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العالج بالقراءة
الببليوثيرابيا !!

عنوانه  كتاب  على  نظري  وقع  واملعلومات  املكتبات  علم  عن  القراءات  بع�س  اأثناء 
الكتاب  اأقراأ  اأن  وقبل  خليفة،  �سعبان  للدكتور  الببليوثريابيا(   - بالقراءة  )العالج 

ت�ساءلت عن مو�سوعه وما الذي ميكن اأن يقال فيه. 
ع�سقوا  الذين  اأولئك  من  كثرية  مناذج  والإ�سالمي  العربي  تاريخنا  يف  لنا  واإن 
اخلا�سة  املكتبات  ذلك  على  ودليلنا  للعالج.  احلاجة  قبل  لهم  وقاية  فكانت  القراءة، 
ن�سيبًا  العناية  من  لها  وخ�س�سوا  بيوتهم،  يف  والعلماء  والولة  احلكام  اأن�ساأها  التي 

مفرو�سًا!
ُحفظت  والقراءة  بالكتاب  الهتمام  تاريخ  وثقت  اأوىل  مكتبات  الإمارات  دولة  ويف 
وكان ملركز جمعة  املكتبات،  لول هذه  �سيئًا  لنعرف عنها  كنا  ما  من خاللها عنوانات 
ر�سم  يف  ت�سهم  والتي  املكتبات،  تلكم  من  جزء  حفظ  يف  دور  والرتاث  للثقافة  املاجد 

�سورة احلياة الثقافية يف الدولة. 
القدمية  والعالقة  للقراءة  النف�سية  احلاجة  ندرك  احلديث  هذا  من  وانطالقًا 
كنا  مر�س  واأي  الكتب؟  من  ن�ست�سقيه  كنا  عالج  فاأي  والكتاب.  الروح  بني  والوطيدة 

ندراأ عن اأنف�سنا؟! 
وقد اأثار كتابه يف نف�سي عدة اأ�سئلة عن عالقتنا باملكتبة، وهل اأ�سبحت فقط ذلك 
تعليمي؟  واجب  حل  اأو  ما  تقرير  اإعداد  اأو  علمي  بحث  لإنهاء  اإليه  نلجاأ  الذي  املكان 
هل للمكتبة يف وجداننا مكان؟ هل مازالت تلك ال�سورة اجلميلة حللقات القراءة يف 

املكتبة موجودة حية؟ 
�سمن  جتد  اأن  تخيل  خليفة،  �سعبان  الدكتور  لكتاب  واأعود  الإجابة،  للقارئ  اأترك 
و�سفة الطبيب عنوان كتاب ل اأن ترى ا�سم دواء، تخيل اأن تقراأ فقط هذا الكتاب لهذا 

املر�س، وهذه املجموعة لذاك املر�س وهكذا!
هذا ما بحثه الدكتور �سعبان خليفة يف كتابه م�ستفي�سًا يف ذكر جزئيات املو�سوع، 
مق�سمة  علمية  مادة  يف  وغريها  والإجراءات  والأهداف  والتاريخ  التعريف  حيث  من 

على ثالثة ع�سر ف�ساًل. 
يونانيني  مقطعني  من  يتاألف  )ببليوثريابيا(  "امل�سطلح  اأن:  فيذكر  امل�سطلح  اأما 
)ببليون( مبعنى كتاب، و )اأوباتيد( مبعنى عالج . وقد قام العامل �سمويل ماك كورد 
كروثر يف مقال له �سنة 1916م من�سور يف جملة اأتالنتيك باجلمع بني الكلمتني يف كلمة 
الواحدة  الكلمة  لت�سبح  الإجنليزية  بالكلمة  اليونانية  الثانية  الكلمة  وا�ستبدل  واحدة، 
ت�سبب ذلك يف كثري من اخللط منذ ذلك احلني.  وقد  اجلديدة هي )ببليوثريابيا(، 
يف  1941م  �سنة  ن�سادفه  الذي  ذلك  هو  اجلديد  ب�سكله  للم�سطلح  تعريف  اأول  ولعل 
قامو�س دورلند الطبي امل�سور، وقد جاء على النحو الآتي: ا�ستخدام الكتب وقراءتها 

يف عالج الأمرا�س الع�سبية " �س 21 - 22 من الكتاب .
من   23 �س  يف  هانيجان  مارجريت  بتعريف  خليفة  �سعبان  الدكتور  ي�ست�سهد  كما 
يل  "بالن�سبة  فتقول:  املكتبية،  اخلدمة  نظر  وجهة  من  العلم  هذا  تعرف  اإذ  الكتاب 
يبدو اأن ببليوثريابيا قد غدا امل�سطلح املقبول لو�سف امل�ساعدة والتوجيه التي يقدمها 
اخلدمة  تقدمي  يف  املعتاد  اليومي  اأ�سلوبنا  اإنه  للمر�سى...  موؤ�س�ساتهم  يف  املكتبيون 
متدنا  التي  والتجربة  املران  خالل  من  اكت�سبناه  اأ�سلوب  وهو  مر�سانا،  اإىل  املكتبية 
من  بالنا�س  اأبدًا  متزايد  بفهم  ومتدنا  جهة،  من  بالكتب  الدوام  على  تتزايد  مبعرفة 
الكتب  ا�ستخدام  اإىل  ي�سري  الببليوثريابيا  فاإن  اأدق  ومبعنى  ثانية.  جهة  من  حولنا 

كرو�ستة )و�سفة( قراءة يف عالج املر�سى".
بالقراءة  العالج  ممار�سة  اأن  خليفة  �سعبان  الدكتور  يذكر  العلم  هذا  تاريخ  ويف 
بداأت منذ الع�سور القدمية، ويبدو ذلك من خالل ال�سعارات التي كتبت على جدران 
عالج  و"بيت  الروح"،  عالج  "هنا  تقول:  كانت  والتي  القدمية،  امل�سرية  املكتبات 
عام  كانت  للمجانني هي جلولت  القراءة  كتبت عن  مقالة  اأول  اأن  يذكر  النف�س" كما 

1853م. 
املجتمع  احتياجات  لكل  املكتبة  ا�ستيعاب  على  دلياًل  اإل  كان  ما  املو�سوع  وهذا 
اأكرث  وهنيئًا  املهنة،  هذه  اختار  ملن  فهنيئًا  اأي�سًا...  والنف�سية  والقت�سادية  الثقافية 

ملن اختارته هي !!

�شيخة املطريي

من التراث الوطني إلى الثقافة الوطنية
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جمعة الماجد يزور المكتبات والمؤسسات 
الثقافية في إسبانيا

وتو�شيع  للمركز،  الثقايف  بالن�شاط  التعريف  بهدف 
دائرة التعاون مع املوؤ�ش�شات الثقافية العاملية، قام �شعادة 
جمعة املاجد رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث 
اإ�شبانيا من 6 اإىل 13 �شبتمرب 2014، رافقه  بزيارة اإىل 
واملعاجلة  احلفظ  ق�شم  رئي�س  داغ�شتاين  ب�شام  د.  فيها 

والرتميم.
بداأت الرحلة بزيارة اإىل غرناطة، املدينة الأندل�سية العريقة التي 
حتوي العديد من كنوز املخطوطات العربية والإ�سالمية والإن�سانية، 
الأندل�سي   الرتاث  موؤ�س�سة  بزيارة  املاجد  جمعة  �سعادة  قام  حيث 
واطلع على دورها يف التعريف بالرتاث الأندل�سي يف �ستى املجالت، 
من خالل زيارة املعر�س الدائم  يف املوؤ�س�سة. كما زار مركز العبادية 
ال�ساكرومنتية  واطلع على بع�س حمتويات مكتبتها من املخطوطات 
الكنائ�س  اأهم  من  تعترب  التي  كني�ستها  وزار  والغربية،  ال�سرقية 
بالعامل لحتوائها على الكتب الر�سا�سية التي عرث عليها يف القرن 
ال�ساد�س ع�سر يف مكان الكني�سة احلالية.  ويف ق�سر احلمراء اطلع 
الزيارة  و�سملت  بعدها.  وما  العربية  بالفرتة  املتعلق  الأر�سيف  على 
املدر�سة العربية وكانت نهاية اجلولة زيارة موؤ�س�سة الثغرة الثقافية 
التي اأ�س�سها الدكتور عبد ال�سمد اأنطونيو رومريو، وهي يف الأ�سا�س 
هيئة ثقافية تعنى بحفظ الرتاث يف الأندل�س، ومتخ�ست عن تلك 
املوؤ�س�سة كلية الدرا�سات الأندل�سية، حيث عقدت اتفاقا مع جامعة 
الأزهر لتمكني الكلية من تدري�س املواد ال�سرعية، اإ�سافة اإىل تاريخ 

الأندل�س والرتاث الإ�سالمي املوجود بها خا�سة املخطوطات.
اأما يف مدينة مدريد، فقد زار مكتبة الأ�سكوريال. وهي من اأهم 

املكتبات يف العامل من حيث مقتنياتها التاريخية، وتعرف على اأن�سطة 
واملقتنيات فيها. واطلع  املكتبة وفعالياتها وزار خزانة املخطوطات 
على جمموعة املخطوطات ال�سرقية والغربية التي تعد من املجموعات 

املهمة واملتميزة.
ويف هذه اجلولة التقى بالعديد من ال�سخ�سيات العلمية يف الأماكن  
التي زارها، ومنهم: ال�سيد خوان مانويل م�سوؤول العالقات اخلارجية 
يف موؤ�س�سة الرتاث الندل�سي، وال�سيدة ماريا جمينز رئي�سة اأر�سيف 
ق�سر احلمراء، ويف املدر�سة العربية التقى بال�سيد اأنطونيو املاجرو 
مارينو  لوي�س  جو�س  بالأب  التقى  الأ�سكوريال  ويف  املدر�سة،  مدير 
امل�سوؤول عن املكتبة. والدكتور عبد اهلل املايوركي الأ�ستاذ يف جامعة 

ملقا.
وقد و�سح �سعادة جمعة املاجد خالل هذه الزيارات اأهداف املركز 
ون�ساطاته، املحلية والدولية، معربا بالوقت نف�سه عن ا�ستعداد املركز 
لتقدمي خرباته يف جمال حفظ املخطوطات لتلك املوؤ�س�سات متمنيا 

اأن يتم عقد اتفاقات تعاون معها يف امل�ستقبل القريب.

العربية املدر�سة 

اأر�سيف ق�سر احلمراء الأ�سكوريال مكتبة 



إهــداء

واملعاجلة  احلفظ  ق�سم  رئي�س  داغ�ستاين،  ب�سام  الدكتور  قام  وقد 
والرتميم يف املركز، يوم 29 اأغ�سط�س 2014 بت�سليم هذه الكتب لرئي�س 
ق�سم اللغة العربية الدكتور عبد اهلل مو�سى برزي من خالل حفل اأقامته 
الكلية بهذه املنا�سبة، وح�سره م�ست�سار وزير التعليم العايل، وعميد كلية 
الآداب، واأع�ساء هيئة التدري�س يف الق�سم. وقد عرب اجلميع عن �سعادتهم 
بهذه املبادرة الكرمية التي تعد الأوىل من نوعها يف ق�سم اللغة العربية يف 
اجلامعة، واأ�سادوا ب�سعادة جمعة املاجد وجهوده امل�ستمرة يف دعم اللغة 

العربية وحماية املخطوطات يف غرب اإفريقيا وغريها من بلدان العامل.

ومن اجلدير بالذكر اأن املركز وقع العديد من اتفاقيات التعاون الثقايف 
مع عدة جهات ومراكز ثقافية يف جمهورية مايل مثل مكتبة مما حيدرة 
ومركز اأحمد بابا. وبداأت اأعمال املركز يف مايل منذ �سنة 1997 يف مدينة 
متبكتو التاريخية، التي حتوي ع�سرات الآلف من املخطوطات التي قام 
املركز بحفظها وترميمها وت�سويرها. كما قام بتوقيع اتفاقية مع منظمة 
�سافاما ، وهي منظمة اأهلية ُتعنى باحلفاظ على الرتاث الإ�سالمي يف 
مايل، وكان من اأهم نتائج هذه التفاقية بناء مركز متكامل موؤلف من 

طابقني حلفظ خمطوطات متبكتو.
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دعما لمبادرة بالعربي
مركز جمعة الماجد يهدي جامعة باماكو 

في مالي ثالثة آالف كتاب!
مبادرة  اأ�شهر  عدة  قبل  اأطلقت  اهلل  رعاه  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  توجيهات  من  انطالقا 
وبناء على  زمنية.  اأو  التي ال تعرف حدودا جغرافية  العربية حيويتها وعامليتها،  للغة  تعيد  مبادرة  بالعربي، وهي 
هذه التوجهات قام مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث باإر�شال 3000 كتاب متخ�ش�س باللغة العربية اإىل ق�شم اللغة 

العربية يف كلية االآداب بجامعة باماكو يف جمهورية مايل. 

د. داغ�ستاين مع جمموعة من العاملني يف اجلامعةد. عبد اهلل مو�سى يت�سلم الإهداء

جامعة باماكو
با�سم جامعة مايل.  �أي�سا  وتعرف  م��ايل.  عا�سمة  باماكو،  �جلامعات �حلكومية يف  �إح��دى  باماكو هي  جامعة 

�فتتحت يف عام 1996، ولها ت�سعة فروع يف جميع �أنحاء �ملدينة.
يف عام 2007، كان يف �جلامعة �أكرث من 60 �ألف طالب ، و600 من �ملعلمني. وحو�يل 600 معلمني. وكان فيها 
خم�س كليات ومعهدين، هي: كلية �لعلوم و�لتكنولوجيا، وكلية �لطب، وكلية �لعلوم �لإن�سانية و�لفنون و�لعلوم 
�لجتماعية ، وكلية �لقانون و�خلدمة �لعامة، وكلية �لقت�ساد و�لإد�رة، ومعهد �لإد�رة، ومعهد �لتدريب �لعايل 

و�لبحث �لتطبيقي.



افتتاح فرع جديد للمدارس األهلية الخيرية 

جمعة الماجد يرعى افتتاح الفرع الجديد 
للمدارس األهلية الخيرية بالشارقة

حتت رعاية معايل جمعة املاجد قام الدكتور عارف ال�شيخ، رئي�س جمل�س االأمناء للمدار�س االأهلية اخلريية بافتتاح 
الفرع اجلديد للمدار�س يف منطقة القاد�شية بال�شارقة، وذلك يوم االثنني املوافق 1 �شبتمرب2014.

وقد ح�شر حفل االفتتاح الدكتور عي�شى الب�شتكي، رئي�س جامعة دبي، والدكتور كمال فرحات، املدير العام للمدار�س 
اخلريية،  االأهلية  للمدار�س  مدير  واأول  االأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  اهلل،  عو�س  قدري  واالأ�شتاذ  اخلريية،  االأهلية 
واالأ�شتاذ حمد كي�شاري، رئي�س جمل�س االآباء، وال�شيد اأندي ربلي، رئي�س اخلدمات امل�شرفية لالأفراد واإدارة الرثوات يف 

.HSBC وال�شيدة ناهد ال�شواحلي، مديرة فرع بنك ،HSBC بنك

اخلريية  الأعمال  اأهم  يبني  تقدميي  بعر�س  احلفل  بداأ 
وتاأ�سي�سها  برعايتها  املاجد  ال�سيد جمعة  قام  التي  والتعليمية 
بدءًا باملدار�س الأهلية اخلريية عام 1983م، وكلية الدرا�سات 

عام  اخلري  بيت  وجمعية  1986م،  عام  والعربية  الإ�سالمية 
1990م، ومركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث عام 1991م. ثم 
األقى الدكتور كمال فرحات، املدير العام للمدار�س كلمة بداأها 

د. عارف ال�سيخ رئي�س جمل�س اأمناء املدار�س يفتتح املدر�سة

د. كمال فرحات املدير العام للمدار�س د. عي�سى الب�ستكي رئي�س جامعة دبي
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افتتاح فرع جديد للمدارس األهلية الخيرية 

بال�سكر والتقدير ل�سمو ال�سيخ خليفة اآل نهيان رئي�س الدولة، 
نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  و�سمو  اهلل،  حفظه 
رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي، حفظه اهلل، 
وذلك لرعايتهما مل�سرية التعليم يف الإمارات و�سعيهما الدائم 
واحلثيث للو�سول اإىل اأعلى املراتب يف هذا املجال، كما تقدم 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  اخلا�س  بال�سكر 
حممد القا�سمي، ع�سو املجل�س الأعلى، حاكم ال�سارقة، وويل 
القا�سمي،  �سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  عهده 
وذلك لدعمهما امل�ستمر للعلم والثقافة حتى ا�ستحقت ال�سارقة 
معايل  فرحات  �سكر  كما  الإ�سالمية.  الثقافة  عا�سمة  لقب 
يف  املدر�سة  بافتتاح  واهتمامه  متابعته  على  املاجد  جمعة 

موعدها حتى اللحظات الأخرية من هذا احلدث الكبري.
وبعد كلمة املدير العام جرى عر�س ملنجزات املدر�سة التي 
ا�ستقلت عام 86  ثم  بداأت عام 83 مبباين مدار�س حكومية، 
مببنى خا�س بها يف منطقة القرهود يف دبي، تال ذلك افتتاح 
املدر�سة  وتفتخر  ال�سارقة. هذا،  ثم  اأخرى يف عجمان،  فروع 
بالزيارة الكرمية التي قام بها العام املا�سي �سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم، رعاه اهلل، وذلك نزول عند رغبة طالبة يف 

ال�سف الثالث الأ�سا�سي!
ثم قدمت ال�سيدة ناهد ال�سواحلي كلمة بالنيابة عن اإدارة 
البنك  اإدارة  اهتمام ورعاية  فيها عن  اأعربت   ،HSBCK بنك 
للم�ساريع التعليمية، التي بلغت اأكرث من 50 مليون دولر، منها 

مليونان لدعم امل�ساريع التعليمية يف ال�سرق الأو�سط.
واألقى الدكتور عي�سى الب�ستكي، رئي�س جامعة دبي، كلمة بنينَّ 
التعليم؛ ملا له من  اأف�سل التربع هو التربع يف جمال  اأن  فيها 
اأهمية يف تطور املجتمع، واأكد على التعاون القائم بني املدار�س 
توج  والذي  التعليم،  جمال  يف  دبي  وجامعة  اخلريية  الأهلية 

بتوقيع اتفاقية يف الأ�سبوع املا�سي.
لل�سيوف  تذكارية  �سور  التقاط  جرى  احلفل  ختام  ويف 
الذين  الطلبة  والتقوا  املدر�سة،  الكرام، ثم جتولوا يف مرافق 

بدوؤوا بتلقي درو�سهم لأول مرة يف املبنى اجلديد.
 19 ي�سم  للمدر�سة  الفرع اجلديد  اأن  بالذكر  ومن اجلدير 
ا درا�سيًّا، حلوايل 700 طالب وطالبة، تدر�س فيه مرحلة  �سفًّ
ر -باإذن اهلل- يف الأعوام  الثامن والتا�سع والعا�سر، و�سوف ُيطونَّ

القادمة لتدر�س فيه مرحلة احلادي ع�سر والثاين ع�سر.

