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بين عامين

ال�ساعة الآن ت�سري اإىل انق�ساء عام وبداية اآخر, 
الإجناز,  ب�سمات  لرتفع  وجتمعها  اأ�سابعنا  تلملم 
ماذا قدمت اأيدينا؟ وهل اأ�سعفنا الوقت لنحلم واأن 
نحقق هذا احللم؟ هل كنا بحاجة لأن نحلم اأم اأننا 
ب�سرعة؟  الواقع  يف  ننغم�ص  اأننا  لدرجة  ن�ستعجل 
بوقت  بالإجناز  والرغبة  الوقت  رع�سة  تاأخذنا 
قيا�سي دون اأن ندرك متامًا ملاذا وماذا يحتاج منا 
ا بحاجة اإىل ما اأجنزناه  هذا العامل وهل العامل حقًّ

اأو ظننا اأننا اأجنزناه؟
اأحيانًا تبدو اأحالمنا مت�سابهة اأو تدور يف الإطار 
والفنان  بالكتابة,  اإل  يفكر  ل  الكاتب  فتجد  ذاته 
الت�سكيلي ل يحلم اإل بر�سم لوحة جديدة, والباحث 
وما يحدث  البحث وهكذا,  اإل على  يفتح عينيه  ل 
جميل وواقعي وحقيقي, وهو يف اأحيان كثرية حاجة 
نف�سية وتعبريية واأ�سلوب حياة. ولكن ماذا لو عرفنا 
اأنف�سنا اأكرث, وجتردنا من اهتماماتنا التي اعتدنا 
عليها؟ ماذا لو جربنا �سيئًا جديدًا وخمتلفًا؟ لعل 
طوال  نف�سه  يكرر  كان  اأنه  حينها  �سيدرك  بع�سنا 
هذه ال�سنوات وقد كان �سعيدًا لأن الإن�سان بطبيعته 
عليه  اعتادت  ما  اإىل  وال�سكون  ال�ستقرار  يحب 
اجلديدة  التجربة  لذة  يجرب  مل  اإن  ولكنه  نف�سه 

�سيفقد - رمبا- طعمًا خمتلفًا للحياة.
القادم  ون�ستقبل  هذا,  عامنا  نودع  الآن  اإننا 
اجلديد الذي ناأمل اأن يكون جديدًا بحق,  فلنطلق 
جميلة  وجتارب  جديدة  م�سارات  نحو  اأرواحنا 

لندرك لذة احلياة.

�شيخة املطريي
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تكريم

كرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، 
ا  �شتًّ امل�شلحة،  للقوات  القائد الأعلى  نائب  اأبوظبي  نهيان، ويل عهد  اآل  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  و�شاحب 
واأربعني �شخ�شية من الأوائل يف العمل اخلريي والإن�شاين، بالإ�شافة اإىل ال�شخ�شيات واجلهات التي متيزت يف 
دعم العمل الإن�شاين خالل عام اخلري، وذلك يف حفل وطني اأقيم يف العا�شمة اأبو ظبي تزامنًا مع احتفالت 

الدولة باليوم الوطني ال�شاد�س والأربعني لذكرى تاأ�شي�س الحتاد.
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محمد بن راشد ومحمد بن زايد
يكرمان جمعة الماجد في عام الخير 

مكتوم,  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأ�ساد 
باأبناء  دبي,  حاكم  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب 
الإمارات وبكل املبادرات التي اأُطلقت خالل عام اخلري, والتي 
جاءت يف اأعقاب اإعالن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�ص الدولة عام 2016 عامًا للخري.
املدار�ص  لتاأ�سي�سه  املاجد  جمعة  معايل  تكرمي  جرى  وقد 
من  للمحتاجني  التعليم  لتوفري   1983 عام  اخلريية  الأهلية 
�سمن  عام  كل  املدر�سة  تتكفل  حيث  الدولة,  يف  املقيمني 
للحالت  درهم  مليوين  تتجاوز  نقدية  مببالغ  ميزانيتها 

الإن�سانية مثل الأيتام واملحتاجني.
ويف كلمة له ن�سرتها جريدة اخلليج اأعرب جمعة املاجد عن 
�سعادته بالتكرمي, وقال: "اإنه ل�سعب الإمارات جميعًا, ال�سعب 
املوؤ�س�سني,  ال�سيوخ  من  القيم  هذه  على  تربى  الذي  املعطاء 
النهج  على  الر�سيدة  القيادة  ت�سري  هلل  واحلمد  اهلل,  رحمهم 

ذاته".
واأ�ساف : "اإنه من املبادرات الرائعة التي تهدف اإىل تكرمي 

وكل من  اأعماًل جليلة,  التي قدمت  وال�سخ�سيات  اأهل اخلري 
م�ستمرة  املبادرة  وهذه  جماله,  يف  بارزة  اإ�سهامات  له  كان 
لالأجيال  حافزًا  ي�سكل  مما  �سنويًّا  الوطنية  املنا�سبة  هذه  يف 

املتالحقة لتكون على من�سة التتويج يف الدورات املقبلة".
ومن اجلدير بالذكر اأن جمعة املاجد جرى تكرميه يف اأوائل 
الإمارات عام 2015,  وذلك لتاأ�سي�سه اأول مركز اإماراتي عاملي 

لرتميم املخطوطات.

املدار�س الأهلية اخلريية
با�شتخدام مبنيني ملدر�شتني  الدرا�شة  الأهلية اخلريية عام 1983، حيث بداأت  املدار�س  املاجد  اأ�ش�س معايل جمعة 
حكومينت يف منطقة ديرة بدبي، ويف عام 1986 انتقلت املدار�س اإىل مباٍن م�شتقلة مبنطقة القرهود. ثم جرى افتتاح 

فروع اأخرى يف ال�شارقة وعجمان. 
تطبق املدار�س مناهج وزارة الرتبية والتعليم، وتعمل على توفري  فر�س التعلم لأبناء الأ�شر رقيقة احلال واملي�شورة 

على حد �شواء.
والتميز، وقد  النجاح  اأ�شباب  لتوفر لطالبها وطالباتها  التعليمية  املدار�س على تطوير م�شادرها ومرافقها  حتر�س 

ح�شل الكثري من طلبتها على مراكز متقدمة يف امتحانات الثانوية العامة. 
ومل  القت�شادية،  الظروف  عليهم  ق�شت  املجتمع  اأفراد  من  كبرية  �شريحة  خلدمة  اخلريي  امل�شروع  هذا  قام  لقد 
ي�شتطيعوا اأن يلتحقوا بفر�س التعليم يف املدار�س اخلا�شة ؛ فهياأ لهم معايل جمعة املاجد فر�شة للتعلم بر�شوم رمزية. 
وقد حر�س القائمون على امل�شروع منذ ن�شاأته على امل�شاركة يف جميع الفعاليات املجتمعية وامل�شابقات الدورية والأعمال 

التطوعية والتزموا بقوانني وزارة الرتبية والتعليم وتعليماتها.

تكرمي جمعة املاجد يف اأوائل الإمارات
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مؤتمـر

وقد زار �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة معر�ص املخطوطات 
على  واأثنى   , املركز  نظمه  ال��ذي  للموؤمتر  امل�ساحب  العلمية 
باملخطوطات,  الهتمام  يف  بجهوده  واأ���س��اد  املركز  م�ساركة 
العالقات  �سعبة  رئي�ص  الظاهري,  اأن��ور  الأ�ستاذ  من  وا�ستمع 
العامة, اإىل �سرح موجز حول املخطوطات العلمية التي �سارك 
األفوها,  املركز بعر�ص مناذج منها, والتعريف بالعلماء الذين 
واجلغرافيا  والفلك  وال�سيدلة  الطب  مو�سوعاتها  و�سملت 
والهند�سة امليكانيكية وغريها. حيث ت�سم خزانة املركز الآلف 
من املخطوطات العلمية التي األفها علماء العرب وامل�سلمني, وهي 
خري �ساهد ودليل على �سبقهم للكثري من العلوم والكت�سافات 

والخرتاعات. ومن املخطوطات التي جرى عر�سها:
كتاب ت�سريح الأبدان لل�سريازي.

�سرح الدائرة الهندية يف معرفة �سمت القبلة للخلخايل.
التحفة ال�ساهية يف علم الهيئة ملحمود بن م�سعود الفار�سي 

ال�سريازي.
ر�سالة يف الأ�سطرلب لبن ال�ساطر.

كتاب ت�سريح الأفالك لبهاء الدين العاملي.
حترير املج�سطي لن�سري الدين الطو�سي.

الت�سريف ملن عجز عن التاأليف للزهراوي.
خريطة العامل لالإدري�سي.

 مؤتمر تاريخ العلوم 
عند العرب والمسلمين 

�ش��ارك مرك��ز جمع��ة املاج��د للثقافة والرتاث يف املوؤمت��ر الدويل الثالث يف تاري��خ العلوم عند الع��رب وامل�شلمني، والذي اأقي��م يف الفرتة من 5- 7 
دي�شم��ر، و�شه��د افتتاح��ه �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حمم��د القا�شمي، ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارق��ة رئي�س جامعة ال�شارقة، 
ونظمته جامعة ال�شارقة، حتت �شعار )العلوم العربية الإ�شالمية اأ�شا�س را�شخ للنه�شة التقنية الع�شرية(، وذلك يف قاعة الزهري يف كلية الطب. 

ال��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ب�����س��رة يف ع��ل��م 
للخرقي.

اجل���ام���ع ب���ني ال��ع��ل��م وال��ع��م��ل 
لبن  احل��ي��ل  �سناعة  يف  النافع 

الرزاز.
كتاب النباتات لل�سفائي.

معرفت نامه لالأر�سرومي.
الر�سالة الفتحية للقو�سجي.

يف  ور�سة  بتنظيم  العام  ه��ذا  املركز  م�ساركة  متيزت  كما 
ترميم املخطوطات واملواد التي كان ي�سنع منها الورق قدميًا, 
وور�سة اأخرى يف فن الر�سم على املاء )الإيربو( الذي ظهر قبل 
400 �سنة تقريبًا, حيث قام امل�ساركون يف املوؤمتر والزوار بر�سم 
اإ�سراف  الرتميم حتت  باأعمال  والقيام  باأنف�سهم  فنية  لوحات 

الأ�ستاذة ب�سرى دخوج, رئي�سة �سعبة الرتميم اليدوي باملركز.
ومن اجلدير بالذكر اأن املركز �سارك يف املوؤمتر الأول الذي 

اأقيم يف 2008, واملوؤمتر الثاين �سنة 2014.

حاكم ال�سارقة يزور جناح املركز

ور�سة فن الإيربو

ت�شم خزانة 
املركز الآلف 

من املخطوطات 
العلمية التي 
األفها علماء 

العرب وامل�شلمني
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وقع مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم الأربعاء 18 اأكتوبر 2017 مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة جلامعة 
الدول العربية، وذلك خالل الحتفال ال�شنوي بيوم الوثيقة العربية الذي نظمته الأمانة العامة للجامعة بالتن�شيق 
مع الفرع الإقليمي العربي للمجل�س الدويل لالأر�شيف )عربيكا(، والذي ُعقد يف مقر اجلامعة بالقاهرة حتت عنوان 

)الق�شية الفل�شطينية: مائة عام على وعد بلفور، وخم�شون عامًا على الحتالل الإ�شرائيلي(.

على هامش االحتفال بيوم الوثيقة العربية 
مركز جمعة الماجد يرمم وثائق األمانة العامة لجامعة الدول العربية 

ع مذكرة التفاهم الأمني العام جلامعة الدول العربية  وقد وقَّ
ع عن املركز �سعادة جمعة املاجد, رئي�ص  اأحمد اأبو الغيط, ووقَّ
مبارك  جمعة  �سعادة  من  كل  التفاق  توقيع  وح�سر  املركز, 
م�سر  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  �سفري  اجلنيبي, 
هيفاء  و�سعادة  العربية,  الدول  جامعة  لدى  الدائم  ومندوبها 
العربية,  ال��دول  جلامعة  امل�ساعد  العام  الأم��ني  غ��زال��ة,  اأب��و 
و�سعادة جمال ال�سوبكي, املندوب الدائم لفل�سطني يف جامعة 

الدول العربية, و�سعادة �سالح عبد الواحد ال�سماخي, املندوب 
بن  حمد  و�سعادة  العربية,  ال��دول  جامعة  لدى  لليبيا  الدائم 
للمجل�ص  العربي  الإقليمي  الفرع  رئي�ص  ال�سوياين,  حممد 
الدويل لالأر�سيف )عربيكا(, و�سعادة في�سل احلفيان, مدير 
مدير  ال�سوكي,  اأحمد  و�سعادة  بالقاهرة,  املخطوطات  معهد 
مدير  كامل,  حممد  والدكتور  بالقاهرة,  والوثائق  الكتب  دار 

مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث.

جمعة املاجد يتو�سط امل�ساركني يف الحتفال ال�سنوي بيوم الوثيقة العربية
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اتفاقية جامعة الدول العربية

 2016 فرباير  يف  ميدانية  بزيارة  باملركز  والرتميم  واملعاجلة 
الأمانة  مكتبة  ملقتنيات  والفنية  املادية  احلالة  على  للوقوف 
تراثية  وجم��م��وع��اٍت  وخم��ط��وط��اٍت  كتبًا  ت�سم  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة 

وتاريخية قيمة.
ومن اجلدير بالذكر اأن الأمانة العامة جلامعة الدول العربية 
اإبريل  يف  الرتاثية(  العام  )موؤ�س�سة  املركز  اختارت  قد  كانت 
دورت��ه  يف  العربي  املخطوط  بيوم  الح��ت��ف��ال  خ��الل  املا�سي 

اخلام�سة.

الثقايف  ال��ت��ع��اون  على  الت��ف��اق  وين�ص 
ين�ص  كما  املتعددة,  املجالت  يف  والعلمي 
ومعاجلة  بحفظ  امل��رك��ز  ي��ق��وم  اأن  ع��ل��ى 
والتاريخية  ال��رتاث��ي��ة  املجموعة  وترميم 
التي تقتنيها مكتبة الأمانة العامة جلامعة 
والوثائق  املخطوطات  من  العربية  ال��دول 
بالإ�سافة  وغ��ريه��ا,  ال��ن��ادرة,  واخل��رائ��ط 

اإىل العمل على حفظها رقميًّا. 
وق���د ع���رب اأب����و ال��غ��ي��ط يف ك��ل��م��ت��ه عن 
���س��ك��ره وت��ق��دي��ره ل��ل��دور امل���ح���وري ال��ذي 
ي��ق��وم ب��ه امل��رك��ز م��ن اأج���ل حفظ ال��رتاث 
دوره  اإىل  بالإ�سافة  والإ�سالمي,  العربي 
التاريخية  املجموعة  على  املحافظة  يف 
اخلا�سة بجامعة الدول العربية ورقمنتها.

اعتزازه  عن  املاجد  جمعة  اأع��رب  وق��د 
بالتوقيع على هذه املذكرة معتربًا اأن تعاون 

املركز مع جهة كبرية وعريقة مثل الأمانة العامة جلامعة الدول 
العربية �سيكون له اأثر كبري على �سعيد حماية الوثائق والرتاث 

العربي.
جمعة  �سعادة  بها  قام  زي��ارة  التفاق  هذا  توقيع  �سبق  وقد 
خاللها  جرى  العامة  الأمانة  ملكتبة   2015 دي�سمرب  يف  املاجد 
الدول  جامعة  ذاك��رة  توثيق  م�سروع  يف  التعاون  اإمكانية  بحث 
العربية, ثم قام الدكتور ب�سام داغ�ستاين رئي�ص ق�سم احلفظ 

يوم الوثيقة العربية 
التنفيذي  اأكتوبر من كل عام، تنفيذًا لقرار املجل�س  العربية يوم 17  الوثيقة  جاء الحتفال بيوم 
�شهر  يف  املنعقدة   74 دورته  يف   )ALECSO )األي�شكو-  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة 

يوليو من �شنة 2001.
ُيثل يوم الوثيقة العربية ر�شالة ثقافية موّجهة اإىل املجتمعات العربية تدعوها اإىل و�شع ال�شيا�شات 
والوثيقة  بالكتاب  التعريف  من  واملزيد  املعلوماتية،  الأ�شا�شية  بالبنية  بالنهو�س  الكفيلة  والآليات 
الإنرتنت  ا�شتخدامات  وتطوير  اإليهما،  والو�شول  اقتنائهما  وتي�شري  العربية،  املنطقة  يف  ال�شادرين 
وال�شتفادة من تكنولوجيا املعلومات والت�شال وتقنيات الرجميات احلديثة يف توثيق الرتاث الثقايف 
املن�شور  العاملي  العربية �شريكًا فاعاًل يف الإنتاج  البلدان  واإنتاج م�شامني عربية جتعل من  واحل�شاري، 

عر الإنرتنت.

اأبو الغيط وجمعة املاجد يوقعان التفاقية



رحلة مالي

ضمن مشاريع حفظ المخطوطات
مركز جمعة الماجد يزور إقليم سيغو في جمهورية مالي

بتكليف من �شعادة جمعة املاجد رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث قام الدكتور ب�شام داغ�شتاين، 
اإىل  ميدانية  بزيارة   ،2017 اأكتوبر   28 اإىل   21 من  الفرتة  يف  والرتميم،  واملعاجلة  احلفظ  ق�شم  رئي�س 

جمهورية مايل.
تهدف هذه الزيارة اإىل متابعة الإ�شراف على م�شاريع حفظ املخطوطات يف باماكو عا�شمة مايل، ومتبكتو 
الأقاليم  يف  املخطوطات  حلفظ  جديدة  اآفاق  فتح  اإىل  تهدف  كما  ملايل.  والثقافية  التاريخية  العا�شمة 

الأخرى التابعة جلمهورية مايل.

