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الناجون الوحيدون
وترفع  �لبحث،  على  حكاياتها  �سنا  حترِّ �ملكتبات  بع�س 
�ملكتبات مكتبة  ومن هذه  �ملعريف.  �لف�سول  لدينا هرمون 
على  1707م  عام  تاأ�س�ست  �لتي  باإيرلند�  دبلن  يف  مار�س 
�أ�ساقفة دبلن نار�سي�س مار�س. ولقد كانت لهذه  يد رئي�س 
�ملكتبة قو�نني رمبا نر�ها غريبة، ولكن �خلوف على �لكتب 

يفر�س �أحيانًا �أ�سياء ل نتوقعها. 

 وقد �أقامت هذه �ملكتبة يف �لعام �ملا�سي معر�سًا بعنو�ن 
)�لناجون �لوحيدون( من �أجل عر�س جمموعة من كتبها 
�لزو�ر  �أن  للمكتبة  �لإلكرتوين  �ملوقع  وَيذكر  �لنادرة، 
ي�ساألون د�ئمًا عن �أندر �لكتب �ملحفوظة يف �ملكتبة، فيظن 
�لز�ئر �أنها �لكتب �لباهظة �لثمن ذ�ت �لطباعة �لفاخرة، 
هي  �إذ  متامًا؛  ذلك  عك�س  هو  �ملجموعة  يف  �لأندر  ولكن 
كرثة  �آثار  عليها  وتبدو  مكلفة،  غري  طباعة  ُطبعت  كتب 
�ل�ستهالك. ولكن ما يجعلها نادرة هو �أنها طبعات مل تعد 
�أو �أقل يف �لعامل،  موجودة، �أو مل ينُج منها �إل ثالث ن�سخ 
ولذ� كان ��سم هذه �ملجموعة )�لناجون �لوحيدون(. ولعل 
�لكتب؟  تنجو  �لأمر هو: كيف  ياأتي مع هذ�  �لذي  �ل�سوؤ�ل 

وكيف تتغري مالمح �ملجتمع �ملعريف بنجاة �لكتب؟ 

�لإح�سا�س بامل�سوؤولية جتاه �لكتب و�عتبارها �إرثًا �إن�سانيًّا 
هو ما يجعلنا نخاف على �لكتب من �لتلف و�لفقد، وهكذ� 
نبد�أ بو�سع مبادر�ت و�سيا�سات و�بتكار �أدو�ت ت�ساعد على 
�حلفاظ عليها، ولقد ر�أينا مناذج كثرية يف مكتباتنا �لعربية 
�ملعارف  ينقلو� هذه  �أن  ��ستطاعو�  و�لعامة ممن  �خلا�سة 
�أي�سًا يف فهار�س �ملخطوطات كلمة  لالأجيال تباعًا، ونرى 
)مفقود(، فينك�سر �سيء ما بد�خلنا. �إننا نتكئ على �لكتب 
فقد�نها  من  نخ�سى  ولذ�  و�مل�سي،  �لوقوف  ن�ستطيع  حتى 
فنفقد �سيئًا من �تز�ننا، وتختلف حينها قو�نني �جلاذبية. 
ولأننا �أحيانًا نتدخل يف �لعمر �لفرت��سي للكتاب علينا �أن 
�أفر�د �ملجتمع قانون �لتعامل مع �لكتاب؛ حتى  نعمم على 

تنجو، وحتى نكون بخري.

�شيخة املطريي
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جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم،  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو   حتت رعاية �شاحب 
حاكم دبي رعاه اهلل، �شهد �شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد اآل مكتوم حفل ختام جائزة دبي الدولية 
امل�شابقة  مبقر  2019م  مايو   19 الأحد  يوم  اأقيم  الذي  1440هـ/2019م،  لعام   23 للدورة  الكرمي  للقراآن 
القراآنية الدولية يف قاعة غرفة جتارة و�شناعة دبي، وجرى خالل احلفل تكرمي �شخ�شية العام الإ�شالمية 
معايل جمعة املاجد، رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، وتكرمي الفائزين باملراكز الع�شرة الأوىل 

يف امل�شابقة، واملت�شابقني امل�شاركني يف امل�شابقة الدولية جلائزة دبي الدولية للقران الكرمي.
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جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 
 منصور بن محمد يكرم جمعة الماجد 

شخصية العام اإلسالمية

عنايته  �أوله  ما  و�أه��م  وخارجها،  �ل��دول��ة  د�خ��ل  يف  �حلاجة 
تركيزه على خدمة �لطلبة و�لد�ر�سني �سو�ء يف جمال �لتعليم 
�لعام �أو �لتعليم �جلامعي و�لهتمام باملعرفة �لعلمية و�لثقافية 
لهذ�  كبري  مركز  و�إن�ساء  �ملخطوطات،  يف  وخا�سة  و�لرت�ثية، 
�لغر�س �لذي �ساهم من خالله يف �إفادة �لباحثني و�لد�ر�سني 
ي�ستحق  ممن  بحق  فهو  عامة،  لالأمة  �لعلمي  �لرت�ث  وخدمة 

مثل هذ� �لتكرمي �ملبارك يف هذه �ملنا�سبة �لكرمية. 
بن  من�سور  �ل�سيخ  �سمو  �إىل  �ل�سكر  بجزيل  نتقدم  وختامًا 
وتكرمي  �حلفل  هذ�  ح�سوره  على  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد 

�مل�ساركني و�لفائزين يف هذه �مل�سابقة".
وبعد هذه �لكلمة تابع �حل�سور فيلمًا ت�سجيليًّا عن �سخ�سية 
كلمة  �إىل  ��ستمع �حل�سور  ثم  �ل��دورة،  لهذه  �لإ�سالمية  �لعام 

معايل جمعة �ملاجد، حيث قال فيها: 
و�لعرفان  �ل�سكر  بجزيل  جميعًا  و��سمكم  با�سمي  "�أتقدم 
نائب  مكتوم،  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  ل�ساحب 
حفظه  دب��ي  حاكم  �ل����وزر�ء،  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة،  رئي�س 
�هلل ورعاه، �ملوؤ�س�س جلائزة دبي �لدولية للقر�آن �لكرمي. لقد 

ثم  �حلكيم،  �لذكر  من  عطرة  بتالوة  �خلتامي  �حلفل  بد�أ 
�للجنة  رئي�س  نائب  ح��ارب،  �هلل  عبد  �سعيد  �لدكتور  �ألقى 
�أهمية  �إىل  فيها  �أ�سار  وقد  �جلائزة،  كلمة  للجائزة،  �ملنظمة 
يف  �مل�سابقة  ودور  به  و�لعناية  وجل  عز  �هلل  بكتاب  �لهتمام 
وقال:  �ل�سدور،  يف  وحفظه  تالوته  على  �لأم��ة  �أبناء  ت�سجيع 
"..لقد وفق �هلل تعاىل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد، 
ر�عي  دبي  حاكم  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�ملباركة  �جلائزة  هذه  لإن�ساء  �هلل،  حفظه  �جلائزة  وموؤ�س�س 
�لكتاب  لالإقبال على هذ�  �مل�سلمني عامة  لأبناء  منه  ت�سجيعًا 
�جلائزة  هذه  جنحت  ولقد  فيه،  و�لتناف�س  وحفظه  �خلالد 
بف�سل  وم��دى  غاية  �أبعد  �إىل  �ل�سامية  �أهد�فها  حتقيق  يف 
�لدولة وعلى ر�أ�سها  �هلل تعاىل، ثم بدعم و�هتمام من قيادة 
�لدولة  �آل نهيان رئي�س  �ل�سيخ خليفة بن ز�يد  �ل�سمو  �ساحب 
نائب  ر��سد،  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  و�ساحب  �هلل،  حفظه 
و�ساحب  دب��ي،  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
ظبي  �أب��و  عهد  ويل  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة، و�إخو�نهم �أ�سحاب �ل�سمو 

�ل�سيوخ حكام �لإمار�ت �لكر�م..". 
د�أب��ت  "لقد  ق��ال:  �لإ�سالمية  �ل�سخ�سية  �ختيار  وح��ول 
�جلائزة على �أن تختار كل عام �سخ�سية �إ�سالمية تكرمها يف 
مثل هذ� �حلفل تقديرً� ملا تقدمه من عطاء و�سخاء وخدمات 
مدى  على  �جلائزة  �سرفت  ولقد  و�مل�سلمني،  لالإ�سالم  جليلة 
�ل�سخ�سيات. وي�سرفنا  ُثلٍَّة مرموقة من هذه  تاريخها بتكرمي 
�سخ�سية  �ملاجد  جمعة  �لأ�ستاذ  معايل  �ختيار  �لعام  هذ�  يف 
عمل  جم��ال  يف  ��ستهر  و�ل��ذي   ،23 للدورة  �لإ�سالمية  �لعام 
�لتي  �خلري ورفد �ملجتمعات ب�سيل من هذه �لأعمال �لكرمية 
�أهل  م�ساعدة  يف  وماله  جهده  من  كثريً�  خاللها   من  ق��دم 

جمعة املاجد يلقي كلمته خالل احلفل
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كانت لفتة كرمية من �سموه لت�سجيع �لعامل �لإ�سالمي على حفظ 
دعمه  وبف�سل  �ل�سمحة،  مبادئه  ون�سر  وتالوته  �لكرمي  �لقر�آن 
�أ�سقاع  كل  �سد�ها  يجوب  عاملية،  �جلائزة  �أ�سبحت  �مل�ستمر 
م �سنويًّا كل جديد، وتر�سخ مبادئ ديننا �حلنيف،  �لأر�س، وتقدِّ
�إل رحمة  �أر�سلناَك  و�لتعاون )وما  للت�سامح و�حلب  توؤ�س�س  �لتي 

للعاملني(.
وكذلك �سكره و�جب على مبادرته �لعاملية �ملبتكرة لن�سر �ملعرفة 
�أ�سفر عن بناء 2126 مدر�سة،  ودعم �لتعليم يف �لعامل، وهو ما 
وتدريب 400 �ألف معلِّم، وتوزيع 3 ماليني كتاب، و��ستفاد منها 

10 ماليني طالب يف 58 دولة، وهذ� �إجناز نفتخر به.
و�أ�سكر �للجنة �ملنظمة جلائزة دبي �لدولية للقر�آن �لكرمي على 
�ختياري للتكرمي هذ� �لعام، وعلى جهودهم يف �سبيل جناح هذه 

�جلائزة ون�سر مقا�سدها وتقدمها عامًا بعد عام.
 10675 تعليم  يف  ٍل  متمثِّ �إجن��از  من  �ليوم  �إليه  و�سلنا  ما  �إن 
طالبًا  و12225   ، �خلريية  �لأهلية  �مل��د�ر���س  يف  وطالبة  طالبًا 
وطالبة يف كلية �لدر��سات �لإ�سالمية و�لعربية، منهم 9665 من 
�لإناث، ومركز ثقايف يحتوي على 7 ماليني مادة بني خمطوط 
َ 23 مليون ورقة خمطوط وكتاب يف �لد�خل  وكتاب ووثيقة، ورمَّ
و�خلارج، وجمعية خريية تدعم غري �لقادرين من �أبنائنا وبناتنا، 
ما كان هذ� كله لينجح �إل بدعم حكام دولة �لإمار�ت، فجز�هم 

�خلري،  يف  ُخطاهم  من  بع�سًا  �ْسَنا  َتَلمَّ �جل���ز�ء.  خري  �هلل 
 � ممتدًّ �لطريق  يز�ل  ول  �ليوم،  �إليه  و�سلنا  ما  �إىل  فو�سلنا 

باإذن �هلل.
�إن دولة �لإمار�ت �ليوم دولة ر�ئدة مبتِكرة يف كل ميادين 
كلها،  للب�سرية  �لعون  تقدمي  يف  بي�ساء  �أي��اٍد  ولها  �حلياة، 
حب  على  و��سح  دليل  وهذ�  ودياناتها،  جن�سياتها  مبختلف 
�سالح  ومنكم  منا  �هلل  تقبل   ، و�لت�سامح  للعطاء  �لإم���ار�ت 

�لأعمال، و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني".
ثم قام �سمو �ل�سيخ من�سور بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم، 
�لأوىل  �لع�سرة  ب��امل��ر�ك��ز  �لفائزين  بتكرمي  �حل��ف��ل،  ر�ع��ي 
بامل�سابقة �لدولية للقر�آن �لكرمي، وبعدها جرى تكرمي معايل 
�حلفل  ختام  ويف  �لإ�سالمية.  �لعام  �سخ�سية  �ملاجد  جمعه 
بح�سور  �حلفل  ر�ع��ي  �سمو  مع  �لتذكارية  �ل�سور  �لتقطت 
�ملنظمة،  �للجنة  رئي�س  ملحة،  بو  حممد  �إبر�هيم  �مل�ست�سار 
وقد ح�سر �حلفل كل من �لدكتور �سعيد عبد �هلل حارب، نائب 
للجائزة،  �ملنظمة  �للجنة  و�أع�ساء  �ملنظمة،  �للجنة  رئي�س 
و�ملت�سابقني  �لدولية،  �مل�سابقة  و�أع�ساء جلان حتكيم  ورئي�س 
�ل�سلك  �أع�����س��اء  م��ن  ع��دد  �حلفل  ح�سر  كما  ومر�فقيهم، 
فعاليات  ورع��اة  �ل�سخ�سيات  وكبار  و�لقن�سلي  �لدبلوما�سي 
�مل�سابقة �لدولية، و�جلمهور �لكرمي �ملتابع لفعاليات �جلائزة.

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

جمعة املاجد يت�سلم التكرمي
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كرم �شموُّ ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويلُّ عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة 
التقديرية  دبي  بجائزة  الفائزين  ال�شبا،  بند  ا�شرتاحته  يف  2019م  اإبريل   18 اخلمي�س  يوم  دبي، 
خلدمة املجتمع، التي تهدف اإىل تكرمي الأفراد واملوؤ�ش�شات ممن يقدمون خدمات جليلة للمجتمع من 

مبادرات واأعمال يف الرعاية الجتماعية وال�شحية والتعليمية وغريها.

ضمن فئة قالدة خدمة المجتمع 

حمدان بن محمد يكرم جمعة الماجد بجائزة دبي 
التقديرية لخدمة المجتمع

مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�سيخ  �سمو  و�أ�ساد 
�أثر  لها  كان  و�لتي  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت  خالل  مني  �ملكرَّ بجهود 
كبري يف خدمة �ملجتمع، م�سريً� �سموُّه �إىل �أن �أعمال �خلري ُتَعدُّ 
يف  ت�سهم  �لتي  �ل�ساحلة  �ملو�طنة  �سفات  من  �أ�سا�سيًّا  جزءً� 

بناء جمتمع قوي ومتما�سك.
�ل�سيخ  و�ملرحوم  �ملاجد،  ُكالًّ من معايل جمعة  م �سموه  وكرَّ
�ل�سويدي،  خليفة  بنت  عو�سه  و�ملرحومة  دمل��وك،  بن  �أحمد 
�ملجتمع،  خدمة  ق��الدة  بفئة  �لقرق،  �سالح  عي�سى  وموؤ�س�سة 
خدمة  و�ساح  بفئة  خان�ساحب  �لرحمن  عبد  ح�سني  و�سعادة 
يو�سف  و�أمني  كتيت،  حممد  �لرحيم  عبد  و�ملرحوم  �ملجتمع، 

�خلاجة، بفئة و�سام خدمة �ملجتمع.
رئي�س  نائب  متيم،  خلفان  �ساحي  �لفريق  معايل  و�أف���اد 
�لتقديرية  دب��ي  جائزة  رئي�س  بدبي  �لعام  و�لأم���ن  �ل�سرطة 
منذ  �جلائزة  �أن  �حلفل  خ��الل  له  كلمة  يف  �ملجتمع،  خلدمة 
للتكافل وخدمة  �لإم��ار�ت مكانًا  �أن جتعل  �إىل  ن�ساأتها هدفت 
�ملجتمع، و�أعرَب عن تقديره لكلِّ �أهل �خلري و�لبذل و�لعطاء ، 
و�أ�سار �إىل �أن تكرمي �سمو ويل عهد دبي للفائزين هو تقدير من 

مون لوطنهم �لغايل. �لقيادة جلهود مباركة بذلها �ملكرَّ
�أ�سحاب  تكرمي  �إىل  تهدف  �جل��ائ��زة  �أن  معاليه  �أك��د  كما 
ل�سر�ئح  �لجتماعية  �لرعاية  جم��الت  يف  �جلليلة  �خلدمات 
مبختلف  و�لتعليمية  �ل�سحية  ب��ال��رع��اي��ة  �لأوىل  �ملجتمع 
م�ستوياتها و�حلفاظ على �لثقافة و�لرت�ث و�خلدمات و�لرعاية 

�لإن�سانية .
�لقرقاوي،  بن عبد �هلل  �لتكرمي معايل حممد  ح�سر حفل 
وزير �سوؤون جمل�س �لوزر�ء و�مل�ستقبل، و�سعادة �للو�ء عبد �هلل 
خليفة �ملري، �لقائد �لعام ل�سرطة دبي نائب رئي�س �جلائزة، 
�لتنفيذي  للمجل�س  �لعام  �لأمني  �لب�سطي،  �هلل  عبد  و�سعادة 

لإمارة دبي و�أع�ساء جمل�س �أمناء �جلائزة.

 نبذة عن جائزة دبي التقديرية 
خلدمة املجتمع 

متنح اجلائزة لالأفراد وفق مراتب اأربعة هي: 
املجتمع. خدمة  قالدة  	•
املجتمع. خدمة  و�شاح  	•
املجتمع. خدمة  و�شام  	•

املجتمع. خدمة  ميدالية  	•
واملوؤ�ش�شات  لل�شركات  جوائز  اأي�شًا  ومتنح 
وفق  اخلا�شة  واملنظمات  والهيئات  واجلمعيات 

مرتبتني هما القالدة والدرع.
تر�شح  التي  الفئات  الأ�شا�شي  النظام  وحدد 
ُيعنى  الأول  �شقني:  على  ت�شتمل  اإذ  للجائزة؛ 
بالأفراد �شواء من داخل الإمارة اأو من خارجها، 
واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  يف  ُمتمثِّل  والثاين 

واجلمعيات والهيئات واملنظمات اخلا�شة.

