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10 وفد إدارة المخطوطات والمكتبات بالكويت

المكتبة المثالية
طريقتها  منها  ولكل  العامل،  يف  املكتبات  اأ�صكال  تتنوع 
اخلا�صة يف فتح اأبوابها للقراء، فمنها ما هو موجود على اأر�ص 
الواقع، ومنها ما هو افرتا�صي، ومنها ما هو عام، ومنها ما هو 
خا�ص اأو اأكادميي، ولكل منا ت�صوره اخلا�ص حول ما ميكن اأن 
وخدماتها.  قوانينها،  �صكلها،  حمتوياتها،  املكتبة؛  عليه  تكون 
ويحق لكل منا اأن ير�صم �صورة للمكتبة التي يراها مثالية من 

وجهة نظره.
بني  ي�صع  القراءة  فن  كتابه  يف  مانغويل  األربتو  هو  وها 
ا عن املكتبة املثالية، ولنا اأن نتفق اأو  اأيدي قرائه ت�صورًا خا�صًّ

نختلف معه حول بع�ص التفا�صيل. 
دون  حمتوياتها  تنظم  املثالية  "املكتبة  مانغويل:  يقول 
نعد  مل  مانغويل  يا  ولكننا  كتبها".  على  الت�صنيف  ل�صاقات 
اأولئك الذين باإمكانهم تذكر كل الكتب، واأماكنها ال�صحيحة، 
للجميع.  مفتوحة  عامة  مكتبة  عن  نتحدث  كنا  اإذا  وحتديدًا 
بورقة  فاكتفينا  املكتبة،  ت�صمه  مبا  عالقتنا  ر  ُنطوِّ مل  ولعلنا 
مكتباتنا  يف  يحدث  هذا  اأن  واأظن  الكتاب.  مكان  على  تدلنا 

اخلا�صة التي نعي�صها وناألف مالمح كتبها. 
ويف مو�صع اآخر يقول: "لي�ص للمكتبة املثالية �صاعة حمددة 
تغلق فيها اأبوابها". هذا حلم جميل لأن املكتبة التي نحب هي 
تبعث رائحة  الروح وجدرانها احتواء ودفء وطماأنينة،  مالذ 
اليوم  اتزاننا يف احلياة.  لنا  فيعود  قلوبنا،  ال�صالم يف  الكتب 
ُتقدم املكتبات بوابة افرتا�صية لأن تكون املكتبة مفتوحة دائمًا، 

ولكن ال�صا�صات التي ل متتلك جدرانًا ل متتلك رائحة اأي�صًا.
ويقول: "املكتبة املثالية ت�صمح باخلرب�صة على كتبها". ولكن 
نتفاعل مع  اأن  اأنك تعني  اأدرك  لنا.  لي�ص ملكًا  ال�صفحة  وجه 
الكتب ونحدثها مبا يدور يف اأذهاننا ونحن نقراأ، واأعود اأي�صًا 
اإىل اأننا يف مكتبتنا اخلا�صة رمبا ن�صتطيع ممار�صة �صيء من 

هذه املثالية التي تريدها.
ولقد اأ�صهب مانغويل يف حديثه عن تفا�صيل املكتبة املثالية اإىل 
اأن جاء بهذه العبارة وفيها يقول: "املكتبة املثالية مالأى بالياأ�ص 
من كرثة ما ينبغي قراءته وبالرجاء املتطلع اإىل ما مل ُيقراأ بعد". 
وهذا قلق يعبث باأذهان حمبي الكتب وهم ينظرون اإىل امل�صتقرين 

فوق الرفوف، وهم يحلمون باملواعيد القرائية القادمة.
واأخريًا املكتبة املثالية هي املكتبة التي نحبها.

�شيخة املطريي
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 توثيقًا للعالقات مع المؤسسات الثقافية 
جمعة الماجد يزور مكة والمدينة المنورة

جمل�س العبا�شية باملدينة املنورة:

عبد  جمل�َص  املاجد  جمعة  ح�صر  2019م  �صبتمرب   6 اجلمعة  يوم  يف 
احلميد بن اأحمد عبا�ص، املعروف مبجل�ص العبا�صية، الواقع يف منطقة 
قباء باملدينة املنورة، وهو جمل�ص علمي عمره مائة عام. وح�صره جمع 
وعلماء  طيبة  وجامعة  الإ�صالمية  اجلامعة  يف  والأ�صاتذة  العلماء  من 

املدينة املنورة.
امليمني، ع�صو جمل�ص  يو�صف  �صعادة  املاجد  التقى معايل جمعة  وقد 
علي  بن  واأحمد  الوقفية،  للمكتبات  العزيز  عبد  امللك  جممع  اأمناء 
وزير  مياين،  اهلل  عبد  بن  ها�صم  ود.  قباء،  م�صجد  اإمام  احلذيفي، 
باململكة، ود. عماد بن زهري حافظ، املدير  ال�صابق  التجارة وال�صناعة 

العام لوقف تعظيم الوحيني، وال�صيخ حممد فا�صل ال�صنقيطي.
مكتبة ال�شيد حبيب حممود اأحمد العامة:

يف يوم ال�صبت 7 �صبتمرب 2019م زار جمعة املاجد مكتبة ال�صيد حبيب 
املنورة، وحتتوي  باملدينة  املكتبات  اأهم  اإحدى  العامة، وهي  اأحمد  حممود 

نادر،  خمطوط   500 على 
وتقدم  كتاب،  األف   12 ونحو 
والطالب  للباحثني  خدماتها 
والأطفال، وبها قاعات خا�صة 

باأ�صحاب الهمم.
وقد جتول جمعة املاجد يف 
واطلع  املختلفة  املكتبة  اأروقة 
املتنوعة،  حمتوياتها  على 

جمالت  امل�صوؤولني  مع  وبحث  وتعليمية،  ثقافية  خدمات  من  تقدمه  وما 
العام  النفع  يحقق  بينهما مبا  ما هو م�صرتك  كل  املركز يف  مع  التعاون 
من  جمموعة  الغفور  عبد  �صرور  حممد  ال�صيد  اأهدى  وقد  للباحثني. 

الإ�صدارات القيمة لل�صيد جمعة املاجد.
جمل�س ال�شيد يو�شف بن عبد ال�شتار امليمني:

�صبتمرب   8 الأحد  يوم  يف 
جمعة  معايل  ح�صر  2019م 
يو�صف  �صعادة  جمل�ص  املاجد 
امليمني،  ال�صتار  عبد  ابن 
علماء  من  عدد  مب�صاركة 
وقد  املنورة.  املدينة  واأعيان 
حتدث جمعة املاجد يف املجل�ص 
واجهته  التي  ال�صعوبات  عن 

الكتاب  اإنقاذ  يف  رحلته  خالل 
حول العامل، وتطرق اإىل املعوقات التي �صادفها يف جنوب غرب اإفريقيا 
ينقذ  اأن  ا�صتطاع  حتى  ومثابرته  الأوربية،  الدول  وبع�ص  اآ�صيا،  و�صرق 
الكتب واملخطوطات يف تلك البقاع من املخاطر الكبرية التي تتعر�ص لها.