�سورة تذكارية حل�سور حفل الفتتاح

مبنى املدر�سة من اخلارج
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 جمعة الماجد يستقبل 
رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس

واطلع  اخلا�سة،  املكتبات  ق�سم  يف  جولته  املطران  بداأ 
الكتب  وهي  الالهوت،  كتب  من  املركز  مقتنيات  على 
وغري  و�سروحه  الإجنيل  عن  تتحدث  موا�سيع  ت�سم  التي 
خريطة  عند  وتوقف  امل�سيحية،  الديانة  كتب  من  ذلك 
1945م،  �سنة  اإىل  تاريخها  يعود  ال�سام  لبالد  قدمية 
�سرح  اإىل  وا�ستمع  الرقمي،  واملعمل  الرقمية  املكتبة  وزار 
يف  املتبعة  الطريقة  عن  املاجد  جمعة  معايل  من  مف�سل 
عملية احلفظ الرقمية للكتب واملخطوطات القدمية، مبا 
يف ذلك اللوحات الكبرية التي ي�سل مقا�سها اإىل A0. ويف 
وعلى  الأ�سلية  املخطوطات  على  اطلع  املخطوطات  ق�سم 
النحوي  حيان  اأبي  موؤلفه  بخط  ملخطوط  م�سورة  لوحة 
يف  باملركز  اخلا�س  الرتميم  معمل  زار  كما  الأندل�سي. 

منطقة الق�سي�س.
التعاون  �سبل  ال�سيف  مع  املاجد  جمعة  بحث  وقد 
البطريركية،  ومكتبة  املاجد  جمعة  مركز  بني  امل�سرتك 
واحلفظ  الرتميم  جمال  يف  اخلربات  تبادل  وو�سائل 

والدورات التدريبية وتبادل املطبوعات.
وقد �سكر املطران معايل جمعة املاجد على اجلهود التي 
يبذلها من خالل مركزه يف �سبيل املحافظة على الكتاب 

باأي دين وباأي لغة.

ا�شتقبل معايل جمعة املاجد يف مقر املركز املطران عطا اهلل حنا، رئي�س اأ�شاقفة �شب�شطية للروم االأرثوذك�س 
يف مدينة القد�س، وذلك خالل زيارته ملركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم اخلمي�س 3 يوليو2014م. 

املطران ي�ستمع اإىل �سرح عن املكتبة الرقمية باملركز

اأثناء زيارة خزانة املخطوطات

وفود رسمية
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نبذة عن المطران عطا اهلل
�جلليل  �ل��ر�م��ة،   ،1965 يف  حنا  �هلل  عطا  �مل��ط��ر�ن  ول��د 
يف  در��ساته  و�أكمل  �لقد�س،  يف  �ليونانية  ودر���س  �لأع��ل��ى، 
�ليونان حيث ح�سل على ماج�ستري �لالهوت من جامعة 

ت�سالونيكي عام 1991. 
من �ملنا�سب �لتي عمل بها: 

ع�سو جمل�س �أمناء مركز �للقاء للدر��سات �لرت�ثية يف 
�لأر��سي �ملقد�سة.

ع�سو فريق �لعمل �لإ�سالمي �مل�سيحي يف جمل�س كنائ�س 
�ل�سرق �لأو�سط وميثل بطريركية �لقد�س يف جلنة �لرت�ث 

�لتابعة للمجل�س. 
فل�سطني يف  و مثل  �ل��ع��رب��ي  �ل��ق��وم��ي  �مل��وؤمت��ر  ع�سو يف 

موؤمتري بريوت و�لبحرين. 
ع�سو يف �لأمانة �لعامة ملوؤ�س�سة �لقد�س �لتي تتخذ من 
بريوت مقر� لها، وع�سو يف �للجنة �ل�سيا�سية �لفل�سطينية 

يف �لقد�س.



زار املركز يوم االأربعاء 6 اأغ�شط�س 2014 الدكتور حممد راتب النابل�شي، وهو �شخ�شية اإ�شالمية بارزة، ومن 
م�شاهري العلماء يف ع�شرنا احلايل.

د. محمد راتب النابلسي يزور المركز

التقى يف بداية جولته بال�سيد جمعة املاجد، ودار بينهما حديث 
يف العديد من الق�سايا املهمة. ثم زار النابل�سي ق�سم املخطوطات 
يقتنيها  التي  الأ�سلية  املخطوطات  ن��وادر  على  فيه  اطلع  ال��ذي 
املركز، وزار خزانة املخطوطات العاملية التي ت�سم فهار�س لأكرث 
من 55 دولة، والتقى بعدد من الزمالء الذين يعملون على فهر�سة 

املخطوطات.
من  اأك��رث  ت�سم  التي  اخلا�سة،  املكتبات  اإىل  توجه  ذل��ك  بعد 
ومكتبة  احلجرية،  واملكتبة  الفار�سية،  املكتبة  منها:  90مكتبة 
ال�سعر، ومكتبات العديد من العلماء والأدباء والكّتاب الآخرين. 
�سور  اإىل  الأوراق  حتويل  طريقة  على  اطلع  الرقمي  املعمل  ويف 

رقمية ليتم تخزينها واحلفاظ عليها بالطرق العلمية احلديثة.
ويف قاعة املراجع التقى د. النابل�سي بع�س الباحثني، وتعرف اإىل 
اخلدمات التي يقدمها املركز للباحثني، حيث يقوم بتوفري الكتب 
واملراجع والدوريات، واملخطوطات وغري ذلك من املعلومات التي 

يحتاجونها.
ويف طريقه اإىل ق�سم الثقافة الوطنية اطلع على �سور املخطوطات 
املعرو�سة على جدران املركز، وهي خمطوطات متنوعة يف �ستى 
وباملجالت  باملخطوطات  الزائر  لتعرف  والفنون، و�سعت  العلوم 
الطب  علم  منها  فكان  العلماء،  من  ال�سابقون  فيها  كتب  التي 
واجلغرافيا،  والتاريخ  واحل�ساب،  والهند�سة  والفلك  وال�سيدلة 

والأدب والأن�ساب وغريها.
ويف نهاية جولته اأبدى الدكتور حممد راتب النابل�سي اإعجابه 
ال�سديد باملركز واجلهود املبذولة فيه، وكتب بخط يده يف دفرت 

الزوار ما ن�سه:

"ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، قال تعاىل: 

چ  ى  ى  ائ  ائەئ  چ، فالإن�سان حجمه عند اهلل بحجم 
جمع  يف  الكبري  اجلهد  ه��ذا  عاليًا  اأثمن  واإنني  ال�سالح،  عمله 
الرتاث الإ�سالمي والغربي، ول �سيما ما كان يف املخطوطات، واهلل 
اأرجو اأن يكون هذا العمل اجلليل يف ميزان ح�سنات القائمني عليه 

والداعمني له".
د. حممد راتب النابل�شي

وفود رسمية
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د. النابل�سي يطلع على املخطوطات الأ�سلية



يوم زايد للعمل اإلنساني

�سارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث وزارة الثقافة وتنمية 
املجتمع، فرع عجمان،  يوم الأربعاء املوافق 2014/7/16 احتفالها 
�سهر  من  ع�سر  التا�سع  �سادف  حيث  الإن�ساين،  للعمل  زاي��د  بيوم 
رم�سان املبارك الذكرى العا�سرة لرحيل موؤ�س�س الدولة وفقيد الأمة 
ال�سيخ زايد اآل نهيان رحمه اهلل. وجاء هذا الحتفال تخليدًا لذكرى 

انتقال فقيد الإمارات والإن�سانية اإىل جوار ربه.
له  املغفور  م�سرية  عن  �سور  معر�س  املركز  م�ساركة  وت�سمنت 
قيام  منذ  الوطني  العمل  قيادة  ث��راه- يف  اهلل  - طيب  زايد  ال�سيخ 
الأ���س��ع��دة،  خمتلف  يف  ال��دول��ة  �سهدته  ال���ذي  وال��ت��ط��ور  الحت����اد، 
وال�سحة  التعليم  جم��ال  يف  حتققت  ال��ت��ي  الكبرية  والإجن�����ازات 
عن  وثائقيًّا  فلما  امل�ساركة  ت�سمنت  كما  اخلريي،  والعمل  والثقافة 
زاي��د( عر�س  جلوانب من حياته يف  ا�سمه  )ع��امل  بعنوان  حياته  
واملنا�سبات  الر�سمية،  والزيارات  كال�ستقبالت  املجالت،  خمتلف 

الوطنية والجتماعية واإجنازاته اخلالدة التي تدل على حبه لوطنه 
اإىل  قدمها  التي  الإن�سانية  امل�ساعدات  اإىل  بالإ�سافة  �سعبه،  واأبناء 
العديد من الدول العربية والإ�سالمية والأجنبية، مما جعل منزلته 

رفيعة يف نفو�س كل الذين عرفوه يف العامل!
 ) رج��ل  يف  دول��ة   ... )زاي��د  بعنوان  حما�سرة  املركز  ق��دم  كما 
الوطنية.  الثقافة  ق�سم  رئي�سة  املطريي،  �سيخة  الأ�ستاذة   قدمتها 
حتدثت فيها عن ن�ساأة ال�سيخ زايد - رحمه اهلل - وتعليمه واهتمامه 
بالقراآن واحلديث وال�سرية النبوية واهتمامه البالغ بال�سعر وح�سور 
جمل�س والده - رحمه اهلل - وتعلمه كثريًا من اخل�سال التي هياأته 
رحمه   - زاي��د  ال�سيخ  دور  وذك��رت  العني.  يف  احلكم  مقاليد  لتويل 
اهلل – يف بناء الإن�سان يف مدينة العني وامل�ساريع التي اأقامها فيها 
من م�ست�سفى ومدار�س واأ�سواق، وفتح جمل�سه للجميع لي�ستمع اإليهم 
 . اأبوظبي عام 1966 م  ويفهم متطلباتهم. ثم حتدثت حول حكمه 
وجاء الرتكيز يف املحا�سرة على اهتمام ال�سيخ زايد بفئة الأطفال، 
وذوي الحتياجات اخلا�سة، واملراأة، وذكر مناذج من اأقواله واأفعاله 

التي تدل على ذلك.
ويف نهاية احلفل قدم الفنان الت�سكيلي اإبراهيم العو�سي  بالنيابة 
املاجد  ملركز جمعة  �سكر  �سهادة  بعجمان  الثقايف  املركز  عن مدير 
املركز  عن  بالنيابة  التكرمي  وت�سلم  الفعالية،  اإجن��اح  يف  دوره  عن 

الأ�ستاذة �سيخة املطريي، رئي�سة ق�سم الثقافة الوطنية.

مركز جمعة الماجد يشارك وزارة الثقافة وتنمية المجتمع 
احتفالها بيوم زايد للعمل اإلنساني 
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اإبراهيم العو�سي يكرم املركز الطالب يتجولون يف املركز

يوم زايد للعمل اإلنساني
مبنا�سبة ذكرى يوم وفاة �ملغفور له باإذن �هلل �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان، �أ�سدر جمل�س �لوزر�ء قر�ر�ً  حتت رقم 
)295/14/1/7( ل�سنة 2012 بت�سمية يوم ذكرى رحيل �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد ب�يوم »�لعمل �لإن�ساين �لإمار�تي« و�لذي 
ي�سادف )19 رم�سان( من كل عام. ومن خالل هذه �ملبادرة يتم �إطالق مبادر�ت �إن�سانية يف خمتلف موؤ�س�سات �لدولة 
ويفتح �لباب لالأفر�د و�ملوؤ�س�سات �حلكومية و�لأهلية و�خلا�سة للم�ساركة باإحياء ذكرى �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان 

- طيب �هلل ثر�ه- وعرفاناً بدوره يف تاأ�سي�س م�سرية �لعطاء �لإن�سانية يف �لدولة.



برنامج التدريب الصيفي

بح�سور �سعادة جمعة املاجد اختتم يف مركز جمعة املاجد للثقافة 
والرتاث  �سباح ال�سبت 27 �سبتمرب 2014  فعاليات برنامج التدريب 
ال�سيفي اخلا�س مبواطني الدولة  مب�ساركة26  طالبا وطالبة من 
املرحلة اجلامعية من خمتلف مدن الإمارات،  حيث تقوم جمموعة 
ال�سيف  فرتة  خالل  �سنويا  املواطنني  الطالب  با�ستقبال  املاجد 
متعددة  قطاعات  يف  والتدريب  العمل  فيها  ميار�سون  �سهرين  ملدة 

ومتنوعة من املجموعة.
التقى �سعادة جمعة املاجد باملتدربني، وحتاور معهم يف موا�سيع 
العمل،  �سري  حول  واقرتاحاتهم  مالحظاتهم  اإىل  وا�ستمع  كثرية، 
وردود اأفعالهم حول جتربتهم يف املجموعة. كما وجه �سعادة جمعة 
وحثهم  عليه،  تدربوا  ما  تطبيق  على  يعملوا  لأن  اخلريجني  املاجد 
على امل�سي قدما يف درا�ستهم لأعلى الدرجات، واأن ل يتوقفوا عند 

الوظيفة، ونوه اإىل حاجة الوطن اإىل اأبنائه املتعلمني العاملني.
اإ�سرتاتيجية  اإط��ار  يف  ال�سيفي  التدريب  برنامج  وي��اأت��ي  ه��ذا 
طلبة  من  املواطنني  اأمام  الفر�سة  اإتاحة  على  وحر�سها  املجموعة 
وم�ساعدتهم  احلقيقية  العمل  اأج��واء  لختبار  والكليات  اجلامعات 
يف  تعيينهم  عند  يكت�سبوها  اأن  يجب  التي  امل��ه��ارات  اإدراك  على 
املاجد  جمعة  جمموعة  واأن  ل�سيما  التخرج.  بعد  اإداري��ة  وظائف 
�ساحب  اأطلقها  التي  اأب�سر  مبادرة  يف  اإ�سرتاتيجيًا  �سريكًا  تعترب 
اهلل.  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
واملعلومات  باملهارات  الطالب  تزويد  الربنامج  اأه��داف  اأهم  ومن 

ال�سرورية التي تفيدهم يف حياتهم العملية.
والتي  جمعة  حليمة  الربنامج  يف  امل�ساركة  املتدربة  عربت  وقد 
جرى تعيينها بعد الربنامج  التدريبي بوظيفة اأخ�سائية يف مركز 

جمعة  ل�سعادة  �سكرها  عن  للمجموعة  التابع  والتطوير  التدريب 
املاجد  فقالت: تعترب هذه الربامج التدريبية التي تنظمها املوؤ�س�سات 
طلبة  ومتكني  لتاأهيل  حقيقية  فر�سة  الدولة  م�ستوى  على  الوطنية 
وطالبات اجلامعات، وذلك من خالل التعرف على احتياجات �سوق 
العمل ومن ثم النخراط فيها وجمموعة جمعة املاجد من ال�سركات 

الوطنية الرائدة يف اإعداد مثل هذه الربامج.
البيع  عمليات  على  تدربت  لقد  الها�سمي  حممد  املتدرب  ويقول 
الإدارية  املرا�سالت  اإىل فن كتابة  بالإ�سافة  وال�سراء يف املجموعة 
ومهارات التعامل مع النا�س كما تعرفت على بيئة العمل واحتياجات 

�سوق العمل احلقيقية.
ال�سهادات  بتوزيع  املاجد  جمعة  �سعادة  ق��ام  احلفل  ختام  ويف 
�سورة  يف  �ساركهم  ثم  الربنامج،  يف  امل�ساركني  على  التقديرية 

تذكارية.

 اختتام برنامج التدريب الصيفي لـ26 طالب وطالبة 
في مجموعة الماجد
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بعنوان  عمل  ور�سة   2014/9/20 ال�سبت  ي��وم  املركز  نظم 
)حماية البيانات(، قدمها الأ�ستاذ عبد النور �سامي، خبري اأمن 
املعلومات، واملدير التقني يف �سركة مركا�س للدعاية والإعالم. 
منها:  متعددة  موؤ�س�سات  من  ومتدربة  متدربًا   39 فيها  �سارك 
جامعة ال�سارقة، هيئة دبي للثقافة والفنون، املجل�س ال�ست�ساري 
يف ال�سارقة، املنتدى الإ�سالمي يف ال�سارقة، �سرطة دبي، دائرة 
ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي، جمموعة جمعة املاجد، 

جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا، بلدية عجمان، وبلدية دبي.   
البيانات  اأم��ن  اإىل  مبدخل  �سامي  النور  عبد  الأ�ستاذ  ب��داأ 
امل�سطلحات  واأه��م  واأهميته،  البيانات  اأم��ن  مفهوم  مو�سحا 
واملفاهيم املتداولة حاليا، ثم تطرق اإىل مو�سوع بات م�سدر قلق 
على امل�ستوى الدويل والقت�سادي والجتماعي، حول الهكرز، اأو 
قرا�سنة املعلومات، وما هي ت�سنيفاتهم الأمنية؟  و�سرح الطرق 

التي ي�ستغلونها لعمليات الخرتاق.
ثم انتقل بعد ذلك اإىل طرق الوقاية والأ�ساليب الالزمة حلماية 
غري  واملواقع  اخلبيثة،  والربجميات  الفريو�سات،  من  الأجهزة 
الأخالقية، واملواقع اخلبيثة، والتج�س�س، والخ��رتاق، والرت�سد 

والتتبع، والن�سب والحتيال وحماية احل�سابات وخ�سو�سيتها.
ويهدف املركز من خالل اإقامة هذه الور�سة اإىل تقدمي خدمة 
جمتمعية، وذلك بن�سر الوعي الأمني الإلكرتوين، بالإ�سافة اإىل 

فتح اآفاق التعاون مع املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة.