جمعة �ملاجد يت�سلم �لتكرمي
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معرض الكتاب اإلماراتي

وقد ح�سر �لفتتاح �إىل جانب �سموه �ل�سيخة بدور بنت �سلطان 
�لقا�سمي، نائب رئي�س �لحتاد �لدويل للنا�سرين، ومعايل جمعة 
ومعايل  و�ل��رت�ث،  للثقافة  �ملاجد  جمعة  مركز  رئي�س  �ملاجد، 
ر����س��د،  ب��ن  حممد  مكتبة  �أم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  �مل���ّر،   حممد 
وعبد �هلل بن حممد �لعوي�س، رئي�س د�ئرة �لثقافة، و�أحمد بن 
عبيد  وحممد  للكتاب،  �ل�سارقة  هيئة  رئي�س  �لعامري،  ركا�س 
�مل��ري،  وعلي  و�ل�سيافة،  �لت�سريفات  د�ئ��رة  رئي�س  �لزعابي، 
�لعزيز  عبد  و�لدكتور  �لقا�سمي،  �سلطان  �لدكتور  د�رة  رئي�س 
�أمني  �ل�سايغ،  وحبيب  للرت�ث،  �ل�سارقة  معهد  رئي�س  �مل�سلم، 
�حتاد  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لعرب،  للكتاب  �لعام  �لحتاد  عام 
كّتاب و�أدباء �لإمار�ت، ونخبة من �ملثقفني و�لُكتَّاب �لإمار�تيني.

يف  للكتاب  �ل�سارقة  هيئة  يف  للمعر�س  �لأوىل  �لدورة  �أُقيمت 
ن�سر  د�ر   25 مب�ساركة  2019م،  مايو   28 �إىل   26 من  �لفرتة 

�إمار�تية، و 160 كاتبًا �إمار�تيًّا وقعو� �إ�سد�ر�تهم .
ا  �سنويًّ �لإم��ار�ت��ي  بالكاتب  لالحتفاء  ي��وم  تخ�سي�س  وج��اء 
حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  من  مببادرة 
�لقا�سمي، ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�سارقة، وذلك يف لقاء 
ل�سموه باأع�ساء �حتاد كتاب و�أدباء �لإمار�ت يف مدينة �ل�سارقة 
للن�سر يف �سبتمرب من �لعام �ملا�سي، و�ختار �سموه يوم 26 مايو، 
ليو�فق ميقات تاأ�سي�س �حتاد كتاب و�أدباء �لإمار�ت عام 1984م.

متثلت م�ساركة �ملركز مبعر�س للكاتب �لإمار�تي يلقي �ل�سوء 
�ل��رو�د  �لإم��ار�ت��ي��ني  �ل��ُك��ّت��اب  م��ن  و�إب��د�ع��ات نخبة  على حياة 

و�ملعا�سرين، مثل مبارك �لناخي، ومبارك �لعقيلي، و�سامل بن 
�لعوي�س، وعبد �هلل بن �سالح �ملطوع، وحممد بن غبا�س،  علي 
ها�سم  و�ل�سيد  ظاهر،  بن  �ملاجدي  و�بنة  ظاهر،  بن  و�ملاجد 
�هلل  عبد  ور��سد  �لعوي�س،  و�سلطان  �لها�سمي،  ر�سا  �ل�سيد  بن 
جرب�ن،  ونا�سر  �سهاب،  بو  وحمد  �خل�سر،  ور��سد  �لنعيمي، 

و�أحمد ر��سد ثاين، وعلي بو �لري�س.
�لوطنية  �لثقافة  ق�سم  رئي�سة  �ملطريي،  �سيخة  �أد�رت  كما 
باملركز، �لندوة �لتي �أقيمت حتت عنو�ن )تاريخ �حلركة �لأدبية 
يف �لإمار�ت(، حتدث فيها كل من �لأديب حممد �ملر، و�لقا�س 
رئي�س  �ل�سايغ،  حبيب  و�ل�ساعر  �لعميمي،  �سلطان  و�لباحث 

�حتاد كتاب و�أدباء �لإمار�ت.

�سلطان �لقا�سمي وجمعة �ملاجد يطلعان على معر�س �لكاتب �لإمار�تي

�سلطان �لقا�سمي ير�فقه جمعة �ملاجد يف �فتتاح �ملعر�س

معرض الكتاب اإلماراتي
�شــارك مركــز جمعة املاجد للثقافة والــرتاث يف معر�س الكتاب الإماراتي الذي افتتحه ورعــاه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الدكتــور �شلطــان بن حممد القا�شمي، ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، يوم الأحد 26 مايو 2019م. وياأتي املعر�س 
تزامنــًا مــع يوم الكاتب الإماراتي الذي اأعلن عنه �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة، والذي يوافق 26 من مايو من كل عام، 

كما ياأتي �شمن احتفالت ال�شارقة العا�شمة العاملية للكتاب 2019م. 



وفود رسمية

قنصل عام كوريا الجنوبية يزور المركزقنصل أوزباكستان
للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  رئي�س  املــاجــد،  جمعة  ا�شتقبل 
اأوزباك�شتان علي �شري �شالموف  العام جلمهورية  والرتاث، القن�شَل 
يوم الثالثاء 9 اإبريل 2019م، وذلك يف اإطار بحث التعاون الثقايف 
وتعزيز البحث العلمي، بالإ�شافة اإىل الطالع على جتربة املركز 
حيث  وت�شنيفها.  بجمعها  والعناية  املخطوطات  حفظ  جمال  يف 
�شانت  يف  بها  قــام  التي  املركز  اأعــمــال  عن  املاجد  جمعة  حتــدث 
التي  الأمــاكــن  من  وغريها  وطاجاك�شتان  ومتبكتو،  بطر�شربغ، 
بحاجة  الــيــوم  اأ�شبحت  التي  الرتاثية  باملخطوطات  حتتفظ 

للمعاجلة والرتميم واحلفظ املادي والرقمي.

جمعة  مركز  رئي�س  املاجد،  جمعة  �شعادة  ا�شتقبل 
املاجد للثقافة والرتاث، يوم الأربعاء 17 اإبريل 2019م، 
جيون يونغ ووك، قن�شل عام جمهورية كوريا اجلنوبية 

لدى دولة الإمارات العربية املتحدة.

وق���������د �أه���������دى 
جلمعة  �ل��ق��ن�����س��ل 
من  ن�سخة  �مل��اج��د 
�أحكام  جامع  كتاب 
بن  ملحمد  �ل�سغار 
حممود �لأُ�سرو�سني 
�حل����ن����ف����ي، �ل����ذي 
�إىل  ي�����ن�����������س�����ب 
تقع  �لتي  �أُ�ْسرو�سنة 

���س��رق��يَّ ���س��م��رق��ن��د، 
وهي �ليوم تقع يف �أوزباك�ستان، كما �أهد�ه ن�سخة من �سحيح �لبخاري، 
جمهورية  غ��رب  يف  تقع  �لُبخاري  �لإم���ام  �إليه  ين�سب  �لتي  وُب��خ��ارى 

�أوزباك�ستان.
ز�ر  �ملركز  لأق�سام  جولة  يف  �ملر�فق  و�لوفد  �لقن�سل  �نطلق  ثم 
�لعاملية  �لفهار�س  مكتبة  على  و�طلع  �ملخطوطات،  خز�نة   خاللها 
�لتي ت�سم �أكرث من 2260 عنو�نًا متخ�س�سًا يف فهار�س �ملخطوطات 
�لباحثني،  وخدمات  �ملطالعة  قاعة  �لوفد  ز�ر  ثم  �ملوؤلفني،  وتر�جم 

ومعر�س م�سرية �لعطاء، ومعر�س �لإمار�ت يف ذ�كرة �لزمن.
ويف ختام �جلولة �سكر جمعة �ملاجد للقن�سل ت�سريفه للمركز بهذه 
�لزيارة، كما �أبدى �لقن�سل �سكره و�متنانه جلمعة �ملاجد و�ملركز على 
ح�سن �ل�ستقبال وعلى �لدور �ملهم �لذي يقوم به، ر�جيًا �أن يجري مد 

ج�سور �لتعاون بني �ملركز ومكتبات �ملخطوطات يف �أوزباك�ستان.

و�أن�سطته  �ملركز  �إىل  �لتعرف  بهدف  �ل��زي��ارة  ه��ذه  تاأتي 
�ملركز  عن  نبذة  لل�سيف  �ملاجد  جمعة  قدم  حيث  �لثقافية، 
و�أعماله وخدماته �لتي يقدمها للباحثني. كما �أهدى لل�سيف 
ن�سخة من رباعيات عمر �خليام مرتجمة لالإجنليزية، ومن 
جانبه �سكر �لقن�سل جلمعة �ملاجد ح�سن �ل�ستقبال، و�أهدى 

له كتابًا من �لرت�ث �لكوري.
ب��دءً� من خز�نة  �ملركز  �أق�سام  ع��ددً� من  �ل�سيف  ز�ر  ثم 
�ملخطوطات، و�طلع على عدد من �ملخطوطات �لأ�سلية �لتي 
ومعر�س  �لعطاء،  م�سرية  معر�س  ز�ر  ثم  �ملركز،  يقتنيها 
�لإمار�ت يف ذ�كرة �لزمن، و�ملخترب �لرقمي وق�سم �ملكتبات 

�خلا�سة.
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جمعة �ملاجد يت�سلم �إهد�ء �لقن�سل
�لقن�سل يت�سلم �لإهد�ء من جمعة �ملاجد

�لقن�سل يف معر�س �لإمار�ت يف ذ�كرة �لزمنزيارة �لقن�سل خلز�نة �ملخطوطات
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 رئيس أساقفة حلب للروم الكاثوليك
يزور المركز

بد�أت �لزيارة يف معمل �لرتميم �لتابع للمركز، حيث 
�جل��اف،  و�لتنظيف  �لتعقيم  ط��رق  على  نيافته  �طلع 
�خلا�س  �ل���ورق  وت�سنيع  و�ل��ي��دوي،  �لآيل  و�ل��رتم��ي��م 
و�ملكتبات  �ل��رق��م��ي،  �مل��ع��م��ل  ز�ر  ث��م  ب��امل��خ��ط��وط��ات. 
�خلا�سة  �لكتب  ق�سم  عند  م��ط��وًل  وت��وق��ف  �خلا�سة 
من  من��اذج  على  و�طلع  �مل�سيحية،  �لإلهيات  بدر��سة 
�لقرن  �إىل  ن�سرها  ت��اري��خ  يعود  �لتي  �ل��ن��ادرة  �لكتب 
ق�سم  بزيارة  �جلولة  وختمت  �مليالدي،  ع�سر  �لتا�سع 

خدمات �لباحثني.
هذه  على  �سكره  عن  �ملاجد  جلمعة  نيافته  عرب  وقد 
�لدعوة �لكرمية، كما عرب عن �إعجابه �ل�سديد مبا ر�أى 
يف �ملركز من �هتمام بالكتب و�ملخطوطات، وقال: "مل 
�أَر يف حياتي مثلما ر�أيت يف مركز جمعة �ملاجد للثقافة 
�لفريد  �ل�سرح �حل�ساري  �ملوىل هذ�  و�لرت�ث، حفظ 

من نوعه يف �لعامل �لعربي".

وقد بحث جمعة �ملاجد مع �ل�سيف عددً� من �لق�سايا 
�ملخطوطات  على  باملحافظة  تتعلق  �ل��ت��ي  �لثقافية 
عليها  ليطلع  و�إتاحتها  وت�سويرها  برتميمها  و�لعناية 
كتب  على  �ملحافظة  �ملركز يف  دور  له  وبني  باحث،  كل 
�لرت�ث بغ�س �لنظر عن ديانتها �أو توجهاتها، و�سكر له 
حر�سه على زيارة �ملركز للتعرف عليه وعلى �خلدمات 

�لتي يقدمها.
ومن �جلدير بالذكر �أن مركز جمعة �ملاجد عقد عددً� 
من �تفاقيات �لتعاون �لثقايف �لتي �أ�سهمت يف �حلفاظ 

على �ملخطوطات �مل�سيحية، ومن هذه �جلهات:
بطريركية �أنطاكية و�سائر �مل�سرق للروم �لأرثوذك�س  	•

يف دم�سق �سنة 2003م.
للروم  �إف��ري��ق��ي��ا  و���س��ائ��ر  �لإ���س��ك��ن��دري��ة  بطريركية  	•

�لأرثوذك�س يف �لإ�سكندرية 2008م.
2009م. �سيناء  يف  كاترين  �سانت  دير  	•
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يوم  املركَز  زار  بدبي،  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  رئي�س  املاجد،  جمعة  �شعادة  من  بدعوة 
وتاأتي  الكاثوليك،  للروم  حلب  اأ�شاقفة  رئي�س  جنربت،  يوحنا  املطران  نيافُة  2019م،  مايو   2 اخلمي�س 
هذه الزيارة بهدف بحث اأوجه التعاون والطالع على جتربة املركز يف احلفاظ على املخطوطات والكتب 

والدوريات النادرة.

جمعة �ملاجد ي�ستقبل جنربت

زيارة �ملطر�ن جنربت ملعمل �لرتميم
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8

وفد من الجامعة العالمية في لبنان

 وفد من الجامعة الصينية 
في هونج كونج

ا�شتقبــل جمعــة املاجد رئي�ــس مركز جمعة املاجــد للثقافة 
والــرتاث يوم اخلمي�ــس 11 اإبريــل 2019م وفدًا مــن اجلامعة 
العامليــة يف لبنــان، �شــمَّ ُكالاًّ مــن د. اإبراهيــم دروي�ــس الكبــي، 
عميــد كلية العلوم الإدارية، ود. وايف حاج ماجد، رئي�س ق�شم 
اللغــة العربية، وعددًا من الأكادمييــني من نادي فر�شان اللغة 

العربية التابع للجامعة.

زار املركــَز يــوم اخلمي�ــس 4 اإبريــل 2019م وفــٌد من ق�شــم الدرا�شات 
الثقافيــة والدينيــة يف اجلامعــة ال�شينيــة يف هــوجن كــوجن، برئا�شــة 
الربوفي�شــور جيم�ــس فرانــكل، الأ�شتــاذ امل�شارك املتخ�ش�ــس يف تدري�س 
ال�شينيــة،  والديانــات  الأديــان،  ومقارنــة  الإ�شــالم،  جمــالت  وبحــث 

والت�شوف، يرافقه 27 طالبًا وطالبة من اجلامعة ال�شينية.

هدفت �لزيارة �إىل بحث �سبل �لتعاون بني �ملركز و�جلامعة �لعاملية يف 
جمالت متعددة، مثل ترميم �ملخطوطات �لتي تقتنيها �جلامعة، و�إمكانية 
�لتعاون يف جمال تقدمي دور�ت تدريبية يف �لعلوم �لإد�ري��ة، وغريها من 

�لأن�سطة �لثقافية.
وعنايتها  �لبحثية  وم��ب��ادر�ت��ه��ا  �جل��ام��ع��ة  ع��ن  و�يف  د.  حت��دث  وق��د 
بني  �لتعاون  �إجن��از�ت من خالل  وما حققته �جلامعة من  باملخطوطات، 
ق�سمي �لإد�رة و�للغة �لعربية، وقد �أ�ساد جمعة �ملاجد بدور �جلامعة، وبنّي 
للوفد  و�أهدى  �لإن�ساين �ملطبوع و�ملخطوط،  دور �ملركز يف خدمة �لرت�ث 

جمموعة من �لإ�سد�ر�ت، و�سكر لهم زيارتهم.

وكان �لوفد قد ز�ر �أق�سام �ملركز يف وقت �سابق قبل لقائه مبعايل جمعة 
و�إ�سد�ر�ت �ملركز  �لباحثني،  �ملاجد، و�طلع على قاعة �ملطالعة وخدمات 
�لذي  �لعطاء  م�سرية  معر�س  على  وعّرج  �إ�سد�رً�،   130 �إىل  و�سلت  �لتي 
ز�ر خز�نة  كما  و�ل�سور،  و�ملطبوعات  �ملخطوطات  نو�در  ي�سم عددً� من 

�ملخطوطات وق�سم �ملكتبات �خلا�سة و�ملخترب �لرقمي.

للباحثني  يقدمه  وم��ا  �ملركز  على  �لتعرف  �إىل  �ل��زي��ارة  تهدف 
يف  دوره  �إىل  بالإ�سافة  و�مل��ر�ج��ع،  �لبحث  خدمات  من  و�لطالب 

�ملحافظة على �لرت�ث �لإن�ساين.
بد�أت �لزيارة بعر�س قدمه �لأ�ستاذ �أنور �لظاهري، رئي�س �سعبة 
�ِسه �ل�سيد جمعة  �لعالقات �لعامة، حتدث فيه عن ن�ساأة �ملركز وموؤ�سِّ
�ملاجد، وعن �لأق�سام �لتي ي�سمها �ملركز، و�هتمامه باملخطوطات 

وت����رم����ي����م����ه����ا 
م���������ن خ������الل 
ق�سم  �إن�������س���اء 
م��ت��خ�����س�����س 
ل��ل��رتم��ي��م ُي��َع��دُّ 
من �أهمِّ �أق�سام 
على  �ل��رتم��ي��م 
م�ستوى �لعامل.

ز�ر  ث���������م 
�ل����وف����د ق�����س��م 

�لزمن  ذ�ك��رة  يف  �لإم���ار�ت  معر�س  على  و�طلع  �لوطنية  �لثقافة 
لي�ساهد كيف كانت حياة �لنا�س يف �لإمار�ت قبل �لحتاد، من خالل 
و�لتعليم  �لبحرية  و�حلياة  �لجتماعية  باحلياة  �خلا�سة  �ل�سور 

و�ملدن و�حل�سون و�لأ�سو�ق و�سور �لحتاد. 
من  مناذج  ف�ساهد  �لعطاء  م�سرية  معر�س  �إىل  �لوفد  توجه  ثم 
يف  �مل�ستخدمة  و�لأدو�ت  �ل��ن��ادرة،  و�لكتب  �لأ�سلية  �ملخطوطات 

�لرتميم �ليدوي و�لعديد من �ل�سور �لتي توثق م�سرية �ملركز. 
ثم ز�ر قاعة �ملطالعة وخدمات �لباحثني، وختم �لوفد جولته يف 
�ملعمل �لرقمي وق�سم �ملكتبات �خلا�سة، حيث �ساهد �لوفد عددً� من 
مكتبات �لعلماء و�لأدباء و�ملفكرين �لتي جمعوها عرب �ل�سنني ليكون 

ماآلها يف مركز جمعة �ملاجد.
خمطوطات  من  فيه  ر�أوه  وما  باملركز  �إعجابه  �لوفد  �أب��دى  وقد 
وكتب نادرة و�سور قدمية �أعطتهم ت�سورً� �أو�سح عن دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة و�سرعة منوها وتقدمها.

