والتحقيق خدمة للمجتمع ون�سرًا للثقافة.
دورة الأر�سفة للموظفني

اإثر هذه الدورة عقد املركز دورة اأخرى خا�سة باملوظفني, وذلك يوم  وعلى 
الثنني 21 اإبريل 2014 وملدة يومني, �سارك فيها 22 متدربا ومتدربة, اطلع فيها 
املوظفون على اأجهزة امل�سح ال�سوئي 
املــتــعــددة الأغــــرا�ــــش, والـــربامـــج 
الــرقــمــي,  احلــفــظ  يف  امل�ستخدمة 
الأر�سفة  اأ�سا�سيات  على  وركـــزت 
من  الــتــحــول  وكيفية  الإلــكــرتونــيــة 

الأر�سيف الورقي اإىل الرقمي. 

اخـــــتـــــارت املـــــدربـــــة عـــزة 
املـــرزوقـــي مــو�ــســوع )الإبـــــداع 
للدورة  عنوانًا  العمل(  بيئة  يف 
يوم  قدمتها  الــتــي  التدريبية 
الثنني 26 مايو يف مركز جمعة 
املاجد للثقافة والرتاث, وحينما 
الختيار  هذا  �سبب  عن  �سئلت 

قالت: "اإن حاجات �سوق العمل, والتطور الذي ت�سهده الإمارات يف كافة امليادين, 
ومتا�سيا مع تطلعات احلكومة الذكية وروؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم؛ كل ذلك ي�ستدعي حتريك الإبداع يف بيئة العمل, وتغيري النظرة اإىل 
الأمور املاألوفة؛ لت�سبح اأكرث اإيجابية واأكرث اإبداعًا, حتى تنطلق الأفكار اخلالقة 

التي توؤدي اإىل بيئة عمل اأكرث راحة ومرونة".
ح�سر الدورة 42 متدربا ومتدربة من العديد من اجلهات احلكومية واخلا�سة, 
راأ�ش  و�سناعة  جتارة  وغرفة  الإمــارات,  وبريد  دبي,  و�سرطة  دبي,  بلدية  منها: 
اخليمة, وهيئة الطرق واملوا�سالت, وهيئة دبي للثقافة والفنون, واملدار�ش الأهلية 

اخلريية, ومدر�سة اأم �سقيم, وغريها.
تناولت املرزوقي مفهوم الإبداع, وامل�ستويات التي يظهر فيها, وبينت اأ�سباب 
واملنت�سرة  املعروفة  ــداع  الإب نظريات  اأهــم  وذكــرت  لــالإبــداع,  املنظمات  تبني 
التفكري  اأ�ساليب  عملية  بطريقة  ناق�ست  كما  الإبــداع,  ومعوقات  املثقفني,  بني 
الإبداعي اجلماعي, واملمار�سات الإدارية التي توؤثر يف الإبداع, وختمت الدورة 

باأهم املبادئ الأ�سا�سية يف الإبداع.

واخلا�سة  احلكومية  للموؤ�س�سات  دورة  يونيو2014  الأربعاء 11  يوم  املركز  نظم 
العداقي,  القادر  الدكتور عبد  الأعمال(,  قدمها  لتطوير  الت�سويق  بعنوان )�سفرة 
والتدريب,  لال�ست�سارات  الدولية  العداقي  القادر  عبد  الدكتور  اأكادميية  رئي�ش 
مب�ساركة  30 متدربًا ومتدربة من املوؤ�س�سات التالية: موؤ�س�سة دبي للت�سويق ال�سياحي 
هيئة  هيونداي,  �سركة  وال�سلع,  املالية  الأوراق  هيئة  موترز,  كيا  �سركة  والتجاري, 
الطرق واملوا�سالت بدبي, موا�سالت الإمارات, بلدية العني, بلدية دبي, جمعية بيت 
اخلري, جمعية الإح�سان اخلريية بعجمان, هيئة دبي للثقافة والفنون, مركز اجلليلة 

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

املحيط وا�ستخدام ال�سفرة يف جمال الت�سويق واملبيعات.
ن�سل  وكيف  واملنتجات  واخلدمات  الذات  ت�سويق  على  بالرتكيز  العداقي  قام  كما 
للعاملية عرب �سفرة الت�سويق, وطرق ا�ستخدام ال�سفرة لتحقيق الأهداف, خا�سة واأن جميع 
املوؤ�س�سات الآن ت�ستعد للحدث الكبري الذي �سيقام يف دبي وهو اإك�سبو 2020, و�سرب مثال 
واقعيا ملمو�سا م�ست�سهدًا باإمارة دبي التي و�سلت اإىل العاملية يف فرتة ق�سرية من خالل 

ر�سمها  التي  الت�سويقية  الروؤية 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد اآل مكتوم حاكم الإمارة .
ويف نهاية الدورة التي لقت 
املتدربني  من  ايجابيًّا  تفاعاًل 
�سهادات  بتوزيع  املركز  قام 

�سكر للمدرب واحل�سور.

دورة اإلبداع في بيئة العملدورة األرشفة اإللكترونية الثانية

شفرة التسويق لتطوير األعمال

دورات وورش عمل
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مؤتمـرات

الق�سباء  اأقيم يف م�سرح  الذي  املنال  ملتقى  موؤمتر  املركز يف  �سارك 
يف  الثالث(,  التفاحات  الطفل:  واأدب  )الإعاقة  عنوان  حتت  بال�سارقة, 
امللتقى ق�سم الإعالم يف مدينة  اإىل 5 مايو 2014. وينظم  الفرتة من 4 
ال�سارقة للخدمات الإن�سانية كل �سنتني احتفال بدخول جملة املنال عامها 
موؤمتر  وياأتي  عام.  كل  مايو من  اجلديد يف 
اأدب  دور  على  ال�سوء  لت�سليط  العام  هــذا 
الإعاقة  حول  الوعي  م�ستوى  ورفع  الأطفال 
ومدى منا�سبة هذا الأدب لالأطفال من ذوي 
الإعاقة. وقد ُو�ِسم امللتقى الذي اأقيم �سمن 
فعاليات ال�سارقة عا�سمة للثقافة الإ�سالمية 
)2014(, ب�سعار )ملتقى التفاحات الثالث( 
املقتب�ش من كاتب ق�س�ش الأطفال ال�سوري 
دائمًا  حكاياته  ينهي  الــذي  ملحم,  نور�ش 

بعبارة: "و�سقطت من ال�سماء ثالث تفاحات: واحدة ملن �سمع احلكاية, 
وواحدة ملن رواها, وواحدة ملن تذكرها" !

الــرتاث  ق�سم  رئي�سة  املــطــريي,  �سيخة  الأ�ــســتــاذة  املركز  مثلت  وقــد 
الوطني, حيث اأدارت اجلل�سة الأخرية يف املوؤمتر.

ملتقى المنال

برعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة 
رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي, انطلقت فعاليات  املوؤمتر الدويل الثالث للغة 
اللغة العربية وم�ستقبلها الوطني والعربي  "ال�ستثمار يف  العربية, حتت عنوان 

والدويل", من 8 اإىل 10 مايو2014, يف فندق الب�ستان روتانا بدبي.
وكان املوؤمتر من تنظيم املجل�ش الدويل للغة العربية, بالتعاون مع اليون�سكو, 
واملنظمة  العربية,  اجلامعات  واحتــاد  العربية,  اخلليج  لــدول  الرتبية  ومكتب 
العربية للرتبية والثقافة والعلوم "اإلك�سو", بح�سور قيادات وم�سوؤولني, و1500 
و�ست  ندوة  ودرا�سة موزعة, يف 74  ناق�سوا  435 بحثًا  �سخ�سية من 76 دولة, 

جل�سات رئي�سية, �سارك فيها اأكرث من 500 متحدث. 
الدكتورة  قدمتها  عمل  بورقة  والــرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  �سارك 
فاطمة املخيني, رئي�سة �سعبة الدرا�سات والن�سر بعنوان )ا�ستثمار اللغة العربية 
اأمنوذًجا(.  والعربية  الإ�سالمية  الدرا�سات  كلية  العايل:  التعليم  م�ستوى  على 
العايل  التعليم  م�ستوى  على  العربية  اللغة  ا�ستثمار  مقاربة  اإىل  البحث  يهدف 
من خالل الرتكيز على اإحدى موؤ�س�ساته, األ وهي )كلية الدرا�سات الإ�سالمية 
والعربية( الكائنة باإمارة دبي؛ حيث اإنها من النماذج التي ت�سعى اإىل ا�ستثمار 
اللغة العربية مبختلف ال�سبل التي من دورها اأن ت�سهم يف تطويرها واملحافظة 
عليها؛ وذلك لإدراكها اأهمية هذه اللغة من حيث كونها لغة القراآن الكرمي الذي 

يعد نربا�ًسا للنا�ش كافة؛ كي يخرجهم من الظلمات اإىل النور.

جـــــــــــاءت مـــقـــدمـــة 
مفهوم  لتو�سيح  البحث 
عليه  ت�ستمل  ومــا  اللغة 
وو�سائل  الأ�ــســوات,  من 
التـــ�ـــســـال, واخـــتـــالف 
بح�سب  وتنوعها  اللغات 
الأقـــــــــــــوام. واخـــتـــ�ـــش 
للحديث  الأول  املبحث 
عن اللغة العربية كمقوم 

من مقومات وجود الأمة, واأثرها يف البناء الثقايف والقت�سادي, ودورها يف لغة 
البحث العلمي يف جميع حقول املعرفة. وجاء املبحث الثاين للحديث عن كلية 
الدرا�سات الإ�سالمية والعربية كنموذج ل�ستثمار اللغة العربية الفعال, وحتدثت 
فيه عن اأهمية ع�سو هيئة التدري�ش, وعمق العالقة بني التنمية والرتبية والتعليم 

العايل.
  2008 �سنة  تاأ�س�ش  العربية  للغة  الــدويل  املجل�ش  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
املنظمات  واأمناء  الــوزراء  من  كبري  عدد  ودعمها  تاأييدها  اإىل  تنادى  مببادرة 
والهيئات والحتادات العربية والعاملية احلكومية والأهلية املعنية باللغة العربية 

وثقافتها, ويف مقدمتها وزراء الرتبية والتعليم العايل يف الدول العربية.

"فوجيت�سو" )Fujitsu(  موؤمتر �سركاء الأعمال ال�ساد�ش يف  ا�ست�سافت 
اأبو ظبي خالل الفرتة من 20 حتى 22 مايو2014, وح�سر املوؤمتر الذي عقد 
من  يقرب من 300 خبري  ما  معرفة حرة(,  والرقمنة:  )التوثيق  عنوان  حتت 
حوايل 47 دولة من منطقة 
ــــا والــ�ــســرق الأو�ــســط  اأوروب

واإفريقيا.
ـــوؤمتـــر  وقـــــد حــ�ــســر امل
اأحمد  الأ�ستاذ  املركز  من 
عـــثـــمـــان, مــــن الأر�ـــســـفـــة 
الإلـــكـــرتونـــيـــة, والأ�ــســتــاذ 
�ـــســـيـــام عـــبـــد الـــ�ـــســـالم, 

والأ�ستاذ حممد جوهر, من 
املعمل الرقمي باملركز.

وكـــــان املـــوؤمتـــر فــر�ــســة 
ـــــالطـــــالع عــلــى  ـــــعـــــة ل رائ
جمال  يف  املعلومات  اأحــدث 
املا�سحات ال�سوئية للوثائق, 
من  العديد  على  وللتعرف 
الأفــــكــــار الـــتـــي يــحــتــاجــهــا 

على حتويل  املوؤمتر  وركز  قطاعات خمتلفة.  من  قدمها ممثلون  امل�ستخدمون 
�سري  اإجــراءات  يف  دجمها  طريق  عن  للمعلومات  مهمة  م�سادر  اإىل  الوثائق 

العمل الإلكرتونية ل�ستخال�ش املحتوى املعريف املوجود فيها.

