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قل للغياب نقصتني

لنا  يرتكون  غياب،  من  اأوتوا  ما  بكل  الغائبون  بعباراتهم،  احلا�سرون 
بع�سهم ثم يرحلون، ونبداأ نحن بالت�سكل عرب عباراتنا اخلا�سة متكاثفني 
اهلل  �ساء  ما  لنكتب  و�سور  مفردات  من  معجماتنا  يف  تراكم  ما   مع 
عليها  فار�سني  اقتبا�س  عالمتي  بني  عباراتهم  ن�سع  ثم  نكتب.  اأن  لنا 
وعلى  الكالم  بها ج�سر  اأو مكملني  الفكري،  اأدبية حتفظ حقهم  حرا�سة 

القارئ اأن يعرف اللبنة امل�ستعارة.
وما  املوقف،  ي�ستدعيه  ما  ا�ستح�سار  نتحدث، عن  القتبا�س  نعم، عن 
ي�ستح�سره الكالم، واإنَّ فطرَة حناجرنا واأ�سابعنا ُجبلت على ا�ستح�سار 
نحن  وها  اأدبية.  اإ�ساءة  امل�سهد  متنح  ما  عبارة  اأو  �ِسعر،  بيِت  اأو  َمَثٍل، 
نرى كل من منحتهم احلياة التجاعيد الأنيقة للعمر ي�سيلون حكمة وهم 
�سفاههم  على  وت�ستلقي  والأمثال،  احلكم  اأفواههم  يف  تعي�س  يتحدثون. 
اأبيات ال�سعر، ونحن ن�ستمع اإليهم دون اأن يختل ميزاننا ال�سمعي، ول ن�سعر 
الكالم.  �سعر مقحمة يف  بيت  اأو  َمَثٍل،  امل�ستح�سرة من  العبارة  باأن  اأبدًا 

هذه املدر�سة من القتبا�س هي التي نن�سدها.
يف الآونة الأخرية اأ�سبحنا جند بع�س الكّتاب اأو املتحدثني ب�سكل عام 
التي  العبارات  من  احلاجة  لوقت  ين�سخون  اأو  يحفظون،  ما  ي�ستعر�سون 
تقول ب�سوت مرتفع )اأنا قارئ ومطلع واإليك الدليل( لي�س هذا فح�سب، 
القتبا�س  فيبدو  وبكرثة،  مرتجمة  عبارات  يقتب�س  منهم  عددًا  جند  بل 
لديه  ما  ي�ستعر�س  كمن  الكاتب  ويبدو  الأ�سلي،  املتحدث  اأكرث من كالم 
من عبارات مقتب�سة، وقراءات عاملية. وهذه احلالة التي اأحتدث عنها هي 
تلك التي جند فيها املبالغة يف القتبا�س واأحيانًا عدم وجود داٍع حقيقي 
له. وعلى الكاتب اأن يدرك اأنه يف مواجهة قرائية ذكية، تفتح كتابه على 
جتعلنا  املواجهة  وهذه  يقراأ.  ملا  ومدرٌك  واٍع  قارٌئ  ليتلقاه  احلياة  طاولة 

نفكر جيدًا متى نقتب�س وملاذا.
اأو  فائدة،  لإ�سافة  اأو  معلومة،  لتاأكيد  اأو  ما،  و�سع  ل�سرح  نقتب�س 
ل�ستكمال فكرة. ويف بع�س الأحيان ناأتي بعبارة، اأو بيت من ال�سعر على 
�سبيل احلنني. وحينها ل نقول اإل تلك القتبا�سة لنرتك للم�سهد اأن مي�سي 

بدراميته اأو فرحه، ونقف نحن على هيئة نقطة اآخر ال�سطر. 
اأما نقطة اأول ال�سطر فقد كان بيتًا ملحمود دروي�س التي نرددها كثريًا 

)قل للغياب نق�ضتني.. و�أنا ح�ضرت لأكملك(
اأن نفتح نافذة احلديث عن  اأردنا  ومع كرثة ا�ستح�سارنا لها ولغريها 

القتبا�س. 

�ضيخة �ملطريي

الموسم الثقافي الصيفي

info@almajidcenter.org :الربيد الإلكرتوين
www.almajidcenter.org :املوقع

@almajidcenter



تكريم

كرم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ �لدكتور �ضلطان بن حممد �لقا�ضمي، ع�ضو �ملجل�س �لأعلى، حاكم �ل�ضارقة رئي�س 
للثقافة  �ملاجد  جمعة  مركز  رئي�س  �ملاجد  جمعة  �ضعادة   2017 �ضبتمرب   7 �خلمي�س  يوم  �لقا�ضمية  �جلامعة 
�لقا�ضمية  �جلامعة  يف  يقع  �لذي  �لإ�ضالمية  �ملخطوطات  د�ر  ملبنى  �ضموه  �فتتاح  خالل  ذلك  جاء  و�لرت�ث. 
�ل�ضارقة،  حاكم  نائب  �لقا�ضمي  �ضلطان  بن  �ضامل  بن  �هلل  عبد  �ل�ضيخ  �ضمو  �لفتتاح  ح�ضر  وقد  بال�ضارقة. 
مدير  �لقا�ضمي  حممد  بن  �ضيف  و�ل�ضيخ  �حلاكم،  �ضمو  مكتب  رئي�س  �لقا�ضمي  �لرحمن  عبد  بن  �ضامل  و�ل�ضيخ 
�ملدينة �جلامعية يف �ل�ضارقة، ومعايل عبد �لرحمن بن حممد �لعوي�س وزير �ل�ضحة ووقاية �ملجتمع، و�ضعادة 
خولة �ملال رئي�س �ملجل�س �ل�ضت�ضاري لإمارة �ل�ضارقة، ومعايل حممد �ملر، و�ضعادة ر��ضد �أحمد بن �ل�ضيخ رئي�س 
�لديو�ن �لأمريي، و�ضعادة خمي�س بن �ضامل �ل�ضويدي رئي�س د�ئرة �ضوؤون �ل�ضو�حي و�لقرى، و�ضعادة عبد �هلل 
حممد �لعوي�س رئي�س د�ئرة �لثقافة، و�ضعادة �لدكتور طارق بن خادم رئي�س د�ئرة �ملو�رد �لب�ضرية، و�ضعادة 
�لدكتور �ضعيد م�ضبح �لكعبي رئي�س جمل�س �ل�ضارقة للتعليم، و�ضعادة �ملهند�س علي بن �ضاهني �ل�ضويدي رئي�س 
د�ئرة �لأ�ضغال �لعامة، و�ضعادة خالد جا�ضم �ملدفع رئي�س هيئة �لإمناء �لتجاري و�ل�ضياحي، و�ضعادة علي �ضامل 
�ملدفع رئي�س هيئة مطار �ل�ضارقة �لدويل، و�ضعادة �لدكتور خالد عمر �ملدفع رئي�س مدينة �ل�ضارقة لالإعالم، 
و�ضعادة �ضامل �لق�ضري رئي�س هيئة تطوير معايري �لعمل، و�ضعادة علي �ملري رئي�س د�رة �لدكتور �ضلطان �لقا�ضمي 
للدر��ضات �خلليجية، و�ضعادة بالل �لبدور و�ضعادة عبد �لرحمن بن علي �جلرو�ن، ومعايل عبد �لو�حد �لنبوي، 

وعدد من �مل�ضوؤولني ومديري �لدو�ئر �حلكومية و�لأدباء و�ملخت�ضني.
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تقديراً لجهوده في حفظ المخطوطات ..

حاكم الشارقة يكرم جمعة الماجد

حاكم ال�سارقة يكرم جمعة املاجد



تكريم

3

املاجد  جمعة  لدور  �سموه  من  تقديرًا  التكرمي  هذا  ياأتي 
التاريخية. حيث  والوثائق  املخطوطات  وجهوده يف جمال حفظ 
فيه  واأن�ساأ  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  بتاأ�سي�س  قام 
املخطوطات  على جمع  العمل  مهمته  للمخطوطات  ا  ق�سمًا خا�سًّ
اإي�سالها  وانتقاء النافع منها، وحفظها وفهر�ستها، والعمل على 
ا  خا�سًّ ق�سما  اأي�سًا  واأن�ساأ  ون�سرها.  حتقيقها  اأجل  من  للباحثني 
ومل  الأ�سلية،  للمخطوطات  والرتميم  واملعاجلة  احلفظ  لأعمال 
يقت�سر عمل هذا الق�سم على املخطوطات التي يقتنيها املركز بل 
تعداه لي�سل اإىل اأكرث من 40 جهة يف 23 دولة حول العامل. وعمل 
وتنظيم  بالرتميم،  اخلا�سة  الأجهزة  تطوير  على  الق�سم  هذا 
الدورات التدريبية املتخ�س�سة يف هذا املجال والتي تخرج فيها 
املاجد  جمعة  قام  التاريخية  بالوثائق  العناية  اأجل  ومن  املئات. 
باإن�ساء ق�سم مهمته العناية بالوثائق وفهر�ستها من اأجل تقريبها 

للدار�سني.
ن جمعة املاجد و�سكر ل�سموه هذا التكرمي، الذي يدل  وقد ثمَّ
على دعمه واهتمامه باملحافظة على الرتاث العربي والإ�سالمي 
والعاملي. وقد ت�سرف املركز بزيارة �سموه �سنة 1996 واطلع على 
امل�ستخدمة يف  والأجهزة  الرتميم  اأق�سامه وخمطوطاته، ومعمل 

حفظ املخطوطات وقتها.
مع  مثمر  وتعاون  متميزة   عالقة  لبناء  اليوم  املركز  وي�سعى 
بينهما  اأن�سطة  عدة  تنظيم  جرى  حيث  القا�سمية،  اجلامعة 
للجامعة  الأول  الدويل  املوؤمتر  فعاليات  املركز يف  م�ساركة  منها 
وقد   ،2016 يف  وتراثنا«  تاريخنا  ذاكرة  يف  »هويتنا  القا�سمية 
للمخطوطات  معر�س  بتنظيم  احلدث  ذلك  يف  املركز  �سارك 
املركز  �سارك  كما  ال�سارقة،  حاكم  ال�سمو  �ساحب  افتتحه 

بورقة عمل قدمها الدكتور عز الدين بن زغيبة رئي�س ق�سم 
الدرا�سات والن�سر تناول فيها الرتاث الإ�سالمي املخطوط يف 
والعناية  املاجد يف احلفاظ عليه  الهند وجهود مركز جمعة 

به.
القا�سمية من كلية  وزار املركز وفد من طالبات اجلامعة 
الدكتور  برئا�سة  الإن�سانية  والعلوم  الآداب  وكلية  ال�سريعة 
العبيدي بوعبد اهلل، الأ�ستاذ امل�سارك يف حتقيق املخطوطات. 
وكانت الزيارة تهدف اإىل التعرف على املخطوطات يف مركز 
حتقيق  وو�سائل  الن�سو�س،  حتقيق  وطريقة  املاجد،  جمعة 

املخطوطات باملركز.
التي  الإ�سالمية  املخطوطات  دار  اأن  ذكره  يجدر  ومما 
يف  خمطوطة،   1500 نحو  ت�سم  موؤخرًا  افتتاحها  جرى 
جمالت الفقه والتف�سري واللغة العربية والفلك والريا�سيات 
على  طابقني  من  و�ُسيدت  والتاريخ،  وال�سيدلة  والطب 
مربع،  مرت  اآلف   3 نحو  م�ساحة  على  الإ�سالمي،  الطراز 
وفيها عدد من  اإماراتي.  درهم  مليون   70 نحو  بلغت  بتكلفة 
القاعات واملختربات والأق�سام الفنية، منها خمترب املعاجلة 
وق�سم  للمخطوطات  ال�سوئي  وامل�سح  والرتميم  والتعقيم 
جتليد املخطوطات وق�سم الفهر�سة والت�سنيف. اأما الأق�سام 
وقاعة  الرقمي  والطالع  البحث  قاعة  فت�سم  اخلدمية 
الطالع على املخطوطات الأ�سلية وخدمات الطباعة الرقمية 

وقاعة التحقيق والن�سر.

زيارة حاكم ال�سارقة للمركز �سنة 1996

حاكم ال�سارقة يفتتح معر�س املخطوطات الذي نظمه املركز يف موؤمتر 
هويتنا يف ذاكرة تاريخنا وتراثنا



جائزة الشيخ خليفة بن علي آل خليفة
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كرم �ضمو �ل�ضيخ خليفة بن علي بن خليفة �آل خليفة  - حمافظ �ملحافظة �جلنوبية يف مملكة �لبحرين، و�لرئي�س 
�لفخري جلمعية �لبحرين لرعاية �لو�لدين - �ضعادة جمعة �ملاجد رئي�س مركز جمعة �ملاجد للثقافة و�لرت�ث، وذلك 
يوم �لثالثاء 26 �ضبتمرب 2017  خالل �لحتفال بالن�ضخة �لر�بعة من جائزة �ضمو �ل�ضيخ خليفة بن علي �آل خليفة 
للعمل �خلريي "وفاء لأهل �لعطاء"، و�لذي نظمته جمعية �لبحرين لرعاية �لو�لدين، مبنا�ضبة �ليوم �لعاملي للم�ضنني.

 خليفة بن علي آل خليفة يكرم جمعة الماجد في جائزة 
"وفاء ألهل العطاء" 

ياأتي هذا التكرمي تقديرًا جلهود واإ�سهامات جمعة املاجد يف 
جمال العمل اخلريي والإن�ساين الذي اأعرب بدوره عن �سعادته 
الأمة يف  اأف��راد  لكل  الذي ميثل حافزًا  التكرمي  لهذا  وتثمينه 

ميدان العمل اخلريي والإن�ساين.
قد  خليفة  اآل  خليفة  بن  علي  بن  خليفة  ال�سيخ  �سمو  وك��ان 
 25 الثنني  يوم  البحرين  و�سوله  لدى  املاجد  جمعة  ا�ستقبل 
�سموه  اأ���س��اد  حيث  احل��دي��ث،  معه  وت��ب��ادل   ،  2017 �سبتمرب 
مب�ساركته يف حفل ت�سليم اجلائزة، وباإ�سهاماته اخلريية، فيما 

نوه جمعة املاجد باجلائزة وباأبعادها اخلريية والإن�سانية.
الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل  الثالثاء  �سباح  ويف 
الق�سيبية  بق�سر  ال��وزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

جمعة املاجد وكبار امل�ساركني يف اجلائزة. 
باملبادرة  ال��وزراء  رئي�س  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأ�ساد  وقد 
موؤكدا اأن العامل العربي اأحوج ما يكون  اليوم ملثل هذه املبادرات 
يف ظل ما ميوج به من اأحداث يجب اأن تربز فيها قيم الإيثار 
ومد يد العون، لفتا �سموه اإىل اأن مثل هذه املبادرات وما حتمله 
يف طياتها من قيم اإن�سانية نبيلة ت�ستحق الدعم فهي فخر لكل 
حيث  اجلائزة  ت�سكلها  التي  بالأهمية  ونوه  منه.  تنطلق  وطن 
اأعمالها  ت�ستحق  والتي  جمتمعاتنا  يف  امل�سيئة  النماذج  ُتربز 

اخلرية اأن تكون قدوة ومثال يحتذى به.
 2013 ع��ام  انطلقت  اجل��ائ��زة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  وم��ن 
بن�سختها البحرينية ثم اخلليجية والعربية، ويتاأهل للفوز بها 
رموز عاملية ممن كر�سوا حياتهم لالأعمال اخلريية والتطوعية 
العمل اخلريي  ثقافة  ن�سر  اإىل  ال�سن، وتهدف  يف جمال كبار 
واأمته  واإ�ساعة فكر رد اجلميل ملن قدم وبذل يف �سبيل وطنه 

ويف خدمة الإن�سانية جمعاء.
الذي  امل�سن"  "متكني  ملتقى  اأقيم  اجلائزة  هام�س  وعلى 
�سمل 3 ور�س تدريبية وتطبيقية متخ�س�سة  �سارك فيها عدد 
من اخلرباء واملخت�سني من داخل وخارج البحرين، بالإ�سافة 
اخلري  جمال  يف  العاملة  ال�سخ�سيات  من  عدد  م�ساركة  اإىل 
والوطن  والإم���ارات  وال�سعودية  البحرين  من  وال��رب  والعطاء 

العربي، وهو اأكرب جتمع حتت�سنه البحرين يف ن�سخة اجلائزة 
منذ انطالقها.

جمال  يف  العاملني  وكفاءات  مهارات  لرفع  امللتقى  ويهدف 
رعاية امل�سنني، وتبادل اخلربات بني الدور واجلمعيات املهتمة 
بكبار ال�سن، اإىل جانب الطالع على التجارب وق�س�س النجاح 
يف رعاية كبار ال�سن، واأي�سًا يهدف امللتقى اإىل الطالع على 
اأحدث  وكذلك  ال�سن،  بكبار  اخلا�سة  والت�سريعات  القوانني 
الإح�سائيات باأعداد كبار ال�سن يف دول اخلليج خا�سة والعامل 

عامة.

الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة ي�ستقبل امل�ساركني يف اجلائزة

�سمو ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة يكرم جمعة املاجد
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الموسم الثقافي الصيفي

و�ل�ضعرية  �لأدبية  و�لأم�ضيات  و�ملحا�ضر�ت  و�لندو�ت  �ملوؤمتر�ت  مثل  �ملتنوعة  �لفعاليات  من  �لعديد  �ملركز  ينظم 
من  عري�س  جلمهور  و�ملعرفة  �لثقافة  ن�ضر  �إىل  �لأن�ضطة  هذه  خالل  من  ويهدف  �لعمل.  وور�س  �لتدريبية  و�لدور�ت 

�مل�ضاركني من خالل �ملوؤ�ض�ضات �حلكومية و�خلا�ضة و�لأفر�د و�ملهتمني.

267 مشاركًا في ...
الموسم الثقافي الصيفي 2017

و�سوابطه. مناهجه  اللغوي  التدقيق  • دورة 
امل�ستقبل. وا�ست�سراف  البتكار  قوة  عمل  • ور�سة 

النف�سية. ال�سغوط  اإدارة  • حما�سرة 
وال�سعادة. الإيجابية  الطاقة  عمل   • ور�سة 

الإعالمية. الإطاللة  عمل  • ور�سة 
الت�سامح  ع��م��ل  ور���س��ة   •
ال�����وظ�����ي�����ف�����ي م���ف���اه���ي���م 

وتطبيقات.
بالإ�سافة اإىل امل�ساركة يف 
بالتعاون  الأن�سطة  من  عدد 

رابط ال�ستبيانمع جهات ثقافية اأخرى.

لذلك حر�س املركز على بناء قاعدة بيانات كبرية للتوا�سل 
مع اأفراد املجتمع داخل دولة الإمارات وخارجها.

وموؤخرًا قام املركز باإعداد ا�ستبيان اإلكرتوين ملعرفة املوا�سيع 
لكل  الدعوات  توجه  بحيث  بح�سورها،  اجلمهور  يرغب  التي 
�سخ�س ح�سب اهتمامه واملو�سوعات التي يف�سل امل�ساركة بها.