وق���د ج���رى حت���ى الآن فهر�س���ة وت�سوير وحف���ظ ع�سرات 
الآلف م���ن املخطوطات التي يبلغ عددها الإجمايل 370 األف 
خمطوط���ة. وهذا امل�سروع جرى بالتع���اون مع منظمة �سافاما 
التي يراأ�سها الدكتور عبد القادر حيدرة, ومكتبة ومتحف هيل 

بالوليات املتحدة الأمريكية التي يراأ�سها كلومبا �ستيورت.
وق���د اأ�سرف داغ�ستاين على �سري العمل يف املخترب الرقمي 
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ال���ذي يعد اأكرب خمترب رقمي لت�سوير املخطوطات يف املنطقة, 
وقام بزيارة اأخرى اإىل اإقليم �سيغو الذي ي�سم عددًا من مكتبات 
املخطوط���ات, واطلع على مقتنيات اأه���م مكتبة فيه وهي مكتبة 
ال�سيخ العاق���ب ال�سو�سي التي ت�سم اآلف املخطوطات, وقد بداأ 
العمل الآن على فهر�ستها متهيدًا لت�سويرها, ثم �سناعة العلب 

اخلا�سة حلفظها. 

داغ�ستاين يزور مكتبة ال�سو�سيداغ�ستاين يتابع الت�سوير يف املعمل الرقمي



رحلة تونس

بهدف المحافظة على التراث المخطوط
مركز جمعة الماجد يبحث أوجه التعاون الثقافي مع تونس

املركز  ي�سعى  ال��ذي  الكبري  امل�سروع  اإط���ار  يف  ال��زي��ارة  ه��ذه  ت��اأت��ي 
بداأ  وق��د  العامل,  يف  املخطوطات  مراكز  مع  التوا�سل  اإىل  خالله  من 
داغ�ستاين زيارته بجزيرة جربة التي تقع يف جنوب �سرق تون�ص يف خليج 
قاب�ص, واأدرجتها اليون�سكو �سمن قائمة الرتاث العاملي  يف 26 دي�سمرب 
2016, فزار املكتبة البارونية, وجمعية التن�سيط الثقايف واملركز الثقايف 
فيها,  املخطوطات  حال  على  واطلع  جربة.  �سيانة  وجمعية  املتو�سطي, 
وبحث مع الأ�ستاذ �سعيد الباروين مدير املكتبة البارونية اإمكانية عقد 
حفظ  مهمته  متكامل  خمترب  جتهيز  اأجل  من  م�سرتك  تعاون  اتفاقية 

ومعاجلة وترميم وجتليد وت�سوير املخطوطات يف جربة.
املركز  يف  داغ�ستاين  ب�سام  الدكتور  األ��ق��ى  ال��زي��ارة  هام�ص  وعلى 
حفظ  يف  احلديثة  )التقنيات  بعنوان  حما�سرة  املتو�سطي  العاملني يف ت�سوير الثقايف  ومعاجلة وترميم املخطوطات(, ح�سرها عدد من 

املخطوطات من املوؤ�س�سات الثقافية يف اجلزيرة ومن املهتمني بالرتاث. 
يف  التون�سية  الوطنية  املكتبة  اإىل  بزيارة  ذلك  بعد  داغ�ستاين  وق��ام 
العا�سمة, واطلع على اأق�سامها, واأعمال الت�سوير والرتميم فيها, والتقى 
مديرة املكتبة ال�سيدة رجاء �سالمة, و�سرح لها الأعمال التي قام بها مركز 
جمعة املاجد يف العامل العربي والإ�سالمي, وبحث معها اإمكانية التعاون 
للمخطوطات.  والرتميم  الت�سوير  املركز يف جمال حتديث عمليات  مع 
وقد لقى هذا العر�ص ا�ستح�سان ال�سيدة رجاء مديرة املكتبة, وتقدمت 
التفاق على  الطيبة, وجرى  املبادرة  للمركز على هذه  بال�سكر اجلزيل 

تنظيم اتفاقية تعاون م�سرتك يف اأقرب فر�سة ممكنة. 

داغ�ستاين يلتقي �سعيد الباروين
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بزيارة  والرتاث،  للثقافة  املاجد  جمعة  مبركز  والرتميم  واملعاجلة  احلفظ  ق�شم  رئي�س  داغ�شتاين،  ب�شام  د.  قام 
للجمهورية التون�شية من 11 - 16 نوفمر 2017، تهدف اإىل الطالع على مكتبات املخطوطات، وبحث اأوجه التعاون 
من اأجل التو�شل اإىل عمل م�شرتك ي�شهم يف ن�شر الوعي باأهمية املحافظة على تراثنا املخطوط، ويوؤدي اإىل العناية 

ا لتبقى م�شدرًا للعلم واملعرفة لالأجيال القادمة. ا ورقميًّ بها ماديًّ

عدد من امل�ساركني يف املحا�سرة

املكتبة البارونية
�شميت املكتبة البارونية ن�شبة اإىل موؤ�ش�شها ال�شيخ اأبي عثمان �شعيد بن عي�شى الباروين الذي ولد يف اأول القرن الثالث ع�شر من الهجرة)اآخر 
القرن الثامن ع�شر امليالدي( يف قرية )جريجن( بجبل نفو�شة يف ليبيا. وانتقل اإىل م�شر ليدر�س باجلامع الأزهر، وكان حري�شًا على جمع الكتب 
ون�شخها. وق�شى مب�شر مدة تناهز ع�شرين عامًا، وتتلمذ عليه الطلبة الوافدون على القاهرة من جربة وميزاب وجبل نفو�شة و�شلطنة ُعمان. وملا 
رجع اإىل م�شقط راأ�شه بجبل نفو�شة با�شر التعليم. واأثناء ذلك دعي اإىل زيارة جربة، واإثر حلوله بها ق�شد مدر�شة جامع اأبى م�شور اليهرا�شني 
باحل�شان فتلقاه اأهلها بالرتحاب، فطلب منه امل�شرف على املدر�شة امل�شورية باجلامع ال�شيخ �شالح بن حممد اأبى م�شور، اأن يقيم باجلزيرة ويتوىل 

التدري�س فيها بانتظام، بعد اأن تعطلت املدر�شة بوفاة مدر�شها ال�شيخ �شليمان ال�شماخي الذي اأدركته املنية باملدينة املنورة.
بوكالة  كتبها  اجلميل،  بخطه  الآخر  البع�س  ون�شخ  بع�شها  ا�شرتى  املخطوطات،  من  كبرية  جمموعة  م�شر  من  معه  جلب  قد  �شعيد  ال�شيخ  وكان 
اجلامو�س بالقاهرة. فكانت هذه املجموعة النواة الأوىل يف تكوين املكتبة البارونية التي ظهرت يف اأوائل القرن التا�شع ع�شر 1805م. ثم �شم اإليها 
كتبه التي جلبها من جبل نفو�شة، ومناها بعد ذلك ب�شراء مكتبة قريبه ال�شيخ مو�شى بن علي الباروين النفو�شي. وقد حافظ على هذه املكتبة اأبناوؤه 
من بعده، خا�شة منهم ال�شيخ علي بن �شعيد بن عي�شى الباروين، ووا�شل الأحفاد رعايتها واإثراءها بالكتب. وكان بع�شهم �شغوفًا بالكتب مثل ال�شيخ 
يو�شف بن علي بن �شعيد املدّر�س والإمام بجامع حومة ال�شوق، ثم ُعني من بعده بهذا الر�شيد ال�شيخ احممد بن يو�شف، ثم ابنه يو�شف الذي بنى 

املقر احلايل للمكتبة �شنة 1966م، وزودها بكتب متنوعة يف �شتى العلوم. وقد تويف ال�شيخ �شعيد الباروين عام 1868م.
احتوت املكتبة البارونية على 1087 خمطوطًا يف خمتلف العلوم ال�شرعية واللغوية، من قراآن)39(، وتف�شري)4(، وحديث )78(، و�شرية )12(، 
وفقه �شني)105(، وفقه اإبا�شي )268(، وتوحيد )60(، وفرائ�س )42(، ولغة )97(، وتاريخ )44(، ومنطق )20(، وح�شاب )11(، وفلك )20(، 

وطب )24(، واأ�شول )8 (، وت�شوف )48(، واآداب )77(، وفل�شفة )8 (، وحكم )12(، واأغرا�س خمتلفة )105(، وعلوم )5(.



زيارات رسمية

تهدف الزيارة اإىل التعرف على مركز جمعة املاجد واخلدمات التي 
الثقافية  التعاون يف الأمور  اأوجه  اإىل بحث  للباحثني, بالإ�سافة  يقدمها 

والتعليمية.
اأق�سام  من  لعدد  جولة  يف  نادية  الأ�ستاذة  املاجد  جمعة  راف��ق  وق��د 
املركز, حيث زارت ق�سم املعاجلة الفنية والفهر�سة والت�سنيف, والإهداء 
والتبادل, واطلعت على طريقة �سري العمل, والأنظمة املتبعة يف الفهر�سة. 
ثم زارت خزانة املخطوطات الأ�سلية واطلعت على عدد من املخطوطات 

الرتاثية القدمية.
واأبدت ال�سيفة اإعجابها باهتمام املركز باقتناء الكتب واملخطوطات, 
جمعة  ل�سعادة  و�سكرت  واملفكرين,  والأدب��اء  العلماء  مبكتبات  والعناية 
هذه  لها  املاجد  جمعة  �سكر  كما  والرتحيب.  ال�ستقبال  ح�سن  املاجد 

زار ال�سيف قاعة املطالعة والتقى الباحثني ورواد املكتبة, واطلع على مناذج 
املركز.  يقتنيها  التي  املطبوعة  الكتب  لأقدم  و�سور  امل�ساحف  خمطوطات  من 
واطلع اأي�سًا على عدد من املخطوطات التي تزين جدران املركز, و�ساهد العدد 
الأول من جريدة الأهرام امل�سرية. ثم زار ق�سم الثقافة الوطنية ليطلع على عدد 
الإمارات يف ذاكرة الزمن, وتبني  الأوائل وعلى �سور جت�سد  الإمارات  من رواد 
الرقمي,  املعمل  اأي�سًا  الزيارة  ال�سنني. و�سملت  كيف كانت احلياة قبل ع�سرات 

وق�سم املكتبات اخلا�سة وخزانة املخطوطات.
رمز  املاجد  جمعة  مركز  بزيارة  "ت�سرفت  زي��ارت��ه:  ختام  يف  ال�سفري  وق��ال 

تهدف الزيارة اإىل التعرف على مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث 
اإمكانية  املاجد  مع جمعة  الوفد  بحث  الثقافية, حيث  العالقات  وتعزيز 
يقدمه  اأن  ميكن  وما  ورقمنتها,  املخطوطات  حفظ  جمال  يف  التعاون 

املركز يف جمال دعم تعلم اللغة العربية يف بلغاريا.
وبعد لقاء الوفد بجمعة املاجد رافقهم الدكتور عز الدين بن زغيبة, 
رئي�ص ق�سم الدرا�سات والن�سر وال�سوؤون اخلارجية, يف جولة للتعرف على 
اخلا�سة,  واملكتبات  الرقمي,  املعمل  على  اطلعوا  حيث  املركز,  اأق�سام 

 خبيرة الشؤون الثقافية والتعليمية في 
سفارة الواليات المتحدة األمريكية بأبوظبي

السفير الفرنسي

مفتي بلغاريا
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ا�شتقب��ل �شع��ادة جمع��ة املاج��د رئي�س مركز جمع��ة املاجد للثقافة وال��رتاث يوم الثالث��اء 10 اأكتوب��ر 2017 الأ�شتاذة نادية 
اإبراهيم خبرية ال�شوؤون الثقافية والتعليمية يف �شفارة الوليات املتحدة الأمريكية يف اأبوظبي.

ا�شتقب��ل �شع��ادة جمع��ة املاجد، رئي�س مرك��ز جمعة املاجد للثقافة وال��رتاث، يف مكتبه يوم الثن��ني 27 نوفمر 2017، �شعادة 
لودوفيك بوي )LUDOVIC POUILLE(، �شفري فرن�شا لدى دولة الإمارات العربية املتحدة. تهدف الزيارة اإىل بحث �شبل التعاون 
وتنمي��ة العالق��ات الثنائية املتميزة بني دولة الإم��ارات وجمهورية فرن�شا  يف العديد من املج��الت، كما تهدف اإىل التعرف على 
مرك��ز جمع��ة املاجد والأن�شطة التي يق��وم بها، حيث و�شح جمعة املاجد لل�شيف الدور املهم الذي يقوم به املركز يف جمال حفظ 

الرتاث الإن�شاين، وترميم املخطوطات، والهتمام بن�شر الثقافة.

ا�شتقبل معايل جمعة املاجد يف مكتبه بدبي يوم الأربعاء 13 دي�شمر 2017 مفتي جمهورية بلغاريا الدكتور م�شطفى حاجي، 
يرافقه الدكتور �شفر بكر ح�شينوف، املدر�س يف املعهد الإ�شالمي العايل يف �شوفيا.

تقوي  اأن  �ساأنها  من  التي  ال��زي��ارة 
ال���ع���الق���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة ب���ني م��رك��ز 
واجلهات  وال�سفارات  املاجد  جمعة 
الإم��ارات  دولة  يف  العاملة  الثقافية 

العربية املتحدة.
نادية جلمعة  الأ�ستاذة  واأهدت 
البطاقات  م��ن  جمموعة  امل��اج��د 

التي اأ�سدرها املتحف الأمريكي لل�سروج الأمريكية الأ�سلية التي ر�سمها 
القرن  وبدايات  ع�سر  التا�سع  القرن  اإىل  تعود  والتي  اأوليفر  كاي  جاي 

الع�سرين.

التعليم والثقافة والت�سامح, هذا املكان 
لكت�ساف  ال�����س��اب��ة,  ل��الأج��ي��ال  ال��رائ��ع 
والنفتاح  والتقاليد,  والعادات  الثقافة 
والت�سامح". وثمن اجلهود التي يبذلها 
ن�سر  �سبيل  يف  امل��اج��د  جمعة  ���س��ع��ادة 

الثقافة واملحافظة على الرتاث.
وقد اأهدى جمعة املاجد اإىل ال�سفري 

ن�سخة من كتاب عمر اخليام, و�سكر له اهتمامه وزيارته للمركز. 

الثقافة  وق�سم  الباحثني,  وخدمات 
الوطنية.

وقد عرب املفتي يف كلمته يف دفرت 
جمعة  بلقاء  �سعادته  ع��ن  ال���زوار 
خدمة  يف  ب��دوره  واإعجابه  املاجد, 
العلم, ودعا اهلل اأن يبارك يف هذا 

العمل اخلريي.

نادية اإبراهيم تزور خزانة الفهار�ص

جمعة املاجد يهدي ال�سفري كتاب عمر اخليام

مفتي بلغاريا يكتب كلمة يف دفرت الزوار



واأق�سامه,  املاجد  جمعة  مركز  على  التعرف  اإىل  الزيارة  تهدف 
وط����رق امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل��ق��ت��ن��ي��ات, خ�����س��و���س��ًا ن�����وادر الكتب 

واملخطوطات.
بداأت الزيارة بجولة يف اأروقة املركز التي ت�سم مناذج من �سور 
املخطوطات واأ�سولها, ثم زار الوفد ق�سم الثقافة الوطنية, ومعر�ص 
م�سرية العطاء, لينطلق بعدها اإىل ق�سم املكتبات اخلا�سة, واملعمل 
الرقمي, وخزانة املخطوطات. كما التقى الوفد الدكتور اأحمد عبد 
الرا�سي, رئي�ص ق�سم الفهر�سة, وتباحث معه حول طرق الفهر�سة 

املتبعة يف املركز, واأوجه التعاون املمكنة يف امل�ستقبل.
ويف ختام الزيارة عرب الوفد عن اإعجابه باملركز وتنوع مقتنياته, 

وجرى احلديث عن تنظيم زيارات لطلبة اجلامعة لزيارة املركز.

التعاون  اأوج��ه  لبحث  ال��زي��ارة  ه��ذه  تاأتي 
على  ولالطالع   ,2020 واإك�سبو  املركز  بني 
اأن  ميكن  التي  واإمكاناته  املركز  مقتنيات 
يف  وال��رتاث��ي  الثقايف  للجانب  دع��م��ًا  ت�سكل 

اإك�سبو.
بداأت جولة الوفد يف ق�سم الثقافة الوطنية 
حيث اطلع على معر�ص الإم��ارات يف ذاكرة 
)م�سرية  م��ع��ر���ص  ال��وف��د  زار  ث��م  ال��زم��ن, 
املقتنيات  م��ن  ع���ددًا  ي�سم  ال��ذي  العطاء( 
املركز  م�سرية  توثق  التي  وال�سور  ال��ن��ادرة 
ال��زم��ان. ويف خزانة  خ��الل رب��ع ق��رن م��ن 
املخطوطات اطلع على عدد من املخطوطات 
املنمنمات  ع��ل��ى  ا�ستملت  ال��ت��ي  الأ���س��ل��ي��ة 

ال��ن��ادرة,  وامل�ساحف  والتذهيب,  وال�سور 
اخلا�سة  املكتبات  ق�سم  اأي�سًا  الوفد  وزار 
اإىل معمل  الوفد  انطلق  ثم  الرقمي.  واملعمل 

احلفظ واملعاجلة والرتميم.
�سكره  عن  الوفد  عرب  ال��زي��ارة  ختام  ويف 
لهذه الفر�سة التي اأتاحت لهم التعرف على 
اجلهود التي يبذلها املركز يف �سبيل احلفاظ 
على الرتاث ون�سره بني النا�ص, وتوجه بدعوة 
للمركز لزيارة اإك�سبو لالطالع على ما جرى 
اإجنازه منذ بدء العمل فيه اإىل الآن. وبدوره 
للوفد  اجلزيل  بال�سكر  كامل  د.حممد  تقدم 

لزيارتهم املركز وتعاونهم املثمر البناء.