وفد �جلامعة

زيارة �لوفد ملعر�س م�سرية �لعطاء

وفد �جلامعة
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وفود أكاديمية

تاأتي هذه �لزيارة بغر�س تعزيز �لتعاون بني �ملركز ومكتبة جامعة 
نيويورك �أبو ظبي، بالإ�سافة �إىل �لتعرف �إىل �ملركز و�خلدمات �لتي 

يقدمها للباحثني و�لطالب.
�ملركز  يقدمها  �لتي  �خل��دم��ات  لل�سيف  �ملاجد  جمعة  بني  وق��د 
�لنادرة  و�لكتب  و�لباحثني على م�ستوى توفري �ملخطوطات  للطالب 
�ملركز.  �إ�سد�ر�ت  من  ع��ددً�  �ل�سيف  و�أه��دى  و�ملر�جع،  و�مل�سادر 
�لفر�سة  و�إتاحة  �ل�ستقبال  �ملاجد ح�سن  �ل�سيف جلمعة  �سكر  وقد 
لالطالع على جهود �ملركز عن قرب، حيث ز�ر خز�نة �ملخطوطات، 
تقدمي  طرق  على  و�طلع  �ملطالعة  وقاعة  �خلا�سة  �ملكتبات  وق�سم 

�خلدمة للباحثني.

 ،)Ron Berry( ا�شتقبل �شعادة جمعة املاجد، رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، يوم الثالثاء 16 اإبريل 2019م، رون بريي
مدير التكنولوجيا الأكادميية يف مكتبة جامعة نيويورك اأبو ظبي، يرافقه مبارك الربيكي، رئي�س ق�شم التطوير يف اجلامعة.

 مدير التكنولوجيا األكاديمية في مكتبة جامعة نيويورك أبو ظبي 
يزور المركز

زيارة مدير �إد�رة �ملكتبات يف جامعة نيويورك �أبوظبي

مؤسس جامعة بيجاسو اإليطالية يزور المركز
ا�شتقبل جمعة املاجد، رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم الأربعاء 24 اإبريل 2019م، دانيلو اإيرفيلينو )Danilo Iervolino(، موؤ�ش�س 

ورئي�س جامعة بيجا�شو الإيطالية. تاأتي هذه الزيارة بهدف التعرف اإىل املركز واأن�شطته وبحث اأوجه التعاون الثقايف بني املركز واجلامعة.

بجولة  ق��ام  �ملاجد  جمعة  مبعايل  �ل�سيف  لقاء  وبعد 
مو�سعة يف �أق�سام �ملركز، فز�ر خز�نة �ملخطوطات و�طلع 
ز�ر  ثم  �ملركز،  يقتنيها  �لتي  �لأ�سلية  �ملخطوطات  على 
�ملكتبات  فهار�س  عند  وتوقف  �لعاملية  �لفهار�س  خز�نة 
�ملخطوطات  فهر�س  مثل  �ملركز  يقتنيها  �لتي  �لإيطالية 

�لعربية يف مكتبة �لأمربوزيانا، ويف قاعة �ملطالعة �ساهد 
ومنها  �ملركز،  يف  �ملطبوعة  �لكتب  لأقدم  �سورة  �ل�سيف 
كتاب �لقانون لبن �سينا �ملطبوع يف روما �سنة 1593م. ثم 
�لإم��ار�ت يف ذ�كرة  �لعطاء ومعر�س  ز�ر معر�س م�سرية 

�لزمن.

زيارة رئي�س جامعة بيجا�سو ملعر�س م�سرية �لعطاءلقاء موؤ�س�س جامعة بيجا�سو مع جمعة �ملاجد
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زيارات رسمية

زيارة رئيس المجلس األعلى للغة العربية بالجزائر

جمعة الماجد يستقبل وفداً 
من مركز األرشيف والتوثيق 

العسكري

ا�شتقبــل �شعــادة جمعة املاجــد، رئي�س مركز جمعة املاجد يوم ال�شبــت 13 اإبريل 2019م، �شعادة الدكتــور �شالح بلعيد، رئي�س 
املجل�ــس الأعلــى للغــة العربية باجلزائر، وع�شو اللجنة العلميــة ملوؤمتر اللغة العربية الثامن الذي عقــد يف دبي من 10 اإىل 13 

اإبريل، وقد رافقته الدكتورة فاطمة املخيني من جامعة الو�شل.

 ا�شتقبل �شعادة جمعة املاجد، رئي�س مركز جمعة املاجد 
للثقافة والرتاث يوم الثالثاء 30 اإبريل 2019م يف مكتبه 
بدبــي وفدًا من مركز الأر�شيف والتوثيق الع�شكري التابع 
للقيــادة العامــة للقــوات امل�شلحــة يف اأبــو ظبــي، برئا�شة 
العقيــد �شعيد عبــد اهلل الكتبي، ويرافقــه وفد من  املركز 
الوطنــي لالأر�شيــف الع�شكــري باجلزائر برئا�شــة العقيد 

عمي هادي.

وقد بحث �ل�سيف مع جمعة �ملاجد عددً� من �لق�سايا 
�لثقافية �ملهمة، من �سمنها بحث �أوجه �لتعاون بني �ملركز 
فيما  خ�سو�سًا  باجلز�ئر،  �لعربية  للغة  �لأعلى  و�ملجل�س 
يقتنيها  �لتي  �جلز�ئرية  �ملخطوطات  مب�سور�ت  يتعلق 

�ملركز.

و�لإ�سد�ر�ت  �لكتب  من  جمموعة  �ل�سيف  �أه��دى  وقد 
�إ�سد�ر�ت  معاليه عددً� من  و�أهد�ه  �ملاجد،  ملعايل جمعة 

�ملركز، و�سكر له زيارته. 

ت��ه��دف �ل��زي��ارة �إىل �لط���الع على جت��رب��ة �مل��رك��ز يف 
و�لط��الع  بها،  �ملعمول  و�لأنظمة  �لإلكرتونية  �لأر�سفة 
تبادل  �إىل  بالإ�سافة  ذلك،  يف  �مل�ستخدمة  �لأجهزة  على 

�خلرب�ت وبحث �آفاق �لتعاون �لثقايف �لعلمي.
ن زيارتهم، وحتدث  وقد رحب جمعة �ملاجد بالوفد وثمَّ
خالل �للقاء عن بد�يات �ملركز يف ت�سوير �ملخطوطات يف 
�جلز�ئر، و�أبدى ��ستعد�د �ملركز لإهد�ء �لكتب و�ملطبوعات 

�إىل �ملوؤ�س�سات �لثقافية و�جلامعات يف �جلز�ئر. 

كتاب  �مل��اج��د  جمعة  �إىل  ه��ادي  عمي  �لعقيد  و�أه���دى 
�ألفه   �لذي  �جلياد(،  �ل�سافنات  يف  �لأجياد  عقد  )نخبة 

حممد با�سا �بن �لأمري عبد �لقادر �جلز�ئري.
فيها  ر�فقهم  �ملركز  �أق�سام  يف  بجولة  �لوفد  قام  وقد 
�لدكتور حممد كامل، مدير �ملركز، حيث ز�ر �لوفد ق�سم 
ق�سم  وز�ر  �لوثائق،  �أر�سيف  على  و�طلع  �لوطنية  �لثقافة 

�ملكتبات �خلا�سة.
ويف ختام �للقاء �سكر �لوفد ملعايل جمعة �ملاجد ح�سن 
�ل�ستقبال و�جلهد �لكبري �ملبذول يف �سبيل �ملحافظة على 

�لثقافة و�لرت�ث.

لقاء �لوفد بجمعة �ملاجد

بلعيد يهدي جمعة �ملاجد جمموعة من �لإ�سد�ر�ت
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دورات

تناولت �لدورة �لتي قدمها �لأ�ستاذ �أحمد عبد �لر��سي، 
�ملحاور  من  ع��ددً�  باملركز،  �لفنية  �خلدمات  ق�سم  رئي�س 
�أن�سطة  يف  �ملعلومات  تكنولوجيا  ��ستخد�م  منها:  �ملهمة 
 ،MARC21 �آليًّا  �ملقروءة  و�لفهر�سة  و�ملعلومات،  �ملكتبات 
و�لرقمنة   ،RDA و�إت��اح��ت��ه��ا  �مل�����س��ادر  و���س��ف  وق��و�ع��د 
ومتطلباتها  Digitization، و�لنُُّظم �لآلية �ملتكاملة مفتوحة 

�مل�سدر، و�مل�ستودعات �لرقمية.
وقد �سكر �سعادة جمعة �ملاجد خالل كلمته �ملتدربني على 
"كلنا م�سوؤولون عن  بالكتاب وقال:  ح�سورهم و�هتمامهم 
به  و�لعناية  �لكتاب  �إتاحة  وم�سوؤولية  بالكتاب،  �لهتمام 
وخدمته تقع على �جلميع من �ملوؤ�س�سات �لر�سمية و�ملحلية 

و�لأفر�د �أي�سًا".
ث��م �أل��ق��ى ه���اين ���س��ربي، م��ن ج��ام��ع��ة �ل���ف���الح، كلمة 

الأربعاء  يوم  املركز  اختتم  والرتاث،  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  رئي�س  املاجد،  جمعة  �شعادة  وح�شور  رعاية  حتت 
يف  احلديثة  )الأ�شا�شيات  عنوان  حتت  العام  هذا  اأقيمت  التي  ع�شرة  اخلام�شة  املكتبات  دورة  2019/4/24م  املوافق 
املكتبات ومراكز املعلومات: امل�شتوى املتقدم(، وا�شتمرت ملدة اأ�شبوعني، وح�شرها 29 متدربًا ومتدربة من عدد من اجلهات 
ال�شفا  و�شقيفة  ال�شودان،  جمهورية  يف  بحري  وجامعة  املغربية،  اململكة  يف  احل�شنية  اخلزانة  منها:  واملحلية  الدولية 
العلمية يف اململكة العربية ال�شعودية، وهيئة دبي للثقافة والفنون، وجامعة ال�شارقة، واجلامعة القا�شمية يف ال�شارقة، 
وجامعة الفالح يف دبي، وجامعة العلوم احلديثة يف دبي، وق�شم املكتبات يف جريدة اخلليج، ومكتبة �شامل بن عبد اهلل اآل 

حميد يف عجمان، ومركز جمعة املاجد.

بمشاركة 11 جهة محلية ودولية

جمعة الماجد يخرج 29 متدربًا في ختام دورة المكتبات

�ل��دورة  ه��ذه  تنظيمه  على  �ملركز  �سكر  حيث  �ملتدربني، 
�ملكتبات  علم  �لتي قدمت جو�نب جديدة يف  �لتخ�س�سية 
ومر�كز �ملعلومات يحتاج �إليها كل من يعمل يف هذ� �حلقل.

اأ �سعادة جمعة �ملاجد �ملتدربني باجتيازهم  ويف �خلتام هنَّ
جهم .   �لدورة و�سلَّمهم �سهاد�ت تخرُّ

جانب من �لدورة

تخريج �ملتدرباتتخريج �ملتدربني
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ن����ت �ل����دورة �لتدري����ب �لعمل����ي عل����ى عملي����ات �لرتميم  ت�سمَّ
�لي����دوي، و�لرتمي����م �لآيل، و�لتجلي����د �لعرب����ي �لإ�سالمي للكتب 

و�ملخطوطات و�لوثائق �لتاريخية.
وقال د�غ�ستاين: " متيزت دورة هذ� �لعام بعدد من �مل�ساركني 
ين �لذين كانو� مثاًل لالهتمام و�لن�سباط، فهذه �حلرفة  �جلادِّ
حتى  �لوعي؛  ون�سر  �لهتمام،  �إىل  ا  منَّ حتتاج  �لرتميم  حرفة 

نتمكن من حفظ تر�ثنا ليكون متاحًا لالأجيال �لقادمة".
�سيخة  �لأ���س��ت��اذة  �ل���ذي قدمته  �حل��ف��ل �خل��ت��ام��ي  وب���د�أ 
بعر�س  باملركز،  �لوطنية  �لثقافة  ق�سم  رئي�سة  �ملطريي، 
باأعمال  قيامهم  �أثناء  وللمتدربني  للدورة  تناول �سورً�  فيلم 
�ل��رتم��ي��م، ث��م �أل��ق��ى �ل��دك��ت��ور حممد ك��ام��ل، �مل��دي��ر �لعام 
وبفريق  �ل��دورة  يف  بامل�ساركني  فيها  �أ�ساد  كلمة  للمركز، 
�إليهم خالل  ونقل �خلربة  تدريبهم  على  �لذي عمل  �ملركز 
كلمة  د�غ�ستاين  �ألقى  ثم  �ل���دورة.  من  �لثالثة  �لأ�سابيع 
�إجن��اح  يف  �ملتعددة  باأق�سامه  �ملركز  تعاون  عن  فيها  ع��ربَّ 
هذه �لدورة، كما �سكر �جلميع ل�سعادة جمعة �ملاجد دعَمه 
�ملتو��سل لن�سر هذه �لثقافة وهذه �حلرفة �لتي يحتاج �إليها 

و�لكتب  باملخطوطات  تزخر  �لتي  �لعامل  مكتبات  من  كثري 
�لنادرة و�لوثائق �لتاريخية.

وعلى  �ملتدربني،  على  �ل�سهاد�ت  بتوزيع  �حلفل  وختم 
معمل  يف  �لعملي  �لتدريب  يف  �ساركو�  �لذين  �ملركز  فريق 

�لرتميم.
ومن �جلدير بالذكر �أن �ملركز ينظم دور�ت يف �لرتميم 
من  وذلك  وخارجها.  �لإم��ار�ت  دولة  د�خل  دوري،  ب�سكل 
و�ملر�كز  �لعاملية  �ملكتبات  من  �لعديد  مع  �لتعاون  خالل 
و�ملخطوطات  �لكتب  ن��و�در  خز�ئنها  حتوي  �لتي  �لثقافية 
وحفظ  �سيانة  �إىل  بحاجة  تكون  ما  غالبًا  �لتي  و�لوثائق 

ومعاجلة وترميم لت�ستطيع �لبقاء ل�سنو�ت طويلة �أخرى.
كمــا اأن هنــاك عمليــات مهمــة يقــوم بهــا املركــز قبل 

عمليات الرتميم منها:
على  �لق�ساء  فيها   يجري  �لتي  �لتعقيم  عملية  اأواًل: 
)�حل�سر�ت،  يف  �ملتمثلة  �لبيولوجية  �لآف���ات  �أ�سكال  كل 
�لورقية  �لأوعية  د�خل  �ملوجودة  و�لبكرتيا(  و�لفطريات، 
�مل�سابة، وذلك من خالل و�سع هذه �لأوعية  �سمن جهاز 

�ملاجد للتعقيم.

 الدورة الدولية الثانية عشرة 
في حفظ ومعالجة وترميم المخطوطات

�لتدريب على �لرتميم �ليدوي�لتدريب على �لت�رميم �لآيل

حتت رعاية �شعادة جمعة املاجد، رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بدبي، نظم املركز الدورة الدولية الثانية ع�شرة يف 
حفظ ومعاجلة وترميم املخطوطات يف الفرتة من 10 اإىل 27 يونيو 2019م، واأ�شرف عليها د. ب�شام داغ�شتاين، رئي�س ق�شم احلفظ 
واملعاجلــة والرتميــم باملركــز، وح�شرها م�شاركــون ا�شت�شافهم املركز من مكتبــة بلدية نابل�س يف فل�شطــني، وموؤ�ش�شة كا�شف الغطاء 
العامــة يف العــراق، ومركــز املخطوط والرتاث يف طاجاك�شتان، وجامعــة مركز الثقافة يف الهند، حيث يهــدف املركز من خالل هذه 
الــدورة اإىل توثيــق التعــاون يف جمال حفظ املخطوطات مع املكتبات واملراكز العاملية، وتدريب عــدد من العاملني فيها على عمليات 

احلفظ واملعاجلة والرتميم، مما ي�شاعد يف ن�شر الوعي باأهمية املحافظة على املخطوطات والوثائق التاريخية والكتب النادرة.

دورات
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كل  من  �لتخل�س  يتم  وفيه  �جل��اف،  �لتنظيف  ث��ان��ي��ا: 
�لعو�لق �ل�سلبة �ملوجودة على �سطح �سفحات �ملخطوطات 
و�لكتب مثل �لغبار، و�لأتربة، وف�سالت �حل�سر�ت؛ �إذ يتم 
�لتخل�س منها با�ستخد�م جهاز �ملاجد للمعاجلات �لأولية، 
بينما ُتز�ل ف�سالت �حل�سر�ت بك�سطها با�ستخد�م م�سرط 

�لرتميم.
�لأوعية  يف  �لكيميائية  �لإ�سابات  جميع  تعالج  ثالثا: 
�ملعايري  �سمن  للمعاجلة  �ملاجد  جهاز  خالل  من  �لورقية 
�مل��ع��اجل��ات  ب��ه��ا ع��امل��ي��ًا، ومي��ك��ن تلخي�س ه���ذه  �مل��ع��م��ول 

بالعبار�ت بالآتي:
- تعديل ن�سبة �حلمو�سة �ملرتفعة 

- معاجلة �لأك�سدة �ل�سوئية 
- تنظيف �لبقع و�لت�سربات �للونية 

- معاجلة �لكتب �ملحرتقة 
رابعا: �إعادة �ملتانة و�ملرونة لالأوعية �لورقية، وت�ستخدم 
لهذه �لغاية �أ�سماغ طبيعية تعيد لالأور�ق �ملعاجلة باملحاليل 

متانتها �لتي فقدتها ب�سبب �ملعاجلة.
و�ل��رق��وق  ل���الأور�ق  �لن�سبية  �لرطوبة  �إع���ادة  خ��ام�����س��ا: 
و�لرقوق على  �لأور�ق  بو�سع  �لعملية  �جلافة، وجتري هذه 
�لأولية،  للمعاجلات  �ملاجد  جهاز  �سمن  �ل�سبكية  �لأرف��ف 
�ساعة مع توفري جوٍّ  �إغالق �جلهاز عليها مدة 21  وُيحكم 

رطب بالد�خل.