ثم زار مكتبة امليمني اخلا�صة التي ت�صم عددًا من نوادر املخطوطات 
واملطبوعات املتخ�ص�صة بتاريخ املدينة املنورة وتاريخ امل�صحف ال�صريف.
جمعة املاجد يزور مكتبة اجلامعة الإ�شالمية باملدينة املنورة:

�صبتمرب   8 الأحد  يوم  ويف 
جمعة  معايل  قام  2019م 
مكتبة  اإىل  بزيارة  املاجد 
باملدينة  الإ�صالمية  اجلامعة 
عام  تاأ�ص�صت  التي  املنورة، 
نحو  على  وحتتوي  1٣81هـ، 
150 األف كتاب بني خمطوط 
من  عددًا  وت�صم  ومطبوع، 

اأُوقفت  التي  املكتبات اخلا�صة 
ال�صيد  ومكتبة  الألباين،  الدين  نا�صر  ال�صيخ  مكتبة  مثل  اجلامعة،  على 

عبيد مدين. 

كامل،  د.حممد  املركز  مدير  يرافقه  والرتاث،  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  رئي�س  املاجد،  جمعة  قام 
بجولة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة يف الفرتة من 6 اإىل 16 �شبتمرب 2019م. تهدف اجلولة اإىل توثيق 
للباحثني،  تقدمها  التي  اخلدمات  على  والطالع  واجلامعات،  والعلمية  الثقافية  باملوؤ�ش�شات  العالقات 
وتبادل اخلربات، وبحث �شبل التعاون من اأجل حتقيق الأهداف امل�شرتكة، وقد �شملت الأماكن التي زارها 

ما يلي:

جمل�ص العبا�صية

زيارة اإىل مكتبة ال�صيد حبيب حممود

مكتبة الألباين باجلامعة الإ�صالمية

مكتبة امليمني
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�صالح  بن  اأحمد  الدكتور  املاجد،  جمعة  ال�صيد  ا�صتقبال  يف  وكان 
ال�صبيحي، عميد �صوؤون املكتبات يف اجلامعة، حيث اأطلعه على مقتنيات 
املكتبة واأق�صامها، واملكتبات التي اأوقفت عليها، والتجهيزات التقنية التي 
دت بها املكتبة، وَدور املكتبة وبراجمها يف دعم العملية التعليمية داخل  ُزوِّ

اجلامعة وخارجها. 
ويف نهاية الزيارة اأهدى جمعة املاجد جمموعة من اإ�صدارات املركز 
واإ�صدارات جامعة الو�صل )كلية الدرا�صات �صابقًا( اإىل مكتبة اجلامعة 
اإ�صدارات اجلامعة هدية  الإ�صالمية، كما قدم ال�صبيحي جمموعة من 

اإىل مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث.
جممع امللك عبد العزيز للمكتبات الوقفية باملدينة املنورة:
ويف يوم الأحد 8 �صبتمرب 2019م زار جمعة املاجد جممع امللك عبد 
14٣6هـ،  عام  تاأ�ص�ص  الذي  املنورة،  باملدينة  الوقفية  للمكتبات  العزيز 
واملكتبة  حكمت،  عارف  مكتبة  اأ�صهرها  خا�صة،  مكتبة    ٣5 وي�صم 
ويحتوي  اآغا.  ب�صري  ورباط  العامة،  املنورة  املدينة  ومكتبة  املحمودية، 
كتاب  األف  و100  نادر،  كتاب  األف  و٣0  األف خمطوط،   19 على  املجمع 

مطبوع، و800 قطعة اأثرية.
وكان يف ا�صتقباله د. ح�صن بن عواد ال�صريحي، الأمني العام للمجمع، 
داخله،  جتري  التي  الفنية  والأعمال  املجمع  مقتنيات  علي  اأطلعه  حيث 
والروؤى امل�صتقبلية التطويرية التي و�صعها جمل�ص اأمناء املجمع للمرحلة 
القادمة. ثم تطرقا اإيل احلديث عن جمالت التعاون بني املركز واملجمع 
والتي تهدف اإىل احلفاظ على الرتاث، ون�صره، وتعزيز الوعي به. وعلى 
اإ�صدارات  ال�صيد جمعة املاجد للمجمع عددًا من  اأهدى  الزيارة  هام�ص 

املركز واإ�صدارات جامعة الو�صل.
جامعة طيبة ومكتبتها:

�صبتمرب   9 الثنني  يوم  يف 
2019م زار جمعة املاجد جامعة 
طيبة باملدينة املنورة، حيث كان 
العزيز  عبد  اأ.د  ا�صتقباله  يف 
وقد  اجلامعة،  مدير  ال�صراين، 
اجلامعة  اأن�صطة  على  اأطلعه 
وخططها  التطويرية  وبراجمها 
اجلامعة  مكتبة  ويف  امل�صتقبلية. 

املكتبات،  �صوؤون  عميدة  الأن�صاري،  �صادق  اإميان  د.  ا�صتقباله  يف  كان 
وعلى  ومطبوعات،  خمطوطات  من  املكتبة  حمتويات  على  اأطلعته  حيث 
اأن�صطة املكتبة املختلفة، وجرى خالل الزيارة بحث �صبل التعاون امل�صرتك 
بني املركز واجلامعة، ويف ختام الزيارة قام الطرفان بتبادل الإ�صدارات.
جممع امللك فهد لطباعة امل�شحف ال�شريف باملدينة املنورة:
يف يوم الثنني 9 �صبتمرب 2019م زار معايل جمعة املاجد جممع امللك 
اأ.د  فهد لطباعة امل�صحف ال�صريف باملدينة املنورة، وكان يف ا�صتقباله 
بندر بن فهد ال�صويلم، الأمني العام للمجمع، وقد رافقه يف جولة اطلع 
امل�صتخدمة يف  واخلامات  ال�صريف،  امل�صحف  فيها على مراحل طباعة 

الـــطـــبـــاعـــة، وحــجــم 
العمل، اإذ و�صل عدد 
من  املجمع  طبعه  ما 
ال�صريف  امل�صحف 
ن�صخة،  مليون   ٣20
لغة،   70 مــن  ــاأكــرث  ب
حول  توزيعها  جــرى 

العامل.
وقــد اأثــنــى الأمــني 
ــع  ــمــجــم ــل الــــــعــــــام ل
ال�صيد  ــود  ــه ج عــلــى 
ـــــاجـــــد  جـــــمـــــعـــــة امل
ــة  ــص ــا� اخلــــرييــــة وخ
الــتــعــلــيــم  جمــــال  يف 
اللغة  تعليم  ودعــمــه 
والدرا�صات  العربية 
الإ�ـــــــصـــــــالمـــــــيـــــــة، 
جــمــع  جمـــــــال  ويف 
املــــــخــــــطــــــوطــــــات 
واملــ�ــصــادر الــنــادرة 
البحث  تــدعــم  ــي  ــت ال
الـــعـــامل  يف  ــمــي  ــل ــع ال

الإ�صالمي.
وعلى هام�ص الزيارة التقى جمعة املاجد باخلطاط الكبري عثمان طه؛ 
الذي خط امل�صحف ال�صريف بروايات متعددة، وحتدث عثمان طه عن 

ذكريات كتابته للم�صحف ال�صريف وطريقته يف الكتابة.
مركز بحوث ودرا�شات املدينة املنورة:

ــوم الثــنــني 9  يف ي
زار  2019م  �صبتمرب 
مركز  املــاجــد  جمعة 
بـــحـــوث ودرا�ــــصــــات 
ــــورة،  ــــن ـــة امل ـــن ـــدي امل
ا�صتقباله  يف  ـــان  وك
املــديــر الــعــام حممد 
ابـــــــــن مـــ�ـــصـــطـــفـــى 
جتول  وقــد  النعمان، 

جـــمـــعـــة املـــــاجـــــد يف 
جمع  يف  وجهوده  واإ�صداراته،  املركز  مكتبة  على  واطلع  املركز،  اأق�صام 
النادرة  اخلرائط  من  جمموعة  على  اطلع  كما  املــنــورة،  املدينة  تــراث 
للمدينة املنورة يف الع�صور املتعاقبة. ويف ختام الزيارة تبادل الطرفان 

الإ�صدارات.