وفد من مكتبة جامعة خليفة

وفد من إكسبو 2020
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زيارات رسمية

زار املركز يوم اخلمي�س 14 دي�شمر 2017 وفد من ق�شم املكتبات يف جامعة خليفة ي�شم كاًل من ال�شيدة باتري�شا جمل، رئي�شة 
ق�شم املكتبات بالإنابة، وال�شيدة خولة احل�شرمي، اخت�شا�شية املعلومات وو�شائط الإعالم، وال�شيدة راين اأناند.

بدعوة من �شعادة جمعة املاجد رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث زار املركز 
ي��وم الأحد 12 نوفمر 2017 وفد من اإك�شب��و 2020 �شم كالًّ من د.حياة �شم�س الدين، 
م�شت�ش��ار اأول ال�ش��وؤون الثقافي��ة، واأ. ماهيت��ا األبا�شا يوريت��ا، واأ. اأحم��د العنزي، مدير 
الأن�شط��ة، وكان يف ا�شتقباله��م كل من د. حممد كامل، املدير الع��ام للمركز، واأ. �شيخة 
املط��ريي، رئي���س ق�شم الثقاف��ة الوطني��ة، واأ. اأنور الظاه��ري، رئي�س �شعب��ة العالقات 

العامة.

زيارة الوفد خلزانة املخطوطات

وفد جامعة خليفة



تهدف م�ساركة املركز يف هذه الندوة اإىل ت�سليط ال�سوء على انت�سار 
و�سرقًا  وجنوبًا,  �سماًل  العامل  يف  العربية  واملخطوطات  العربية  الوثيقة 
وغربًا, حتى امتالأت بها خزائن املتاحف واملكتبات العاملية, كما تهدف 
الو�سول  العاملي يف  الإماراتي  املركز  املاجد  دور مركز جمعة  اإبراز  اإىل 
احل�ساري  بدورنا  ال�سعور  يعزز  الذي  ال�سخم  العربي  الرتاث  هذا  اإىل 

عرب مئات ال�سنني, ويحافظ على هويتنا الوطنية.
م الأوىل منهما الدكتور عز  ومتثلت م�ساركة املركز بورَقَتْي عمل, قدَّ
الدين بن زغيبة, رئي�ص ق�سم الدرا�سات والن�سر, وجاءت بعنوان )جهود 
مركز جمعة املاجد يف حفظ الرتاث الإ�سالمي يف الهند(, حتدث فيها 
وعقد  املركز,  اإليها  و�سل  التي  الهندية  الثقافية  واملراكز  املكتبات  عن 
معها اتفاقيات تعاون لت�سوير املخطوطات العربية والإ�سالمية, واجلهود 

الكبرية التي بذلت من اأجل ذلك.

بمناسبة يوم الوثيقة العربية
مركز جمعة الماجد يشارك في ندوة )الوثيقة وأهميتها في حفظ الهوية الوطنية(
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�شارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف ندوة بعنوان )الوثيقة واأهميتها يف حفظ الهوية الوطنية(، 
والتي اأقيمت يوم الثالثاء 17 اأكتوبر 2017 يف مبنى بلدية دبي، قاعة املدينة، مبنا�شبة الحتفال بيوم 
الوثيقة العربية الذي تبنته املنظمة العربية للرتبية والثقافة والفنون )األيك�شو(، ويوافق 17 اأكتوبر 

من كل عام.

يوم الوثيقة العربية

احلفظ  ق�سم  رئي�ص  داغ�ستاين,  ب�سام  الدكتور  الثانية  الورقة  م  وقدَّ
واملعاجلة والرتميم, وجاءت بعنوان )جهود مركز جمعة املاجد يف غرب 
اأجل  من  بذلها  التي  واجلهود  املركز  دور  عن  فيها  حتدث  اإفريقيا(, 
وتي�سيت  العربية يف مدينة متبكتو يف مايل  واملخطوطات  الوثائق  اإنقاذ 

مبوريتانيا, وامل�ساريع الدولية التي �سارك بها.
م املهند�ص بدر اآل علي, رئي�ص ق�سم الدرا�سات يف  ويف ختام الندوة كرَّ
اإدارة الرتاث العمراين امل�ساركني, و�سكر للمركز تعاونه الدائم مع بلدية 

دبي يف تنظيم الأن�سطة والفعاليات الثقافية املتعددة.
ومن اجلدير بالذكر اأن يوم الوثيقة العربية يهدف اإىل ت�سليط ال�سوء 
واإحدى  وال�سعوب,  الأمم  ذاكرة  كونها  اأ�سا�ص  على  الوثائق  اأهمية  على 
للمعلومات,  ا  مهمًّ م�سدرًا  كونها  اإىل  بالإ�سافة  الإثبات.  واأدل��ة  اأدوات 
واأ�سا�سًا لإر�ساء احلكم الر�سيد وال�سفافية, والتخطيط  والإدارة ال�سليمة 

والبنية التحتية للمعلومات.

امل�ساركون يف الندوة

اآل علي يكرم داغ�ستايناآل علي يكرم بن زغيبة

جانب من احل�سور



بمناسبة اليوم العالمي للتراث السمع بصري
مركز جمعة الماجد يشارك في ورشة )أرشفة الوثائق السمع بصرية(

احتفال المركز باليوم الوطني
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اأر�سفة  يف  املركز  جتربة  عر�ص  يف  املركز  م�ساركة  متثلت 
املواد ال�سمع ب�سرية مثل �سرائط الفيديو, و�سرائط الكا�سيت, 
وال�سور,  وامليكروفي�ص,  وامليكروفيلم,  القدمية,  والأ�سطوانات 
ي�سهل  رقمية  م��واد  اإىل  امل���واد  ه��ذه  حتويل  وكيفية  وغ��ريه��ا, 

حفظها ون�سرها, وال�ستفادة منها ب�سكل اأو�سع.
معهد  مدير  خمي�ص,  حممد  ال�سيد  قام  الور�سة  نهاية  ويف 
ال�سارقة للرتاث بالإنابة, بتكرمي امل�ساركني حيث ت�سلم الأ�ستاذ 
درع  باملركز,  العامة  العالقات  �سعبة  رئي�ص  الظاهري,  اأن��ور 

التكرمي.

األقى الدكتور حممد كامل, مدير املركز,  اإماراتية واحدة. ثم 
كلمة هناأ فيها اجلميع بهذه املنا�سبة التي تعد فخرًا واإجنازًا ما 

زال حديث القا�سي والداين.

يف   2017 اأكتوبر   26 اخلمي�س  يوم  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  �شارك 
الور�شة التدريبية التي نظمها مركز الرتاث العربي التابع ملعهد ال�شارقة للرتاث، حتت 
عنوان )اأر�شفة الوثائق ال�شمع ب�شرية(، �شمن �شعار )اكت�شف تذكر و�شارك(، وذلك 
مبنا�شبة اليوم العاملي للرتاث ال�شمع ب�شري الذي يوافق 27 اأكتوبر من كل عام، والذي 
اعتمدته منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليوني�شكو(، و�شعاره لعام 

2017 )اكت�شاف الرتاث وا�شتح�شاره ون�شره(.

ابتهاجًا باليوم الوطني ال�شاد�س والأربعني نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث احتفاًل ملوظفيه يوم الأربعاء 
29 نوفمر 2017.

املوظفون يحتفلون باليوم الوطني �سورة جماعية ملوظفي املركز

حممد خمي�ص يكرم املركز

التراث السمع بصري

�سيخة  الأ���س��ت��اذة  األقت  ثم  الوطني,  بال�سالم  احلفل  ب��داأ 
املطريي, رئي�ص ق�سم الثقافة الوطنية, كلمة حتدثت فيها عن 
دولة عربية  اإىل  اإمارات  �سبع  وكيف حتولت  واأهميته,  الحتاد 



معارض

مشاركة المركز في معرض الشارقة الدولي للكتاب

اجلمهور  مع  التوا�سل  اإىل  امل�ساركة  ه��ذه  خ��الل  من  املركز  يهدف 
الإم���ارات  دول��ة  وخ��ارج  داخ��ل  من  املعر�ص  ل��زي��ارة  ياأتي  ال��ذي  الكبري 
العربية املتحدة, وذلك للتعريف باملركز واأن�سطته وم�ساريعه واإ�سداراته. 
والعناية  وال��رتاث  الثقافة  باأهمية  الوعي  ن�سر  اإىل  املركز  يهدف  كما 
مب�سادرها القدمية خ�سو�سًا املخطوطات, حيث قام املركز بعر�ص عدد 
للتعريف  املعر�ص فر�سة  و�سكل  عليها اجلمهور.  ليطلع  املخطوطات  من 
اإ�سدارًا   45 بعر�ص  العام  هذا  املركز  �سارك  حيث  املركز,  باإ�سدارات 
 .99 العدد  منها  �سدر  التي  وال��رتاث  الثقافة  اآفاق  جملة  اإىل  بالإ�سافة 

وكان من جديد الإ�سدارات ما ياأتي:
حتى  )6ه����/12م  القرن  من  املتو�سط,  البحر  غ��رب  قرا�سنة  كتاب 

القرن 9ه�/15م(, وهو من تاأليف: الدكتور حممود اأحمد علي هدية.
كتاب مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث: خم�سة وع�سرون عامًا من 

العطاء.
كتاب تاريخ غزة يف نهاية الع�سر العثماين من خالل �سواهد القبور, 

)1230�1336ه�/1814-1917م(. تاأليف: الدكتور فرج احل�سيني.

تاأليف  وتو�سيف,  تاأ�سيٌل  العربية  املعاجم  يف  ال�سواد  اأهل  لغة  كتاب 
الأ�ستاذ �سفاء �سابر جميد البياتي.

اهلل  عبد  لأب��ي  واحلمدلة,  الب�سملة  �سرح  يف  امل�سجلة  الفوائد  كتاب 
درا�سة  1140ه���(,  )ت  باملَُحْوجب  املعروف  بّناين,  حمدون  بن  حممد 

وحتقيق: الدكتور حاج بنريد.
املجاجي  اخل��روب  بن  حممد  بن  الرحمن  عبد  املجاجي  رحلة  كتاب 

)1063ه�-1652م(, درا�سة وحتقيق �سعاد اآل �سيد ال�سيخ.
كما ميثل معر�ص ال�سارقة فر�سة جيدة لتزويد مكتبة املركز بالكتب 
الكتب  ع��ن  البحث  مهمتها  جلنة  ت�سكيل  ج��رى  حيث  والإ����س���دارات, 
والإ�سدارات اجلديدة وغري املوجودة يف مكتبة املركز من خالل زيارة 

جميع اأجنحة املعر�ص.
وقد زار جناح املركز الكثري من رواد املعر�ص, وال�سخ�سيات الثقافية, 

وطالب اجلامعات واملدار�ص.

�شارك املركز يف معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب يف دورته ال�شاد�شة والثالثني، يف الفرتة من 1- 11 نوفمر 2017، والتي متيزت 
بزيادة ملحوظة يف عدد دور الن�شر امل�شاركة يف املعر�س، التي بلغت نحو 1650 دارًا للن�شر من خمتلف دول العامل، وبلغ عدد الكتب 

والإ�شدارات امل�شاركة 1.5 مليون عنوان، بالإ�شافة اإىل الكثري من الأن�شطة والفعاليات، وبلغ عدد زواره نحو 2.38 مليون زائر.
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�سيخة املطريي يف معر�ص الكويت

مركز جمعة الماجد يزور معرض الكويت الدولي للكتاب

الكويت  معر�ص  جتربة  على  الط��الع  اإىل  الزيارة  تهدف 
اإىل  تهدف  كما  1975م,  ع��ام  منذ  انطلق  ال��ذي  ال��رائ��دة 
امل�ساركة,  الر�سمية  واملوؤ�س�سات  النا�سرين  مع  التوا�سل 
واملراجع  املهمة  الرتاثية  بالإ�سدارات  املركز  مكتبة  وتزويد 

وامل�سادر التي يحتاج اإليها الباحثون ورواد املكتبة. 

جناح املركز

�سعادة بالل البدور و�سعادة عبد اهلل املطريي يزوران جناح املركز

قام��ت �شيخة املطريي، رئي�س ق�شم الثقافة الوطنية 
مبرك��ز جمع��ة املاج��د للثقافة وال��رتاث، بزي��ارة اإىل 
معر���س الكوي��ت ال��دويل للكت��اب يف دورت��ه الثاني��ة 
والأربع��ني، والذي اأقيم يف الفرتة من 15 – 26 نوفمر 

 .2017



إطالق كتاب
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حتت رعاية وح�شور �شعادة جمعة املاجد، رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، ا�شت�شاف املركز يوم 
الأحد 10 دي�شمر 2017 اإطالق كتاب )عقود يف حوار(، تاأليف الدكتور عبد الرحمن بن عبد اهلل امل�شيقح، 
يف  الأوملبية  اللجنة  رئي�س  جاين،  امللك  عبد  من  كل  احلفل  وح�شر  ال�شابق.  ال�شعودي  ال�شورى  جمل�س  ع�شو 
دبي، وال�شيخ م�شيقح امل�شيقح، مدير العالقات العامة لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر مبنطقة الق�شيم، 

والدكتور حممد كامل، مدير املركز، وعدد من املثقفني واملهتمني، وعدد من موظفي املركز.

مركز جمعة الماجد 
يستضيف إطالق كتاب )عقود في حوار( 

الثقافة  ق�سم  رئي�ص  املطريي,  �سيخة  الأ�ستاذة  احلفل  قدمت 
الوطنية باملركز, حيث بداأت بنبذة للتعريف مبوؤلف الكتاب, الذي 
دورات  لثالث  ال�سعودي  ال�سورى  جمل�ص  يف  ع�سو  من�سب  �سغل 
بالق�سيم  ال�سناعية  التجارية  الغرفة  رئي�ص  ومن�سب  متتابعة, 

لثالث دورات اأي�سًا, وتوىل الكثري من املنا�سب وامل�سوؤوليات.
ثم بداأ جمعة املاجد كلمته بالرتحيب باحل�سور, و�سكرهم على 
بالعالقات  واأ�ساد  الكتاب,  لإط��الق  املاجد  جمعة  مركز  اختيار 
الإماراتية ال�سعودية املتجذرة العميقة. وحتدث عن ر�سالة املركز 
يف خدمة الثقافة واحلفاظ على الرتاث العاملي من خالل مراكز 
الرتميم التي اأن�ساأها يف العديد من بلدان العامل. ودعا احل�سور 
والعربية  الإ�سالمية  الدرا�سات  وكلية  الرتميم,  زيارة معمل  اإىل 

واملدار�ص الأهلية اخلريية.
وامتنانه  �سكره  عن  كلمته  خالل  من  عرب  فقد  امل�سيقح  واأم��ا 
اإطالق كتابه, وقال:  ا�ست�سافته حلفل  املاجد على  لل�سيد جمعة 
املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  دبي ويف  الكتاب يف  تد�سني  "اإن 
ويف مركز جمعة املاجد منا�سبة تاريخية بالن�سبة يل لن اأن�ساها". 
اإليه املركز واجلهود  اإعجابه بامل�ستوى الذي و�سل  كما عرب عن 
يف  "�ساهدت  وق��ال:  املاجد,  جمعة  ال�سيد  بذلها  التي  الكبرية 

املركز �سيئًا عمالقًا, و�ساهدت من الرتاث الإ�سالمي وتراث 
الأمم الأخرى اأ�سياء مل اأ�ساهدها يف اأماكن اأخرى".

وي�سم كتاب )عقود يف حوار( ثمانية وثالثني لقاًء �سحفيًّا 
من  مراحل  لثالث  وتوثق  الزمان,  من  قرن  ثلث  نحو  متتد 
حياة املوؤلف: الأوىل عمله يف املعهد الفني الزراعي بربيدة, 
والثانية عمله يف غرفة الق�سيم, والثالثة يف جمل�ص ال�سورى.

احلفل  خ��ت��ام  ويف 
اأج���������اب امل�����س��ي��ق��ح 
وج��م��ع��ة امل��اج��د عن 
اأ���س��ئ��ل��ة احل�����س��ور, 
واأهدى امل�سيقح كتابه 
املاجد,  جمعة  لل�سيد 
واأه���دى امل��رك��ز األ��ف 
ال��ك��ت��اب  م��ن  ن�سخة 
على  بتوزيعها  ليقوم 
اجلهات  من  العديد 

الثقافية والعلمية.

