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بين الكتاب والواتس آب!
يف  و)قيل(,  )قال(,   ْ ل�شانيَ على  املعلومات  ت�شلنا  ما  كثريًا 
املخطوطات والكتب املطبوعة, ويف الر�شائل اجلامعية وغريها, 
اأن  بعد  فالن(  )قال  بـعبارة  ثقة  اأكرث  نكون  اأننا  الطبيعي  ومن 
قائاًل,  لها  نعرف  ل  التي  )قيل(  اأما   , النقل  �شحة  من  نتيقن 
اأن نقف عندها طوياًل للبحث والتق�شي والتاأكد من  فحريٌّ بنا 
املعلومة ومن اأين جاءت, ومثلها يف احلكم )يقال(, و) يقولون(, 

و)�شمعنا(.
املعلومة  لعتماد  �شابقة  ودقتها  املعلومات  �شحة  كانت  وملَّا 
يف  جيدًا  وقتًا  يق�شي  املتلقي  كان  فقد  لالآخرين,  واإي�شالها 
وهذا  للخطاأ,  جمال  اأي  هناك  يكون  ل  حتى  والتحري  البحث 
ما نراه جليًّا يف حتقيق املخطوطات. فمثاًل عندما يقوم املحقق 
بتخريج الأقوال وال�شواهد, فهو ل يرتك اآية قراآنية دون اأن يتاأكد 
من �شحتها حتى ل يرتك جماًل لنقل اآية غري �شحيحة , ول يرتك 
ا اإل وقد مر به على كتب الأ�شانيد, وتاأكد من درجة  حديثًا نبويًّ
اأن  الذي ميكن  القارئ مدى �شحة احلديث  يدرك  �شحته حتى 
يرتتب عليه عمل, ول ين�شب بيت �شعر اإىل غري قائله ول مقولة 
طبية اأو فقهية اأو غري ذلك اإىل غري قائلها. وماذا اإذا كان القول 
احلق  املحقق  يقف  الأ�شياء  هذه  فكل  ؟  ما  اأمر  لأجل  مو�شوعًا 
جًا اإياها على وجهها املطابق لل�شواب اأو املقارب له. رِّ يَ عندها مخُ

وقد اأ�شبح كثري من املعلومات ي�شلنا اليوم عرب مواقع التوا�شل 
اآب  الوات�ص  تطبيق  عرب  منها  ي�شلنا  ما  وحتديدًا  الجتماعي, 
الذي ت�شلنا عليه �شور ومعلومات واأخبار ل نعرف لها م�شدرًا, 
ول مننح اأنف�شنا يف اأغلب الأحيان وقتًا لقراءتها قراءة متاأنية, بل 
نفرح بوجود مادة تزيد من ن�شاطنا, ونعيد اإر�شال كل ما ي�شلنا 
اأو غري �شحيح ؟ وماذا  دون تفكري, فماذا لو كان اخلرب مركبًا 
و�شلتنا  التي  القانونية  اأو  الطبية  اأو  الدينية  املعلومات  كانت  لو 
اأولئك الذين يطبقون ما ي�شلهم بغري  غري �شحيحة ؟ وقد كرث 
تقدمي  ومن�شات  املعرفة  م�شادر  تنوعت  مهما  ولذا  مراجعة. 
املعلومات, فال غنى لنا عن الكتب التي ق�شى فيها موؤلفوها ما 
فهي  ال�شحيح,  العلم  خاللهم  ومن  خاللها  من  لي�شلنا  ق�شوا 
كتب علمية حمكمة املراجعة كتبها اأولو علم ودراية. فحذار من 

نقل معلومة ل تعرف لها م�شدرًا اأو �شاحبًا!

�شيخة املطريي
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إهداء من حاكم الشارقة

بتوجيهات من �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة الرئي�س 
الأعلى ملجمع اللغة العربية بال�شارقة، زار وفد من جممع اللغة العربية مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بدبي، 
بهدف الطالع على جهوده واأعماله الثقافية والعلمية التي يقدمها للكتاب العربي ب�شكل عام و�شناعة املثقف ب�شكل 

خا�س، وذلك يف اإطار التعاون العلمي الأكادميي وتبادل اخلربات يف املجال الثقايف واللغوي.
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حاكم الشارقة يهدي جمعة الماجد نسخة مصورة من 
المصحف المنسوب إلى سيدنا عثمان رضي اهلل عنه

و�شّلم �شعادة حممد خلف, مدير عام موؤ�ش�شة ال�شارقة 
امل�شتغامني,  �شايف  اأحممد  الدكتور  بح�شور  لــالإعــالم, 
الأمني العام للمجمع, ال�شيديَ جمعة املاجد, رئي�ص املركز, 
اإهداًء من �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
الرئي�ص  ال�شارقة,  حاكم  الأعلى  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي, 
ن�شخة  عن  عبارة  بال�شارقة,  العربية  اللغة  ملجمع  الأعلى 
ر�شي  عثمان  �شيدنا  اإىل  املن�شوب  امل�شحف  من  م�شورة 
اهلل عنه, وهي ن�شخة ثمينة طبع �شموه عددًا منها, واأهداها 
اإىل جهات اأكادميية وموؤ�ش�شات علمية عليا يف �شتى اأنحاء 
العامل. وحتدث �شعادة حممد خلف عن الدور الذي يتوله 
جممع اللغة العربية بال�شارقة خارج دولة الإمارات العربية 
يف  العربي  الل�شان  جمل�ص  اإن�شاء  عند  وتوقف  املتحدة, 
موريتانيا الذي يعد مظلة جممعية انخرط فيها عدد كبري 

من علماء اللغة العربية يف بالد �شنقيط.
جممل  امل�شتغامني  �شايف  اأحممد  الدكتور  وا�شتعر�ص 
العملية  التي يبذلها املجمع يف ت�شريع الإجراءات  اجلهود 
يوليه  ــذي  ال العربية(  للغة  التاريخي  )املعجم  مل�شروع 

�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة اهتمامًا بالغًا. 

ومن جانبه ا�شتعر�ص جمعة املاجد اجلهود التي يبذلها 
اللغة  يف  الــنــادرة  والكتب  الوثائق  على  للح�شول  املركز 
مكتبة  اأن  مو�شحًا  العاملية,  اللغات  من  وغريها  العربية 
املركز ت�شم اأكرث من مليون كتاب مطبوع ووثيقة اإىل جانب 
مليون من املخطوطات التي يحر�ص ق�شم املخطوطات يف 

املركز على احل�شول عليها و�شرائها وترميمها.
التي ينطلق منها املركز  الروؤية  واطلع وفد املجمع على 
الإ�شرتاتيجية  على  وتعرف  الثقافية,  جهوده  جممل  يف 
التي مي�شي بها يف حفظ الرتاث العربي والعناية باملراجع 
وامل�شادر التي توثق لتاريخ الثقافة العربية و�شرية منجزها 

املعريف ومقوماتها احل�شارية.*

------------------
* نقاًل عن وام.

�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي - حاكم ال�شارقة

جمعة املاجد يت�شلم الإهداء
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إهداء من حاكم الشارقة

 امل�شحف ال�شريف املن�شوب اإىل �شيدنا 
عثمان ر�شي اهلل عنه

وقد  قابي،  ق�شر طوب  امل�شحف حمفوظ يف متحف  اأ�شل 
العثماين  ال�شلطان  اإىل  با�شا  علي  حممد  م�شر  وايل  اأهداه 

حممود الثاين يف عام 1226هـ / 1811م. 
خزانة  يف  حمفوظاً  وكان  كويف،  بخط  مكتوب  وامل�شحف 
)قاهرة م�شر(، ثم حفظ يف ق�شر طوب قابي الذي حتول يف 

عام 1928م اإىل متحف مفتوح اأمام عامة الزوار.
التي  العثمانية  امل�شاحف  اأحد  باأنه  امل�شحف  هذا  وا�شُتهر 
كتبت وانت�شرت باأمر اخلليفة الرا�شد عثمان بن عفان ر�شي 
اهلل عنه، واأر�شلت اإىل الأم�شار املختلفة، و�شواء �شحت ن�شبة 
فقد  ت�شح،  اأو مل  عنه  اهلل  ر�شي  عثمان  �شيدنا  اإىل  امل�شحف 
الإ�شالمية  والثقافة  والفنون  للتاريخ  الأبحاث  مركز  راأى 
ال�شل�شلة  ي�شكل حلقة مهمة يف  ن�شره، حيث  اأهمية  )اإر�شيكا( 
الذهبية لدرا�شة القراآن الكرمي، ويعدُّ م�شدراً للمقارنة مبا 

يثبت من ن�شو�ص اأقدم من هذه الن�شخة من امل�شحف.
يف  الأ�شطر  وعدد  الرق،  من  ورقات   408 يف  امل�شحف  يقع 
الأغلب ثمانية ع�شر �شطراً، وبع�ص �شفحاته اأعيد كتابتها يف 
اأوقات تبدو متقاربة، واخلط الذي كتب به خط كويف متاأنق 
يبتعد عن خطوط املرحلة الأوىل التي كتبت فيها امل�شاحف 

املن�شوبة اإىل �شيدنا عثمان ر�شي اهلل عنه. 
الأ�شود  اأبي  طريقة  على  فمنقوطة  امل�شحف  حروف  واأما 
احلرف  فوق  فالتي  حمراء،  نقاط  وهي  )ت69هـ(،  الدوؤيل 
ال�شمة،  على  تدل  احلرف  بجانب  والتي  الفتحة،  على  تدل 
والتي اأ�شفل احلرف تدل على الك�شرة، والنقطتان تدلن على 

التنوين.
اإىل  معه  املرفقة  الدرا�شة  بح�شب  امل�شحف  هذا  ينتمي 
على  حتتوي  مبكرة  مناذج  وفيه  الأموي،  العهد  م�شاحف 
الآيات  وفوا�شل  الأوىل.  ن�شاأتها  يف  الإ�شالمية  الزخرفة 
زخارف  على  حتتوي  �شغرية  دوائر  �شكل  على  مر�شومة 
اآيات،  وخم�ص  اآية،  كل  بعد  تاأتي  متنوعة  ونباتية  هند�شية 
وع�شر اآيات، فمنها ما �شغر حجمه ومنها ما كرب. كما يوجد 

فا�شلة م�شتطيلة ال�شكل بعد كل مائة اآية.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  نفقة  على  امل�شحف  هذه  طبع  وقد 
الأعلى  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي،  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 

حاكم ال�شارقة. 
زمن  ُكتبت  التي  امل�شاحف  اأن  اإليه  التنبيه  يجدر  ومما 
بع�ص  يف  تختلف  عنها  اهلل  ر�شي  عثمان  الرا�شد  اخلليفة 
الكلمات عن بع�ص ما اقت�شته قواعد الإمالء. وَر�ْشم عثمان 

هو الر�شم الذي كتب زمن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم، ون�شب 
معروف.  هو  كما  الثاين  اجلمع  امل�شحف  جمع  لأنه  لعثمان 
الدرا�شات،  من  عدد  يف  جاء  كما  عديدة  مزايا  الر�شم  ولهذا 
من هذه املزايا: الدللة على اأوجه القراءات املتعددة، واإثبات 
ات�شال �شند القراآن خطاً ونطقاً بالنبي �شلى اهلل عليه و�شلم، 
والدللة على بع�ص لغات العرب التي نزل عليها القراآن، وعلى 
املعاين  بع�ص  على  والدللة  احلرف،  واأ�شل  احلركة،  اأ�شل 
الأمة على  املختلفة، وتوحيد  املعاين   بع�ص  واإفادة  الدقيقة، 
طريقة واحدة يف ر�شم القراآن، مع اإدراك �شعة علم ال�شحابة، 

وفوق ذلك اإدراك عظمة هذا الكتاب وعمق اأ�شراره.
--------------------------

بعنوان  معه  ن�شرت  التي  الدرا�شة  انظر  امل�شحف  حول  للمزيد 
عنه(,  اهلل  ر�شي  عفان  بن  عثمان  اإىل  املن�شوب  ال�شريف  )امل�شحف 
ن�شخة متحف طوب قابي �شراي, درا�شة وحتقيق الأ�شتاذ الدكتور طيار 

اآلتي قولج.

�شورة من امل�شحف من �شورة الأنعام تبداأ بالآية 79
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ا�شتقبل �شعادة جمعة املاجد، رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بدبي، �شباح الأربعاء 12 
�شبتمرب 2018 �شعادة القن�شل العام التون�شي لطفي بن عامر. 

ا�شتقبل �شعادة جمعة املاجد، رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، يف مكتبه بدبي �شباح الأحد 16 
�شبتمرب 2018 م �شعادة من�شور بيك فيليت�شيف، القن�شل العام جلمهورية اأوزبك�شتان يف دبي.

جمعة الماجد يستقبل القنصل العام التونسي

جمعة الماجد يستقبل القنصل العام ألوزبكستان

املاجد,  مركز جمعة  على  التعرف  بهدف  الزيارة  تاأتي هذه 
واملوؤ�ش�شات  واملكتبات  املركز  بني  الثقايف  التعاون  �شبل  وبحث 

الثقافية التون�شية.
املعاجلة  ق�شم  وزار  املركز  اأق�شام  يف  ال�شيف  جتــول  وقــد 
الفنية, واطلع على طرق الفهر�شة والت�شنيف, وناق�ص مع جمعة 

املاجد اأهمية الكتاب والطرق الكفيلة بن�شره وو�شوله للقارئ.
ح�شن  املــاجــد  جلمعة  ال�شيف  �شكر  الـــزيـــارة  خــتــام  ويف 
املركز  به  يقوم  الذي  الكبري  العمل  بحجم  واأ�شاد  ال�شتقبال, 
املاجد  جمعة  �شكر  جهته  ومــن  والباحثني.  الكتاب  خلدمة 

لل�شيف اهتمامه وزيارته للمركز.

وقد رحب جمعة املاجد بالقن�شل العام, وبحث معه العديد 
املركز,  لأق�شام  جولة  يف  ورافقه  الثقايف,  التعاون  اأوجــه  من 
الكتب  نوادر  واطلع على  املكتبات اخلا�شة,  ق�شم  زار خاللها 
على  واطلع  الرقمي,  املخترب  وزار  فيها,  والأجنبية  العربية 
طرق حتويل الأوعية الثقافية املختلفة اإىل اأوعية رقمية ي�شهل 

حفظها ونقلها للباحثني والدار�شني.
ويف ختام الزيارة عرب جمعة املاجد عن �شكره للقن�شل العام 
على هذه الزيارة واهتمامه بالطالع على املوؤ�ش�شات الثقافية 
يف  �شاهده  مبا  اإعجابه  العام  القن�شل  اأبــدى  وقد  الدولة.  يف 
املركز من اهتمام بالثقافة والرتاث وطرق حفظ املخطوطات, 

و�شكر جلمعة املاجد ح�شن ال�شتقبال واحلفاوة التي لقيها.
املركز  بــني  الثقافية  العالقات  اأن  بالذكر  اجلــديــر  ومــن 
كتاب  املركز  ن�شر  حينما  الت�شعينيات  منذ  بداأت  واأوزبك�شتان 
ال�شرقية  للدرا�شات  البريون  )املنتقى من مطوطات معهد 
 2008 �شنة  تعاون  اتفاقية  وقع  ثم  1995م,  �شنة  بط�شقند(, 
اأي�شًا  وتبادلها. و�شارك املركز  للتعاون يف حفظ املخطوطات 

يف الندوة التي نظمها املعهد �شنة 2010 حتت عنوان )الرتاث 
املخطوط يف اأوزبك�شتان وطرق حفظه و�شيانته(, و�شارك يف 
اأوزبك�شتان  املوؤمتر الدويل الذي نظمته رئا�شة اجلمهورية يف 
عام 2014 م حتت عنوان )الرتاث التاريخي لعلماء ومفكري 
احل�شارة  يف  واأهميته  دوره  الو�شطى:  الــقــرون  يف  ال�شرق 

املعا�شرة(.

القن�شل العام التون�شي يزور ق�شم اخلدمات الفنية

القن�شل العام لأوزبك�شتان يزور املكتبات اخلا�شة
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الموسم الثقافي الصيفي

للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  نظم  زايد  عام  يف  ال�شيفي  الثقايف  للمو�شم  انطالقًا 
الذكاء  )اأ�شا�شيات  بعنوان  عمل  ور�شة   2018 يوليو   7 ال�شبت  يوم  والرتاث 
يف  واملوؤ�ش�شي  التقني  التميز  اخت�شا�شي  النخال،  لوؤي  الأ�شتاذ  قدمها  ال�شطناعي(، 
بلدية دبي، وح�شرها 40 متدربًا ومتدربة من العديد من اجلهات، منها: وزارة الرتبية 
والتعليم، ووزارة ال�شحة ووقاية املجتمع، ودائرة ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي 
بدبي، ودار زايد للثقافة الإ�شالمية يف عجمان، واأكادميية العلوم ال�شرطية بال�شارقة، 
ودائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة، و�شرطة دبي، وجمل�س دبي الريا�شي، وكلية 

الدرا�شات الإ�شالمية والعربية بدبي، وبريد الإمارات، وعدد من طلبة اجلامعات.

مركز جمعة الماجد ينظم ورشة أساسيات الذكاء االصطناعي

اجلمهور  توعية  هو  الور�شة  من  الهدف  "اإن  النخال:  يقول 
دولة  عليه  ت�شري  الــذي  والنهج  ال�شطناعي,  الذكاء  بتقنية 
اأن  منذ  الر�شيدة,  قيادتها  ظل  يف  املتحدة  العربية  الإمــارات 
لت�شعى  الذكية  واحلكومة  الإلكرتونية  احلكومة  اإىل  انتقلت 
اجلمهور  وتعريف  ال�شطناعي,  الذكاء  نحو  حثيثة  بخطوات 
باإ�شرتاتيجية الدولة يف الذكاء ال�شطناعي, وطرق ال�شتفادة 
منها يف حت�شني اخلدمات املوؤ�ش�شية بهدف زيادة اإ�شعاد النا�ص 

وتقليل الكلفة والنهو�ص باملجتمع".
الفرق  منها:  حمــاور,  عــدة  النخال  تناول  الور�شة  وخــالل 
ــني احلــا�ــشــوب والـــذكـــاء ال�ــشــطــنــاعــي, ومــفــهــوم الــذكــاء  ب
ال�شطناعي, واأنواع الفهم الذكي, ومراحل التحول احلكومي 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة, والواقع الفرتا�شي واملعزز, 

والروبوت والوظائف التي ميكن اأن يقوم بها يف امل�شتقبل.
وخـــالل الــور�ــشــة اأيــ�ــشــًا حتـــدث املــ�ــشــاركــون عــن جتــارب 
تناول  حوار  ودار  ال�شطناعي,  الذكاء  جمال  يف  موؤ�ش�شاتهم 

املدى الذي ميكن اأن تتطور فيه هذه التقنية.
تنظيم  ولــلــمــركــز  لــلــمــدرب  املــتــدربــون  �شكر  اخلــتــام  ويف 
القيمة  املعلومات  من  الكثري  لهم  اأ�شافت  التي  الور�شة  هذه 
للمركز,  العام  املدير  كامل,  حممد  د.  قــام  ثم  واجلــديــدة. 
الور�شة, كما  لتقدمي هذه  اأدائه وتطوعه  ب على  رِّ املخُــديَ بتكرمي 

جرى توزيع ال�شهادات على امل�شاركني.