ويف نهاية الور�سة جرى توزيع ال�سهادات للم�ساركني، الذين 
اأبدى كثري منهم اإعجابه بالور�سة واأهمية مو�سوعها، خ�سو�سًا 
اأنها اخت�سرت للباحثني عن احلماية الكثري من اجلهد والوقت 
حماية  يف  املتخ�س�سة  وال��ربام��ج  التقنيات  اأح���دث  ملعرفة 

البيانات.

حمــايــة البـيــانــات

ورشة عمل
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زيارات

�سعادة اأحمد عبيد املن�سوري، ع�سو املجل�س الوطني الحتادي، 
وهوغو ويت�سريك 2014-7-10

 عبد الرحمن الإبراهيم، من الكويت، 
طالب دكتوراه يف جامعة اك�سرت 2014-7-9

�سعبان اأحمد، معلم يف جمل�س اأبوظبي للتعليم، 
والطالب زكريا الناي�س 2014-7-6

 حممد حيدرة اجليالين، من غامبيا 
2014-7-10

د. رحيم اهلل خال�س، مهتم بالرتاث، من اإيران 
2014-8-4

 ال�ساعر اأحمد ممتاز، من م�سر 
2014-7-2

 فريوز مريجانت 
2014-7-22

حممد زكوان الندوي، باحث علمي يف معهد علمي يف دلهي 
2014-8-4
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 عبد الرحمن اأ�سالين، رئي�س جمعية دريتا يف مقدونيا
2014-8- 11

زيارات

 �سعد بن فهيد، باحث من ال�سعودية 
2014-8-5

د.جالل اأحمد علي نعمان مدر�س تاريخ يف اجلامعة الكندية 
2014-9-13

 بيرت �سرتيتمان، باحث من الرنويج 
2014-8-28 

 وفد من البحرية العمانية 
2014-9-9

 عدنان عبداهلل اإبراهيم، باحث من البحرين 
2014-8-24

ال�سيد ميازاكي، مدير �ساعات �ستزن، والأ�ستاذ خالد عي�سى 
2014-8-17

 وفد حكومي من اأفغان�ستان، برئا�سة �سيد عبد الكرمي  
2014-8-19
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زيارات

مدر�سة اأبوجندل للتعليم الأ�سا�سي والثانوي بالفجرية 
2014-9-15

عمرو عبد العظيم الديب وحممد بن اإبراهيم من كر�سي 
امللك عبد اهلل باجلامعة الإ�سالمية باملدينة 2014-9-30

 املدر�سة الدولية للعلوم والفنون 
2014-9-28

 وفد من الربملان الربيطاين 
برفقة معايل اأحمد عبيد املن�سوري 2014-9-24

د. معت�سم يو�سف م�سطفى، اأ�ستاذ م�ساعد يف تعليم اللغة العربية 
لغري الناطقني بها، جامعة اأم القرى، معهد اللغة 2014-9-30

 وائل فايد مهتم بالرتاث والثقافة من م�سر 
2014-9-24

 من اليمني منظور اأحمد داعية اإ�سالمي من البنجاب 
وال�سيخ حافظ ثناء اهلل 2014-9-17

 معهد ال�سيخ را�سد بن �سعيد الإ�سالمي 
2014-9-30
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جديد مكتبة المركز

الصحافة الذكية
من المعدن الساخن إلى ثورة الديجتال

تاأليف: ظاعن �شاهني.
النا�شر: البيان – دبي.

الطبعة االأوىل، 2014م.
عدد ال�شفحات : 294 �شفحة.

بداأ الكتاب مبقدمة حتدث فيها املوؤلف عن مدى تطور الإعالم وبلوغه 
اآفاقًا تكنولوجية مل ت�سهدها الفرتات ال�سابقة، وبني فيه اأهمية الإعالم 
عن  والتعبري  املجتمع،  يف  التكنولوجية  للحركة  فعاًل  حافزًا  �سار  الذي 
هويته. احتوى الكتاب على ت�سعة ف�سول باللغة العربية مرتجمة اإىل اللغة 
الإمارات...ال�سحافة  يف  )الإعالم  بعنوان  الأول  فالف�سل  الإجنليزية. 
اأوًل(، وفيه حتدث املوؤلف عن اإرها�سات ال�سحافة والإذاعة والتلفزيون 
احل��دي��ث مدعمًا  الع�سر  اإىل  ب��ني 1920  م��ا  ال��ف��رتة  م��ن  الإم����ارات  يف 
والتلفزيون يف  اأهمية ال�سحافة والإذاعة  التي متثل  الأر�سيفية  بال�سور 
)الإعالم  بعنوان  الثاين  والف�سل  املا�سي.  القرن  بدايات  من  الإمارات 
خما�س الإبداع والتطور الإن�ساين(، وفيه تتبع املوؤلف م�سرية ال�سحافة 
والإذاعة والتلفزيون وكيفية تطورها التكنولوجي. والف�سل الثالث بعنوان 
يف  ال�سحفي  حرية  عن  املوؤلف  حتدث  وفيه  امل�سوؤولة(،  احلرية  )طلقة 
يف  ال�سحايف  اأهمية  وم��دى  ومتغرياته،  املجتمع  واأح���داث  وقائع  نقل 

والف�سل  وتطويرها.  الجتماعية  التوعية 
الداخل(، وفيه  بعنوان )نظرة من  الرابع 
حتدث املوؤلف عن ثقافة متطورة لعمليات 
مرئيات  اإىل  حت��وي��ل��ه  وكيفية  ال��ت��ح��ري��ر 
اخلام�س  الف�سل  اأم��ا  تكنولوجية.  رقمية 
�سكل  وم��ا  ال�سحايف؟  هو  )م��ن  فبعنوان 
ذلك الكهف الذي يختفي فيه؟(، وحتدث 
ال�سحفي  ماهية  باإ�سهاب عن  املوؤلف  فيه 
وتوغله  تواجهه،  التي  وال�سعاب  ووظيفته 
يف �سالت التحرير التكنولوجية. والف�سل 
ل  خطط...  بال  )خلية  بعنوان  ال�ساد�س 
اأهمية  املوؤلف  فيه  و�سرح  ع�ساًل!(،  تنتج 

التخطيط امل�سبق لعمل ال�سحايف الناجح يف �سالة التحرير التكنولوجية. 
املعلومات  قن�س  ف��ن  يف  واخل��ف��ي  )الظاهر  بعنوان  ال�سابع  والف�سل 
املبتكرة( التي جتري يف عامل ال�سحافة الإلكرتونية وتكاملها مع و�سائل 
الفوز...ك�سافون  )لعبة  بعنوان  الثامن  والف�سل  الجتماعية.  الإع��الم 
ومواهب(، وفيه حتدث املوؤلف عن فن الكتابة ال�سحافية الناجحة. اأما 
الف�سل التا�سع والأخري فبعنوان )لعبة القط والفاأر يف زمن الفي�سبوك(، 
وكيفية  ال�سحافية  الكتابة  يف  اخلفي  املعنى  عن  املوؤلف  حت��دث  وفيه 
اإي�سال  يف  ناجحة  رقمية  تكنولوجية  قاعدة  بناء  خالل  من  اإي�سالها 

منتجات الإعالم للمتلقي بكل �سهولة.
يتميز الكتاب بطريقة عر�س �سيقة لعامل ال�سحافة ومتطلباتها التي 

حتر�س على مواكبة ركب التكنولوجيا املعا�سرة يف الإمارات.

المقالة األدبية في جريدة الخليج 
في العقد األخير من القرن العشرين

)2000 – 1990(

اإعداد: فاطمة رجب احلو�شني.
اإ�شراف: اأ.د. عبد الكرمي اأحمد املوازن.

الطبعة االأوىل، 2014م.
عدد ال�شفحات : 221 �شفحة.

اأمامنا ر�سالة علمية مقدمة ا�ستكماًل ملتطلبات نيل درجة املاج�ستري 
يف الأدب والنقد من كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية بدبي.  

اأ�سارت الباحثة يف املقدمة اإىل اأ�سباب اختيار مو�سوع هذه الر�سالة، 
يف  املقالة  لفن  الأك��ادمي��ي��ة  ال��درا���س��ات  قلة  هو  املهيمن  ال�سبب  وك��ان 
نالت  التي  اخلليج  جريدة  يف  املقالة  الباحثة  اختارت  كما  الإم���ارات. 

ال�سدارة بني اأكرث ال�سحف العربية قراءة على م�ستوى الإمارات.
احتوت الر�سالة على ثالثة ف�سول: الف�سل الأول بعنوان )ال�سحافة 
واملقالة(، يبحث يف ن�ساأة ال�سحافة وتطورها يف الإمارات ب�سكل عام، 
على  ال�سحافة  اأث��ر  يف  يبحث  كما  وتطورها،  اخلليج  جريدة  ون�ساأة 
للمقالت  التحليلية  )الدرا�سة  بعنوان  الثاين  والف�سل  والعك�س.  املقالة 
يف  املختلفة  مراحلها  عرب  وتطورها  املقالة  ن�ساأة  يف  ويبحث  الأدبية(، 
الثقافة الغربية والعربية، كما يبحث يف اأمناط املقالة الأدبية يف جريدة 

اخلليج مبختلف اأنواعها كاملقالة النقدية، 
اأما  والو�سفية.  وال�سخ�سية،  والن�سوية، 
الف�سل الثالث والأخري فبعنوان )الدرا�سة 
يف  ويبحث  الأدب���ي���ة(،  للمقالت  الفنية 
الأدبية من حيث  للمقالة  الفنية  املقومات 

اللغة والعنا�سر البالغية وغريها.
نبذة من الكتاب ...

والأ���س��ال��ي��ب  الأل����ف����اظ  "ا�ستخدام 
التقليدية وامل�ستحدثة: 

امل��ط��ال��ع ل��ل��م��ق��الت الأدب���ي���ة يف ه��ذه 
اجلريدة يرى تنوعا يف ا�ستخدام الألفاظ والكلمات والرتاكيب والعبارات 
طبقا لظروف الع�سر والثقافة واملقام، وهذا التنوع يف الألفاظ تبدو فيه 

مظاهر التقليد حينا، والتجديد حينا اآخر.
الألفاظ  لبع�س  الكاتب  ا�ستخدام  ن��رى  مطر"  "مطر  مقالة:  ويف 
التغريات  وب�سبب  الطوابني".  لبابا،  الكحة،  "ال�سباك،  مثل:  التقليدية 
األفاظ حديثة تعرب عن الأمور  املتالحقة يف العامل الذي نعي�سه ظهرت 

املتغايرة التي نعاي�سها.
والناظر يف مقالة الإمام ال�سافعي يرى بع�س مظاهر التقليد يف بع�س 
"دع الأيام" حيث تناولها العديد من  "حادثة الليايل" و  الألفاظ مثل: 
ال�سعراء يف اأ�سعارهم. ويف قوله: "عا�سر مبعروف و�سامح من اعتدى" 

جملة تنا�س مع كثري من اآيات الذكر ال�سمحة يف ذلك، ...".
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جديد مكتبة المركز

مفاتيح خزائن الرحمن كنوز ال تفنى
الملكية في السنة النبوية

دراسة موضوعية

تاأليف: الدكتور حممد كامل بن �شليم قره بللي.
النا�شر: دار الر�شالة العاملية – دم�شق.

الطبعة االأوىل، 1434هـ/ 2013م.
عدد ال�شفحات: 705 �شفحات.

اأ�سل الكتاب ر�سالة جامعية ح�سل بها الباحث على درجة الدكتوراه، 
من كلية ال�سريعة بجامعة دم�سق، يف تخ�س�س احلديث النبوي وعلومه.

امللكية،  مفهوم  فيه  و���س��ح  مت��ه��ي��دي،  بف�سل  كتابه  امل��وؤل��ف  ب���داأ 
وامل�سطلحات ذات ال�سلة بها، وو�سائل اإثبات امللك. ويف الف�سل الأول 
اأنواع امللكية يف ال�سنة النبوية، من حيث املالك، ومن حيث  حتدث عن 
وملكية  العني،  ملكية  مثل  مهمة  وم�سائل  فروعا  فيه  وذكر  امللك.  حمل 

املنفعة، ومنفعة الوقف واللقطة والوديعة وغريها.
ال�سنة  يف  امللكية  اأ�سباب  عن  حتدث  الكتاب  من  الثاين  الف�سل  ويف 
النبوية، وخ�س�س املبحث الأول منه لأ�سباب امللكية امل�سروعة، وعر�س 
م�سائل مثل حق البتكار والإنتاج الفكري، واجلهد البدين، وال�سم�سرة، 

وال��ع��م��ل ال��وظ��ي��ف��ي، وال��ع��م��ل احل���ر، 
الن�ساء  واأعمال  واخلياطة،  والنجارة، 
يف احلرف املنا�سبة، وغريها من املهن.  
واملبحث الثاين خ�س�سه لأ�سباب امللكية 
غري امل�سروعة يف ال�سنة النبوية، وعر�س 
والغ�سب،  بالظلم،  الك�سب  مثل  م�سائل 
وال�����س��رق��ة، وال���ت���ج���ارة ب��امل��ح��رم��ات، 
والبيوع  املحرمة،  ب��الإج��ارات  والك�سب 

املحرمة.
بعنوان  فجاء  الثالث  الف�سل  واأم���ا 
ال�سنة  يف  امللكية  على  ال��واردة  )القيود 
والنتفاع  الك�سب  قيود  مثل  النبوية(، 

بامللك، وقيود الت�سرف يف امللك ال�سخ�سي اأو ملك الغري، وحق الدولة 
الواردة على  والعقوبات  امللك،  الواردة على  امللكية، واحلقوق  تقييد  يف 

امللك.
اأهم ما مييز الكتاب كما يقول ال�سيخ �سعيب الأرن��وؤوط يف  ولعل من 
يزيد  ما  ال�سحيحة  والآث��ار  النبوية  الأحاديث  من  جمع  تقريظه:"اأنه 
على ثالثمائة وخم�سني حديثًا واأثرًا، كلٌّ له عالقة بامللكية يف القت�ساد 
الإ�سالمي، وقد �سرحها �سرحًا وافيًا، وجمع بني الن�سو�س بحيث �سّكلت 
وحدة متكاملة، وخّرجها من مظانها يف كتب ال�سنة، فكان عمله يف ذلك 

يف غاية ال�سبط والتحقيق".

مجتمع اإلمارات )األصالة والمعاصرة(
تاأليف واإعداد :  اأ.د حممد توهيل اأ�شعيد، و د.يو�شف حممد �شراب.

تقدمي: د.�شعيد عبد اهلل حارب.
النا�شر: مكتبة الفالح للن�شر والتوزيع – الكويت – االإمارات – م�شر

دار احلنني للن�شر والتوزيع – االأردن.
الطبعة االأوىل، 2014م. عدد ال�شفحات : 389 �شفحة.

املجتمع  ل�سوؤون خدمة  الإم��ارات  لنائب مدير جامعة  الكتاب مبقدمة  بداأ 
وم�ست�سار رئي�س اجلامعة �سابقًا، يبني فيها اأهمية هذا الكتاب الذي يقدم درا�سة 
�ساملة ملجتمع الإمارات، الذي �سهد حتولت �سريعة يف خمتلف جوانب احلياة، 
ف�ساًل:  ع�سر  اأحد  على  الكتاب  ويحتوي  والرقي.  التقدم  م�سرية  يف  اأدخلته 
الف�سل الأول بعنوان )مدخل لدرا�سة جمتمع الإمارات(، ويتحدث عن عوامل 
تكوين املجتمع الإن�ساين واأ�سكاله من حيث البنية الجتماعية ومالحمها واأهمية 
بعنوان  الثاين  والف�سل  بخا�سة.  الإماراتي  واملجتمع  بعامة،  املجتمع  درا�سة 
)اأ�سالة جمتمع الإمارات ومقوماته الرئي�سة(، ويبحث يف بيئة جمتمع الإمارات 
ون�ساطاته، والذي يعيننا على حتليل طبيعة البيئة الجتماعية الإماراتية، وفهم 
واأ�سالة  الإم���ارات  ت��راث  طبيعة  وفهم  الإم��ارات��ي،  للمجتمع  القبلية  ال�سمات 
والثقايف  والتاريخي  اجلغرايف  واملقوم  ال�سكانية  بالبنية  والإمل��ام  جمتمعها، 
للمجتمع الإماراتي. والف�سل الثالث بعنوان )جغرافية دولة الإمارات(، ويبحث 
يف املالمح اجلغرافية من حيث امل�ساحة واحلدود والت�ساري�س لكل اإمارة من 
الإم��ارات  دول��ة  ملجتمع  التاريخية  )اجل��ذور  بعنوان  الرابع  والف�سل  الدولة. 
والطريق اإىل دولة الوحدة(، ويتحدث عن اجلذور التاريخية القدمية، ابتداًء 
ثم  الربتغاليني،  دخول  اإىل  الأموية  الدولة  �سقوط  وبعد  الإ�سالم،  دخول  من 
ظهور القوى القبلية يف منطقة اخلليج العربي. كما حتدث اأي�سًا عن التجربة 
وجت��ارب  م�سروعات  �سبقتها  والتي   ،1971 ع��ام  الإم���ارات  لدولة  الحت��ادي��ة 
والف�سل  ال�ستينيات.  اأواخ���ر  اإىل  اخلم�سينيات  اأوائ���ل  من  �سابقة  احت��ادي��ة 
اخلام�س بعنوان )التنمية الثقافية والتعليمية يف دولة الإم��ارات(، ويبحث يف 
وتطورها  ومظاهرها،  ظهورها،  وعوامل  الإماراتية،  الثقافية  التنمية  جذور 

ابتداًء من مرحلة ما قبل النفط وبعده اإىل 
املوؤ�س�سات  اأهم  وتعداد  احل��ايل،  ع�سرنا 
واملراكز التي مثلت الدور الفعال يف الرتقاء 
ب��ال��وع��ي ال��ث��ق��ايف ل��دى اأب��ن��اء الإم����ارات. 
التنمية  ال�ساد�س بعنوان )معامل  والف�سل 
القت�سادية يف دولة الإم��ارات(، ويتحدث 
عن ماهية التنمية القت�سادية ومعطياتها، 
واإلقاء  املختلفة،  جمالتها  يف  وتطورها 
ال�سوء على اأهدافها امل�ستقبلية. والف�سل 
ال�سابع بعنوان )ق�سايا التنمية الجتماعية 
يف دول��ة الإم���ارات(، ويتحدث عن ماهية 
التنمية الجتماعية، وعنا�سرها الأ�سا�سية 

