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تكريم المفوضية 
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أنت الثقافي !!

يحدث اأن مينحَك اهلل �ضرف العمل يف موؤ�ض�ضة ثقافية: مكتبة ، اأو مركز 
ثقايف، اأو جمعية للكتاب، اأو غريها. وعليك حينها اأن تقف اأمام �ضوؤالني 

كبريين: ما الذي اأ�ضافته لك تلك املوؤ�ض�ضة؟ وما الذي اأ�ضفته اأنت لها؟ 

وحتى ت�ضيف اأو ي�ضاف اإليك عليك اأن تدرك متام الإدراك اأن الثقافة 
واللغة  العلم  وهكذا  بع�ضها،  تعطيك  حتى  كلك  تعطيها  اأن  اإىل  بحاجة 

والفن وكل ما نحب. 

املثقف  وبني  الثقافية  املوؤ�ض�ضة  يف  املوظف  بني  الفرق  مينح  ما  وهذا 
احلقيقي، ول نعني اأن تكون مثقفًا لتعمل يف موؤ�ض�ضة ثقافية، ولكن عليك 
اأن ت�ضنع من املوظف مثقفًا يحمل لواء الثقافة ويطرح ق�ضاياها ويناق�س 

اأمورها.  

اأن تر�ضم لنف�ضك طريقًا، ومتد مل�ضتقبلك حلمًا، فتكون )  وعليك هنا 
اأنت الثقايف (، ونعني بها الن�ضخة املثقفة منك، ويكون ذلك بعدة اأمور: 
لعل اأولها اأن تعرف يف اأي املجالت اأنت، وتتعمق يف هذا املجال من خالل 
التعليم امل�ضتمر كالدرا�ضات العليا اأو الدورات التدريبية، واأن ل تنقطع عن 

تطوير ذاتك وقدراتك يف املجال. 

ثم عليك اأن تبحث عن التميز والتفرد، فما الفرق بينك وبني زميلك؟ 
ل �ضيء، فكالكما يقوم بالعمل ذاته، ولكن الفرق يبدو حني ل يلوح �ضوى 
ا�ضمك يف جمال عملك، ويراك الآخرون مرجعهم يف ق�ضايا الق�ضم الذي 

تعمل فيه.

عليك اأي�ضًا اأن ت�ضنع لنف�ضك ا�ضمًا يف الأو�ضاط الثقافية، واأن ل تكون 
جمرد موظف عادي ينتهي دوره يف جماله بانتهاء وقت عمله. عليك اأن 
تكون حا�ضرًا يف كل ما من �ضاأنه اأن ي�ضيف اإىل ر�ضيدك املعريف واملهني 
الأخرى،  املوؤ�ض�ضات  لدى  اخلا�ضة  ب�ضمتك  ترتك  اأن  عليك  والثقايف. 

وعليك اأن تهيئ نف�ضك لأن تكون م�ضت�ضارًا يف املجال الذي عرفت به. 

ولعل  ومعارف.  خربات  من  لديك  تراكم  ملا  ت�ضوق  اأن  اأي�ضًا  عليك 
اخلا�ضة.  امل�ضلحة  اأو  الأنانية  من  نوعًا  الأمر  هذا  يف  اأن  يظن  بع�ضهم 
ل اأبدًا .. فاأنت- بانتمائك ملوؤ�ض�ضتك وتطويرك لذاتك وكونك ا�ضمًا َعلمًا 
اأن  وت�ضتطيع حينها  لديك من خربات،  ما  موؤ�ض�ضتك  يف جمالك- متنح 
واأن  واأمكنة،  اأ�ضخا�س  من  اأ�ض�ضتها  التي  املعرفية  ال�ضبكة  يف  ت�ضركها 
تغري فيها لالأف�ضل دائمًا .. اإذن كن اأنت .. اأنت الذي يغري ويتغري خلري 

املوؤ�ض�ضة وخري نف�ضه وخري الثقافة ... كن اأنت الثقايف!
�شيخة املطريي

وثائق مصر



تكريم المفوضية

يوم  اأقيم  حفل  يف  املاجد  جمعة  معايل  الالجئني  ل�شوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�شامية  املفو�شية  كرمت 
الثالثاء 1 مار�ض 2016، يف فندق جود باال�ض بدبي، ح�شره معايل ال�شيد اأمني عو�ض، مدير اإدارة ال�شرق 
االأو�شط و�شمال اإفريقيا للمفو�شية ال�شامية لالأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني، ومعايل الدكتور عبد اهلل 
املفو�شية،  من  وفد  ح�شر  كما  االإن�شانية.  لل�شوؤون  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  مبعوث  املعتوق،  معتوق 

والعديد من ال�شخ�شيات املهمة.
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المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 
تكرم جمعة الماجد

جانب من احل�ضور

اأمني عو�س يكرم جمعة املاجد بح�ضور املعتوق

املفو�ضية  دعم  يف  املاجد  جمعة  جلهود  تقديرًا  التكرمي  هذا  ياأتي 
وتقدمي يد العون لالجئني والنازحني واملهجرين ق�ضرًا من بالدهم. 

ح فيها اأهمية تعاون الأفراد  بداأ احلفل بكلمة لل�ضيد جمعة املاجد و�ضَّ
مثل  الكبرية  الإن�ضانية  الأزم���ات  بع�س  جمابهة  يف  ال��دويل  واملجتمع 
من  اأكرثهم  الب�ضر  ماليني  على  توؤثر  التي  والنازحني  الالجئني  ق�ضية 
وقال  وحدها جمابهتها.  دولة  ت�ضتطيع  ول  واملدنيني،  والأطفال  الن�ضاء 
�ضيوخنا  من  تعلمنا  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  يف  "نحن  اأي�ضًا: 
اأو دين،  لون  اأو  اإىل جن�س  النظر  املحتاج، دون  واإعانة  امللهوف،  جندة 
للمفو�ضية  اأقدر  واإنني  لنا جميعًا.  تت�ضع  والب�ضرية  فالإن�ضانية جتمعنا، 
م�ضاعدة  يف  الكبري  دوره��ا  الالجئني  ل�ضوؤون  املتحدة  ل��الأمم  ال�ضامية 
رين ق�ضرًا، واإنه لفخر يل و�ضرف عظيم اأن اأكون جزءًا  الالجئني واملهجَّ
من هذه املهمة الإن�ضانية. واأرجو اأن يكون هذا احلدث ملهمًا لالآخرين 
ليقدم كل اإن�ضان لأخيه الإن�ضان ما ي�ضتطيع من العون وامل�ضاعدة، فعمل 

اخلري ل يحتاج اإىل ثروة".
ثم حتدث معايل اأمني عو�س عن الأزمات الإن�ضانية التي تت�ضبب يف 
معاناة ع�ضرات املاليني من الالجئني والنازحني حول العامل، والأعباء 
الإن�ضانية  واملنظمات  الالجئني  مفو�ضية  عاتق  على  امللقاة  اجل�ضيمة 
واملوؤ�ض�ضات  واملنظمات  احلكومات  لدعم  املفو�ضية  وحاجة  الأخ��رى، 
" يف هذا املقام  الإن�ضانية واخلريية والقطاع اخلا�س والأف��راد. وقال: 
ل بد من العرتاف باأعمال اخلري التي داأبت على تقدميها العديد من 
الأيادي البي�ضاء يف املنطقة، والتي و�ضل �ضداها اإىل مناطق �ضتى من 
العامل، واأخ�س بالذكر هنا ال�ضيد جمعة املاجد، الذي �ضاهم يف خدمة 
الآلف من املحتاجني يف املنطقة العربية والإ�ضالمية منذ �ضنوات طويلة 
يف  نفخر  والذي  والفكرية  الإن�ضانية  واملجالت  امليادين  من  الكثري  يف 

املفو�ضية مبنحه لقب )بطل اإن�ضاين( اعرتافًا بتاريخه املديد يف خدمة 
للعمل الإن�ضاين واخلريي".

جمعة  على  فيها  اأث��ن��ى  كلمة  املعتوق  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور  األ��ق��ى  ث��م 
والتجارة  والتعليم  والرتاث  والثقافة  اخلري  ميادين  يف  وجهوده  املاجد 
والقت�ضاد. وهناأه على هذا التكرمي الأممي الرفيع الذي ياأتي تقديرًا 
لدوره النوعي واملتميز يف جمالت العمل الإن�ضاين واملجتمعي والتعليمي 
يف  الالجئني  ل�ضوؤون  ال�ضامية  املفو�ضية  مكتب  و�ضكر  والقت�ضادي، 
جنيف على هذه اللفتة الطيبة بتتويج جمعة املاجد منا�ضرًا لالإن�ضانية. 
التي توزن  ال�ضيد املاجد  اإحدى مقولت  ا�ضتوقفتني  " لقد  اأي�ضا:  وقال 
مبيزان الذهب واأنا اأقلب يف �ضريته الذاتية حيث قال: "اإن على كل رجل 
اأعمال اأن ينفق ع�ضرة يف املائة من اأمواله يف وجوه اخلري" ...  اإننا بحق 
اأمام جتربة  اأننا  اأمام رجل باأمة ، فاملتتبع مل�ضرية ال�ضيد املاجد يدرك 
موؤ�ض�ضات  على  واأ�ضرف  اأ�ض�س  فا�ضل  ُم��ربٍّ  اأم��ام   ... باخلربات  غنية 
التعليم املختلفة كاملدار�س الأهلية اخلريية  تعليمية وتربوية يف مراحل 
يف دبي وكلية الدرا�ضات الإ�ضالمية والعربية التي اأن�ضاأها يف عام 1987 
لن�ضر الثقافة الإ�ضالمية واللغة العربية ، وتعليم الطالبات الراغبات يف 
�ضخ�ضية  اأمام  الإ�ضالمية،  الثقافة  فروع  يف  اجلامعي  تعليمهن  اإكمال 
بناء  واأ�ضهم يف  اأ�ض�س  فقد  وثقافتها،  الأمة وعروبتها  غيورة على هوية 
للثقافة  املاجد  جمعة  كمركز  والرتاثية  الثقافية  املوؤ�ض�ضات  من  العديد 

والرتاث وموؤ�ض�ضة الفكر العربي يف بريوت وغريها".
ويف ختام احلفل قام اأمني عو�س وبالنيابة عن املفو�س ال�ضامي لالأمم 
املتحدة ل�ضوؤون الالجئني ال�ضيد فيليبو غراندي، بت�ضليم درع املفو�ضية  

ال�ضامية لل�ضيد جمعة املاجد. 



مختبر مالي الرقمي

افُتتح يوم اخلمي�ض 28 يناير 2016 يف باماكو عا�شمة جمهورية مايل خمترب للت�شوير الرقمي للمخطوطات 
يف غرب اإفريقيا، وذلك بعد جهود مكثفة من التعاون الثقايف امل�شرتك بني مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث 
يف دبي، ومكتبة خمطوطات هيل، التابعة جلامعة �شانت جون  يف والية ميني�شوتا االأمريكية، ومنظمة �شافاما 
حلماية املخطوطات والدفاع عن الثقافة االإ�شالمية يف جمهورية مايل. ح�شر االفتتاح مندوب املركز الدكتور 
ب�شام داغ�شتاين، مدير ق�شم احلفظ واملعاجلة والرتميم يف مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، والدكتور عبد 

القادر حيدرة، رئي�ض منظمة �شافاما.
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بالتعاون مع مركز جمعة الماجد
 افتتاح مختبر للتصوير الرقمي للمخطوطات 

في غرب إفريقيا

وقد بداأ العمل يف هذا املخترب مع بداية �ضهر فرباير، وي�ضم املخترب 
املعدات  من  يلزم  ما  بكل  مزود  وهو  الرقمي،  للت�ضوير  اإ�ضتديو   12
والأدوات والآلت والربامج احلديثة املعمول بها عامليًّا، ويعمل يف هذا 
اإىل  اأ�ضحاب التخ�ض�ضات املتعددة، ويهدف  املخترب 22 موظفًا من 
التي  متبكتو  خمطوطات  من  خمطوط  األف   400 يقارب  ما  ت�ضوير 
كانت يف ال�ضابق عا�ضمة العلم والثقافة يف جمهورية مايل. ويتوقع اأن 

ينجز امل�ضروع خالل فرتة زمنية تقارب العامني.
مع  التعاون  اآفاق  فتح  على  حري�ضًا  املاجد  جمعة  معايل  وكان 
العام  منذ  فيها  املخطوطات  على  احلفاظ  اأجل  من  مايل  جمهورية 
1997، و�ضارك يف العديد من املوؤمترات الدولية املتعلقة بها، و�ضعى 
اإىل عقد التفاقيات مع عدد من املوؤ�ض�ضات املحلية يف مايل مثل مكتبة 
من  الكثري  من  النتهاء  جرى  وقد  بابا،  اأحمد  ومركز  حيدرة،  مّما 
امل�ضاريع حتى اأتى هذا امل�ضروع الكبري ملبيًا للحاجة املا�ضة للمحافظة 
على املخطوطات املوجودة يف مايل، �ضواء تلك التي احتوتها املكتبات 

اأو التي ما زالت حتتفظ بها العائالت والأفراد.
هيل  ومتحف  مكتبة خمطوطات  رئي�س  �ضتيورت،  كلومبا  اأن  يذكر 
جمعة  والتقى   ،2016 يناير   16 يف  املركز  زار  قد  كان  الأمريكي، 
املاجد، وبحث معه �ضبل التعاون يف اإجناز هذا امل�ضروع، وح�ضر اللقاء 
اأي�ضا الدكتور عبد القادر حيدرة، والدكتور ب�ضام داغ�ضتاين، رئي�س 

ق�ضم احلفظ واملعاجلة والرتميم باملركز.
 )SAVAMA-DCI( ومن اجلدير بالذكر اأي�ضا اأن منظمة �ضافاما
هي منظمة اأهلية غري ربحية، ُتعنى باحلفاظ على الرتاث الإ�ضالمي 

يف مايل، وتهدف حلماية املخطوطات والدفاع عن الثقافة الإ�ضالمية، 
األف  اأكرث من 400  اأ�ض�ضها الدكتور عبد القادر حيدرة، لرقمنة  وقد 

من الوثائق واملخطوطات التاريخية املوجودة يف جمهورية مايل.
ت�ضوير  هدفها  ربحية  غري  فمنظمة  هيل  خمطوطات  مكتبة  اأما 
وقد  العامل،  يف  للم�ضتخدمني  واإتاحتها  املخطوطات  واأر�ضفة  ورقمنة 
مكتبة  باإن�ضاء   1965 عام  جون  �ضانت  جامعة  خالل  من  العمل  بداأ 
واملكتبات  الأوربية  الأديرة  يف  املحفوظة  املخطوطات  على  للحفاظ 
حتى و�ضلت املقتنيات اإىل اأكرث من 95 األفًا من املخطوطات امل�ضورة 
األف خمطوطة رقمية ت�ضم ما يقرب من 45  على امليكروفيلم، و45 

مليون �ضفحة، وما زال العدد يف ازدياد.

جانب من خمترب الت�ضوير

لقاء جمعة املاجد وكلومبا �ضتيورت وعبد القادر حيدرة

عدد من العاملني يف املخترب



زيارة مصر
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بتكليف من �شعادة جمعة املاجد رئي�ض مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث قام الدكتور ب�شام داغ�شتاين، رئي�ض ق�شم 
احلفظ واملعاجلة والرتميم، بزيارة اإىل جمهورية م�شر العربية يف الفرتة من 13 اإىل 18 فرباير 2016، تهدف اإىل 
بحث �شبل اإقامة عالقات تعاون ثقايف مع عدد من الهيئات واملوؤ�ش�شات العلمية والثقافية، التي اأبدت رغبتها وترحيبها.

على رأسها جامعة الدول العربية:
مركز جمعة الماجد يبحث ترميم وثائق مؤسسات 

علمية وثقافية في مصر

يف  العربية  ال���دول  جامعة  مبقر  زي��ارت��ه  داغ�ضتاين  ب���داأ 
اأبو غزالة،  القاهرة، فالتقى �ضعادة ال�ضفرية الدكتورة هيفاء 
باجلامعة،  والت�ضال  الإع��الم  ل�ضوؤون  امل�ضاعد  العام  الأم��ني 
وذلك  والتوثيق،  املعلومات  اإدارة  مدير  جاد،  هالة  والدكتورة 
ذاكرة  توثيق   " م�ضروع  يف  امل�ضرتك  التعاون  بحث  اأج��ل  من 
يوؤرخ  ا  جامعة الدول العربية" الذي يعد م�ضروعًا عربيًّا قوميًّ
لتاريخ الأمة العربية، ويهدف اإىل حماية اأ�ضول املواد الوثائقية 
�ضعادة  مع  الت��ف��اق  ج��رى  قد  وك��ان  العربية.  ال��دول  جلامعة 
هام�س  على  العامة  الأمانة  ملكتبة  زيارته  خالل  املاجد  جمعة 
على  املا�ضي  دي�ضمرب  خ��الل  العربي  الفكر  موؤ�ض�ضة  موؤمتر 
الفنية  املعاجلة  داغ�ضتاين، خبري  د.  باإر�ضال  املركز  يقوم  اأن 
والرتميم، للوقوف على احلالة املادية والفنية ملقتنيات مكتبة 
الأمانة العامة ل�ضمان حفظها و�ضيانتها املادية والنوعية. وقد 
كتبًا  ي�ضم   ال��ذي  الأر�ضيف  حمتويات  على  داغ�ضتاين  اطلع 
على  ووقف  قيمة،  وتاريخية  تراثية  وجمموعاٍت  وخمطوطاٍت 
حيث  اإ�ضابات،  من  بها  ما  ومعاجلة  لتعقيمها  اإليه  يحتاج  ما 
من  به  القيام  يتوجب  ملا  كامل  تقرير  بو�ضع  بعدها  �ضيقوم 
اأعمال احلفظ والرتميم التي تكفل حفظ تلك املقتنيات ب�ضكل 

علمي �ضحيح. 
والتقى  بالقاهرة،  �ضم�س  عني  جامعة  داغ�ضتاين  زار  كما 
الدكتور عبد الوهاب حممد عزت، رئي�س اجلامعة، والدكتور 

حول  احلديث  ودار  اجلامعة،  عام  اأمني  املجيد،  عبد  اإيهاب 
ووثائق  خمطوطات  من  اجلامعة  مكتبة  حمتوى  اإنقاذ  عملية 
وكتب نادرة وما حتتاجه من خربات ودعم، وجرى بحث و�ضع 
وقد  اأكمل وجه.  العمل على  تنفيذ هذا  ت�ضمن  تعاون  اتفاقية 
كاملة،  حمتوياتها  وفح�س  اجلامعة  مكتبة  داغ�ضتاين  زار 

ووقف على حالة خمطوطاتها وكتبها النادرة.
جاءت الزيارة الثالثة ملكتبة جامعة القاهرة بناء على دعوة 
حلفظ  امل�ضرتك  التعاون  اتفاق  لتفعيل  وذل��ك  اجلامعة،  من 
والكتب  املخطوطات  من  املكتبة  حمتويات  وترميم  ومعاجلة 
النادرة. وقد التقى الدكتور ب�ضام الدكتورة وفاء �ضادق، اأمني 
امل�ضرف العام على املكتبة املركزية الرتاثية، والأ�ضتاذ طارق 
تفعيل  على  التفاق  وجرى  باجلامعة،  املكتبات  مدير  ف��وزي، 

التفاقيات ال�ضابقة.
وختم داغ�ضتاين جولته يف م�ضر بزيارة اإىل كني�ضة الالتني 
�ضكرتري  ج��ورج،  ماجد  الدكتور  ورافقه  ال�ضوي�س،  مدينة  يف 
الفنية  اللوحات  على  لالطالع  وذلك  القبطية.  الكني�ضة  عام 
يف  للحريق  تعر�ضت  والتي  الكني�ضة  يف  امل��وج��ودة  القما�ضية 
الأحداث الأخرية. وجرى التباحث يف كيفية العمل على تقدمي 

امل�ضاعدة من اأجل عالجها وترميمها يف دبي.