مركز جمعة الماجد يشارك في مؤتمر االستثمار في اللغة العربية

مؤتمر فوجيتسو )التوثيق والرقمنة: معرفة حرة(
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محاضرة في الطاقة الحيوية في اإلنسان

متفرقـات

اجتمعت اجلمعية العمومية العادية الأوىل جلمعية الإمارات للمرتجمني يوم ال�سبت 
املوافق 41 يونيو 4102 مبركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف دبي, بهدف الإعالن 
عن الإ�سهار للجمعية وانتخاب جمل�ش لالإدارة, وذلك بح�سور مندوب وزارة ال�سوؤون 
وجرى  بالوزارة.  العام  النفع  ذات  اجلمعيات  اإدارة  من  عطا,  عاطف  الجتماعية, 
بتاريخ 4102/5/7,  ل�سنة 4102  رقم 182  الــوزاري  القرار  اإ�سهار اجلمعية مبوجب 

الذي �سادقت عليه معايل مرمي الرومي, وزيرة ال�سوؤون الجتماعية.
للثقافة والــرتاث, اهتمامه  ال�سيد جمعة املاجد, رئي�ش مركز جمعة املاجد  واأبــدى 
بفكرة اإن�ساء جمعية للمرتجمني يف الدولة, ورحب باجتماع الأع�ساء يف مقره, حيث قام 

فريق العمل يف املركز بالتن�سيق مع املعنيني لديهم وا�ستقبال الأع�ساء يف اليوم املحدد.
واأ�سفر الجتماع عن انتخاب نوف اخلاجة رئي�سًا للجمعية, وقد اأعربت عن �سرورها 
باإ�سهار جمعية الإمارات للمرتجمني قائلة: "اإن هذا الإجناز ياأتي تتويجًا جلهود كبرية 
بذلها فريق التاأ�سي�ش البالغ عدد اأع�سائه 81 من املواطنات الطموحات". واعتربت 
اأن القيادة الر�سيدة يف دولة الإمارات كانت �سّباقة و�ساحبة مبادرات قّيمة  اخلاجة 
الرتجمة  وحركة  عمومًا,  التنموية  والجتماعية  الثقافية  احلركات  دعم  باملنطقة يف 
من  املرتجمني  اأن  اإىل  م�سرية  اخل�سو�ش,  وجــه  على  واللغويني  باللغة  والهتمام 
مواطنني ومقيمني بحاجة اإىل العمل حتت مظلة ُترجمانية موحدة ليكونوا- مثلما هي 

ح�ساري  و�سل  حلقة  دائمًا-  الإمــارات 
بني ال�سعوب.

ال�سعي  يف  اجلمعية  مهام  وتتلخ�ش 
وتــقــديــر  الــرتجــمــة  تــعــزيــز مــهــنــة  اإىل 
مهارات  وتنمية  فيها,  العاملني  جهود 
املــرتجــمــني ودعــــم تــطــورهــم املــهــنــي, 

وت�سهيل التوا�سل بني املرتجمني واجلهات الباحثة عن الرتجمة, واإيجاد فر�ش عمل 
والثقافية,  اللغوية  الفجوات  �سد  يف  والإ�سهام  ومهاراته,  املرتجم  خربة  مع  تتنا�سب 
والرفع من جودة اأعمال الرتجمة واإنتاجية املرتجمني, وتطوير معايري ممار�سة مهنة 

الرتجمة وتوحيدها, اإ�سافة اإىل اأهداف اأخرى.
املواطنني  من  واإليها  العربية  اللغة  من  املرتجمني  ا�ستقطاب  اجلمعية  وتعتزم 

واملقيمني يف الدولة, كما ت�سعى خالل الفرتة املقبلة لالنتقال اإىل مقر دائم.
وميكن التوا�سل مع اجلمعية عرب الربيد الإلكرتوين

moc.liamtoh@0002srotalsnarteau 

ـــم املــــركــــز �ــســبــاح  ـــّظ ن
 2014 مــايــو   10 الــ�ــســبــت 
)الطاقة  بعنوان  حما�سرة 
الإنـــ�ـــســـان(,  ــة يف  ــوي ــي احل
مائة  يــقــارب  مــا  ح�سرها 
اأكــرث  وا�ــســتــمــرت  �سخ�ش, 
من �ساعتني. قدمها الباحث 

الدكتور املهند�ش علي من�سور كيايل, الدكتور يف البحوث الإ�سالمية والباحث واملهند�ش 
والعامل الفيزيائي, وقد حتدث حول النور والطاقة احليوية لدى الإن�سان, فاأ�سار اإىل 
كحل  ال�سمت  طاقة  اإىل  وتطّرق  الإن�سان,  لدى  الطاقة  لتوليد  حمطات  �سبع  وجــود 

الفرق  اإىل  النتباه  اإىل �سرورة  واأ�سار  امل�سكالت,  لبع�ش 
الكبري بني كلمة الثياب واللبا�ش املذكورة بالقراآن الكرمي, 
واأّكد على �سرورة ذكر ا�سم اهلل تعاىل عند البدء بتناول 

الأطعمة اأو الأ�سربة؛ وذلك لتاأثريه يف املحافظة عليها.
يف  املــذكــورة  ال�سحية  الن�سائح  لبع�ش  عر�ش  كما 

تناول  التخفيف من  مثل  النا�ش,  كثري من  تطبيقها  يغفل عن  والتي  الكرمي,  القراآن 
الطعام, واأثره على �سالمة اجل�سم واحلالة النف�سية لالإن�سان, والبتعاد قدر الإمكان 
عن الغ�سب؛ لأنه مفتاح الطاقات ال�سلبية امل�سرة, واأخريًا ممار�سة العبادات وال�سلوات 
التي تزود امل�سلم بالطاقة الإيجابية وت�سمو بالروح. واأّكد على �سرورة اأن يكون الإن�سان 

نباتيًا بعد �سالة املغرب للمحافظة على ال�سحة ب�سكل مثايل.

مشاركة المركز في معرض اإلمارات للوظائف 2014
�سارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بالتعاون مع جمموعة جمعة املاجد يف 
للوظائف  الإمـــــارات  معر�ش 
2014, والذي عقد يف  الفرتة 
من 22  اإىل 24 اإبريل 2014 يف 

مركز دبي التجاري العاملي.
موؤ�س�سة   160 �ساركت  وقد 
حكومية وخا�سة  من خمتلف 

الإمارات يف هذا املعر�ش, 
ــك   ــل حـــــيـــــث  تـــــهـــــدف ت
الو�سول  اإىل   امل�ساركة 
الإمــاراتــيــة  ــكــوادر  ال اإىل 
اأو  من اخلريجني اجلــدد 
الوظائف  عــرب  اخلـــرباء 

املعرو�سة املختلفة.

تأسيس )جمعية اإلمارات للمترجمين( وانتخاب مجلس إلدارتها

محاضرة رمضانية بعنوان " لباس التقوى "
حما�سرة   2014/6/28 ال�سبت  يوم  والــرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  نظم 
مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان املبارك بعنوان )لبا�ش التقوى(, األقاها ال�سيخ الدكتور 

عمر عبد الكايف امل�ست�سار الثقايف جلمعة املاجد, ح�سرها موظفو املركز.
وتناول ال�سيخ الدكتور عمر عبد الكايف  خالل املحا�سرة حماور عدة ت�سمنت اخلري 
والربكة يف �سهر رم�سان, وكذلك احلكمة الإلهية لهذا ال�سهر الف�سيل �ساربا يف ذلك 
اأمثلة و�سواهد من كتاب اهلل و�سنة ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم . ثم انتقل اإىل مو�سوع 
التهيوؤ وال�ستقبال ل�سهر رم�سان حيث اإن اهلل خ�ش عباده باأيام عبادة وموا�سم للخري 
تكرث فيها الطاعات والأعمال ال�ساحلة, ومنها هذا ال�سهر الف�سيل الذي ي�ساعف فيه 

الأجر والثواب وتفتح فيه  اأبواب اجلنة الثمانية وت�سفد فيه ال�سياطني.
كما ركز ال�سيخ عمر يف حديثه حول اأ�سباب جناح الدورة الإميانية ل�سهر رم�سان 

وهي اللتزام بال�سيام والقيام وقراءة القراآن والزكاة وال�سدقة واإطعام امل�ساكني, 
بالإ�سافة اإىل ح�سن املعاملة ابتداًء باملنزل مع الأ�سرة وانتهاًء باملجتمع.

ويهدف املركز من تنظيم هذه املحا�سرة الرم�سانية اإىل ا�ستغالل �سهر رم�سان 
العميم يف هذا  بالنفع  املوظفني  على  يعود  منه مبا  ال�ستفادة  على  والعمل  املبارك 

ال�سهر املبارك, وتذكريهم مبا يقوي اإميانهم 
ولياليه,  اأيــامــه  ا�ستثمار  على  وي�سجعهم 
بـــاآداب  ــزام  ــت الل على  حثهم  اإىل  اإ�ــســافــة 
الت�سامح  دور  واإظــهــار  واأخــالقــه  الإ�ــســالم 
و�سهر  الت�سامح  �سهر  يف  �سيما  ل  الديني, 

القراآن وهو �سهر رم�سان .
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فالنتيا ق�سي�سة, املدير التنفيذي يف مكتبة �سومان - 
الأردن30 -2014-4

زيارات

د.كاين والأ�ستاذ �سهريار غريبي 2014-4-9

د.عبد القادر بقادر ,و د.عبد القادر مهداوي من 
جامعة ورقلة - اجلزائر 2014-4-29

حممد م�سطفى اجلابري من جامعة جلفة - اجلزائر 
2014-4-6

حممد عله من جامعة اجللفة, و�سليمان �سيبوط من 
جامعة زيان- اجلزائر 2014-4-1

د.حممد بن اأحمد الها�سم عميد كلية املجتمع بجامعة 
�سقراء-الريا�ش2014-4-17

ماهر اأبو ناعمة م�ست�سار الأمني العام للمنظمة 
الك�سفية العربية ل�سوؤون الوثائق والتوثيق 2014-4-3

د.عبد اهلل الأمني-جامعة اأم درمان الإ�سالمية, مدير املركز 
العاملي لإحياء الرتاث الإ�سالمي 2014-4-24
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زيارات

حممد مولودي مدير قناة جرجرة لالأطفال-اجلزائر 
2014-4-22

 وفد طالبات مدر�سة الكويت بدبي
2014-4-29 

وفد برئا�سة د.�ساهجهان الندوي من جامعة 
�سانتابرم بالهند 2014-04-19

 وفد طالبات جامعة عجمان
2014-4-8 

 وفد برئا�سة حممد اجليالين من غامبيا
2014-4-26 

 وفد طالبات كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية 
2014-4- 30

حممد يا�سني, مدير تطوير الأعمال يف �سركة زيروك�ش 
2014-4-29

 وفد طالبات مدر�سة مارية القبطية بدبي
2014-4-30
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د.عبد اخلالق اجلميعان رئي�ش الفريق العلمي يف 
م�سروع ال�سالم عليك اأيها النبي 2014-5-10

زيارات

د. باقر الكربا�سي و الأ�ستاذ رفعت ا�سوادي وفد 
موؤمتر ال�ستثمار يف اللغة العربية 2014-5-10

 م. هدى نعمة احلمد من جامعة تكريت 
2014-5-11

 طالبات كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية 
2014-5-6

د.ح�سني دحو و نا�سر ال�سيابي و خمي�ش احل�سني وفد 
موؤمتر ال�ستثمار يف اللغة العربية 2014-5-10

د.عبد الروؤوف زهدي-جامعة ال�سرق الأو�سط بالأردن, 
و د. عثمان اجلرب-كلية الدرا�سات بدبي2014-5-4

 د.احممد مولي-جامعة وهران يف اجلزائر 
2014-5-13

د.حامد اأ�سرف همداين-جامعة بنجاب يف باك�ستان 
2014-5-10



1719

زيارات

 مدر�سة حممد بن را�سد النموذجية بدبي
2014-5-1

د.اأمين ميدان ود. اأ�سرف برقاوي من جلنة العتماد الأكادميي 
التابع لوزارة التعليم العايل يف اأبوظبي 2014-6-15