لوؤي النخال

جانب من احل�شور

تخريج املتدربني

اأول  الإم���ارات 
دولة يف العامل 
ت�������ش���ت���ح���دث 
وزي��ر  من�شب 
ل������ل������ذك������اء 

ال�شطناعي



الموسم الثقافي الصيفي

ورشة الخصوصية األمنية في منصات التواصل اإللكترونية
2018م،  يوليو   14 ال�شبت  يوم  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  نظم  ال�شيفي  الثقايف  املو�شم  اإطار  يف 
ور�شة تدريبية بعنوان )اخل�شو�شية الأمنية يف من�شات التوا�شل الإلكرتونية(، قدمها عبد النور �شامي، خبري 
اأمن املعلومات واملدرب الدويل املعتمد من الأكادميية الربيطانية لتطوير املوارد الب�شرية، وذلك بالتعاون مع 
املوؤ�ش�شات  مركا�س للن�شر والإعالم، حيث �شهدت الور�شة ح�شورًا مكثفا �شم 42 متدربًا ومتدربة من خمتلف 

احلكومية واخلا�شة.

املعلومات,  اأمــن  يف  الوعي  ن�شر  اإىل  الور�شة  تهدف 
من  اخل�شو�شية  حماية  كيفية  يف  اجلمهور  وتثقيف 

ماطر ال�شبكات الإلكرتونية.
يف  مبقدمة  الور�شة  �شامي  النور  عبد  املــدرب  ا�شتهل 
جمال اأمن املعلومات واملخاطر الإلكرتونية, وقدم �شرحًا 
وافيًا لأهم املفاهيم وامل�شطلحات, وو�شح حق امل�شتخدم 
التي  واخل�شو�شية  الإلــكــرتونــيــة  الأمــنــيــة  الناحية  مــن 
ي�شتحقها, ونبه على الربجميات اخلبيثة, وطرق الوقاية 
والربجميات  كالفريو�شات  لها  والت�شدي  واحلــمــايــة 
على  نبه  وكــذاك  التج�ش�شية,  والربجميات  الع�شوائية 
الرائجة,  الحتيال  طرق  وك�شف  املحتالني,  من  الوقاية 
ِعدخُ  وخ�شو�شًا املكاملات ور�شائل الربيد الإلكرتون التي تيَ

بجوائز وهمية ل�شطياد امل�شتخدمني بغر�ص �شرقتهم!
مبخاطر  التعريف  املــدرب  تناولها  التي  املحاور  ومن 
اإىل  مب�شتخدمها  ت�شل  قــد  التي  الإلكرتونية  الألــعــاب 
يف  الأمــور  اأولياء  م�شوؤولية  على  واأكــد  الإدمـــان,  مرحلة 
املحتوى  ح�شب  الإلكرتونية  الأجــهــزة  اإعـــدادات  �شبط 

العمري, ووقت ال�شتخدام.
ويف �شوؤال للجمهور حول الور�شة 
العبيدي بو عبد اهلل,  قال الدكتور 
"مو�شوع  القا�شمية:  اجلامعة  من 
فعلى  ال�شاعة.  مو�شوع  هو  الور�شة 
كـــل مــ�ــشــتــخــدم ملـــواقـــع الــتــوا�ــشــل 
املحمولة  والأجــهــزة  الإلــكــرتونــيــة 

والهواتف الذكية وغريها من الو�شائل اأن تكون لديه معرفة 
وثقافة يف التعامل معها, والأمر يهم اجلميع, ول يقت�شر على 

املتخ�ش�شني".

للمدرب  املتدربون  �شكر  اخلتام  ويف 
التي  الــور�ــشــة  هــذه  تنظيم  وللمركز 
املعلومات  مــن  الكثري  لهم  اأ�ــشــافــت 
الأ�شتاذ  قــام  ثــم  ــدة.  واجلــدي القيمة 
اأنور الظاهري, رئي�ص �شعبة العالقات 

العامة للمركز بتكرمي املدرب على اأدائه وتطوعه لتقدمي هذه 
الور�شة, كما جرى توزيع ال�شهادات على امل�شاركني.
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اأ�شبح اأمن 
املعلومات يف 

اأيامنا  اأ�شلوب 
حياة

ل بد من 
قراءة �شيا�شة 

اخل�شو�شية 
للمواقع التي 

نتعامل معها
تخريج املتدربني

جانب من الور�شة



الموسم الثقافي الصيفي

ورشة االتجاهات اإلستراتيجية في التطوير المؤسسي

اإىل  ال�شيفية  الأن�شطة  هــذه  خــالل  من  املركز  يهدف 
العديد  يف  املتدربني  توعية  يف  ت�شاعد  عمل  ور�ــص  توفري 
من الق�شايا الإدارية وتنمية الذات, وجاءت هذه الور�شة 
لكل  بد  ل  الــذي  املوؤ�ش�شي  التطوير  مو�شوع  يف  لت�شاهم 

موؤ�ش�شة من الهتمام به.
قال الهيا�شي: "ميكن تلخي�ص اأهداف هذه الور�شة من 
خالل ا�شتيعاب وفهم ثالث نقاط: الأوىل ا�شتيعاب وفهم 
التفكري  منظومة  والثانية  ومناذجه,  املوؤ�ش�شي  التطوير 
اأهم الأ�شاليب يف بناء  والتخطيط الإ�شرتاتيجي, والثالثة 

اإطار  يف  وذلك  ال�شاملة,  اجلــودة 
الإ�شرتاتيجية  التوجهات  مواكبة 
املتحدة  العربية  الإمـــارات  لدولة 
اجلــودة  حتقيق  اإىل  ت�شعى  التي 

على جميع امل�شتويات".
من  عــــددًا  الــور�ــشــة  وت�شمنت 
املــحــاور مــنــهــا: �ــشــمــات ومــالمــح 
بيئات العمل اليوم, ومفهوم العمل 
وخ�شائ�شه  وعنا�شره  املوؤ�ش�شي 
ــاء  ــن ــب واأهــــــدافــــــه, ومنــــــــوذج  ال

حياة  ودورة   ,)7s( املوؤ�ش�شي 
التطوير, والتفكري والتخطيط 
اجلودة  واإدارة  الإ�شرتاتيجي, 

ال�شاملة.
ـــون  ـــارك ـــش ـــ� وقــــــد عـــــرب امل
�شعادتهم  عـــن  الــور�ــشــة  يف 
وا�شتفادتهم الكبرية, و�شكروا 

ــل هــذه  لــلــمــركــز تــنــظــيــمــه مــث
الفعاليات التي حتقق الفائدة, وتن�شر الثقافة الإدارية على 
القيمة  املعلومات  من  الكثري  لهم  وت�شيف  اأو�شع,  م�شتوى 

واجلديدة.
ويف اخلتام �شكر د. حممد كامل, 
تقدميه  لــلــمــدرب  املــركــز,  مــديــر 
الفاعل وم�شاركته يف برامج املركز 
الــتــطــوعــيــة, ثـــم جـــرى تــكــرميــه, 

وتوزيع ال�شهادات على امل�شاركني.
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يف اإطار املو�شم الثقايف ال�شيفي نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث الور�شة التدريبية الثالثة يوم ال�شبت 28 يوليو 2018م، 
بعنوان )الجتاهات الإ�شرتاتيجية يف التطوير املوؤ�ش�شي(، قدمها د. �شالح الهيا�شي، الباحث واخلبري يف التطوير الإ�شرتاتيجي، 
و�شهدت الور�شة ح�شور 38 متدربًا ومتدربة من خمتلف املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة، منها:  وزارة الرتبية والتعليم، والأر�شيف 
الوطني، و�شرطة دبي، و�شرطة الفجرية، وموؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة، ودائرة ال�شوؤون الإ�شالمية 
روؤيتي  وجمعية  الإ�شالمية،  للثقافة  زايد  ودار  ال�شحة،  وهيئة  دبي،  حلكومة  القانونية  ال�شوؤون  ودائرة  بدبي،  اخلريي  والعمل 

لالأ�شرة، وكلية الدرا�شات الإ�شالمية والعربية بدبي، وجامعة ال�شارقة، ومركز الكتب والتوثيق بالفجرية.

تخريج املتدربني واملتدربات

�شالح الهيا�شي جانب من الور�شة

ل حتدث 
اجلودة 

بامل�شادفة، بل 
يجب اأن يكون 

خمططًا لها.



الموسم الثقافي الصيفي

ورشة األرشيف اإللكتروني
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يف اإط��ار املو�ش��م الثقايف ال�شيفي نظ��م مركز جمعة املاجد للثقاف��ة والرتاث الور�شة التدريبي��ة الرابعة يوم 
ال�شب��ت 4 اأغ�شط���س 2018م، بعن��وان )الأر�شيف الإلك��رتوين: ُنظم تاأمني وحفظ وا�شرتج��اع امللفات والوثائق 
��ا(، قدمها د. اأحمد عبد الرا�شي، رئي�س ق�شم اخلدمات الفنية باملركز، وح�شرها 46 متدربًا ومتدربة  اإلكرتونيًّ

من خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�شة وطالب اجلامعات.
وي�شعى مركز جمعة املاجد من خالل تنظيم هذه الور�شات يف 
املو�شم الثقايف ال�شيفي اإىل ن�شر الفائدة, واختيار املو�شوعات 
وترية  وتواكب  ت�شاهم  التي  واملو�شوعات  املتدربني,  تهم  التي 
كما  املتحدة.  العربية  الإمــارات  دولة  اإليه  ت�شعى  الذي  التطور 
ي�شعى من خاللها اإىل تقدمي م�شاهمة فعالة يف عام زايد الذي 

يقام حتت �شعاره العديد من الفعاليات.
هو  الور�شة  من  الأ�شا�شي  الهدف  "اإن  الرا�شي:  عبد  يقول 
م�شروعات  يف  امل�شتخدمة  والتقنيات  الطرق  باأحدث  التعريف 
ال�شنوات  يف  والعامل  العربية  املنطقة  يف  الإلكرتونية  الأر�شفة 

الأخرية, واملعايري املتبعة يف ذلك". 

ــة  ــش ــور� وقــــد بــــــداأت ال
بـــاحلـــديـــث عـــن اأهــمــيــة 
ــات والــتــوثــيــق  ــوظ ــف ــح امل
ومفهوم  املــوؤ�ــشــ�ــشــات  يف 
وطـــرق احلفظ  الــوثــائــق 
عددًا  تناولت  ثم  املتبعة, 
من املحاور املهمة, منها: 
بــطــرق حتويل  الــتــعــريــف 
الــ�ــشــكــل  اإىل  ـــق  ـــائ ـــوث ال
الرقمي, وتطبيق اأ�شاليب 

عبد الرا�شي اأثناء الور�شة

جانب من الور�شة

تخريج املتدربني

باأ�شهر  والتعريف  املوؤ�ش�شات,  يف  الإلــكــرتون  الأر�شيف  بناء 
املوا�شفات  وحتديد  الإلكرتون,  بالأر�شيف  اخلا�شة  الأنظمة 

الدولية اخلا�شة بحفظ الوثائق وامللفات اإلكرتونيًّا.
احلوار  خالل  الور�شة  مع  اإيجابيًّا  تفاعاًل  املتدربون  واأبــدى 
والنقا�ص الذي دار فيها, و�شكروا ملركز جمعة املاجد دوره يف 
بالنفع  عليهم  تعود  التي  التدريبية  الور�شات  هذه  مثل  تنظيم 
ور�شات  تنظيم  واقرتحوا  اأداءه,  للمدرب  و�شكروا  والفائدة. 

هم. اأخرى ملو�شوعات تهمُّ
ويف ختام الور�شة جرى توزيع ال�شهادات على امل�شاركني.
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الموسم الثقافي الصيفي

اختت��م مركز جمعة املاج��د للثقافة والرتاث بدبي مو�شمه الثقايف ال�شيفي يوم ال�شبت 18 اأغ�شط�س 2018م، 
وذل��ك م��ن خالل تنظي��م ور�شة عمل بعن��وان )مهارات التميز يف العالق��ات العامة(، قدمه��ا الإعالمي د. اأحمد 
طق�س، وح�شرها 42 متدربًا ومتدربة من العديد من املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة، منها: �شرطة دبي، و�شرطة 
ال�شارق��ة، وبلدي��ة دب��ي، وجامع��ة حمدان بن حمم��د، ودار زاي��د للثقافة الإ�شالمي��ة، وهيئة ال�شح��ة، وهيئة 

ال�شارقة للكتاب، وجمل�س العوي�س الثقايف، ونادي مليحة الثقايف، وم�شاهد الدولية، وغريها.

وما  العامة,  العالقات  مفهوم  بتو�شيح  الور�شة  املدرب  بداأ 
ال�شفات الالزم توفرها فيمن ي�شغل هذه الوظيفة. حيث قال: 
وذلك  خارقًا",  رجاًل  العامة  العالقات  رجل  يكون  اأن  "ينبغي 
يعمل  التي  اجلهة  على  وتاأثريه  به,  يقوم  الــذي  الــدور  لأهمية 
للمنظمة,  الذهنية  وال�شورة  الآخــريــن,  اأمــام  وميثلها  لديها 
وتاأثري ذلك على الأرباح على امل�شتوى الفردي واجلماعي. فال 
بد من اأن يتحلى باملعرفة والإملام بالكثري من الأ�شياء, واللباقة, 
والذوق,  القوية,  والذاكرة  والدقة,  املظهر,  وح�شن  واللياقة, 

وغري ذلك.

العالقات  ــان  اأرك منها:  اأخــرى  حمــاور  الور�شة  �شملت  وقــد 
الإعــالن  بني  والفرق  اجلمهور,  مع  التوا�شل  وكيفية  العامة, 
والإعالم, والربوتوكول والإيتيكيت واملرا�شم, واإدارة احلمالت 

ــة,  ــي الإعـــالنـــيـــة الإعــالم
وتنظيم واإدارة املوؤمترات 
ــكــربى,  والحـــتـــفـــالت ال
ـــر�ـــص  ـــع ومـــــــهـــــــارات ال
والــتــقــدمي والــتــعــامــل مع 
نبه  كما  الإعــالم.  و�شائل 
املـــــدرب عــلــى الأخـــطـــاء 
الـــ�ـــشـــائـــعـــة واملـــفـــاهـــيـــم 
الــ�ــشــحــيــحــة لـــعـــدد من 

امل�شطلحات.
وكــــــــان لـــلـــمـــتـــدربـــني 

ورشة مهارات التميز في العالقات العامة

واملناق�شة,  احلــوار  يف  متميزة  وم�شاركة  ح�شور  واملتدربات 
والتدريب على النقد, والوقوف اأمام اجلمهور. 

طق�ص  اأحمد  للدكتور  املاجد  جمعة  مركز  �شكر  اخلتام  ويف 
اإىل  ت�شاف  الــتــي  الــور�ــشــة,  هــذه  تــقــدمي  يف  ومتــيــزه  تطوعه 
جرى  ثم  ثــراه,  اهلل  طيب  زايــد,  عام  يف  العديدة  امل�شاهمات 

توزيع ال�شهادات على امل�شاركني.

جانب من الور�شة

طق�ص اأثناء الور�شة

تخريج املتدربني واملتدربات

ينبغي اأن يكون رجل العالقات العامة رجاًل 
خارقًا لأهمية دوره وتاأثريه على اجلهة التي 

يعمل لديها وميثلها اأمام الآخرين



وفد من جائزة دبي للقرآن الكريم
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على  والطــالع  واأن�شطته,  املركز  على  التعرف  اإىل  الــزيــارة  تهدف 
طريقة حفظ املقتنيات وفهر�شتها خ�شو�شًا املخطوطات التي ل بد لها 

من طريقة للحفظ والت�شنيف تختلف عن الكتب املطبوعة.
املتعلقة  املهمة  الق�شايا  مــن  عـــددًا  الــوفــد  مــع  كامل  د.  بحث  وقــد 
مع  انطلق  ثم  خ�شو�شًا.  امل�شاحف  ومطوطات  عمومًا,  باملخطوطات 
الوفد يف جولة بداأت يف ق�شم املخطوطات , حيث اطلعوا على عدد من 
املخطوطات الأ�شلية التي يقتنيها املركز, وزاروا خزانة الفهار�ص العاملية 
زاروا  ثم  وموؤلفيها,  املخطوطات  م�شادر  على  التعرف  يف  ت�شاعد  التي 

ق�شم اخلدمات الفنية ملعاجلة وفهر�شة وت�شنيف الكتب املطبوعة.
البحوث  وحــدة  اإ�ــشــدارات  من  جمموعة  للمركز  الوفد  ــدى  اأه وقــد 
لهم  املركز  واأهــدى  الكرمي,  للقراآن  دبــي  جلائزة  التابعة  والدرا�شات 

جمموعة من اإ�شداراته؛ ليوطد بذلك التعاون الثقايف بني املوؤ�ش�شتني.

زار املركز يوم الأحد 8 يوليو 2018 وفد من جائزة دبي للقراآن الكرمي �شم كالًّ من عمر الزين، اإداري اأول، واأمين م�شعود، 
حما�شب اأول، وحممد حمدي، من َوحدة البحوث والدرا�شات. وكان يف ا�شتقبالهم �شعادة د. حممد كامل، املدير العام للمركز.

ا�شتقبل �شعادة جمعة املاجد، رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، يوم الثنني 9 يوليو 2018 وفدًا من قطاع دار الكتب التابع 
ال�شريحي،  الهندا�شي، رئي�س وحدة املخطوطات، وعبد اهلل  اأحمد حممد عبيد  اأبو ظبي، �شم كالًّ من  الثقافة وال�شياحة يف  لدائرة 
وب�شام بارود، من َوحدة املخطوطات، وابت�شام اأبو قيا�س، من دار الكتب، وحمدة املن�شوري، من الإهداء والتبادل، وال�شاعر زهري ظاظا.