د.ب�ضام يعاين وثائق اجلامعة العربية

منوذج من اللوحات القما�ضية يف كني�ضة الالتني
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ا�شتقبل جمعة املاجد رئي�ض املركز وفدًا من معهد الدرا�شات 
ال�شيا�شية بباري�ض، يوم االأربعاء 13 يناير 2016. �شم الوفد 
يل  باتريك  الربوفي�شور  برئا�شة  جامعيني  اأ�شاتذة  اأربعة 
جال�ض، واأربعني طالبا وطالبة جاوؤوا اإىل مدينة دبي من اأجل 
وكانت  فيها،  اجلوانب  من  العديد  يف  التطور  درا�شة  م�شروع 
الزيارة اإىل املركز لالطالع على اجلانب الثقايف والتعرف على 

موؤ�ش�شة من املوؤ�ش�شات الثقافية يف دولة االإمارات.

من فرنسا: وفد معهد الدراسات 
السياسية بباريس 

من اليابان: المركز يبحث التعاون 
مع منظمة سوكا جاكاي

بداأ ال�ضيد اأنور الظاهري، م�ضوؤول العالقات العامة باملركز، بعر�س تقدميي 
وركز  عليها،  ي�ضتمل  التي  املتعددة  والأق�ضام  وبداياته،  املركز  ن�ضاأة  فيه  �ضرح 
على ترميم املطبوعات واملخطوطات، وهو ما متيز به املركز حتى ح�ضل على 

جائزة اأول معمل ترميم اإماراتي عاملي.
ثم تنقل الوفد بني اأق�ضام املركز، فزار ق�ضم الثقافة الوطنية، واأبدى اإعجابه 
واحلا�ضر  املا�ضي  بني  الفرق  يبني  الذي  الزمن،  ذاكرة  الإم��ارات يف  مبعر�س 
والتطور الكبري الذي و�ضلت اإليه الدولة بعد الحتاد، حيث ميثل هذا املو�ضوع 
واملكتبات  الرقمي  املعمل  الوفد  زار  كما  وبحثهم.  الطالب  درا�ضة  من  ج��زءًا 

اخلا�ضة، ومعر�س م�ضرية العطاء وقاعة املطالعة.
ويف لقاء الوفد ب�ضعادة جمعة املاجد حتدث عن دولة الإمارات يف بداياتها 
واأهميتها العاملية، وحتدث عن اإمارة دبي ومركزها العاملي اليوم من الناحية 
القت�ضادية، ثم تطرق اإىل املكتبات يف املنطقة العربية، وما يعانيه الباحث من 
اأجل الو�ضول اإىل مبتغاه من الكتب واملخطوطات، الأمر الذي اأدى اإىل اإن�ضاء 
م�ضادر  اإىل  الو�ضول  ت�ضهيل  اأج��ل  من  وال��رتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز 
من  اخلريجات  اأع��داد  وعن  وتعليمها  امل��راأة  اأهمية  عن  حتدث  كما  املعرفة. 
والعربية،  الإ�ضالمية  الدرا�ضات  كلية  يف  والدكتوراه  واملاج�ضتري  البكالوريو�س 

واملدار�س الأهلية اخلريية التي اأ�ض�ضها يف الثمانينيات من القرن املن�ضرم. 
ح�ضن  املاجد  جمعة  لل�ضيد  باتريك  الربوفي�ضور  �ضكر  اللقاء  ختام  ويف   
على  والتعرف  الط��الع  للطالب  اأتاحت  التي  الكبرية  والفر�ضة  ال�ضتقبال، 

جانب مهم من دولة الإمارات العربية املتحدة واإمارة دبي.
 وم����ن اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر اأن م��ع��ه��د ال���درا����ض���ات ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة ب��ب��اري�����س 
متخ�ض�س  العلمي،  والبحث  العايل  للتعليم  معهد  هو   ،)Sciences Po(
والت�ضويق،  القانون،  بتدري�س  ويقوم  الدولية  والعالقات  الجتماعية  العلوم  يف 
والتمويل، واإدارة املوارد الب�ضرية، والت�ضال، والتخطيط العمراين، وال�ضحافة 

، ويقدم درجات علمية كالبكالوريو�س واملاج�ضتري والدكتوراه. 

�ضعادة  ا�ضتقبل 
ج���م���ع���ة امل����اج����د، 
جمعة  مركز  رئي�س 
امل����اج����د ل��ل��ث��ق��اف��ة 
وال���������������رتاث ي�����وم 
فرباير   23 الثالثاء 
هريوما�ضا   2016
اإي�����ك�����ي�����دا، ن���ائ���ب 
رئي�س منظمة �ضوكا 
ج���اك���اي ال��دول��ي��ة، 

 ، الأو�ضط  وال�ضرق  اآ�ضيا  جنوب  يف  املنظمة  ممثل  اأكا�س،  اأو�ضي  يرافقه 
اأو�ضيودا،  و�ضينجي  للمنظمة، فرع اخلليج،  العام  املدير  ثارورز،  وراكي�س 

املدير العام ملكتب املنظمة يف جنوب اآ�ضيا.
تهدف الزيارة اإىل بحث اأوجه التعاون امل�ضرتك بني املركز واملنظمة، 
تقتنيها  التي  القدمية  املخطوطات  ترميم  يف  امل�ضاعدة  اإىل  بالإ�ضافة 

مكتبة املنظمة.
داغ�ضتاين  ب�ضام  الدكتور  فالتقوا  الرتميم،  مبعمل  زيارته  الوفد  بداأ 
اخلطوات  على  اأطلعهم  حيث  والرتميم،  واملعاجلة  احلفظ  ق�ضم  رئي�س 
واملراحل التي متر بها الكتب واملخطوطات يف عملية الرتميم، و�ضاهدوا 
عملية الرتميم الآيل لالأوراق. ثم انتقل الوفد اإىل خزانة املخطوطات، 
واطلعوا على مناذج من املخطوطات الأ�ضلية والعلب اخلا�ضة بحفظها، 
كما زاروا خزانة الفهار�س العاملية واأبدوا اإعجابهم حينما �ضاهدوا كتابا 

لفهار�س املخطوطات يف طوكيو.
مكتبة  عند  طويال  وتوقف  اخلا�ضة،  املكتبات  ق�ضم  اأي�ضا  الوفد  وزار 
اإىل املركز من �ضركة ميت�ضوبي�ضي  اأهديت  ميت�ضوبي�ضي، وهي مكتبة خا�ضة 
اليابانية، وح�ضر القن�ضل الياباين ت�ضليمها للمركز �ضنة 1995م. وزار الوفد 

اأي�ضا املعمل الرقمي، وق�ضم الثقافة الوطنية، ومعر�س م�ضرية العطاء.
وخالل اللقاء مع جمعة املاجد عرّب الوفد عن �ضكره واإعجابه بالدور 
الذي يقوم به املركز يف حفظ الرتاث الإن�ضاين والتنوع يف املقتنيات، وقال 
"نحن نقدر لكم دوركم يف حفظ تراث الب�ضرية من  هريوما�ضا اإيكيدا: 
خالل ترميم الكتب واملخطوطات، ونحن نوؤمن بن�ضر الثقافة الإن�ضانية، 
ل �ضيما اأن والدي داي�ضاكو اإيكيدا عا�ضر حروبا اأدت اإىل تدمري الكثري 
من الكتب واملكتبات". كما قام هريوما�ضا باإهداء جمعة املاجد كتابا من 
بدور منظمة  واأ�ضاد  زيارته  للوفد  املاجد  �ضكر جمعة  وقد  والده.  اأ�ضعار 
ا�ضتعداد  واأكد  العامل،  يف  ال�ضالم  ثقافة  ن�ضر  يف  الدولية  جاكاي  �ضوكا 

املركز ملد ج�ضور التعاون مع املنظمة.

وفد معهد الدرا�ضات ال�ضيا�ضية

هريوما�ضا يهدي جمعة املاجد كتابا من اأ�ضعار وت�ضوير والده

اأع�ضاء منظمة �ضوكا جاكاي مع جمعة املاجد
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من البرازيل: وفد من متاحف البرازيل

من البرازيل: رئيس اتحاد المؤسسات اإلسالمية 

ته���دف الزي���ارة اإىل الطالع على املوؤ�ض�ضات الثقافي���ة يف الدولة، والتعرف 
عل���ى تراث الإم���ارات. بالإ�ضافة اإىل تقوي���ة العالقات الثقافي���ة بني البلدين، 

وبحث �ضبل التعاون امل�ضرتك.
ب���داأ الوف���د جولته يف ق�ض���م املخطوطات، حيث و�ضح له���م جمعة املاجد ما 
يحتوي���ه الق�ض���م من الكن���وز والن���وادر، واأطلعهم على ن�ضخة م���ن كتاب و�ضف 
م�ض���ر ال���ذي يعد م���ن اأو�ضع ما كت���ب عن م�ضر اإب���ان احلمل���ة الفرن�ضية على 
م�ضر، وي�ض���م املالحظات والبحوث التي ُكتبت وُجمعت اآنذاك. و�ضاهد الوفد 

اأي�ضا عددًا من املخطوطات الأ�ضلية.
بع���د ذلك توجه الوف���د اإىل املعمل الرقم���ي واملكتبات اخلا�ض���ة، واطلع على ما 
يقتنيه املركز من كتب باللغة الربتغالية، وا�ضتمع ل�ضرح مف�ضل عن اإنتاجية املعمل 
من ال�ضور الرقمية، والأجهزة امل�ضتخدمة يف حتويل الأوعية الثقافية على اختالف 

اأنواعها اإىل �ضيغ رقمية ي�ضهل حفظها والتعامل معها يف ع�ضرنا الرقمي.
وراف���ق الوف���د يف زي���ارة اإىل معم���ل الرتمي���م التاب���ع للمرك���ز ال�ضي���د اأنور 
الظاه���ري، رئي�س �ضعب���ة العالقات العام���ة، وكان يف ا�ضتقبالهم ال�ضيد حممد 
ال���دايل، رئي����س �ضعبة الرتميم، ال���ذي اأطلعهم على جترب���ة املركز الرائدة يف 

جمال حفظ ومعاجلة وترميم املخطوطات واملطبوعات.
ويف خت���ام الزيارة �ضكر الوفد �ضع���ادة جمعة املاجد على حفاوة ال�ضتقبال، 
واملعلوم���ات القيمة التي ا�ضتمعوا اإليها، والتي اأعط���ت �ضورة متميزة عن دولة 

الإم���ارات وعن الثقاف���ة العربية والإ�ضالمي���ة. كما اأهدى الوف���د لل�ضيد جمعة 
املاجد كتابني: الأول عن املعهد الربازيلي للمتاحف، والثاين: كتاب متحف كرة 
القدم جتربة حياة، وفيه �ضور ملقتنيات املتحف الذي يقع يف ملعب باكاميبو يف 

مدينة �ضاوباولو الربازيلية.
وم���ن اجلدي���ر بالذكر اأن ه���ذه الزيارة ج���رت بالتن�ضيق م���ع وزارة الثقافة 

وال�ضباب وتنمية املجتمع .

املكتبات  بق�ضم  بداأت  جولة  يف  ال�ضيف  املاجد  جمعة  رافق  وقد 
زار  ثم  جمعها،  وكيفية  اأهميتها  حول  �ضرح  اإىل  ا�ضتمع  حيث  اخلا�ضة، 

املعمل الرقمي و�ضاهد عملية حتويل الأوراق اإىل �ضور رقمية. 
ويف ختام الزيارة عرب ال�ضيف عن �ضكره حلفاوة ال�ضتقبال، وتقديره 

للخدمة الكبرية التي يقدمها املركز للباحثني.
)فامربا�س(  الإ�ضالمية  املوؤ�ض�ضات  احتاد  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
ح�ضره  برازيليا  يف  عقد  اجتماع  يف   ،1979 دي�ضمرب   19 يف  تاأ�ض�س  

 24 االأربعاء  يوم  مكتبه  يف  املركز  رئي�ض  املاجد  جمعة  ا�شتقبل 
املوؤ�ش�شات  احتاد  رئي�ض  الزغبي،  ح�شني  حممد  ال�شيد  فرباير2016 
بها  يقوم  جولة  �شمن  الزيارة  هذه  وتاأتي  الربازيل.  يف  االإ�شالمية 
املوؤ�ش�شات  على  للتعرف  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  يف  الزغبي 

الثقافية فيها، ومن بينها مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث.

كتاب متحف كرة القدم

ممثلون من املوؤ�ض�ضات الإ�ضالمية يف الربازيل، ويف مقدمتهم احلاج ح�ضني 
تعزيز  اأجل  من  التعاون  اإىل  الحتاد  وهدف  اهلل،  رحمه  الزغبي،  حممد 
وتوحيد خمتلف املوؤ�ض�ضات الإ�ضالمية يف الربازيل، وحت�ضني واإثراء التعاليم 
الإ�ضالمية، ون�ضر املعلومات ال�ضحيحة عن مبادئ الإ�ضالم، وتلبية احتياجات 

املجتمع امل�ضلم يف الربازيل. 

ا من متاحف ومكتب��ات مقاطعة �شاوباولو  ا�شتقب��ل جمع��ة املاج��د رئي�ض املركز يوم االأربع��اء 20 يناير2016 وف��دًا ثقافيًّ
الربازيلي��ة ي�ش��م مار�شيلو اأراوخو، وزير الثقافة يف �شاوباول��و، وكارلو�ض روبريتو، رئي�ض املتاح��ف االحتادية يف �شاوباولو، 

وح�شر اللقاء اأي�شا �شعادة �شالح ال�شويدي، القن�شل العام يف �شاوباولو.

زيارة رئي�س احتاد املوؤ�ض�ضات الإ�ضالمية يف الربازيل

جمعة املاجد يعر�س للوفد كتاب و�ضف م�ضر

متحف كرة القدم
واأ�ضرطة  وي�ضم �ضورا  باولو،  �ضاو  »باكاميبو« يف  ملعب  �ضنة 2008 يف  بيليه  الكرة  اأ�ضطورة  افتتحه  الذي  املتحف  يقع 
فيديو وت�ضجيالت �ضوتية، بالإ�ضافة اإىل كتب ومواد تفاعلية اأخرى حتكي تاريخ كرة القدم يف الربازيل. يعمل املتحف 
يف كل اأرجائه بالتكنولوجيا املتطورة، فهو مزود بلوحات تعر�س �ضور لعبني برازيليني بارزين، مثل بيليه، وجارين�ضا، 
وروماريو، وروبرتو كارلو�س، وتو�ضتاو، ورونالدينيو، وبيبيتو وريفيلينو. وي�ضم مكتبة فيها 1133 عنوانا مفهر�ضا، مبا يف 
ذلك جميع الألبومات الر�ضمية التي ت�ضم مل�ضقات كاأ�س العامل منذ عام 1970. ويزخر بالكثري من املعرو�ضات واأهمها 

ت�ضجيالت الفيديو الأ�ضلية واأجمل اأ�ضوات املعلقني على اأهداف املنتخب الربازيلي طوال م�ضريته الكروية.
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 ،)Zhejiang(ا�شتقبل جمعة املاجد رئي�ض املركز يوم ال�شبت 20 فرباير 2016 وفدًا من جامعة زيهجيانغ  للعلوم ال�شناعية والتجارية
برئا�شة االأ�شتاذة فاتن، عميدة كلية اللغة العربية، وجمموعة من طالب اجلامعة.

والتراث،  للثقافة  الماجد  جمعة  مركز  رئي�ض  الماجد،  جمعة  ا�شتقبل 
والنا�شطة  ال�شفيرة  �شم  ا  هنديًّ وفدًا   2016 مار�ض   13 االأحد  �شباح 
العام  القن�شل  باهو�شان،  اأنوراغ  وال�شيد  �شيكري،  فينا  دكتورة  االجتماعية 
الهندي في دبي، والقن�شل ديبا جين، ودكتوراأ�شويني موهاباترا، رئي�ض مركز 

درا�شات غرب اآ�شيا في جامعة جواهرالل نهرو.

وفد من جامعة زيهجيانغ 

جمعة الماجد يبحث التعاون الثقافي مع وفد هندي

حيث  واجلامعة،  املركز  بني  التعاون  اآفاق  بحث  اإىل  الزيارة  هدفت 
قامت اجلامعة موؤخرًا بفتح ق�ضم للغة العربية.

املتعلقة  الكتب  من  قيمة  جمموعة  للوفد  املاجد  جمعة  اأه��دى  وق��د 
باللغة العربية، وذلك دعمًا ملكتبة اجلامعة، ولتكون نواة للدار�ضني الذي 

يرغبون يف تعلم اللغة العربية.
وقام الوفد بزيارة لأق�ضام املركز، واطلع على ق�ضم املكتبات اخلا�ضة، 

التي ت�ضم اأكرث من 90 مكتبة خا�ضة. 
ويف ختام الزيارة اأبدى الوفد اإعجابه باخلدمات التي يقدمها املركز، 

العلم والثقافة، كما �ضكره  لل�ضيد جمعة املاجد جهوده يف خدمة  و�ضكر 
ب�ضكل خا�س على املكتبة التي اأهداها للجامعة.

ومن اجلدير بالذكر اأن جامعة زيهجيانغ اأو)ت�ضيجيانغ( هي جامعة 
ال�ضني،  العايل يف  التعليم  واأعرق موؤ�ض�ضات  اأقدم  تعد من  دولية عامة 
هانغت�ضو،  مدينة  يف  اجلامعي  حرمها  ويقع   .1897 �ضنة  تاأ�ض�ضت  حيث 
جنوب غرب �ضنغهاي. وت�ضم مكتبة اجلامعة ما يقارب 7 ماليني كتاب، 

مما يجعلها واحدة من اأكرب املكتبات الأكادميية يف ال�ضني.

العالقات الثقافية بني البلدين اأي�ضا، خ�ضو�ضًا العالقة بني مركز جمعة 
املاجد واجلامعات الهندية".

وقد رحب جمعة املاجد بذلك، واأبدى انفتاح املركز على العديد من 
العربية،  العربية، واجلامعات  الدول  العامل، مثل جامعة  اجلهات حول 

ومراكز ومكتبات املخطوطات يف اآ�ضيا واإفريقيا واأوربا.
واأهداهم  الزيارة  هذه  للوفد  املاجد  جمعة  �ضكر  الزيارة  ختام  ويف 

ن�ضخة قيمة من كتاب رباعيات عمر اخليام.

هدفت الزيارة اإىل بحث اأوجه التعاون الثقايف بني مركز جمعة املاجد 
واملوؤ�ض�ضات واجلامعات الهندية.