امل�سيقح وجمعة املاجد

كتاب عقود يف حوار جانب من ال�سيوف
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ورش عمل

ورشة )أساسيات تأهيل مدير الفعاليات(
نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بالتعاون مع جمموعة م�شاهد الدولية يوم ال�شبت 7 اأكتوبر 2017 ور�شة عمل تفاعلية 
بعن��وان )اأ�شا�شي��ات تاأهي��ل مدير الفعالي��ات(، قدمها امل�شت�ش��ار الدكتور حممد �شعيد العولق��ي، و�شهدت اإقباًل كب��ريًا، حيث ح�شرها 
70 متدرب��ًا ومتدرب��ة م��ن العديد من اجله��ات منها: �شرطة دب��ي، و�شرطة ال�شارقة، والهيئ��ة العامة لل�شب��اب والريا�شة، واحلكومة 
الإلكرتونية بال�شارقة، ومركز ال�شارقة لالت�شال، وبلدية ال�شارقة، ودائرة التنمية القت�شادية يف اأبوظبي، وجمعية اأم املوؤمنني يف 
عجم��ان، وموؤ�ش�ش��ة دبي خلدمات الإ�شعاف، وموانئ دبي العاملية، وكلية الدرا�شات الإ�شالمية والعربية، وموا�شالت الإمارات، ومركز 

اجلليلة لثقافة الطفل.
يهدف املركز من خالل تنظيم هذه الور�سة اإىل التنبيه على 
املنا�سبة لتنظيمها لتخرج  الثقافية, والطرق  الفعاليات  اأهمية 

باأجمل �سورة, وحتقق الفائدة للم�ساركني فيها.
هو  الور�سة  مو�سوع  اختيار  من  الهدف  "اإن  العولقي:  يقول 
ن�سر ثقافة الفعاليات يف دولة الإمارات العربية املتحدة, حيث 
اإنها ثقافة حديثة يف جمتمعنا, والدولة - من خالل ما تنظمه 
ا�ست�سافة ملعر�ص  فعاليات كثرية وما هي مقبلة عليه من  من 
املخت�ص  لتوفري  ال�سابة  امل��واه��ب  �سقل  اإىل  حتتاج  اإك�سبو- 

واملدير الناجح للفعاليات".
ت�سمنت الور�سة حماور عّدة من بينها املفاهيم 
واأهّم  �سناعتها,  واأهمية  للفعاليات,  الأ�سا�سية 
املهارات واأف�سلها يف التخطيط والإعداد الفّعال 
العمل,  وفرق  اللجان  ت�سكيل  وكيفية  للفعاليات, 
وكيف نحدد ميزانية الفعالية, وما اأ�سرار التقليل 

من م�ساريفها.
ومن الالفت يف هذه الور�سة ح�سور متدربتني 
الور�سة,  يف  �ساركتا  حيث  الهمم,  اأ�سحاب  من 
الإ���س��ارة  لغة  يف  متخ�س�سة  مرتجمة  وق��ام��ت 
يت�سنى  حتى  وذل��ك  لهما.  املعلومات  بتو�سيل 
من  النوع  ه��ذا  من  ال�ستفادة  الهمم  لأ�سحاب 
الور�ص الذي يخدم وي�ساهم يف جودة الفعاليات 

بدءًا من الفكرة اإىل التخطيط والتنفيذ والتقييم.
وقد اأثنى املتدربون على الور�سة واملعلومات املقدمة 
و�سكروا  املتميز,  امل��درب  اأداء  على  اأثنوا  كما  فيها, 

للمركز تنظيمه مثل هذه الدورات والور�ص النافعة.
ويف ختام الور�سة تقدم الدكتور حممد كامل مدير 
حممد  الدكتور  للم�ست�سار  اجلزيل  بال�سكر  املركز 
هذه  بتقدمي  وتطوعه  املتميز  اأدائ���ه  على  العولقي 
م املدرَب والفريق امل�سارك من جمموعة  الور�سة, وكرَّ

ع ال�سهادات على امل�ساركني. م�ساهد الدولية, كما وزَّ

تخريج املتدربنيجانب من احل�سور

العولقي اأثناء الور�سة

تنظيم الفعاليات 
ثقافة حديثة يف 
جمتمعنا، ونحن 
بحاجة ل�شقل 
املواهب ال�شابة 

لتوفري املخت�شني 
واملديرين 

الناجحني لإدارة 
الفعاليات
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ا�شتقب��ل مركز جمعة املاج��د للثقافة والرتاث وفدين من طالب اجلامعة القا�شمي��ة بال�شارقة، �شمت الزيارة الأوىل 
27 طالب��ًا، و�شم��ت الزي��ارة الثاني��ة 19 طالبة، وذل��ك يوَمي الثنني والثالث��اء 13و14 نوفم��ر 2017. وكان الوفدان 
برفق��ة اأ.د ال�شاع��ر لعبيدي بوعبداهلل. وينتمي الطالب اإىل 26 بلدًا هي: اإثيوبيا، الأردن، اأفغان�شتان، اأوغندا، اإيران، 
بوركينافا�شو، البو�شنة والهر�شك، تنزانيا، تايالند، تركيا، �شوريا، ال�شنغال، ال�شومال، غانا، غينيا بي�شاو، الفلبني، كوت 

ديفوار، كو�شوفو، مايل، م�شر، مقدونيا، موريتانيا، النيجر، نيجرييا، الهند، اليمن.
تهدف الزيارة اإىل التعرف على مركز جمعة املاجد وما حتويه 
مكتبته من نفائ�ص املخطوطات ونوادر املطبوعات, بالإ�سافة اإىل 
املخطوطات,  حتقيق  جمال  يف  للباحثني  يقدمها  التي  اخلدمات 

كما تهدف حل�سور ور�سة حول املخطوطات وحتقيقها. 
بداأت الزيارة بعر�ص تقدميي ا�ستمل على ن�ساأة املركز وتطوره 
خالل ربع قرن من الزمان, ثم حتدث با�سل حممد رئي�ص �سعبة 
الناحية  من  باملخطوطات  وعنايته  املركز  اهتمام  عن  الإع��الم 
املادية التي ت�سمل التعقيم واحلفظ واملعاجلة والرتميم والتخزين 
ت�سمل جمع  التي  املعنوية  والناحية  املنا�سبة,  البيئية  الظروف  يف 
�سور املخطوطات من مكتبات العامل ومعاجلتها فنيًّا وفهر�ستها, 
الدورات  وتنظيم  بها,  املتعلقة  الباحثني  ا�ستف�سارات  على  والرد 

وور�ص العمل يف حتقيق املخطوطات.
املخطوطات,  حتقيق  �سوابط  ع��ن  احل��دي��ث  ج��رى  ذل��ك  بعد 
الطالب  �ساهد  كما  مراعاتها.  من  للمحقق  بد  ل  التي  والأم��ور 
عددًا من املخطوطات التي ُطلب منهم التعرف عليها وعلى تاريخ 
ن�سخها, وجرى عر�ص الأدوات واملراجع التي يحتاج اإليها املحقق 
اإىل  ن�سبته  من  والتاأكد  وج��وده  ومكان  املخطوط  عنوان  ملعرفة 

موؤلفه.
ثم زار الطالب بعد ذلك معر�ص )م�سرية العطاء( الذي ي�سم 
عددًا من املقتنيات والنوادر, وزاروا اأي�سًا ق�سم املكتبات اخلا�سة, 

واملعمل الرقمي.
على  للمركز  بال�سكر  لعبيدي  اأ.د  تقدم  اجل��ول��ة  ختام  ويف 
على  الط��الع  للطالب  اأتاحت  التي  والفر�سة  ال�ستقبال  ح�سن 
على  املركز  و�سكرهم  املقتنيات,  ون��وادر  واملكتبات  املخطوطات 

هذه الزيارة واهتمامهم بالتوا�سل الثقايف املتميز.
"مركز  بعنوان  املركز  اإىل  ق�سيدة  لعبيدي  اأ.د  اأه��دى  وق��د 
املجد" ت�سم 24 بيتًا على البحر الكامل, �سكر فيها جمعة املاجد 
مركز  املركز  ه��ذا  يف  واملخطوطات  للكتب  وجمعه  جهوده  على 

املجد. والق�سيدة من�سورة يف اآخر هذا العدد من املجلة.

زيارة الطالبات زيارة الطالب

بهدف التعرف على المخطوطات وتحقيقها
طلبة الجامعة القاسمية يزورون المركز ويحضرون 

ورشة في المخطوطات

جانب من العر�ص
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�شارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف الطاولة امل�شتديرة التي نظمتها هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة بالتعاون 
م��ع متح��ف فكتوريا واألرت، وموؤ�ش�شة بريي اخلريي��ة، والتي اأقيمت يوم الأربعاء 25 اأكتوب��ر 2017م يف فندق باب الق�شر 

باأبوظبي.
�سيخة  الأ���س��ت��اذة  قدمتها  عمل  ب��ورق��ة  امل��رك��ز  م�ساركة  متثلت 
املطريي, رئي�ص ق�سم الثقافة الوطنية بعنوان )جهود مركز جمعة 
موؤ�س�ص  عن  موجزة  نبذة  فيها  تناولت  ال��رتاث(,  حفظ  يف  املاجد 
والتعليم  الثقافة  جم��ال  يف  وج��ه��وده  املاجد  جمعة  ال�سيد  املركز 
للثقافة  امل��اج��د  والأع��م��ال اخل��ريي��ة, وحت��دث��ت ع��ن م��رك��ز جمعة 
حول  حديثها  تركز  ثم  ومقتنياته.  واأق�سامه,  وتاأ�سي�سه,  وال��رتاث, 
والكتب,  وال��وث��ائ��ق  املخطوطات,  جمع  يف  ودوره  امل��رك��ز  اأع��م��ال 
اإىل  تطرقت  ذلك  بعد  الثقافية.  الأوعية  من  وغريها  والدوريات, 
وترميم,  معاجلة  اأعمال  من  بها  يتعلق  وما  امل��ادي  احلفظ  طرق 
التي  واخلدمات  والت�سنيف,  والفهر�سة  الرقمي,  احلفظ  وط��رق 
لينتهي  ال��ع��امل,  اأن��ح��اء  جميع  يف  واملكتبات  للم�ستخدمني  تقدم 
احلديث حول الروؤية امل�ستقبلية وما ي�سعى املركز اإىل حتقيقه من 

اخلدمات.
)ReACH( و�سارك يف ح�سور الطاولة امل�ستديرة مل�سروع ريت�ص
للم�سروع كل  الأ�سا�سي  الفريق  املوؤ�س�سات, وقد مثل  عدد كبري من 
لندن, وموؤ�س�سة بريي اخلريية يف  واألربت يف  من: متحف فكتوريا 
يف  بريغامون  ملتحف  التابع  فورديرا�سيات�سي�ص  ومتحف  مو�سكو, 

احلكومي  هريميتاج  ومتحف  اأمل��ان��ي��ا, 
اللوفر,  ومتحف  بطر�سربغ,  �سان  يف 
احلفظ  لتكنولوجيا  فاكتوم  وموؤ�س�سة 
الرقمي يف مدريد, ومعهد يال للحفاظ 
على الرتاث الثقايف يف الوليات املتحدة 

الأمريكية.
واأم�����ا امل��ت��ح��دث��ون  امل�����س��ارك��ون يف 
الطاولة فمن عدة موؤ�س�سات هي: مركز 
بدبي,  وال��رتاث  للثقافة  املاجد  جمعة 
ووكالة  الأردن,  يف  ال��ريم��وك  وجامعة 
الثقافة  ودائ���رة  الفرن�سية,  املتاحف 
و�سف  وم�سروع  اأبوظبي,  يف  وال�سياحة 

م�سر, واملوؤ�س�سة العربية لل�سورة يف بريوت, وم�سروع زماين التابع 
 )iconem( جلامعة كيب تاون يف جنوب اإفريقيا, وم�سروع اإيكومن

.)Rekrei( يف باري�ص, وم�سروع ريكري
واأما ال�سيوف فكانوا من: املركز الإقليمي حلفظ الرتاث الثقايف 
يف الوطن العربي )اإيكروم-ال�سارقة(, ودائرة الثقافة وال�سياحة يف 

اأبوظبي, ومتحف اللوفر.

2017 )ReACH برنامج )ريت�س
متحف  يقودها  عاملية  مبادرة  الثقايف  وال��رتاث  الفن  ا�ستن�ساخ 
فيكتوريا واألربت يف �سراكة مع موؤ�س�سة بريي اخلريية, وقد اأطلقت 
وي�ستك�سف  2017م.  مايو  يف  اليون�سكو  مقر  يف  باري�ص  يف  ر�سميًّا 
برنامج ريت�ص- من خالل �سل�سلة من املناق�سات التي تدور يف خم�ص 
ورو�سيا  املتحدة  الوليات  يف  عامة  ومنا�سبات  م�ستديرة  ط��اولت 
واأبوظبي وال�سني واململكة املتحدة- كيفية اإعادة التفكري يف نهجنا 
اإنتاج  اأج��ل  من  والع�سرين,  احل��ادي  القرن  �سياق  يف  ونحن  معًا, 

وتخزين ون�سر وا�ستن�ساخ امل�سنفات الفنية والرتاثية.
ويهدف الربنامج اإىل تبادل اخلربات وت�سليط ال�سوء على اأف�سل 
املمار�سات من جميع اأنحاء العامل فيما يتعلق باإنتاج وتخزين ون�سر 
املناق�سات  ال�ستفادة من  اإىل  يهدف  واملادية, كما  الرقمية  الن�سخ 
التي جمعت من الطاولت امل�ستديرة لو�سع م�سروع اتفاقية جديدة 
ب�ساأن َدْور املتاحف واملنظمات الأخرى يف ا�ستن�ساخ الأعمال الفنية 

والرتاث الثقايف.
ياأتي هذا امل�سروع يف هذا التوقيت نظرًا ل�سرعة املتغريات التي 
وا�سحة  طريق  خريطة  وجود  وعدم  الرقمية  التكنولوجيا  تقدمها 
للتعامل مع ذلك, كما يتزامن الربنامج مع الذكرى ال�سنوية ال�مائة 
واخلم�سني لتفاقية هرني كول لعام 1867م, ب�ساأن الرتويج لعمليات 

اإعادة اإنتاج امل�سنفات الفنية على ال�سعيد العاملي.
والتخزين,  املنتج,  هي:  اأ�سا�سية  ق�سايا  ثالث  امل�سروع  ويعالج 
والن�سر, بحيث تراعي التقنية الأف�سل يف عمليات ال�ستن�ساخ, مبا 
الأ�سلية,  من  امل�ستن�سخة  امل��واد  متييز  اإىل  وي��وؤدي  احلقوق,  يكفل 
وي�سمن التخزين الرقمي على املدى الطويل, ويتيح امل�ساركة عرب 

اأف�سل املن�سات الرقمية العاملية.

امل�ساركون يف الطاولة امل�ستديرة

الطاولة المستديرة لمشروع استنساخ الفن والتراث الثقافي 
2017 " ReACH ريتش "

مبادرة عاملية 
يقودها متحف 

فيكتوريا واألرت 
ملناق�شة حتديات 

اإنتاج وتخزين 
ون�شر املعلومات 
واإعادة اإنتاج 

الرتاث الثقايف 



17

مشاركات خارجية

�ش��ارك املرك��ز يف جل�شة خمتر البتكار الت��ي نظمتها الإدارة 
العام��ة لالإقام��ة و�ش��وؤون الأجان��ب، وعق��دت ي��وم اخلمي�س 19 
اأكتوب��ر 2017 يف فن��دق فور�شي��زون جم��ريا. وح�شره��ا العميد 
ط��الل ال�شنقيط��ي، م�شاعد املدي��ر العام لقط��اع املنافذ اجلوية. 
وه��ذه اجلل�ش��ة مب��ادرة ريادي��ة ل�شناع��ة امل�شتقب��ل ته��دف اإىل 
تعزيز �شيا�شات التح�شني والتطوير، ويجري من خاللها مناق�شة 
الأف��كار والتحديات لو�شع خط��ط م�شتقبلية تهدف اإىل حت�شني 
اخلدم��ة. وق��د مثل��ت املركز يف ه��ذه اجلل�ش��ة الأ�شت��اذة �شيخة 

املطريي، رئي�س ق�شم الثقافة الوطنية.

نظ��م مرك��ز جمعة املاج��د للثقاف��ة وال��رتاث ور�ش��ة لالأطف��ال بعنوان 
)الكتاب��ة الإبداعي��ة( بالتعاون م��ع مركز اجلليلة لثقاف��ة الطفل بدبي. 
اأقيم��ت الور�ش��ة ي��وم الأح��د 24 دي�شم��ر 2017 م �شم��ن برنام��ج خمي��م 
ال�شت��اء الذي تنظمه مكتبة مركز اجلليلة يف الفرتة من17- 28 دي�شمر. 
وح�شرها جمموعتان من الأطفال ترتاوح اأعمارهم من 6 اإىل 10 �شنوات.

مبنا�شب��ة الحتف��الت باليوم الوطن��ي نظم املرك��ز بالتعاون 
م��ع ثانوية التكنولوجيا التطبيقي��ة واملدر�شة الفنية بدبي يوم 
الثن��ني 13 نوفم��ر 2017 حما�شرة بعن��وان "الهوية الوطنية 
وح��ب الوط��ن"، قدمته��ا الأ�شتاذة �شيخ��ة املط��ريي رئي�س ق�شم 

الثقافة الوطنية باملركز، وح�شرها اأكرث من 50 طالبا.

بني  التعاون  توثيق  اإىل  امل�ساركة  ه��ذه  خ��الل  من  املركز  ويهدف 
الوطنية,  الهوية  وتعزيز  ال��دول��ة,  وموؤ�س�سات  الثقافية  املوؤ�س�سات 
بالإ�سافة اإىل ال�ستفادة من الأفكار التي ُتطرح يف مثل هذه اجلل�سات, 
الوطنية  الهوية  اآليات وطرق جديدة يف طرح ق�سايا  البحث عن  مثل 
من اأجل زيادة الوعي لدى املوظفني يف الإدارة العامة لالإقامة و�سوؤون 

الأجانب واملتعاملني اأي�سًا.

تهدف الور�سة اإىل دعم املواهب الأدبية عند الأطفال, وت�سجيعهم على 
القراءة والكتابة.

الوطنية  الثقافة  ق�سم  رئي�ص  املطريي,  �سيخة  الأ�ستاذة  الور�سة  قدمت 
من  الق�سة  مكونات  اأه��م  عن  باحلديث  بداأتها  املاجد,  جمعة  مركز  يف 
�سخ�سيات وزمان ومكان واأحداث, و�سرحت باأ�سلوب مب�سط هذه املكونات, 
ي�ستخرجوا منها هذه  ثم  بكتابة ق�س�ص,   يقوموا  اأن  الأطفال  وطلبت من 
املكونات ليكون تطبيقًا عمليًّا ي�ساعدهم على الفهم. وتناولت اأي�سًا مو�سوع 

الإثارة واجلذب يف اأحداث الق�سة, وحماولة التفكري بطريقة اإبداعية, من 
اأجل  جذب امل�ستمع والقارئ ولفت انتباهه للق�سة.