لقاء اخلطاط عثمان طه

مركز بحوث ودرا�صات املدينة

جامعة طيبة

جممع امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�صريف
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اختتم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث م�شاركته يف املوؤمتر العاملي الذي اأقيم برعاية خادم 
)البتكار  عنوان  حتت  املنورة  باملدينة  �شعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
واجتاهات التجديد يف املكتبات(، ونظمه جممع امللك عبد العزيز للمكتبات الوقفية باملدينة املنورة 
يف الفرتة من 9 اإىل 11 �شبتمرب اجلاري، وافتتحه الأمري في�شل بن �شلمان بن عبد العزيز، اأمري منطقة 

املدينة املنورة، مب�شاركة 14 دولة.

 مركز جمعة الماجد 
يشارك في مؤتمر المكتبات بالسعودية

كامل،  د. حممد  قدمها  بورقة عمل  املركز  م�صاركة  متثلت 
املخطوطات  يف  الن�صبة  )اإ�صكالية  عنوان  حتت  العام،  املدير 
يف  اخلطاأ  اإىل  فيها  تطرق  معها(.  التعامل  و�صبل  الإ�صالمية 
والأ�صباب  موؤلفيها،  غري  اإىل  الكتب  وعزو  املخطوطات  ن�صبة 
التي توؤدي اإىل ذلك، والأثر املرتتب على الكتاب املطبوع، وما 
يوؤدي اإليه من خلل يف م�صادر العلم، ونتائج الأبحاث العلمية 
�صواء كانت لغوية اأو تاريخية، اأو اجتماعية، وتطرق اإىل احللول 

التي ميكن اأن ت�صاهم يف ت�صحيح ن�صبة الكتب اإىل موؤلفيها.

ويف نهاية اجلل�صة قام د. ح�صن بن عواد ال�صريحي، الأمني 

بتكرمي  الوقفية،  للمكتبات  العزيز  عبد  امللك  ملجمع  العام 
الدكتور حممد كامل واإهدائه درع املجمع.

د.حممد كامل خالل املوؤمتر

جمل�س اإبراهيم الها�شمي العلمي مبكة املكرمة:
ا�صت�صاف جمل�ص ال�صريف اإبراهيم بن من�صور الها�صمي مبكة املكرمة 
معايل جمعة املاجد، رئي�ص مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، يرافقه 
 ، �صبتمرب2019م  يوم اجلمعة 1٣  املركز د. حممد كامل، وذلك  مدير 
اإبراهيم الها�صمي، وح�صره نحو  حيث ُعقد املجل�ص يف مكتبة ال�صريف 

120 من العلماء واأ�صاتذة اجلامعات واملوؤلفني واملحققني والأعيان.
مركز  تاأ�صي�ص  فكرة  عن  املجل�ص  هذا  يف  املاجد  جمعة  حتدث  وقد 
وحتدث  حتقيقها.  اإىل  املركز  ي�صعى  التي  والأهداف  املاجد،  جمعة 
عن  البحث  اأجل  من  املتعددة  اأ�صفاره  خالل  بها  مر  التي  املواقف  عن 
الكتب واملخطوطات، وعقد التفاقيات مع املكتبات واملراكز العاملية من 
اإتاحته للباحثني والدار�صني  اأجل املحافظة على هذا الرتاث، واإمكانية 
حتقيق  اأجل  من  ال�صعوبات  من  العديد  واجه  اأنه  وذكر  مكان،  كل  يف 
هذا الهدف، ووجه ن�صيحة للباحثني والدار�صني ب�صرورة اأن يكون لكل 
منهم هدف كبري ي�صعى اإىل حتقيقه دون اأن يجعل من ال�صعوبات التي 

�صتواجهه عائقًا يحول دون الو�صول للمطلوب.
وقد جرى نقا�ص وحوار ومداخالت كثرية من اجلمهور اأثرت املجل�ص، 
موؤلفاتهم  املاجد  جمعة  باإهداء  املوؤلفني  من  عدد  تقدم  اخلتام  ويف 

العلمية، ونوادر مقتنياتهم حلفظها يف املركز.

جمل�ص اإبراهيم الها�صمي

زيارة مكة والمدينة المنورة
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اتفاقية الويبو 
عت اتفاقية الويبو املُْن�ِشئة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( يف �شتوكهومل يف 14 يوليو 1967م، ودخلت حيز التنفيذ �شنة  ُوقِّ
لت �شنة 1979م. والويبو عبارة عن منظمة دولية حكومية اأ�شبحت يف عداد الوكالت املتخ�ش�شة التابعة ملنظمة الأمم املتحدة  1970م، وُعدِّ
�شنة 1974م. ويرجع تاريخ اإن�شاء الويبو اإىل �شنتي 1883 و1886م عندما اأُْبِرمت اتفاقية باري�س حلماية امللكية ال�شناعية، واتفاقية برن 
ت كلتا التفاقيتني على اإن�شاء )مكتب دويل(. وجرى توحيد املكتبني الدوليني �شنة  حلماية امل�شنفات الأدبية والفنية على التوايل. وقد ن�شَّ

1893م، وَحلَّت املنظمة الدولية للملكية الفكرية مكانهما بناء على اتفاقية الويبو �شنة 1970م.

تخريج املتدربني واملتدربات

جانب من الور�صة

وناق�صت مع احل�صور اأ�صئلتهم وا�صتف�صاراتهم، ويف نهاية الور�صة 
قام د. حممد كامل، املدير العام للمركز، بتكرمي امل�صت�صارة على 
توزيع  الور�صة، كما جرى  تقدمي هذه  وتطوعها يف  املتميز  اأدائها 

ال�صهادات على امل�صاركني.

 مركز جمعة الماجد 
ينظم ورشة حماية حقوق الملكية الفكرية

انطالق��ًا للن�ش��اط ال�شيفي الثقايف نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بدبي يوم ال�شبت 6 يوليو 2019م ور�شة 
بعنوان )حماية حقوق امللكية الفكرية(، قدمتها امل�شت�شارة القانونية غ�شون ب�شري، وح�شرها 32 متدربًا ومتدربة من 

عدد من اجلهات احلكومية واخلا�شة واملهتمني مبو�شوع امللكية الفكرية.
الور�صة بلمحة تاريخية عن امللكية الفكرية منذ اتفاقية  بداأت 
تعريف  اإىل  تطرقت  ثم  188٣م،  عام  ال�صناعية  للملكية  باري�ص 
امللكية الفكرية واأق�صامها التي ت�صمل جمموعة من الإبداعات مثل 
التجارية.  والعالمات  ال�صناعية  والنماذج  والخرتاعات  الكتب 
وتناولت اأي�صًا حماية احلقوق الفكرية داخل دولة الإمارات العربية 
املتحدة وعلى م�صتوى العامل، ومدة هذه احلماية. ثم انتقلت اإىل 
القر�صنة  وتاأثري  الفكرية،  احلقوق  ت�صجيل  وخطوات  اإجــراءات 
التي  والت�صريعات  ال�صركات واملبدعني،  اأعمال  والخرتاقات على 
�صنتها الدولة ملحاربة ذلك. وختمت الور�صة بالتطبيقات الرقمية 

