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نسخ لصق مسخ !

م يف �مل�سابقات �لتي ت�سجع على كتابة  يف حديث ح�ل �لبحث �لعلمي وما ُيقدَّ
�لأبحاث و�سعنا على طاولة �حل��ر �أ�سئلة كثرية، ونحن ن�ستبعد عددً� من تلكم 
هذ�  لتاأليف  �لكاتب  هذ�  دفع  �لذي  ما   : علمية  – �أبحاثًا  – جمازً�  �مل�سماة 
�لبحث؟ وما �لأدو�ت �لتي ��ستخدمها �أو عرفها للكتابة؟ ومن �أي خلفية علمية 

�أتى؟ وباأي �جتاه بحثي ومنهجي ه� �سائر؟ 
�أما �ل�س�رة �لأوىل   ، ويف مفارقة ب�سيطة ل�س�رتني �ثنتني تت�سح �لإجابات 
فتلك �لتي �خت�سرها حاجي خليفة يف مقدمة كتابه ك�سف �لظن�ن عن �أ�سامي 
�لكتب و�لفن�ن �إذ يق�ل : "ثم �إن �لتاأليف على �سبعة �أق�سام، ل ي�ؤلف عامل عاقل 
�إل فيها وهي: �إما �سيء مل ي�سبق �إليه، فيخرتعه، �أو �سيء ناق�ش يتممه، �أو �سيء 
مغلق ي�سرحه، �أو �سيء ط�يل يخت�سره، دون �أن يخل ب�سيء من معانيه، �أو �سيء 
متفرق يجمعه، �أو �سيء خمتلط يرتبه، �أو �سيء �أخطاأ فيه م�سنفه، في�سلحه".
و�نطالقًا مما ذكره حاجي خليفة تتبني �ل�س�رة �لأوىل، و�لتي يك�ن �ساحبها 
يف حالة بحث د�ئم يف �ملجال �لذي تخ�س�ش فيه، وقر�ء�ت متعمقة ومت���سلة، 
مما يجعل �لباحث �حلقيقي عارفًا بحاجة �ملجال �إىل �أبحاٍث تط�ره وت�سرحه 
وتفيده. وه� حني ياأتي ليكتب ويبد�أ �لتاأليف فه� م�ستح�سر لكل ما قر�أ وعرف 
ي�ست�عب  �أن  �لقارئ  ي�ستطيع  �ملعامل.  و��سحة  نتيجة  �إىل  لي�سل  وقابل  وقارن 
ماذ� �أر�د �لباحث �أن يق�ل يف بحثه وتك�ن نتائجه حافزً� للقادم من بعده ليبد�أ 
بحثًا جديدً� ويبني على ما �سبق. ثم �إن هذ� �لباحث تك�ن م�سكلة بحثه �س�ؤ�ًل 

يلح عليه ط�ياًل وبالبحث يريد �أن يجيب على هذ� �ل�س�ؤ�ل.
�لتي نر�ها يف بع�ش من يقدم بحثًا ليح�سل على  �لثانية فهي  �أما �ل�س�رة 
�أو م�ساركة يف م�ؤمتر  �أو درجة علمية ما،  �سيء ما، كاأن يك�ن بانتظار ترقية، 
�أو غري ذلك. وهنا جتد �لباحث يطلب من �ملكتبة ومن �مل��قع �لإلكرتونية ما 
ي�سبه �لعن��ن �لذي �ختاره �أو �ختري له، ويبد�أ مبا�سرة بن�سخ فهار�ش بع�ش ما 
طلب دون در�ية باأ�سل�ب ومنهج و�سع �خلطة �لعلمية، وهيكل �لبحث، ظانًا �أنه 
�سّهل �لأمر على نف�سه، ثم يبد�أ بعد ذلك با�ستعر��ش ما جاء يف �لكتب ون�سخ ما 
يت�سابه وحمت�ياِت فهر�سه �ملن�س�خ، ول جتد لهذ� �لباحث �أثرً� يف �لبحث �إل �أنك 
جتده يذكر ما قال فالن وما �أ�سار �إليه فالن، دون �أن يذكر ر�أيه ه� يف �لأمر �أو 
�لنتيجة �لتي و�سل �إليها. هذ� �إن كان متقنًا لفن �لن�سخ و�لل�سق ويعرف متامًا 

كيف يهند�ش ويرتب �ملقاطع �لتي ن�سخها. 
ويف بع�ش �حلالت جتد هذ� �لنا�سخ �لال�سق ل يدرك �لر�بط بني �لأ�سياء 
�لتي �أخذها من غريه، ول تفهم ملاذ� جاءت هذه �لفقرة بعد تلك فت�سعر �أنك 
تقر�أ �سيئًا )ل �سيء( وتدرك حينها �أنك �أمام كائن م�سخ. له �أكرث من عني وله 
�أكرث من �أنف و�أف��ه متعددة ور�أ�ش و�حد ل ي�ستطيع �أن يجمع كل تلكم �لأع�ساء 

بطريقة مت�سقة.
فعلينا �إذن �أن نعيد �لنظر يف حياة �لبحث �لعلمي، ونرمم �لعالقة بالكتاب 
�لب�سرية يف  يخدم  ما  لنقدم  �لد�ئم،  بالطالع  �ل�س�ؤ�ل  �أب��ب  ونفتح  و�ملكتبة، 

جمالتها �لعلمية و�لثقافية �ملختلفة.

�شيخة املطريي

زيارة إلى تركيا



جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم

�شارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف املعر�ش الذي اأقيم على هام�ش جائزة الكويت الدولية 
 13 الأربعاء  يوم  انطلقت  التي  ال�شابعة  دورتها  يف  تالوته،  وجتويد  وقراءاته  الكرمي  القراآن  حلفظ 
ال�شباح،  اجلابر  الأحمد  �شباح  ال�شيخ  الكويت  دولة  اأمري  ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت   ،2016 اإبريل 
وافتتحها معايل النائب الأول لرئي�ش جمل�ش الوزراء ال�شيخ �شباح اخلالد احلمد ال�شباح، يرافقه وزير 

العدل والأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية معايل يعقوب عبد املح�شن ال�شانع.
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مخطوطات ومصاحف المركز
تشارك في جائزة الكويت الدولية للقرآن الكريم

من  بت�جيهات  �جلائزة  يف  �لأوىل  �مل�ساركة  هذه  تاأتي 
عليها.  �لقائمني  دع�ة  لتلبية  �ملركز  رئي�ش  �ملاجد  جمعة 
يف  و�مل�ساركني  �لك�يت،  يف  �جلمه�ر  تعريف  �إىل  وتهدف 
جمعة  مركز  بــدور  �لعامل  دول  من  �لعديد  من  �مل�سابقة 
�ملاجد يف �ملحافظة على �ملخط�طات و�لرت�ث �لإ�سالمي، 

و�لتي من �أهمها خمط�طات �لقر�آن �لكرمي وعل�مه.
ويف حفل �لفتتاح قامت �لأ�ستاذة �سيخة �ملطريي، رئي�ش 
ق�سم �لثقافة �ل�طنية باملركز، بتقدمي ن�سخة خمط�طة من 
�لأول  �لنائب  �إىل معايل  �لــد�ين،  لأبي عمرو  �ملقنع  كتاب 
لرئي�ش جمل�ش �ل�زر�ء �ل�سيخ �سباح �خلالد �ل�سباح، وهي 
جاء  كما  مب�سر،  كانت  �لتي  �لن�سخ  جلميع  �لأم  �لن�سخة 
على ظهر �لن�سخة �لتي نقلت منها و�ملقروءة على �مل�ؤلف، 
�ل�سر�ئي �سنة 801 هـ.  كما  �سليمان  �إبر�هيم بن  ن�سخها 
قامت �ملطريي بعقد لقاء�ت مع بع�ش �لقن��ت �لف�سائية 

للتعريف مب�ساركة �ملركز ومقتنياته.
م�شاركة املركز:

جاءت م�ساركة �ملركز على ثالثة �أق�سام:
الأول:  عر�ش �ملركز جمم�عة من �مل�ساحف �لتي تع�د 
وحكاية.  ق�سة  منها  م�سحف  ولكل  �ل�سنني،  مئات  �إىل 
فمنها على �سبيل �ملثال م�سحف كتبه بيده علي بن عثمان، 
�ملقد�ش،  بيت  على  ووقفه  745هـــ،  �سنة  �ملغرب  �سلطان 
وم�سحف كتبه حفيد حممد �لفاحت، �لأمري ق�رق�ت حممد 
�مل�سحف  من  وقطعة  910هــــ،   �سنة  �لثاين  بايزيد  �بــن 
�أخرى  وقطعة  �لقدمي(،  )�لك�يف  باخلط �حلجازي  كتبت 

كتبت باخلط �ملغربي، ومن �مل�ساحف �أي�سا م�سحف طبع 
�ملدين،  نافع  �لإمام  ور�ش عن  برو�ية  بنيجرييا،  ك�نا،  يف 

ويتميز بخطه �لتمبكتي، وي�سمى �أي�سا باخلط �ل�س�د�ين.
الثاين: جمم�عة من خمط�طات عل�م �لقر�آن �لكرمي، 
ر�سم  ويف  �لن�سر،  وطيبة  �ل�ساطبية  مثل  ــقــر�ء�ت  �ل يف 

م�سحف ق�رق�ت

من معرو�شات املركز م�شحف بخط 
�شلطان املغرب اأبي احل�شن علي 

ابن عثمان، وم�شحف بخط حفيد 
حممد الفاحت الأمري قورقوت
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كما جرى  ــد�ء.  ــت و�لب و�لــ�قــ�ف  �آيــاتــه  وعــدد  �مل�سحف، 
عر�ش خمط�ط �سرح ق�سيدة �أبي مز�حم �خلاقاين لأبي 

نِّف يف علم �لتج�يد. عمرو �لد�ين، وهي من �أول ما �سُ
ال���ث���ال���ث: عــر�ــش �ملـــركـــز جمــمــ�عــة مـــن �إ�ـــســـد�ر�تـــه 
و�لبتد�ء  �ل�قف  كتاب  مثل  �لقر�آن  عل�م  يف  �ملتخ�س�سة 
�لإيجاز يف معرفة ما  �ل�سرير، وكتاب  �لك�يف  لأبي جعفر 
يف �لقر�آن من من�س�خ ونا�سخ ملحمد بن بركات �مل�سري، 
�إ�سد�ر�ته  �آخــر  �ملركز  عر�ش  كما  520هـــ،  �سنة  �ملت�فى 
�لغني بن �ساكر بن حممد  لعبد  ـَرْيـن  �لّنـيِّ وه� كتاب �سنا 

�ل�ساد�ت، �ملت�فى �سنة 1265هـ.
وقد لقى جناح �ملركز �إقباًل لفتًا، حيث �حت�سد �لعديد 
لــالطــالع على  ـــزو�ر  �ل ومــن  �جلــائــزة  �مل�ساركني يف  مــن 
خمط�طات �ملركز و�لتعرف على تفا�سيلها و�لتقاط �س�ر 

لها.
من زوار جناح املركز:

خالل �أيام �مل�سابقة �لتي ��ستمرت حتى 20 �إبريل 2016 
زيــارة  منها  �ل�سخ�سيات،  من  �لعديد  �ملركز  جناح  ز�ر 
�لدكت�ر  �ل�سيخ  ف�سيلة  �حلــر�م  �مل�سجد  وخطيب  �إمــام 
علي بن عبد �لرحمن �حلذيفي، و�ل�سيخ �لعالمة �لدكت�ر 

وجمم�عة  �لتحكيم،  جلنة  و�أع�ساء  حميت�،  �لهادي  عبد 
طلبة  من  وفــ�د  �أي�سا  �ملركز  جناح  وز�ر  �ملت�سابقني.  من 
على  للتعرف  ر�ئعة  فر�سة  فيه  وجــدو�  �لذين  �ملــد�ر�ــش، 
على  تكتب  كانت  �لتي  �لقدمية  و�مل�ساحف  �ملخط�طات 

�لقدمية،  �خلط�ط  على  �لتعرف  �إىل  بالإ�سافة  �جلل�د، 
و�لتنقيط �لذي و�سعه �أب� �لأ�س�د �لدوؤيل.

و�ل�س�ؤون  �لأوقــاف  وز�رة  وكيل  قام  �مل�سابقة  ختام  ويف 
عمادي  �أ�سد  فريد  �ملهند�ش  �لك�يت  بدولة  �لإ�سالمية 
بتكرمي �ملركز على م�ساركته �لفاعلة، و�أ�ساد بجه�د �ل�سيد 
�مل�ست�ى  على  �ملخط�ط  �لــرت�ث  حفظ  يف  �ملاجد  جمعة 
�لعاملي، �لذي كان له �لأثر �لكبري يف �ل�سمعة �لطيبة �لتي 

يحظى بها مركز جمعة �ملاجد.
ت�سلم �لتكرمي با�سل حممد رئي�ش �سعبة �لإعالم باملركز.

وكيل وز�رة �لأوقاف يكرم �ملركز

د.عبد �لهادي حميت� يزور جناح �ملركز

 ف�سيلة �ل�سيخ �لدكت�ر �حلذيفي 
يطلع على م�سحف من خمط�طات �ملركز
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افتتح �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو املجل�ش الأعلى حاكم ال�شارقة، رئي�ش 
تاريخنا وتراثنا(،  ذاكرة  القا�شمية )هويتنا يف  للجامعة  الأول  الدويل  املوؤمتر  فعاليات  القا�شمية،  اجلامعة 

وذلك يوم اخلمي�ش 7 اإبريل 2016 يف م�شرح اجلامعة القا�شمية بال�شارقة.

مركز جمعة الماجد يشارك في مؤتمر
هويتنا في ذاكرة تاريخنا وتراثنا

هذ�  يف  ــرت�ث  و�ل للثقافة  �ملاجد  جمعة  مركز  �سارك  وقــد 
�فتتحه  للمخط�طات  معر�ش  تنظيم  خــالل  مــن  �حلـــدث 
من  على جمم�عة  فيه  و�طلع  �ل�سارقة،  �ل�سم� حاكم  �ساحب 
�ملخط�طات �ملهمة �لإ�سالمية و�لعربية يف �لرت�ث �لإ�سالمي، 
من  منــاذج  �إىل  بالإ�سافة  �لأ�سيلة،  �لعربية  �لكتب  و�أمهات 
عمليات  وي�ستخدم يف  �ملركز  ي�سنع يف  �لذي  �لطبيعي  �ل�رق 
�ملر�كز  �أهــم  �أحــد  �ملاجد  جمعة  مركز  يعد  حيث  �لرتميم، 
مناذج  �ملعر�ش  ت�سمن  كما  �ملخط�طات.  ترميم  يف  �لعاملية 

ويف  و�لتاريخية  و�جلغر�فية  و�لعلمية  �لأدبية  للمخط�طات 
�لكيمياء وعلم �لفلك.

و�سارك �ملركز يف �أعمال �مل�ؤمتر من خالل ما يلي:
�ل�طنية  �لثقافة  ق�سم  رئي�ش  �ملــطــريي  �سيخة  �أد�رت   -

�جلل�سة �لأوىل.
- قدم �لدكت�ر عز �لدين بن زغيبة، رئي�ش ق�سم �لدر��سات 
و�لن�سر ورقة عمل تناول فيها �لرت�ث �لإ�سالمي �ملخط�ط يف 
�لهند وجه�د مركز جمعة �ملاجد يف �حلفاظ عليه و�لعناية به. 

�ساحب �ل�سم� حاكم �ل�سارقة يفتتح معر�ش �ملخط�طات

�مل�سارك�ن يف �مل�ؤمتر د. عز �لدين بن زغيبة يت�سلم تكرمي �ملركز
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زيارة إلى تركيا

بتوجيه من �شعادة جمعة املاجد رئي�ش مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، قام الدكتور حممد كامل جاد، 
املدير العام للمركز بجولة مو�شعة يف الفرتة من 7 اإىل 18 مايو 2016، زار خاللها عددًا من املكتبات واملوؤ�ش�شات 
الثقافية يف تركيا بهدف توثيق عرى التعاون الثقايف بني املركز وتلك املوؤ�ش�شات، وتبادل اخلربات خا�شة يف 

جمال املخطوطات واملطبوعات القدمية.

بهدف توثيق التعاون الثقافي
مركز جمعة الماجد يزور المكتبات التركية

 )ISAM( �لإ�سالمية  �لبح�ث  مركز  بزيارة  �جل�لة  بد�أت  وقد 
تال  ثم  �لعامرة،  ومكتبته  برتكيا  �لدينية  �ل�س�ؤون  لرئا�سة  �لتابع 
�لفاحت،  ومكتبة  ك�بريلي،  ملكتبة  �لأ�سلية  �ملــقــر�ت  زيـــارة  ذلــك 
ومكتبة �آيا �س�فيا، ومكتبة �ل�سلطان �أحمد. كما ز�ر �ملكتبة �ملجمعة 
بال�سليمانية، و�ملكتبة �لبلدية باإ�سطنب�ل، ومكتبة مدينة قي�سري، 

وعددً� من �ملكتبات �خلا�سة يف مدينة �إ�سطنب�ل و�س��حيها.
�طلع د. حممد كامل على �آليات �لعمل يف تلك �ملكتبات، خا�سة 
�لقائمني  مع  وبحث  و�لت�س�ير،  و�لرتميم،  �لفهر�سة،  جمالت  يف 
�مل�ؤ�س�سات  وتلك  �ملركز  �لثقايف بني  و�لتعاون  �ل�سر�كة  �ُسبل  عليها 

يف �ملجالت �ملذك�رة. 
 )ISAM( �لإ�سالمية  �لبح�ث  مركز  �أهــدى  �لزيارة  نهاية  ويف 

و�ملكتبة �ل�سليمانية �إ�سد�ر�تهما �إىل مركز جمعة �ملاجد.  
وقد قام د. حممد كامل خالل هذه �جل�لة يف �ملكتبات �لرتكية 
و�أن�سطته  �ملاجد  جمعة  مبركز  فيهما  ف  عــرَّ حما�سرتني  بتقدمي 
تلك  على  �لقائمني  و�سكر  �لإن�ساين،  ــرت�ث  �ل حفظ  يف  وجــهــ�ده 

�ملكتبات على ح�سن �ل�ستقبال وعلى تعاونهم �ملثمر.
�سعادة  بــد�أه  �لــذي  �لثقايف  للتعاون  �متد�د�  �لزيارة  هذه  تاأتي 
�أثمر  وقد  �لت�سعينيات،  يف  �ملركز  �إن�ساء  بد�ية  منذ  �ملاجد  جمعة 
جرى  �لتي  ق�نية  مكتبة  مع  �لأوىل  �تفاقيتني:  ت�قيع  �لتعاون  هذ� 
للرتميم يف  �إن�ساء معمل  ثمر�تها  وكان من  �سنة 2007م،  ت�قيعها 
مكت�م،  �آل  ر��سد  بن  حممد  بن  ماجد  �ل�سيخ  �سم�  �فتتحه  ق�نية 
و�لتفاقية �لثانية مع �ملكتبة �ل�طنية وجرى ت�قيعها �سنة 2010م. 
كما �سارك �لعديد من �ملتدربني من تركيا يف دور�ت �لرتميم �لتي 
�ملتبادلة  �لدورية  �لزيار�ت  �إىل  بالإ�سافة  ينظمها �ملركز يف دبي، 

بني �ملركز و�مل�ؤ�س�سات �لثقافية �لرتكية. 
من �ملكتبات �لرتكية �لتي جرت زيارتها:
مركز البحوث الإ�شالمية )اإي�شام(:

�لرتكي  �لديانة  ل�قف  �لتابع  �لإ�سالمية  �لبح�ث  مركُز  �أن�سئ 
�أ�سهر �ملر�كز �لإ�سالمية يف تركيا، ويعرف  �سنة 1993 ، وه� من 
�ش بهدف �لقيام ببحث �لرت�ث  �خت�سارً� با�سم )ISAM(، وقد �أُ�سِّ
�لعلمية،  �ملنهجية  م�ستخدًما  �لإ�سالمي  للعامل  �لتاريخي  �لعلمي 
و�مل�ساهمة يف تن�سئة �لباحثني يف جمال �لعل�م �لإ�سالمية، وتهيئة 
ودعم  �لعلمية،  �لجتماعات  وتنظيم  و�لت�ثيق،  �ملكتبة  �إمكانات 
ر�أ�سها  وعلى  �لعلمية  �لأعــمــال  بن�سر  و�لقيام  �لبحث،  م�ساريع 

�مل��س�عة �لإ�سالمية، �لتي بد�أ �لإعد�د لن�سرها قبل تاأ�سي�ش �ملركز، 
و�إ�سد�ر �ملجالت �لعلمية. 