املكتبات,  الثقافية يف جمال  تبادل اخلربات  اإىل  الزيارة  تهدف 
والتعرف على اأق�شام املركز, وتطوير التوا�شل بني دار الكتب ومركز 

جمعة املاجد.
من  العديد  املاجد  جمعة  ال�شيد  مع  الوفد  بحث  اللقاء  وخــالل 
الق�شايا الثقافية خ�شو�شًا ما يتعلق منها باملخطوطات, حيث �شرح 
الوفد لل�شيد جمعة املاجد الدور الذي تقوم به دار الكتب التي جمعت 
الدار على  اإىل تركيز  بالإ�شافة  اأ�شلي,  الآن  2500 مطوط  حتى 

جمع دواوين ال�شعر حتى و�شلت اإىل 3600 ديوان.
ومـــن جــانــبــه اأو�ـــشـــح جــمــعــة املــاجــد اهــتــمــام املــركــز بالكتب 
واملخطوطات, واأ�شار اإىل امل�شروع اجلديد الذي يعمل املركز عليه, 
التي  البالد  األفت يف  التي  الأدب  املهجر, وهي كتب  وهو جمع كتب 

هاجر اإليها الأدباء واملفكرون العرب مثل الأمريكتني وغريها.
جمع  يف  املركز  له  يت�شدى  الذي  املهم  بالدور  الوفد  اأ�شاد  وقد 
املخطوطات وحفظها وت�شهيل الو�شول اإليها. ويف ختام اللقاء اأهدى 
وال�شياحة  الثقافة  دائــرة  اإ�شدارات  من  عــددًا  املركز  ملكتبة  الوفد 
وم�شروع كلمة لالأدب العاملي املرتجم, وقام املركز باإهدائهم عددًا 

من اإ�شداراته وجملة اآفاق الثقافة والرتاث وجملة اأخبار املركز.
وكان ال�شاعر زهري ظاظا قد كتب ق�شيدة خالل هذه الزيارة قال 

فيها:

مــــركــــزه يف  املــــــاجــــــد  جــــمــــعــــة 
نــــتــــمــــالهــــا اأيـــــــــــــــــادْي مـــــاجـــــٍد
مـــتـــحـــُف الإ�ـــــشـــــالِم يف جــانــبــه
تــــرى اأن  لـــعـــيـــنـــي  اهلل  قـــــــدر 
اأ�ــــشــــفــــارهــــا خـــــالـــــَد يف  واأبــــــــــو 
رجــــــــــٌل بــــــل اأمــــــــــــٌة بــــــل عــــــــامَلٌ
ــــِه بــــنــــيــــاِن يف  زايـــــــــــــَد  ونـــــــــــدى 
ــــل زايــــــٌد قـــــائـــــٌل: لـــ�ـــشـــُت اأنـــــــا ب

طفُت يف �شحبة اأحلى الأ�شدقاْء
غـــمـــرْتـــنـــا بـــاأ�ـــشـــاطـــري الـــعـــطـــاْء
البناْء معقوُد  التاريخ  معر�ُص 
يف الإمـــــــارات رعــيــل الــ�ــشــرفــاْء
ال�شناء وفـــردو�ـــُص  اخلــلــِد  جنة 
مــــن بــــحــــاٍر وجـــــبـــــاٍل و�ـــشـــمـــاْء
نــهــُر جمـــٍد دافــــٌق �ــشــبــَح م�شاْء
لــــــــواْء الــــــــــربِّ  كــــفــــه  واأنــــــــــــا يف 

متحف الإ�شالم
ق�شيدة كتبتها يف جمل�س لقاء املاجد جمعة املاجد

زيارة الوفد خلزانة املخطوطات

جمعة املاجد ووفد دائرة الثقافة وال�شياحة
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للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  بني  العالقات  توثيق  اإىل  الزيارة  تهدف 
والرتاث ومركز املوطاأ للدرا�شات والتعليم.

العالقات  �شعبة  رئي�ص  الظاهري,  اأنور  الأ�شتاذ  الوفد  لقاء  يف  وكان 
معر�ص  خاللها  زاروا  املركز  لأق�شام  جولة  يف  رافقهم  الــذي  العامة, 
م�شرية العطاء, وقاعة املطالعة التي اطلعوا فيها على اخلدمات املقدمة 
للباحثني, وزاروا اأي�شًا ق�شم املكتبات اخلا�شة, وق�شم اخلدمات الفنية, 
والتقوا فيه الدكتور اأحمد عبد الرا�شي, رئي�ص الق�شم وا�شتمعوا منه اإىل 

املوطاأ  مركز  من  وفٌد   2018 يوليو   19 اخلمي�س  يوم  املركَز  زار 
ال�شوؤون  مدير  �شربي،  حممود  ال�شيد  من  كالًّ  �شمَّ  والتعليم،  للدرا�شات 

الأكادميية، وعبد الأحد امباكي، الباحث واأمني املكتبة.

وفد من مركز الموطأ للدراسات والتعليم

�شرح مف�شل حول عمليات الفهر�شة والت�شنيف والتزويد وغريها.
وقد جرى يف نهاية اللقاء تبادل الإ�شدارات بني املركزين, كما جرى 
التفاق على التعاون يف جمال الفهر�شة, حيث ير�شل مركز املوطاأ بع�ص 

موظفيه اإىل املركز للتدرب على اأعمال الفهر�شة فيه. 
تدريب:

اأ�شواق  وال�شيدة  امباكي,  الأحــد  عبد  ال�شيد  املركز  اإىل  ح�شر  وقد 
ال�شعيدي, من مركز املوطاأ, وذلك من اأجل التدرب على اأعمال الفهر�شة 
عماد  الأ�شتاذ  اأ�شرف  وقد  املركز,  برنامج  على  والطــالع  والت�شنيف, 
بالتطبيق  قاما  فيما  لهما  املركز  برنامج  و�شرح  تدريبهما  ال�شعدي على 

العملي ملدة يومني يف الأول والثان من اأغ�شط�ص. 

زيارة الوفد للمكتبات اخلا�شة

اأثناء التدريب

جمعة الماجد يلتقي وفداً من الجاليات األجنبية في الدولة
اأغ�شط�س 2018م وفدًا من ق�شم �شوؤون الدار�شني  التقى جمعة املاجد، رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، �شباح الأربعاء 15 
باإدارة مركز حممد بن را�شد للثقافة الإ�شالمية التابع لدائرة ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي بدبي، وذلك يف قاعة املحا�شرات باملركز. 

�شم الوفد الأ�شتاذة مرمي املري، بالإ�شافة اإىل خم�س ع�شرة دار�شة من اجلاليات الأجنبية امل�شلمة وغري امل�شلمة على اأر�س الدولة.
التاريخية والثقافية يف  الأماكن  التعرف على  اإىل  الزيارة  تهدف 
املكثفة  الــدورة  اأهــداف  املتحدة كجزء من  العربية  الإمــارات  دولــة 

للدار�شات من متلف اجلاليات.
زيارتهم  لهم  و�شكر  بالوفد  املاجد  جمعة  رحــب  اللقاء  وخــالل 
الدرا�شات  كلية  ودور  العربية,  اللغة  اأهمية  عن  وحتــدث  للمركز, 
مكتبة  ال�شتفادة من  اإىل  ودعاهم  تعليمها,  والعربية يف  الإ�شالمية 
كما  مطبوع,  كتاب  األــف   400 من  اأكــرث  ت�شم  اأ�شبحت  التي  املركز 
العاملية  املكتبات  من  املخطوطات  جمع  يف  املركز  دور  عن  حتدث 

لت�شهيل و�شولها للباحثني يف كل مكان.
العامة  العالقات  �شعبة  رئي�ص  الظاهري,  اأنور  الأ�شتاذ  قام  وقد 
الثقافة  ق�شم  من  ــداأت  ب املركز  اأق�شام  يف  بجولة  الوفد  مبرافقة 
دولــة  يف  الــرائــدة  ال�شخ�شيات  على  الــوفــد  اطلع  حيث  الوطنية, 
الإمارات العربية املتحدة, وعلى معر�ص الإمارات يف ذاكرة الزمن 
التعليم  الإمـــارات قدميًا يف جمــالت  دولــة  ي�شور احلياة يف  الــذي 
ق�شة  ويروي  واحل�شون,  والتجارة  والجتماعية,  البحرية  واحلياة 

العطاء,  م�شرية  معر�ص  الوفد  زار  كما  ال�شور.  خالل  من  الحتاد 
وقاعة املطالعة, وق�شم املكتبات اخلا�شة.

ويف ختام الزيارة �شكر الوفد جلمعة املاجد فر�شة اللقاء والتعرف 
باخلدمات  اإعجابهم  عن  وعــربوا  ال�شتقبال,  وح�شن  املركز,  على 

الفريدة التي يقدمها املركز.

جمعة املاجد يتو�شط وفد اجلاليات الأجنبية



اإلهداء والتبادل

اإلهداء والتبادل

عدد الن�شخالتاريخاإهداء اإىلالرقم
2018/7/1610جائزة حمدان بن را�شد اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز1
2018/7/1940مركز املوطاأ للدرا�شات والتعليم2
100 م�شحف2018/7/24موؤ�ش�شة �شلمان الفار�شي للرتبية والأعمال اخلريية )ال�شنغال(3
2018/7/2510منظمة الأ�شرة العربية4
2018/7/315دائرة ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي5
2018/7/199هيئة دبي للثقافة والفنون6
2018/7/89جائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي7
2018/7/75معهد دبي الق�شائي8
2018/8/190وزارة الثقافة وتنمية املعرفة9

2018/8/150معهد ال�شارقة للرتاث10
2018/9/18الأزمنة احلديثة11
2018/9/10122اجلامعة الإ�شالمية )طاجك�شتان(12
2018/9/10122اجلامعة القومية )طاجك�شتان(13
2018/9/10122معهد الدرا�شات العربية )طاجك�شتان(14
2018/8/4103مركز جمال بن حويرب15

805املجموع

كما ت�شلم املركز العديد من الكتب املهداة من املوؤ�ش�شات واجلهات الر�شمية والأفراد, جاءت على النحو الآتي:

عدد الن�شخالتاريخاإهداء من الرقم
2018/7/977جائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي1
2018/7/1924مركز املوطاأ للدرا�شات والتعليم2
2018/8/258معهد ال�شارقة للرتاث3
2018/8/92664وزارة الثقافة وتنمية املعرفة4
2018/9/105328دائرة ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي5
2018/9/30110جائزة حمدان بن را�شد اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز6

8151املجموع

اأو  موؤلفاتهم  املركز  يهدون  الذين  وال�شخ�شيات  الأفراد  من  العديد  باإهداء  والتبادل  الإهداء  ق�شم  يقوم  كما 
ر�شائلهم اجلامعية اأو بحوثهم وذلك لتكون متاحة للباحثني والدار�شني.

ق��ام املرك��ز خ��الل ال�شهور الثالث��ة املا�شي��ة باإه��داء 855 ن�شخة م��ن اإ�شداراته ومن 
الكت��ب املتوف��رة لديه يف ق�شم الإهداء والتبادل. وقد �شمل الإهداء العديد من اجلهات 
والأف��راد، ونذكر هن��ا ما جرى بني املرك��ز واملوؤ�ش�شات واجلهات الر�شمي��ة من اإهداءات، 

والتي جاءت على النحو الآتي:

12

من الكتب املهداة اإىل املركز
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مبنا�شب��ة يوم امل��راأة الإماراتية �شارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف الحتفالي��ة التي نظمها معهد ال�شارقة للرتاث يوم 
الثالثاء 28 اأغ�شط�س 2018، وح�شرها �شعادة الدكتور عبد العزيز امل�شلم، رئي�س معهد ال�شارقة للرتاث، وال�شاعرة والروائية اأ�شماء 

الزرعوين، والباحثة والكاتبة مرمي املزروعي، ومن املركز ال�شاعرة والكاتبة �شيخة املطريي، رئي�شة ق�شم الثقافة الوطنية.

ا�شتقب��ل �شع��ادة جمع��ة املاجد، رئي�س مركز جمع��ة املاجد للثقافة والرتاث، مبكتبه ي��وم الثالثاء 25 �شبتمرب 2018 الدكتور عب��د القادر ن�شر الدين 
بلقا�شم، الفائز بجائزة )اإم اآي تي تكنولوجي ريفيو( للمبتكرين دون �شن اخلام�شة والثالثني التي تقام بدبي.

تهدف م�شاركة املركز يف هذا احلدث اإىل اإبراز م�شاركة املراأة ودورها 
من خالل عملها يف القطاع اخلا�ص, ويف جانب مهم من جوانب احلياة, 

وهو الثقافة والرتاث.
دولة  وهنا يف  املراأة!  ر  يقدِّ الذي  باملجتمع  دائمًا  "ِثْق  املطريي:  تقول 
الإمارات جند كل التقدير والهتمام من القيادة والأ�شرة وال�شعب وكل 
تبواأت املراأة مكانة كبرية, وكانت  من على هذه الأر�ص الطيبة ... لقد 
ا وفاعاًل يف م�شرية النه�شة ال�شاملة, فهي الوزيرة  ول تزال عن�شرًا مهمًّ
وال�شفرية واملديرة وال�شاعرة واملهند�شة والإدارية والأكادميية واملبدعة 
ما  ينمحي  لن  واأثرًا  ب�شمًة  تاركة  العملية,  املجالت  كل  اقتحمت  التي 

تعاقب اجلديدان".
الإماراتية(  املراأة  )يوم  عن  الإعالن  جرى  اأنه  بالذكر  اجلدير  ومن 
اأول مرة من �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك, رئي�شة الحتاد الن�شائي 
ليا ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية, ورئي�شة املجل�ص الأعلى  العام, والرئي�شة العخُ
لالأمومة والطفولة, وجرى الحتفال بدورته الأوىل يف 28 اأغ�شط�ص 2015 
تزامنًا مع ذكرى تاأ�شي�ص الحتاد الن�شائي العام يف مثل هذا اليوم من 

عام 1975.

بهدف  وذلك  زايد(؛  نهج  على  )املراأة   2018 العام  هذا  �شعار  وكان 
يرجع  م�شريتها  طوال  حققته  الذي  النجاح  باأن  واملجتمع  املراأة  تذكري 
اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  له  املغفور  واهتمام  رعاية  اإىل  فيه  الف�شل 
نهيان - طيب اهلل ثراه - ومن ثم القيادة الر�شيدة للدولة التي نهجت 

نهجه يف دعم املراأة يف كل املجالت.

تهدف الزيارة اإىل التعرف على مركز جمعة املاجد وما يقدمه من 
خدمات للباحثني والطالب خ�شو�شًا طالب الدرا�شات العليا.

وخالل اللقاء جرى طرح العديد من الق�شايا الثقافية, حيث حتدث 
به يف اجلائزة, كما حتدث جمعة  فاز  الــذي  ال�شيف عن م�شروعه 

املاجد عن دور املركز يف خدمة العلم والبحث العلمي.
وقد قام ال�شيف بجولة مو�شعة يف اأق�شام املركز, والتقى الدكتور 
زغيبة,  بن  الدين  عز  والدكتور  للمركز,  العام  املدير  كامل,  حممد 
رئي�ص  الظاهري,  اأنــور  والأ�شتاذ  والن�شر,  الدرا�شات  ق�شم  رئي�ص 
�شعبة العالقات العامة, وزار ق�شم املخطوطات, واطلع على عدد من 
املخطوطات الأ�شلية, وزار قاعة املطالعة وخدمات الباحثني, وق�شم 

املكتبات اخلا�شة, واملعمل الرقمي, وق�شم الثقافة الوطنية.
اأ�شتاذًا  يعمل  اجلزائر  من  بلقا�شم  الدكتور  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
م�شاعدًا يف ق�شم الهند�شة الع�شبية ال�شريرية باملركز العاملي للهند�شة 
الفائز  وهو  اليابان.  يف  اأو�شاكا  جلامعة  التابع  واملعلوماتية  الطبية 
اخلام�ص بقائمة )مبتكرون دون �شن 35 (, والذي �شمم نظامًا متكاماًل 

ي�شمح بالتحكم بعدة اأطراف ا�شطناعية واآلت خارجية با�شتخدام اأوامر 
الدماغ مبا�شرة, مما ي�شاعد املر�شى على خدمة اأنف�شهم وال�شتغناء عن 

م�شاعدة الغري يف كثري من املجالت!

مشاركة المركز في يوم المرأة اإلماراتية

جمعة الماجد يستقبل الفائز بجائزة إم آي تي للمبتكرين

امل�شاركون يف الحتفالية

بلقا�شم خالل لقائه بجمعة املاجد



 املهند�ص من�شور عبد الباقي بخاري, 
موؤلف وباحث من املدينة املنورة 2018-8-29

 توماز كرو�شكوا�شكي, مدير ق�شم الرتميم يف 
املكتبة الوطنية يف بولندا 2018-9-2

زيارات

الإعالمية الكويتية اأ�شرار الأن�شاري خالل ت�شويرها 
برنامج مكتبات واأ�شرار 2018-7-24

 ال�شفري �شامل را�شد العوي�ص 
2018-7-14

 د.اأبو بكر ح�شن, امل�شت�شار الإعالمي جلائزة 
لطيفة بنت حممد لإبداعات الطفولة 2017-7-30

 عبد الرحمن ح�شني, طالب من جامعة ال�شارقة 
2018-8-7

 د.�شامل بن عقيل مقيبل, من مركز الروؤية للتنمية الب�شرية 
يف �شاللة 2018-8-19

 اأحمد علي اخلزرجي, مهتم بالرتاث من البحرين 
2018-8-11
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زيارات

 طالبات مدار�ص جمي�ص الهندية 
2018-9-17

د.حممد بن جر�ص ال�شويدي, الأمني العام لحتاد 
تاب واأدباء الإمارات 2018-9-18 كخُ

 د. هارون الر�شيد بن مو�شى, من مركز البحث يف 
العلوم الإ�شالمية واحل�شارة باجلزائر 2018-9-18

 مرمي جو, من جمعية التبادل الثقايف العربي ال�شيني
2018-9-25

وفد اأكادميي من ق�شم اللغة العربية يف جامعة 
عجمان برئا�شة الدكتور مازن جرادات 2018-9-22

 طالب معهد ال�شيخ را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 
2018-9-24

وفد من العاملني مب�شروع املعجم التاريخي مبجمع 
اللغة العربية بال�شارقة 2018-9-25

وليد ح�شن املرعي, مدرب حماية واأمن ال�شخ�شيات 
2018-9-10
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ان  الُكهَّ

وأثره��م ف��ي الحي��اة العام��ة ف��ي ب��الد الع��رب قبل 
اإلسالم

تاأليف: وعد اهلل زيدان وهب املفرجي.
النا�شر: دار الو�شاح للن�شر- عمان.

الطبعة الأوىل 2018م.
عدد ال�شفحات: 277 �شفحة.

