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صالحية
ال�ضاعر  اأن  تنتهي,  بداخلنا  التي  الأ�ضياء  اأن  اأظن  كنت 
�ضيتوقف عن قول ال�ضعر يف عمر ما, واأنه �ضي�ضبح جزءًا من 
اأطالله, ولن يبقى له �ضوى اأن يحظى بفر�ضة اإقناع اأحفاده 
مبا كتب, واأن الفنان �ضياأتي عليه يوم وتت�ضابك اأ�ضابعه بفعل 
الزمن, فلن ي�ضتطيع اأن يفكها لري�ضم, واأن الألوان �ضتتجمد 
اأن  بعروقه,  �ضيختلط  ما  �ضوى  منها  يبقى  ولن  يديه,  على 
– يف�ضد رمبا  اأحيانًا  – وهو كذلك  احلب تنتهي �ضالحيته 
حني تف�ضد فطرتنا, وغري ذلك اأ�ضياء كثرية كنت اأبحث فيها 

عن املكان الذي يو�ضع فيه تاريخ النتهاء.
بقائها,  تاريخ  الأ�ضياء  مننح  من  اأننا  لحقًا  اأدركت  وقد 
وهذا ل ينطبق على كل �ضيء, لكنني هنا اأحتدث عن اجلمال 
لالأ�ضياء  ن�ضمح  اأننا  اأدركت  بيننا,  والفرح  واحلب  والفن 
مدركني  غري  اأو  مدركني  عنها  ونتنازل  بالرحيل,  اجلميلة 
هو  ال�ضرط  ولأن  نور(,  �آخره  �شرط  �أوله  )�للي  حكايات 
نتيجة  هكذا  النور  ياأتي  ال�ضتمرار  على  نقدر  باأننا  الإميان 

طبيعية لكل من هم حولنا.
يف املتواتر من روايات حمبي القراءة قيل: "اأنت تقراأ اإذن 

اأنت موجود". 
تقراأ...  واأنت  اأنك حي  ت�ضعر  فاأنت  اأ�ضابوا يف ذلك,  لقد 
كافة  ا�ضتخدام  يف  م�ضتمر  اأنت  ها  �ضالحيتك...  تنتهي  ل 
اأع�ضائك وحوا�ضك.. األ ترى جلدك الذي يتمدد بفعل دفء 
الكلمة... وينكم�ش بفعل برودة الكلمة؟ الكلمات اأي�ضًا ف�ضول 

�ضنوية.
واإذا عدنا اإىل ال�ضرط والنور فاإننا ندرك اأن القراءة اتفاق 
يف  دخلت  كما  تخرج  لن  اأنك  على  تقراأ  ما  وبني  بينك  يبداأ 
هذا الكتاب, واإن مل يعجبك الكتاب فاإنك �ضتتعلم على الأقل 
كيف تختار ما تقراأ, واأن تكون لك �ضجاعة اإغالقه والبحث 

عن اآخر.
اإىل  لحقًا  تتحول  اأن  ميكن  التي  الفراغات  متالأ  القراءة 
�ضالحية  ترتك  فال  مميتة,  خاليا  اإىل  اأو  �ضارة  فقاعات 

عقلك تنتهي, واحفظها بالقراءة.

�شيخة املطريي
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أيام ثقافية

حتت رعاية وح�شور �شاحبة ال�شمو ال�شيدة حجيجة بنت جيفر اآل �شعيد نظم املركز يف الفرتة من 1 اإىل 4 اإبريل 2018 
حتت  والت�شوير  وال�شينما  والأدب  ال�شعر  �شملت  الثقافية,  والفعاليات  الأن�شطة  من  عددًا  م�شقط  يف  الزبري  بيت  مع  بالتعاون 
عنوان )الأيام الثقافية(, وافتتحتها �شاحبة ال�شمو ال�شيدة حجيجة بنت جيفر اآل �شعيد, وح�شر الفتتاح �شعادة ال�شيد خالد 
بن علي الطنيجي, القائم بالأعمال بالإنابة يف �شفارة دولة الإمارات ب�شلطنة عمان, وعدد من اجلانبني الإماراتي والعماين 
من اإدارة موؤ�ش�شة بيت الزبري, ومركز جمعة املاجد, واملهتمني بال�شاأن الثقايف يف البلدين ال�شقيقني, وذلك يف قاعة بيت النه�شة 

ببيت الزبري مب�شقط.
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صاحبة السمو حجيجة بنت جيفر آل سعيد تفتتح األيام الثقافية
ومركز جمعة الماجد وبيت الزبير ينظمانها

املاجد  جمعة  مركز  با�ضم  كلمة  اإلقاء  الفتتاح  حفل  وت�ضمن 
وكلمة  الوطنية,  الثقافة  ق�ضم  رئي�ش  املطريي,  �ضيخة  قدمتها 
با�ضم موؤ�ض�ضة بيت الزبري, قدمها فهد احل�ضني, مدير املعار�ش 
معر�ش  وه��ي  امل�ضاركة,  املعار�ش  افتتاح  ج��رى  ثم  باملوؤ�ض�ضة, 
ال�ضوئي,  للت�ضوير  ال�ضوئي جلائزة حمدان بن حممد  الت�ضوير 
الفائزة باجلائزة, ومعر�ش  الأعمال  والذي ُعر�ش فيه عدد من 
ال�ضريف,  علي  التوثيقي  الإم��ارات��ي  للم�ضور  لبومبي(  )العودة 
ومعر�ش الإ�ضدارات الإماراتية الذي �ضم عددًا من اإ�ضدارات كل 
من مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث, وندوة الثقافة والعلوم, 
واحتاد كتاب واأدباء الإمارات وموؤ�ض�ضة �ضلطان بن علي العوي�ش, 
جمموعة  من  وه��ي  ُعمان  يف  ْت  �ُضكَّ التي  الإ�ضالمية  النقود  ومعر�ش 
ال�ضيد حممد الكودة, ويف اليوم الثاين اأقيمت اأم�ضية �ضعرية �ضعبية 
وح�ضرها  امل�ضيخي,  حممد  وال�ضاعر  البلو�ضي  زينب  لل�ضاعرة 
عدد من ال�ضعراء وجمهور ال�ضعر, ويف اليوم الثالث اأقيمت حلقة 
نقا�ضية حول الأديب الإماراتي الراحل اأحمد را�ضد ثاين, �ضارك 
عنوان  حملت  عمل  بورقة  املخمري  علي  العماين  ال�ضاعر  فيها 
)احلقيقيون ل يكفون اأبدًا عن العناق(, وقدمت �ضيخة املطريي 
من مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث ورقة بعنوان )ماذا تركت 
الليلة  اأحمد را�ضد ثاين(. و�ضاحب تلك  لنا ؟ قراءة يف موؤلفات 
توزيع كتاب )يوم طار �ضل ال�ضمر كله : حتية حب عمانية لأحمد 

را�ضد ثاين(.
واخُتتمت الأيام الثقافية بليلة �ضينمائية ُعر�ش فيها فيلم )ع�ضل 

مع  الغامن,  جنوم  الإماراتية  وال�ضاعرة  للمخرجة  وغبار(  ومطر 
قراءة نقدية للناقد ال�ضينمائي العماين عبد اهلل خمي�ش.

املوؤ�ض�ضات  بني  الثقافية  للعالقات  توثيقًا  الأي��ام  ه��ذه  وتاأتي 
من  بالغًا  اهتمامًا  لقيت  والتي  وخارجها,  الدولة  داخل  ال�ضقيقة 
الإم��ارات  دولة  �ضفارة  من  وت�ضجيع  مبباركة  الإماراتي  اجلانب 
�ضيف  �ضلطان  حممد  ال�ضفري  ب�ضعادة  ممثلة  عمان  �ضلطنة  يف 
وعناية  اهتمامًا  اأب���دوا  ال��ذي��ن  بال�ضفارة  والعاملني  ال�ضويدي 
باحلدث, كما جاءت هذه الأيام الثقافية بدعم ورعاية من معايل 
ال�ضيد جمعة املاجد, رئي�ش وموؤ�ض�ش مركز جمعة املاجد للثقافة 
الزبري,  حممد  معايل  من  وبرتحيب  بالغ  وباهتمام  وال���رتاث, 

ال�ضاعرة زينب البلو�ضي �ضيخة املطرييال�ضاعر حممد امل�ضيخي

�ضاحبة ال�ضمو ال�ضيدة حجيجة بنت جيفر اآل �ضعيد تفتتح الفعاليات



ا�شتقبل �شعادة جمعة املاجد, رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث, يوم الأحد 6 مايو 2018, وفدًا من موؤ�ش�شة بيت 
الزبري مب�شقط, �شم كالاًّ من فهد احل�شني, اأمني املتحف, ويو�شف الأغربي, من�شق عالقات الزوار.
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جمعة الماجد يستقبل وفداً من بيت الزبير

موؤ�ض�ش موؤ�ض�ضة بيت الزبري مب�ضقط, وم�ضت�ضار جاللة ال�ضلطان 
قابو�ش بن �ضعيد للتخطيط القت�ضادي, وبتعاون مثمر من كافة 
عبد  بن  حممد  الدكتور  راأ�ضهم  وعلى  ال��زب��ري,  ببيت  العاملني 

الكرمي ال�ضحي, مدير عام موؤ�ض�ضة بيت الزبري. 

وق���د لق���ت ه���ذه الأي�����ام ال��ث��ق��اف��ي��ة ا���ض��ت��ح�����ض��ان امل�����ض��ارك��ني 
واحلا�ضرين, الذين اأ�ضادوا بجهود مركز جمعة املاجد وموؤ�ض�ضة 
بيت الزبري يف تفعيل اجلانب الثقايف يف البلدين راجني اأن ت�ضتمر 

الفعاليات بني املوؤ�ض�ضات الثقافية لتعزيز امل�ضهد الثقايف.

أيام ثقافية

هدفت الزيارة اإىل توثيق ُعرى التعاون الثقايف بني املركز 
من  ومقتنياته  املركز  اأن�ضطة  على  والط��الع  الزبري,  وبيت 
الكتب النادرة واملخطوطات الرتاثية والدوريات وغريها من 
املواد الثقافية, والطالع اأي�ضًا على دور املركز يف املحافظة 

على الرتاث املكتوب من خالل معمل الرتميم.
الق�ضايا  م��ن  ع��دد  ح��ول  اللقاء ج��رى احل��دي��ث  وخ��الل 
التاريخية والثقافية التي تربط �ضعادة جمعة املاجد ب�ضلطنة 
ق��دمي��ًا يف  احل��ي��اة  تفا�ضيل  اإىل  احل��دي��ث  وت��ط��رق  ع��م��ان, 
الإمارات وتاريخ الغو�ش وكيف تطورت احلياة, وحتدث الوفد 
عن دور �ضعادة جمعة املاجد يف احلفاظ على الرتاث الإن�ضاين 
والعالقة التي تربطه مبكتبات العامل. ويف نهاية اللقاء اأهدى 
جمعة املاجد لل�ضيفني جمموعة من الكتب والإ�ضدارات و�ضكر 

لبيت الزبري دوره يف اإجناح فعالية )اأيام ثقافية( التي اأقيمت 
يف م�ضقط, و�ضارك فيها عدد من اجلهات الثقافية من دولة 
وندوة  املاجد,  جمعة  مركز  منها  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
وموؤ�ض�ضة  الإم���ارات,  واأدب��اء  كتاب  واحت��اد  والعلوم,  الثقافة 
الت�ضوير  معر�ش  اإىل  بالإ�ضافة  العوي�ش,  علي  بن  �ضلطان 
وقد  ال�ضوئي.  للت�ضوير  حممد  بن  حمدان  جلائزة  ال�ضوئي 
�ضكر الوفد لل�ضيد جمعة املاجد فر�ضة اللقاء واجلهود الكبرية 

التي يبذلها يف �ضبيل حفظ الرتاث.
ثقافية  موؤ�ض�ضة  ال��زب��ري  بيت  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن 
, ُفتحت بوابته اخل�ضبية  مقرها م�ضقط, بداأت مبتحٍف خا�شٍّ
ٌل من قبل  وَّ املزخرفة لرتحب بزواره يف عام 1998م, وهو مُمَ

�ضيه )عائلة الزبري(. موؤ�ضِّ

امل�ضاركون يف الأيام الثقافية

زيارة الوفد اإىل معمل الرتميم جمعة املاجد يلتقي الوفد
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هذا  وح�شرها  املخطوطات,  حتقيق  يف  ال�شابعة  الدورة   2018 اإبريل   15 اإىل   7 من  الفرتة  يف  املركز  نظم 
العام 37 متدربَا ومتدربة من عدد من اجلهات اخلارجية واملحلية منها: وزارة الأوقاف وال�شوؤون الدينية يف 
وجامعة  فل�شطني,  يف  بريزيت  وجامعة  بالريا�س,  الإ�شالمية  �شعود  بن  حممد  الإمام  وجامعة  عمان,  �شلطنة 
العلوم الإ�شالمية يف ماليزيا, والهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف بالعني, ودائرة ال�شوؤون الإ�شالمية 
والعمل اخلريي بدبي, و�شرطة دبي, وكلية الدرا�شات الإ�شالمية والعربية بدبي, ومركز جمعة املاجد للثقافة 

والرتاث.

بمشاركة 37 متدربًا ومتدربة
مركز جمعة الماجد يختتم الدورة السابعة في تحقيق المخطوطات

يهدف املركز من خالل هذه الدورة التي بات ينظمها 
كل �ضنة اإىل التنبيه على اأهمية املخطوطات والعناية بها 
التي غابت يف بطون اخلزائن, كما  ل�ضتخراج كنوزها 
يهدف اإىل اإتاحة الفر�ضة للجمهور املتعط�ش لهذا الفن, 
مبئات  امل��رك��ز  يزخر  حيث  املخطوطات,  حتقيق  ف��ن 
الآلف من املخطوطات التي ل زال الكثري منها يحتاج 

اإىل اخلروج اإىل النور يف عامل املطبوعات.

تناولت الدورة عددًا من املحاور املهمة, فبداأت بلمحة 
تاريخية عن املخطوطات, ثم جرى احلديث عن التحقيق 
وكيفية  والوثيقة,  املخطوط  ب��ني  وال��ف��رق  ومناهجه, 
اإىل  بالإ�ضافة  والرموز,  واحلوا�ضي  الن�ضخ  مع  التعامل 

وال�ضعرية  احلديثية  الن�ضو�ش  تخريج 
والتاريخية.

امل��ت��درب��ون  �ضكر  ال�����دورة  ن��ه��اي��ة  ويف 
املتخ�ض�ضة  الدورة  هذه  تنظيم  للمركز 
باملخطوطات  اللتقاء  لهم  اأتاحت  التي 
وعلمًا  عريقًا  تراثًا  حتمل  التي  القدمية 
كلٌّ  م  ك��رَّ وقد  طويلة.  ل�ضنني  العامل  قاد 
املركز,  مدير  كامل,  الدكتور حممد  من 
امل�ضرف  زغيبة,  بن  الدين  عز  والدكتور 

الذين  املحا�ضرين  الأ���ض��ات��ذَة  ال����دورة,  على  العلمي 
على  ال�ضهادات  بتوزيع  وقاموا  الدورة,  بتقدمي  �ضاركوا 

املتدربني.

قراءة املخطوط

تخريج املتدربني
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د. عبد الكرمي مدلجالأ�ضتاذ �ضهاب اهلل بهادرد. طه نورد. عز الدين بن زغيبة

د. �ضالمة البلويالأ�ضتاذة �ضيخة املطرييد. حمزة املاليباريد. عبد احلكيم الأني�ش

 قائمة المحاضرات التي قدمت خالل الدورة، 
وأسماء المحاضرين:

تقدميعنوان املحا�شرة
د. عز الدين بن زغيبةملحة تاريخية عن �ملخطوط

د. عز الدين بن زغيبة�لتحقيق ومناهجه وو�شع �خلطة وجمع �ملعلومات
د. طه نوربني �ملخطوط و�لوثيقة

�ضهاب اهلل بهادرفهر�شة �ملخطوطات وعالقتها بالتحقيق
د. عبد الكرمي مدلججمع �لن�شخ و�ملقابلة

د. عبد الكرمي مدلج�شبط �لن�ص وتخريج �لن�شو�ص و�لأقو�ل
د. عبد احلكيم الأني�ش�لتعامل مع �حلو��شي و�لرموز و�لت�شويب و�لت�شحيح يف �لن�ص

د. حمزة املاليباريتخريج �لن�شو�ص �حلديثية و�لآثار
د. عز الدين بن زغيبةدر��شة �ملوؤلف و�لن�ص �ملحقق

�ضيخة املطرييحتقيق �لن�شو�ص �ل�شعرية وتخريجها
د. عز الدين بن زغيبةو�شع �لفهار�ص وترتيبها

�ضهاب اهلل بهادرنظر�ت يف كتاب ك�شف �لظنون
د. �ضالمة البلويحتقيق �لن�شو�ص �لتاريخية



مؤتمر دبي للوثائق التاريخية

مركز جمعة الماجد يشارك في 
مؤتمر دبي للوثائق التاريخية

�شارك مركز جمعة للثقافة والرتاث يوم الأربعاء 11 اإبريل 2018 يف موؤمتر دبي للوثائق التاريخية الذي 
اأقيم حتت رعاية معايل ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�شمي, رئي�س جامعة زايد, �شمن فعاليات الدورة الثانية 
ملوؤمتر بحوث الرتاث الإماراتي, الذي تنظمه كلية العلوم الإن�شانية والجتماعية باجلامعة, بالتعاون مع مركز 
دبي,  يف  زايد  جامعة  بحرم  املوؤمترات,  مركز  يف  يومني,  ملدة  وا�شتمر  دبي,  وبلدية  للرتاث  حممد  بن  حمدان 
وح�شره الأ�شتاذ الدكتور ريا�س املهيدب, مدير جامعة زايد, وعبد العزيز حممد ال�شحي, رئي�س مركز الوثائق 

التاريخية لبلدية دبي, وعبد اهلل بن دملوك, الرئي�س التنفيذي ملركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث.
القدمية  دب��ي  لوثائق  مبعر�ش  املركز  م�ضاركة  متثلت 
املحفوظة �ضمن اأر�ضيف الوثائق الربيطانية, وا�ضتملت هذه 
�ضنة  دبي  يف  الكهرباء  �ضركة  اإن�ضاء  اتفاقية  على  الوثائق 
�ضنة 1379ه�-  دبي  الطرق يف  على  ال�ضري  وقانون   ,1950
املالحة  واأن��ظ��م��ة  دب��ي  م��ط��ار  اإن�����ض��اء  ووث��ي��ق��ة  ]1959م[, 

دبي  جتار  جمل�ش  من  اجلمركية  التعرفة  واإق��رار  اجلوية, 
برئا�ضة ال�ضيخ �ضعيد بن مكتوم �ضنة 1357ه� - ]1938م[, 

واتفاقيات المتيازات النفطية �ضنة 1953م, وغريها.
كما نظم املركز ور�ضة تدريبية يف ترميم الوثائق قدمتها 
اليدوي  الرتميم  �ضعبة  رئي�ضة  دخ��وج  ب�ضرى  الأ���ض��ت��اذة 
باملركز, حيث عر�ضت فيها مناذج للمخطوطات والوثائق 
مثل  فيها  توؤثر  اأن  ميكن  التي  الإ�ضابات  وبينت  القدمية, 
الإ�ضابات الفطرية والرطوبة واجلفاف وغري ذلك, وبينت 
دور املركز يف احلفاظ على اآلف الوثائق التي تعود لعدد من 
ومركز  واملوا�ضالت,  الطرق  هيئة  مثل  اجلهات احلكومية 

حمدان بن حممد لإحياء الرتاث, ودائرة الأرا�ضي والأمالك 
وغريها. وتدرب احل�ضور من الطالبات على ترميم الوثائق من 
خالل ا�ضتعمال اأوراق من اجلرائد ومناذج من اأوراق م�ضابة.