املكتبة ال�شليمانية:
وقد  �ل�سليمانية،  بجامع  ملحقة  �إ�سطنب�ل  يف  تقع  مكتبة  هي 
�أن�سئت يف عام 1927. وحت�ى خمط�طات 117 مكتبة، حيث ُنقلت 
�مل�ساجد  يف  حمف�ظة  كانت  �لتي  �ملخط�طات  جمم�عات  �إليها 
ب �لقدمية، وغريها من �لأماكن  َ و�ملد�ر�ش و�ملجامع و�لتكايا و�لرترُّ
يف �أنحاء �إ�ستانب�ل �ملختلفة، ومن مدن وبلد�ت وقرى خارج مدينة 
�لفاحت،  حممد  �ل�سلطان  م�سجد  خمط�طات  مثل  �إ�سطنب�ل، 

وخمط�طات مكتبة م�سجد �آيا �س�فيا. 
مكتبة كوبريلي:

مكتبة ك�برول�، �أو ك�بريلي، هي مكتبة تقع يف �سارع دي��ن �أوغل� 
باإ�سطنب�ل.  �أون�  �أمني  يف  �لثاين  حمم�د  �ل�سلطان  �سريح  مقابل 
�أ�س�سها فا�سل �أحمد با�سا �بن �ل�سدر �لأعظم حممد با�سا ك�برول� 
م�سطفى  فا�سل  ز�ده  ك�برول�  و�أكــمــل  و�لـــده.  و�سية  على  بناًء 
كتاب    3000 من  �أكرث  �ملكتبة  وحت�ي  م.   1678 عام  �ملكتبة  بناء 
خمط�ط، و1500 كتاب مطب�ع، بالرتكية و�لعربية و�لفار�سية. وقد 
�لعربية �سنة  باللغة  �ملكتبة يف ثالثة جملد�ت  ُطبعت فهار�ش هذه 

1406 هـ/ 1986 م، �أعدها رم�سان �س�سن.
ومن �جلدير بالذكر �أن �ملكتبات �لتابعة ل�ز�رة �لثقافة �لرتكية 
�أكرث من 1400 مكتبة، حت�ي �أكرث 246 �ألف خمط�ط، منها �أكرث 
غري  �خلا�سة  و�ملكتبات  �لعربية،  �ملخط�طات  من  �ألف   190 من 
 100 من  باأكرث  خمط�طاتها  جمم�ع  وتقدر   ،� جدًّ كثرية  �مل�سجلة 

�ألف خمط�ط.

 من �ليمني د.حممد كامل مع حممد �سعاد مرد �أغل� ، 
ISAM ملدير �لعام �مل�ساعد ملركز �لبح�ث �لإ�سالمية�
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أوراق عمل تناقش دور مركز جمعة الماجد 
في المؤتمر الدولي األول للمخطوطات والوثائق 

التاريخية في ماليزيا

�سعـــى �مل�ؤمتر �إىل حتقيق جملة �أهد�ف مـــن �أبرزها: �لتعريف 
باملخط�طـــات �لنفي�ســـة وخز�نـــات �ل�ثائـــق �لتاريخيـــة �ملهمـــة، 
وت�سليـــط �ل�س�ء على �أهمية دعم جهـــ�د �أر�سفة ودر��سة وحتقيق 
�ملخط�طـــات و�ل�ثائـــق �لتاريخيـــة �ملهمـــة، لبنـــاء منـــط معريف 
معا�ســـر ي�ستفيد من درو�ش �ملا�سي وجتاربـــه يف جميع �مليادين. 
و�لطـــالع علـــى �لتجـــارب و�جلهـــ�د �ل�سابقة يف جمـــال حتقيق 
ودر��سة و�أر�سفـــة �ملخط�طات و�ل�ثائـــق �لتاريخية لالإفادة منها 
يف �مل�ساريع �لقادمة، بالإ�سافة �إىل �إيجاد فر�ش حقيقية للتعاون 

بني �ملهتمني يف جمال �ملخط�طات و�ل�ثائق �لتاريخية.
ناق�ـــش �مل�ؤمتر 140 ورقة عمل، و�سارك فيه باحث�ن من �لعديد 
مـــن �لدول باأبحاث مقدمة باللغـــة �لإجنليزية، و�ملاليزية، و�للغة 

�لعربية، ود�رت �أور�ق �لعمل �ملقدمة ح�ل �ثنى ع�سر حم�رً�.
املقدم���ة  الأبح���اث  ب���ن  وم���ن 
ورقت���ان حول مرك���ز جمعة املاجد 
للثقاف���ة وال���راث: �ل�رقة �لأوىل 
املاج���د  جمع���ة  )مرك���ز  بعنـــ��ن 
املخطوط���ات(،  اإحي���اء  يف  ودوره 
�ساكـــر  و�ســـام  �لدكتـــ�ر  وقدمهـــا 
ق�ســـم  رئي�ـــش  �لـــدوري،  جميـــد 
�ل�سريعة يف كليـــة �لقان�ن بجامعة 
�لعلـــ�م �حلديثـــة يف دبـــي، وتناول 
يف مقدمتهـــا نبـــذة حـــ�ل م�ؤ�س�ش 
�ملركز �ل�سيد جمعة �ملاجد، ونبذة 
حـــ�ل مركز جمعة �ملاجـــد للثقافة 
و�لـــرت�ث، وركـــز علـــى دور �ملركز 
يف �إحياء �ملخط�طات، حيث تناول 

يف هـــذ� �جلانب �لتعريـــف بق�سم �ملخط�طـــات و�ُسعبه، ومر�حل 
ترميـــم ومعاجلـــة �ملخط�طات، و�لإجنـــاز�ت �لتـــي حققها ق�سم 

�ملخط�طات.
و�أما �ل�رقة �لثانية فكانت بعن��ن )جتربة مركز جمعة املاجد 
للثقاف���ة وال���راث بدب���ي يف خدم���ة املخطوط���ات :املوا�صف���ات 
والو�ص���ائل(، وقدمهـــا �لأ�ستاذ عبد �لرحيـــم ب�قطة، من جامعة 
�لأمـــري عبد �لقـــادر للعلـــ�م �لإ�سالمية يف ق�سنطينـــة باجلز�ئر. 
وتنـــاول ب�قطـــة يف هـــذه �ل�رقة �لتعريـــف مبركز جمعـــة �ملاجد 

ور�سالته و�أهد�فه، و�ل�حد�ت �لعاملة فيه و�خلدمات �لتي يقدمها. 
ثـــم عّرف بق�ســـم �حلفظ و�ملعاجلة و�لرتميـــم و�ل�سعب �ملندرجة 
حتتـــه، مثل �سعبة ترميم �ملخط�طات، و�سعبة ترميم �ملطب�عات، 
و�سعبـــة �لتجليد، و�سعبة ��ستخـــر�ج �لأليـــاف �ل�سيلل�زية �لنقية. 
كما ذكر �لأن�سطـــة و�لفعاليات و�لـــدور�ت �لتدريبية �لتي �سارك 
فيهـــا �ملركز د�خل دولـــة �لإمـــار�ت �لعربية �ملتحـــدة وخارجها. 
وقـــد بني �لباحـــث �لأق�سام �لأخرى �مل�جـــ�دة يف �ملركز. ثم عقد 
مقاربة بـــني جتربة مركز جمعة �ملاجـــد للثقافة و�لرت�ث يف دبي 
ومر�كز �ملخط�طـــات يف �جلز�ئر، كاملكتبة �لعربية بجامع �لباي 
يف عنابـــة، ومكتبة مدينة بجايـــة، ومكتبات ق�سنطينـــة وتلم�سان 
و�ملكتبـــة �ل�طنية بالعا�سمة �جلز�ئرية ومكتبة �جلامع �لكبري يف 
�جلز�ئر �لعا�سمة ومكتبات �لزو�يا خا�سة يف �جلن�ب �جلز�ئري 
كاأدر�ر، وغرد�يـــة، وب�سكـــرة، وب�سار. وقد �سمـــن �لباحث ورقته 
مالحـــق فيهـــا �لعديد من �ل�ســـ�ر و�جلد�ول �لتـــي ت��سح ن�ساط 

مركز جمعة �ملاجد وجه�ده يف خدمة �لرت�ث.
ومـــن �جلدير بالذكـــر �أن �لكثري من �لدر��ســـات ت�سري �إىل �أن 
جميع ما �سبق من جه�د فردية م�ؤ�س�سية لدر��سة وحتقيق و�أر�سفة 
�ملخط�طـــات مل يغط ما ن�سبتـــه 10% من هذه �لرثوة �لهائلة �لتي 
�أُهـــدَر �لكثرُي منها ب�سبب جهـــل �لبع�ش باأهميـــة وكيفية حفظها 

و�لإفادة منها. 
مـــن �أجل ذلـــك كان من �أهـــد�ف مركز جمعة �ملاجـــد للثقافة 
و�لـــرت�ث �ل�سعي �إىل جمـــع �أوعية �لرت�ث �لإن�ســـاين، و�لعناية به 

وتي�سري �سبل �ل��س�ل �إليه.

انعق��د يف كلية درا�ش��ات القراآن وال�شنة بجامعة العلوم الإ�شالمية املاليزي��ة )املوؤمتر الدويل الأول للمخطوطات 
والوثائق التاريخية: ماليزيا 2016( يومي  27-28 اإبريل 2016م.

جامعة �لعل�م �لإ�سالمية �ملاليزية

ناق�ش 
املوؤمتر اأكرث 

من 140 ورقة 
عمل، باللغة 

العربية 
والإجنليزية 

واملاليزية
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�ملتحدة  �لعربية  �لإمــــار�ت  ــة  دول يف   2016 عــام  ي�سهد 
غري  تفاعاًل  ي�سهد  كما  �لــقــر�ءة،  بثقافة  كبري�  �هتماما 
م�سب�ق مع �ملبادر�ت �لعديدة �لتي ت�سجع على جعل �لقر�ءة 
عادة وثقافة و�أ�سل�ب حياة، وعلى ر�أ�ش هذه �ملبادر�ت مبادرة 
"عام �لقر�ءة" �لتي �أطلقها �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان، رئي�ش �لدولة "حفظه �هلل"، ومبادرة "�أمة 
�ساحب  �أطلقهما  �للتان  �لقر�ءة"  "حتدي  ومبادرة  تقر�أ" 
�ل�سم� �ل�سيخ حممد �بن ر��سد �آل مكت�م، نائب رئي�ش �لدولة 
رئي�ش جمل�ش �ل�زر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل". و�ن�سجاما مع 
هذه �ملبادر�ت وبت�جيه من جمعة �ملاجد رئي�ش مركز جمعة 
كتابا  باإهد�ء 28.553  �ملركز  قام  و�لرت�ث  للثقافة  �ملاجد 
�إىل �لعديد من �جلهات �لر�سمية و�جلامعات يف فل�سطني، 

كما يف �جلدول. 
وقد ت��لت ر�سائل �ل�سكر و�لتقدير من تلك �جلهات، حيث 
�لريادي  للدور  �لكبري  تقديرهم  عن  عليها  �لقائم�ن  عرّب 
�لذي يق�م به جمعة �ملاجد يف خدمة �لرت�ث و�لثقافة و�لعلم 
على م�ست�ى �لعامل �لإ�سالمي و�لعربي و�لدويل، كما �سكرو� 
�لثقايف  �لت���سل  ��ستمر�ر هذ�  �إىل  للمركز مبادرته ودع�� 
�ملتميز، حيث كان لهذه �لكتب دور مهم يف �إثر�ء �ملكتبات، 
وم�ساعدة �لطالب على �ل��س�ل �إىل �ملر�جع و�مل�سادر �لتي 

يحتاج�نها يف در��ستهم.

�أهدى مركز جمعة للثقافة و�لرت�ث �إىل مركز دبي �لثقايف مل�سلمي كري�ل 200 كتاب و62 م�سحفًا، وذلك �سمن م�ساهمة مركز 
جمعة �ملاجد يف �حلملة �لرم�سانية �لتي نظمها مركز دبي �لثقايف مل�سلمي كري�ل. حيث �أقيم �إفطار جماعي ي�م �لثالثاء 21 ي�ني� 

2016ح�سره �ملئات، وجرى فيه ت�زيع خم�سة �آلف كتاب على �حل�س�ر، مت جمعها من �لعديد من �مل�ؤ�س�سات.

مركز جمعة الماجد يهدي مكتبات فلسطين آالف الكتب

مركز جمعة الماجد يهدي مركز دبي الثقافي لمسلمي كيراال 200 كتاب

عدد الن�صخاملدينةاجلهةالرقم

750�لقد�شجامعة �لقد�ش1
1150�خلليلجامعة �خلليل2
451�خلليلجامعة ب�ليتكنك فل�سطني3
1175�خلليلكلية �لدع�ة �لإ�سالمية 4
400نابل�شجامعة �لنجاح �ل�طنية5
2150بيت حلمكلية فل�سطني �لأهلية �جلامعية6
903بيت حلمجامعة بيت حلم7
1500جنني�جلامعة �لعربية �لأمريكية8
10239ر�م �هلل و�لبرية جامعة �لقد�ش �ملفت�حة9

200ر�م �هلل و�لبريةجامعة بريزيت10
2300ط�لكرمجامعة فل�سطني �لتقنية - خ�س�ري11
1883قلقيليةكلية �لدع�ة �لإ�سالمية 12
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ورش عمل

باآخر  �جلمه�ر  تعريف  بهدف  �ل�ر�سة  هذه  �ملركز  ينظم 
من  جزًء�  باتت  �لتي  �لجتماعي  �لت���سل  و�سائل  يف  �مل�ستجد�ت 
حياتنا �لي�مية، كما تهدف �ل�ر�سة �إىل ت��سيح كيفية �ل�ستفادة من 

هذه �ل��سائل يف جمال �لأعمال.
بد�أ �ملدرب بت��سيح �أهم �ملفاهيم و�مل�سطلحات �ملتعلقة ب��سائل 
�ملنا�سبة  �مللف  �ل�سا�سة، و�سيغة  �لت���سل �لجتماعي مثل: ت�س�ير 
�لعام و�خلا�ش،  و�لن�سر  و�لإ�سد�ر،  يتعرف عليها �حلا�س�ب،  �لتي 

وتقنيات �لتعلم عن بعد، وبرجمية )Q&A( لالأ�سئلة و�لأج�بة.
�أد�ة  ثم �نتقل للحديث عن �لأدو�ت �مل�ستخدمة يف �لن�سر، مثل: 
 ،easel.ly �لإنف�جر�فيك  و�أد�ة   ،Twitter Deck ت�يرت  يف  �لن�سر 

.infogr.am و�أد�ة �لر�س�م �لبيانية
وتناول �خلبري عبد �لن�ر �سامي �أوجه �ملقارنة بني و�سائل �لت���سل 
�لجتماعي لختيار �ملن�سة �لأمثل لتلبية �ملتطلبات �لتي ت�ؤدي �إىل 
�ملحت�ى  لإعد�د  �خلا�سة  �لتقنيات  و��ستعر�ش  �ملعرفية.  �لتنمية 
�ملرتبط ب��سائل �لت���سل �لجتماعي و�لنظريات �لأكادميية �لبحتة 
و�إد�رتها  �لجتماعي  �لت���سل  و�سائل  لإطالق  خطة  �إعد�د  يف 
من  كثري  فيها  يقع  �لتي  �ل�سائعة  �لأخطاء  �إىل  و�لتنبيه  وتدعيمها 

�مل�ستخدمني ل��سائل �لت���سل �لجتماعي.
�أو�سح  حيث  �ل�ر�سة،  يف  ن�سيب  �ملعل�مات  تاأمني  ملجال  وكان 
عبد �لن�ر �أن �لبنيان �ملعريف ل بد من حمايته و�سيانته من خالل 
و�لأجهزة  �حل�سابات  حلماية  �ملعل�مات  �أمن  بتقنيات  �لتعريف 

�ملرتبطة ب��سائل �لت���سل �لجتماعي.
�حل�س�ر  �ملدرب  طالب  حيث  عملي  بتطبيق  �ل�ر�سة  وختمت 
باإعد�د حمت�ى ب�سيط يبني كيفية ��ستخد�م �ل�سمائر ) �أنا، �أنتم، 
نحن(، وطرح �لأ�سئلة وعمل ت�س�يت، وكتابة �ل��سم )�لها�ستاج(، 

و�إ�سافة رو�بط مل�سادر �ملعل�مات، وغري ذلك.
مركز جمعة  �حت�سنها  �لتي  �لثقافية  �لفعالية  هذه  على  وتعليقا 
ل��سائل  �إن  �سامي:"  �لن�ر  عبد  قال  و�لرت�ث،  للثقافة  �ملاجد 
وهي  �ملعرفية  �لتنمية  حتقيق  يف  بارزً�  دورً�  �لجتماعي  �لت���سل 
و�سيلة ل غاية، خالفًا لال�ستخد�م �خلاطئ �حلايل لها، حيث نعاين 
وتاأتي هذه  �ل�سحيح.  بال�سكل  و��ستخد�مها  تهيئتها  من ق�س�ر يف 
�ل�ر�سة لتك�ن �إحدى �لدعائم �لأ�سا�سية يف حتقيق �لتنمية �ملن�س�دة 

وسائل التواصل االجتماعي والتنمية المعرفية
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�مل�سارك�ن يف �ل�ر�سة

نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم ال�شبت 30 اإبريل 2016 ور�شة عمل بعنوان )و�شائل التوا�شل 
الجتماعي والتنمية املعرفية(، قدمها الأ�شتاذ عبد النور �شامي، خبري اأمن املعلومات، واملدير التقني ب�شركة 
ا لها،  مركا�ش للن�شر والإعالن والإعالم، والتي تتخذ من املنطقة الإعالمية )Twofour54( يف اأبوظبي مقرًّ
التوا�شل الجتماعي  العاملني يف جمال  روؤ�شاء الأق�شام  الور�شة 41 متدربًا ومتدربة، بينهم عدد من  وح�شر 
وتطوير  الجتماعي  التوا�شل  معرفة  تنمية  ب�شوؤون  واملهتمني  واخلا�ش  احلكومي  القطاعني  من  مبوؤ�ش�شات 

و�شائله وحماية تطبيقاته.

دولة  حاليا يف  �لتي جتري  �لثقافية  �ملبادر�ت  يف جمتمعنا يف ظل 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ويف مقدمتها مبادرة )عام �لقر�ءة( �لتي 

�أطلقها �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان حفظه �هلل.
ويف تعليق للم�ساركني على �ل�ر�سة قال د. كمال فرحات، �ملدير 
تط�ير  يف  �ل�ر�سة  �خلريية:"�ساهمت  �لأهلية  للمد�ر�ش  �لعام 
مهار�تنا، و�أفادتنا يف �لت���سل مع �أولياء �لأم�ر بطرق ف�رية ومرنة 

من خالل و�سائل �لت���سل �لجتماعي".
وقال �إ�سماعيل ح�سني: "لقد �أثـْــَرت �ل�ر�سُة معل�ماتنا، و�أفادتنا 

يف م��س�ع �لتعليم عن بعد وكيفية �ل�ستفادة منه".
للمركز،  �لعام  �ملدير  كامل،  حممد  د.  قام  �ل�ر�سة  نهاية  ويف 
�ل�سهاد�ت على  ت�زيع  �لفاعل، ثم جرى  �أد�ئه  �ملدرب على  بتكرمي 
�حل�س�ر �لذين جاوؤو� من �لعديد من �جلهات �حلك�مية و�خلا�سة، 
ود�ئــرة  �لــرب،  ود�ر  و�لتعليم،  �لرتبية  ووز�رة  دبــي،  �سرطة  مثل: 
�ملاجد،  جمعة  ومركز  بدبي،  �خلريي  و�لعمل  �لإ�سالمية  �ل�س�ؤون 

وغريها من �مل�ؤ�س�سات.

�لتطبيق �لعملي على �له��تف �لذكية



تناولت �ل�ر�سة �لعديد من �ملحاور، حيث بد�أ �ملدرب مبفه�م 
و�سروطها  �ل�سخ�سية  �ملاركة  ومفاهيم  و�حد،  و�لرقم  �لإجنــاز 
وعالقتها �ملبا�سرة بالتخطيط �ل�سخ�سي، وبني �أهمية �لتخطيط 
و�أن��عه، فال بد من �ختيار �لتخ�س�ش �ملنا�سب ليتمكن �لإن�سان 
�لتحديات  بني  �ل�سخ�سي  �لت��زن  �إىل  تطرق  كما  ــد�ع.  �لإب من 

و�لفر�ش، وكيف يكت�سف كل �إن�سان �ل�سفرة �خلا�سة به.
�لإجنـــاز  قلعة  بــ��بــات  عــن  حديثه  ويف 
�لتكاليف  بــاأقــل  عليها  �ل�سيطرة  وكيفية 
ق�سة  كل  "ور�ء  قــال:  �ملحدد،  �ل�قت  ويف 
غ�سة"، فكل من ي�سعى �إىل �لنجاح ل بد �أن 
�مل�ساركني  ودعا  ومثبِّطني،  مع�قات  ي��جه 
�لناجحني،  جتـــارب  مــن  �ل�ــســتــفــادة  �إىل 
�لتي  �لإمـــار�ت  دولــة  بيئة  من  و�ل�ستفادة 

�لتي حتدث  �ملهمة  �لأمــ�ر  ومن  و�لإبـــد�ع.  �لبتكار  على  ت�سجع 
عنها عملية �تخاذ �لقر�ر �لتي يجب �أن ي�سبقها تخطيط وحتديد 
مفع�لها،  يــدوم  ل  �لتي  �لآنية  �لقر�ر�ت  من  وحــذر  لالأهد�ف، 
ملمار�سة  �أحيانا  نتخذها  �لتي  �لــقــر�ر�ت  مثاًل  لذلك  و�سرب 
�لريا�سة و�ل�سرت�ك يف �لأندية، �أو �لتخطيط لالدخار ثم نتكا�سل 

بعد فرتة ب�سيطة ب�سبب �سعف �لد�فع لدينا.
تخلل �ل�ر�سَة ح��ٌر ومناق�سة وعديد من �ملد�خالت �لتي �أثـرت 

�ل�ر�سة.
تق�ل مرمي عمر م�سبح، من �أكادميية �سرطة دبي: "��ستفدت 
وترتيب  �لـــذ�ت،  تط�ير  كيفية  على  �لتعرف  �ل�ر�سة  هــذه  من 
�لأول�يات، و�تخاذ �لقر�ر �ملبني على هدف وتخطيط مر�س�م، 
لكل و�حد منا ب�سمة حتى يك�ن ناجحا". �أن يك�ن  بد  و�أنــه ل 

ويق�ل حمم�د �أكرم، من جمارك دبي: "بنى �ملدرب من خالل 
هذه �ل�ر�سة  قلعة �ساخمة للتحدي و�لإر�دة و�لإجناز د�خل كل 

تشجيعًا لالبتكار والنجاح
64 متدربًا يحضرون قلعة اإلنجاز في مركز جمعة الماجد
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و�حد منا، ور�سخ من خاللها ع�سق �ل�سد�رة و�لتقدم، و�لرقم 
)1( و�حد". 