املخطوطات  على  واط��ل��ع  املخطوطات،  بق�ضم  جولته  ال��وف��د  ب��داأ   
الأ�ضلية، وطريقة احلفظ التي تراعي درجات احلرارة املنا�ضبة، وعلب 
التي متنع الرطوبة واحلمو�ضة والإ�ضاءة، وذلك للحفاظ على  احلفظ 

املخطوط لأعوام طويلة. 
وخالل لقائه مع جمعة املاجد �ضكر الوفد له ح�ضن ال�ضتقبال، واأبدوا 
اأ�ضاد  للثقافة والرتاث، كما  اإعجابهم بالدور املهم الذي يقدمه املركز 

ب�ضمعة املركز العاملية، خ�ضو�ضًا يف جمال ترميم املخطوطات. 
الإم��ارات  دول��ة  بني  التجارية  العالقات  "اإن  �ضيكري:  فينا  وقالت 
العربية املتحدة والهند متينة وعميقة منذ تاريخ طويل، ونرغب اأن نوطد 

وفد اجلامعة

زيارة الوفد الهندي



دورات

اأقيم يف مبنى املركز يف دبي،  جاء ذلك �ضمن احلفل الذي 
والذي بداأ بكلمة جلمعة املاجد قال فيها: "اإن الكتب حتتاج اإىل 
م�ضوؤولية  وهذه  للباحثني،  ويتيحها  عليها  ويحافظ  يرعاها  من 
على  كلمته  يف  واأكد  واحد".  �ضخ�س  م�ضوؤولية  ولي�ضت  اجلميع 
اأهمية علم املكتبات، وحاجة كل �ضخ�س اإليه حتى يف بيته، وقال 
اأي�ضا: "اأنا �ضعيد باأن اأرى اهتماما كبريا من الن�ضاء بامل�ضاركة 
اأكرب  يكون  ذلك  اأثر  فاإن  تعلمت،  اإذا  فاملراأة  ال��دورة،  هذه  يف 
وفائدته تعود عليها وعلى اأ�ضرتها وعلى اجلميع". وقد بلغ عدد 

املتدربات 22 بينما بلغ عدد املتدربني 13 متدربًا.
األقى الأ�ضتاذ عماد �ضباح، امل�ضرف العلمي على الدورة،  ثم 
كلمة �ضكر فيها �ضعادة جمعة املاجد على رعايته ودعمه واإتاحة 
الفر�ضة لعقد هذه الدورة املتخ�ض�ضة يف علم املكتبات، والتي 
للمتدربني  و�ضكر  ع�ضر،  الثاين  عامها  بلغت  حتى  �ضنويًّا  تعقد 

�ضربهم ومثابرتهم على احل�ضور.
من  ع��زب،  اأحمد  املتدرب  األقاها  فقد  املتدربني  كلمة  واأم��ا 
دائرة ال�ضوؤون الإ�ضالمية والعمل اخلريي بدبي، اأثنى فيها على 
املركز ودوره يف دعم ون�ضر الثقافة واإثراء فكر الباحثني، و�ضكر 
جلمعة املاجد جهوده يف اإعالء مثل هذا ال�ضرح العلمي املتميز.

امل��ت��درب��ني  بت�ضليم  امل��اج��د  جمعة  ق���ام  احل��ف��ل  خ��ت��ام  ويف 
�ضهاداتهم، وجرى التقاط �ضور تذكارية للجميع.

�ضملت الدورة العديد من املحاور املهمة، هي:
الفهر�ضة. وقواعد  الو�ضفية  الفهر�ضة  	•

املو�ضوعية:  الفهر�ضة  	•
روؤو����س  وقوائ���م  املكان���ز  وا�ضتخ���دام  املو�ضوع���ي  التحلي���ل   o

املو�ضوعات.
الت�ضنيف وت�ضنيف ديوي الع�ضري.  o

والتزويد. املقتنيات  تنمية  	•
املعلومات. خدمات  	•

ومن اجلدير بالذكر اأن الدورة �ضمت جمموعة من املكتبيني 
والعاملني يف م�ضادر التعلم وغريها ، وذلك من جهات عديدة 
و�ضرطة  للكتاب،  ال�ضارقة  وهيئة  التعليمية،  دبي  منطقة  منها 
البيان،  و�ضحيفة  ال�ضارقة،  يف  القا�ضمية  واجل��ام��ع��ة  دب��ي، 
ومكتبة  دب��ي  حلكومة  الإع��الم��ي  واملكتب  اخلليج،  و�ضحيفة 
والعربية، ومركز  الإ�ضالمية  الدرا�ضات  العامة، وكلية  ال�ضارقة 
والعمل  الإ�ضالمية  ال�ضوؤون  ودائ��رة  والبحوث  للوثائق  ال�ضارقة 

اخلريي، وجامعة عجمان. 

الدورة التأهيلية الثانية عشرة في علم المكتبات والمعلومات
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تخريج املتدربني

جانب من الدورة

تخريج املتدربات

ج جمعة املاجد رئي�ض املركز يوم االأربعاء 17 فرباير 2016 خم�شة وثالثني متدربًا ومتدربة من امل�شاركني  خرَّ
يف الدورة الثانية ع�شرة يف علم املكتبات واملعلومات، والتي انطلقت يف 31 يناير من العام اجلاري.



ركز الب�ضتكي على حماور اأربعة، هي:  اإ�ضرتاتيجيات التعامل 
مكونات  على  والتعرف  املعاملة،  ح�ضن  ودواف���ع  الآخ��ري��ن،  مع 

ال�ضخ�ضية، وفهم الذات، ومن ثم فهم الآخرين.
واأو�ضح اأنه ل بد من معرفة ال�ضخ�ضيات املختلفة التي يت�ضف 
بها كل اإن�ضان، حيث اإن �ضلوك كل �ضخ�ضية يختلف عن غريها، 
ومن ثم فاإن طريقة التعامل ل بد اأن تختلف اأي�ضًا. فعندما نعرف 
طبيعة ال�ضخ�ضية ميكننا بعد ذلك التعامل معها مبا ينا�ضبها. كما 

اأ�ضار اإىل اأهمية الرتكيز على احلل، ولي�س على امل�ضكلة.
ويف تعليق لإحدى املتدربات امل�ضاركات يف الدورة، قالت عائ�ضة 
التعامل  طرق  يف  الكثري  ال��دورة  هذه  من  "ا�ضتفدت  بالقيزي: 

مركز جمعة الماجد ينظم دورة في احترافية 
التعامل وقوة التأثير
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دورات 

وتنمية مهارات التوا�ضل مع الآخرين، خ�ضو�ضًا يف جمال العمل، 
فهم  يف  حلها  يكمن  التي  امل�ضكالت  بع�س  تقع  اأن  ميكن  حيث 
�ضخ�ضية الآخر. كما اأن هذه الدورة مهمة يف معرفة كيفية تطوير 

ال�ضخ�ضية".
هذا ويهدف مركز جمعة املاجد من تنظيم مثل هذه الدورات 
املختلفة  امل��ه��ارات  وتعلم  ال���ذات،  تطوير  اإىل  الوعي  ن�ضر  اإىل 
للتوا�ضل مع الآخرين، ويعد هذا جزءًا من الن�ضاط الثقايف والدور 

الذي يوؤديه املركز بالتعاون مع اجلهات احلكومية واخلا�ضة.
ويف ختام الدورة قام الدكتور حممد كامل املدير العام للمركز 

بتكرمي املدرب وتوزيع ال�ضهادات على امل�ضاركني.

تخريج املتدربنيتخريج املتدربات

جانب من الدورة

نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم ال�شبت 19 مار�ض 2016 دورة تدريبية بعنوان )احرتافية التعامل 
وقوة التاأثري(، قدمها االأ�شتاذ �شهيل الب�شتكي، املدرب الدويل يف التنمية الب�شرية. وح�شرها 54 متدربًا ومتدربة من 
العديد من اجلهات احلكومية واخلا�شة منها: اإ�شعاف دبي، و�شرطة دبي، والنادي االأهلي، وبلدية ال�شارقة، ودائرة 
وكلية  العليا،  التقنية  وكلية  وروؤيتي،  دبي،  يف  اخلريي  والعمل  االإ�شالمية  ال�شوؤون  ودائرة  االقت�شادية،  التنمية 
ال�شيخ  لال�شتثمارات احلكومية، ومكتب  وموؤ�ش�شة دبي  للتمكني،  ال�شارقة  وموؤ�ش�شة  والعربية،  االإ�شالمية  الدرا�شات 

حمدان، وموانئ دبي العاملية، ووزارة الرتبية والتعليم، ووزارة املالية، ووزارة االقت�شاد، ومركز جمعة املاجد.



الثقافة  دائ��رة  رئي�س  العوي�س  حممد  بن  اهلل  عبد  اأ�ضاد  وقد 
والإعالم بال�ضارقة بتعاون املركز مع الدائرة، والذي ياأتي يف �ضياق 
تنفيذ توجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد 
القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�ضارقة، وقرارات املجل�س 
التنفيذي الداعية لتطوير مهارات كافة املوظفني وال�ضتفادة من 
الذي  التقدم  مع  يتما�ضى  والتقنيات احلديثة مبا  العلمي  التطور 

ت�ضهده الإمارات يف كافة املجالت.
ب��الأر���ض��ي��ف،  اخل��ا���ض��ة  املفاهيم  اإىل  العمل  ور���ض��ة  تطرقت 
للتحول  والتخطيط  وامل�ضاكل واحللول،  املوؤ�ض�ضات،  والأر�ضيف يف 
وال�ضرتجاع  احلفظ  وتقنيات  الذكي،  الإلكرتوين  الأر�ضيف  اإىل 
اخلا�ضة  الدولية  واملعايري  واملقايي�س  الإل��ك��رتوين،  الأر�ضيف  يف 
الإلكرتونية  الأر�ضفة  نظم  وحماية  واأمن  الإلكرتوين،  بالأر�ضيف 
الذكية. وركز اأحمد عثمان خالل الدورة على اإك�ضاب امل�ضاركني 
الأر�ضيف  واإدارة  حلفظ  ال�ضليمة  العلمية  وامل��ع��اي��ري  الأ���ض�����س 
التقليدي والإلكرتوين، وكيفية التحول من الأر�ضيف التقليدي اإىل 

الذكية  التطبيقات احلديثة  والتدريب على  الإلكرتونية،  الأر�ضفة 
يف الأر�ضيف.

بح�ضور  الدورة  على  امل�ضرفني  تكرمي  الور�ضة جرى  ختام  ويف 
من  وم�ضوؤولني  الإداري��ة  ال�ضوؤون  اإدارة  مدير  املناعي،  اهلل  عبد 

دائرة الثقافة والإعالم.

ورشة األرشفة اإللكترونية 
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قدم اأحمد عثمان اأحمد، خبري الأر�شفة الإلكرتونية والتطوير باملركز وع�شو املجل�س الدويل للأر�شيف  ICA ور�شة 
اإنفو  و�شركة  فورفرونت  و�شركة  بال�شارقة،  والإعلم  الثقافة  دائرة  مع  بالتعاون  الإلكرتونية"،  "الأر�شفة  بعنوان  عمل 

�شوفت، وذلك يوم الأربعاء 6 يناير 2016. ح�شرها 31 موظفاً وموظفة من ال�شارقة ومكاتب املنطقة ال�شرقية.

ورشة عمل ومعارض

املناعي يكرم الأ�ضتاذ اأحمد عثمان

المركز يشارك في معارض الكتاب الدولية
القاهرة – الدار البيضاء - المنامة

ي�شارك املركز وبالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية املعرفة يف العديد من املنا�شبات واملعار�ض الدولية، ففي بداية هذا العام 
بداأت امل�شاركة يف معر�ض القاهرة الدويل يف دورته ال�شابعة واالأربعني، والذي اأقيم يف الفرتة من 27 يناير وحتى 10 فرباير.

وجاءت امل�ضاركة الثانية يف معر�س الدار البي�ضاء يف دورته الثانية 
والع�ضرين والذي اأقيم يف الفرتة من 11اإىل 21 فرباير 2016.

واأما امل�ضاركة الثالثة فكانت يف معر�س البحرين الدويل للكتاب يف 
دورته ال�ضابعة ع�ضرة، والذي اأقيم يف الفرتة من 24 مار�س ولغاية 3 

اإبريل 2016 بالعا�ضمة املنامة.
الثقافة وتنمية  التعاون مع وزارة  تاأتي هذه امل�ضاركات من خالل 
وذلك  ال���وزارة،  رواق  �ضمن  بجناح  املركز  ي�ضارك  حيث  املعرفة، 
لعر�س جزء من الإنتاج الإماراتي يف العديد من حقول املعرفة مثل 
علوم القراآن، والتاريخ، والأدب واللغة وغريها. كما تهدف امل�ضاركة 

اإىل الو�ضول اإىل القارئ يف ال�ضرق والغرب.
اآخرها  اإ�ضدارًا، كان  الآن 116  اإ�ضدارات املركز حتى  بلغت  وقد 
التاأ�ضي�س  اإىل  ال��ن��ظ��ري  ال��وع��ي  م��ن  الإل��ه��ي��ة  ال�ضنن  )ع��ل��م  ك��ت��اب 
وغ�ضن  والآيتني  الآي��ة  اإعجاز  يف  النريين  )�ضنا  وكتاب  العملي(، 

نبذة  على  الطالع  وميكن  القد�ضي(.  احلديث  يف  املك�ضي  الريا�س 
من هذه الإ�ضدارات وحتميل بع�ضها من خالل الدخول على �ضفحة 
 www.almajidcenter.org :اإ�ضداراتنا( يف موقع املركز الإلكرتوين(
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الطب التكميلي الحجامة وقاية وعالج

بداأ النحال بت�ضليط ال�ضوء على اأهمية الطب التكميلي، 
وذل��ك  بينهما؛  تعار�س  ول  احل��دي��ث،  للطب  مكمل  واأن���ه 
لتحقيق �ضمولية الطب، ولتكون م�ضلحة املري�س يف املقام 
واآلية  للعالج باحلجامة،  العلمية  الأ�ض�س  الأول. كما و�ضح 
احلديث،  الطب  مع  تكاملها  وطريقة  اجل�ضم،  يف  عملها 
�ضواء كان الهدف منها الوقاية اأو العالج. وحذر اأي�ضًا من 
اإىل  اأ�ضاءت  التي  الدع��اءات  وبع�س  اخلاطئة،  املمار�ضات 

احلجامة.
وقد اأجاب الدكتور عن اأ�ضئلة اجلمهور التي تناول بع�ضها 
تاأثري احلجامة على ال�ضحة، وعلى اأمرا�س اأخرى مثل عرق 
�ضا، وال�ضداع، وناق�س ما يجب على من يقوم باحلجامة  النَّ
اجتنابه؛ حيث حذر من التلوث الذي ميكن اأن يحدث اإذا 

مل ُتتخذ الحتياطات الالزمة. 

املدير  كامل،  حممد  الدكتور  قام  املحا�ضرة  نهاية  ويف 
النحال،  هيمن  الدكتور  بتكرمي  املاجد  جمعة  ملركز  العام 
املحا�ضرة  ه��ذه  تقدمي  يف  املركز  مع  تعاونه  على  و�ضكره 
التي تهدف اإىل توعية اجلمهور مبا يتعلق بال�ضحة العامة، 
ثار  التي  التكميلي، وخ�ضو�ضا احلجامة  بالطب  والتعريف 
حولها العديد من الإ�ضكالت عند البع�س يف الآونة الأخرية.

نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف مقره بدبي بالتعاون مع مركز ال�شارقة العاملي للطب ال�شمويل حما�شرة 
بعنوان )الطب التكميلي: احلجامة وقاية وعلج(، يوم ال�شبت 5 مار�س 2016. قدمها الدكتور هيمن النحال، املتخ�ش�س 
ال�شمويل. وح�شرها جمع غفري من  للطب  العاملي  ال�شارقة  عام مركز  ومدير  باحلجامة  والعلج  التكميلي  الطب  يف 

املوظفني واملهتمني.

محاضرات

احلجامة
َ�����سِّ . ُي��َق��اُل :  ��ِم اأَيمْ املمْ ��جمْ َ ��َج��اَم��ُة : َم���اأمُْخ���وَذٌة ِم��نمْ احلمْ ِ احلمْ
ا�ُس  َ�شَّ املمْ ��اُم  ��جَّ َ َواحلمْ  . ُه  َم�شَّ اإَذا  ��ِه  اأُمِّ َي  َث��دمْ ِبيُّ  ال�شَّ َحَجَم 
الَِّتي  الآَل��ِة  َعلَى  لَُق  ُيطمْ َجُم  ِحمْ َواملمْ َناَعُتُه  �شِ َجاَمُة  ِ َواحلمْ  ،

اِم .  جَّ َ َرِط احلمْ ُم َوَعلَى ِم�شمْ َمُع ِفيَها الدَّ ُيجمْ
واخلل�شة اأن احلجامة هي ا�شتخراج الدم من اجل�شد 
من  امل�س  مقام  يقوم  مبا  اأو  منا�شبة   باآلة  بامت�شا�شه 

الأجهزة احلديثة.
، ع��رف��ه��ا ال�شينيون  ال��ق��دم  واحل��ج��ام��ة م��ع��روف��ة م��ن��ذ 
والبابليون والفراعنة ، ودلت اآثارهم و�شورهم املنحوتة 
 ، الأمرا�س  ا�شتخدامهم احلجامة يف علج بع�س  على 
وكانوا يف ال�شابق ي�شتخدمون الكوؤو�س املعدنية وقرون 

الثريان لهذا الغر�س وكانوا يفرغونها من الهواء بعد 
و�شعها على اجللد عن طريق امل�س ومن ثم ا�شتخدمت 
الهواء  منها  يفرغون  كانوا  والتي  الزجاجية  الكوؤو�س 
داخل  ال�شوف  .اأو  القطن  من  قطعة  ح��رق  طريق  عن 

الكاأ�س .
ِن  ٍ َعِن ابمْ ِن ُجَبريمْ روى البخاري يف �شحيحه عن �َشِعيِد بمْ
َبِة َع�َشٍل  َفاُء يِف َثلَثٍة �َشرمْ َعبَّا�ٍس ر�شي اهلل عنه َقاَل: "ال�شِّ
َكيِّ ".وروى  ِتي َعِن المْ َهى اأُمَّ ِة َناٍر َواأَنمْ َجٍم َوَكيَّ َطِة حِممْ َو�َشرمْ
َتَجَم النَِّبيُّ �شلى اهلل عليه  ِن َعبَّا�ٍس : "احمْ البخاري َعِن ابمْ
اٍء ُيَقاُل  ِرٌم ِمنمْ َوَجٍع َكاَن ِبِه مِبَ َراأمْ�ِشِه َوُهَو حُممْ و�شلم  يِف 

ُي َجَمٍل". َلُه حُلمْ
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محاضرات

اللغة وهويتنا
قدمت �شيخة املطريي، رئي�ض ق�شم الثقافة الوطنية باملركز يوم اخلمي�ض 3 مار�ض 2016 حما�شرة بعنوان 

)اللغة وهويتنا(، نظمتها مدر�شة االإمارات يف دبي، وح�شرها عدد من طالب وطالبات املدر�شة..