ل�صتقبال ال�صكاوى املتعلقة بق�صايا امللكية الفكرية.
الفكرية  امللكية  حقوق  حماية  " اإن  غ�صون:  امل�صت�صارة  وقالت 
يف اأي جمتمع هي حماية للمجتمع نف�صه؛ لأن اقت�صاد البلد يكون 
قائمًا على حماية حقوق امللكية الفكرية، ول بد من توعية وتثقيف 

اأفراد املجتمع بهذه الق�صية املهمة ".
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 مركز جمعة الماجد 
ينظم ورشة في إدارة الفوضى الورقية والرقمية

يقول اأحمد عثمان عن الهدف من هذه الور�صة:"اأكوام 
من الأوراق ترتاكم من حولنا يف منازلنا ومكاتبنا حتى 
حتولت اإىل فو�صى ورقية، ثم انتقلنا يف ع�صرنا احلايل 
من  الكثري  نخزن  واأ�صبحنا  الرقمية،  الفو�صى  اإىل 

امللفات وال�صور يف حوا�صيبنا وهواتفنا الذكية". 
فكان الهدف من هذه الور�صة هو التعرف على اأ�صباب 
الذي  الرقمي  التخزين  وداء  الورقية  الفو�صى  وم�صارِّ 

بداأ يتف�صى الآن.
تنظيم  اأهمية  بتو�صيح  الور�صة  عثمان  اأحمد  بــداأ 
تراكم  اأ�ــصــبــاب  ذكــر  مــع  والرقمية،  الــورقــيــة  امللفات 
الأوراق وامللفات الرقمية، الأمر الذي اأ�صبح يعاين منه 
الأجهزة  ا�صتخدام  انت�صار  ظل  يف  اليوم  النا�ص  اأكــرث 
امللفات  تنظيم  اإ�صرتاتيجية  اإىل  انتقل  ثم  الرقمية، 
اإىل  التحول  مرحلة  عن  حتدث  ثم  والورقية،  الرقمية 
الرقمي  والتخزين  الأوراق،  عن  وال�صتغناء  الرقمية 
اأن ي�صبح م�صكلة مع كرثة  وكيفية ال�صتفادة منه دون 
اإدارة  اأنظمة  هو  الور�صة  يف  حمور  اآخر  وكان  امللفات. 

.)DMS( الوثائق
تخلل الور�صة العديد من اأ�صئلة امل�صاركني واأفكارهم 
والرقمية  الورقية  امللفات  تنظيم  حول  احللول  لإيجاد 
ال�صخ�صية والأ�صرية وحتى على م�صتوى العمل. واأبدى 
امل�صاركون تفاعاًل كبريًا للمعلومات القيمة التي ُطرحت 

على  للمركز  و�صكرهم  اإعجابهم  واأبــدوا  الور�صة،  يف 
ن�صر املعرفة وح�صن اختيار مو�صوع الور�صة، كما �صكروا 
يف  متثلت  جديدًة  وطرقًا  اأدوات  ا�صتخدامه  للمدرب 

تنوع التمارين العملية بعيدًا عن اأ�صلوب الإلقاء.
ويف نهاية الور�صة �صكر املركز لالأ�صتاذ اأحمد عثمان 
اأداءه املتميز وتطوعه يف تقدمي هذه الور�صة، ثم جرى 

توزيع ال�صهادات على امل�صاركني.

)اإدارة  بعنوان  ور�شة  2019م  يوليو   13 ال�شبت  يوم  بدبي  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  نظم 
املوؤ�ش�شي  املحتوى  اإدارة  ا�شت�شاري  اأحمد،  عثمان  اأحمد  الأ�شتاذ  مها  قدَّ والرقمية(،  الورقية  الفو�شى 
العديد من اجلهات  )ECM(، وع�شو املجل�س الدويل لالأر�شيف )ICA(، وح�شرها 42 متدربًا ومتدربة من 

احلكومية واخلا�شة، واملهتمني مبو�شوع الأر�شفة الورقية والإلكرتونية.

اأثبتت الإح�شائيات 
اأن 80%  من 

الأوراق التي نقوم 
بتجميعها ل نحتاج 

اإليها.

اأهداف اإ�شرتاتيجية تنظيم الفو�شى:
ال�شرورية. غري  الأوراق  اإتالف  	•

�شرورية. غري  اأوراق  اإنتاج  جتنب  	•
املهمة. لالأوراق  ثابت  موقع  حتديد  	•

ا�شرتجاع.  نظام  اإن�شاء  	•

جانب من الور�صة

تخريج املتدربني
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ورشة ممارسات الجودة الشاملة

يقول الهيا�صي عن الهدف من هذه الور�صة: "يف ظل 
التميز  لتعزيز  املتحدة  العربية  الإمـــارات  دولــة  توجه 
املوؤ�ص�صي جاءت هذه الور�صة من اأجل تعريف امل�صاركني 
املوؤ�ص�صي  التميز  بــنــاء  اأجـــل  ومــن  اجلـــودة  مبفاهيم 

املطلوب".
الأول  الق�صم  ق�صمني:  اإىل  الور�صة  انق�صمت  وقــد 
ممار�صات اجلودة ال�صاملة، حيث بداأ املدرب بتو�صيح 
والــفــرق  ال�صاملة  اجلـــودة  ومفهوم  اجلـــودة،  مفهوم 
عملية  بها  مــرت  التي  التاريخية  واملــراحــل  بينهما، 
مبادئ  تناول  ثم  )الآيــزو 9001(.  اإىل  و�صوًل  اجلودة 
جودة  نظام  على  حتافظ  التي  ال�صاملة  اجلــودة  اإدارة 
متزن وم�صتمر، ومن هذه املبادئ: التحول من الإدارة 
بالتخطيط  والهتمام  الأداء،  وتقومي  القيادة،  اإىل 
الإبداع  وتعزيز  املعلومات،  اأنظمة  وبناء  الإ�صرتاتيجي، 
والبتكار، والتعلم والتدريب امل�صتمر للموارد الب�صرية، 
تطرق  ثم  وفاعلة.  �صهلة  تنظيمية  توا�صل  بيئة  واإيجاد 
ال�صاملة  اجلــودة  وممار�صات  اأ�صاليب  اإىل  الهيا�صي 

م�صتعر�صًا الأ�صلوب الياباين. 

ويف الق�صم الثاين من الور�صة جرى الرتكيز على بناء 
وعنا�صره  مفهومه  الهيا�صي  فاأو�صح  املوؤ�ص�صي  التميز 
الأوربــــي  الــنــمــوذج  م�صتعر�صًا  حتقيقه  ومتطلبات 
التميز  لتحقيق  الياباين  والنموذج  الأمريكي  والنموذج 

املوؤ�ص�صي. 
ــمــت الـــور�ـــصـــة بــنــمــوذج  وخــت
ــز احلـــكـــومـــي يف دولـــة  ــمــي ــت ال
الذي  املتحدة  العربية  الإمارات 
ثــالثــة حمـــاور هي:  يــقــوم على 
وحتقيق  واملمكنات،  البتكار، 

الروؤية.
حوار  الور�صة  خالل  دار  وقد 
ومــنــاقــ�ــصــة �ــصــارك املــتــدربــون 

التجارب  وعر�ص  الأ�صئلة  طرح  خالل  من  اإثرائها  يف 
ال�صخ�صية.