ويف ختام الور�سة �سارك الأطفال بعر�ص ق�س�سهم التي كتبوها خالل 
الور�سة على زمالئهم, فكان منهم من قراأ ق�سته ارجتاًل, ومنهم من كتبها 

وقراأها من الورقة.
تعزيز  اإىل  ي�سعى  الطفل  لثقافة  اجلليلة  مركز  اأن  ذك��ره  يجدر  ومم��ا 
للم�ستقبل,  وطموحهم  اإبداعهم  واحت�سان  الأطفال  لدى  الثقافية  احلياة 

اإبداعية  بيئة  ويوفر 
اآم�����ن�����ة ل���الأط���ف���ال 
ويقدم  وع��ائ��الت��ه��م, 
وحما�سرات  دورات 
واأن�������س���ط���ة خ��ا���س��ة 

بالأطفال.

يف  وتطبيقاتها  الحت��اد  من  امل�ستفادة  ال��درو���ص  عن  املطريي  حتدثت 
اأفعال تتج�سد فيها هويتنا الوطنية  اإىل  حياتنا, وكيفية حتويل حب الوطن 
من  امل�ستفادة  الدرو�ص  ومن  متثيل.  اأف�سل  الإم���ارات  دول��ة  منثل  وجتعلنا 
الحتاد كيفية جمع النا�ص لتحقيق هدف واحد على الرغم من اختالفهم. 
مواقع  يف  خ�سو�سًا  و�سبطها  النف�ص  على  وال�سيطرة  الت�سامح  واأهمية 

التوا�سل الجتماعي التي اأ�سبحت متثل منربًا ي�سيء الكثريون ا�ستخدامه.
كما دعت اإىل حمل اأمانة الحتاد ليبقى الوطن �ساخمًا عزيزًا.

املحا�سرة  ورافق 
معر�ص عر�ست فيه 
قدميًا  احلياة  �سور 
يف دول��ة الإم���ارات, 
وا���س��ت��م��ل��ت ال�����س��ور 
ع���ل���ى ج����ان����ب م��ن 
احل���ي���اة ال��ب��ح��ري��ة, 
والألعاب  والتعليم, 

ال�سعبية, وغريها.

�سيخة املطريي اأثناء املحا�سرة

جانب من املعر�ص

جانب من الور�سة

مختبر االبتكار

ورشة الكتابة اإلبداعية في مركز الجليلة

الهوية الوطنية وحب الوطن

جانب من اجلل�سة
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مشاركات خارجية

يف يوم الأربعاء 18 اأكتوبر 2017 قدمت الأ�شتاذة �شيخة املطريي، رئي�س ق�شم الثقافة الوطنية 
حما�ش��رة بعن��وان )اأهمي��ة املكتب��ة املدر�شي��ة(، وذل��ك يف مدر�ش��ة املع��ارف اخلا�شة بدب��ي �شمن 
احتفالت املدر�شة بيوم املكتبة املدر�شية، ح�شرها عدد من طالب وطالبات ال�شف احلادي ع�شر.

حت��ت رعاي��ة وح�شور الأ�شتاذ الدكتور حميد جم��ول النعيمي، مدير جامعة ال�شارقة، �شارك املرك��ز يف الندوة الرتبوية التي 
اأقيم��ت حت��ت عنوان )ِقيم زايد وروؤيته الرتبوية(، وذلك احتف��اًل مبئوية ال�شيخ زايد، طيب اهلل ثراه، واعتبار عام 2018 عام 
زاي��د، ونظمته��ا يوم الثالثاء 21 نوفمر 2017 كلي��ة الآداب والعلوم الإن�شانية والجتماعية، ق�ش��م الرتبية بجامعة ال�شارقة، 

بالتعاون مع املركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج العربية، واأقيمت يف مقر الكلية.

وحمتوياتها  املدر�سية  باملكتبة  الطالب  توعية  اإىل  املحا�سرة  تهدف 
املقتنيات  تطوير  على  والعمل  منها,  ال���س��ت��ف��ادة  وكيفية  واأهميتها 

واخلدمات فيها.
حتدثت املطريي عن اأهمية املكتبة, وكيفية زيادة التفاعل بني الطالب 

واملكتبة, ودور املكتبة يف خدمة البحث العلمي الدرا�سي والثقايف.
التعامل مع  التي يواجهها الطالب يف  ثم جرى حوار حول امل�سكالت 
املكتبة املدر�سية, مثل مواكبة املكتبة ومقتنياتها للتطورات التكنولوجية 
بالقراءة,  املتعلقة  الق�سايا  بع�ص  مناق�سة  جرى  كما  التوا�سل.  و�سرعة 

واقرتاح بع�ص الأن�سطة والطرق التي ميكن اأن ت�سجع على القراءة.
�سيخة  بتكرمي  باملدر�سة  الإداري��ة  الهيئة  قامت  املحا�سرة  ختام  ويف 
جتاه  الثقايف  الوعي  ن�سر  يف  وتعاونها  املتميز,  اأدائ��ه��ا  على  املطريي 

املطريي,  �سيخة  الأ���س��ت��اذة  قدمتها  ب��ورق��ة  امل��رك��ز  م�ساركة  متثلت 
�سعر  يف  الرتبوية  )القيم  عنوان  حتت  الوطنية,  الثقافة  ق�سم  رئي�ص 
ال�سيخ زايد(, حتدثت فيها عن القيم املبا�سرة وغري املبا�سرة التي كان 
يت�سمنها �سعر ال�سيخ زايد, طيب اهلل ثراه, وذكرت عددًا من الدرا�سات 
وال�سوتي  الأدبي  بالتحليل  وتناولته  زايد,  ال�سيخ  �سعر  على  قامت  التي 
والبالغي والعرو�سي والجتماعي, وتناولت مالمح �سعر ال�سيخ زايد مع 
الرتكيز على املالمح الرتبوية, وختمت حديثها بنماذج من الأبيات التي 

ت�سمنت القيم الرتبوية.
و�سارك يف الندوة اأي�سا كل من د. موزة غبا�ص, رئي�ص رواق عو�سة بنت 
ح�سني الثقايف, و د. عي�سى احلمادي, مدير املركز الرتبوي للغة العربية 

املكتبات وحث الطالب 
على ال�ستفادة منها.

ومن اجلدير بالذكر 
دوليًّا  �سهرًا  هناك  اأن 
امل��در���س��ي��ة  للمكتبات 
عن  للم�سوؤولني  يتيح 
يف  املدر�سية  املكتبات 

جميع اأنحاء العامل اختيار يوم اأو اأ�سبوع اأو �سهر كامل يف اأكتوبر من كل 
عام لالحتفال باأهمية املكتبات املدر�سية. وكان مو�سوع العام 2017 هو 

)ربط املجتمعات والثقافات(. 

الأ�سرة  منظمة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  البح,  عبيد  وجمال  اخلليج,  لدول 
للثقافة  دبي  بهيئة  الن�سر  اإدارة  مدير  املعمري,  فهد  والأ�ستاذ  العربية, 

والفنون, وال�ساعر حممود نور, مدير عام جمل�ص العوي�ص الثقايف.
ال�سيخ زايد يف تطوير  نقا�سها: فكر  التي جرى  الأخرى  ومن املحاور 
�سعادة  على  وانعكا�ساتها  زايد  لل�سيخ  الرتبوية  واملاآثر  والتعليم,  الرتبية 
ال�سيخ  وعبقرية  زايد,  ال�سيخ  فكر  يف  والأ�سرة  امل��راأة  وق�سايا  املجتمع, 

زايد.
ويف نهاية الندوة قام مدير اجلامعة ي�ساحبه الأ�ستاذ الدكتور ح�سني 
العثمان والدكتورة ب�سرى اأحمد العكاي�سي, رئي�ص ق�سم الرتبية بالكلية, 

بتكرمي امل�ساركني يف الندوة.

النعيمي يكرم املركز

محاضرة أهمية المكتبات

نـدوة " قيم زايد ورؤيته التربوية "

امل�ساركون يف الندوة
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الظاهري يت�سلم التكرمي

تكريم وإهداء

كرمت اجلامعة القا�شمية مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث مل�شاركته معها يف الحتفال باليوم الوطني 46 ، وذلك 
يف حفل خا�س اأقيم يف مقر اجلامعة يوم الأربعاء 6 دي�شمر 2017.

ت�سلم التكرمي نيابة عن املركز الأ�ستاذ اأنور الظاهري, رئي�ص 
�سعبة العالقات العامة.

وكان املركز قد �سارك اجلامعة يف الحتفال الذي اأقامته يف 
24 نوفمرب 2017 وح�سره ال�سيخ ماجد بن �سلطان القا�سمي, 
مدير دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى بال�سارقة والدكت��ور ر�ساد 
اجلامع��ة,  مدي��ر  ون��واب  القا�سمية,  اجلامعة  مدي��ر  �سامل, 
وعمداء الكليات, ومديرو الإدارات, وموظف��و اجلامع��ة, وذلك 
من خالل معر�ص ي�سور احلياة قدميًا يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة, من نواح عديدة كاحلياة البحرية, والتعليم, وغريها.

تهدف الزيارة اإىل التعرف اإىل مكتبة املركز واأق�سامه ومقتنياته من 
املطبوعات واملخطوطات, كما تهدف اإىل مد ج�سور التعاون الثقايف بني 

دولة الإمارات العربية املتحدة وجمهورية كازاخ�ستان.
اطلع  حيث  املطالعة,  وقاعة  الباحثني  خدمات  بق�سم  الزيارة  ب��داأت 
الوفد على اإ�سدارات املركز, ثم توجه اإىل خزانة املخطوطات, و�ساهد 
والتي   , فيها  حُتفظ  التي  اخلا�سة  والعلب  املخطوطات  حفظ  طريقة 
ق�سم  اإىل  الوفد  توجه  وبعدها  للمركز,  التابع  الرتميم  معمل  يف  ُت�سنع 
التي  واملوؤلفني  العلماء  مكتبات  من  عدد  على  واطلع  اخلا�سة,  املكتبات 
الثقافة  ق�سم  يف  الزيارة  وختمت  الرقمي.  املعمل  وزار  املركز,  يقتنيها 

الوطنية, حيث اأبدى الوفد ده�سته حينما اطلع على �سور الإمارات قدميًا 
وال�سور احلديثة التي تو�سح التطور الذي و�سلت اإليه البالد.

وقد اأهدى الوفد ملكتبة املركز جمموعة من الكتب منها كتاب )نزار 
العظيم(,  احلرير  طريق  )على  وكتاب  كازاخ�ستان(,  موؤ�س�ص  باييف 
لكازاخ�ستان, ومنوذجًا  امل�سورة  الكتب  وكتاب )البدو(, وجمموعة من 
للخيمة التي ي�سكنها البدو يف كازاخ�ستان, والتي تعد جزءًا من تراثهم 

وتقاليدهم.
وقد �سكر املركز للوفد زيارته واإهداءهم, واأهدى اإليهم جمموعة من 

اإ�سدارات املركز لتكون جزءًا من مكتبتهم الوطنية.

 الجامعة القاسمية تكرم 
مركز جمعة الماجد

الوفد يطلع على الدوريات القدمية يف ق�سم الثقافة الوطنية �سيخة املطريي تت�سلم الإهداء من مديرة املكتبة الأكادميية الوطنية يف كازاخ�ستان

زار املرك��َز ي��وم اخلمي�س 28 دي�شم��ر 2017م وفٌد من املكتبة الأكاديية الوطنية يف اأ�شتان��ا، عا�شمة جمهورية كازاخ�شتان. 
يرتاأ���س الوفد الدكت��ورة مونالباييفا اأموتكان داونبيكوفنا، مدي��رة املكتبة وع�شو اللجنة الوطنية للمرك��ز الإقليمي لليون�شكو 

والإي�ش�شكو. وقد متت الزيارة بالتن�شيق مع جمل�س �شيدات اأعمال الإمارات.

وفد من المكتبة األكاديمية الوطنية في كازاخستان



20

د. فتحي ملكاوي, املدير الإقليمي للمعهد العاملي للفكر الإ�سالمي, 
مكتب الأردن 2017-10-21

ال�سيد �سبري الندوي, باحث يف العلوم الرتبوية من الهند 
2017-10-25

زيارات

بري�سيال اأبريو, من �سركة �سال�ص لال�ست�سارات اخلا�سة 
بالت�سميم 2017-10-8

اإميان النقبي, طالبة ماج�ستري يف جامعة ال�سارقة 
2017-10-8

 و�سام مرحبا, ورغدة يو�سف, من قناة بي بي �سي 
2017-10-11

 د.�سناء البياتي, من جامعة ماملور يف ال�سويد, 
يرافقها ابنها م. ح�سن 2017-10-14

 الكاتب عمرو منري دهب 
2017-10-21

 خالد ال�سباعي, من دار احلديث الكتانية, وعبد العزيز القا�سمي, 
من مركز الأندل�ص, من املغرب 2017-10-18
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زيارات

وفد طالبي من جامعة مولنا اآزاد يف الهند برئا�سة حممد �سريف 
2017-11-5

 د.�سامي دي جو�سه, وال�سيدة ليزيل غراي, 
من �سركة باركر لنجهام 2017-11-20

 عثمان الأ�سياط اأحمد, من �سحيفة اليوم التايل ال�سودانية, 
واأدم حممد, من ال�سوؤون الإ�سالمية بدبي 2017-11-23

 د. يامادا, من اليابان 
2017-12-4

 وفد طالبي من مدر�سة �سلمان الفار�سي بدبي 
2017-11-23

 وفد نادي جمهورية م�سر العربية بدبي 
2017-11-29

 مدر�سة ال�سارقة الدولية يف ال�سارقة 
2017-10-29

 الفنانة الت�سكيلية حنيفة بوفي�ص 
2017-11-4
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زيارات

وفد من جامعة اأنوار العلوم يف خرا�سان باإيران برئا�سة 
الأ�ستاذ عبد الغفار مري هادي, رئي�ص اجلامعة 2017-12-6

د. خالد الر�سيد من الق�سيم, من امل�ساركني يف موؤمتر 
تاريخ العلوم بال�سارقة 2017-12-6

�سعادة فيبول, القن�سل العام الهندي يف دبي , و�سعادة 
فريوز مري�سانت, رئي�ص جمل�ص اإدارة جمموعة بيور جولد 

للمجوهرات 2017-12-10

مارتا اأبريو, وجوين كينو, من �سركة �سال�ص لال�ست�سارات 
اخلا�سة بالت�سميم 2017-12-13

 مانيفيل بال�سوبرامانيام, م�ساعد مدير مركز املعرفة يف 
هيئة كهرباء ومياه دبي 2017-12-27

 د.ن�سر الدين بالقرون, وزوجته د.ليلى �سايب, 
من جامعة الأمري عبد القادر باجلزائر 2017-12-31

 حممد بن كري�سان, من الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية 
وعلم اجلرمية يف �سرطة دبي 2017-12-23

 اأ.د نا�سر �سلمان, وزوجته اأ.د �سعاد �سطحي, 
من جامعة الأمري عبد القادر باجلزائر 2017-12-31
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-------------------------
على  املواقع  من  وغريها  ويكيبيديا,  من  بت�سرف  الأعالم  ترجمات  نقلت  الإنرتنت, مع اإ�سافات من واقع مكتبة املركز.* 

ح�شني القهواجي
ولد ال�ساع���ر والأديب التون�سي 
ح�س���ني القهواجي �سن���ة 1959م, 
وه���و كات���ب ع�سام���ي التكوي���ن, 
عا����ص متفرًغا للكتاب���ة, وا�ستغل 
امل�سرحي���ة  الفرق���ة  يف  �سن���وات 
املحرتف���ة بالق���ريوان يف اأواخ���ر 
ال�سبعيني���ات. كم���ا اأنت���ج برامج 

عدي���دة يف اإذاع���ة )�س���ربة( القريواني���ة عن تاري���خ القريوان 
والت�س���ّوف واأع���الم الإ�س���الح. ول���ه اأعم���ال �سعري���ة ونقدي���ة 

وروايات.
ل���ه يف مكتبة املركز كتاب���ان: اأحفاد �صق���راط و�صلوا قرطاج 

)�صعر(، وليل املقابر)�صعر(. 
تويف يف 2017/10/3 .

اأحمد عبد الرزاق الكبي�شي
ول���د الداعي���ة ال�سع���ودي م���ن 
اأ�س���ل عراقي اأحم���د عبد الرزاق 
الكبي�سي يف كبي�سة يف الأنبار �سنة 
1951م, ودر����ص املراح���ل الأوىل 
التح���ق  ث���م  وبغ���داد,  بالفلوج���ة 
باملدين���ة  الإ�سالمي���ة  باجلامع���ة 

املن���ورة, وتخرج فيها �سنة 1970م,  وح�سل على املاج�ستري من 
الأزه���ر بدرجة امتي���از �سنة 1975م, ثم الدكت���وراه من الأزهر 
�سن���ة 1977م, وقد اأ�سرف عل���ى ر�سالته الأ�ست���اذ الدكتور عبد 
الغن���ي عبد اخلال���ق. وعمل الكبي�س���ي يف كلي���ة ال�سريعة, ق�سم 
الدع���وة بجامعة امللك عبد العزيز �سن���ة 1977م, ثم انتقل اإىل 
كلي���ة ال�سريع���ة بجامع���ة اأم القرى, وعمل يف مرك���ز الدرا�سات 
�ص فيها  الإ�سالمية, و�سغل من�سب ع�س���و الكادر التدري�سي ودَرّ
ج على يديه عدد من  الفق���ه الإ�سالمي لأكرث من 30 �سنة. تخ���َرّ
اأئم���ة احلرم املكي. وكان لُه اهتم���اٌم كبري برتكيا, وقد ُترجمت 
بع�ص كتبه اإىل اللغة الرتكية, وتتلمذ على يديه عدد من العلماء 
يف تركيا, واأ�سرف على عدد من الر�سائل اجلامعية منها ثماين 

ر�سائل يف مكتبة املركز.