�لعديد من �جلهات  ومتدربة، من  �ل�ر�سة 64 متدربًا  ح�سر 
�حلك�مية و�خلا�سة منها:�لإد�رة �لعامة لالإقامة و�س�ؤون �لأجانب، 
و�لنيابة �لعامة يف دبي،و�سرطة دبي، ود�ئرة �ل�س�ؤون �لإ�سالمية 
و�لعمل �خلريي بدبي، و�لهيئة �لعامة للريا�سة و�ل�سباب، وبرتول 
�لإح�سان  وجمعية  �ل�سارقة،  وبلدية  دبــي،  وجمارك  �لإمـــار�ت، 
�خلريية يف عجمان، وغرفة �لتجارة و�ل�سناعة بال�سارقة، وكلية 
�لتقنية �لعليا، وكلية �لدر��سات �لإ�سالمية و�لعربية، وم�ؤ�س�سة دبي 
خلدمات �لإ�سعاف، وجمل�ش �أب�ظبي للتعليم، ومد�ر�ش �لحتاد، 
ومدر�سة �ل�سارقة، ومف��سية ك�سافة دبي، وهيئة �ل�سحة بدبي، 

ووز�رة �لرتبية، ووز�رة �ل�سحة، ووز�رة �لعمل، ووز�رة �ملالية.

�ملدرب �أثناء �ل�ر�سة

متدرب من �لإد�رة �لعامة لالإقامة و�س�ؤون �لأجانب يت�سلم �سهادته

الإجناز(، قدمها  بعنوان )قلعة  ور�شة تدريبية   2016 مايو  ال�شبت 14  يوم  والرتاث  للثقافة  املاجد  نظم مركز جمعة 
الدكتور نا�شر حممد الأ�شد، املدرب وال�شت�شاري يف الت�شويق واإدارة الذات، وموؤلف كتاب قلعة الإجناز للتخطيط ال�شخ�شي.

وراء 
كل ق�شة 

غ�شة

يف التخطيط ال�شخ�شي ل بد من اختيار 
التخ�ش�ش املنا�شب ليتمكن الإن�شان من الإبداع



�لأوىل من 18 – 20 �إبريل لنزيالت �سجن �لن�ساء.
�لثانية من 2 – 4 ماي� لنزلء �ل�سجن �ملركزي.

�جلنح  �ــســجــن  لــنــزلء  ــ�  مــاي  18 –  16 مــن  �لــثــالــثــة 
و�ملخالفات.

تناول �سّباح يف هذه �لدور�ت �لعديد من �ملحاور منها: 
كيفية �إن�ساء �ملكتبات �ل�سخ�سية �خلا�سة وكيفية تنظيمها، 

كما تناول م��س�ع �لت�ثيق و�لأر�سفة �لإلكرتونية.
وتدريبهم  �لــنــزلء،  تاأهيل  �إىل  �لـــدور�ت  هــذه  وتهدف 
من �أجل زيادة �ل�عي باأهمية �لكتب و�ملكتبات، ومن �أجل 
و�لأر�سفة  و�لت�ثيق  �ملكتبات  جمال  يف  مهار�ت  تعليمهم 
�لتعليمية،  م�ست�ياتهم  مع  تتنا�سب  بطريقة  �لإلكرتونية، 

بحيث يحقق ذلك فائدة تنفعهم يف حياتهم �لعملية.

دورات في المكتبات والتوثيق 
ضمن التعاون الثقافي مع اإلدارة العامة للمؤسسات العقابية
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خدمة للمجتمع ومن منطلق التعاون بن مركز جمعة املاجد والإدارة العامة للموؤ�ص�صات العقابية والإ�صالحية نظم 
مركز جمعة املاجد للثقافة والراث دورات تاأهيلية لنزلء ونزيالت الإدارة. حيث قدم الأ�صتاذ عماد �صّباح رئي�س ق�صم 

اخلدمات الفنية باملركز ثالث دورات تدريبية، مدة كل دورة ثالثة اأيام، جاءت على النحو الآتي:

دورات

لقاء مع المركز على إذاعة دبي 
ا�شت�شاف برنامج "ا�شمع ما نقراأ" الذي يبث على اإذاعة دبي الأ�شتاذة �شيخة املطريي رئي�ش ق�شم الثقافة الوطنية باملركز، 

وذلك يوم ال�شبت 18 يونيو 2016، وحاورها يف اللقاء املذيع اإبراهيم اأ�شتادي.
د�ر م��س�ع �حللقة ح�ل �ملكتبات، وحتدثت �ملطريي فيه عن تاريخ 
بالكتب  ُتعنى  �لتي  �ملكتبات  �أكرب  من  �لي�م  يعد  �لذي  �ملركز  ن�ساأة 
وقالت:  �ملتحدة.  �لعربية  �لإمــار�ت  دولة  يف  و�ل�ثائق  و�ملخط�طات 
و�ل�ثائق خالل 25  و�ملخط�طات  �لكتب  باقتناء  �ملركز  �هتمام  "�إن 
�سنة من ن�ساأته مل يقت�سر على �جلانب �ملحلي بل تعد�ه �إىل �لعاملية". 
وحتدثت �أي�سا عن ت�فر �أكرث من 350 �ألف كتاب مطب�ع، ومثلها من 
�س�ر �ملخط�طات بالإ�سافة �إىل �آلف �لر�سائل �جلامعية و�لدوريات 
و�ل�ثائق �لتي يقتنيها �ملركز. ورد� على �س�ؤ�ل ح�ل �لرتميم �أو�سحت 
وبات مرجعا  �لرتميم  �إىل مكانة متميزة يف جمال  �ملركز و�سل  �أن 
�أهم  �إىل  �أي�سا  وتطرقت  و�ملحلية،  �لدولية  �مل�ؤ�س�سات  من  للكثري 
�ملركز  ي�سنعها  �لتي  و�لأور�ق  �لرتميم،  يف  �مل�ستخدمة  �لأدو�ت 

لت�ستخدم لحقا يف ترميم �ملخط�طات و�ملطب�عات و�ل�ثائق.
كما حتدثت عن �لأن�سطة و�لفعاليات �لتي ينظمها �ملركز جلمه�ر 
تر�ثا  لي�ساهدو�  �ملركز  يــزورون  �لذين  �ملد�ر�ش  طلبة  منهم  كبري 
ينظم  �ملركز  �أن  �إىل  و�أ�سارت  قبل،  من  ر�أوهــا  �أن  ي�سبق  مل  وكن�زُ� 
ينظم  كما  �لرتبية،  وز�رة  مع  بالتعاون  �ملد�ر�ش  د�خل  حما�سر�ت 

�لحتياجات  لذوي  حما�سر�ت 
�خلا�سة.

وجهت  حديثها  نهاية  ويف   
يعتن��  ــاأن  ب للجمه�ر  ن�سيحة 
و�لكتب  �ل�ثائق  من  لديهم  مبا 
يحفظ�ها  و�أن  و�ملخط�طات، 
�ــســمــن �لــــظــــروف �ملــنــا�ــســبــة 
لت�ستمر، حيث �إن �ملخاطر �لتي 
ظروف  مثل  كثرية،  بها  حتدق 
�حلفظ �ل�سيئة �أو �حل�سر�ت �أو 

�لتلف وغري ذلك.
ومن �جلدير ذكره �أن برنامج »��سمع ما نقر�أ« عبارة عن �سال�ن 
ثقايف منّ�ع �نطلق من �لت�جه �حلك�مي للعام 2016، ومبادرة »عام 

�لقر�ءة« لرت�سيخ ثقافة �لعلم و�ملعرفة. 

من �لي�سار �لأ�ستاذ عماد �سباح �أثناء �لدورة
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يشارك في مهرجان األدب والفن الخليجي الخامس

�لأدبية  للمخط�طات  مبعر�ش  �ملركز  م�ساركة  ومتثلت 
�لأ�سلية و�مل�س�رة، منها: خمط�ط �أ�سلي بعن��ن )تخمي�ش 
حممد  تاأليف  من  �ل�ترية  و�لق�سائد  �ل�ترية(،  �لق�سائد 
�سنة  �ملت�فى   ، �لبغد�دي  �لِ�ْتري  بكر  �أبــي  بن  حممد  �بن 
�لعزيز  عبد  بــن  حممد  هــ�  �لتخمي�ش  و�ساحب  662هــــ، 
بعن��ن  وخمط�ط  هـ.   757 �سنة  �ملت�فى  �للخمي،  �لــ�ر�ق 
�جلامي،  �أحمد  بن  �لرحمن  لعبد  �ل�سيائية(،  )�لف��ئد 
�ملت�فى �سنة 898 هـ، وهي �سرح على منت �لكافية يف �لنح� 
لبن �حلاجب، �ملت�فى �سنة 646 هـ . وعر�ش �ملركز �أي�سا 
وتخمي�سًا  �حلريري،  مقامات  من  �لرملية  للمقامة  �س�رة 
تلخي�ش  �س��هد  على  �ل��ساح  ونظم  �لب��سريي،  لــربدة 
�ملت�فى  �لعبا�سي،  �لرحمن  عبد  بن  �لرحيم  لعبد  �ملفتاح 
و�سرح لمية  لل�سنفرى،  �لعرب  و�سرح لمية  هـ،  �سنة 963 

�صارك مركز جمعة املاجد يوم الأحد 29 مايو 2016، يف مهرجان الأدب والفن اخلليجي اخلام�س، والذي اأقيم 
حتت رعاية ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، وزير الثقافة وتنمية املعرفة رئي�س الهيئة العامة لرعاية ال�صباب 
والريا�صة، وافتتحه الأمن العام للهيئة �صعادة اإبراهيم عبد امللك، على م�صرح اجلامعة الأمريكية يف ال�صارقة، 
مب�صاركة وا�صعة من ال�صخ�صيات واملهتمن مبجالت الثقافة والفنون، ومب�صاركة �صباب من دول جمل�س التعاون 

اخلليجي واململكة املغربية والأردن.

�لأمني �لعام يفتتح �ملعر�ش

مهرجان األدب والفن الخليجي

�أن�ر �لظاهري يت�سلم تكرمي �ملركز

�لعجم للطغر�ئي، وغريها.
لرعاية  �لعامة  �لهيئة  لدع�ة  تلبية  �مل�ساركة  هذه  وتاأتي 
مبا  �جلمه�ر  تعريف  �إىل  بالإ�سافة  و�لريا�سة،  �ل�سباب 
بجمع  �ملركز  بــد�أ  حيث  �ملخط�طات،  من  �ملركز  ي�سمه 
�ملخط�طات منذ �فتتاحه ر�سميًّا �سنة 1991م، حتى و�سل 
�إىل �أكرث من 16 �ألف خمط�ط �أ�سلي، و�أكرث من 350 �ألف 
عل�م  يف  ن�سخة  �ألف   35 من  �أكرث  منها  م�س�ر،  خمط�ط 

�لأدب و�للغة.
حيث  �حل�س�ر،  من  كبريً�  �إعجابًا  �ملعر�ش  لقــى  وقــد 
قبل.  من  �أ�سلية  خمط�طات  على  يطلع��  مل  �لكثريين  �إن 
جه�ده  �ملاجد  جمعة  لل�سيد  للهيئة  �لعام  �لأمني  �سكر  كما 
وقام  �لهيئة،  مع  �لد�ئم  �ملركز  وتعاون  �لــرت�ث،  يف خدمة 
بتكرمي �ملركز بدرع تذكاري ت�سلَّمه �لأ�ستاذ �أن�ر �لظاهري، 

من مكتب �لعالقات �لعامة و�لإعالم باملركز.



12

معارض

ضمن مشروع تحدي القراءة العربي
المركز يشارك بعرض للمخطوطات في فيستيفال سيتي

بالتعاون مع كلية الدرا�شات الإ�شالمية والعربية، �شارك املركز يف معر�ش للكتاب نظمته الكلية يف دبي في�شتفال 
�شيتي مول وانطلق يف 29 مايو، وا�شتمر ملدة اأ�شبوع.

�شارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف فعاليات املوؤمتر ال�شنوي ال�شاد�ش لندوة الثقافة والعلوم، الذي اأقيم يوم الأربعاء 
1 يونيو 2016، حتت عنوان )الإمارات تقراأ(. وقد اأقيم على هام�ش املوؤمتر معر�ش م�شغر للكتب ال�شادرة عن املوؤ�ش�شات ودور الن�شر 
الإماراتية، افتتحه معايل حممد املر و�شارك فيه- بالإ�شافة اإىل مركز جمعة املاجد- عدة موؤ�ش�شات ودوائر ثقافية، �شملت وزارة 
الثقافة وتنمية املعرفة، وجائزة زايد للكتاب، وم�شروع كلمة، وموؤ�ش�شة حممد بن را�شد، وموؤ�ش�شة �شلطان العوي�ش الثقافية، واملجل�ش 

الوطني الحتادي، وجائزة دبي للقراآن الكرمي، ودائرة الثقافة والإعالم، واحتاد الكتاب، ودار اخلليج لل�شحافة والطباعة والن�شر.

إصدارات المركز في مؤتمر "اإلمارات تقرأ"

تعديل  منها:  وكان  �لأخرية،  �إ�سد�ر�ته  من  مبجم�عة  �ملركز  �سارك  وقد 
�لرعاية  �لربا،  كتاب  �لرفاق،  ز�د  �إ�سالمي،  منظ�ر  من  �لإن�ساين  �ل�سل�ك 
�لكرمي،  �لقر�آن  يف  �لتقابل  �لهجري،  �لأول  �لقرن  يف  و�لطبية  �ل�سحية 
�ل�سيا�سة �خلارجية ململكة مايل �لإ�سالمية، �لت�ساوير �لعلمية يف �ملخط�طات 
�لعربي  �ل�طن  يف  �لتم�ر  و�إنتاج  �لنخيل  زر�عة  �لبحرية،  كتاب  �لعثمانية، 
يف  بالعربية  �مل�ؤلفني  �أعالم  �لتط�ير(،  �آفاق  �ملع�قات،  �لر�هن،  )�ل��قع 
�لبالد �لهندية، �مل�س�ؤولية �ل�سرعية و�لقان�نية عن �لأعمال �لهند�سية �ملدنية، 
�لت�سريح و�جلر�حة ودورهما يف �حل�سارة �لإ�سالمية، مركزية �لثقافة �لغربية 
نهاية  حتى  �لعثمانية  �لدولة  عن  �ل�ستقالل  من  �ألبانيا  �مل�ست�سرقني،  عند 
و�ل�سام،  م�سر  يف  �لعثماين  �لع�سر  يف  �لفني  �لنرث  �لثانية،  �لعاملية  �حلرب 
دجمهم  و�آليات  للمكف�فني  و�لنف�سية  �لجتماعية  للرعاية  �إ�سالمية  روؤى 
�مَلز�ِرعة  �لقت�سادي،  �لأديب  �مل�ؤرخ  �ملط�ع  �سالح  بن  �هلل  عبد  �ملجتمع،  يف 
�ملنظ�م  �لعقد  1947م،   -1699 ممبا�سة  يف  و�حل�ساري  �ل�سيا�سي  و�أثرهم 
�لتاأ�سي�ش  �إىل  �لنظري  �ل�عي  �لإلهية من  �ل�سنن  �لروم، علم  �أفا�سل  يف ذكر 
يف  �ملك�سي  �لريا�ش  وغ�سن  و�لآيتني  �لآية  �إعجاز  يف  �لنريين  �سنا  �لعملي، 

�حلديث �لقد�سي.

�أنحاء  �نطلق يف  �لذي  �ل�طني  �لتفاعل  �ملبادرة كجزء من  تاأتي هذه 
نهيان،  �آل  ز�يد  بن  �ل�سيخ خليفة  �ل�سم�  �إعالن �ساحب  �لدولة مبنا�سبة 
رئي�ش �لدولة، حفظه �هلل، بتخ�سي�ش عام 2016 عامًا للقر�ءة، ومتا�سيًا 
مع �إطالق �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكت�م، نائب رئي�ش 
)حتدي  م�سروع  �هلل،  رعــاه  دبــي،  حاكم  �لـــ�زر�ء  جمل�ش  رئي�ش  �لدولة 

�لقر�ءة �لعربي(.
و�ملــر�جــع  �لكتب  مــن  غنية  جمم�عة  �لــدر��ــســات  كلية  �خــتــارت  وقــد 
�لتي  و�لأجنبية  �لعربية  �ملجالت  من  كبريً�  وعددً�  �جلامعية،  و�لر�سائل 
ترثي طم�ح �لطلبة �إىل حتقيق �ملزيد من �لتح�سيل �لعلمي �ملت�سع �لأفق، 

ووزعت 500 كتاب على �جلمه�ر جمانًا، �إ�سافة �إىل �إ�سد�ر�ت �لكلية.
من  جمم�عة  بعر�ش  فتمثلت  �ملــاجــد  جمعة  مــركــز  م�ساركة  و�أمـــا 
�ملر�سية،  �لثالثة  �لأئمة  قــر�ء�ت  يف  �مل�سية  �لــدرة  منها:  �ملخط�طات 
تبني  وخمــطــ�طــات  �ل�سبع،  �لــقــر�ء�ت  يف  �لتي�سري  كــتــاب  مــن  وقطعة 
�لأفي�ن. كما عر�ش  حترمي �ملخدر�ت مثل خمط�ط يتحدث عن طبيعة 
�ملركز من خالل هذه  �ملركز. ويهدف  �أخبار  �ملركز جمم�عة من جملة 

كن�ز  ي�سم  �لــذي  �ملخط�طات  بعامل  �جلمه�ر  تعريف  �إىل  �مل�ساركات 
�لأولني، من عل�م �للغة و�لأدب و�لدين و�لفلك و�لطب و�حل�ساب وغريها. 
وقد �أ�سبح �ملركز يقتني من �ملخط�طات �لأ�سلية و�مل�س�رة مئات �لآلف 

بغية تقريبها للباحثني و�لد�ر�سني.

جانب من �ملخط�طات

وقد جرى عر�ش هذه �لإ�سد�ر�ت وت�زيعها على �جلمه�ر يف نهاية �ملعر�ش.
�ل�سم�  �ساحب  �أطلقها  �لتي  �ملبادرة  من  �نطالقًا  �ملركز  م�ساركة  وتاأتي 
�ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة، حفظه �هلل، بجعل 2016 عامًا 
للقر�ءة، و�لتي دعمها �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكت�م نائب 
رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �ل�زر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، بت�جيه �حلك�مة �إىل 

�إ�سد�ر "�لإ�سرت�تيجية �ل�طنية للقر�ءة".

�إ�سد�ر�ت �ملركز
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اليوم العالمي لألرشيف

مركز جمعة الماجد يحتفل باليوم العالمي لألرشيف
احتفل مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث باليوم العاملي لالأر�شيف الذي �شادف يوم اخلمي�ش 9 يونيو 
علوم  يف  للمخطوطات  و�شورا  الدوريات،  اأوائل  من  مناذج  ي�شم  م�شغر  معر�ش  خالل  من  وذلك   ،2016

وموا�شيع متعددة.
وح�سر  كامل،  حممد  �لدكت�ر  �ملركز  مدير  �ملعر�ش  �فتتح 
�لفتتاح �لدكت�ر ب�سام د�غ�ستاين، رئي�ش ق�سم حفظ ومعاجلة 
�لثقافة  ق�سم  رئي�سة  �ملطريي،  و�سيخة  �ملخط�طات،  وترميم 

�ل�طنية، وعدد من �مل�ظفني و�لباحثني من رو�د �ملكتبة.
�ل�عي  ن�سر  �إىل  �لفعالية  هذه  خالل  من  �ملركز  يهدف 
و�مل�ؤ�س�سي،  و�لأ�سري  �لفردي  �مل�ست�ى  على  �لأر�سيف  باأهمية 
حيث يعاين �لكثريون من �سع�بة ترتيب �لأور�ق و�مللفات �س��ء 

�أكانت ورقية �أم رقمية.
و�أعقب �فتتاح �ملعر�ش حما�سرة بعن��ن )و�قع �لأر�سيف(، 
�لإلكرتونية  �لأر�سفة  م�س�ؤول  عثمان،  �أحمد  �لأ�ستاذ  قدمها 
ب��قع  فيها  بد�أ  لالأر�سيف.  �لدويل  �ملجل�ش  وع�س�  باملركز 
�لنمطية  �ل�س�رة  حت�يل  وكيفية  �لعربي،  عاملنا  يف  �لأر�سيف 
�إىل �س�رة جديدة  لالأر�سيف و�لعاملني به من �س�رة روتينية 
تركز على �إبر�ز �أهمية �لأر�سيف ودوره يف �لعامل �لي�م. حيث 
كان ينظر يف �ل�سابق �إىل م�ظف �لأر�سيف نظرة �سلبية، بينما 
�أ�سبح �لي�م �سرورة ملحة يف خ�سم ع�سر �ملعرفة و�ملعل�مات 
من  �لتح�ل  كيفية  �إىل  عثمان  تطرق  كما  �لرقمية.  و�لث�رة 
فاعلية  يحقق  �لذي  �لرقمي  �لأر�سيف  �إىل  �ل�رقي  �لأر�سيف 
�أكرب لالأر�سيف. وحذر من �لنتقال بغري در��سة و�أ�س�ش ومعايري 
�سليمة، حيث ي�ؤدي ذلك �إىل �لنتقال من �لف��سى �ل�رقية �إىل 

�لف��سى �لرقمية، فال يتحقق �سيء من �أهد�ف �لأر�سيف.