على هام�ض معر�ض راأ�ض اخليمة للكتاب قدمت �شيخة املطريي، رئي�ض ق�شم الثقافة الوطنية باملركز حما�شرة 
بعنوان )املكتبة االإماراتية(، وذلك يوم ال�شبت 6 فرباير2016 �شمن فعاليات املقهى الثقايف املرافق للمعر�ض، 

وباال�شرتاك مع احتاد كتاب واأدباء االإمارات، فرع راأ�ض اخليمة.

على هامش معرض رأس الخيمة للكتاب 
حوار مفتوح حول المكتبة اإلماراتية

التي  املكتبة  وهي  الإماراتية،  املكتبة  مفهوم  املطريي  ا�ضتعر�ضت 
تخت�س مبو�ضوع الإمارات وثقافتها وتاريخها وتراثها، وكل ما يتعلق بها 

من النواحي الجتماعية وال�ضيا�ضية والفنية وغريها. 
واأ�ضارت اإىل امل�ضادر التي ميكن من خاللها اإثراء املكتبة الإماراتية، 
وحماية منجزاتها، مثل الأعمال الأدبية مبا فيها ال�ضعر ال�ضعبي الذي 
تتحدث  التي  العربية  والكتب  ووقائعهم،  وتاريخهم  النا�س  حياة  �ضور 
اإىل ال�ضتفادة من امل�ضادر الأجنبية والوثائق  عن املنطقة، بالإ�ضافة 
كتب  اأهمية  اإىل  اأ�ضارت  كما  املثال.  �ضبيل  على  الربيطاين  كالأر�ضيف 

القانون وو�ضائل الإعالم كم�ضدر جلزء كبري من احلياة يف الإمارات.
ويف حديثها عن الهدف من هذه املكتبة، قالت: اإن املكتبة الإماراتية 
تهدف اإىل تلبية احتياجات القارئ املحلي والباحث عن تاريخ الدولة، 
بالإ�ضافة اإىل القارئ العاملي من املثقفني اأو طلبة املدار�س واجلامعات؛ 

ليح�ضل اجلميع على م�ضدر موثوق اأ�ضيل.
وقد تخلل احلوار مداخالت من اجلمهور واأ�ضئلة عن اأهمية الت�ضويق 
الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  يف  احل�ضور  و�ضرورة  الإماراتية  للمكتبة 
ب�ضكل فعال، بالإ�ضافة اإىل تقوية العالقة مع اجليل النا�ضئ من الطالب 

يف املدار�س واجلامعات.

تناولت املطريي اأهمية اللغة العربية، والدفاع عنها، ومدى تاأثري 
وخ�ضو�ضًا  العربية،  اللغة  على  احلديثة  والتكنولوجيا  الع�ضر  لغة 
التوا�ضل  لو�ضائل  وا�ضتخدامًا  تاأثرًا  اأك��رث  هم  الذين  ال�ضباب  بني 
اللغة  دع��م  يف  التعليم  ودور  اأهمية  عن  حتدثت  كما  الجتماعي. 
العربية، واأهمية الإح�ضا�س بامل�ضوؤولية من قبل اجلميع. واأ�ضارت اإىل 
انت�ضار بع�س الأخطاء غري املقبولة خ�ضو�ضًا يف الإعالنات التجارية 

املنت�ضرة يف كل مكان.
لالأ�ضتاذة  املدر�ضة  واإدارة  الطالب  �ضكر  املحا�ضرة  نهاية  ويف 
�ضيخة ح�ضورها، ووعدوا باأن يكونوا جزءا من الذين يهتمون باللغة 

حما�ضرة يف مدر�ضة الإمارات الدوليةالعربية ويحر�ضون عليها.

حما�ضرة عن املكتبة الإماراتية يف معر�س راأ�س اخليمة للكتاب

اهلل  عبد  بن  حميد  بن  اهلل  عبد  ال�ضيخ  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
قد  كان  اخليمة  راأ�س  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  مكتب  رئي�س  القا�ضمي، 
راأ�س  مبركز  التا�ضعة  دورته  يف  للكتاب  اخليمة  راأ�س  معر�س  افتتح 
اخليمة للمعار�س، وذلك حتت رعاية �ضمو ال�ضيخ حممد بن �ضعود بن 
�ضقر القا�ضمي، ويل عهد راأ�س اخليمة يف 31 يناير2016، وا�ضتمرت 

فعالياته ملدة 12 يومًا.
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يوم األم

المركز يشارك في )شكراً جنتي(

المركز يشارك وزارة الثقافة في رأس الخيمة باالحتفاء بيوم األم

�شارك املركز يوم ال�شبت 19 مار�ض 2016 يف فعالية )�شكرا جنتي( التي نظمها النادي امللكي للفرو�شية بدبي، 
بالتعاون مع جمموعة �شفراء العطاء التطوعية التابعة للخدمة املجتمعية لنادي ال�شباب العربي. وتهدف اإىل 

اإ�شعاد االأبناء االأيتام وذوي االإعاقة من خالل تكرمي اأمهاتهم.

�شارك املركز يوم االثنني 21 مار�ض 2016 يف اجلل�شة النقا�شية التي نظمها املركز الثقايف  التابع لوزارة الثقافة 
يف راأ�ض اخليمة مبنا�شبة يوم االأم، وح�شرها جمموعة من االأمهات املنت�شبات اإىل جمل�ض اأولياء اأمور منطقة راأ�ض 

اخليمة التعليمية.

كلمة  يف  املركز  م�ضاركة  متثلت 
قدمتها  بالقراءة(،  )الرتبية  بعنوان 
الثقافة  ق�ضم  رئي�س  املطريي  �ضيخة 
عن  فيها  وحتدثت  باملركز،  الوطنية 
لالأبناء،  قارئة  قدوة  اإيجاد  اأهمية 
وترك  القراءة،  على  وحتفيزهم 
اأن  مثل  بالآخرين  املقارنة  اأ�ضلوب 
يقول ويل الأمر لالأبناء: "فالن اأف�ضل 
الأ�ضلوب  لهذا  ملا  يقراأ"؛  لأنه  منكم؛ 

من اأثر عك�ضي على نفو�ضهم!
كما اأ�ضارت يف كلمتها اإىل اأن الهدف 
املعرفة،  اكت�ضاب  هو  القراءة  من 
ذلك  حتقيق  الأيام  هذه  يف  وميكن 

بالقراءة املبا�ضرة اأو غري املبا�ضرة.

مّثل املركز يف هذه اجلل�ضة الأ�ضتاذة �ضيخة املطريي، رئي�س 
الوطنية، حيث حتدثت يف كلمتها عن الحتفاء  الثقافة  ق�ضم 
املحفورة يف  العالقة اجلميلة  باإعادة  وف�ضلها، وطالبت  بالأم 
الذاكرة حول الأم والأبناء. كما تطرقت اإىل اأهمية دور الأم يف 

اإعداد جيل قادر على حتمل امل�ضوؤولية، ودورها يف بناء احلالة 
النف�ضية ال�ضوية لالأبناء، بالإ�ضافة اإىل التوجيه والإر�ضاد.

ويف ختام اجلل�ضة قامت موزة امل�ضافري، مديرة مركز وزارة 
الثقافة يف راأ�س اخليمة بتكرمي �ضيخة املطريي على م�ضاركتها.



14

مع األهلية الخيرية

مع المدرسة األهلية الخيرية
املركز ي�شارك يف افتتاح ملعب كرة القدم

افتتح عبد اهلل بن �ضوقات نائب رئي�س جمل�س اأمناء املدار�س الأهلية 
وذلك  الأربعاء 17 فرباير2016،  يوم  املالعب اجلديدة،  بدبي  اخلريية 
بالتعاون مع نادي اأهداف الريا�ضي يف حفل كبري ح�ضره عدد من اأع�ضاء 
جمل�س الأمناء ومندوبي بع�س املوؤ�ض�ضات الريا�ضية يف دبي وبع�س روؤ�ضاء 
اأق�ضام جمموعة املاجد، وعدد من اأع�ضاء جمل�س الآباء واأولياء الأمور، 

ولفيف من ال�ضيوف، كما ح�ضر احلفل مديرو ومديرات املدار�س الأهلية 
اخلريية بالدولة، وح�ضره من املركز ال�ضيد اأنور الظاهري، من العالقات 

العامة والإعالم.
كروية  مهارات  ومنها  الفقرات،  من  العديد  الفتتاح  عر�س  و�ضمل 

للموهوبني، وبع�س عرو�س الكاراتيه، وعرو�س الك�ضافة.

وفد من طالب جامعة �شوكا اليابانية يزور املركز واملدر�شة 
و�ضمن برنامج تبادل زيارات الوفود قام ال�ضيد اأنور الظاهري بتنظيم 
اليابانية،  �ضوكا  جامعة  من  جاء  لوفد  اخلريية  الأهلية  للمدر�ضة  زيارة 
مكون  من ت�ضعة طالب. وهدفت هذه الزيارة اإىل التعرف على منوذج 
من املدار�س يف دولة الإمارات، والطالع على طرق التدري�س والأ�ضاليب 
املتبعة فيها. حيث اجتمع الوفد بالهيئة الإدارية للمدر�ضة، وعلى راأ�ضها 
ال�ضفوف  الوفد  وزار  للمدار�س.  العام  املدير  فرحات  كمال  الدكتور 
الدرا�ضية، والتقى طالب املدر�ضة اأثناء احل�ض�س الدرا�ضية. وقد اأبدى 
الوفد اإعجابه باملدار�س الأهلية، ونتائجها الدرا�ضية على م�ضتوى الدولة، 

بالإ�ضافة اإىل تنوع اجلن�ضيات فيها.
الظاهري  ق��دم  حيث  امل��رك��ز،  اإىل  ب��زي��ارة  جولته  ال��وف��د  اأك��م��ل  ث��م 
الرتميم  ومراحل  ي�ضمها،  التي  والأق�ضام  املركز  ن�ضاأة  فيه  بني  عر�ضًا 

الوثائق  على  فاطلع  الوطنية،  الثقافة  ق�ضم  الوفد  وزار  للمخطوطات، 
املتعلقة بدولة الإمارات، وال�ضور القدمية يف معر�س الإمارات يف ذاكرة 
وزار  ال�ضنني.  ع�ضرات  قبل  الإم��ارات  �ضورة  لهم  و�ضح  وال��ذي  الزمن، 
يقوم  الذي  الن�ضاط  على  فتعرف  العطاء،  م�ضرية  معر�س  اأي�ضا  الوفد 
الثقافية حول العامل،  به املركز من التفاقيات مع العديد من اجلهات 
واطلع الوفد اأي�ضا على املعمل الرقمي اخلا�س بالت�ضوير، وزار املكتبات 
�ضركة  اأهدتها  مكتبة  وه��ي  )ميت�ضوبي�ضي(،  مكتبة  ومنها  اخلا�ضة، 

ميت�ضوبي�ضي اليابانية للمركز.
ويف ختام الزيارة �ضكر الوفد للمركز جهوده، واأثنوا على دور ال�ضيد 
جمعة املاجد يف اإقامة هذه ال�ضروح العلمية املتميزة التي تقدم خدماتها 

للطالب والباحثني.

وفد الطالب الياباين مع الهيئة الإدارية للمدار�س الأهلية اخلريية

عر�س الك�ضافة اأثناء الفتتاحجانب من احل�ضور يف حفل الفتتاح

وفد الطالب الياباين يزور معر�س الإمارات يف ذاكرة الزمن
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إذاعة الشارقة تستضيف 
أول مركز إماراتي عالمي لترميم المخطوطات

حتى تصبح ثقافة وعادة
مركز جمعة الماجد ينظم حملة للتبرع بالدم

تاأتي هذه ال�ضت�ضافة مبنا�ضبة تكرمي جمعة املاجد وح�ضوله 
على ميدالية اأوائل الإمارات كموؤ�ض�س لأول مركز اإماراتي عاملي 
الإم��ارات يف  اأوائل  مبادرة  وذلك �ضمن  املخطوطات،  لرتميم 

عامها الثاين يف احلفل الذي جرى تنظيمه يف نوفمرب 2015.
حتدث داغ�ضتاين خالل احلوار عن الرتميم، واملخطوطات، 
التي  والتطورات  للرتميم،  معمل  تاأ�ضي�س  يف  املركز  وبدايات 
�ضناعة  عن  وحتدث  ذلك.  تلت  التي  ال�ضنوات  خالل  ح�ضلت 

نف�ضها  القدمية  الطريقة  املركز  فيها  ي�ضتخدم  التي  ال��ورق 
واملواد اخلام نف�ضها التي كانت ت�ضتخدم يف املخطوطات.

وحتدث اأي�ضا عن الدعم الكبري الذي لقيه من �ضعادة جمعة 
الأج��ه��زة  وت��ط��ورت  العمل  تطور  حتى  امل��رك��ز،  رئي�س  امل��اج��د 
العديد  اإىل  ي�ضدرها  املركز  واأ�ضبح  الرتميم،  يف  امل�ضتخدمة 

من اجلهات يف العامل من خالل اتفاقيات التعاون الثقايف.
كما تطرق اإىل مراحل عملية الرتميم، وكيف ميكن املحافظة 

على الكتب واملخطوطات لأطول فرتة ممكنة.
 مي��ك��ن ال����ض���ت���م���اع ل��ل��ح��ل��ق��ة ع��ل��ى ي���وت���ي���وب ع��ل��ى و���ض��م:

داغ�ضتاين  ب�ضام  د.   - ]#اأوائل   
ال��رتم��ي��م يف مركز  ق�����ض��م  رئ��ي�����س 

جمعة املاجد للثقافة والرتاث [.

نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث حملة للتربع 
بالدم بالتعاون مع مركز خدمات نقل الدم بال�ضارقة، 
وبرعاية كيا موتورز يوم الأربعاء 2016/1/13. وهذه 
يحر�س  حيث   ،2008 عام  منذ  الثامنة  هي  احلملة 
العام  النفع  اأجل  من  احلملة  هذه  تنظيم  على  املركز 
تعود  التي  ال�ضحية  والفوائد  املر�ضى  حاجة  و�ضد 
متربعا   61 احلملة  يف  �ضارك  نف�ضه.  املتربع  على 
كيا  املاجد. وقد رعت  ومتربعة من موظفي جمموعة 
تكرمي  املهم من خالل  الإن�ضاين  موتورز هذا احلدث 

املتربعني، وتوزيع هدايا رمزية عليهم.
كرمت  قد  ال�ضحة  وزارة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن   
بالدم  التربع  حمالت  تنظيمه  على  �ضابقا  املركز 

وحر�ضه على ن�ضر ثقافة التربع بالدم.

ا�شت�شافت اإذاعة ال�شارقة التابعة ملوؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم،يوم الثالثاء 5 يناير 2016 الدكتور ب�شام 
داغ�شتاين،رئي�ض ق�شم احلفظ واملعاجلة والرتميم يف مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، وذلك يف برنامج 

)اأوائل( االأ�شبوعي، الذي تعده وتقدمه �شيخة املطريي. 

إذاعة الشارقة

برنامج اأوائل داغ�ضتاين  ي�ضتعر�س الألياف التي ي�ضنع منها الورق
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منبع الِحَكم

املركز  بني  املتينة  الثقافية  للعالقات  امتدادًا  الإه��داء  هذا  ياأتي 
�ضنة  تركمان�ضتان  املاجد  جمعة  زار  فقد  تركمان�ضتان،  وجمهورية 
ووقع  الرتكماين،  اخلارجية  ووزير  الرئي�س  نائب  وا�ضتقبله   ،2007
ال�ضرقية، كما زار عددًا  اتفاقية تعاون ثقايف مع معهد املخطوطات 

من امل�ضاجد واملتاحف يف تركمان�ضتان. 
و�ضارك العديد من العاملني يف املركز يف املوؤمترات التي عقدت يف 
تركمان�ضتان، مثل موؤمتر الإمام الذهبي وموؤمتر اخليول الرتكمانية، 
و�ضارك  وغريها.  الغزنوي،  العهد  من  الرتكماين  الأدب  وموؤمتر 

املركز اأي�ضًا يف معر�س الكتاب الرتكماين الذي اأقيم �ضنة 2009.
املاجد  جمعة  جلهود  تركمان�ضتان  جمهورية  تقدير  عن  وتعبريا 
يف ن�ضر ثقافة البالد والتعاون البناء فقد منحه الرئي�س الرتكماين 

و�ضاَم )خمدوم قويل(.
 )Payhas Cesmesi( ومن اجلدير بالذكر اأن كتاب منبع احلكم

م���ن ت��األ��ي��ف ال��رئ��ي�����س 
الرتكماين قربان قويل 
ب�������ريدي حم����م����دوف، 
ف��ي��ه على  وق����د ع��م��ل 
مدار عدة �ضنوات على 
واحلكم   الأم��ث��ال  جمع 
خمتلفة  م�����ض��ادر  م��ن 
الروحية  الثقافة  م��ن 

لل�ضعب الرتكماين.
وتعك�س  املو�ضوع،  ح�ضب  مق�ضمة  الأم��ث��ال  على  الكتاب  ويحتوي 
ومبادئه  ومعتقداته،  الرتكماين،  ال�ضعب  عن  �ضورة  الأمثال  هذه 

الأخالقية، وفل�ضفته يف احلياة.

الوطنية  الثقافة  ق�ضم  رئي�س  امل��ط��ريي،  �ضيخة  الأ�ضتاذة  وقامت 
اخلدمات  اإدارة  اإىل  املنجزة  ال�ضجالت  بت�ضليم  باملركز،  والوثائق 
اأ�ضادت  الهيئة، وذلك يوم الأحد 14 فرباير 2016، وقد   الإداري��ة يف 
اإدارة اخلدمات بدور املركز يف حفظ الوثائق وال�ضجالت، و�ضكرت له 

جهوده الرائدة على م�ضتوى الدولة يف جمال احلفظ والرتميم.
ياأتي هذا العمل ثمرة من ثمرات التفاقية املوقعة بني مركز جمعة 
على  تن�س  والتي  2009م،  عام  يف  واملوا�ضالت  الطرق  وهيئة  املاجد 
الأر�ضفة  ومنها  امل��ج��الت،  من  العديد  يف  اخل��ربات  وت��ب��ادل  التعاون 

الإلكرتونية، والرتميم، وتبادل اخلربات، وغريها.
وم���������ن اجل�����دي�����ر 
م��ب��ادرة  اأن  ب��ال��ذك��ر 
م���ب���ادرة  "توثيق" 
ح�ضر  اإىل  ت�����ض��ع��ى 
ال��وث��ائ��ق ال��ت��اري��خ��ي��ة 
ال����ط����رق  ه���ي���ئ���ة  يف 

بهدف  وامل��وا���ض��الت 
اإلكرتونيًّا،  اأر�ضفتها 
وت����رم����ي����م ال���ن�������ض���خ 
اإطالة  بهدف  الورقية 
بالتعاون  الوثيقة  عمر 
مركز  م��ع  والتن�ضيق 
للثقافة  املاجد  جمعة 
والأر�ضيف  وال���رتاث، 

الوطني.
يف  التوثيق  باأهمية  الهيئة  موظفي  تثقيف  اإىل  املبادرة  تهدف  كما 
املتعلقة  الن�ضاطات  جميع  اأر�ضفة  خالل  من  والعملية،  اليومية  احلياة 
احلفظ  على  التنظيمية  ال��وح��دات  وت�ضجيع  واأع��م��ال��ه��م،  بحياتهم 
الإلكرتوين من خالل اإن�ضاء قوالب جديدة جلميع الإدارات على نظام 
الوحدات  ن�ضاطات  جميع  توثيق  على  وحثهم  الإل��ك��رتوين،  الأر�ضفة 

التنظيمية.