موؤلفات���ه يف مكتب���ة املركز:االعتكاف: اأحكام���ه واأهميته يف 
حي���اة امل�صل���م، وامل�صاف���ر وما يخت�ص ب���ه من اأح���كام العبادات: 
درا�ص���ة مقارن���ة مدلل���ة، واملكي���ون وامليقاتي���ون وم���ا يخت����ص 
به���م م���ن اأحكام احل���ج والعم���رة، واأني�ص الفقه���اء يف تعريفات 
االألف���اظ املتداولة بني الفقهاء للقون���وي )حتقيق(، وف�صول 
مهم���ة يف ح�ص���ول املتم���ة لعل���ي الق���اري )حتقي���ق( ، ومنح���ة 
ال�صل���وك يف �صرح حتفة امللوك لب���در الدين العيني )حتقيق(، 
واحلدود واالأحكام لعالء الدين علي بن جمد الدين حممد، 
ال�صه���ر مب�صنف���ك )حتقيق ودرا�صة(، وه���و الكتاب الذي نال 

به ر�صالة الدكتوراه من جامعة االأزهر �صنة 1977م. 
تويف يف 2017/10/7.

علي اأ�شرف دروي�شيان
ول���د عل���ي اأ�س���رف دروي�سيان 
�سنة 1941م يف مدينة كرمان�ساه 
يف عائل���ة كردي���ة م���ن الطبق���ة 
 1966 ع���ام  يف  ب���داأ  العامل���ة. 
درا�سة الأدب الفار�سي يف جامعة 
طه���ران, وبعد النتهاء من درجة 
تعليم���ه  وا�س���ل  البكالوريو����ص 

للح�س���ول على درج���ة املاج�ستري يف علم النف����ص. تراأ�ص جملة 
"جنك هفته" الإيرانية, وُترجمت اأعماله اإىل عدة لغات منها: 
الإجنليزي���ة, والأملاني���ة, والفرن�سي���ة, والأرمني���ة, والفنلندية. 
وح�سل ع���ام 2006 على جائزة )هيلم���ن هاميت( من منظمة 

حقوق الإن�سان لدوره الثقايف وال�سيا�سي.
م���ن اأعمال���ه الأدبي���ة اأ�ساط���ري اإي���ران )30 جمل���دًا(, وهي 
جملدات موجه���ة لالأطفال, وعرو�ص واألع���اب كردية, وعادات 

وتقاليد اأهل كرد�ستان, والقامو�ص الكردي الكرما�ساين.
ل���ه يف مكتب���ة املرك���ز اأربع���ة كت���ب باللغ���ة الفار�صي���ة: �صلول 
18 ، واآب�ص���وران )جمموع���ه دا�صت���ان(، و�صم���د جاودان���ه �ص���د ، 

وفرهنگ اف�صانه هاي مردم ايران . 
تويف يف 2017/10/26م.

أعالم رحلوا .. *
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�شالح دهني

ولد �سالح دهني �سنة 1925م يف درعا ب�سوريا, وتلقى تعليمه 
يف دم�س���ق وتخ���رج يف معه���د الدرا�س���ات ال�سينمائي���ة العالي���ة 
بباري�ص عام 1950, ومعهد الفيلمولوجي )علم الفيلم( بجامعة 
���ا وحمررًا وناقدًا �سينمائيًّا  ال�سورب���ون , وعمل خمرجًا �سينمائيًّ
ورئي�س���ًا لدائرة ال�سينم���ا والت�سوير ب���وزارة الثقاف���ة, ومديرًا 
لإدارة ال�س���وؤون الفني���ة يف املوؤ�س�س���ة العام���ة لل�سينم���ا, ورئي�سًا 
لحت���اد النقاد ال�سينمائي���ني يف �سوري���ا, واأدار مهرجان دم�سق 
ال�سينمائي لع���دة دورات. وهو ع�سو يف جمعية الق�سة والرواية 

باحتاد الكتاب ويف نقابة الفنانني.
له يف مكتبة املركز عدة موؤلفات، منها: االنتقال )ق�ص�ص(، 
ورمب���ا غ���داً )ق�ص����ص(، ودع���وة اإىل ال�صينم���ا، وه���ذه الن�صخة 
موقع���ة اإهداء م���ن املوؤلف بتاريخ 1969م. ول���ه اأي�صاً يف مكتبة 
املرك���ز �صينم���ا .. �صينم���ا، وق�صة ال�صينما : تاري���خ، فن، ثقافة، 
درا�ص���ة،   : العرب���ي  الوط���ن  يف  والتلف���زة  ال�صينم���ا  وق�صاي���ا 
ومل���ح االأر�ص )رواي���ة(، واأ�صوات يف اللي���ل )ف�صول م�صرحية 
واإذاعي���ة(، و16 ق�ص���ة جدي���دة من العامل )ترجم���ة(، واملفت�ص 
الع���ام )ترجمة(، وال�صينما اجلديدة )ترجمة(، وبني فكرين: 
االأث���ر ال�صعب���ي املب���دع يف النتاج الفك���ري، تاألي���ف عبد الكرمي 

جرمانو�ص ؛ اأعده واأ�صرف علي طبعه �صالح دهني.
تويف يف 2017/10/27م.

اإبراهيم خفاجي

ول���د اإبراهي���م بن عبد الرحم���ن بن ح�س���ني خفاجي يف مكة 
املكرمة �سنة 1926م, وهو �ساعر غنائي �سعودي معا�سر يعرف 
باأن���ه كات���ب الن�سيد الوطن���ي ال�سعودي, لق���ب باخلفاجي ن�سبة 
اإىل قبيل���ة خفاجة العربية العدناني���ة امل�سرية القي�سية. ح�سل 
عل���ى العديد م���ن اجلوائز من اأهمها: ميدالي���ة ال�ستحقاق من 
الدرجة الأوىل مع ال���رباءة اخلا�سة بها عام 1405ه� من امللك 
فه���د بن عب���د العزيز تقدي���رًا ل���دوره يف و�سع كلم���ات الن�سيد 
الوطني للمملكة العربية ال�سعودية. غنى له الكثري من الفنانني 
ال�سعودي���ني والع���رب. كان اآخر اإنتاج فني ل���ه اأوبريت )عراي�ص 
اململك���ة( الذي قدم���ه يف عام 1416ه����, بع���د اأن ا�ستغرق �ستة 

اأ�سهر يف كتابته زار فيها جميع مناطق اململكة.
له يف مكتبة املركز كتاب واحد، هو )عراي�ص اململكة(.

تويف يف 2017/11/24م.

حممد مو�شى اآل ن�شر
ال�سي���خ  ه���و 
املق���رئ  الدكت���ور 
حمم���د بن مو�سى 
اب���ن ح�س���ني ب���ن 
ح�س���ن ب���ن اأحمد 
ول���د  ن�س���ر,  اآل 
يف خمي���م بالطة 
�سن���ة  نابل����ص  يف 
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1954م. اأنهى درا�سته الإعدادي���ة والثانوية يف الأردن, وح�سل 
عل���ى البكالوريو����ص �سن���ة 1981 م���ن اجلامع���ة الإ�سالمية, ثم 
املاج�ست���ري م���ن جامعة البنج���اب �سن���ة 1984, والدكتوراه من 

جامعة القراآن باأم درمان �سنة 1997م.
م���ن اأ�سه���ر �سيوخ���ه ال�سي���خ املح���دث حمم���د نا�س���ر الدين 
الألب���اين, رحم���ه اهلل, وال�سي���خ عب���د الفت���اح القا�س���ي, �سيخ 

القراءات, رحمه اهلل. 
ل���ه يف مكتب���ة املرك���ز 13 كتاب���اً منه���ا: اإحت���اف االإل���ف بذك���ر 
الفوائ���د االأل���ف والني���ف م���ن �ص���ورة يو�ص���ف علي���ه ال�ص���الم، 
واختي���ارات االإم���ام اأب���ي عبي���د القا�صم ب���ن �ص���الم ومنهجه يف 
الق���راءة )ر�صالته يف الدكت���وراه(، واالأخطاء الواقعة يف قراءة 
�ص���ورة الفاحت���ة، والرو�ص البا�صم يف رواي���ة �صعبة عن عا�صم، 
والنب���ي �صل���ى اهلل علي���ه و�صل���م يف بيت���ه، وعلى ن�صخ���ة الكتاب 

توقيعه واإهداوؤه ملكتبة املركز.
تويف يف 2017/11/26م.

ح�شني حممد ن�شار
ول�������د الأدي���������ب 
واملرتجم  واملحقق 
ح���������س����ني حم���م���د 
ح���ارة  يف  ن�����س��ار 
كوم بهيج يف مدينة 
اأ����س���ي���وط مب�����س��ر 
1925م,  ����س���ن���ة 
وح�����������س�����ل ع���ل���ى 

لي�سان�ص الآداب مبرتبة ال�سرف الثانية من ق�سم اللغة العربية 
على  وح�سل  1947م.  �سنة  القاهرة  جامعة  يف  الآداب  بكلية 
)ن�ساأة  مو�سوع  عن  1949م  �سنة  الق�سم  نف�ص  من  املاج�ستري 
الدكتوراه من  العربي(. وح�سل على  الأدب  الفنية يف  الكتابة 
نف�ص الق�سم �سنة 1953م عن مو�سوع )املعجم العربي: ن�ساأته 

وتطوره(.
له درا�سات وترجمات كثرية لعدد من اأبرز اأعمال امل�ست�سرقني 
ت�سهد بتمكنه من اللغ���ة الإجنليزية. وانتمى د. ن�سار اإىل عدد 
من الهيئات الثقافية والعلمية, منها اجلمعية اللغوية امل�سرية, 
واجلمعي���ة الأدبي���ة امل�سري���ة, و�سغ���ل من�سب الرئي����ص يف كل 

منهم���ا, كم���ا كان ع�س���وًا يف اجلمعي���ة امل�سرية لن�س���ر املعرفة 
والثقاف���ة العلمية, جلنة الدرا�س���ات الأدبية واللغوية يف املجل�ص 
الأعل���ى للثقاف���ة, ومق���رر املجل����ص القوم���ي ل���الآداب والإعالم 

واحتاد الكتاب, وله الكثري من املوؤلفات والتحقيقات املهمة .  
ل���ه يف مكتب���ة املرك���ز اأك���ر م���ن 140 كتاب���اً، وفيه���ا عدد من 
الكت���ب الت���ي حتمل توقيع���ه واإه���داءه اإىل �صخ�صي���ات علمية، 
ومن اأقدم كتبه يف املركز: ديوان �صراقة البارقي، املن�صور �صنة 

1947م، واملغازي االأوىل وموؤلفوها، املن�صور �صنة 1949م.
تويف يف 29 نوفمرب 2017

مكاوي �شعيد
ول�������د ال���ك���ات���ب 
وال���روائ���ي م��ك��اوي 
القاهرة  يف  �سعيد 
1956م.  ����س���ن���ة 
ب�����داأت رح��ل��ت��ه مع 
ال���ك���ت���اب���ة اأواخ������ر 

ال�سبعينيات حني كان طالبًا بكلية التجارة يف جامعة القاهرة, 
عقب  والف�سيح  العامي  ال�سعر  بكتابة  مهتما  حينذاك  وك��ان 
تاأثره بدواوين �سالح عبد ال�سبور واأحمد عبد املعطي حجازي 
يف  له  ق�سائد  ع��دة  ون�سرت  والفيتوري,  وال�سياب  والبياتي 
دائمة  ن�ساطات  له  كانت  كما  وغريها.  اجلامعة  �سوت  جملة 
�ساعر  لقب  على  ح�سل  حتى  باجلامعة  الثقافية  الندوات  يف 

اجلامعة عام 1979م.
بداأ عقب تخرجه من اجلامعة كتابة الق�سة الق�سرية متاأثرًا 
بيو�سف اإدري�ص وق�س�ص مك�سي���م جوركي وت�سيكوف بالإ�سافة 

اإىل روايات دي�ستويف�سكي وهيمنجواي. 
له يف مكتبة املركز ثالثة كتب هي: فئران ال�صفينة )رواية(، 
وعل���ى ن�صختها توقيع اإه���داء منه موؤرخ بتاريخ 1991/5/20م، 
وه���ي الرواي���ة احلائ���زة عل���ى اجلائ���زة االأوىل يف م�صابقة : د. 
�صع���اد ال�صباح لالإبداع الفكري بني ال�صباب العربي، وتغريدة 
البجع���ة )رواي���ة( وقد ُر�صح���ت جلائزة بوك���ر العربية 2008م، 
وحال���ة رومان�صي���ة )ق�ص����ص ق�ص���رة( ، على ن�صخته���ا توقيع 

اإهداء من املوؤلف.
تويف يف 2 دي�صمرب 2017م.

با�شل حممد
ق�شم العالقات العامة والإعالم
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المجالت األدبية في مصر

من 1954 إلى 1981م

تاأليف: د. عزة بدر.
النا�شر: املجل�س الأعلى للثقافة – القاهرة.

الطبعة الأوىل  2016م.
عدد ال�شفحات: 752. 

اأن  الأدبية, حيث ميكن من خاللها  املجالت  اأهمية  اإىل  املوؤلفة يف مقدمتها  اأ�سارت 
نتعرف على التكوين احلقيقي الأويل والبطيء جلملة الآثار الأدبية التي يتاألف منها الأدب 
�سهر.  بعد  و�سهرًا  اأ�سبوع,  بعد  اأ�سبوعًا  منوه  وظروف  ت�سكله  اأطوار  يف  املعا�سر  العربي 
درا�سة  عن  ف�ساًل  الأدب,  اتخذها  التي  والأمن��اط  والأ�سكال  الأجنا�ص  تتبع  ميكننا  كما 
ال�سخ�سية العامة لها, وعالقتها بروح الع�سر, وتفاعلها مع الأدب العاملي, وك�سفها عن 

املواهب الأدبية اجلديدة ورعايتها لها.
الثقافة  وزارة  عن  ال�سادرة  الر�سمية  املجالت  درا�سة  كتابها  يف  املوؤلفة  اختارت 
والإر�ساد القومي, ثم عن وزارة الثقافة, واملجالت ال�سادرة عن هيئات اأخرى واملجالت 
قد  العام 1954  اأن  التي حددتها  الزمنية  للفرتة  اختيارها  و�سبب  اأفراد.  ال�سادرة عن 
عام  و�سهد  م�سر  يف  وال�سحفية  ال�سيا�سية  احلياة  يف  الليربايل  التيار  هزمية  �سهد 
املعار�سة  ال�سحف  اأي�سًا يف منع  والتي متثلت  1981م �سدور قرارات �سبتمرب 1981م, 

من ال�سدور.
ي�سم الكتاب متهيدًا اأوردت فيه املوؤلفة تعريف 
و�سيا�سات  العامة,  م�سر  واأح��وال  الأدبية,  املجلة 
ويف  الأدبية.  املجالت  على  واأثرها  الثقافة  وزارة 
الباب الأول تناولت جمالت اخلم�سينيات الأدبية, 
ون�ساأتها والق�سايا التي تناولتها, والأ�سكال الأدبية 
الباب  ويف  واأب��واب��ه��ا.  والق�سة(,  ال�سعر   ( فيها 
الباب  يف  ثم  ال�ستينيات,  جمالت  تناولت  الثاين 
نهاية  وحتى  ال�سبعينيات  جمالت  تناولت  الثالث 
فرتة الدرا�سة. واأما الباب الرابع فهو مقارنة بني 
وبني  الأدب��ي��ة  وال�ستينيات  اخلم�سينيات  جم��الت 

من  ومقارنة  ال�سيا�سية,  ال�سلطة  حيث  من  مقارنة  وفيه  الأدبية,  ال�سبعينيات  جمالت 
والدرا�سات  والرتجمة  الإب��داع  )اأ�سكال  الإ�سهامات  حيث  من  ومقارنة  الق�سايا,  حيث 

والرتاجم(.
نبذة من الكتاب : 

"باب عن ذكر االأعالم: وقد انفردت جملة "الهالل" بباب عنوانه: �سخ�سية ال�سهر, 
بداأ يف مار�ص 1980م, قدمت له وخ�س�سته لالأعالم من بناة النه�سة الفكرية والعلمية 
الدرا�سات  ون�سر  بهم,  بالتعريف  الباب  واخت�ص  واأعمالهم,  لذكرهم  تخليدًا  م�سر  يف 
عنهم, فتناول الباب �سخ�سية "العقاد", كما تناول �سخ�سية م�سطفى لطفي املنفلوطي, 

و�سخ�سية م�سطفى �سادق الرافعي, وعزيز اأباظة, واملازين, واآخرين".

األم في الشعر العربي
األم في الشعر اإلماراتي

أم مانع في شعر الدكتور مانع سعيد العتيبة
كتاب جماعي، تن�شيق الدكتور عبد اهلل بن�شر العلوي.

اأو�شطية  النا�شر: املركز الأكاديي للثقافة والدرا�شات املغاربية وال�شرق 
واخلليجية.

الطبعة الأوىل  2016م.
عدد ال�شفحات: 367.