عبد اجلليل الأزهري, وحممد ب�سري من جامعة 
معدن الثقافة الإ�سالمية يف الهند   17 -2014-6

�سفري الهند يف اأبو ظبي ال�سيد تي بي �سيرثام 
2014-6-14

 املدر�سة الهندية الثانوية 
2014-6-2

 هارون جمبا عبد احلميد-جامعة ماكرييري 
يف اأوغندا 2014-5-12

ال�سيخ عبد اهلل �سعود  الأمني العام للجامعة ال�سلفية 
والأ�ستاذ عبيد اهلل اأبو القا�سم طيب املكي اأ�ستاذ 

احلديث باجلامعة 2014-6-22

عائ�سة زيد مدير عام �سيانة وترميم الوثائق من 
املركز الوطني للوثائق يف اليمن2014-6-10
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التاريخ والثقافة المعمارية
تاأليف: مروى ع�شام �شالح

النا�شر: مكتبة املجتمع العربي للن�شر والتوزيع - عّمان
الطبعة الأوىل، 1435هـ/ 2014م

عدد ال�شفحات: 331 �شفحة
ق�سم الكتاب اإىل اأربع وحدات, وق�سمت كل وحدة اإىل ف�سول. الوحدة 
الأوىل عبارة عن مدخل لدرا�سة تاريخ العمارة, وقد ق�سمت اإىل ف�سلني. 
الثاين  الف�سل  اأما  ب�سكل عام.  العمارة  تاريخ  الأول عن  الف�سل  حتدث 
للعمارة  اجليولوجية  كالع�سور  التاريخ,  قبل  ما  بعمارة  اخت�ش  فقد 
يتبعها  اأثرت عليها, ومميزاتها, وخ�سائ�سها اجلمالية,  التي  والعوامل 
مناذج من الأعمال املعمارية التي ا�ستهرت يف تلك احلقبة الزمنية. اأما 
الوحدة الثانية فقد حتدثت عن العمارة يف الع�سور الأوىل, وقد ق�سمت 
اأربعة ف�سول, اخت�ش الف�سل الأول باحلديث عن العمارة يف بالد  اإىل 
هذه  تكوين  على  �ساعدت  التي  العوامل  اأهم  وعر�ش  النهرين,  بني  ما 
املختلفة,  واأنواعها  اجلمالية,  وخ�سائ�سها  مميزاتها  واأهــم  العمارة, 

كالعمارة الفار�سية وال�سا�سانية وغريها.
وتطورها,  الإغريقية,  العمارة  عن  باحلديث  الثاين  الف�سل  ــداأ  وب
وخ�سائ�سها ومميزاتها الفنية اجلمالية, مع عر�ش بع�ش النماذج لهذه 

العمارة كاملعابد وغريها. 
وم�سرية  الرومانية,  العمارة  عن  باحلديث  الثالث  الف�سل  واخت�ش 

التي  ومميزاتها  وخ�سائ�سها  تطورها, 
اأبناء  من  غريهم  عن  الرومان  بها  تفرد 
اإىل عر�ش  انتقل  احل�سارات الأخرى. ثم 
وامل�سارح  كاملعابد  العمارة  لهذه  منــاذج 

واحلمامات وامل�ساكن والق�سور وغريها.
عن  حتــدث  فقد  الــرابــع  الف�سل  اأمـــا   
العوامل  واأهم  القدمية,  امل�سرية  العمارة 
ــي �ــســاهــمــت يف تــطــورهــا واتــ�ــســامــهــا  ــت ال
البناء,  علم  يف  والتكنولوجيا  بالبتكار 
كعمارة  النماذج  بع�ش  عر�ش  اإىل  و�سوًل 

املقابر واملعابد.
اأما الوحدة الثالثة فقد ق�سمت اإىل �ستة 

ف�سول, حتدث الف�سل الأول عن عمارة فجر امل�سيحية, والف�سل الثاين 
الرومان�سيكية,  العمارة  عن  الثالث  والف�سل  البيزنطية,  العمارة  عن 
عمارة  عن  اخلام�ش  والف�سل  القوطية,  العمارة  عن  الرابع  والف�سل 

ع�سر النه�سة, والف�سل ال�ساد�ش عن العمارة الإ�سالمية. 
واأخريًا الوحدة الرابعة التي اخت�ست باحلديث عن العمارة املعا�سرة, 
املعا�سرين  املعماريني  ــرز  واأب فيها,  اأثــرت  التي  العوامل  اأهــم  وعر�ش 

العرب.
ات�سم هذا الكتاب بتتبع م�سرية تاريخ العمارة منذ فجر التاريخ اإىل 
الفنية,  ومميزاتها  ن�ساأتها  عوامل  اأهم  عن  والك�سف  احلديث,  الع�سر 
واأ�سباب تفرد كل ح�سارة يف معمارها, مع عر�ش بع�ش النماذج املعمارية 

و�سرح اأنظمة بنائها.

دولة اإلمارات العربية المتحدة  
في دليل الخليج

تاأليف: ج. ج. لورمير
جمع واإعداد وتعليق: جمموعة من الباحثني

النا�شر: بي�شان للن�شر والتوزيع - بريوت
الطبعة الأوىل، 2014م

عدد ال�شفحات : 552 �شفحة

هذا الكتاب م�ستخل�ش من كتاب دليل اخلليج وعمان وو�سط اجلزيرة 
العربية الذي اأعده جون لورمير حينما كان موظفا يف حكومة بريطانيا 
1914م,  عــام  لندن  يف  الإجنليزية  باللغة  مــرة  لأول  وطبع  الهند,  يف 
وحينما �سمحت احلكومة الربيطانية بن�سره �سدرت ترجمتان منه باللغة 
العربية:  اإحداهما يف ُعمان, والأخرى يف قطر, كما �سدرت خمتارات 
وملخ�سات مرتجمة تخت�ش مبوا�سيع معينة, وهو كتاب يعرب عن وجهة 
يخدم  مبا  الفرتة  تلك  يف  و�سعوه  الذين  الربيطانيني  امل�سوؤولني  نظر 
لكنه  التاريخية!  والأخطاء  املغالطات  بع�ش  فيه  جاء  لذا  م�ساحلهم؛ 

يظل من اأهم الكتب التي تناولت تاريخ املنطقة.
اإىل  اخلليج  دليل  يف  املتحدة  العربية  الإمـــارات  دولــة  كتاب  ينق�سم 
التاريخي  الق�سم  التاريخي, والق�سم اجلغرايف. احتوى  الق�سم  ق�سمني: 
الإمــارات ما  لدولة  العام  التاريخ  الأول  الباب  تناول  اأبواب,  على ثالثة 
بني الفرتة من 1600م اإىل 1907م, وتف�سياًل للهدنة واملعاهدات التي 

الربيطاين.  الــوجــود  مع  الــدولــة  �سهدتها 
واحتوى الباب الثاين تاريخًا مف�ساًل لكل 
اإمارة من اإمارات الدولة, اأما الباب الثالث 
ــارة  ــدث عــن تــاريــخ اجلــبــال وجت فقد حت
واملذاهب يف  والديانات  والرقيق  الأ�سلحة 

الدولة.
ــــو الــقــ�ــســم  ــم الـــثـــاين وه ــس ــقــ� ـــــا ال اأم
اجلغرايف, فقد احتوى على اأربعة ف�سول, 
عمان  �ساحل  عــن  الأول  الف�سل  حتــدث 
جغرافية  عن  الثاين  والف�سل  املت�سالح, 

يف  ال�سراعية  املراكب  عن  الثالث  والف�سل  املت�سالح,  ال�ساحل  اإمارات 
اخلليج, اأما الرابع والأخري فقد حتدث عن املغا�سات وجتارة اللوؤلوؤ يف 

الإمارات قدميًا.
ويف اآخر الكتاب مالحق فيها لوحات الن�سب اخلا�سة ب�سيوخ املنطقة, 
ون�سب  )النعيم(, حكام عجمان,  بو خريبان  اآل  اأ�سرة  ن�سب  فيها  يبني 
لنجة,  حكام  القوا�سم,  عائلة  ون�سب  دبي,  حكام  فال�سة,  بو  اآل  اأ�سرة 
القوا�سم, حكام  ون�سب  اأبوظبي,  يا�ش( حكام  بو فالح )بني  اآل  ون�سب 

ال�سارقة وراأ�ش اخليمة, ون�سب اآل علي, حكام اأم القيوين.  
الإمــارات وجغرافيتها, حيث  تاريخ  فيه من  ما  باأهمية  الكتاب  متيز 
مرجعًا  يعد  لذلك  وندرتها,  املعلومات  ب�سح  متيزت  مهمة  فرتة  تناول 

اأ�سا�سيًا للكثري من الباحثني والدار�سني لتاريخ الإمارات.
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ماذا فعل بنا اإلنترنت؟
التحوالت المعرفية العظمى منذ العصر 

الحجري حتى جوجل

تاأليف: عبد اهلل علي ال�شنربي
النا�شر: دار مدارك للن�شر - دبي

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

يتكون الكتاب من ثالثة ع�سر ف�ساًل, اهتم الف�سل الأول ب�سرد تاريخ 
احل�سارات ال�سابقة يف العلم والكتابة وتطورهما.

واأهــم  اخــرتاعــه,  بداية  منذ  التلغراف  ق�سة  �سرد  الثاين  والف�سل 
مميزاته, وفائدته للب�سرية. 

والف�سل الثالث حتدث عن اخرتاع الراديو, وبث الر�سائل عن طريق 
املوجات الكهرومغناطي�سية.

 والف�سل الرابع حتدث عن هاج�ش الفال�سفة واملخرتعني بالروؤية اإىل 
امل�ستقبل البعيد, والتطلع اإىل اخرتاعات مبتكرة تخدم الأجيال القادمة. 
واآلة  والطائرات,  املطابع,  اخــرتاع  عن  اأي�سًا  الف�سل  هذا  حتدث  وقد 
املذهلة  الخرتاعات  من  وغريها  والتلفاز  )الكامريا(,  ال�سور  التقاط 

التي كانت تعد ثورة يف املجال العلمي التكنولوجي.
وعر�ش الف�سل اخلام�ش طريقة التفكري البّناء الهادف لبناء م�ستقبل 
اأكرث ابتكارًا, مبينًا كيف فكر العلماء للو�سول اإىل الخرتاعات ال�سابقة.

حتدث الف�سل ال�ساد�ش عن اخرتاعات نهاية القرن التا�سع ع�سر كاآلة 

التعداد ال�سكاين, اإىل اأن تطورت اإىل اآلة 
والر�سائل,  واملعلومات  اجلداول  تنظيم 
القرن  اأوائـــل  يف  احلا�سوب  ظهور  اإىل 

الع�سرين. 
واهتم الف�سل ال�سابع بثورة الإنرتنت 
ومــ�ــســرية تـــطـــوره, ومــ�ــســرية الأبــحــاث 
ال�سناعية,  الأقمار  كاإطالق  الف�سائية 

وتطور �سبكة الت�سالت. 
اإن�ساء  عــن  حتــدث  الثامن  والف�سل 
هذه  واأهــم  العاملية,  الإلكرتونية  املواقع 

املواقع.
الإنــرتنــت  �سبكة  بــني  العالقة  بــدرا�ــســة  التا�سع  الف�سل  واخت�ش   
الأو�ساع  بع�ش  تخدم  الإلكرتونية  املواقع  بع�ش  اأن  حني  يف  وال�سيا�سة 
ال�سيا�سة وت�سرُّ بها يف اأحياٍن اأخرى, كعمليات القر�سنة على اأهم املواقع 

ال�سيا�سية وطرق اخرتاقها. 
املعلومات,  واإدارة  التحكم  اأنظمة  تطور  العا�سر عن  الف�سل  وحتدث 

كما ت�سمن احلديث عن الهدف البعيد املدى ل�ستخدام الإنرتنت.
احلديث  الع�سر  يف  الكهرباء  ثــورة  ع�سر  احلــادي  الف�سل  وتناول   

وا�ستهالكها يف كل الآلت احلديثة. 
والف�سل الثاين ع�سر حتدث عن مميزات الإنرتنت واأهميته يف حياة 

الب�سرية بحيث ل ميكن ال�ستغناء عنه.
املرتتبة  النتائج  عن  حتدث  فقد  والأخــري  ع�سر  الثالث  الف�سل  اأما   
حياة  يتجزاأ من  ل  اأ�سبح جزءا  بحيث  بالإنرتنت  الكبري  الهتمام  على 

الإن�سان, ل ميكنه ال�ستغناء عنه يف معظم جمالت حياته. 