احل��ايل.  ع�سرنا  اإىل  وبعده  النفط  قبل  ما  مرحلة  من  اب��ت��داًء  وخدماتها، 
والف�سل الثامن بعنوان )قراءات يف الرتكيبة ال�سكانية وانعكا�ساتها(، ويبحث 
هذا الف�سل عن الأو�ساع ال�سكانية ملجتمع الإمارات وتركيبها، وتطورها، وتاأثري 
النفط على الزيادة الدميوغرافية، وق�سايا التوطني وم�سكالت العمالة الوافدة. 
والف�سل التا�سع بعنوان )التغري الجتماعي وامل�سكالت الجتماعية يف جمتمع 
الإماراتية  الأ�سرة  تغري  مراحل  على  ال�سوء  يلقي  الف�سل  وهذا  الإم���ارات(، 
وامل�سكالت املرافقة لها، وحماولة احلد منها. والف�سل العا�سر بعنوان )ال�سيا�سة 
اخلارجية(، ويتحدث عن العالقات اخلارجية مع دول اخلليج العربي واجلزيرة 
العربية، والدول العربية، ودول العامل الأخرى اأي�سًا. اأما الف�سل احلادي ع�سر 
الجتماعية  الآف��اق  ال�سوء على  ويلقي  م�ستقبلية(،  )اآف��اق  فبعنوان  والأخ��ري 

والثقافية والقت�سادية وال�سيا�سية امل�ستقبلية يف دولة الإمارات.
متيز الكتاب باأ�سلوبه املنهجي العلمي يف طريقة عر�سه لف�سوله وحماوره، 
حيث اأفرد يف نهاية كل ف�سل زاوية لال�ستنتاجات والقرتاحات، واأ�سئلة للتدرب 
واملناق�سة، تعني القارئ على الإملام بجميع جوانب دولة الإمارات قدميًا وحديثًا 

وم�ستقباًل اأي�سًا.
عائ�شة بالقيزي - ق�شم الثقافة الوطنية
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ال تزال الدوريات واملجالت حتتل مركزًا مهمًا يف قائمة املراجع وامل�شادر لكل باحث، خ�شو�شًا ما كان منها متخ�ش�شا 
مًا. ومما متتاز به الدوريات ما ياأتي: كَّ اأو حمحُ

خدمته. اإىل  وت�شعى  متثله  الذي  للحقل  ومتابعتها  امل�شتجدات  تقدمي  	•
اأبحاثهم. ونتائج  اإ�شهاماتهم  تقدمي  الباحثون  خاللها  من  ي�شتطيع  	•

اآخر  على  والتعرف  بع�شهم  من  لالإفادة  واملهتمون  املتخ�ش�شون  فيه  يلتقي  الذي  العلمي  املنتدى  الدورية  متثل  	•
امل�شتجدات يف احلقل الذي ينتمون اإليه. 

على  ا�شتمالها  اإىل  اأهميتها  وترجع  احلا�شر،  وقتنا  يف  االأولية  امل�شادر  اأهم  من  املتخ�ش�شة  الدوريات  تعترب  	•
دائمة  املجاالت  يف  خا�شة  مو�شوع،  اأي  عن  الكتب  يف  توجد  التي  تلك  من  حداثة  اأكرث  واأفكار  ومعلومات  مقاالت 
التغري كال�شيا�شة واالقت�شاد والعلوم والتكنولوجيا والطب وما �شابه ذلك. ومن جديد هذه الدوريات التي �شدرت 

�شنة 2014:

الرافد 2:
جم��ل��ة ���س��ه��ري��ة ث��ق��اف��ي��ة 
الثقافة  دائ���رة  ع��ن  ت�سدر 
ح��ك��وم��ة  يف  والإع�������������الم، 
الأول  العدد  �سدر  ال�سارقة. 
منها يف ربيع الأول 1435ه�، 
 .2014 ي���ن���اي���ر  امل�����واف�����ق 
ان��ط��ل��ق��ت ع��ل��ى اإث����ر اإع���الن 

كما  دفعها-  ق��وة  وت�ستمد  الإ�سالمية،  للثقافة  عا�سمة  ال�سارقة 
�سرح رئي�س حتريرها د. عمر عبد العزيز- من مرئيات )الرافد( 
الرافد  مع  )انف�سال-ات�سال(  حالة  �ست�سكل  اأنها  كما  وتوجهها، 
الأم، من حيث كونها رافدًا للرافد، و�ستعنى بكامل امل�سهد الفكري 
املرتافق مع ال�سارقة، بو�سفها عا�سمة للثقافة  الإ�سالمية، و�سيجد 
املجتهدون امل�ستغلون على �سوؤال التاريخ والرتاث �سفحات حا�سنة 

مل�ساهماتهم يف هذه املجالت. 
الإ�سالمي،  املعمار  فن  منها:  الأول  العدد  مو�سوعات  من  وكان 
وال��غ��رب(،  الإ����س���الم  ب��ني  للتقريب  دوؤوب  )���س��ع��ي  ب���ريك  ج���اك 
املنمنمات  عبده،  حممد  الإم��ام  عند  احل�ساري  امل�سروع  مالمح 

الإ�سالمية....

ـة : يَّ ـِ أوراق نَسـب
ُتعنى  ة  َن�َسِبينَّ ف�سلية  جملة 
ب���ت���اري���خ وت������راث الأن�������س���اب 
الأمانة  عن  ت�سدر  العربية، 
ال���ع���ام���ة لحت�����اد امل���وؤرخ���ني 
العرب يف بغداد. وعن الهدف 
رئي�س  يقول  املجلة  ه��ذه  م��ن 
جا�سم  حممد  اأ.د  حتريرها، 
امل�سهداين: اإن هذه املجلة هي 

حماولة ل�ستذكار هذا العلم، وتطوره، وبيان اأهميته يف حياة الفرد، 
والقبيلة والع�سرية، بل ويف املجتمع ب�سورة عامة.

هي:  مهمة  مو�سوعات  ع��دة  على  منها  الأول  ال��ع��دد  ا�ستمل 
الأع�سى،  �سبح  كتاب  يف  والأن�ساب  الن�سابني،  عند  الهوية  مفهوم 
بغداد-  يف  والأدب  الن�سب  اأع��الم  وم��ن  الن�سابة،  وا�سطالحات 
طيئ،  وقبائل  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن  يف  الن�سب  وم��ع��اين  الأب���ي���وردي، 
دار  يف  الأن�ساب  وخمطوطات  البيت،  اآل  اأن�ساب  على  واملحافظة 

املخطوطات العراقية.

اتجاهات األحداث :
العدد  املتقدمة  وال��درا���س��ات  لالأبحاث  امل�ستقبل  مركز  اأ�سدر 

دوري���ة )اجت��اه��ات  م��ن  الأول 
الأح��داث( يف الأول من �سهر 
دورية  وهي   ،2014 اأغ�سط�س 
اأك��ادمي��ي��ة ت�����س��در ���س��ه��ري��ًا، 
وت��ه��ت��م ب��ت��ح��ل��ي��ل اجت���اه���ات 
من  يت�سمنه  مب��ا  امل�ستقبل، 
ت���ي���ارات وت���ط���ورات م��ت��ع��ددة 
ت���اأث���ريات  وذات  الأب�����ع�����اد، 
اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة، ع��ل��ى امل���دى 
يتعلق  م��ا  �سيما  ل  الق�سري، 

وجه  على  اخلليج  ومنطقة  عمومًا،  الأو�سط  ال�سرق  باإقليم  منها 
خا�س.

من  مركزا  املتقدمة  والدرا�سات  لالأبحاث  امل�ستقبل  مركز  ويعد 
مراكز التفكري امل�ستقل، اأن�سئ عام 2013، يف اأبوظبي بدولة الإمارات 
العربية املتحدة، للم�ساهمة يف تعميق احلوار العام، وم�ساندة عملية 
�سنع القرار، ودعم البحث العلمي فيما يتعلق باجتاهات امل�ستقبل، 
عدم  حالة  ظل  يف  باملنطقة  حقيقية  م�سكلة  متثل  اأ�سبحت  التي 
التنبوؤ خالل املرحلة احلالية، بهدف  ال�ستقرار وعدم القدرة على 

امل�ساهمة يف جتنب "�سدمات امل�ستقبل" قدر الإمكان.

دوريــــات 2014م

من جديد الدوريات
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التخـطـيــط اللغــــوي

من  �لآن  �أ���س��ب��ح  �مل���و����س���وع  ه����ذ�  ع���ن  �حل���دي���ث  �إنَّ 
م  تقدُّ �أ�سا�س  ُي��َع��دُّ  وه��و  ول،  كيف  �حل��ي��اة؛  م�ستلزمات 
�للغوي هو و�سع خطة  �ملجتمع وتنميته. فالتخطيط 
معينة ملو�كبة �لأحد�ث �لتي حتدث يف �لو�قع، و�ل�سوؤ�ل 
هنا: من �مل�سوؤول عن هذ� �لتخطيط؟ هل هي �لدولة 

�أم �ملوؤ�س�سات �أم �لعلماء؟

يف احلقيقة الكل م�سوؤول عن هذا النوع من التخطيط، 
وعليه فال بدنَّ من بذل اجلهود من اأجله، وذلك من خالل 
و�سع خطة لغوية معينة، بحيث تكون واقعية، واملق�سود 
ا بالأدوات املنهجية  بالواقعية هنا؛ اأن يكون ال�سخ�س ملمًّ
خمتلف  مراعاة  اإىل  اإ�سافة  الأف�سل،  اإىل  توؤهله  التي 

القطاعات التي ت�سهم يف فاعلية املجتمع واإنتاجيته.

جمرد  لي�س  اللغوي  التخطيط  اأننَّ  لنا  يت�سح  وبذلك 
هنا  الأمر  اإمنا  فح�سب،  تربوية  برامج  اأو  اأهداف  و�سع 
يتعلق باإ�سرتاتيجية عميقة لتطوير الثقافة والفكر داخل 

اأي بلد.

وتاأ�سي�ًسا ملا �سبق، فال بدنَّ من بذل اجلهود من اأجل اأن 
تكون نواة التعريب يف كافة الأ�سعدة واملجالت التي تهم 

املجتمع وحتقق غايته وا�ستقراره.

مسألة التعريب:

بالن�سبة  الأهمية  بغاية  م�ساألة  التعريب  م�ساألة  اإننَّ 
بت هذه التخ�س�سات،  للتخ�س�سات العلمية؛ فاإذا ما ُعرِّ
فاإنها �ست�سهم حتًما يف تطور ثقافة املجتمع وفكره. اإذن 
يف  �سي�سهم  مدى  اأيِّ  واإىل  ذلك؟  يف  اللغة  عامل  دور  ما 

تطوير الثقافة والفكر داخل املجتمع؟

يتجلى دور عامل اللغة من خالل ما يبذله من جهد يف 
جعل اللغة العربية لغة التعليم يف جميع م�ستوياته، وهذا 
ل يعني فقط التعبري باللغة العربية فح�سب، بل ي�سل اإىل 
ق وتاأ�سيل هذه املعارف يف املجتمع. ومن هنا تكمن  تعمُّ
اأهمية التعريب؛ لكونه ي�سهم يف اإثراء اللغة العربية من 

حيث اإنها لغة الثقافة واحل�سارة الإ�سالمية، وذلك من 
خالل ربط القدمي باحلا�سر للنهو�س بها.

التخطيط؛  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  اإىل  بحاجة  نحن  ��ا  ح��قًّ
درجة  على  احل�سول  َث��منَّ  وم��ن  م�سارنا،  على  لنحافظ 

عالية من الفاعلية املنتجة لدى املجتمع.

تطوير  يف  ال  فعنَّ ب�سكل  �سي�سهم  اللغوي  التخطيط  اإننَّ 
كافة  على  تطبيقه  خ��الل  م��ن  وذل��ك  وف��ك��ره،  املجتمع 
مبا  العربية  اللغة  ل�ستخدام  قواعد  و�سع  اأي  املجالت؛ 
يف ذلك امل�سطلحات والأ�ساليب التي تهم جوانب احلياة 

اليومية، ف�ساًل عن القطاعات الأخرى باملجتمع.

وبناًء عليه، فال بدنَّ من و�سع اإ�سرتاتيجية �ساملة بعيدة 
املدى، نخطط من خاللها اإىل جعل اللغة العربية مقوم 

اأ�سا�س من مقومات الثقافة والهوية الوطنية.

د. فاطمـة نا�شـر
ق�شم الدرا�شات والن�شر

تعريب التعليم الجامعي:

يرجع تعريب �لتعليم �جلامعي يف �لع�سر �حلديث 
�مل��و�د  جميع  تعريب  مت  حيث  ���س��وري��ا  ج��ام��ع��ات  �إىل 
�لعلمية و�لتدري�س يف �جلامعات �ل�سورية يتم باللغة 
�لعربية، وكان حممد علي يف م�سر قد عرب �لتعليم يف 
�أيامه، و�أغلب �لدول �لعربية يتم تعليم �ملو�د �لعلمية، 
خا�سة �لطب و�لهند�سة، بلغة �أجنبية )�إجنليزية �أو 
فرن�سية( ويجري �لتعليم باللغة �لعربية يف جامعات 
�سوريا و�ململكة �لعربية �ل�سعودية، كما �أجريت جتربة 
يف  �ل�سبعينات  يف  �لتعليم  تعريب  يف  �لأم��د  ق�سرية 
�جلامعات �جلز�ئرية و�آخر �لت�سعينات بجامعة �سبها 
يف ليبيا، وحالًيا يجري تعريب �لتعليم �جلامعي يف 

�ل�سود�ن.

التخطيط اللغوي
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قسم الثقافة الوطنية

من التراث الوطني إلى الثقافة الوطنية
رسالة للوالء ... وعالمة على االنتماء

بعود احلياة  القادمني مالمح معتقة  وعلى �سفتي خطوات 
والعطاء ت�سكن فيها رائحة الزمن اجلميل .. ت�سب  اأعينهم 
اأولئك  هم   .. اخليام  بتمر  مالحمهم  وجتود  امل�سيف  قهوة 

الأ�سد م�سقًا من نخلة .. الأكرث دفئًا من ظلها ..
تت�سارع احلياة .. �سور التفا�سيل حتكي حكاية الوطن منذ 
رمله الأول منذ اأن كان يتهياأ لأن ي�سبح ) الإمارات ( وت�ستمر 
ليكتب مرحلة جديدة من  النفط  ياأتي  تقادمها  التفا�سيل يف 

الناحية القت�سادية وال�سيا�سية والجتماعية .
الحتاد .. كان امل�ساحة البي�ساء التي منحها حكام الأر�س 
يف  احلياة  جمريات  يف  تاأثريًا  الأكرث  املفرق  كان   .. ل�سعبهم 
املنطقة .. كل هذه الأحداث حتتفظ يف دفاترها باأ�سماء من 
كانوا هنا من اآمنوا جدًا بالوطن ..  ول تزال الدفاتر تخط يف 

مذكراتها ما حتمله الأيام من اأحداث واأ�سماء واأمكنة.
ل�سنوات  حمل  والذي  الوطنية،  الثقافة  ق�سم  هو  هذا 
ليطابق  اإل  ال�سم  تغيري  كان  وما  الوطني،  الرتاث  ا�سم  عدة 
امل�سمى، ويطابق الطموح اأو ي�سابقه، فالرتاث الوطني يعني اأن 
تقدم للباحث والزائر التاريخ والرتاث والعادات والتقاليد من 
خالل �سورة قدمية اأو خريطة اأو وثيقة اأو كتاب طبع قدميًا اأو 
اأكرث من ذلك  ي�سم  الق�سم  لكن  يتحدث عن مرحلة قدمية، 
تخ�س�سات  بكل  للمنطقة  تاريخية  وركيزة  قاعدة  يقدم  فهو 
العلوم، ويربط القدمي باحلديث من خالل امل�سادر احلديثة 

املجالت  بالدولة يف جميع  املتعلقة  الق�سايا  اآخر  تتناول  التي 
نحر�س  ونحن  الدولة.  لأبناء  الأدبية  الإبداعات  اإىل  اإ�سافة 
على اأن نزود املكتبة باآخر الإ�سدارات واأحدثها حمافظني على 

اإرثنا الثقايف. 
اأما الطموح فاأن نكون - بحق - مكتبة تخدم كل احتياجات 
الباحثني وتطلعاتهم واأن نواكب اجلديد يف عامل املكتبات من 
وتقدمي  املتميزة  املكتبية  واخلدمة  واملراجع  امل�سادر  توفري 
للكّتاب  معرفية  قاعدة  نوؤ�س�س  واأن  العلمي.  والدعم  امل�سورة 
واملبدعني واأن نكون حلقة و�سل بينهم وبني الباحثني. اإ�سافة 

اإىل امل�ساركة يف الفعاليات املجتمعية.
قسم الثقافة الوطنية : 

الوطنية  الثقافة  ق�سم  يقدم  �لباحثني:  خدمات  �سعبة   -
امل�سادر  توفري  خالل  من  للباحثني  املكتبية  اخلدمة 
مكتبة  خالل  من  اأ�سكالها  اختالف  على  واملراجع 

متخ�س�سة، تاأتي على ق�سمني : 
الوثائقية  املجموعات  وي�سم  �لتاريخية:  �لوثائق  ق�سم  	•
التاريخية اخلا�سة بدولة الإمارات واخلليج وبع�س الدول 
العربية. وميثل الأر�سيف الربيطاين اجلزء الأكرب من هذه 
منها  الأخرى  الأر�سيفات  بع�س  اإىل  اإ�سافة  املجموعات 

الرو�سي والربتغايل والعثماين، والأمريكي وغريها.

اأرفف حتمل بعناية بالغة ما قدمته   ،، ،، كتب ومقاالت واأبحاث  ،، وثائق وخرائط  م�شادر ومراجع 
الذاكرة االإماراتية للمكتبة املحلية والعربية والعاملية ،، وما جادت به قريحة اأبناء االإمارات من �شعر 

ونرث ورواية وق�شة وم�شرح .. 