اإن الباعث على تاأليف هذا الكتاب- كما يقول من�سقه- هو اأهمية مو�سوع 
�سعيد  بالدكتور مانع  املن�سق  العربي قدميه وحديثه, وعالقة  ال�سعر  الأم يف 
العتيبة, ورغبته يف موا�ساته لوفاة والدته اأم مانع, اإىل جانب حتليل اأ�سعاره 
املادحة لها يف حياتها اأو الراثية لها بعد وفاتها, مع قراءات يف كتابه )وداعًا 

اأم مانع(.
ا مبا اأُلَِّف يف مو�سوع الأم عرب التاريخ العربي  ا ُمِلمًّ وقد جاء كتابًا جماعيًّ
والإ�سالمي اإىل وقتنا احلا�سر عرب ن�سو�ص �سعرية مادحة وراثية من امل�سرق 

والأندل�ص واملغرب والإمارات. واأما مقالته فهي كالآتي:
�سقاط. خالد  للدكتور  الإ�سالم,  يف  والأمومة  الأم  تكرمي  مالمح  • بع�ص 

املنوين. عادل  للدكتور  القدمي,  العربي  ال�سعر  يف  الأم  • مكانة 
ال�سامي. املالك  عبد  للدكتور  العبا�سي,  الع�سر  من  مرثيات  • ثالث 

ال�سقلي,  حمدي�ص  وابن  الأندل�سي,  هانئ  ابن  الأندل�سي:  ال�سعر  يف  • الأم 
وابن الأبار البلن�سي )مناذج(, للدكتور حممد يا�سني بولبالح.

العربية  الق�سيدة  يف  الأمومة  مفهوم   •
الإله  عبد  للدكتور  واملعا�سرة,  احلديثة 

الربيكي.
• الأم يف ال�سعر املغربي احلديث, للدكتور 

حممد اأديوان.
ف�سيحه  الإم���ارات���ي  ال�سعر  يف  الأم   •
الدكتور  اأ�سعار  الأم يف  ونبطيه, ح�سور 
اهلل  عبد  للدكتور  العتيبة,  �سعيد  مانع 

بن�سر العلوي.
�سعيد  مانع  الدكتور  �سعر  الأم يف  • حمبة 
عبد  للدكتور  دللية,  مقاربة  العتيبة: 

الوهاب الفياليل.
ومرثيات, بحث  مانع: مدحيات  اأم  العتيبة يف  �سعيد  مانع  الدكتور  • اأ�سعار 

يف اآليات البناء ال�سعري, للدكتور ر�سيد كناين.
• �سورة الأم يف �سعر الدكتور مانع �سعيد العتيبة, لالأ�ستاذة نعيمة العامري.

وي�سم الكتاب ملحقًا فيه متابعة درا�سية لف�سول كتاب )وداعًا اأم مانع( 
لعدد من الكتاب والأدباء.

كما يحتوي على مناذج كثرية من ال�سعر الذي قيل يف الأم, ومن ذلك قول 
ال�ساعر كرمي معتوق:

ين�صرُفاأو�صى بك اهلل ما اأو�صت بك ال�صُحُف ثم  بخوٍف  يدنو  وال�صعُر 
بقافية اأمي  يا  واهلل  قلُت  اأ�صُفما  ما  فوق  مقاماً  وكان  اإال 
يحملها حني  حرويف  حقُل  ُيقتطُفيخ�صرُّ  الطيُب  عليه  الأمي  غيٌم 
بها وقلُت  قالوا  مدر�صٌة  تقُفواالأم  لها  �صاحاٌت  املدار�ص  كل 

جديد المكتبة
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التراث التربوي اإلسالمي
ره، وقطوف من  حالة البحث فيه، ولمحات من تطوُّ

نصوِصه ومدارسه

تاأليف: الدكتور فتحي ح�شن ملكاوي.
 – والتوزيع  والن�شر  والأبحاث  للدرا�شات  الإن�شان  معرفة  مركز  النا�شر: 

عّمان.
الطبعة الأوىل  2018م.

عدد ال�شفحات: 599.

هو  والثاين  الإ�سالمي,  الرتبوي  ال��رتاث  �سل�سلة  �سمن  الأول  هو  الكتاب  هذا 
بحثية  م�سروعات  هو  والثالث  الإ�سالمي,  الرتبوي  الرتاث  من  خمتارة  ن�سو�ص 
يف الرتاث الرتبوي الإ�سالمي. وهي �سل�سلة - كما يقول املوؤلف - موجهة لأ�ساتذة 
اأو  اأو الرتبية يف الإ�سالم,  اجلامعات الذين يدر�سون الرتاث الرتبوي الإ�سالمي, 

الفكر الرتبوي الإ�سالمي, اأو تاريخ التعليم يف الإ�سالم.
نبه املوؤلف يف املقدمة اإىل اأن من كتب الرتاث ما يحمل عنوانًا �سريحًا يف الدللة 
على مو�سوعه الرتبوي مثل كتاب اآداب املعلمني, ومنها ما ا�ستملت مو�سوعاته على 
قدر كبري من م�سائل التعليم باملعنى اخلا�ص ولكن عناوينها ل توحي بذلك مثل 

كتاب مقدمة ابن خلدون, اأو الإعالم مبناقب الإ�سالم لأبي احل�سن العامري.
الإ�سالمي,  بالرتاث  الهتمام  الأول هو حركة  الف�سل  �سبعة ف�سول:  والكتاب 
من  الإ�سالمي  الرتبوي  ال��رتاث  وموقع  ال��رتاث,  دار�سي  من  ومن��اذج  وتطورها, 
الرتبوي  ال��رتاث  يف  البحث  حالة  هو  الثاين  والف�سل  الإ�سالمي.  ال��رتاث  جممل 
الإ�سالمي, واجلهود امل�سرتكة لعدد من املوؤ�س�سات الرتبوية الر�سمية, والأطروحات 
الرتاث  جمالت  يف  املوؤلفني  بع�ص  وكتب  الرتبوية,  املجالت  واأبحاث  الأكادميية, 

الثالث هو ن�سو�ص خمتارة  الرتبوي. والف�سل 
اختار  حيث  الإ�سالمي,  ال��رتب��وي  ال��رتاث  من 
تنتمي  كتابًا,  ع�سر  ثالثة  من  ن�سو�سًا  املوؤلف 
اإىل مدار�ص منهجية خمتلفة, واجتاهات فكرية 
واحل��دي��ث,  الفقه,  م��دار���ص  ب��ني  م��ا  متنوعة, 
والفل�سفة,  الكالم,  وعلم  والأدب,  والت�سوف, 
مدار�ص  ال��راب��ع  والف�سل  وال��ط��ب.  وال��ت��اري��خ, 
املوؤلف  فيه  ح  و�سَّ الإ�سالمي,  الرتبوي  ال��رتاث 
م��ف��ه��وم امل��در���س��ة ال��رتب��وي��ة, وك���ان م��ن ه��ذه 
احلديث  ومدر�سة  الفقهية,  املدر�سة  املدار�ص 
ال��رتب��وي��ة, وامل��در���س��ة ال��رتب��وي��ة ال�����س��وف��ي��ة, 

واملدر�سة الكالمية يف الرتبية, واملدر�سة الفل�سفية يف الرتبية, ومدر�سة املوؤرخني 
الرتبوية. وقد بني املوؤلف اأهداف هذه املدار�ص وموؤ�س�ساتها ومراكزها التعليمية, 
ملحات  اخلام�ص  والف�سل  اأعالمها.  من  وعددًا  واأ�ساليبها,  مناهجها  ومناذج من 
من تطور التعليم يف املجتمع الإ�سالمي, من امل�سافهة اإىل التدوين, ومن املذاكرة 
اإىل الت�سنيف, ومن الإلقاء اإىل الإمالء, ومن لغة ال�سليقة اإىل النحو والقواعد, 
الرتبوي  الرتاث  لن�سو�ص  التحليلية  الروؤى  ال�ساد�ص بع�ص  والف�سل   . وغري ذلك 
الإ�سالمي, وفيه مالحظات وحتليالت مهمة, من اأبرزها ثالث خ�سائ�ص للرتاث 
التعامل  ال�سابع منهجية  ال�سعة والتعدد والتنوع. والف�سل  الرتبوي الإ�سالمي هي 
مع الرتاث الرتبوي الإ�سالمي, وفيه معنى التعامل مع الرتاث الرتبوي ومناهجه, 
وتنوع املتعاملني ومناهجهم, واأهداف البحث يف الرتاث, ومبادئ يف تقومي الرتاث 

وقيم منه.
مائة  بعناوين  م�سروحة  ببليوغرافية  قائمة  املوؤلف  و�سع  الكتاب  نهاية  ويف 

وثمانية كتب من الرتاث الرتبوي الإ�سالمي.

جديد المكتبة

مصنفات حائرة 
في أفق التراث العربي المخطوط والمطبوع

عرض، وتحرير نسبة ونقد
تاأليف: الدكتور عبد الرزاق حويزي.

النا�شر: اأروقة للدرا�شات والن�شر – عّمان.
الطبعة الأوىل 1438 ه� - 2017م

عدد ال�شفحات: 324.
بع�ص  "هناك  فيقول:  الكتاب  ه��ذا  وراء  من  الدافع  اإىل  مقدمته  يف  املوؤلف  ي�سري 
بع�ص  على  الوهم  هذا  ودخل  اأ�سحابها,  اإىل  ن�سبتها  وْهٌم يف  الرتاثية حدث  امل�سنفات 
ه عليها بع�ص الباحثني,  املحققني, فرتكوا هذه املوؤلفات من�سوبة اإىل غري اأ�سحابها, ونبَّ
هذا  دور  فاأتى  موؤلفيها,  غري  اإىل  من�سوبة  ن�سرها  متَّ  الرتاثية  امل�سنفات  بع�ص  وهناك 

الكتاب يف ت�سحيح بع�ص هذه الأوهام".
ويقول عن تق�سيم الكتاب: اقت�ست طبيعة الكتاب ومادته العلمية تق�سيمه اإىل بابني: 
امل�سادر  من  الباحث  فتناول  املحققة,  للم�سادر  والآخ��ر  املخطوطة,  للم�سادر  اأولهما 
هي:  املخطوطات  وه��ذه  ف�سول,  خم�سة  على  موزعة  خمطوطات,  خم�ص  املخطوطة 
ونزهة  واحلوا�سر  واملختارات,  واملحا�سرات  والأ�سعار,  احلكايات  وغرر  الأخبار  عيون 
اخلواطر, وقطعة من ديوان �سعر, وريا�ص الألباب وحما�سن الآداب. وتناول من امل�سادر 
اأربعة ف�سول, وهذه امل�سادر هي: املنتخل  اأربعة م�سادر موزعة على  املحققة املطبوعة 

املن�سوب خطاأ للميكايل, وكتاب احلكم والأمثال 
املن�سوب خطاأً اإىل اأبي اأحمد الع�سكري, وجواهر 
البحور ووقائع الأمور وعجائب الدهور, والكتاب 

الرابع والأخري هو خمت�سر عجائب الدنيا.
ي���ع���رف امل���وؤل���ف ب��امل��خ��ط��وط وم��و���س��وع��ه, 
والتعريف  موؤلفه,  واكت�ساف  وقيمته,  ومنهجه, 
وي�سوق  اإليه.  املخطوط  ن�سبة  ويوثق  وبرتاثه,  به 
الأدلة والرباهني حتى ي�سل اإىل املوؤلف احلقيقي 
مل��وؤل��ف  امل��خ��ط��وط  ن�سبة  ينفي  اأو  للمخطوط, 
موؤلف  ع��ن  للبحث  لغريه  ال��ب��اب  وي��رتك  معني, 
ونزهة  )احل��وا���س��ر  خمطوط  يف  ح�سل  مثلما 

اخلواطر(.
وحريٌّ بكل حمقق وبكل من يريد خو�ص غمار التحقيق اأن يطلع على هذا الكتاب؛ ملا 
فيه من الفوائد الغزيرة, والنكات اللطيفة, والتنبيهات. ومن هذه الفوائد: التنبه لوفيات 
اأ�سمائهم, والتنبه ملا يرد من ال�سعر يف املخطوطات  الأعالم, وما يقع من التحريف يف 
مكتوبًا كالنرث, اأو كتابة ما يرد م�سجوعًا على اأنه �سعر, وكتابة البيتني يف بيت واحد دون 
مراعاة  احتواء كل �سطر على عدد معني من التفعيالت, والتنبه اإىل ما يحدث من ك�سر 

يف الأبيات, والت�سرف يف ن�ص املخطوط.
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و�سغل  اجلميلة,  الفنون  علوم  يف  امل�ستغلني  اأبرز  من  يعد 
الثقافة,  بوزارة  اجلميلة  الفنون  مدير  منها:  عديدة  منا�سب 
يف  واملتاحف  لالآثار  العام  واملدير  اجلميلة,  الفنون  ونقيب 
�سورية, واأ�ستاذ حما�سر يف جامعة دم�سق. كما �ساهم بتاأ�سي�ص 
�سورية  يف  عديدة,  ومتاحف  ونقابات  واحتادات  موؤ�س�سات 
والعامل الإ�سالمي, وحا�سر يف اأكرث من ثالثني جامعة عاملية, 
اجلوائز,  من  والعديد  عامليًّا,  و�سامًا  ع�سر  ثالثة  على  وح�سل 
وكرم من قبل جهات حملية وعربية ودولية,  واأُطلق ا�سمه على 

�سارع يف حي ال�سعالن بدم�سق.

له يف مكتبة املركز ع�سرات املوؤلفات والبحوث والر�سائل التي 
 L 'architicture اأ�سرف عليها, فمما ترجم اإىل الفرن�سية: كتاب
 Islamique et ses specificites dans les programmes

L 'Art mod� وكتاب ,L 'Art de l 'islam وكتاب , d 'enseignement

كتاب  الإجنليزية:  وباللغة   .  erne dans les pays Arabes

 The The Great Omayyad Mosque of Damascus, وكتاب 

Islamic architecture and its specificities in teaching cur�

. ricula

موؤلفاته  واأم��ا 
العربية  باللغة 
ف��م��ن اأق��دم��ه��ا 
املدخل   : ك��ت��اب 
ال�سرتاكية  اإىل 
بحث   : العربية 
امل������ب������ادئ  يف 
الأ�����س����ا�����س����ي����ة 
ل���ال����س���رتاك���ي���ة 
العربية. املن�سور 
 ,]1958[ ���س��ن��ة 

وكتاب الفن عرب 
التاريخ املن�سور �سنة ]1960[. ومن اآخرها كتاب ثقافة العروبة 
اأن هناك عددًا من البحوث  والرتاث املن�سور �سنة 2011. كما 
بحثًا  املركز  له  ون�سر  عليها.  اأ�سرف  التي  اجلامعية  والر�سائل 
 1993 �سنة  الثاين  العدد  وال��رتاث, يف  الثقافة  اآف��اق  يف جملة 

بعنوان: فن العمارة بني الأ�سالة وما بعد احلداثة.
تويف رحمه اهلل يف 2017/11/2م.

الدكتورعفيف بهنسي ومكتبته
ولد الدكتور عفيف بهن�شي يف مدينة دم�شق �شنة 1928، ودر�س فيها، وح�شل على اإجازة دار املعلمني وعلى 
الإجازة يف احلقوق ودبلوم العلوم الإدارية من جامعة دم�شق عام 1950، و در�س الفن يف معهد اأندره لوت يف 
باري�س، ودر�س تاريخ الفن يف معهد اللوفر، وح�شل على الدكتوراه يف تاريخ الفن من ال�شوربون �شنة 1964، ثم 

دكتوراه دولة من ال�شوربون عام 1978.

البهن�سي يهدي كتابه اإىل املركز

البهن�سي يهدي كتابه اإىل ب�سري زهدي وي�سكره على موؤازرته لإنتاج هذا الكتاب
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مكتبة البهن�سي ح�سب املو�سوع

الدكتورعفيف بهنسي ومكتبته

مكتبة الدكتور عفيف بهن�شي:
تعترب مكتبة الدكتور عفيف بهن�سي من املكتبات التي ان�سمت 
اأكرث من  اإىل مكتبة املركز, وذلك �سنة 1993م, وفيها  مبكرًا 
الكتب  من  الع�سرات  وفيها  ن�سخة.   2290 يف   , عنوانًا   1850
اإهداءات  حتمل  التي  الكتب  ع�سرات  اإىل  بالإ�سافة  النادرة, 

وتوقيعات من موؤلفيها.
)حمررات  عنوانه  الرتكية  باللغة  كتاب  فيها  كتاب  واأقدم 
�سنة  اولنم�سدر,  طبع  �سنده  مطبعة  يف  طبع  ر�سمية(, 
]1868م[, وكتاب )زبدة ك�سف املمالك وبيان الطرق  1288ه� 
وامل�سالك(, من تاأليف غر�ص الدين خليل بن �ساهني الظاهري؛ 
اعتنى بت�سحيحه بول�ص راوي�ص, وطبع مبطبعة اجلمهورية يف 
باري�ص �سنة 1894م. وكتاب )الن�سائيات( بقلم باحثة البادية 
َمَلك حفني نا�سف, وطبع يف املكتبة التجارية الكربى بالقاهرة 

�سنة 1910م.
واأما مو�سوعات املكتبة فقد كانت الغلبة فيها ملو�سوع الأدب 

الجتماعية  العلوم  مو�سوع  تاله  ثم   ,٪32 ن�سبته  بلغت  الذي 
بن�سبة 21٪, ثم تاله مو�سوع التاريخ واجلغرافيا بن�سبة ٪18, 
ثم مو�سوع الفنون بن�سبة 13٪, ثم باقي املو�سوعات. وبخالف 
البهن�سي  مكتبة  فاإن  باملركز  اخلا�سة  املكتبات  من  الكثري 
تخ�س�سه  بحكم  وذلك  الفنون  كتب  من  كبريًا  عددًا  �سمت 

واهتماماته.

29



30

رحلة المجاجي
عبد الرحمن بن محمد بن الخروب المجاجي، 

)1063 هـ - 1652م(
حتقيق ودرا�س : �شعاد اآل �شيد ال�شيخ.

النا�شر: مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث – دبي.
الطبعة الأوىل 1439 ه� - 2017م.