�ملتدربون يف معمل �لرتميم

تخريج �ملتدربني�لتدريب على �لتجليد

دورات
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وكانت �لورقة �لثانية للدكتور ب�سام د�غ�ستاين، رئي�س ق�سم 
�حلفظ و�ملعاجلة و�لرتميم باملركز، بعنو�ن )نقل خمطوطات 
متبكتو �إىل �لعا�سمة باماكو �أثناء �حتالل �ملتمردين للمدينة 
�ملاجد يف  دور مركز جمعة  فيها عن  عام 2012م(، حتدث 
�لتح�سري لنقل �ملخطوطات من متبكتو �إىل �لعا�سمة باماكو، 
حيث  �لدولية،  و�ملنظمات  �ملحلية  �ملوؤ�س�سات  مع  بالتن�سيق 
يزيد  ما  عددها  وبلغ  �آمنة،  �أماكن  �إىل  �ملخطوطات  نقلت 
جرى  �سندوقًا،   3434 يف  و�سعت  خمطوط،  �ألف   370 على 
نقلها بعد ذلك �إىل �لعا�سمة يف جنح �لظالم ويف �سرية تامة، 

 بمناسبة يوم المخطوط العربي 
رة( م ندوة )المخطوطات المهجَّ مركز جمعة الماجد ينظِّ

جمعة �ملاجد يتو�سط �حل�سور

�مل�ساركون يف �لندوة

م مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بدبي يوم  حتــت رعايــة وح�شور �شعادة جمعة املاجد ومبنا�شبة يوم املخطــوط العربي نظَّ
رة(، �شارك فيها كل من الأ�شتاذ فهد املعمري، مدير اإدارة الآداب بالإنابة  ال�شبــت 6 اإبريــل 2019م ندوًة بعنوان )املخطوطات املَُهجَّ
يف هيئــة دبــي للثقافة والفنون، وكانت ورقته بعنوان )املخطوطات املهجرة عرب التاريخ(، حتدث فيها عن الهجرة الداخلية للكتب 
واملخطوطــات التــي كانت بني مــدن الدولة الإ�شالمية، والهجــرة اخلارجية التي كانــت تذهب فيها املخطوطــات اإىل خارج الدولة 
الإ�شالميــة. واأ�شــار اإىل تهجري املخطوطات برحيــل العلماء اأ�شحاب املكتبات وحملهــم لكتبهم معهم، وذكر اأ�شبابــًا اأخرى للتهجري، 

واأمثلة من نوادر املكتبات واملخطوطات التي هاجرت من بلدها الأ�شلي لت�شتقر يف اأماكن اأخرى بعيدة.

ندوات
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هذ� �ملركز هو مركز للمخطوطات، وهذ� �ليوم يوم �ملخطوط 
للب�سرية  به، فاملخطوط ملك  �لحتفال  �لعربي، وعلى �جلميع 
وهذ� �ملركز وما فيه عون للباحث و�لعامِل. و�ملخطوط �لعربي 
يحتاج �ليوم جلهود متكاتفة من �لأفر�د و�ملوؤ�س�سات لإنقاذه". 
و�أ�سار جمعة �ملاجد يف كلمته �إىل ما حل باملخطوطات يف بع�س 
�لدول �لتي كان �ملركز قد �سور ُن�َسخًا منها، حيث �أبدى ��ستعد�ده 
�إىل تقدمي هذه �لنُّ�َسخ لتكون بدياًل عن تلك �لتي ُفقدت خالل 
�لنز�عات، كما َح�سَّ �مل�سوؤولني عن هذه �ملخطوطات على �أخذ 
فاإن  منها،  رقمية  ُن�َسخ  و�إع��د�د  حلمايتها،  �لالزمة  �لتد�بري 

�لآفات �لتي ميكن �أن ت�سيب �ملخطوطات كثرية.
ويف ختام �لندوة �أجاب جمعة �ملاجد عن �أ�سئلة �حل�سور . 

ومن �جلدير بالذكر �أن )يوم �ملخطوط �لعربي( هو مبادرة 
من معهد �ملخطوطات �لعربية �لتابع للمنظمة �لعربية للرتبية 
جرى  ثم   ،2013 مايو   27 يف  مرة  �أول  �أقيم  و�لعلوم  و�لثقافة 
باملخطوط  لالحتفاء  ع��ام  كل  من  �إب��ري��ل  من  �ل��ر�ب��ع  �عتماد 

�لعربي.

نهاية  يف  ذلك  وك��ان  باأمان،  جميعها  و�سلت  رحلة   45 خالل 
�ملخطوطات  تهجري  على  مثاًل  ذلك  وك��ان  2012م.  دي�سمرب 

ب�سبب �حلروب و�لأزمات.
زغيبة  بن  �لدين  عز  �لدكتور  فقدمها  �لثالثة  �لورقة  و�أم��ا 
�لهند(.  �إىل  رة  �ملهجَّ �لعربية  )�ملخطوطات  بعنو�ن  وكانت 
حتدث فيها عن م�ساهد�ته من �ملكتبات �لتي ز�رها يف �لهند، 
�لكتب  نو�در  باملركز، وذكر مناذج كثرية من  من خالل عمله 
و�لعر�ق  كاجلز�ئر  كثرية  بلد�ن  من  رحلت  �لتي  و�ملخطوطات 

وغريها لت�ستقر يف مكتبات �لهند.
 و�أد�رت �لندوة �لأ�ستاذة �سيخة �ملطريي، رئي�سة ق�سم �لثقافة 
�لأكادمييني  من  غفري  جمهور  وح�سرها  باملركز،  �لوطنية 

و�لباحثني و�ملهتمني.
وهدفت �لندوة �إىل لفت �لنتباه �إىل �أهمية �ملخطوط �لعربي، 
و�نت�ساره عرب �لع�سور لي�سل �إىل كل �أ�سقاع �لأر�س، بالإ�سافة 
�إىل �أهمية �ملحافظة على هذه �ملخطوطات وفهر�ستها وتوثيقها.
وقال:" �إن  كلمته باحل�سور،  �ملاجد خالل  وقد رحب جمعة 

متثلت م�ساركة �ملركز بورقة عمل قدمها �لدكتور عز �لدين 
بن زغيبة، رئي�س ق�سم �لدر��سات و�لن�سر و�ل�سوؤون �خلارجية 
بعنو�ن )تاريخ �ملخطوط �لعربي و�لإ�سالمي(، بني فيها معنى 
�لعربي  باملخطوط  و�ملق�سود  و�ل�سطالح،  �للغة  يف  �ملخطوط 
�لذي يدخل فيه كل ما كتب باللغة �لعربية بغ�س �لنظر عن �أ�سل 
كاتبه، ويخرج منه ما كتب باحلرف �لعربي من �للغات �لأخرى 
�ملخطوط  تاريخ  نهاية  ذكر  ثم  وغريها.  و�لتتارية  كالعثمانية 
وبد�يات �نت�سار �لطباعة. ثم تناول بد�يات �ملخطوط �لتي �أ�سار 
�لبع�س �أنها كانت يف �لع�سر �جلاهلي، وذكر �أن �أول خمطوط 

باملعنى �ل�سطالحي �لدقيق هو �لقر�آن �لكرمي. 

ثم تطرق �إىل �أبرز ما وقع للمخطوطات ح�سب �لقرون بدءً� 
بالقرن �لأول، ثم �لثاين �لذي متيز با�ستحد�ث �لعلوم ومتيزها، 
ودخول �سناعة �لورق مما كان له �لأثر �لكبري يف �نت�سار �لكتابة 

حيث  و�ل��ر�ب��ع،  �لثالث  �لقرن  عن  حت��دث  ثم  و�ملخطوطات، 
يف  و�لت�ساوير  و�ملنمنمات  و�لنقو�س  �لزخرفة  فيهما  �نت�سرت 
�لكتب �ملخطوطة، وختمت �ملحا�سرة مبا وقع للمخطوطات من 
تدمري و�إتالف زمن �ل�سليبيني و�لتتار وما وقع من �إحر�ق لها 

يف غرناطة بعد �سقوطها.

 المركز يقدم تاريخ المخطوط العربي واإلسالمي 
في ندوة المخطوط السادسة

�شارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف ندوة املخطوط ال�شاد�شة التي نظمها املنتدى الإ�شالمي التابع حلكومة ال�شارقة، واأقيمت على م�شرح 
اجلامعة القا�شمية يف الفرتة من 15 اإىل 18 اإبريل 2019م.

بن زغيبة �أثناء �لندوة
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زار �شعادة جمعة املاجد، رئي�س جمل�س اأمناء جامعة الو�شل، ورئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة 
حيث  ُعمان،  �شلطنة  يف  قابو�س  ال�شلطان  جامعة  2019م،  اإبريل   24 الأربعاء  يوم  بدبي،  والرتاث 
حممد  ال�شفري  بح�شور  قابو�س،  ال�شلطان  جامعة  رئي�س  البيماين،  �شعود  بن  علي  الدكتور  ا�شتقبله 
�شلطان ال�شويدي، �شفري دولة الإمارات لدى ال�شلطنة، والأ�شتاذ الدكتور حممد اأحمد عبد الرحمن، 
مدير جامعة الو�شل، وح�شر من جانب جامعة ال�شلطان قابو�س كلٌّ من الدكتورة منى بنت فهد اآل 
للتعاون الدويل، والدكتور خالد بن حممد الهنائي، م�شت�شار رئي�س  �شعيد، م�شاعدة رئي�س اجلامعة 
اجلامعة لل�شوؤون البيئية وخدمة املجتمع، والدكتور اأحمد بن حمد الربعاين، رئي�س مركز الدرا�شات 

العمانية، وعدد من امل�شوؤولني يف اجلامعة.

بهدف توثيق التعاون العلمي والثقافي

جمعة الماجد يزور جامعة السلطان قابوس

�جل�سور  �إق��ام��ة  �إىل  �ل��زي��ارة  تهدف 
بني  و�لأك��ادمي��ي��ة  و�لعلمية  �لثقافية 
�مل���رك���ز وج��ام��ع��ة �ل�����س��ل��ط��ان ق��اب��و���س 
وج��ام��ع��ة �ل��و���س��ل )ك��ل��ي��ة �ل��در����س��ات 

�لإ�سالمية و�لعربية �سابقًا(.
وب���ح���ث ج��م��ع��ة �مل���اج���د م���ع رئ��ي�����س 
�لتعاون  �أوجه  قابو�س  �ل�سلطان  جامعة 
�ملاجد  �أن مركز جمعة  و�أكد  �ملقرتحة، 
طلبة  جلميع  م��ت��اح  و�ل����رت�ث  للثقافة 
و�لباحثني  ق��اب��و���س  �ل�سلطان  جامعة 

ل��ال���س��ت��ف��ادة مم��ا ي��ق��دم��ه م��ن خ��دم��ات 
�لكتب  نفائ�س  من  يحويه  ملا  وذلك  ومرجعية،  وثقافية  علمية 
�ل���س��ت��ف��ادة من  للباحثني  ومي��ك��ن  و�ل��وث��ائ��ق،  و�مل��خ��ط��وط��ات 
�لتو��سل  عرب  �أو  للمركز  �سخ�سيًّا  باحل�سور  �خلدمات  هذه 
تدر�س  �لو�سل  جامعة  �أن  �أك��د  كما  �لهاتفي.  �أو  �لإل��ك��رتوين 
حاليًّا طرح تخ�س�سات جديدة تتنا�سب مع متطلبات �ملرحلة 
من  لال�ستفادة  �جلامعة  مع  �لتعاون  يجري  و�سوف  �لقادمة، 
ن �لدكتور علي بن �سعود �لبيماين  خرب�تها يف هذ� �ملجال، وثمَّ
�لتعاون  بهذ�  ترحب  �جلامعة  �أن  على  و�أك��د  �ل��زي��ارة،  ه��ذه 
م�ستقباًل  تفاهم  مذكرة  توقيع  خالل  من  وذل��ك  و�ل�سر�كة، 
ختام  ويف  و�لأك��ادمي��ي.  و�لعلمي  �لثقايف  �لتعاون  من  ملزيد 
�لزيارة قدم رئي�س �جلامعة درع �جلامعة ملعايل جمعة �ملاجد 

يًا له �لتوفيق. متمنِّ

وخ���الل هذه �لزيارة �أي�سًا �لتقى جمعة �ملاجد ُكالًّ من �ل�سيخ 
�لدكت���ور خال���د بن حمم���د �لهنائ���ي، م�ست�سار رئي����س �جلامعة 
ل�س���وؤون �لبيئ���ة وخدم���ة �ملجتم���ع، و�لأ�ست���اذ �لدكت���ور طاه���ر 
�ب���ن عب���د �لرحمن باعم���ر، م�ست�س���ار رئي�س �جلامع���ة لل�سوؤون 
 �لأكادميي���ة، وتب���ادل �لطرف���ان �حلدي���ث ع���ن �أوج���ه �لهتمام 
�مل�سرتكة، كما �ساهد عر�سًا مرئيًّا عن جامعة �ل�سلطان قابو�س 
ف م���ن خالله عل���ى كلي���ات �جلامع���ة وخمتل���ف مر�كزها  تع���رَّ

ووحد�تها.

ومركز  �لتعليم  تقنيات  ومركز  �ملعلومات  نظم  مركز  وز�ر 
�لدر��سات  ومركز  �لرئي�سية  �ملكتبة  ز�ر  كما  �لذ�تي،  �لتعلم 

�لعمانية مبركز �جلامعة �لثقايف.

�لبيماين ي�سلم جمعة �ملاجد درع �جلامعة



وال��دوري��ات،  ال�سحف  من  ع��دداً  ي�سمُّ  املركز مبعر�ض  م�ساركة  متثلت 
حيث جرى عر�ض العدد االأول من )جريدة االأهرام( امل�سرية ال�سادر يف 
يف  القاهرة  اإىل  تنتقل  اأن  قبل  وذل��ك  االإ�سكندرية،  يف  1876م  اأغ�سط�ض   5
اليوم. وكذلك  اإىل  رة ما زالت ت�سدر  نوفمرب 1899م، وهي �سحيفة معمَّ
عر�ض املركز العدد االأول من �سحيفة )االأح��رار امل�سورة( ال�سادر يف 11 
موؤ�س�ض  اللبناين  ال�سحفي  اأ�س�سها  لبنانية  �سحيفة  وه��ي  1926م،  يناير 
االأول  العدد  ُعر�ض  دم�سق  ومن  تويني.  ج��ربان  اللبنانية  النهار  جريدة 
اأ�س�سها اأحمد �ساكر  من )جملة امليزان( ال�سادر يف 20 يناير 1925م، وقد 
الكرمي، وا�ستمر �سدورها ملدة عامني. كما عر�ض املركز العدد االأول من 
)جملة الكويت( التي اأ�سدرها عبد العزيز الر�سيد �سنة 1927م، وتعد اأول 

جملة ت�سدر يف الكويت ويف اخلليج العربي. 
وم���ن ال���دوري���ات االأخ����رى ال��ت��ي ُع��ر���س��ت )جم��ل��ة ال��ك��ت��اب(، و)ال��ك��ات��ب 

امل�سري(، و)كلمة ون�ض(، و)االأ�ستاذ(، و)االأدب والفن(. 

للجمهور  الفر�سة  اإتاحة  اإىل  امل�ساركة  هذه  خالل  من  املركز  ويهدف 
ل��الط��الع على جزء  القدمية  وال�سحف  ال��دوري��ات  ن���وادر  ل��الط��الع على 
 7700 من  اأك��ر  املركز  مكتبة  ت�سم  حيث  العربية،  ال�سحافة  تاريخ  من 
دورية منها اأكر من 300 تعد من نوادر ال�سحف واملجالت، وتتوزع هذه 

الدوريات على اأكر من ن�سف مليون عدد.

ويف اجلل�سة اخلتامية كرم ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي ال�سركاء 
الداعمني للمجل�ض الرم�ساين، وهم هيئة ال�سارقة لالإذاعة والتلفزيون، 
وت�سلم  وال��راث،  للثقافة  املاجد  جمعة  ومركز  للراث،  ال�سارقة  ومعهد 

التكرمي االأ�ستاذ اأنور الظاهري، رئي�ض �سعبة العالقات العامة.

معرض ومحاضرة 
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معرض ذاكرة الصحافة
�شــارك مركز جمعة املاجد للثقافة والــرتاث يف فعاليات الن�شخة الثامنة من 
املجل�س الرم�شاين الذي افتتحه ال�شيخ �شلطان بن اأحمد القا�شمي، رئي�س جمل�س 
ال�شارقــة لالإعــالم، ونظمــه نــادي ال�شارقة لل�شحافــة التابع للمكتــب الإعالمي 

حلكومة ال�شارقة على م�شرح املجاز يف الفرتة من13 اإىل 26مايو 2019م.

�ل�سيخ �سلطان بن �أحمد �لقا�سمي يطلع على م�ساركة �ملركز

�لتوعية  ن�سر  �إىل  �ملحا�سرة  هذه  خالل  من  �ملركز  يهدف 
بكيفية �ل�ستخد�م �لأمثل للهاتف �ملتحرك؛ حتى ل يوؤثر �سلبًا 
ة �ل�سمع، كما يهدف �إىل �لتوعية بالأخطار �لتي ميكن  على حا�سَّ

�أن ي�سببها �ل�سجيج �لذي يعد من ملوثات �لبيئة.
بد�أ �لدب�سي بتو�سيح معنى �ل�سجيج وم�سادره �لتي تو�جهنا 
يف حياتنا �ليومية، ثم بنيَّ �لأمو�ج �لتي تنت�سر حولنا مثل �لأمو�ج 
�ل�سوتية، و�لكهرومغناطي�سية، لينتقل بعدها �إىل ت�سريح �لأذن، 

لالإن�سان  �ل�سليمُة  �لأذُن  "ت�سمع  وق��ال:  �ل�سمع،  �آلية  مو�سحًا 
�لهتز�ز�ِت �لتي ترت�وح بني 20 هرتز و20.000 هرتز، وميكن 
�أن تتعطل �خلاليا �ملهدبة �لتي تكون يف قوقعة �لأذن بفعل تقدم 
�لعمر، �أو �ل�سجيج �ل�سديد، �أو �لأمو�ج �لكهرومغناطي�سية �لتي 
�لت�سالت  �أب��ر�ج  �أو  �ملتحرك،  �لهاتف  يتلقاها  �أو  ي�سدرها 
�خللوية. وكذلك �أ�سو�ت �ملو�سيقى عالية �ل�سدة وعالية �لتو�تر. 
فاإذ� تعطل عدد كاف من هذه �خلاليا حدث نق�س �سمع ح�سي 

ع�سبي"!
وللوقاية من هذه �ملخاطر ل بد من ��ستعمال و�قيات �ل�سجيج 
ملن يعملون يف �أماكن يكرث فيها �ل�سجيج، ول بد من �إبعاد �لهاتف 
 �ملتحرك عن �لأذن قدر �لإمكان، �أو ��ستخد�م �سماعة منخف�سة 

�لتوتر.
�أ�سئلة  ع��ن  دب�سي  �ل��دك��ت��ور  �أج���اب  �مل��ح��ا���س��رة  خ��ت��ام  ويف 
للمركز،  �لعام  �ملدير  �لدكتور حممد كامل،  قام  ثم  �جلمهور، 
ب�سكره وت�سليمه �سهادة تقدير لتطوعه يف تقدمي هذه �ملحا�سرة 

�لتوعوية �لنافعة.