اأ�شل الكتاب ر�شالة تقدم بها املوؤلف اإىل جمل�ص كلية الرتبية للعلوم 
الإن�شانية بجامعة تكريت لنيل درجة املاج�شتري يف التاريخ الإ�شالمي, 
وكان �شبب اختيار املو�شوع اأهمية املعتقدات الدينية ودور الكاهن واأثره 

يف جوانب احلياة القت�شادية والجتماعية وال�شيا�شية.
اتبع املوؤلف- كما يقول يف املقدمة- املنهجيَ الو�شفي يف عر�ص  وقد 
�شمال  مناطق  بني  الكهانة  نظام  مقارنة  الأحــيــان  بع�ص  ويف  ــادة,  امل
وو�شط وجنوب اجلزيرة العربية, وق�شم الكتاب اإىل اأربعة ف�شول, هي:
العادات  يف  اأثــرهــم  و�شمل  الجتماعية,  احلياة  يف  الكهنة  اأثــر   –  1
والتقاليد, والطب, واأنواع الكهانة, واأثرها يف تق�شيم الإرث, وعادة 

�شرب القداح )ال�شتق�شام بالأزلم(.
والقرابني,  النذور  و�شمل  القت�شادية,  احلياة  يف  الكهنة  اأثــر   –  2

وال�شرائب, واأمالك املعابد.
3 – اأثر الكهنة يف احلياة ال�شيا�شية, و�شمل اأثرهم يف اإقرار العالقات 
والتنبوؤ  القادة,  واختيار  واحلــرب,  وال�شلم  واخلارجية,  الداخلية 

باحلوادث ال�شيا�شية, والتنبوؤ بخراب 
ومبعث  بـــولدة  والتنبوؤ  مـــاأرب,  �شد 

النبي �شلى اهلل عليه و�شلم.
الدينية,  احلــيــاة  يف  الكهنة  اأثـــر   –  4
بن  �شق  مثل:  الكهان  اأ�شهر  و�شمل 
الي�شكري,  و�ــشــق  و�ــشــطــيــح,  حــــول, 
احلمريي,  وخنافر  اخلــري,  وطريفة 
و�شجع  بــاملــعــبــود,  الــكــاهــن  وعــالقــة 
الكهان, والطقو�ص واملرا�شم الدينية.

نبذة من الكتاب :
بالأ�شنام  �شلة  من  لهم  وما  والعرافني  الكهان  اأن  العتقاد  "كان 
ال�شريرة من ج�شم املري�ص بالرقى, فاإنهم  قادرون على طرد الأرواح 
كانوا يعتقدون اأن الأرواح ال�شريرة هي �شبب الأمرا�ص, فالكهنة عند 
ويعاجلون  الطب,  ممار�شة  اأعمالهم  جملة  من  الإ�شالم  قبل  العرب 
اإىل  والتو�شل  باملعبد,  والتربك  والتعاويذ  والأدعية,  بال�شحر  املر�شى 
الإن�شان  ج�شم  من  وال�شياطني  اجلان  لطرد  العزائم  بتالوة  الأ�شنام 
ح�شب اعتقادهم. وقد تطورت هذه اخلرافة وتنوعت تنوعًا كبريًا لعب 
ا�شتغلوا  اإذ  خطريًا؛  دورًا  واملنجمون  والعرافون  وال�شحرة  الكهنة  فيه 
�شالمة النية عند ب�شطاء النا�ص بهدف احل�شول على مكانة اجتماعية 

ومكا�شب مادية".

الترجمة تغير كل شيء
النظرية والتطبيق

.)Lawrence Venuti( تاأليف: لوران�س فينوتي
ترجمة: د. مبارك بن هادي القحطاين.

النا�شر: دار جامعة امللك �شعود – الريا�س.
1439ه�/2018م.

عدد ال�شفحات: 384 �شفحة.
يقول مرتجم الكتاب: "يجمع هذا الكتاب بني دفتيه اأربعة ع�شر مقاًل 
ملوؤلفه لوران�ص فينوتي,  الربوفي�شور يف جامعة متبل بالوليات املتحدة, 
ت�شتعر�ص  والرتجمة...  والتاأليف  البحث  يف  عمره  جل  ق�شى  والــذي 
يف  املوؤلف  كتبها  حيث  متلفة,  موا�شيع  ع�شر  الأربعة  الكتاب  ف�شول 
اأنها  اإل  تنوعها  ورغم  للميالد,  عامي 2012-2000  بني  املمتدة  الفرتة 
تعك�ص بتناغم جميل فكر )فينوتي( ووجهة نظره جتاه موا�شيع متلفة 

يف علم درا�شات الرتجمة".
وف�شول الكتاب هي:

الرتجمة, اجلماعة املثالية.  .1
ْرق الذي حتدثه الرتجمة: الال�شعور لدى املرتجم. الفيَ  .2

الرتجمة:  حول  ديريدا  اأقوال  تف�شري   .3
الن�شباط  ومقاومة  اللغوي  الرتابط 

اللغوي.
اأ�شعار  ــودي:  ت دا  جاكوبون  ترجمة   .4

قدمية وجماهري حديثة.
اإعادة الرتجمات: اإيجاد القيمة.  .5

كيف نقراأ الرتجمة ؟  .6
الأحداث املحلية املحتملة: الرتجمات   .7

والهويات الوطنية.
الرتجمة, ال�شور, واملقاومة.  .8

الرتجمات يف �شوق الكتاب.  .9
10. التدري�ص يف الرتجمة.

11. اللتزام بن�شخة ال�شاعر اأو اأخالقيات الرتجمة.
12. درا�شات الرتجمة والأدب العاملي.

13. الرتجمة تت�شاعف ثالث مرات.
14. نحو ثقافة ترجمة.

الرتجمة,  ووا�شع نظريات يف  اأن )فينوتي( موؤرخ  ومما يجدر ذكره 
منها:  كتب  وله  والكتالونية,  والفرن�شية  الإيطالية  من  اأي�شًا  ومرتجم 

املرتجم وراء الن�ص, وف�شائح الرتجمة.

جديد المكتبة
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حكايات شعبية
من مدينة دبا

تاأليف: خالد �شليمان بن جميع.
النا�شر: مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث – دبي.

الطبعة الأوىل 2018م.
عدد ال�شفحات: 111 �شفحة.

)اخلراريف(  ي�شمى  ما  اأو  ال�شعبية  باحلكايات  الكتاب  هذا  يهتم 
ال�شفاهي,  ال�شرد  اأ�شكال  �شكاًل من  تعد  والتي  الإمــارات,  يف جمتمع 
والو�شوح,  بالب�شاطة  ومتتاز  اأحداثها,  من  الكثري  اخليال يف  ويدخل 

فمثل هذه احلكايات كانت ت�شرد يف الغالب لالأطفال.
جمموعة  وتوثيق  اإعـــداد  نحو  الكتاب  هــذا  يف  املــوؤلــف  �شعى  وقــد 
يف  �شمعها  التي  تلك  وحتــديــدًا  ــي,  ــارات الإم ال�شعبي  الق�ش�ص  من 
لهذه  كتابته  اعتمد يف  وقد  فيها,  ولد  التي  املنطقة  وهي  دبا,  مدينة 
الق�ش�ص على روايات والدته التي اأخذتها عن الأجداد, وذلك بهدف 
حفظ الق�ش�ص من ال�شياع, ومن اأجل تاأ�شيل الهوية الوطنية لأبناء 

الإمارات, ولرتباطها بالثقافة ال�شعبية اخلا�شة باملنطقة.
جمع الكتاب خم�ص حكايات هي:

يك(, وغري�شة ا�شم لبنت ال�شبيك, وهو الذي كان  )غري�شة بنت ال�شبِّ  .1
باك ل�شيد ال�شمك. يعمل يف �شناعة ال�شِّ

)خــر�ــشــان وور�ـــشـــان(, وهــمــا تــواأمــان   .2
اأن  دون  بئر  يف  ولدتــهــمــا  بعد  اأخُلــقــيــا 
تعلم اأمهما باأمرهما, ثم ظهرا جمددًا 
بعد ع�شر �شنوات ومعهما اجلنية التي 

اأنقذتهما.
وهي  ــر(,  يــعــقِّ وبي�ص  ــل  ــمِّ يــحيَ )بي�ص   .3
ال�شياد  زوجــة  تنفذها  ملكيدة  حكاية 
بي�شًا  م�شتخدمة  اأخته  من  للتخل�ص 

م�شحورًا.
اأم  لها  يقال:  جنية  وهي  دا�ــص(,  )اأم   .4
من  )الدرهمي(  خطف  حتاول  دا�ــص, 

زوجته واأولده.
)�شطر �شطري(, وهي حكاية اأم كانت حتلم باأن ترزق مبولود, وملا جاء   .5

املولود كان ن�شف اإن�شان.
الكلمات  ذكر  مع  ف�شيحة  لغة  احلكايات  ل�شرد  املوؤلف  ا�شتخدم 
ت�شرد  التي  والأوقـــات  املنا�شبات  على  ونبه  معناها.  وبيان  العامية 
من  يرافقها  كان  وما  الأ�شحى,  عيد  ليلة  مثل  احلكايات,  هذه  فيها 
بذكر  تبداأ )اخلروفة(  والأيدي باحلناء, وكيف كانت  الأرجل  غم�ص 
اهلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم, ثم تبداأ 

احلكاية.  

جديد المكتبة

المتغير في الرؤية الشعرية اإلماراتية
اإعداد: عائ�شة علي بالقيزي الفال�شي.

اإ�شراف: اأ.د ثابت عبد الرزاق.
تاريخ الن�شر 2017-2018م.

عدد ال�شفحات: 206 �شفحات.

دمت هذه الر�شالة ا�شتكماًل ملتطلبات درجة الدكتوراه يف تخ�ش�ص  قخُ
– الأدب والنقد, يف كلية الدرا�شات  الأدب والنقد, ق�شم اللغة العربية 

الإ�شالمية والعربية بدبي.
وقد جاء ملخ�ص الر�شالة فيما ياأتي:

الإماراتية, من حيث  ال�شعرية  الروؤية  باملتغري يف  الدرا�شة  تهتم هذه 
ال�شعرية,  ال�شعري الذي ي�شمل املتغري يف املو�شوعات  املتغري يف املنجز 
ظهور  فمنذ  والإيقاع.  واللغة  ال�شعرية,  وال�شور  الفكرية,  والجتاهات 
ا ملحوًظا, وذلك يف احلياة القت�شادية,  النفط منا املجتمع الإماراتي منوًّ
ال�شعرية  اإىل جتديد احلركة  اأدى بدوره  والثقافية, وهذا  والجتماعية, 
احلياة  ملتطلبات  ا�شتجابًة  والتجديد  باحليوية  ات�شمت  التي  الإماراتية 

املعا�شرة.
من  الإمــاراتــيــني  ال�شعراء  مــن  جمموعة  على  الــدرا�ــشــة  هــذه  تركز 
اأحمد  املثال:  �شبيل  على  منهم  احلديث,  الع�شر  اإىل  ال�شتينيات  جيل 

و�شهاب  ال�شيخ,  وعــارف  املــدن,  اأمــني 
الغامن,  وجنوم  ال�شايغ,  وحبيب  غامن, 
اإبــراهــيــم, وعــارف  واإبــراهــيــم حممد 
مقارنة  تقدم  كما  وغريهم.  اخلاجه, 
بينهم وبني �شعراء الإمارات املحافظني 
�شهاب,  اأبــو  وحمد  العوي�ص,  ك�شلطان 
وذلك  وغريهم؛  العتيبة,  �شعيد  ومانع 
يف  املتغريات  اأهــم  على  ال�شوء  لإلــقــاء 

املنجز ال�شعري الإماراتي.
ا  جوهريًّ حمــورًا  املقارنة  هذه  ومتثل 

لتقدمي اأوجه الفرق بني ال�شعر املحافظ وال�شعر احلديث, كما جتيب عن 
عدة اأ�شئلة تدور حول مو�شوع املتغري يف الروؤية ال�شعرية الإماراتية, وتاأثري 
التجديد على ال�شعر الإماراتي, من حيث بناء الق�شيدة, ومو�شوعاتها 

و�شورها ولغتها ومو�شيقاها.
هذا التجديد �شم الق�شيدة العمودية وق�شيدة النرث وال�شعر احلر, 
ّورت يف  الذي اعتمد يف بنائها على الأنظمة ال�شعرية احلديثة, التي �شخُ
لوحة فنية دقيقة يف اختيار ال�شور ال�شعرية, واجلمل التعبريية والإيقاع 

املتناغم املن�شجم مع دقة م�شاعر وعواطف ال�شاعر.

17
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إتاحة الوثائق التاريخية واالستفادة منها

وعندما   , بالغة  اأهمية  التاريخية  للوثائق  اأن  املعروف  ومن 
الوثيقة  اأن هذه  يعني  ذلك  فاإن  تاريخية,  وثيقًة  ما  وثيقة  نعدُّ 
لها من  ملا  نهائيًّا؛  اأر�شيفية حتفظها حفًظا  موؤ�ش�شة  �شتتولها 
ومن  الدائم.  احلفظ  ت�شتحق  جتعلها  معلوماتية  وثائقية  قيمة 
هنا فاإننا ل نتحدث عن وثيقة واحدة واإمنا عن كم �شخم من 
هو  ما  ومنها  اأجدادنا,  لنا  خلَّفه  تراثي  هو  ما  منها  الوثائق, 
متدفق من احلا�شر الذي ميثل ن�شاطات املجتمع وحياته, والتي 
تكد�ص  عدم  على  تعمل  علمية  منهجية  وفق  انتقاوؤها  يجري 
الوثائق ملا لهذا التكد�ص من م�شاوئ و�شلبيات, وت�شمن حفظ 
بكافة جوانبه.  املجتمع  ن�شاطات  التي متثل  التاريخية  الوثائق 
وهذه احلمولة من الوثائق وما فيها من معلومات عندما يجري 
تكن  مل  املعرفة  من  جمالت  تفتح  فاإنها  وتنظيمها  تبويبها 
من  وتخُنجز  التاريخ,  كتابة  ت�شتخدم يف  فقد  قبل,  من  معروفة 

خاللها بحوث علمية وابتكارية مهمة.
من اأجل ذلك كانت خدمات اإتاحة الوثائق واجبًا وم�شوؤوليًة 
جمتمعية تقع على كل املوؤ�ش�شات الأر�شيفية يف املجتمع, وذلك 
واملوؤ�ش�شة  للباحث  منها  ال�شتفادة  �شبل  تي�شر  تقنية  بطرق 
الأدوات  كل  توفري  خالل  من  وذلك  ال�شواء,  على  واملجتمع 
والبحثية,  العلمية  يتفق واحتياجاته  املنا�شبة لكل م�شتفيد مبا 
نوع  لكل  ال�شرية واخل�شو�شية  فاإن درجات  اأخرى  ناحية  ومن 
لإتاحة  منهجيٌة  ودرا�شٌة  �شيا�شٌة  ت�شبطها  الوثائق  اأنواع  من 
و�شيا�شات  وخ�شو�شيتها  �شريتها  م�شتويات  ح�شب  الوثائق 

واتفاقيات اإتاحتها.
وقد و�شع املجل�ص الدويل لالأر�شيف )ICA( من خالل )جلنة 
بعملية  املعنية  العمل  جمموعة   – واملعايري  املمار�شات  اأف�شل 

اعتمدتها اجلمعية  التي  الوثائق  اإتاحة  وثيقةيَ مبادئ  الإتاحة( 
ع�شرة  من  الوثيقة  وتتكون   ,2012 اأغ�شط�ص   24 يف  العمومية 
والتعليقات  املبادئ  وجميع  مبداأ.  كل  ي�شرح  تعليق  مع  مبادئ 
الأر�شيفية,  باملوؤ�ش�شات  الإتاحة  لعملية  املهنية  املمار�شة  ت�شكل 
بالنفع  تعود  اإر�شاداٍت  وتورد  بامل�شطلحات,  قامو�شًا  وتت�شمن 

على املهنة الأر�شيفية.

لالأر�شيفيني  الع�شرة  املبادئ  ذات  الوثيقة  هذه  وتقدم 
وتنظيمها  واملعلومات  الوثائق  واأر�شفة  اإدارة  عن  وامل�شوؤولني 
وتنظيم  لقيا�ص  ور�شميًّا  ودوليًّا  اأ�شا�شيًّا  معيارًا  واإتاحتها 
�شيا�شتهم املتبعة يف عملية الإتاحة, وي�شمل نطاقخُ هذه الوثيقة 
تنظيميَ واإقراريَ حقوق الإتاحة اخلا�شة بامل�شتفيدين وامل�شوؤوليات 

والن�شاطات  املعامالت  جميَع  الإلكرتونية  اأو  التقليدية  باأ�شاليبها  الت�شجيل  وعمليات  الكتابة  توثُق 
املجتمعية، وينتج عن ذلك َكمٌّ من الوثائق واملعلومات التي ُتوثق على هيئة رموز ميكن قراءتها وفًقا لنماذج 
ومفهومة  موثقة  بطريقة  املعلومات  لهذه  حاوية  رقمية  اأو  تقليدية  تكون  قد  اأوعية  خالل  من  معينة 
يتها ح�شب  وتنقلها لالآخرين، وتختلف م�شتويات اأهمية هذه املعلومات الوثائقية ح�شب قيمتها، ودرجة �شرِّ

ما حتدده اجلهات املخت�شة.

 املبادئ الع�شرة 
لإتاحة الوثائق واملعلومات
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التي يتولها الأر�شيفيون فيما يتعلق باإتاحة الوثائق واملعلومات 
املتعلقة بها, مع مراعاة اأن عملية اإدارة وتنظيم اإتاحة الوثائق 
قد تت�شمن عملية تقييد اإتاحتها وفًقا لطبيعة املعلومات املدرجة 

بالوثائق, وتن�ص مبادئ الوثيقة الع�شرة على ما ياأتي: )1(
اجلهات  وثائق  على  احل�شول  بحق  امل�شتفيدون  يتمتع   -1
العامة  وامل�شالح  اجلهات  على  يتعني  كما  احلكومية, 

واخلا�شة العمل على اإتاحة وثائقها باأق�شى درجة ممكنة.

الأر�شيفية مبا يوجد لديها من مقتنيات  املوؤ�ش�شات  ف  2- تعرِّ
اأر�شيفية, بالإ�شافة اإىل املواد املقيدة )ال�شرية(, وتعمل على 

الإف�شاح عن القيود التي توؤثر على اإتاحتها.

على  الأر�شيفية  املقتنيات  بحفظ  املعنية  املوؤ�ش�شات  تعتمد   -3
نهج ن�شط لالإتاحة.

4- ت�شمن املوؤ�ش�شات املعنية بحفظ املقتنيات الأر�شيفية وجوب 
الإتاحة لفرتة زمنية حمددة,  املفرو�شة على  القيود  و�شوح 
والتي تعتمد على ت�شريعات حمددة, بالإ�شافة اإىل العرتاف 
الوثائق  مالكي  حقوق  احرتام  وكذلك  اخل�شو�شية,  بحق 

اخلا�شة.

5- جتري اإتاحة الوثائق الأر�شيفية وفًقا لأ�ش�ص تت�شم بامل�شاواة 
والتكافوؤ.

الأر�شيفية  املقتنيات  بحفظ  املعنية  املوؤ�ش�شات  ت�شمن   -6
ل�شحايا اجلرائم اخلطرية - مبوجب القانون الدويل لإتاحة 
الإن�شانية,  لإثبات حقوقهم  الالزمة  الأدلة  توفري   - الوثائق 
وتوثيق انتهاكاتهم, حتى ولو كانت هذه الوثائق غري متاحة 

للم�شتفيدين.