م رئي�ُش اجلامعة املركَز بدرع تذكاري ت�ضلمه الأ�ضتاذ  وقد كرَّ
اأي�ضًا  م  وك��رَّ العامة,  العالقات  �ضعبة  رئي�ش  الظاهري,  اأن��ور 
مكتبة  اإىل  واأهدى  تذكاري,  بدرع  املركَز  حمدان  مركز  مديُر 

املركز كتاب )ال�ضيخ زايد: ذكريات واإجنازات(.
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ور�ضة ترميم الوثائق معر�ش الوثائق

اأنور الظاهري يت�ضلم التكرمي



عام زايد

مركز جمعة الماجد يشارك 
جامعة الفالح في عام زايد

�ضمن  امل�����ض��ارك��ة  ه����ذه  ت���اأت���ي 
الأن�������ض���ط���ة وال���ف���ع���ال���ي���ات ال��ت��ي 
بعام  لالحتفاء  املركز  خ�ض�ضها 
تثقيف  اإىل  ي��ه��دف  ال����ذي  زاي����د 
زايد  ال�ضيخ  ب�ضخ�ضية  اجلماهري 
ال��دول��ة,  تاأ�ضي�ش  يف  دوره  واإب���راز 
وتعزيز مكانته يف النفو�ش, واإبراز 
جوانب من �ضخ�ضيته الفذة لتكون 

قدوة للجميع.
لل�ضور  مبعر�ش  املركز  و�ضارك 
ال�ضور  ك�ضفت  حيث  وال��وث��ائ��ق, 

يف  زاي��د  ال�ضيخ  دور  ع��ن  املعرو�ضة 
دعم الدول ال�ضقيقة وال�ضديقة مثل دعمه لليمن يف بناء 
الفل�ضطينية  لل�ضفارة  الأ�ضا�ش  حجر  وو�ضع  م��اأرب,  �ضد 
ودعمه  الفل�ضطيني,  لل�ضعب  الإغاثة  واأعمال  اأبوظبي,  يف 

مليناء اجلرف الأ�ضفر يف املغرب, 
الهند  يف  الأ�ضجار  اآلف  وزراع��ة 
وغريها, بالإ�ضافة اإىل �ضور تبني 
ال�ضخ�ضية  ح��ي��ات��ه  م��ن  ج��وان��ب 
العديد  ومع  ال�ضعب  مع  ولقاءاته 
الوثائق  واأم��ا  ال��دول.  روؤ���ض��اء  من 
زايد  ال�ضيخ  دور  فبينت  املعرو�ضة 
وقيام الحتاد,  الدولة  تاأ�ضي�ش  يف 
دول  حكام  وبني  بينه  واملرا�ضالت 
جمل�ش التعاون اخلليجي وغريها.

م�ضاهمته  للمركز  بلعربي  �ضكر  الفعالية  نهاية  ويف 
املركَز  م  وكرَّ املهم,  احلدث  هذا  مثل  يف  وتعاونه  الفاعلة 
ب�ضهادة �ضكر ت�ضلمها الأ�ضتاذ اأنور الظاهري, مدير �ضعبة 

العالقات العامة باملركز.
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�شارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف فعالية )عام زايد( التي نظمتها جامعة الفالح يوم الأربعاء 9 مايو 
حممد  الإعالمي  وامل�شت�شار  اجلامعة,  رئي�س  بلعربي,  احلفيظ  عبد  الدكتور  وح�شرها  بدبي,  اجلامعة  مقر  يف   2018
القد�شي, واأنور الظاهري, مدير العالقات العامة مبركز جمعة املاجد, واأع�شاء الهيئة التدري�شية باجلامعة, وعدد من 

طلبة املدار�س الأهلية اخلريية.

جانب من معر�ش ال�ضور

اأنور الظاهري يعر�ش وثائق الحتاد



ورش عمل

ورشة )التصميم التفكيري واالبتكار(
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نظ��م مرك��ز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بدبي يوم ال�ش��بت 12 مايو 2018 ور�ش��ة عمل بعنوان )الت�ش��ميم 
��رة يف البتكار  التفك��ريي والبت��كار(, بالتعاون مع جامعة الفالح, قدمتها الأ�ش��تاذة غيداء الروا�ش��دة, املحا�شِ
وريادة الأعمال يف اجلامعة, وح�شرها 35 متدربًا ومتدربة من عدد من اجلهات منها: دائرة ال�شوؤون الإ�شالمية 
والعم��ل اخل��ريي بدبي, ودائرة التعلي��م واملعرف��ة يف اأبوظبي, ودائرة التنمية القت�ش��ادية بدب��ي, ودار زايد 
للثقافة الإ�ش��المية فرع عجمان, و�ش��رطة دبي, و�ش��رطة عجمان, وقرية الأعمال يف دبي, وموؤ�ش�شة حممد بن 
را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة, ووزارة ال�شحة, وكلية الدرا�شات الإ�شالمية والعربية, ونادي �شباب 

اأهلي دبي, ومركز جمعة املاجد, وعدد من طلبة اجلامعات.

غيداء  الأ���ض��ت��اذة  قالت  كما  ال��ور���ض��ة-  ه��ذه  انطلقت  وق��د 
واإميانها  بالبتكار,  الدولة  اهتمام  منطلق  من  ال��روا���ض��دة- 
باأن تطور اأي دولة مرهون بابتكار حلول جديدة, فهو الطريق 
وذكرت  منهم,  ال�ضباب  خ�ضو�ضًا  مواطنيها,  اأمام  للم�ضتقبل 
اأن عام زايد و�ضخ�ضيته الفذة يعطيان منوذجًا عمليًّا معا�ضرًا 
من  �ضربًا  البع�ش  يظنها  كان  التي  احللول  واإيجاد  لالبتكار 
املوا�ضيع  من  التفكريي  الت�ضميم  اأن  اإىل  واأ�ضارت  امل�ضتحيل. 
و�ضروري,  مهم  وه��و  العربي,  الوطن  م�ضتوى  على  اجلديدة 
ال��ق��ط��اع��ات, وع��ل��ى جميع  ك��اف��ة  ومي��ك��ن ال���ض��ت��ف��ادة منه يف 

امل�ضتويات الفردية واجلماعية.
تعريف  مثل  املهمة  املحاور  من  عددًا  الروا�ضدة  تناولت  ثم 
عملية  يف  ودوره  التفكريي  والت�ضميم  واأه��م��ي��ت��ه,  الب��ت��ك��ار 
اأدى البتكار  البتكار, وعر�ضت مناذج واقعية ل�ضركات كربى 

جانب من الور�ضة

تخريج املتدربني واملتدربات

الت�ضميم  لعملية  بتطبيق عملي  الور�ضة  اإىل جناحها, وختمت 
التفكريي �ضارك فيه املتدربون.

العام  املدير  كامل,  حممد  الدكتور  �ضكر  الور�ضة  نهاية  ويف 
للمركز, لالأ�ضتاذة غيداء م�ضاهمتها يف تقدمي الور�ضة, وقدم لها 

�ضهادة �ضكر وتقدير, ثم جرى توزيع ال�ضهادات على املتدربني.

ميكن 
ال�شتفادة 

من الت�شميم 
التفكريي يف كافة 

القطاعات من 
تعليم وتثقيف 
وتوعية, وعلى 

جميع امل�شتويات 
الفردية 

واجلماعية
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ورش عمل

وهدفت الور�ضة اإىل ن�ضر الوعي باأهمية الأر�ضيف على م�ضتوى الفرد 
)الأر�ضيف  وه��و   2018 بعام  اخلا�ش  بال�ضعار  والتعريف  واجلماعة, 
على  وت��اأث��ريه  الأر�ضيف  اأهمية  لبيان  وذل��ك  وت���راث(؛  ذاك��رة  حوكمة 
والأفراد,  وال�ضركات  باملوؤ�ض�ضات  املتعلقة  والقرارات  والأنظمة  القوانني 
يف  ودوره  اجل��وان��ب,  من  العديد  يف  املجتمع  ذاك��رة  حفظ  يف  واأهميته 

املحافظة على الرتاث.
الذي  لالأر�ضيف  العاملي  باليوم  بالتعريف  عثمان  اأحمد  الأ�ضتاذ  بداأ 
عام  ال�ضنوي  م��وؤمت��ره  يف   )ICA  ( لالأر�ضيف  ال��دويل  املجل�ش  اأطلقه 
اليوم  التا�ضع من )يونيو( يومًا عامليًّا لالأر�ضيف, وهو  2007م باخت���يار 
حتت  1948م  ع��ام  لالأر�ضيف  ال��دويل  املجل�ش  فيه  اأُن�ضئ  ال��ذي  نف�ضه 
ثم  )اليون�ضكو(.  والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  رعاية 
وتنتهي  امليالد,  بوثيقة  تبداأ  التي  حياتنا  يف  الوثائق  اأهمية  عن  حتدث 
املئات  بل  الع�ضرات  الوثيقتني  وبني  الوفاة,  �ضهادة  وهي  اأي�ضًا,  بوثيقة 
هذه  ترتيب  على  املحافظة  كيفية  احل�ضور  مع  وا�ضتعر�ش  الوثائق.  من 
ب�ضكل  تطرق  كما  احلاجة,  عند  اإليها  الو�ضول  �ضهولة  اأجل  من  الوثائق 

موجز اإىل املعايري العاملية لالأر�ضفة, وعملية التحول من الأر�ضيف الورقي 
اإىل الأر�ضيف الإلكرتوين واأعمدة نظام الأر�ضفة الإلكرتونية ومميزاتها, 
التلف  من  الأر�ضيف  حلفظ  الالزمة  الحتياطات  اأخذ  ب�ضرورة  منوهًا 

وال�ضياع قبل فوات الأوان.
ق�ضم  رئي�ش  املطريي,  �ضيخة  الأ�ضتاذة  تقدمت  الور�ضة  ختام  ويف 
واأ�ضادت  عثمان,  اأحمد  لالأ�ضتاذ  والتقدير  بال�ضكر  الوطنية,  الثقافة 

بجهده يف تقدمي الور�ضة.

اليوم العالمي لألرشيف
مبنا�شبة اليوم العاملي لالأر�شيف نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بدبي يوم الثنني 11 يونيو 2018 ور�شة عمل بعنوان )الأر�شيف 

حوكمة ذاكرة وتراث(, قدمها الأ�شتاذ اأحمد عثمان اأحمد, ع�شو املجل�س الدويل لالأر�شيف, وح�شرها عدد من املوظفني باملركز.

�ش��ارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف مهرجان ال�ش��ارقة القرائي للطفل يف دورته العا�ش��رة, والذي 
تنظم��ه هيئ��ة ال�ش��ارقة للكتاب يف الفرتة م��ن 18 اإىل 28 اإبريل 2018. جاءت م�ش��اركة املركز �ش��من فعاليات 

الطفل من خالل تقدمي عدد من الور�شات التدريبية لالأطفال وطلبة املدار�س.
باأهمية  الوعي  ن�ضر  اإىل  امل�ضاركة  املركز من خالل هذه  وهدف 
ال�ضعرية لدى الطالب, بالإ�ضافة  الأدب وال�ضعر, وحتفيز املواهب 
اإىل الهتمام بالكتاب والتعريف باملراحل التي مر بها عرب التاريخ.

الوطنية,  الثقافة  ق�ضم  رئي�ش  املطريي,  �ضيخة  الأ�ضتاذة  قدمت 
نكتب  )معًا  عنوان  حتت  اإبريل  من   22 و   21 يومي  الأوىل  الور�ضة 
واأهمية  والن�ضيدة,  الق�ضيدة  بني  الفرق  فيها  تناولت  ق�ضيدة(, 
حتفيز الأذن املو�ضيقية عند الطفل ملعرفة الأوزان ال�ضعرية بطريقة 
الَعرو�ش,  علم  وا�ضع  اأحمد  بن  اخلليل  لق�ضة  وتعر�ضت  مب�ضطة, 
وتناولت اأي�ضًا عامل اخليال ال�ضعري, وكيفية الدخول اإليه. ثم طلبت 
تكرمي  وجرى  ق�ضيدة,  كتابة  يحاولوا  اأن  امل�ضاركني  الأطفال  من 

مهرجان الشارقة القرائي للطفل

الفائز وتكرمي كل امل�ضاركني بهدايا مقدمة من اإدارة املهرجان. 
و 24 من  يومي 23  الثانية  الور�ضة  با�ضل حممد,  الأ�ضتاذ  وقدم 
الكتابة  بداية  فيها  تناول  الكتاب(,  )رحلة  عنوان  حتت  اإب��ري��ل 
والر�ضم على جدران الكهوف واألواح الطني واحلجارة, ثم الكتابة 
على ورق الربدي, واأوراق املخطوطات, و�ضوًل اإىل ع�ضر الطباعة, 
الأ�ضلية  املخطوطات  من  مناذج  وعر�ش  الرقمي.  الكتاب  واأخ��ريًا 
اأدوات  من  بع�ضًا  اأي�ضًا  وعر�ش  كثب,  عن  الطالب  عليها  ليتعرف 
واملحربة  والري�ضة  قدميًا,  ت�ضنع  كانت  التي  الأوراق  مثل  الكتابة 
على  للتعرف  بها  الكتابة  يف  الأط��ف��اَل  واأ���ض��رك  الق�ضب,  واأق��الم 

�ضعوبة الكتابة يف املا�ضي وكيف اأ�ضبحت اليوم �ضهلة ي�ضرية. 

ور�ضة مًعا نكتب ق�ضيدة

ور�ضة رحلة الكتاب

الأ�ضتاذ اأحمد عثمان خالل تقدميه الور�ضة



مشاركون في مؤتمر اللغة العربية يزورون المركز

رئيس مؤسسة الثغرة في غرناطة
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وفود دولية

ومن اأبرز ال�ضخ�ضيات التي زارت املركز الدكتور عبد احلميد مدكور, 
الأمني العام ملجمع اللغة العربية يف القاهرة, والدكتور الطيب البكو�ش, 
الأمني العام لحتاد املغرب العربي, والأ�ضتاذة ب�ضمة ال�ضوداين باحلاج, 
العربي,  املغرب  احتاد  يف  والإعالم  ال�ضيا�ضية  وال�ضوؤون  الديوان  مديرة 
املغرب,  يف  الوطنية  الرتبية  وزارة  من  اخل��ريوين,  حليمة  والدكتورة 
ومن  بغداد,  يف  امل�ضتن�ضرية  اجلامعة  من  العزاوي,  نادية  والدكتورة 
العلوم  كلية  عميد  الكبي,  اإبراهيم  الدكتور  لبنان  يف  العاملية  اجلامعة 
الإدارية, والدكتور وايف حاج ماجد, رئي�ش ق�ضم اللغة العربية, والأ�ضتاذة 

اأ�ضماء مكي, مديرة الت�ضويق يف مركز اجلودة ال�ضاملة بدبي.

هدفت الزيارات اإىل التعرف اإىل دور املركز يف خدمة الرتاث والعلوم 
واملراجع  امل�ضادر  على  الزائرون  اطلع  حيث  العربية,  اللغة  وخ�ضو�ضًا 
املتخ�ض�ضة يف اللغة العربية من الكتب واملخطوطات والدوريات وغريها 
املركز  اأق�ضام  زيارتهم  اإىل  بالإ�ضافة  اأبحاثهم,  يف  منها  لال�ضتفادة 

املتعددة, وبحث اأوجه التعاون الثقايف.
يف  متميز  عمل  من  املركز  يف  راأوه  مبا  الزائرون  ال�ضادة  اأ�ضاد  وقد 
ختام  ويف  خدمته.  يف  جهودهم  فيه  للعاملني  و�ضكروا  ال��رتاث,  خدمة 

الزيارة اأهداهم املركز جمموعة من اإ�ضداراته.

العاملي  )املوؤمتر  يف  امل�ضاركني  اأح��د  وك��ان  الأندل�ضي.  ال��رتاث  على 
اأبوظبي  يف  اأقيم  ال��ذي  والتحديات(  الفر�ش  امل�ضلمة:  لالأقليات 

حت��������ت رع�����اي�����ة 
بن  نهيان  ال�ضيخ 
نهيان,  اآل  مبارك 
وزي����ر ال��ت�����ض��ام��ح, 
ومب�����ض��ارك��ة اأك���ر 
م�ضارك   500 من 
اأك��ر  اإىل  ينتمون 
من 140 دولة غري 
اأع�ضاء يف منظمة 
التعاون الإ�ضالمي.

زار املركَز عدٌد من امل�شاركني يف املوؤمتر الدويل ال�شابع للغة العربية الذي اأقيم يف فندق رو�شة الب�شتان يف دبي, يف الفرتة من 17 اإىل 21 
اإبريل برعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم, نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي, رعاه اهلل, وح�شور ما 

يزيد على 1000 �شخ�شية علمية وباحث من 48 دولة لبحث الق�شايا واملو�شوعات التي تتعلق بواقع اللغة العربية وم�شتقبلها.

بدعوة من �شعادة جمعة املاجد, رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث, زار املركز �شباح اخلمي�س 10 مايو 2018 
عبد ال�شمد رومريو, رئي�س موؤ�ش�شة الثغرة يف غرناطة باإ�شبانيا. وتاأتي هذه الزيارة لبحث جمالت التعاون الثقايف 
ا على الزيارة التي قام بها جمعة املاجد للموؤ�ش�شة يف  بني املركز واملوؤ�ش�شة, وخ�شو�شًا جمال املخطوطات, كما تاأتي رداًّ

�شبتمرب 2014.