مركز جمعة الماجد ينظم محاضرة حول تأثير الضجيج 
والهاتف المتحرك على حاسة السمع

نظــم مركــز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بدبي يــوم ال�شبت 15 يونيو 2019م حما�شرة بعنــوان )تاأثري ال�شجيج وا�شتخدام 
مها الأ�شتاذ الدكتور في�شل دب�شي، اأ�شتاذ الأذن والأنف واحلنجرة، وح�شرها جمع  من  ة ال�شمع(، قدَّ الهاتف املتحرك على حا�شَّ

موظفي املركز واملهتمني.

جانب من �ملحا�سرة
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ترميم وثائق 

اأنهى مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث معاجلة وترميم جمموعة من الوثائق واخلرائط التابعة 
ل�شركة نفط البحرين، وجرى ت�شليمها لل�شركة يف 30 يونيو 2019م بح�شور كل من عبد اهلل ال�شادة، 

و�شتيف ليفر، من الأر�شيف التابع لدائرة الت�شال املوؤ�ش�شي يف �شركة نفط البحرين.

)Bapco( مركز جمعة الماجد يرمم وثائق من شركة نفط البحرين

و�ملعاجلة  �حل��ف��ظ  ق�سم  رئي�س  د�غ�����س��ت��اين،  ب�سام  د.  وق���ال 
منها  كبرية  لإ�سابات  �لوثائق  هذه  "تعر�ست  باملركز:  و�لرتميم 
من  �أج��ز�ء  فقد  �إىل  �أدى  مما  �ل��ورق  ن�سيج  يف  �ل�سديد  �ل�سعف 
�أطر�فها وت�سوهها ب�سكل عام، وت�سببت مياه �لبحر بت�سكيل طبقة 
�إىل طم�س  �أدى  �سطح �خلر�ئط مما  �لت�سقت على  ناعمة  ملحية 
بات وبقع لونية �أ�سابت  بع�س معاملها. كما �أدى ذلك �إىل تكون ت�سرُّ
عدة �أماكن منها. فقام �ملركز بعالجها بالطرق �لعلمية �ملنا�سبة، 
فجرى �إز�لة �لطبقة �مللحية عن طريق �لتنظيف �جلاف و�لرطب، 

ث���م �أزي���ل���ت �ل��ت�����س��رب��ات و�ل��ب��ق��ع �ل��ل��ون��ي��ة 
�خلا�سة.  �لع�سوية  �ملحاليل  با�ستخد�م 
ل��الأور�ق  و�ملرونة  �ملتانة  �أعيدت  ذلك  بعد 
با�ستخد�م �أ�سماغ طبيعية، ثم جرى ترميم 
ا بورق منا�سب لورق  �لأجز�ء �لناق�سة يدويًّ
وقد  و�للون.  �ل�سماكة  حيث  من  �خلر�ئط 
لتعود  �سهرين  �لرتميم  عملية  ��ستغرقت 

هذه �لوثائق �إىل �حلياة مرة �أخرى".
وتوجهت �سركة نفط �لبحرين بال�سكر و�لتقدير للمركز على هذ� 
ا من تاريخ  �جلهد �ملتميز يف ترميم هذه �لوثائق �لتي تعد جزءً� مهمًّ

مملكة �لبحرين.
تعود  �ملهمة  �لتاريخية  �لوثائق  ه��ذه  �أن  بالذكر  �جلدير  وم��ن 
�لأمريكية  �ل�سركة  ��ستخرجتها  وق��د  �لبحرين،  نفط  ل�سركة 
�لربيطانية  �ل�سفينة  رك��ام  من  �لبحرية  لال�ستك�سافات  �أودي�سي 
)�إ�س �إ�س غاير�سوبا - SS Gairsoppa(، �لتي �أغرقها قارب �أملاين 
بحارً�،  فيها 85  وقتل  �لثانية،  �لعاملية  �سنة 1941م خالل �حلرب 
كالكوتا  من  �نطلقت  قد  �ل�سفينة  وكانت  و�حد.  بحار  �إل  َيْنُج  ومل 
من  �ق��رت�ب��ه��ا  ول��دى  1940م،  دي�سمرب  م��ن  �خلام�س  يف  بالهند 
�ملنخف�سة  �ل�سفينة  و�سرعة  قوية  عا�سفة  وب�سبب  �إيرلند�  �سو�حل 

�نف�سلت عن �لقافلة �لتي كانت معها لتتوجه �إىل ميناء )غالو�ي(، 
ومل يكن يف�سلها عن وجهتها �لنهائية �سوى ثالثة �أيام، فكان غرقها 
دقيقة من   20 وذلك خالل  ع�سر من فرب�ير 1941م،  �ل�ساد�س  يف 
�إ�سابتها بطوربيد �أملاين. وكانت حتمل �سبائك من �لف�سة، وكميات 
من �حلديد �خلام و�ل�ساي، و700 ر�سالة بريدية، منها جمموعة من 
هذه  وحتتوي  )بابكو(.  �لبحرين  نفط  ب�سركة  �خلا�سة  �مل�ستند�ت 
�لوثائق على خر�ئط و�سجالت للطق�س وعدد من �ملخططات لبناء 
فندق جديد يف تلك �لفرتة. وكانت يف و�سع حرج للغاية، وذلك لأنها 
�لأطل�سي  �ملحيط  �سمال  �إيرلند�  �سو�حل  قبالة  �لبحر  قاع  بقيت يف 
لأكرث من 70 �سنة على عمق 4700 مرت، �إىل �أن جرى �كت�سافها عام 

2011م، و��سُتخرجت يف 2013م.*

ت�سليم �لوثائق بعد ترميمها

dailymail.co.uk سورة �ل�سفينة نقاًل عن موقع�

-------------------------
* للمزيد حول �ل�سفينة وق�سة غرقها وحمتوياتها �نظر :

https://www.postalmuseum.org/blog/10-facts-about-gairsoppa/
https://en.wikipedia.org/wiki/SS_Gairsoppa

بقيت 
جمموعة 

الوثائق على 
عمق 4700 

مرت حتت �شطح 
البحر لأكرث من 

70 عامًا 



إهـداء

�إد�رة  مدير  �سيفائي،  �ملجيد  عبد  �ملهند�س  �لتكرمي  ت�سلم  وقد 
مع  �ل��ت��ع��اون  يف  دوره  للمركز  ��ن  ث��مَّ �ل���ذي  �لبلدية،  يف  �لنفايات 
تطلقها  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  دع��م  يف  و�خلا�سة  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات 

�لدولة، و�لت�سجيع على ثقافة �لقر�ءة.

كرم �شعادة جمعة املاجد، رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة 
لة باإدارة النفايات، وذلك يوم الثنني  والرتاث، بلدية دبي ممثَّ
الكتب  من  الثانيَة  الدفعَة  ت�شليمهم  خالل  2019م،  اإبريل   15
التي تزامنت مع  التي جرى جمعها �شمن مبادرة )كتاب اخلري( 
واإهداوؤها  م�شتعمل،  كتاب  األفي  جمع  جرى  حيث  القراءة،  �شهر 
للمركز ليعيد املركز تدويرها بعد فرزها وت�شنيفها، بحيث تكون 
الإهداء  ق�شم  اإىل  حتويلها  اأو  املكتبة،  ورواد  للباحثني  متاحة 

والتبادل ليعاد اإر�شالها اإىل جهات اأخرى ت�شتفيد منها.  

ضمن مبادرة كتاب الخير
بلدية دبي تسلم المركز 2000 كتاب 

جمعة �ملاجد يكرم بلدية دبي

مركز جمعة الماجد يهدي 66 عنوانًا إلى المعهد العالي في أوزباكستان
بهدف ن�شر اللغة العربية، وت�شجيع التعاون الثقايف بني املركز واملعهد العايل للحديث النبوي وعلومه يف اأوزباك�شتان، فقد اأهدى مركز جمعة املاجد 

للثقافة والرتاث جمموعة من الكتب القيمة اإىل املعهد، وت�شلم الإهداء يوم الثالثاء 23 اإبريل 2019م  مندوب القن�شلية الأوزبكية يف دبي.

)�أح��ب  ك��ت��اب  بينها  م��ن  ع��ن��و�ن��ًا   66 �لإه����د�ء  وي�سم 
�لعربية(، وهو منهج متكامل يف تعليم �للغة �لعربية لغري 
�لناطقني بها، يتدرج باملتعلِّم من �ل�سف �لأول �إىل �ل�سف 

�لثاين ع�سر.

ومن �جلدير بالذكر �أن �ملعهد �لعايل �أو معهد �حلديث 
لقر�ر  وفقًا  عالية  تعليمية  موؤ�س�سة  ليكون  �أُن�سئ  للعلوم 
�إبريل  يف  �أوزباك�ستان  جمهورية  رئي�س  �أ���س��دره  خا�س 
�لإمام  بالقرب من �سريح  2018م يف حمافظة �سمرقند 

�لبخاري. 
و�لقر�آن  �لإ�سالمي  �لدين  تعليم  �إن�سائه  من  و�لغر�س 
ثني  �ملحدِّ حياة  ودر����س��ة  �ل�سريف،  و�حل��دي��ث  �ل��ك��رمي، 
و�لرتمذي  د�ود  و�أب��ي  وم�سلم  �لبخاري  كالإمام  �لعظام 
تر�ثهم  عن  �لبحث  �إىل  بالإ�سافة  وغريهم،  و�لن�سائي 
�ملوؤهلني  �لعلمي وترجمته، ون�سره، وتدريب �ملتخ�س�سني 

تاأهياًل عاليًا.
 ، �حلديث  علوم  كر�سي  كر��سي:  ثالثة  �ملعهد  وي�سم 
�لجتماعية  �لعلوم  وكر�سي  �لإ�سالمية،  �لعلوم  وكر�سي 
فيه خم�س  �لدر��سة  ومدة  و�للغات �خلارجية.  و�لطبيعية 

�سنو�ت.

�ملركز يهدي قن�سلية �أوزباك�ستان
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 �أحمد بن �سامل �لرب��سدي، وفي�سل بن حم�سن، ومانع بن خلفان، 
من كلية �لعلوم �ل�سرعية يف م�سقط 2019-4-3

 �لدكتور �سياء زين �لعابدين، 
من وز�رة �ل�سحة بالفجرية 2019-4-7

 عبد �هلل �لأحمد، خمت�س بالرتميم 
من �ململكة �لعربية �ل�سعودية 2019-4-9

�لأ�ستاذ �لدكتور �سالح بن حممد �ل�سنيدي، 
متخ�س�س بتاريخ �لأندل�س 2019-4-15

�لدكتور حممد �أبو �لقا�سم ح�سن عبا�س، من جامعة �لو�سل 
2019-4-24

 �لأ�ستاذ عبد �لو��سع هائل �سعيد، 
ع�سو جمل�س �لنو�ب �ليمني و�بنه فتحي، 2019-4-2

وفد �لطالب �ملتميزين من وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
2019-4-1



زيارات
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�ل�سيخ عبد �حلق �لرتكماين، وتركي �لأ�سعب، من مركز �لدر��سات و�لتف�سري �لإ�سالمي 
يف لندن وعمر عا�سور، من جمعية د�ر �لرب 2019-4-7

عبد �لرحمن ح�سن نور، مدر�س يف مركز كلمة لرعاية 
�مل�سلمني �جلدد يف دبي 2019-5-14

مرمي �لها�سمي، مركز �أيان �حلياة لال�ست�سار�ت �لإد�رية 
2019-4-24

 د�ريو�س نفيد جوي، نا�سر كتب من �ير�ن 
2019-6-8

 لونا، مدر�سة لغة �سينية يف مدر�سة ند �حلمر 
2019-6-9

 �لدكتور �أمني فالته، حمكم يف جائزة دبي للقر�آن �لكرمي 
من �ل�سعودية 2019-5-21

�أحمد مو�سى �سعيد، رئ�ي�س ق�سم �لرتميم يف مكتبة 
�لإ�سكندرية 2019-5-18



زيارات
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 �أحمد �ل�سماعيل، وعبد �لرحمن �لها�سم، 
من �لأح�ساء بال�سعودية 2019-6-24

 �ملحامية غ�سون ب�سري، 
2019-6-22

�ملهند�سة منى دروي�س، حما�سرة يف جامعة دبي 
2019-6-16

 وفد من جمعية �لثقافة و�لتعليم 
برئا�سة جوزيف مريال جوزيف، 2019-6-16

 �لدكتور �سالح حممد �لز�هري، م�ست�سار قانوين 
2019-6-22

�لدكتورة مع�سومة ح�سن ،ع�سو جمل�س �لنو�ب �لبحريني 
وزوجها و�بنتها 2019-6-17

�لدكتور حممد �أبو بكر، من جامعة �لإمام حممد بن �سعود يف �لريا�س، 
و�لدكتور عبد �حلكيم �لزبيدي، من �لعني و�بنه 2019-6-20
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الميتاداتا

مبقتنياتها  و�لأر�سيفات  �ملعلومات  ومر�كز  �ملكتبات  كانت  فقدميًا 
�ملعلومات  تنظيم  و�أ�ساليب  للوعاء،  �مللمو�س  �ملادي  �ل�سكل  على  تقت�سر 
و�لت�سنيف مل�سادر  �لفهر�سة  قو�عد  على  تعتمد  و�إتاحتها  و��سرتجاعها 
�لو�سفية،  �لفهر�سة  ب�سقيها:  عليها  �ملتعارف  �لتقليدية  �ملعلومات 
و�لفهر�سة �ملو�سوعية، وتطبيقاتها جتري على بطاقات فهر�سٍة �أو و�سٍف 
ورقية، وحتفظ يف �أدر�ج خم�س�سة م�ستقلة عن �لوعاء، ويجري �لربط 
بها  �ملعمول  للقو�عد  وفًقا  و�لرتميز  �لت�سنيف  طرق  خالل  من  بينهما 

مثل:
.AACR – AACR2 قو�عد �لفهر�سة �لأجنلو �أمريكية  .1

. ISSAD G  قو�عد �لو�سف �لأر�سيفي للمجل�س �لدويل لالأر�سيف  .2
نظم ت�سنيف �ملعرفة �لب�سرية )ديوي – �لكولون – مكتبة �لكوجنري�س(.  .3
�إليها  وكان تعامل �مل�ستفيد مع م�سادر �ملعلومات مبا�سرًة، و�لو�سول 
يجري من خالل �أدو�ت ��سرتجاع وتك�سيف مادية ملمو�سة يتفاعل معها 
�أحدثتها  �لتي  و�لثورة  �لتقني  �لتطور  مع  ولكن  و�سيط،  دون  مبا�سرة 
�ملعلومات منذ  وتكنولوجيا  �لثانية يف جمال �لت�سالت  �لعاملية  �حلرب 
�لإن�سان  يكتِف  مل  �لعاملية،  �ملعلومات  �سبكة  ظهور  ومع  1945م،  عام 
بالورقة و�لقلم يف تدوين �ملعلومات، وطرق �لت�سال مل تعد تقليدية بل 
ظهرت م�سادر معلومات وطرق �ت�سال رقمية مبعطيات تقنية جديدة، 
و�ملو�قع  و�لبو�بات  �لرقمية  و�لدوريات  و�لكتب  �لإلكرتونية  كاملر��سالت 
و�ملعاجلات  �لفهر�سة  مفهوم  من  غريت  �لتي  �لرقمية  و�مل�ستودعات 
للوعاء �ملادي على بطاقة ورقية بالعتماد  �ملعلوماتية من جمرد و�سف 
على قو�عد حمددة �إىل و�سف متعدد �لجتاهات لوعاء رقمي له متطلبات 
خا�سة، فكانت �مليتاد�تا �أو ما ور�ء �لبيانات هي �لتطور �لتقني و�لمتد�د 
معطيات  مع  لتتنا�سب  �لرقمية؛  �لبيئة  يف  و�أ�ساليبها  للفهر�سة  �لرقمي 
بيانات  عن  عبارة  وهي  �لرقمية،  �لبيئة  يف  �لرقمي  �لوعاء  ومتطلبات 
ت�سف خ�سائ�س �لوعاء �لرقمي وتربز مالحمه يف �لبيئة �لرقمية وتكون 
معلومات  نظام  عرب  بامل�سدر  ملحقة  �أو  نف�سه،  �مل�سدر  د�خل  م�سمنة 
علماء  ق�سم  فقد  وعليه  �لببليوجر�فية،  و�لت�سجيلة  �مل�سدر  بني  يربط 

�ملعلومات �مليتاد�تا �إىل:)1(

ميتاد�تا و�سفية   .1
.Description    

مهيكلة  �أو  بنائية  ميتاد�تا   .2
.Structural

Adminis- ميتاد�تا �إد�رية  .3
trative، وهي:

Pres- ميتاد�تا �حلفظ  - 
. ervation

ميتاد�تا �لبينات �لفنية   -
.Technical Metadata

ميتاد�تا �إد�رة م�سادر �ملعلومات - �إد�رة �حلقوق   -
. Rights Metadata    

وظيفية  ممار�سات  من  به  تخت�س  ما  ح�سب  �لعمل  معايري  وتتنوع 
للبيانات  �لفدر�لية  �للجنة  معيار  �ملثال-  �سبيل  على  فنجد-  وتقنية، 
�جلغر�فية FGDC  لو�سف �لبيانات �جلغر�فية، ومعيار ما ور�ء �لبيانات 
 ،FSMS لتبادل �مللفات �ملخزنة ت�سل�سليًّا بني ُنُظم �إد�رة ملفات �لتخزين
�ملبني  �لرتميزي  بقالبه   METS �لبيانات  ور�ء  ما  وترميز  نقل  ومعيار 
�لن�سية يف  �لو�سفية و�لإد�رية و�لبنائية لو�سف �مل�سادر  �مليتاد�تا  على 
MODS، ومعيار  �لكيان  بيانات و�سف  ور�ء  �لرقمية، ومعيار ما  �لبيئة 
AACR2R و�لتطور �ملعياري له �إىل  Dublin Core، ومعيار  دبلن كور 
 ،21Marc و�ل�سكل �ملعياري مارك ،RDA معيار و�سف و�إتاحة �مل�سادر
للو�سف  �لدويل  �ملجل�س  BIBFRAME، ومعايري  �لببليوجر�يف  و�لإطار 
�ل�ستنادية  للت�سجيالت  �لدويل  و�لتقنني   ،ISSAD – G �لأر�سيفي 
 ،ISDF و�ملعيار �لدويل لو�سف �لوظائف ،)ISAAR )CPF لأر�سيفية�
�أر�سيفية  جمموعات  تقتني  �لتي  �ملوؤ�س�سات  لو�سف  �لدويل   و�ملعيار 
Records in Con- �ل�سياقات  يف  �لوثائق  و�سف  ومعيار   ،ISDIAH

د  �ملَُكوَّ �لأر�سيفي  و�ل�سياق   ،EAD د  �ملَُكوَّ �لأر�سيفي  و�لو�سف   ،texts

 .OAIS ومعيار نظام معلومات �لأر�سيف �ملفتوح ،EAC-CPF

يف  �لأ�سا�س  حجر  هي  وخمرجاتها  و�أدو�تها  �ملعايري  هذه  وُتعترب 
�أنو�عها  �ختالف  على  وم�سادرها  و�ملعلومات  �لبيانات  على  �ل�سيطرة 
�أو  �لتقليدية  �لبيئة  يف  �سو�ء  و�إتاحتها  حفظها  ومتطلبات  وخ�سائ�سها 

�لبيئة �لرقمية يف �لع�سر �حلديث.)2(

من  واإتاحتها  وم�شادرها وحفظها  املعلومات  ُتعترب ق�شية تنظيم 
ي املعلومات ب�شكل  الق�شايا التي نالت اهتمامًا كبريًا لدى اخت�شا�شيِّ
واملعيارية  الإجرائية  جوانبها  خمتلف  من  الزمان  قدمي  منذ  عام 
اأو  فهر�شتها  وطرق  املعلومات  م�شادر  على  وتطبيقاتها  والتقنية 
و�شفها واأ�شاليب اإتاحتها وطرق الربط بني البيانات الببليوجرافية 
وامل�شدر املَْعِني، فكانت مراكز املعلومات واملكتبات والأر�شيفات املعامَل 
يف  وت�شنيفها  املعلومات  اأوعية  باقتناء  ُتعنى  التي  الببليوجرافية 

�شياقاتها املعرفية وحفظها وت�شهيل �شبل اإتاحتها للب�شرية.