الأن�سطة  يف  للم�ساركة  ال�ستبيان  هذا  يف  الت�سجيل  وميكن 
موقع  ينظمها من خالل  التي  التدريبية  والدورات  والفعاليات 

www.almajidcenter.org :املركز الإلكرتوين
خالل  من  والفعاليات  الأن�سطة  مواعيد  معرفة  ميكن  كما 
almajidcenter@ :مواقع التوا�سل الجتماعي اخلا�سة باملركز

من  عددًا  ال�سيفي  الثقايف  املو�سم  خالل  املركز  نظم  وقد 
الفعاليات، هي:
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دورة التدقيق اللغوي
�ملاجد  جمعة  مركز  �فتتح 
مو�ضمه  و�ل����رت�ث  للثقافة 
�ل��ث��ق��ايف �ل�����ض��ي��ف��ي ب����دورة 
�للغوي  �لتدقيق  ب��ع��ن��و�ن: 
�نطلقت  و�ضو�بطه،  مناهجه 
 9-8 و�لأح���د  �ل�ضبت  يومي 
وق��دم��ه��ا   ،2017 ي���ول���ي���و 
�لأمني  حممد  �للغوي  �خلبري 
�ل�����ض��م��اليل، م���وؤل���ف ك��ت��اب 
مقدمات  �لأح���م���ر  )�خل���ط 
يف ف��ن �ل��ت��دق��ي��ق �ل��ل��غ��وي(، 

وح�ضرها 44 متدربًا ومتدربة من �لعديد من �جلهات منها: 
ود�ئرة  للتعليم،  �أبوظبي  وجمل�س  و�لتعليم،  �لرتبية  وز�رة 
حمد�ن  ومركز  بدبي،  �خلريي  و�لعمل  �لإ�ضالمية  �ل�ضوؤون 
ومعهد  دبي،  �ضرطة  و�أكادميية  �لرت�ث،  لإحياء  حممد  �بن 
للتعليم  �أبوظبي  ومعهد  بدبي،  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا 
دبي،  حلكومة  �لقانونية  �ل�ضوؤون  ود�ئرة  �ملهني،  و�لتدريب 

ومركز جمعة �ملاجد للثقافة و�لرت�ث.
ياأت����ي تنظي����م هذه الدورة م����ن اأجل امل�ساهم����ة يف دعم اأن�سطة 
وفعاليات عام اخلري يف الدولة، ولتحقيق دور املركز يف امل�ساهمة 
يف ن�س����ر الثقاف����ة لأفراد املجتم����ع املحلي، ون�سر الهتم����ام باللغة 

العربية، والعناية بتعلمها.
وع����ن �سب����ب اختي����ار ه����ذا 
اإن  امل����درب:  يق����ول  املو�س����وع 
الهدف م����ن هذه ال����دورة هو 
امل�ساهم����ة يف النهو�����س بواقع 
اللغة العربية، ون�سر الهتمام 
مبختل����ف  والتوعي����ة  به����ا، 
ق�ساياه����ا، ومن اأهمها ق�سية 

الت�سوي����ب اللغوي، ومكافحة الأخطاء ال�سائعة يف و�سائل الإعالم 
ويف غريها مم����ا ُين�سر اأو يذاع، حتى تبقى لغتنا العربية نقية كما 
كان����ت لغة القراآن والعلوم واملعارف. وهو هدف يندرج يف م�ساعي 
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تعزيز الهوية الوطنية يف دولة الإمارات العربية املتحدة. والهدف 
الث����اين: ه����و اإم����داد جمموعة م����ن املخت�س����ني يف اللغ����ة العربية، 
بطائف����ة من امله����ارات الفنية والعملية، الت����ي متّكنهم من توظيف 
معارفه����م اللغوية، يف اأداء مهمة التدقي����ق اللغوي. ذلك اأن عملية 
ها تقليدي  التدقي����ق يف اأ�سا�سها هي مهاراٌت وتقنيات فني����ة، بع�سُ
وبع�س����ا اإلك����رتوين متعلق بربام����ج معاجلة الن�سو�����س من خالل 
احلا�س����وب؛ ول ميك����ن للخبري اللغوي اأن يكتف����ي بر�سيده اللغوي، 

من دون اإملام كاٍف بهذه الفنّيات املكت�سبة.
ب����داأ ال�سم����اليل الدورة باحلديث ع����ن مفهوم التدقي����ق اللغوي 
وتاريخه، والأدوات التي يحتاج اإليها املدقق اللغوي الناجح، وتطرق 
اإىل الأخط����اء اللغوية ال�سائعة يف زماننا، واأنواعها واأ�سبابها، ونبه 
على الو�سطي����ة يف الت�سويب والتخطئة فال يتعجل املدقق باحلكم 
على الن�����س باأنه �سواب اأو خطاأ نظرًا لت�ساع اللغة العربية وكرثة 
املرتادف����ات فيها. ومن املحاور املهمة الت����ي ا�ستملت عليها الدورة 
اإ�سكالت الرتجمة وحتدياته����ا، وعالمات الرتقيم واأهميتها. وقد 
قام املتدرب����ون بالتطبيق العملي على مناذج من الن�سو�س وجرى 

مناق�سة الأخطاء الواردة فيها وت�سويبها.
ويف خت����ام الدورة قام الدكتور حممد كامل املدير العام للمركز 
ب�سكر امل����درب وتكرميه عل����ى تطوعه وتقدميه له����ذه الدورة، كما 

جرى توزيع ال�سهادات على امل�ساركني.

د. حممد الأمني ال�سماليل تخريج املتدربني

ل ميكن للخبري 
�للغوي �أن يكتفي 
بر�ضيده �للغوي، 

من دون �إملام ببع�س 
�لفنيات و�ملهار�ت 

�لعملية �لتقليدية 
و�لإلكرتونية
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ورشة قوة االبتكار واستشراف المستقبل

التي  للتوجهات احلكومية  مواكبة  املو�سوع  لهذا  املركز  اختيار  ياأتي 
ت�سعى اإىل تعزيز مكانة الدولة كوجهة للم�ستقبل، كما اأ�سبح ا�ست�سراف 

ا من كافة القطاعات احليوية يف املجتمع. امل�ستقبل جزءًا مهمًّ
ويف هذا ال�سدد قال د. اأنور: "اإن مل تتقدم تتقادم، من هذا املنطلق 
والتقدم  للتطور  باأن ل جمال  واملتميزة  الر�سيدة  الإمارات  قيادة  وعت 
اإل بالجتاه نحو تطبيق ثقافة ومهارات البتكار وا�ست�سراف  وال�سعادة 
امل�ستقبل، ملا له من دور مهم يف مواكبة الع�سر وحتدياته، ومتغرياته. 
وعامل الإبداع والبتكار وا�ست�سراف امل�ستقبل لي�س مقت�سرًا على الفرد 
الب�سرية  والكوادر  الكفاءات  وا�ستثمار  املوؤ�س�سات واحلكومات.  بل على 

هو راأ�س املال احلقيقي".
اأو  امل�ستقبلية،  الدرا�سات  اإىل  احلاجة  "...اأ�سحت  اأي�سًا:  وق��ال 
ا�ست�سراف امل�ستقبل من ال�سرورات امللحة يف ع�سرنا، حيث التغريات 
مت�سارعة ومتنامية، والبيانات مت�سخمة ومت�سعبة، والأحداث متداخلة 
قبيل  من  لي�ست  فامل�ساألة  وملحة.  متزايدة  والتطلعات  ومتالحقة، 
نطاق  على  تو�سياتها  تداول  يجري  نقا�س  ول جل�سات  الفكري،  الرتف 
�سيوؤتي  واإمنا  املجال،  اتخاذ قرارات حا�سمة يف هذا  بعيدًا عن  �سيق، 
جمتمعية،  ثقافة  ي�سبح  عندما  ثماره  امل�ستقبل  وا�ست�سراف  البتكار 

وُيقرر كنمط تفكري، اأو اأ�سلوب 
حياة، وعندما يتجه اإىل تنمية 
بامل�ستقبل،  مهتم  ع��ام  راأي 
والتفكري  ال��وع��ي  وا���س��ت��ث��ارة 
ق��اع��دة  وت��و���س��ي��ع  امل�ستقبلي، 
م�ستقبل  ب��ب��ن��اء  امل��ن�����س��غ��ل��ني 

اأف�سل".

منها:  املهمة،  املحاور  من  العديد  الور�سة  ه��ذه  يف  اأن��ور  د.  وتناول 
مدخل اإىل الإبداع والبتكار، واأنواع البتكار والنماذج العاملية، ثم تطرق 
التخطيط  وبني  بينه  والفرق  امل�ستقبل،  ل�ست�سراف  العلمي  املفهوم  اإىل 
وهي:  امل�ستقبل،  �سيناريو  لبناء  الثالثة  العنا�سر  وذكر  الإ�سرتاتيجي، 
تطرق  كما  امل�ستقبلي.  والو�سع  امل�ستقبلي،  وامل�سار  البتدائية،  ال�سروط 
ا�ست�سراف  عملية  يف  امل�ستخدمة  والأدوات  العك�سي،  التنبوؤ  تقنيات  اإىل 

امل�ستقبل. 
املتميز  والأداء  املطروح  باملو�سوع  اإعجابهم  امل�ساركون  اأب��دى  وقد 
اأهمية  للمو�سوع من  ملا  اأطول  الور�سة  وقت  يكون  باأن  للمدرب، وطالبوا 

بالغة وحماور كثرية حتتاج اإىل التغطية.
للمركز  العام  املدير  كامل  حممد  الدكتور  تقدم  الور�سة  نهاية  ويف 
بال�سكر اجلزيل للمدرب على تطوعه وتقدميه لهذه الور�سة، وجرى توزيع 

ال�سهادات على املتدربني.

د. اأنور حاميم
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نظم مركز جمعة �ملاجد للثقافة و�لرت�ث يوم �ل�ضبت 15 يوليو 2017 ور�ضة عمل بعنو�ن: قوة �لبتكار و��ضت�ضر�ف 
�مل�ضتقبل، قدمها �مل�ضت�ضار �لدكتور �أنور حاميم بن �ضلّيم م�ضت�ضار ومدرب وحما�ضر دويل يف �لتنمية �لب�ضرية و�لبتكار 
و��ضت�ضر�ف �مل�ضتقبل، وح�ضرها 46 متدربًا ومتدربة من �لعديد من �جلهات �حلكومية و�خلا�ضة منها: وز�رة �لدفاع، 
ووز�رة �ل�ضحة، و�لقيادة �لعامة ل�ضرطة دبي، و�لقيادة �لعامة ل�ضرطة �ل�ضارقة، وبلدية �ل�ضارقة، وبريد �لإمار�ت، 
وجامعة  للتعليم،  �أبوظبي  وجمل�س  بدبي،  �خلريي  و�لعمل  �لإ�ضالمية  �ل�ضوؤون  ود�ئرة  �لإ�ضالمية،  للثقافة  ز�يد  ود�ر 
�لرت�ث،  لإحياء  حممد  بن  حمد�ن  ومركز  بدبي،  و�لعربية  �لإ�ضالمية  �لدر��ضات  وكلية  خليفة،  وجامعة  �ل�ضارقة، 

و�إ�ضعاف دبي، ومركز ر��ضد لل�ضكري يف عجمان، وجمعية د�ر �لرب، وعدد من �جلهات �خلا�ضة.

تخريج املتدربني جانب من الدورة

�ضيوؤتي �لبتكار 
و��ضت�ضر�ف �مل�ضتقبل 
ثماره عندما ي�ضبح 
ثقافة جمتمعية، 

وُيقرر كنمط تفكري، �أو 
�أ�ضلوب حياة
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الثقايف  املو�سم  اأن�سطة  �سمن  املحا�سرة  هذه  تنظيم  ياأتي 
ال�سيفي ملركز جمعة املاجد، وكان اختيار هذا املو�سوع لأهميته 
وتاأثريه على حياتنا يف جوانب عديدة �سواء على م�ستوى الأ�سرة 

والبيت اأو العمل.
التوتر  لقيا�س  با�ستبيان  املحا�سرة  داليا  الدكتورة  ب��داأت 
وهو  اأ�سئلة،  ع�سرة  عن  بالإجابة  احل�سور  فيه  قام  والإجهاد، 
يحدث يف حياتنا  ما  ارتباط  الفر�سة ملالحظة  يعطي  مقيا�س 
مع م�ستوى التوتر، وكيف تبني ا�ستجابتنا لأمور احلياة املختلفة 

مدى قدرتنا على التحكم بالتوتر.
للطبيب  مقولة  على  حديثها  خالل  داليا  الدكتورة  واأك��دت 
وال�سغوط-  الإجهاد  اأبحاث  موؤ�س�س   - �سيلى  هانز  الكندي 
بال�ضغوط  ي�ضعر  ال  ال��ذي  الوحيد  "ال�ضخ�ص  ق��ال:  حيث 
والإجهاد،  ال�سغوط  مفهوم  و�سحت  ثم  امليت"،  ال�ضخ�ص  هو 
اأكرث  لذلك. وذكرت  نتيجة  التي حتدث يف اجل�سم  والتغريات 

من 10 اأحداث ت�سبب ال�سغوط النف�سية 
الزوجة.  اأو  ال��زوج  وف��اة  راأ�سها  وعلى 
 ، ونبهت على اأن لل�سغوط مزايا وم�سارَّ
فاأحيانًا تدفعنا ال�سغوط اإىل بذل املزيد 
الوقت  يف  العمل  واإجن����از  اجل��ه��د  م��ن 
امل��ح��دد، واأح��ي��ان��ًا ت���وؤدي اإىل الإح��ب��اط 

والتق�سري يف اأداء العمل.
اأي�سا طريقة تاأثري ال�سغوط علينا،  وتناولت الدكتورة داليا 
اأمناط  ذكرت  كما  والعمل.  املنزل  يف  لها،  ال�سائعة  والأ�سباب 
التفكري امل�سببة لل�سغوط ومنها: التفكري الأبي�س و الأ�سود وعدم 
وجود حلول و�سط يف حياة الإن�سان، اأو طريقة " يجب اأن "بحيث 
مما  اأدائها  عن  يعجز  ثم  كثرية  باأ�سياء  نف�سه  الإن�سان  يلزم 
له  يت�سبب 
ل�سغط  با
وال��ت��وت��ر، 
وك����ذل����ك 
ال������ذي������ن 
ي���ق���ف���زون 
اإل�������������������ى 

محاضرة إدارة الضغوط النفسية
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�ض��من �لأن�ض��طة و�لفعالي��ات �ملقامة يف ع��ام �خلري نظم مركز جمع��ة �ملاجد للثقافة و�ل��رت�ث بالتعاون مع �مل�ضت�ض��فى �لدويل 
�حلدي��ث بدب��ي ي��وم �ل�ض��بت 22 يوليو 2017 حما�ض��رة بعن��و�ن: �إد�رة �ل�ض��غوط �لنف�ض��ية، قدمتها �أخ�ض��ائية �لطب �لنف�ض��ي 

�لدكتورة د�ليا ناجي رزق، وح�ضرها 45 م�ضاركًا من جمهور �ملركز ورو�ده.

التي ل  الكثرية  يبدوؤون يف و�سع الحتمالت  اأو  ال�ستنتاجات، 
تنتهي مثل"ماذا لو؟"، وغري ذلك.

والعاطفية  اجل�سمانية  ال�سغوط  اأع��را���س  عن  حتدثت  ثم 
وال�سغوط  امل��دى  ق�سرية  وال�سغوط  وال�سلوكية،  والنف�سية 
املحا�سرة  وختمت  الأم��را���س.  وب��ني  بينها  والعالقة  املزمنة 

بالطرق واملهارات الالزمة للتغلب على ال�سغوط فكان منها: 
ال�سلبية. اأو  العدوانية  اإىل  اللجوء  دون  الذات  • توكيد 

ح��ل  م�����ه�����ارة  ت���ع���ل���م   •
امل�سكالت.

الوقت. • تنظيم 
ملا  الأرق  على  التغلب   •
اأثر  من  ال�سحيح  للنوم 
م��ه��م يف ع���الج ال��ت��وت��ر 

وال�سغوط.
ال��ذي  ال�سحي  ال��غ��ذاء   •

يحتوي على الكثري من الألياف والفيتامينات.
الريا�سية.  • التمرينات 

و�ساركوا  املحا�سرة  مع  كبريًا  تفاعاًل  اجلمهور  اأب��دى  وقد 
عن  داليا  الدكتورة  واأجابت  ال�سخ�سية،  وجتاربهم  باآرائهم 

ا�ستف�ساراتهم.
وال�سكر  ال�سغط  لقيا�س  طبي  فح�س  املحا�سرة  وراف���ق 

وموؤ�سر كتلة اجل�سم جلميع امل�ساركني.
ويف ختام املحا�سرة كرم الدكتور حممد كامل املدير العام 
الفريق  كرم  كما  املتميز  اأدائها  على  داليا  الدكتورة  للمركز 

الطبي امل�سارك معها.

الفح�س الطبي للم�ساركني

جانب من املحا�سرة

د. داليا ناجي رزق

�ل�ضخ�س 
�لوحيد �لذي 

ل ي�ضعر 
بال�ضغوط 

هو �ل�ضخ�س 
�مليت



االأفكار  تقول الطنيجي عن الهدف من هذه الور�سة: "هي جرعة من 
ثقافة  ن�ضر  منها  الهدف  ال�ضعادة.  يف  علمية  ومقتطفات  االإيجابية 
التفكري االإيجابي، واأهمية ال�ضعور بال�ضعادة يف حتقيق االإجن��ازات يف 
حياتنا االجتماعية والعملية يف ظل وجودنا يف دولة ال�ضعادة، وقادتنا 

ه���م ق�����ادة ال�������ض���ع���ادة، ف���ه���ذا يف 
ثقافة  لن�ضر  ذات��ه يدعونا  حد 
االإي��ج��اب��ي  والتفكري  ال�ضعادة 

البناء".
ب�����داأت ال��ط��ن��ي��ج��ي ال��ور���ض��ة 
االإي��ج��اب��ي��ة،  م��ف��ه��وم  بتو�ضيح 

القراآن  باآيات من  ديننا احلنيف م�ضت�ضهدة  االأمثلة عليه من  و�ضرب 
ع�ضرة  ي�ضم  مقيا�ضاً  عر�ضت  ثم  ال�ضريف،  النبوي  واحلديث  الكرمي 
اأ���ض��ئ��ل��ة مي��ك��ن م��ن خ��ال��ه��ا م��ع��رف��ة م�����ض��ت��وى ال��ط��اق��ة االإي��ج��اب��ي��ة يف 
على  االآخ��ري��ن  مع  والتوا�ضل  العاقات  تاأثري  وتناولت  �ضخ�ضياتنا. 
النجاح املهني حيث ي�ضكل 60٪ من مقومات النجاح، يف حني ال ي�ضكل 
عنك  االآخ��ري��ن  انطباعات  وت�ضكل   ،٪10 م��ن  اأك���ر  الوظيفي  االأداء 
30٪. وتناولت ع�سر �سفات لل�سخ�سية الإيجابية، وختمت الور�سة باأهم 
ن�سر  يف  وت�ساهم  املوظفني  على  اإيجابيًّا  توؤثر  التي  اليومية  املمار�سات 

ثقافة ال�سعادة.
اختيار  على  واأثنوا  كبريًا،  تفاعاًل  الور�سة  يف  امل�ساركون  اأب��دى  وقد 
هذا  مثل  يعمم  اأن  واق��رتح��وا  للمدربة،  املتميز  الأداء  وعلى  املو�سوع 
تغيري منط  اأثر يف  من  له  ملا  واجلامعات  املدار�س  على طالب  املو�سوع 

ورشة الطاقة اإليجابية والسعادة
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الموسم الثقافي الصيفي

نظ��م مرك��ز جمع��ة �ملاجد للثقافة و�ل��رت�ث يوم �ل�ض��بت 29 يوليو 2017 ور�ض��ة عمل بعن��و�ن �لطاقة �لإيجابية و�ل�ض��عادة، 
قدمتها م�ضت�ض��ارة �لطاقة �لإيجابية �ملدربة �لإمار�تية خلود �لطنيجي، وح�ض��رها 41 متدربًا ومتدربة من �لعديد من �جلهات 
منها: وز�رة �لرتبية و�لتعليم، و�لقو�ت �مل�ضلحة، و�لهيئة �لعامة لل�ضوؤون �لإ�ضالمية و�لأوقاف، و�لإد�رة �لعامة لالإقامة و�ضوؤون 
�لأجان��ب – دب��ي، و�لقي��ادة �لعامة ل�ض��رطة دب��ي، وبريد �لإم��ار�ت، وجمل���س �أولياء �أمور دب��ي، وخمترب دبي �ملرك��زي، وبلدية 
�ل�ض��ارقة، وغرفة جتارة و�ض��ناعة �ل�ضارقة، وو�حة دبي لل�ضيليكون، وجامعة �ل�ضارقة، وجامعة عجمان، وجامعة ق�ضنطينة يف 

�جلز�ئر، و�لنادي �لأهلي، وموؤ�ض�ضة رو�د، و�ملدر�ضة �لأ�ضرت�لية �لدولية.

يف  ت�سهم  التي  الإيجابية  الطريقة  اإىل  ال�سلبية  الطريقة  من  التفكري 
حتقيق الأهداف التي ي�سعى اإليها كل منا.

املدربة  بتكرمي  العام  املدير  كامل  حممد  د.  قام  الور�سة  ختام  ويف 
خلود الطنيجي على اأدائها وتطوعها يف تقدمي هذه الور�سة، وجرى توزيع 

ال�سهادات على امل�ساركني.

املدربة خلود الطنيجي

جانب من الور�سة

تخريج املتدرباتتخريج املتدربني

60٪ من مقومات 
�لنجاح �ملهني تعتمد 

على �لعالقات 
و�لتو��ضل مع �لآخرين



ياأتي تنظيم هذه الور�سة �سمن املو�سم الثقايف ال�سيفي الذي ينظمه 
عام اخلري، حيث  فعاليات  املركز يف  م�ساهمة  �سمن  تاأتي  كما  املركز، 
املحلي جمانًا.  للجمهور  وتقدم  والور�س متطوعون،  الدورات  يقدم هذه 
وتهدف الور�سة اأي�سًا اإىل اإك�ساب املتدربني مهارات للتعامل مع الإعالم 

واجلمهور لي�سبحوا حمرتفني يف ذلك. 
اأنفا�ضه ويح�ضر نف�ضه،  َر  اأن ُيَح�ضِّ و: "ال بد لاإعامي  يقول د. حَمُّ
عن  وميكن  م��ه��ارات��ه،  ن�ضف  يفقد  ب��اخل��وف  ي�ضعر  حينما  فاالإن�ضان 
ال��ذي  اجل�����ض��دي  اال���ض��رخ��اء  اإىل  ال��و���ض��ول  التنف�ص  تقنيات  ط��ري��ق 
النف�ضي  التهيوؤ  من  اأي�ضاً  بد  وال  القلب،  �ضربات  �ضبط  على  ي�ضاعد 
االإيجابية".  االأفكار  على  والركيز  ال�ضلبية  االأفكار  طرد  طريق  عن 

ورشة اإلطاللة اإلعالمية
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نظم مركز جمعة �ملاجد للثقافة و�لرت�ث يوم �ل�ضبت 12 �أغ�ضط�س 2017 ور�ضة عمل بعنو�ن �لإطاللة 
�لت�ضال  يف  و�خلبري  �لعلمية،  للبحوث  �لدويل  �ملجمع  �ضفري  و  ُّ حمحَ ع�ضام  حممد  د.  قدمها  �لإعالمية، 
�ملكتب �لإعالمي حلكومة دبي،  �لعديد من �جلهات منها:  �جلماهريي، وح�ضرها 56 متدربًا ومتدربة، من 
ود�ئرة �ل�ضوؤون �لإ�ضالمية و�لعمل �خلريي بدبي، و�ضرطة دبي، وحماكم دبي، وهيئة �ل�ضحة بدبي، وبلدية 
�ل�ضارقة �خلريية،  �لت�ضكيلية، وجمعية  للفنون  �لإمار�ت  �ملد�م، وجمعية  وبلدية  �لفجرية،  وبلدية  دبي، 
�لإ�ضعاف،  خلدمات  دبي  وموؤ�ض�ضة  �خلريية،  �لإح�ضان  وجمعية  و�لقانونيني،  للمحامني  �لإمار�ت  وجمعية 
ومركز حمد�ن بن حممد، وموؤ�ض�ضة بو خاطر لإد�رة وتطوير �لتعليم )بيم(، ومد�ر�س �لحتاد، و�لنادي 
�لأهلي بدبي، وجامعة عجمان، ومركز �لعثماين لتحفيظ �لقر�ن �لكرمي، ورو�ق عو�ضة �لثقايف، و�جلامعة 

�لأمريكية يف �لإمار�ت.