جانب من اأر�سيف الوثائق الربيطانية
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قسم الثقافة الوطنية

واملقالت  الكتب  جمموعة  وي�سم  و�ملر�جع:  �مل�سادر  ق�سم  	•
جميع  يف  الإمارات  دولة  عن  تتحدث  التي  والدرا�سات 
من  الدولة  لأبناء  الأدبية  الإبداعات  اإىل  اإ�سافة  املجالت 
الق�سم  اأ�ساف  وقد  وغريها.  وم�سرح  ورواية  وق�سة  �سعر 
يف  املن�سورة  الأبحاث  خالل  من  جديدة  م�سادر  للباحث 
الدوريات العلمية املحكمة اأو الأبحاث العلمية املن�سورة من 
خالل كتب اأعمال املوؤمترات اأو الأبحاث الفائزة باجلوائز 
به  تفرد  مما  امل�سروع  وهذا  مو�سوعاتها.  ح�سب  مق�سمة 
من  م�ستل  مقال  اآلف   3 من  اأكرث  الآن  اإىل  وي�سم  املركز 
الإمارات،  دولة  عن  كلها  الكتب،  من  اأجزاء  اأو  الدوريات 

وت�سمل 55 مو�سوعًا، تقع يف اأكرث من 150 جملدًا �سخمًا.

النخلة يف  تقف  ا�ستواء احلياة  �لنخيل: على خط  مكتبة  	•
اأولوها جل اهتمامهم.  الإمارات �ساهدة على دولة وحكام 
من هنا جاء التوجيه ال�سديد من معايل ال�سيد جمعة املاجد 
الإمارات  يف  النخيل  عن  كتب  ما  كل  جتمع  مكتبة  لإن�ساء 
والوطن العربي ويف جميع املجالت التي تتعلق بالنخلة من 
حيث زراعتها واآفاتها والعناية بها واقت�سادياتها وما قيل 
اخلا�س  الإ�سدار  فيه  الكتب  اأبرز  ومن  ذلك،  وغري  فيها 
الذي ن�سره املركز بعنوان: زراعة النخيل واإنتاج التمور يف 

الوطن العربي.
على  الوطنية  الثقافة  ق�سم  يحر�س  �خلر�ئط:  مكتبة  	•

اجلغرايف  التطور  تر�سم  التي  التاريخية  اخلرائط  اقتناء 
وال�سيا�سي للمنطقة من خالل مكتبة اخلرائط التي ت�سم 

ما يزيد على 300 خريطة قدمية وحديثة.

القامات  �سور  تنت�سب  الق�سم  اأروقة  عرب  �ملعار�س:  	•
الأول  الرعيل  معر�س  خالل  من  وذلك  الأوىل  الإماراتية 
والإجنازات  املكتبات  واأ�سحاب  وال�سعراء  املعلمني  من 
عك�ست  ر�سائل  من  اأيديهم  خطته  ما  اإىل  اإ�سافة  العلمية 
اهتماماتهم وحياتهم. كما ي�سم الق�سم معر�س الإمارات 
قبل  الدولة  يف  احلياة  ميثل  والذي  الزمن  ذاكرة  يف 
�سور  عر�س  خالل  من  الأوىل  �سنواته  اإىل  الحتاد  قيام 
احلياة  منها  اأق�سام  عدة  على  مو�سوعاتها  ح�سب  مق�سمة 
والتعليم  العمراين  والتطور  والقت�سادية  الجتماعية 
والحتاد وغريها، وقد كان لهذا املعر�س الأثر الكبري على 
ل  اإنهم  حيث  الغربية،  الدول  من  خ�سو�سا  املركز  زوار 
يكادون ي�سدقون ما يرونه من تلك ال�سور التي تبني كيف 

كانت احلياة قدميا يف الإمارات وكيف اأ�سبحت اليوم.
القدمية،  اجلديدة  بحلته  الوطنية  الثقافة  ق�سم  هو  هذا 
اأردنا اأن يتعرف عليه القارئ ليكون اأقرب اإىل الذاكرة، وليكون 
م�سدرا من م�سادر اخلدمة املتميزة من مركز جمعة املاجد 

للثقافة والرتاث.

خزانة اخلرائط

م�سروع �سل�سلة مقالت عن دولة الإمارات

معر�س الإمارات يف ذاكرة الزمن

جانب من معر�س الحتاد يف ال�سحف القدمية
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الشاعر سميح القاسم

محمد بن عزوز حكيم

العرب  ال�سعراء  واأ�سهر  اأهم  اأحد 
الذين  املعا�سرين  والفل�سطينيني 
ارتبط ا�سمهم ب�سعر الثورة واملقاومة 
اأرا�سي العام 48، موؤ�س�س  من داخل 
�سحيفة كل العرب، ورئي�س حتريرها 
 ،1939 مايو   11 ي��وم  ول��د  الفخري، 
ثم  املدار�س،  اإحدى  يف  وعلنَّم  والنا�سرة،  الرامة  مدار�س  يف  وتعّلم 
اأن  قبل  ال�سيوعي  ال�سيا�سي يف احلزب  ن�ساطه  اإىل  بعدها  ان�سرف 

يرتك احلزب ليتفرغ لعمله الأدبي.
واملقالة  وامل�سرح  والق�سة  ال�سعر  يف  كتابًا   60 من  اأكرث  له  �سدر 

والرتجمة، وُترِجَم عدٌد كبري من ق�سائده اإىل كثري من اللغات.
تويف يف 19 اأغ�سط�س 2014.

له يف مكتبة �ملركز ما يقارب 40 كتاباً، منها:
الأعمال الكاملة لل�ساعر �سميح القا�سم. 	•

القا�سم. �سميح  مراثي  	•
الكبري. املوت  	•

ال�سهيوين. الفكر  على  اأ�سواء  	•
ق�سائد. فيه:  مرغوب  غري  �سخ�س  	•

الر�سائل. 	•
الربذي. عن  رواية  ال�سبعة:  الكتب  	•

واليا�سمني. املوت  قراآن  	•
واخلارج(. الداخل  )رحلة  املوح�سة:  ال�سراديب  رحلة  	•

بن عزوز حكيم مبدينة  ولد حممد 
من  وي��ن��ح��در  1924م،  �سنة  ت��ط��وان 
للمغرب.  ه��اج��رت  اأن��دل�����س��ي��ة  ع��ائ��ل��ة 
در�س باملدر�سة الإ�سبانية عندما كانت 
الإ�سبانية،  للحماية  خا�سعة  املدينة 
ويف  م��دري��د.  جامعة  يف  تعليمه  وتابع 
ك��ت��اب )رح��ل��ة يف  ن�����س��ر  ���س��ن��ة 1940 
وعمره  مدريد،  يف  الن�سر  دور  باإحدى  الإ�سبانية  باللغة  الأندل�س( 
الثامنة ع�سرة. عّينته �سلطات احلماية يف عدة منا�سب  يتجاوز  مل 
ولوج  من  مّكنه  الذي  الأم��ر  الإ�سبانية،  احلماية  مبوؤ�س�سات  اإداري��ة 

اأر�سيف كبري للوثائق وامل�ستندات �ساعده يف بحوثه التاريخية.
والإجنليزية،  والإيطالية  الإ�سبانية  بينها  من  لغات،  خم�س  اأتقن 
والتحقيقات،  والدرا�سات  البحوث  من  هائاًل  منجزًا  وراءه  وترك 
باللغتني  كتابًا   320 عددها  بلغ  عامًا،  �سبعني  م��دى  على  تراكمت 
العربية والإ�سبانية، بالإ�سافة اإىل التحقيقات واملقالت املن�سورة يف 

الدوريات املتخ�س�سة. 
يف  علمية  حما�سرة  خ��الل  دع��ا  وفاته،  من  �سنوات  خم�س  وقبل 
الرباط اإىل اإعادة كتابة تاريخ �سقوط الأندل�س ، معلنًا اأنه ميلك وثائق 
ثمينة هي عبارة عن ع�سرات ال�سكوك تعود اإىل الفرتة الأندل�سية، 
"وثائق دامغة  اإنها  واأ�ساف  اإ�سباين.  نّحات  ح�سل عليها من خالل 
تكّذب الرواية الر�سمية، وتدين الفاتيكان، وتظهر اأن نكبة الأندل�س 
كان اأ�سا�سها اخلونة الذين كانوا يحيطون بامللك ابن الأحمر املّتهم 

ببيع غرناطة لالإ�سبان".
األف بن عزوز عدة موؤلفات حول �سقوط الأندل�س، اآخرها مو�سوعة 
جامعة اأ�سدرها مبنا�سبة مرور 400 عام على �سقوط غرناطة بعنوان 

)مو�سوعة ماأ�ساة الأندل�س من �سنة 1483 اإىل �سنة 1609". وتدور 
والدين  واجلغرافيا  الدبلوما�سي  التاريخ  جم��الت  ح��ول  موؤلفاته 

والتقاليد وغريها. تويف يف 1 �سبتمرب 2014.
من موؤلفاته يف مكتبة �ملركز:

وثائق �سرية حول زيارة الأمري �سكيب اأر�سالن للمغرب: اأ�سبابها،  	•
اأهدافها، نتائجها.

احلماية. ملنطقة  العربية  ال�سحف  خزانة  فهر�س  	•
الوثائق  خالل  من  ال�سحراوية  الأقاليم  يف  املغربية  ال�سيادة  	•

املخزنية.
غ�ست   20 يوم  العر�س  على  العتداء  من  املغرب  �سمال  موقف  	•

.1953
املغرب. �سمال  يف  الوطنية  احلركة  وثائق  	•

خالل  من  تاريخية:  وثائق  احلماية:  عهد  يف  ومليلية  �سبتة  	•
الن�سو�س الت�سريعية والتنظيمية التي تعرتف مبغربية املدينتني.

ال�سريف  املجاهد  جبالة  بطل  	•
)�سيدي  ال�سكان:  احميدو  ول��د 
حم��م��د ب���ن اأح���م���د اخل�����راز( 
مايو   7( ال�سالمل  معركة  �سهيد 

.)1922
واحل��رك��ة  امل�����س��ل��ح��ة  امل��ق��اوم��ة  	•
امل��غ��رب  ���س��م��ال  ال��وط��ن��ي��ة يف 

)حتقيق(.

أعالم رحلوا
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نادين جورديمير

سيمين بر خليلي البهبهاني

أعالم رحلوا

ولدت الكاتبة نادين يف جنوب اإفريقيا يوم20 نوفمرب 1923، وهي 
من عائلة برجوازية، واأبوها يهودي الأ�سل، واأمها اإجنليزية. ن�ساأت 

يف بيئة �سهدت الكثري من فرتات التفرقة العن�سرية.
التعليم  وعلى  املكتبات  اإىل  الرتدد  على  جوردمير  نادين  واظبت 
ابنتها  اأن  لقناعتها  املدر�سة  من  اأخرجتها  والدتها  لأن  املنزيل؛ 
التا�سعة،  الكتابة يف �سن  القلب. بداأت  تعاين من ق�سور يف وظائف 
بعنوان )تعايل غًدا  اأعمالها وهي يف اخلام�سة ع�سرة،  اأول  ون�سرت 
كالوقت  وقت  )ل  الأخرية  وروايتها  الأوىل  روايتها  بني  وما  ثانية(. 
عماًل   30 جوردمير  اأخرجت   2012 عام  ن�سرت  والتي  احلا�سر(، 
تتناول  الرئي�سة  مو�سوعاتها  كانت  الق�سرية،  والق�سة  الرواية  بني 
البوكر  جائزة  على  ح�سلت  والغرتاب.  واملنفي  العن�سرى  الف�سل 

وج��ائ��زة   ،1974 ع��ام  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
نوبل عام 1991.

م����ن م���واق���ف���ه���ا ال�������س���ه���رية م��ا 
كانت  حيث   ،1988 ع��ام  يف  ح��دث 
لالأدب  موؤمتر  يف  ت�سارك  جوردمير 
الوفود  واأرادت  ال�سني،  يف  العاملي 
ال��ع��رب��ي��ة الع�����رتاف ب��ح��ق ت��ق��ري��ر 
الدول  لكن  فل�سطني،  لدولة  امل�سري 
الأجنبية رف�ست ذلك، اإل اأن نادين 
ج���وردمي���ر، ك��ان��ت ال��وح��ي��دة ال��ت��ي 
مطالبة  العربية،  الوفود  مع  وقفت 

من  الرغم  على  اأرا�سيهم،  يف  الفل�سطينيني  وح��ق  اليهود  بجالء 
كونها من اأ�سل يهودي!

توفيت يف 13 يوليو 2014.
من موؤلفاتها �ملرتجمة يف مكتبة �ملركز:

يوليو. �سعب  	•
اأخرى. وق�س�س  املطر  �سقوط  	•

الياقوتة. 	•
ق�سرية. ق�س�س  لالأحياء:  مدينة  لالأموات،  مدينة  	•

رواية.  : اآخر  بلد  	•
رواية. الزائل:  الربجوازي  العامل  	•

South African writing today : وباللغة الإجنليزية كتاب

اأ�سرة  ولدت يف طهران عام 1928 يف   ، اإيرانية  و�ساعرة  اأديبة  هي 
متعلمة، ووالدها هو عبا�س خليلي الذي كان �سحافيا وكاتبًا و�ساحب 
جريدة الإقدام، ووالدتها هي فخر اأعظمي اأرغون، كانت امراأة مثقفة 

تدر�س مادة اللغة الفرن�سية يف اأوائل املدار�س الإيرانية للبنات.
الأدب���ي،  النقد  يف  وم��وؤل��ف��ات  �سعريا  دي��وان��ا   20 ال�ساعرة  ن�سرت 
وجمموعات ملقابالتها ال�سحافية، كما قامت برتجمة منتخبات لعدد 
م�����ن ال�������س���ع���راء 
ال����ف����رن���������س����ي����ني 
اإىل  امل��ع��ا���س��ري��ن 

الفار�سية.
مرتني  ر���س��ح��ت 
"نوبل"  جل���ائ���زة 
وُترجمت  ل���الأدب، 
ع��دة  اإىل  اآث���اره���ا 

والأمل��ان��ي��ة  الإجن��ل��ي��زي��ة  منها  ل��غ��ات، 
وال��ع��رب��ي��ة وال��رو���س��ي��ة وال�����س��وي��دي��ة 
اأغ�سط�س   19 يف  توفيت  والفرن�سية. 
2014، وهو نف�س اليوم الذي تويف فيه 

ال�ساعر �سميح القا�سم.
مكتبة  يف  �ملطبوعة  �أعمالها  م��ن 

�ملركز، وهي باللغة �لفار�سية:
نفرات. بع�سى  ياد  	•

مرمر. 	•
چلچراغ : ق�سمتى از ا�سعار �سيمني  	•

ق�سائد  من  ج��زء  )ال��رثي��ا:  بهبهانى 
�سيمني. بهبهاين(.

واحلب(. )الغجر  وع�سق  ونامه  كوىل  	•
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ميناء راشدالمكتبات في اإلمارات قديمًا

قصة افتتاح ميناء راشد بدبي

فلنعد اإىل الوراء لنعرف ق�سة ن�ساأته منذ اأن كان فكرة 
اإىل اأن �سار علمًا ي�سار اإليه بالبنان يف دبي.

كان ال�سيخ را�سد بن �سعيد املكتوم -رحمه اهلل- رجاًل ل 
يهداأ له بال، فكلما انتهى من اإجناز فكرة ما، راودته الآمال 

العرا�س يف حتقيق فكرة اأخرى. 

من  اأحد  بال  على  تخطر  مل  فكرة  اآنذاك  �سموه  تخيل 
ال�سفن  �سفتيه  على  ي�سم  وهو  دبي  تخيل خور  املجاورين، 
ما  فمنها  ال�سكون،  تعرف  ل  م�ستمرة  حركة  يف  واملراكب 
يغادر اإىل خمتلف الأقطار اخلليجية والإفريقية والآ�سيوية 
حممال مبا �ساءت له احلركة التجارية، ومنها ما يقدم اإىل 

البالد عن طريق اخلور. 

لقد اأيقن ال�سيخ را�سد اأن اخلور هو املنطلق للخارج، واأن 
هذه البوابة املطلة على اخلليج العربي ل بد اأن تعمق وت�سق، 
ل لت�ستوعب القوارب وال�سفن واملراكب فقط، ولكن لتكون 

منطلقًا لأهداف ال�سيخ را�سد الكبرية.

فقرر �سموه اإن�ساء ميناء بحري �سخم، يتميز باإمكانيات 
يف  جتاري  مر�سى  اأكرب  ليكون  حديثة،  ومعدات  متطورة 
القادمة من  ال�سفن  لأكرب عدد ممكن من  منطقة اخلليج 

�ستى اأنحاء العامل.

يف عام 1967 جرى البدء باإن�سائه يف املياه العميقة بطاقة 
يت�ساعف  اأن  تقرر  وقد  مرا�ٍس،  اأربعة  اإىل  ت�سل  ا�ستيعاب 
ُو�سع  ثم  مر�سى،  ع�سر  خم�سة  اإىل  لي�سل  املرا�سي  عدد 

امليناء اأكرث حتى و�سل اإىل خم�سة وثالثني مر�سى اآنذاك.

املياه  م�ساحة  م��ن  ف��دان��ًا   350 امليناء  م�ساحة  تتجاوز 
ال�سلبة،  بال�سخور  املر�سوفني  امليناء  بذراعي  املحاطة 
ال�سخمة،  الأ�سمنتية  ال��وح��دات  من  ب��اأك��وام  وامل�سفحني 

ومهمتها حماية ال�سفن من الأمواج القوية املندفعة.

ويبلغ طول الذراع الأي�سر للميناء حوايل 730 قدمًا، بينما 
الذي  الذراع  وهو  قدم،   7500 الأمين  الذراع  طول  ي�سل 

ميتد من املدخل الغربي خلور دبي.

يعد ميناء را�شد اأول ميناء بحري من نوعه يف ال�شرق االأو�شط، وقد كان ل�شدى اإن�شائه وقع 
كبري يف نفو�س رجال االأعمال والتجارة يف ال�شرق االأو�شط والعامل اأجمع.