البيانات الوصفية )الميتاداتا (

ميتاد�تا

حممود حممد عبد العليم عبد ال�شمد
ق�شم الثقافة الوطنية
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ثم �نتقل �جلز�ر باأمر من �لباب �لعايل باإ�ستانبول �إىل ميناء 
بريوت، فحكمها ملدة عام، ثم غادرها بعد �أن حا�سره خ�سوُمه، 
ثم توىل مدينة عكا عام 1775م، ف�سرع ببناء �لأ�سو�ر، و�أ�سبح 
و�ليًا �أي�سًا على مدينة �سيد�، وُمنح رتبة �لبا�سوية، ورتبة وزير، 
حتى �أ�سبح و�ليًا على �ل�سام، و�سار بقافلة �حلجيج �أربع مر�ت.
يبط�س  ك��ان  فقد  �لنا�س،  على  قا�سيًا  �جل��ز�ر  حكم  وك��ان 
�أ�سهرها  م��ن  م��اآث��ر  ق�سوته-  -ع��ل��ى  ل��ه  وك��ان��ت  مبخالفيه، 
ت�سديه لنابليون بونابارت حينما حاول �حتالل عكا. كما قام 
يف  عكا  غدت  حتى  مهمة  عمر�نية  و�أعمال  جمة  باإ�سالحات 
�جلامع  �لأعمال  هذه  �أ�سهر  ومن  �ل�ساحل،  مدن  �أعظم  عهده 
ُعرفت  مدر�سة  �ساحته  يف  وجعل  با�سمه،  اه  و�سمَّ بناه،  �ل��ذي 
�ليوم، وجعل  باقية حتى  �آثارها  تز�ل  ول  �لأحمدية،  باملدر�سة 

فيها مكتبة قيمة.
�سنو�ت،  خم�س  نابليون  على  �نت�ساره  بعد  �جل��ز�ر  وعا�س 

وكانت وفاته عام 1219ه�/1804م.
الكتب  من  عــددًا  املاجد  جمعة  مركز  مكتبة  وت�شم 

التي تناولت �شرية اجلزار، منها:
1. �أحمد با�سا �جلز�ر )200 عام على وفاته(.

2. �أحمد با�سا �جلز�ر مع نابليون بونابارت.
3. �أحمد با�سا �جلز�ر من �لرق �إىل �سدة �حلكم.

4. وقائع �لدروز مع �أحمد با�سا �جلز�ر 1697 – 1809م.
5. تاريخ �أحمد با�سا �جلز�ر.

6. �جلز�ر قاهر نابليون.

املكتبة الأحمدية :
بعد  1781م،  1196ه���/  �سنة  �جل��ز�ر  با�سا  �أحمد  �أن�ساأها 
للمكتبة،  ن��و�ة  �مل�سجد  وجعل  با�سمه،  ى  �مل�سمَّ �مل�سجد  بنائه 
وُعرفت باملكتبة �لأحمدية �أو نور �أحمدية، وتتبع �ليوم �ملدر�سة 
�لأحمدية �لتي تقع �سمن جممع �جلز�ر �خلريي. و�أن�ساأ حول 
�س  �جلامع و�ملدر�سة حجر�ت لتكون �سكنًا للطالب، وكانت ُتَدرَّ
و�لفقه  و�حل��دي��ث،  و�لتف�سري  و�لتجويد،  �ل��ق��ر�آن  علوم  فيها 
�لبالغة  وع��ل��وم  و�لإن�����س��اء،  و�ل�����س��رف،  و�ل��ن��ح��و،  و�لتوحيد، 

و�ملنطق، و�لطبيعة �لعامة، و�للغة �لإجنليزية.
ت�سم �ملكتبة قاعة كبرية تعلوها قبة كروية، وكانت حتوي يف 
ثناياها نفائ�س �لكتب و�ملخطوطات، منها �لتي �نتزعها �جلز�ر 
�لرملة،  مفتي  �لرملي،  �لدين  خري  خز�نة  من  وليته  �أثناء  يف 

وخز�نة كتب دير �ملخل�س)3(.

جممع �جلز�ر يف عكا

وقف مكتبة �ملدر�سة �لأحمدية يف جامع �أحمد با�سا �جلز�ر يف عكا �ملجددة

مكتبة المدرسة األحمدية 
في عكا

تن�شــب هــذه املكتبة اإىل اأحمــد با�شا اجلزار، وُي�شمــى اأي�شًا 
اأحمــد البو�شناقــي، الــذي ولــد يف قريــة )اأوديــن اأوني�ــس(، 
مــن قــرى البو�شنــة، �شنــة 1135هـــ/1742م، وقيــل: �شنــة 
ا، وتعلم مهنة  1132هـ/1739م، وقيل غري ذلك. وكان ن�شرانياًّ
احلالقــة، ثم هــرب مــن مدينته وانخــرط يف �شلــك البحرية 
العثمانيــة، فعمــل فيها عــدة اأ�شهر، ثــم انتقــل اإىل اإ�شتانبول، 
وات�شــل بدائرة علــي با�شا حكيم �شنــة 1757م؛ فاأ�شلم و�شمى 
نف�شــه اأحمــد، وكان عمــره وقتئــذ ثمانيــة ع�شــر عامــًا. ثــم 
انتقــل مــع علــي با�شــا اإىل م�شر، وتعــرف اإىل �شالح بــك، اأحد 
حــكام ال�شناجق)1(، فاأخذه برفقتــه لأداء فري�شة احلج، ثم 
انتقــل اإىل خدمة اأحمــد الكا�شف)2(، وبقــي بخدمته اإىل اأن 
تــويف الكا�شــف ، وبعد وفاتــه انتقل اإىل خدمــة عبد اهلل بك، 
وتعلم الفرو�شية، وملا ُقتل عبد اهلل بك ت�شلم اجلزار ك�شوفية 
البحــرية، فاأخــذ يفتك بعــرب البحرية الذين قتلــوا خمدومه 

ب باجلزار! عبد اهلل بك حتى ُلقِّ
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1905م،   ع��ام  �لأح��م��دي��ة  �ملكتبة  حم��ت��وي��ات  ُج�����ِرَدْت  وق��د 
 )488( منها  كتابًا،   )1199( عددها  فبلغ  كتبها  و�سنفت 
�للغة  يف  و)69(  �لنبوية،  و�لق�س�س  و�حلديث  �لتف�سري  يف 
و�جلغر�فيا  �لتاريخ  يف  �لباقية  و�لكتب  و�لآد�ب،  و�لت�سوف 
من  خمطوطة   )500( �إىل  بالإ�سافة  �لعلوم.  من  وغريهما 
1943م  عام  ثانية  مرة  �ملكتبة  وُج��ِردت  �ملخطوطات.  �أنف�س 

فكان عدد �ملخطوطات فيها )148( خمطوطة!
ويف عام 1983م قام �لدكتور حممود عطا �هلل- رحمه �هلل- 
ثم  فقط،  خمطوطة   )80( فبلغت  �ملكتبة،  خمطوطات  ب�جرد 
حتت  �لأردين  �لعربية  �للغة  جممع  فهر�سها  ون�سر  فهر�سها 
وقد  عكا(.  يف  �لأحمدية  �ملكتبة  خمطوطات  )فهر�س  عنو�ن 
فيها،  �ملتبقية  �ملخطوطات  بت�سوير  �لربيطانية  �ملكتبة  قامت 
وهي متاحة على موقعها، ومتثل حو�يل 54 خمطوطة نادرة ، 

تتكون من 16965 �سفحة.
 : املكتبة  نوادر  •	من 

�ملخطوطات  بع�س  بو�سف  �ملوؤرخ عبد �هلل خمل�س)4(  قام 
عام  لها  �ل�سهيوين  �لحتالل  بعد  ُفقدت  و�لتي  فيها،  �لنادرة 

1948 م.
جممع  جملة  يف  و�سفه  �لذي  �لنادر(  )�ملجموع  ذلك  منها 
�للغة �لعربية يف دم�سق، جملد 10، عام 1930، �س 583-577، 

ويحتوي على هذه �لر�سائل :
 - تخريجات �أهل �حلديث، تاأليف �أبي بكر عبد �هلل بن حممد بن 
عبيد بن �سفيان �لقر�سي، �ملعروف بابن �أبي �لدنيا، وهو من 

ورقة 1 �إىل 10.
- كتاب �لأحاديث �لأربعني له �أي�سًا، وهو من ورقة 11 �إىل 18.

بن  علي  �حل�سن  لأب��ي  دم�سق،  وف�سل  �ل�سام  ف�سائل  كتاب   -
حممد بن �سجاع �لربعي �ملالكي، وهو من ورقة 19 �إىل 36.

�أحمد  بن  حممد  بكر  لأب��ي  �ملقد�س،  �لبيت  ف�سائل  كتاب   -
�لو��سطي، وهو من ورقة 37 �إىل 71.

�لكندي  يعقوب  بن  يو�سف  عمرو  لأب��ي  م�سر،  �أخ��ب��ار  كتاب   -
�مل�سري، جمعه باأمر كافور �لإخ�سيدي، وهو من ورقة 79-72.
- كتاب ق�ساء �حلو�ئج، من تخريجات �بن �أبي �لدنيا، وهو من 

ورقة 80 �إىل 92.
�أي�سًا، وهو من  �لدنيا  �أبي  �ملوت، لبن  بعد  - كتاب من عا�س 

ورقة 93 �إىل 116.
- كتاب �لأولياء، له �أي�سًا، وهو من ورقة 117 �إىل 134.

�أي�سًا )كتاب رو�سة �لف�ساحة(،  �لنادرة  ومن خمطوطاتها 
�لر�زي  �لقادر  عبد  بن  بكر  �أبي  بن  حممد  �لدين  زين  تاأليف 
�مل��وؤرخ عبد �هلل خمل�س يف جملة جممع  �حلنفي، وقد و�سفه 

�للغة �لعربية يف دم�سق، جملد 22، عام 1947، �س 418.

ختم وقف با�سم �أحمد �جلز�ر

----------------------
)1( �ل�سناجق: جمع �سنجق، ويعني �ملنطقة �أو �ملقاطعة ، كما ��ستهر با�سم لو�ء، 
�أطلقه �لعرب على هذه �لتق�سيمات  �أو �لر�ية، وهو �ل�سم �لذي  ويعني �لعلم 
�لإد�رية و�لتي ُعرفت جميعها فيما بعد بالألوية، حيث ُق�سمت �لدولة �لعثمانية 
بعد،  فيما  �لولية  ثم  �لإيالة  با�سم  منهم  �لو�حدة  ُعرفت  حمافظات،  �إىل 
ا �إىل �سناجق، ُعرفت كذلك با�سم �لألوية، وعلى  وُق�سمت هذه �لإيالت د�خليًّ
ف. ر�أ�س كل منها مُمثل لل�سلطة �لعثمانية حمل لقب(�سنجق بك(، �أو �ملُت�سرِّ

)2( �لكا�سف من�سب مبنزلة �ملدير �ليوم، وعمله �لك�سف عن �أحو�ل �ملديريات.
جون  بلدة  قرب  يقع  �لكاثوليك،  �لروم  لطائفة  لبناين  دير  �ملخل�س  دير   )3(

�ل�سوفية.
و�لتاريخ.  بالأدب  ��ستغال  له  كاتب،  خمل�س:  �هلل  عبد  حممد  بن  �هلل  عبد   )4(
�أ�سرته فيها تعرف  �أعمال حلب. وكانت  مياين �لأ�سل. ولد يف عينتاب،  من 
ببيت �سبجي خوجه ز�ده، و�أبوه من �سباط �جلي�س �لعثماين، جاء به وهو طفل 
�لعربية  و�أجاد مع  ون�ساأ عبد �هلل بها يف جنني، وتعلم بحيفا،  �إىل فل�سطني. 
�لرتكية و�لفار�سية. وكتب كثريً� يف �ل�سحف �ل�سيا�سية و�لأدبية. و�سارك يف 
�لأعمال �لوطنية. وعمل يف �لتجارة بحيفا، ثم كان مديرً� لالأوقاف �لإ�سالمية 
بالقد�س. و�أقام مدة يف �سفد. وكان من �أع�ساء �ملجمع �لعلمي �لعربي، وله يف 

جملته �أبحاث. و�سنف كتبًا ور�سائل.
عادل عبد الرحيم العو�شي 
باحث يف الرتاث واملخطوطات



أعالم رحلوا

26

 )Tony Buzan( أستاذ الذاكرة توني بوزان
1942م،  �شنــة  لنــدن  يف  بــوزان  ُولــد 
وتخــرج من مدر�شة كيت�شيالنو الثانوية يف 
فانكوفــر، واأكمل درا�شته اجلامعية يف علم 
النف�ــس واللغــة الإجنليزيــة والريا�شيات 
والعلوم يف جامعــة كولومبيا الربيطانية. 
وخــالل درا�شته يف جامعــة �شاميون فريزر 
اأ�شبــح  حتــى  مين�شــا  جملــة  يف  انخــرط 
حمــررًا فيهــا، وهــي جملــة ت�شلــط ال�شوء 

علــى املقــالت العلمية والأبحــاث احلديثة 
املتعلقة بالذكاء. 

�مل�سمى �لذهنية  �خلر�ئط  ر�سم  لدعم  �خلا�س  برناجمه  �أطلق   وقد 
كري�س  �لويلزي  �لأع��م��ال  رج��ل  مع  2006م  دي�سمرب  يف   iMindMap  

جريفيث. 
كما �سارك يف �إنتاج �لكثري من �لأعمال �ملذ�عة عرب �لقنو�ت �لف�سائية 
 80 من  �أك��رث  تاأليف  يف  و�سارك  و�أل��ف  و�لتلفازية،  �لإذ�عية  و�ملحطات 
كتابًا، ومن �أ�سهر موؤلفاته كتاب �لعقل �أوًل )Head First(، وهو �لكتاب 
�لأكرث رو�جًا، ويرتكز على �أحدث بحث �أُجري على �ملخ و�جل�سد، وهذ� 
�لبحث قد ك�سف �أّن لدى �لإن�سان �أكرث من حا�سل ذكاء و�حد، و�أن لكل 

�سخ�س �أكرث من ع�سرة �أنو�ع للذكاء.
تويف يف 17 اإبريل 2019 عن عمر ناهز 77 عاماً.

موؤلفاته يف مكتبة املركز:
موؤلفاته باللغة الإجنليزية:

.Make the most of your mind .1
To kill a mockingbird .2 )موؤلف م�سارك(.
.The power of spiritual intelligence .3

.Speed reading .4
.Brilliant memory .5

موؤلفاته املرتجمة اإىل العربية : 
6. ��ستخدم عقلك.

7. ��ستخدم ذ�كرتك.
.)The mind map book( 8. كتاب خريطة �لعقل

.)Master your memory( 9. حتكم بذ�كرتك
10. قوة �لذكاء �لروحي: ع�سر طرق لتحقيق �أق�سى ��ستفادة من ذكائك 

 .)The power of spiritual intelligence( لروحي�
11. قوة �لذكاء �لإبد�عي: ع�سر طرق لتحقق �أق�سى ��ستفادة من ذكائك 

.)The power of creative intellingence( لإبد�عي�
12. �لعقل �أوًل: ع�سر طرق لتحقيق �أق�سى ��ستفادة من قدر�تك �لطبيعية 

.)Headfirst : 10 ways to top in to your natural genius(
13. �لعقل �لقوي: كيف ت�سبح لئقًا بدنيًّا وذهنيًّا: مبادئ قوية لتطوير 

.)Head strong(لعالقة �لتي تربط �لعقل باجل�سد�
.)The speed reading book( 14. كتاب �لقر�ءة �ل�سريعة

من  ��ستفادة  �أق�سى  لتحقيق  ط��رق  ع�سر  �لكالمي:  �ل��ذك��اء  ق��وة   .15
.)The power of verbal intelligence( عبقريتك �لإبد�عية

.)Brain sell( 16. فن �لبيع مبز�ج
�لتي �ستغري وجه  �لتفكري �خلارقة  �أد�ة  17. كيف تر�سم خريطة �لعقل: 

.)How to mind map( حياتك

توين بوز�ن

 بشير السباعي
�شنــة 1944م يف  ال�شباعــي  ُولــد ب�شــري 
حمافظــة ال�شرقيــة مب�شــر، وهــو �شاعــر 
الرو�شيــة  عــن  نقــل  ومرتجــم،  ومــوؤرخ 
والإجنليزية والفرن�شية نحو �شبعني عماًل 
ــا، وح�شــل علــى عــدد من  ــا وفكرًيّ اإبداعًيّ
اجلوائــز املحلية والإقليميــة، وهو حا�شل 
علــى درجــة اللي�شان�س مــن كليــة الآداب، 

جامعة القاهرة، ق�شم الدرا�شات الفل�شفية والنف�شية عام 1966م.
تويف يف 21 اإبريل 2019م.

موؤلفاته يف مكتبة املركز:
الكتب التي ترجمها:

1. �زدهار و�نهيار حا�سرة م�سرية: قو�س، تاأليف جان كلود جار�سان.
2. ��ستعمار م�سر، تاأليف تيموثي ميت�سل.