م املركز ال�صكر والتقدير للدكتور  ويف نهاية الور�صة قدَّ
اأدائه وتطوعه لتقدمي هذه الور�صة، كما  الهيا�صي على 

جرى توزيع ال�صهادات على املتدربني واملتدربات.
تخريج املتدربني واملتدربات

نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بدبي يوم ال�شبت 20 يوليو 2019م ور�شة بعنوان )ممار�شات 
مها الدكتور �شالح الهيا�شي، ال�شت�شاري وخبري اجلودة املعتمد،  اجلودة ال�شاملة وبناء التميز املوؤ�ش�شي(، قدَّ

وح�شرها 42 متدربًا ومتدربة من العديد من اجلهات احلكومية واخلا�شة.

ل ميكن اإدارة 
ما ل ميكن 

التحكم فيه، 
وما ل ميكن 

اإدارته ل ميكن 
حت�شينه.

جانب من الور�صة
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 مركز جمعة الماجد 
ينظم ورشة إدارة الفعاليات

الفعاليات  تنظيم  مــو�ــصــوع  "اإن  اجُلــــر:  د.  يــقــول 
خ�صو�صًا  ومهم،  دقيق  مو�صوع  والأن�صطة  واملوؤمترات 
ُتعنى  التي  املتحدة  العربية  الإمـــارات  دولــة  يف  ونحن 
باإقامة العديد من املوؤمترات واملعار�ص الدولية وغريها 
من الأن�صطة التي لها اأهميتها الجتماعية والقت�صادية 

والتوا�صلية".
تناولت الور�صة مزيجًا من تقنيات التدريب التفاعلية 
وخمتلف الأدوات التعليمية لتمكني امل�صاركني من العمل 
واعتمدت  الأطــراف.  متعددة  بيئة  يف  وكفاءة  بفعالية 
على اأربع ركائز تعليمية، هي: تعلم املفاهيم من خالل 

املحا�صرات والعرو�ص التقدميية، 
بوا�صطة  الأدوار  لعب  ومتــاريــن 
وم�صاركة  اجلماعية،  التدريبات 
الطاولة  مناق�صات  عرب  اخلربات 
مل�صاكل  والــتــعــر�ــص  املــ�ــصــتــديــرة، 
يواجهها  الــتــي  احلقيقي  الــعــامل 

امل�صاركون.
هي:  حماور  اأربعة  على  وركزت 
واملوؤمترات،  للفعاليات  التخطيط 
واملــوؤمتــرات،  الفعاليات  وتنظيم 

وتقييم  ومتابعة  واملـــوؤمتـــرات،  للفعاليات  ــج  ــرتوي وال
ن�صاطات املوؤمترات والفعاليات.

الور�صة،  اإعجابهم مبو�صوع  امل�صاركون عن  وقد عرب 
التي قدمها  التدريبات  واأبدوا تفاعاًل كبريًا من خالل 

ب.  املدرِّ
املدير  كامل،  حممد  الدكتور  قام  الور�صة  ختام  ويف 
واأدائـــه  تطوعه  على  ب  املـــدرِّ بتكرمي  للمركز،  الــعــام 
الفاعل يف هذه الور�صة، ثم جرى توزيع ال�صهادات على 

امل�صاركني.

�شمن فعاليات املو�شم الثقايف ال�شيفي نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بدبي يوم ال�شبت 3 اأغ�شط�س 
مها الدكتور حّنا مو�شى اجُلّر، ال�شت�شاري يف �شركة مريك  2019 ور�شة بعنوان )اإدارة الفعاليات وتنظيمها(، قدَّ
للتدريب وال�شت�شارات، وح�شرها 44 متدربًا ومتدربة من العديد من اجلهات احلكومية واخلا�شة، منها: وزارة 
والدائرة  دبي،  و�شرطة  ال�شارقة،  وبلدية  دبي،  وبلدية  والتوطني،  الب�شرية  املوارد  ووزارة  والتعليم،  الرتبية 
القت�شادية، واإدارة املتاحف بال�شارقة، ودائرة اخلدمات الجتماعية، وروؤيتي، وهيئة ال�شحة يف دبي، وجامعة 

الو�شل، وموؤ�ش�شة �شلطان العوي�س الثقافية، وموؤ�ش�شة العجماين اخلريية، وهيئة دبي للثقافة والفنون.

د.اجلر خالل الور�صة

تخريج املتدربني واملتدربات

م  اإذا مل ُتنظَّ
الفعاليات 

ب�شكل �شحيح 
فاإن نتائجها 

�شتكون عك�شية 
و�شلبية على 

املوؤ�ش�شات
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النشاط الثقافي الصيفي

مركز جمعة الماجد ينظم ورشة التدقيق اللغوي

ياأتي  الــور�ــصــة  هــذه  مــن  الــهــدف  وايف:" اإن  د.  قــال 
ان�صجامًا مع ال�صيا�صة العامة الوطنية يف دولة الإمارات 
والنهو�ص  العربية،  اللغة  خدمة  يف  املتحدة  العربية 
الأمة  هوية  باعتبارها  والثقافية  التعليمية  مبخرجاتها 
وم�صوؤولية الفرد واملجتمع، فاللغة العربية لغة ح�صارتنا 
ووجهها امل�صرق. كما تهدف الور�صة اأي�صًا اإىل تلبية واقع 
�صوق العمل الذي بات فيه الطلب يزداد يومًا بعد يوم 
على مدققني لغويني يف جمال الن�صر والكتب واملجالت 

وال�صحف، اإ�صافة اإىل و�صائل الإعالم".
وعنا�صره،  اللغوي  التدقيق  مبفهوم  الور�صة  بــداأت 
واأهميته يف �صوق العمل واحلقل الأكادميي، ثم تناولت 
التدقيق  بني  والفرق  وجمالته،  اللغوي  التدقيق  اأنــواع 
ال�صفات  وايف  د.  وذكـــر  الــلــغــوي.  والتحرير  اللغوي 
التي  والأدوات  الناجح،  للمدقق  املطلوبة  واملــهــارات 
الإجرائية،  وخطواته  التدقيق  ومراحل  اإليها،  يحتاج 

الأخطاء  ــرز  اأب على  بعدها  لينبه 
التي  والهفوات  واملزالق  ال�صائعة 
عددًا  تناول  ثم  املدقق.  يواجهها 
املهمة  والتو�صيات  الإر�صادات  من 
الـــثـــاين من  الــقــ�ــصــم  لــيــنــتــقــل يف 
الور�صة اإىل التدريب العملي الذي 
جمموعة  بحل  املتدربون  فيه  قام 
من متارين التدقيق اللغوي، تهدف 
وا�صتعمال  الأخــطــاء،  ر�ــصــد  اإىل 
مزالق  وجتنب  التدقيق،  عالمات 

التدقيق.
ويف ختام الور�صة قام د. حممد 

اأدائه الفاعل  ب على  كامل، مدير املركز، بتكرمي املدرِّ
وتطوعه لتقدمي هذه الور�صة، ثم جرى توزيع ال�صهادات 

على املتدربني. 