القنصلية التركمانية تهدي المركز كتاب منبع الحكم

ضمن مبادرة توثيق
مركز جمعة الماجد يرمم وثائق هيئة الطرق والمواصالت بدبي

الثاين  وال�شكرتري  �شاريوف،  اأوراز  ال�شيد  الرتكمانية  القن�شلية  ممثل   2016 فرباير   29 االثنني  يوم  املركز  زار 
مرييت طاغن اإليا�شوف. وقام الوفد باإهداء املركز ن�شختني من كتاب منبع احلكم )Payhas Cesmesi(، وت�شلم 

االإهداء نيابة عن املركز الدكتور عز الدين بن زغيبة، رئي�ض ق�شم الدرا�شات والن�شر.

�شمن مبادرة "توثيق" انتهى مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث من معاجلة وترميم الدفعة االأوىل من ال�شجالت 
التي تعود ملوؤ�ش�شة ترخي�ض، وحتتوي على معلومات عن رخ�ض القيادة ال�شادرة يف اإمارة دبي ، والتي يرجع تاريخها 

لالأعوام 1980-1970-1960. 

ال�ضجالت والوثائق املرممة

�ضيخة املطريي ت�ضلم الوثائق اإىل مندوب الهيئة

اإهداء كتاب الرئي�س الرتكماين منبع احلكم
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هدفت الزيارة اإىل التعرف على املركز، وبحث اأوجه التعاون بني اجلامعة 
واملركز، بحيث تتاح الفر�ضة لطالب اجلامعة للتدريب �ضمن اأق�ضام املركز 
ذات العالقة بتخ�ض�س الت�ضال اجلماهريي، والقيام بزيارات متبادلة، 
املركز،  ينظمها  التي  واملحا�ضرات  وال����دورات  الأن�ضطة  يف  وامل�ضاركة 
وا�ضت�ضافة بع�س اخلرباء من العاملني يف املركز يف جمال الرتميم والتوثيق 

واملخطوطات.
اأنور الظاهري �ضرح فيه  بداأت الزيارة بعر�س تقدميي قدمه الأ�ضتاذ 
طبيعة عمل املركز، والأق�ضام التي ي�ضمها، كما عر�س الأجهزة امل�ضتخدمة 

يف الرتميم، وطرق معاجلة الكتب واملخطوطات والوثائق.
رواد  �ضور  من  عدد  على  فاطلع  الوطنية،  الثقافة  ق�ضم  الوفد  زار  ثم 
الإمارات الأوائل الذين كانت لهم ب�ضمة يف تاريخ الدولة يف عدة جمالت، 
�ضور  على  الطالع  اإىل  بالإ�ضافة  وغريها.  والتعليم  والتاريخ  الأدب  مثل 
الإمارات القدمية. ويف معر�س م�ضرية العطاء �ضاهد الطالب مناذج من 
املخطوطات الأ�ضلية، والكتب النادرة، وال�ضور التي توثق م�ضرية املركز، 
وتو�ضح جهود ال�ضيد جمعة املاجد من خالل الزيارات العلمية التي قام بها 
لعقد اتفاقيات مع املكتبات العاملية حتى ت�ضبح �ضور املخطوطات يف متناول 

وفد من جامعة الفالح يزور المركز

وفود محلية

اأي�ضا قاعة املطالعة، وتعرفوا على اخلدمات  اأيدي الباحثني. وزار الوفد 
املكتبية التي تقدم للباحثني. وختمت الزيارة يف ق�ضم املكتبات اخلا�ضة، 

واملخترب الرقمي .
ومن اجلدير بالذكر اأنه جرى افتتاح جامعة الفالح يف قلب اإمارة دبي، 
وهي معتمدة من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، وتطرح اجلامعة 
من  واملاج�ضتري  البكالوريو�س  �ضهادة  لنيل  املعتمدة  الأكادميية  الربامج 
خالل ثالث كليات، هي:  كلية اإدارة الأعمال، وكلية الت�ضال اجلماهريي، 

وكلية القانون.

زار املركَز يوم الثالثاء املوافق 15 مار�ض 2016 وفٌد من جامعة الفالح برئا�شة الدكتور ن�شر عبا�ض، و�شم ت�شعة 
طالب من تخ�ش�شات خمتلفة.

زيارة وفد جامعة الفالح

الوفد يطالع ن�شخة من امل�شحف بخط ال�شلطان اإبراهيم حفيد تيمور لنك

اإدارة  م��ن  ح�ضني  وحممد  مو�ضى  عا�ضور  م��ن  ك��اًل  ال��وف��د  �ضم   
الت�ضال املوؤ�ض�ضي، وحممد الر�ضا�ضي من املراكز اجلمركية الربية، 
وماجدة عبيد من اإدارة تقنية املعلومات، و�ضديقة اإبراهيم من مبنى 
من  حمد  العزيز  وعبد  يو�ضف،  ويعقوب  بطي  وفاطمة   ،2 املطار 
اإدارة  البيانات اجلمركية، و�ضارة ح�ضن وفاطمة التميمي من  اإدارة 
التاأمينات، وحممد اأبويا من ق�ضم امل�ضرتيات، وحممد بن ق�ضيب من 

مركز جمارك راأ�س اخلور.
املركز  اإن�ضاء  ت��اري��خ  ح��ول  اإل��ك��رتوين  بعر�س  ال��زي��ارة  ا�ضتهلت 
واأق�ضامه، قدمه ال�ضيد اأنور الظاهري، رئي�س �ضعبة العالقات العامة 

يف املركز. 
وتعرف وفد جمارك دبي يف جولته يف املركز على ق�ضم املخطوطات، 
طريقة  وه��ي  املخطوطات؛  فهر�ضة  يف  املركز  طريقة  اإىل  وا�ضتمع 
الفهر�ضة،  حقول  من  للعديد  �ضامل  علمي  منهج  على  تقوم  متميزة 
فهار�س  ت�ضم  التي  العاملية  الفهار�س  خزانة  زي��ارة  اإىل  بالإ�ضافة 
املخطوطات لأكرث من 55 دولة، ومكتبة خا�ضة برتاجم املوؤلفني. ويف 

وفد جمارك دبي
نظمت جلنة االأن�شطة االجتماعية والريا�شية يف جمارك 
دبي يوم االأربعاء 23 مار�ض 2016 زيارة علمية ملركز جمعة 
الثقافية  اللجنة  برامج  اإطار  يف  والرتاث،  للثقافة  املاجد 
وهدفت   ،2016 للعام  االإ�شرتاتيجية  خطتها  �شمن  املدرجة 
واملخطوطات  االإ�شالمي  الرتاث  على  االطالع  اإىل  الزيارة 

القدمية وكيفية العناية بها وترميمها. 

ق�ضم املخطوطات اأي�ضًا اطلع الوفد على خزانة املخطوطات الأ�ضلية 
موا�ضيعها  يف  تهتم  القيمة  املخطوطات  من  جمموعة  ت�ضم  التي 
بالزخارف الإ�ضالمية واملنمنمات واخلطوط، واملو�ضوعات الأخرى.

يقتنيه  ما  على  واطلع  الرقمي  املعمل  اإىل  الوفد  توجه  ذلك  بعد 
املركز من كتب مبختلف اللغات، وا�ضتمع ل�ضرح مف�ضل عن اإنتاجية 
املعمل من ال�ضور الرقمية، والأجهزة امل�ضتخدمة يف حتويل الأوعية 
حفظها  ي�ضهل  رقمية  �ضيغ  اإىل  اأن��واع��ه��ا  اخ��ت��الف  على  الثقافية 

والتعامل معها يف ع�ضرنا الرقمي.
ا  ويف ختام الزيارة �ضكر الوفد للمركز جهوده وقدم له درًعا تذكاريًّ

ت�ضلمه ال�ضيد اأنور الظاهري نيابة عن املركز.
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تكريم وإهداء

القيادة العامة لشرطة الفجيرة تكرم المركز
كرمت القيادة العامة ل�شرطة الفجرية يوم اخلمي�ض 17 مار�ض 2016 مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، حيث 
ا و�شهادة تقدير، ت�شلمها  قام ال�شيد خلفان اليماحي، من اإدارة املرور يف �شرطة الفجرية، بت�شليم املركز درعًا تذكاريًّ

ال�شيد عماد �شباح، رئي�ض ق�شم املعاجلة الفنية باملركز.
ل�ضرطة  العامة  الإدارة  من  تقديرًا  التكرمي  هذا  ياأتي 
الفجرية لتعاون املركز وم�ضاهمته يف ن�ضر الثقافة واملعرفة 
للجمهور، الأمر الذي كان له اأكرب الأثر يف حتقيق الأهداف 
�ضرطة  اإىل  املركز  اأهدى  حيث  القراءة.  عام  يف  املن�ضودة 
الفجرية مكتبة ت�ضم اأكرث من 300 عنوان م�ضاهمًة منه يف 
ل�ضرطة  العامة  القيادة  منها جمهور  ي�ضتفيد  مكتبة  اإن�ضاء 

ت�ضليم الدرعالفجرية.

ففي يوم اخلمي�س 18 فرباير2016 قام الأ�ضتاذ اأنور الظاهري 
م�ضوؤول العالقات العامة والإعالم باملركز بت�ضليم الدفعة الأوىل 
من الكتب لل�ضيد اأحمد احلمادي، من مدينة ال�ضارقة للخدمات 
الإن�ضانية يف مقر املدينة، وجرى ت�ضليم باقي الكتب يوم الأحد 
21 فرباير لت�ضبح اأكرث من 10 اآلف كتاب م�ضتعمل، تتاح للبيع 
باأ�ضعار رمزية لت�ضهيل اقتناء الكتاب للقارئ، وت�ضجيع القراءة 
دعم  يف  بقيمتها  وامل�ضاهمة  املجتمع،  فئات  لكافة  واملطالعة 

اخلدمات الإن�ضانية التي تقدمها مدينة ال�ضارقة.
الرابع  املهرجان  يف  �ضاهم  املركز  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
مدينة  مع  بالتعاون  الجتماعية  التظاهرة  هذه  يف  واخلام�س 
وخدمة  القراءة  ثقافة  فن�ضر  الإن�ضانية؛  للخدمات  ال�ضارقة 
اإىل  ي�ضعى  التي  واأه��داف��ه  امل��رك��ز  ر�ضالة  م��ن  ج��زء  املجتمع 

من اليمني اأنور الظاهري ي�ضلم الكتبحتقيقها.

 في عام القراءة  مركز جمعة الماجد 
يساهم بآالف الكتب في مهرجان الكتاب المستعمل 

م مركز  انطلقا من توجيهات القيادة الر�شيدة يف عام القراءة، وحتى نكون جزءا عمليًّا من املبادرة الرائدة قدَّ
جمعة املاجد للثقافة والرتاث اآلف الكتب للم�شاهمة يف مهرجان الكتاب امل�شتعمل الذي نظمته مدينة ال�شارقة 
اإىل 27 فرباير  ال�شارقة من 23  النخيل على �شفاف بحرية خالد يف  الإن�شانية، وا�شت�شافته حديقة  للخدمات 

.2016
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زيارات

 طالبات املدار�س الأهلية اخلريية بال�ضارقة 
2016-1-19

 زكية كردي كاتبة يف �ضحيفة اخلليج 
2016-1-11

 وفد من هيئة دبي للثقافة والفنون 
2016-1-26

 كلومبا �ضتيورت رئي�س مكتبة خمطوطات 
ومتحف هيل الأمريكي 2016-1-16

وفد من مديري هيئة اآل مكتوم اخلريية يف اإفريقيا 
برئا�ضة حمدان اأحمد 2016-1-20

د.كا�ضبار�س كليفينز - كلية الإمارات للتكنولوجيا 
يف اأبوظبي 2016-1-27

 طالبات املدار�س الأهلية اخلريية بال�ضارقة 
2016-1-18

 وفد من اأوقاف اأم القيوين 
2016-1-23
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زيارات

وفد تركي من �ضركة زادي يف قونية برئا�ضة يونيتيم 
كورول 2016-2-25

في�ضل حممد بن دية من جملة نخيل الرتاثية يف راأ�س اخليمة 
2016-2-13

عبد العظيم حممد �ضادق قن�ضل عام جمهورية ال�ضودان 
2016-2-14

د. يو�ضف ال�ضعدي مدير ق�ضم ال�ضيا�ضات الغذائية يف 
جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية 2016-2-13

وفد من �ضركة �ضلومون بيبول برئا�ضة مدير ال�ضركة 
�ضلومون فيجي 2016-2-10

اآدم لو رئي�س موؤ�ض�ضة فاكتوم اآرت للت�ضوير الرقمي يف 
مدريد 2016-2-10

اللواء طيار اأحمد حممد بن ثاين، مدير الإدارة 
العامة لأمن املطارات 2016-2-10

زيارة الأ�ضتاذ مظفر من وزارة الإعالم والثقافة يف 
اأوزباك�ضتان 2016-2-7
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زيارات

وفد من الإدارة العامة خلدمة املجتمع يف �ضرطة دبي 
برئا�ضة اإبراهيم الفال�ضي 2016-3-10

 عبدالعزيز بن دروي�س بن اأحمد وح�ضني البادي 
2016-2-27

 ال�ضاعرة هبة ال�ضرقاوي والدكتور حممد نور 
2016-3-12

الدكتورة مانت�ضيتا ماروب مدير املكتب الدويل للرتبية 
يف اليون�ضكو 2016-3-6

الدكتور اإبراهيم من�ضور الها�ضمي من ال�ضعودية 
2016-3-10

د.حممد بن نا�ضر اخلزمي، نائب الرئي�س العام 
ل�ضوؤون امل�ضجد احلرام 2016-3-16

وفد من موؤ�ض�ضة �ضكربتور خلدمات الرتجمة برئا�ضة 
فرا�س ال�ضاعر 2016-3-9

د.على بو�ضاقور من جامعة ح�ضيبة، و د.حمفوظ بن 
�ضغري من جامعة امل�ضيلة باجلزائر 2016-3-10



التشجير األدبي

وقد ذكر ال�ضيوطي هذا النوع يف كتابه )املزهر(، فقال:"النوع 
جماعٌة  النوع  هذا  يف  األَّف  ر:  امل�ضجَّ معرفة  والثالثون،  احلادي 
ْوها )�ضجر الدر(، منها �ضجر الدر لأبي  من اأئمة اللغة ُكتبًا �ضمَّ
كتاُب  هذا  املذكور:  كتابه  يف  الطيب  اأبو  وقال   . اللغوي  الطيب 
الدر(؛  �ضجر  )كتاب  �ضميناه  املختلفة  للمعاين  الكالم  ُمداخلة 
لأنا ترجمنا كل باب منه ب�ضجرة، وجعلنا لها فروعًا، فكلُّ �ضجرة 
مائُة كلمة، اأ�ضلها كلمٌة واحدة، وكل فرع ع�ضر كلمات اإل �ضجرًة 
كلمٌة  اأ�ضُلها  كلمة،  خم�ضمائة  كلماتها  عدُد  الكتاب  بها  ختمنا 
واحدة، واإمنا �ضمينا الباب �ضجرة ل�ضتجار بع�س كلماته ببع�س، 
ه يف بع�س فقد ت�ضاجر، فهذا  اأي تداخله، وكلُّ �ضيء تداخَل بع�ضُ

الوجه الذي ذهبنا اإليه.
�ضجرة العني: عني الوجه، والوجه: الق�ضد، والق�ضد: الك�ضر، 
اإذا  الرجال،  خاباأت  م�ضدر  واخلباء  اخلباء،  جانب  والَك�ْضر: 
خباأت له خباأ، وخباأ لك مثله. واخلْبء: ال�ضحاب من قوله تعاىل: 
حاب: ا�ضم ِعمامة  " ُيْخِرج اخلْبء يف ال�ضموات والأر�س ".، وال�ضَّ

كانت للنبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم....".
 :- بكري  الدكتور  يقول  كما   - فهو  الأدب،  يف  الت�ضجري  اأم��ا 
ي  و�ُضمِّ ال�ضجرة،  اأمثال  على  تفّرعه  يف  يجعل  النظم  من  " نوع 
ما  وك��ّل  تداخلها،  اأي  ببع�س،  كلماته  بع�س  ل�ضتجار  رًا  م�ضجَّ
ينظم  اأن  .وذل��ك  ت�ضاجر  فقد  بع�س  يف  اأجزائه  بع�س  تداخل 
البيت الذي هو جذع الق�ضيدة ، ثّم يفّرع على كّل كلمة منه تتّمة 
اليمنى  جهتيه  من  وهكذا  بها،  نظم  التي  القافية  نف�س  من  له 
اأن  والي�ضرى، حّتى يخرج منه مثل ال�ضجرة .واإمّنا ي�ضرتط فيه 
تكون القطع املكملة كّلها من بحر البيت الذي هو جذع الق�ضيدة 

، واأن تكون القوايف على روّي قافيته اأي�ضًا".
الدكتور  ن�ضبها  ق�ضيدة  من  امل�ضجرة،  للق�ضيدة  مثال  وهذا 
املتاأمل  منها  ي�ضتخرج  اأن  وميكن  الفحام،  حممد  لل�ضيخ  بكري 
ع�ضرين بيتًا، من اأربعة مقاطع، كل مقطع من خم�ضة اأبيات، يبداأ 

ى جذعًا ، وهو قول الناظم:  كل مقطع بالبيت امل�ضمَّ
ال���ط���رف منطبٌع اأ���ش��ي��ُل خ���دٍّ ك��ح��ي��ل 

ع���ل���ى امل�����ك�����ارم ل ي���ج���ف���و مل����ن ع�����ش��ق��ا 
والتفطن  الب�ضيط،  وه��و   ، ال�ضعري  الق�ضيدة  وزن  ومعرفة 
اأبيات  وهذه   ، قراءتها  �ضال�ضة  على  يعني  مما  معانيها،  ل�ضياق 

املقطع الأول منها:

ال���ط���رف منطبٌع اأ���ش��ي��ُل خ���دٍّ ك��ح��ي��ُل 
ع���ل���ى امل�����ك�����ارم ل ي���ج���ف���و مل����ن ع�����ش��ق��ا

اأ����ش���ي���ل خ����د ي���خ���دُّ ال���ق���ل���َب م���ن���ظ���ُرُه
ال��ن�����ش��ري��ن معتنقا ف��ي��ه م���ع  وال������ورُد 

اأ����ش���ي���ل خ����د ك��ح��ي��ل امل��ق��ل��ت��ني ح���وى
ب��رق��ا اإذا  ���ش��م�����س  خ����ده  ويف  ���ح���راً  ����شِ

اأ����ش���ي���ل خ���د ك��ح��ي��ل ال���ط���رف م��ق��ل��ُت��ُه 
َح��َدق��ا اإذمْ  ال�����ش��ب  ���ش��ن��ع��ت يف  م���ا  هلل 

ال���ط���رف منطبٌع ك��ح��ي��ل  اأ���ش��ي��ل خ���د 
ُخلقا ُم��ذمْ  منه  لطفاً  احل�شن  بطابع 
بقية  اإىل  يهتدي  اأن  نف�ضها  الطريقة  باتباع  القارئ  وي�ضتطيع 

مقاطع هذه الق�ضيدة امل�ضجرة. 