�لأ�ستاذ �أحمد عثمان �أثناء �ملحا�سرة

جانب من �ملعر�ش

من  ومد�خالت  ومناق�سة  ح��ر  د�ر  �ملحا�سرة  نهاية  ويف 
منها  ��ستفاد  �سخ�سية  جتارب  عر�ش  جرى  حيث  �حل�س�ر، 

�جلميع.
 )ICA( لالأر�سيف  �لدويل  �ملجل�ش  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 
�أطلق يف م�ؤمتره �ل�سن�ي عام 2007 مبادرة جتعل �لتا�سع من 
فيه  �أن�سئ  �لذي  نف�سه  �لي�م  لالأر�سيف، وه�  ي�مًا عامليًّا  ي�ني� 

�ملجل�ش �لدويل لالأر�سيف عام 1948.
حك�مية  غري  دولية  منظمة  ه�  لالأر�سيف  �لدويل  و�ملجل�ش 
يف  �لأر�سيفيني  �إىل  وتت�جه  بالأر�سيفات  تهتم  ربحية،  وغري 
�سيا�سية،  �سلطة  �أي  عن  م�ستقلة  منظمة  وهي  �أجمع.  �لعامل 

وي�جد مقرها بالعا�سمة �لفرن�سية باري�ش.
و�ملق�س�د باأن �ملجل�ش �لدويل لالأر�سيف منظمة غري حك�مية 
�أنه  كما  �أر�سيفية،  م�ؤ�س�سات وجمعيات  و�إمنا  دوًل  ي�سم  �أنه ل 
ي�سم �أفر�دً� من �لعاملني يف ميد�ن �لأر�سيف. وي�سم �ملجل�ش 
�سبكة عاملية تتك�ن من �أكرث من 1400 م�ؤ�س�سة ع�س� من 190 

دولة، كما ي�سم �أكرث من 200 �أر�سيفي ب�سفتهم �ل�سخ�سية.

�سعار �ملجل�ش 
�لدويل 

لالأر�سيف
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معرض مخطوطات المصاحف

بمناسبة شهر القرآن

مركز جمعة الماجد ينظم معرضا لمخطوطات المصاحف
نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم الثالثاء 14 يونيو2016 يف مقره بدبي معر�شا ملخطوطات 
اإىل ت�شليط  امل�شاحف، وذلك مبنا�شبة �شهر رم�شان املبارك �شهر القراآن الكرمي. حيث يهدف هذا املعر�ش 
لوحات  عر�ش  خالل  من  متنوعة،  وبخطوط  خمتلفة،  ع�شور  عرب  ال�شريف  امل�شحف  كتابة  على  ال�شوء 

ومناذج للم�شاحف املخطوطة.
�س�رة  �ملعرو�سة  �لل�حات  بني  فمن 
مقتنيات  من  �مل�سحف  من  لقطعة 
باخلط  �لرق  على  كتبت  �ملركز 
به  تكتب  كانت  �لذي  �حلجازي 
�لر�بع  �لقرن  �أو��سط  �إىل  �مل�ساحف 
من  �أخرى  و�س�رة  تقريبا،  �لهجري 
من  خز�ئنية  لن�سخة  �ملركز  مقتنيات 
كاملة،  �لأنعام  �س�رة  فيها  �مل�سحف، 
�لأمري  كتبها  هـ،   910 �سنة  ن�سخت 
ق�رق�ت  حممد  �خلري  �أب�  ق�رق�ت، 
�لعثماين �بن بايزيد �لثاين بن حممد 

با  �ل�سلطان  ختم  �لن�سخة  هذه  وحتمل  919هـ(،  )ت  �لفاحت 
هـ(.   918 )ت  �لعثمانية  �لدولة  �سالطني  ثامن  �لثاين،  يزيد 
فا�سل  م�سحف  با�سم  �مل�سه�ر  �مل�سحف  من  ن�سخة  وهناك 
با�سا �لذي وقفه �ل�سيد حممد فا�سل �مل�ل�ي، �ملعروف بفا�سل 
على  1882م،   / 1300هـ  �سنة  �ملت�فى  �سريف�فيت�ش،  با�سا 
وت�سحيح   �لقر�ءة  لأجل  ومكتبته  بك  خ�سرو  �لغازي  م�سجد 
خمط�طات �مل�ساحف و�لقر�ء�ت �ل�سبع. وقد قام بكتابة هذ� 
�لد�غ�ستانيني يف  �ملهاجرين  �أحد  وه�  �أحمد  �مل�سحف حممد 
رجب �سنة 1265م، ونقله عن ن�سخة م�سحف قدمي كتبت يف 
�لعثماين. وقد طبع هذ�  للر�سم  �سنة 582هـ/1186م، م��فقًا 

�مل�سحف يف مطبعة يلدز باإ�سطنب�ل �سنة 1423هـ - 2002م.
ومن �ملعرو�سات �أي�سا ن�سخة كتبت بخط ن�سخي دقيق �سنة 
هند�سية.  وبطريقة  جميلة  دو�ئر  �سكل  على  1312هجرية، 
جانب من �ملعر�شون�سخة بخط �ملال علي �لقاري �أبي �حل�سني علي بن �سلطان بن 

م�سحف فا�سل با�سا

حممد �لهروي �ملت�فى �سنة 1014هـ.
�ملئات  يقتني  �ملاجد  جمعة  مركز  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 
�لفن  تبني  �لتي  و�مل�س�رة  �لأ�سلية  �ملخط�طة  �مل�ساحف  من 
بكتابة  و�ل�ر�ق�ن  �لن�ساخ  �عتنى  حيث  �لإ�سالمية،  و�لزخرفة 
بتذهيبها  �عتن��  كما  �خلط�ط،  من  متعددة  باأن��ع  �مل�سحف 

و�سبطها. ويظهر ذلك جليًّا من خالل هذ� �ملعر�ش.
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بمناسبة اليوم العالمي للكتاب
مركز جمعة الماجد يقدم محاضرة بعنوان )رحلة الكتاب(

قدم �ملحا�سرة �لأ�ستاذ با�سل �أب� �سعيد، رئي�ش �سعبة �لإعالم 
يف مركز جمعة �ملاجد، وح�سرها جمع من منت�سبي ومنت�سبات 
متحف �خلط، وعدد من طالب مدر�سة �ل�سهباء �لتابعة ملنطقة 

�ل�سارقة �لتعليمية.
�أهمية  عن  �ملحا�سرة  بد�ية  يف  �سعيد  �أب�  �لأ�ستاذ  حتدث 
�لكتابة، و�لأهد�ف �لعامة و�خلا�سة منها. ثم تدرج باحلديث 
�لكتابة  �لكتابة منذ �سنة 5000 ق.م، وظه�ر  عن بد�ية ظه�ر 
�إىل  وتطرق  �لطباعة.  ع�سر  �إىل  و�لهريوغليفية،  �مل�سمارية، 
�آيات  �لكتابة، وعر�ش مناذج من  ��ستخدمت يف  �لتي  �لأدو�ت 

�لقر�آن �لكرمي �لتي كتبت على �جلل�د.
كبريً� من �جلمه�ر  تفاعاًل  �لتي لقت  �ملحا�سرة  تاأتي هذه 
لزيادة �ل�عي باأهمية �لكتاب و�أهمية �لقر�ءة، ولتك�ن جزًء� من 
عام �لقر�ءة �لذي تن�سط فيه كل �مل�ؤ�س�سات �لثقافية يف �لدولة 

لتحقيق �لهدف و�لغاية منه.
�ملخط�طات،  من  مناذج  عر�ش  �ملحا�سرة  ر�فق  وقد 
يف  وخمط�طات  �لرق،  على  كتبت  �مل�سحف  من  قطعة  منها: 
�لتي  �ملخط�طات،  بتلك  �جلمه�ر  �أعجب  وقد  و�لأدب.  �لنح� 

ي�ساهدونها لأول مرة يف حياتهم.
ويف ختام �ملحا�سرة قدمت �لأ�ستاذة  بثينة �لر�سا�سي �أمني 
�أد�ئه  على  للمحا�سر  وتقدير  �سكر  �سهادة  �ل�سارقة  متحف 

وم�ساركة �ملركز يف خمتلف �لفعاليات �لثقافية.

للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  قدم  ال�شارقة،  متاحف  لإدارة  التابع  للخط،  ال�شارقة  متحف  مع  بالتعاون 
والرتاث يوم الأحد 24 اإبريل 2016 حما�شرة بعنوان )رحلة الكتاب(. تاأتي هذه املحا�شرة بالتزامن مع 

اليوم العاملي للكتاب الذي يوافق 23 اإبريل من كل عام.

اليوم العالمي للكتاب

عر�ش مناذج من �ملخط�طات �لقدمية

جانب من �حل�س�ر

اليوم العاملي للكتاب 
الن�شر  وحقوق  للكتاب  العاملي  باليوم  الحتفال  بداأ 
لأول مرة يف 23 اإبريل 1995، وهو حدث �شنوي جرى 
بهدف  واليون�شكو  املتحدة  الأمم  قبل  من  اختياره 
بالن�شر، والهتمام بحقوق  القراءة والنهو�ش  ت�شجيع 

املوؤلف والتاأليف.
الكاتب  قام  حينما  اليوم  لهذا  الأوىل  الفكرة  كانت 
الإ�شباين في�شنتي كالفيل باختيار يوم لتكرمي الكاتب 
دي  ميغيل  الإ�شباين  وال�شاعر  امل�شرحي  والروائي 

ثريبانت�ش الذي تويف يف 22 اإبريل 1616. 
وقد قررت اليون�شكو اأن اليوم العاملي للكتاب وحقوق 
 23 يوم  به  الحتفال  يجري  �شوف  والن�شر  التاأليف 
ويليام  وفاة  ذكرى  اليوم  هذا  ي�شادف  حيث  اإبريل 
عن  ف�شال  فيغا،  ل  دي  غار�شيال�شو  والإنكا  �شك�شبري 
املوؤلفني  من  اآخر  عدد  وفاة  اأو  ولدة  يوم  ي�شادف  اأنه 

البارزين.
وحتتفل بع�ش الدول باليوم العاملي للكتاب يف تواريخ 
خمتلفة، ففي اململكة املتحدة يبداأ الحتفال به يف اأول 
خمي�ش من �شهر مار�ش اإىل 23 اأبريل، ويف ال�شويد جرى 

نقله اإىل 13 اإبريل حتى ل يتعار�ش مع عيد الف�شح.
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محاضرات عام القراءة

و�لأن�سطة  �لقر�ءة  بعام  �لهتمام  م��س�ع  �ملطريي  تناولت 
و�لرب�مج �لتي ميكن �لقيام بها من �أجل حتقيق �لهدف من هذه 
ح��ر  ود�ر  نقر�أ.  ومــاذ�  �لقر�ءة  �أهمية  عن  وحتدثت  �ملبادرة. 
و�لكتب  �هتماماتهن  عن  حتدثن  �لل��تي  �لطالبات  مع  ونقا�ش 

�لتي يف�سلنها على غريها من �لكتب.
تهدف هذه �ملحا�سر�ت �لتي ينظمها �ملركز بالتعاون مع وز�رة 
�إىل �مل�ساهمة يف تنفيذ مبادر�ت �لقر�ءة و�حلث عليها  �لرتبية 

ون�سر �ل�عي بها حتى تتح�ل �لقر�ءة �إىل عادة وثقافة.

�ملركز  بني  و�مل�ستمر  �لد�ئم  �لتعاون  �سياق  �ملحا�سرة يف  هذه  تاأتي 
على  ت�سجع  �لتي  و�ملبادر�ت  للجه�د  ودعمًا  و�لتعليم،  �لرتبية  ووز�رة 

�لقر�ءة وتعلم �للغة �لعربية.
�لدر��سية  �حللقة  من  وطالبة  طالبًا  ع�سر  �ستة  �ملحا�سرة  ح�سر 

�لثانية، وعدد من مدر�سي �للغة �لعربية باملدر�سة.
تناولت بالقيزي يف حما�سرتها كيفية كتابة �لق�سة وتطبيق �أهد�فها 
ركزت  �مل�ستهدفة.  �لعمرية  �لفئة  مع  يتنا�سب  ومي�سر  �سهل  باأ�سل�ب 
على  �لطالب  مب�ساعدة  متثلت  �أ�سا�سية  حمــاور  عدة  على  �ملحا�سرة 
يف  وت�ظيفها  �حلياة  من  �ل��قعية  و�مل��قف  �مل�ساهد  �قتنا�ش  كيفية 
�لق�سة، و�ختيار �ملكان و�لزمان �ملنا�سبني لها، وت�ظيف �ل�سخ�سيات 
�إىل  و�س�ًل  و�لت�س�يق،  �لتفاعل  عن�سر  لتحقيق  و�ملح�رية  �لرئي�سية 

نهاية م�ؤثرة للقر�ء، وت��سيح كيفية ��ستخد�م �ستى �أن��ع وطرق �لتعبري 
�مل��س�عية و�لفنية للح�س�ل على ق�سة متكاملة �ل�سروط و�لأهد�ف.

�أن  �لطالب  من  بالقيزي  فيه  طلبت  عملي  جانب  للمحا�سرة  وكان 
يكتب�� ق�سة ق�سرية، ثم طلبت من بع�سهم �أن يقر�أ ما كتب. وقد لقت 

�لفكرة تفاعال �إيجابيًّا من �لطالب.
�لهادفة،  �لعربية  �لق�س�ش  قــر�ءة  تعزيز  �ملحا�سرة:  �أهــد�ف  من 
وت�سجيع �لطالب على �لتعبري عن �أفكاره وخياله وكتابتها باللغة �لعربية، 
و�إبد�عاتهم �لأدبية وتنميتها على  و�إلقاء �ل�س�ء على م��هب �لطالب 

�لنح� �لذي يحقق �أهد�ف م�ستقبل �للغة �لعربية.

القراءة واالهتمام باللغة العربية

محاضرة كيف تكتب قصة بنجاح؟

مبنا�شبة عام القراءة نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف مدر�شة دبي حما�شرة حول القراءة والهتمام 
باللغة العربية، وذلك يوم الثنني 9 مايو 2016، قدمتها �شيخة املطريي، رئي�ش ق�شم الثقافة الوطنية باملركز، 

وح�شرها عدد كبري من طالبات املدر�شة.

مبنا�شبة اأ�شبوع اللغة العربية وعام القراءة، نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بالتعاون مع مدر�شة �شتار 
الدولية بدبي حما�شرة بعنوان )كيف تكتب ق�شة بنجاح؟(، وذلك يوم الأحد 29 مايو 2015، قدمتها الأ�شتاذة 

عائ�شة بالقيزي، من ق�شم الثقافة الوطنية باملركز.

طالب يعر�ش م�ساركته بالق�سة �لتي كتبها

�سيخة �ملطريي تت��سط �لطالبات �مل�ساركات يف �ملحا�سرة

عائ�سة بالقيزي �أثناء �ملحا�سرة
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يف  �لكبرية  �ملكتبات  من  بنم�ذج  �لطالب  تعريف  �إىل  �لزيارة  تهدف 
�لدولة، بالإ�سافة �إىل �لطالع على �خلدمات �لتي ميكن �أن ي�ستفيد منها 

�لباحث وطريقة �ل��س�ل �إىل �ملر�جع و�مل�سادر.
بد�أت �لزيارة مبحا�سرة �أقيمت يف مكتبة �ملركز، قدمها �لأ�ستاذ با�سل 
�لكتاب،  عن  فيها  حتــدث  و�لإعـــالم،  �لعامة  �لعالقات  ق�سم  من  حممد 
و�أهميته، وعن تاريخ ت�سنيف �لكتب، و�سرح ب�سكل مب�سط ت�سنيف دي�ي 
�لع�سري �ملعم�ل به يف مكتبة �ملركز، ود�ر ح��ر ونقا�ش ح�ل �لعديد من 

ق�سايا �لكتاب و�ملخط�طات، وتاريخ �لكتابة.
وبعد �ملحا�سرة قام �لطالب بج�لة يف �أق�سام �ملركز �ساهدو� فيها عدد� 
�لرتميم  �ل�رق وعمليات  وتعرف�� على �سناعة  �لأ�سلية،  من �ملخط�طات 
�لتي يق�م بها �ملركز، وز�رو� ق�سم �لثقافة �ل�طنية و�طلع�� على �س�ر عدد 

من رو�د �لإمار�ت �لأو�ئل، و�س�ر �لإمار�ت قدميا.
ومن �جلدير بالذكر �أن "حتدي �لقر�ءة �لعربي" يعد �أكرب م�سروع عربي 

زيارة طالب "تحدي القراءة" من مدرسة العمداء

محاضرات

�أطلقه �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكت�م، نائب رئي�ش دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة رئي�ش جمل�ش �ل�زر�ء حاكم دبي، لت�سجيع �لقر�ءة 
لدى �لطالب يف �لعامل �لعربي عرب �لتز�م �أكرث من ملي�ن طالب بامل�ساركة 

بقر�ءة خم�سني ملي�ن كتاب خالل كل عام در��سي.

زار املركز وفد من طالب مدر�شة العمداء الدولية بعجمان يوم الثنني 16 مايو 2016، ا�شتمل على 20 طالبا من 
طالب املدر�شة امل�شاركني يف م�شابقة حتدي القراءة العربي.

زيارة وفد مدر�سة �لعمد�ء

حما�صرة فقه امل�صوؤولية

بد�أ عبد �لكايف بذكر �أهمية �ل�سيف ومكانته عند �لعرب، و�أن 
�سهر رم�سان �سيف كرمي يقُدم علينا، ويجب علينا �أن نكرم هذ� 
�ل�سيف، ونحافظ على ه�يته، من خالل �لبتعاد عما نهينا عنه، 
يتنبه  �أن  �مل�سلم  على  و�أن  �ل�سهر.  هذ�  يف  �لطاعة  من  و�لإكثار 
�إىل فقه �مل�س�ؤوليات يف هذ� �ل�سهر، ومن ذلك فقه �إد�رة وتنظيم 
فاإن  �مللهيات،  يف  ن�سيعه  ول  �ل�سهر  هذ�  ن�ستغل  بحيث  �ل�قت، 
وقته قليل، ومير �سريعًا. ومن فقه �مل�س�ؤولية �أي�سا تفعيل �لقر�آن 
�أن  علينا  بل  باأل�سنتنا،  �لقر�آن  نقر�أ  �أن  يكفي  فال  حياتنا،  يف 
�أي�سا عدم  �مل�س�ؤولية  فقه  و�قع عملي. ومن  �إىل  ونح�له  نتدبره 
�إلقاء �لل�م على �لآخرين، و�أن على �لإن�سان �أن يتهم نف�سه �أوًل. 

�لتدرج يف �لإفطار،  �إىل ن�سائح �سريعة مثل  وتطرق ف�سيلته 
وعدم �لإكثار من �لطعام، و�ملحافظة على �لل�سان، وغ�ش �لب�سر 
عن عي�ب �لنا�ش، و�للتفات �إىل ما عندهم من �حل�سنات، وعدم 
�لقلق من �لهم�م، فاملري�ش �سفاوؤه على �هلل، و�ملدين �سد�د دينه 

بمناسبة شهر رمضان المبارك
 مركز جمعة الماجد ينظم محاضرة بعنوان 

)فقه المسؤولية(
نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث حما�شرة بعنوان )فقه امل�شوؤولية(، قدمها ف�شيلة الدكتور عمر عبد الكايف يوم 

ال�شبت 4 يونيو 2016 يف قاعة املحا�شرات باملركز، وح�شرها جمع غفري من املوظفني واملهتمني.