3. �فتح �أبو�ب �لليل : �سعر، تاأليف جوي�س من�سور.
تاأليف  �لتاريخ،  يف  �لإمرب�طورية  �مل�ساألة  و�أعد�وؤها:  �لإمرب�طورية   .4

هرني لورن�س.
5. �حلملة �لفرن�سية يف م�سر: بونابرت و�لإ�سالم، تاأليف هرني لورن�س 

و�آخرين.
6. �لدميوقر�طية و�لدولة يف �لعامل �لعربي، تاأليف تيموثي ميت�سل.

و�لنظام  �لإ�سالمي  و�لعامل  �مل�سيحية  �جلماعة  �ل�سليبي:  �ل�سالم   .7
�ل�سيا�سي �لغربي، تاأليف توما�س ما�ستناك.

�لإ�سر�ئيلية،   – �لعربية  �ملرويات  حرب  �لنازية:  و�ملحرقة  �لعرب   .8
تاأليف جلبري �لأ�سقر.

9. �لفكر �لجتماعي و�ل�سيا�سي �حلديث: )يف لبنان- �سوريا- م�سر(، 
تاأليف ز. �أ. ليفني، مرتجم عن �لرو�سية.

10. �لكاتب و�ل�سلطة، تاأليف عبد �هلل �ل�سيخ مو�سى، مرتجم عن �لفرن�سية.
تاأليف  و�لرتكي،  �لعربي  �لإ�سالمي  �لتاريخ  يف  و�ليهود  �مل�سيحيون   .11

فيليب فارج، يو�سف كرباج.
12. �ملغامر و�مل�ست�سرق، تاأليف هرني لورن�س.

�لتا�سع  )�لقرن  �ليابان  يف  �مل�سريون  �لرحالة  و�حلد�ثة:  �لهوية   .13
ع�سر- �لقرن �لع�سرون(، تاأليف �آلن رو�سيون.

تاأليف  و�لبو�سنويون،  و�لأتر�ك  �لهنود �حلمر  �لآخر:  وتدمري  �أوربا   .14
توما�س ما�ستناك.

15. �أي �إ�سالم؟، تاأليف جاك بريك.
16. تاريخ �لدولة �لعثمانية، �إ�سر�ف روبري مانرت�ن.

17. جورج حنني: �أعمال خمتارة، �ختيار وترجمة ب�سري �ل�سباعي.
تيموثي  تاأليف  �حلد�ثة،  �سيا�سة،   - �لتكنو  م�سر  �خل��رب�ء:  حكم   .18

ميت�سل.
تاأليف  �لنفط،  ع�سر  يف  �ل�سيا�سية  �ل�سلطة  �لكربون:  دميقر�طية   .19

تيموثي ميت�سل.
20. �ساأم باري�س: ق�سائد نرث، �سارل بودلري.

21. فتح �أمريكا: م�ساألة �لآخر، تاأليف تزفيتان تودوروف.
22. م�ساألة فل�سطني، تاأليف هرني لورن�س.

23. م�سر يف �خلطاب �لأمريكي، تاأليف تيموثي ميت�سل.
24. هوية فرن�سا، تاأليف فرنان برودل.

و�أما �ملوؤلفات فله يف مكتبة �ملركز كتاب و�حد بعنو�ن: مر�يا �لإنتلجنت�سيا.

ب�سري �ل�سباعي
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الدكتور عيسى ُبالطة
ُولــد عي�شــى يو�شــف ُباّلطــة يف القد�ــس �شنــة 
1929م، ودر�ــس البتدائية والثانوية يف مدر�شة 
)دي ل�شــال(، وح�شل علــى بكالوريو�س اآداب يف 
تخ�ش�ــس الدرا�شــات العربيــة والإ�شالميــة مــن 
جامعــة لندن �شنــة 1964م، ثم درجة الدكتوراه 
نف�ــس  مــن  1969م  �شنــة  العربــي  الأدب  يف 
اجلامعــة، وعمل بتدري�س الدرا�شــات العربية يف 
كليــة هارتفــورد الالهوتيــة بوليــة كونيتيكــت 
الأمريكية قبــل اأن ينتقل اإىل جامعة مكغيل يف 
مونرتيــال �شنــة 1975م. عمل ُبالطــة بتدري�س 

الأدب العربــي والفكــر العربــي احلديــث والدرا�شــات القراآنيــة يف معهــد 
مكغيــل للدرا�شــات الإ�شالميــة حتى تقاعــد �شنــة 2004م. ويف 1 �شبتمرب 

2009م ُمنح لقب اأ�شتاذ �شريف. 
�أطروحات  ع�سر  على  مونرتيال  يف  ثم  هارتفورد  يف  عمله  �أثناء  �أ�سرف 

دكتور�ه و38 �أطروحة ماج�ستري. 
�أركن�سا�س  بجائزة  فاز مرتني  وقد  �لعربي،  �لأدب  �أبرز مرتجمي  ويعد من 

للرتجمة �لعربية، كما كان حمررً� م�ساهمًا يف جملة بانيبال �للندنية.
تويف يف 1 مايو2019م. 

من موؤلفاته :
عائد �إىل �لقد�س )رو�ية(. د�ر �لطليعة، و�لحتاد، 1998م.

نظر�ت نقدية على �لأدب �لعربي �حلديث ، در��سة ن�سرت يف و��سنطن �سنة 
1980م. 

�لجتاهات و�لق�سايا يف �لفكر �لعربي �ملعا�سر، در��سة ن�سرت �سنة 1990م. 
�سنة  ن�سرت  جرب�،  �إبر�هيم  جرب�  �أدب  يف  در��سات  �حلد�ثة:  على  نافذة 

2002م. 
"جنتلمان متقاعد" ن�سرت  بالإنكليزية  �لتي �سدرت  �لق�س�سية  جمموعته 

�سنة 2003م.
كما �سارك ُباّلطة يف �لعديد من �لكتب �جلماعية، من بينها :

�لتقاليد و�حلد�ثة يف �لأدب �لعربي، )1997م(.
اأعماله يف الرجمة:

�أمني )من�سور�ت ليدن،  "حياتي" لأحمد  �أ�سدر ترجمته �لإنكليزية لكتاب 
�سر�بي،  وه�سام  ج��رب�،  �إبر�هيم  جرب�  من  لكلٍّ  �أعماًل  ترجم  ثم  1978م(، 

و�إميلي ن�سر �هلل، وحممد بر�دة، وغادة �ل�سمان، وحممود �سقري، وغريهم.
وقر�بة  �أدب��ي��ة  در����س��ة  �لثمانني  يفوق  م��ا  ُب��اّلط��ة  ن�سر  كتبه  جانب  و�إىل 
ككاتب  �سارك  كما  �لر�سينة،  �ملجالت  يف  �لكتب  مر�جعات  من  �لثالثمائة 
�لع�سرين،  �لقرن  يف  �لعاملي  �لأدب  مو�سوعة  مثل  �أدبية  مو�سوعات  يف  وحمرر 
�لعربي،  �لأدب  ومو�سوعة  �حلديث،  �لإ�سالمي  للعامل  �أك�سفورد  ومو�سوعة 

ومو�سوعة �لفل�سطينيني، وغريها.
موؤلفاته يف مكتبة املركز:

د�ر  ب��ريوت،  يف  ن�سر  �حلديث،  �لعربي  �ل�سعر  يف  ومعاملها  �لرومنطيقية   .1
�لثقافة، �سنة 1960م.

يو�سف بالطة،  ترجمة عي�سى  ؛  تند�ل  يورك  وليام  تاأليف  �ستيفنز،  و�ل�س   .2
�لأدب  �أعالم  �سل�سلة  �سنة 1962م، �سمن  �لأهلية،  �ملكتبة  ن�سر يف بريوت، 

�لأمريكي.
3. �أديث و�رتون، تاأليف لوي�س �أوكنكلو�س ؛ ترجمة عي�سى يو�سف بالطة، ن�سر يف 

بريوت، �ملكتبة �لأهلية، �سنة 1962م.
4. بدر �ساكر �ل�سياب: حياته و�سعره، ن�سر يف بريوت، د�ر �لنهار للن�سر، �سنة 

1971م. و�أ�سله ر�سالة جامعية )دكتور�ه(- من جامعة لندن.
Modern Arab poets( .5 1950-1975( �سعر�ء عرب معا�سرون 1950-

1975م، ن�سر يف لندن، د�ر هينمان، �سنة 1976م.
غارنت  ريدنغ،  يف  ن�سر  �لفريد،  �لعقد   )The unique necklace(  .6

للن�سر، �سنة 2006م.
7. �إعجاز �لقر�آن �لكرمي عرب �لتاريخ : خمتار�ت، ن�سر يف بريوت �سنة 2006م.

الفيلسوف والمفكر طيب تيزيني
ولــد الطيــب تيزينــي يف حم�ــس عــام 1934م، 
وتلقــى علومــه فيهــا، ثــم غــادر اإىل تركيا بعــد اأن 
اأنهــى درا�شته الأولية، ومنها اإىل بريطانيا، ثم اإىل 
اأملانيــا، حيث اأنهــى درا�شته للفل�شـفــة فيها، وح�شل 
علــى �شهادة الدكتوراه يف الفل�شفة عام 1967م، ثم 
ح�شل اأي�شًا على الدكتوراه يف العلوم الفل�شفية عام 
1973م. ثــم عمــل يف التدري�ــس يف جامعــة دم�شق 

و�شغل وظيفة اأ�شتاذ يف الفل�شفة حتى وفاته.
يف  )متهيد  بعنو�ن  1972م  عام  �لأملانية  باللغة  له  كتاب  �أول  �سدر 
�لفل�سفة �لعربية �لو�سيطة(، وقد كان هذ� �لكتاب �أطروحته يف �لدكتور�ه، 
وجرى �ختياره و�حدً� من مائة فيل�سوف يف �لعامل للقرن �لع�سرين عام 

1998م، من قبل موؤ�س�سة  Concordia �لفل�سفية �لأملانية �لفرن�سية.
تويف يف 18 مايو2019م.

موؤلفاته يف مكتبة املركز:
�لعامل  و�لثقافة يف  �لثورة  1. حول م�سكالت 

�لثالث.
2. م�سروع روؤية جديدة �إىل �لفكر �لعربي يف 

�لع�سر �لو�سيط.
3. روجيه غارودي بعد �ل�سمت.

4. من �لرت�ث �إىل �لثورة. 
5. �لفكر �لعربي يف بو�كريه و�آفاقه �لأوىل.

6. من يهوه �إىل �هلل.
�ل�سرق  يف  �لفل�سفي  �لفكر  يف  در����س��ات   .7

�لقدمي.
8. يف �ل�سجال �لفكري �لر�هن: حول بع�س ق�سايا �لرت�ث �لعربي: منهجًا 

وتطبيًقا.
9. ف�سول يف �لفكر �ل�سيا�سي �لعربي.

10. مقدمات �أولية يف �لإ�سالم �ملحمدي �لباكر : ن�ساأة وتاأ�سي�سًا.
11. �إ�سكالية �لأ�سالة و�ملعا�سرة يف �لوطن �لعربي، )ت�سجيل فيديو(.

12. �لن�س �لقر�آين �أمام �إ�سكالية �لبنية و�لقر�ءة.
13. �لإ�سالم و�لع�سر: حتديات و�آفاق.

14. �آفاق فل�سفة عربية معا�سرة.
15. �لو�قع �لعربي وحتديات �لألفية �لثالثة.

16. من �لالهوت �إىل �لفل�سفة �لعربية �حلديثة.
17. �لو�سطية: �أبعاد يف �لرت�ث و�ملعا�سرة.

18. �لأ�سولية بني �لظالمية و�لتنوير ولو�حق �أخرى متممة.
19. �لتحديات �لتي تو�جه �لثقافة �لعربية يف �ملرحلة �لقادمة، )ت�سجيل 

فيديو(. 
�إىل عدد من  ويف �ملركز عدد من �لكتب �لتي حتمل توقيعه و�إه��د�ءه 
�ل�سخ�سيات مثل �ساكر �لفحام، وحافظ �جلمايل، ونبيه عاقل، وحممد 

بديع �لك�سم، وعادل �لعو�.
كما ي�سم املركز عدداً من الر�سائل اجلامعية التي اأ�سرف عليها، وهي:

1. من �لوعي �لأ�سطوري �إىل بد�يات �لتفكري �لفل�سفي �لنظري: )بالد ما 
بني �لنهرين حتديدً�(.

�لعربي  �لفكر  يف  �لإ�سالمية  �لجت��اه��ات  بع�س  يف  نقدية  در����س��ة   .2
�ملعا�سر.

3. مفهوم �لأيديولوجية يف �لفكر �لعربي �حلديث و�ملعا�سر.
4. نظرية �لأفكار �لفطرية يف �ملذهب �لعقلي، و�لنقد �لتجريبي لها عند 

جون لوك.
5. در��سة يف �لأيديولوجيا �ل�سهيونية.

6. مفهوم �حلرية لدى �بن ر�سد.
7. فكر زكي جنيب حممود �لفل�سفي.

8. �مل�سكلة �لكالمية من موقع �لإ�سالح �لديني يف �لفكر �لعربي �حلديث 
و�ملعا�سر: منوذج حممد عبده.

9. مفهوم �لغائية �لإن�سانية لدى �بن ر�سد.
10. �إ�سكالية �لفل�سفة �لعربية �لو�سيطة يف �لفكر �لعربي �ملعا�سر: منوذجا 

على �سامي �لن�سار )�إ�سالمي(، حممد عابد �جلابري )علماين(.

عي�سى بالطة
طيب تيزيني

�إهد�ء طيب تيزيني �إىل 
�لدكتور �ساكر �لفحام
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تاأليف: الدكتور عبد الرازق عبد احلميد حويزي.
الطبعة الأوىل 1440هـ / 2019م.

عدد ال�شفحات: 663 �شفحة.
�أ�سل �لكتاب ر�سالة جامعية نال بها �ملوؤلف درجة �لدكتور�ه 
من جامعة �لأزهر �سنة 1998م، و�أ�سرف عليها �لدكتور حممود 

علي �ل�سّمان.
يف  ل�سيوعه  لكتابه  مو�سوعًا  �ل�سكوى  �سعر  �ملوؤلف  �ختار 
�لناحية  و�أهميته من  �لدر��سات حوله،  �ل�سعري، وقلة  �لديو�ن 
عن  �لك�سف  يف  ودوره  و�لقت�سادية،  و�لجتماعية  �ل�سيا�سية 

عاد�ت �لنا�س و�أخالقهم، وغري ذلك من �لأ�سباب.
)حمتوى  عنو�ن  حتت  �لكتاب  من  �لأول  �لباب  جاء  وقد 
�ل�سكوى،  �مل�سمون: در��سة حتليلية نقدية(، تناول فيه مفهوم 
و�ل�سكوى  �لذ�تية،  و�ل�سكوى  �لجتماعية،  و�ل�سكوى  وجذورها، 

من �لطبيعة.
وجاء �لباب �لثاين حتت عنو�ن )�مل�سمون يف �سعر �ل�سكوى: 
در��سة حتليلية نقدية(، تناول فيه �ملعاين بني كل من �لو�سوح 
و�لغمو�س، و�لتنا�سق و�لتناق�س، و�لطر�فة و�لتد�ول، و�ل�سرف 

و�لتِّ�ساع، كما تناول �لعاطفة ونوعها و�سماتها.
�ل�سكوى:  �سعر  يف  )�ل�سكل  عنو�ن  حتت  �لثالث جاء  و�لباب 
و�للفظية،  و�ل�سمات  �للغة  فيه  تناول  ونقدية(،  در��سة حتليلية 
و�لت�سوير �ل�سعري، و�لبناء �لهيكلي ل�سعر �ل�سكوى، و�ملو�سيقى 

يف �سعر �ل�سكوى.
�ل�سكوى  �سعر  �أن  �لدر��سة  �ملوؤلف من خالل هذه  �أثبت  وقد 
�نطوى  �سعري  غر�س  �لهجريني  و�لر�بع  �لثالث  �لقرنني  يف 
�ل�سعر�ء  و�أن  �لإمتاع،  و�أمار�ت  �لإبد�ع،  �سو�هد  على كثري من 
�نتهجو� طرقًا خمتلفة يف توجيه �ل�سكوى ورفعها، و�أن �ل�سكوى 

كانت �سائعة يف �لع�سر �لعبا�سي ب�سبب عو�مل عديدة.

كما دلت �ل�سكوى �لجتماعية على �أن معظم �سعر�ء �لقرنني 
فلقد  �لنا�س،  عن  مبناأى  ليكونو�  �لعاجية  �لأبر�ج  ي�سكنو�  مل 
يف  و�نخرطو�  �لبوؤ�س،  وميادين  �ملجتمع،  �ساحات  �إىل  هبطو� 

�لنا�س.
وهناك �لكثري من �لنتائج �ملهمة �لتي تو�سلت �إليها �لدر��سة 
�لتي جتعل من هذ� �لكتاب �إ�سافة جديدة �إىل �ملكتبة �لعربية، 
جو�نب  بع�س  ي�ستجلي  �لعربي،  �ل�سعر  در��سة  يف  و�إ�سهامًا 

�حلياة يف �ستى نو�حيها.

شعر الشكوى
في القرنين الثالث والرابع الهجريين

دراسة تحليلية نقدية في المضمون والشكل

�سعر �ل�سكوى
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"ال�شكوى من النحالل اخللقي وال�شلوكي يف املجتمع:
... 8 - �سيطرة �جلهل: ... و�سكا �بن �ملعتز )ت296ه�( من 
�لنزق يف نفو�سهم،  ��ستحكم �جلهل فيهم، وتغلغل  قومه، فقد 
�حلق،  به  لُيذهبو�  بالباطل  جد�لهم  رياح  ��ستد�د  �إىل  ى  و�أدَّ
�ل�ساعر كذلك  �م  وتاألَّ �ل�سديد،  �لر�أي  ف�سحبت بع�س م�سابيح 
َفه يف �أذهان �لنا�س حتى �أف�سى بهم �إىل حتكيم  من توغل �ل�سَّ
�ملظهر و�لأخذ به، و�لإعر��س عن �جلوهر و�حلطِّ من قيمته، 

قال �بن �ملعتز:
اأن������ف�������������ضٌ ق���������ْد اأُودع��������������������ْت �������س������وراً

����س���اين اأْم�������ره�������ا غ�������ُر  �����س����اأن����ه����ا يف 

نبذة من الكتاب
����س�������م�����������ع�������وا اإذا  ع�����������ل�����ٌم  ول�����������ه�����م 

امل�����ع�����اين دون  ال��������ق��������وِل  ب�������ح�������روف 

و�أبو بكر �خلو�رزمي )ت383ه�( �أحد �ل�سعر�ء �لذين �أحدق 
�سدورهم  ت  و�كتظَّ باحلزن،  حيو�تهم  و�متالأت  �لياأ�س،  بهم 
ملا  �سادقة  �سورة  لنا  ير�سمون  ر�حو�  َثمَّ  ومن  و�لغم؛  بالهم 
قال  وعبث،  وفو�سى  وظلم  بخ�ٍس  من  زمنهم  يف  ميوج  كان 

�خلو�رزمي:
�����َد م��ن  ول����ق����د ع����ه����دُت ال���ع���ل���م اأَْك�����������سَ

ب�����ه�����ت�����ان ف��������رع��������وٍن ل���������دى م���و����س���ى

نبذة عن املوؤلف:
ح�سل  �لعربية.  م�سر  جمهورية  يف  �لغربية  حمافظة  من  حويزي  احلميد  عبد  الرازق  عبد  الدكتور  الأ�شتاذ 
�لأدب  يف  �ملاج�ستري  على  ح�سل  ثم   �لأزهر،  جامعة  �لعربية،  �للغة  كلية  من  )�للي�سان�س(  �لعالية  �لإجازة،  �سهادة  على 
�لقدمي ونقده بتقدير ممتاز من �لكلية ذ�تها، ثم  ح�سل على �لعاملية )�لدكتور�ه( من �لكلية ذ�تها، يف �لأدب �لقدمي ونقده 
مبرتبة �ل�سرف �لأوىل مع �لتو�سية بطبع �لر�سالة على نفقة �جلامعة وتد�ولها مع �جلامعات �لأخرى و�ملر�كز �لثقافية يف 

�جلمهورية.
در�س يف كلية �للغة �لعربية بجامعة �لأزهر، ويف كلية �لآد�ب بجامعة �لطائف باململكة �لعربية �ل�سعودية.