د.حليمة اخلريوين د.عبد احلميد مذكور يرافقه مدير املركز 
يف قاعة املطالعة وخدمات الباحثني

البكو�ش وب�ضمة ال�ضوداين خالل زيارة 
خزانة املخطوطات

جرى خالل اللقاء الذي ح�ضره مدير املركز الدكتور حممد كامل 
احلديث عن دور املركز والأعمال التي يقوم بها من اأجل امل�ضاهمة 
على  املركز  ح�ضول  اإىل  اأدت  والتي  املخطوطات,  على  احلفاظ  يف 

جائزة موؤ�ض�ضة العام الثقافية من جامعة الدول العربية.
 وق�����د اأه��������دى ال�������ض���ي���ُف ل�������ض���ع���ادة ج���م���ع���ة امل����اج����د ك��ت��اب 
و�ضكر  اإيزابيل,  لويزا  تاأليف  )Africa versus America(, من 
له جمعة املاجد هذه الزيارة, واأهداه جمموعة من اإ�ضدارات املركز 

وكلية الدرا�ضات الإ�ضالمية والعربية.
فكرية  �ضخ�ضية  روم��ريو  ال�ضمد  عبد  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
اللجنة  وم�ضوؤول عن  بالإي�ضي�ضكو,  وم�ضت�ضار كبري  اإ�ضبانية,  ومدنية 
غرناطة  يف  اأ�ض�ش  وق��د  العربي.  العامل  خ��ارج  باملنظمة  الثقافية 
للحفاظ  الأندل�ضية,  للدرا�ضات  كلية  وهي  الثقافية,  الثغرة  رومريو يهدي كتابًا جلمعة املاجدموؤ�ض�ضة 
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ا�شتقبل �شعادة جمعة املاجد, رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث, يوم الثالثاء 12 يونيو 2018 امل�شري عبد الرحمن 
ملنظمة  العام  الأمني  احلاج,  بخيت  املنان  عطا  و�شعادة  الإ�شالمية,  الدعوة  منظمة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  الذهب,  �شوار  حممد 

الدعوة الإ�شالمية, و�شعادة حمدان حامد حممد, امل�شت�شار الثقايف يف هيئة اآل مكتوم اخلريية.

وفود دولية

للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  رئي�س  املاجد,  جمعة  �شعادة  ا�شتقبل 
العاملية  اإفريقيا  جامعة  وفَد   2018 يونيو   5 الثالثاء  يوم  والرتاث, 
برئا�شة الدكتور كمال حممد, مدير اجلامعة, وح�شور اأبي بكر حممد 
ال�شودان  العامة جلمهورية  القن�شلية  اإبراهيم, نائب القن�شل يف  النور 
الإنتاج  تقانة  كلية  عميد  البيلي,  عثمان  حممد  والدكتور  بدبي, 
املدير  م�شاعد  را�شد,  مريغني  اأ�شامة  والأ�شتاذ  الزراعي,  والت�شنيع 
الثقايف  امل�شت�شار  للتن�شيق واملتابعة الإدارية, والأ�شتاذ حمدان حامد, 

يف هيئة اآل مكتوم اخلريية.

وفد جامعة إفريقيا العالمية

هدفت الزيارة اإىل التعرف اإىل املركز وبحث اآفاق التعاون بينه وبني 
واهتمام اجلامعة. وخالل اللقاء ك�ضف الدكتور كمال عن م�ضاريع اجلامعة التي  اإفريقيا,  دول  املخطوطات من عدد من  مثل جمع  عليها  تعمل 

اجلامعة بتعليم اللغة العربية من خالل معهد اللغة العربية الذي يعترب 
من اأقوى املعاهد يف تعليم اللغة العربية يف املنطقة. وحتدث جمعة املاجد 
اأهمها  من  والتي  اإفريقيا,  يف  بها  يقوم  التي  وامل�ضاريع  املركز  دور  عن 

حفظ املخطوطات يف جمهورية مايل.
وقد رافق الوفَد الأ�ضتاذ اأنور الظاهري, رئي�ش �ضعبة العالقات العامة, 
بجولة بداأت يف ق�ضم املكتبات اخلا�ضة, واملعمل الرقمي, حيث اطلع الوفد 
على طريقة حتويل اأ�ضرطة الكا�ضيت اإىل ملفات رقمية لت�ضهيل حفظها 
وال�ضتفادة منها, بالإ�ضافة اإىل ت�ضوير الكتب والدوريات, ثم زار الوفد 
اإ�ضدارات  على  واطلعوا  املطالعة,  وقاعة  الأ�ضلية,  املخطوطات  خزانة 

املركز وطريقة تقدمي اخلدمات للباحثني.

ال�ضيف عددًا  الودية بحث جمعة املاجد مع  الزيارة  وخالل هذه 
العربية,  ال��دول  يف  التعليم  مو�ضوع  وناق�ش  الثقافية,  الق�ضايا  من 
واللغة العربية وتعليمها لغري الناطقني بها, والعمل اخلريي وكيفية 

تطويره.
وقد اأ�ضاد �ضوار الذهب بالدور الثقايف الكبري الذي يقوم به جمعة 

املاجد يف حفظ الرتاث ودعم العديد من الدول يف اإفريقيا من اأجل 
حماية خمطوطاتها من التلف وال�ضياع, ودعمها يف جمال التعليم. 

املرافق  وللوفد  للم�ضري  املاجد  جمعة  �ضكر  ال��زي��ارة  ختام  ويف 
اأعمال خريية  من  به  يقومون  فيما  التوفيق  لهم  متمنيًا  زيارتهم  له 

واإن�ضانية من خالل منظمة الدعوة الإ�ضالمية.

جمعة املاجد ي�ضتقبل الوفد

الوفد يزور معر�ش م�ضريةالعطاء

جمعة املاجد خالل لقائه بالوفدجمعة املاجد يلتقي �ضوار الذهب



مؤسسات ثقافية

وفد مؤسسة اإلمارات لآلداب

التي  املركز ومرافقه ومقتنياته واخلدمات  اإىل  التعرف  اإىل  الزيارة  وهدفت 
الزيارة  كما هدفت  التعلم.  وم�ضادر  املكتبات  واأمناء  والقراء  للباحثني  يقدمها 
وور�ضات  واملحا�ضرات  وامل�ضابقات  الفعاليات  تنظيم  التعاون يف  اأوجه  اإىل بحث 

العمل التي تدعم وت�ضجع القراءة وتخدم اأمناء املكتبات وم�ضادر التعلم.
الثقافة الوطنية,  الوفد الأ�ضتاذة �ضيخة املطريي, رئي�ضة ق�ضم  وكان يف لقاء 
اأوجه التعاون  والأ�ضتاذ با�ضل حممد, رئي�ش �ضعبة الإعالم, وجرى احلديث عن 
الثقايف, والأن�ضطة التي تنظمها موؤ�ض�ضة الإمارات لالآداب ومركز جمعة املاجد, 

حيث يلتقي الطرفان يف العديد من الأهداف الثقافية.
من  عدد  على  الوفد  اطلع  حيث  اخلا�ضة,  املكتبات  ق�ضم  يف  الزيارة  ب��داأت 
مكتبة  مثل  واأكادميية  واأدبية  علمية  ل�ضخ�ضيات  تعود  التي  اخلا�ضة  املكتبات 
كمال  وال�ضاعر  بو�ضهاب,  حمد  وال�ضاعر  ال�ضيباين,  �ضريف  حممد  ال�ضاعر 
الأوعية  لي�ضاهد عمليات حتويل  الرقمي؛  الوفد املعمل  �ضرابي, وغريها. ثم زار 
الثقافية على اختالف اأنواعها اإىل اأوعية رقمية. وبعد ذلك توجه الوفد اإىل ق�ضم 

املخطوطات, واطلع على مناذج من املخطوطات الأ�ضلية التي يقتنيها املركز.
ويف ختام الزيارة اأثنى الوفد على املركز, و�ضكر ملوؤ�ض�ضه �ضعادة جمعة املاجد 

جهوده, وقالت الأ�ضتاذة رانيا عبد الرحمن: "اإن هذا املركز جنة الباحثني"!

نبذة عن موؤ�ش�شة الإمارات لالآداب:
�ضت عام 2013 مبوجب مر�ضوم �ضاحب   هي موؤ�ض�ضة ثقافية غري ربحية, اأُ�ضِّ
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم, نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء 
حاكم دبي, رعاه اهلل, وتهدف اإىل غر�ش حمبة الآداب يف النفو�ش وتعزيز قيمتها, 
وتركز على ت�ضجيع الأطفال والنا�ضئني على املطالعة, وتتبنى املبادرات والربامج 

التي تعزز مهارات الكتابة الإبداعية والتبادل الثقايف.
الإم��ارات  ط��ريان  مهرجان  اإدارة  على  ل��الآداب  الإم���ارات  موؤ�ض�ضة  وت�ضرف 
لالآداب, الذي يعد اأكرب تظاهرة اأدبية ثقافية يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
 9 – فرباير   28( من  الفرتة  يف  القادمة  دورت��ه  تقام  و�ضوف  العربي,  والعامل 
اإىل  ت�ضعى  التي  املتميزة  املبادرات  العديد من  املوؤ�ض�ضة  وتتبنى  مار�ش( 2019. 
تر�ضيخ قيم الثقافة والتعليم مثل جائزة اأمني املكتبات املدر�ضية ال�ضنوية, واأ�ضبوع 
برامج  اإىل  بالإ�ضافة  الن�ضر,  وموؤمتر  الدويل,  الرتجمة  وموؤمتر  العربية,  اللغة 

التعليم, ونوادي الِكتاب ودورات الكتابة الإبداعية, على مدار العام.

زار املرك��َز ي��وم الثالثاء 15 مايو 2018 وفٌد من موؤ�ش�ش��ة 
الإمارات لالآداب �شم كالاًّ من ال�شيدة اإميان احلمادي, مديرة 
امل�ش��ابقات وم�ش��وؤولة عالق��ات التعليم العربي, والأ�ش��تاذة 

رانيا عبد الرحمن, مديرة برامج الن�شر والتدريب.
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داغ�ضتاين خالل 
لقائه مع مدير 
مكتبة الأ�ضد 

الوطنية

داغ�ضتاين خالل 
لقائه مع الأمني 

العام ملجمع اللغة 
العربية

زيارة إلى مجمع اللغة العربية بدمشق ومكتبة األسد

تهدف الزيارة اإىل تفعيل التفاقيات الثقافية املوقعة بني مركز جمعة 
املاجد ومكتبة الأ�ضد الوطنية, خ�ضو�ضًا ت�ضوير كتبها النادرة وحتويلها 
اإىل ن�ضخ رقمية, بالإ�ضافة اإىل م�ضروع حتويل جميع الأفالم امليكروفيلمية 
فيها اإىل �ضور رقمية؛ لت�ضهيل حفظها والتعامل معها وال�ضتفادة منها, 
�ضبيل  على  املكتبة  اإىل  املركز  �ضري�ضله  خا�ش  جهاز  خالل  من  وذل��ك 

الإعارة مع كل ما يلزم من اأجل ت�ضغيله.
وقد بحث داغ�ضتاين مع الأ�ضتاذ اإياد فايز عددًا من امل�ضاريع الثقافية 
يعمل  م�ضروع  وهو  املهجر,  اأدب  م�ضروع  منها  امل�ضرتك,  الهتمام  ذات 

يف  الأدبية  الكتب  من  طبع  ما  جمع  اإىل  طاحمًا  مدة  منذ  عليه  املركز 
البلدان التي هاجر اإليها الأدباء العرب, ويذكر اأن الأ�ضتاذ اإياد فايز كان 

رئي�ضًا للمركز الثقايف العربي يف الربازيل.
كما زار داغ�ضتاين جممع اللغة العربية, حيث التقى الأ�ضتاذ الدكتور 
الثقايف,  التعاون  اأوج��ه  معه  وبحث  املجمع,  عام  اأم��ني  احل�ضني,  مكي 
الأ�ضتاذ  مكتبة  عن  احلديث  وجرى  النادرة,  الكتب  ت�ضوير  وخ�ضو�ضًا 
املرحوم فخري بك البارودي, والتي قيل اإنها اآلت اإىل مكتبة جممع اللغة 

العربية.

من اليمني رانيا عبد الرحمن ومن الي�ضار اإميان احلمادي

قام الدكتور ب�ش��ام داغ�ش��تاين, رئي�س ق�ش��م احلفظ واملعاجل��ة والرتميم يف مركز جمعة املاج��د للثقافة والرتاث, 
بزيارة ثقافية يوم الأحد 13 مايو 2018 اإىل مكتبة الأ�ش��د, بدم�ش��ق, التقى خاللها الأ�شتاذ اإياد فايز, مر�شد املدير 

العام ملكتبة الأ�شد الوطنية.
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مبنا�ش��بة الي��وم العامل��ي للكتاب وحقوق املوؤلف, وبالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون قدمت الأ�ش��تاذة �ش��يخة املطريي, رئي�س 
ق�ش��م الثقافة الوطنية باملركز, حما�ش��رة حول القراءة يف حياتنا. وذلك يوم الثنني 23 اإبريل 2018 يف مكتبة دبي العامة, فرع 

منطقة هور العنز, وح�شرها 25 طالبة من طالبات ال�شف ال�شاد�س يف مدر�شة اآمنة بنت وهب. 

�شارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم الثنني 16 اإبريل 2018 يف فعالية )ملتقى زايد الكتاب امللهم(, التي نظمتها جمعية 
املعلمني, فرع دبا احل�شن, يف املركز الثقايف يف مدينة دبا احل�شن, وح�شرها عدد من الطالبات واأولياء الأمور واملنت�شبني للجمعية.

مبنا�شبة اليوم العاملي للكتاب قدم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم الثالثاء 24 اإبريل 2018, بالتعاون مع متحف ال�شارقة للخط يف املنطقة 
الرتاثية بال�شارقة, حما�شرًة بعنوان )فن التجليد العربي الإ�شالمي عرب القرون(, وقد ح�شرها جمع من املهتمني وموظفي وموظفات املتحف.

هدفت املحا�ضرة اإىل ن�ضر الوعي باأهمية القراءة واحلث عليها حتى ت�ضبح عادة 
را�ضخة يف اأبناء املجتمع تطبيقًا ملبادرة عام القراءة.

وبداأت املطريي املحا�ضرة باحلديث عن اأهمية القراءة يف حياتنا, ومدى تاأثريها 
نقراأها,  التي  الكتب  وما  فيها,  الت�ضرف  كيفية  جنهل  قد  مواقف  من  به  منر  فيما 
وكيف نختار الكتاب املنا�ضب. كما ركزت على دور القراءة يف تعزيز الثقة يف نفو�ضنا.

الطالبات  قامت  نهايتها  ويف  املحا�ضرة,  خالل  وح��وار  م�ضاركة  للطالبات  وكان 
معينًا  مو�ضوعًا  الطالبة  تختار  حيث  اجلمهور,  اأم��ام  التحدث  على  عملي  بتطبيق 

ل��ل��ح��دي��ث ع���ن���ه, ف��ي��م��ا ي�����ض��ارك 
اإب������داء امل��الح��ظ��ات  اجل��م��ي��ع يف 
الواردة  واملعلومات  الأداء  وتقييم 
يف حديث الطالبة ؛ وذلك لقيا�ش 
مدى تاأثري القراءة فينا, وفائدتها 

العائدة علينا . 

�ضيخة  الأ���ض��ت��اذة  الفعالية  ه���ذه  يف  امل��رك��ز  مثلت 
املطريي, رئي�ش ق�ضم الثقافة الوطنية, وذلك من خالل 

عر�ش جتربتها حول مو�ضوع القراءة.
وحتدثت املطريي عن اأثر القراءة يف ال�ضلوك, وكيف 
واأكر  واأكر هدوءًا,  تقباًل لالآخر,  اأكر  القراءة  جتعلنا 
ال�ضغار  للقراء  الن�ضائح  من  عددًا  وجهت  كما  ن�ضجًا, 

ال��ك��ت��اب امل��ن��ا���ض��ب, وحت��دث��ت عن  ح��ول كيفية اخ��ت��ي��ار 
جتربتها مع املكتبة.

والم��ت��ن��ان  ال�ضكر  ب��ج��زي��ل  اجلمعية  ت��ق��دم��ت  وق���د 
يف  امل�ضاركة  اإزاء  وللمركز  املطريي  �ضيخة  لالأ�ضتاذة 
الرتبوي مبا  بالأداء  املبذولة لالرتقاء  الفعالية واجلهود 

يحقق الأهداف املرجوة.

تاأتي هذه املحا�ضرة مبنا�ضبة اليوم العاملي للكتاب 
لت�ضليط ال�ضوء على فن التجليد الذي كان له دور 
كبري يف املحافظة على الرتاث العربي والإ�ضالمي 
اإ�ضالمية  اإب��راز فنون  املكتوب, كما كان له دور يف 

اأخرى مثل فنون الزخرفة واخلط وغريها.
قدم املحا�ضرة الدكتور ب�ضام داغ�ضتاين, رئي�ش 
وتناول  باملركز,  والرتميم  واملعاجلة  ق�ضم احلفظ 
تاريخية  الأول منها مقدمة  فيها عدة حماور كان 
عن التجليد وتطوره منذ فجر الإ�ضالم اإىل القرن 
الثاين ع�ضر للهجرة, وما طراأ عليه من تطور وفنون 
بعد ات�ضاع رقعة الدولة الإ�ضالمية, وامتزاج �ضعوب 
وا�ضتفادتها من احل�ضارات  رايتها,  خمتلفة حتت 

الثاين قدم داغ�ضتاين  املحور  ال�ضائدة وقتها. ويف 
ا لتجليد خمطوطة مو�ضحًا الأ�ضاليب  تطبيقًا عمليًّ
القدمية املتبعة يف عملية التجليد, واملواد الداخلة 
يف هذه العملية. وختمت املحا�ضرة باملحور الثالث 
الذي عر�ش فيه مناذج لأغلفة خمطوطات عربية 
الع�ضر  حتى  الفاطمي  الع�ضر  م��ن  واإ���ض��الم��ي��ة 
واململوكي  وال�ضلجوقي  بالأيوبي  م��رورًا  العثماين 

والفار�ضي. 
بثينة  الأ���ض��ت��اذة  م��ت  ك��رَّ املحا�ضرة  نهاية  ويف 
الر�ضا�ضي, اأمينة متحف ال�ضارقة للخط, الدكتور 
داغ�ضتاين على م�ضاركته الفاعلة, و�ضلمته �ضهادة 

�ضكر وتقدير من اإدارة متاحف ال�ضارقة.

جانب من املحا�ضرة

محاضرة حول القراءة بمناسبة اليوم العالمي للكتاب 

المركز يشارك جمعية المعلمين في )ملتقى زايد الكتاب الملهم(

بمناسبة اليوم العالمي للكتاب 
مركز جمعة الماجد يقدم )فن التجليد العربي اإلسالمي عبر القرون(

بثينة الر�ضا�ضي تكرم داغ�ضتاين
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إهداء 

إهداءات الكتب
يعم��ل املركز م��ن خالل الإهداء والتبادل على ا�ش��تقبال واإر�ش��ال الكت��ب والأوعية الثقافية بين��ه وبني العديد 
م��ن اجله��ات الثقافية داخل دولة الإمارات العربية املتحدة وخارجه��ا, والهدف من ذلك توفري اأكرب عدد ممكن من 

املراجع وامل�شادر للدار�شني والباحثني ورواد مكتبة املركز.

وق��د اأه���دى امل��رك��ز اإىل ع��دد م��ن اجل��ه��ات داخ���ل ال��دول��ة 
الثقافية والرتاثية يف  اإدارة املهرجانات والربامج  منها: جلنة 
اآل نهيان يف اأبوظبي,  اأبوظبي, ومركز ال�ضيخ حممد بن خالد 

ونادي �ضباب الأهلي يف دبي, وجامعة الإمارات.
واأما اجلهات التي اأهدت اإىل املركز فكان من اأبرزها ما يلي:

الإي�شي�شكو:
اأه��������دى امل��ك��ت��ب 
للمنظمة  الإقليمي 
للرتبية  الإ�ضالمية 
وال��ع��ل��وم وال��ث��ق��اف��ة 
)اإي�������ض���ي�������ض���ك���و( 
جمموعة  بال�ضارقة 
م���ن اإ����ض���دارات���ه���م 
مل��ك��ت��ب��ة امل���رك���ز يف 

لهم. �ضمت  املركز  اإهداء  على  ا  ردًّ وذلك  اإبريل 2018,  �ضهر 
قائمة الإهداء 259 عنوانًا بواقع 277 ن�ضخة.