ن�سر خرب افتتاح ميناء را�سد يف اأخبار دبي العدد 19 من ال�سنة 
ال�سابعة، ال�سادر يوم الثنني 22 مايو 1972م
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ميناء راشدصور من األمس

امل�سقوفة  املخازن  من  �سا�سعة  م�ساحات  امليناء  وي�سم 
مربع،  قدم  األف   960 م�ساحة  على  مقامة  واملك�سوفة 
مزود  وهو  للب�سائع،  م�ستودعًا  ع�سر  اثني  اإىل  بالإ�سافة 
وجمهز باآلت ورافعات �سخمة م�ستعدة ل�ستقبال البواخر 

التجارية، وتفريغها و�سحنها باأحدث الطرق واأ�سرعها.

وتطهري  تعميق  يف  امل�ستعملة  ل��الآلت  حمطة  ي�سم  كما 
ال�سحن  حركة  ولت�سهيل  للنقل،  مم��رات  واإقامة  املوانئ، 
والتفريغ، كما ي�سم برجًا للمراقبة واإر�ساد البواخر القادمة، 
ومباين لالإدارة واملوظفني، وا�سرتاحة للم�سافرين، وحو�سًا 

جافًا لالإن�ساءات الأخرى.

اأكتوبر  من  اخلام�س  يف  ر�سميًا  را�سد  ميناء  افتتاح  كان 
عام 1972 بعد عمليات ت�سييد ا�ستغرقت خم�س �سنوات.

ولقد كان للقرار الذي اتخذه �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعيد 
املكتوم باإن�ساء ميناء عميق جمهز باأحدث ما تو�سلت اإليه 
التقنية احلديثة، الف�سل يف احتفاظ دبي مبكانتها الرئي�سة 

يف العامل التجاري املعا�سر. 

�سورة 
جوية 
مليناء 
را�سد 
�سنة 
2007
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 ق�صيدة  للدكتور حممد �إبر�هيم �أيوب 
يف و�صف دبي

.. )ديرتي(  ترقد يف هدوء  �خلور  �سفاف  "...وعلى 

حت���ك���ي ل������ )ب������ر دب�������ي( ق�������س���ة ر�������س�����د و�لإخ�����������وة ..

.. �ل�سفة  و�سمع  �سمعي  يف  �ل��ع��ذب  �حل��دي��ث  ف�سرى 

.. ي����ق����ظ����ة  �آذ�ن���������������ه يف  ت����ف����ت����ح����ت  �مل�������ح�������ار  ح�����ي�����ث 

و�ل�������س���ط ي���رف���ل يف ب���ح���ار �ل����ن����ور ح���ت���ى �ل����ع����رة ..

����ر �أخ���ت���ه���ا ع����ن �أم�������س���ه���ا يف ����س���رح���ة .. ق����ال����ت ت����ذكِّ

ه�����ل ت����ذك����ري����ن زم����ان����ن����ا �مل����ا�����س����ي ب���ت���ل���ك �ل����ف����رتة؟

ق���ال���ت دب�����ي لأخ���ت���ه���ا: ق����د ق���ل���ت ����س���دق���اً دي����رت����ي ..

ح����ت����ى �أت������ان������ا ر��������س������د..ب������ي������دي������ه..ح������ّول دف�����ت�����ي..

ك����ال����ف����ار�����س �مل������غ������و�ر �أط������ل������ق ل����ل����ري����اح �أع����ن����ت����ي..

حلتي.." ي��ن�����س��ج  �ل���ن���ور  ي���دي���ه  يف  ��ع  ي��ج��مِّ وم�����س��ى 

 عائ�شة بالقيزي - ق�شم الثقافة الوطنية



جريدة العراق 

جريدة العراق ونفق مضيق جبل طارق !

جريدة العراق:
احلرب  بعد  اأهلية  جريدة  اأقدم  العراق  جريدة  )تعد 
واأ�سغلت حيزًا وا�سعًاُ يف تاريخ  الأوىل، عا�ست �سنني عديدة، 
قبلها  بطي،وكان  روفائيل  يقول  العراقية(.كما  ال�سحافة 
جريدة العرب التي  اأغلقت �سنة 1920م،فاأ�سدر رزوق غنام 
1920م،  �سنة  الأول من حزيران  اليومية، يف  العراق  جريدة 

نبذة عن �شاحب اجلريدة ومديرها، رزوق داود غنام:
ا  ا باللغة الرتكية واالإجنليزية والفرن�شية، ومكبًّ ولد يف بغداد �شنة 1882م، ودر�س يف مدار�شها. وكان ملمًّ
على مطالعة الكتب وال�شحف العربية احلديثة، ويعد �شيخ ال�شحافة العراقية يف ع�شره ، وقد انتخب نائبًا 
عن بغداد يف �شت دورات نيابية من �شنة 1930 لغاية 1958 ، وكان له جمل�س ا�شتمر �شنني طويلة يف مكتبه، 
حيث كان يجتمع فيه كل يوم رجال ال�شعر واالأدب ودعاة القومية وال�شباب العربي املتحم�س، وكانت جريدة 
العراق تن�شر يف اإحدى �شفحاتها ما يدور يف هذا املجل�س من حماورات و�شجاالت ، وت�شري اإىل من يح�شرونه من 
ال�شخ�شيات. وبعد اعتزال �شاحب املجل�س ال�شحافة بقي ذلك املحدث امل�شهب املتحم�س حتى وافته املنية اإثر 

�شكتة قلبية يف 24 اآذار 1965.
العرب، حيث جرى  الأول متوا�سال مع جريدة  وجعل عددها 
الإعالن عن العدد الأول جلريدة العراق يف العدد الأخري من 

جريدة العرب.
العراق  ن�سه:  ما  فيها  ورد  فقد  اجلريدة  �سيا�سة  واأما 
�سيا�سة  من  املختلفة  املو�سوعات  تعالج  جامعة  يومية  جريدة 
خدمة  الوحيد  غر�سها  واقت�ساد.  واجتماع  واأخالق  واأدب 
اأمورهم  يف  يفيدهم  مبا  خا�سة  والعراقيني  عامة  العرب 
�سعر  تن�سر  ظهرانيهم.  بني  احلديثة  الأفكار  وبث  العمرانية 
وِعلية  الأدباء  اأفا�سل  فيها  ويكتب  العراق،  �سعراء  اأعاظم 

الُقْطر. ُكّتاب 
املحلية.  والأخبار  العاملية،  الأخبار  بنقل  اجلريدة  اهتمت 
فكان فيها زاوية ثابتة بعنوان )برقيات رويرتز(، ركزت على 
م�ساحة  اآخرها  يف  وكان  عدد.  كل  يف  العاملية  الأخبار  نقل 
العديد  فن�سرت  وال�سعر،  بالأدب  واهتمت  لالإعالنات، 
الكتاب  جل  العراق  جريدة  ا�ستقطبت  وقد  الق�سائد.  من 
اأمثال  لهم  �سفحاتها  وفتحت  الفرتة،  تلك  يف  وال�سعراء 
روفائيل بطي، ويو�سف غنيمة، واإبراهيم حلمي، وال�ساعرين: 
ر�سا،  وحممد  باقر،  حممد  وال�سبيبي  والر�سايف،  الزهاوي، 
�سباب  فيها  وكتب  ال�سمعاين.  وتوفيق  داود،  ال�سيخ  و�سلمان 
وا�ستهرت  �سفحات.  اأربع  يف  اجلريدة  �سدرت  وقد  العراق. 
اأو  وطني  اأو  اجتماعي  حدث  لكل  الرا�سدة  بالفتتاحيات 

قومي، وكانت نواة لل�سحافة العراقية الرائدة.
بداية كل  املمتاز(، يف  )العراق  ا�سمه  ُت�سدر عددا  وكانت 

العدد الأول من جريدة العراق
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با�شل حممد
العالقات العامة واالإعالم

جريدة العراق صور من األمس

بالأدب  فيه  ُتعنى  ميالدي،  عام 
الع�سري. العراقي 

كتابه  يف  بطي  فائق  ذكر  وقد 
املن�سور  العراقية"  "ال�سحافة 
العراق  جريدة  اأن  1961م  �سنة 
غريه:  وقال  1945م،  عام  توقفت 
البع�س  وجزم  1946م،  عام  يف 

باأنها توقفت �سنة 1947م. 
اإىل  دعاين  الذي  وال�سبب 
هو  العراق  جريدة  عن  احلديث 
رقمية  ن�سخة  اأت�سفح  كنت  اأنني 
رقم  العدد  العراق،  جريدة  من 
150، ال�سادر يف 27 ت�سرين الثاين 
1920م، فوقعت عيني على خرب يف 
عنوانه  منها،  املقتب�سات  زاوية 
لهذا  فتعجبت  طارق(.  جبل  )نفق 
كانت  هل  لنف�سي:  وقلت  اخلرب، 
الوقت  ذلك  يف  تقنيات  هناك 
امل�سروع  هذا  مثل  باإقامة  ت�سمح 
العمالق؟! ومما زاد من عجبي اأن 
قدمي،  باأنه  امل�سروع  و�سف  اخلرب 
كانت  احلرب  قبل  التكاليف  واأن 
اأن  يعني  مما  فرنك،  مليون   250
فكرة امل�سروع ظهرت قبل احلرب، 
واأظن املق�سود هو احلرب العاملية 
1917م.  �سنة  وقعت  التي  الأوىل 
منذ  بداأت  قد  الفكرة  تكون  وبهذا 
يزيد.  اأو  عام  مائة  من  يقرب  ما 
ثم قلت لنف�سي مرة اأخرى: لنبحث 
به،  حل  وما  امل�سروع  هذا  عن 

فوجدت يف بع�س ال�سحف  املن�سورة �سنة 2007م، اأنه يجري 
من  اأكرث  منذ  باإ�سبانيا  املغرب  يربط  نفق  ت�سييد  يف  التفكري 
املُ�سرتكة  الت�سال  جلنة  ك�ُلفت   ،1980 عام  ففي  عاما.   25
التقنية  ال�سياغة  اأما  امللف.  هذا  بدرا�سة  الإ�سبانية  املغربية 
اإىل  امل�سروع  هذا  زال  وما  1996م.  لعام  فتعود  للم�سروع، 
يومنا هذا مل يح�سم تنفيذه على الرغم من دخول العديد من 

اجلهات فيه ودرا�سته درا�سة وا�سعة م�ستفي�سة!

م�شروع تعود فكرته اإىل 100 عام تقريبًا

ون�س اخلرب كما ورد يف جريدة العراق:

نفق جبل طارق!!
"عاد الخت�سا�سيون للبحث يف م�سروع قدمي هو حفر نفق 
والإفريقية  الأوروبية  القارتني  ي�سل  طارق  جبل  م�سيق  حتت 
يف  القاهرة  اإىل  باري�س  من  امل�سافر  ينزل  فال  ببع�سهما، 

امل�ستقبل من قطاره.

القطار  يقطعها  مرتًا  كيلو   25 النفق  هذا  طول  و�سيكون 
ال�سريع يف ع�سرين دقيقة، و�سيحفر على عمق 800 مرت حتت 
مقر البحر وكان قّدر لهذا امل�سروع مبلغ 250 مليون فرنك قبل 

احلرب. اأما الآن فقد �سار املبلغ قلياًل لهذا امل�سروع".
هذا املثال يبني لنا اأهمية الدوريات القدمية، وما فيها من 
تطور  درا�سة  خاللها  من  ميكن  وكيف  وتوثيق،  وفوائد  تاريخ 

حياة النا�س يف �ستى املجالت!
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يحوي الأر�سيف الرو�سي جميع الوثائق الر�سمية للدولة الرو�سية 
الإ�سالحية  املرا�سيم  بينها  من  عام،  األف  من  اأكرث  مدى  على 
وزعماء  القيا�سرة  بني  واملرا�سالت  الأكرب،  بطر�س  لالإمرباطور 
وفيما  والتوجيهات.  والأوامر  القوانني  واآلف  الأخرى  الدول 
الأر�سيفات  حتتوي  اخلليج  ودول  العربية  اجلزيرة  مبنطقة  يتعلق 
اجلزيرة  يف  الرو�سية  الت�سالت  بتاريخ  تهتم  فريدة  وثائق  على 
ع�سر  التا�سع  القرن  نهاية  يف  العربي  اخلليج  ومنطقة  العربية 
تقارير  عن  عبارة  الوثائق  وهذه  الع�سرين.  القرن  وبداية 
وغريهم)2(.  �سيا�سيني،  ووكالء  �سفن،  وقباطنة  لدبلوما�سيني، 
يف  جزئًيا  ودرا�سته��ا  الوث��ائق  هذه  بع�س  اإىل  الإ�سارة  جرت  وقد 
اأر�سيفات  �سه��رة  تع��ود  واملوؤرخني.  امل�ست�سرقني  كتب  من  عدد 
"مو�سكو" اإل��ى: "غ. بونداريف�سكي"، "اأ م. فا�سيلييف"، "ف. ل. 
على  املعروفة  العلمية  اأعمالهم  اعتَمَدْت  الذين  بروديان�سكي" 
ا�ستخبارية،  )تقارير  الرو�سية  الأر�سيفات  من  وثائق  من  فيها  ما 

وتقارير مذكرات حجاج، ووثائق ر�سمية ... اإلخ()3(.
يحتوي اأر�سيف الدولة املركزي لالأ�سطول البحري احلربي على 
وثائق وتقارير لقباطنة �سفن تلقي ال�سوء على ال�سيا�سة اخلارجية 
لرو�سيا القي�سرية، وتغطي هذه الوثائق فرتة متتد من عام 1899 
تعد  اأنها  اإل  الفرتة  الرغم من ق�سر هذه  وعلى   .1903 اإىل عام 
العالقات  لتاريخ  وا�سحة  �سورة  اإعطاء  يف  مبكان  الأهمية  من 
الرو�س  وال�سا�سة  الدبلوما�سيني  اهتمام  جاء  العربية.  الرو�سية 
الناجح  رو�سيا  تغلغل  جراء  من  الأمر  بداية  يف  العربي  باخلليج 
وت�سادم  والع�سرين،  ع�سر  التا�سع  القرنني  تخوم  عند  اإيران  اإىل 
املنطقة؛  هذه  يف  والربيطانية  الرو�سية  ال�ستعمارية  امل�سالح 
اخلليج  �سواحل  على  الواقعة  العربية  امل�سيخات  كون  وكذلك 
التقليدي  العدو  اأرا�سي  �سمن  ال�سكلية  الناحية  من  موجودة 
العثمانية؛  الأو�سط - تركيا  ال�سرق  القي�سرية يف منطقة  لرو�سيا 
كان  ما  العربي  باخلليج  الهتمام  على  اأي�سًا  رو�سيا  حفز  ومما 
اأملانيا اخلا�س مبد خط �سكة حديد بغداد، الذي  يعرف مبخطط 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
كانت هذه الإ�ساءة بال�ستناد اإىل مواد اأر�سيف الدولة املركزي لالأ�سطول البحري احلربي ، واأر�سيف �سيا�سة رو�سيا اخلارجية، ملف ال�سفارة يف الق�سطنطينية،   )1(

واأر�سيف �سيا�سة رو�سيا اخلارجية، ملف الأر�سيف ال�سيا�سي، اأ�سابري متعددة الأرقام.
من مواد اأر�سيف الدولة املركزي لالأ�سطول البحري احلربي ، واأر�سيف �سيا�سة رو�سيا اخلارجية، ملف ال�سفارة يف الق�سطنطينية، واأر�سيف �سيا�سة رو�سيا   )2(

اخلارجية، ملف الأر�سيف ال�سيا�سي. 
من  �سطا�س،  الدين  �سمري جنم  ترجمة  ع�سر؛  التا�سع  القرن  اإىل  ع�سر  ال�ساد�س  القرن  من  العربي  اخلليج  الأوربية يف  الدول  تومانوفيت�س،  ن.  ن.  انظر:   )3(
اإ�سدارات مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، دبي 2006؛ "ف. ل. بروديان�سكي" ، �سرق اجلزيرة العربية، مو�سكو 1986 )باللغة الرو�سية(؛ بونداريف�سكي 

خط بغداد وتغلغل الإمربيالية الأملانية اإىل ال�سرق الأو�سط، ط�سقند 1955 )باللغة الرو�سية(.

الجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي في 
األرشيفات الروسية)1(

األرشيفات الروسية

الأبي�س  البحر  ويربط  تركيا،  باأرا�سي  مير  اأن  له  املخطط  كان 
يوؤثر  اأن  �ساأنه  من  كان  الذي  الأمر  العربي،  باخلليج  املتو�سط 
الأ�سباب  هذه  كل  لرو�سيا.  والع�سكرية  القت�سادية  امل�سالح  على 
وغريها دعت الإمرباطورية الرو�سية اإىل زيادة الهتمام مبنطقة 

الدافئة.  املياه 
اخلليج  يف  الرو�سي  للوجود  الأ�سا�سية  الو�سائل  اإحدى  وكانت 
الأر�سيفات  لنا  تبينه  ما  وهذا  اإليه.  حربية  �سفن  اإر�سال  العربي 
املركزية للبحرية الرو�سية يف �سانت بطر�سبورغ التي حتتوي على 
ات�سالت رو�سيا مع عدد من دول اخلليج.  ت�سجل  اأ�سا�سية  وثائق 
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دار   .1903-1899 العربي  اخلليج  يف  رو�سية  �سفن  ريزفان،  )4( يفيم 

التقدم، مو�سكو 1990.