التشجير األدبي
ال نق�شد بالت�شجري هنا زراعة االأ�شجار يف املناطق اجلدباء، ولكنه لون من االأدب، ظهر يف القرن احلادي ع�شر 

الهجري، كما يقول الدكتور بكري �شيخ اأمني يف كتابه )مطالعات ال�شعر اململوكي والعثماين(.
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بداية الق�شة:
تبداأ ق�ضة ابن غبي�ضة مع ابن لندن حينما اأراد عبور �ضحراء 
اأهل املنطقة، فوقع  الربع اخلايل وبداأ يبحث عمن يرافقه من 
اختياره على �ضامل بن كبينة، ثم جاء �ضامل بن غبي�ضة يطلب من 
مبارك بن لندن اأن ياأخذه معه فهو رفيق ابن كبينة. ي�ضف ابن 
لندن لقاءه الأول ب�ضامل بن غبي�ضة يف كتابه الرمال العربية: "كان 
ال�ضابقة وهو  الليلة  الذي لحظته يف  ال�ضبي  ابن كبينة  يرافق 
من عمره تقريبا ... وكان �ضعره القامت متدليا على كتفيه ك�ضعر 
الفر�س، ووجهه ذا جمال كال�ضيكي حامل، وعليه �ضيء من احلزن 
الهادئ، لكنه ي�ضبح و�ضاء عندما يبت�ضم كربكة لم�ضتها اأ�ضعة 
ال�ضم�س. كان ال�ضبي مي�ضي بر�ضاقة ... قال يل اإن ا�ضمه �ضامل 

بن غبي�ضة، وطلب مني اأن اآخذه معنا".
مواجهة املوت:

ون�ضر يف  اأجرته معه هويدا عطا،  لقاء  ابن غبي�ضة يف  يقول 
كتاب )عابرو الربع اخلايل مرافقو مبارك بن لندن يتكلمون(: 
"لقد ا�ضرتكت معه يف عدة رحالت، واأول رحلة خرجنا بها من 
�ضاللة اإىل املكال يف اليمن وا�ضتمرت ملدة �ضهرين. واأما الرحلة 
اأبو  ثم  ال�ضعودية  اإىل  ح�ضرموت  من  وجهتها  فبداأت  الثانية 
ظبي وا�ضتمرت ثالثة اأ�ضهر متوا�ضلة. وجميع هذه املناطق التي 

حتيطنا تنقلنا فيها مدة �ضهرين اأي�ضًا.
ال��رح��الت  ه��ذه  لكن 

مل تكن كلها مت�ضابهة 
التي  الرحلة  كانت   ،
بداأت من ح�ضرموت 
ومنها  ال�ضعودية  اإىل 
هي  ظ��ب��ي  اأب�����و  اإىل 
الأخ��ط��ر والأ���ض��ع��ب، 
ول �ضيما اأننا تعر�ضنا 
مل���خ���اط���ر ����ض���دي���دة 
يف  �ضتى  و���ض��ع��وب��ات 
امل��اء  على  احل�ضول 
وال����ط����ع����ام، وك����ان 

اخل���وف ي��ط��اردن��ا يف 
مل  اإننا  حتى  وقت  كل 

سالم بن غبيشة 

أعالم رحلوا

نذق نقطة ماء ملدة 16 يوما متوا�ضلة وكذلك الإبل التي كادت 
و�ضراوة  احللق  وجفاف  الق�ضوة  من  يوما   16  ... مت��وت.  اأن 
ال�ضحراء، مل ن�ضادف اأي مورد ماء يف الطريق، كدنا اأن منوت 
مع الإبل، لكن ربنا �ضرت، ول اأ�ضدق اأن اأحدا من العرب ي�ضتطيع 
اأن يغزو هذه ال�ضحراء اخلطرة، فقد كانت تلك اأول رحلة يف 

حياتي".
لقد �ضطر مبارك بن لندن رحلته مع مرافقيه الأربعة الذين 
كان ابن غبي�ضة من بينهم يف كتابه )الرمال العربية(، الذي طبع 
بالإجنليزية اأول مرة �ضنة 1959، وطبع بالعربية اأول مرة �ضنة 
1991، وطبع بعد ذلك عدة طبعات. وي�ضم الكتاب العديد من 

ال�ضور النادرة التي تبدي جانبا من روعة ال�ضحراء.
عالقة  بقيت  وق��د 
م����ب����ارك ب����ن ل��ن��دن 
رحلته  يف  مبرافقيه 
ح���ت���ى اآخ�������ر اأي������ام 
يذكر  حيث  حياته،  
اب�����ن غ��ب��ي�����ض��ة اأن����ه 
دعاهم حل�ضور عيد 
يف  الت�ضعني  م��ي��الده 
عن  تويف  وقد  لندن. 
عمر يناهز 93 عاما 

يف �ضنة 2003م.
ت�����ويف ����ض���امل ب��ن 

غبي�ضة رحمه اهلل يف 
2 يناير 2016م.

هو �شامل بن �شامل بن غبي�شة الرا�شدي، املولود �شنة 1930، اأحد رفقاء درب ويلفريد ثي�شيجر، الرحالة الربيطاين 
امل�شهور ب��مبارك بن لندن، الذي عرب �شحراء الربع اخلايل مرتني بني عامي 1945 و1950 .

�ضورة �ضامل بن  غبي�ضة من جريدة الإمارات اليوم

 كتاب عابرو الربع اخلايل 
مرافقو مبارك بن لندن يتكلمون

�ضامل بن غبي�ضة و�ضامل بن كبينة - �ضورة من 
كتاب الرمال العربية
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طه العلواني

�س  عمل العلواين يف اخلطابة والإمامة والتدري�س، ودَرّ
الع�ضكرية  الكلية  ويف  الإ�ضالمية،  ال��درا���ض��ات  كلية  يف 
ببغداد، وعمل مديرًا لتحرير جملة اجلندي يف التدريب 
الع�ضكري، كما در�س يف جامعة الإمام حممد بن �ضعود، 
من�ضب  و�ضغل  املعرفة،  اإ�ضالمية  جملة  حترير  وتراأ�س 
رئي�س ق�ضم البحوث والدرا�ضات يف املعهد العاملي للفكر 
للفكر  العاملي  املعهد  رئي�س  نائب  ومن�ضب  الإٍ�ضالمي، 
جامعة  يف  ال�ضافعي  الإم��ام  كر�ضي  واأ�ضتاذ  الإ�ضالمي، 

قرطبة، حتى اأ�ضبح رئي�ضا للجامعة لغاية 2006م.
وع�ضوا  العلمي،  املجال  يف  ن�ضيطًا  العلواين  كان  وقد 
يف العديد من املوؤ�ض�ضات يف املغرب وماليزيا وال�ضودان، 
الأمريكية  املتحدة  والوليات  وفرن�ضا  بروناي  و�ضلطنة 

وغريها.

واألف العديد من الكتب، منها:
حتقيق ودرا�ضة كتاب املح�ضول يف علم اأ�ضول الفقه،   .1

لالإمام فخر الدين الرازي.
الجتهاد والتقليد يف الإ�ضالم.  .2

يف  وال�ضتن�ضار  ال�ضتعانة  عن  النهي  كتاب  حتقيق   .3
اأمور امل�ضلمني باأهل الذمة والكفار، للعالمة م�ضطفى 

الوارداين.
اأ�ضول الفقه الإ�ضالمي: منهج بحث ومعرفة.  .4

اأدب الختالف يف الإ�ضالم.  .5
اإىل نظام اخلطاب  اإ�ضالح الفكر الإ�ضالمي: مدخل   .6

يف الفكر الإ�ضالمي املعا�ضر.

ابن تيمية واإ�ضالمية املعرفة.  .7
لالأمة  وامل��اأزق احل�ضاري  الفكرية  الأزمة  خواطر يف   .8

الإ�ضالمية.

9. الأزمة الفكرية ومناهج التغيري: الآفاق واملنطلقات.

10. اجلمع بني القراءتني: قراءة الوحي وقراءة الكون.
11. التعددية: اأ�ضول ومراجعات بني ال�ضتتباع والإبداع.

12. مقا�ضد ال�ضريعة.
13. اخل�ضو�ضية والعاملية يف الفكر الإ�ضالمي املعا�ضر.

14. مدخل اإىل فقه الأقليات.
15. ابن ر�ضد احلفيد: الفقيه والفيل�ضوف.

16. الوحدة البنائية للقراآن املجيد.
17. ل�ضان القراآن وم�ضتقبل الأمة القطب.

من  واملرتدين  ال��ردة  اإ�ضكالية  الدين:  يف  اإك��راه  ل   .18
�ضدر الإ�ضالم اإىل اليوم.

وله اأي�ضا الع�ضرات من الأبحاث والدرا�ضات املن�ضورة.
ت�ضم مكتبة املركز اأكرث من 40 كتابا من موؤلفاته. 

أعالم رحلوا
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ولد االأ�شتاذ الدكتور طه جابر العلواين يف مدينة الفلوجة مبحافظة االأنبار يف العراق �شنة 1935م. ودر�ض 
االبتدائية فيها، ثم در�ض يف املدر�شة االآ�شفية، واأنهى الثانوية االأزهرية يف القاهرة �شنة 1953م. واأكمل درا�شته 
العليا يف االأزهر حيث ح�شل على �شهادة الدكتوراه من كلية ال�شريعة والقانون يف جامعة االأزهر �شنة 1973م 

�ض "اأ�شول الفقه"، وقد اأو�شت اللجنة املناق�شة باالأزهر بطباعة ر�شالته. مبرتبة ال�شرف االأوىل يف تخ�شّ

طه جابر العلواين



مكتبات خاصة

اإهداء املكتبة: 
يف �ضنة 2007 اأهدى الدكتور طه جابر العلواين مكتبته 
اإىل املركز؛ لتكون وقفا ينتفع به الباحثون ورواد املركز من 
العناوين فيها 2276 عنوانا،  كل مكان. وقد  بلغ جمموع 
بواقع  3044 ن�ضخة، وقد �ضمت املكتبة الكثري من الكتب 

التي عليها اإهداءات من موؤلفني وكتاب بارزين.
كما ا�ضتملت على مئات من نوادر الكتب، منها ما يقارب 
من  ولعل  ع�ضر،  التا�ضع  القرن  يف  ن�ضرت  كتابا  ت�ضعني 
اأقدمها حا�ضية ال�ضيالكوتي على املطول، وهو كتاب مطبوع 
بدار الطباعة العامرة يف بلدة اأ�ضكدار يف اإ�ضطنبول �ضنة 
اجلواهر  لقط  وحا�ضية  1812م،  �ضنة   املوافق  1227ه���، 
ال�ضنية على الر�ضالة ال�ضمرقندية ، وقد طبعت يف املطبعة 
وكتاب  1815م،  �ضنة  امل��واف��ق  1231ه����،  �ضنة  اخل��ريي��ة 
1240ه���،  �ضنة  العامرة  الطباعة  دار  يف  املطبوع  امل��راح، 
املوافق �ضنة 1824م، وكتاب جممع الأنهر يف �ضرح ملتقى 
1248ه�،  �ضنة  العامرة  الطباعة  دار  يف  املطبوع  الأبحر، 

املوافق �ضنة 1832م. 
وقد تنوعت مو�ضوعات مكتبته، ولكن الغلبة فيها كانت 
لكتب الديانات بحكم تخ�ض�س �ضاحبها، يليها الأدب، ثم 

التاريخ وبقية الفنون.
تويف رحمة اهلل يف 4 مار�س 2016م.

اأقدم كتاب يف مكتبة العلواين

خامتة كتاب جممع الأنهر كتاب املراح

25

اأهدى الدكتور طه جابر العلواين 
مكتبته اإىل املركز يف �شنة 2007.

ت�شم املكتبة املئات من نوادر الكتب.

 حوايل 90 كتاب طبع بالقرن 
التا�شع ع�شر.
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جديد المكتبة

األلفاظ التي وردت مرة واحدة في القرآن 
الكريم

معجم ودراسة بالغية بيانية

تاأليف : بالل عبود مهدي ال�شامرائي 
النا�شر : دار دجلة – عّمان

الطبعة االأوىل 2016م
عدد �شفحات الكتاب : 818 �ض 

هذا الكتاب يف اأ�ضله ر�ضالة ماج�ضتري، اأعدت يف ق�ضم اللغة العربية 
اختار  وقد  اجلبوري.  اأحمد حمد حم�ضن  اأ.د  باإ�ضراف  تكريت  بجامعة 
اآي التنزيل  املوؤلف هذا املو�ضوع ملا كان به من �ضغف ووقفات مع بع�س 
من حيث البالغة ودقة التعبري وروعة الكلمات. وقد قام املوؤلف مبطالعة 
الدرا�ضات التي تناولت الألفاظ الواحدة يف القراآن الكرمي وتتبع مظانها 
اإل من زاوية لغوية نحوية وقد  فوجدها قليلة ومل تتناول هذه املفردات 
اأراد اأن يتناولها هنا من اجلانب البالغي والبياين، وذلك ملعرفة اأ�ضرار 
ورود هذه املفردة بهذه ال�ضيغة واأنها مل تاأت ب�ضيغة اأخرى تناظرها يف 

املعنى. 
وقد ا�ضتغرق هذا البحث �ضنتني اإل قلياًل م�ضتعينًا فيه املوؤلف باملعجم 
املفهر�س لألفاظ القراآن الكرمي ملحمد فوؤاد عبد الباقي. وقد جمع املوؤلف 
بح�ضب  الكرمي  القراآن  الواحدة يف  الألفاظ  لأنه جمع  كبرية جدًا  مادة 

ال�ضيغة الواردة ل بح�ضب اجلذر الثالثي. 

النحو الآتي:  الكتاب على  جاء تق�ضيم 
مقدمة ثم متهيد وف�ضل واحد وخامتة. 

لغة  اللفظ  تعريف  التمهيد  يف  وج��اء 
الواحدة  اللفظة  تعريف  ثم  وا�ضطالحًا 
و�ضروط  املفرد  �ضروط ف�ضاحة  بيان  مع 
ف�ضاحة الكالم باإيجاز. ثم �ضرح نظرية 
بها  القائلني  واأ���ض��ه��ر  وتاريخها  النظم 
القدماء  عند  ومعناه  القراآين  والإعجاز 

ثم بني نظرية النظم عند اجلرجاين.
فرتبت  ال��وح��ي��د  ال��ك��ت��اب  ف�ضل  اأم���ا 
الألفاظ الواحدة فيه ترتيبًا هجائيًا، مع 

بيان الوجه البالغي لكل لفظة، والفائدة من ذكرها دون غريها. 
نبذة من الكتاب: 

قمطريرا
قوله تعاىل: " اإنا نخاف من ربنا يومًا عبو�ضًا قمطريرًا " الإن�ضان 10

اللغة: وردت هذه املفردة يف كتب اللغة مبعنى الرتاكم وال�ضدة والغلظة 
يوم قمطرير   : اللغة  اإظالله وتراكمه. ويف تهذيب  ال�ضيء  .. واقمطرار 

ويوم قماطر اإذا كان �ضديدًا غليظًا.
ال�ضديد  ه��و  القمطرير  معنى  اأن  التف�ضري  علماء  ذك��ر  التف�ضري: 
والطويل، اأي اإمنا نفعل هذا لعل اهلل اأن يرحمنا ويتلطف بنا بلطفه يف 

اليوم العبو�س والقمطرير. 
عن ابن عبا�س: عبو�ضًا �ضيقًا قمطريرًا : طوياًل.

الخط العربي والزخرفة اإلسالمية
تاريخه – أدواته – مدارسه – تطبيقاته

تاأليف : د. عطية وزه عبود الدليمي 
النا�شر : الر�شوان للن�شر والتوزيع – عّمان

الطبعة االأوىل : 1437 ه� - 2016 م 
عدد �شفحات الكتاب : 271 �ض

العربي  اخل��ط  لفن  �ضاماًل  خمت�ضرًا  الكتاب  ه��ذا  يف  امل��وؤل��ف  ق��دم 
اأ.د  اأكادميي كما يقول �ضاحب تقدمي هذا الكتاب  باأ�ضلوب تقني مهني 
عبد املنعم خريي. وقد بداأ املوؤلف كتابه مبقدمة حتدث فيها عن الأهمية 

التاريخية والفنية للخط العربي.
اخلط  معنى  يف  الأول  ف�ضول،  ثمانية  على  مق�ضمًا  الكتاب  وج��اء 
الرتبوية  والأه����داف  واأهميته،  اخل��ط،  تعريفات  فيه  ت��ن��اول  العربي، 
وعالج  الطلبة،  عند  الكتابة  �ضعف  واأ�ضباب  العربي،  للخط  والتعليمية 

هذا ال�ضعف، وغريها من الق�ضايا. 
العربي،  اخلط  تطور  املوؤلف  عر�س  الكتاب  من  الثاين  الف�ضل  ويف 
متحدثًا عن الن�ضاأة وال�ضكل والإعجام فيه. اأما الف�ضل الثالث فكان عن 

الهند�ضي )اخلط  الياب�س  العربي  اخلط 
الكويف(، ذاكرًا تطوره واأهم خ�ضائ�ضه، 
واأن�����واع ال��ت��ك��وي��ن��ات يف اخل���ط ال��ع��رب��ي 

وعنا�ضر التكوين.
املوؤلف عن  الرابع حتدث  الف�ضل  ويف 
تطور اخلط العربي )اللني املقور( وذكر 
الثلث  وه��ي: خط  اأن��واع اخلطوط،  اأه��م 
والن�ضخ والرقعة والإجازة )خط التوقيع( 
والديواين واجللي الديواين وخط التعليق 
الف�ضل  امل��وؤل��ف  واأف���رد  الطغراء.  وخ��ط 

اخلام�س للحديث عن تطور اخلط العربي يف الع�ضر الأموي والعبا�ضي. 
وهي  اأهمها  فذكر  العربي،  اخلط  مدار�س  عن  كان  ال�ضاد�س  والف�ضل 
املدر�ضة البغدادية واأهم موؤ�ض�ضيها واملدر�ضة الرتكية واملدر�ضة الإيرانية.