تخريج املتدربنيجانب من الور�صة

ختامًا للن�شاط الثقايف ال�شيفي نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث 
اللغوي:  )التدقيق  بعنوان  ور�شة  2019م  اأغ�شط�س   24 ال�شبت  يوم  بدبي 
مها اخلبري املجمعي وامل�شت�شار اللغوي يف احتاد اجلامعات  اأُ�ُش�ُشه ومهاراُته(، قدَّ
العربية الأ�شتاذ الدكتور وايف حاج ماجد، وح�شرها 29 متدربًا ومتدربة من 
العديد من اجلهات احلكومية واخلا�شة، واملهتمني، ومن هذه اجلهات: وزارة 
الرتبية، وموؤ�ش�شة ال�شيخ حمدان بن را�شد للتعليم املتميز، واملكتب الإعالمي 
حلكومة ال�شارقة، والنيابة العامة للمرور بدبي، وتلفزيون ال�شارقة، ودائرة 
ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي بدبي، و�شرطة دبي، ومعهد التكنولوجيا 

التطبيقية، وموا�شالت الإمارات، وجامعة عجمان، ومركز جمعة املاجد.

التدقيق 
اللغوي لي�س 
�شيفًا م�شلَّطا، 
واإمنا هو مراآة 

وعالج.
واملدقق لي�س 

حا�شوبًا. 
فالتدقيق علم 

ومالحظة 
وذوق.

د.وايف خالل الور�صة
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زيارات رسمية

وفد إدارة المخطوطات والمكتبات من الكويت

وفد من صحيفة الرؤية

زار املركَز وفٌد من اإدارة املخطوطات واملكتبات الإ�شالمية بوزارة الأوقاف بدولة الكويت �شمَّ ُكالاًّ من مدير اإدارة املخطوطات واملكتبات 
الإ�شالمي��ة م�شع��ل فه��د العتيبي، ومراق��ب ال�شوؤون الوظيفية ب��اإدارة امل��وارد الب�شرية اأحمد عبد احللي��م الرا�ش��د، وكان يف ا�شتقبالهما 

الدكتور عز الدين بن زغيبة، رئي�س ق�شم الدرا�شات والن�شر وال�شوؤون اخلارجية، واأنور الظاهري، رئي�س �شعبة العالقات العامة.

زار املرك��َز ي��وم اخلمي���س 25 يولي��و 2019 وف��ٌد م��ن �شحيف��ة 
الروؤي��ة برئا�ش��ة ط��ارق الغ��ول، م�شوؤول ق�ش��م الأر�شي��ف. تهدف 
الزيارة اإىل تعزيز دور الكفاءات وتبادل اخلربات، والتعرف على 
اأحدث و�شائ��ل تخزين ال�شور واملعلومات وط��رق العمل احلديثة، 

كما تهدف اإىل بحث اإمكانية عقد اتفاقيات للتعاون امل�شتقبلي.

امل�صرتك،  التعاون  وبحث  اخلــربات  تبادل  اإىل  الزيارة  تهدف 
والطالع على جتربة املركز يف جمال املكتبات واملخطوطات نظرًا 
ملا يحتويه من املواد العلمية واملخطوطات النادرة مبختلف اأنواعها. 

بالإ�صافة اإىل التخ�ص�صات الفنية املوجودة يف املركز. 
واأو�صح العتيبي يف ت�صريح �صحايف اأنَّ الزيارة اإىل املركز جاءت 
توافقًا مع ما ت�صعى اإليه الإدارة من تطوير العمل يف جمال املكتبات 
ه مكتبة مركز املاجد من مقتنيات واأ�صاليب  واملخطوطات ملا ت�صمُّ
نوعية، وهو ما من �صاأنه ال�صتفادة منها يف املراكز التابعة لالإدارة 
اإليه  ت�صعى  ما  مع  اأي�صًا  بالتوافق  وذلــك  املحافظات،  مبختلف 
على  ال�صوء  وت�صليط  خمطوط،  املليون  م�صروع  خالل  من  الإدارة 
اآلية ترميم ومعاجلة وحفظ املخطوطات والأجهزة امل�صتخدمة يف 

تلك الأعمال.
يقدمه من خدمات  وما  والقائمني عليه  باملركز  العتيبي  واأ�صاد 
اأ�صبح  خمتلفة لعموم فئات املجتمع من باحثني وطلبة علم، حتى 
ا و�صرحًا متميزًا، كما اأ�صاد بحر�ص املركز على جمع  مرجعًا مهمًّ

�صعبة  رئي�ص  الظاهري،  اأنور  الأ�صتاذ  الوفد  ا�صتقبال  يف  وكان 
العديد  ومناق�صة  بحث  جــرى  حيث  باملركز،  العامة  العالقات 
الإعالمي  بالأر�صيف  يتعلق  ما  خ�صو�صًا  امل�صرتكة،  الق�صايا  من 
الوفد  الظاهري  رافق  كما  امل�صتخدم.  والنظام  باملركز،  اخلا�ص 
يف جولة لأق�صام املركز بداأت من ق�صم املكتبات اخلا�صة، وخزانة 
املعمل  على  الرتكيز  وجرى  الوطنية،  الثقافة  وق�صم  املخطوطات، 
واملخطوطات  الكتب  رقمنة  على  العمل  فيه  يجري  حيث  الرقمي 

والدوريات والأوعية الثقافية مبختلف اأنواعها.

ن  وثمَّ ال�صتقبال،  ح�صن  للمركز  الوفد  �صكر  اجلولة  نهاية  ويف 
اجلهود التي يبذلها يف جمال املحافظة على الرتاث العلمي.

اإماراتية،  عربية  اإعالمية  من�صة  الروؤية  اأن  ذكره  يجدر  ومما 
العا�صمة  يف  الإعالمية  لال�صتثمارات  العاملية  ال�صركة   تطلقها 

هة للعامل باأ�صره. اأبو ظبي، تاأ�ص�صت يف عام 2012م وموجَّ

املخطوطات  هــذه  ُتعد  حيث  اأنواعها  مبختلف  املخطوطات  اأهــم 
مبثابة تراث اإن�صاين يجب املحافظة عليه.

الب�صرية  املوارد  باإدارة  املوظفني  �صوؤون  قال مراقب  ومن جهته 
اأحمد عبد احلليم الرا�صد: اإن الزيارة تخللها الطالع على املعمل 
اخلا�ص باملركز الذي يتوىل العناية باملخطوطات وكيفية معاجلتها 
الفنية  التخ�ص�صات  بع�ص  على  ال�صوء  ت�صليط  بهدف  وترميمها 
من  واملعاجلة  احلفظ  بق�صم  ممثلًة  الإدارة  احتياج  ل�صدِّ  املطلوبة 
بع�ص التخ�ص�صات النوعية متهيدًا ملخاطبة اجلهات املعنية ب�صد 

احتياجات الإدارة من القوى العاملة.
وقد زار الوفد خزانة املخطوطات الأ�صلية، واملكتبات اخلا�صة، 
وق�صم الثقافة الوطنية، ومعر�ص م�صرية العطاء، ومعمل الرتميم 
احلفظ  ق�صم  رئي�ص  داغــ�ــصــتــاين  ب�صام  بــالــدكــتــور  التقى  حيث 
واملعاجلة والرتميم، وا�صتمع منه اإىل �صرح مف�صل حول العمليات 
الثقافية  الأوعية  على  املحافظة  اأجــل  من  املركز  بها  يقوم  التي 

مبختلف اأنواعها. لقاء الوفد مع بن زغيبة

زيارة الوفد ملعمل الرتميم

زيارة الوفد خلزانة املخطوطات
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يوم المرأة اإلماراتية