منهج اإلمامين البخاري ومسلم
في إعالل المرويات الحديثية

تاأليف: �شالح الدين بن اأحمد الإدلبي
النا�شر: دار الفتح للدرا�شات والن�شر - عّمان

الطبعة الأوىل، 2014م
عدد ال�شفحات: 176 �شفحة

من  اإمامني  مكانة  واإبــراز  تاأليفه,  اأهمية  تبني  مبقدمة  الكتاب  بداأ 
كبار اأئمة احلديث هما البخاري وم�سلم, وتو�سيح اأهمية معرفة منهج 
الإعالل الذي يعد من اأهم فروع علم احلديث, وعر�ش اأقوال العلماء 

يف تو�سيح املق�سود بعلل احلديث.
منهج  عن  باحلديث  الأول  الق�سم  اخت�ش  ق�سمني,  الكتاب  ق�سم 
اأحد  املوؤلف  املرويات احلديثية, حيث ذكر  اإعالل  البخاري يف  الإمام 
املرفوع  الطريق  اإعــالل   : البخاري, هي  عند  الإعــالل  من  نوعًا  ع�سر 
بالطريق املوقوف, اإعالل الطريق املو�سول بالطريق املر�سل, الإعالل 
الزائد  ال�سم  عن  اخلــايل  الطريق  اإعــالل  �سندًا,  الرواية  باختالف 
الإعالل  حديث,  يف  حديث  بدخول  الإعــالل  عليه,  امل�ستمل  بالطريق 
الألفاظ  يف  املتقاربني  احلديثني  اأحد  اإعالل  متنًا,  الرواية  باختالف 
الإدراج  من  �سنده  ن�ساأ  الذي  احلديث  اإعالل  ثبوتًا,  الأقوى  باحلديث 

يف الإ�ــســنــاد, اإعـــالل احلــديــث الــذي 
ثقة ومرة عن  الــراوي مرة عن  يرويه 
الثقة و�سعف ثبوت من رواية غريه اأنه 
عن الراوي ال�سعيف, الإعالل ب�سذوذ 
عن  املــرويــة  ــة  ــرواي ال اإعـــالل  املعنى, 
عنه,  ثبت  ما  تخالف  لأنها  �سحابي؛ 

واأخريًا م�ساألة الإعالل بالإدراج.
اخت�ش  فــقــد  ــثــاين  ال الق�سم  اأمـــا 
م�سلم يف  الإمــام  منهج  باحلديث عن 
اإىل  ينق�سم  ومنهجه  الإعــالل,  منهج 
باختالف  الإعــالل  هي:  ــواع,  اأن اأربعة 

الرواية �سندًا, الإعالل باختالف الرواية متنًا, اإعالل الطريق امل�ستمل 
على ال�سم الزائد يف ال�سند ملجيء الت�سريح مبا يدل على ال�سماع يف 
ما  تخالف  لأنها  �سحابي؛  املروية عن  الرواية  اإعالل  الزيادة,  مو�سع 

ثبت عنه.
الكتاب  متيز  وقد  الإمامني,  منهج  خال�سة  البحث  عر�ش  واأخــريًا 
بتقدمي اأمثلة من الأحاديث النبوية ال�سريفة يف عر�ش منهج الإمامني 

يف اإعالل املرويات احلديثية بطريقة مف�سلة ومنظمة.
كما قدم الكتاب بع�ش الأمثلة التطبيقية على منهج الإعالل تي�سريًا 

للباحثني والدار�سني يف علم احلديث.
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أطباء الكتبالمكتبات في اإلمارات قديمًا

رحلة مع أطباء الكتاب !
واأرقاها,  الأعمال  اأ�سرف  من  املكتبات  يف  العمل  يعترب 
فالكتاب هو م�سدر اإ�سعاع ثقايف وح�ساري, يغذي العقل والقلب 

بالعلم واملعرفة ويهذب النفو�ش الب�سرية ويرتقي بها.
املخطوطات,  ت�سمى  نفي�سة  كنوز  املكتبات  حمتويات  وبني 
املطبوعة,  الكتب  عن  مييزها  الذي  اخلا�ش   ب�سحرها  تتمتع 
اأنواع  اأفخم  على  ُكِتبت  مطبوعاٍت  جند  اأننا  ذلك  على  ويدل 
نت بر�سوم و�سور, وزخارف بديعة؛ ومع  الأوراق واأجودها, وُزيِّ
واخليال  ال�سحر  عامل  يف  ن�سرح  ويجعلنا  األبابنا,  ي�سلب  ذلك 

روؤية  خمطوطة بالية  يفوح منها عبق املا�سي الأ�سيل!
وقد دفع هذا الأمر اأقالم  الكثريين من ع�ساق الفكر والعلم, 
ال�سوء على  ت�سليط  اإىل  املعرفة  واحلقيقة  الباحثني عن  ومن 
و�سناعتها  ون�ساأتها  تاريخها  درا�سة  حيث  من  املخطوطات 

واأهميتها وطرق املحافظة عليها. 
الذي  الب�سري  العن�سر  اإىل  الدرا�سات  بع�ش  تطرقت  كما 
�ساهم يف اإخراج تلك املخطوطات اإىل حيز الوجود من موؤلفني 

اقني وجُملِّدين وغريهم. اخ وخطاطني وورَّ ون�سَّ
التي  الأقالم هي  تلك  - من  لالأ�سف  – ويا  قليلة  قلة  ولكن 
�سبيل  يف  وحذر  ب�سمت  يعملون  جمهولني  جنودًا  تناولت 
والندثار  ال�سياع  من  وروحها   الأمة  ذاكرة  على  املحافظة 
الأقبية  اإىل  امتدت  التي   احلنون   الأيدي  تلك  اإنها  والفناء, 
ال�سحائف  تلك  منها  فاأخرجت  املغلقة,  وال�سناديق  املظلمة 
ال�سفراء املهرتئة قبل اأن  تلفظ اأنفا�سها  الأخرية. اأيد اأمينة 
الكنوز  تلك  واإحياء  الزمن  غبار  نف�ش  عاتقها   على  اأخذت 

اأطباء  عليهم  يطلق  ما  اأو  املخطوطات  مرممو  اإنهم  املعرفية, 
الكتاب!

اإن مهنة الرتميم حرفة يدوية  نادرة يف العامل ُتعنى باإعادة 
الروح واحليوية اإىل املخطوطات والوثائق واملطبوعات الثمينة, 
اأ�سول  وله  ورونقه,  �سحره  للقدمي  يعيد  دقيق  فني  عمل  وهو 

وقواعد حتتاج اإىل ح�ش عاٍل ومهارات فائقة.
ذكر  املقريزي  ولكن  وا�سحة,  غري  الرتميم  ظهور  وبداية 
باأمر  احلاكم  اأن�ساأها  التي  القاهرة  يف  احلكمة  دار  مكتبة  اأن 
اهلل �سنة 395 هـ, كان فيها ميزانية خم�س�سة لرتميم الكتب 
هم  كانوا  الرتميم  على  القائمني  اأن  الظن  واأغلب  التالفة, 

املجلدين اأنف�سهم معتمدين على �سمغ الن�ساء والورق.
يت�سف  اأن  يجب  املهنة  هذه  تعلم  يف  الراغب  وال�سخ�ش 
بالأمانة  والدقة, والرتكيز يف العمل, والهتمام بكل التفا�سيل 
ال�سغرية منها قبل الكبرية, وعدم املخاطرة بالعمل قبل اإجراء 
اختبارات معينة. وكذلك عليه اأن يتحلى  بال�سرب وطول البال, 
اإن تدخل  النهار بطوله. فما  فقد ي�ستغرق ترميم ورقة واحدة 
ق�سم الرتميم حتى  يلفت نظرك اأ�سخا�ش مبالب�سهم البي�ساء؛  
كل جال�ش على مكتبه  بهدوء ورزانة, اأمام �سا�سة م�سيئة حاماًل  
علياًل  اأمامه  وا�سعًا  اجلراحني,  اأدوات  ت�سبه  اأدوات  يديه  بني 
عمليات  اإىل  املخطوط  عن  تقرير  كتابة  فمن  ب�سمت,  يئن 
وجتميع  وترميم  تدعيم  اإىل  كيميائية,  ومعاجلات  تنظيف, 
اإليها  احلياة  اإعادة  اإىل  بحاجة  املخطوطات  فبع�ش  وتثبيت. 

ب�سكل كامل, وبع�سها الآخر يكتفي  بعمليات جتميل وتهذيب!

التابع للمركز معمل الرتميم 

عملية خياطة الأوراق
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أطباء الكتبصور من األمس

ا رغم  العربي حمدودة جدًّ العامل  وتعترب ن�سبة املرممني يف 
وجود اآلف موؤلفة من املخطوطات والوثائق التالفة التي تنتظر 
تهتم  التي  واملكتبات  املراكز  قلة  اإىل  ذلك  ويعود  ينقذها,  من 
توؤهل  كليات  اأو  معاهد  وجود  عدم  واإىل  املخطوطات,  برتميم 
للح�سول على �سهادة عالية يف الرتميم موثقة ومعتمدة دوليًّا. 
وثمة �سبب جوهري اآخر, وهو تدين اأجور ورواتب العاملني  يف 
هذه املهنة رغم ما يقدمونه من عمل جبار؛ فقد تدفع ظروف 
عمل  فر�سة  عن  البحث  اإىل  منهم   الكثريين  ال�سعبة  احلياة 

اأخرى تدر عليهم ربحا اأكرب وبجهد اأقل!
حرفة  فكذلك  و�سلبياتها,  اإيجابياتها  حرفة   لكل  اأن  وكما 

الرتميم, فمن �سلبياتها اأو خماطرها :
وال�سدر  الأنف  يف  ح�سا�سية  من  املرممني  معظم  يعاين   -1
ب�سبب غبار املخطوطات, والتعر�ش للمواد الكيماوية اأثناء 

العالج الكيماوي.
؛  )اأكزميا  اجللدية   والتح�س�سات  الإ�سابات  بع�ش  تظهر   -2

جفاف اجللد وت�سققه؛ خ�سونة الأ�سابع(.
تركيز الب�سر  لفرتات طويلة على ال�سا�سة ال�سوئية وقربها   -3

من جمال الروؤية ي�سعفان الب�سر.
اجللو�ش عدة �ساعات بال حراك  يوؤدي اإىل اآلم يف الظهر   -4

والعمود الفقري.
ف�سل  اأو  جناح  من  املرمم  ينتابان  اللذان  والقلق  اخلوف   -5
يوؤثران  للمخطوط   �سرر  باأي  الت�سبب  اأو  الرتميم  عملية 

على نف�سيته واأع�سابه. 
وقد حر�ش مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث, هذا ال�سرح 
وبتوجيهات  تاأ�سي�سه,  بداية  منذ  حر�ش  العمالق,  احل�ساري 
اإن�ساء وحدة  املاجد, على  ال�سيد  جمعة  واإ�سراف من موؤ�س�سه 
فنية متكاملة يف املركز, مهمتها معاجلة وترميم كافة الأوعية 
الورقية, ومل يتوقف الأمر عند هذا احلد, بل تعداه اإىل اإقامة 
اأ�سقاع  كافة  من  املرممني  لتاأهيل  املركز  يف  تدريبية  دورات 
الأر�ش, وتزويدهم باخلربات ال�سرورية ليعودوا اإىل مراكزهم 
ويبا�سروا عملهم فيها كخرباء وفنيني. كما قام املركز باإتاحة 
وموؤ�س�سات  اأفرادًا  والوثائق  املخطوطات  مقتني  اأمام  املجال 
والراغبني برتميم خمطوطاتهم باإح�سارها للمركز ل�سيانتها 

ومعاجلتها, وهذا ما ل جنده يف اأماكن اأخرى. 