7- حق امل�شتفيدين يف التقا�شي ب�شبب منع اإتاحة الوثائق لهم.

8- قيام املوؤ�ش�شات املعنية بحفظ املقتنيات الأر�شيفية ب�شمان 
اأن القيود العملية ل متنع اإتاحة الوثائق.

9- اإتاحة الأر�شيفيني للوثائق الأر�شيفية املقيدة والقيام باملهام 
الأر�شيفية الالزمة لذلك.

10-م�شاركة الأر�شيفيني بعملية �شنع القرار اخلا�ص بالإتاحة.

وتفيد هذه املبادئ الع�شرة يف �شبط عمليات الإتاحة للوثائق 
واملعلومات, وت�شمن حق امل�شتفيدين واملجتمع يف ال�شتفادة من 
التعرف  والتعرف عليها, مع احرتام حق اجلمهور يف  الوثائق 
متاحة  غري  الوثائق  من  جمموعة  جعلت  التي  املربرات  على 
ومقيدة, وتو�شيح املخاطر وراء الإف�شاح عنها, وو�شع وتبيان 
العقوبات وراء الت�شريبات واجلرائم املعلوماتية التي قد يقوم 
التقليدية  الوثائق ب�شورتها  بها بع�ص املت�شللني للح�شول على 
اإ�شدار  خالل  من  املبداأ  هذا  تطبيق  ويجري  الإلكرتونية,  اأو 
املعلومات  نظم  وتزويد  لذلك,  املبينة  والت�شريعات  اللوائح 
كل  من  املبداأ  هذا  بتطبيق  ت�شمح  التي  بالأدوات  الأر�شيفية 
على  فاإن  وبهذا  املعلوماتي,  والأمن  الإتاحة,  طرق  يف  جوانبه 
الأر�شيفيني ومديري الوثائق و�شع ال�شيا�شات الالزمة لتحقيق 

تلك املتطلبات.

بحفظ  كبريًا  اهتمامًا  تهتم  الدول  فاإن  تقدم  ما  على  وبناًء 
اآخر  اإىل  حني  من  ون�شرها  ا  معياريًّ اأر�شيفيًّا  حفظًا  وثائقها 
معلوماتها  من  ال�شتفادة  للمجتمع  ى  يت�شنَّ كي  واإتاحتها 
باحلا�شر  املا�شي  وربط  والتقدم  التطور  لتحقيق  وتوظيفها 
وال�شتفادة منه, وبيان تاريخ الأمة وحكمة املا�شي وانعكا�شاته 

على احلا�شر وامل�شتقبل. -------------------------
عبد العزيز, اأمان حممد حممد )ترجمة(. مبادئ اإتاحة الوثائق, اعتمدته   )1(
املجل�ص  عن  ال�شادرة   2012 اأغ�شط�ص   24 يف  ال�شنوية  العمومية  اجلمعية 

الدويل لالر�شيف.
حممود حممد عبد العليم عبد ال�شمد
ق�شم الثقافة الوطنية



من أدب الرحالت

نبـــذة يف ا�شتك�شـــاف طريـــق الأر�ص احلجازيـــة من الوجه  	•
خريطتهـــا  وبيـــان  النبويـــة  املدينـــة  اإىل  البحـــر  وينبـــع 
ن زيارتـــه الأوىل للحجـــاز  الع�شكريـــة. ويف هـــذا الكتـــاب َدوَّ
ملكـــة  عـــام 1860م ، والتـــي التقـــط فيهـــا لأول مـــرة �شـــوراً 

واملدينة، وكان ب�شحبة وايل م�شر حممد �شعيد با�شا.
يوم  ا من  برًّ امل�شري  �شري احلاج  ر�شالة يف  املحمل،  م�شعل  	•
خروجـــه مـــن م�شر اإىل يـــوم عودته، مذكوٌر بهـــا كيفية اأداء 
ن رحلتـــه التـــي قـــام بها عام  الفري�شـــة. ويف هـــذا الكتـــاب َدوَّ
ِة املحمـــل امل�شري يف تلك  رَّ 1880م، وكانـــت مهمتـــه اأمـــَن �شُ

الرحلة. )2(
ا، وهو ذيل  كوكـــب احلـــج: يف �شفر املحمل بحراً و�شريه برًّ 	•
ن هـــذا الكتـــاب  ا. وقـــد َدوَّ مل�شعـــل املحمـــل يف �شفـــر احلـــج بـــرًّ

عندمـــا زار احلجـــاز مـــرة اأخـــرى ب�شفته 
ِة املحمل عام 1884م. رَّ اأمَن �شُ

واملدينة من  اإىل مكة  للوارد  دليل احلج  	•
الكتـــاب جمـــع �شـــادق  فـــج. ويف هـــذا  كل 
با�شـــا موؤلفاتـــه الثالثـــة ال�شابقـــة، وُطبع 
باملطبعـــة الكـــربى الأمريية ببـــولق عام 

1896م.
وقـــد جمـــع هـــذه الكتـــب واأعـــاد طباعتهـــا 
حممـــد همـــام فكـــري  يف كتـــاب )الرحـــالت 
احلجازيـــة(. ومتيزت هـــذه املوؤلفات بالدقة 
البالغـــة، حيث كان �شادق با�شا يذكر الوقت 
بتحديـــد  واعتنـــى  والدقيقـــة،  بال�شاعـــة 
دهـــا باخلرائـــط والر�شومات،  امل�شافـــات، وزوَّ

وجمموعـــة من ال�شور الفوتوغرافية؛ ليكون اأوَل من التقط 
�شوراً فوتوغرافية ملكة واملدينة، كما اأنه اأول من اأخذ قيا�شات 

دقيقة لقرب النبي �شلى اهلل عليه و�شلم!
تقديـــر  �شهـــادة  ُمنـــح  حيـــث  الت�شويـــر،  يف  موهوبـــاً  وكان 
1876م،  لعامـــي  البندقيـــة  مهرجـــاين  يف  ذهبيـــة  وميداليـــة 

1881م، ومنحه اخلديوي توفيق ميدالية عام 1887م.
موؤلفاته  يف  جليًّا  ذلك  ويظهر  و�شاعراً،  اأديباً  اأي�شاً  وكــان 
التي �شمت عدداً من اأ�شعاره التي كان يقولها اأثناء رحالته، 
الــ�ــشــعــر بــهــا ، ويجيد  الــلــغــة الــركــيــة، ويــنــظــم  وكـــان يجيد 

الفرن�شية اأي�شاً.
تويف رحمه اهلل تعاىل عام 1902م.

محمد صادق باشا وكتابه نبذة سياحية
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ول��د اللواء حمم��د �شادق با�شا يف القاه��رة عام 1822م، والتح��ق باملدر�شة احلربية 
باخلانك��ة )1(، والت��ي كان��ت تدر���س الفن��ون احلربي��ة والإ�شرتاتيجي��ات الع�شكري��ة، 
بالإ�شاف��ة اإىل الر�ش��م والطبوغرافي��ا وتقني��ات ر�ش��م اخلرائ��ط وامل�شاح��ة. وج��رى 
اختياره �شمن اأع�شاء البعثة العلمية التي �شافرت اإىل باري�س ليتلقى الفنون احلربية، 

وكان من اأع�شاء اجلمعية اجلغرافية التي اأن�شاأها اخلديوي اإ�شماعيل عام 1875م.
ا�شُته��ر حممد �شادق با�شا مبوؤلفاته عن احل��ج ورحلته اإىل احلجاز، وقد األف يف ذلك 

عددًا من الكتب هي: 

-------------------------
)1( اخلانكة اأو اخلانقاه: مدينة م�شرية قدمية اأ�ش�شها النا�شر حممد بن قالوون يف مكان املدينة احلالية, وذلك �شنة 725 هجرية, وكان يطلق عليها اخلانقاه 

ال�شرياقو�شية, وتعنى هذه الكلمة مكان العبادة باللغة الفار�شية. )ويكيبيديا(.
)2( للمزيد حول املحمل وتاريخه انظر �ص 22 من العدد 69 من اأخبار املركز.

من ال�شور التي التقطها حممد �شادق با�شا, من كتابه دليل احلج

حممد �شادق با�شا كما وردت 
�شورته يف كتابه دليل احلج



من أدب الرحالت

نبذة �شياحية اإىل الأ�شتانة العلية
هـــذا الكتـــاب اأي�شـــاً مـــن كتب الرحـــالت التـــي األفها حممد 
�شـــادق با�شـــا، وهـــو من الكتب النـــادرة، وقد �شجـــل فيه رحلته 

اإىل الأ�شتانة. 
عنوان الكتاب هو )نبذة �شياحية اإىل الأ�شتانة العلية(، وقد 
طبع يف املطبعة العلمية بالقاهرة ط2، �شنة 1310هـ /1893م، 
ويقع يف 38 �شفحة. والأ�شتانة كلمة فار�شية تعني العا�شمة 
اأو مركز ال�شلطة، وكانت تطلق على الق�شطنطينية التي هي 
اليوم اإ�شطنبول. والكتاب ي�شجل رحلتن للموؤلف من القاهرة 
اإىل الأ�شتانة: الرحلة الأوىل يف  17 اأغ�شط�ص 1891م، يف زمن 
�شبتمرب 1892م يف  الثانية يف 23  اخلديوي توفيق، والرحلة 
زمن اخلديوي عبا�ص با�شا حلمي الثاين. ويف كلتا الرحلتن 

يذكر املوؤلف الأماكن واملدن التي مر عليها و�شاهدها . 
الهدف من الرحلتني:

بننّ �شادق با�شا �شبب هاتن الرحلتن يف مقدمة الكتاب، 
واأنهما كانا بهدف ال�شياحة، وا�شتن�شاق الهواء ال�شحي. حيث 
قال: "... ت�شوقت اإىل ال�شياحة بجهة الأ�شتانة العلية مل�شاهدة 
كما  ال�شحية...".  اأهويتها  وا�شتن�شاق  الطبيعية،  اأو�شاعها 
هذا  حترير  على  "وعزمت  فقال:  الكتاب  تدوين  �شبب  بن 
وقد  ال�شفر...".  يريد  ملن  مفيداً  ليكون  املخت�شر؛  التذكار 
كان كذلك ملا فيه من تف�شيل دقيق لكيفية ال�شفر من م�شر 
ي�شتخدمها  التي  املــوا�ــشــالت  لو�شائل  وذكــر  الأ�ــشــتــانــة،  اإىل 
امل�شافر، وتكلفة الرحلة، حتى اإنه ذكر تكلفة الدرجة الأوىل 
يف  خ�شم  مــن  الــراكــب  عليه  يح�شل  ومــا  الثانية  والــدرجــة 

بع�ص و�شائل املوا�شالت.
خط �شري الرحلة الأوىل:

انطلـــق �شادق با�شا من م�شر )القاهـــرة( اإىل الإ�شكندرية؛ 
لي�شافـــر منهـــا اإىل الأ�شتانـــة عـــن طريـــق البحـــر م�شتخدمـــاً 
�شفينـــة اأو )وابـــور البحـــر( كمـــا ي�شميهـــا، وخط �شـــري الرحلة 

كالآتي:
اإىل  لي�شل  الأربــعــاء؛  يوم  الإ�شكندرية  من  النطالق  كان 
ميناء )پـريه( اأو )بريايو�ص( يوم اجلمعة �شباحاً، وهو اأكرب 
ميناء يف اليونان. ثم الو�شول اإىل اإزمري يوم ال�شبت �شباحاً، 
واإزمري مدينة تقع غرب الأنا�شول بركيا. وبعد ذلك الو�شول 
)ميتيليني(،  اليوم  وت�شمى  لياًل،  ال�شبت  يوم  )متللن(  اإىل 
وهي مدينة على ال�شاحل اجلنوبي ال�شرقي جلزيرة لي�شبو�ص 

الــيــونــانــيــة، مــقــابــل 
الـــ�ـــشـــاحـــل الـــركـــي 
وكـــــــــانـــــــــت تــــابــــعــــة 
العثمانية  لــلــدولــة 
وقـــــــــــت الــــــرحــــــلــــــة. 
اإىل  الــــو�ــــشــــول  ثــــم 
اأو  قـــلـــعـــة(  )جــــنــــاق 
)َجـــَنـــق قــلــعــة( يــوم 
ـــبـــاحـــاً.  الأحــــــــــد �ـــش
وهي مدينة وميناء 
بحري يف تركيا على 
الــ�ــشــاحــل اجلــنــوبــي 
)الآ�ـــــشـــــيـــــوي( عــنــد 
اأ�ـــشـــيـــق نــقــطــة مــن  
الــدردنــيــل،  م�شيق 

اإىل  و�ـــــشـــــل  ومــــنــــهــــا 
الأ�شتانة يوم الأحد يف اخلام�شة بعد الظهر.

خط �شري الرحلة الثانية:
بداأت الرحلة من القاهرة مثل الرحلة الأوىل حتى الو�شول 
اإىل الأ�شتانـــة، ثـــم، كانت زيـــارة )بور�شـــه( اأو )برو�ص( بهدف 
م�شاهـــدة حماماتهـــا املعدنيـــة، وكان النطـــالق مـــن الأ�شتانة 
بوابـــور البحـــر اإىل )مدانيـــه( اأو )مودانيـــا(، وهـــي بلـــدة على 
�شاطئ بحر مرمرة، ثم النطالق من )مودانيا( بالقطار اإىل 
حمطـــة عجملر بالقـــرب من جكركه طاغـــي لي�شل اإىل قرية 
بو�شطـــه، ثم اإىل )بور�شه(. وبعد زيـــارة )بور�شه( عاد �شادق 

با�شا اإىل )مودانيا(، ثم اإىل اإ�شالمبول )الأ�شتانة(.
ويف 26 اأكتوبر 1892م انطلق من الأ�شتانة عائداً اإىل م�شر، 
وو�شـــل اإىل الإ�شكندريـــة �شبـــاح 30 اأكتوبـــر 1892م، ثـــم اإىل 

القاهرة م�شاًء.
والكتاب فيه- على لطافة حجمه- تف�شيل، و�شعر، وو�شف، 
وت�شويـــر للحيـــاة اليومية للنا�ص يف ذلك الوقـــت، وفيه اأي�شاً 
ـــع النا�ص  و�شـــف لكيفيـــة لقـــاء ال�شلطـــان يـــوم اجلمعـــة وجتمُّ
مل�شاهدتـــه وال�شـــالم عليـــه. كمـــا يلفـــت النظـــر اإىل الهتمـــام 
باملراأة من خالل تخ�شي�ص اأماكن للن�شاء يف املحطات وبع�ص 
املحـــالت، وكيفيـــة الإعالن عـــن احلريق يف حـــال وقوعه. كما 
اأن فيـــه بياناً ملوقـــف املوؤلف من بع�ص الق�شايـــا مثل اهتمامه 
باللغـــة العربية والركية، وعدم ا�شتخدام الكلمات الفرن�شية 

يف ال�شحف اليومية. 

21

غالف كتاب نبذة �شياحية

با�شل حممد
ق�شم العالقات العامة والإعالم
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قصيدة المحبي في رثاء العمادي

فاأما الراثي فهو املحبي* : م�شطفى بن اأحمد )حمب الدين( 
بن من�شـــور الدم�شقي احلنفي , اأبو اجلود, املتوفى �شنة 1061 
هــــ. قراأ بدم�شق علـــى احل�شن البورينـــى )ت 1024هـ( وغريه, 
و�شافر اإىل م�شر مرتني: وكانت املرة الأوىل �شنة اأربع وع�شرين 
بعـــد الألف, واأقـــام بها خم�شـــة اأ�شهر, وانقطع مـــدة اإقامته يف 
الطلب غالبًا اإىل برهان الدين اإبراهيم اللقانى )ت 1041هـ(, 
وخ�شه بدر�ص يف األفية احلديث على خالف عادته من المتناع 
عن التخ�شي�ص لفرد على اخل�شو�ص, ثم اأجازه مبا قراأه عليه 
وما �شمعه منه. ثمَّ ا�شتقر املحبي بدم�شق مدة متفرغًا لالإفادة, 
وا�شتغـــل عليـــه جماعة باجلامـــع الأموي, وويل النظـــر على دار 
القـــراآن اخلي�شرية والرتبة التي مبحلـــة م�شجد الذبان, و�شافر 
اإىل حلـــب مرتني اأي�شًا, ودخل ثغر �شيدا وبريوت. وكان من اأول 

ما نظم من ال�شعر كما يقول عن نف�شه:
يــــا مـــلـــيـــحـــاً حـــــوى جــــمــــاًل وَظــــْرفــــا 

ـــــيـــــداً وَطـــــْرفـــــا وغــــــــــزاًل قـــــد فــــــاق ِج
ـــعـــفـــاً  �ـــشِ املـــــالحـــــة  يف  ازداَد  كـــلـــمـــا 

ــعــفــا �ــشَ الــ�ــشــبــابــة  يف  الـــوجـــُد  زادين 

من موؤلفاته املخطوطة يف خزانة املركز:
احِلـــربيَ احلريريـــة يف �شرح امللحمة احلريريـــة, وهي �شرح  	•
لحـــة الإعـــراب للحريـــري )ت 516هــــ(, م�شورة  اأرجـــوزة مخُ
اأ�شلهـــا يف دار الكتـــب الظاهريـــة, حتت رقـــم 1795. ومنها 
ن�شخة م�شـــورة اأخرى من مكتبة امللك عبـــد العزيز باملدينة 
املنورة حتت رقم 2559, وهي من�شوخة يف 19 جمادى الثانية 

�شنة 1063 هـ.
جداول فلكية, تقع يف 82 ورقة, م�شورة اأ�شلها يف الظاهرية  	•

حتت رقم 3112.
زيـــج للنـــد باللغـــة العثمانية, تقـــع يف 92 ورقـــة, م�شورة  	•

اأ�شلها يف الظاهرية, حتت رقم 9247.
ق�شيدة رائية يف الرثاء تقع يف ورقة واحدة, م�شورة اأ�شلها  	•
يف دار الكتـــب امل�شرية حتت رقـــم 348. وهي الق�شيدة التي 

نن�شرها هنا.
مقدمـــة زيـــج للند, تقـــع يف 13 ورقة, م�شـــورة اأ�شلها يف  	•

الظاهرية حتت رقم 9248.
كما يوجد يف املركز قيد مطالعة بخطه على ن�شخة خطية من 

كتاب امل�شت�شفى لأبي حامد الغزايل )ت 505 هـ(.
واأمـــا املرثـــي فهو العمـــادي**: عبـــد الرحمن بـــن حممد بن 
حممد بـــن عماد الدين, مفتـــي دم�شق, ولد فيهـــا �شنة 978هـ, 

وتويف فيها �شنة 1051هـ.
اجتهد يف التح�شيل اأيَوًل على احل�شن البوريني )ت 1024هـ(, 
وعلى ابن خالته ال�شيخ حممد بن حمب الدين احلنفي, ثمَّ لزم 
القا�شـــي حمب الدين حممد بن اأبـــي بكر )ت 1016هـ(, واأخذ 
عنه معظم الفنون, واأخذ عن ال�شم�ص ابن املنقار)ت 1032هـ(, 
واملنال حممد بن عبد امللك البغدادي )ت 1016هـ(, وحج �شنة 
1014هــــ, واأخذ باملدينة عن ال�شيد  �شبغة اهلل بن روح اهلل )ت 

1015هـ(.
وبعدما رجع اإىل دم�شق تفرغ لالإقراء والإفادة, وويل تدري�ص 
ة ال�شليمية  املدر�شة ال�شبلية �شنة 1017هـ, ثمَّ ويل بعدها املدر�شيَ
يف �شنـــة 1023هـ, ثمَّ ويل بعد ذلك املدر�شة ال�شليمانية والإفتاء 
ْفـــٍت يِف �شنة  ويَ مخُ هخُ بال�شـــام �شنـــة 1031هــــ, وتوجـــه اإىل احلـــج ويَ

1033هـ.
له �شعر كثري، منه يف الغزل قوله:

اأكـــفـــكـــُف دمـــــَع الـــعـــن خـــوفـــاً واأكـــتـــُم
اأعظُم القلِب  يِف  واملخفيُّ  النَّا�ص  عن 

وهــبــنــي كــتــمــُت الـــدمـــَع عــنــهــم جتــلــداً
ـــــــاٍر يِف احلـــ�ـــشـــا تــتــ�ــشــرُم َن عـــلـــى حــــر 

اأيخفى نحوُل اجل�شم عن عن ناظٍر
ـــــُة الــنــفــ�ــِص الـــعـــزيـــزِة تــْكــتــُم وهــــل ذل

من موؤلفاته املخطوطة يف خزانة املركز:
الرو�شـــة الريا فيمن دفن بداريـــا, وهو كتاب يف الرتاجم,  	•

منه اأكرث من ع�شر ن�شخ, وهو مطبوع.
العمـــاد, ومنه عدة  ابن  العباد  لأفقر  الـــزاد  امل�شتطـــاع من  	•

ن�شخ, وهو مطبوع.
التنزيل. اآي  بع�ص  معان  يف  ما  على  التاأويل  حترير  	•

العمادي. الرحمن  عبد  ال�شيخ  عنه  �شئل  �شوؤال  عن  جواب  	•
الهادي. عبد  بني  ن�شب  اإثبات  يف  ر�شالة  	•

العمادي. فتاوى  من  ال�شادي  ِريُّ  	•

قصيدة المحبي في رثاء العمادي مفتي دمشق
ق�شي��دة من ِنثار ال�شعر الذي حوته جمامي��ع املخطوطات، يرثي بها املحبي عاملًا من اأجالء �شيوخ دم�شق وُمفتيها، 

نن�شرها يف هذا العدد لنتعرف على الراثي واملرثيِّ واآثارهما. 