األرشيفات الروسية

كما توجد تقارير كتبها املمثلون الدبلوما�سيون الرو�س، ومذكرات 
تتعلق  معلومات  على  الأر�سيفات  هذه  مواد  وحتتوي  ومعاهدات. 
مهتمة  كانت  الرو�سية  فالبحرية  الق�سايا؛  من  وا�سعة  بدائرة 
اجلغرايف  والو�سع  واملرافئ،  اجلو،  واأحوال  املالحة،  بظروف 
تبني  الأر�سيفات  هذه  يف  تقارير  توجد  كما  اخلليج)4(.  ملوانئ 

احلالة التجارية والقت�سادية وال�سيا�سية يف موانئ اخلليج.
يروق  يكن  مل  العربي  الرو�سي  التقارب  اأن  اإىل  التقارير  ت�سري 
على  املنازع  غري  ال�سيد  نف�سها  تعترب  كانت  التي  لربيطانيا 
من  بالقلق  ت�سعر  بريطانيا  جعل  الذي  وال�سبب  باأ�سرها.  املنطقة 
ازدياد  بقدر  اأنه  هو  وعرب اخلليج  رو�سيا  بني  ال�سيا�سي  التقارب 
بني  التفاهم  ودرجة  امل�سرتكة  امل�سلحة  تنمو  كانت  التقارب  هذا 

الطرفني، الأمر الذي يهدد احتكار بريطانيا للمنطقة. 
كان الربتغاليون ي�سغلون على امتداد ب�سعة قرون و�سًعا مهيمًنا 
يف اخلليج، ومن ثم اأتى الربيطانيون. ولكن مع ازدياد دور بلدان 
وازدياد  الع�سرين،  القرن  مطلع  مع  العاملية  ال�سيا�سة  يف  اخلليج 
�سفن دول كثرية  اأخذت  الأخرى،  الأوربية  للدول  البحرية  القدرة 
توؤم موانئ اخلليج. ففي �سيف عام 1880 مثاًل، و�سلت اإىل مرفاأ 
بو�سهر �سفينة حربية يابانية، ويف نوفمرب عام 1886 دخلت مرفاأ 
 1887 عام  اأكتوبر  ويف  "بروكلني"،  الأمريكية  الفرقاطة  بو�سهر 
»فا�سديد"؛  املجرية  النم�ساوية  التدريب  �سفينة  بو�سهر  زارت 
املياه  �سفنها  دخلت  التي  الدول  هذه  بني  من  اأي�سًا  رو�سيا  وكانت 
الرو�سي  الطراد  ا�سطر   1893 عام  اأغ�سط�س  ففي  الدافئة. 
"نيجني نوفغورد" لالنحراف عن خط �سريه ب�سبب �سوء الأحوال 
فاحتة  مبثابة  ذلك  كان  وقد  م�سقط.  مر�سى  يف  والر�سو  اجلوية 
ال�سباط  ا�ستقبال  جرى  فعندها  واخلليج.  رو�سيا  بني  للعالقات 
الر�سو  �سلطان م�سقط. وت�سادف هذا  الرو�س بحفاوة من جانب 
 - الربيطاين  ال�سراع  تفاقم  مع  الرو�سي  للطراد  ال�سطراري 
الربيطانية  الأو�ساط  ت  عدنَّ وعندها  م�سقط.  ب�سبب  الفرن�سي 
�سمن  �سيا�سية  تظاهرة  مبثابة  الواقعة  هذه  الر�سمية  الهندية 
حادثة  اأنها  على  اإليها  تنظر  ومل  الرو�سي،  الفرن�سي  الوفاق  اإطار 

عر�سية.  
الطراد  العربي  اخلليج  مياه  يف  ظهر   1899 �سنة  ربيع  ويف 
يف  بريطانيا  ممثلي  لدى  ا�سطراًبا  اأثار  الذي  "اأركونا"  الأملاين 
اخلليج لظنهم اأنه �سفينة حربية رو�سية. وملا علم املبعوث الرو�سي 
باإر�سال �سفينة  "اأرغيبو بولو" بذلك قدم تو�سية قوية  يف طهران 
الرو�سية  ال�سفينة  اإر�سال  جرى  وعليه  اخلليج.  اإىل  رو�سية  حربية 
احلربية "غيلياك" اإىل اخلليج بقرار خا�س من القي�سر نيكولي 

�سخ�سيًا.  الثاين 
غيلياك  الرو�سية  ال�سفينة  قبطان  تلقاها  التي  التعليمات  تبني 

هو  ال�سفينة  هذه  اإر�سال  من  الهدف  اأن  مهمته  يف  النطالق  قبل 
عر�س العلم الرو�س��ي يف اخلليج واإفهام بريطانيا اأن مياه اخلليج 
مفتوحة ل�سفن جميع الدول؛ ولي�س كما ت�سعى احلكومة الربيطانية 
لتحويله اإىل بحر مغلق يقع �سمن دائرة نفوذها فقط. وعليه فقد 
بو�سهر،  عبا�س،  )بندر  اخلليج  غيلياك  احلربية  ال�سفينة  زارت 
املحمرة، الب�سرة، والكويت( يف �سهري فرباير - مار�س 1899م.  
الأمر الذي اأقلق بريطانيا، وخا�سة اأنه مل يكن لديها مثيل لها يف 
احلربية  لل�سفينة  الأوىل  الزيارة  هذه  جاءت  الربيطانية.  ال�سفن 
ال�سيا�سي  الو�سع  يف  توتًرا  الفرتات  اأكرث  اإحدى  خالل  الرو�سية، 
يف اخلليج. وقد لقت جناًحا كبرًيا للدبلوما�سية الرو�سية. وكانت 
النتائج  اأكرب  الالحقة،  الرو�سية  ال�سفن  زيارات  مع  باملقارنة  لها 
ال�سيا�سية والدبلوما�سية. ويف دي�سمرب من عام 1901 قام الطراد 

البحري فارياغ بزيارة اإىل اخلليج العربي. 
مدير  اأن  كيف  الرو�سي  الأر�سيف  يف  الوثائق  لنا  وتبني   
نائب  مع  بزيارة  قام  اأوف�سينكو،  بو�سهر  يف  الرو�سية  القن�سلية 
�سيخ  اإىل  البحرية  �سباط  من  وعدد  فارياغ  ال�سفينة  قبطان 

الكويت مبارك ال�سباح. 
ميكن ا�ستخدام الوثائق من الأر�سيفات الرو�سية كم�سدر مهم 
وقد  اخلليج.  ودول  العربية  للجزيرة  املحلي  التاريخ  بناء  لإعادة 
املتعمق  البحث  التاريخ دون  ال�سعوبة مبكان كتابة هذا  يكون من 

يف مواد الأر�سيفات �سواء الرو�سية اأو غري الرو�سية. 

�شمري جنم الدين �شطا�س
الثقافة الوطنية

 �لطر�د �حلربي فارياغ �أثناء زيارته �إىل 
�خلليج �لعربي يف �صهر دي�صمرب من عام 1901

)جرى النتهاء من �سناعة ال�سفينة احلربية - الطراد فارياغ يف اأكتوبر 
عام 1899 ويف 2 يناير 1901 دخلت اخلدمة الع�سكرية يف رو�سيا. اأ�سيبت 

يف 9 فرباير عام 1904 واأخذتها اليابان غنيمة حرب. يف 5 اإبريل عام 
1916 اأعيدت اإىل رو�سيا ، ويف عام 1925 انتهت �سريتها غرقًا(. 
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�������س������دي������ِق م�����������ن  �أف�������������دي�������������ه  ����������س���������اح���������ٌب  يل   )1
م���������������س���������������ادْق ح�����������������������س�������ٌن  روؤوٌف  َب�������������������������رٌّ   )2
�ل�����������ردى م�����������وت  م��������ن  �ل�����������������س��������روُر  ب��������ه  ي�����ح�����ي�����ا   )3
خ����ل����ي����ل����ي وي���������������ا  خ������لِّ���������������������������ي  ي�����������ا   : ي����������ق����������ول   )4
و�ل�������ت�������ه�������اين �ل����������ل���������������������ذ�ت  �إىل  ب���������������ي  ق��������������ْم   )5
ع��������ام��������ر� �ل���������رب���������ي���������ع  رب�������������������َع  ت���������������رى  �أم�������������������ا   )6
������ج������ا ت������دبَّ ق�����������د  ب����������ال����������زه����������ور  و�ل����������������رو�����������������سُ   )7
و�أخ�����������������������س�������ِر و�أح����������م���������������������ٍر  �أب��������ي��������������������������سٍ  م����������ن   )8
�������ْح�������ِب �ل���������������سُّ �أي������������������������ادي  ل���������ه���������ْم  ح�������اك�������ت�������ه�������ُم   )9
�ل���������س����م����ا ب�������������الأز�ه�������������ر  حت������ك������ي  و�لأر��������������������������سُ   )10
�ل�����َف�����لَ�����ك�����ا ي����ح����ك����ي  �ل������������������دولَب  ت���������َر  و�ن��������ظ��������ْر   )11
ح�������ائ�������ُر �ل���������ري���������ا����������س  يف  دم����������������ٍع  غ����������ري����������ُق   )12
ب��������ا �ل��������رُّ لأك�����������������م�����������������اِم  �����������������دُّ  �ل��������نَّ �����������������َق  وُف�����������������تِّ  )13

�ل��������ري��������ا���������سِ يف  �لأق�����������������������������������اُح  ف������اب�������������ت�������������س������َم   )14
م�������ن�������ظ�������وِم ب�������������������ل�������������������وؤل�������������������وؤٍ  ك�����������������������اأن�����������������������ه   )15

ب����������������ال����������������روح، م�����������������ا �أح�����������������������������اله م������������ن �����������س����������دوِق
�مل�����������������������س�������اي�������ْق يف  �أرج�����������������������������������وه  يل  د�م  م�������������ا 
ب�������������د� �إن  �ل������ن�������������س������ي������م  َم�����������������������رِّ  م�����������ن  �أل�������������ط�������������ُف 
وم���������ن���������ت���������ه���������ى ق�������������������س�������������������دي وك�������������������������������لَّ ���������س��������ويل
وِط����������������ي����������������ِب ع��������ي��������������������������سٍ ج�������������������������اد ب��������ال��������ت�����������������د�ين
ون���������������������������������������وَرُه ب��������اخل�����������������اف�����������������ق�����������������نِي غ���������������������ام����������ر� ؟ 
�������������ُرج������ا و�لأق�������������ح���������������������������و�ُن ف������ي�������������ه ي������ح������ك������ي �ل�������������سُّ
و�أ����������س�������������������ف�������������������ِر و�أزرٍق  و�أ���������������س��������������������������������������������وٍد 
�������������ب������ي مب��������ن�����������������ظ��������ر ل��������ل��������ن�����������������اظ�����������������ري�����������������َن ي��������������������سْ
ُم������������������ْذ �أط����������ل����������ع����������ْت م�����������ن ك��������������لِّ َن�������������������������ْوٍر �أجن��������م��������ا
�ل�����ب�����ك�����������ا يف  �أط���������������������������ال  ق�����������������د  ك�������ئ�������ي�������ب�������اً  ��������ا  ���������س��������بًّ
وق�����������ل�����������ُب�����������������������ُه ������������س�����������������������اع، ع���������ل�������������������ي���������ِه د�ئ�������������������������ُر
������ب������ا ���������������َق���������������ْت �أذي����������������اَل����������������ه ري������������������ُح �ل�������������سَّ ���������������قَّ و��������سَ

ك�������ث���������������غ�������ر ِح���������������������������بٍّ ��������س���������������اط���������������ع �ل�������ب���������������ي�������ا��������سِ
م����������������ن ح�����������������������������ول دي�������������������ن�������������������اٍر ل����������������ه خم�������������������ت���������وِم

أرجوزة في أزهار الروض

نعر�س هنا اأرجوزة نظن اأنها مل تن�شر من قبل، 
اأبياتها  عدد  املخطوطات،  بطون  يف  عليها  عرثنا 
63. عر�س فيها الناظم اأكرث من ع�شرين نوعا من 
الت�شبيه  بديع  فيها  وا�شتعمل  والنبات،  االأزهار 
الكثري  القارئ  فيها  يجد  والكنايات.  واال�شتعارة 

من االألوان واحلركات واالأ�شوات. 

وقد اجتهدنا يف �شرحها �شرحًا ب�شيطًا خمت�شرًا 
نهاية  يف  ياأتي  مرقمًا  كلماتها،  معاين  يو�شح 
فهر�س  من  اأخذناه  م�شنوع  وعنوانها  اأبياتها. 
فاأردنا  ناظمها،  نعرف  ومل  باملركز.  املخطوطات 
عنه  مبعلومة  علينا  يجود  قارئًا  لعل  نن�شرها،  اأن 

اأو عنها!
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ب�����احل�����ن�����ْق �ل���������س����ق���������ي����ق  �أث��������������������و�ُب  ف�����ان�����������س�����������قَّ   )16
�أح������ب�������������ب�������������ُت������ُه َم����������������ْن  وْج����������ن���������������������اُت  ك��������اأن�����������������ه   )17
ب������ل������ْغ وم��������������ا  زه���������������������ُره  ����������س���������اب  و�ل��������������ل��������������وُز   )18
�����������������ِه ل�����������������ربِّ م���������������ب���������������ت�����������������������ه�������ٌل  ك�����������اأن�����������������������ه   )19
م�����رَه�����ف�����ا ي�����ح�����ك�����ي  �ل������������ري������������اُن  و�جل����������������������دوُل   )20
�����ال م�����ر������سَ و�������س������ه������م������اً  ت�����������س�����ع�����ى،  ح�������������ي������ًة  �أو   )21
�أور�َق�����������ه�����������ا ������ح�������������رًة  �������سُ ت����ت���������ل����و  و�ل��������������������������ُوْرُق   )22

�لأع���������������������ر������������سِ يف  �ل��������ق�����������������ي��������اُن  ك�������اأن���������������ه�������ا   )23
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ي�������ح�������ت���������������رْق �أن  ل�������������������ه  غ���������������ي�������ظ  م������������ن  وك��������������������اد 
�������ل���������������ُت�������ُه ق���������������بَّ �إذ�  م���������������ن�������ي  �حل�������������������ي���������ا  ع�������ن���������������د 
ب���������������زْغ غ���������������������س����������ون����������ِه  يف  جن��������������������ٍم  ك���������������ل  م���������������ن 
م�����������������خ��������اف�����������������ًة م������������������َن �ن���������ك�����������������������������س���������اِر ق���������������ل�������ِب�������ِه
ك�������������ف��������������������س�������������ة ي�����������ج�����������������������ري، وق���������ل���������ب���������ه ������س�����������ف�����ا
�����������ال ����������د�ً م�����������س�����ل�����������سَ ف���������اع���������ج�������������������ْب ل�������������ه م����������ق���������������������يَّ
�أط���������������������و�َق����������ه����������ا ط�����������������������رب  م�������������ن  م�����������زق�����������ت  �إذ 

�لأن���������������������ف����������ا�����������سِ ط���������ي���������ب���������َة  �����������������������������َدْت  ���������������سَ �إذ� 
ن�������������ا�������س�������������َره ري�������������������ا����������سٍ  يف  ���������������������������ق�������������اٍح[  ]�تِّ م����������ع 
ُف�����������وي�����������������������َق ����������س�������������������اق �أخ��������������������������������س����������ٍر زب���������رج�������������������ِد
ب���������ه���������ا �ل���������������������رب����������ا ت���������زي���������ن�������������������ْت ب�����������������م��������ا ح�������������������وْت
ك�����������������������ف�����������وُف�����������ُه ت��������������������������س�����������������رُي ب����������الأ�����������س���������������������اب����������ِع
�������������������ا ب����������������اأذي���������������������������������اٍل ل�����������������ه��������ا مت��������������������س������ك������ْت ل�������������������مَّ
����������س�������������������دق���������اً، ف���������������ي�������ا َل�����������������������لَّ�����������ِه م������������ا �أح����������اله����������ا
�������������������ْر �إل�������������������ي���������ه و�ق���������������س���������������ِف ب�����������ال خ�������������������الف، ����������سِ
م�����������ن �أط��������ل��������������������������سِ �حل�������������������ري���������ر و�ل�������������س������ن������ج�������������اِب
�ل������ب�������������س������ت������اِن يف  �مل�������������������اء  ل�����������������������س�������وت  م���������������س���������������ٍغ 
�أور�ق���������������������������������������������ه خ�����������������ن�����������������اج�����������������ر �ل��������زب�����������������رج�����������������د
ك�������������اأن���������������������������ه م���������������������س����������اع���������������������ُل �ل���������������������رك���������������������ب����������اِن
������س�����ف�����ْت �ل���������������ت�������ر  م����������ن  �أق�����������������������������د�ٍح  �������س������ب�������������ُه  �أو 
حم���������ت�����������������������������س���������ٌم حم���������������������������لَّ�������������ُق �ل���������ع�������������������م���������ام���������ْه
ب��������ف�����������������س��������ٍة م�������������������ن زع�����������������������ف�����������������������ر�ٍن ُم�����������������ِل��������ي��������ْت
�����������������اًل ]�����������س���������������������و�ي���������������������ر[ �ل���������������������زم����������رِد م�����������������ف�����������������سِّ
و�ل��������ه��������ج��������ِر �ل��������ر���������س�����������������ا  يف  �ل����������������������������ود�د  ع��������ل��������ى 

�ل�������غ���������������ي�������ا��������سِ يف  ب�������احل�����������������������س�������ن  م����������ن����������ف���������������������رد�ً 
�ل�����������وق�����������ِد ع���������ن���������د  �ل�����������ك�����������ري�����������ت  ����������س���������ع���������ُل  �أو 
�ل���������������������َك����������ْرب����������ا ي���������������������زي����������ل  ز�ٍه  مب���������������ن�������ظ���������������ر 
�أور�ُق�����������������������ه�����������������������ا م��������������ن ح���������������س�������ن�������ه�������ا خم������ت������ل������ف������ْه
�������������ك�������������ْت ب�����������ل�����������������������وؤل�����������وؤ، �أو�����������س���������������������اُل����������ه����������ا ت�������������س������بَّ
ك�����������م �أغ��������������رب��������������ْت جن�����������م�����������اً، وجن�����������م�����������اً �أط�������ل�������ع�������ْت
����������ِل ُم���������������������َك����������حَّ �ل��������������رب��������������ا  يف  ُح���������������������س����������ن  ب������������ك������������لِّ 
ب�����������������س�����������������وك�����������������ٍة ف�����������������ي��������ا ل��������������ه ِم����������������������ْن م�����������������ال��������ِك
ت�������������ف�������������اُح�������������ُه، ك�������������������ذل���������ك �ل���������������������ت����������نُي �ك�������������ت�������������اأْب
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ال�شرح: 
�سفات  الناظم  يبني  اخلم�سة  الأبيات  هذه  يف   )5  -  1(
والربيع  الزهر  اإىل  والنظر  التلذذ  اإىل  يدعوه  الذي  �سديقه 

الذي قد حل.