الموسم الثقافي الصيفي

ك��م��ا رك����ز حم���و على 
الإن�سان  يكتفي  ل  اأن 
اأن  عليه  بل  يقوله  مبا 
ي��ق��ول ما  ي��ع��رف كيف 
ومن  ي��ق��ول.  اأن  ي��ري��د 
بدرجة  الهتمام  ذلك 
وا�ستخدام  ال�����س��وت، 
الب�سري،  ال��رتح��ي��ب 

والتفاعل مع اجلمهور ليحقق الأثر املطلوب يف اجلمهور.
ودارت حماور الور�سة حول �سفات املتحدث الإعالمي املحرتف، وبناء 
النف�سي، ومهارة  التهيوؤ  الإعالم، ومهارات  لو�سائل  ال�سخ�سية اجلاذبة 
ال�ستهالل  وم��ه��ارات  والإل��ق��اء،  احلديث  اأثناء  التنف�س  عملية  تنظيم 
الإبداعي، والأداء الت�سويري، واملن�سة الإعالمية ومهارة امل�سي وحتديد 
نقاط الرتكاز، ومهارة الر�سم الإعالمي الت�سكيلي عرب امليكرفون، وفني 

الو�سف والر�سف للختام الإبداعي.
وقد اأبدى اجلمهور اإعجابه مبو�سوع الور�سة، واأ�سلوب املدرب املتميز، 
الور�سة  للمركز جهده يف تنظيم هذه  و�سكروا 
ودوره يف ن�سر الثقافة يف جمتمع دولة الإمارات 

العربية املتحدة.
�سيخة  الأ�ستاذة  قامت  الور�سة  ختام  ويف 
بتكرمي  الوطنية  الثقافة  ق�سم  رئي�سة  املطريي 

املدرب، وتوزيع ال�سهادات على املتدربني.

تخريج املتدربنيتخريج املتدربات

�لإن�ضان 
حينما ي�ضعر 

باخلوف 
يفقد ن�ضف 

مهار�ته

و د. حممد ع�سام حَمُّ
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ورشة التسامح الوظيفي

تهدف الور�سة اإىل التاأكيد على قاعدة عظيمة من القواعد التي 
وهي  الت�سامح،  وهي  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  عليها  قامت 
قاعدة م�ستمدة من ديننا احلنيف، واإرث املغفور له باإذن اهلل تعاىل 
دولة  جمتمع  اأخالق  من  اأ�سيل  وخلق  ثراه،  اهلل  طيب  زايد  ال�سيخ 
الإمارات العربية املتحدة، وميتد تاأثري هذا اخللق اإىل جميع جوانب 

احلياة، ومنها الوظيفة.
االإم��ارات  دول��ة  قيم  من  والعطاء  الت�ضامح  "اإن   : العواد  قال 
يف  �ضلوكيات  اإىل  وت��ت��ح��ول  نفو�ضنا،  يف  ت��ر���ض��خ  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي 
من  الكثري  نق�ضي  فنحن  املوؤ�ض�ضات،  وداخ��ل  ع��ام،  ب�ضكل  حياتنا 
عدائية  بيئة  البيئة  هذه  تكون  اأن  يت�ضور  وال  العمل،  يف  اأوقاتنا 

تخلو من الت�ضامح واحلب والر�ضا الوظيفي".
ومبادئ  مفاهيم  منها:  حم��اور،  عدة  الور�سة  يف  العواد  وتناول 
الت�سامح واأهميته، واأنواعه، واملوانع التي تدفعنا اإىل عدم امل�ساحمة 
يف بع�س الأحيان، ومن هذه الأ�سباب نظرتنا لل�سخ�س املخطئ يف 
حقنا باأنه �سخ�س ي�ستحق العقاب، واأنه �سيكرر اخلطاأ نف�سه، واأن 

امل�ساحمة تعني اأننا نوافقه على فعله، وغري ذلك.
املثلى  وال��ط��رق  العمل،  بيئة  يف  الت�سامح  اأهمية  اأي�سًا  وت��ن��اول 
اأمن��اط  فهم  و���س��رورة  العمل،  يف  وال��زم��الء  الروؤ�ساء  مع  للتعامل 
الت�سامح.  كبري يف حتقيق  اأثر  من  لذلك  ملا  �سخ�سيات من حولنا 

ومن اأمثلة القواعد الأ�سا�سية للتعامل مع الزمالء يف العمل:
- اأن نتعلم العرتاف باأخطائنا، ونطلب امل�ساعدة اإن لزم الأمر.

- اأن نحاول فهم �سخ�سيات زمالئنا يف العمل.
- عند التعامل مع كبار ال�سن من اجليد اإر�سال اإ�سارات تفيد اأننا 

م�ستعدون للتعلم منهم.
�سخ�س  مع  التعامل  عند   -
ب��ي��ن��ن��ا وب���ي���ن���ه خ���الف���ات 
تغيري  م��ن  ب��د  ل  م�ستمرة 
طريقة التعامل مثل تغيري 

طريقة الكتابة.
ق��ام  ال��ور���س��ة  ن��ه��اي��ة   ويف 
العام  املدير  كامل  حممد  د. 

للمركز بتكرمي املدرب على تطوعه واأدائه املتميز، كما قام بتوزيع 
ال�سهادات على احل�سور.

�أغ�ضط�س 2017 بور�ضة عمل  �ل�ضبت 26  �ل�ضيفي يوم  �لثقايف  للثقافة و�لرت�ث مو�ضمه  �ملاجد  �ختتم مركز جمعة 
�ملدرب  وقدمها  لال�ضت�ضار�ت(،  )�لرتبويون  مع  بالتعاون  نظمها  وتطبيقات(،  )مفاهيم  �لوظيفي  �لت�ضامح  بعنو�ن: 
�ملتخ�ض�س يف �لإد�رة و�ملهار�ت �ل�ضلوكية حممد ح�ضني �لعو�د، وح�ضرها 35 متدربًا ومتدربة من عدد من �جلهات منها: 
وجامعة  �ل�ضارقة،  وجامعة  �ل�ضارقة،  وبلدية  دبي،  �ضرطة  و�أكادميية  و�لأوقاف،  �لإ�ضالمية  لل�ضوؤون  �لعامة  �لهيئة 
وغرفة  دبي،  و�ضرطة  �لإ�ضالمية،  للثقافة  ز�يد  ود�ر  �لرب،  د�ر  وجمعية  �ل�ضباب،  لبيوت  �لإمار�ت  وجمعية  �أبوظبي، 
�ل�ضحة بدبي،  �ل�ضري و�ملرور بدبي، وهيئة  �لف�ضاء و�لفلك، ونيابة  لعلوم  �ل�ضارقة  �ل�ضارقة، ومركز  جتارة و�ضناعة 

ووز�رة �لرتبية و�لتعليم، وعدد من �جلهات �خلا�ضة.

تخريج املتدربني جانب من الور�سة

حممد ح�سني العواد

الموسم الثقافي الصيفي

�لت�ضامح و�لعطاء 
من قيم دولة �لإمار�ت 
�لتي يجب �أن ترت�ضخ يف 

نفو�ضنا، وتتحول �إىل 
�ضلوكيات يف حياتنا 

ب�ضكل عام



مبادرة كتاب الخير

ضمن مبادرة كتاب الخير..
مركز جمعة الماجد يتسلم 5 آالف كتاب من بلدية دبي

الإداري  الدعم  ق�سم  رئي�س  غالم،  ح�سني  ال�سيد  التكرمي  ت�سلم 
وخدمات املتعاملني،  وذلك خالل لقائه مع �سعادة جمعة املاجد. 

ومبادرة "كتاب اخلري" مبادرة جمتمعية  تهدف  اإىل ال�ستفادة 
الدولة   الكتب املهملة لالأعمال اخلريية داخل وخارج  الق�سوى من 

بالتن�سيق املثمر والبناء مع املركز.
من  امل�ستعملة  الكتب  جلمع  �سناديق  عدة  تخ�سي�س  جرى  وقد 
اجلمهور، وذلك يف عدد من املواقع مثل مراكز بلدية دبي "الطوار 

والكفاف واملنارة" ويف عدد من املرافق العامة التابعة لبلدية دبي، 
والأهلية  التعليمية   املوؤ�س�سات  من  ع��دد  م�ساركة  اإىل  بالإ�سافة 

اخلريية. 
حوايل  بلغت  والتي  الكتب  من  الأوىل  الدفعة  املركز  ت�سلم  وقد 
من  بال�ستفادة  املركز  يقوم  و�سوف  م�ستعمل.  كتاب  اآلف  خم�سة 
على  توزيعها  ذل��ك  بعد  ليجري  وت�سنيفها  وف��رزه��ا  الكتب  ه��ذه 
اجلهات املتخ�س�سة التي ميكن اأن تنتفع بها من داخل وخارج دولة 

الإمارات العربية املتحدة.

ك��رم �ض��عادة جمعة �ملاجد رئي�س مركز جمعة �ملاجد للثقافة و�ل��رت�ث يوم �لأربعاء 5يوليو 2017 بلدية دبي ممثلة 
باإد�رة �لنفايات وذلك تقديرً� جلهودهم يف �إطالق وتنفيذ مبادرة "كتاب �خلري"، �لتي بد�أت يف مار�س �ملا�ضي تز�منًا مع 

فعاليات �ضهر �لقر�ءة وت�ضتمر حتى نهاية �لعام 2017 عام �خلري.
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النقيب علي يو�سف واملالزم خالد �سقر خالل 
ت�سلم الإهداء

دعمًا لمبادرة كتاب الخير ..
مركز جمعة الماجد يهدي ألف كتاب لشرطة دبي

اأن�سطة  يف  امل�ساهمة  اإىل  امل��ب��ادرة  تهدف 
وفعاليات عام اخلري، بالإ�سافة اإىل الت�سجيع 
ثقافة م�ستدامة يف  اإىل  لتتحول  القراءة  على 
كما  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دولة  جمتمع 
املوظفني وذلك من خالل  اإ�سعاد  اإىل  تهدف 
جمع الكتب واإهدائها اإليهم ليختاروا منها ما 
ينا�سب ميولهم ورغباتهم. وقد ت�سلم الإهداء 

النقيب علي يو�سف واملالزم خالد �سقر.

اإ�سدارات  املجموعة عددًا من  �سمت هذه 
امل���رك���ز امل��ت��ن��وع��ة، وال���ت���ي م���ن ب��ي��ن��ه��ا اآخ���ر 
البحر  غرب  قرا�سنة  كتاب  مثل  الإ�سدارات 
بالإ�سافة  املحبني،  منية  وكتاب  املتو�سط، 
كما �سمت  والرتاث.  الثقافة  اآفاق  اإىل جملة 
املخ�س�سة  الأخ����رى  ال��ك��ت��ب  م��ن  جم��م��وع��ة 

لالإهداء والتبادل.

املركز يت�سلم الدفعة الأوىل من الكتب

جمعة املاجد يكرم البلدية

�أهدى مركز جمعة �ملاجد للثقافة و�لرت�ث يوم �لأربعاء 2 �أغ�ض��ط�س 2017 ل�ض��رطة دبي 1024 كتابًا، وذلك �ضمن 
مبادرة "كتاب �خلري" �لتي تنظمها �لإد�رة �لعامة لإ�ضعاد �ملجتمع �لتابعة ل�ضرطة دبي.



من جامعة الدول العربية

ذات  الثقافية  الق�سايا  ال�سيف يف عدٍد من  مع  �سعادته  تباحث 
الهتمام امل�سرتك، ثم رافقه يف جولة اإىل اأق�سام املركز، زار خاللها 
ق�سم املكتبات اخلا�سة واطلع على عدد منها مثل املكتبة الفار�سية 
التي اأ�سبحت ت�سم اليوم اأكرث من 14 األف كتاب باللغة الفار�سية، 
من  وغريها  الأجنبية،  الكتب  ون���وادر  ه��ارف��ارد،  جامعة  ومكتبة 
املكتبات اخلا�سة. كما اطلع ال�سيف على املعمل الرقمي املتخ�س�س 
اأوعية رقمية يجري حفظها بطرق  اإىل  الثقافية  يف حتويل الأوعية 
لأكرب  وتوفريها  التلف  من  الكتب  حماية  اإىل  تهدف  حديثة  تقنية 

عدد من الباحثني والدار�سني.
و�سل  ال��ذي  بامل�ستوى  اإعجابه  العدوان  اأب��دى  اللقاء  نهاية  ويف 
اإليه املركز، واأثنى على جهود ال�سيد جمعة املاجد يف حفظ الكتاب 
والرتاث املخطوط. و�سكر جمعة املاجد لل�سيف اهتمامه مقدرًا له 

هذه الزيارة.
موؤ�س�سة  العربية  اجل��ام��ع��ات  احت��اد  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن 
عربية ذات �سخ�سية اعتبارية م�ستقلة، مقره مدينة عمان عا�سمة 
الثقافية  الإدارة  من  مببادرة  تاأ�س�س  الها�سمية.  الأردنية  اململكة 
الندوتان  انتهت  ندوتني،  التي رعت عقد  العربية  الدول  يف جامعة 

جمعة الماجد 

يستقبل أمين عام اتحاد الجامعات العربية
��ضتقبل �ضعادة جمعة �ملاجد رئي�س مركز جمعة �ملاجد للثقافة و�لرت�ث يف مكتبه بدبي يوم �ل�ضبت 

16 �ضبتمرب 2017 �لأمني �لعام لحتاد �جلامعات �لعربية �لدكتور �ضلطان �أبو عر�بي �لعدو�ن.
باإن�ساء  التو�سية  اإىل 
احت�������اد ل��ل��ج��ام��ع��ات 
�سيغة  واإق��رار  العربية 
للنظام  مل�سروع مقرتح 
الأ�سا�س لالحتاد، وقد 
جمل�س  قبل  م��ن  اأُِق����رَّ 
العربية  ال��دول  جامعة 
 .1964/9/30 ف�����ي 

وت���اله اإن�����س��اء الأم��ان��ة 
اأيلول/�سبتمرب عام 1969  املوؤقتة لالحتاد عام 1965. ويف  العامة 
عقد اأول اجتماع للموؤمتر العام لالحتاد بالإ�سكندرية مب�ساركة 23 
اأمانة  اإىل  املوؤقتة  العامة  الأمانة  وحتولت  موؤ�س�سة،  عربية  جامعة 
مر�سي  الدكتور  الأ�ستاذ  املرحوم  وانتخب  لالحتاد،  دائمة  عامة 
اأحمد وزير التعليم العايل يف جمهورية م�سر العربية ورئي�س جامعة 
دعم  هو  الحتاد  وهدف  عام لالحتاد.  اأمني  اأول  الأ�سبق  القاهرة 

وتوا�سل اجلامعات يف العامل العربي، وتعزيز التعاون فيما بينها.

التنمية  م�سوؤولية  وت��ت��وىل  العربية،  ال���دول  جامعة  ع��ن  املنبثقة 
الإدارية يف املنطقة العربية، وت�سعى اإىل حتقيق هذه الر�سالة. كما 
الدول  لكافة  وبراجمها  خدماتها  وتقدم  جهودها،  املنظمة  توجه 

وللجامعات  العربية، 
وامل�������ن�������ظ�������م�������ات 
والقطاع  احلكومية، 
وللقيادات  اخلا�س، 
مب�ستوياتها  الإداري��ة 

املختلفة.

13

اإىل اليمني د.�سلطان العدوان يف املكتبة الفار�سية

تهدف الزيارة اإىل بحث التعاون امل�ستقبلي بني املركز واملنظمة، 
والطالع على جتربة املركز، والتعرف على اخلدمات التي يقدمها، 

بالإ�سافة اإىل بحث تبادل اخلربات. 
وقد جرى خالل اللقاء بحث التن�سيق حول اإمكانية اإقامة اأن�سطة 
م�سرتكة يف جمال التدريب والدورات وفهر�سة وحتقيق املخطوطات، 
من  وغريها  والرتميم،  واملعاجلة  واحلفظ  الإلكرتونية،  والأر�سفة 

املو�سوعات التي تهم الطرفني.
الإداري���ة  للتنمية  العربية  املنظمة  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر   وم��ن 
املتخ�س�سة  املنظمات  كاإحدى   1961 عام  تاأ�س�ست   )ARADO(

وفد المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
ز�ر �ملرك��ز ي��وم �لأربع��اء 13 �ض��بتمرب 2017 وف��د م��ن �ملنظم��ة �لعربي��ة للتنمي��ة �لإد�ري��ة �ض��م 
كال م��ن �لأ�ض��تاذ عل��ي عب��د �لعزيز �جل��ر�ح �مل�ض��رف �لإقليمي، و�لدكتور ح�ض��ن ح�ض��ني علي م�ض��وؤول 
 �ملكتب��ة �لرقمي��ة. وكان يف ��ض��تقبالهم كل م��ن �لدكتور حمم��د كامل �ملدي��ر �لعام للمرك��ز، و�لدكتور 
عز �لدين بن زغيبة رئي�س ق�ض��م �لدر��ض��ات و�لن�ض��ر و�ل�ض��وؤون �خلارجية، و�لدكتور ب�ضام د�غ�ضتاين 

رئي�س ق�ضم �حلفظ و�ملعاجلة و�لرتميم.

زيارة الوفد لقاعة املطالعة
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جمعة الماجد يستقبل 
النائب البطريركي للسريان األرثوذكس

��ضتقبل �ضعادة جمعة �ملاجد رئي�س مركز جمعة �ملاجد للثقافة و�لرت�ث يوم �لثالثاء 25 يوليو 2017 نيافة �ملطر�ن مار برثلماو�س 
نثنائي��ل يو�ض��ف �لنائ��ب �لبطريركي لل�ض��ريان �لأرثوذك�س يف �لإم��ار�ت ودول �خلليج، ير�فقه وفد من جمل�س �لكني�ض��ة يف �لإمار�ت 

�ل�ضمالية ي�ضم كالًّ من �ل�ضيد نز�ر ع�ضكر، و�ل�ضيد �ضهيل �لزرقي، و�ل�ضيد فار�س جلو، و�ل�ضيد �ضليمان �ضمعان.

املاجد  جمعة  مركز  على  الط��الع  اإىل  الزيارة  هذه  تهدف 
اإىل  بالإ�سافة  وال��رتاث،  الثقافة  خدمة  يف  الرائدة  وجتربته 

بحث اأوجه التعاون الثقايف.
هذه  على  للوفد  بال�سكر  املاجد  جمعة  توجه  اللقاء  وخ��الل 
الزيارة، واأو�سح اأن الهدف الأ�سا�سي من تاأ�سي�س املركز هو ن�سر 
الب�سر جميعًا،  بني  التوا�سل  اأجل حتقيق  واملعرفة من  الثقافة 
فالثقافة اأثبتت قدرتها على الو�سول اإىل الآخرين والتاأليف بني 
َ اأن املركز ل يقدم خدماته للباحثني والأفراد  النا�س. كما َبنيَّ
ومن  العامل،  اأرج��اء  يف  الثقافية  املوؤ�س�سات  يدعم  بل  فقط، 
فل�سطني  يف  للمكتبات  الكتب  من  الآلف  ع�سرات  اإهداء  ذلك 
التعاون  على  واأّكد  وغريها.  اليمن،  ومكتبات  عمان،  و�سلطنة 
الثقايف بني املركز والعديد من الكنائ�س والأديرة خ�سو�سًا يف 
املركز  َعها  وقَّ التي  التفاقيات  ذلك  ومن  املخطوطات،  جمال 
الأرثوذك�س  ال��روم  وبطريركية  الإ�سكندرية،  بطريركية  مع 

ودي���ر  دم�����س��ق،  يف 
لبنان،  يف  البلمند 
وذل������ك ي�����دل ع��ل��ى 
ث��ق��ت��ه��م ب��ر���س��ال��ة 
امل��رك��ز واأه���داف���ه، 
وامل��رك��ز ي��ق��در لهم 
ذل����ك وي�����س��ك��ره��م 

عليه.
�سكر  جانبه  ومن 
جمعة  �سعادة  الوفد 
دوره  ع��ل��ى  امل���اج���د 
اخل����ريي وال��ث��ق��ايف 
واجل������ه������ود ال���ت���ي 
�سبيل  يف  ي��ب��ذل��ه��ا 

جمعة  مركز  زرنا  "لقد  ذلك. وقال املطران مار برثلماو�س: 
ا مبا �ضمعناه و�ضاهدناه من جهد مبذول  املاجد و�ضررنا جدًّ
خلدمة العلم والثقافة واالإن�ضان، حفظ اهلل االإمارات حكومة 
و�ضعباً، وبارك كل من يعمل يف خدمة العلم واالإن�ضان، وحفظ 

اهلل حكام هذا البلد اخلريِّ واملعطاء".
وقد قام الوفد بجولة يف اأق�سام املركز رافقهم فيها الدكتور 
حممد كامل املدير العام للمركز والأ�ستاذ اأنور الظاهري رئي�س 
�سعبة العالقات العامة، اطلع الوفد خاللها على ق�سم املكتبات 
�سري  �سرح مف�سل عن  اإىل  وا�ستمع  الرقمي  واملعمل  اخلا�سة، 
وق�سم  الباحثني،  املطالعة وخدمات  قاعة  زار  كما  فيه.  العمل 

الثقافة الوطنية.