منظمة  اإط���ار  يف  تعمل  متخ�ض�ضة  منظمة  والإي�ضي�ضكو 
اأن�ضئت  املغربية,  باململكة  الرباط  ومقرها  الإ�ضالمي,  التعاون 

مبوجب القرار ال�ضادر عن موؤمتر القمة الإ�ضالمي الثالث مبكة 
املكرمة يناير 1981, وت�ضم يف ع�ضويتها 52 دولة اإ�ضالمية من 
جمموعة الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�ضالمي, وتعنى 
بتعزيز وتقوية التعاون بني الدول الأع�ضاء يف جمالت الرتبية 

والثقافة والعلوم والت�ضال.

وزارة الثقافة وتنمية املعرفة:
اأهدت وزارة الثقافة وتنمية املعرفة اإىل املركز جمموعة من 

�ضمت  الكتب 
ع��ن��وان��ًا,   79
 2278 ب��واق��ع 
ياأتي  ن�ضخة, 
انطالقًا  ذلك 
م�����ن ح���ر����ش 
على  ال�����وزارة 
اإثراء اجلهات 
وامل��وؤ���ض�����ض��ات 

الثقافية  املجالت  ال��وزارة يف  باإ�ضدارات  الدولة  واملكتبات يف 
والفكرية واملعرفية املتنوعة.

من اإهداءات وزارة الثقافة وتنمية املعرفة
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مكتبة إم بي سي

مكتبة إم بي سي )mbc( تنضم إلى المكتبات الخاصة بالمركز 

ومن حيث توزيع الكتب على املو�ضوعات كان لكتب الأدب 
ثم   ,٪  28 ح��وايل  ن�ضبتها  بلغت  حيث  الأك���رب,  الن�ضيب 
جاءت العلوم الجتماعية يف املرتبة الثانية بن�ضبة 22٪, ثم 
بن�ضبة  التاريخ واجلغرافيا  وكذلك  بن�ضبة ٪18,  الديانات 

18٪, ثم باقي املو�ضوعات.
ويرجع تاأ�ضي�ش هذه املكتبة اإىل ما قبل عام 2002, حينما 
كان مقر جمموعة )mbc( يف لندن, ثم انتقلت املكتبة اإىل 
دولة الإمارات العربية املتحدة لتكون يف خدمة املوظفني. 
والإجنليزية  العربية  باللغة  كتب  على  املكتبة  وحت��ت��وي 
واللغة  وال��ت��اري��خ  الأدب  ف�ضملت  مو�ضوعاتها,  تنوعت 
والعالقات الدولية وال�ضيا�ضية, والكتب الدينية وجمموعة 

من اخلرائط والأطال�ش واملعاجم املهمة, وغريها. 
مدير  حا�ضل,  حممد  العزيز  عبد  ال�ضيد  اق��رتح  وق��د 
ال�ضوؤون الإدارية يف املجموعة, اأن تتربع املجموعة باملكتبة 
فقام  املجموعة,  يف  املكان  بها  �ضاق  حيث  فائدتها  لتعم 
يف  احلكومية  العالقات  م�ضوؤول  حميد,  حممد  الأ�ضتاذ 
املنا�ضب  املكان  عن  بالبحث  باملجموعة,  الإدارية  ال�ضوؤون 
الذي ميكن اأن ي�ضتقبل مكتبة مبثل هذا احلجم حتى وقع 
علم  عندما  خ�ضو�ضًا  املاجد,  جمعة  مركز  على  الختيار 
داخل  للباحثني  الثقافية  خدماته  يوفر  خريي  مركز  اأن��ه 
من  ي�ضتفيد  اأن  ميكن  وبهذا  وخارجها,  الإم���ارات  دول��ة 

املكتبة عدد اأكرب من الباحثني والدار�ضني.
معاجلتها  ثم  الكتب  ه��ذه  ت�ضجيل  على  املركز  ويعمل 
القواعد  ح�ضب  وت�ضنيفها  وفهر�ضتها  فنية  معاجلة 

جاهزة  لتكون  املتبعة 
املركز,   رواد  خلدمة 
و���ض��ُت��ح��ف��ظ امل��ك��ت��ب��ة 
����ض���م���ن امل���ك���ت���ب���ات 
ا�ضم  حت��ت  اخل��ا���ض��ة 
 ,)MBC )م���ك���ت���ب���ة 
حيث ُيبقى املركز على 
كما  اخلا�ضة  املكتبات 
هي , وي�ضميها باأ�ضماء 
اأ�ضحابها اإكرامًا لهم, 

وتخليدًا لذكراهم.

وقد توجه املركز 
ب��ال�����ض��ك��ر اجل��زي��ل 
ملجموعة اإم بي �ضي 
)mbc( الإعالمية 
الإه��داء  على ه��ذا 
ال�����������ذي ي�������ض���ك���ل 
جم���م���وع���ة ق��ي��م��ة 

�ضوف تكون يف متناول الباحثني والدار�ضني, وعلى ثقتهم 
املركز  اإليه  و�ضل  ملا  تعك�ش �ضورة م�ضرفة  التي  املركز  يف 

من متيز يف خدمة الثقافة والعلم.
ومن اجلدير بالذكر اأن املركز ي�ضم العديد من املكتبات 
واأدب��اء, ثم تربعوا  التي جمعها علماء ومفكرون  اخلا�ضة 
ومنهاًل  نربا�ضًا  لتبقى  للمركز؛  اأبناوؤهم  بها  تربع  اأو  بها 
كل  من  العلم  طالب  يق�ضده  املركز  اإن  حيث  للباحثني, 
موؤ�ض�ضات  عدة  قامت  وقد  وخارجها.  الدولة  داخل  مكان 
ه���ارف���ارد،  ج��ام��ع��ة  مثل  خا�ضة  مكتبات  امل��رك��ز  ب��اإه��داء 
�لأ�شرية  �لتنمية  وموؤ�ش�شة  �لوطني،  �ل�شارقة  وم�شرح 
ميت�شوبي�شي  و�شركة  �ضابقًا(,  الظبيانية  املراأة  )جمعية 

�ليابانية, وغريها.

جانب من املكتبة خالل عملية الت�ضجيل

توزيع الكتب ح�ضب املو�ضوع و�ضول املكتبة اإل�ى املركز

اأهدت جمموعة اإم بي �شي )mbc( الإعالمية يوم الأحد 18 مار�س 2018 مكتبة �شخمة اإىل مركز جمعة املاجد 
لتن�شم اإىل ركب املكتبات اخلا�شة, ا�شتملت على 90 طردًا من الكتب التي كانت حمفوظة �شمن مكتبة املجموعة. وقد 

قام املركز بفرزها وفهر�شتها, فبلغت ما يقرب من 2800 عنوان بواقع اأكرث من 7 اآلف ن�شخة.



 وفد ثقايف من مدينة اإيران�ضهر يف اإيران برئا�ضة 
حممد حنيف زائي 2018-5-5

 ال�ضيد ديباك مانوج, وال�ضيد اأجمل �ضامل 
مديران يف فندق ماريوت 2018-5-14

زيارات

ال�ضيد حممد البدراوي, ترافقه اأ�ضرته خالل زيارته 
للمركز لالطالع على مكتبة والده 2018-4-4

جوزفني لوروندو, م�ضوؤولة ال�ضوؤون الثقافية واملكتبة يف 
الرابطة الثقافية الفرن�ضية باأبوظبي 2018-4-3

 زيارة وفد متحف هيل الأمريكي 
2018-4-15

ال�ضيخ حممد اأحمد عبد العزيز, مدير مكتبة العرفان الوقفية يف 
نواك�ضوط مبوريتانيا, واأبواخلري مراياتي, من �ضوريا 2018-4-25

 خما�ش مو�ضايف, مدير معهد التاريخ يف داغ�ضتان 
2018-4-29

 �ضالح الدين ن�ضرت البيطار, املدير العام لفندق ديز اإن 
يف العقبة بالأردن 2018-4-25
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زيارات

 الأ�ضتاذ اأحمد العامر, من وزارة الرتبية والتعليم, 
والأ�ضتاذ عبداهلل املعيبد, باحث يف التاريخ 2018-6-3

ال�ضيد اأوزجر كايا, وال�ضيد مينت �ضان�ضاك, من تركيا 
2018-6-5

الباحثة فرح عبدالهادي, من جامعة كامربج الربيطانية, 
يرافقها والدها 2018-6-24

اأنا�ضتازيا دوجيفا, من �ضوي�ضرا, اأهدت املركز مكتبة خا�ضة 
2018-7-4

 د.نايف الر�ضيد, نائب القن�ضل العام 
يف قن�ضلية ال�ضعودية بدبي 2018-6-26

 د. كمال بو كرزازة, من معهد علم املكتبات والتوثيق 
بجامعة ق�ضنطينة باجلزائر 2018-6-28

 د. حياة مكي, حما�ضرة بجامعة زيان عا�ضور 
يف اجلزائر 2018-6-30

الأ�ضتاذ حممد قا�ضم خان, حما�ضر وباحث يف العلوم 
الإ�ضالمية يف جامعة برلني 2018-6-2
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المدرسة النحوية في المغرب اإلسالمي

خالل القرنين السابع والثامن الهجريين
تاأليف: الدكتور عمار ربيح.

النا�شر: مركز الكتاب الأكادميي – عّمان.
الطبعة الأوىل 2018م.

عدد ال�شفحات: 306 �شفحات.

يثري هذا الكتاب م�ضاألة تخالف ما ا�ضتقر يف الأذهان من اأن النحو 
ويبني حقيقة  اأو م�ضريًّا,  ا  بغداديًّ اأو  ا  كوفيًّ اأو  ا  ب�ضريًّ كونه  يجاوز  لن 
اأن  ا�ضتحق  قد  الإ�ضالمي  املغرب  بالد  النحوي يف  الدر�ش  اأن  مفادها 
يكون مدر�ضة نحوية م�ضتقلة باأعالمها وا�ضطالحاتها واآرائها اجلريئة 

املخالفة يف كثري من الأحيان لآراء نحاة املدار�ش التقليدية.
يقول املوؤلف: "جاءت هذه الدرا�ضة يف ف�ضول ثالثة: خ�ض�ش الف�ضل 
ال�ضابع  القرنني  والأندل�ش خالل  املغرب  الأول ملظاهر احلياة يف بالد 
والثامن الهجريني... وكان يف الف�ضل الثاين حديث مطول عن الأطوار 
التي مر بها النحو يف بالد املغرب, فبداأنا باأوليات الدر�ش النحوي يف 
عن  حتدثنا  ثم  الكمال.  و�ضل  حتى  وارتقائه  تطوره  ثم  البالد,  هذه 
مظاهر الدرا�ضات النحوية قبل القرن ال�ضابع ... ثم تعر�ضنا اإىل اأهم 
حدث يف النحو املغربي, وهو ثورة ابن م�ضاء القرطبي على النحاة يف 
ا دوافعها وغاياتها ومبادئها واملواقف منها قدميًا وحديثًا.  امل�ضرق, فاأََبنَّ
اأفرد لدرا�ضة خ�ضائ�ش املدر�ضة النحوية يف  الثالث قد  وكان الف�ضل 
هذه البالد, فاأثرنا م�ضاألة وجود مدر�ضة نحوية وا�ضتقاللها ثم عر�ضنا 

التي خالفت فيها بقية  اآرائها  لكثري من 
اإذ  ا�ضطالحاتها؛  تناولنا  ثم  النحاة, 
هي  ال�ضطالح  م�ضاألة  اأن  خافيًا  لي�ش 
 ... والفنون  العلوم  متايز  مفاتيح  اأه��م 
ثم عر�ضنا اأثر هذا الجتاه النحوي فيما 
م�ضر  يف  الأقاليم  اأنحاء  من  بعُد  ج��اء 

وال�ضام ...".
منوذج من الكتاب:

عطية:  �ب��ن  عند  �لنحوية  "�مل�شطلحات 
القول مب�ضطلحات  ابن عطية من  اأكر 

نحوية مل توؤلف عند من �ضبقه من النحاة يف تف�ضريه املحرر الوجيز, 
عن  تك�ضف  فاإنها  ال�ضيوع,  من  ن�ضيبها  امل�ضطلحات  هذه  تنل  مل  واإن 
يف  اإليها  يحتاجون  التي  امل�ضطلحات  ابتداع  يف  املغرب  علماء  تفرد 

�ضناعتهم, وهذه بع�ش م�ضطلحاته:
- حرف النف�ضال: �ضمى ابن عطية )اإما( يف نحو )جاءين اإما زيد 

واإما عمرو( حرف انف�ضال. ولي�ش من النحاة من قال به غريه.
يف  والخت�ضا�ش  ال�ضتحقاق  لم  عطية  اب��ن  �ضمى  احل��ظ:  لم   -
عمل  تعاىل:"من  قوله  تف�ضري  يف  ق��ال  احل���ظ(,  )لم  كالمه  بع�ش 
احلظ,  لم  هي  فلنف�ضه,  وقوله:  فعليها",  اأ�ضاء  ومن  فلنف�ضه  �ضاحلا 
امِللك,  التي هي كالِم  الالم  فيها  ي�ضتعمل  اإمنا  واملحابَّ  لأن احلظوظ 
تقول: الأمور لزيد متاأتية, وت�ضتعمل يف )على(, تقول: الأمور على فالن 

م�ضت�ضعبة".

األسلحة والدروع اإلسالمية
مجموعة )األلف قطعة وقطعة(

تاأليف: حممد خليل اإبراهيم حموزي.
النا�شر: حممد خليل اإبراهيم حموزي.

الطبعة الأوىل 1439ه� - 2018م.
عدد ال�شفحات: 1090 �شفحة يف جملدين.

موؤلفه:  يقول  كما  وهو  املركز,  مكتبة  اإىل  املوؤلف  اأه��داه  الكتاب  هذا 
يتاألف  جملدان,  ي�ضمها  اأجزاء,  اأربعة  من  يتكون  م�ضور  علمي  "كتاب 
ال�ضيوف  �ضناعة  تطور  تاريخ  يف  يبحث  نظري  اإط��ار  من  الأول  اجل��زء 
والأ�ضلحة الإ�ضالمية منذ فجر الإ�ضالم مرورًا بالعهد الرا�ضدي والأموي 
الهجري,  الرابع ع�ضر  القرن  اإىل  الو�ضطى و�ضوًل  والعهود  العبا�ضي  ثم 
اأما  والعربي.  وال��ق��اج��اري  وامل��غ��ويل  العثماين  العهد  يف  يتمثل  وال��ذي 
ملجموعة  �ضور  على  حتتوي  فهي  الكتاب  من  الالحقة  الثالثة  الأج��زاء 
�ضالح  وقطعة(  قطعة  )األف  من  وتتكون  قبل,  من  من�ضورة  غري  خا�ضة 
هذه  لتغطي  الإ�ضالمي,  ال�ضالح  ّناع  �ضُ اأمهر  يد  على  م�ضغولة  اإ�ضالمي 
ا  ال�ضور وتو�ضيفاتها كافة مراحل العهود الإ�ضالمية, ومتثل �ضرحًا عمليًّ

للجزء الأول من الكتاب".
ي��ن��اق�����ش ال��ك��ت��اب ال�����ض��ي��ف وت��ط��وره, 
املتاحف  خمتلف  م��ن  ب��الأم��ث��ل��ة  وي��اأت��ي 
ال�ضيف  ت�ضنيع  وي�ضف  واملطبوعات, 
الأمن��اط  ملختلف  ويعر�ش  الدم�ضقي, 
املختلفة  والأن��واع  والنقو�ش  والأ�ضاليب, 
على  ُتكتب  التي  العربية  اخلطوط  من 
ال�ضيوف, ويكر من الر�ضوم التو�ضيحية 
لأن�����واع امل��ق��اب�����ش امل��خ��ت��ل��ف��ة وال�����دروع 

املتنوعة.
وتعد جمموعة الأ�ضلحة الواردة يف الكتاب اأول جمموعة خا�ضة حتتوي 
الثالث,  مراد  حممد  ال�ضلطان  هم:  ال�ضالطني,  من  اأربعة  �ضيوف  على 
�ضليمان  وال�ضلطان  قايتباي,  وال�ضلطان  اأي��وب,  الدين  جنم  وال�ضلطان 

القانوين.
ومما يتميز به الكتاب ذكر 130 حدادًا من �ضناع الأ�ضلحة ما زالت 

اأختامهم باقية على تلك الأ�ضلحة.

جديد المكتبة
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درة الزمان
في الترجمات اإلنكليزية لمعاني القرآن

ترجمة آربري ما له وما عليه في الميزان
تاأليف: حممد جنم حمزة الرفيعي.

النا�شر: دار �شهرزاد للن�شر والتوزيع – عّمان.
الطبعة الأوىل 2018م.

عدد ال�شفحات: 362 �شفحة.

معنى  املوؤلف  فيه  ا�ضتعر�ش  ماج�ضتري,  ر�ضالة  الكتاب  هذا  اأ�ضل 
بالرتجمة  اهتم  من  اأوائ��ل  اإىل  وتطرق  وا�ضطالحًا,  لغة  الرتجمة 
و�ضروطها. ثم تناول الرتجمة وال�ضت�ضراق م�ضتقرئًا تاريخ الرتجمات 
ال�ضت�ضراقية ملعاين القراآن, ومبينًا دوافعها التن�ضريية. وتناول تاريخ 
الرتجمات الإنكليزية للقراآن الكرمي التي قام بها الغربيون من غري 

امل�ضلمني والتي قام بها امل�ضلمون, مع بيان مميزات كل منها.
وقد ركز املوؤلف يف كتابه على ترجمة الربوف�ضور جون اآرثر اآربري 
)ت 1969م( مبينًا �ضبب ذلك بقوله: "ملا لها من اأ�ضلوب اأدبي راٍق, 
نقده  وخالل  بالغ".  واهتمام  عاٍل  باأ�ضلوب  القراآن  مع  تعاملت  ولغة 

مبقارنتها  املوؤلف  ق��ام  الرتجمة  لهذه 
يو�ضف  اهلل  عبد  الهندي  ترجمة  م��ع 
الهاليل  وترجمة  )ت1953م(,  علي 
)ت1987م(, والتي اأجنزها مع حممد 

حم�ضن خان.
وعلق املوؤلف على الرتجمات الواردة 
بذكر  ف��ي��ب��داأ  ال��ك��رمي,  ال��ق��راآن  ل�ضور 
والإجنليزية,  بالعربية  ال�ضورة  ا�ضم 
ترجمة  على  مالحظاته  ي�ضتعر�ش  ثم 
ومو�ضع  اخلطاأ  مو�ضع  ويبني  اآرب��ري, 
الهاليل  ترجمة  يذكر  ث��م  ال�����ض��واب, 

وترجمة عبد اهلل يو�ضف, ويذكر ما اتفقت عليه الرتجمات الثالث, 
وينبه على اأف�ضل ترجمة للمعنى يف مو�ضعه.