وحتت �سعار )اإذا مل ت�ستطع املجيء اإلينا فنحن ناأتي اإليك( 
اأر�سل املركز الفنيني واخلرباء اإىل املراكز الأخرى  مل�ساعدتهم 
واملعدات  الأجهزة  بكافة  وزودها  للرتميم,  وحدات  اإن�ساء  يف 
ال�سرورية, كما اأخذ على عاتقه تدريب الكوادر الفنية جلعلها 

قادرة على العمل والإنتاج.
تلك  على  احلفاظ  يف  �ساهم  قد  املركز  يكون  وبذلك 
ال�سياع  من  وحماها  بثمن  تقدر  ل  التي  النفي�سة,  املحفوظات 

والتلف.

بفخر  ب�سمتها  ت�سع  بناءة  بي�ساء   اأيد  بني  �ستان  ف�ستان 
واعتزاز على كتب التاريخ وذاكرة الأمم وبني اأيد هدامة ت�سعى 

اإىل طم�ش الهوية الفكرية واحل�سارية لل�سعوب! 

ب�شرى دخوج
ق�شم احلفظ واملعاجلة والرتميم

اإ�سابات بليغة ملخطوط قبل الرتميم

املخطوط بعد الرتميم
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كانت  فقد  الإمارات,  اأهل  عند  كربى  اأهمية  لها  الإبل  اإن 
م�ساعب  وحتمل  ال�سحراء  يف  للعي�ش  الفقري  العمود  مبثابة 
املعي�سة واجلفاف وقلة م�سادر املياه؛ فهذا احلديث الذي دار 
"مبارك ابن لندن" واأحد البدو  بني وليفرد ثي�سجر, امللقب بـ 
دون  من  هنا  ال�سمود  ت�ستطيعون  متى  "اإىل   : �ساأله  عندما 
ماء؟ فاأجابه البدوي: اإن ذلك يتوقف على جودة املراعي, ففي 
الربيع,  ال�سيف حتى  اأواخر  البقاء من  يتم  املراعي اخل�سبة 
ثم �ساأله ابن لندن: "اإذن ميكن البقاء ملدة �ستة اأ�سهر اأو �سبعة 
حليب  "اإن  البدوي:  فقال  اإذن؟  تاأكلون  فماذا  ماء,  دون  من 
النوق هو طعامهم و�سرابهم وما دام متوفرًا ل يحتاج البدوي 

�سيئًا اآخر"!
اأهمية حليب الإبل بني  من خالل الرواية ال�سابقة تتبني لنا 
�سائر حليب الأنعام الأخرى. فقد احتل مكانة متميزة عند بدو 
ال�سحراء, وخا�سة البدو من اأهل الإمارات, وال�سبب يرجع اإىل 
قدرة النوق يف فرتات اجلفاف على اإنتاج احلليب باأعلى معدل 
من املاء, فقد برهن الباحثان ياغيل واإتزيون اأن ن�سبة املاء فيه 
اإىل  لت�سل  وترتفع  ال�سرب,  ماء  توفر  اإىل 68% يف حال  ت�سل 
كما  الأخرى,  الأنعام  حليب  عك�ش  على  املاء  يقل  عندما   %69
يتميز حليب النوق مبيزة اأخرى, وهي كونه ل يتعر�ش للف�ساد, 
التخرث  كم�سادات  بروتينية  مركبات طبيعية  على  يحتوي  فهو 
املانعة  والأج�سام  اجلراثيم  وم�سادات  الت�سمم  وم�سادات 
فخالل  النوق,  حليب  يف  جدًا  مهمة  اخلا�سية  وهذه  وغريها. 

الأحياء  تكاثر  الأج�سام  هذه  متنع  الزمن  من  حمددة  فرتة 
الدقيقة يف احلليب, ولذلك فهو ل يجنب, اأي ل ميكن ا�ستخراج 
مدة  بتحديد  ت�سمح  ممتازة  �سفة  امليزة  وهذه  منه.  اجلنب 
املرتبة  النوق يحتل  وال�ستفادة منه, مما يجعل حليب  حفظه 
ا. ومن مميزات حليب النوق  الأوىل على باقي الأنعام اقت�ساديًّ
�سي  وفيتامني  احلرارية  وال�سعرات  الكربوهيدرات  قلة  اأي�سًا 

مقارنة باأنواع احلليب الأخرى.
حلليب النوق يف الإمارات اأ�سماء كثرية, مثل:

�سبوح: اإذا قدم احلليب يف ال�سباح.  .1
غبوق: اإذا قدم احلليب يف الليل.  .2

اللبا اأو اللبوة: وهو عبارة عن اللنب الأول للناقة عندما تلد,   .3
وعادة ما يكون طعمه حلوًا.

القوام  غليظ  لزج,  حليب  وهو  احلليب  اأول  وهو  ال�سربة:   .4
غني بالفيتامينات, ويعد اأغنى اأنواع احلليب, لذلك يعترب 
اأف�سل اأنواع احلليب للُحوار – �سغري الإبل- يف اأيام ولدته 

الأوىل.
ال�سريح: وهو احلليب ال�سايف اخلال�ش الذي ل يخالطه   .5

�سيء.

»وفاء منا لإلبل بما أسدته 
ألسالفنا ولنا من بعدهم من 
خدمات، وقت أن كنا نعتمد 

عليها في حياتنا وتنقالتنا 
ورحالتنا، فإننا نهتم بها 

ونكرمها«.
 الوالد املغفور له 

 ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ، 
رحمه اهلل 



23

حليب النوق )حليب البوش(صور من األمس

25

ال�سخني: وهو احلليب الذي ُي�سخن.   .6
الهييم: وهو احلليب ال�سخني الذي ترك وم�سى عليه عدة   .7

�ساعات, ويف هذه احلالة فاإنه ل ي�سرب.
يخ�ش  الذي  الهييم  احلليب  وهو  احلام�ش:  اأو  الروبة   .8
بوا�سطة "ال�سقا", وبعد ف�سل الزبدة عنه ي�سمى باحلام�ش 

اأو القار�ش اأو العاب�ش اإذا ارتفعت فيه ن�سبة احلمو�سة.
اإىل  الطازج  احلليب  اإ�سافة  عند  وهو  املرثي:  اأو  الرثية   .9
الروبة اأو احلام�ش, ويعد اأطيب اأنواع اللنب. ومعروف عند 
اأهل بادية الإمارات باأنه اإذا �سربت الرثية قبل الظهر فاإن 

�ساربها ي�سعر بالنعا�ش.
اأ�سماء  اأ�سماء كذلك للنوق املنتجة للحليب  اأن للحليب  وكما 

اأي�سًا, ومن اأهمها:
اخلور, التي تتميز بغزارة لبنها. ومفرد اخلور: خوارة.  .1

اأخرى على ولد  ناقة  التي تعطف مع  الناقة  اخللوي, وهي   .2
واحد, وذلك ملوت حوارها.

ملوت  للحليب  التي تخ�س�ش  الناقة  امل�سوح, وهي  اأو  املري   .3
ُحوارها, وتدر هذه الناقة مبجرد اأن مي�سح على �سرعها.

يف  �سعوبة  الراعي  يواجه  التي  الناقة  وهي  الع�سو�ش,   .4
حلبها, نتيجة عيب خلقي اأو مر�ش معني.

ال�سعود, وهي الناقة التي تلد قبل موعد ولدتها.  .5
اخللوج, وهي الناقة التي فقدت ولدها.  .6

يف  وخربته  فطنته  نتيجة  الإماراتي  البدوي  تو�سل  وقد 
لو فقدت  الناقة تدر احلليب حتى  اإىل طرق جتعل  الإبل  عامل 

مولودها, ومن اأهم هذه الطرق التظيري , والبو. 

عالقة  وله  وخفيف,  مغذٍّ  النوق  حليب  فاإن  واأخريًا, 
فاإنه  طعمه  اأما  اخلبيثة.  الأمرا�ش  من  وي�سفي  بالإخ�ساب, 
الأوىل  املوا�سم  يف  خا�سة  الإنتاج  بداية  يف  باحلالوة  يتميز 

للحلب. 
اأما مكونات حليب النوق وما يتميز به, فقد رد العلماء زيادة 
تعاىل-  اهلل-  خلقها  النوق  اأن  اإىل  فيه  واملاء  الربوتني  ن�سبة 
لتعي�ش يف ال�سحراء, حيث اجلو ال�سحراوي احلار واجلاف, 
والذي يحتاج اإىل ن�سبة عالية من املاء والربوتني, وهذا �سر من 

اأ�سرار اخلليقة!

 قائمة تبني الفرق بني لنب النوق ولنب الإن�سان 
 وبع�ض احليوانات الأخرى 

ماأخوذة باجلرام الواحد يف اللرت الواحد

عائ�شة علي بالقيزي 
الرتاث الوطني
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ر�سالة اأطروحة قدمها الباحث عبيد اهلل اأوفاتوف للح�سول على درجة 
الدكتوراه يف علم اللغة واآدابها.

يف  املقدور  عجائب  خمطوط  ل�ساحب  الكامل  ال�سم  الباحث  ذكــر 
نوائب تيمور باأنه �سهاب الدين اأحمد بن حممد بن عبد اهلل بن اإبراهيم, 
املعروف بابن عرب�ساه. الذي ولد يف اخلام�ش من نوفمرب عام 1389م, 
الأوىل,  �سبابه  و�سنوات  �سيء عن طفولته  يعرف  . ومل  يف مدينة دم�سق 

وكذلك مل يعرف عن اأبويه �سوى ال�سيء الي�سري. 
اأهلها,  من  الكثري  و�سرد  دم�سق,  مدينة  تيمور  غزا  1401م  عام  يف   
ونهبها وحولها اإىل دمار. وبعد ذلك اأر�سل كل ما نهبه من املدينة مع من 
اأ�سرهم من اأرباب الف�سل من علماء واأطباء ومعلمني ومهرة ومهند�سني 
�سمرقند  اإىل  التخ�س�سات  خمتلف  يف  ماهر  وكل  ال�سنائع  واأ�سحاب 
ليبنيها باأيدي الأ�سرى. وكان من بني هوؤلء ابن عرب�ساه ذو الثني ع�سر 
يف  تن�سوي  عرب�ساه  ابن  عائلة  باأن  العتقاد  وميكن  واإخوته.  واأمه  عامًا 

عداد هذه الفئات من النا�ش. 
ل توجد معلومات دقيقة عن حياة ابن عرب�ساه يف �سمرقند التي بقي 
فيها حتى عام 1408م. ولكن من خالل حتليل اأقواله ميكن احلكم على 
اأنه اأقام يف �سمرقند و�سط �سخ�سيات مرموقة كالأمراء والعلماء ولعبي 
ال�سطرجن. وقد ذكر اأنه كان يف خدمة احلاكم �ساغتاي, الأمر الذي يوؤكد 
قرَبه من بالط التيموريني يف �سمرقند )ولعله كان مقربًا من حفيد تيمور 
خليل �سلطان 1405-1409م(. ويف �سمرقند تلقى ابن عرب�ساه العلم واأتقن 
اللغات الفار�سية والرتكية واملغولية, اإ�سافة اإىل براعته يف لغته العربية, 
لدى  وعمل  الثالث.  اللغات  وملك  العرب  ملك  لقب  عليه  اأطلق  ولذلك 
علماء وفال�سفة بارزين من اأمثال ال�سريف اجلرجاين )1339-1413م(, 
وابن  الأول,  عبد  واخلواجة  )1350-1429م(,  اجلزري  الدين  و�سم�ش 
الدين,  وح�سام  الق�سري,  واأحمد  الرتمذي,  واأحمد  الدين,  عمه ع�سام 
وحممد البخاري)1(. ويف عام 1408 بداأت الرحلة الطويلة يف حياة ابن 
وال�سني  منغوليا  زار  فقد  تقريبًا.  حياته  نهاية  حتى  وا�ستمرت  عرب�ساه 
وا�سرتخان. وخالل رحالته عمل على  و�ساراي  كي�سال  ود�ستي  وخوارزم 
ال�سيخ  العلم عن  اأخذ  الثالث  اللغات  تعلمه  فاإىل جانب  العلم.  حت�سيل 
ال�سرامي. ويف خوارزم  الدين  الأندكاين, والقا�سي جالل  الدين  برهان 
اإىل  ال�سرائي, ومن خوارزم توجه  واأحمد  العلم عن مولنا نور اهلل  اأخذ 
عنه  اأخذ  الذي  الكردري,  البزازي  حممد  العالمة  حيث  الد�ست,  بالد 
بريوق,  اأحمد  العلماء  من  والتقى  القرم,  اإىل  توجه  ثم  واأ�سوله,  الفقه 
و�سرف الدين, �سارح املنار, وحممود البلغاري, وغريهم. ومن القرم توجه 
عرب البحر الأ�سود اإىل اأدرنة حيث عمل بداية برتجمة الكتب من العربية 
والفار�سية اإىل اللغة الرتكية. ويف اأدرنة اأقام نحو ع�سر �سنوات ا�ستطاع 
)1402-1421م(,  الأول  حممد  الرتكي  ال�سلطان  ثقة  اكت�ساب  خاللها 