جمعة املاجد خالل اجتماعه بالوفد

الوفد يزور معر�س م�سرية العطاء نائب البطريرك يوقع يف دفرت الزوار
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�لتق��ى �ض��عادة جمع��ة �ملاجد رئي�س مركز جمع��ة �ملاجد للثقافة و�لرت�ث وفدً� من جامعة عجمان يوم �ل�ض��بت 16 �ض��بتمرب 2017  
برئا�ض��ة �لدكت��ور كرمي �ل�ض��غري، مدي��ر �جلامعة، ومعايل عب��د �هلل بن حمي��د �ملزروعي، رئي�س جمل�س �إد�رة �ض��ندوق ثامر �ض��لمان 
للتكاف��ل �لتعليمي، وع�ض��و جمل�س �أمناء �جلامع��ة، و�لدكتور عبد �حلق �لنعيمي، نائب مدير �جلامعة للتطوير و�لت�ض��ال، و�لدكتور 
خالد �ل�ض��الح، نائب مدير �جلامعة لل�ض��وؤون �لأكادميية، و�ل�ض��يد �ض��امل بن �أحمد �لنعيمي، ع�ض��و جمل�س �أمناء �جلامعة، و�لدكتورة 

فرح �ل�ضر�ج، مدير تنفيذي �إد�رة �لتطوير يف �جلامعة، و�لأ�ضتاذ عبد �هلل طاهر، مدير �ملكتبات يف �جلامعة.

ز�ر �ملركز يوم �لأربعاء 13 �ض��بتمرب 2017 وفد من �إد�رة �لأر�ض��يف �ملركزي يف د�ئرة �لتنمية �لقت�ض��ادية بال�ض��ارقة �ضم كالًّ من 
�ل�ض��يدة مي ر��ض��د �لعمر�ن مدير مكتب �لأر�ض��يف �ملركزي، و�ل�ض��يد �أحمد يو�ض��ف �حلاج، م�ضوؤول �أول �لأر�ض��يف �لو�ضيط، و�ل�ضيدة 
مهرة �ض��يف �لعلي، من�ض��ق �لأر�ض��يف �لإلكرتوين. وكان يف ��ضتقبالهم كل من �لأ�ضتاذة �ض��يخة �ملطريي رئي�س ق�ضم �لثقافة �لوطنية، 

و�لدكتور طه نور �مل�ضرف �لعلمي على �ضعبة �لوثائق، و�ل�ضيد �أنور �لظاهري رئي�س �ضعبة �لعالقات �لعامة.

املجتمع  موؤ�س�سات  مع  العالقات  توطيد  اإطار  الزيارة يف  تاأتي هذه 
املجالت.  من  عدد  يف  اجلانبني  بني  التعاون  اآف��اق  ولبحث  املختلفة، 
و�ُسبل  الطالبية،  البحوث  جم��ال  يف  التعاون  اجلانبان  ناق�س  حيث 
ال�ستفادة من املكتبة املتميزة التابعة للمركز التي ت�سم اأكرث من 400 
اإىل ما حتويه  اإ�سافة  واملو�سوعات،  العلوم  اأنواع  �ستى  األف عنوان يف 

من نفائ�س الكتب النادرة العلمية والتاريخية ذات الطبعات الفريدة.
وقد قام الدكتور حممد كامل مدير املركز مبرافقة الوفد يف جولة 

بني  املتبادلة  واملنفعة  امل�سرتك  التعاون  تعزيز  اإىل  الزيارة  تهدف 
املركز  والطالع على جتربة  الثقافية،  واملوؤ�س�سات  الدوائر احلكومية 

يف جمال حفظ الوثائق، والإجراءات واملعايري املتبعة يف الأر�سفة.
وخالل اللقاء جرى بحث عدد من الق�سايا املهمة املتعلقة بالوثائق 
بناء  يف  الأر�سيف  موظف  ودور  والإق�ساء،  الفرز  وعمليات  وحفظها، 

النظم الآلية لإدارة الوثائق.
وزار الوفد املخترب الرقمي واطلع على الإجراءات املتبعة يف حتويل 
الأوعية الثقافية اإىل مواد رقمية، وكيفية التعامل مع الأنواع املختلفة 
منها مثل امليكروفيلم، واأ�سرطة ال�سوت والفيديو والكتب والدوريات 

وغريها، بالإ�سافة اإىل طرق حفظها وتخزينها رقميًّا.

ويف ختام الزيارة �سكر الوفد للمركز تعاونه واأبدى اإعجابه مبا و�سل 
اإليه املركز من م�ستوى متميز يف جمال اأر�سفة الوثائق وطرق احلفظ 

الرقمية وغريها.

واملعمل  اخلا�سة  واملكتبات  الأ�سلية،  املخطوطات  خزانة  خاللها  زار 
النفي�سة  العربية  املخطوطات  من  اأ�سلية  ن�سخ  على  واطلع  الرقمي، 
والكتب النادرة والوثائق التاريخية التي يزخر بها مركز جمعة املاجد، 
اآلية  على  الوفد  تعّرف  كما  وترميمها.  بها  العناية  كيفية  على  واطلع 

حتويل الكتب املطبوعة اإىل كتب اإلكرتونية.
دعمه  على  املاجد  جمعة  ملعايل  والتقدير  بال�سكر  الوفد  وتقدم 
املتوا�سل للموؤ�س�سات العلمية وطلبة العلم يف جامعة عجمان، وقدم له 

درعًا تذكاريًّا.
كلية  مدير  الرحمن،  عبد  حممد  بالدكتور  اأي�سًا  الوفد  والتقى 
الدرا�سات الإ�سالمية والعربية، التابعة ملجموعة جمعة املاجد، وناق�س 

اجلانبان �سبل التعاون بني الكلية وجامعة عجمان. الوفد يطلع على خزانة املخطوطات الأ�سلية

جمعة الماجد يستقبل وفداً من جامعة عجمان

وفد من دائرة التنمية االقتصادية بالشارقة يزور المركز 

جمعة املاجد ي�ستقبل الوفد

اإىل الي�سار د.طه نور خالل اجتماعه بالوفد
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مركز جمعة الماجد يشارك المنتدى اإلسالمي في "الطاولة المستديرة"

المركز يشارك الهيئة العامة 
للشؤون اإلسالمية واألوقاف 

في ذكرى الهجرة النبوية

�ض��ارك �ملركز يف ن�ض��اط �لطاول��ة �مل�ض��تديرة �ل�ثامن و�لثالثني �لعلم��ي، �لذي نظمه �ملنتدى �لإ�ض��المي يف �ل�ض��ارقة يوم 
�ل�ض��بت 26 �أغ�ض��ط�س 2017، و�أقي��م حتت عن��و�ن: "�لأوقاف و�أثرها يف �لزده��ار �ملعريف" تقدمي �لدكت��ور طه حممد نور 

�مل�ضرف �لعلمي على �ضعبة �لوثائق يف �ملركز، وذلك بح�ضور جمع من �ملهتمني من جمهور �ملنتدى �لإ�ضالمي.

�ض��ارك �ملركز يف �لحتفال �لذي نظمته �لهيئة �لعامة لل�ضوؤون 
�لإ�ض��المية و�لأوقاف يوم �لأربعاء 20 �ض��بتمرب 2017 مبنا�ض��بة 
ذك��رى �لهج��رة �لنبوي��ة �ل�ض��ريفة وح�ض��ره نخب��ة م��ن �لعلماء 
و�ل�ض��يوف من �لأزهر �ل�ض��ريف و�ملدي��رون �لتنفيذي��ون ومديرو 

�لإد�ر�ت يف �لهيئة.
متثلت �مل�ضاركة بق�ضيدة �ألقتها �ل�ضاعرة �ضيخة �ملطريي رئي�س 

ق�ضم �لثقافة �لوطنية باملركز، وعنو�نها �لربدة، قالت فيها:

اإىل  امل�ستديرة  الطاولة  املركز يف  م�ساركة  تهدف 
تعزيز التعاون الثقايف البناء بني املركز واملوؤ�س�سات 
ب��الأوق��اف  ال��وع��ي  ن�سر  اإىل  تهدف  كما  الثقافية، 

والوثائق التاريخية املتعلقة بها.
مفهوم  اأب��رزه��ا  قيمة،  ع��دة حم��اور  د.ط��ه  تناول 
به،  املرتبطة  وامل�سطلحات  ال�سريعة،  يف  ال��وق��ف 
وتو�سيح  الوقف،  م�سروعية  على  ال�سرعية  والأدل��ة 
مقا�سد الوقف يف ال�سريعة الإ�سالمية، ودور الوقف 

وثائق  ن�سو�س  من  من��اذج  حتليل  خالل  من  املعريف  الزده��ار  يف 
الواقفني  حر�س  اأظهرت  والتي  الإ�سالمي،  التاريخ  عرب  الأوق��اف 
وبني  الوقفية  املدار�س  يف  للتعليم  الدر�س  حلقات  بني  اجلمع  على 
ت�سييد املكتبات ليجمع الطالب بني الأخذ عن ال�سيوخ وبني التو�سع 
تلك  تقتنيها  التي  الكتب  خ��الل  م��ن  العلم  طلب  يف  وال���س��ت��زادة 
التي ميكن من  والو�سائل  الأدوات  ال�سوء على  األقى  كما  املكتبات. 
خاللها ت�سحيح املفاهيم املتداولة عن الوقف يف الوقت احلا�سر، 
واأظهرت الطاولة اأهمية املدار�س وامل�ساجد يف اإر�ساء قواعد النه�سة 

الثقافية يف العامل الإ�سالمي، مما �ساعد على ن�سِر التعلم والوعي 
اإر�ساء قواعد النه�سة  املعريف، الأمر الذي كان له الأثر الكبري يف 
احل�سارية يف خمتلف الع�سور الإ�سالمية. كما نبه د. طه على الدور 
النهو�س  يف  ل�ستثماره  املبتكرة  املثلى  والأ�ساليب  للوقف،  املعا�سر 
الالزمة  الآل��ي��ات  عر�س  ج��رى  التو�سيات  ويف  باملجتمع.  ا  معرفيًّ
ل�ستمرارية الوقف يف القيام بوظائفه يف العديد من جوانب احلياة 

يف املجتمع.

الدكتور طه وجمهور امل�ساركني يف الطاولة امل�ستديرة

جانب من احل�سور

يتدلٰى ش��وق��ه  ف���رط  م��ن  صلٰىك���اد  بالحب  مال  الشِّ في  نابٌض 

يروي النور  حدائق  في  أحيلٰىجالس  م��ا  حبه  س��م��اوات  ع��ن 

وسهالطرق الباب قلت: من ؟ قال : إني أتاني  بمن  أه��اًل   : قلت 

نتسلٰىقال : بي .. ثم قلت : أدري وصرنا ب��ه  ك��ي  الشعر  نكتب 

صخراً الشعر  مدائن  بالقصيدة رمالوطرقنا  فاستوٰى الصخر 

قصيد ح���رف  ع��ل��ي��ه  وح��ل��م��ن��ا ب����ب����ردة ت��ت��ج��ل��ٰىوك��ت��ب��ن��ا 

شموٌس الرمال  من  جذلٰىفاستفاقت  وه��ي  سعادنا  بانت  ث��م 
سالماً السالم  من  فامدد  صلٰىقلت   .. سلم  ف��ق��ام  وص���الة، 

رسولي بحب  ال��ذي  ف��ؤادي  وظالذا  أمناً  الصالة  في  رأى  قد 

رسولي بحب  ال��ذي  ف��ؤادي  ميالذا  عنه  نوى  ما  النور  عرف 

كالت��اب��ع س��ن��ة األم��ي��ن ام��ت��ث��ااًل أل��ف  فال  ؟  غيرها  لنا  هل 

فؤادي يا  نهجه  من  قريباً  ال��ب��ع��د جهالكن  ي��زي��ده  ب��ع��ي��داً  ال 

كرسولي ف��م��ن  ك��أخ��الق��ه  وتحلٰىك��ن  ك��ن  األم��ي��ن  كصفات 

ص��الة عليك  ال��ه��دى  ن��ب��ي  تدلٰىي��ا  كم  شوقه  من  ف��ؤاد  من 

سالم م��ن  ب���ردة  يهديك  صلٰىج��اء  رب���َي  عليك  شفيعي  ي��ا 
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زيارات

 الإعالمي �ساكر نوري 
2017-7-9

د.حميد فريج احلمدي، من جامعة تبوك يف ال�سعودية 
2017-7-10

 من ال�سعودية �سامل بن عقيل، قا�ٍس يف وزارة العدل،
ود.اإبراهيم هادي، من وزارة الرتبية والتعليم 2017-7-19

قا�سي �سفيان عبد العزيز، من اجلامعة الإ�سالمية 
باملدينة املنورة 2017-7-19

منري بن نا�سر بن من�سور احل�سرمي، باحث من �سلطنة عمان 
2017-7-19

 مراد اإبراهيم مري، مهتم بالرتاث 
2017-7-4
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 طالب املدر�سة الهندية العليا 
2017-9-11

زيارات

معت�سم يا�سني برغلة، من موؤ�س�سة اللني والإعمار يف 
ال�سعودية 2017-7-29

 غ�سان العا�سي، مهتم بالرتاث 
2017-7-22

 حممد القحطاين، من اإدارة ال�سوؤون الدينية 
للقوات الربية بال�سعودية 2017-8-7

 رامي عفاكي، باحث يف تاريخ الأدب والفكر ال�سعبي 
2017-8-9

 طالبات املدر�سة الهندية العليا 
2017-9-7

 د.ب�سار �سوقي، والباحثة هدى علي م�سطفى 
2017-8-26

 نعمات حمود، من قناة النيل الأزرق بال�سودان 
2017-8-15



زيارات
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 اإىل الي�سار يزرا بلجرامي، باحثة يف العالقات العربية الهندية 
من حيدر اآباد بالهند 2017-9-18

اأمل حممد لطفي، من املجل�س الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية 
مب�سر 2017-9-18

ال�سيخ م�سفر بن ح�سني اآل مو�سى، والأ�ستاذ حممد �سايع حممد، 
باحثان من ال�سعودية 2017-9-24

 وداد يو�سف، اإعالمية من جملة مرامي 
2017-9-20

 د. ماجد حرب، من جامعة زايد 
2017-9-26

 عبد املجيد العمري، من جامعة اأم القرى، وحممد الب�سري، 
من جامعة الق�سيم 2017-9-20

 اإىل الي�سار الكاتبة الهندية بريا كومار 
2017-9-11

د.حممد العولقي، رئي�س جمموعة م�ساهد الدولية، 
والأ�ستاذة �سليمة زعروري، مديرة مكتبه 2017-8-28
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المدافن في العراق القديم
تاأليف: د. حممود فار�س عثمان �لوردي.

�لنا�ضر: د�ر �لبد�ية – عّمان.
�لطبعة �لأوىل 1438ه� - 2017م.

عدد �ل�ضفحات: 292
ا من م�سادر املعلومات عن معتقدات العراقيني  هذا الكتاب بتناول م�سدرًا مهمًّ
املادية  الآث���ار  درا���س��ة  على  مبني  وه��و  الأم���وات،  ع��امل  اإىل  ونظرتهم  القدماء، 
املكت�سفة، وما دلت عليه احلفريات يف املواقع الأثرية. ويغطي حقبة زمنية طويلة 

متتد من اأقدم الع�سور اإىل نهاية الع�سر البابلي احلديث �سنة 539 قبل امليالد.
املوت  اإىل  الأقدمني  العراقيني  الأول نظرة  الف�سل  اأربعة ف�سول:  الكتاب يف  يقع 
املوت  ومفهوم  وا�سطالحًا،  لغة  املدفن  عن  املوؤلف  فيه  وحتدث  ال�سفلي،  والعامل 
وما بعده يف املعتقدات العراقية القدمية، و�سعائر الدفن وتقدمي النذور والقرابني، 

والعامل ال�سفلي واآلهته ح�سب تلك املعتقدات.
الف�سل الثاين مدافن العامة، وحتدث فيه عن مدافن عامة النا�س خالل الع�سور، 
والع�سر  القدمي  احلجري  الع�سر  �سملت  التي  التاريخ  قبل  ما  ع�سور  من  ب��دءًا 
احلجري احلديث والع�سر احلجري املعدين. ثم حتدث عن املدافن يف الع�سور 
التاريخية التي �سملت ع�سر فجر ال�ساللت ال�سومرية، والع�سر الأكدي، وع�سر 

البابلي  الع�سر  نهاية  اإىل  الثالثة  اأور  �ساللة 
الآ�سوري  والع�سر  الكا�سي،  والع�سر  القدمي، 
الو�سيط، والع�سر الآ�سوري احلديث، والع�سر 

البابلي احلديث.
مقدمة  وفيه  امللكية،  املدافن  الثالث  الف�سل 
ذكر  ث��م  ال��دف��ن،  ومرا�سيم  امللك  وف��اة  ح��ول 
ال�ساللة  )م���داف���ن  اأور  يف  امل��ل��ك��ي��ة  امل���داف���ن 
الثالثة،  اأور  �ساللة  ملوك  ومدافن  الأوىل(، 
وامل��داف��ن  اآ���س��ور،  مدينة  يف  امللكية  وامل��داف��ن 

امللكية يف كلخو )منرود(.
حمتوياتها.  ودرا���س��ة  املدافن  الرابع  الف�سل 
امل��داف��ن،  تنقيب  ط���رق  ع��ن  وف��ي��ه احل��دي��ث 

وا�ستخراج الهياكل العظمية، وطرق تقدير الزمن الذي تعود اإليه الهياكل العظمية 
املكت�سفة، ومنها طريقة قيا�س الكربون )C14(. وطريقة معرفة مقدار الفلورين، 
اأي�سًا احلديث عن تخطيط املدافن،  اأركون. ويف هذا الف�سل  وطريقة بوتا�سيوم 
يف  واجتاهاتها  اجلثث  وو�سعية  املدافن،  وموجودات  اجلنائزي  الأث��اث  وحتليل 

القبور، والتوابيت، وحرمة املدافن، واأخريًا ال�ستنتاجات.
وا�ستمل الكتاب على 114 من ال�سور والأ�سكال والر�سومات واملخططات املفيدة، 

التي تو�سح جوانب املو�سوع.

جزيرة دلما والغوص على اللؤلؤ في الوثائق البريطانية
تاأليف: خالد بن عيد بن حممد بن جا�ضم �ملريخي.