الربيع. زمن  به  ين�زل  الذي  املكان  هو  الربيع:  ربع   )6(
اأ�سفر  )7( تدّبج مبعنى تزّين وتطرز، والأقحوان نبت زهره 
منه.  بالأبي�س  الأ�سنان  ت�سبيه  ال�سعر  يف  وكرث  اأبي�س،  اأو 
الأزهار  بني  فالأقحوان  امل�سباح.  وهو  �سراج،  جمع  ُرج  وال�سُّ
و�سكون  النون  بفتح  ْور  الننَّ لبيا�سه.)10(  وذلك  كامل�سابيح، 
اإزهارها،  اأي  ال�سجرة،  وتنوير  ال�سجر،  زهر  مبعنى  الواو 
ونورت واأنارت، اأي اأخرجت َنْورها، والأجنم جمع جنم مبعنى 
النبات الذي ل �ساق له. )11( الدولب: فار�سي معرب، من 
اآخر.  �سيء  باأي  اأو   ، بالدوابِّ تدار  التي  ال�ساقية  معانيها 
الناظم الدولب وقد غرق يف دمعه الذي �سال  )12( ي�سف 
يف الريا�س، وهو يف حرية من اأمره ل يدري اأين يذهب، كاأنه 
ق،  �ُسقِّ مبعنى  ُفتق   )13( عنه.  يبحث  يدور  وهو  قلبه  اأ�ساع 
ر بُعوِده، والأكمام جمع كم، وهو  ْرٌب من النبات ُيتبخنَّ دُّ �سَ والننَّ
ين�سّق  ثّم  في�سرته،  لع،  الطنَّ اأو  الثنَّمر  اأو  هر  بالزنَّ يحيط  ِغالف 

ْم�ِس  ال�سنَّ َم�ْسِرِق  من  َمَهبَُّها  ريٌح  ال�ساد  بفتح  �با  وال�سنَّ عنه، 
و�سبق  اأقحوان،  جمع  الأقاح  والنهار.)14(  الليُل  ا�ستوى  اإذا 
اأو الأقاحّي،  ال�سابع، والأ�سل الأقاحي،  البيت  ذكره يف �سرح 
بالت�سديد، فحذفت الياء �سرورة، اأو ترخيمًا، وظهر الإعراب 
�سقائق  النبات  من  ال�سقيق  قبلها.)16(  الذي  احلرف  على 
�سمي  اأحمر،  نبات  وهو  القاف،  بك�سر  ِقر  ال�سنَّ وهو  النعمان، 
لونه،  يف  اأخوه  فهو  الدم،  اأ�سماء  من  النعمان  لأن  بذلك 
ال�سقائق  اأنبتت  قد  اأر�سًا  نزل  املنذر  بن  النعمان  لأن  وقيل: 
الغ�سب.  واحلنق  اإليه.  فن�سبت  لنف�سه،  فحماها  فاأعجبته 
واحليا  اخلد،  من  ارتفع  ما  وهي  وجنة،  جمع  وْجنات   )17(
لأن  بال�سيب؛  اللوز  الناظم  ي�سف  احلياء.)18(  مق�سور 
اأزهار اللوز تكون بي�ساء قرنفلية، وما بلغ، اأي مل ي�سل حتى 
�ساق  ل  ما  هو  هنا  والنجم  ؟!  ي�سيب  فكيف  البلوغ،  �سن  اإىل 
اأي �سيفا، فاجلدول يف جريانه  النبات. )20( مرهفا  له من 
اجلدول  ي�سبه  مطلقًا،  اأي  مر�ساًل  لمعا.)21(  �سيفا  يحكي 
م�سل�سل يف  مقيد  فهو  ب من اجلدول،  ويعجِّ املر�سل،  بال�سهم 
الأ�سل  املر�سل. )22( يف  كال�سهم  ولكنه جاٍر منطلق  مكانه، 
)الأرق(، وهي - يف ظننا - حمرفة عن كلمة )الُوْرق( التي 
ب�سم  حرة  وال�سُّ لل�سياق.  والأن�سب  الأمكن  فهي  اأثبتناها، 
َقْينة،  جمع  القيان  الفجر.)23(  ُقبيل  الليل  اآخر  هي  ال�سني 

أزهار الروض

�ل��������ُق��������ْم��������ِري ���������ى  وغ���������نَّ �ل��������ن��������ه��������ُر،  و�������س������ف������ق   )49
ب�������ال���������������دف�������وِف �ل���������������س���������������ح���������������روُر  ون���������������ق���������������َر   )50
وط����������ر� ن�������ق���������������سِ  �����������س����������اِح  ي����������ا  ب�������ن�������ا  ف�������ق�������م   )51
�ل�����ع�����ن�����ِب ب�������ن�������َت  ������ْح������ب  �ل�������������سُّ �ب�������������َن  ِج  وزوِّ  )52
�أف�������ك�������اره�������ا م���������ن  �ل������ن������ف�������������َس  ت��������ري��������ح  ر�ٌح   )53
�ل�������ع�������ب�������اد� �������س������ب������ى  ������������س�����������اٍق  ي�����������س�����ق�����ي�����ك�����ه�����ا   )54
�أ��������س�������ت�������اَره�������ا �أ�������س������ب������ل������ت  ق���������د  �حل��������ي��������ا  م���������ن   )55
�ل����ب����دي����ْع �ل������رو�������س  �إىل  م����ْع����ن����ا  ت���������س����ْر  ل  ِلْ   )56
�ل�����������م�����ع�����ايل �رت�������������������ُق���������و�  ق�������������د  ف�����ت�����������ي�����ة  ف�������������ي   )57
�ل�����������ع�����ط�����اي�����ا ب�������������ج������وه������ر  ط������غ�������������ى  ب�������������ح�������������ٌر   )58
وع�����������م�����ْل ب�����ع�����������ل�����ٍم  �ل������ن�������������ا�������س  �أج��������م�����������������َل  ي���������ا   )59
ط�����������اه�����ِر زك�������������������يٍّ  �أ��������س���������������ل  م���������ن  ع��������ت  ُ��������رِّ ف���������  )60
�جل������وه������ري ي�����������روي  �ل������و�������س������اح  ث������غ������رك  ع�������ن   )61
�ل�����ق�����������ل�����������ِب ك���������������س�������رَي  ب������ال�������������ج������ر  ق��������اب��������ل��������َت   )62
�لأي���������������������������اِم م���������������������دى  ي������ب�������������ق������ي�������������َك  ف���������������اهلل   )63

���������������������َط���������������������ْت �أرو�ُح�������������������������������ه���������������ا ب�������ال���������������زه���������������ِر ون����������قَّ
وق��������������ام��������������ت �لأغ���������������������������������س����������������اُن ك��������ال�����������������س��������ف��������وِف
���������������������ر� م���������������������وؤخِّ ت���������������ك���������������ن  ول  م������������اً،  م������������ق�������������������������دِّ
�حَل�����������������ب��������������������������ِب لآيل  يف  ع�����������رو������������س�����������ا  جت������������������ُل 
وي��������������ذه��������������ب �ل������������ظ�������������������������الُم م�������������������ن �أن����������������و�ره����������������ا
ر��������������س�������������اد� ع���������������������ن����������ده  �ل�����������������������س�����������������������الَل  �أرى 
ي�����������������ا ح�����������������س��������ن�����������������ه مل�����������������������ا م�����������������ال ود�َره���������������������������������������ا
وج�������������������دد �لأف�����������������������������������ر�ح ف������ي�������������ن������ا ي�����������������ا خ�����������ل�����ي�����������ْع
���������������������س����������و� �ل���������غ���������و�يل م�����������ن ِط��������ي�����������������ب ل���������ط���������ٍف رخَّ
ف����������������������اهلل ي��������ن�����������������ج��������ي�����������������ه م�����������������������ن �ل���������������������������رز�ي�������������ا
م������������ن ن���������������ور وج�������������������ه���������َك �ل������������ب�������������������������دوُر ت�����ك�����ت�����م�����ْل
��������س���������������ائ�������ِر �ل�������������������������ر�ي������������ا  يف  ج�����������������������������وٍد  ب������������ك������������لِّ 
لأن�������������������������������ه ح�������������ك�������������ى ك�����������������������ن�����������������������وز �ل���������������������������������������درِر
ول��������ي��������������������������س �أق�����������������������س�����������ي ب���������امل�������������������دي���������ح ن�����ح�����ب�����������ي
ب����������ك���������������������لِّ ���������س�����������������ع��������د ن���������������������اف���������������������ِذ �لأح�����������������ك�����������������اِم

متت بحمد �هلل وعونه وح�سن توفيقه
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أزهار الروض

تغني.)24(  التي  بالأمة  يخ�سها  وبع�سهم  اجلارية،  وهي 
اأي قلنَّ  اتنَّقح،  اتقاح من  اأ�سفر،  اأبي�س، و�سطه  الرنج�س: زهر 

حياوؤه، قال ال�ساعر �سبط ابن التعاويذي: 

َقْح تـــــوِر َعيَنيـِه ِاتَّ لَّمـا ا�شَتحَييتحُ ِمـن                      فحُ َوكحُ

من  وهو  الزمرد،  هو  والزبرجد  الذهب،  الع�سجد:   )25(
املنثور جن�ُس زهٍر من  اأخ�سر.)26(  ولونه  الكرمية،  احلجارة 
الف�سيلة ال�سليبية ذو رائحة ذكية؛ وهو كثري يف م�سر.)27( 
الراتع: من رتع، والرتع الأكل وال�سرب رغدًا يف الريف.)29( 
الَعرف بفتح العني و�سكون الراء الرائحة طيبة كانت اأو خبيثة.

)30( البانُة �سجرٌة لها ثمرة، وجمعها الباُن، ول�ْسِتواِء نباِتها 
فقيل:  بها،  الناعمة  اجلاريَة  َعراُء  ال�سُّ ه  �َسبنَّ وُطوِلها  واأَفناِنها 
كاأَنها بانٌة، وكاأنها غ�سن باٍن.والقد مبعنى القوام، والأهيف: 
�سامر البطن، رقيق اخل�سر. وق�سف من الق�سف، والق�سف 
واجللبة  وال�سراب  الطعام  يف  والفتنان  واللعب  اللهو  هو  هنا 
لونه  يف  كان  ما  الثياب  من  الأطل�س  باللهو.)31(  والإعالن 
جلده  من  يتخذ  معروف  حيوان  ال�سنجاب  ال�سواد،  مع  غربة 
اأجنا�سه  نبات  وهو  معرب،  اأعجمي  ال�سو�سن  الفراء.)32( 
كثرية، واأطيبه الأبي�س. )34( اجُللنَّنار هو زهر الرمان، ولونه 
قبل  الذهب  هو  الترب  ارتفعت،  مبعنى  �سرفت   )35( اأحمر. 
اأجدها يف  ال�سقارق مل  اأو حليًّا.)37(  اأو ي�سك نقودًا  اأن يعمل 
الأواين.)38(  من  نوع  اأنها  البيت  �سياق  من  وُيفهم  املعاجم، 
الآ�س �سجر اأبي�س الزهر اأو ورديه، والعذار هنا مبعنى اخلد، 
يف  اأجدها  فلم  �سواير  اأو  �سوائر  كلمة  واأما  الناعم،  والأغيد 
�سورًا  ي�سورها  الدابة  �سار  اأو  �سوار،  من  تكون  وقد  املعاجم، 
اإظهار  املعنى  يكون  هذا  وعلى  حما�سنها،  واأظهر  عر�سها  اإذا 
بحذف  اجلزم  حقه  )ترى(  الفعل  الزمرد.)40(  حما�سن 
حرف العلة، ولكنه مل يجزمه �سرورة، والغيا�س جمع غي�سة، 
وهي ال�سجر املجتمع يف مغي�س ماء.)42( اخل�سخا�س: بالفتح 
الب�سانني  اأنواع.)44(  عدة  وله  وخمدر،  منوم  معروف  نبات 
واملناقع. الأنهار  يف  عادة  ينبت  مائي  نبات  وهو  ب�سنني  جمع 

نوع  على  غلب  ولكنه  ال�سجر،  كل  من  الزهر  هو  الورد   )46(
اجلي�س. هو  واجلحفل  �سفرة،  اإىل  �سارب  اأحمر  ولونه  منها، 
ْوح بفتح الراء و�سكون الواو  )47( رقى مبعنى ارتفع وركب، الرنَّ
اأي ن�سيم الريح. وال�سوكة: القوة والباأ�س. )48( انخمر مبعنى 
م�سددة،  وباء  الكاف  بفتح  الَكّباد  الغطاء،  واخلمار  تغطى، 
وهو من ف�سيلة احلم�سيات اأو الليمونيات، ومل ُيطلق اأحٌد من 

وال�سم  ال�ساميون.  اإّل  الَكّباد  ا�سم  الفاكهة  هذه  على  العرب 
لونه  تغري  اأي  اخت�سب:  الأُْتُرّج،  الرتاث:  كتب  يف  ال�سائع 
ح�سن  احلمام  من  نوع  الُقْمِريُّ   )49( �سفرة.  اأو  حمرة  اإىل 
وت. ونقطت: النقطة هي ما يقدم للعرو�سني، اأو لأحدهما  ال�سنَّ
من مال اأو هدية، والأرواح، اأي الأن�سام، جمع َروح، ويف البيت 
بع�س املظاهر التي حتدث يف الأعرا�س.)52( ابن ال�سحب، اأي 
املاء، وبنت العنب، اأي اخلمر، وكانوا يك�سرون حدتها مبزجها 
باملاء، وجال يجلو العرو�س، اأي يزينها، احلبب هو حباب املاء 
اأي تك�سره، وهي طرائق تظهر على وجه املاء ت�سنعها الريح، 
اأ�سماء  من  الراح  املاء.)53(  وجه  على  الفقاقيع  هي  وقيل: 
�سرورة،  الفعل  جزم  ت�سْر"،  ل  "ِل�ْم   : قوله  اخلمر.)56( 
وال�سواب رفعه، وت�سكني العني يف قوله: "مْعنا" لغة اأو �سرورة 
اأي�سًا. )57( قوله: )ارتُقوا( ب�سم القاف، وال�سواب فتحها، 
وت�سكني الواو بعدها، فهي فعل ما�س ل اأمر، واإمنا �سم القاف 

�سرورة. )61( اجلوهري هو �سانع اجلوهر اأو بائعه.
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استراحة

من قصص العرب

اآخر ماًل؛ ثم طالبه فجحده،  ا�ستودع رجل رجال 
وق��ال:  القا�سي،  معاوية  بن  اإي��ا���س  اإىل  فخا�سمه 
اإليه ماًل يف مكان كذا وكذا! قال: فاأّي �سيء  دفعت 
فانطلق  ق��ال:  �سجرة.  ق��ال:  املو�سع؟  ذلك  يف  كان 
فلعل  ال�سجرة،  تلك  اإىل  وانظر  املو�سع،  ذلك  اإىل 
لعلك  اأو  حقك!  به  ��ن  ُت�َب�يِّ ما  هناك  لك  ح  يو�سّ اهلل 
اإذا  فتذكر  فن�سيت،  ال�سجرة،  عند  مالك  دفنت 

ال�سجرة. راأيت 

حتى  اجل�س  منه:  للمطلوب  اإيا�س  وقال  فم�سى، 
اإليه  وينظر  يق�سي  واإيا�س  فجل�س،  �ساحبك؛  يرجع 
مو�سع  بلغ  �ساحبك  ت��رى  ق��ال:  ثم  �ساعة.  كل  بني 
اأنت اخلائن!  اهلل؛  يا عدو  فقال  ل!  قال:  ال�سجرة؟ 
جاء  حتى  بحفظه  فاأمر  اهلل!  اأق��ال��ك  اأقلني،  ق��ال 

خ�سمه، فقال له: خذ منه بحقك فقد اأقّر.

الزيزفون
متر معنا اأحيانا كلمات من اللغة، فال نعرف معناها لأنها قليلة 

ال�ستعمال، ومن ذلك كلمة زيزفون، فما معنى زيزفون؟

جاء يف املحكم البن �شيده:
ُة بن اأَبى عاِئد: َتٌه عند التنَّحِريِك، قال اأَُمينَّ وِّ َقْو�ٌس َزَيْزَفُوٌن: ُم�سَ

احًة َزْيَزَفُونا( )َمطاِريح بالَوْعِث َمرنَّ احُل�ُسوِر ... هاَجْرَن َرمنَّ

ويف تاج العرو�س:
ناَقٌة )َزْيَزُفوٌن، كَحْيَزُبوٍن: �َسِريعٌة( َخِفيَفٌة.

ويف معجم اللغة العربية املعا�شرة:
زهر  له  ط��رّي،  اأبي�س  خ�سبه  تزيينّي،  �سجر  ]جمع[:  َزْي���َزُف���ون 
ق، وُت�ستعمل اأوراقه  اأبي�س، ل يعقد ثمًرا، يتخذ من زهره �سراب ُمعرِّ

يزفون ُيزهر ول ُيثمر ]مثل[: يعد ول ُينجز". يف التداوي. "هو كالزنَّ

وهناك رواية عاملية م�سهورة عنوانها "جمدولني" اأو "حتت ظالل 
الزيزفون"، للكاتب والروائي الفرن�سي ال�سهري األفون�س كار املتوفى 

�سنة 1890، وقد ترجمها م�سطفى لطفي املنفلوطي.

اأزهار الزيزفون تظهر يف �سهري حزيران ومتوز على �سكل عناقيد  �سقراء لها 
رائحة عطرة كحالوة الع�سل، وتغطي العنقود ورقة طويلة وتلت�سق به

أمثال عالمية
نفقد  ح���دوة  اأج���ل  وم���ن  ح����دوة،  نفقد  م�سمار  اأج���ل  م��ن 

احل�سان، ومن اأجل ح�سان نفقد الفار�س.
مثل �أ�سباين

من مل يجتز النهر بعد ل يهزاأ مبن غرق
مثل �إفريقي

من يك�سر اأ�سنانه بق�سر اللوز نادرًا ما ياأكل ُل�ّب��ه
مثل �أملاين

يعترب �سجاعًا اجلبان الذي يخاف الهرب
مثل �إجنليزي

الدجاجة ال�سوداء ت�سع بي�سًا اأبي�س
مثل �إيرلندي

املنن اجلديدة ل ُت�ن�سي ال�ستائم القدمية
مثل �إيطايل

م�سيبة الغري ل ت�سفي اآلمنا
مثل برتغايل

اأ�سواأ ال�سياطني ذلك الذي ي�سلي
مثل بولوين

من ياأكل وبطنه مالآن يحفر قربه باأ�سنانه
مثل تركي

اأخطاأ  يقبلها  مل  وم��ن  اجلبل،  اجتاز  الن�سيحة  قبل  من 
طريقه حتى يف ال�سهل

مثل تركي
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