لها  ف��اأف��رد  الإ�ضالمية  العربية  الزخرفة  جانب  امل��وؤل��ف  يغفل  ومل 
الف�ضل ال�ضابع من الكتاب م�ضتعر�ضًا اأنواعها وهي النباتية والهند�ضية 
الف�ضل  يف  الكتاب  املوؤلف  ختم  وقد  واملختلطة.  واخلطية  واحليوانية 

الثامن بتجارب اأ�ضاتذة اخلط العربي يف تعلم هذا الفن اجلميل.
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جديد المكتبة

داخل المكتبة خارج العالم
ترجمة : را�شي النما�شي

تقدمي : اأ.د �شعد البازعي 
النا�شر دار اأثر – الدمام – اململكة العربية ال�شعودية 

الطبعة االأوىل، 1437 ه� - 2016 م 
عدد ال�شفحات: 160 �شفحة 

ن�ضو�س حمورها القراءة، وق�ضيتها الأوىل الكتابة ال�ضردية، وقوامها 
خارج  املكتبة  داخ��ل  كتاب  م�ضمون  هو  هذا   .. والأدب���اء  الكتاب  جت��ارب 
اأ�ضاد  ال��ذي  البازعي  �ضعد  الدكتور  لالأ�ضتاذ  مبقدمة  ب��داأ  وال��ذي  العامل 
برتجمة املرتجم واختياراته، ثم جاءت مقدمة املرتجم را�ضي النما�ضي 
 . تعجبنا  ل  والتي  تعجبنا  التي  الكتب  عن  تعبرينا  بفكرة  بداأها  وال��ذي 
فيقول اإنه يف حال مل يعجبه الكتاب فاإنه ي�ضتفي�س يف الكتابة عنه، ولكن 
اإن اأحب الكتاب فهو ل ي�ضتطيع اأن يعرب كثريًا عما اأحبه يف هذا الكتاب، 
وي�ضت�ضهد هنا بكلمة للكاتب األربتو مانغويل: "نحن نريد التعبري عن �ضيء 
معقد وكبري ويف النهاية نكتفي بكلمة اأحبك". وي�ضيف املرتجم:"ل ميكن 
اللحظة  ومن  اأنف�ضنا  من  �ضرقتنا  عوامل  جتاه  ]كلمات[  بب�ضع  نكتفي  اأن 
الراهنة وما حولنا ومنحتنا اإثر ذلك اإلهامًا ل ينق�ضي جتاه احلب والعامل 
واحلياة وامل�ضري والذات". ثم يقول اإن هذه العقدة قد انفكت بعد قراءته 
عددًا من الروايات، اإىل اأن جاءته فكرة م�ضروع كتاب عن القراءة. وكان 
اإ�ضداره بهدف البحث عن قّراء مثاليني ميلوؤون هذا العامل حكمة ويقينًا، 
ومن القراءة اإىل الكتابة والتاأليف . ويطلب املرتجم من القارئ اأن ل يقراأ 

املجموعة  فهذه  النا�س  كباقي  الكتاب 
لي�ضت عن الكتب ول عن املكتبات بل عن 

القراءة كفعل وممار�ضة.
باختيار  الكتاب  تاأليف  فكرة  وتاأتي 
جمع  اأج��ان��ب،  وك��ت��اب  ل��ق��راء  ن�ضو�س 
وعمق  املوؤلف،  �ضهرة  بني  املرتجم  فيها 
للغة  م��رتج��م��ًا  الن�س  وك���ون  امل��ح��ت��وى، 
بع�س  كانت  وق��د  الأوىل  للمرة  العربية 
الإجنليزية  اإىل  ترجمت  قد  الن�ضو�س 
م��ن ل��غ��ات اأخ�����رى، وق���د ق���ام امل��رتج��م 

برتتيبه ح�ضب وقت ال�ضدور تاريخيًا.
الكتاب  يف  ملا  ا�ضتعرا�س  يلي  وفيما 

من ن�ضو�س: 
- كيف نقراأ كتابًا ؟ - فريجينيا وولف.

- منافع القراءة – رديارد كيبلنغ.
- اأن اأقراأ اأو ل اأقراأ – هرني ميللر.

- حول قراءة الكتب – هريمان هي�ضه.
- القراء اجليدون والكتاب اجليدون – فالدميري نابو كوف.

- ملاذا نقراأ الأدب؟ - ماريو بارغا�س يو�ضا.
- كيف تقراأ كتابًا ؟ - جوزيف برود�ضكي.

- ملحق:  اأ�ضماء ال�ضعراء بالإجنليزية.
- اأهمية املكتبات والقراءة – نيل جاميان.

- فن القراءة وحرفة الكتابة – األربتو مانغويل.

مالمح من تاريخ التعليم في الشارقة
تاأليف : د. خالد بن حممد مبارك القا�شمي 

النا�شر : دار الكتب والدرا�شات العربية – االإ�شكندرية 
الطبعة االأوىل - �شبتمرب 2016 م 

عدد �شفحات الكتاب : 324 �ض 
 ل يزال مو�ضوع التعليم يف الإمارات مو�ضوعًا ذا اأهمية بالغة، فهو توثيق 
اجلانب.  بهذا  حميطة  كاملة  حلياة  توثيق  هو  بل  فقط  للمدار�س  لي�س 
وهو توثيق لالأعالم من معلمني ومتعلمني وعاملني يف القطاع الرتبوي. 
تلك  يف  والثقافية  والقت�ضادية  الجتماعية  احلياة  توثيق  اإىل  اإ�ضافة 
الفرتة. وهذا ما وجدناه يف كتاب مالمح من تاريخ التعليم يف ال�ضارقة 
باحثًا  يعد  والذي  القا�ضمي  الدكتور خالد بن حممد مبارك  األفه  الذي 
هذا  يف  معتمدًا  الإم���ارات.  دول��ة  تاريخ  عن  الكتابة  جم��ال  يف  متميزًا 

الكتاب على ما يقارب مائة مرجع وم�ضدر.
بريطانيا  الأول:  الق�ضم   : اأق�ضام  ثالثة  على  الكتاب  املوؤلف  ق�ّضم 
متحدثًا  الأول  الف�ضل  جاء  املت�شالح.  ال�شاحل  اإم���ارات  يف  والتنمية 
عن بريطانيا واإمارات ال�ضاحل املت�ضالح يف اأواخر القرن الثامن ع�ضر 
ال�ضعب  ج��ذور  عن  امل��وؤل��ف  حت��دث  وفيه  ع�ضر،  التا�ضع  القرن  وب��داي��ة 
الإماراتي وتغلغل النفوذ الربيطاين يف اإمارات ال�ضاحل والتق�ضيم البيئي 

والجتماعي لإمارات ال�ضاحل واحلياة القت�ضادية لإمارات ال�ضاحل.
التنمية القت�شادية والجتماعية  اأما الف�ضل الثاين فكان بعنوان: 

ظل  يف  املت�شالح  ال�شاحل  اإم���ارات  يف 
حتدث  وفيه  الربيطانية،  احل��م��اي��ة 
للنفوذ  ال�����ض��ل��ب��ي  الأث����ر  ع��ن  امل���وؤل���ف 
القت�ضادية  احلياة  على  الربيطاين 
التنمية  وم�����ض��روع��ات  والج��ت��م��اع��ي��ة 
الربيطانية ال�ضورية وهدف بريطانيا 
من املعاهدات ذات البعد القت�ضادي 
دول  اإىل  الإم������ارات  اأب���ن���اء  وه��ج��رة 

اخلليج. 
وج�����اء ال��ف�����ض��ل ال��ث��ال��ث ب��ع��ن��وان 
الربيطانية  الإدارة  ظل  يف  ال�شارقة 

لإمارات ال�شاحل املت�شالح، وتناول فيه املوؤلف مو�ضوع الوكيل ال�ضيا�ضي 
الربيطاين ومطار ال�ضارقة وقوة �ضاحل عمان. 

اأما الق�ضم الثاين من الكتاب فقد كان بعنوان بواكري النه�ضة العلمية 
يف ال�ضارقة وحتدث فيه املوؤلف يف الف�ضل الأول عن التعليم التقليدي يف 
ال�ضارقة والف�ضل الثاين عن رواد النه�ضة التعليمية يف ال�ضارقة والف�ضل 

الثالث عن مدار�س التعليم �ضبه النظامي يف ال�ضارقة. 
واأفرد املوؤلف الق�ضم الثالث من الكتاب للحديث عن البعثات التعليمية 
ال�ضاحل  اإم��ارات  يف  التعليم  من  الربيطانية  احلكومة  وموقف  الأوىل 
املت�ضالح خامتًا الكتاب بذكريات اأ�ضاتذة البعثات عن ال�ضنوات الأوىل 

من التعليم يف ال�ضارقة.
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معجم المستشرقين الروس

إضاءة على معجم تراجم المستشرقين الروس

الرتتيب  مبداأ  الباحثة  اتبعت  هذا  الرتاجم  معجم  اإعداد  وعند 
م�ضت�ضرق  بكل  خا�ضة  معلومات  واأوردت  العائلة،  ل�ضم  الهجائي 
ت�ضمنت:  نبذة عن حياة امل�ضت�ضرق؛ واأبحاثه وموؤلفاته الأ�ضا�ضية؛ 
ا�ضم  اإىل  بالإ�ضافة   ، واأعماله  وع��ن  عنه  حتدثت  التي  وامل��راج��ع 
راأ�ضه  وم�ضقط  ووفاته  ميالده  وتاريخ  اأبيه  وا�ضم  وا�ضمه  عائلته 
وحالته الجتماعية والدرجات العلمية التي ح�ضل عليها والألقاب 
والأبحاث التي قدمها والأن�ضطة التعليمية التي مار�ضها ، وبخا�ضة 
حقل الدرا�ضات ال�ضرقية، ومعلومات عن خدمته الع�ضكرية، وما اإذا 
العظمى،  الوطنية  اأو احلرب  الأهلية  م�ضاركة يف احلرب  له  كانت 
�ضارك  التي  الدولية  واللقاءات  واملوؤمترات  تقلدها،  التي  والأو�ضمة 

فيها، مع الإ�ضارة اإىل اإجمايل اإ�ضدارات كل عامل م�ضت�ضرق.
للعلماء  الأ�ضا�ضية  الأب��ح��اث  ترتيب  يف  الباحثة  اعتمدت  وق��د 
طريقة الرتتيب الزمني ل�ضدورها؛ ويف حال �ضدور اأكرث من عمل 

معجم امل�ضت�ضرقني الرو�س

عدد  على  ال�ضوء  ال��رو���س  امل�ضت�ضرقني  ت��راج��م  معجم  ي�ضلط 
يحملون  اأو  حملوا  ممن   ، العلماء  الرو�س  امل�ضت�ضرقني  من  كبري 
من  وا�ضعة  و�ضريحة  الباحثني  ف  وي��ع��رِّ علمية،  ودرج���ات  األقابًا 
خالل  م��ن  بهم  ال�ضوفيتي  ال�ضت�ضراق  بتاريخ  املهتمني  ال��ق��راء 
وعما  العلمية،  وموؤلفاتهم  اأبحاثهم  وعن  عنهم  معلومات  تقدمي 
ن�ضر من الأبحاث املهمة يف �ضتى املوا�ضيع كالتاريخ والأثنوغرافيا 
والريا�ضيات  العمارة  وتاريخ  الآث��ار  وعلم  ال�ضعوب(  و�ضف  )علم 
والقت�ضاد واجلغرافيا والقانون والفنون وعلم الآداب والل�ضانيات 
يف بلدان اآ�ضيا واإفريقيا. كما يعر�س معجم الرتاجم هذا معلومات 
عن العلماء الرو�س امل�ضت�ضرقني غري احلا�ضلني على درجات علمية 
ُي�ضهد لهم باأن لهم م�ضاركات كبرية وفعالة يف تطوير  عالية؛ لكن 

علم ال�ضت�ضراق.
اأ�ضماوؤهم يف هذا  اأُدرجت  اإعداد قائمة امل�ضت�ضرقني الذين  عند 
املعجم اأجرت الباحثة العديد من اللقاءات وامل�ضاورات مع عدد من 
معاهد ال�ضت�ضراق واجلامعات والكليات ذات ال�ضلة للح�ضول على 

معلومات عن امل�ضت�ضرقني اأو لتوثيق ما تو�ضلت اإليه من معلومات.
وتعد هذه اللقاءات واحلوارات املبا�ضرة مع العلماء امل�ضت�ضرقني 
امل�ضادر  اأهم  املعجم من  عليهم هذا  ال�ضوء  ي�ضلط  الذين  الرو�س 
املوثقة.  املعلومات  على  احل�ضول  يف  الباحثة  اعتمدتها  ال��ت��ي 
الرو�س،  امل�ضت�ضرقني  واأ�ضدقاء من رحل من  اأقارب  اإىل  بالإ�ضافة 
مكتبات  مقدمتها  ويف  امل�ضهورة،  املكتبات  يف  الفهر�ضة  وبطاقات 
الجتماعية  والعلوم  الإع��الم  ق�ضم  ومكتبات  ال�ضت�ضراق،  معهد 
ذات  الرو�ضية  العلوم  اأكادميية  ومعاهد  ال�ضت�ضراق،  ملعهد  التابع 
ال�ضلة، ومن اأكادمييات العلوم يف اجلمهوريات الحتادية فيما وراء 
ال�ضرتاكي  والبناء  اأكتوبر  ثورة  واأر�ضيف  الو�ضطى،  واآ�ضيا  القوقاز 
احلكومي، وموؤ�ض�ضات التعليم العايل واأكادمييات العلوم يف الحتاد 
املهمة  امل�ضادر  من  تعد  كما  الحتادية.  واجلمهوريات  ال�ضوفيتي 
للمعلومات التي جلاأت اإليها الباحثة الفهار�س والبطاقات الفهر�ضية 
اجلمهوريات  وعوا�ضم  ولينينغراد  مو�ضكو  يف  الرائدة  املكتبات  يف 
وق�ضم  ال�ضوفيتي،  الحت��اد  علماء  ببليوغرافيا  وق�ضم  الحت��ادي��ة، 
ال�ضوفيتية،  العلوم  لأكادميية  التابع  الجتماعية  والعلوم  الإع��الم 
ودور الكتب لعموم الحتاد؛ وخمطوط معجم امل�ضتعربني الذي األفه 

ج. ج. جولبني، واأر�ضيف امل�ضت�ضرق م. ف. دا�ضتويف�ضكي. 

يقع معجم تراجم امل�شت�شرقني الرو�ض للباحثة الرو�شية �شوفيا دافيدوفنا ميليباند يف جزاأين: اجلزء  االأول 
ي�شم اأ�شماء عائلة امل�شت�شرقني ح�شب الرتتيب الهجائي لالأحرف الرو�شية من االألف اإىل الالم، واجلزء الثاين من 
امليم اإىل الياء. واملعجم من اإ�شدارات معهد اال�شت�شراق التابع الأكادميية العلوم الرو�شية، يف مو�شكو ، ون�شرته دار 

الن�شر )ناوؤوكا(. 
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يف �ضنة واحدة اتبعت طريقة الرتتيب الهجائي لتلك الأعمال التي 
�ضدرت يف نف�س ال�ضنة. 

و�ضنفت الباحثة هذه املوؤلفات التي اأوردتها لكل م�ضت�ضرق ح�ضب 
نظام ديوي الع�ضري، واكتفت بالإ�ضارة اإىل عناوين املوؤلفات املهمة 
العلوم  يف  م�ضت�ضرق  كل  لأبحاث  الرئي�ضة  الجتاهات  تعك�س  التي 
املدرجة  الأعمال  عدد  بني  الفجوة  يف�ضر  هذا  و�ضنيعها  ال�ضرقية 
الدرا�ضات  اإىل  الباحثة  اأ�ضارت  كما  اإ�ضدارها.  ومكان  املعجم  يف 
"الدرا�ضة يف  التي نوق�ضت كاأطروحات بعبارة:  والأبحاث املن�ضورة 
الأ�ضل اأطروحة" ، اأو بعبارة: "نوق�ضت كاأطروحة". ويف هذا الق�ضم 
عر�ضت اأي�ضًا الأعمال الأ�ضلية التي ُترجمت اإىل لغات اأجنبية �ضواء 
معطيات  اإىل  فقط  اأ�ضري  وهنا  خارجه.  اأو  ال�ضوفيتي  الحت��اد  يف 

الإخراج ولغة الرتجمة.
��روا  اأثَّ والذين  املعجم،  يف  تراجمهم  ال��واردة  امل�ضت�ضرقني  ومن 

وتاأثروا لي�س بال�ضرق فح�ضب، بل وبالعامل اأي�ضًا نذكر:
اأباييف، فا�شيلي اإيفانوفيت�ض:

اأو 28 / 1900/12 يف  النور يف 15  اإيفانوفيت�س  فا�ضيلي  اأب�ضر 
قرية كوبي مبدينة تفلي�س بجورجيا، يف عائلة من الفالحني، وتخرج 
 ،1925 ع��ام  يف  لينينغراد  جامعة  يف  الجتماعية  العلوم  كلية  يف 
واآدابها(  اللغة  الفيلولوجيا )علم  الدكتوراه يف  وح�ضل على درجة 

يف 1962/1/13.
يف  قفقا�ضيا  يف  والتاريخ  الآث��ار  معهد  يف  عمل   1925 ع��ام  ويف 
علميًّا  باحثًا  عمل   1928 ع��ام  منذ  و  الرو�ضية.  العلوم  اأكادميية 
مبعهد الل�ضانيات التابع لأكادميية العلوم ال�ضوفيتية، ويف عام 1930 
ي فيما بعد مبعهد مار للغة والفكر،  عمل يف معهد يافثي الذي �ُضمِّ
وبني العامني 1942 و1944 )اإبان احلرب العاملية الثانية( عمل يف 
معهد البحوث يف اأو�ضيتيا اجلنوبية وال�ضمالية، ويف عام 1944 �ضغل 

من�ضب رئي�س ق�ضم يف معهد الرتبية يف اأو�ضيتيا ال�ضمالية.
العلميني، ويف عام  الباحثني  �ضغل من�ضب كبري  ويف عام 1948 
1957 كان باحثًا علميًّا مع مرتبة ال�ضرف يف اأو�ضيتيا ال�ضمالية يف 

جمهورية جورجيا ال�ضرتاكية ال�ضوفيتية.
ويف عام 1966 كان ع�ضو �ضرف يف اجلمعية امللكية الآ�ضيوية يف 
الأوربية  اجلمعية  يف  �ضرف  ع�ضو  كان   1973 عام  ويف   ، بريطانيا 
هل�ضنكي،  يف  الأوغرية  الفنلندية  للجمعية  ومرا�ضاًل  اإيطاليا،  يف 
غ��وروف  كو�ضتاخيتا  ال�ضاعر  جائزة  على  ح�ضل   1981 ع��ام  ويف 
على م�ضتوى الدولة؛ وكان يف نف�س ال�ضنة ع�ضوًا فخريًّا يف عدد من 

الأكادمييات الأجنبية واجلمعيات العلمية .
وقد �ضارك يف املوؤمتر الرابع ع�ضر للم�ضت�ضرقني الأملان يف هايل 
عام 1958، كما �ضارك يف املوؤمتر الدويل للم�ضت�ضرقني الرو�س يف 
مو�ضكو عام 1960؛ وقدم العديد من املحا�ضرات يف املعهد الفرن�ضي 

يف باري�س عام 1966.

و�شدر له اأكرث من 270 عماًل، وتقلد العديد من االأو�شمة 
وامليداليات الرو�شية، ومنها:

لقاء   1995 ع��ام  ال��راب��ع��ة  ال��درج��ة  م��ن  الوطني  العمل  و���ض��ام 
اخلدمات التي قدمها اإىل الدولة والإجنازات التي حققها يف العمل.
و�ضام ال�ضتحقاق من الدرجة الثالثة عام 2000 لإ�ضهامه الكبري 

يف تطوير العلوم القت�ضادية واإعداد الكوادر املوؤهلة تاأهياًل عاليًا.
ح�ضل مرتني على جائزة ك. خاتاغوروف.

ويف عام 2002 �ضدر مر�ضوم رئا�ضي باإطالق ا�ضم ف. اإي. اأباييف 
على معهد العلوم الإن�ضانية والجتماعية يف اأو�ضيتيا ال�ضمالية التابع 

لأكادميية العلوم.
ومن اأهم الأعمال العلمية التي ن�ضرها : 

النربة يف اللغة الأو�ضيتية، اأكادميية العلوم الرو�ضية )1924(.
اللهجة الأو�ضيتية )من املالحم الأو�ضيتية( ، مو�ضكو )1939(.