تاريخ �لن�ضر:  2017م.     عدد �ل�ضفحات: 310
ويحتفظ مبا  ويقراأ  يبحث  ل�سنوات طوال  كان  دملا،  اأبناء جزيرة  واحد من  املوؤلف 
يكتبه الإعالم عن جزيرة دملا. ثم قام بن�سر ما ح�سل عليه على موقع اإلكرتوين: 
اجلزيرة،  حول  كثرية  واأ�سئلة  اإيجابية  بردود  فوجئ  حيث   ،dalmaislan.com
الربيطانية  املكتبة  اإىل   - مقدمته  يف  يقول  كما   - الأخ���رية  البحث  رحلة  فبداأ 
امل�سوؤولون  اأع��ده��ا  التي  الوثائق  ع��ن  والبحث  ل��الط��الع  الربيطاين  والأر���س��ي��ف 
والجتماعية.  والقت�سادية  ال�سيا�سية  الناحية  من  دملا  جزيرة  عن  الربيطانيون 
كما قام املوؤلف بالت�سال مبن له عالقة باجلزيرة لتزويده باأي معلومة اأو وثيقة اأو 

ق�سيدة لتوثيق تاريخ اجلزيرة.
وف�سول الكتاب اأربعة ع�سر ف�ساًل على النحو الآتي:

التي حتدثت عن منطقة اخلليج  امل�سادر  وفيه احلديث عن  تاريخية:  1 - خلفية 
بدءًا بامل�سادر التاريخية الربتغالية، ثم الهولندية، ثم الربيطانية التي ظهر فيها 

اأول ذكر جلزيرة دملا عام 1816.
2 - ال�سم والألقاب: وفيه بحث املوؤلف اأ�سل الت�سمية، ومعناها، وطريقة هجائها 

باللغة العربية والإجنليزية، والألقاب الأخرى التي اأطلقت على اجلزيرة.
3 - جغرافية املكان: وفيه ذكر ت�ساري�س اجلزيرة، ومناخها، واملياه اجلوفية فيها، 

وتعداد �سكانها، واأول حي يف اجلزيرة الذي �سمي )فريج املريخات(.
4 - م�ستوطنة ما قبل التاريخ: وفيه اإ�سارة اإىل ال�ستيطان الب�سري جلزيرة دملا عرب 
التاريخ، وتكنولوجيا ما قبل التاريخ، وال�سيد والزراعة. وذلك من خالل ما اكت�سف 

يف اجلزيرة من اآثار.
5 - و�سف دملا يف القرن التا�سع ع�سر: وفيه و�سف القبطان الربيطاين جيم�س اآ�سلي 
مود الذي ورد يف وثيقة بخط يده تعود اإىل �سنة 1816، وو�سف البحارة الأ�سكتلندي 
وو�سف   ،1826 �سنة  كتابه  من  الثالثة  الطبعة  يف  �سدر  ال��ذي  هور�سربة  جيم�س 
ال�سحفي والرحالة الربيطاين جيم�س �سيلك باكنجهام الذي �سدر يف كتابه �سنة 
1829، وو�سف القبطان البحري جورج بارنز بروك�س الذي �سدر �سمن مذكراته 

�سنة 1856، واأخريًا ما ت�سمنه كتاب املر�سد البحري للخليج املطبوع �سنة 1864.

6 - دملا يف الن�سف الأول من القرن الع�سرين: 
 ،1908 وعام   ،1904 عام  لوليمر  و�سف  وفيه 
وو���س��ف م��و���س��وع��ة اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة التي 
للجي�س  ال��ع��ام��ة  الأرك�����ان  ه��ي��ئ��ة  اأ���س��درت��ه��ا 
البحرية  وو�سف   ،1917 الهند  يف  الربيطاين 
الع�سكري  التقرير  يف  ودملا   ،1920 الأمريكية 

عن ال�سواطئ العربية للخليج 1933.
احلديث  الف�سل  هذا  يف  اللوؤلوؤ:  جزيرة   -  7
اللوؤلوؤ،  �سيد  يف  واأهميتها  اجلزيرة  دور  عن 
واأ�سهر  والنواخذة،  اللوؤلوؤ،  وجت��ار  و�ُسوقها، 

ال�سفن، اإىل نهاية ع�سر اللوؤلوؤ.
امل��ري��خ��ي: وف��ي��ه احل��دي��ث ع��ن بيت  8 - بيت 
املريخي الذي يعود تاريخه اإىل الن�سف الثاين 

من القرن التا�سع ع�سر، وبيان طرازه املعماري، وو�سفه، ودوره يف حياة اجلزيرة.
9 - م�ساجد دملا: وفيه احلديث عن م�ساجد دملا والعنا�سر املعمارية فيها، ومنها 

م�سجد املريخي، وم�سجد الدو�سري، وم�سجد املهندي.
10 - احلياة الجتماعية: وفيه تاأثري املوقع اجلغرايف على ال�سكان، وارتباط حياتهم 

بالبحر، وعاداتهم، وغري ذلك.
11 - �سفحات من تاريخ دملا: وفيه احلديث عن بناء ال�سد، وحوادث الطائرات التي 

هبطت ا�سطراريا يف اجلزيرة، اأو حتطمت فيها، واجلدري الذي �سرب اجلزيرة.
12 - دملا وال�سعر والفن: وفيه ذكر �سعراء دملا.

واأعدادهم، وا�ستثناء بع�س اجلزر من  الرقيق،  اأحوال  الرقيق يف دملا: وفيه   - 13
قوانني الرق، و�سهادات العتق، وندرة فرار املماليك من دملا.

14 – البحث عن احلديث والنفط يف دملا.
وكل ما �سبق من مو�سوعات الكتاب موثق بالوثائق التاريخية التي تدل عليه، وهناك 
اإ�سافية وخمطوطات قدمية ملحقة بالكتاب، كما اأحلق به املوؤلف فهر�سًا  خرائط 
القدمية،  للمخطوطات  وفهر�سًا  لل�سور،  وفهر�سًا  للوثائق،  وفهر�سًا  للخرائط، 
وفهر�سًا  للم�سطلحات،  وفهر�سًا  والبلدان،  لالأماكن  وفهر�سًا  لالأعالم،  وفهر�سًا 

ا بالأ�سماء الواردة باللغة الإجنليزية. عامًّ

جديد المكتبة
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البودكاست والمدونات
في المكتبات ومراكز المعلومات

التخطيط واإلنتاج والتسويق
تاأليف: د. �ضامح زينهم عبد �جلو�د.

�لطبعة �لأوىل 2017 - 2018م.
عدد �ل�ضفحات: 568 

التي  واخلدمات  املكتبات  عامل  يف  احلديثة  التكنولوجيا  من  ال�ستفادة  اإىل  الكتاب  هذا  يدعو 
تقدمها، حيث ميكن تفعيل دور املكتبة والو�سول اإىل اأكرب عدد من اجلمهور بتكلفة اأقل، وبطريقة 

ت�سمن التفاعل وال�ستمرار والنت�سار بل وال�ستثمار اأي�سًا.
خ�س�س املوؤلف الباب االأول للحديث عن و�سائل التوا�سل الجتماعي، وتطبيقاتها يف املكتبات. 
وع��ّرج  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  وخ�سائ�س  مفهوم  عن  حت��دث  منه  الأول  الف�سل  ويف 
املف�سالت  ومواقع  الويكي،  ومواقع  الجتماعي،  التوا�سل  و�سبكات  املدونات،  على  خالله  من 
الجتماعية، ومواقع اإدارة امللفات وحترير الن�سو�س، ومواقع م�ساركة ال�سور، والفيديو، والبث 
املبا�سر، وم�ساركة امللفات ال�سوتية واملو�سيقية، ومواقع العوامل الفرتا�سية، وخدمة اآر اإ�س اإ�س 

)RSS(، وخدمة البودكا�ست، واملنتديات الإلكرتونية والدرد�سة واملحادثة الفورية، وغريها.
والف�سل الثاين خ�س�سه للحديث عن املدونات: مفهومها، وخ�سائ�سها، وتطبيقاتها يف املكتبات. 
وذكر اأنواعًا عديدة ميكن للمكتبات ال�ستفادة منها، مثل:مدونات الأخبار باملكتبات، واملدونات 

املو�سوعية، واملدونات املرجعية، ومدونات نادي الكتاب، ومدونة اإر�ساد القراء، وغريها.
املكتبات.  يف  وتطبيقاته  وخ�سائ�سه  مفهومه  البودكا�ست:  عن  للحديث  جاء  الثالث  والف�سل 
فالبودكا�ست كما يقول املوؤلف هي ملفات �سوتية يجري تو�سيلها على اأ�سا�س منتظم خالل �سبكة 

الإنرتنت، ميكن ال�ستماع اإليها على احلا�سب الآيل اأو اأي م�سغل 
لوجود  اأوتوماتيكيًّا  امل�سرتكني  تنبيه  وميكن  وقت،  اأي  ويف  اآخر 
حلقات جديدة دون احلاجة اإىل البحث يف كل مرة. وذكر املوؤلف 
البودكا�ست املتعددة، وتطبيقاتها  ا�ستخدامات  يف هذا الف�سل 

يف املكتبات.
الويب:  حمتوى  تلقيم  عن  املوؤلف  حت��دث  الرابع  الف�سل  ويف 
اإ�س  اإ�س  اآر  مفهومه وتطبيقاته يف املكتبات. وحتدث عن تقنية 
اختيار  على  امل�سرتكني  ت�ساعد  التي  اخلدمة  وهي   ،)RSS(
باأول  اأوًل  ومتابعته  وا�ستقباله  روؤيته  يف  يرغبون  الذي  املحتوى 

دون احلاجة للبحث يف كل مرة، وهو �سروري للبودكا�ست.
والباب الثاين جاء بعنوان: التخطيط لإنتاج ون�سر البودكا�ست )التدوين ال�سوتي(، وُيعنى ف�سله 
اخلام�س بتحديد الأهداف واختيار فريق عمل البودكا�ست، ويتحدث ف�سله ال�ساد�س عن مرحلة 

التخطيط لإنتاج البودكا�ست.
والباب الثالث عنوانه: مرحة اإنتاج ون�سر البودكا�ست، ويعر�س الف�سل ال�سابع منه ملرحلة اإنتاج 
البودكا�ست والأجهزة والربامج الالزمة لذلك، كما جاء فيه احلديث عن اإنتاج بودكا�ست الفيديو 
على  ال�ست�سافة  ومتطلبات  البودكا�ست،  ن�سر  مرحلة  الثامن  الف�سل  ويف  الإلكرتونية.  والكتب 

الويب. ويف الف�سل التا�سع اأدوات وخدمات اإنتاج ون�سر وا�ست�سافة البودكا�ست.
الف�سل  ُخ�س�س  وقد  البودكا�ست،  وا�ستثمار  وقيا�س  ت�سويق  اإ�سرتاتيجيات  الرابع  الباب  ويف 
والأدلة،  الويب،  ا�ستخدام موقع  البودكا�ست عن طريق  ت�سويق  اإ�سرتاتيجيات  العا�سر منه لذكر 
اإ�سرتاتيجيات  ع�سر  احلادي  الف�سل  وتناول  وغريها.  واملدونات،  التقليدية،  التوا�سل  وو�سائل 
امل�ستمعني،  وع��ادات  والتحميالت،  امل�سرتكني،  عدد  قيا�س  خالل  من  البودكا�ست  جناح  قيا�س 
اإ�سرتاتيجيات ال�ستثمار املايل  وحتليل الويب، وغريها. واأما الف�سل الثاين ع�سر والأخري ففيه 

للبودكا�ست.

جديد المكتبة

موسوعة أعالم الشعر الشعبي
في دولة اإلمارات العربية المتحدة

تاأليف: د. ر��ضد �أحمد �ملزروعي.
�أبوظبي   - و�لرت�ثية  �لثقافية  و�ل��رب�م��ج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  �لنا�ضر: 

)�أكادميية �ل�ضعر(.
�لطبعة �لأوىل 1438ه� - 2017م.

الإم��ارات، ومناذج من  ال�سعبيني يف  ال�سعراء  الكتاب يف جزاأين، وهو ترجمة لأهم  يقع 
اأ�سعارهم التي ين�سر بع�سها لأول مرة. ويهدف املوؤلف من كتابه كما يقول يف مقدمته اإىل 
اأو ال�سعر النبطي الذي يعد الأدب الأكرث رواجًا وتداوًل يف جمتمع  جمع ال�سعر ال�سعبي 
الإمارات القدمي واحلديث، لأنه منوذج حيٌّ ميثل مركز ال�سعور الذي يحدد روؤية واأفكار 

يحفظ  ت��راث��ًا  متثل  ال�سعر  لغة  اأن  خا�سة  النا�س، 
خ�سو�سية اللهجة الإماراتية وتطورها.

جمع املوؤلف تراجم 32 �ساعرًا و�ساعرًة من خمتلف 
مع  تتوافق  زمنية  مراحل  اإىل  وق�ّسمهم  الإم���ارات، 
يف  ال�سعراء  من  عدد  فيه  برز  الذي  والعهد  الزمن 
ميالدهم،  �سنوات  ح�سب  رتبهم  ثم  الزمن.  ذل��ك 
وعر�س اأ�سعارهم و�سرح م�سامينها، وكتب ما ح�سل 
واأيامهم،  الأوىل،  ن�ساأتهم  عن  معلومات  من  عليه 
لأول  تن�سر  اأ�سعارهم  من  مناذج  واختار  وحياتهم، 
�سعرية،  دواوي��ن  منها يف  �سدر  ما  اإىل  واأ�سار  مرة، 
على  ملن متكن من احل�سول  �سخ�سية  �سورًا  ون�سر 

�سورته.

�ل�ضعر�ء �لذين ذكرهم يف �جلزء �لأول:
"�ضاعر احلما�ضة"، )ت1940م(. الكتبي  • ال�ضاعر مبارك بن �ضلطان بن مبارك الرفي�ضا 

)ت1925م(. �ضمان"،  "بنت  الرميثي  باحل�ضم  �ضعيد  بنت  عو�ضة  • ال�ضاعرة 
)ت1920م(. الكراعيات"،  "�ضاعر  املحرزي  عثمان  بن  حممد  • ال�ضاعر 

)ت1942م(. "الرا�ضدي"،  الرميثي  ثايب  بن  خليفة  بن  حممد  • ال�ضاعر 
ووالدها  )ت1982م(،  الياهلي"،  "�ضاعرة  املزورعي  مايد  بن  بطي  بنت  موزة  • ال�ضاعرة 

ال�ضاعر بطي بن مايد املزروعي، و�ضقيها ال�ضاعر عبيد بن بطي.
)ت1958م(. ال�ضام�ضي"�ضبري"،  الرزي  �ضلطان  بن  را�ضد  بن  حممد  • ال�ضاعر 

)ت1973م(. ال�ضغري"،  ظاهر  "ابن  الرميثي  عبيد  بن  ثاين  بن  علي  • ال�ضاعر 
)ت1977م(. "الهالة"،  النعمي  الفليتي  حمد  بن  خلفان  بن  حميد  • ال�ضاعر 

)ت1974م(. "جمرين"،  الكتبي  جمرن  بن  �ضيف  بن  جمرن  • ال�ضاعر 
)ت1974م(. ثعيلب"،  "ابن  العامري  �ضامل  بن  ثعيلب  بن  �ضامل  • ال�ضاعر 

)ت1990م(. الرفيعة"،  "�ضاعر  الكتبي  حلي�ص  بن  را�ضد  بن  حممد  • ال�ضاعر 
)ت1984م(. الذيد"،  "�ضاعر  الطنيجي  اخلّيال  علي  بن  حممد  • ال�ضاعر 

)ت1986م(. املزاريع"،  "ياقوت  مبارك  بن  تي�ضري  ياقوت  • ال�ضاعر 
)ت1978م(. اخلي�ضي"،  "ال�ضاعر  الكتبي  اخلا�ضوين  ها�ضل  بن  مبارك  • ال�ضاعر 

)ت1987م(. "عويدين"،  العميمي  عبيد  بن  م�ضبح  بن  عيد  • ال�ضاعر 
)ت1982م(. جمريا"،  "�ضاعر  الهاملي  حممد  بن  خليفة  بن  اأحمد  • ال�ضاعر 

�ل�ضعر�ء �لذين ذكرهم يف �جلزء �لثاين:
)ت1995م(. اأبوظبي"،  "�ضاعرة  املزروعي  �ضيف  بنت  عفراء  • ال�ضاعرة 

• ال�ضاعر عبد اهلل بن عمري بن عبد اهلل بن ح�ضروم الغفلي "�ضاعر العازي، )ت1995م(.
)ت2000م(. الرزيف"،  "�ضاعر  اخلاطري  علي  بن  هوي�ضل  بن  علي  • ال�ضاعر 

)ت1996م(. البادية،  "�ضاعر  الكتبي  املحرمي  �ضيف  بن  خليفة  بن  علي  • ال�ضاعر 
)ت1994م(. دا�ص"،  "�ضاعر  الهاملي  حممد  بن  يافور  بن  �ضلطان  • ال�ضاعر 

)ت2001م(. الغزل"،  "�ضاعر  الظاهري  هال  بن  حممد  بن  �ضعيد  • ال�ضاعر 
)ت1996م(. "الكا�ص"،  الظاهري  اهلل  عبد  بن  خمي�ص  بن  �ضامل  • ال�ضاعر 

)ت1996م(. املنيعي"،  "�ضاعر  الدهماين  جمعة  بن  �ضعيد  بن  �ضامل  • ال�ضاعر 
)ت2002م(. قما�ضة"،  "ابن  العميمي  �ضاحي  بن  خليفة  بن  بطي  • ال�ضاعر 
)ت2006م(. البادية"،  "عا�ضق  ال�ضام�ضي  �ضامل  بن  رحمة  بن  علي  • ال�ضاعر 

)ت2008م(. املواويل"،  "�ضاعر  الفا�ضي  عامر  بن  اهلل  عبد  • ال�ضاعر 
)ت1985م(. الربابة"،  "�ضاعر  املرر  بوملحا  الكندي  علي  بن  اأحمد  • ال�ضاعر 

)ت1996م(. وقي�ص"،  "بن  الظاهري  وقي�ص  بن  عبيد  بن  �ضلطان  • ال�ضاعر 
)ت1998م(. مهيله"،  "بن  ال�ضام�ضي  مهيله  بن  كلفوت  بن  �ضعيد  • ال�ضاعر 

)ت2006م(. الرب"،  "�ضاعر  اجلابري  مرف  بن  حممد  بن  خليفة  • ال�ضاعر 
)ت2002م(. حتا"،  "�ضاعر  البدواوي  املطيوعي  خلفان  بن  �ضعيد  • ال�ضاعر 
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تاأليف: �لدكتور فرج �حل�ضيني.
�لنا�ضر: مركز جمعة �ملاجد للثقافة و�لرت�ث – دبي.

تاريخ �لن�ضر: 1438ه� / 2017م.
عدد �ل�ضفحات: 547 �ضفحة.

لل�سمت  يكون  كيف  احلكايات؟  ت��روي  اأن  للقبور  ميكن  كيف 
�سدى؟ كتاب )تاريخ غزة يف نهاية الع�سر العثماين من خالل 
�سواهد القبور( جعل ذلك ممكنًا. واأخرج من الأر�س �سيئًا من 
اأثقالها، حتى ي�ساهد القارئ ما وراء تلك ال�سواهد من ق�س�س 

وعرب وتاريخ!
جمع املوؤلف مادة هذا الكتاب بعد بحث كبري �سمل كل مقابر 
مدينة غزة، وذلك خالل فرتة عمله اأ�ستاذًا م�ساعدًا يف ق�سم 
التاريخ والآثار يف اجلامعة الإ�سالمية بغزة �سنة 2012م. وهو 
التي  وال�سواهد  العثمانية  الأثرية  ال�سواهد  لكل  �سامل  م�سح 
اإ�سافة  وُيعدُّ  الع�سرين،  القرن  من  الأول  الن�سف  اإىل  ترجع 
الحتالل  حتى  العثماين  الع�سر  نهاية  من  غزة  لتاريخ  نوعية 

الربيطاين لفل�سطني.
جاء الكتاب يف ثمانية ف�سول: 

اأولها )درا�ضة يف م�ضمون �ضواهد القبور االأثرية مبدينة غزة(. 
حتدث فيه املوؤلف عن اأهمية �سواهد القبور وما فيها من توثيق 
والعربان  والع�سكريني  املنا�سب،  واأ�سحاب  والوجهاء  للعلماء 
والعوام، وعائالت غزة. كما تناول عددًا من املالحظات على 
اللغوية، وخ�سائ�س  الظواهر  مثل  ال�سواهد،  ن�سو�س  �سياغة 
واأ�سلوب �سعر ال�سواهد، و�سعر الرثاء، وال�سعراء الذين نظموا 
الن�سو�س  والقتبا�س من  اليازجي،  اإبراهيم  مثل  املراثي  تلك 
التي  والألقاب  ل،  اجُلمَّ ح�ساب  اأو  ال�سعري  والتاأريخ  الدينية، 
و)اأف��ن��دي(  )اآغ���ا(  مثل  ودللت��ه��ا  ال�سواهد  تلك  على  كتبت 

و)البريقدار(، و)خامن( و)املريالي( وغريها.
وفيه  وموادها(.  ال�ضواهد  اأ�ضكال  يف  )درا�ضة  الثاين  والف�سل 

احليوانات  �سور  ونقو�س  القبور،  تركيبة  عن  املوؤلف  حت��دث 
على تراكيب القبور، و�سواهد القبور واملادة التي تتكون منها، 
واأو�سافها، والأ�سكال التي اخت�ست بها بع�س تلك ال�سواهد مثل 
املوؤلف طريقة �سناعة  تناول  الطربو�س. كما  اأو  العمامة  �سكل 
ال�سواهد واخلطوط التي ا�ستخدمت فيها مثل خط الثلث وخط 

الن�ستعليق )الفار�سي(.
ويف بقية الف�سول تناول املوؤلف املقابر، حيث بداأ يف كل ف�سل 
ت�سميتها،  و�سبب  وم�ساحتها،  وموقعها،  املقربة  بو�سف  منها 
العائالت  ح�سب  ت�سمها  التي  القبور  و�سواهد  واأق�سامها، 
واأ�سلها  عائلة  بكل  التعريف  اإىل  ينتقل  ثم  اإليها.  تنتمي  التي 
وتاريخها. ثم بعد ذلك يذكر و�سف كل قرب، وتركيبته، وو�سف 
اخلط،  ون��وع  �سطوره،  وع��دد  وحالته،  واأب��ع��اده،  القرب  �ساهد 
ل وهو كثري يف  اجُلمَّ وتاريخه بح�ساب  الكتابة،  تنفيذ  واأ�سلوب 
ال�ساهد،  ل�ساحب  يرتجم  ثم  الكتاب.  يف  ال��واردة  ال�سواهد 