منوذج من الكتاب:
 ,)Thee only we serve( اإىل  نعبد(  )اإياك  اآربري  "ترجم 
والفعل )serve( يعطي دللة كثرية يف املعنى منها: يخدم, ي�ضاعد 
الكاهن, يطيع اهلل ..., اأما عبد اهلل يو�ضف علي والهاليل فقد اأورداها 

بالفعل )worship(, والذي يعني عبادة اهلل".

جديد المكتبة

ترجم��ة العالم��ة ش��يخ الق��راء بالش��ام 
الشيخ عبد اهلل بن محمد سليم المنجد

تاأليف: الدكتور �شالح الدين بن عبد اهلل املنجد.
النا�شر: دار الب�شائر – دم�شق.

الطبعة الأوىل: 1439ه� - 2018م.
عدد ال�شفحات: 112 �شفحة.

يقول الدكتور مازن املبارك يف تقدميه لهذا الكتاب: "هذا اأول كتاب 
ترك  فقد  وفاته,  بعد  يطبع  املنجد  الدين  �ضالح  الدكتور  موؤلفات  من 
الأجل مل مُيهله  ولكن  للطبع,  واأعدها  األفها,  رحمه اهلل عددًا من كتب 
فرحل قبل اأن يدفع ما اأجنز منها للطبع, وقبل اأن ينجز بع�ضها الآخر".

جاء الف�ضل الأول للحديث عن ن�ضاأة عبد اهلل املنجد وتعلمه للقراآن 
الكرمي, وهو يف اأغلبه مما �ضمعه املوؤلف �ضالح الدين من والده. وذكر 

فيه عددًا من اأ�ضدقاء والده من العلماء الكبار. 
ويف الف�ضل الثاين حتدث عن تالميذه, الذين كان منهم اثنان جمعوا 
عليه القراءات الع�ضر على ما ت�ضمنته الطيبة والتقريب والن�ضر, وهما 
اأحمد  القادر بن  وال�ضيخ عبد  الدم�ضقي,  البابا  توفيق بن راغب  ال�ضيخ 
ال�ضيخ  على  القراآن  تعلمه  العربيلي  كالم  من  ذكر  ثم  العربيلي,  قويدر 

عبد اهلل املنجد. 
كتبًا  �ضمت  التي  والده  مكتبة  املوؤلف عن  الثالث حتدث  الف�ضل  ويف 

ن�����ادرة يف ع��ل��وم ال���ق���راآن وذك����ر من 
علوم  يف  خم��ط��وط��ا   35 خمطوطاتها 
القراآن منها ن�ضخة من كتاب الإتقان يف 
علوم القراآن لل�ضيوطي ُن�ضخت يف حياته 

�ضنة 906 ه�.
الإج��ازات  ففيه  الرابع  الف�ضل  واأما 
واملجيزون واملجازون. ومن ذلك العلماء 
وال�ضيوخ الذين اأجازوا ال�ضيخ عبد اهلل 
ال�ضيخ  ال�ضام  مفتي  ومنهم:  املنجد, 
عطا اهلل الك�ضم, وحمدث ال�ضام الكبري 
احل�ضني,  ال��دي��ن  ب���در  حم��م��د  ال�ضيخ 

وال�ضيخ عبد القادر الق�ضاب, و�ضيخ القراء ال�ضيخ اأحمد دهمان, وال�ضيخ 
حممد �ضالح املفتي الآمدي, مفتي الآلي باملدينة املنورة, و�ضيخ القراء 

ال�ضيخ ح�ضني مو�ضى �ضرف الدين.
رثائه  يف  قيل  وما  وت�ضييعه  املنجد  وفاة  ذكر  فيه  اخلام�ش  والف�ضل 
اأبي ال�ضعود مراد, وق�ضيدة  وذكرى رحيله, ومن ذلك ق�ضيدة لل�ضاعر 

لالأ�ضتاذ ناجي الطنطاوي يف جملة الر�ضالة.
امللحق  مالحق:  اأربعة  للكتاب  اأ�ضاف  اأنه  املوؤلف  �ضنيع  جميل  ومن 
الأول ذكر فيه اأ�ضرة ال�ضيخ عبد اهلل املنجد واأ�ضدقاءه, والثاين ذكر فيه 
والثالث  اأيامه,  يف  ال�ضورية  واملدن  بدم�ضق  للقراءات  اجلامعني  القراء 
فيه ذكر من اأجازهم ال�ضيخ عبد القادر قويدر ومن اأخذ عن تالميذه, 

والرابع �ضور �ضريح ال�ضيخ عبد اهلل املنجد وما كتب على �ضاهدته.
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1 - �شعد حممد رحيم: 
ولد الكاتب وموؤلف الق�ض�ش 
العراقي �ضع���د حممد رحيم يف 
حمافظ���ة دياىل �ضن���ة 1957م, 
البكالوريو����ش  عل���ى  وح�ض���ل 
اجلامع���ة  م���ن  القت�ض���اد  يف 
1980م,  ع���ام  امل�ضتن�ضري���ة 
وعمل يف التدري�ش وال�ضحافة. 

�ضدرت له �ضت جمموعات ق�ض�ضية, وعدة كتب فكرية ونقدية, 
وثالث روايات, هي: رواية )غ�ضق الكراكي( التي فازت بجائزة 
الإب���داع الروائ���ي العراقي �ضنة 2000, ورواي���ة )ترنيمة امراأة, 
�ضف���ق البح���ر(, ورواي���ة )مقتل بائ���ع الكتب( الت���ي و�ضلت اإىل 
القائم���ة الق�ضرية جلائ���زة البوكر العربية �ضن���ة 2017م, كما 
ح�ض���ل على جائ���زة )كتارا( للرواية العربي���ة لعام 2016م عن 

روايته غري املن�ضورة )ظالل ج�ضد.. �ضفاف الرغبة(.
له يف مكتبة املركز:

1 - �أنطقة �ملحرم: �ملثقف و�شبكة عالقات �ل�شلطة.
2 - �شح���ر �ل�ش���رد : در��ش���ات يف �لفن���ون �ل�شردي���ة: )�لرو�ي���ة، 
�ل�ش���رية و�ل�شرية �لذ�تية، �أدب ما بع���د �لكولونيالية، �أدب 

�ل�شت�شر�ق(.
تويف يف 9 �إبريل 2018م.

2 – على املنويف:
ول���د الدكت���ور عل���ي اإبراهيم 
حمافظ���ة  يف  املن���ويف  عل���ي 
الغربي���ة, مب�ضر, �ضنة 1949م, 
وح�ضل على الثانوية الأزهرية, 
ث���م لي�ضان�ش اللغ���ات والرتجمة 
م���ن كلي���ة اللغ���ات والرتجم���ة, 
وُعنيِّ معيدًا يف الكلية, ثم �ضافر 

اإىل اإ�ضبانيا, ودر�ش الإ�ضبانية على كبار اأ�ضاتذتها اأمثال فيكتور 
جارثيا دي ل كون�ض���ا العالمة والناقد ورئي�ش الأكادميية امللكية 
الإ�ضبانية, وح�ضل عل���ى الدكتوراه يف ال�ضعر الإ�ضباين املعا�ضر 
م���ن جامعة �ضالمن���كا. وقد ترج���م كثريًا م���ن الأدب الإ�ضباين 

واأدب دول اأمريكا الالتينية. 
ح�ض���ل عل���ى عدد م���ن اجلوائز, منه���ا: جائ���زة ال�ضيخ زايد 

للكتاب, ودرع احتاد كتاب م�ضر, وجائزة ال�ضيخ حمد للرتجمة, 
وو�ضام ال�ضتحقاق املدين من ملك اإ�ضبانيا فيليب ال�ضاد�ش.

له يف مكتبة املركز ع�شرون كتابًا, وهي:
�إ�شبانيا ب�شكل جلي: �ملنطق �لتاريخي للبالد �لإ�شبانية.  .1

�إ�شبانيا يف تاريخها: �مل�شيحيون و�مل�شلمون و�ليهود.  .2
�لرتجمة ونظرياتها: مدخل �إىل علم �لرتجمة.  .3
�لعمارة �لإ�شالمية يف �لأندل�ص: عمارة �لق�شور.  .4

�لعمارة �لأندل�شية: عمارة �ملياه.  .5
�لعمارة �ملدجنة.  .6

�لعمارة يف �لأندل�ص: عمارة �ملدن و�حل�شون.  .7
�لفن �لإ�شالمي يف �لأندل�ص.  .8

�لفن �لطليطلي �لإ�شالمي و�ملدجن.  .9
�لق�شة �لق�شرية: �لنظرية و�لتقنية.  .10

�لالعقالنية �ل�شعرية.  .11
�ملر�آة �لدفينة.  .12

تاري���خ �ل�شع���ر �لإ�شب���اين خ���الل �لق���رن �لع�شري���ن : )من   .13
�حلد�ثة حتى �لوقت �حلا�شر(.

رحل���ة �شه���ر �لع�ش���ل )وق�ش����ص �أخ���رى( : خمت���ار�ت م���ن   .14
�لق�شة �لق�شرية يف �إ�شبانيا.

عمارة �مل�شاجد يف �لأندل�ص: طليطلة و�إ�شبيلية.  .15
عمارة �مل�شاجد يف �لأندل�ص: غرناطة وباقي �شبه �جلزيرة   .16

�لإيبريية.
عمارة �مل�شاجد يف �لأندل�ص: قرطبة وم�شاجدها.  .17

عمارة �مل�شاجد يف �لأندل�ص: مدخل عام.  .18
من �لعامل �جلديد �إىل �لعامل �لقدمي.  .19

ه���ل ميكن للحا�ش���وب �أن يكتب ق�شيدة غزلي���ة؟: �لتقنية   .20
�لرومان�شية و�ل�شعر �لإلكرتوين.

تويف يف 26 �إبريل 2018م.

3 – خالد حميي الدين:
ول���د خال���د حمي���ي الدين يف 
مبحافظ���ة  �ضك���ر  كف���ر  قري���ة 
القليوبية ع���ام 1922م, وتخرج 
يف الكلية احلربية عام 1940م, 
ع���ام  يولي���و  ث���ورة  و�ض���ارك يف 
1952م �ضمن حركة )ال�ضباط 

أعالم رحلوا
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الأحرار(, وكان اأول من اأ�ض�ش جريدة م�ضائية مب�ضر يف عهدها 
اجلمه���وري, وهي جري���دة امل�ضاء, كما ت���وىل رئا�ضة حترير دار 
اأخبار اليوم ورئا�ضة جمل�ش اإدارتها خالل عامي 1964 و1965, 
وكان اأح���د موؤ�ض�ض���ي جلن���ة ال�ض���الم العامل���ي, ورئي����ش اللجنة 

امل�ضرية لل�ضالم ونزع ال�ضالح.

ح�ضل عل���ى جائزة لينني لل�ضالم عام 1970م, واأ�ض�ش حزب 
التجمع العربي الوحدوي عام 1976م.

من موؤلفاته يف مكتبة املركز:
�لدين و�ل�شرت�كية.  .1

�لي�شار �مل�شري و�لق�شية �لفل�شطينية.  .2
�نفر�ج ل وفاق.  .3

حركة �ل�شالم : �لفكرة و�لتكوين و�ملنهج.  .4
م�شتقبل �لدميقر�طية يف م�شر.  .5

و�لآن �أتكلم.  .6
تويف يف 6 مايو 2018.

4 – خديجة احلديثي:
واملحقق���ة  الكاتب���ة  ول���دت 
خديجة عبد الرزاق عبد القادر 
احلديث���ي يف مدين���ة الب�ض���رة 
يف  وتخرج���ت   ,1935 �ضن���ة 
كلي���ة الآداب والعل���وم بجامع���ة 
بغ���داد, ق�ض���م اللغ���ة العربي���ة, 
�ضن���ة 1956م, بدرج���ة امتي���از 
خا�ض���ة, وح�ضلت عل���ى �ضهادة 

املاج�ضت���ري من كلي���ة الآداب بجامعة القاه���رة �ضنة 1961م يف 
عل���م ال�ضرف بدرج���ة جيد جدًا عن ر�ضالته���ا )اأبنية ال�ضرف 
يف كت���اب �ضيبوي���ه(, ونالت �ضهادة الدكت��وراه م���ن كلية الآداب 
بجامعة القاهرة �ضنة 1964م عن ر�ضالتها )اأبو حيان النحوي(. 

وتزوجت من اأ�ضتاذ البالغة والنقد الدكتور اأحمد مطلوب.
ح�ش��لت على اجلائزة الت�ش��جيعية من هيئة تكرمي 

العلماء يف العراق �شنة 1989. 
موؤلفاتها يف مكتبة املركز:

�أبنية �ل�شرف يف كتاب �شيبويه، 1965م   .1
�أبو حيان �لنحوي، 1966م.  .2

كتاب �شيبويه و�شروحه، 1967م.  .3
�ل�شاهد و�أ�شول �لنحو يف كتاب �شيبويه، 1974م.  .4

�شيبويه: حياته وكتابه، 1975م.  .5
در��شات يف كتاب �شيبويه، 1980م.  .6

موقف �لنحاة من �لحتجاج باحلديث �ل�شريف، 1981م.  .7
�ملد�ر�ص �لنحوية، 1986م.  .8

بغد�د و�لدر�ص �لنحوي، 2001م.  .9
�أبنية �ل�شرف يف كتاب �شيبويه : معجم ودر��شة، 2003م.  .10

تي�شري �لنحو وبحوث �أخرى، 2007م.  .11
له��ا حتقيقات م�ش��رتكة م��ع زوجه��ا الدكت��ور اأحمد 

مطلوب:
�لتم���ام يف تف�ش���ري �أ�شع���ار هذي���ل مم���ا �أغفل���ه �أب���و �شعي���د   .1

�ل�شكري، لبن جني، 1962م.
�لبخالء، للخطيب �لبغد�دي، 1964م.  .2

�لق���ر�آن،  �إعج���از  عل���ى  �ملطل���ع  �لبي���ان  عل���م  يف  �لتبي���ان   .3
للزملكاين، 1964م.

من �شعر �أبي حيان �لأندل�شي، 1966م.  .4
�لربهان يف وجوه �لبيان، لبن وهب �لكاتب، 1967م.  .5

�جلمان يف ت�شبيهات �لقر�آن، لبن ناقيا، 1968م.  .6
�لربهان �لكا�شف عن �إعجاز �لقر�آن، للزملكاين، 1974م.  .7

حتف���ة �لأري���ب مب���ا يف �لق���ر�آن م���ن �لغري���ب، لأب���ي حيان   .8
�لنحوي، 1977م.

�لربه���ان يف �إعج���از �لق���ر�آن، �أو، بدي���ع �لق���ر�آن، لب���ن �أبي   .9
�لإ�شبع، 2010م.

ولها مقال بعنوان )موقف �ضيبويه من القراءات واحلديث(, 
وه���و م�ضتل من جملة كلي���ة الآداب, جامعة بغ���داد, العدد 14, 
ن�ضر �ضن���ة 1971م, وعليه توقيعها واإهداوؤه���ا اإىل الدكتور عبد 

اهلل اجلبوري.
ومن الر�شائل العلمية التي اأ�شرفت عليها:

�لأم���ايل �لنحوي���ة لل�شي���خ جمال �لدين عثم���ان بن عمرو   .1
�ب���ن �حلاج���ب، �ملتوف���ى 646ه���� : در��ش���ة وحتقي���ق، ر�شالة 

ماج�شتري-1981م.
منه���ج �أب���ي �شعي���د �ل�ش���ري�يف يف �شرح���ه لكت���اب �شيبوي���ه،   .2

ر�شالة دكتور�ه – 1981م.
�لبناء يف �لنحو �لعربي، ر�شالة ماج�شتري- 1989م.  .3

�لأبني���ة �ل�شرفي���ة يف �لبح���ر �ملحي���ط، ر�شالة دكت���ور�ه –   .4
1995م.

قر�ءة حم���زة بن حبيب �لزيات: در��ش���ة نحوية و�شرفية،   .5
ر�شالة دكتور�ه– 1995م.

21
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�لأح���كام  ��شتنب���اط  و�لنحوي���ة يف  �للغوي���ة  �لدلل���ة  �أث���ر   .6
�لعتقادية من �لقر�آن �لكرمي، ر�شالة ماج�شتري- 1996م.

�لدر����ص �ل�شوتي و�لنحوي عند �أبي عمرو �لد�ين، ر�شالة   .7
دكتور�ه– 1997م.

�لأح���كام  ��شتنب���اط  و�لنحوي���ة يف  �للغوي���ة  �لدلل���ة  �أث���ر   .8
�لفقهية من �ل�شنة �لنبوية، ر�شالة دكتور�ه– 2000م.

�ل�شري���ف:  �لنب���وي  �حلدي���ث  لغ���ة  يف  �لنح���وي  �لر�ب���ط   .9
�لتجري���د �ل�شريح لأحادي���ث �جلامع �ل�شحي���ح للزبيدي 

�أمنوذجاً، ر�شالة دكتور�ه– 2006م.
توفيت يف 9 مايو 2018.

5 – جمال ناجي: 
ول���د جمال ناج���ي يف عقبة 
ج���رب يف اأريح���ا, بفل�ضط���ني, 
�ضن���ة 1954م, ث���م انتقل اإىل 
عّم���ان اإث���ر نك�ض���ة حزي���ران 
1967م, وح�ض���ل عل���ى دبلوم 
يف الفن���ون الت�ضكيلي���ة, وعمل 

يف جمالت متعددة منها:
التدري����ش يف اململك���ة العربية ال�ضعودي���ة )1975 – 1977(, 
والعم���ل امل�ض���ريف )1978 – 1995(, كم���ا عمل مدي���رًا ملركز 
)اأنتلجن�ضي���ا( للدرا�ض���ات ال�ضيا�ضي���ة والقت�ضادي���ة )1995– 
2004(, وراأ����ش حترير جمل���ة اأوراق )2001 – 2003(, وتوىل 
رئا�ض���ة املركز الثق���ايف العرب���ي يف عّم���ان )2009 – 2016(, 

ورئا�ضة حترير جملة اأفكار )2017(.
ح�شل على العديد من اجلوائز الأدبية منها:

جائزة امللك عبد اهلل الثاين لالإبداع الأدبي,2016, الأردن. 	•
الأردن.  ,2015 التقديرية,  الدولة  جائزة  	•

للكت���اب,2014,  زاي���د  ال�ضي���خ  النهائي���ة جلائ���زة  القائم���ة  	•
الإمارات العربية املتحدة.

القائم���ة النهائي���ة للجائزة العاملية للرواي���ة العربية, بوكر,  	•
2010, الإمارات العربية املتحدة.

موؤلفاته يف مكتبة املركز:
)رواية(. املوت  ذمة  على  احلياة  	•

جم���ال ناج���ي : اأرب���ع روايات, ه���ي: 1 : خملف���ات الزوابع  	•
الأخ���رية 2: الطري���ق اإىل بلح���ارث 3: وق���ت 4 : احلياة على 

ذمة املوت .
)رواية(. الذئاب  ت�ضيخ  عندما  	•

األقيت يف موؤ�ض�ضة عبد احلميد  ت�ضجيل �ضوتي ملحا�ضرة  له  	•
�ضوم���ان يف الأردن �ضنة ]1990[, وه���ي درا�ضة نقدية حا�ضر 
فيه���ا اأي�ضًا ال�ضاعر ن�ض���رت عبد الرحم���ن, وكان عنوانها : 

خملفات الزوابع الأخرية.
 تويف يف 6 مايو 2018.