عدد ال�شفحات : 300 �شفحة. 
املجاجي يف  الرحمن بن حممد بن اخلروب  الكتاب ي�سم رحلة عبد  هذا 
اأداء  بعد  اأر�ص احلجاز  فيها عودته من  �سجل  الطويل,  البحر  بيتًا على   470
فري�سة احلج اإىل جماجة التي تقع �سمال وادي ال�سلف باجلزائر, وقد دامت 

الرحلة اأكرث من �سنة. 
واأ�سل الكتاب ر�سالة جامعية نالت بها الباحثة �سعاد اآل �سيد ال�سيخ درجة 
التاريخ  ق�سم:  الإ�سالمية,  واحل�سارة  الإن�سانية  العلوم  كلية  من  املاج�ستري 

الإ�سالمي بجامعة وهران يف اجلزائر.
و�سبب اختيار هذا املو�سوع- كما تقول الباحثة يف مقدمة الكتاب- الرغبة 
بتاريخ اجلزائر  يتعلق منه  ون�سره, وبخا�سة ما  تراثنا  اإحياء  امل�ساهمة يف  يف 
درا�سة  فكانت  بقلة م�سادرها.  املعروفة  العثماين, وهي احلقبة  العهد  خالل 
وحتقيق خمطوط )رحلة املجاجي( حماولة لإفادة املهتمني بالتاريخ, وبخا�سة 

اأن املخطوط مل يحقق من قبل.
وقد جرى حتقيق الكتاب على ن�سختني فيهما الكثري من الأخطاء النحوية 
والإعرابية والإمالئية, وكثري من الأخطاء يف الوزن, وعدم اللتزام بالتفعيالت 

والقواعد العامة للنظم يف بع�ص الأبيات والقوايف.
الأول منه بعنوان)املجاجي  الف�سل  الذي جاء  الدرا�سة  الكتاب بق�سم  بداأ 
وفيه  العثماين(.  العهد  خ��الل  واحلجازية  العلمية  اجلزائرية  ْح��الت  وال��رِّ
التعريف باملجاجي وع�سره, واأمثلة من الرحالت العلمية, واحلجازية النرثية 

والنظمية, وما كان ملحونًا اأو ف�سيحًا.

ال��ت��ع��ري��ف  ال���ث���اين ج����اء  ال��ف�����س��ل  ويف 
اأهمية  وذك��ر  النُّ�َسخ,  وو�سف  باملخطوط, 
كما  وم�����س��ادره.  امل��وؤل��ف  ومنهج  ال��رح��ل��ة, 
قامت الباحثة بدرا�سة بالغية للرحلة بينت 
الرحلة  ل�ساحب  العرو�سية  الأخطاء  فيها 
الرتكيب  وبينت  ال��ق��اف��ي��ة,  ع��ن  وخ��روج��ه 
اللغوي واأنواع اجُلمل, والركاكة التي ا�ستمل 

عليها الن�ص.

ومراحلها,  الرحلة  اأق�����س��ام  ذك��رت  ث��م 
وادي  م��ن  ب���دءًا  فيها  ال����واردة  والأم���اك���ن 

فاطمة الزهراء اإىل جماجة.
التي  والأماكن  واأدواره��ا,  احلج  ركائب  ذكر  الدرا�سة  عليه  ا�ستملت  ومما 
التي مر  تنطلق منها, وذكر بع�ص الأعالم الذين لقيهم املجاجي, واملقامات 

بها.

نبذة من الكتاب: 
 من ق�صم الدرا�صة :

اأن املوؤلف كان  " اإن املتتبع للن�سق الفني والأدبي لرحلة املجاجي يظهر له 
عودته  بعد  �ساغها  اأن��ه  يرجح  قد  مما  ق�سيدته,  يف  التن�سيق  غاية  من�سقًا 
تلك  ولأجل  فقط,  الإياب  رحلة  على  فيها  اقت�سر  اأنه  خ�سو�سًا  كاف,  بزمن 
الدقة املتقنة جنده يعرف متى يعلق على اخلرب, ومتى يذكر الق�سة التاريخية 
اأو امل�ساألة الفقهية - مع قلتها - ومع تلك الدقة جتعلنا نعتقد باأن له اطالعًا 
وا�سعًا بالكتب, �سواء اأكانت رحالت اأم غريه من كتب التاريخ وال�سري, وحماولته 
اإخراج ثوب جديد ومتميز من الرحالت تكون مثاًل يقتدى به يف التي�سري لأي 
التي  الأماكن  اأ�سماء  ال�سليم والدقيق يف  باأن يطلع على م�سار الرحلة  م�سافر 
ميرون بها من اأر�ص احلجاز اإىل اأر�ص اجلزائر والعك�ص واملدة الوافية لذلك".

واأما مطلع الق�سيدة فهو:

ن�صقُّ الفيايف َفْدَفداً بعَد َفْدَفٍد                         جبااًل واأوعاراً واأر�صاً َوِطيَّة". 

جديد اإلصدارات 2017 

نبذة عن املحققة: 
�شعاد اآل �شيد ال�شيخ، من اجلزائر

ح�شلت على اللي�شان�س يف التاريخ واحل�شارة الإ�شالمية، من كلية العلوم الإن�شانية واحل�شارة الإ�شالمية، ق�شم التاريخ 
وكان  اإ�شالمية،  وح�شارة  تاريخ  �س  تخ�شُّ الإ�شالمية،  احل�شارة  يف  املاج�شتري  على  ح�شلت  ثم  وهران.  جامعة  الإ�شالمي، 

مو�شوع ر�شالتها )رحلة املجاجي: درا�شة وحتقيق 1063ه�/1652م(.
ت�شغل من�شب اأ�شتاذ م�شاعد رتبة )اأ( بق�شم التاريخ يف كلية العلوم الجتماعية والإن�شانية، بجامعة غرداية.

ع�شو خمر اجلنوب اجلزائري للبحث يف التاريخ واحل�شارة الإ�شالمية بجامعة غرداية.
�شاركت يف عدد من امللتقيات العلمية، والندوات واملوؤمترات الدولية، منها الندوة املو�شعة التي ا�شت�شافتها الرباط عام 
2009 حتت عنوان )الرحالة العرب وامل�شلمون: الرحلة العربية يف األف عام(. وموؤمتر )العرب بني البحر وال�شحراء( 

بالدوحة عام 2010.
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لغة أهل السواد في المعاجم العربية
تأصيل وتوصيف

تاأليف: �شفاء �شابر جميد البياتي.
النا�شر: مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث – دبي.

�شل�شلة اآفاق الثقافة والرتاث، الكتاب رقم )8(.
الطبعة الأوىل1439 ه� - 2017م.

عدد ال�شفحات: 164 �شفحة. 
يعد هذا الكتاب الأول من نوعه يف جمع مفردات اللغة ال�سوادية, وقد جاءت فكرته من 
د ذكر "لغة ال�سواد" فيه, فخا�ص  كتاب تهذيب اللغة لالأزهري, حيث ا�ستوقف املوؤلف تردُّ
غمار هذا املو�سوع لأمرين كما يقول يف املقدمة, اأحدهما: الك�سف عن اأ�سل لغة اأغفلت 
متامًا يف اأبحاث اللغات عند القدامى واملُْحدثني عدا تلك الإ�سارات اليتيمة يف بطون كتب 
تتجلى  التي  ال�سمات  من  عددًا  جنباتها  يف  حتت�سن  لغة  اإبراز  والثاين:  واملعاجم,  اللغة 

بو�سوح يف جملة من ظواهرها اللغوية, معجمية كانت اأم �سوتية اأم �سرفية اأم دللية.
اللغوي  ال�����س��واد  م�سطلح  مفهوم  الكتاب  م��ن  الأول  الف�سل  يف  امل��وؤل��ف  ب��ني  وق��د 
وط�سا�سيجه  وُك���َوَره  ال�سواد,  منطقة  وم�ساحة  ح��دود  وبني  واجل��غ��رايف,  وال�سطالحي 
اأطلقه,  اأول من  اأماكن جتمع القرى ونواحيها. ويف مبحث ن�ساأة هذا امل�سطلح ذكر  اأي 

ى. واأ�سباب الت�سمية, ونظائر امل�سطلح يف ال�سم وامل�سمَّ
ويف  وديانتهم.  وتاريخهم,  واأ�سولهم,  ال�سواد  اأهل  املوؤلف  بحث  الثاين  الف�سل  ويف 
كما  والدللية.  وال�سرفية,  وال�سوتية,  اللغوية,  الظواهر  ال�سواد حتدث عن  لغة  مبحث 

ذكر ال�سواهد ال�سعرية والنرثية.
ثم اأورد يف الف�سل الثالث مفردات ال�سواد ومعاملها ومعاجلتها, وامل�سادر التي اعتمد 
اإليها املعجميون ملعرفة مفردات لغة  عليها يف جمع تلك املفردات, واملعايري التي ا�ستند 

اأهل ال�سواد. 
والتحقيق(.  التاأ�سيل  ميزان  ال�سواد يف  )مفردات  بعنوان  جاء  الذي  الرابع  الف�سل 
ق�سمه املوؤلف اإىل اأربعة مباحث: ما رّده املعجميون اإىل اأ�سول دخيلة, وما ردوه اإىل اأ�سول 

مل  وم��ا  متعددة,  اأ�سول  اإىل  ردوه  وم��ا  جمهولة, 
يردوه اإىل اأ�سول معينة.

ال��ذي  للمعجم  خ�س�سه  اخلام�ص  الف�سل 
ج  وخ��رَّ وف�سرها,  ال�سوادية,  امل��ف��ردات  فيه  ذك��ر 

�سواهدها, ورتبها هجائيًّا.
ال��ف��رز  ب��ع��د  ال�����س��وادي��ة  امل���ف���ردات  وح�سيلة 
وثالثون مفردة  املكرر ثالث  والتمحي�ص وحذف 
وع�سرين  اثنني  من  امل��وؤل��ف  ا�ستخرجها  لغوية, 

موؤلَّفًا.
نبذة من الكتاب: 

ال�سواد  اأه��ل  اأ���س��ول  ع��ن  احل��دي��َث  "يعرتي 
واخللط  والُعجمة  العروبة  ب��ني  فيها  الأق���وال  ل��رتدد  والتعقيد؛  الغمو�ص  م��ن  الكثرُي 
ال�سواد  اأر�ص  على  وتعاقبها  الأع��راق  وتعدد  الأجنا�ص  تداخل  ب�سبب  ذلك  ولعلَّ  بينهما, 

عرب التاريخ.
وقد اختلف الباحثون يف الأ�سل الذي انحدر منه اأهل ال�سواد, فنجد اأن اأكرث العلماء 
النَبط  اخلليل:"  ق��ال  النبط,  منزل  العراقني  بني  البطائح  اأو  ال�سواد  اأن  على  وا  ن�سُّ

وا به لأنهم اأول من ا�ستنبط الأر�ص".  والنبيط: كاحَلَب�ص واحلبي�ص يف التقدير, و�ُسمُّ
ومن اأبواب املعجم:

"]ر ج ل[ – تراجيل
قال اخلليل: الرتاجيل: الَكَرْف�ص بلغة العجم, وهو �سوادي من ُبقول الب�ساتني.

]ج ز ر[ – جزير
قال اخلليل: اجلزير بلغة ال�سواد: رجٌل يختاره اأهل القرية ملا ينوبهم من نفقات من 

ينزل بهم من قبل ال�سلطان, قال :
اإذا ما راأونا قلَّ�صوا من مهابٍة                وي�صعى علينا بالطعام جزيُرها

وقال ابن دريد: اجلزير: لغة يتكلم بها عرب ال�سواد يقولون: هذا جزير القرية, اأي 
ُمها, ولي�ص بعربي �سحيح". قيِّ

نبذة عن املوؤلف:
اللغة الرتكمانية والعربية، وله معرفة بالرتكية  الأ�شتاذ: �شفاء �شابر جميد البياتي، من كركوك يف العراق، يجيد 

العثمانية واحلديثة.
الع�ربية من جامعة كركوك �شنة 2007م، وعلى املاج�شتري من جامعة املو�شل �شنة  اللغة  البكالوريو�س يف  ح�شل على 

خيل يف كتاب تهذيب اللغة لالأزهريِّ – درا�شة ومعجم . ب والدَّ 2010م وكانت ر�شالته بعنوان : املعرَّ
ن�شر العديد من الأبحاث يف عدد من املجالت منها: 

ب والدخيل يف كتاب تهذيب اللغة - اإح�شاٌء وو�شف- جملة اآداب الرافدين، جامعة املو�شل، العدد66، �شنة2013م . املعرَّ
اجلذر املتكاو�س يف املعجم العربي، جملة جممع اللغة العربية، مبكة املكرمة، العدد الثامن 2015م.

ظاهرة التف�شري بالرتجمة يف املعاجم العربية- تهذيب اللغة لالأزهري منوذًجا.
بريوت،  والفكرية،  الأدبية  الدرا�شات  جيل  جملة  واملفهوم.  امل�شطلح  يف  قراءٌة   – املعجمي  الدر�س  يف  واجلذر  الأ�شل 

العدد2016/19م.
وله قيد الطبع والتحكيم:

ى �شنة 216ه�( - درا�شٌة وجتميٌع. القلب والإبدال: عبد امللك بن ُقَريب الأ�شمعّي )املتوفَّ
اث املفقود. علم جتميع الرتُّ
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امل��ع��روف  ب��ن��اين،  ح��م��دون  ب��ن  حممد  اهلل  عبد  اأب���و  ت��األ��ي��ف: 
باملَُحْوَجب.

درا�شة وحتقيق: الدكتور حاج بنريد.
النا�شر: مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث – دبي.

الطبعة الأوىل1439 ه� - 2017م. 
عدد ال�شفحات: 296 �شفحة. 

على  املحقق  فيه  اعتمد  وقد  م��رة.  لأول  يطبع  الكتاب  هذا 
تلميذ  وهو  التلم�ساين,  ر  املنوِّ بخط  الأوىل  خطيتني,  ن�سختني 
املوؤلف, والثانية ن�سخة قوبلت على الن�سخة الأم اأو على اإحدى 

الن�سخ املنقولة عنها.
الب�سملة,  �سرح  يف  الأول  مطلبني:  اإىل  كتابه  املوؤلف  م  ق�سَّ
جعل  ثم  بها.  الب��ت��داء  يف  ال��وارد  واحلديث  ف�سائلها,  فذكر 
معناها  ع��ن  وحت��دث  الب�سملة,  م��ن  ال��ب��اء  يف  الأول  املق�سد 
املق�سد  ويف  وتطويلها.  بالك�سر  حتريكها  و�سبب  ومتعلقاتها 
و�سبب  وُع��رف��ًا,  لغة  ومعناه  )ا�سم(,  لفظ  عن  حتدث  الثاين 
حذف  وموجب  ولغاته  ومادته  للجاللة,  واإ�سافته  به,  البتداء 
اجلاللة,  ا�سم  عن  حتدث  الثالث  املق�سد  ويف  ا.  خطًّ الأل��ف 
املق�سد  ويف  الأعظم.  ال�سم  وكونه  ومادته,  ته,  َعَلِميَّ وبحث 
و�سيغتهما,  ومعناهما  الرحيم(,  )الرحمن  عن  تكلم  الرابع 
اأبلغ, واإعرابهما وما يتعلق بذلك. وختم املق�سد الأول  واأيهما 

يف جملة الب�سملة.
واأما املطلب الثاين فهو يف �سرح احلمدلة, تكلم يف مقدمته 
عن ف�سائلها, ثم حتدث يف املق�سد الأول عن تعريف احلمد 
املق�سد  يف  احلمد  اأرك��ان  وتناول  وُعرفًا.  لغة  وامل��دح  وال�سكر 
احلمد  بني  التي  �سب  النِّ تناول  الثالث  املق�سد  ويف  ال��ث��اين. 
احلمد.  اأق�سام  ال��راب��ع  املق�سد  يف  وت��ن��اول  وامل���دح.  وال�سكر 
بذلك,  يتعلق  وما  اإعراب احلمد  املطلب ذكر  ويف خامتة هذا 
لفظ  يف  اجلر  ولم  )احلمد(  يف  التعريف  لم  معنى  ذكر  ثم 

اجلاللة )اهلل(, وذكر الأقوال يف جملة احلمدلة.
وقد قام املحقق بعمل درا�سة تناول فيها حياة املوؤلف, وميزه 
عن غريه من العلماء الذين اتفقت اأ�سماوؤهم مع ا�سمه, وذكر 

عليهما,  اعتمد  اللتني  الن�سختني  وو�سف  التحقيق,  منهجه يف 
وحقق عنوان الكتاب.

وق���ام امل��ح��ق��ق اأي�����س��ًا بعمل ع���دد م��ن ال��ف��ه��ار���ص ل��الآي��ات 
الواردة يف  والأحاديث, والأ�سعار والأرجاز, والأعالم, والكتب 

املنت.
نبذة من الكتاب:

باأنه  القول  على  )الرحمن(  تقدمي  ا�ست�سكل  اإنه  ثمَّ   ..."
ى من  ليرتقَّ الإثبات  الأبلغ يف  تاأخري  املهمات  اأنه من  اأبلغ, مع 
باأمور:  واأجيب  نحرير,  وعامل  فيا�ص  جواٌد  نحو:  اإليه,  الأدنى 
ما يدل عليه, وهذا  قّدم  �سابقة  ملا كانت  الدنيا  نعم  اأن  الأول 
مبنيٌّ على عدم اإ�سافة )رحيم( اإىل الدنيا واإ�سافة )رحمن( 
ا به تعاىل ل  اإليها. الثاين:اأنه ملا تنّزل منزلة الَعَلم لكونه خا�سًّ
م على )الرحيم(, لأنه قد يقال لغريه تعاىل كما  ُيقال لغريه ُقدِّ

يقدم املو�سوف على ال�سفة".

الفوائد المسجلة في شرح البسملة والحمدلة 
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