يوم المرأة اإلماراتية

مركز جمعة الماجد يشارك في فعاليات معرض العين للكتاب

احتف��ى مرك��ز جمع��ة املاج��د للثقاف��ة وال��رتاث ي��وم 28 
اأغ�شط���س 2019م، بي��وم امل��راأة الإماراتي��ة ال��ذي يوافق 28 
اأغ�شط���س م��ن كل عام. ياأتي ذل��ك تفاعاًل م��ع توجيهات �شمو 
ال�شيخة فاطمة بنت مب��ارك، رئي�شة الحتاد الن�شائي العام، 
رئي�ش��ة املجل�س الأعل��ى لالأمومة والطفول��ة، الرئي�س الأعلى 
ملوؤ�ش�ش��ة التنمي��ة الأ�شرية، باأن يك��ون �شع��ار الحتفال بيوم 
امل��راأة الإماراتية هذا العام "املراأة رمز للت�شامح"، حيث اأكدت 
�شموها بهذه املنا�شبة اأنَّ املجتمع الإماراتي مت�شامح بفطرته، 
واأن امل��راأة في��ه رمز حقيق��ي للت�شامح مبا تتحل��ى به من �شرب 
وحن��ان وق��درة على تربي��ة الن�سء، والإجن��از يف مهام العمل 

التي توكل اإليها يف امليادين كافة.

�ش��ارك مرك��ز جمع��ة املاج��د للثقاف��ة وال��رتاث يف الفعالي��ات 
امل�شاحب��ة ملعر���س الع��ني للكت��اب ال��ذي اأقي��م يف الف��رتة من 24 
وال�شياح��ة  الثقاف��ة  دائ��رة  ونظمت��ه  اأكتوب��ر،   3 اإىل  �شبتم��رب 

باأبوظبي، يف مركز العني للموؤمترات.

الوطنية  الثقافة  ق�صم  رئي�صة  املطريي،  �صيخة  وقالت 
اليوم، فعلى املراأة  :"نهنئ املراأة الإماراتية بهذا  باملركز 
اأن  نة حيث ميكنها  اأن تكون فاعلة موؤثرة ممكَّ الإماراتية 
ب�صمة  الإماراتية  فللمراأة  حولها،  من  كثرية  اأ�صياء  تغري 
اأو  املجتمع،  اأو يف  البيت،  ر�صالتها يف  وا�صحة من خالل 

الثقافة  ق�صم  رئي�صة  املطريي  �صيخة  الأ�صتاذة  املركز  مثلت 
اأوىل  الثالثاء 24 �صبتمرب 2019م يف  يوم  الوطنية، حيث �صاركت 
بعنوان  للكتاب  العني  ملعر�ص  امل�صاحب  الثقايف  الربنامج  ندوات 
فيها  و�صارك  امل�صتقبل،  نحو  نظرة  والف�صيح..  النبطي  "ال�صعر 
طالل  الدكتور  ال�صاعر  املطريي،  �صيخة  ال�صاعرة  اإىل  بالإ�صافة 

اجلنيبي، واأدارتها مرمي حمود الطالبة يف جامعة الإمارات.
تناولت املطريي يف حديثها كتاب ال�صاعر الراحل حمد بو�صهاب 
"تراثنا من ال�صعر ال�صعبي" الذي يعترب اأحد اأهم املراجع يف الرتاث 
الهتمام  يف  املاجد  جمعة  مركز  دور  وتناولت  ال�صعبي.  وال�صعر 
اإ�صدار  ال�صعر يف  اأكادميية  ال�صعبي، ومن ذلك تعاونه مع  بال�صعر 
ديوان رحمة بن را�صد ال�صام�صي الذي �صدر يف عام 2018م. حيث 
كان الديوان جمموعة من الق�صا�صات لدى عائلة ال�صاعر، الذين 

على  العمل  على  حر�ص  حيث  املاجد،  جمعة  اإىل  باإهدائها  قاموا 
طباعة واإ�صدار الديوان. وختمت حديثها بقراءات �صعرية.

يف العمل، اأو يف اأي مكان ت�صتطيع اأن تكون حا�صرة فيه".
للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  اأن  بالذكر  اجلدير  ومــن 
انطالقته  منذ  اليوم  بهذا  الحتفاء  على  داأب  ــرتاث  وال
الأوىل يف عام 2015م، من خالل امل�صاركة يف الفعاليات 
احلكومية  اجلهات  من  الكثري  مع  والتعاون  والأن�صطة 

واخلا�صة.

بالو�صط �صيخة املطريي اأثناء الندوة



إهــداء

 د. عائشة الفالسي تهدي المركز كتاب 
"المتغير في الرؤية الشعرية اإلماراتية"

 د. العداقي يهدي المركز كتاب 
"انهض بذاتك أنت لم تولد لتكون ال شيء"

اأه��دت الدكت��ورة عائ�ش��ة علي بالقيزي الفال�شي اإىل مكتب��ة املركز 40 ن�شخة من كتابها الذي �شدر موؤخ��رًا بعنوان: املتغري يف الروؤية 
ال�شعري��ة الإماراتي��ة، وذلك خالل زيارتها للمركز يوم الأربع��اء 4 �شبتمرب 2019م. وقد ت�شلم الإهداء الأ�شتاذة �شيخة املطريي رئي�شة 

ق�شم الثقافة الوطنية. وقد �شكر املركز للدكتورة عائ�شة اإهداءها القيم وحر�شها على اإثراء مكتبة املركز بامل�شادر واملراجع.

اأهدى الدكتور عبد القادر العداقي اإىل مكتبة املركز كتابه الذي 
�ش��در موؤخ��رًا بعنوان: انه���س بذاتك اأن��ت مل تولد لتك��ون ل �شيء، 
وذل��ك خ��الل زيارت��ه للمركز ي��وم ال�شب��ت 7 �شبتم��رب 2019م. وقد 
ت�شلم الإهداء الأ�شتاذ اأنور الظاهري رئي�س �شعبة العالقات العامة. 
وق��د �شكر املركز للعداقي اإهداءه القيم، وحر�شه على اإثراء مكتبة 

املركز بكل ما هو جديد يف جمال التدريب والتنمية الذاتية.

واأ�صل الكتاب ر�صالة جامعية نالت بها درجة الدكتوراه، وقد 
�صدر عن اأكادميية ال�صعر يف اأبوظبي 1440هـ - 2019م. 

وي�صم الكتاب ثالثة ف�صول، على النحو الآتي:
املتغري  جدلية  الأول:  الف�صل 

الإبداعي يف الروؤية ال�صعرية.
ــــاين: الأبــــعــــاد  ــــث ــل ال ــ�ــص ــف ال
الــروؤيــة  يف  للمتغري  املو�صوعية 

ال�صعرية الإماراتية.
الفنية  الأبعاد  الثالث:  الف�صل 

للمتغري.
الذي  امللحوظ  النمو  ويتناول 
العربية  الإمارات  دولة  طراأ على 
املتحدة منذ ظهور النفط، وكان 
القت�صادية  احلياة  يف  تاأثري  له 

والكتاب �صادر عن اأكادميية 
العداقي  القادر  عبد  الدكتور 
والعداقي   ،)AAMS( الدولية 
التدريب  جمال  يف  متخ�ص�ص 
عدد  ــه  ول ــني،  ــدرب امل و�صناعة 
مــن املـــوؤلـــفـــات، مــنــهــا: حــرب 
الــتــ�ــصــويــق، ومـــا ل تــعــرفــه عن 
فن  وكــتــاب  واملــبــيــعــات،  البيع 
الــتــدريــب وتــدريــب املــدربــني، 

الأ�صاليب  وكتاب  والزبائن،  العمالء  خدمة  يف  التميز  وكتاب 
علم  لفن  جليد  ك�صارة   ٣0 وكتاب  مبيعاتك،  لزيادة  ال�صبعة 
وكتاب  املــدربــني،  �صانع  ن�صائح  وكــتــاب   ،)IBT( التدريب 
)PTM( فن تدريب املدربني، وكتاب )TNA( خمت�صر حتليل 

وحتديد الحتياجات التدريبية.