�ملحا�سرة  نهاية  وهلم جر�.ويف  �هلل،  يعيده  و�لغائب  �هلل،  على 
�أجاب ف�سيلته عن �أ�سئلة �جلمه�ر. وقد د�أب مركز جمعة �ملاجد 
�سهر  ل�ستقبال  ��ستعد�دً�  �ملحا�سر�ت  هــذه  مثل  تنظيم  على 

�خلري و�لرحمة و�ملغفرة.
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وفـــود

زيارة وفد مركز الشارقة للوثائق والبحوث
زار املركَز يوم الثالثاء 2016/5/31 وفٌد من مركز ال�شارقة للوثائق مكوٌن من اإدارة البحوث والدرا�شات، واإدارة 

نظم املعلومات، واإدارة الأر�شيف.
تهدف �لزيارة �إىل ت�ثيق عرى �لتعاون بني �ملركزين، وتبادل �خلرب�ت، 
بالإ�سافة �إىل �لطالع على جتربة مركز جمعة �ملاجد يف جمال �لأر�سفة 

�لإلكرتونية ب�سكل عام، وجمال �لأر�سيف �لإعالمي ب�سكل خا�ش. 
بد�أت �لزيارة بعر�ش قدمه �لأ�ستاذ �أحمد عثمان م�س�ؤول نظم �لأر�سفة 
�لتي  و�لأنظمة  �إىل �لرب�مج  �ملاجد تطرق فيه  �لإلكرتونية مبركز جمعة 
ي�ستخدمها �ملركز يف جمال �لأر�سفة، وبني �أهمية �أن يك�ن لدى �مل�ؤ�س�سة 
و�ل�سرتجاع  و�لبحث  �حلفظ  عملية  ي�سهل  حتى  جيد  �أر�سيفي  نظام 

لل�ثائق و�ل�س�ر و�لأوعية �لثقافية ب�ستى �أن��عها.
�لعامة  �لعالقات  م�س�ؤول  �لظاهري  �أنـــ�ر  �لأ�ــســتــاذ  قــدم  ذلــك  بعد 
و�لإعــــالم يف �ملــركــز عــر�ــســًا، ركــز فيه على جتــربــة �ملــركــز يف جمال 
�أر�سفة  �لأر�سيف �لإعالمي، وو�سح �لعمليات �لتي ي�ستخدمها �ملركز يف 
و�لأخبار  و�لدولية،  �ملحلية  �جلر�ئد  يف  تن�سر  �لتي  �ل�سحفية  �لأخبار 
�لتي تن�سر يف �مل��قع �لإلكرتونية �أي�سًا، بالإ�سافة �إىل �ل�س�ر �لتي ت�ثق 
�لفعاليات و�لأن�سطة �لتي يق�م بها �ملركز، و�لزو�ر �لذين يزورون �ملركز 
يف  ي�ساعد  نظام  �إىل  و�لأخبار  �ل�س�ر  هذه  كل  حتتاج  حيث  با�ستمر�ر. 

�أر�سفتها و�ل��س�ل �إليها بي�سر و�سه�لة.
�لثقافة  ق�سم  خاللها  ز�ر  �ملــركــز،  �أق�سام  يف  بج�لة  �ل�فد  قــام  ثم 
�جل�لة  وختمت  �خلا�سة،  و�ملكتبات  �لعطاء،  م�سرية  ومعر�ش  �ل�طنية، 

يتعلق  فيما  �ملــركــز  جتربة  على  �لطـــالع  �إىل  ــارة  ــزي �ل تهدف 
بالرقمنة و�لأر�سيف �لإلكرتوين.

ق�سم  من  �لظاهري  �أنــ�ر  �لأ�ستاذ  قدمه  بعر�ش  �لزيارة  بــد�أت 
�لعالقات �لعامة و�لإعالم، بني فيه مقتنيات �ملركز من �ملطب�عات 
من  �ملركز  بها  متيز  �لتي  �لرتميم  عمليات  وتناول  و�ملخط�طات، 
�سناعة لل�رق، وعمليات �لتعقيم و�لتنظيف �جلاف، و�لرتميم �لآيل 

و�ليدوي، و�لعالج �لكيميائي، و�لتدعيم �حلر�ري.
بعد ذلك �نطلق �ل�فد يف ج�لة ز�ر خاللها ق�سم �لثقافة �ل�طنية 
�ل�س�ر  خالل  من  �لأو�ئـــل،  ورو�ده  �لإمـــار�ت  تاريخ  على  ليتعرف 
و�لكتب و�ملجالت و�ل�ثائق �لتي تركز على دولة �لإمار�ت من جميع 
�أمر  �لذي  �لإمام  م�سحف  من  ن�سخة  على  �ل�فد  و�طلع  �لن��حي. 
باخلط  كتبت  ن�سخة  وهــ�  ــر�ه،  ث �هلل  طيب  ز�يــد  �ل�سيخ  بطباعته 
ف�قها بخط  �لكلمات  وكتبت  ت�سكيل،  �أو  نقط  بدون  �لقدمي  �لك�يف 

�لن�سخ �مل�ستخدم �لي�م.
�أ�سلية  ن�سخا  ي�سم  �لذي  �لعطاء  م�سرية  معر�ش  �ل�فد  ز�ر  ثم 
من �ملخط�طات، ومناذج من �ل�رق �لذي ي�سنعه �ملركز، و�لأدو�ت 
ت�ثق  �لتي  �ل�س�ر  �إىل  بالإ�سافة  �ليدوي،  �لرتميم  يف  �مل�ستخدمة 

زيارة وفد أكاديمي من جامعة نيويورك في أبوظبي
زار املركز يوم الثالثاء 3 مايو2016 وفد من جامعة نيويورك يف اأبو ظبي، �صم كال من جيني دانيل�صون مدير 
م�صوؤولة  مارتن  ونيكول�س  باملكتبة،  العربية  اللغة  مواد  يف  املتخ�ص�س  باروت  جو�صتن  و  اجلامعة،  يف  املكتبة 

الأر�صيف واملجموعات اخلا�صة. 

وحت�يل  �لت�س�ير  عمليات  �ل�فد  �ساهد  حيث  �لرقمي،  للمعمل  بزيارة 
�ل�س�ر، و�لفيدي� و�مليكروفيلم �إىل �سيغ رقمية، بحيث ت�سبح �أ�سهل يف 

�حلفظ و�لنقل و�ل�سرتجاع.
تبادل  يف  و�لتعاون  �ل�ستقبال،  حل�سن  �سكره  عن  �ل�فد  عرب  وقــد 
�لكبرية  و�لإمكانات  �ملركز،  �إليه  و�سل  �لذي  بالتط�ر  و�أ�ساد  �خلرب�ت، 

�ملت�فرة فيه. 

زيارة �ل�فد للمعمل �لرقمي

�أن�سطة �ملركز من �تفاقيات وزيار�ت ثقافية وغريها.
ويف قاعة �ملطالعة ��ستمع �ل�فد �إىل �سرح مف�سل ح�ل �خلدمات 
ا �أو من  �لتي يقدمها �ملركز للباحثني، �س��ء �أكان باحل�س�ر �سخ�سيًّ

خالل �لت�سال �لهاتفي �أو عرب �لربيد �لإلكرتوين.
وختمت �لزيارة يف معمل �لت�س�ير �لرقمي �لذي �ساهد فيه �ل�فد 
�لثقافية  لالأوعية  �لرقمية  و�ملعاجلة  و�لتخزين  �لت�س�ير  عمليات 

على �ختالفها وتن�عها.

زيارة �ل�فد ملعر�ش �لإمار�ت يف ذ�كرة �لزمن
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وفد من مركز عيسى الثقافي

مركز أم القيوين الثقافي 
يكرم مركز جمعة الماجد

من أجل دوره في ترميم الوثائق
محاكم دبي تكرم مركز جمعة الماجد

�أق�سام �ملركز �نطلقت من قاعة �ملطالعة  بد�أ �ل�فد زيارته بج�لة يف 
�ملكتبات �خلا�سة.  وق�سم  �ل�طنية  �لثقافة  ق�سم  ثم  �لباحثني،  وخدمات 
وقال:"  ر�أى،  مبا  �إعجابه  عن  �هلل  عبد  �أحمد  حممد  �لدكت�ر  عرب  وقد 
ما  ر�أيت  وقد  �ملاجد  مركز جمعة  فيها  �أزور  �لتي  �لأوىل  �ملرة  هذه  تعد 
يثلج �ل�سدر يف هذ� �ملركز �لعربي ذي �مل�ست�ى �لعاملي �لقائم على جهد 
فردي، و�سعدت بروؤية هذ� �لكم من �لكتب و�ملخط�طات �لتي مل �أر مثلها 

يف �لعديد من �لدول �لتي زرتها".
�جله�د  على  �سكره  عن  �مل�ست�سار  عرب  �ملاجد  جمعة  مع  لقائه  ويف 
�ملاجد  جمعة  لل�سيد  و�أهــدى  و�إنــقــاذه،  �لكتاب  حفظ  �أجــل  من  �ملبذولة 

�ل�سركاء  بــه  يق�م  ــذي  �ل �لــريــادي  �لـــدور  على  ب�ع�سيبة  ــد  �أك وقــد 
�لقي�ين، من  �أم  �ملعرفة يف  وتنمية  �لثقافة  وز�رة  ملركز  �لإ�سرت�تيجي�ن 
كل  يف  و�مل�ساركة  �مل�ستمر  و�لت���سل  و�مل�ساندة  �ملعن�ي  �لدعم  خــالل 

�لفعاليات �لتي ينظمها �ملركز . 
ومن �جلدير بالذكر �أن مركز جمعة �ملاجد ي�سارك �ملركز �لثقايف يف 
�لعديد من �لفعاليات و�لأن�سطة �سن�يًّا، وكان من �آخرها تنظيم معر�ش 
�للغة �لعربية يف 17 فرب�ير 2015، وور�سة عمل بعن��ن )مفه�م  ملتقى 
مدر�سة  طالبات  زيــارة  �إىل  بالإ�سافة   .2015 مار�ش   15 يف  �لــقــر�ءة( 

�ل�سلمة يف �أم �لقي�ين للمركز.

�ل�ثائق،  ترميم  يف  دبي  حماكم  مع  �ملركز  لتعاون  �لتكرمي  هذ�  ياأتي 
و�ملنا�سبات  �لثقافية  �لأن�سطة  من  �لعديد  يف  م�ساهماته  �إىل  بالإ�سافة 

�ل�طنية �لتي تنظمها �ملحاكم.
وقد �سكر �ل�سيد جمعة �ملاجد ملحاكم دبي هذه �ملبادرة، ور�فق �ل�فد 
�ملكتبات  ق�سم  على  خاللها  �ل�فد  �طلع  �ملركز،  �أق�سام  د�خــل  ج�لة  يف 
�خلا�سة، و��ستمع من �ل�سيد جمعة �ملاجد �إىل �سرح ح�ل �ملكتبة �لفار�سية 
�لتي ت�سم �أكرث من 13 �ألف كتاب، كما ��ستمع �إىل م�سروع ترميم م�سحف 

حلب �لذي قام به �ملركز �سنة 2008، وز�ر بقية �ملكتبات �خلا�سة.

يوم  للمركز  بزيارة  الثقايف  عي�شى  مركز  من  وفد  قام 
حممد  الدكتور  من  كاًل  �شم   2016 يونيو    26 الثالثاء 
اأحمد  فواز  والأ�شتاذ  الثقايف،  امل�شت�شار  اهلل  عبد  اأحمد 

�شليمان م�شت�شار العالقات العامة والإعالم.

اهلل  عبد  �شعادة  م  كرَّ ا  اإ�شرتاتيجيًّ �شريكا   30 �شمن 
املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  مركز  مدير  بوع�شيبة، 
والرتاث،  للثقافة  املاجد  جمعة  مركَز  القيوين  اأم  يف 
اأم  يف  الثقايف  املركز  نظمه  الذي  امللتقى  خالل  وذلك 

القيوين يوم اخلمي�ش 14 اإبريل 2016.

م الأ�شتاذ طار�ش عيد املن�شوري، مدير عام حماكم  كرَّ
يف  ممثاًل  والرتاث،  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  دبي، 
الأحد  يوم  وذلك  املركز،  رئي�ش  املاجد،  جمعة  معايل 
الرحيم  عبد  التكرمي  ح�شر  وقد   ،2016 اإبريل   10
وعدنان  والإدارية،  املالية  ال�شوؤون  اإدارة  مدير  اأهلي، 
املحاكم،  روؤ�شاء  مكاتب  �شوؤون  ق�شم  رئي�ش  احلمادي، 

ووحيد ح�شن اجلا�شم، رئي�ش ق�شم احلفظ.

تكرمي �ملركز يف �أم �لقي�ين

تكريم

د. حممد يهدي م�ؤلفاته جلمعة �ملاجد

طار�ش �ملن�س�ري يكرم جمعة �ملاجد

�أربعة كتب هي: دليل �لبحرين للمناطق و�ملجمعات و�ملحافظات و�لدو�ئر 
وكتاب  2002م،   –  1500 �حلديث  �لبحرين  تاريخ  وكتاب  �لنتخابية، 
�لقائد �ملقاتل �ل�سيخ علي بن خليفة بن �سلمان �آل خليفة، وكتاب �ملنامة 

�ملدينة �لعربية در��سة نقدية �أنرثوب�جلية.
وزيارتهم  مبادرتهم  لل�سي�ف  �ملاجد  جمعة  �سكر  �لزيارة  ختام  ويف 

للمركز.
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�أن�ر  �لأ�ستاذ  �ملركز  عن  نيابة  �لتكرمي  �سهادة  ت�سلم  وقد 
�لظاهري، من مكتب �لعالقات �لعامة و�لإعالم باملركز.

�لأن�سطة  من  �لعديد  نظم  �ملركز  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 
مثل  �لــعــمــر�ين،  �لـــرت�ث  �إد�رة  مــع  بــالــتــعــاون  و�لــفــعــالــيــات 
بعن��ن )�لرت�ث  و�ملعار�ش، كان منها حما�سرة  �ملحا�سر�ت 
ب�خ�ش،  ر�ــســاد  �ملهند�ش  قدمها  �لإمــــار�ت(،  يف  �لعمر�ين 
ومــعــر�ــش �لــكــتــاب �لـــرت�ثـــي، و�ملـــ�ؤمتـــر و�ملــعــر�ــش �لـــدويل 
�حلا�سر  �لعمر�ين:  �لــرت�ث  على  )�حلفاظ  بعن��ن  �لثالث 
و�مل�ستقبل(، وندوة )�ل�سعر ودوره يف �لرت�ث( �لتي �أقيمت يف 
متحف �لعقيلي. كما ي�سارك �لعديد من م�ظفي �إد�رة �لرت�ث 

تعقد  �لتي  و�لأن�سطة  �لتدريبية  �لدور�ت  و�لآثار يف  �لعمر�ين 
يف �ملركز.

إدارة التراث العمراني واآلثار تكرم المركز
م املهند�ُس ر�صاد حممد بوخ�س، املدير التنفيذي لإدارة الراث العمراين والآثار ببلدية دبي، مركَز جمعة  كرَّ
املاجد للثقافة والراث، وذلك �صمن احلفل ال�صنوي الذي اأقامته الإدارة يف فندق العنوان بدبي مول، يوم الثنن 

2 مايو 2016 ، وجرى فيه تكرمي موظفي الإدارة وال�صركاء الإ�صراتيجين املتعاونن معها.

تكريم وإهداء

يف �ل��سط �لظاهري ي�ستلم �لتكرمي

 إهداء عمالت 
لقسم الثقافة الوطنية بالمركز 

اأهدت ال�شيدة منرية حممد اآل علي لق�شم الثقافة الوطنية باملركز جمموعة من العمالت النقدية ال�شادرة 
�شنة 1973م عن دولة الإمارات العربية املتحدة، ومتثلت هذه العمالت يف 67 قطعة نقدية من فئة 10 فلو�ش، 
وتعترب هذه الفئة من �شمن املجموعة الأوىل للعملة الإماراتية التي �شدرت بعد قيام الحتاد، حيث بداأ �شدور 

العملة الوطنية يف 19 مايو 1973م.
�أنــ��ع كثرية من  �لإمــار�ت قبل ذلك  ��سُتخدم يف دولة  وقد 
�لعمالت �ملعدنية، وميكن �لرج�ع �إىل تف�سيلها يف �لأعد�د 56، 

57 ، 58 من �أخبار �ملركز. 
قطر  يبلغ  حيث  �لكبري،  �حلجم  مــن  �لقطع  هــذه  وتعترب 
�لقطعة 2.7�سم تقريبًا، و��ستمر �إ�سد�رها حتى �سنة 1989م، 

ثم �سدرت نف�ش �لفئة من �لعملة بحجم �سغري �سنة 1996م.

مقتنياته  �سمن  �لقطع  هــذه  بعر�ش  �ملــركــز  يق�م  و�ــســ�ف 
�لأثرية �لأخرى.

جمم�عة �لقطع �لنقدية 10 فل��ش
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زيارات

 �ل�سحفي مالك�م ماكدونالد وعائلته 
2016-4-16

 �لإعالمي هز�ع �ملن�س�ري 
2015-4-5

 طالبات كلية �لدر��سات �لإ�سالمية و�لعربية 
2016-4-21

 �أحمد علي �ملناعي كاتب وباحث من �لبحرين 
ير�فقه �بنه ر�فد 2016-4-6

 �ل�سحفي �سعيد �ل��ساحي من جريدة �لبيان 
2016-4-19

وفد من �جلامعة �لإ�سالمية باملدينة �ملن�رة 
2016-4-27

 �أ�سلم خمتار رئي�ش م�ؤ�س�سة خمتار �خلريية يف 
ب�مباي بالهند 2016-4-12

�أحمد مدر�ش ز�ده ويا�سيلي تيهر�ن من �إير�ن 
2016-4-19
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زيارات

 وفد من طالب �ملدر�سة �لهندية �لعليا 
2016-5-9

 وفد من طالبات �ملدر�سة �لهندية �لعليا 
2016-5-8

 �لباحث ر��سد �سامل �سقر �لّزعابي 
2016-5-16

�خلطاط علي حيدر �حل�ساين و�خلطاط حم�سن عبادي 
2016-6-26

وفد من �ملركز �لألباين للفكر و�حل�سارة �لإ�سالمية برئا�سة 
�لدكت�ر ر�مز زكاي 2016-5-16

 د. و�يف حاج ماجد من �جلامعة �لعاملية يف لبنان 
و�ل�فد �ملر�فق 2016-5-8

 وفد من �إد�رة �ملتاحف يف �ل�سارقة 
2016-5-4

�لباحث كا�سف جمال م�سارك يف م�ؤمتر �للغة �لعربية، 
من جامعة ج��هرلل نهرو 2016-5-8
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زيارات

�ل�سيخ �ألفا �إبر�هيم دنغ� من �أ�سحاب �ملكتبات �خلا�سة 
يف �ل�سنغال 2016-5-21

د. و�سي �هلل بن حممد عبا�ش من جامعة �م �لقرى 
2016-6-2

 �لباحث حماد تيام وعلي مامادو من �ل�سنغال 
2016-5-28

د.�لطيب �ل�ز�ين �ل�ساهدي من جامعة عبد�ملالك �ل�سعدي 
يف �ملغرب 2016-6-4

وفد من �سركة �إِْنْدِل�ْش برئا�سة ج�رج هارف��ش 
2016-5-29

�ل�سيخ خالد �سيف �هلل �لرحماين رئي�ش جممع �لفقه 
�ل�سالمي يف �لهند 2016-6-4

د. حامد ك�ساب من كلية �لآد�ب يف جامعة �ل�سارقة 
2016-6-11

 وفد ثقايف من جزر �لقمر
2016-6-4 
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جديد المكتبة

التدريب الممتع 
بالقصص واأللعاب التدريبية

اإعداد : ح�شن اأحمد الزهراين. 
دار كنوز املعرفة للن�شر والتوزيع، عمان – الأردن. 

الطبعة الأوىل : 1437 ه� - 2016 م. 
عدد �شفحات الكتاب: 152 �شفحة.

يطرح هذ� �لكتاب فكرة �لتعليم و�لتدريب و�إك�ساب �ملعرفة و�ملهار�ت 
�جلديدة عن طريق �لق�س�ش و�لألعاب �لتدريبية، و�لتي يرى �مل�ؤلف �أنها 
بجمع  �مل�ؤلف  قام  وقد  و�لتدريب.  و�ملعرفة  �لتعلم  يف  �أ�سا�سية  �أ�سبحت 
عدد من �لألعاب و�لق�س�ش من خالل ما قدمه �ملدرب�ن، �أو من خالل 
ما وجده على �سبكة �لإنرتنت، و�أ�ساف �إليها، وعّدل ما �أمكنه �أن يعّدله، 
�أن  وم�ستفيد  قــارئ  كل  لي�ستطيع  �لت��سيحية؛  �ل�س�ر  بع�ش  و�أ�ساف 
ي�ستخدم وي�ظف ما جاء يف �لكتاب. وي�سري �مل�ؤلف �إىل �أن تطبيق تلكم 

�لألعاب �سهل �خلط��ت متن�ع �لأدو�ت. 
ت��سيحية  وبر�س�م  مل�نة،  جميلة  بطريقة  �لكتاب  �إخـــر�ج  جــرى 

ب�سيطة لت�ستطيع �أغلب �لفئات �مل�ستهدفة 
ق�سم  وقد  منه.  و�ل�ستفادة  �إليه  �لع�دة 
�ملقدمة.  بعد  ق�سمني  �إىل  �لكتاب  �مل�ؤلف 
�لألــعــاب  ق�سم  فه�  الأول  ال��ق�����ص��م  �أمـــا 
�لتدريبية، وقد �سم 45 لعبة، من �أمثلتها: 

- تك�ين كلمات من �حلروف. 
- مهار�ت �لتذكر.