منوذج من خط املحبي على حا�شية اأحد املخطوطات

----------------------
انظر خال�شة الأثر يف اأعيان القرن احلادي ع�شر 365/4.  *

انظر امل�شدر ال�شابق 380/2.  **
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قصيدة المحبي في رثاء العمادي

العمادي. فتاوى  	•
ال�شالة. امللل  بع�ص  يف  العمادي  فتوى  	•

التف�شري. يف  جمموع  	•
الفقه. يف  جمموع  	•

واأ�شعار. منظومات  جمموعة  	•
الِعباد. ّباد  عخُ اإىل  العماد  ابن  هدية  	•

من موؤلفاته املطبوعة يف مكتبة املركز:
الرو�شـــة الريا فيمن دفـــن بداريا, تاأليف عبد الرحمن بن  	•
حممـــد العمـــادي ؛ حتقيق وتعليـــق عبده علـــي الكو�شك, دار 

املاأمون للرتاث – دم�شق, 1408هـ/1988م
– القاهرة,  الإعالمية  املطبعة  الزاد,  مـــن  امل�شتطاع  كتاب  	•
1304هـ ]1886[م, وطبعة اأخرى ن�شرتها املطبعة الأمريية – 

القاهرة, 1312هـ ]1894[م.
الق�شيدة

وردت هــــذه الق�شيدة �شمــــن مطوط يف دار الكتــــب امل�شرية, 
حتت عنوان: جممــــوع للعمادي, رقــــم 348 اأدب, وورد يف ال�شفحة 
الثالثــــة منه ما ن�شــــه: "جمموع نفي�ص م�شتمل علــــى فوائد وحتابري 
وم�شائــــل مفيدة وفتــــاوى �شريفة عديــــدة ]وجواهر[ ونكــــت فريدة, 
م�شتخرجــــة مــــن في�ــــص بحار املــــوىل املرحــــوم, �شاحــــب الف�شائل 
والعلــــوم, املنطــــوق منها واملفهــــوم, عبد الرحمن اأفنــــدي العمادي, 
مفتي دم�شق املحمية, رحم اهلل تعاىل روحه, ونور �شريحه, اآمني".

ها قيـــد با�شم عبد  وعلـــى املجمـــوع املذكور قيود متلـــك, اأحدخُ
الرحمـــن العمـــادي, مـــوؤرخ ب�شنة 1199 هــــ , فلعلـــه حفيد من 

ى با�شمـــه, ويف املجمـــوع ق�شائد كثرية  اأحفـــاد العمـــادي, م�شمًّ
يف رثـــاء العمادي ومدحـــه وتهنئته يف بع�ـــص املنا�شبات, وذلك 
لعـــدد من ال�شعـــراء منهم: الأمري منجك با�شـــا )ت 1080هـ(, 
واأحمـــد اأفنـــدي ال�شاميني, واإبراهيم الأكرمـــي )ت 1047هـ(, 
وحممـــد اأفندي الكرميي )ت 1068هـ(, واأبو الطيب الغزي )ت 

1042هـ(, واأبو بكر العمري )ت 1048هـ(, وغريهم.
واأما ق�شيدة املحبي الرائية التي رثى فيها العمادي ، 

مفتي دم�شق، فهي:
يــا عـــذوُل كفى بدمعي مــا جرى َمـــْه 

فــــارقــــُت بــعــد اأحـــبـــتـــي ِطـــيـــَب الــكــرى
ــرَّ حــــادي الــركــب ملــا اأْن �ـــَشـــَرْوا مــا �ــشَ

ــرى ين بـــوداعـــهـــم وقـــــَت الــ�ــشُّ لـــو �ـــشـــرَّ
ظــعــنــوا فـــعـــاَد احلـــــيُّ مـــْيـــتـــاً َبـــْعـــَدهـــم

ولـــُبـــعـــدهـــم َرْبــــــــــُع الــــتــــهــــاين اأقــــفــــرا
ـــُه عـــهـــدي بــعــيــ�ــشــي اأخــــ�ــــشــــراً مــــا بـــاُل

اأغـــربا ]ياأتي[  بــعــِدهــم قــد �ــشــاَر  ِمـــن 
ُمظلماً اأم�شى  الأنــ�ــِص  رو�ـــُص  وكـــذاَك 

ا وعـــــهـــــدُتـــــُه زمــــــــَن الــــتــــوا�ــــشــــل نـــــريِّ
ُه والـــغـــيـــُم مــن والـــنـــهـــُر يـــلـــطـــُم خـــــــدَّ

اأ�ــــــشــــــٍف تـــ�ـــشـــبـــَب دمــــــُعــــــه وتـــقـــطـــرا
اأْن وُحــقَّ  الغ�شوِن  يف  احلمائُم  وبكى 

تـــبـــكـــَن مــــن �ـــشـــجـــٍو بــــدمــــٍع اأحــــمــــرا
ودمـــ�ـــشـــُق قـــد مـــــــاَدْت مـــبـــاين ُرْكـــِنـــهـــا  

ـــَب يف الـــرى حــيــُث الــعــمــاُد بــهــا َتـــَغـــيَّ
ــــْدُب الـــذي مــفــتــي الــ�ــشــاآم الـــعـــامُل الــــنَّ

ــــرا قــــد كــــــاَن بــــحــــراً يف الـــعـــلـــوم ُمــــَوقَّ
حـــــاوي املـــعـــاين والـــفـــخـــار، َوُجــــــــوُدُه

كـــالـــغـــيـــِث بــــل قــــد كـــــان مـــنـــه اأغــــــزرا
مـــاً يــــــرتــــــاُح لـــلـــفـــعـــِل اجلــــمــــيــــِل تـــكـــرُّ

ويــجــيــُب لـــالإقـــرا ويــ�ــشــخــو بــالــِقــرى
ــــُه ــــدٍر وا�ــــــشــــــٍع اأ�ــــشــــيــــاَف يـــلـــقـــى بــــ�ــــش

رى اإذ كــان �ــشــدراً قــد رقــى اأعــلــى الـــذُّ
ــى يف َهــنــا لــهــفــي عــلــى عــيــ�ــٍص تــقــ�ــشَّ

�ــشــرى اإذا  الــنــ�ــشــيــم  مـــــَن  اأرقَّ  مـــعـــه 
ــيــاً مــــا كـــــان اأ�ـــــشـــــرَع مــــا مــ�ــشــى مــتــولِّ

ـــرا ـــَحـــ�ـــشِّ ـــَت ــــُه ُم ــــفــــاً عـــلـــيـــه فــــقــــدُت اأ�ــــش
مبــــعــــزٍل والــــــــرقــــــــاَد  الــــتــــ�ــــشــــرَب  اإن 

را ـــــَعـــــذَّ َت ــــُلــــوَّ  الــــ�ــــشُّ ُرْمـــــــــُت  واإن  عـــنـــي 
دامــــــــــت عــــلــــيــــه رحــــــمــــــٌة يــــلــــقــــى بــهــا

ـــــاِت مــ�ــشــكــاً اأذفـــــرا ُغــــَرفــــاً مـــن اجَلـــــنَّ
الـــَبـــقـــا دار  يف  اخلــــــري  كــــــلَّ  ويـــــحـــــوُز 

اأكـــــــربا ــــاهــــا  ــــن ِف نـــعـــيـــمـــاً يف  ويـــــــــرى 
با�شل حممد -العالقات العامة والإعالمالق�شيدة
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أعالم رحلوا

ول��دت ال�شاع��رة عائ�ش��ة بن��ت خليفة اب��ن ال�شيخ اأحمد ب��ن خليفة ال�شوي��دي ع��ام 1920م يف املويجعي بالعني، 
واأقامت يف دبي، وتعد من رواد ال�شعر النبطي يف دولة الإمارات العربية املتحدة ومنطقة اخلليج.

و�شام  وتقليدها  تكرميها  وبعد  اخلليج,  بفتاة  تلقب  كانت 
اإمارة ال�شعر يف عام 1989م اأطلق عليها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد اآل مكتوم لقب )فتاة العرب(.
ويف عام 2009م نالت جائزة اأبو ظبي يف دورتها اخلام�شة.

ــة الــ�ــشــويــدي الــعــديــد مـــن الــقــ�ــشــائــد يف  ــش قـــدمـــت عــو�
واملــدح  الجتماعي  والنقد  كالغزل  ال�شعر  اأغــرا�ــص  متلف 
والإ�شالميات, وتاأثرت باملاجدي بن ظاهر واملتنبي, كما جارت 
وال�شيخ  نهيان,  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  مثل  ال�شعراء  كبار 
حممد بن را�شد اآل مكتوم, واأحمد الكندي, وعمري بن را�شد, 
العديد  يف  ق�شائدها  ون�شرت  الظاهري.  هــالل  بن  و�شعيد 
ال�شحف واملجالت, و�شدرت يف دواوين م�شموعة جمعها  من 
ال�شاعر حمد بن خليفة بو �شهاب يف )ديوان فتاة العرب( �شنة 
 2011 ويف   ,2000 عام  منه  ثانية  طبعة  �شدرت  الذي   ,1990
اأ�شدرت الدكتورة رفيعة عبيد غبا�ص ديوان )عو�شة بنت خليفة 
ال�شويدي... الأعمال ال�شعرية الكاملة وال�شرية الذاتية(, الذي 
�شم 80 ق�شيدة لل�شاعرة مل تكن من�شورة من قبل, من اأبرزها 
ق�شيدة ) ربي يا وا�شع الغفران(, التي تعد من اأبرز الق�شائد 

التي نظمتها ال�شاعرة. 
مقابلة  يف  ال�شاعرة  قالت  ال�شعر  كتابة  يف  م�شريتها  وعــن 
"بداأت بكتابة ال�شعر منذ كنت يف الثانية ع�شرة  قدمية معها: 
يومًا   32 خالل  نظمت  فقد  لل�شعر  ع�شقي  ول�شدة  عمري,  من 
يكون  لكي  تكفي  ل  وحدها  املوهبة  نبطية.  ق�شيدة   100 نحو 
الكاتب,  ال�شاعر, وحتى  اأن يكون  الإن�شان �شاعرًا, فال بد من 
قال,  ما  اأف�شد  واإل  ومفرداتها,  العربية  اللغة  ب�شوؤون  ا  ملمًّ

واأ�شبح قوًل, ل �شعرًا".
تخُوفيت رحمها اهلل تعاىل يف 27 يوليو 2018م.

واآخر ق�شيدة لل�شاعرة ق�شيدة الغفران, وقد اعتزلت ال�شعر 
بعدها. ومطلع الق�شيدة:

ربــــــــــــــي يـــــــــــا وا�ـــــــــــشـــــــــــع الـــــــغـــــــفـــــــران
انـــــــــــــــــــــــزع الــــــــــــغــــــــــــل مــــــــــــــن قـــــلـــــبـــــي

الإميـــــــــــــــــــــان عـــــــــــــن  تـــــــــزغـــــــــنـــــــــا  ل 
واهــــــــــــدنــــــــــــا اأحــــــــ�ــــــــشــــــــن الـــــــــدربـــــــــي

ــــــان ــــــش ــــــ� ــــــم ال نـــــــــظـــــــــرة يـــــــــــا عــــــظــــــي
مـــــــنـــــــك يــــــــــا كـــــــا�ـــــــشـــــــف الــــــكــــــربــــــي

موؤلفاتها يف مكتبة املركز:
اأبو  خليفة  حمد  وتقدمي  جمع  العرب,  فتاة  ال�شاعرة  ديوان  	•

�شهاب, 1991م, 2000م.
بنت  عو�شة  العرب  لفتاة  الذاتية  وال�شرية  الكاملة  الأعمال  	•
وتاأليف رفيعة عبيد غبا�ص,  ال�شويدي, جمع وحتقيق  خليفة 

النا�شر: متحف املراأة 2011م.
ال�شويدي,  خليفة  بنت  عو�شة  لل�شاعرة  ال�شوتية  الق�شائد  	•
جمع وتدقيق رفيعة عبيد غبا�ص, النا�شر: مركز حمدان بن 

حممد لإحياء الرتاث, 2013م.

الشاعرة عوشة السويدي )فتاة العرب(*

عو�شة ال�شويدي

----------------------
الذاتية,  وال�شرية  الكاملة  الأعمال  ال�شويدي,  خليفة  بنت  عو�شة  كتاب  انظر   *

جمع وتوثيق وتاأليف الدكتورة رفيعة عبيد غبا�ص.
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أعالم رحلوا

ول��د الربوفي�ش��ور ف��وؤاد �شزك��ني يف 24 اأكتوب��ر 1924 مبدين��ة بدلي���س يف 
الأنا�ش��ول، وه��و باحث تركي الأ�ش��ل، يحمل اجلن�شية الأملاني��ة، متخ�ش�س يف 
ال��رتاث العلمي العربي والإ�شالمي، وكان املدي��ر الفخري ملعهد درا�شات التاريخ 

والعلوم الإ�شالمية والعربية يف جامعة غوته يف فرانكفورت واأحد موؤ�ش�شيه.

يعترب �شزكني اأحد طالب امل�شت�شرق الأملان هلموت ريرت, الذي اأقنعه 
بدرا�شة التاريخ الإ�شالمي فبداأ بتعلم اللغة العربية, وح�شل على �شهادة 
البخاري(,  م�شادر   ( اأطروحته  عنوان  وكــان  1954م,  �شنة  الدكتوراه 
اأملانيا  اإىل  اإ�شطنبول �شنة 1954م, ثم غادرها  اأخُ�شتاذًا يف جامعة  واأ�شبح 
�شنة 1960م, ووا�شل درا�شاته بجامعة فرانكفورت, ويف �شنة 1965م قّدم 
اأطروحة دكتوراه ثانية عن عامل الكيمياء جابر بن حيان, وح�شل على لقب 

الربوفي�شور بعد �شنة, وتزوج بعد فرتة وجيزة من امل�شت�شرقة اأور�شول.
اأهم  من  الأملانية  باللغة  الإ�شالمي  العربي  الــرتاث  تاريخ  كتاب  ويعد 
�شنة   منه  اأول جملد  و�شدر  1947م,  �شنة   مــواده  بجمع  بــداأ  وقد  ــاره,  اآث
ا على كتابة املجلد الثامن ع�شر منه. نكبًّ 1967م, وكان �شزكني قبل وفاته مخُ
اأن�شاأ �شزكني �شنة 2010م وقفًا لأبحاث تاريخ العلوم الإ�شالمية بهدف 
وح�شل  باإ�شطنبول,  الإ�شالمية  والتكنولوجيا  العلوم  متحف  اأن�شطة  دعم 
على جوائز واأو�شمة دولية عديدة طيلة حياته من بينها جائزة امللك في�شل 
الكربى  اجلمهورية  رئا�شة  وجائزة  الإ�شالمية,  الدرا�شات  يف  العاملية 
للثقافة والفنون, ودرع غوته التكرميي, وني�شان ا�شتحقاق جمهورية اأملانيا 
الحتادية. كما ح�شل على جوائز اأخرى من موؤ�ش�شات متلفة مثل جممع 
اللغة  وجممع  بدم�شق,  العربية  اللغة  وجممع  بالقاهرة,  العربية  اللغة 
�شهادات  اإىل  بالإ�شافة  تركيا,  يف  العلوم  واأكادميية  بغداد,  يف  العربية 
ولية  يف  اأتاتورك  جامعة  مثل  تركييَّة  جامعات  ة  عــديَّ من  فخرييَّة  دكتوراه 
اأر�شروم, وجامعة �شليمان دميريال يف ولية اإ�شربطة, وجامعة اإ�شطنبول.

ـــقـــن �ــشــزكــني  اأت
عــــــــــــددًا كــــبــــريًا 
اإىل  الـــلـــغـــات  ـــن  م
الأم  لــغــتــه  ــب  ــان ج
بينها  من  الرتكية, 
ال�شريانية والعربية 
والالتينية والعربية 

والأملانية.