6 – الب�شري العريبي:
ولد ال�ضاع���ر ب�ضري العريبي 
�ضنة 1923 بتون����ش العا�ضمة, 
البتدائ���ي يف  تعليم���ه  وتلق���ى 
تون�ش, وتاب���ع تعليمه اجلامعي 
يف جامع���ة الزيتون���ة حتى حاز 
�ضهادته���ا العلمية �ضنة 1946, 

ومنه���ا التحق مبدر�ضة احلق���وق العليا, ولكن���ه مل يكمل م�ضاره 
التعليم���ي. وع���ني مدر�ض���ًا بداي���ة م���ن �ضن���ة 1948, وتنقل بني 
القريوان وجامعة الزيتونة واملدر�ضة ال�ضادقية حتى ُعني مديرًا 

للمعهد الوطني للدرا�ضات الإ�ضالمية العليا يف موريتانيا. 
ا�ضته���ر العريبي باأنه كاتب الن�ضيد الوطني الليبي, وذلك من 
خالل ف���وزه يف م�ضابقة اأقيمت يف القاهرة �ضنة 1955م, وحلن 
الن�ضي���د املو�ضيق���ار امل�ضري الراحل حممد عب���د الوهاب. وقد 
تلق���ى تكرميًا م���ن وزارة الثقافة يف احلكوم���ة النتقالية الليبية 

عام 2012م.
له يف مكتب��ة املركز كتاب واحد بعنوان )احل�ش��ارة 
الإ�ش��المية بني اأم�ش��ها الزاه��ر وغدها املاأمول(, ن�ش��ر 

�شنة 1969م.
تويف يف 10 مايو 2018.

7 – كمال عمران:
ولد الدكت����ور كمال ال�ضادق 
عمران يف تون�ش �ضنة 1951م, 
الدكت����وراه �ضنة  وح�ضل عل����ى 
اأطروحت����ه  وكان����ت   ,1994
وم�ض����ريه  )الإن�ض����ان  بعن����وان 
يف الفك����ر العرب����ي الإ�ضالم����ي 
احلدي����ث(, وعم����ل بالتدري�ش 

يف املعاه����د واجلامع����ات التون�ضية, كما عم����ل م�ضت�ضارًا لوزير 
التعلي����م الع����ايل يف تون�����ش ومديرًا للمعه����د الأعل����ى للتوثيق, 
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ا لإذاعة  ا للقنوات الإذاعي����ة بتون�ش, ومديرًا عامًّ ومديرًا عامًّ
الزيتونة للقراآن الك����رمي . و�ضغل ع�ضوية العديد من املجال�ش 
العلمية منها : ع�ضو املجل�ش الإ�ضالمي الأعلى, وع�ضو املجل�ش 
الأعل����ى للثقافة, وع�ضو املجل�ش القت�ض����ادي والجتماعي يف 

تون�ش, وع�ضو املجل�ش التنفيذي لليون�ضكو . 

له يف مكتبة املركز:
�لرتجمة ونظرياتها، 1989م.  .1

حممد بريم �خلام�ص : بيبليوغر�فية حتليلية، مع ثالث   .2
ر�شائ���ل ن���ادرة )بال�شرت�ك مع �ملن�شف ب���ن عبد �جلليل(، 

1989م.
�لثقاف���ة �لإ�شالمي���ة : مظاهر من �لتجري���ب و�لتجريد،   .3

1992م.
�لإبر�م و�لنق�ص : قر�ءة يف �لثقافة �لإ�شالمية، 1992م.  .4

�ل�شابي، 1909- 1934)حتقيق مع �آخرين(، 1994م.  .5
مدخل �إىل �لعباد�ت )موؤلف م�شارك(، 1997م.  .6

�شغاف �لن�ص : )يف مقاربة �لن�ص ذي �لطابع �حل�شاري(،   .7
2008م.

تويف يف 14 مايو 2018.

8 – جون جوليو�س نورويت�س:
الإجنلي���زي  امل���وؤرخ  ول���د 
ال�ضه���ري ج���ون جوليو����ش �ضنة 
1929م, وه���و كات���ب رح���الت, 
وقد تلقى تعليم���ه يف كلية كندا 
العلي���ا , بكن���دا, ث���م در����ش يف 
الإجنليزي���ة,  اإيت���ون  مدر�ض���ة 
يف  �ضرتا�ضب���ورغ  وجامع���ة 

فرن�ض���ا, ثم ح�ضل على �ضهادة يف اللغت���ني الفرن�ضية والرو�ضية 
من ني���و كوليدج يف جامعة اأك�ضفورد, ث���م ان�ضم اإىل اخلارجية 
الربيطانية, فخدم يف يوغو�ضالفيا ولبنان, ويف عام 1964 ترك 

اخلدمة الدبلوما�ضية لي�ضبح كاتبًا. 
له ع�شرات املوؤلفات منها:

حك���م  حت���ت  �ضقلي���ة   )Sicily under the Normans(
النورمانديني.

)Venice( مدينة البندقية.
)Byzantium( بيزنطة.

)Mediterranean( البحر الأبي�ش املتو�ضط.
)Papacy( البابوية. 

وله يف مكتبة املركز كتاب واحدة بعنوان:
)A short history of Byzantium( املخت�ض���ر م���ن تاري���خ 
�ضن���ة  نيوي���ورك  يف   )Vintage Books( يف  ن�ض���ر  بيزنط���ة, 

1997م.
تويف يف 1 يونيو 2018م.

:Anthony Bourdain's 9 – اأنطوين بورداين
ولد اأنطوين ماي���كل بورداين 
يف نيويورك �ضن���ة 1956م. كان 
طاهي���ًا م�ضهورًا وكاتب���ًا و�ضانع 
و�ضخ�ضي���ة  وثائقي���ة  اأف���الم 
تلفزيونية, حيث مثَّ�ل يف برامج 
ترك���ز على ا�ضتك�ض���اف ثقافات 
ومطاب���خ العامل, وع���ده البع�ش 

واحدًا من اأكر الطهاة تاأثريًا يف العامل. 
ح�ض���ل على العديد م���ن اجلوائز, وله موؤلف���ات كثرية, فمن 

موؤلفاته الواقعية:
Kitchen Confidential •

A Cook 's Tour	•
Typhoid Mary	•

ومن املوؤلفات اخليالية:
Bone in the Throat	•

Gone Bamboo	•
Bobby Gold	•

وله يف مكتبة املركز كتابان:
1 – (Anthony Bourdain's Les Halles Cookbook
Strategies, Recipes, and Techniques of Classic 
Bistro Cooking)
2 – (The nasty bits : collected varietal cuts, us-
able trim, scraps, and bones)

تويف يف 8 يونيو 2018م.
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هو ال�شريف الفقيه القا�شي حممد بن حممد بن اإدري�س بن ماأمون احل�شني, ال�شهري بالبدراوي, وردت ترجمته يف 
كتاب )اإ�شعاف الإخوان الراغبني برتاجم ثلة من علماء املغرب املعا�شرين(, ومما جاء فيها:

 1324 �ضنة  بفا�ش  ولد 
ه����, وت��ع��ل��م يف ال��ُك��ّت��اب 
والقراءة,  الكتابة  مبادئ 
تعاىل  اهلل  كتاب  وحفظ 
ب����دار ف��ق��ي��ه��ة اخل��ا���ض��ة 
ال�ضريفة  الفقيهة  على 
الكنونية  فاطمة  ال�ضيدة 
احلجر,  بزقاق  مبنزلها 
من  عقدة  ب��و  مبكتب  ث��م 
على  ال�ضرابليني  ح��وم��ة 
ال�ضيد  الفقيه  ال�ضريف 

اأحمد الكنون, ثم مبكتب املنية على الفقيه ال�ضيد عبد ال�ضالم 
ال�ضريف  العيون على  ر�ضم  ثم مبكتب  اللجائي,  الها�ضمي  ابن 
على  الكرمي  ال��ق��راآن  ا�ضتظهر  اأن  اإىل  العلمي  حممد  الفقيه 
هذا الفقيه, وحفظ بع�ش املتون العلمية. ثم انخرط يف �ضلك 
تالميذ املدر�ضة احلرة ب�ضيدي بو رم�ضان باملنية التي اأ�ض�ضت 
العربية  واللغة  الدين  مبادئ  فيها  وقراأ  1338ه���,  عام  حوايل 
مدير  وك��ان  العلو�ش,  حممد  بن  اإدري�����ش  ال�ضيد  الفقيه  على 

املدر�ضة الفاطمي بن اإدري�ش البدراوي.
ويف عام 1342ه� ق�ضد جامع القرويني, ودر�ش على العالمة 
اإدري�ش العلو�ش, وقراأ عليه الألفية, ومنظومة الطيب بن كريان 
يف املجاز وال�ضتعارة, و�ضرح البناين على ال�ضلم, ور�ضالة ابن 

اأبي زيد القريواين.
فتحا,  حممد  ال�ضيخ  على  در���ش  اأي�ضًا  القرويني  جامع  ويف 
والعبا�ش بناين, وحممد بن اإبراهيم الدكايل, واحل�ضني مزور, 
العدالة(  )خطة  مزاولة  وتابع  وغريهم.  املراك�ضي,  واإدري�ش 
بفا�ش, وهي مهنة العدول من م�ضاعدي الق�ضاء. ونال ال�ضهادة 
العاملية من الق�ضم الديني من الكلية القروية عام 1359 ه�, ثم 

رحل اإىل احلج عام 1385ه�.
وخاله  م��زور,  احل�ضن   : منهم  العلماء,  من  ع��دد  واأج���ازه 
اإدري�����ش  ب��ن  وحممد  ال��ب��دراوي,  الطيب  ب��ن  حممد  ال�ضريف 
وحممد  العمري,  ال�ضرقاوي  العربي  بن  اهلل  وعبد  البدراوي, 

ابن حممد النا�ضري, وعبد احلفيظ الفا�ضي, و�ضالح التون�ضي. 
احلاج  ابن  والطائع  الف�ضيلي,  اهلل  عبد  اأي�ضًا  �ضيوخه  ومن 

ال�ضلمي, وحممد بن حممد بن �ضعيد املكنا�ضي وغريهم. 
ال��رب��اط,  واأح���واز  ال��رب��اط  ال��ب��دراوي قا�ضيًا يف  وق��د عمل 
ناحية  ال��ك��رمي��ات  وقبيلة  �ضليمان,  و�ضيدي  قا�ضم  و�ضيدي 
اإىل  وانتقل  احلاج,  واأولد  ال�ضياظمة  قبائل  وجميع  ال�ضويرة, 
اأحيل على املعا�ش  اأن  اإىل  اإىل الرباط  الق�ضاء ب�ضال, ثم رجع 
ثم  الإفتاء,  اأواخ��ر عام 1394ه���/ 1974م, وكان يزاول خطة 

اختري لإعطاء بع�ش الدرو�ش باملعهد الق�ضائي بالرباط.
مكتبة البدراوي

1995م  �ضنة  املركز  خزانة  اإىل  ال��ب��دراوي  مكتبة  ان�ضمت 
تقريبًا, وبلغ عدد العناوين فيها 694 عنوانًا بواقع 1062 ن�ضخة.

مو�شوعات املكتبة:
بن�ضبة  الديانات  يف  اأكرها  فكان  املكتبة  مو�ضوعات  واأم��ا 
ثم   ٪  18 بلغت  بن�ضبة  واجلغرافيا  التاريخ  ثم   ,  ٪55 قاربت 
الأدب بن�ضبة 9 ٪ ثم باقي املو�ضوعات ما عدا الفنون, فلم يكن 

لها ن�ضيب يف املكتبة.
اإهداءات:

من الكتب التي اأهديت اإىل البدراوي كتاب )همزية التنوير 
في�ش من الإميان بعظمة 
ال�ضالم(,  عليه  الر�ضول 
ن��ظ��م ال���ع���الم���ة ال�����ض��ي��د 
احلاج الطيب بن خ�ضراء 
)ت 1370ه����(, وق��د وقع 
الإه�������داء ول����د ال��ن��اظ��م 
)املكي بن خ�ضراء( وهو 
الكتاب,  طبع  توىل  الذي 
وك�����ان ت���اري���خ الإه������داء 
1383ه�����,  رج���ب   29 يف 
اإىل  "هدية  ف��ي��ه:  وج���اء 
والعالمة  النقيب  ف�ضيلة 

القاضي محمد البدراوي ومكتبته

القا�ضي البدراوي

اإهداء املكي بن خ�ضراء للبدراوي
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حممد  �ضيدي  النحرير  القا�ضي  الأ�ضيل  ال�ضريف  اجلليل 
البدراوي الإدري�ضي مع تقديري ل�ضمو عواطفه الدينية وغريته 

الإ�ضالمية".
واإهداء اآخر من الدكتور اإدري�ش العلوي العبدلوي, الأ�ضتاذ 
يف كلية احلقوق يف جامعة حممد اخلام�ش, على كتاب من تاأليفه 
عنوانه )اأ�ضول القانون(, اأهداه للبدراوي وكتب يف اإهدائه ما 
ن�ضه: "هدية املوؤلف اإىل �ضيادة الفقيه العالمة �ضيدي حممد 
بن املاأمون البدراوي مقرونة بفائق عبارات التقدير والحرتام, 

الرباط يف 73/10/25".
من نوادر املكتبة:

املكللة  ال��درة  كتاب   -  1
امل�ضرفة  مكة  فتح  يف 
احل�ضن  لأب���ي  املبجلة 
�ضنة  ن�����ض��ر  ال��ب��ك��ري, 
املطبعة  يف  م   ]1874[

الك�ضتلية بالقاهرة.
العلي املالك يف  2 - فتح 
مذهب  ع��ل��ى  ال��ف��ت��وى 
الإم�����ام م���ال���ك, لأب���ي 
حم���م���د  اهلل  ع�����ب�����د 
�ضنة  ن�����ض��ر  ع��ل��ي�����ش, 
املطبعة  يف  م   ]1882[

العامرة بالقاهرة.
 Minhadj at-talibin :( 3 – منهاج الطالبني لالإمام النووي, اأو
le guide des zeles croyants(, وهو الكتاب الذي ترجمه 

وهو   )Lodewijk Willem Christiaan van den Berg(
الهولندية  ا�ضتهر يف احلقبة ال�ضتعمارية  م�ضت�ضرق هولندي 
اإىل  اأ�ضولهم  تعود  الذين  العرب  الإندوني�ضيني  عن  ببحثه 
وال�ضريعة  ال�ضرقية  للغات  م�ضت�ضارًا  وعمل  ح�ضرموت, 
الإ�ضالمية, وقد ترجم الكتاب اإىل الفرن�ضية مع ذكر الن�ش 
من  ال��ف��رتة  يف  احلكومي  الطباعة  مكتب  ون�ضره  العربي, 
ثالثة  والكتاب  احلالية(,  باتافيا )جاكرتا  1882-1883 يف 

اأجزاء يوجد منها يف مكتبة املركز اجلزاآن الثاين والثالث.
4 – تبي�ي����ت الربدة, لعب���د القادر الأدهم���ي الطرابل�ضي, ن�ضر 

�ضنة ]1895[م, يف مطبعة الرفيق بالإ�ضكندرية.
5 - عقود الفرائد يف تذييل اخلال�ضة وفوائد الرائد لأبي عبد 
اهلل حممد الباجي امل�ضعودي, ن�ضر �ضنة ]1905[م, يف مطبعة 

بيكار بتون�ش.
تاأليف  ال�ضبيان,  اإىل معاين هداية  الولدان  6 - كتاب مر�ضد 
�ضعيد بن �ضعد بن نبهان احل�ضرمي, ن�ضر �ضنة ]1920[م, يف 

مطبعة م�ضطفى البابي احللبي بالقاهرة.
والأم��اين  الأمنية  رو���ش  والإف��ح��ام مبا يف  الإفهام  �ضوط   -  7
من الإحلاد والتحريف والأوهام ملحمد امل�ضوري, ن�ضر �ضنة 

1921 م يف املطبعة الثعالبية باجلزائر. الدرة املكللة

كتاب كليلة ودمنة ومعه معلقة لبيد مع �ضرح الزوزين, 
طبعة باري�ش 1816

تبييت الربدةمنهاج الطالبني
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تواقيع األعالم

وَتِعجُّ مكتبة املرك���ز بالكتب التي حتمل تواقيع موؤلفيها, 
وم���ن ه���وؤلء املوؤلفني اأ�ضت���اذ العربية والباح���ث واملرتجم 
ح�ش��ن توفيق الع��دل )1278 - 1322 ه���� = 1862 - 

1904 م(.
العدل  الرحمن  عبد  بن  توفيق  ح�ضن  الأ�ضتاذ  ولد 
القاهرة,  يف  العلوم  وبدار  بالأزهر  وتعلم  بالإ�ضكندرية, 
بربلني,  ال�ضرقية  املدر�ضة  يف  للعربية  ُمَعلِّمًا  واختري 
فق�ضى اأكر من خم�ش �ضنوات, وتخرج على يديه عدد من 
امل�ضت�ضرقني, واأ�ضدر يف برلني جملة )التوفيق امل�ضري(, 
وزراء  رئي�ش  من�ضب  �ضغل  الذي  )ب�ضمارك(  قابل  وقد 
وزارة  يف  مفت�ضًا  فعني  م�ضر  اإىل  وعاد  برو�ضيا.  مملكة 
فذهب  كمربدج,  يف  للعربية  اأ�ضتاذًا  اختري  ثم  املعارف, 
اأع�ضاء اجلمعية الأ�ضيوية  اإليها �ضنة 1903م. وُجعل من 
ومات  غريه.  الإنكليز  عن  اأجنبي  فيها  يكن  ومل  امللكية, 
فجاأة وهو خارٌج من عمله يف كمربدج, ونقل اإىل م�ضر, 
عبده,  حممد  ال�ضيخ  جنازته  �ضيع  من  جملة  يف  فكان 

وم�ضطفى كامل*.
موؤلفاته يف مكتبة املركز:

1315ه�  والبنات,  البنني  تربية  اإىل  العائالت  مر�ضد   .1
]1897[م.

الأوىل,  ال��ر���ض��ال��ة  ال��ع��ام��ي��ة.  ال��ك��ل��م��ات  اأ����ض���ول   .2
1317ه�/1899م.

والثانية,  الأوىل  الر�ضالة  العامية.  الكلمات  اأ�ضول   .3

عة  م��ن ن��وادر الكتب يف مكتب��ة املركز كتب حملت تواقي��ع موؤلفيها واإهداءاته��م واأختامهم اأحيانًا, ومثل ه��ذه الكتب املوقَّ
له��ا اأهمية خا�ش��ة, ففيها توثيق للكتب وموؤلفيها, وفيها تاأريخ, وفيها بيان للعالق��ات التي كانت تربطهم بغريهم من العلماء 

والأدباء واملفكرين, فتعني على ت�شور امل�شهد الثقايف يف حياتهم, وتك�شف عن جوانب مغيبة من �شخ�شياتهم .