فه ابن عرب شاه ومؤلَّ
عجائب المقدور في نوائب تيمور

عجائب المقدور في نوائب تيمور

كاتبًا  اأ�سبح  ثم  ومــن 
ــــرتة طـــويـــلـــة  ــــف ـــــه ل ل
ر�سائل  خاللها  ترجم 
امللوك  اإىل  ال�سلطان 
ــة  ــي ــرب ــع بـــالـــلـــغـــات ال
والفار�سية  والرتكية 

واملغولية. 
البلدان  هذه  كانت 
الـــتـــي و�ـــســـلـــهـــا ابـــن 

ــاه قـــد �ــســهــدت  ــس ــ� عــرب
موؤخرًا غزوات �سنتها قوات تيمور, واأحلقت بها اخلراب والدمار, وهذا 
ماثاًل  يــزال  ما  ذلك  كان  فقد  و�سلها.  عندما  عرب�ساه  ابن  �ساهده  ما 
للعيان. وكان هناك العديد ممن �سهدوا الأحداث وعانوا مع من عانى من 
امل�سائب التي اأحدثها غزو تيمور. واأثناء اللقاءات ال�سخ�سية مع هوؤلء 
كان ابن عرب�ساه ي�ستمع اإىل اأحاديثهم عن الغزو التيموري. وقد ذكر يف 
املاآ�سي  عن  اأخربه  توكتامي�ش(  )ابن  الدين  جالل  ال�سلطان  اأن  كتاباته 

واملجازر التي ارتكبتها قوات تيمور يف �ساراي!
ففي  وطنه.  اإىل  ابن عرب�ساه  توجه  الأول )1421م(  وفاة حممد  بعد 
عام 1422م و�سل اإىل حلب, وبقي فيها مدة �سنة توجه بعدها اإىل م�سقط 
راأ�سه دم�سق. ويف عام 1428 اأدى منا�سك احلج يف مكة. وبعد عودته اإىل 
اأعماله قد خطها يف  وكانت معظم  والأدبــي.  العلمي  ن�ساطه  بداأ  موطنه 
اإىل  ورحل عنها  دم�سق,  اأقام يف  �سنة 1436م  فقبل  القاهرة.  اأو  دم�سق 
القاهرة, حيث اأقام عدة �سنوات من عمره الذي انتهى يف اأغ�سط�ش عام 

1450م. 
عرب�ساه  ابـــن  اأعــمــال  تــعــد 
ومعقدة,  متنوعة  الإبــداعــيــة 
وقـــد كـــان واحــــدًا مــن علماء 
ع�سره, وله امل�سنفات الكثرية 
والأدب  ــتــاريــخ  وال ال�سعر  يف 
امل�سنفات:  هذه  ومن  والنحو. 
الرتك  دول  يف  ال�سري  "غرة 
املوؤلف  هذا  ويحتوي  والترت", 
عــلــى الــكــثــري مـــن املــعــلــومــات 
القيمة عن  )القبيلة الذهبية( 
وعـــن تــركــيــا. وقـــد جــمــع تلك 
عرفها  اأو  بنف�سه,  املعلومات 
ـــالت الـــتـــي كــان  مـــن املـــرا�ـــس

�سورة من الكتاب املطبوع

غالف خمطوط عجائب املقدور
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عجائب المقدور في نوائب تيمور

ير�سلها اإىل خان )القبيلة الذهبية( وحكام )د�ست وكيب�سال( عندما كان 
يعمل كاتبًا لدى ال�سلطان حممد الأول)2(.

النحو  م�سائل  ملختلف  املكر�سة  املعروفة  عرب�ساه  ابن  موؤلفات  ومن 
العرو�ش  ]والبديع[. وله يف  والأدب: مراآة الأدب يف علم املعاين والبيان 
والعربية,  العرو�ش  حلتي  يف  اجلمالية  الأمـــداح  جلوة  العربية:  واللغة 
الرتك  لغة  يف  الأرب  مبنتهى  املرتجم  والرتجمان  النحو,  يف  ومقدمة 

والعجم والعرب, وعنقود الن�سيحة)3( .
ُدعي ابن عرب�ساه اإىل م�سر من قبل �سلطانها الظاهر جقمق )1438-

1453م(. واأقام هناك يف ق�سر ال�سلطان, واألف له كتابًا بعنوان "التاأليف 
الطاهر يف �سيم امللك الظاهر القائم بن�سرة احلق اأبي �سعيد جقمق", 
اأكرث فيه من مديح ال�سلطان. وهذا العمل يت�سمن الكثري من املعلومات 

التاريخية القيمة عن م�سر يف الن�سف الأول من القرن اخلام�ش ع�سر.
اتبع ابن عرب�ساه يف �سيخوخته اأ�سلوب ال�سجع, واألف كتابًا على �سورة 
"كليلة ودمنة" عنونه بـ )فاكهة اخللفاء ومفاكهة الظرفاء(. وقد طبعه ج. 

ف. فريتاج مع ترجمة له بالالتينية()4(. 
ا مع علماء البالط    يف اأواخر اأيام حياته خا�ش ابن عرب�ساه نقا�سًا حادًّ
كتاب  اأثــره  على  األف  الدين,  حميد  والقا�سي  البوين,  برهان  امل�سري: 

)خطاب الإهاب الناقب وجواب ال�سهاب الثاقب(.
عمل  فقد  والفار�سية  الرتكية  باللغات  عرب�ساه  ابــن  ل�سلوع  ونــظــرًا 
عويف  حممد  الدين  جلمال  ال�سعرية  املجموعة  ترجمة  فله  بالرتجمة. 
اللغة  اإىل  الفار�سية  اللغة  من  الــروايــات()5(  ولمــع  احلكايات  )جامع 
ال�سمرقندي  الكرمي" للعامل  القراآن  "تف�سري  ترجمة  اأي�سا  وله  الرتكية. 
"تعبري  اأي�سًا  الرتكية  اإىل  وترجم  ال�سمرقندي.  الليث  اأبــي  املــعــروف 

القادري" لأبي �سعيد الدينوري )991-1031م(. 
الرتاث  يف  خا�سة  مكانة  املقدور(  )عجائب  التاريخي  امل�سنَّف  احتل 
اإ�سدارات  من  عدد  ظهر  ع�سر  الرابع  القرن  يف  عرب�ساه.  لبن  العلمي 
الن�سخة العربية الأ�سلية وترجمات لها اإىل لغات اأخرى. وورد ا�سم ابن 

عرب�ساه كموؤرخ يف موؤلفات كال مارك�ش)6(.
يف الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�سر كانت املعلومات التي ت�سمنها 
الباحثني  من  عــدد  اأبــحــاث  يف  بحث  مــادة  متثل  املــقــدور  عجائب  كتاب 
اآ�سيا  بتاريخ  اخلا�سة   ) وغريهما...  ميولر  واأ.  بامبريي  )ج.  اأمثال  من 
الو�سطى. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن العبء الأكرب يف درا�سة عجائب املقدور 
وقع على عاتق العلماء والباحثني الرو�ش, ل �سيما اإبان الحتاد ال�سوفيتي 
ال�سابق. فقد كان الباحث البارز يف تاريخ اآ�سيا الو�سطى ف. ف. بارتولد 
عرب�ساه  ابن  معلومات  من  كثريًا  ا�ستفادوا  الذين  الرو�ش  العلماء  اأحد 
 "  )1915( تيمور  و"دفن   ")1918( وزمانه  بيك  "اأولوغ   : موؤلفاته  يف 
تقديرًا عاليًا من  ابن عرب�ساه  ومعلومات  اأخبار  وغري ذلك. كما وجدت 
الرتكية"  اللغة  يف  العربي  "اللغوي  كتابه  ميليوران�سكي" يف  "ب.م.  قبل 
وتعك�ش  تيمور" 1914.  موت  "تفا�سيل  زميني" يف  "ل.  ومن   ,)1900(
اأعمال "اأ. يو. ياكوبف�سكي": "�سمرقند يف عهد تيمور والتيموريني", �سنة 
الذهبية  و"القبيلة  و"تيمور )جتربة و�سف موجز(" �سنة 1946,   1933
و�سقوطها" �سنة 1950؛ واأعمال "اأ. م. بيلينيت�سك" : "من تاريخ م�ساركة 
احلرفيني يف الحتفالت املدنية يف اآ�سيا الو�سطى يف القرنني الرابع ع�سر 

ع�سر" �سنة  واخلام�ش 
الهـــتـــمـــام   -1940
اخلــا�ــش الـــذي اأعـــاره 
الــعــلــمــاء الــ�ــســوفــيــت 
مل�سنف ابن عرب�ساه . 
من  الكثري  وهــنــاك 
الــعــلــمــاء الــ�ــســوفــيــت 
ال�سوء  �سلطوا  ممــن 
على جانب من جوانب 

يف  الو�سطى  اآ�سيا  تاريخ 
"عجائب  على م�سنف   بالعتماد  ع�سر  واخلام�ش  ع�سر  الرابع  القرنني 
الكبري  تيمور  "جامع   - ما�سون  ي.  م.  منهم:  عرب�ساه,  لبن  املقدور" 
املعروف با�سم جامع بيبي خانيم" , ط�سقند , 1926؛ اأ. م. غوروفيت�ش – 
"ال�سراع الطبقي يف �سمرقند من �سنة 1365 – 1366", ط�سقند 1936؛ 
و ل. ف. �سرتويفا – " �سربدار �سمرقند" , لينينغراد, 1952, وغريهم.  
كما ا�ستفيد من م�سنف عجائب املقدور يف عدد من الأعمال اجلماعية 
و"تاريخ جمهورية  و"تاريخ �سمرقند",  اأوزبك�ستان",  �سعوب  "تاريخ  مثل 

ـــان ال�ـــســـرتاكـــيـــة  ـــت ـــس ـــ� ـــك اأوزب
ال�سوفيتية".

ابـــن  ــنــف  مــ�ــس واملــــهــــم يف 
يــحــتــوي على  ـــــه  اأن عــربــ�ــســاه 
مــعــلــومــات قــيــمــة عـــن احلــيــاة 
ــيــة والقــتــ�ــســاديــة  ــيــا�ــس ــ�ــس ال
النهر,  وراء  فيما  والــثــقــافــيــة 
يف  املتاخمة  ال�سرقية  والبلدان 
الرابع ع�سر واخلام�ش  القرنني 
اإيجادها  ميكن  ل  والتي  ع�سر, 
ــة  ــي ــخ ــاري ــت ال الـــ�ـــســـجـــالت  يف 
اأن  ثانية  ناحية  ومــن  الأخـــرى, 
التاريخي  امل�سدر  هــذا  وا�سع 
لي�ش من حميط تيمور اأو اأجناله 
مما ي�ساعد الباحثني كثريًا على 

املدونة  للمعلومات  مقارنة  اإجــراء 
من قبل موؤرخي بالط تيمور وورثته, وا�ستخال�ش النتائج العلمية ب�سورة 

اأكرث مو�سوعية يف العديد من الق�سايا التاريخية.
ترجمة: �شمري جنم الدين/ الرتاث الوطني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ال�سخاوي: ال�سوء الالمع يف اأعيان القرن التا�سع, مج. 2, �ش. 127.