موؤلفاته يف مكتبة املركز:
وترجم  وجمع  األف  فقد  التاأليف؛  جمال  يف  عظيم  جهد  ل�شزكني  كان 
وحرر وحقق واختار ودبلج واأ�شرف واأ�شدر واأعد وعلق و�شارك و�شاهم يف 

ن�شر اأكرث من 350 كتابًا من الكتب املوجودة يف مكتبة املركز.
اإىل  ترجمه  النبات,  معرفة  يف  الطبيب  عمدة  كتاب  ترجماته  فمن   

الأملانية. 
ومن حتقيقاته:

كتاب جماز القراآن لأبي عبيدة معمر بن املثنى التيمي.
كتاب الآثار الباقية عن القرون اخلالية للبريون.

ومن الكتب التي جمعها:
كتاب ثابت بن قرة )تويف 288 هـ/901 م( : ن�شو�ص و درا�شات. 

 .Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi )fl. c" كــتــاب 
 "texts and studies : )815/200

 Abu Yusuf Ya'qub ibn Ishaq al-Kindi )d. after" كتاب 
."texts and studies : )870/256

ومن الكتب التي األفها:
حما�شرات يف تاريخ العلوم العربية والإ�شالمية.

مكتبات  يف  العربية  املخطوطات  جمموعات   : العربي  الــرتاث  تاريخ 
العامل.

العلوم والتقنية يف العامل الإ�شالمي.
والثامن  ع�شر  الثالث  القرن  بني  الأوربية  للخرائط  العربية  الأ�شول 

ع�شر للميالد.
ومن الكتب التي عمل على اإ�شدارها واإعادة طبعها :

كتاب اأح�شن التقا�شيم يف معرفة الأقاليم.
عيون الأنباء يف طبقات الأطباء.

اأخبار رحلة ابن ف�شالن.
ومن موؤلفاته املهمة يف مكتبة املركز :

Beitrage zur erschliessung der Arabischen handschrif�
مكتبات  حتتويه  فيما  ]درا�شات   ten in Istanbul und Anatolien

اإ�شطنبول والأنا�شول من املخطوطات العربية[, ويقع يف اأربعة اأجزاء.
Beitrage zur erschliessung der Arabischen hand�
حتتويه  فيما  ]درا�شات   schriften in Deutschen Bibliotheken

املكتبات الأملانية من املخطوطات العربية[, ويقع يف ثالثة اأجزاء.
تويف رحمه اهلل يف 30 يونيو 2018.

فؤاد سزكين*

زيارة �شزكني للمركز بتاريخ 2000-11-5

�شزكني يف متحف موؤ�ش�شة فوؤاد �شزكني يف اأملانيا

منوذج من خط �شزكني باللغة العربية

----------------------
*  انظر ويكيبيديا
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مطلوب  اأحمد  الربوفي�شور  ِلــد  وخُ
تكريت  مدينة  يف  الّنا�شري  اأحمد 
بالعراق  الــديــن  �شالح  مبحافظة 
تعليمه  ـــى  وتـــلـــقَّ 1936م,  �ــشــنــة 
تــكــريــت  ـــص  ـــدار� الأ�ـــشـــا�ـــشـــي يف م
ثــم ح�شل على  وكــربــالء والــكــرخ, 
درجة البكالوريو�ص يف اللغة العربية 
بجامعة  والعلوم  الآداب  كلية  من 

والدكتوراه  )1961م(  املاج�شتري  درجتي  وعلى  1956م,  �شنة  بغداد 
)1963م( يف البالغة والنقد من كلية الآداب بجامعة القاهرة. وقد عمل 
�ص يف  بالتدري�ص يف ق�شم اللغة العربية بكلية الآداب يف جامعة بغداد, ودرَّ
جامعة الكويت, ومعهد البحوث والدرا�شات العربية يف القاهرة, وجامعة 

وهران يف اجلزائر, وجامعة مارتن لوثر يف هاله باأملانيا الدميقراطية.
لل�شحافة  ا  عامًّ فكان مديرًا  بالده,  املنا�شب يف  تقلَّد عددًا من  وقد 
ا للثقافة بوزارة الثقافة والإر�شاد, ووزيرًا للثقافة  والإر�شاد, ومديرًا عامًّ
جمل�ص  يف  وع�شوًا  بغداد,  جامعة  يف  الآداب  لكلية  وعميدًا  والإر�ــشــاد, 
اجلامعة, ورئي�شًا للهيئة العليا للعناية باللغة العربية. وكان الأمني العام 
وع�شو  فيه,  العربية  اللغة  علوم  دائرة  ورئي�ص  العراقي  العلمي  للمجمع 
كان  كما  بدم�شق.  العربية  اللغة  وجممع  الأردن,  العربية  اللغة  جممع 
تَّاب والأدباء العراقيني, ورئي�ص حترير عدد من املجالت  ع�شو احتاد الكخُ
املجالت:  تلك  ومــن  حتريرها,  هيئات  يف  ع�شوًا  اأو  والفكرية  الأدبــيــة 
لالأجيال,  ودرا�شات  الإ�شالمية,  والر�شالة  عربية,  واآفاق  ال�شاد,  جملة 
وجملة املجمع العلمي العراقي. وقد راأ�ص حترير جملة اأقالم التي كانت 
ت�شدرها وزارة الثقافة والإعالم العراقية, وجملة الكتاب التي ي�شدرها 
تَّاب والأدباء العراقيني, و�شارك يف اأكرث من مئة موؤمتر وندوة  احتاد الكخُ
من  العديد  يف  حما�شرات  لإلقاء  عــي  ودخُ وخارجها,  بالده  داخل  علمية 

اجلامعات العربية والإفريقية والغربية.
ها جائزة امللك في�شل العاملية يف  ح�شل على العديد من اجلوائز اأبرزخُ

فرع اللغة العربية والأدب �شنة 2008م, 
ر�شاد  حممد  الربوفي�شور  مع  منا�شفة 

حممد ال�شالح حمزاوي.
من موؤلفاته يف مكتبة املركز:

املقالت:
مــرجــلــيــوث  بـــني  ــي  اجلــاهــل الــ�ــشــعــر  	•

ونا�شر الدين الأ�شد.
البالغي. النقد  	•

النقدي. امل�شطلح  	•
املثقفني. لغة  	•

اأين؟ اإىل  الأ�شلوبية  	•
الن�شب. يف  والنون  الألف  زيادة  	•

وال�شاعر. الإن�شان  الأثري:  	•
حديث. معجم  نحو  	•

العربية. اللغة  يف  النحت  	•
ومن حتقيقاته بال�شرتاك مع زوجته د. خديجة احلديثي:

البيان. وجوه  يف  الربهان  	•
القراآن. اإعجاز  عن  الكا�شف  الربهان  	•

الغريب. من  القراآن  يف  مبا  الأريب  حتفة  	•
البغدادي. للخطيب  البخالء  	•
الأندل�شي. حيان  اأبي  ديوان  	•

للغزايل. الولد  اأيها  	•
ومن موؤلفاته:

اكى. كَّ ال�شَّ عند  البالغة  	•
ونقده. بالغته   : اجلرجان  القاهر  عبد  	•

للهجرة. الرابع  القرن  يف  الأدبي  النقد  اجتاهات  	•
اجلامعات. يف  العلوم  تعريب  اإىل  دعوة  	•

تويف يف 21 يوليو 2018م بعد زوجته الدكتورة خديجة احلديثي, التي 
توفيت يف 9 مايو 2018م, رحمة اهلل عليهما.

أحمد مطلوب

 اإهداء من اأحمد مطلوب اإىل 
جمعة املاجد

اأحمد مطلوب

أبو بكر الجزائري
 ولد اأبو بكر جابر بن مو�شى بن 
املعروف  جابر,  بن  القادر  عبد 
1921م  عام  اجلزائري  بكر  باأبي 
القريبة من طولقة,  ليوة  يف قرية 
يف  ب�شكرة  ولية  يف  تقع  والتي 
ن�شاأ  تلك  قريته  ويف  اجلزائر, 
وبداأ بحفظ  الأولية,  وتلقى علومه 
يف  املتون  وبع�ص  الكرمي  القراآن 
انتقل  ثم  املالكي,  والفقه  اللغة 

اإىل مدينة ب�شكرة, ودر�ص على م�شايخها جملة من العلوم النقلية والعقلية 
التي اأهلته للتدري�ص يف اإحدى املدار�ص الأهلية, ثم ارحتل مع اأ�شرته اإىل 

العلمي  طريقه  ا�شتاأنف  ال�شريف  النبوي  امل�شجد  ويف  املنورة,  املدينة 
باجللو�ص اإىل حلقات العلماء وامل�شايخ حيث ح�شل بعدها على اإجازة من 
رئا�شة الق�شاء مبكة املكرمة للتدري�ص يف امل�شجد النبوي, فاأ�شبحت له 
حلقة يدر�ص فيها تف�شري القراآن الكرمي, واحلديث ال�شريف, وغري ذلك. 
وعمل مدر�شًا يف بع�ص مدار�ص وزارة املعارف, ويف دار احلديث باملدينة 
املنورة, وعندما فتحت اجلامعة الإ�شالمية اأبوابها عام 1380هـ كان من 
اأوائل اأ�شاتذتها واملدر�شني فيها, وبقي فيها حتى اأحيل اإىل التقاعد عام 

1406هـ.
وكان له جهود دعوية يف الكثري من البالد التي زارها, وقد تويف رحمه 

اهلل يف املدينة املنورة 15 اأغ�شط�ص 2018.م.
له يف مكتبة املركز اأكرث من 50 عنوانًا, من اأ�شهرها:

الكبري. العلي  لكالم  التفا�شري  •	اأي�شر 
امل�شلم. •	منهاج 

اأبو بكر اجلزائري
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 1931 �شنة  اأمني  �شمري  ولد 
على  وح�شل  �شعيد,   ــور  ب يف 
�ــشــهــادة الــثــانــويــة عــــام1947  
وبعدها  فرن�شية,  مدر�شة  من 
لــيــدر�ــص  ــص  ــ� ــاري ب اإىل  غــــادر 
 ,1957 اإىل   1947 مــن  فيها 

حيث ح�شل يف عام 1952 على 
دبلوم يف العلوم ال�شيا�شية قبل اأن يح�شل على �شهادة التخرج 
عام   القت�شاد  يف  التخرج  و�شهادة   ,1956 عام  الإح�شاء  يف 
1957, ثم يعود اإىل م�شر حاماًل �شهادة الدكتوراه يف القت�شاد 

من ال�شوربون. 
الكونغو  وجمهورية  مايل  يف  اقت�شاديًّا  م�شت�شارًا  وقدعمل 
ومدغ�شقر وغريها من الدول الإفريقية, كما عمل مديرًا ملعهد 
لع�شر  بــداكــار   IDEP القت�شادي  للتخطيط  املتحدة  الأمم 
�شنوات طوال ال�شبعينيات, حيث ت�شدى ملقولت عديدة �شائدة 
الدولية,  املالية  املوؤ�ش�شات  وخطط  والتحديث  التنمية  عن 
وعلمية  بحثية  منظمات  تاأ�شي�ص  يف  هذا  عمله  اأثناء  و�شارك 
الجتماعية  البحوث  لتنمية  الإفريقي  املجل�ص  مثل  اإفريقية 

سمير أمين
)كودي�شريا(  والقت�شادية 

ومنتدى العامل الثالث.
اأغــ�ــشــطــ�ــص   12 يف  تـــــويف 

2018م.
من  اأكرث  املركز  مكتبة  يف  له 

30 عنوانًا، منها: 
Le Marx�( املــاركــ�ــشــيــة  • 

isme( باللغة الفرن�شية.

الــعــامل  يف  الــعــربــي  املــغــرب  	•
احلديث: اجلزائر وتون�ص واملغرب. باللغة الإجنليزية.

املعا�شر. العربي  القت�شاد  	•
التطور  يف  درا�شة   : املعا�شر  العامل  يف  املتو�شط  البحر  	•

املقارن )الوطن العربي وتركيا وجنوب اأوربا( وغريها.
اإح�شائية  التوازن العام: درا�شة  اإح�شائيات  حما�شرات يف  	•
عام  امل�شري  القت�شاد  يف  والنقدية  املالية  التيارات  عن 
1957. وعليه توقيع اإهداء من �شمري اأمني اإىل الأ�شتاذ اأنور 

حبيب بتاريخ 1959/9/4م.

توقيع �شمري اأمني على كتابه حما�شرات �شمري اأمني
يف اإح�شائيات التوازن العام

حنا مينه
ولد الروائي حنا مينه �شنة 
الالذقية,  1924م, يف مدينة 
لواء  قرى  اإحدى  يف  وترعرع 
ال�شاحل  على  الإ�شكندرونة 
ال�شوري, ثم عاد اإىل الالذقية 
مهن  يف  وعمل  1939م.  �شنة 
روائيًّا,  اأ�شبح  حتى  كثرية 
كتابة  يف  بدايته  فكانت 
ال�شغرية  والأخبار  املقالت 

لل�شحف يف �شوريا ولبنان, ثم تطور اإىل كتابة املقالت الكبرية 
الإن�شاء  جريدة  يف  وعمل  والروايات,  الق�شرية  والق�ش�ص 

الدم�شقية حتى اأ�شبح رئي�ص حتريرها.
ع�شقه  الذي  للبحر  خ�ش�شها  روايات  عدة  رواياته  من   
�شنة  الزرق  امل�شابيح  الطويلة  رواياته  اأوىل  وكانت  واأحبه, 

�شورية  �شينمائية  اأفالم  اإىل  رواياته  1954, وحتولت كثري من 
وم�شل�شالت تلفزيونية.

ال�شوريني,  الكتاب  رابطة  تاأ�شي�ص  يف  1951م  عام   �شاهم 
و�شاهم اأي�شًا يف تاأ�شي�ص احتاد الكتاب العرب.

تويف يف 21 اأغ�شط�ص 2018م.
له يف مكتبة املركز 38 عنوانًا منها:

األقاها  حما�شرة  وهي  واآفاقها,  العربية  الرواية  واقع  ندوة  	•
يف 1990/3/21م.)فيديو(

ن�شر  مقال  والإبداع!,  الطيبة  وماأثرة   .. العوي�ص  عنه:  قالوا  	•
يف جملة �شوؤون اأدبية.

احلرب. اأدب  	•
)رواية(. �شجاع.  رجل  نهاية  	•

رواية.   : الولعة  	•

حنا مينه
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تاأليف: الدكتور ح�شن ر�شوان حممود حجي.
النا�شر : مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث.

الطبعة الأوىل : 1439ه� / 2018م.
عدد ال�شفحات: 287 �شفحة.

تعد ِتربيز من اأكرب املدن يف اإقليم اأذربيجان من بالد فار�ص, 
ممن  الرتك  اإىل  الأ�شل  يف  ينت�شبون  الذين  ال�شالجقة  وكان 
واإيلخان  الإيلخانيون,  املغول  غزاها  ثم  حكمها,  على  تعاقبوا 
الزعيم  اأي  الكبري(,  )اخلان  يعني  هولكو  على  اأطلق  لقب 

الكبري, ثم �شميت به الدولة النا�شئة يف بالد فار�ص.
من  احتلته  ملا  لكتابه؛  مو�شوعًا  تربيز  مدينة  املوؤلف  اختار 
الإيلخانيني,  ع�شر  يف  الكبري  ولزدهارها  مرموقة  مكانة 
واأ�شواقها,  وحماماتها  ومدار�شها  بعماراتها  املوؤرخني  ولإ�شادة 

وللم�شاهري من العلماء الذين ينت�شبون اإليها.
�شم الكتاب خم�شة ف�شول هي:

1 - الأحوال ال�شيا�شية ملدينة ِتربيز يف ع�شر ال�شالجقة.
2 - التطورات ال�شيا�شية ملدينة ِتربيز يف ع�شر �شالطني املغول 

)الإيلخانيني(.
3 - احلياة القت�شادية ملدينة ِتربيز خالل ع�شري ال�شالجقة 

والإيلخانيني.
ال�شالجقة  ع�شري  خالل  ِتربيز  يف  الجتماعية  احلياة   -  4

والإيلخانيني.
ال�شالجقة  ع�شري  خــالل  ِتــربيــز  يف  الثقافية  احلــيــاة   -  5

والإيلخانيني.
العربية  التاريخية  امل�شادر  من  عــدد  على  املــوؤلــف  اعتمد 
البحث  فرتة  عا�شروا  موؤلفيها  باأن  بع�شها  متيز  والفار�شية, 

من  مكنتهم  مرموقة  منا�شب  اإىل  بع�شهم  وو�شل  التاريخية, 
الواردة  املعلومات  الت�شال برجال احلكم؛ مما زاد من قيمة 
يف تلك امل�شادر. فمن امل�شادر : زبدة التواريخ اأو اأخبار الدولة 
ال�شلجوقية, وراحة ال�شدور واآية ال�شرور, والكامل يف التاريخ, 
وجامع  املعربة,  الفار�شية  الكتب  من  وهو  العامل,  فاحت  وتاريخ 
التواريخ, وعقد اجلمان يف تاريخ اأهل الزمان, ونزهة القلوب, 
و�شفر نامه ملوؤلفه نا�شر خ�شرو, الذي زار تربيز �شنة 438هـ, 
ومن امل�شادر اأي�شًا: معجم البلدان, واآثار البالد واأخبار العباد, 
وحتفة النظار, ووفيات الأعيان, و�شري اأعالم النبالء, ود�شتور 
الوزراء, وتاريخ الدولة املغولية يف اإيران, وكتاب املغول واأوربا, 
قرن  تابايان  وتاريخ تربيز  واملغول,  الدولة اخلوارزمية  وكتاب 

نهم هجري, وهو باللغة الفار�شية.
وي�شم الكتاب مالحق فيها ن�ص فرمان غازان خان اخلا�ص 
الع�شر  منذ  العبا�شيني  للخلفاء  وجداول  واملوازين,  باملكاييل 
العراق  الكبار يف  وال�شالجقة  بغداد,  �شقوط  ال�شلجوقي وحتى 

مدينة تبريز
 خالل عصر 

السالجقة واإليلخانيين
429 – 763 هـ / 1037 – 1336 م

دراسة سياسية وحضارية

غالف الكتاب
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واحلكام   تربيز,  يف  خوارزم  و�شاه  اأذربيجان  واأتابكة  وفار�ص, 
و�شورًا  التاريخية  اخلرائط  بع�ص  ي�شم  كما  الإيلخانيني.  من 

للعمالت التي �شربت يف تربيز.
الذين  اأو  تربيز  اأهل  من  امل�شهورين  العلماء  الكتاب  وذكر 
عا�شوا فيها, فكان منهم من برع يف الفقه واحلديث والتف�شري 
والتاريخ, والطب  النحو وال�شرف, والأدب,  والقراءات, وعلم 
والفل�شفة  والريا�شيات,  والفلك  والكيمياء,  وال�شيدلة, 

واملنطق, وفن الت�شوير, واخلط والتذهيب.