1325ه�/1907م.
ال���ع���دل���ي���ة  امل����ق����ام����ة   .4
وامل����ق����ال����ة ال���ع���ذل���ي���ة, 

1325ه�/1907م.
العلمية,  البيداجوجيا   .5

1891م.
ال���ف���ح���ول  ����ض���ي���ا����ض���ة   .6
ال���ع���ق���ول,  ت��ث��ق��ي��ف  يف 

1328ه�/1910م.
ال��ل��غ��ة  اآداب  ت���اري���خ   .7

العربية يف ع�ضر الإ�ضالم, 1328ه�/1910م.
8. ر�ضائل الُب�ضرى يف ال�ضياحة باأملانيا و�ضوي�ضرا يف �ضنة 

1889 ميالدية, 1891م.
الكلمات  )اأ�ضول  فهو  توقيعه  الذي يحمل  الكتاب  واأما 
يف  الرتقي  مطبعة  يف  ن�ضر  الأوىل,  الر�ضالة  العامية(, 
القاهرة �ضنة 1899م. وقد كتب على �ضفحة العنوان ما 
الفا�ضل  العزيز  �ضديقه  اإىل  املوؤلف  من  "هدية  لفظه: 
الثانية  املحرتم, 30 جمادى  �ضريف  ]اأفق[  ال�ضيد حممد 

1317 – 4 نوفمرب 1899, ح�ضن توفيق".
القطع  من  �ضفحة   46 يف  يقع  الُكَتيِّب,  بل  والكتاب, 
بعد  امل�ضنف  األفها  التي  الأوىل  الر�ضالة  وهو  ال�ضغري, 
عودته من برلني, وكان يرغب- كما قال يف مقدمته- يف 
اأن ين�ضرها يف كتاب �ضخم, ولكنه نزل على رغبة البع�ش 
متتالية,  ر�ضائل  يف  تباعًا  ين�ضرها  اأن  منه  طلبوا  الذين 

كتاب وتوقيع

26

الأ�ضتاذ ح�ضن توفيق �ضورة من موقع اللغة 
والثقافة العربية



تواقيع األعالم

حروف  على  مرتبة  كلمة  مائة  الأوىل  الر�ضالة  يف  فجمع 
الأوىل  مع  وفاته  بعد  ُن�ضرت  ثانية  ر�ضالة  وجمع  املعجم, 

�ضنة 1907م.
املقدمة:  يف  قوُله  وتوا�ضعه  املوؤلف  اأدب  على  ويدل   
يغ�ضوا  اأن  الأدباء  من  بامللتم�ش  املقام  هذا  يف  "ول�ضُت 
بل  هذه,  ر�ضائلي  يف  اخلطاأ  من  يجدونه  عما  الطرف 
اأن ير�ضدوين اإىل احلقيقة  اإليهم- ولهم الف�ضل-  اأرغب 

للرجوع اإليها ...".
ه عليها قوُله  ويوؤكد �ضدَة اهتمامه باللغة العربية وحر�ضَ
يف خامتة املقدمة: "... راجيًا من الأدباء اأن ميدوين مبا 
يعن لهم من املالحظات, وما يعرون عليه من اأ�ضول مثل 
هذه الكلمات خدمة للغة العربية ال�ضريفة, وتقوميًا لهذا 

الل�ضان العربي املبني ...".
ومما جاء يف الكتاب:

فعل  ملن  يقولونها  ومدح  ا�ضتح�ضان  كلمة  ")عفارم( 
"اأح�ضنت",  له:  يقولون  كما  الثناء,  عليه  ي�ضتحق  �ضيئًا 
اأي�ضًا,  الرتك  وي�ضتعملها  فار�ضية,  الكلمة  وهذه 
وير�ضمونها هكذا: "اآَفرين", اأبدلوا الهمزة عينًا, والنون 

الأخرية ميمًا, وقد اأتت بامليم يف الفار�ضية اأي�ضًا.
اأي  امل�ضاألة,  على  غطر�ش  فالن  يقولون:  )َغْطَر�َش( 
يعنون  علينا",  مغطر�ش  "مالك  ويقولون:  عنها,  تعامى 

متغا�ضيًا عنا, واأ�ضله من 
اجلوهري:  قال  الغط�ش 
العني  يف  الغط�ش 
والرجل  العم�ش,  �ضبه 
واملراأة غط�ضاء,  اأغط�ش, 
عن  املتعامي  واملتغاط�ش 
العامة  فزادت  ال�ضيء, 
وال�ضني  الطاء  بني  راء 

كما ل يخفى.
ي�ضتعملون  )َفَع�َش( 
ال�ضغط  يف  الفعل  هذا 

ال�ضيء  على  بالأ�ضابع 

اإىل  العني  قلبوا  َع(,  )َف�ضَ واأ�ضله  اأجزاوؤه,  تتبدد  حتى 
مكان ال�ضاد, ففي الل�ضان: ف�ضع الرطبة يف�ضعها ف�ضعًا 
عها بالت�ضديد, اإذا اأخذها باأ�ضبعيه, فع�ضرها حتى  وف�ضَّ
تنق�ضر, وكذلك كل ما دلكته باأ�ضبعيك ليلنَي فينفتَح عما 

فيه".
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جمع وحتقيق: الدكتور ركان توفيق ال�شفدي.
النا�شر: مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث – دبي.

الطبعة الأوىل 1439ه� – 2018م.
132 �شفحة.

حياته,  يف  ال�ضهرة  يطلب  يكن  مل  مغمور  واأدي��ب  �ضاعر  ه��ذا 
واكتفى باأن يكون مدر�ضًا يف املدر�ضة النورية بدم�ضق حتى تويف 
بهذا  تعريف  يلي  وفيما  جمياًل.  واأدب��ًا  طيبًا,  ذك��رًا  تاركًا  بها 

ال�ضاعر و�ضعره ومقامته.

ال�شاعر تاج الدين ال�شرخدي:
هو تاج الدين اأبو الثناء حممود بن عابد بن احل�ضني بن حممد 
يف  الآن  تقع  مدينة  وه��ي  �ضرخد,  يف  ول��د  احلنفي,  التميمي 
حمافظة ال�ضويداء ال�ضورية وت�ضمى �ضلخد اأي�ضًا, وكانت ولدته 

�ضنة 578ه� على خالف فيها بني اأهل العلم.
وكان ال�ضرخدي من اأ�ضرة علمية دينية, ولد يف اأيام ال�ضلطان 
النا�ضر �ضالح الدين الأيوبي, وانتقل اإىل دم�ضق, ودر�ش الفقه 
احلنفي على يد الفقيه حممود بن اأحمد احل�ضريي البخاري 
النحو على ابن  اأب��رز تالميذه, وق��راأ  , وكان من  )ت 636ه���( 
معطي الزواوي )ت628ه�(, وق�ضد القاهرة ليتفقه على زين 
الدين حممد بن اأبي بكر, ثم عاد اإىل دم�ضق متفرغًا للتدري�ش, 
املوؤمن  وعبد  ال�ضابوين,  اب��ن  حامد  اأب��و  تالميذه:  من  فكان 
بن  الدين عمر  و�ضراج  التيتي,  ابن  الدين  و�ضم�ش  الدمياطي, 

حممود, حفيد احل�ضريي, واآخرون.
جميع  وعا�ضر  �ضنة,   96 من  نحوًا  فعا�ش  ال�ضرخدي,  ر  وُعمِّ
ملوك الأيوبيني, وعا�ش مدة يف عهد الدولة الرتكية )اململوكية(, 
واملظفر  اأيبك,  الدين  عز  املعز  الأوائ���ل:  �ضالطينها  فعا�ضر 
قطز, والظاهر بيرب�ش, وتويف يف عهد بيرب�ش باملدر�ضة النورية 

�ضنة 674ه�.

�شعره:
يقول د. ركان: "مل ي�ضلنا من �ضعر ال�ضرخدي اإل النزر الي�ضري 
على الرغم من اأنه عا�ش طوياًل, ولعل ال�ضبب يف ذلك ابتعاده 
عن بالط ال�ضلطان وتعففه عن املنا�ضب والوظائف ال�ضلطانية, 
ورمبا ُفقد ديوانه فيما فقد اإبان الغزو املغويل الذي اأحرقت فيه 
اأن  حلب ودم�ضق والتهمت النريان فيه الآلف من الكتب, كما 
واأخباره, وهو كتاب  اأ�ضعاره  فيه  توجد  اأن  ينبغي  الذي  الكتاب 
هذا  �ضعراء  فرائد  يف  اجلمان  )قالئد  املو�ضلي  ال�ضعار  ابن 
الزمان( ُفقد منه اجلزء الثامن الذي يحوي �ضعره وترجمته, 
وكان ابن ال�ضعار قد التقاه بدم�ضق �ضنة 639 ه� , وروى عنه". 

وهذه هي املرة الأوىل التي ُيطبع فيها �ضعر هذا ال�ضاعر جمموعًا 
من الكتب املخطوطة واملطبوعة , ويالحظ غلبة املقطعات على 
من  غريه  ب�ضعر  �ضعره  بع�ش  اختالط  اأي�ضًا  ويالحظ   , �ضعره 
مطروح.  ابن  �ضعر  �ضيما  ل   , ال�ضعرية  املجاميع  يف  ال�ضعراء 
ويف هذا الديوان )61( قطعة, �ضمت )514( بيتًا من ال�ضعر. 

وتوزعت القطع على �ضتة من بحور ال�ضعر على النحو الآتي:

شعر تاج الدين الصرخدي
ومقامته المفاخرة بين التوت 

والمشمش

�ضفحة العنوان
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عدد �لأبياتعدد �لق�شائد �لبحر

16157ب�ضيط
16147كامل
18146طويل
654خفيف
48دوبيت
12من�ضرح
61514�ملجموع

وم���ن حيث املو�ضوع���ات ينق�ضم ما ورد م���ن �ضعرال�ضرخدي 
اإىل مو�ضوع���ني رئي�ضي���ني: ال�ضع���ر الواقعي , وال�ضع���ر ال�ضويف 

الرمزي.
وقد اعتمد املحقق فيما جمعه من �ضعر ال�ضرخدي على عدد 
من املخطوطات منها : خمطوطة مكتبة غوتا , وهي جزء من 
اأربع ق�ضائد,  وفيه  الدمياطي,  �ضيوخ  ومعجم  �ضعري,  جمموع 
وخمطوط عقود اجلمان للزرك�ضي , وفيه �ضت ق�ضائد, وذيل 

مراآة الزمان لليونيني , وفيه اأربع ع�ضرة قطعة. 
املقامة:

تنتمي  فاإنها  وامل�ضم�ش(,  التوت  بني  )املفاخرة  مقامة  واأما 
تربوية  ر�ضالة  يحمل  ال��ذي  ال��رم��زي  الق�ض�ضي  الأدب  اإىل 
الدنيا  هذه  يف  ال�ضراع  ج��دوى  عدم  ت�ضور  نقدية,  �ضيا�ضية 
الفانية, وتدعو اإىل الت�ضامح واملحبة وح�ضن املعا�ضرة ؛ لأن لكل 
فرد يف هذا املجتمع اأهميته ودوره ووظيفته وعمله ما دام يخدم 

م�ضلحة الأمة.
نبذة من الكتاب:
قال ال�شرخدي:

ل���ل���ب���ع���اد م�����ن�����ازُل ل����ك����م يف ف������������وؤ�دي 
���ُك���ُم م����ا ب����ني ج���ْف���َن���يَّ ن�����ازُل و����ش���خ�������شُ

بيُتُكْم وط����ريَف   ، قلبي  ِح��م�����ى  ن��زل��ت��م 
ن����ازح����ني - م���ر�ح���ُل ي����ا  وب��ي��ن��ه��م��ا - 

غ��ر�م��ي ب�����ش��ي��ٌط ع��ن��ده �ل���َوْج���ُد و�ف���ٌر
و���ش��وق��ي م��دي��ٌد ، ب���ْل ط��وي��ٌل وك��ام��ُل

��ن��ا ��مُّ �����ك�����اَن جن�����ٍد ه����ل ت���ع���ود َت�����شُ �أَ������شُ
رب���������وٌع ل���ن���ا ب���املُ���ن���ح���ن���ى وم����ن����اِه����ُل؟

نبذة من املقامة:
و�ْضَي  و�ضَحَب  وجنوده,  طالئعه  يف  الربيع  ف�ضل  قدم  "ملا 
ن�ْضَرها  وانت�ضرْت  باأزهارِه,  الأر���ش  وزهرت  وب��روِدِه,  مطارِفِه 
ومَيي�ش,  ردائ���ه  يف  ي��خ��ت��اُل  اأق��ب��ل  م��ن  ف���اأول   ,... بانت�ضاره, 
احلالوة,  ال�ضادق  التوُت  الرئي�ش,  ِم  واملُقدَّ ِر  املَُب�ضِّ كالطليعة 
بعقوده  وتو�ضح  ال�ضند�ضية,  فتمايل يف حلتِه  الوة,  بالطَّ املتدرُج 
اللوؤلوؤية ... فبينا هو يجول يف ميدان تيهه ومرحه, ويختال يف 
مالب�ش �ضروره وفرحه, اإذ هجم عليه ع�ضكُر امل�ضم�ش متدرعًا 
ْفر, نا�ضرًا راياِته اخل�ضر, مثقلًة منه الغ�ضون مبا  دروعه ال�ضُّ

حملت من عقوده, متطلعة منه الطالئع بني اأعالمه وبنوده:
ًحى �شُ �لغ�شون  يف  ي��ب��دو  ح��ني  ك��اأن��ه 

�لذهِب من  �شيغت  قد  �لرمي  بنادُق 
��ُه��ُه ُت�����ش��بِّ ���ْت  �ْن���َق�������شَّ �إذ�  وب���ال���ن���ج���وم 

�ل��ل��ه��ِب ����ش���دة  م���ن  ����ش���اِق���ط���اً  ب����د�  �إذ� 
ف�ضاح عليه امل�ضم�ش �ضيحًة اأُرعبت بها جنوده, وانترت عقوده, 

ومزقت بنوده...".

نبذة عن املوؤلف:
الدكتور ركان توفيق ال�شفدي
● ولد مبحافظة ال�ضويداء )�ضورية( 1962/9/1.

● دكتوراه يف الأدب العبا�ضي )جامعة دم�ضق(.
● مار�ش التدري�ش الثانوي واجلامعي, والعمل ال�ضحفي يف �ضورية 

والكويت. 
البحوث العلمية والأعمال الأدبية:

املطبوعة:
القرن اخلام�ش,  العربي حتى مطلع  النر  الق�ض�ضي يف  الفن   ●

الهيئة ال�ضورية العامة للكتاب.
● ابن الرومي ال�ضاعر املجدد, الهيئة ال�ضورية العامة للكتاب.

● اأعالم جبل حوران يف الع�ضور الإ�ضالمية, دار الكرم.
● 5 جمموعات �ضعرية مطبوعة )م�ضر - �ضورية(.

● مقالت ومواد اأدبية وزوايا ثابتة يف ال�ضحف واملجالت ال�ضورية 
والعربية.

املخطوطة: 
● ديوان ابن بابك البغدادي )3 اأجزاء(, )حتقيق(.
● جتليات الفنون اجلميلة يف ال�ضعر العربي القدمي.

● �ضوء على ورق: يف الراهن الثقايف وال�ضيا�ضي.
اجلوائز:

● اجلائزة الأوىل يف ال�ضعر )م�ضابقة د. �ضعاد ال�ضباح( 1988.

● اجلائزة الأوىل يف ال�ضعر )م�ضابقة املزرعة - �ضورية( 2000.
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تاأ�شي�س املطبعة: 
�أن�شاأها  �أول مطبعة عربية يف �جلز�ئز، وقد  �لثعالبية  تعد �ملطبعة 
�لأخ���و�ِن رودو�شي �أحمد وق��دور �بنا �حل��اج م��ر�د �لرتكي، وذل��ك �شنة 

1895م. 
�ملطبعة على  ن�شرتها  �لتي  �لكتب  �ل��و�ردة يف  �لعبار�ت  وت��دل بع�ص 
�أن��ه��ا ك��ان��ت يف �ل��ب��د�ي��ة م��ل��ك��اَ ل��الأخ��وي��ن �مل��ذك��وري��ن، ث��م ت���ويف �أح��م��د، 
فاأ�شبحت ملكاً  لقدور و�أولده. و�أما ن�شبتهما �إىل رود�ص، فهي جزيرة 
كانت حتت �حلكم �لعثماين تقع بالقرب من �ل�شاحل �جلنوبي لرتكيا؛ 
لذلك جاءت ن�شبتهما �إىل �لرتكي. كما تدل عبار�ت �أخرى على �هتمام 

�أ�شحاب �ملطبعة بالكتب ون�شرها وح�شن �ختيار ما يطبعونه.
مب�شحف  �ل�����ش��ه��ري  للم�شحف  ب��ط��ب��اع��ت��ه��ا  �مل��ط��ب��ع��ة  ����ش��ت��ه��رت  وق���د 

�لثعالبية �أو م�شحف رودو�شي، وهو �أول م�شحف يطبع يف �جلز�ئر.

ن�شبة املطبعة اإىل الثعالبي:
يت �ملطبعة باملطبعة �لثعالبية ن�شبة �إىل �أبي زيد عبد �لرحمن  �ُشمِّ
بن حممد بن خملوف �لثعالبي، ويظهر يف �شعارها جامع عبد �لرحمن 
�لثعالبي، و�ملقربة �ل�شغرية �ملحيطة به، وهو �أحد �أعالم �لقرن �لتا�شع 
ر �لو�قعة �لآن  َي�شِّ ر مبدينة  َي�شِّ �لهجري، وقد ولد �شنة 786ه� بو�دي 
بولية بو مرد��ص �شمال �شرقي �لعا�شمة �جلز�ئرية. ورحل يف طلب 
�إىل تون�ص، ومكث فيها 8  �إىل بجاية، فمكث فيها 7 �شنو�ت، ثم  �لعلم 
�شنو�ت تقريباً، ثم ذهب �إىل م�شر وقر�أ على جمع من �لعلماء و�أجازوه، 
�إىل �جلز�ئر بعد 20 �شنة من رحلته يف طلب �لعلم. وكان عامل  وعاد 
و�لفقه،  �لدين  و�أ�شول  و�لعقيدة  �لتف�شري،  زمانه يف �جلز�ئر يف علم 
و�لت�شوف، وغريها من �لعلوم �لدينية �لأخرى. وتويف رحمه �هلل �شنة 

875ه�.

موؤلفات الثعالبي يف مكتبة املركز:
املطبوعات:

�أربعون حديثاً يف ��شطناع �ملعروف، منه طبعتان يف �ملركز، �أقدمهما   .1
ن�شرت يف ]1960م[.

�لتقاط �لدرر، ن�شر يف 2010م.  .2
�جلو�هر �حل�شان يف تف�شري �لقر�آن، منه عدة طبعات، �أقدمها ن�شرت   .3

يف 1323-1327ه�/1905-]1909[م.
ريا�ص �ل�شاحلني وحتفة �ملتقني، ن�شر يف 2015م.  .4

1317ه���  يف  ن�شر  �لآخ���رة،  �أم���ور  يف  �لنظر  يف  �لفاخرة  �لعلوم  كتاب   .5
]1899[م.