اللغة الأو�ضيتية والفولكلور ، اأكادميية العلوم الرو�ضية )1949(.
اأو�ضيتيا  دار  الأو�ضيتية،  اللغة  يف  النحوية  القواعد  يف  درا�ضات 

ال�ضمالية للن�ضر )1958(.
وكذلك : "Hague: Mouton "، باللغة الإنكليزية )1964(.

جم��ل��دات،  اأرب��ع��ة  الأو�ضيتية،  اللغة  معجم  ال���ض��ت��ق��اق،  ت��اري��خ 
اأكادميية العلوم الرو�ضية )املجلد الأول عام 1958، والثاين 1973، 

والثالث 1979، والرابع 1989(.
علم ال�ضتقاق، مو�ضكو )1966(.

 ، والثقافة(  الإيرانية  الدولة  )تاريخ  الإيرانية  الت�ضميات  من 
مو�ضكو )1971(.

موطن الأجداد والهجرات القدمية لل�ضعوب الهندية والإيرانية، 
ال�ضرق القدمي والعامل القدمي، مو�ضكو )1972(.

اجلوانب الإن�ضانية العامة يف علم اللغة النظري، اأكادميية العلوم 
ال�ضوفيتية- الأدب واللغة، الإ�ضدار ال�ضاد�س )1973(.
الأ�ضطورة والق�ضة ) زراد�ضت( ، مو�ضكو )1974(.

زراد�ضت وال�ضكثيون )1975(.
ملحمة نارت الأو�ضيتي )1982(.

خمتارات، يف اأربعة جملدات، اأو�ضيتيا ال�ضمالية، معهد البحوث 
اللغة،  فقه  التاريخ،  ال�ضوفيتية،  العلوم  لأكادميية  التابع  العلمية 

القت�ضاد؛ فالديكافكاز )1990(.

املراجع التي تناولت حياة  ف. اإي. اأباييف وموؤلفاته:
معهد  لينينغراد،  ف��رع  الآ���ض��ي��وي،  املتحف  اإي،  ف.  اأب��اي��ي��ف 

ال�ضت�ضراق، اأكادميية العلوم ال�ضوفيتية )1972(.
اأباييف ف. ي باحث علمي من لينينغراد )1934(.

�شمري جنم الدين �شطا�ض - الثقافة الوطنية
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مع  التوا�ضل  هو  اللغات  تعلم  من  الأ�ضا�ضي  الهدف  اإن 
وتبادل  وثقافتها،  الأمم  ح�ضارات  على  والتعرف  الآخ��ر، 

الأفكار من اأجل تطور الفكر الإن�ضاين.

ال���دول،  ب��ني  احل����دود  ف��ي��ه  تتال�ضى  ال���ذي  ال��وق��ت  ويف 
الكرة  �ضمال  بني  بالربط  احلديثة  التكنولوجيا  فيه  وتقوم 
تعلم  اأهمية  تاأتي  وغربها،  �ضرقها  وبني  وجنوبها  الأر�ضية 
وثقافتها،  الأمم  ح�ضارات  على  للتعرف  والرتجمة  اللغات 
وال�ضتفادة منها يف التوا�ضل الإن�ضاين وتعميق احلوار بني 

احل�ضارات الإن�ضانية املختلفة.

وهذه الآية القراآنية الكرمية "وجعلناكم �ضعوبًا وقبائل 
املكون  ال�ضني(  )ع�ضق  كتابي  مفتتح  كانت  لتعارفوا" 
عام  يف  اأ�ضدرته  وال��ذي  اخلامتة  غري  �ضفحة،   180 من 

2009م.

عامل  اإىل  للدخول  جتربة  ال�ضني(  )ع�ضق  كتابي  كان   
اأردت��ه  وق��د  ال�ضينية،  اللغة  بوابة  من  ال�ضيني  الإن�ضان 
�ضرية ذاتية م�ضورة كتبتها ب�ضغف وع�ضق وافتتان حقيقي 
بكل ما هو �ضيني، وهي �ضرية من ثالثني عامًا ق�ضيتها يف 
لأعرف  رحيقها؛  واأ�ضم  ثمارها،  من  اأنهل  ال�ضني  حدائق 
�ضنع  يف  اإ�ضهامات  له  كانت  ال��ذي  العظيم  ال�ضني  �ضعب 
هذا  يومنا  حتى  وم���ازال  القدمية،  الإن�ضانية  احل�ضارة 
ب�ضرعة تطوره وجناحه وكرثة  الإن�ضانية  يده�س احل�ضارة 

اإجنازاته واإبداعاته.

الطيب  ال�ضيني  الإن�����ض��ان  طبيعة  الكتاب  ه��ذا  يعك�س 
باحلكمة  ويتكلم  بتاريخه،  يعتز  ال��ذي  الطموح  ال�ضبور 

املدن  بع�س  ت�ضتعر�س  الكتاب  وف�ضول  ه��ذا،  يومنا  حتى 
للمتلقي  ال�ضينية  واملنا�ض����بات  العادات  وتقدم  ال�ضينية، 
به من ثقافة الإن�ضان ال�ضيني،  العربي ب�ضكل ب�ضيط، فتقرِّ

فه باأفكاره، وتدخل به اإىل اأغ�واره. وتعرِّ

اأوجه  �ضيدرك  والعربية  ال�ضينية  الثقافتني  يف  واملدقق 
ت�ضابه كبرية بينهما، فكرم ال�ضيافة وب���ر الوالدين واإظهار 
احلب والحرتام لهما، كل هذا من اأهم اأوجه الت�ضاب�����ه بني 

عشق الصين
دور اللغة في التبادل الثقافي والتواصل الحضاري بين الشعوب

"وجعلناكم �شعوبًا وقبائل لتعارفوا"   ، هذا املعنى القراآين العظيم يدل على اأن التعارف بني ال�شعوب اأمر يف 
غاية االأهمية لتعزيز التقارب واملحبة وال�شالم بني ال�شعوب، كما اأن تعليم اللغات لي�ض اأمرًا مبتكرًا اأو جديدًا، 

بل كان منذ بداية االإ�شالم ومنذ عهد الر�شول عليه ال�شالة وال�شالم.

همت ل�ضني



31

عشق الصين

ح�ضارتي الأمتني العربية وال�ضينية.

مكانًا  لهما  اأف����ردُت  فقط  �ضينيتان  �ضخ�ضيتان  وثمة 
ا يف كتابي، وهما معلم ال�ضني الأول وفيل�ضوفها العظيم  خا�ضًّ
اأن  بالعلم خري من  " �ضلح عقلك  الذي قال:  كونفو�ضيو�س 
الراحل موؤ�ض�س  تزين ج�ضدك باجلواهر"، وزعيم ال�ضني 
ال�ضني احلديثة ماو ت�ضي تونع، الذي رحل عن الدنيا قبل 
قدميًا  كونفو�ضيو�س  بني  وما  �ضنني،  ب�ضبع  ال�ضني  و�ضويل 
وماو حديثًا قامت ح�ضارة ال�ضني التي ي�ضهد لها التاريخ، 
و�ضدقت مقولة ماو اخلالدة: �ضوف نخلق ح�ضارة تهتز لها 

الأمم من حولنا.

دع�وة  وهي  النهار،  و�ضوح  وا�ضحة  الكتاب  يف  ور�ضالتي 
الآخر  مع  والتاآلف  التناغم  من  ج�و  وخلق  وال�ضالم  للحب 
من خالل اللغة، ودع�وة لكل من يتعلم لغة اأجنبية اأن يتعامل 
مع �ضعبها عن قرب، واأن يكون منفتحًا على معرفة عاداتهم 
ويجتهد  حياتهم،  دقائق  ويتعلم  وطباعهم،  وتقاليدهم 
الإيجابيني  والتاأثري  واحل��وار  التقارب  من  مزيد  لرت�ضيخ 
لبناء ج�ضر للتوا�ضل بني ال�ضعوب، حتى تزول الوح�ضة ويعم 
بها  تنعم  حقيقة  التفاهم  لغة  وت�ضبح  وال��وئ��ام،  ال�ضالم 

الإن�ضانية. 

ثقافتنا  لنقل  ج����اد  عربي  م�ض���روع  اإىل  نحتاج  مازلنا 
ننقل  اأن  ن�ضتطيع  ولن  املختلفة،  العامل  لغات  اإىل  العربية 
ن��رى  ول��ن  الرتجمات،  خ������الل  من  اإل  لالآخ��ر  ثقافتنا 
خالل  م��ن  اإل  العاملية  اخلريطة  على  العربي��ة  ثقافتنا 
ال��رتج��م��ات، ول���ول ال��رتج��م��ات مل��ا ع��رف ال��ع��امل الأدي���ب 
امل�ضري جنيب حمفوظ الذي نال جائ�����زة نوبل لالآداب يف 
عام 1988م، ول الروائي ال�ضيني موي�ان الذي فاز بجائزة 

نوبل لالآداب يف عام 2012م.

تعلم لغة وابِن ج�شرًا من املحبة وال�شالم.
بقلم: همت ال�ش�ني

همت ال�ش��ني
ال�ضيني. ال�ضاأن  يف  وباحثة  كاتبة  	•

من مواليد حمافظة ال�ضرقية  بجمهورية م�ضر العربية  	•
1963م.

عمل���ت �ضف���رية للنوايا احل�ضنة من قب���ل مركز ال�ضالم  	•
ال���دويل يف فرباي���ر 2016م ع���ن دوره���ا يف ن�ض���ر الوعي 

الثقايف وتوطيد ال�ضداقة بني العرب وال�ضني.
در�ض���ت اللغ���ة ال�ضين���ة يف كلية الأل�ض���ن، بجامعة عني  	•

�ضم�س، بالقاهرة.
در�ضت اللغة والأدب ال�ضيني يف جامعة اللغات والثقافة  	•

يف بكني، بجمهورية ال�ضني ال�ضعبية 1983-1984م.
والأدب  اللغ���ة  يف  املاج�ضت���ري  متهي���دي  عل���ى  ح�ضل���ت  	•

ال�ضيني عام 1986م.
ع�ضو يف جمعية ال�ضداقة امل�ضرية ال�ضينية بالقاهرة. 	•
عمل���ت مديرة معه���د كونفو�ضيو�س بجامع���ة دبي بدولة  	•

الإمارات.
�ضاحب���ة ورئي�ض���ة جمل����س اإدارة جمعي���ة حل���م لالإبداع  	•

والتنمية الثقافية.
رئي�ض���ة نادي قراء جمل���ة ال�ضني اليوم بدولة الإمارات  	•

العربية املتحدة.
االإ�شدارات:

2009م. رحالت،  ال�ضني(،  )ع�ضق  كتاب  	•
2012م. تدوين،  ال�ضطر(،  اأول  ومن  )نقطة  كتاب  	•

2014م. ق�ض�ضية،  جمموعة  املاغنوليا(،  )عطر  كتاب  	•
الكتاب اجلماعي )خيوط ال�ضم�س(، �ضدر عن دار ليان  	•

للن�ضر والتوزيع. 



متحف العقيلي
اآل مانع الُعقيلي،  وقد جلب  �ُضِيّد البيت يف العام 1923 م، يف منطقة الّرا�س يف ديرة، وترجع ملكيته لل�ضاعر مبارك بن حمد بن مبارك 
البناوؤون  اأولئك  اأ�ضفى  وقد  البيت،  لبناء هذا  العربية  �ضرق اجلزيرة  الأح�ضاء من  املهرة من منطقة  البنائني  العقيلي جمموعة من  ال�ّضاعر 
زخارف معمارّية فنّية وكتابّية ارتقت باجلانب اجلمايل للبيت، واأك�ضبته قيمته ال�ّتاريخّية الفريدة، ويتكون البيت من دورين تتوزع فيهما الغرف 

حول ِفناء "حو�س" داخلّي، وقد بني من احلجر املرجاين، واجل�س، وخ�ضب ال�ضندل، وخ�ضب ال�ضاج، و�ضعف وجذوع النخل، ومادة ال�ضاروج.
يتكون املتحف من ت�ضعة اأجنحة اأ�ضا�ضية هي حياة العقيلي، و�ضعره الف�ضيح، و�ضعره النبطي، ومرا�ضالته، وحياته الثقافية والجتماعية، 
وخمطوطاته، وجمل�ضه، وترميم البيت، وموؤلفات عن ال�ضاعر. كما يحتوي على جمموعة قيمة من الوثائق، واملرا�ضالت، وو�ضاياه، والدواوين 
الأ�ضلية لل�ضاعر، منها ما هو بخط يده. بالإ�ضافة اإىل جمموعة ثمينة من املقتنيات، والأدوات ال�ضخ�ضية لل�ضاعر، والأثاث والأدوات املنزلية 

التي تعترب قطعًا اأثرية متثل حقبة من الربع الأخري للقرن التا�ضع ع�ضر حتى الن�ضف الأول من القرن الع�ضرين يف املنطقة.
www.dm.gov.ae :للمزيد : انظر موقع بلدية دبي
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عام  بديرة  الراأ�س  مبنطقة  بيتا  لنف�ضه  بنى   ، بدبي  ا�ضتقر  اأن  بعد 
1347ه� وجعل منه جمل�ضا يرتاده اأهل الفكر والعلم والأدب، منهم:

بن  اأحمد  بن  وحممد  را�ضد  بن  بطي  وال�ضيخ  را�ضد  بن  مانع  ال�ضيخ 
دملوك، والأ�ضتاذ عبد اهلل ال�ضانع)من اأدباء الكويت(، وعبيد بن رحمه 
املطوع،  �ضالح  بن  اهلل  عبد  وامل���وؤرخ  ربيعة،  بن  �ضعد  وال�ضيخ  ال��ب��دور، 

وغريهم. وما زال البيت قائما وقد جرى حتويله اإىل متحف للزائرين.
من  ثالثة  وعا�ضر  عاما،  خم�ضني  من  اأك��رث  دب��ي  يف  العقيلي  عا�س 

حكامها، وهم:
ال�ضيخ مكتوم بن ح�ضر اآل مكتوم، )حكم من 1894 اإىل 1906م(.

ال�ضيخ بطي بن �ضهيل اآل مكتوم، )حكم من 1906اإىل 1912م(.
ال�ضيخ �ضعيد بن مكتوم اآل مكتوم، )حكم من 1912اإىل 1958م(.

موؤلفاته:
�ضعر  من  النبطي  )الق�ضم  والندمي،  املدامة  عن  الغرمي  كفاية  ديوان   -

العقيلي(.
- ديوان كفاية املرام لأهل الغرام، )الق�ضم الف�ضيح من �ضعر العقيلي(.

- وهناك بع�س الوثائق واملخطوطات التي مازالت مل تطبع.
موؤلفات عن العقيلي يف مكتبة املركز:

 - ديوان كفاية الغرمي عن املدامة والندمي، جمع وتقدمي بالل البدور، 
ن�ضر لأول مرة �ضنة 1995م، اعتمد فيه على خمطوطة بخط الأ�ضتاذ 
�ضنة 1358 ه�/ 1940م.  ن�ضخت  بن حافظ  الرحمن  بن عبد  حممد 
ومواقفه،  وحياته  ون�ضاأته،  ومولده  ون�ضبه  ال�ضاعر  عن  فيه  وحت��دث 
واأغرا�ضه  الأدبية،  واآث��اره  ال�ضاعر،  فيها  ورد  التي  الأدبية  وامل�ضادر 

ال�ضعرية.
بن  خلفان  جمال  وتعليق  تقدمي  والندمي،  املدامة  عن  الغرمي  كفاية   -

حويرب املهريي، ن�ضر �ضنة 1997م.
والندمي،  املدامة  عن  الغرمي  كفاية  ويليه  الغرام  لأه��ل  امل��رام  كفاية   -
�ضنة  ون�ضر  زرعة،  اآل  الرحمن  بن عبد  بن حمد  نا�ضر  ون�ضر  حتقيق 

.1998/1419
- امللتقى الثاين لل�ضعر ال�ضعبي تخليدًا لذكرى مبارك بن حمد العقيلي 

يف بيت ال�ضيخ �ضعيد اآل مكتوم خالل مهرجان دبي للت�ضوق 2002م.

غاية  العقيلي  دي��وان   -
الغرام،  امل��رام لأه��ل 
بالل  وحتقيق  جمع 
د.  ومراجعة  البدور، 
ح�ضام النعيمي، وهو 
يجمع  الذي  الديوان 
����ض���ع���ره ال��ف�����ض��ي��ح. 

وطبع �ضنة 2011م.
بن  م��ب��ارك  ال�ضاعر   -

اإع��داد  العقيلي،  حمد 
اإبراهيم الها�ضمي، ن�ضر �ضنة 2012م.

: الأح�ضاء 1293ه� - 1875م، دبي  - ال�ضاعر مبارك بن حمد العقيلي 
1374ه� - 1956 م : املبتدى واملنتهى، مقال من�ضور �ضنة 1994م.

- مبارك بن حمد العقيلي تفوق على معا�ضريه بعذوبة �ضعره و ر�ضانة 
حكمته، مقال من�ضور �ضنة 2000م.

تويف رحمه اهلل تعاىل �ضنة 1954م.
من �شعره الف�شيح:

���َت ل���ن���ا ِب����ِه ���َم���حمْ ����ش���األ���ن���اك ���ش��ي��ئ��ا ل����و ����شَ
�����ك ����ش���ح���ي���ُح ع���ل���م���ن���ا ب����������اأّن ال������������ُوّد م�����نمْ

��������ًل َل������ُه ب��ه َت�������وُد ع���ل���ى م����ن ل��ي�����س اأهمْ
واأن���������������ت ب��������ه ل����ل����م���������ش����ت����ح����ق �����ش����ح����ي����ُح

َ����ه ���������ل����� �������َن�������ُع احل��������قَّ اأهمْ ب����������اأّي دل�����ي�����ٍل َتمْ
وُت�����ب�����ي�����ُح �������ٍة  ِخ���������������شّ ذا  ���������ن���������ُح���������ُه  وَتمْ

من �شعره النبطي:
روح ي������ا  امل�����ح�����ّب�����ني  ������ش�����وف  ع����ل����ى  اآٍه 

ل���ي���ت ال����ّن����وى ي�����دين وت���ل���ت���م الأ����ش���ب���اح
وي�������ش���ل���ى ح���زي���ن دوب������ه ال����ه����ّم وال���ن���وح

اب����ق����رب م��ن��ه��و ����ش���اك���ن ال���ق���ل���ب ي���رت���اح
اإن�������ت ب����ف����رح واأن��������ا م����ع ال����ه����م م���ط���روح

����ش���ه���ران ح��ت��ى ال�����ش��ب��ح ب���ال���ن���ور ي�����ش��اح

الشاعر مبارك بن حمد العقيلي
ولد يف االأح�شاء باململكة العربية ال�شعودية �شنة 1293 ه� على االأرجح، ون�شاأ يتيم االأب، فقد تويف والده يف 

ُعمان، فكفله ال�شيخ اإبراهيم اآل مبارك اأحد �شيوخ اآل مبارك باالأح�شاء، وهم من اأهل بيت علم ودين. 

من مقتنيات متحف العقيلي
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