نبذة من الكتاب:
كعالء  العلماء  وزرائها  بكرة  الإيلخانية  الدولة  "متيزت 
واملعرفة،  العلم  يف  ع�شره  فريد  كان  الذي  اجلويني  الدين 
الدين  �شم�ص  بن  هارون  الدين  �شرف  اخلواجة  كان  كما 
الفنون،  يف معظم  ومتبحراً  العلوم  �شتى  يف  اجلويني ماهراً 
ول يخفى علينا ما كان عليه الوزير ر�شيد الدين من تبحر 
ا  يف �شتى العلوم الإن�شانية، قد �شبق القول باأنه اأن�شاأ حيًّا خا�شًّ
والف�شالء،  العلماء  فيه  واأ�شكن  الر�شيدي،  الربع  مبحلته 
و�شائل  كافة  لهم  وهياأ  اليومية،  الأرزاق  عليهم  واأجرى 

الراحة،..."
املدن  من  غريها  عن  ِتربيز  مدينة  يف  الكتاتيب  "متيزت 
ُكـتَّاب  واأهمها  بامل�شاجد،  امللحقة   ... باأن وجدت على نوعن، 
له  وكان  اخلالطي،  يو�شف  بن  حممد  بن  حممد  ال�شيخ 
باخلواجه  اخلا�شة  ال�شيافة  لدار  املقابل  امل�شجد  يف  ُكـتَّاب 
قرية  يف  الديوان  �شاحب  اجلوين،  حممد  الدين  �شم�ص 
ا  خا�شًّ الكتاتيب  من  النوع  هذا  يكون  اأن  ويحتمل  ِميدان. 

بتعليم اأبناء العامة من النا�ص.
امل�شايخ،  باأحد  اخلا�شة  الكتاتيب  تلك  هو  الثاين  والنوع 
اأبي  الدين  عز  ال�شيخ  ُكتاب  الإطالق  على  اأ�شهرها  والتي 
حممد  بن  الرحمن  عبد  الدين  �شم�ص  بن  حممد  الف�شل 
الآهري، وكان والده من اأهل مدينة اآهر، وانتقل اإىل تربيز، 
الكبار  اأبناء  فيها  يربِّي  تربيز  يف  ُكتاب  له  وكان  بها،  وقطن 
النوع  اأن ذلك  فاإمنا يو�شح  �شيء  اإن دل على  وال�شادة، وهذا 
يف  العليا  الطبقة  اأبناء  وتعليم  بربية  خا�ص  الكتاتيب  من 

املجتمع التربيزي".

املوؤلف
الدكتور ح�شن ر�شوان حممود حجى

مـــن م�شـــر. ح�شـــل على 
ق�شـــم   – الآداب  لي�شان�ـــص 
 - الآداب  كليـــة   – التاريـــخ 
جامعة �شوهاج عام 2002م, 
مـــن جامعة  املاج�شتـــري  ثـــم 
جنوب الـــوادي عـــام 2009, 
مـــن  الدكتـــوراه  درجـــة  ثـــم 
ق�شـــم التاريـــخ الإ�شالمي يف 
كليـــة الآداب بجامعـــة جنوب 

الوادي مع مرتبة ال�شرف الأوىل عام 2014م.
وهو ع�شو يف النقابة العامة للعاملني بالتعليم والبحث 

العلمي.
له عدد من الأبحاث املن�شورة منها:

اأذربيجان  احليـــاة الجتماعية والقت�شادية للعلماء يف   •
منـــذ ظهـــور ال�شالجقـــة حتـــى نهايـــة الع�شـــر املغـــويل 
الإيلخـــان يف الفـــرتة 429-736هــــ/1037-1336م – 

دار غريب للطباعة والن�شر والتوزيع.
الن�شاط التجاري يف مدينة بخُ�شت من ع�شر ال�شفاريني   •
املجلة  يف  من�شور  بحث  الغزنوي,  الع�شر  نهاية  حتى 
-العدد  والجتماعية  التاريخية  للدرا�شات  العربية 

22– جامعة نواك�شوط – موريتانيا.
�شفر  كتاب  خالل  من  م�شر  يف  القت�شادية  احلياة   •
 نامه لنا�شر خ�شرو القباديان يف الفرتة 139-441 هـ 
والجتماعية"  التاريخية  للدرا�شات  العربية  "املجلة 

العدد 28 – جامعة نواك�شوط – موريتانيا.
الآداب-  الدكتور عبادة كحيلة -كلية  �شارك يف منتدى   
حتت  ببحث  2015/10/25م  بتاريخ  القاهرة  جامعة 
ــــواب الـــرب لــالإيــلــخــان غــــازان خــان  عــنــوان )وقــفــيــة اأب
693-703هـ/1292-1303م: درا�شة حتليلية تاريخية(.
ــارك اأيــ�ــشــًا يف مــوؤمتــر احلــ�ــشــارة الإ�ــشــالمــيــة يف  ــش و�  
الفرتة  يف  الإ�شكندرية  مكتبة  يف  قد  عخُ الــذي  الأندل�ص 
عنوان  حتت  ببحث   2016-11-17 اىل   2016-11-15
)علم الكيمياء يف الأندل�ص, ع�شر اخلالفة: املجريطي 

منوذجًا(. 
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مدينة اإ�شالمية �شكلت حمطة تاريخية وحتولت ح�شارية, و�شفها 
وامل�شت�شرقون  منهم  امل�شلمون  والرحالة  واجلغرافيون  املوؤرخون 

باأو�شاف عديدة, فذكروا مزاياها ون�شاطاتها املتنوعة. 
اأن الــذي بنى جزيرة ابــن عمر رجــل من  الــواقــدي)1(  ذكــر 
ِعيد)3(, من اأعمال املو�شل, يقال له: عبد العزيز بن عمر,  ْرقيَ بيَ

ف�شميت با�شمه, وكانت ت�شمى: دجلة. 
يد  على  اأخُن�شئت  املدينة  اأن  اإىل  معا�شر)3(  باحث  وذهــب 
احل�شن بن عمر بن اخلطاب التغلبي يف اأوا�شط القرن الثالث 

الهجري قرابة �شنة 250 هـ)4(. 
وقد و�شفها ياقوت يف معجمه)5(, فقال : "بلدة فوق املو�شل, 
اخلــريات,  وا�ــشــع  م�شب  ر�شتاق  ولها  اأيـــام,  ثالثة  بينهما 
واأح�شب اأن اأّول من عمرها احل�شن بن عمر بن خّطاب التغلبي, 
وهذه  هـ,   250 �شنة  قرابة  وذكــر  باجلزيرة,  اإمــرة  له  وكانت 
اجلزيرة حتيط بها دجلة اإل من ناحية واحدة �شبه الهالل, ثم 
ِمل هناك خندق اأخُجِري فيه املاء, ونخُ�شبت عليه رحى, فاأحاط  عخُ

بها املاء من جميع جوانبها بهذا اخلندق".  
"نزلنا جزيرة   : ال�شهرية  رحلته  بطوطة يف  ابن  عنها  وقال 
ابن عمر, وهي مدينة كبرية ح�شنة حميط بها الوادي, ولذلك 
وم�شجد  ح�شنة,  �شوق  ولها  خــراب,  واأكرثها  جزيرة,  �شميت 
عتيق مبني باحلجارة, حمكم العمل. و�شورها مبني باحلجارة 

اأي�شًا, واأهلها ف�شالء لهم حمبة يف الغرباء")6(. 
رجــاٌل  فيها  ونبغ  وعلمية,  فكرية  نه�شة  اجلزيرة  رفت  وعيَ
ــاء  والأدب واملف�ّشرين  والفقهاء  املوؤرخني  من  م�شاهري  اأعــالٌم 

وال�شعراء, وين�شب اإليها جماعة كثرية, منهم:  
-	اأبو طاهر اإبراهيم بن حممد بن اإبراهيم بن مهران, الفقيه 
يومئذ عمر  تفّقه باجلزيرة على عاملها  ال�شافعي,  اجلزري 

ابن حممد البزري. 

-	اأبو القا�شم عمر بن حممد بن عكرمة بن البزري اجلزري, 
من  وكــان  كثرية,  تالمذة  وخلَّف  ال�شافعي,  الفقيه  الإمــام 

اأ�شحاب ابن ال�شا�شي. 
-	بنو الأثري العلماء الأدباء وهم: جمد الدين املبارك, و�شياء 
بنو  كلهم  علي,  احل�شن  اأبــو  الدين  وعز  اهلل,  ن�شر  الدين 

حممد بن عبد الكرمي اجلزري, وكلٌّ منهم اإمام)7(. 
•	من اآثار املدينة الباقية: 

تاريخ  ويرجع   , اجلزيرة  جنوب  يف  ويقع  الكبري.  اجلامع   -1
بنائه اإىل عـام 1160م.

2- املدر�شة احلمراء. اأن�شاأها يف القرن اخلام�ص ع�شر امليالدي 
اأمري اجلزيرة �شرف الثان.

•	من الدرا�شات العربية حول اجلزيرة: 
1. تاريخ جزيرة ابن عمر: منذ تاأ�شي�شها حتى الفتح العثماين, 

حممد يو�شف غندور, دار الفكر اللبنان, 1990م.
وال�شابع  ال�شاد�ص  القرنن  يف  )بــوتــان(  عمر  ابــن  جزيرة   .2
درا�شة  امليالدين:  ع�شر  والثالث  ع�شر  الثاين  الهجرين، 
ر�شالة  خو�شناو,  طــه  ح�شني  �شالم   ، حــ�ــشــاريــة  �شيا�شية 
وطبعت  م,   1989 الآداب  كلية  املو�شل,  جامعة  ماج�شتري, 
 ,2006 عام  كرد�شتان,  لإقليم  الثقافة  وزارة  يف  الر�شالة 
قراءات  ن�شرة  يو�شف,  يا�شني  د.هــدى  الر�شالة  عن  وكتبت 

مو�شلية �ص7. 
3. جزيرة ابن عمر يف التاريخ واحل�شارة, �شهيل �شابان, ن�شر 
هذا البحث يف جملة الفي�شل ـ ع 293 ذو القعدة 1421هـ / 

فرباير 2001م ) , �ص 44 ـ 57( . 

جزيرة ابن عمر »الجزيرة العمرية«
والمخطوطات التي نسخت فيها

تاريخ فتوح اجلزيرة, ت: عبد العزيز فيا�ص, دار الب�شائر, �ص335 .  1
برقعيد : هي نف�شها قرية )اأبو وجنة(, وتقع غربي املو�شل على بعد 50   2
ليدة يف  كم من املو�شل, وبرقعيد بالفتح وك�شر العني وياء �شاكنة ودال, بخُ

طرف بقعاء املو�شل, من جهة ن�شيبني, مقابل با�شزى.
 allafblogspotcom.blogspot.com/2017/12/blog�post_7.html
التاريخ واحل�شارة, �شهيل �شابان, جملة  ابن عمر يف  نقاًل عن: جزيرة   3

الفي�شل ـ ع293.
قال ابن خلكان يف وفيات الأعيان, ج3 �ص349-350: "واجلزيرة املذكورة   4
اأكرث النا�ص يقولون: اإنها جزيرة ابن عمر, ول اأدري من ابن عمر, وقيل: 

اإنها من�شوبة اإىل يو�شف بن عمر الثقفي, اأمري العراقني, ثم اإن ظفرت 
املو�شل  اأعمال  من  برقعيد  اأهــل  من  رجــاًل  اأن  وهو  ذلــك,  يف  بال�شواب 
بناها, وهو عبد العزيز بن عمر, فاأ�شيفت اإليه. وراأيت يف بع�ص التواريخ 
اأنها جزيرة ابني عمر اأو�ٍص وكامٍل, ول اأدري اأي�شًا من هما, ثم راأيت يف 
تاريخ ابن امل�شتويف يف ترجمة اأبي ال�شعادات املبارك بن حممد, اأخي اأبي 
احل�شن املذكور, اأنه من جزيرة اأو�ص وكامل ابني عمر بن اأو�ص التغلبي".

معجم البلدان, ج2 �ص138 .   5
رحلة ابن بطوطة, دار ال�شروق, ج1 �ص181.   6

معجم البلدان, ج�ص �ص138 )بت�شرف(.   7
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الظاهرية  املكتبة  فن�شخة  الكتاب  من  الثانية  الن�شخة  واأما 
الذي  النا�شخ  نف�ص  هو  ونا�شخها    ,)7888( برقم  بدم�شق 
الآخر من �شهر  الع�شر  ن�شخها يف  اأ�شلفنا ذكره, وقد فرغ من 
جمادى الآخرة �شنة 556 هـ, وحتتوي على ربع املعامالت, وهي 
با�شم  متلك  قيد  وعليها  اأ�شود,  مبداد  مكتوبة   , عتيقة  ن�شخة 

اأحمد الرباط احللبي)13(.
البخاري على حكمة  2- حا�شية مريزا جان على �شرح مريك 
حميي  بن  اأحمد  بن  الدين  حميى  ن�شخها  للقزويني,  العني 
�شنة 1028هـــ  الآخــر  ربيع  �شهر  اأواخــر  اجلــزري يف  الدين 
باجلزيرة العمرية. والن�شخة حمفوظة يف مكتبة راغب با�شا 

برقم )1466(.

•	موقعها احلايل:  
هي بلدة وق�شاء يف حمافظة �شرناق يف منطقة جنوب �شرق 
الأنا�شول يف تركيا, الواقعة قرب حدود العراق و�شوريا, مبا�شرة 
�شمال غرب نقطة احلدود الثالثية الرتكية-ال�شورية-العراقية.  
وت�شكنها اأغلبية كردية بالإ�شافة اإىل ال�شريان , وهي حماطة 

بدجلة من ال�شمال وال�شرق واجلنوب, ولذلك �شميت جزيرة.  

•	من املخطوطات التي ن�شخت يف هذه اجلزيرة:
ال�شريازي  يو�شف  بــن  علي  بــن  اإبــراهــيــم  لــالإمــام  املــهــذب   -1

الفريوزاأبادي )ت476هـ(.

عبد  امللك  مكتبة  ن�شخة  هي  الأوىل  الن�شخة  ن�شختان:  منها 
العزيز العامة بالريا�ص برقم )3446(, ونا�شخها هو اأحمد بن 
هبة اهلل بن اأحمد بن الكراية)8(, وتاريخ ن�شخها 15 ذو احلجة 
555 هـ, وهي ن�شخة تامة, عتيقة ,كتبت مبداد اأ�شود)9(, وعليها 
قيد متلك با�شم اأحمد بن الأ�شبحي عام 1256هـــ)10(, وعليها 
جمال  اإىل  اجلــزائــري)11(  طاهر  ال�شيخ  من  اإهــداء  قيد  اأي�شًا 
الدين القا�شمي عام 1324هـ)12(, وهذه الن�شخة مل تخُعتمد يف اأي 

طبعة من طبعات الكتاب – على حد علمي- واهلل اأعلم.

املهذب لل�شريازي - ن�شخة الظاهرية املن�شوخة �شنة 556هـ

املهذب لل�شريازي - ن�شخة مكتبة امللك عبد العزيز املن�شوخة �شنة 555هـ

قال ابن اجلزري يف الغاية ج1 �ص146 : "اأحمد بن هبة اهلل بن اأحمد ابن   8
الكراية, ال�شيخ اأبو العبا�ص اجلزري, قدم بغداد, وقراأ بها على اأبي �شعد 
حممد بن عبد اجلبار بن حممد الفار�شي اجلوميي الع�شر وغريها �شنة 
�شبع وخم�شمائة, وقفت له على تاأليف يف قراءة احل�شن الب�شري ذكر عنه 
ع�شر روايات, فراأيته ح�شن الكالم", ومما وجد بخطه اأي�شًا ن�شخة مكتبة 

احلاج �شليم اآغا برقم )32( من كتاب )اإي�شاح الوقف 
و�شف الن�شخة نقلته من م�شاركة الأ�شتاذ اإبراهيم اليحيى يف ملتقى اأهل   )9

احلديث. 
مل اأهتد لرتجمته.   )10

اجلــزائــري  ال�شمعون  مــوهــوب  بــن  اأحــمــد  بــن  �شالح  بــن  طاهر  ال�شيخ   )11

)1268هـــ / 1852 م – 1338 هـ / 1920 م(  بحاثة من اأكابر العلماء 
باللغة والأدب يف ع�شره, واأحد رواد النه�شة العلمية يف بالد ال�شام. 

 / هـ  القا�شمي )1283  قا�شم احلالق  بن  �شعيد  الدين بن حممد  جمال   )12
1866م - 1332 هـ / 1914م(.

اأبو ح�شن اأحمد الرباط احللبي ال�شقيفاتي ال�شافعي )عا�ص بني القرنني   )13
12-13 هـ( , كتب عنه د.اإبراهيم عقيل اأطروحة دكتوراه يف جمال الآداب 
واحل�شارة باللغة الفرن�شية, ونوق�شت يف 2 اأكتوبر 2016 م باملعهد الوطني 
مركز  وجمتمعاته-  ــه  واآداب العامل  -لغات  ال�شرقية  واحل�شارات  للغات 
احللبي:  الرباط  )اأحمد  وعنوانها  املتو�شطي  الأو�ــشــط  ال�شرق  اأبحاث 

مكتبته ودوره يف تلقي األف ليلة وليلة وانت�شارها واإثرائها(. 

حا�شية مريزا جان- ن�شخة مكتبة راغب با�شا
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3- حا�شية الالري على �شرح قا�شي مري على هداية احلكمة, 
اجلــزري  الدين  حميي  بن  اأحمد  بن  الدين  حميي  ن�شخها 
باجلزيرة  ال�شرفية  باملدر�شة  هـ,   1023 الآخــرة  جمادى  يف 
برقم  با�شا  راغــب  مكتبة  يف  حمفوظة  والن�شخة  العمرية. 

.)743(
4- �شرح العقائد الع�شدية, ن�شخها حميي الدين بن اأحمد بن 
حميي الدين اجلزري يف اأوائل جمادى الآخرة �شنة 1025 هـ, 
يف املدر�شة ال�شرفية باجلزيرة العمرية. والن�شخة حمفوظة 

يف مكتبة راغب با�شا برقم )743(.

5- �شرح مت�شر ابن احلاجب, ومنه ن�شختان:
الأوىل: ن�شخها عبد اهلل بن مال حممود الأّرزي ال�شافعي يف 
�شنة 1070 هـ, باملدر�شة ال�شرفية باجلزيرة العمرية, والن�شخة 

حمفوظة يف مكتبة قونية برقم )3296(. 
هـ,   1083 �شعبان  يف  القنوي  رجب  بن  بكر  ن�شخها  الثانية: 
يف  حمفوظة  والن�شخة  العمرية.  باجلزيرة  ال�شرفية  باملدر�شة 

مكتبة قونية برقم )5541(.

جمع واإعداد : 
عادل عبد الرحيم العو�شي 

حا�شية الالري - ن�شخة مكتبة راغب با�شا

�شرح العقائد الع�شدية- ن�شخة مكتبة راغب با�شا

�شرح مت�شر ابن احلاجب - ن�شخة قونية املن�شوخة �شنة 1070هـ

�شرح مت�شر ابن احلاجب - ن�شخة قونية املن�شوخة �شنة 1083هـ
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