ويذكر الن�س والأ�سعار املكتوبة على ال�ساهد.
واملقابر التي �سملتها الدرا�سة هي: مقربة باب البحر وال�سيخ 

تاريخ غزة في نهاية 
العصر العثماني

من خالل شواهد القبور
) 1230-1336هـ / 1814-1917م (
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�سعبان، ومقربة ابن مروان، ومدر�سة الغ�سني، ومقربة املفتي، 
ومقربة التفلي�سي "اأبو كا�س"، ومقربة الدريرية والتمرتا�سي، 

ومقربة كني�سة القدي�س بريفرييو�س لالأرثوذك�س.
مالحظات مهمة:

بلغ عدد ال�سواهد الواردة يف الكتاب 139 �ساهدًا، يقع تاريخها 
ما بني 1230-1336ه��� / 1814-1917م، وهناك 64 �ساهدًا 
الأقدم،  بال�سواهد  ولرتباطها  للفائدة  اإمتامًا  املوؤلف  اأورده��ا 

ويعود تاريخها اإىل �سنة 1362ه�/1942م.
درا�سة  خالل  من  املذكورة  التاريخية  الفرتة  تق�سيم  وميكن 
مميزات  منها  ف��رتة  لكل  ف��رتات،  ث��الث  اإىل  القبور  �سواهد 
والزخرفة،  والق�سر،  الطول  مثل  ال�سواهد،  تلك  بها  تخت�س 
واخلطوط، واملواد امل�ستخدمة. وميكن مالحظة التطورات التي 

طراأت على تلك ال�سواهد بو�سوح.
العائالت  تاريَخ  ال�سواهِد  درا�سة  خ��الل  من  الكتاُب  وُيظهر 
واملنا�سَب  اإليها،  ينت�سبون  الذين  الأف���راد  واأ�سهَر  الغزية، 

والوظائَف احلكومية التي تقلدوها.
ومل يقت�سر الكتاب على ذكر �سواهد قبور امل�سلمني يف غزة، بل 
ا، و�سح فيه مكانة  جعل ل�سواهد قبور امل�سيحيني ف�ساًل خا�سًّ
اأوجه  وذكر  عائالتهم،  وتاريخ  الع�سور،  عرب  غزة  م�سيحيِّي 
ال�سبه بني �سواهد قبور امل�سلمني وامل�سيحيني، وما اخت�ست به 

�سواهد قبور امل�سيحيني من الرتاكيب وال�سعارات والرموز.
املهمة:  املالحق  من  عددًا  و�سع  اأنه  املوؤلف  �سنيع  جميل  ومن 
الأول ملحق �سواهد القبور التي ترجع اإىل الفرتة من 1918 – 
1943م، وهي فرتة ما بعد الدرا�سة وذكرت لأهميتها. وهناك 
ملحق للر�سومات التو�سيحية من عمل املوؤلف �سم 46 ر�سمًا، 
وملحق لل�سور فيه 147 �سورة. كما قام بعمل فهار�س لالأعالم 
والأماكن  والأق���وام  والبطون  والع�سائر  والقبائل  والعائالت 

واأ�سحاب ال�سواهد.

نبذة عن �ملوؤلف:
�س يف كلية الآداب بجامعة اأ�سيوط،  الدكتور فرج احل�سيني ُيَدرِّ
الآث��ار  ق�سم  الآداب،  لي�سان�س  على  ح�سل  وق��د  الآث���ار،  ق�سم 
الوادي  جنوب  جامعة  ب�سوهاج،  الآداب  كلية  من  الإ�سالمية، 
�سنة 1995م، ثم ح�سل على متهيدي ماج�ستري من كلية الآداب 

�سنة  ط��ن��ط��ا  ج��ام��ع��ة 
درج��ة  ون���ال  1997م. 
الآث���ار  يف  املاج�ستري 
كلية  م��ن  الإ���س��الم��ي��ة 
ب�����س��وه��اج،  الآداب 
ال��وادي  جنوب  جامعة 
وكانت  2003م،  �سنة 
ر�����س����ال����ت����ه ب���ع���ن���وان 
الكتابية  )ال��ن��ق��و���س 
الآث��ار  على  الفاطمية 

درا�سة  )358-567ه��������/968-1171م(:  م�سر  يف  املعمارية 
عنوان  حتت  الإ�سكندرية  مكتبة  ون�سرتها  معمارية".  اأثرية 
�سنة  م�سر(  يف  العمائر  على  الفاطمية  الكتابية  )النقو�س 
العامل  يف  كتاب  اأف�سل  جائزة  على  الكتاب  وح�سل  2007م، 
الإ�سالمي لعام 2008م. وح�سل على درجة الدكتوراه يف الآثار 
الإ�سالمية من كلية الآداب جامعة �سوهاج 2008م، وكان عنوان 
�سوريا  يف  العمائر  على  اململوكية  الكتابية  )النقو�س  ر�سالته 
)658-922ه� / 1260-1516م(: درا�سة اآثارية فنية مقارنة". 

والر�سالة ب�سدد الن�سر يف مكتبة الإ�سكندرية.
املوؤمترات  يف  والأوراق  الأبحاث  من  العديد  املوؤلف  ن�سر  كما 

واملجالت، منها: 
اأ�سوان  الأ�سلية:  مواقعها  اإىل  القبور  �سواهد  ن�سبة  طرق   •
 Ways of attributing tombstones to their( اأمن��وذج��ًا. 

)original site: Aswan as a case

اأ���س��وان.  يف  الإ���س��الم��ي��ة  امل��ق��ربة  يف  احل��ج��ري��ة  النقو�س   •"
.)The stelae of the Islamic necropolis of Aswan(

الزراعة يف بالد  لتاريخ  اململوكية م�سدرًا  الكتابية  النقو�س   •
يف  العمائر  نقو�س  /1260-1516م(  )658-922ه���  ال�سام 

دولة �سوريا منوذجًا.
غزة  مدينة  مبقابر  الأثرية  القبور  ل�سواهد  اآث��اري  جرد   •
 )1230-1336ه� / 1814-1917م( "ن�سر يف جملة اأبجديات 
يف  اخلطوط  مركز  عن  ت�سدر  التي  2014م  التا�سع  العدد 

مكتبة الإ�سكندرية".
املعمارية  قايتب���اي  ال�سلط���ان  ماآث���ر  ي�سج���ل  كتاب���ي  نق����س   •
بالقاه���رة  املهمن���دار  �س���اه  يعق���وب  ب�سهري���ج  واحلربي���ة 

)901ه�/ 1495-1496م(.

املوؤلف



الوثائق التاريخية

الباحث، وقدرته على تطويع هذه املعلومات خلدمة املجال املو�سوعي   -1
الذي يبحث فيه.

املوؤ�س�سة الأر�سيفية، وما تت�سمنه من اأنواع الوثائق الأر�سيفية فكلما   -2
تنوعت املقتنيات واملجموعات ازدادت الفر�سة خلدمة الباحثني يف 

املجالت املتعددة.
مدى التنظيم وعمق التحليل املو�سوعي لهذه الوثائق واملجموعات،   -3
والذي ميكن اأن يك�سف الأبعاد املختلفة للمعلومات املوجودة يف هذه 

الوثائق ال�سخمة التي تعرب عن تاريخ جمتمعها ون�ساطاته.
�أهمية �لو�ضف �لأر�ضيفي:

ُيعنى  التي  العمليات  اأو  اأهم اخلدمات  من  االأر�ضيفي  الو�ضف  يعترب 
ومراحله  مببادئه  الأر�سيفي  والو�سف  املعلومات.  الوثائق  علم  بها 
الكنوز  هذه  مكنون  ل�ستخراج  �سروري  امل�ستخدمة  وخمرجاته  واأدواته 
املعلوماتية، وتهيئتها للباحثني لتحقيق اأق�سى ا�ستفادة. فهذه املجموعات 
التاريخية حتمل معلومات متثل  الوثائق  الغنية مبحتواها وال�سخمة من 
فقد  قد  يكون  بدونها  التي  وذاكرته  واأفراده  مبوؤ�س�ساته  املجتمع  تراث 

ا من تاريخه وهويته. جزءًا مهمًّ
يعد الو�ضف االأر�ضيفي اأحد اأكرب واأهم اأن�سطة املعاجلة التي يقوم بها 
املتخ�س�سون يف علوم الوثائق عند درا�ستهم وو�سفهم للوثيقة التاريخية، 
)االأدلة،  مثل:  الإيجاد  بو�سائل  ي�سمى  فيما  العملية  هذه  ناجت  ويتمثل 
والذهني  الإداري  التحكم  والتي حتقق  الك�ضافات(،  الفهار�ص،  القوائم، 
اإىل  للو�سول  اأدوات ذكية  الأر�سيفية وتتيحها من خالل  املقتنيات  لكافة 
الوثائق واملعلومات داخلها، �سواء تلك املتاحة للم�ستفيدين ب�سورة عامة 
دون قيود، اأو تلك املعدة لال�ستخدام الداخلي فقط، ب�سورتها التقليدية 
والإلكرتونية احلديثة. وهذه الأدوات من املفرت�س وجودها يف اأي موؤ�س�سة 
واإتاحة  وحفظ  وتنظيم  جمع  الأ�سا�سية  مهمتها  للوثائق  دار  اأو  اأر�سيفية 

الوثائق. 
-------------------------

جامعة  الآداب:  كلية  والأر�سيف.  الوثائق  خدمات  حممود،  �سمري  تفيدة   )1(
املنيا، 2010م، �س 8 – 9 .

-------------------------
دار  الإ�سكندرية:  الأر�سيفية،  الوثائق  فهر�سة  اخلويل.  اإبراهيم  جمال   )2(

الثقافة العلمية، 2000م، �س 23 .

الوثائق  ومنها  الأر�سيفية  املقتنيات  لإتاحة  املتخ�س�سة  الأدوات  هذه 
التاريخية هي الناجت النهائي ل�سل�سلة من العمل الوثائقي وما يتبعه من 
مبادئ ومعايري واإجراءات يجب اأن يجيدها ويعلم بها كل متخ�س�س يف 
العمل الوثائقي واملعلوماتي ليتم العمل بان�سيابية يف اإطار تخطيط �سليم 

يتبع القواعد الدولية ويراعي خ�سو�سية وثيقتنا العربية.
تعريف �لو�ضف �لأر�ضيفي:

ُف عملية الو�سف الأر�سيفي باأنها تلك العملية املنهجية امل�ستخدمة  ُتَعرَّ
لو�سف واإبراز اخل�سائ�س املادية والفنية واملو�سوعية ملجموعات �سخمة 
املجموعات  لتلك  والذهني  الإداري  التحكم  يحقق  مبا  الوثائق  من 
متثل  التي  والو�سف  الإيجاد  وو�سائل  اأدوات  خالل  من  الأر�سيفية 
خمرجات هذه العملية، وت�ساعد يف عمليات البحث وال�سرتجاع والإتاحة 

مبا يتفق مع حاجات امل�ستفيدين املعلوماتية وطبيعة وثائقنا العربية.
يت�سح مما تقدم اأن الوثيقة متر مبراحل من العمل الوثائقي املنهجي 
الدقيق من اأجل اإتاحتها وال�سيطرة عليها فكريًّا. هذه املراحل تعتمد على 
املي�سرة  املعلوماتية  الإتاحة  ت�سمن  الأر�سيفي  للو�سف  ومعايري  مبادئ 
والوا�سحة واملتكاملة لكميات �سخمة ومتنوعة من الوثائق. ت�سدر تلك 
املبادئ واملعايري عن املجل�س الدويل لالأر�سيف )ICA(، وميكن تطبيقها 
وبح�سب  ومتطلباته،  منها  كل  احتياج  بح�سب  الوثائق،  دور  كل  يف  

م�ستويات الو�سف ومتطلباته ونظمه يف كل موؤ�س�سة اأر�سيفية.
املعايري  اأهم  اأحد  وعنا�سر  حلقول  تعريفيًّا  خمت�سًرا  يلي  فيما  نبني 
امل�ستخدمة يف الو�سف الأر�سيفي وهو التقنني الدويل للو�سف الأر�سيفي 

. )ISSAD( العام
:)2()ISSAD( حقول قو�عد �لتقنني �لدويل للو�ضف �لأر�ضيفي �لعام

1- حقل بيان الهوية : وي�سم )رموز الإرجاع، العنوان، تواريخ املادة اأو 
الوحدة حمل الو�سف، م�ستوى الو�سف، مدى وحدة الو�سف(.

2- حقل ال�سياق : وي�سم )ا�سم املن�سئ، التاريخ الإداري، تواريخ تركيم 

المراحل اإلجرائية لوصف الوثائق التاريخية
�أهمية �لوثيقة:

�لوثيقة �لتاريخية ذلك �جلزء �ملهم من تر�ث �أمتنا �لذي ُحكم عليه باحلفظ �لأر�ضيفي �لد�ئم، وقد �أ�ضبحت م�ضدًر� 
خ�ضبًا للمعلومات �لتاريخية، و�لعلمية، و�ضاهًد� من �ضو�هد �لتاريخ، فالوثائق م�ضدٌر فريٌد بقيمته، متفرد بذ�ته، نادًر� 
ما جند لها ن�ضخًا �أخرى كما هو �حلال يف �لكتب و�ملقالت، و�ملعلومات �لتي توجد يف �لوثائق قد ل توجد يف �أي م�ضدر 
رو�ئي �آخر. ومن وجهة نظر علم �لوثائق و�ملعلومات فاإن �لوثائق م�ضادر متعددة �لأبعاد ولي�ضت �أحادية �لبعد بحيث 
�أمور،  عدة  على  تتوقف  خمتلفة  باأ�ضاليب  منها  و�ل�ضتفادة  �لوثائق  هذه  يف  �ملوجودة  �ملعلومات  على  �لعتماد  ميكن 

منها)1(:
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-------------------------
ل�سجالت  وثائقية  اأر�سيفية  درا�سة  العثمانية:  الوثائق  �سلوى علي ميالد.   )3(

الباب العايل، الإ�سكندرية: دار الثقافة العلمية، 2001، �س 57 – 58 .

وحدة الو�سف، تاريخ الو�ساية، امل�سدر املبا�سر لالقتناء(.
3- حقل املحتوى والبنية: وي�سم )املجال واملحتوى، التقييم والإهالك، 

الرتكيمات، طريقة الرتتيب(.
4- حقل �سروط الإتاحة وال�ستخدام: وي�سم )الو�سع القانوين، �سروط 
املادية،  اخل�سائ�س  املادة،  لغة  وال�ستن�ساخ،  الن�سر  حق  الإتاحة، 

و�سائل الإيجاد(.
وحدات  الن�سخ،  وجود  الأ�سول،  وي�سم )مكان  املت�سلة:  املواد  5- حقل 

الو�سف ذات العالقة، املادة امل�ساركة، تب�سرة الن�سر(.
6- حقل التب�سرات: وي�سم )املعلومات ذات اخل�سو�سية والتي ي�سعب 

احتواوؤها يف اأي من احلقول الأخرى(.
مر�حل �أ�ضا�ضية يف و�ضف �لوثيقة �لتاريخية)3(:

هذه  تفهر�س، وجتري  التي   )Item( املادية الوحدة   اإىل  الهتداء   -1
املرحلة وفًقا لربنامج الو�سف املخطط له م�سبًقا والذي يتنا�سب مع 
طبيعة واأهمية املجموعة، وحديًثا ظهرت الوثائق الرقمية واملرقمنة 
اعتبار  مع  خا�سة،  و�سف  متطلبات  لها  ملمو�سة،  غري  وحدة  وهي 
ا، اأو  اأن الوحدة قد تكون )وثائق مفردة باأنواعها، اأو �سجاًل، اأو ملفًّ

وحدة اأر�سيفية، اأو وديعة اأر�سيفية(. 
املراد  الوثيقة  اأو  للوحدة  به  املعمول  بالنظام  الو�سف  بطاقة  تهيئة   -2
موجز،   ( املطلوب  الفهر�س  ونوع  الو�سف  م�ستوى  ح�سب  و�سفها 

تف�سيلي (.
اأو  بالنظر  املكتوب  الكالم  فهم  بالقراءة  يق�سد  الوثيقة:  قراءة   -3
اللم�س، والوثيقة هي الوحدة  مو�سوع الو�سف، وتتطلب هذه املرحلة 
معرفة جيدة باخلطوط العربية واأجزاء الوثيقة الدبلوماتية، ومعرفة 
املتطلبات  اإىل  اإ�سافة  للوثيقة،  واخلارجية  الداخلية  اخل�سائ�س 
اأكرث  ال�سخ�سية مثل ال�سرب وقوة التحمل، وقد يقوم بهذه املرحلة 

من �سخ�س وفق ما تقت�سيه احلاجة.
وحتديد  لبيان  قراءتها  تعاد  الوثيقة  قراءة  بعد  الوثيقة:  فهم   -4
للم�سمون  اأعمق  وفهم  واملو�سوعية،  والفنية  املادية  خ�سائ�سها 

والأبعاد الواجب ذكرها.
اأو  وجوده،  عند  الوثيقة  يف  هو  كما  العنوان  يذكر  الوثيقة:  عنوان   -5

�سياغة عنوان مو�سوعي وُمعربِّ وحمكم مل�سمونها.
التحليل املو�سوعي وا�ستخراج الكلمات املفتاحية: يقوم الوا�سف يف   -6
هذه املرحلة بالتعبري عن م�سمون الوثيقة بكلمات اأو جمل مفتاحية 

يتوقع من الباحث اأن ي�ستخدمها يف عمليات البحث وال�سرتجاع.
حتديد تاريخ الوثيقة.  -7

بيان ال�سخ�سيات التي ذكرت بالوثيقة واأدوارها.  -8

بيان الأماكن واملدن والدول التي ذكرت بالوثيقة.  -9
10- ذكر املالحظات اأو املعلومات التي يرى الوا�سف اأنها تفيد الباحث اأو 

امل�ستفيد يف بحثه العلمي اأو التاريخي اأو اأي جمالت بحثية اأخرى.
وتعبئة عنا�سر  اآخر وهو ملء  اإجراء  بتناغم مع  املراحل  وت�سري هذه 
ا اأو اإلكرتونيًّا، فالغر�س الأ�سا�سي  بطاقة الو�سف الأر�سيفي املعدة تقليديًّ
الوثائقية  املجموعات  يف  املهمة  املعلومات  اإبراز  هو  الو�سف  عملية  من 
والو�سف  الإيجاد  و�سائل  خالل  من  واإتاحتها  بها،  والتحكم  ال�سخمة، 
بع�سها،  مع  الأدوات  وربط هذه  الأر�سيفي،  الو�سف  الناجتة عن عملية 
واإتاحتها يف �سورة تقليدية اأو اإلكرتونية مبا يحقق ال�سيطرة املعلوماتية 
املتكاملة على املقتنيات الأر�سيفية، واإي�ساح كافة الأبعاد املعلوماتية التي 
حتتويها الوثائق، واإتاحتها مبا يالئم الباحثني، وميكنهم من تطويع هذه 
حياة  جوانب  من  جانب  اأي  يف  البحثية  جمالتهم  خدمة  يف  املعلومات 

املجتمع القت�سادية والتجارية وال�سحية وال�سيا�سية وغريها.

مناذج من وثائق متنوعة

حممود حممد عبد �لعليم عبد �ل�ضمد
ق�ضم �لثقافة �لوطنية
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ممن تويف من �أعالم �ملوؤلفني خالل �لأ�ضهر �لثالثة �ملا�ضية 
)يوليو- �أغ�ضط�س- �ضبتمرب(، ح�ضب تاريخ وفاتهم:

: )Daniil Granin( د�نييل غر�نني
�سوفييتي  ق�سرية  ق�س�س  وكاتب  روائي  هو 
و�سام  على  حائز  1919م.  �سنة  ولد  رو�سي 
الر�سول اأندريه �سنة 2008، الذي ُقدم لثمانية 
ع�سر �سخ�سًا فقط، نتيجة لكتاباته التي حتكي 
احلروب  يف  رو�سيا  عانتها  التي  املاآ�سي  عن 
العاملية، وقد �سارك يف احلرب الوطنية العظمى 
من اأول يوم، وحتى انتهائها عام 1945. وبداأت 
م�سريته الأدبية يف اأعوام ما بعد احلرب، حيث 

اأبدع روايات )اجته نحو العا�سفة(، و)املالزم اخلا�س بي(، و)الثور(. 
وقد تويف يف 4 يوليو 2017، يف �سان بطر�سبورغ، عن عمر يناهز 99 عامًا.

دار  ن�ضرتها  طبعة  )الباحثون(،  بعنوان  كتاب  املركز  مكتبة  يف  وله 
ترجمة  ]1960م[،  �ضنة  مو�ضكو  يف  االأجنبية  باللغات  والن�ضر  الطبع 
�ضنة  مو�ضكو،  يف  التقدم  دار  ن�ضرتها  اأخرى  وطبعة  الكيايل.  ح�ضيب 

]1974م[، ترجمة: غائب طعمه فرمان.