- �كت�سف �خلدعة.
- �سفات من ��سمك.

- د�ئرة �لإقر�ر بالذ�ت.
- كتابة �لر�سائل .

- �لقائد �خلفي.
�أما الق�صم الثاين فقد كان للق�س�ش �لتدريبية، وقد ح�ى 39 ق�سة منها: 

- فطنة �لأنبياء.
- �ملهدي ونعل ر�س�ل �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم.

- حزمة �خليزر�ن.
- �حل�سان و�لبئر.

بنو قدامة المقدسيون 
ودورهم في الحياة العامة في بالد الشام 

إلى نهاية القرن الثامن الهجري )14( الميالدي

تاأليف الدكتور اأو�ش عبد اجلبار اجلبوري.
الطبعة الأوىل 1437 ه� - 2016 م. 

النا�شر: دار املعتز للن�شر والتوزيع، عمان -  الأردن. 
عدد �شفحات الكتاب: 166 �شفحة.

دم�سق  �إىل  �لتي هاجرت  قد�مة  بني  �أ�سرة  �لكتاب عن  يتحدث هذ� 
�أثناء �لحتالل �ل�سليبي لبيت �ملقد�ش، وقد كان لهذه �لأ�سرة ثقل ثقايف 
قلة  �إىل  �إ�سافة  عنها،  للكتابة  �مل�ؤلف  دعا  ما  وهذ�  و�جتماعي،  وعلمي 
�لدر��سات �لتاريخية عن �لأ�سر �لعلمية، وعن �جلانب �حل�ساري، وتركيز 
معظم �لدر��سات على �جلانب �ل�سيا�سي دون �جل��نب �حل�سارية �لتي 
�أ�سهمت �أ�سرة بني قد�مة يف �زدهارها، وقد قام �مل�ؤلف بدر��سة �مل��س�ع 

من جانبه �لتاريخي، ولي�ش �لفقهي.
فجاء  �لتمهيد  �أمــا  ف�س�ل،  وثالثة  متهيد  �إىل  �لكتاب  �مل�ؤلف  ق�ّسم 
دم�سق،  �إىل  هجرتها  و�أ�سباب  قد�مة،  بني  �أ�سرة  �أ�سل  عن  للحديث 

و�مل�ساعب �لتي و�جهتها �أثناء �لهجرة. 
رئي�سيتني، هما:  للحديث عن �سخ�سيتني  �لأول  �لف�سل  �مل�ؤلف  �أُفرد 
�ل�سيخ �أب� عمر حممد بن �أحمد بن حممد بن قد�مة، و�أخ�ه �ل�سيخ م�فق 
�لدين عبد �هلل بن �أحمد بن حممد بن قد�مة، ك�نهما ميثالن �لركيزة 
ثقل علمي  لالأ�سرة من  ومِلا منحاه  قد�مة،  بني  �أ�سرة  عليها  قامت  �لتي 

و�جتماعي وح�ساري، ولدورهما يف تعزيز روح �لتكافل �لجتماعي. 
�مل�ؤ�س�ش،  �جليل  بعد  �أتــ��  �لذين  �لعلماء  �أبــرز  �لثاين  �لف�سل  تناول 
و�ل�سيخ  �هلل،  عبد  بن  �إبر�هيم  و�ل�سيخ  عي�سى،  بن  �أحمد  �ل�سيخ  وهم: 

عبد �لرحمن بن �أبي عمر، و�ل�سيخ �أحمد 
�بن عبد �لرحمن. 

�جليل  فــتــنــاول  �لــثــالــث  �لف�سل  �أمـــا 
�لثالث من �لأ�سرة، وهم: �ل�سيخ �حل�سن 
�بن عبد �هلل، و�ل�سيخ �سليمان بن حمزة، 
و�ل�سيخ حممد بن �أحمد بن عبد �لهادي، 

و�ل�سيخ �أحمد �حل�سن.
�أمـــا �ملــ�ــســادر و�ملــر�جــع �لــتــي �عتمد 
�لكتاب فقد تن�عت بني  �مل�ؤلف يف  عليها 
ويذكر  جامعية.  ور�سائل  ــات  ودوري كتب 
�مل�سادر  طبيعة  �أن  �ملقدمة  يف  �ملــ�ؤلــف 

�لتي �عتمد عليها تنق�سم �إىل �ستة �أق�سام :
�لأعيان  تاأريخ  يف  �لزمان  مــر�آة  كتاب  ومنها  �لعامة:  �لت��ريخ  كتب   -
�لأثري  بن  �لدين  لعز  �لتاريخ  �لكامل يف  وكتاب  �بن �جل�زي،  ل�سبط 

وغريهما.
كتب �لت��ريخ �ملحلية: ومنها كتاب مفرج �لكروب يف �أخبار بني �أي�ب   -
لبن  �ل�ساحلية  تاريخ  يف  �جل�هرية  �لقالئد  وكتاب  و��سل،  لبــن 

ط�ل�ن. 
على  و�لذيل  للمنذري،  �لنقلة  ل�فيات  �لتكملة  ومنها  �لرت�جم:  كتب   -

�لرو�ستني لأبي �سامة.
وعجائب  �لأم�سار  غر�ئب  يف  �لنظار  حتفة  ومنها  �لرحالت:  كتب   -

�لأ�سفار لبن بط�طة. 
منظ�ر،  لبن  �لعرب  ل�سان  ومنها  و�لفهار�ش:  و�ملعاجم  �للغة  كتب   -

وك�سف �لظن�ن عن �أ�سامي �لكتب و�لفن�ن حلاجي خليفة. 
ومر��سد  �حلم�ي،  لياق�ت  �لبلد�ن  معجم  ومنها  �جلغر�فية:  �لكتب   -

�لطالع على �أ�سماء �لأمكنة و�لبقاع لبن �سمائل.
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جديد المكتبة

جزء فيه نسخة أبي العباس
طاهر بن محمد بن الحكم التميمي الدمشقي

حققه وخرج اأحاديثه وعلق عليه : نادر بن عمر بلطه جي.
النا�شر : دار طيبة، دم�شق – �شوريا.

الطبعة الأوىل : 1437 ه� - 2016 م. 
عدد �شفحات الكتاب : 96 �شفحة.

"هذ�  �ملحقق:  يق�ل  مــرة.  لأول  ين�سر  حديثًا  ثالث�ن  فيه  �جلــزء  هذ� 
�جلزء ه� كر��ش �سغري يحت�ي على ثالثني حديثًا من �أحاديث �لنبي �سلى 
علي  �حل�سن  �أب�  �لإمــام  رو�ه  مما  وه�  بالإ�سناد،  مروية  و�سلم  عليه  �هلل 
�بن حممد بن �إبر�هيم �حِلّنائي �لدم�سقي �لز�هد، و�أب� علي �حل�سن بن 
علي بن �إبر�هيم بن يزد�د �لأه��زي �ملقرئ، نزيل دم�سق يف �سنة 394هـ، 
كالهما عن �أبي �لعبا�ش طاهر بن حممد بن �حلكم �لتميمي �لدم�سقي، 
عن �أبي �ل�ليد ه�سام بن عمار �ل�سلمي �لدم�سقي، وه� باإ�سناده �إىل �لنبي 

�سلى �هلل عليه و�سلم".
يف  �ل�ساحلني  �لأولــني  طريقة  �جلــزء  لهذ�  �إخر�جه  يف  �ملحقق  �سلك 
جمال�ش  عدة  عقَد  حيث  بالإ�سناد.  و�ل�سماع  و�ملقابلة  و�لعر�ش  �لن�سخ 

مبكتبة  جمال�ش  منها  �لن�سخة،  لقر�ءة 
�آل  ر��ــســد  بــن  حــمــد�ن  �ل�سيخ  م�سجد 
�ل�سيخ  بيت  يف  وجمل�ش  بــدبــي،  مكت�م 
�حلافظ   و��سل  بن حممد  حممد مطيع 

�ل�سهري بـ )دب�ش وزيت(.
ن�سخة  عــلــى  �لــكــتــاب  حتقيق  جـــرى 
و�حدة من حمف�ظات �ملكتبة �لظاهرية، 
ورّقم  ن�سبتها،  ت�ثيق  �ملحقق على  وعمل 
مبا  �لن�سخة  لرجال  وترجم  �أحاديثها، 
ــاد، وخـــّرج  ــن ــس يــخــدم �حلــكــم عــلــى �لإ�

بن  طاهر  رو�هما  �حلا�سية  يف  و�سعهما  حديثني  بها  و�أحلــق  �لأحاديث، 
حممد بن �حلكم �لتميمي عن ه�سام بن عمار.

كما قام ب�سرح بع�ش �ألفاظ �حلديث، وذكر بع�ش �لف��ئد، م�ستفيد� من 
كتب �ل�سروح، وغريب �حلديث.

وهي  �لن�سخة  على  �لــ��ردة  �ل�سماعات  �ملحقق  �أحلق  �لكتاب  �آخر  ويف 
كثرية، منها �سماع �سنة 443هـ ، و�سماعان �سنة 444هـ ، و�سماعان �سنة 

445هـ، و�سماع �سنة 494هـ.

قضايا زكوية معاصرة

تاأليف : الأ�شتاذ الدكتور حممد نعيم يا�شني.
النا�شر : دار النفائ�ش للن�شر والتوزيع، عمان – الأردن.

الطبعة الأوىل : 1437 ه� - 2016 م.
عدد �شفحات الكتاب : 383 �شفحة.

�ستة  �أبحاثًا   - مقدمته  يف  يق�ل  كما   - �لكتاب  هذ�  يف  �مل�ؤلف  جمع 
من�س�رة يف جمالت علمية حمّكمة، تهدف يف �جلملة �إىل �ل��س�ل �إىل 
من  عليه  تنطبق  وما  و�ل�سروط،  �ملفاهيم  من  فيه  �خُتلف  فيما  �حلق 
�لأم��ل �مل�ستحدثة �أو �لقدمية �لتي وقع عليها �سيء من �لتط�ر باأن��عها 
يف  �إدخالها  على  �ملرتتبة  و�لآثــار  وكمياتها،  عليها،  �حل�س�ل  وكيفيات 

وعاء �لزكاة للمكلفني �أو �إخر�جها منه. و�لبح�ث هي:
اأوًل: بحث زكاة �ملال �حلر�م: ويقع يف 60 �سفحة، ذكر فيها �مل�ؤلف 
عينه،  قيام  حالة  �حلر�م  �ملال  وزكاة  �حلر�م،  للمال  �لأ�سلية  �لأحكام 

وحالة هالكه وحالة تغريه.
ويقع  �لتقاعدي:  و�لر�تب  �خلدمة  نهاية  مكافاأة  زكاة  بحث  ثانياً: 
نهاية  تدفع يف  �لتي  �ملكافاآت  �مل�ؤلف حقيقة  فيها  يف 76 �سفحة، و�سح 

�خلدمة و�لر�تب �لتقاعدي، كما ناق�ش وج�ب �لزكاة فيها.
يف  ويقع  �لزكاة:  �أحكام  من  وم�قعه  مفه�مه  �لنماء:  بحث  ثالثاً: 
وعند  �للغة  �لنماء يف  �أربعة م��س�عات هي: مفه�م  تناول  47 �سفحة، 

�أحــكــام  مــن  �لنماء  ومــ�قــع  �لفقهاء، 
و�أدلــة  �لفقهية،  �ملــذ�هــب  يف  �لــزكــاة 
�أحكام  �لنماء يف  �عتبار  على  �لفقهاء 
�لزكاة، ومالحظات على �سرط �لنماء 

يف م�سد�قيته ومعناه و�أدلته.
�ل�سرعية  �ل�سيا�سة  بحث  راب���ع���اً: 
�ل�سر�ئب  من  �لزكاة  �أهــل  �إعفاء  يف 
�ــســفــحــة،   34 يف  ويـــقـــع  ــة،  ــعــي ــ��ــس �ل
مــدى  هــي  يناق�سها  �لــتــي  و�لق�سية 
��ستحقاق �مل�سلم �لذي ي�ؤدي زكاة ماله 
ف عنه من �لأعباء �ل�سريبية.  �أن ُيخفَّ

�ملقا�سد  �لــعــام:  �ملــال  وم�سارف  �لــزكــاة  م�سارف  بحث  خ��ام�����ص��اً: 
�لعلمية  �لعالقات  �لك�سف عن  ويقع يف 77 �سفحة، وهدفه  و�لعالقات، 
�لتي  �لعملية  �لنتائج  وعن  �لعام،  �ملال  وم�سارف  �لزكاة  بني م�سارف 

ترتتب على تلك �لعالقات.
ويناق�ش  �سفحة،   69 يف  ويقع  �حل�سن،  �لقر�ش  زكاة  بحث  �صاد�صاً: 
�أثر �لقر�ش على �ل�عاء �لزك�ي للمقِر�ش، كما يناق�ش �أثر �لقر�ش على 

�ل�عاء �لزك�ي للمقرت�ش.
باأ�سل�ب �سهل وو��سح، ثم يذكر �خلالف فيها  و�مل�ؤلف ي�رد �لأق��ل 
�لق�ل  �إىل  �لأدلة، حتى ي�سل  و�أدلتهم، ويناق�ش هذه  �لعلماء،  ومذ�هب 

�لر�جح فيها.
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كشف الظنون

و�لإف�ساح �لثاين يف �أق�سام الكشف عن مقدمة الكشف !
�ملــذ�هــب  بح�سب  �لــنــا�ــش 
ــاح  ــ�ــس و�لـــديـــانـــات، و�لإف
�لنا�ش  �أقــ�ــســام  يف  �لثالث 

بح�سب �لعل�م.
* �لــفــ�ــســل �لـــر�بـــع يف 
وعل�مهم  �لإ�ــســالم  �أهـــل 
وفــيــه �إ�ـــســـار�ت: �لإ�ــســارة 
�لإ�سالم،  �سدر  يف  �لأوىل 
و�لإ�ـــــســـــارة �لــثــانــيــة يف 
�لــتــدويــن،  �إىل  �لحــتــيــاج 
�أول  يف  �لثالثة  ــارة  ــس و�لإ�
ــســالم،  �لإ� يف  �سنف  مــن 
و�لإ�ـــــســـــارة �لـــر�بـــعـــة يف 
ــ�م �لأو�ئـــــل  �خـــتـــالط عــل

و�لإ�سالم.
ثم ياأتي �لباب �لثالث من 
�مل�ؤلِّفني  يف  وهــ�   ، �ملقدمة 

و�مل�ؤلَّفات، وفيه تر�سيحات: �لرت�سيح �لأول يف �أق�سام �لتدوين و�أ�سناف 
فيه،  و�لأدب  �إليه  �حلاجة  وبيان  �ل�سرح  يف  �لثاين  و�لرت�سيح  �ملدونات، 

و�لرت�سيح �لثالث يف �أق�سام �مل�سنفني و�أح��لهم.
و�أما �لباب �لر�بع فه� يف ف��ئد منث�رة من �أب��ب �لعلم، وفيه مناظر 
وفت�حات: �ملنظر �لأول يف �لعل�م �لإ�سالمية، و�ملنظر �لثاين يف �أن َحَملة 
�لعلم يف �لإ�سالم �أكرُثهم �لعجم، و�ملنظر �لثالث يف �أن �لعلم من جملة 
�ل�سنائع لكنه �أ�سرفها، و�ملنظر �لر�بع يف �أن �لرحلة يف �لطلب مفيدة، 
�أن  يف  �ل�ساد�ش  و�ملنظر  وع��ئقها،  �لعل�م  م��نع  يف  �خلام�ش  و�ملنظر 
�لعلم  حت�سيل  �سر�ئط  يف  �ل�سابع  �ملنظر  �لعلمية،  �مللكة  غري  �حلفظ 
و�أ�سبابه، و�ملنظر �لثامن يف �سروط �لإفادة ون�سر �لعلم، و�ملنظر �لتا�سع 
�إحر�ق  فيه كذلك م��س�ع  وذكر  �لعلم.  �أهل  عليه  يك�ن  �أن  ينبغي  فيما 

�لكتب و�إعد�مها.
�لف��ئد، وفيه  �لباب �خلام�ش من �ملقدمة يف ل��حق �ملقدمة من  وياأتي 

مطالب هي: مطلب لزوم �لعربية، 
�لعربي،  �لل�سان  عل�م  ومطلب 
�أنــه  ومطلب  ــات،  ــي �لأدب ومطلب 
�لنظم  ِي  فنَّ يف  �لإجـــادة  تتفق  ل 
تعيني  ومطلب  لالأقل،  �إل  و�لنرث 
على  عني  فر�ش  ه�  �لــذي  �لعلم 
كل مكلف، ومطلب �أ�سماء �لعل�م، 
يف  �ملــ��ــســ�ع  تعني  عــدم  ومطلب 

بع�ش �لعل�م. 
�لك�سف  هــذ�  �نتهى  وهــكــذ� 
وذكــر  �لك�سف  عــن  �ملخت�سر 
فلنُعْد  فيها،  جــاء  ومــا  مقدمته 
للمقدمات، فاإن فيها من �خلري 

خريً� وفريً�، وعلمًا كثريً�، ومنافع 
للعقل، ومر�جع للعلم!

�جلزء �لثاين من �أقدم ن�سخة مطب�عة من 
مقتنيات �ملركز من كتاب ك�سف �لظن�ن 

بالالتينية - تاريخ �لن�سر �سنة 1835

�جلزء �لأول من �أقدم ن�سخة مطب�عة من 
مقتنيات �ملركز من كتاب ك�سف �لظن�ن 

بالعربية - تاريخ �لن�سر �سنة 1857

ويعد هذ� �لكتاب من �لكتب �لتي يع�د لها �لباحث لبيان ن�سبة �لكتاب 
مل�ؤلفه، ومعرفة معل�مات عن �لكتاب و�ساحبه، وكذلك �لعلم �لذي ينتمي 
�أ�سماء �لكتب  �إليه �لكتاب، وقد جمع فيه حاجي خليفة عددً� كبريً� من 
�لتي وجدها عند �ل�ر�قني، �أو يف خز�ئن �لكتب ، �أو ما �سمع به ، وو�سل 

�إىل علمه.
بتاأليفه  و��ستغل  �لهجائي،  �لرتتيب  وفق  �لكتب  �أ�سماء  فيه  رتب  وقد 
مدَة ع�سرين �سنة، وجمع فيه زهاء 15000 من �أ�سماء �لكتب و�لر�سائل، 

وما يزيد على 9500 ��سم من �أ�سماء �مل�ؤلفني، ونح� 300 علم وفن.
�لنظر  �ملنعم  �لعل�م يتبني  �أح��ل  �لكتاب مقدمة لطيفة يف  و�إن لهذ� 
على  �لكتب  �أغلب  جند  �إذ  باملقدمات؛  �لأو�ئـــل  �لعلماء  �هتماَم  فيها 
�ختالف م��س�عاتها وفن�نها تبد�أ مبقدمة فيها من �لعلم ما فيها، وفيها 
من �لفائدة ما يغفل عنه ُكرث ممن مي�سك�ن �لكتاب بني �أيديهم للبحث 

فقط عن معل�مة ما، �أو ت�ثيق ما. 
وقد �أحببنا يف هذه �ل�ريقة �أن نك�سف عن مقدمة �لك�سف، ونذكر ما 
جاء فيها من �أب��ب وف�س�ل تعد دررً� ونفائ�ش، كما تعد حلقة من حلقات 
�لعلم يف �للغة و�لبيان و�لبديع و�ملعرفة حني تاأتي باأ�سل�ب بارع ومتقن، 

تتجلى فيه ر�ساقة �للغة و�أناقة �لعلم. 
�أما مقدمة �لك�سف فهي يف �أح��ل �لعل�م، وفيها �أب��ب وف�س�ل، جاء 
�لباب �لأول منها يف تعريف �لعلم وتق�سيمه، يف ف�س�ل خم�سة : �لف�سل 
من  �لعلم  مباهية  يت�سل  فيما  �لثاين  و�لف�سل  �لعلم،  ماهية  يف  �لأول 
�لختالف و�لأق��ل، وقد ذكر فيه م��س�ع �لختالف يف �أن �لعلم بال�سيء 
هل ي�ستلزم وج�ده يف �لذهن كما ه� مذهب �لفال�سفة وبع�ش �ملتكلمني، 
�أو ه� تعلق بني �لعامل و�ملعل�م يف �لذهن كما ذهب �إليه جمه�ر �ملتكلمني.