جتاوزت موؤلفاته 35 كتابًا، منها:
1 - �أن�س �لأرو�ح بعر�س �لأفر�ح، لعبد �لرحيم �لعبا�سي )ت 963ه�(، �لنادي �لأدبي، �أبها، د�ر �لنت�سار �لعربي، بريوت، ط1، 

2016م.
2 - ديو�ن جعفر بن �سم�س �خلالفة : جمع وحتقيق ودر��سة، مركز حمد �جلا�سر �لثقايف ، �لريا�س ط1، 1431 ه�،2010م.

3 - در �لنظم ونظم �لدر، خمتار�ت �بن �سم�س �خلالفة من ديو�ن �سعره، در��سة وحتقيق على ن�سخة فريدة حتتوي على )5( 
�آلف بيت تقريبًا، �لنادي �لأدبي باملدينة �ملنورة، 2017م.

وله �أكرث من مائة بحث من�سور يف جمالت علمية حمكمة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، و�ململكة �لأردنية �لها�سمية، وجمهورية   
م�سر �لعربية، و�جلمهورية �لعر�قية، ولبنان، ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وغريها.

و�سارك يف �لعديد من �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت، و�أ�سرف على عدد من ر�سائل �ملاج�ستري و�لدكتور�ه يف جامعتي �لأزهر و�لطائف   
و�سارك يف مناق�سة عدد �آخر يف جامعات �أخرى. وهو حا�سل على جائزة �لباحث �ملميز يف جامعة �لطائف، وجائزة �لن�سر 

�لعلمي يف جامعة �لطائف �أي�سًا.
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تاأليف: اأحمد بن حممد الآقح�شاري.
حققه وعلق عليه اأ.د. مقتدر حمدان عبد املجيد.

الطبعة الأوىل 1440هـ / 2019م.
�شل�شلة اآفاق الثقافة والرتاث، الكتاب رقم )11(.

عدد ال�شفحات: 180 �شفحة.
بد�أ �ملحقق �لكتاب بق�سم �لدر��سة، حيث تطرق يف �لف�سل 
�لأول منها �إىل �ل�سرية �لذ�تية و�لعلمية لل�سيخ �أحمد بن حممد 
�لآْقِح�ساري، فذكر ��سمه، وولدته ون�ساأته، و�سفاته و�أخالقه، 
�نتقل  ثم  فيه.  �لعلماء  و�أقو�ل  �لعلمية  ومكانته  وموؤلفاته، 
�عتمدها  �لتي  و�لن�سخ  �لر�سالة  و�أهمية  للحديث عن مو�سوع 

يف �لتحقيق.
واملوؤلف هو اأحمد بن حممد االآقِح�ساري، ويعرف باأحمد 
�لرومي و�أحمد �أفندي، �لقرب�سي �لأ�سل، �لآقح�ساري �لد�ر، 
بدم�سق  ع�سره  علماء  على  قر�أ  تقيًّا،  عاملًا  كان  �حلنفي. 
و�لق�سطنطينية، و�سكن بلدة �آق ح�سار �لتي تقع قرب مدينة 

�لأنا�سول. تويف �سنة 1041ه�. وله �أكرث من ع�سرين موؤَلَّفًا.
ويف �لف�سل �لثاين من �لدر��سة تناول و�قع �لأر�سي �لزر�عية 
من �ملنظور �لإ�سالمي، فذكر �أنو�ع �لأر��سي �لزر�عية يف �لدولة 
�لإ�سالمية، و�لقطائع يف �ملنظور �لإ�سالمي وهي �لأر��سي �لتي 
بها.  وينتفع  ليعمرها  �لأ�سخا�س  من  ل�سخ�س  �لإمام  مينحها 

وتناول �أي�سًا مفهوم �إحياء �لأر��سي �ملو�ت.
الن�س املحقق:

بالأر��سي �خلر�جية  تتعلق  م�سائل كثرية  موؤلفه  فيه  فتناول 
وبيت  فيها،  يجب  ما  ومقد�ر  و�سر�ئها،  وملكيتها،  و�لع�سرية، 
�ملال و�أنو�عه وو�جب �لإمام فيها. وتناول �آر�ء �لفقهاء مثل �بن 
�لأر��سي،  م�سائل  يف  و�ل�سيوطي  و�لزيلعي  جنيم  و�بن  �لهمام 

حيث يبني �ملوؤلف ر�أيه يف مقابل تلك �لآر�ء.
ويندرج �لكتاب يف جمال �لقت�ساد �لإ�سالمي مع ميل كبري 
�آر�ء  �إغفال  دون  من  �لأمر  هذ�  يف  �حلنفية  ر�أي  �إظهار  �إىل 
�أن �لأر��سي  �إىل  �لر�سالة  �أول  �ملذ�هب �لأخرى. فهو ينبه يف 

�سروطه  نوع  لكل  يحدد  َثم  ومن  وخر�جية،  ع�سرية  نوعان: 
و�أحكامه، و�أي �أر�س تكون ع�سرية و�أيها تكون خر�جية.

ثم يبد�أ يف حتديد �أنو�ع �لزروع و�لأ�سجار �ملثمرة �لتي يتم 
خر�جية،  �أم  ع�سرية  �أكانت  �سو�ء  �لأر�س  تلك  يف  زر�عتها 
من  نوع  كل  على  مالية  تبعات  من  م�ستثمرها  على  يجب  وما 

�ملحا�سيل �لتي ُتزرع ويبلغ �إنتاجه �لن�ساب.

وخر�ج  )�مل�ساحة(،  �لوظيفة  خر�ج  �خلر�ج،  نوعي  ويذكر 
�ملقا�سمة، وطريقة حت�سيل ما يرتتب على كل نوع منهما، وعلى 
�لدولة.  مع  به  يتعامل  �لذي  �خلر�ج  نوع  يطبق  �لذي  �ملز�رع 
�إىل �لإجر�ء �لذي �تخذه �خلليفة عمر بن �خلطاب  ويتطرق 
ر�سي �هلل عنه يف �أر��سي �سو�د �لعر�ق، ومقادير �خلر�ج �لتي 

فر�سها على كل نوع من حما�سيل �لأر��سي �لزر�عية.

بيان أحكام األراضي

بيان �أحكام �لأر��سي
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وحدد �أن مقد�ر �خلر�ج يجب �أن ل يزيد يف جميع �لأحو�ل 
عن �لن�سف مما تخرجه �لأر�س يف حالة تطبيق نظام خر�ج 
"لأن  بالقول:  �لن�سف  حتديد  يف  �ل�سبب  وعلل  �ملقا�سمة، 
�أو  جو�ز  عمليات  عن  يغفل  ومل  �لإن�ساف".  عني  �لتن�سيف 
عدم جو�ز بيع و�سر�ء �لأر��سي �خلر�جية، و�إذ� مت �لبيع �أكرث 

من مرة خالل �سنة و�حدة فعلى من يكون �خلر�ج؟
نبذة من الكتاب:

"بيت �ملال على ما ذكر يف �لبز�زية وغريها �أربعة �أنو�ع: �لأول 
�مل�سارف  �إىل  في�سرف  كالع�سر،  معناها  يف  وما  �ل�سدقات 

�لتي ذكرت يف قوله تعاىل: "�إمنا �ل�سدقات..."، وهم ثمانية 
�أ�سناف لكن �سقطت منهم موؤلفة �لقلوب وبقي �سبعة �أ�سناف؛ 
و�ملدينون،  و�ملكاتبون،  و�لعاملون،  و�مل�ساكني،  �لفقر�ء،  وهم: 
�لغنائم،  خم�س  و�لثاين:  �ل�سبيل.  و�أبناء  �لغز�ة،  ومنقطعو 
و�ملعادن و�لركاز. في�سرف �إىل �مل�سارف �لتي ذكرت يف قوله 
.." �لآية، وهم �ستة  �أن ما غنمتم من �سيء  "و�علمو�  تعاىل: 
�لر�سول �سلى �هلل  �أ�سناف. لكن ذكره تعاىل للتربك، و�سهم 
عليه و�سلم وذي �لقربى �ساقط، فيبقى ثالثة �أ�سناف، وهم: 
�ليتامي، و�مل�ساكني، و�أبناء �ل�سبيل. �إل �أن فقر�ء ذوي �لقربى 

يدخلون فيهم وُيقدمون عليهم دون �أغنيائهم ...".

�ملجيد،  عبد  حمد�ن  مقتدر  �لدكتور  �لأ�ستاذ 
على  حا�سل  �لإ�سالمي،  �لقت�ساد  تاريخ  يف  خمت�س 
�لآد�ب  كلية  من  �متياز  بتقدير  و�لدكتور�ه  �ملاج�ستري 
ق�سم  يف  �لتدري�س  هيئة  يف  ع�سو  وهو  بغد�د.  جامعة 
�لتاريخ بكلية �لرتبية - �بن ر�سد، وع�سو فعال يف عدد 

من �للجان يف �جلامعة.
�أ�سرف على �لعديد من ر�سائل �ملاج�ستري و�لدكتور�ه.
حمكمة  علمية  جمالت  يف  من�سورة  �أبحاث  وله 

عر�قية وعربية كثرية، منها:
�لأنو�ر  م�سارق  كتاب  يف  �لقت�سادية  �مل�سطلحات   .1

للقا�سي عيا�س.
2. �ملحافظة على �ملال وتنميته يف �لقت�ساد �لإ�سالمي.

3. نظرة �بن �أبي �لدنيا �إىل �لك�سب وم�سادره.
4. �جلو�نب �لقت�سادية و�ملالية يف كتاب �أح�سن �لتقا�سيم 

يف معرفة �لأقاليم للمقد�سي.
5. �ملكا�سب يف �لفكر �لقت�سادي �لإ�سالمي.
6. �آر�ء تاج �لدين �لفركاح يف �أمو�ل �لغنائم.

�لع�سور  يف  �لعر�ق  يف  �حلرير  ن�سيج  وت�سويق  �إنتاج   .7
�لإ�سالمية.

8. ت�سكيالت �جلي�س �ل�سا�ساين.
9. �لقطائع يف �ملفهوم �لإ�سالمي.

10. �أر��سي �لقطائع و�أثرها على �لو�قع �لزر�عي.

11. كتاب �إ�سالح �ملال لبن �أبي �لدنيا: �ملنهج و�لأهد�ف.
�لر�سول )�سلى �هلل  �مل�ست�سرقني من �سخ�سية  12. موقف 

عليه و�سلم(: �مل�ست�سرق غو�ستاف لوبون �أمنوذجًا.
13. �آر�ء �لَعَزيف يف وحد�ت �لكيل �لإ�سالمية.

14. �لك�سب: مقا�سده و�أثره يف تنمية �ملجتمع.
لكتابة  م�سدرً�  �لدنيا  �أبي  لبن  �ملال  �إ�سالح  كتاب   .15

�لتاريخ �لقت�سادي �لإ�سالمي.
الكتب املوؤلفة :

�لأندل�س. )جاهز  �لزر�عية يف  �لأر��سي  ملكية   : كتاب   .1
للطبع(

�ل�سافعي  لالإمام  �لأم  كتاب  يف  �ملالية  �لآر�ء   : كتاب   .2
)جاهز للطبع(.

3. ��ستثمار �ملال يف �لفكر �لقت�سادي �لإ�سالمي. )جاهز 
للطبع (.

املخطوطات املحققة :
لل�سيخ  و�ملثقال  �لدرهم  حترير   : خمطوطة  حتقيق   .1

م�سطفى �لذهبي. )جاهز للطبع(
�لغنائم.  عن  �لنووي  �لإمام  جو�ب   : خمطوطة  حتقيق   .2

)جاهز للطبع(
�لتهانوي  للعالمة  �لأر��سي  �أحكام   : خمطوطة  حتقيق   .3

)جاهز للطبع(.
ز�ده  ل�ساجقلي  �لأر��سي �خلر�جية   : 4. حتقيق خمطوطة 

)جاهز للطبع(.

نبذة عن املحقق
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التعليم في العصر العباسي األول

)132 – 232 هـ / 749 – 847 م(

تاأليف: اآلء خالد اإبراهيم العزاوي.
الطبعة الأوىل 1440هـ / 2019م.

عدد ال�شفحات: 343 �شفحة.

املاج�ستر  درج��ة  املوؤلفة  بها  نالت  علمية  ر�سالة  الكتاب  اأ�سل 
من جامعة ال�سارقة، ق�سم التاريخ واحل�سارة االإ�سالمية يف كلية 

االآداب والعلوم االإن�سانية واالجتماعية.
على  مقدمتها-  يف  املوؤلفة  تقول  كما   - ال�سوء  الكتاب  ي�سلط 
اأغ��ل��ب  رك���زت  ح��ي��ث  االأول؛  العبا�سي  الع�سر  يف  التعليم  ج��ان��ب 
الدرا�سات على الع�سر العبا�سي الثاين. ويقت�سر على التعليم يف 
امل�سرق االإ�سالمي: ال�سام، والعراق، واحلجاز، وم�سر، يف الفرة 
من �سنة 132 اإىل 232ه�. وقد عرفت املوؤلفة باأهم امل�سادر العربية 
الر�سل وامللوك للطربي،  تاريخ  ا�ستفادت منها، مثل: كتاب  التي 
البغدادي،  للخطيب  بغداد  وتاريخ  قتيبة،  البن  االأخبار  وعيون 
وت��اري��خ  �سحنون،  الب��ن  املعلمني  واآداب  لالأ�سفهاين،  واالأغ����اين 

دم�سق البن ع�ساكر، وكتاب الوزراء والُكتاب للجه�سياري.
ج����اء ال��ت��م��ه��ي��د ب��ل��م��ح��ة ح����ول ال��ت��ع��ل��ي��م يف ال��ع�����س��ر االأم������وي، 
والتعليم،  العبا�سيني  اخللفاء  الكتاب  من  االأول  الف�سل  وتناول 
الأبنائها،  العبا�سية  االأ���س��رة  وتعليم  والتعلم،  للعلم  وت�سجيعهم 

وجمال�ض اخللفاء واإ�سهاماتها يف ن�سر العلم.
على  املُِعينة  )الو�سائل  بعنوان  كان  ال��ذي  الثاين  الف�سل  واأم��ا 
يف  امل�ستخدمة  الكتابة  اأدوات  ع��ن  احل��دي��ث  فيه  ف��ج��اء  التعلم(، 
املعرفة  ن�سر  يف  ال����ورق  �سناعة  واأث����ر  االأول،  العبا�سي  الع�سر 

و�سناعة الِكَتاب، واأ�سهر املكتبات يف الع�سر العبا�سي االأول.
العبا�سيني(،  عند  التعليم  )ُنُظم  بعنوان  جاء  الثالث  والف�سل 
وو�سائل  وط��رق  املهنية،  وم�ستوياتهم  املعلمني  فئات  ذك��ر  وفيه 

واأماكن التدري�ض، واالإجازات العلمية.
الع�سر  يف  التعليم  )خم��رج��ات  عنوانه  ال��ذي  ال��راب��ع  والف�سل 
العلمية  ال��رح��ل��ة  ع���ن  امل��وؤل��ف��ة  ف��ي��ه  حت��دث��ت  االأول(،  ال��ع��ب��ا���س��ي 
وازده��ار  الرجمة،  حركة  وازده���ار  املعرفة،  ن�سر  يف  واإ�سهاماتها 

العلوم النقلية والعقلية.

نبذة من الكتاب:
اأن  نالحظ  اخللفاء  اأب��ن��اء  ب��ي  م��وؤدِّ �ِسَر  تاأمل  خ��الل  "ومن 
من  كانوا  ه��وؤالء  جميع  اأن  منها  بينهم،  م�سركة  رواب��ط  هناك 
العلماء الذين اعرفت لهم االأمة بالتقدم يف فروع املعرفة التي 
تخ�س�سوا فيها، كما ُعرفوا برفيع االأخالق، والثقافة املو�سوعية 

والتوا�سع. كما يالحظ اأن ق�سماً من هوؤالء كان من موؤدبي خلفاء 
بني اأمية، اأي اأن ال�سراعات ال�سيا�سية مل تتدخل يف العلم، وظل 
تغر  ع��ن  النظر  بغ�ض  ال�سامية  بر�ساالتهم  ي��ق��وم��ون  العلماء 

الدول.
العبا�سي  ال��ب��الط  يف  العلماء  بع�ض  اأ���س��م��اء  ا�ستعرا�ض  ول��ع��ل 
اإىل جانب علماء االأم�سار الذين �ساهموا يف تربية اأبناء اخللفاء 
يك�سف عما توافر الأبناء اخللفاء من طاقات علمية وتربوية عزَّ 
نظرها، فعلى �سبيل املثال من هوؤالء العلماء: االإمام مالك الذي 
اأبو  اإليه هارون الر�سيد بولديه االأمني واملاأمون، والقا�سي  رحل 
والقا�سي  واالأوزاع�����ي،  ال�سيباين،  احل�سن  ب��ن  وحم��م��د  ي��و���س��ف، 
يحيى ب��ن اأك��ث��م، وغ��ره��م مم��ن ت��واف��رت فيهم ���س��روط امل��ربِّ��ني 
املثاليني، وممن تركوا ب�سمات وا�سحة يف م�سرة احلكام والرعية 

على حد �سواء".

�لتعليم يف �لع�سر �لعبا�سي �لأول
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