: )Jack Shaheen( جاك �ضاهني
�سينمائي  ناقد  وهو   ،1935 مواليد  من 
اأمريكي من اأ�سل لبناين، وموؤلف كتاب العرب 
عمل  وقد   ،)Real Bad Arabs( ال�سيئون 
ب�سفته  الإخبارية  اإ�س  بي  �سي  لوكالة  �سابقًا 
ينتقد  وكان  الأو�سط،  ال�سرق  بو�سع  املخت�س 
�سورة  لت�سويه  الأمريكية  ال�سينما  اأ�ساليب 
اأمريكي،  فيلم  اأكرث من 1000  و�ساهد  العرب، 

وهو اأ�ستاذ بجامعة اإلينوي الأمريكية. وتويف يف 10 يوليو 2017، عن عمر 
يناهز 81 عامًا.

وله يف مكتبة املركز كتاب بعنوان: )The TV Arab(، ن�ضرته مطبعة 
بعنوان  وكتاب  1984م،  �ضنة  اأوهايو  يف  �ضتيت  غرين  بولينغ  جامعة 
)ال�ضورة ال�ضريرة للعرب يف ال�ضينما االأمريكية(، وهو ترجمة لكتابه 
)Reel bad Arabs(، ترجمة خريية الب�ضاوى؛ مراجعة اأحمد يو�ضف، 

النا�ضر: املركز القومي للرجمة يف القاهرة، �ضنة 2013م.

�لعاّلمة �ملحدث �جلونفوري :
ُيوُن�س بن  د  ال�سيخ حُمَمّ ث   هو العالمة املُحِدّ
اجَلْونفوري  علي  �سري  بن  اأحمد  �َسّبري 
َهاَرْنفوري، من ِكبار حُمدثي القرنني الرابع  ال�َسّ
يف  ُولد  وقد  الهجريني.  ع�سر  واخلام�س  ع�سر 
الهند الربيطانَيّة10 اأكتوبر 1937م، يف منطقة 
والتحق  پور،  جون  مديرية  من  �سرائي«  »كهيتا 
يف  العلوم  مظاهر  ِبجامعة  ه�   1377 �سنة  يف 

فيها  ج  وتخَرّ املُعا�سرة،  الإ�سالمَيّة  املدار�س  اإحدى كربيات  الهند، وهي 
�سنة 1380ه�، ُثَمّ ُعنِيّ ُمدر�ًسا فيها �سنة 1381ه�، وا�ستغل بالتدري�س اإىل 

�س �سحيح البخاري  اأن اأ�سبح �سيخ احلديث فيها �سنة 1388ه�، حيُث دَرّ
لنحو ن�سف قرن. وقد ُتويف -رحمه اهلل- يوم الُثالثاء 11 يوليو 2017م 

عن عمر ناهز 83 عامًا. 
ِبالعربَيّة والأوردية،  كتب اجلونفوري ر�سائل واأبحاًثا عديدة وُمفيدة، 
اأيوب ال�سورتي، وطبع منها اأربع  د  وجمع كثرًيا منها تلميذه ال�سيخ حُمَمّ
تقريراته  اأ�سحابه  ِكبار  جمع  كما  الغالية«،  »اليواقيت  با�سم  جُمَلّدات 

الكثرية على الُكتب.
وغوايل  االأ�ضانيد  عوايل  يف  )الفرائد  كتاب  املركز  مكتبة  يف  وله 
�ضنة  املنامة،  يف  اخلا�ضة  يعقوبي  نظام  مكتبة  ن�ضرته  وقد  الفوائد(، 

2015م.

: )Max Gallo( ماك�س جالو
و�سيا�سي  وموؤرخ،  مقالة،  وكاتب  روائي  هو 
�سنة  ولد  وقد  اإيطالية.،  جذور  من  فرن�سي 
1932م، وكان ع�سوًا باأكادميية اللغة الفرن�سي�ة 
يولي�و   18 يف  وتويف   ،2007 ماي��و   31 منذ 

2017م.
كتاب  هي:  كتب   3 املركز  مكتبة  يف  له 
 L 'homme robespierre : histoire(

 Au( وكتاب  1968م،  �سنة  ن�سر  الفرن�سية  باللغة   )d 'une solitude
1971م،  �سنة  ن�سر  الفرن�سية،  باللغة   )nom de tous les miens

وكتاب )France : roman( باللغة الإجنليزية، ن�سر �سنة 1980م،.
�ل�ضيخ �لد�عية وليد �لعلي :

ولد الدكتور وليد بن حممد بن عبد اهلل بن 
وتخرج   ،1973 عام  الكويت  يف  العلي  حممد 
�سنة 1995 يف كلية القراآن الكرمي والدرا�سات 
املاج�ستري  واأكمل  املنورة،  باملدينة  الإ�سالمية 
يف  الأ�ستاذية  درجة  على   2008 �سنة  وح�سل 
اأول  بذلك  وهو  الإ�سالمية،  العقيدة  تخ�س�س 
يف  العلمية  الدرجة  هذه  على  يح�سل  كويتي 

ذلك التخ�س�س. و�سغل من�سب ع�سو م�سارك يف اللجنة العليا جلائزة 
وكان  تالوته،  وجتويد  وقراءاته  الكرمي  القراآن  حلفظ  الدولية  الكويت 
وال�ست�سارات  الأبحاث  ل�سوؤون  امل�ساعد  ال�سريعة  كلية  وفاته عميد  حتى 
والتدريب، واإمام وخطيب امل�سجد الكبري. وقد تويف- رحمه اهلل- يف 13 

اأغ�سط�س 2017م.
له يف مكتبة املركز:

من  ووم�ضات  قلمه  وحي  من  كلمات  اجلوزية:  قيم  ابن  االإمام   •
م�ضكاة كلمه.

جهود االإمام ابن قيم اجلوزية يف تقرير توحيد االأ�ضماء وال�ضفات.  •
املنري. ال�ضراج  �ضرية  يف  النمري  العذب  املنهل   •

جائز  غري  العمل  اأن  زعم  من  على  ال�ضفاريني  العامة  جواب   •
بكتب الفقه الأنها حمدثة.

جمموعة خطب ال�ضيخ عبد الرحمن بن نا�ضر ال�ضعدي: اخلطب   •
يف  ال�ضهية  الفواكه  اجلامعة  املوا�ضيع  اأهم  على  املحتوية  النافعة 

اخلطب املنربية.

أعالم رحلوا ..
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عبد �لكرمي غالب :
عبد  غالب  والروائي  الكاتب  ولد 
وتخرج  1919م،  �سنة  بفا�س  الكرمي 
من كلية الآداب، ق�سم اللغة العربية 
الأول(  )فوؤاد  القاهرة  بجامعة 
 75 من  اأكرث  واألف  1944م،  �سنة 
والأدب  والق�سة  الرواية  يف  كتابًا 

وال�سيا�سة والفقه الد�ستوري وتاريخ املغرب. وفاز بجائزة املغرب للكتاب 
واملعلم   ،1968 �سنة  املا�سي،  :دفنا  رواياته  عن  مرات  ثالث  الآداب  يف 
منظمة  اختارت  وقد   .1994 �سنة  املرايا،  يف  �سروخ   ،1974 �سنة  علي، 
اأف�سل 105 روايات عربية  العربية روايته املعلم عل������ي من بني  الثقافة 
عرب  الثانوية  املدار�س  خمتلف  يف  �َست  ُدرِّ قد  و  التاريخ،  عرب  ن�سرت 
البالد العربية. كما ترجمت له عدة اأعمال روائية للفرن�سية والإ�سبانية 
الأدبية  اأعماله  والإجنليزية، وكتبت عن  والإيطالية  والأردية  والكتالنية 
والروائية اأكرث من خم�سني اأطروحة جامعية للدرا�سات العليا والدكتوراه 
اأغ�سط�س   14 يف   - اهلل  رحمه   - وتويف  املغربية.  اجلامعات  خمتلف  يف 

2017م عن عمر ناهز 98 عامًا.
اإهداءه  يحمل  بع�ضها  كتاباً،   40 من  اأكر  املركز  مكتبة  يف  وله 
وتوقيعه. واأقدم موؤلفاته يف مكتبة املركز كتاب )اال�ضتقالية: عقيدة 
ومذهب وبرنامج( املطبوع �ضنة 1960م، واأحدثها كتاب )قراءة جديدة 

يف تاريخ املغرب العربي( املن�ضور يف دار الغرب �ضنة 2005م.

عبد �ملهدي عبد �لهادي :
القادر  عبد  املهدي  عبد  الدكتور 
احلديث  علماء  اأحد  الهادي،  عبد 
واأ�سوله بكلية اأ�سول الدين  بجامعة 
الدكتوراه  على  ح�سل  وقد  الأزهر. 
مرتبة  مع  وعلومه  احلديث  يف 
ال�سرف الأوىل عام 1978 م. ودّر�س 

القرى،  اأم  وجامعة  �سعود،  بن  حممد  الإمام  وجامعة  الأزهر،  بجامعة 
وكان ع�سوًا يف اللجنة العلمية بجامعة الأزهر، وع�سوًا يف املجل�س الأعلى 
 15 يف  تويف  ال�سرعية.  للجمعيات  العام  والوكيل  الإ�سالمية،  لل�سوؤون 

اأغ�سط�س 2017م.
له يف مكتبة املركز عدة كتب منها: كتاب )اأحاديث معجزات الر�ضول 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم التي ظهرت يف زماننا(، وكتاب )ال�ضنة النبوية: 
ال�ضرية  يف  )مقدمات  وكتاب  تدوينها(،  بقائها،  عوامل  مكانتها، 
الر�ضائل  ومن  اجلعد(.  ابن  )م�ضند  كتاب  حتقيقاته  ومن  النبوية(. 
يف  االإح�ضان  كتاب  من  الثامن  )اجلزء  عليها  اأ�ضرف  التي  العلمية 
اجلرح  كتاب  يف  عنهم  امل�ضكوت  و)الرواة  حبان(،  ابن  �ضحيح  تقريب 
العني(،  �ضنة 327ه� . حرف  املتوفى  الرازي  اأبي حامت  والتعديل البن 
و)كتاب  مفلح(،  البن  املرعية  وامل�ضالح  ال�ضرعية  االآداب  و)كتاب 

املنفردات والوحدان لاإمام م�ضلم، درا�ضة وحتقيق(.

�ضالح �لإلغي :
اهلل  عبد  بن  �سالح  ال�سيخ 
الإلغي، نحوي لغوي، اأديب، فر�سي، 
ت، ولد �سنة 1925م يف  ريا�سي، موؤقِّ
دّر�س  وقد  باملغرب،  ُدوكادير  قرية 
اآخرها  كان  املدار�س  من  العديد  يف 
بتيزنيت،  العتيقة  احل�سنية  املدر�سة 
�سنة  فيها  للتدري�س  انتدب  التي 

1996م، وظل ميار�س فيها عمله التعليمي حتى وفاته.
�سرح  على  وتعاليق  الفرائ�س،  ومفتاح  الفار�س  دليل  موؤلفاته:  ومن 
الأوىل،  واملدر�سة  اجل�ستيمية،  املبنيات  على  الأزاريقي  لل�سيخ  الكبري 
واملنقع بتحقيق املطلع، واإحتاف اجليل بزبدة علم اخلليل، وغريها من 

املوؤلفات. وكانت وفاته - رحمه اهلل - يف 17 اأغ�سط�س  2017م.
املكللة  )احلقائق  هو  العربية  اللغة  يف  كتاب  املركز  مكتبة  يف  وله 

والدرة االألغية(.

حمفوظ عبد �لرحمن :
�سنة  الرحمن  عبد  حمفوظ  ولد 
وموؤلف  وباحث  كاتب  وهو  1941م، 
والإذاعة  للم�سرح  كتب  م�سري، 
اأ�سهر  ومن   . وال�سينما  والتلفزيون 
عام  حليم  فيلم  لل�سينما  كتب  ما 
عام   56 نا�سر  وفيلم  م،   2005
وللتلفزيون  القاد�سية،  وفيلم   ،1996

وليلة  وعنرتة  احللبي،  و�سليمان  احللواين،  بوابة  كلثوم،  اأم  م�سل�سالت 
�سقوط غرناطة. وقد تويف - رحمه اهلل -  يف يوم 19 اأغ�سط�س 2017، 

عن عمر ناهز 76 عامًا.
وله يف مكتبة املركز 7 كتب منها: البحث عن املجهول، املن�ضور �ضنة 
�ضنة 1985م، وكتاب كوكب  املن�ضور  �ضتاء،  اأربعة ف�ضول  1966م، وكتاب 

الفريان، وهي م�ضرحية من ف�ضلني من�ضورة �ضنة 1984م.

:Dick Gregory ،ديك غريغوري
1932م  �سنة  غريغوري  ديك  ولد 
يف �سانت لوي�س، ميزوري، وهو ممثل 
اجتماعي،  ونا�سط  وكاتب،  هزيل، 
وقد تويف يوم 19 اأغ�سط�س 2017م، 

عن ُعمٍر ُيناهز 84 عامًا.
ك���ت���اب  امل������رك������ز   ل������ه يف م���ك���ت���ب���ة 
 Murder in Memphis : the(
 FBI and the assassination

 Mark( باال�ضراك مع الكاتب مارك لني .)of Martin Luther King
Lane(، ن�ضر �ضنة 1993م.

با�ضل حممد
ق�ضم �لعالقات �لعامة و�لإعالم
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محمد أديب صالح ومكتبته

وقد تلقى العلم على اأيدي نخبة من العلماء مثل ال�سيخ اإبراهيم 
والكفاءة  ال�سرعية  الكفاءة  على  وح�سل  قطنا،  مفتي  الغالييني، 
�سنتي  بني  بدم�سق  العامة  والثانوية  ال�سرعية،  الثانوية  ثم  العامة، 
على  فح�سل  الأزه��ري��ة  اجلامعة  اإىل  واأوف���د  م.   1946 و   1944
جامعة  من  احلقوق  اإج��ازة  على  وح�سل  1949م،  �سنة  �سهادتها 
كلية  يف  ال�سريعة  معهد  �سهادة  على  وح�سل  1950م،  �سنة  دم�سق 
يف  الدكتوراه  على  وح�سل  1961م،  �سنة  القاهرة  بجامعة  احلقوق 
القاهرة  بجامعة  احلقوق  كلية  من  الإ�سالمية(  )ال�سريعة  احلقوق 
الأجنبية  اجلامعات  مع  الر�سالة  تبادل  مع  الأوىل  ال�سرف  مبرتبة 
الن�سو�س يف  الر�سالة )تف�سري  والتو�سية بطباعتها. وكان مو�سوع 

الفقه الإ�سالمي: درا�سة مقارنة(.
الإمام  وجامعة  الأردنية،  واجلامعة  دم�سق،  ���َس يف جامعة  َدرَّ ثم 
يف  �سعود  امللك  وجامعة  الريا�س،  يف  الإ�سالمية  �سعود  بن  حممد 
والدكتوراه.  املاج�ستري  ر�سائل  من  العديد  على  واأ�سرف  الريا�س. 
وكان ع�سوا يف املجل�س الأعلى للجامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة. 

و�سارك يف عدد من املوؤمترات.
موؤلفاته يف مكتبة �ملركز:

1.الإن�سان واحلياة يف وقفات مع اآيات.
2.الرتبية الإ�سالمية : لل�سف الأول الثانوي.

3.التف�سري : لطالب ال�سنة الثالثة - كلية ال�سريعة )بحث(.
4.التقوى يف هدي الكتاب وال�سنة و�سري ال�ساحلني.

5.الربانيون قدوة و�سلوك : قراءة يف الرتبية وال�سلوك.
6.الق�س�س القراآين وعطاء ال�سباب: القلب والعقل وال�ساعد.

7.القيامة : م�ساهدها وعظاتها يف ال�سنة النبوية.
8.الكلمة القراآنية وعربية الل�سان.

9.امل�سلم والبناء احل�ساري : الوجود الذاتي وعمارة الأر�س
حماولة  يف  للن�سو�س،  درا���س��ة   : وال�سنة  ال��ق��راآن  يف  10.ال��ي��ه��ود 

ل�ستلهام العرب والدرو�س.
11.اأدعياء الهيكل.

12.بناء الأمة ومواجهة التحديات: تعدد امليادين واليقظة.
13.بناء على منهاج النبوة: تبيان املعامل والأخالق.

14.تخريج الفروع على الأ�سول )حتقيق(.
15.تخريج اأحاديث البزدوي )حتقيق(.

16.تف�سري الن�سو�س يف الفقة الإ�سالمي: درا�سة مقارنة.
بكلية  والثالثة  الثانية  ال�سنتني  لطالب   : الأحكام  اآيات  17.تف�سري 

ال�سريعة.
18.تف�سري اآيات من �سورة الأحزاب )مقال(.

محمد أديب صالح
ولد �ل�ضيخ �لأ�ضتاذ �لدكتور حممد �أديب �ضالح يف قطنا جنوب غرب دم�ضق �ضنة 1926م، وتويف و�لده وعمره 

�ضتة �أ�ضهر، فتولت �أمه رعايته، وكان لها بالغ �لأثر يف تربيته، وقد �أهدى لها ر�ضالته للدكتور�ه.
19.تف�سري �سورة الفاحتة.

 : البناء  وجيل  القراآن  20.�سفاء 
مالمح املجتمع القدوة.

21.على الطريق : ملحات وكلمات 
.)1(

املطهرة  ال�سنة  من  22.ق�س�س 
والبيان النبوي.

23.ملحات يف اأ�سول احلديث.
24.حما�سرات يف التف�سري.

25.خمتارات من تف�سري القرطبي والطربي والرازي.
26.مدخل لدرا�سة الثقافة الإ�سالمية )بحث(.

27.م�سادر الت�سريع الإ�سالمي ومناهج ال�ستنباط.
28.معامل يف الغاية واملنهج.

29.من اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي
30.موقع املراأة امل�سلمة : بني الإ�سالم ودعاوى التجديد.

31.نظام الإ�سالم )بحث(.
32.هكذا يعلم الربانيون .

�لبحوث و�لر�ضائل �جلامعية �لتي �أ�ضرف عليها و�ملوجودة 
يف مكتبة �ملركز:

1.ابن ع�ساكر واأثره يف علم الرجال وحتقيق كتابه املعجم امل�ستمل 
على اأ�سماء �سيوخ الأئمة النبل.

2.القرتاح يف بيان ال�سطالح وما اأ�سيف اإىل ذلك من الأحاديث 
املعدودة من ال�سحاح لالإمام حممد بن علي بن وهب بن دقيق 

العيد.
3.الإعالم واحلرب النف�سية يف �سوء معايري الإ�سالم.

4.الإنفاق من خالل ال�سنة املطهرة.
5.اجلانب الأخالقي يف القراآن الكرمي.

6.احلديث ال�سعيف وحكم الحتجاج به.
7.الدعاء : �سروطه، اآدابه يف �سوء ال�سنة املطهرة

8.ال�سيطان.
9.الفخر الرازي املف�سر.

10.الن�سخ يف ال�سنة املطهرة واأ�سهر امل�سنفات فيه.
11.اليهود يف ال�سنة املطهرة.

مزاعم  ودح�س  ومتنًا  �سندًا  احلديث  بنقد  املحدثني  12.اهتمام 
امل�ست�سرقني واأتباعهم.

13.اأبو بكر اأحمد بن علي الرازي املعروف باجل�سا�س.
14.اأخالق النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واآدابه للحافظ اأبي حممد 



 من نوادر املكتبة 
كتاب التاريخ القدمي 

 املطبوع يف لندن 
1808م

 من نوادر املكتبة 
كتاب املقامات للحريري 

 املطبوع يف 
 دار الطباعة امللكية 

 يف باري�س 
1821م

محمد أديب صالح ومكتبته

عبد اهلل بن حممد بن جعفر بن حيان الأ�سفهاين.
15.اأطراف الأفراد والغرائب للدار قطني للحافظ حممد بن طاهر 
مالك  بن  اأن�س  م�سند  نهاية  اإىل  الكتاب  بداية  من  القي�سراين: 

ر�سي اهلل تعاىل عنه.
اأبي  اأم �سلمة ر�سي اهلل عنها : )هند بنت  ال�سيدة  16.اأم املوؤمنني 

اأمية(.
17.اإعداد الفئة املوؤمنة يف عهد الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم.

18.تخريج الأحاديث والآثار الواردة يف جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم 
ابن تيمية 661-728ه� : من اأول اجلزء التا�سع اإىل نهاية اجلزء 

احلادي ع�سر.

الإج��ازة يف  لنيل  اأعدت   : واملعراج  الإ�سراء  19.ر�سالة جامعية يف 
ال�سريعة الإ�سالمية.

املحاملي:  اإ�سماعيل  بن  احل�سني  اهلل  عبد  لأبي  الدعاء  20.كتاب 
درا�سة وحتقيق.

21.كتاب وهج اجلمر يف حترمي اخلمر تاأليف احلافظ ابن دحية 
الكلبي.

22.حممد اخل�سر ح�سني.
23.م�سطفى �سادق الرافعي : )الكاتب امل�سلم(.