وم�سائله  ومبادئه  وم��س�عه  �ملــدون  �لعلم  يف  �لثالث  �لف�سل  وجــاء 
بتق�سيمات معتربة، وبيان  �لعل�م  لتق�سيم  �لر�بع  �لف�سل  و�أُفرد  وغايته، 
جهات  من  كثرية  �أق�سام  �إىل  ينق�سم  �لعلم  �أن  ذ�كــًر�  �إجماًل  �أق�سامها 
�إىل  متعلقه  جهة  ومن  وحمــدث،  قدمي  �إىل  جهة  من  فينق�سم  خمتلفة، 
ت�س�ر وت�سديق، ومن جهة طرقه �إىل ق�سم يثبت يف �لنف�ش، وق�سم ُيدرك 
باحل�ش، وق�سم يعلم بالقيا�ش، وينق�سم من جهة �ختالف م��س�عاته �إىل 

�أق�سام كثرية ُي�سمى بع�سها عل�مًا، وبع�سها ُي�سمى �سنائع.
وذكر  به،  يلحق  وما  و�سرفه  �لعلم  مر�تب  ففي  �خلام�ش  �لف�سل  �أما 
�إن  قائاًل  �لعلم  لــذة  عن  وحتــدث  �لــقــر�آن،  يف  �لعلم  ف�سل  �ملــ�ؤلــف  فيه 
ديني  نفع  وما يجلبه من  �لعلم  نفع  ثم ذكر  و�أنفعها،  �لأ�سياء  �ألذ  �لعلم 
ا عن دفع ما يت�هم من �ل�سرر يف �لعلم و�سبب ك�نه  ودني�ي. وحتدث �أي�سً

مذم�مًا، وذكر مر�تب �لعل�م يف �لتعليم.
ثم خ�س�ش �مل�ؤلف �لباب �لثاين من �ملقدمة للحديث عن من�ساأ �لعل�م 
و�لكتب، وفيه ف�س�ل �أربعة: �لف�سل �لأول يف �سبب �لعل�م وفيه �إفهامات: 
و�لإفهام  �إليه،  حمتاج  و�أنــه  للب�سر،  طبيعي  �لعلم  �أن  يف  �لأول  �لإفهام 
�لثاين يف �أن �لعلم و�لكتابة من ل��زم �لتمدن، و�لإفهام �لثالث يف �أو�ئل 

ما ظهر من �لعلم و�لكتاب. 
و�لف�سل �لثاين من هذ� �لباب يف من�ساأ �إنز�ل �لكتب و�ختالف �لنا�ش 
�لكتب،  �إنــز�ل  حكمة  يف  �لأول  �لإف�ساح  �إف�ساحات:  وفيه  و�نق�سامهم، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* مل يرد ذكر �لف�سل �لثالث يف �لن�سخ �ملطب�عة ول �ملخط�طة �لتي �طلعنا عليها.

يف  ي�شتح�شرها  اأن  يجب  اأدواٌت  املخطوطات  مع  للمتعامل 
اأم  للفهر�شة  اأكان  �شواء  املخطوط،  يقيمه على  كل بحث علمي 
اأ�شامي  عن  الظنون  ك�شف  كتاب  الأدوات  تلكم  ومن  للتحقيق. 
عبد  بن  م�شطفى  ال�شيخ  وهو  خليفة،  حلاجي  والفنون  الكتب 
جلبي،  كاتب  باملال  ال�شهري  احلنفي،  الرومي  الق�شطنطيني  اهلل 

واملعروف بحاجي خليفة، واملتوفى عام 1067ه�. 
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جائزة كاْمويش

Camões Prize جائزة كاْمويش

�تفاقية  ُوقعت   1966 �سنة  يف 
و�لرب�زيل،  �لربتغال  بني  ثقافية 
عرب  �جلائزة  هذه  جاءت  ثم 
وقع  �لذي  �لإ�سايف،  �لربوت�ك�ل 
عليه  �لتعديل  وجرى   ،1988 �سنة 

�سنة 1999.
�سنة  مرة  �أول  �جلائزة  منحت 
�لربتغايل  و�لطبيب  للكاتب   1989

ميغيل ت�رغا )Miguel Torga(، ويف 
هذ� �لعام 2016 فاز بها �لكاتب �لرب�زيلي من �أ�سل لبناين ر�س��ن 
ج�رجي  �لرب�زيلي  �أي�سا  عليها  ح�سل��  �لذين  بني  ومن  ار.  ن�سّ
�أنط�ني�ش،  ل�ب�  و�أنط�ني�  �سار�ماغ�،  ج�زيه  و�لربتغاليان  �آمادو، 

و�لأنغ�يل بيبيتيال.
�لربتغال  كان�� من  كام�ي�ش  �لذين ح�سل�� على جائزة  ومعظم 
وجمه�رية  وم�زمبيق،  �أنغ�ل،  من  ُكّتاب  عليها  وح�سل  و�لرب�زيل، 

�لر�أ�ش �لأخ�سر.
نبذة عن ال�شاعر لوي�ش فا�ش دي كاموي�ش)1524�1580(:

�سعر�ء  كبري   Luis de Camôes كام�ي�ش  دي  ل�ي�ش  يعد 
�لربتغال، وه� يف �لأدب �لربتغايل مثل �سك�سبري يف �لأدب �لإنكليزي 
لَُّفه )�أو�ش ل��سياد��ش(، �أو  �أو ثربانت�ش يف �لأدب �لإ�سباين، وُيعد ُم�ؤَ
)�أبناء ل��س��ش( �لعمل �مللحمي �لأول يف �لربتغال. و�لت�سمية م�ستقة 
 .Lusitania ل�زيتانيا  وهي  للربتغال  �لقدماء  �لرومان  ت�سمية  من 
وقد حققت هذه �مللحمة مل�ؤلفها م�قعًا بني �أف�سل �ل�سعر�ء �لأوربيني 

يف �لقرن �ل�ساد�ش ع�سر �مليالدي.
�س�ى  كام�ي�ش  حياة  عن  �مل�ثقة  �ملعل�مات  من  كثري  يت��فر  ل 
بع�ش ما ذكره م�ؤرخ� حياته يف �لقرن �ل�سابع ع�سر، وبع�ش �ل�ثائق 
�لتي ُعرث عليها يف �لقرن �لتا�سع ع�سر، كما ل ي�جد �أي دليل قاطع 
فكره  على  تدل  �أعماله  �أن  �إل  عال،  تعليم  �أي  ل  ح�سّ قد  �أنه  على 

حتمل جائزة كامِوي�ش ا�شم ال�شاعر الربتغايل لوي�ش فا�ش دي كاموي�ش، وتعد اجلائزة الأكرث اأهمية يف 
ا بالتناوب بني املكتبة الوطنية يف الربتغال، وق�شم الكتاب  الأدب املكتوب باللغة الربتغالية، ومتنح �شنويًّ
الوطني يف الربازيل، وبناء على قرار من جلنة حتكيم خم�ش�شة لهذا الغر�ش، حيث يجري اختيار اأعمال 
يورو، مما يجعلها من  األف  وتبلغ قيمتها 100  الربتغالية.  باللغة  اأعماًل مكتوبة  متميزين قدموا  ملوؤلفني 

اأغنى اجلوائز الأدبية يف العامل.
�أنه  حياته  ح�ل  �لبحث  من  وي�ستخل�ش  وطم�حاته.  و�أحا�سي�سه 
كان من �لطبقة �لأر�ستقر�طية �لتي فقدت ثروتها، �إل �أنه ظّل على 
عالقة وطيدة بنبالء �لبالط يف كل من �لربتغال و�إ�سبانيا، و�أن �أحد 
�أجد�ده قدم �إىل �لربتغال من غاليثيا Galicia يف �إ�سبانيا مهاجرً� 

لأ�سباب �سيا�سية. 
عليها  �سيطرت  مناطق  يف  �سبابه  من  بها  باأ�ش  ل  فرتة  �أم�سى 
وثيقة  معرفة  عن  م�ؤلفاته  وتك�سف  و�لهند،  �إفريقيا  يف  �لربتغال 
فيها  �أي�سًا  وي�سري  �ملناطق،  لتلك  و�لجتماعية  �جلغر�فية  بالظروف 
�إىل ��سرت�كه يف حمالت ع�سكرية بحرية �إىل �لهند و�ل�سرق �لأق�سى.

مل ُتن�ســـر كثري مـــن �أعمال كام�ي�ش يف حياتـــه، �إل �أنها ُجمعت يف 
عام 1595 قبل ن�سرها، ومنها ق�سيدته �مللحمية )�أو�ش ل��سياد��ش( 
�لتـــي تتاألف من 8816 بيتًا �سعريًا مق�سمة �إىل ع�سرة �أنا�سيد بال�زن 
�لع�ســـري، وتتمح�ر ح�ل حقبة مـــن تاريخ �لربتغال يف �أثناء ت��سعها 
�ل�ستك�ســـايف علـــى يد فا�سكـــ� دي غامـــا Vasco de Gama، وروح 
�ملغامـــرة �ل�سائـــدة يف ذلك �ل�قت. ويـــروي فيها �ل�ساعـــر حكايات 
حـــ�ل �للتقاء بال�سع�ب �لأخرى، و�ملعـــارك و�لظروف �لتي ر�فقتها 
باأ�سل�ب كال�سيكي يحاكي بـــه �أ�سل�ب فرجيل Virgil يف )�لإنيادة(. 

ومـــن �أعماله �أي�ســـًا م�سرحيات 
دني�ية من ف�سل و�حد، و�أخرى 
مـــن  غنائيـــة  وق�سائـــد  دينيـــة 
و�ل�س�نيتـــة   ،)ode(لأود�  نـــ�ع 
)sonnet(*، ور�سائـــل �سعريـــة 
)epistle( وهنـــاك كثـــري مـــن 
�لأعمـــال �لتي ن�سبـــت �إليه، ومل 

تثبت �سلته بها.
متيز �سعر كام�ي�ش بالغنائية 
�لغنائي  �ل�سعر  وباإيقاع  �لعالية، 
�لتعبري  وبجمال  �لإيطايل، 

ورقته. * *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* �أود)Ode(  كلمة ي�نانية �لأ�سل )ôidê( معناها �أغنية، يعّرفها قام��ش �أك�سف�رد للغة �لإنكليزية باأنها: ق�سيدة غنائية 

ط�يلة ومقفاة �إذ يندر �أن تك�ن بال قافية وهي تتخذ �سيغة خطاب يف �أغلب �لأحيان؛ وتت�سف عادة بالرفعة و�ل�سم� يف �مل��س�ع و�لعاطفة و�لأ�سل�ب، ولكنها �أحيانًا 
تك�ن ي�سرية ماأل�فة، ونادرً� ما ت�سل �إىل 150 بيتًا.

�س�نيته بالإجنليزية )Sonnet( : �أو �لأغنية �لق�سرية، م�ستقة من �لكلمة �لإيطالية )sonetto(: هي �أحد �أهم �أ�سكال �ل�سعر �لغنائي �لذي �نت�سر يف �أوروبا يف 
�لع�س�ر �ل��سطى وكتب فيها كبار �ل�سعر�ء، وتتاألف من �أربعة ع�سر بيتـًا باأوز�ن وق��ف معروفة وتركيب منطقي.

http://www.arab-ency.com/ar : للمزيد �نظر ويكبيديا، و�نظر �مل��س�عة �لعربية **

ر�س��ن ن�سار

ل�ي�ش دي كام�ي�ش

با�شل حممد - العالقات العامة والإعالم
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عبد اهلل العثيمين .. أشهر مؤرخي السعودية

ولد عبــــد �هلل بن �سالح بن حممد بن �سليمان بن عبد �لرحمن 
�لعثيمــــني �ل�هيبــــي �لتميمــــي، يف عنيــــزة وينتمي لعائلــــة �سع�دية 

عريقة، وه� �سقيق �ل�سيخ  �لر�حل حممد بن �سالح �لعثيمني. 
تعلَّــــم مبــــادئ �لقــــر�ءة و�لكتابــــة يف م�سقــــط ر�أ�سه، ثــــم �لتحق 
بالتعليــــم �حلك�مــــي �سنة1370هـــــ/1950م، وتخــــرج مــــن ق�ســــم 
�لتاريــــخ يف جامعة �مللك �سع�د بالريا�ــــش �سنة 1382هـ/1962م، 
ثم نــــال �سهادة �لدكتــــ�ر�ه من جامعــــة �أدنرب� - �سكتلنــــد� - �سنة 
1392هـــــ/1972م، وكانــــت �أطروحتــــه لتلك �ل�سهادة عــــن �ل�سيخ 
حممــــد بن عبــــد �ل�هاب، ثم �أ�سبح - بعد نيلــــه �لدكت�ر�ه - ع�س� 
هيئــــة تدري�ش يف ق�ســــم �لتاريخ بجامعة �مللك �سعــــ�د، ثم ُرقي �إىل 
درجــــة �أ�ستــــاذ عــــام 1402هـ/1982م، وقــــد �أم�ســــى يف �لتدري�ش 

�جلامعي ثمانية وع�سرين عامًا.
كان ع�ســــ�ً� يف جمل�ــــش �ل�س�رى من عــــام 1420هـ/1999م �إىل 
عام 1430هـــــ/2009م. كما �سغــــل من�سب �لأمــــني �لعام جلائزة 
�مللك في�سل �لعاملية لأكرث من ثالثني �سنة بد�أت يف عام 1407هـ/ 
1987م، و�ســــارك يف جلــــان ونــــدو�ت وحما�ســــر�ت وم�ؤمتــــر�ت 
وجمال�ــــش علمية متخ�س�سة، و�أثرى �ملكتبة �ل�سع�دية بالعديد من 

�مل�ؤلفات �لتاريخية و�لأدبية.
من موؤلفاته يف مكتبة املركز:

له يف مكتبة املركز 40 عنواناً، منها:
فكره. و  حياته   : �ل�هاب  عبد  بن  حممد  �ل�سيخ  	•

�لأوىل. �ل�سع�دية  �لدولة  عهد  يف  تط�رً�،  و  ن�ساأة   : �لدرعية  	•
و�لك�يت. �لأوىل  �ل�سع�دية  �لدولة  بني  �لعالقات  	•

عاما. ثالثني  يف  �لعاملية  في�سل  �مللك  بجائزة  �لفائزون  	•
ومن الكتب التي ترجمها:

1917-1918م(.  / )1336-1337هـ  جند،  �إىل  بعثة  	•
�لجتماعية. �لعرب  وحياة  �ل�هابيني  تاريخ  	•

�ل�سع�دية. �لعربية  �ململكة  ت�حيد  	•
و�ل�هابيني. �لبدو  عن  مالحظات  	•

من حديث ب�ركهات عن �خليل و�لإبل �لعربية قبل 180 عامًا. 	•
ومن دواوينه ال�صعرية:
�سعر.  : �ل�سباب  ب�ح  	•

�سعبي. �سعر   : �لتميمي  دي��ن  	•
�سعر.  : �أخرى  وق�سائد  �ل�سهباء  عر�ش  	•

�سعر.  : �لعرو�ش  زفاف  يف  	•
�سعر.  : ت�سلني  ل  	•

�سعر.  : غ�سبا  �إذ�  تل�م�ه  ل  	•
وت�سم مكتبة �ملركز بع�ش 
م�ؤلفاته �لتــــي عليها ت�قيعه، 
فهنــــاك ن�سخــــة مــــن كتــــاب 
�ل�سيخ حممــــد عبد �ل�هاب: 
حياتــــه وفكــــره، �أهد�ها �إىل 
في�ســــل  �سكــــري  �لدكتــــ�ر 
�لأمــــني �لعــــام ملجمــــع �للغــــة 
�لعربيــــة يف دم�ســــق، وتاريخ 
1400/6/22هـــــ  �لإهــــد�ء 
مايــــ�1980م.   8 �مل��فــــق 
وهناك �إهد�ء للدكت�ر حنيف 
ح�ســــن، و�إهد�ء ملكتبة �ملركز 
1412/8/24هـــــ  بتاريــــخ 
�مل��فق 28 فرب�ير 1992م. 

لــــه ق�سيــــدة �ألقى بع�ــــش �أبياتهــــا حينمــــا ت�سلم جمعــــة �ملاجد 
جائــــزة �مللك في�سل �لعاملية خلدمة �لإ�سالم يف 14من ذي �لقعدة 

1419هـ، �مل��فق 3 مار�ش1999م، يق�ل فيها:
باع������رب������ّي م����ن����ذ اأي�����������ام ال�������ص���ب���ا ل���ذرى الأجم����اد وال��ف��خ��ر �صَ
ن��ب��اوع�������������ص������ام������ّي ������ص�����ب�����ا ه���م���ت���ه اأو  ن�������واه  ع���م���ا  ان���ث���ن���ى  م����ا 
ف����اأف����ا�����س اخل������ري مم�����ا ك�����ص��ب��اك�������ص���ب امل���������ال ح���������الًل ط���ي���ب���اً
اأن���ف���ق���ه اإذ  ال���ك�������ص���ب  ي���ب���ت���غ���ي م����ر�����ص����اة م�������وله رب���اوزك�����������ّي 
اأي���ن���م���ا ����ص���ارت ه��م��ى وان�����ص��ك��ب��او����ص���م���ا ث�������روى غ����م����ام ودق���ه���ا
�صيٌِّب منها  امل�����ص��رَق  روى  امل��غ��رب��اق���ْد  ح���ي���اه���ا  اأروى  م��ث��ل��م��ا 
واجتبىم����اج����د ث�����ّب�����َت م���ع���ن���ى ل���ص��م��ه امل��ع��ايل  اخ��ت��ار  حينما 

���ص��اه��ٌد ع���دٌل ع��ل��ى ���ص��دق النباوامل�����������ص�����اري�����ع ال�����ت�����ي ن����ّف����ذه����ا 
ك����وث����ر ال���ع���ل���م مب�����ا ق�����د وه���ب���اك�������م ف�������ت�������اٍة وَف����������ِت����������يٍّ َن�����َه�����ال
ت�����ص��ت��م��ْع م���ن���ه ح���دي���ث���اً ع��ج��ب��اوا�����ص����األ ال���ب���اح���َث ع���ن م��رك��زه

تويف رحمه اهلل تعاىل يوم الثالثاء 19 اإبريل 2016م.

أعالم رحلوا

ولد عبد اهلل بن �شالح بن حممد بن �شليمان بن عبد الرحمن العثيمني الوهيبي التميمي، يف عنيزة وينتمي لعائلة �شعودية 
عريقة، وهو �شقيق ال�شيخ  الراحل حممد بن �شالح العثيمني. 

من �إهد�ء�ت �لعثيمني ملكتبة �ملركز قبل 
25 �سنة
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أعالم رحلوا

مصبح الظاهري .. مؤسس أول صحيفة إماراتية ُكتبت بخط اليد

يعترب �لظاهري من �لرعيل �لأول لل�سحافة يف �لإمار�ت، حيث �أ�س�ش 
�سهد ثالثة قرون  �لذي  �لظاهري  روى  وقد  ّخي« عام 1934،  »�لنِّ جملة 
ّخي« �لتي  لـ»�لإمار�ت �لي�م« �أهم حمطات حياته، �أما فكرة �سحيفة »�لنِّ
�أ�ّس�سها �لظاهري يف عام 1934 فكانت ب�سيطة للغاية، �إذ لحظ �سعفًا يف 
ّخي«، وه� ن�ع من �حلب�ب ُيعرف يف دول عربية  �لإقبال على �سر�ء »�لنِّ
ف��ئد  عليها  ودّون  �لكرت�ن  من  ورقة  فاأح�سر  �مل�سل�ق،  �حلم�ش  با�سم 
ّخي« باأ�سل�ب �سيق، مركزً� على ف��ئده �ل�سحية، وعّلقها على و�جهة  »�لنِّ
�ملقهى، فقر�أها كل من مر بها، حتى لفت �نتباههم، وحظيت �ملعل�مات 
ّخي باهتمام �لرجال، فز�دت �ملبيعات على نح� كبري، ما �سجعـه  عن �لنِّ
ّخي وت�زيعها، وز�د عددها يف �لبد�يـة على  على كتابـة ن�سخ عـدة عـن �لنِّ
�أول �سحيفة �قت�سادية  �ل�رقة مبثابة  �لأ�سب�ع، وُعّدت تلك  10 ن�سخ يف 

يف �لإمار�ت. 
وقال: " ط�رُت �لتجربة لحقًا، فبد�أُت بكتابة �لأخبار و�ملعل�مات عن 
�لطالق يف  �لطق�ش، وحتى حالت  و�أح��ل  و�لأعر��ش  و�ل�فيات  �مل��ليد 
مناطق �لعني، ف�ساًل عـن �أخبار و�س�ل �لق��فل �لتجارية �لتي تاأتي من 
�أب�ظبي ودبي و�ل�سارقـة، وظروف �لطريق من �لعني �إىل �أب�ظبـي ودبـي، 
�س�ت  �إذ�عتي  من  �أ�سمعها  كنت  �أخبارً�  �أ�سفُت  متقدمـة  مرحلة  ويف 

�لعرب، ولندن ".

��سُتهر بالبالغة وجز�لة �لأ�سل�ب، ورده 
و�سعر  �لنظم  ل�سعر  و�إجادته  �لق�ي 
�لعر�سة �جلن�بية، و�لعر�سة عبارة عن 
فلكل�ر �سعبي تر�ثي �سع�دي، مك�ن من 
�ساعر ولعبني )عّر��سة( وزير، وتتميز 
�لأعياد  يف  وتقام  وجمالها،  بتنظيمها 
ب�سعر  �ل�ساعر  ��سُتهر  كما  و�لأعر��ش، 

�لقلطة �لذي ي�سمى �ملحاورة، وه� كالم 
�رجتال  ين�سد  معنى،  له  مقفى  م�زون 

بني �ثنني على �لأقل. لقبه �لأمري خالد �لفي�سل عندما كان �أمري منطقة 
ع�سري ب�ساعر �ل��سف.