)2( انظر ف. تيزينجاوزن: جمموعة موؤلفات حول تاريخ القبيلة الذهبية . �ش. 455
)3( يعرف هذا العمل اأي�سًا با�سم » عناقيد الن�سيحة «.

(4) Ebn Arabshah, Fructus imperatorum et jocatio 
ingeniosorum, I-II, Bannae, 1832-1852.

)5( انظر ي. يو. كرات�سكوف�سكي : جمموعة �سعرية , مج 4, �ش. 329-326.
)6( انظر اأر�سيف مارك�ش واأجنل�ش: مج 6 لينينغراد �ش 185.

�سورة من بداية خمطوط عجائب املقدور

فاكهة اخللفاء من موؤلفات ابن عرب�ساه
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ولد حمد بن حممد بن جا�سر �سنة 1328هـ يف قرية الربود 
التحق  هـ   1348 �سنة  ويف  جند,  منطقة  يف  ال�سر  اإقليم  من 
يف  تن�ساأ  نظامية  مدر�سة  اأول  وهو  ال�سعودي,  العلمي  باملعهد 
العهد ال�سعودي, وبعد اأن اأنهى مرحلة الدرا�سة يف ذلك املعهد 
)متخ�س�سا يف الق�ساء ال�سرعي( عمل مدر�سًا يف ينبع من عام 
1353 حتى عام 1357 هـ , ثم انتقل اإىل �سلك الق�ساء, فعمل 
قا�سيا يف �سبا يف �سمال احلجاز عام 1357 هـ. ويف عام 1358هـ 
التحق بكلية الآداب يف جامعة القاهرة, ولكن الظروف العامة 
اأن  الكلية, فرتكها قبل  الدرا�سة يف تلك  اإنهاء  ت�ساعده على  مل 
يح�سل على درجتها العلمية, حيث قامت احلرب العاملية الثانية, 
�ش  واأعيدت البعثة ال�سعودية من هناك. رجع اإىل التدري�ش فدرَّ
يف مناطق عديدة يف اململكة العربية ال�سعودية, و�سغل منا�سب 
تربوية خمتلفة, منها رئي�ش مراقبة التعليم يف الظهران, ثم مدير 
اأول مدير لكليتي ال�سريعة  التعليم يف جند عام 1369هـ. وكان 
)جامعة  لإن�ساء  النواة  كانتا  اللتني  الريا�ش  يف  العربية  واللغة 

الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية(.
اأن�ساأ اأثناء اإدارته للتعليم يف جند مكتبة لبيع الكتب هي مكتبة 

العرب التي كانت اأول مكتبة عنيت بعر�ش املوؤلفات احلديثة حتت 
العربية  واملجالت  اجلرائد  يف  عديدة  مقالت  ون�سر  اإ�سرافه, 
يف مو�سوعات خمتلفة اأبرزها النواحي التاريخية واجلغرافية 
وو�سف الكتب املخطوطة ونقد املوؤلفات واملطبوعات احلديثة, 
وكان ع�سوًا عاماًل يف جممع اللغة العربية يف القاهرة, واملجمع 
الإ�سالمية يف عّمان وع�سوًا مرا�ساًل  لبحوث احل�سارة  امللكي 
يف جممع اللغة العربية بدم�سق وجممع اللغة العربية يف عّمان 

واملجمع العراقي يف بغداد واملجمع العلمي يف الهند.
موؤ�س�سة  فاأن�ساأ  والن�سر,  ال�سحافة  قطاع  يف  بالعمل  وا�ستهر 
اليمامة ال�سحفية التي اأ�سدرت جملة اليمامة, وهي اأول جملة 
جريدة  وتبعتها   ,1952 عام  وذلك  الريا�ش,  مدينة  يف  ت�سدر 
جملة  وهي  العرب,  جملة  واأخريا  م,   1976 عام  يف  الريا�ش 
ف�سلية متخ�س�سة يف تاريخ واآداب �سبه اجلزيرة العربية. كما 
اليمامة  دار  ثم  للطباعة يف جند يف عام 1955,  دار  اأول  اأن�ساأ 

للبحث والرتجمة والن�سر. 
1421هـ,  رجب   16 اخلمي�ش  يوم  يف  تعاىل  اهلل  رحمه  تويف 

املوافق 14 �سبتمرب 2000م.
اليمامة:

الريا�ش,  اليمامة عام 1372هـ /1953م يف مدينة  �سدرت 
من  الو�سطى  املنطقة  ت�سدر يف  �سحفية  اأول مطبوعة  فكانت 

حمد الجاسر واليمامة

ترجمة حمد اجلا�سر بخط يده من موقع مركز حمد اجلا�سر الثقايف
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�سكل  على  اأمــرهــا  اأول  و�ــســدرت  ال�سعودية,  العربية  اململكة 
جملة من 42 �سفحة ت�سدر �سهريًا, ثم حتولت بعد ذلك اإىل 
جريدة اأ�سبوعية ت�سدر يف 4 �سفحات يف �سفر 1375هـ. وقد 
القاهرة,  اأوًل يف  فطبعت  مكان طباعتها,  اجلريدة يف  تنقلت 
يف مطابع )دار الكتاب العربي( يف بدء �سدورها, ثم انتقلت 
جدة,  يف  والن�سر(  لل�سحافة  الطباعة  )موؤ�س�سة  مطابع  اإىل 
اأخريًا يف  املقام  بها  ا�ستقر  اإىل بريوت, ثم  ثم نقلت طباعتها 
الريا�ش  مدينة  الريا�ش( يف  اأن�سئت )مطابع  الريا�ش حينما 
ت�سدر  وكانت  هناك  تطبع  ف�سارت  1374هـــــ/1954م,  عام 

ن�سف اأ�سبوعية.
وبعد �سدور نظام املوؤ�س�سات ال�سحفية �سدر العدد الأول من 
جملة »اليمامة« الأ�سبوعية يف ثوبها اجلديد يف 7 �سهر ذي احلجة 

1383هـ بو�سفها اإحدى مطبوعات موؤ�س�سة اليمامة ال�سحفية.
للمجتمع,  الثقافية  النه�سة  يف  تاأثريها  لليمامة  كان  وقد 
ال�سعودية  ال�سحافة  اد  رَوّ من  عدٍد  تخريج  يف  اأ�سهمت  حيث 
الإدارية ورموزها  البنية  اد  رَوّ اأبرزت عددا من  ورموزها, كما 
يف ال�سعودية, من اأمثال عبد اهلل الطريقي, وعبد الرحمن اأبا 

اخليل وغريهما.
ثم انتقلت اليمامة من مرحلة ال�سحيفة ذات البعد الر�سني 

والتقارير  والألوان  امل�سورة  املجالت  مفهوم  اإىل  الكال�سيكي 
مهنية  �سحافة  وتقدمي  العام  بال�ساأن  املهتمة  والتحقيقات 

لت�سبح �سريكة يف التنمية بالتحليل والر�سد والنقا�ش.

العدد الأول من اليمامة�سفحة الغالف من العدد الأول من اليمامة

من الأعداد احلديثة ملجلة اليمامة

با�شل حممد - العالقات العامة والإعالم
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ولد الدكتور عبد العزيز بن عبد اهلل بن علي اخلويطر  يف عنيزة 
�سنة 1344هـ, ودر�ش فيها مرحلتي البتدائية واملتو�سطة , ثم انتقل 
اإىل املعهد العلمي ال�سعودي مبكة املكرمة لإكمال درا�سته الثانوية, ثم 
ذهب اإىل القاهرة ولندن ملوا�سلة �سهادته العليا يف التاريخ والفل�سفة.
من  الدكتوراه  �سهادة  على  يح�سل  �سعودي  اأول  اخلويطر  يعد 
عا�سر  حمنكا,  و�سيا�سيًّا  دولــة  رجل  وكــان  1960م,  عام  بريطانيا 
ثم  �سعود,  بامللك  بدءا  ال�سعودية  العربية  اململكة  ملوك  من  خم�سة 
امللك عبد اهلل,  واأخريا  فهد,  وامللك  امللك خالد,  ثم  في�سل,  امللك 
ثروة  "اخلويطر  اهلل:  رحمه  العزيز  عبد  بن  في�سل  امللك  عنه  قال 

وطنية, فال تفرطوا فيها"!
ــــــــي خــمــ�ــش  مــــن نـــتـــاجـــه الأدب
جملدات بعنوان )اأي بني: مقارنة 
وهي  وحــا�ــســرنــا(,  ما�سينا  بــني 
الكاملة,  الرتاثية  املو�سوعة  مبثابة 
)و�سم  كتاب  اأي�سا  موؤلفاته  ومــن 
على اأدمي الزمن(, وهو عبارة عن 
واأ�سدر موؤخرا كتابًا  �سرية ذاتية, 
رياحني(.  )الن�ساء  عنوان  حتت 
مكتبة  يف  الأخـــرى  موؤلفاته  ومــن 
منهجه    : ب�سر  بن  عثمان  املركز: 

الزاهر  والرو�ش  وم�سادره, 
يف �ــســرية املــلــك الــظــاهــر, 
جــمــع  كــــتــــاب  يف  ونـــــظـــــرة 
والــنــوادر,  املُلح  يف  اجلواهر 
ـــخ الــ�ــســيــخ اأحـــمـــد بن  ـــاري وت
حممد املنقور )ت1125هـــ(, 
و�سنني الدموع, واإطاللة على 

الرتاث.
الأكرب عمرًا وخدمة, وتقلد  ال�سعوديني؛ لأنه  الوزراء  لقب بعميد 

عدة وزارات, وكان مبعوثا خا�سًا لعدد من امللوك.
ومن املنا�سب احلكومية التي تولها: ع�سو هيئة التدري�ش, ق�سم 
جمل�ش  عــام  واأمــني  �سعود,  امللك  بجامعة  الآداب,  بكلية  التاريخ, 
الأكادميية,  لل�سوؤون  �سعود  امللك  ووكيل جامعة  �سعود,  امللك  جامعة 

ورئي�ش جامعة امللك �سعود, ورئي�ش ديوان املراقبة العامة
والرتبية  والعمل,  واملالية,  الجتماعية,  ال�سوؤون  وزارة  توىل  كما 
الدولة  ووزارة  والــزراعــة,  وال�سحة,  العايل,  والتعليم  والتعليم, 

ل�سوؤون جمل�ش الوزراء.
تويف رحمه اهلل تعاىل يوم الأحد 26 رجب عام 1435 هـ, املوافق 

25 مايو عام 2014م.