�شرح ما وقع يف كتاب )�جلو�هر �حل�شان  هذ� معجم خمت�شر يف   .6
يف تف�شري �لقر�آن( من �لألفاظ �لغريبة، ن�شر �شنة 1910م، وطبع 
��ق��اً حت��ت ع��ن��و�ن )معجم �ل��غ��ري��ب: ���ش��رح م��ف��رد�ت �لأل��ف��اظ  حم��قَّ

و�لعبار�ت من �لقر�آن و�ل�شنة و�لأثر(، �شنة 2015م.

املخطوطات:
�حلقائق  �أو  و�ل�����ش��ري��ع��ة،  �حلقيقة  ب��ني  �جل��ام��ع��ة  �مل�شيئة  �لأن����و�ر   .1

و�لتعريفات.
�لأنو�ر يف �آيات �لنبي �ملختار.  .2

�جلامع.  .3
�جلو�هر �حل�شان يف تف�شري �لقر�آن، ومنه عدة ن�شخ و�أجز�ء.  .4

�لدر �لفائق �مل�شتمل على �أنو�ع �خلري�ت يف �لأذكار و�لدعو�ت.  .5
�لعلوم �لفاخرة يف �لنظر يف �أمور �لآخرة.  .6

�ملختار من �جلو�مع يف حماذ�ة �لدرر �للو�مع يف �أ�شل مقر�أ �لإمام   .7
نافع.

جامع �لفو�ئد.  .8
حقائق �لعقيدة �ل�شغرى.  .9

10. روؤيا �لثعالبي.
11. رو�شة �لأنو�ر ونزهة �لأخبار، �أو رو�شة �لأنو�ر ونزهة �لأخيار.

12. ريا�ص �لأن�ص يف علم �لرقائق و�شري �أهل �حلقائق، �أو ريا�ص �لأن�ص 
يف علم �حلقائق.

13. ريا�ص �ل�شاحلني وحتفة �ملتقني.
وبغية  �ل��و�ج��د  غنيمة  �أو  �مل��اج��د،  �لطالب  وبغية  �ل��و�ف��د  غنيمة   .14

�لطالب �ملاجد.
15. قطب �لعارفني.

16. معجم �شرح �لألفاظ �لغريبة �لو�ردة يف كتاب )�جلو�هر �حل�شان 
يف تف�شري �لقر�آن(.

املوؤلفات والدرا�شات عن الثعالبي:
�أو  �لثعالبي  تناولت  �لتي  �لكتب  م��ن  ع��دد  �مل��رك��ز  مكتبة  يف  يوجد 

بع�ص موؤلفاته بالدر��شة و�لبحث، ومن ذلك:
�لثعالبي(،  تف�شري  يف  �لنحوية  )�لدر��شات  بعنو�ن  ماج�شتري  ر�شالة  	•
حممد  جا�شم  بها  تقدم  بغد�د.  يف  �مل�شتن�شرية  �جلامعة  من  1994م، 

�شهيل �لعاين؛ باإ�شر�ف عبد �هلل �أحمد �جلبوري.
لعبد  �لكبري  �جلامع  خمطوط  خالل  من  مالكية  فقهاء  تر�جم  	•
در��شة  ماج�شتري،  ر�شالة  �لأ���ش��ل  يف  و�لكتاب  �لثعالبي.  �لرحمن 
ب���ريوت،   ، �ب���ن ح���زم  �ل��ن��ا���ش��ر د�ر  �أم��ي��ن��ة �شليمة ����ش���اري،  وحت��ق��ي��ق 

2015م.
�لنا�شر  ق�شوم،  �ل��رز�ق  لعبد  و�لت�شوف،  �لثعالبي  �لرحمن  عبد  	•

�ل�شركة �لوطنية للن�شر و�لتوزيع باجلز�ئر، �شنة ]1978م[.
يف  ومنهجه  �لثعالبي  �لرحمن  )عبد  بعنو�ن  ماج�شتري  ر�شالة  	•
 ، �لإ�شالمية  للعلوم  �لقادر  �لأم��ري عبد  �لتف�شري(، 1991م، جامعة 

باجلز�ئر، �إعد�د رم�شان يخلف ؛ �إ�شر�ف م�شاعد م�شلم �آل جعفر.
�لثعالبي  �لرحمن  عبد  رثاء  يف  عينية  ق�شيدة  �ملخطوطات  ومن  	•
لأح��م��د ب��ن ع��ب��د �هلل �ل������زو�وي �مل��ال��ك��ي �جل���ز�ئ���ري، �مل��ت��وف��ى �شنة 

884ه�، �أولها:
ل����ق����د ج�����زع�����ت ن���ف�������ش���ي ل����ف����ق����د �أح����ب����ت����ي   

وح�����������ق ل������ه������ا م��������ن م������ث������ل ذل�����������ك جت��������زُع
ل تاريخ �ملطبعة �لثعالبية بعنو�ن  وقد ن�شر موؤخر�ً كتاب يف�شِّ
)�ملطبعة �لثعالبية باجلز�ئر معلم تاريخي جمهول(، بقلم �أحمد 

بدري.
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عبد الرحمن الثعالبي 
والمطبعة الثعالبية
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م�ضحف الثعالبية املطبوع �ضنة 1971م�ضحف الثعالبية املطبوع �ضنة 1937مثلثات قطرب املطبوع �ضنة 1907اجلواهر احل�ضان املطبوع �ضنة 1905

قائمة الكتب املطبوعة يف املطبعة الثعالبية واملوجودة يف مكتبة املركز:
تاريخ �لن�شر�لكتاب�لرقم

1323-1327ه� /1905]1909[ ماجلواهر احل�ضان يف تف�ضري القراآن, لعبد الرحمن الثعالبي1
1324ه�/]1906[ منبذة وجيزة يف معنى الدين والفقه فيه وما يتعلق بذلك ويت�ضل به, ملحمد بن م�ضطفى2
1325ه�/1907مالرد على من اأخلد اإىل الأر�ش وجهل اأن الجتهاد يف كل ع�ضر فر�ش, لل�ضيوطي3

مثلثات عالمة الأنام قامو�ش ... اأبي علي حممد بن امل�ضتنري, املعروف بقطرب النحوي, 4
1325ه�/1907ماعتنى بت�ضحيحها ابن اأبي �ضنب

الب�ضتان يف ذكر الأولياء والعلماء بتلم�ضان, تاأليف اأبي عبد اهلل حممد بن حممد, امللقب 5
1326ه�/1908مبابن مرمي التلم�ضاين

منت العا�ضمية, امل�ضمى بتحفة احلكام يف نكت العقود والأحكام على مذهب الإمام مالك, 6
1327ه�/1909متاأليف اأبي بكر ابن عا�ضم

1326ه�/1908م اأو 1327ه�]1909[ ماملمتع يف �ضرح املقنع ]يف علم الفلك[, لأبي عبد اهلل ال�ضو�ضي املرغيثي7
1328ه�/1910معنوان الدراية فيمن ُعرف من العلماء يف املائة ال�ضابعة ببجاية, لأبي العبا�ش اأحمد الغربيني8

معجم خمت�ضر يف �ضرح ما وقع يف كتاب اجلواهر احل�ضان يف تف�ضري القراآن من الألفاظ 9
1328ه�]1910[ مالغريبة, لعبد الرحمن الثعالبي

1332ه�/1914ممنار الإ�ضراف على ف�ضل ع�ضاة الأ�ضراف ومواليهم من الأطراف,  لعا�ضور بن حممد امل�ضعودي10
1334ه�/1916متعطري الأكوان بن�ضر �ضذا نفحات اأهل العرفان, ملحمد ال�ضغري بن املختار احل�ضيني11
]1920[ مالوفيات لبن قنفذ؛ اعتنى بجمعها وت�ضحيها وتعليقها هرني بريي�ش12

�ضوط الإفهام والإفحام مبا يف رو�ش الأمنية والأماين من الإحلاد والتحريف والأوهام, 13
1339ه�/1921مملحمد امل�ضوري

1341ه�/1923م �ضفاء ال�ضدر ِباأَْرِي امل�ضائل الع�ضر, ملحمد بن علي ال�ضنو�ضي14
1345ه�/1926ماملمتع يف �ضرح املق�نع, لأبي عبد اهلل حممد ال�ضو�ضي املرغيثي15
1347ه�/1928مك�ضف الرموز يف بيان الأع�ضاب, لعبد الرزاق بن اأحمدو�ش اجلزائري16
1928مقائمة كتب املطبعة الثعالبية واملكتبة الأدبية, رودو�ضي قدور بن مراد الرتكي17
1353ه�/1934مغزوات عروج وخري الدين, اعتنى بت�ضحيحه وتعليق حوا�ضيه نور الدين عبد القادر18
1356ه�/1937مقراآن جميد19
1359ه�/1940مالآجرومية على طريق ال�ضوؤال واجلواب, ]ت�ضنيف نور الدين عبد القادر[20
1390ه�/1971مقراآن جميد21

با�شل حممد : ق�شم العالقات العامة والإعالم
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الفوضى الرقمية وتنظيم الوثائق اإللكترونية

تعتمد الكثري من املوؤ�ش�ش��ات الأر�شيفية املعا�شرة على 
الع��امل الرقمي من حيث اإدارة اأعماله��ا وحفظ اأوراقها 
ووثائقه��ا ومعلوماته��ا م��ن خ��الل حاوي��ات اإلكرتوني��ة 
وقواع��د بيان��ات ونظ��م معلوم��ات متع��ددة الأغرا���س 
بالإف���ادة  ي�ضم���ى  م���ا  لتحقي���ق  وذل���ك  مبتطلباته��ا وتقنياته��ا؛ 
املعلوماتي���ة, والإتاحة الذكية للوثائق واملعلومات التي تت�ضمنها. ومن هذا 
اجلان���ب اعتمدت املوؤ�ض�ض���ات على اإتاحة تلك الوثائ���ق ب�ضورة اإلكرتونية 
للتمت���ع مبزايا الع���امل الرقمي يف الإتاح���ة املعلوماتي���ة للمجتمع, وو�ضول 
الوثائ���ق لأك���رب قدر ممكن م���ن امل�ضتفيدين ب�ضورة رقمي���ة, وباإمكانيات 
ا�ضرتج���اع ذكية, بدون التعامل مع الأ�ض���ول املادية للمواد الوثائقية, مما 
يحفظه���ا من التل���ف اأو ال�ضياع اأو ال�ضرقة, وي�ضه���ل عمليات حفظها على 
امل���دى الطويل, وي�ضمن وجودها يف اأماكن خم�ض�ض���ة بعيًدا عن اأخطار 

وتهديدات الزمن.
ب�ضورة  غريها  اأو  التاريخية  الوثائق  واإتاحة  تخزين  على  والعتماد 
تنمو  التي  الوثائق  تلك  وتنظيم  ترتيب  على  دوؤوبًا  عماًل  يتطلب  رقمية 
ا متوا�ضاًل, ثم حتويلها من طبيعتها املادية اإىل طبيعة رقمية, وهو ما  منوًّ
ي�ضمى الرقمنة, مع �ضرورة وجود اآلية تنظيمية وا�ضحة ت�ضبط عمليات 
احلفظ الرقمي, فالعامل الرقمي ي�ضبه متامًا العامل احلقيقي من حيث 
باأن ترتيب املكتب الذي  اإىل الرتتيب والنظام, ول �ضك  حاجته الدائمة 
الرقمية,  مهامك  ترتيب  يعادل  احلا�ضوب  على  العمل  اأثناء  ت�ضتخدمه 
مبادئ  جاءت  ولهذا  الذكي,  هاتفك  اأو  ال�ضخ�ضي,  حا�ضوبك  وكذلك 
التنظيم والرتتيب الأر�ضيفي, فكانت مر�ضًدا لكل العاملني يف جمال اإدارة 

الوثائق والأر�ضيفات, وهي:
الأ�ضل���ي(  )املن�ض���اأ  املتكام���ل  الأر�ضي���ف  وح���دة  اح���رتام  مب���داأ   -1 

.Principles of Provenance
.Registry Principle 2- مبداأ احرتام الرتتيب الأويل

3- مبداأ فرز وتقييم واإتالف الوثائق.
4- مبداأ الرتميز والرتقيم وطرقه واأ�ضاليبه.

5- مبادئ اإتاحة وا�ضرتجاع الوثائق.
وثائق  على  الأر�ضيفي  التنظيم  مبادئ  تطبيق  فاإن  اآخر  جانب  ومن 
�ضخ�ش اأو موؤ�ض�ضة يف العامل املادي من الأمور الأ�ضا�ضية لتحقيق ال�ضبط 
اأن  اإل  الرقمي  العامل  على  ذاته  الأمر  وينطبق  الوثائق,  لتلك  الأر�ضيفي 
ح�ضا�ضية,  اأكر  الإلكرتونية  للوثائق  الأر�ضيفي  التنظيم  مبادئ  تطبيق 
حفظها,  مكان  يف  بالثبات  متتاز  التي  التقليدية  الوثائق  عك�ش  فعلى 
والو�ضوح يف جميع جوانب التعامل معها, فالوثائق الرقمية اأكر ح�ضا�ضية 
لختالف طبيعة الوثائق الرقمية عن الوثائق التقليدية من حيث �ضهولة 
تنقلها واختالطها بغريها من الوثائق الرقمية وتداخلها مع ن�ضخ اأخرى, 
وال�ضياق(,  والبناء,  )املحتوى,  الثالثية  مكوناتها  اإكتمال  عدم  واأحياًنا 
ومتاهات  مغارات  داخل  متنوعة  اأماكن  بني  ومتفرقة  مبعرة  تكون  فقد 
طي  يف  واأ�ضبحت  الزمن  عليها  عفا  الإلكرتونية  وامللفات  املجلدات  من 

اأخطار وتهديدات  اأمام  الوثائق  اأو �ضاحب  الن�ضيان, مما ي�ضع املتعامل 
بديهية منها:

من  مع غريها  وتداخلها  �ضريتها  لدرجة  طبًقا  الوثائق  تنظيم  عدم   -1
الوثائق , في�ضهل ن�ضيانها و�ضياعها اأو وقوعها يف اأيٍد غري اأمينة. 

2- تكرار ت�ضمني الوثائق وتعدد ُن�ضخها نظًرا ل�ضياع الأخرى و�ضط عامل 
الفو�ضى الرقمية.

3- تكد�ش الوثائق الرقمية, فيتعذر تطبيق عمليات احلذف والفلرتة.
4- �ضعوبة ا�ضرتجاع وثيقة معينة عندما يريدها امل�ضتخدم.

ولتفادي هذه الأخطار والتهديدات يجب مراعاة بع�ش املبادئ والأ�ض�ش 
عند التعامل مع الوثائق الرقمية, وهي: 

دوليًّا  عليها  املتعارف  الأر�ضيفي  والرتتيب  التنظيم  اللتزام مببادئ   -1
والتي ل يختلف  والإلكرتونية,  املادية  للوثائق  التطبيقي  امل�ضتوى  على 

عليها اثنان يف جمال علوم الوثائق والأر�ضيف واملعلومات.
الوثائق  لت�ضكني  التنظيمية  الأطر  تو�ضح  ت�ضنيفية  خطة  تطبيق   -2
املادية والرقمية املنا�ضبة للموؤ�ض�ضة اأو ال�ضخ�ش مع مراعاة املرونة يف 

التطبيق.
وثائق  ورقمنة  ت�ضكني  عمليات  ت�ضبط  وا�ضحة  تنظيمية  اآلية  وجود   -3
الرقمية  الن�ضخ  فقدان  اأو  �ضياع  فر�ضة  فتقل  ال�ضخ�ش,  اأو  املوؤ�ض�ضة 
املتنامية  الرقمية  الوثائق  تلك  تنتجها  قد  التي  الفو�ضى  و�ضط 
تلك  اأو  اإلكرتونية  و�ضائط  على  املوجودة  الوثائق  �ضواء  با�ضتمرار, 

املوجودة على �ضريفرات وم�ضاحات تخزينية �ضبكية.
الرقمية  للمواد  الرقمي  للحفظ  وا�ضحة  اإ�ضرتاتيجية  خطة  وجود   -4
تهدف اإىل احلفاظ على املواد الرقمية يف العامل الرقمي وحتميها من 

خماطر فقدانها اأو �ضياعها.
حفظ  جمال  يف  املعريف  والت�ضارك  الآخرين  جتارب  من  ال�ضتفادة   -5
وطرق  واجهتهم  التي  ال�ضعوبات  ومعرفة  واإدارتها  الرقمية  الوثائق 

حلها.

الفوضى الرقمية 
وتنظيم الوثائق اإللكترونية

حممود حممد عبد العليم عبد ال�شمد
ق�شم الثقافة الوطنية






	غلاف العدد 76
	مخطط جامعة برشلونة
	الفهرس
	الافتتاحية : صلاحية 
	القسم الأول: الأخبار
	أيام ثقافية: صاحبة السمو حجيجة تفتتح الأيام الثقافية 
	جمعة الماجد يستقبل وفداً من بيت الزبير
	دورة تحقيق المخطوطات السابعة
	مؤتمر دبي للوثائق التاريخية
	مركز جمعة الماجد يشارك جامعة الفلاح في عام زايد
	ورش عمل
	ورشة التصميم التفكيري والابتكار
	مهرجان الشارقة القرائي للطفل
	اليوم العالمي للأرشيف

	وفود دولية
	مشاركون في مؤتمر اللغة العربية يزورون المركز
	رئيس مؤسسة الثغرة في غرناطة
	وفد جامعة إفريقيا العالمية
	وفد منظمة الدعوة الإسلامية

	مؤسسات ثقافية
	وفد مؤسسة الإمارات للآداب
	زيارة إلى مجمع اللغة العربية بدمشق ومكتبة الأسد

	محاضرات
	محاضرة حول القراءة بمناسبة اليوم العالمي للكتاب
	ملتقى زايد الكتاب الملهم
	فن التجليد العربي الإسلامي عبر القرون

	إهداء
	مكتبة إم بي سي( mbc) تنضم إلى المكتبات الخاصة بالمركز
	زيارات

	القسم الثاني: المقالات
	جديد المكتبة
	الأسلحة والدروع الإسلامية مجموعة (الألف قطعة وقطعة)
	المدرسة النحوية في المغرب الإسلامي خلال القرنين السابع والثامن الهجريين
	ترجمة العلامة شيخة القراء بالشام الشيخ عبد الله بن محمد سليم المنجد
	درة الزمان في الترجمات الإنكليزية لمعاني القرآن ترجمة آربري ما له وما عليه في الميزان

	أعلام رحلوا
	سعد محمد رحيم
	على المنوفي
	خالد محيي الدين
	خديجة الحديثي
	جمال ناجي
	البشير العريبي
	كمال عمران
	جون جوليوس نورويتش
	أنطوني بورداين

	مكتبات خاصة
	القاضي محمد البدراوي ومكتبته

	تواقيع الأعلام
	جديد إصدارات المركز: شعر تاج الدين الصرخدي ومقامته المفاخرة بين التوت والمشمش
	عبد الرحمن الثعالبي والمطبعة الثعالبية
	الفوضى الرقمية وتنظيم الوثائق الإلكترونية

	جديد الإصدارات: كشاف مجلة آفاق الثقافة والتراث من العدد1 إلى العدد 100
	الغلاف الخلفي: جديد الإصدارات: شعر تاج الدين الصرخدي...