�سدرت له دو�وين �سعرية م�سم�عة ودي��ن �سعري مطب�ع ��سمه )�سمان 
�لهرج(. وله يف مكتبة �ملركز دي��ن �سعر بعن��ن )دي��ن �لعرب(، ن�سره 

ولد م�شبح عبيد الظاهري �شنة 1896 يف العني، وتعلم الكتابة والقراءة واحل�شاب على يد ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان الأول، عم املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، 
موؤ�ش�ش الدولة. وا�شتفاد كثريًا من العلماء الذين كانوا يرتّددون على منزل خلف بن عتيبة، اأحد كبار جتار اللوؤلوؤ يف عهده، كما ا�شتفاد من جمال�شته ال�شيوخ يف تنمية مهارة التجارة، 
ا،  فكان اأول من �شّيد حمالَّ جتارية م�ن الطني. وه�و اأول َم�ْن اأ�ّش�ش بناي�ة جتاري�ة م�ن الطني، ومغ�شلة للثياب، يف وقت كانت اأداة الغ�شيل فيه الطني واملاء، واأول َمْن امتلك مقهى �شعبيًّ

ّملة على ظهور اجلمال. ّخي وال�شاي والقهوة«، التي كان يجلبها بكميات كبرية من دبي حمحُ ا لل�شكان، وا�شتهر من خالله ببيعه »النِّ ا وترفيهيًّ وكان يف ذلك الوقت ملتقى ثقافيًّ
�هتمامًا  يبدي  �لظاهري  وكان 
تزويده  على  فحَر�ش  باملقهى،  لفتًا 
وم��سيقيـة  غنائيـة  �أ�سط��نات  بجهاز 
»�لب�ستختة«، قبل �أن ي�سيف �لر�دي� �إىل 
بجهاز  له  عهد  �أول  و�سكل  حمت�ياته. 
�لر�دي� ق�سـة طريفـة، �إذ �ساهـده للمرة 
�لأوىل يف يدي جـندي بريطاين �أتى �إىل 
�لغريبة  �لآلة  تلك  عن  ف�ساأله  �ملقهى، 
�ل�سكل، وما �إن بد�أ بت�سغيله حتى ُده�ش، 

وَمن معه، يف �ملقهى من �ل�س�ت �ملنبعث 
�ل�سيطان  وي�ستعيذون باهلل من  �لزبائن يكربون  بع�ش  بد�أ  منه، عندها 
�سدة  من  بع�سهم  وفّر  باجلن،  م�سك�ن  �جلهاز  �أن  ظن��  �إذ  �لرجيم، 
�خل�ف، لكنه �أعجب باجلهاز، وطلب �إىل �جلندي �أن يبيعه �إياه، ف��فق 

و��سرت�ه بخم�ش وع�سرين روبية، وه� مبلغ كبري يف ذلك �ل�قت*.
تويف رحمه اهلل تعاىل  يف 11 / 6 / 2016م .

   -------------------------
بتاريخ 9  �لي�م  �لإمار�ت  ن�سر يف �سحيفة  �ملز�حمي  * من مقال لأحمد 

�أكت�بر 2009.

م�سبح عبيد �لظاهري

�سعد �بن جدلن

دي��ن �لعرب

�ملكتب �لثقايف يف دبي �سنة 2011م، �سمن مبادرة �سم� �ل�سيخ حمد�ن بن 
حممد بن ر��سد �آل مكت�م لالإبد�ع �لأدبي.

من ق�شائده:
ِتْكفون �صونوا ِكْل�مِة ال�صعر ِتْكفونيا اْه�ِل الق�صيد ْمرا�صلن اجلراِيد
ي�صتفيدونَخ���ّل���وه ِي��ْل��َق��ى ِم����ْن وراه�����ا ف��واي��د غرْيكم  وخّلوا  فيدوا 
للنقايد نفو�صكم  ���ص��ون  ْت��َع��رِّ يونل  الرابح اللي من ِغثا النا�س م�صْ
�صيتوا ل�ِصّعاِر الأدب و�ْس يقولونْل���ي���ا ب��غ��ي��ت��وا ن�������ادرات ال��ق�����ص��اي��د
والركايد والتجربه  الأدب  اأمثال مر�صد والعطاوي وابن عوناأْه���ل 
ف���راي���د اإل  ت��ن��ت��ج  م����ا  ِي��وق��وناأف����ك����اره����م  الأوادم  ���دوِر  ب�������صْ ْت���ق���ول 
ول نيْب َقاِيْلها على �صان يوحونوِق���ْل���ِت���ْه وان����ا ع��ْن��ه��م ب��ع��ي��د ون��اي��د
ال��ن��ور ملعونول نيب راج��ي م��ْن وراه��ا فوايد َرْج����ٍل يخفي  ل��ِك��ّن 

يوم  تعاىل  اهلل  رحمه  تويف 
الثالثاء يف مدينة بي�شة  19 
رج��ب 1437ه����، امل��واف��ق 26 

اإبريل 2016م.

الشاعر سعد ابن جدالن
يف  1947م،  �شنة  الأكلبي  ال�شعدي  ج��دلن  بن  �شارع  بن  �شعد  ال�شاعر  ولد 
ويعترب  ال�شعودية.  العربية  اململكة  يف  ع�شري  ملنطقة  التابعة  بي�شة  حمافظة 
من كبار �شعراء اخلليج الذين متيزوا يف ال�شعر النبطي. ن�شاأ يف قرية ال�شقيقة 

الواقعة يف مدينة بي�شة �شاعرًا لقبيلته بني �شعد من اأكلب يف جميع املحافل.
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من تراث اإلمارات

�شجرة النب:
�ملحم�سة  بذورها  من  ر  ُيح�سَّ �خل�سرة  د�ئمة  ��ست��ئية  �سجرة  �لنب 
يف  �لنا�ش  من  كثري  يف�سله  �لقه�ة،  ي�سمى  �ساخن،  م�سروب  �ملطح�نة 
�أقطار �ملعم�رة تقريًبا على غريه من �مل�سروبات ، و�ل�سم  كل قطر من 
� بريًّا  �لعلمي لنبتة �لنب �ل�سائعة ه� �سجرة �لنب �لعربي وكانت تنم� من�ًّ

يف �إثي�بيا �أ�ساًل.
القهوة العربية:

�لقه�ة �لعربية قه�ة خفيفة �لرتكيز، ت��سع فيها حبات �لهيل و�لبهار 
�أو �لبز�ر �مل�ستخدم لإ�سافة نكهة ور�ئحة ذكية ومميزة عند �أهل �لبادية 
قه�تهم  تك�ن  و�لتي  خا�سة،  �خلليج  و�أهــل  عامة،  �لعرب  من  و�حل�سر 
�لغامقة  �ل�سمالّية  �لقه�ة  وهناك  �لذهبي.  �لبني  لل�ن  مائلة  �سفر�ء 
�لل�ن، و�لأكرث تركيزً�، وهي قه�ة �أهل �لعر�ق وبالد �ل�سام، وعادة تك�ن 
ة، ولي�ش فيها �سكر �أبدً�، وتقدم يف فنجان يختلف عن فنجان �لقه�ة  ُمرَّ
�ملتعارف عليه يف تركيا و�أوربا، حيث يك�ن فم �لفنجان �أو�سع من قاعدته، 

وتقدم به �لقه�ة بحيث ل متالأ �إل ن�سفه على �أكرث تقدير.
القهوة يف الإمارات:

و�جلمع  �ملقهى،  وتعني  �لقه�ة،  �سر�ب  تعني  ـــار�ت  �لإم يف  �لقه�ة 
لل�سر�ب قه�ة �أي�سا، �أما �ملقهى فتجمع على مقاهي. وللقه�ة ح�س�ر يف 
�ل�جد�ن �ل�سعبي، فقد وردت يف �لأمثال �ل�سعبية و�لأ�سعار كثريً�. حتى 
�لريح  معناها  و�لبنة   ، بنه   : ��سم  مثل  �لإمــار�ت  بها يف  �لبنات  �سميت 

�لطيبة.
و�لقه�ة �أ�سا�ش كرم �ل�سيافة، فمجمل �ل�سيافة �خلفيفة ي�سمى قه�ة ، 
فاإذ� ُدعي �ل�سيف للقه�ة فاإمنا هي دع�ة لتناول �سيافة �أخرى ت�ساحبها 
�إىل جانب م�سطلح  �سائدً�  �مل�سطلح  وقد ظل هذ�  و�حلل�ى،  كالفاكهة 

�آخر ه� : �لف��له �أو فاله، ومعناه �لفاأل �حل�سن يف �ل�سيف.
القهوة اأول ما ي�شتقبل به ال�شيف:

عندما ي�د �لإمار�تي دع�ة �ل�سيف يق�ل له: تقه�ى عندنا، �أو حياك 
على �لقه�ة، �أو فنيانك عندنا، �أو تعا خذلك فنيان قه�ة. 

و�إذ� �أقبل �ل�سي�ف على م�ساكن �أهل �لبادية ق�سدو� �حلظرية وهي 
حمل معد لل�سي�ف حماط من ثالث جهات بغ�س�ن �ل�سجر من �ل�سمر 
و�لغاف وغريه يقي �لنازل من �لأه�ية وت�ساعد �لرمال، و��ستقبلهم �أهل 
�حلي بالعتاد وه� �حلطب، و�لدلل و�لقه�ة و�لتاوة و�ملحما�ش، و�أ�سرم�� 
�لنار يف جانب قريب من �حلظرية، وحم�س�� �لقه�ة، ثم بعد دقها ناعما 
�لقه�ة  �ملاء و�سع��  فاإذ� غلى  �لأثايف،  �أي  �لرت�كيب،  �لدلة على  و�سع�� 
�لناعمة فيه، ويقال لها تلقيمة، و�لغالب �أن �لدلل تك�ن ثالثًا: �لكبرية 
يقال لها: �خلمرة، ثم �لتلقيمة، ثم �ملزلة �لتي ت�سب فيها �لقه�ة بعد �أن 

تك�ن جاهزة، ثم تد�ر على �ل�سي�ف يف فناجيل، �أي �أك��ب �سغار. 

املقهوي:
حرفة �ملقه�ي: �نت�سرت هذه �ملهنة يف بي�ت �ل�سي�خ وح�س�ن �حلكام، 
وغ�سل  �لقه�ة  بتح�سري  يعتني  �ل�سيخ،  جمل�ش  يف  �أ�سا�سي  فاملقه�ي 

�لفناجني و�سبها للزو�ر و�ل�سي�ف.
كيفية �شناعة القهوة عند البدو:

ت��سع �لقه�ة يف �ملقلى �لذي ي�سمى �لتاوة لتحمي�سها، وُتقلب باملحما�ش 
د يف �ملنحاز، وعندما  ُترَبَّ �أن  �أن ت�سبح حمر�ء، وُتدق بالر�ساد بعد  �إىل 
ت�سبح ناعمة ت��سع يف دلة ت�سمى �خلمرة، وتغلى على �لنار حتى تف�ر، 
ثم ت�سفى يف �ملزلة بعد �أن ي�ساف �إليها �لهيل و�لزعفر�ن ح�سب �لرغبة، 

ثم يقدمها �ملقه�ي لل�سيف.
امل�شتخدمة  الأدوات 

يف �شناعة القهوة:
د�ئــري  وعــاء  املقلى: 
ي�سنع من حديد، ر�أ�سه 
على �سكل وعاء له يد ، 
وفيه حُتم�ش �لقه�ة على 

�لنار.
امل�����ح�����م�����ا������س: طـــ�ل 
�لذر�ع تقريبًا، وه� من 
�لنحا�ش،  �أو  ــد  �حلــدي
مــفــلــطــح على  ور�أ�ــــســــه 
�سكل د�ئري، وي�ستخدم 
�أثناء  �لقه�ة  تقليب  يف 

حتمي�سها.
فيه  ت��سع  امل��ن��ح��از: 
حتمي�سها،  بعد  �لقه�ة 
�لنحا�ش  مــن  وي�سنع 

من تراث اإلمارات .. القهوة العربية
ا�شتمدت القهوة العربية قوتها من تقاليد واأعراف عريقة، حتى باتت جزًءا من ح�شارة املجتمع العربي الذي 
تعد دولة الإمارات العربية جزءًا ل يتجزاأ منه، واأ�شبح لها رموز ومعاٍن كثرية، وهناك �شروط لتقدميها واآداب 

ينبغي مراعاتها وفقا لالأ�شول والتقاليد.

 حتمي�ش �لقه�ة على �حلطب،
�س�رة من كتاب �أيام �ل�سارقة �لرت�ثية
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منها  و�أحجام خمتلفة،  �أ�سكال  وله  �خل�سب،  من  �أو  �أو �حلديد  �لأ�سفر 
�ل�سغري، ومنها �لكبري، وي�ستخدم يف دق �لقه�ة وتنعيمها.

الر�صاد: ي�ستخدم يف دق حب�ب �لقه�ة، وه� �أد�ة ط�يلة م�سن�عة من 
�خل�سب �أو �حلديد �أو �لنحا�ش، وت�ستخدم يف �لدق و�لتنعيم بعد �أن ت��سع 

�لقه�ة يف �ملنحاز.
�لقه�ة بعد دقها يف �ملنحاز،  اخلمرة: دلة كبرية �حلجم تطبخ فيها 
�لنحا�ش،  من  وم�سن�عة  �لعادية،  �لقه�ة  دلل  من  حجمًا  �أكــرب  وهي 

وت��سع ف�ق �جلمر لتغلي فيها �لقه�ة.
املزلة: يزل فيها �سايف �لقه�ة، وي��سع فيها �لهيل و�لزعفر�ن، وهي 
�لقه�ة  لتقدمي  وت�ستخدم  �لقه�ة،  عمل  يف  �مل�ستخدمة  �لــدلل  �أ�سغر 

لل�سي�ف.
الفنيان: �سغري �حلجم، وي�سنع من �لطني، وي�ستعمل ل�سرب �لقه�ة.

امللة: �إناء �سغري مليء باملاء ت��سع فيه �لفناجني.

الدلة: 

تعترب �لدلة من �لرم�ز �ملهمة يف دولة �لإمار�ت، وهي �سعار منق��ش 
�ل�طن  يف  �لأنــ��ع  �أج�د  من  �لإمار�تية  و�لدلة  �لإمار�تي،  �لدرهم  على 
�سانعها  على  ويطلق  �ل�سعبية،  �لتقليدية  �ل�سناعات  من  وهي  �لعربي، 
�أبرزها �لدلة �لقري�سية، و�لتي  �أ�سماوؤها، ومن  ار(. وتتن�ع  ��سم )�ل�سفَّ
ت�سنع يف �لإمار�ت و�لبحرين فقط. وثمة �أن��ع �أخرى من �لدلل، منها 
�لدلة �لأنثى، و�سكلها م�ست�حى من �سكل ج�سد �ملر�أة، ومزينة بالنق��ش. 
وتعرف �لإمار�ت بن�ع �آخر من �لدلل، وه� �لكب�سة، حيث يك�ن �سكل قاع 
�لدلة فيها خمتلفًا عن �لدلة �لقري�سية، و�لنق��ش �مل�ج�دة فيها �أب�سط، 

وت�ستخدم عادة لدى عامة �لنا�ش.
اآداب واأ�شول �شيافة القهوة:

يخ�ش  فيما  �لنا�ش  ذ�كــرة  يف  ومثبتة  حمددة  �جتماعية  ق��عد  ثمة 
تقدمي �لقه�ة، ومنها �أن �لقه�ة �لعربية تقدم يف كل �ملنا�سبات يف �لأفر�ح 
و�لأتر�ح، ومن دون منا�سبة �أي�سا. وتقت�سي �لعادة �أنه كلما دخل �سيف 
جديد على �ملجل�ش د�رت فناجني �لقه�ة على �جلميع، ول يج�ز �أن يغادر 
هذ�  ينتهي  حتى  �لنتظار  عليه  �إمنا  تدور،  و�لفناجني  �ملجل�ش  �أحدهم 
�لطق�ش، كما على �ل�سيف �أن يهز �لفنجان �إذ� �كتفى، في�سلمه للمقه�ي، 

�أي �مل�سيف؛ �إذ ل يج�ز و�سعه على �لأر�ش، كما ل يج�ز تخطي �أحدهم، 
حيث ُتقدم �لقه�ة بدءً� من �ليمني ح�سب �لت�سل�سل، وعندما ُترف�ش من 
برُّ �لقه�ة يك�ن باليد �ليمنى على �أن تك�ن  �أحدهم تنتقل �إىل �لتايل، و�سَ
�لدلة يف �لي�سرى، وتك�ن �لبد�ية من عند �ل�سيف، وعلى �ملقه�ي �ل�ق�ف 
و�لنحناء قليال �أثناء �سب �لقه�ة، ثم مد �لفنجان للكبري قبل �ل�سغري، 
ولل�سيف قبل �أهل �لبيت، و�إن كان و�لد �ملقه�ي م�ج�دً� فعلى �ل�لد �أن 
يقدم له �لقه�ة �أوًل، و�إذ� كان هناك �سيخ �أو �سيف، في�سري �ل��لد بيده 
لتقدمي �لقه�ة لل�سيخ �أو لل�سيف قبله، و�إذ� كان �ملجل�ش كبريً� وكان �سي�خ 
�لق�م ووجهاوؤهم م�ج�دين فيه، فاإنه يتقدم �أربعة مقه�يني مرة و�حدة: 
�ثنان يتجهان �إىل حيث �ل��سط، وو�حد يتجه �سماًل، و�لآخر ميينًا، ومن 

�ملعيب ملء �لفنجان ، �إمنا ت�سب فيه �لقه�ة �إىل �أقل من �لن�سف.
ومن  ب�سيط.  ك�سر  فيه  فنجان  يف  �لقه�ة  تقدمي  �أبــد�  يج�ز  ل  لكن 
�ل�سي�ف،  ي�سرب فنجانًا قبل  �مل�سيف  �أن  �لعربية  �لقه�ة  عاد�ت �سرب 
وهذ� من عاد�ت �لبدو للدللة على خل� �لقه�ة من �أي مكروه، ول يجل�ش 

�ساكب �لقه�ة �إل عندما ي�سرب �لنا�ش جميعًا.
القهوة يف ال�شعر والأمثال ال�شعبية والألغاز:

ومن ق�سيدة لعبد �لعزيز �مل�سلم بعن��ن )قه�تي(:

ع�����ق�����ب م��������ا ك�����م�����ل�����ت �����ص����وم����يم���������ن ي������وا�������ص������ي������ن������ي ������ص�����واه�����ا
ارت���������������ص�������ف�������ه�������ا ك�����������ل ي������وم������ير���������ص��������ف��������ة زاي��������������������د ح������اله������ا
م�����ل�����ت�����ق�����اه�����ا يف  اأن�������������ص������ى اآلم��������������ي وه����م����وم����يق��������ه��������وت��������ي 
م�������������ص������رع ورق��������م��������ه ح����ك����وم����ي��������ص�������اع�������ر ���������ص��������ايل ب������ه������واه������ا 

وجاء يف �ملثل �ل�سعبي : "فنيال قه�ة �ل�سحى �أَْخرَي من ذل�ل"، ويدل 
وقت  وه�  �ل�سحى،  وقت  �سيما  ل  �إليها،  و�مليل  �لقه�ة  حب  على  �ملثل 
�جتماع �لنا�ش بعد رج�عهم من �أعمالهم، وهم يف �أم�ش �حلاجة للقه�ة، 
لأنها تذهب �لإعياء، وتزيل �لك�سل و�لفت�ر، وت�قظ وتنبه، فهي خري من 

ذل�ل �أي: ناقة فارهة �أ�سيلة.
ومن �لأمثال �ل�سعبية �ملعروفة يف �لإمار�ت ق�لهم: "�للي ما عنده دلة 
ما حد يندله". ومن �لألغاز �ل�سعبية: ق�لهم: "حرمة ما تطلع �إل جد�مها 
عيالها"، و�ملق�س�د باحلرمة �لدلة �لتي حتمل باليد �لي�سرى، و�لفناجني 

�أولدها، و�لتي تك�ن حمم�لة باليد �ليمنى.
-----------------------

املراجع:
تاأليف  �ل�سعر،  و ما قيل فيها من  �لعربية  �لقه�ة  ويكيبيديا-  �لعاملية-  �لعربية  ]�مل��س�عة 
عبد  �إعــد�د  ودر��سات،  �أبحاث  و�أدبياتها،  �لقه�ة  تر�ثيات  �ل�س�يد�ء-  زيد  بن  �لرحمن  عبد 
فاحت  حممد  للدكت�ر  بخ�ر،  قه�ة،  جمل�ش،  �لإمار�تي:  �لكرم  بعن��ن:  مقال  �مل�سلم-  �لعزيز 
زغل، جملة �لظفرة، �لعدد33- �لعاد�ت و�لتقاليد يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، تاأليف 
�ل�سيخ حممد بن �أحمد بن ح�سن �خلزرجي- �أيام �ل�سارقة �لرت�ثية : ع�سر �سن��ت من �لتميز 
و�لإ�سعاع، جمع و �إعد�د و تاأليف �سا�سي جبيل- مقال بعن��ن: �لدلة �لإمار�تية م�روث يت�سنم 
ع�سر �لع�ملة، �آمال عبيدي، �سحيفة �لروؤية: 4�أغ�سط�ش 2014- مقال بعن��ن: �ملهن و�حلرف 

�لتقليدية يف �لإمار�ت لعبد �لعزيز �مل�سّلم، جملة تر�ث �لعدد 24، ن�فمرب 2000[.

دلية قري�سية غري منق��سة                            �خلمرة من �أن��ع �لدلل

با�شل حممد - العالقات العامة والإعالم
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