وتعلم  1934م,  �سنة  حلب  يف  قلعجي  روا�ــش  حممد  الدكتور  ولد 
علومه الأولية فيها, ثم انتقل اإىل القاهرة للدرا�سة يف كلية ال�سريعة 
والقانون بجامعة الأزهر, وح�سل على الدكتوراه عام 1975م. وبعد 
اإكمال درا�سته دّر�ش يف حلب, وتوىل التفتي�ش يف مديرية اأوقافها, ثم 

تنقل بني الكويت وال�سعودية اأ�ستاًذا جامعيًّا وباحًثا اأكادمييًّا.
ال�سلف,  كبار  وفقه  ال�سحابة,  كبار  فقه  بتقدمي  كثرًيا  وان�سغل 
علمية  بلغة  اجلــديــدة,  لالأجيال  متكاملة  موؤلفات  يف  ذلــك  وجمع 

معا�سرة, وجتلى ذلك يف عطائه العلمي الغزير.
حاز الفقيد اجلائزة الأوىل العاملية للتقدم العلمي, وهو ع�سو يف 
وله  واملو�سوعات,  البحوث  اإدارة  وخبري  الفقهية,  املجامع  من  عدد 
�ش يف عدة جامعات فقه العبادات,  باع طويل يف التدري�ش, حيث درَّ
ر�سائل  من  كثري  على  واأ�سرف  الفقهية,  والقواعد  املعامالت  وفقه 
املعامالت  )فقه  مو�سوعة  على  اأ�سرف  كما   , والدكتوراه  املاج�ستري 

املالية املعا�سرة( يف وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بالكويت.
مو�سوعاتها,  تنوعت  عنوانًا,   80 يقارب  ما  املركز  مكتبة  يف  له 

الكرمي  الــقــراآن  ف�سملت 
وعــــــلــــــومــــــه, والــــفــــقــــه 
ــرية  ــس ــ� الإ�ـــســـالمـــي, وال
ال�سحابة,  و�سري  النبوية 
ـــي  ـــرب ـــع والــــــتــــــاريــــــخ ال
الإ�ـــســـالمـــي, والــرتاجــم 
املــو�ــســوعــيــة, والــ�ــســعــر 
الـــــعـــــربـــــي, والـــقـــ�ـــســـة 
الــعــربــيــة, والقــتــ�ــســاد, 

املعا�سرة  املالية  املعامالت  املوؤلفات:  هــذه  ومــن  الطبية.  والعلوم 
الإ�سالمي,  الفقه  يف  الإن�سانية  واملالمح  وال�سريعة,  الفقه  �سوء  يف 
فقه  يف  املو�سوعات  مــن  وجمموعة  املي�سرة,  الفقهية  واملو�سوعة 

ال�سحابة والتابعني, وغريها.
جمادى   23 الأربــعــاء  فجر  ال�سعودية  يف  تعاىل  اهلل  رحمه  تــويف 
خرة 1435هـ, املوافق 23 اإبريل 2014 عن عمر يناهز 80 عاًما,  الآ

ق�سى الكثري منها يف التعليم والتاأليف.

أعالم رحلوا

من موؤلفات اخلويطر
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الُفرفوري  �سالح  اللطيف  عبد  حممد  الدكتور  الأ�ستاذ  ولد 
علمية  دم�سقية  اأ�سرة  يف  1944م   دم�سق  مدينة  يف  احَل�َسني 

عريقة معروفة بالعلم والق�ساء والفتيا منذ مئات ال�سنني.
يف  املقرئني  ال�سيوخ  اأكــابــر  يــد  على  الــكــرمي  الــقــراآن  تلقى 
دم�سق؛ فقراأ ختماٍت كامالت برواية حف�ش عن الإمام عا�سم 
على املقرئ اجلامع املرحوم ال�سيخ يا�سني اجلويجاتي العبا�سي 
اأفا�سل  على  تعلم  ثم  وُيقرئ,  يقراأ  باأن  بها  واأجازه  الدم�سقي, 
علماء بلده, ومنهم والده �سماحة املربي الكبري العالمة ال�سيخ 
جامعة  يف  اجلامعيَّ  حت�سيله  اأََتَّ  ثم  الفرفوري,  �سالح  حممد 
الأزهــــر, فــنــال اإجـــازة الــقــانــون )احلــقــوق( بــتــفــوق, ثــم حاز 
 ,1972 عام  املقارن  الفقه  يف  )املاج�ستري(  التخ�س�ش  درجة 
واأثرها  الت�سريع الإ�سالمي  ومو�سوعها )نظرية ال�ستح�سان يف 
م  وَقدَّ ال�سرف.  مرتبة  مع  امتياز  بتقدير  املر�سلة(  امل�سالح  يف 
مقارنة  درا�سة  الفقه:  يف  واأثره  عابدين  )ابن  العلمية  ر�سالته 
بالقانون( اإىل كلية ال�سريعة والقانون بجامعة الأزهر, فنوق�ست 
العالمة  راأ�سهم  كبار علماء اجلامعة, وعلى  مناق�سة علنية من 
الغني حممد عبد اخلالق,  الدكتور عبد  الأ�ستاذ  ال�سيخ  الكبري 
)دكــتــوراه  الأ�ستاذية  درجــة  بــالإجــمــاع  بها  فنال  اهلل,  رحمه 
تو�سية  مع  الأوىل,  ال�سرف  مرتبة  مع  امتياز  بدرجة  ولة(  الدَّ
بطبع الر�سالة على نفقة اجلامعة, وتبادلها مع جامعات العامل. 
واأ�س�ش   ,1990 �سنة  العايل  العلمي  املجمع  الفقيد  اأ�س�ش 
معهد العالمة ال�سيخ حممد �سالح الفرفوري للعلوم الإ�سالمية 
دار  اأ�س�ش  كما  بدم�سق,  الــكــرمي  للقراآن  ومعهدا  والعربية, 

العالمة ال�سيخ حممد �سالح الفرفوري للقراءات.

�ش يف جامع بني اأمية الكبري التف�سري واحلديث ال�سريف  ودرَّ
من  العديد  وكتب  والــده,  حياة  يف  �سر  النَّ قبة  حتت  والرتاجم 
املقالت التي ن�سرت يف جمالت عديدة, وكان ع�سوا يف جممع 

الفقه الإ�سالمي الدويل بجدة. 
يف  عنوانًا,  اأربعني  من  اأكرث  املركز  مكتبة  يف  موؤلفاته  بلغت 
القت�ساد,  يف  تعاىل  اهلل  رحمه  األف  حيث   , �ستى  مو�سوعات 
والت�سوف  املو�سوعية,  والرتاجم  العامة,  والرتاجم  والإ�سالم, 
واحلديث  الإ�ــســالمــي,  الــديــن  واأ�ــســول  والتوحيد  الإ�ــســالمــي, 
ــعــربــي, والــفــقــه الإ�ــســالمــي,  ــومــه, والــ�ــســعــر ال الــ�ــســريــف وعــل
واللغة  العربية,  والق�سة  الإ�سالمية,  والفل�سفة  والفل�سفة, 

العربية, واملنطق, وتاريخ �سوريا.
على  بها  ح�سل  التي  اجلامعية  ر�سالته  املوؤلفات:  هذه  ومن 
درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر �سنة 1978, وعنوانها )ابن 
عابدين واأثره يف الفقه(. وكتاب اأعالم دم�سق يف القرن الرابع 
احلديث  يف  الــزاهــر  كتاب  يف  لــوالــده  وترجم  الهجري,  ع�سر 
ال�سيخ حممد  باهلل  العارف  العالمة  الفاخر  الوالد  العاطر عن 
�سالح الفرفور احل�سني. كما يوجد له ديوان من ال�سعر بعنوان 

)اأغاريد(, وديوان اآخر بعنوان )الزنابق(. 

13�سعبان  الأربعاء  يوم  ماليزيا,  يف  تعاىل  اهلل  رحمه  تويف 
1435هـ , املوافق 11 يونيو2014م. 

الدكتور حممد عبد اللطيف الفرفور خالل حما�سرة األقاها باملركز 
�سنة 1995م

د.حممد عبد اللطيف الفرفور خالل حما�سرة األقاها باملركز �سنة 
1995م, وبجانبه د. نزار اأباظة
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)األرشيف ذاكرة الزمان والمكان(

لالت�سال  حاجته  هي  لالإن�ســـان  املميزة  اخلا�سية  اأن  �ســك  ل 
وت�سجيل املعرفة. وقد تدرجت و�سائل الت�سال  من الألواح الطينية 
حتى و�سلت اإىل العامل ال�سحابي. ول�سك اأن املعرفة امل�سجلة مهمة 
و�سرورية للتقدم فبدون املعلومات والتحكم ال�سروري بها لي�ساب 
العامل بالك�ساد فقط بل يتخلف عن ركب التقدم.  وبالذاكرة  العاملية 

املحفوظة ي�سبح  العامل قادرًا على تطوير امل�ستقبل.
اأطلق املجل�ش الدويل لالأر�سيف)ICA( يف موؤمتره ال�سنوي عام 
2007 مبادرة جتعل التا�سع من )يونيو( يومًا عامليًّا لالأر�سيف, وهو 
اليوم نف�سه الذي اأُن�سئ فيه املجل�ش الدويل  لالأر�سيف عام 1948. 

مبنا�سبة  احتفاًل  الإمارات  لدولة  الوطني  الأر�سيف  نّظم  وقد 
هذا اليوم العاملي لالأر�سيف, اأ�ساد فيه مدير عام الأر�سيف الوطني 
الدكتور عبد اهلل الري�ش مبا يلقاه الأر�سيف من متابعة واهتمام من 
وزير  الوزراء  رئي�ش  نائب  نهيان,  اآل  زايد  بن  ال�سيخ من�سور  �سمّو 
وا�ستعر�ش  الوطني,  الأر�سيف  اإدارة  رئي�ش جمل�ش  الرئا�سة  �سوؤون 
ال�سيخ  تاأ�س�ش بتوجيهات املغفور له  تاريخ الأر�سيف الوطني, الذي 

زايد بن �سلطان اآل نهيان عام 1968.
كما احتفلت العديد من املوؤ�س�سات املتخ�س�سة يف الأر�سيف بهذا 

اليوم يف كل من لبنان والأردن واملغرب وغريها من الدول.
ياأتي اليوم العاملي لالأر�سيف كمبادرة دولية لزيادة الوعي باأهمية 
الأر�سيف لدى عموم فئات املجتمع, ودوره يف حفظ احلقوق املادية 
واملعنوية والتاريخية والجتماعية, وما ميكن اأن يوؤديه يف احلفاظ 

على الهوية والثقافة الوطنية للمجتمعات.
فالبع�ش حينما ينظر اإىل �سورة قدمية يبدي اإعجابه بها حلظات 
وينتهي الأمر, والواجب علينا اأن ننظر اإىل ما وراء ال�سورة, فهذه 
ال�سورة اأو الوثيقة اإمنا هي باب اإىل حياة كاملة عا�سها اأنا�ش غرينا, 

و�سيدوا لنا ما نقف عليه اليوم, على الرغم من الفارق الكبري بني 
اإمكاناتهم يف ذلك الزمان واإمكاناتنا اليوم!

فال بد اإذن اأن يتعدى الأر�سيف املفهوم ال�سيق لي�سل اإىل التنوع 
الكبري الذي نعي�سه, فلم تعد الوثيقة هي الورقة فقط, واإمنا هناك 
تراث  ي�سمل  اليوم  الأر�سيف  اأ�سبح  كما  واملرئي,  امل�سموع  التوثيق 
الأجداد وما ميكن اأن ينتجه الأفراد اأو املوؤ�س�سات اخلا�سة والعامة, 
حيث ي�ساهم كل ذلك يف تاأليف بنوك املعلومات, �سواء منها املكتوب 

اأو امل�سّور اأو ال�سفهي اأو الرقمي.
والأر�سيف يبداأ اأوًل على امل�ستوى ال�سخ�سي, واملرحلة الأوىل منه 
اأن نبداأ بتنظيم وثائقنا يف املنزل واملكتب,  فهناك حقيقة م�سلمة 
يف جمال الوثائق تقول: "تكد�ش الوثائق عبارة عن تاأجيل قرارات, 

بينما اإدارة الوثائق تعني اتخاذ القرارات"!
وتاأمني  والتخزين  احلفظ  حتدي  ياأتي  التنظيم  مرحلة  وبعد 
من  م�ساعفًا  بعدًا  الأمور  هذه  ت�سكل  حيث  املحتوى,  اإىل  الو�سول 
اأبعاد م�سكلة الأر�سيف يف العامل العربي؛ ملا يتهدد هذه ال�سجالت 
من كوارث طبيعية اأو كوارث من �سنع الإن�سان, اإ�سافة اإىل عوامل 

الإهمال و�سوء اأ�ساليب املعاجلة واحلفظ بال�سكل املادي والرقمي.

مناذج من اأر�سيف مقتنيات املركز: العدد الأول من جملة ماجد, العدد الثاين من زهرة اخلليج, العدد الأول من جملة الريا�سة وال�سباب
اأحمد عثمان / ق�شم املكتبات
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