تويف ال�سيخ حممد اأديب �سالح - رحمه اهلل - مبدينة الريا�س 
يوم الأحد املوافق 2017/7/2م.

مكتبة حممد �أديب �ضالح
�سنة  املركز  مكتبة  اإىل  �سالح   اأديب  حممد  مكتبة  ان�سمت 
الن�سخ 5470  الكتب 3586، وعدد  2004م، وفيها من عناوين 
ن�سخة، واأكرث مو�سوعاتها الديانات، ثم الأدب، ثم التاريخ ، ثم 

باقي املو�سوعات.
عدد الكتب النادرة فيها 684 كتابًا ، منها اأكرث من 80 كتابًا 

ن�سر قبل �سنة 1900م. ومن اأقدم الكتب فيها كتابان هما :
The ancient history of the Egyptians, Carthagin� • 

ians, Assyrians, Babylonians ، املطبوع يف لندن 1808م.

• كتاب املقامات للحريري، املطبوع يف دار الطباعة امللكية 
يف باري�س 1821م.

وميكن اأن نرى بو�سوح من خالل الكتب التي اأهديت لل�سيخ 
حممد اأديب �سالح اأنه كان ميلك �سخ�سية حمبوبة قريبة من 
يف  يوجد  حيث  والتوجهات،  امل�سارب  اختالف  على  اجلميع 
موؤلفيها،  اإهداء من  تواقيع  التي عليها  الكتب  مكتبته ع�سرات 
والأب  1973م(،  )ت  التل  اهلل  عبد  الع�سكري  القائد  منهم 
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اأنطونيو�س اأبو �سليمان الذي اأهداه ن�سخة من الإجنيل مبنا�سبة 
ال�سيخ  املحدث  ومنهم  1953م،  �سنة  املهد  لكني�سة  زي��ارت��ه 
�ساكر  حممود  وامل���وؤرخ  )ت1999م(،  الأل��ب��اين  الدين  نا�سر 
عي�سى،  القادر  عبد  ال�ساذلية  الطريقة  و�سيخ  )ت2014م(، 

واأحمد راتب النفاخ، وغريهم.
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ألبرتو مانغويل 

ملاذ� مانغويل ؟ 
يف قراءة اأوىل لعنوانات موؤلفاته تدرك متامًا اأنك اأمام حمب 
مي�سك  للمكتبة،  البهية  الأبواب  لك  يفتح  للكتب،  عادي  غري 

بيديك بخفة، ويدلك على اأول اجلمال املعريف. 
التي  الكتب  من  عددًا  وحمبيها  املكتبة  مانغويل  اأهدى  وقد 

تتناول ق�سايا الكتب وكيفية املرور عليها، ومن كتبه تلك : 
1 – يوميات �لقر�ءة:
الكتاب  ه��ذا  ع��ن  قيل 
وفاتن".  �ساحر  "عمل   :
وق����ي����ل ع���ن���ه اأي���������س����ًا: 
ال����ق����راءة  "يوميات 
واح��د م��ن اأق���رب الكتب 
اإبهاجًا  واأك��رثه��ا  ت��ن��اوًل 

للمطالعة".
ي���ب���داأ م��ان��غ��وي��ل ه��ذا 
ال��ك��ت��اب ب��احل��دي��ث عن 
ع���الق���ات���ن���ا مب����ا ن���ق���راأ 
منر  كتب  "ثمة  فيقول: 
ع��ل��ي��ه��ا ب�������س���رور م���رور 
�سفحة  نا�سني  ال��ك��رام، 
مبجرد قلبها اإىل �سفحة 

اأخرى، وكتب اأخرى نقراأها باحرتام دون اأن تكون لنا �سجاعة 
اأن نوافق اأو ل نوافق، وغريها تقدم لنا حم�س معلومات ومتنعنا 
لوقت  ك��ث��ريًا  اأحببناها  لأن��ن��ا  تبقى؛  كتب  وثمة  التعليق،  م��ن 
طويل، ون�ستطيع ترديدها كلمة كلمة، مبا اأننا نعرفها - باملعنى 

ال�سحيح للعبارة - عن ظهر قلب". 
واحل��وارات  فينا  حتدثه  ال��ذي  وما  القراءة  عن  يتحدث  ثم 
التي تبداأ يف اأذهاننا حني نقراأ، وي�سري اإىل اأنه قرر بعد ذكرى 
القدمية  كتبه  بع�س  قراءة  يعيد  اأن  واخلم�سني  الثالثة  ميالده 
يلتقي  ح��ني  ت��اأث��ريًا  الأك���رث  اللحظات  ت�سجيل  ليعيد  املف�سلة 
�سيمر  التي  للكتب  قائمة  فو�سع  ما،  م�سهد  اأو  رواي��ة  اأو  بكلمة 
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عليها خالل عام ليدون ما ي�سبه 
ليكتب  اأو  ال�سخ�سية،  اليوميات 
ك��ت��اب��ًا م��ك��ون��ًا م��ن امل��الح��ظ��ات 
ال�سفر،  وانطباعات  والتاأمالت 
وح���ني من��ر ع��ل��ى ال��ك��ت��اب جن��ده 
التي  الكاتب  يوميات  عن  عبارة 
ويف  م.   2002 يونيو  يف  ب��داأه��ا 
الكتب  حكايات  اليوميات  تلك 
الأدب��ي  اجل��زء  وهي  قراأها،  التي 

اجلميل فيها، وقد ذيلها بقائمة بعنوانات تلك الكتب.
2 – يف غابة �ملر�آة )در��ضات عن �لكلمات و�لعامل(: 

ل يختلف ه���ذا الكتاب كثريًا عن �سبغ���ة مانغويل يف موؤلفاته 
الت���ي جتعل���ك يف كل كت���اب ويف كل قراءة تدرك مت���ام الإدراك 
ماذا يريد هذا املحب للكتب واملكتبة اأن يقول، اإنه بب�ساطة يحب 
ول يبح���ث ع���ن التف�سري بقدر ما ميار�س ه���ذا احلب باإدراك اأو 
بغ���ري اإدراك اأحيانًا، لكنه يعي�س الكت���ب، ويقراأ ويكتب ويحدثنا 

عما قراأ. 
وكعادة مانغويل يف كتبه يبداأ الكتاب مبقدمة مده�سة حتدثنا 
ب�سكل ودي عن القراءة، وتخت�سر لنا اأ�سياء كثرية كنا نود قولها 
عن كل ما يحدث بيننا وبني القراءة والكتب من متازج واألفة، 
حيث ندرك اأحيانًا ما يحدث، ولكننا ل نقوله، واأظن اأن مانغويل 

قال عنا ما نريد اأن نقول.
نعود اإىل غابة املراآة واإىل مقدمة الكتاب التي عنونها مانغويل 
باآيات ال�سكر، وبداأها بهذه العبارة: "يف راأيي اإن الكلمات على 
ماكوندو  اأهايل  ق�سة  يذكر  ثم  متنا�سقًا"،  الكون  جتعل  ورقة 
الذين اأ�سابتهم العزلة، واأ�سيبوا مبر�س ي�سبه فقدان الذاكرة، 
عليها؛  وعلقوها  الأ�سياء،  اأ�سماء  عليها  لوحات  بكتابة  فقاموا 
فهذا بيت، وهذه بقرة، وهكذا. ويعلق مانغويل قائاًل: "اإن طوق 

النجاة كامن يف الكلمات".
اإىل  اأكون،  من  وهي:  املقالت  من  عددًا  الكتاب  هذا  وي�سم 
القراءة  البدء، مفكرة،  التي كانت حيث هي منذ  ليني فاجان 

مانغويل

ثق بالأ�ضخا�س �لذين يثقون باملكتبة، �أولئك �لذين يتح�ض�ضون ر�ئحة �لكتب، ويتاأملون �لأغلفة، وميرون باأيديهم عليها، 
وكاأنهم يحاولون مل�س �ل�ضعادة... هذ� ما ميكن �أن تقر�أه و�أنت تعي�س كتب �ألربتو مانغويل، �لذي ولد عام 1948م يف �لأرجنتني، 
�لأرجنتني،  يف  �لوطنية  للمكتبة  رئي�ضًا  عمل  وقد  ومرتجم،  وناقد  مقالت  وكاتب  رو�ئي  وهو  �لكندية،  �جلن�ضية  ويحمل 
ومديرً� لهيئة �لفنون و�لآد�ب يف فرن�ضا، وح�ضل موؤخرً� على �جلائزة �لأدبية �لعاملية �ملعنية بالأدب �لإ�ضباين على م�ضتوى 
�لعامل )فورمينتور دي ل�س ليرت��س( لعام 2017 م، وح�ضل �أي�ضًا على و�ضام �لفنون و�لآد�ب من فرن�ضا، وميتلك مكتبة خا�ضة 

ت�ضم 35 �ألفًا من �لكتب موزعة على منازله يف �أكرث من مدينة. 
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والعقاب،  اجلرمية  الروؤية،  النظر  الكلمات،  لعبة  ال�سرير،  يف 
ِمن بع�س القراءات، التخل�س من الفنانني، يف ذكرى امل�ستقبل. 

3 – فن �لقر�ءة :
الكتاب:  هذا  عن  قيل 
ال�����ق�����راءة  "ي�ستحق 
وقيل  القراءة".  واإع��ادة 
معينة  كتب  "ثمة  اأي�سًا: 
مكتبة  ذاتها  بحد  تكون 
الكتاب  هذا  لعل  مثالية، 

اأحدها".
ي���ق���ول م���ان���غ���وي���ل يف 
م��ق��دم��ة ه����ذا ال��ك��ت��اب: 
الكتاب  ه��ذا  "مو�سوع 
���س��اأن��ه ���س��اأن ك��اف��ة كتبي 
الأخ�������رى ت��ق��ري��ب��ًا، هو 
الفعالية  تلك  ال��ق��راءة، 
اإن�����س��ان��ي��ة بني  الأك������رث 

متعة  ه��و  ث��اب��ت��ًا  يبقى  "ما  وي�سيف:  اخلالقة"،  الفعاليات 
القراءة، متعة الإم�ساك بكتاب بني يديَّ وال�سعور املفاجئ بذلك 

الإح�سا�س الفريد من الده�سة". 
اأق�سام  ثمانية  اإىل  القراءة  فن  كتابه  مانغويل  ق�سم  وقد 
اأنا، در�س الأ�ستاذ، مذكرات، لعب بالكلمات، القارئ  هي: من 
املثايل، الكتب كتجارة، اجلرمية والعقاب، املكتبة اخلارقة. ويف 
كل ق�سم من تلك الأق�سام عدد من املقالت يزينها مانغويل يف 
وي�سري  العجائب.  بالد  يف  األي�س  حكاية  من  مبقاطع  بداياتها 
ُن�سرت  اأو  مت يف حما�سرات  ُقدِّ املقالت  اأن هذه  اإىل  مانغويل 

من قبُل يف كتابه )يف غابة املراآة(. 
4 – �ملكتبة يف �لليل:

يفوق  "َمْن  وقيل:  ومتناغم".  "ر�سيق  الكتاب:  هذا  عن  قيل 
متعدد  العاملي،  املواطن  ذلك  الأر�س،  اَب  َجوَّ مانغويل  األربتو 
مركز  هي  مبا  للمكتبة  الإكبار  حتية  يوؤدي  اإذ  الثقافات، 
بتجربة  يتعلق  فيما  احل�سا�سية  مطلق  الكتاب  هذا  احل�سارة؟ 
القراءة". وقيل اأي�سًا: "مفعم بال�سحر، حقائق خارج املاألوف، 
هذه الأن�سودة املغناة للكتب واملكتبات التي ُتوؤويها تومئ ب�سكل 

خماتل لكل ع�ساق الكتب". 
�سورة  الكتاب  هذا  عنوان  وبني  بينك  الأول  اللقاء  ُيْحِدُث 
خمتلفة عن املكتبة والأمان الذي ي�سعر به القارئ جتاهها وهو 
بني ظلمة الليل ونور الكتب، والأ�سئلة التي تتقافز اأمامك واأنت 
تتاأمل العنوان جتعلك تفتح ال�سفحات ب�سغف لتعرف ما يف هذا 

الكتاب.

ألبرتو مانغويل 

�ضيخة �ملطريي
رئي�س ق�ضم �لثقافة �لوطنية

ويف املقدم���ة يق���ول مانغوي���ل: "ب���داأت رحلتي من���ذ �سنوات 
قليل���ة، لي����س لكي اأ�سن���ف تاريخًا اآخ���ر للمكتب���ات، ولي�س لكي 
اأ�سيف جملدًا اآخ���ر اإىل جمموعة تكنولوجيا املكتبات املتنامية 
يب���ة، بل بكل ب�ساطة لكي اأقدم بيانًا عن اأ�سباب  ب�سكل مثري للرِّ
ده�ست���ي... لطاملا بدت املكتبات، �س���واء مكتبتي اأو املكتبة التي 
ي�سرتك فيها جمع كبري من القراء، اأمكنًة جاحمًة ب�سكل يبعث 
عل���ى احلبور، واإىل املدى الذي ت�ستطيع ذاكرتي ا�ستعادته كنت 
مفتون���ًا مبنطقها املتاهيِّ الذي يوحي ب���اأن ذلك املنطق -اإن مل 

يكن الفن- هو الذي يحكم الن�سق النا�سز للكتب". 
يف  بال�سور  مطعمة  املقالت  من  عددًا  مانغويل  اأورد  وقد 
هذا الكتاب وهي: املكتبة كمثيولوجيا، املكتبة كرتتيب، املكتبة 
املكتبة  ك�سكل،  املكتبة  كظل،  املكتبة  ك�سلطة،  املكتبة  كمكان، 
كجزيرة،  املكتبة  كذهن،  املكتبة  كم�سغل،  املكتبة  كم�سادفة، 
املكتبة كهوية،  املكتبة كخيال،  املكتبة كن�سيان،  املكتبة كبقاء، 

املكتبة كوطن.
5 – مدينة �لكلمات: 

مِلَ نحن معًا ؟ 
��������س�������وؤال ي���ط���رح���ه 
م��ق��دم��ة  يف  م��ان��غ��وي��ل 
اأو  ليجيب  الكتاب  ه��ذا 
للقارئ  الإجابات  يرتك 
خ���ارط���ة  ل���ري����س���م  اأو 
ل��ل��ق��ارئ ال���ذك���ي ال���ذي 
ه��ذا  ي���ك���ون  اأن  ي���ري���د 
كما  اأو  متنا�سقًا،  الكون 
ه��ذه  "مو�سوع  ي��ق��ول: 
امل���ح���ا����س���رات مب��ن��زل��ة 
باحلرية".  اع������رتاف 
يبدو  الكتاب  ه��ذا  ويف 
مى  مانغويل كمحرك الدُّ

على م�سرح احلياة؛ لأنه يريد اأن يو�سل خال�سة احلكمة على 
اإنه يطرح  اأ�سدقائه من الق�س�س التي قراأها وعا�سها،  اأفواه 
عددًا كبريًا من الأ�سئلة التي تفتح اأ�سئلة اأخرى، هذا ما يحدث 
يف مدينة الكلمات من كلمة اإىل كلمة، ومن معنى اإىل معنى، 
ومن �سوؤال اإىل مفتاح اأو اأكرث، جاءت عرب عدد من املقالت اأو 
املحا�سرات كما اأ�سماها مانغويل وهي: �سوت كا�سندرا، األواح 

جلجام�س، اأحجار بابل، كتب دون كيخوته، �سا�سة هال.
جل�س  �ل��ذي  مانغويل  �أل��ربت��و  م��وؤل��ف��ات  بع�س  ه��ذه 

كحار�س للكلمات يحمل قندياًل من حب!!
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من جديد القديم

�أول جملة لبنانية ت�ضدر خارج بريوت، بد�أ �ضدورها 
يف يناير 1900م، وتوقفت �ضنة 1902م، ومو�ضوعها 
اُتها �لأدبيات و�لفكاهيات،  بحَ يِّ اُت و�لعلميات وُمطحَ يَّ بِّ �لطِّ
�ضها لوي�س �خلازن، و�إبر�هيم عي�ضى �حلور�ين.  وموؤ�ضِّ
وقد اخرتنا من املجلة ق�سيدة لإبراهيم عي�سى احلوراين، 
اأحد رجال النه�سة الأدبية العربية يف �سورية ولبنان يف الربع 
الأخري من القرن التا�سع ع�سر ومطلع القرن الع�سرين ، وكان 
عاملًا را�سخ القدم يف علوم الطبيعة، ول �سيما علم الهند�سة، 
وا�سع الطالع على علم الفلك، لغويًّا متعمقًا يف اللغة العربية 

واآدابها، ومرتجمًا و�سحافيًّا لمعًا. 
عا�س  ثم  حم�س،  من  واأ�سله  حلب،  يف   1844 �سنة  ولد 
منها:  ر�سائل  وله  بلبنان،  عبية  مدر�سة  وتعلم يف  بريوت،  يف 
امل�سرق  و�سوء  والرتقاء،  الن�سوء  مناهج احلكماء يف مذهب 
دروين،   مذهب  على  الرد  يف  اليقني  واحلق  املنطق،  علم  يف 
والآيات البينات يف غرائب الأر�س وال�سموات، وله اأي�سًا ديوان 
�سعر مل يطبع، ومقالت كثرية يف مباحث خمتلفة، وترجم عن 

الإجنليزية كثريًا من الروايات. وتويف �سنة 1916م.
وقد ن�سرت له جملة الرئي�س عددًا من الق�سائد التي قالها 

يف �سبابه، ومنها هذه الق�سيدة :

جملة الرئي�س

من جديد القديم 
مجلة الرئيس

 ج��������م��������ي��������ل��������ُة وج����������������������ٍه ك���������������ض�������م���������������ص ال�������������ض������ح������ى
 رم��������������ت��������������ن��������������ي ب��������������ل��������������ح��������������ٍظ دري������������������������������������������ُت ب�������ه
 ف��������������ك��������������ن��������������ُت اأخ����������������������������������ا ل����������������������������������ذٍة ����������ض���������اب���������ه���������ا
اإىل ���������������ْم���������������ُت  ُق�������������������������������ضِ ك������������������������������اأين   وِب������������������������������������تُّ 
 ف���������������اأط���������������رب���������������ُت ره�����������������ب�����������������اَن دي������������������������ِر ال�������ب�������ك�������ا
 واأَب�������������������ك�������������������ى اأن�����������ي�����������ن�����������ي ح��������������م��������������اَم ال������������لِّ������������وى
ن��������اب��������ن��������ي ب������������������ال������������������ذي  َدَرْت   ف����������ل����������م����������ا 
اإىل ي���������������������������������������وؤدي  م��������������������ا  ع�������������ل�������������ى   واأين 
ف������ت������ى ي�����������������ا  اأال  وق�������������������ال�������������������ت:   اأت�������������ت�������������ن�������������ي 
 ����������ض���������غ���������رُي االأُ����������������������ض���������������������ارى ك�����������ب�����������رُي االأ������������ض�����������ى
���������ْر ق�������ب�������ل اأ�������������ض������������ٍر ف�������ق�������ل�������ت: ال�����������ض�����ج�����يُّ  َف�������������������ضِ
������������������������ْرِت اب����������������������َن اأم����������������������ي وح������������������َذرِت������������������ِه  اأَ�������������������������ضَ
ال ال������������وج������������د  يف  ال������������دم������������ع  ذا  ف�����������ط�����������وف�����������اُن 

 حت�������������������لُّ ب�����������������روج�����������������اً ت���������������ض�������م�������ى ال�����������������������ض�����������روْح
اجل����������������روْح األ�����������ي�����������َم   - اأدري  ك��������ن��������ُت  وم�������������ا   - 
وُروْح وع������������������ق������������������ٍل  ق���������������ل���������������ٍب   ُ  ت�����������������������������������������اأملُّ
 َط��������������������������������������روٍب ُي�����������غ�����������ن�����������ي واآ���������������������������������������صٍ ي�����������ن�����������وْح
املُ���������������������ض����������وْح ذوات  اأت�������������ق�������������ى   واأرق�����������������������������ض��������������ُت 
 واأَْج�����������������������������������������َرْت ع����������ي����������وين ِت�����������������������اَع ال���������������ض�������ف�������وْح
اأب�������������������������وْح ال  ال���������������ه���������������وى  ب���������������������ض����������رِّ   واأَين 
 ح��������������دي��������������ٍث غ��������������ري��������������ٍب ط������������وي������������ل ال�����������������������ض�����������روْح
ال������ن�������������ض������وْح ك����������������اَم  وا����������ض���������م���������ْع  ال�������ع���������������ض�������َق   دع 
������������ي ك�����������ث�����������رُي ال�������������ق�������������روْح  ق���������ل���������ي���������ُل ال������������ت������������اأَ�������������ضِّ
 اأ���������������������ض��������������������رٌي وم�����������غ�����������ن�����������ى ف���������������������������������داُه ن����������������������زوْح
 ودم����������������������������ُع امل����������������اآق����������������ي م��������������ي��������������اُه ال��������ن�����������������ض��������وْح
�����������ي�����������ِك م�������������ن غ�������������م�������������رِه ُف�����������ل�����������ك ن�������������وْح ُي�����������َن�����������جِّ
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