والجتماعية والثقافية اأدى بدوره اإىل جتديد احلركة ال�صعرية 
الإماراتية.

جيل  من  الإمــاراتــيــني  ال�صعراء  من  جمموعة  على  ويركز 
ال�صتينات اإىل الع�صر احلديث.

اإىل اليمني الدكتورة عائ�صة الفال�صي تهدي املركز كتابها

غالف الكتاب

غالف الكتاب

زيارة الوفد خلزانة املخطوطات

12



اليوم العالمي للترجمة

مركز جمعة الماجد يحتفي 
باليوم العالمي للترجمة

نظ��م مرك��ز جمع��ة املاج��د للثقاف��ة وال��رتاث ي��وم ال�شبت 
28 �شبتم��رب 2019م جل�ش��ة حوارية مبنا�شب��ة اليوم الدويل 

للرتجمة الذي ي�شادف 30 �شبتمرب من كل عام.
بالرتحيب  اجلــلــ�ــصــة  املــطــريي  �صيخة  الأ�ــصــتــاذة  ــــداأت  ب
نقل  يف  ودورهـــا  الرتجمة  اأهمية  عن  واحلــديــث  باجلمهور، 

الثقافة والعلوم.
والتي  املرتجمة  الكتب  من  املركز  مقتنيات  عن  وحتدثت 
تقدر بحوايل 40 األف كتاب مرتجم اإىل اللغة العربية من عدة 
لغات اأبرزها الإجنليزية والفرن�صية والأملانية وغريها. ومتثل 
الكتب املرتجمة اإىل العربية حوايل 10% من جمموع مقتنيات 

املركز من الكتب املطبوعة.
ثم حتدث الأ�صتاذ �صمري �صطا�ص من ق�صم الثقافة الوطنية 
الرو�صية  اللغة  اإىل  العربية  مــن  الرتجمة  يف  جتربته  عــن 
التي  وامل�صاريع  املبادات  بع�ص  على  ال�صوء  و�صلط  وبالعك�ص، 
اأطلقتها دولة الإمــارات العربية املتحدة  يف جمال الرتجمة. 

وال�صعوبات التي تواجه املرتجم، واأهمية دور املرتجمني.
اأهمية  حول  احلا�صرين  بني  نقا�ص  جرى  اجلل�صة  وخــالل 
مثل   ، عمله  يف  املــرتجــم  تــواجــه  التي  والتحديات  الرتجمة 
بني  الثقافات   لختالف  وذلــك  امل�صطلحات  توحيد  م�صكلة 

الدول. فمثاًل قد ي�صتخدم البع�ص م�صطلح )فخامة الرئي�ص( 
كما  الرئي�ص(.  )�صيادة  م�صطلح  الآخــر  البع�ص  وي�صتخدم 
تفعيل  يف  العربية  وخا�صة  الدول  دور  اأهمية  احل�صور  ناق�ص 

واإن�صاء جمعيات خا�صة باملرتجمني .
 FIT للمرتجمني  الــدويل  الحتــاد  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
هو   ))The International Federation of Translators

الذي يرعى منا�صبة اليوم الدويل للرتجمة، وقد جرى تاأ�صي�ص 
الحتاد يف عام 195٣م، ويف عام 1991م اأطلق الحتاد فكرة 
ر�صميا،  به  معرتف  كيوم  للرتجمة  العاملي  باليوم  الحتفاء 
العامل،  اأنــحــاء  جميع  يف  املرتجمني  تعا�صد  لإظــهــار  ــك  وذل
الدول. وتعترب الحتفالية  ولتعزيز مهنة الرتجمة يف خمتلف 
بعد  يوما  اأهمية  تزداد  التي  املهنة  هذه  مزايا  لعر�ص  فر�صة 

يوم يف ع�صر العوملة.

جانب من اجلل�صة احلوارية

ضمن مبادرة كتاب الخير

بلدية دبي تسلم المركز الدفعة الثالثة من الكتب
ت�شل��م مرك��ز جمعة املاج��د للثقافة والرتاث ي��وم اخلمي�س 29 
اأغ�شط���س 2019م الدفع��ة الثالث��ة م��ن الكتب الت��ي قامت بلدية 
لة باإدارة النفايات بجمعها �شمن مبادرة )كتاب اخلري(.  دب��ي ممثَّ
وكان املرك��ز قد ت�شلم الدفع��ة الأوىل يف يوليو 2017م، والثانية 

يف اإبريل 2019م.
ياأتي هذا التعاون بني بلدية دبي ومركز جمعة املاجد ثمرة من 
ثمرات املبادرات التي تطلقها الدولة يف اإطار الت�صجيع على ثقافة 
قراءته،  من  النتهاء  بعد  حتى  الكتاب  من  وال�صتفادة  القراءة، 
وذلك من خالل اإتاحته لقارئ اآخر. وقد �صكر املركز لبلدية دبي 

تعاونهم يف حتقيق هذه الفائدة للمجتمع.
وفرزها  الكتب  تــدويــر  يعيد  املــركــز  اأن  بالذكر  اجلــديــر  ومــن 
واإذا  املكتبة،  ورواد  للباحثني  متاحة  تكون  بحيث  وت�صنيفها، 
الإهداء  اإىل ق�صم  بتحويلها  املركز  يقوم  كانت هناك كتب مكررة 

ت�صليم الكتبوالتبادل؛ ليعاد اإر�صالها اإىل جهات اأخرى؛ لت�صتفيد منها.
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زيارات

حممد بن هادي اآل هتيلة، كاتب وباحث من جنران بال�صعودية 
2019-7-16

وفد من عمادة املكتبات بجامعة اأم درمان برئا�صة 
الدكتور دريا حممد علي، عميد املكتبات 2019-7-24

 وفد من مركز حممد بن را�صد للثقافة الإ�صالمية 
2019-8-5

 اأحمد �صاكر، باحث متخ�ص�ص يف الكتابات 
القراآنية القدمية 2019-8-25

 وفد من �صركة مريك لال�صت�صارات والتدريب 
2019-8-22

 الدكتورة اإ�صراء عامر �صم�ص الدين ال�صعدي، 
من جامعة بغداد 2019-8-18

 الأديب والروائي جمعة الالمي 
2019-8-20

وفد من ال�صركة ال�صت�صارية رد كوادرنت برئا�صة 
ال�صت�صاري خالد ر�صيد 2019-7-16
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زيارات

اأيومي ياناغيا، زميلة باحثة يف املكتبة ال�صرقية يف طوكيو اليابان 
2019-9-2

املطران غطا�ص هزمي، مطران الكويت والعراق 
واخلليج للروم الأرثودك�ص 2019-9-21

الدكتور فهد بن �صعد اجلهني، مدر�ص يف امل�صجد احلرام 
2019-9-4

 فريق الت�صوير من قناة الواحة الرتاثية 
2019-9-18

اأحمد �صو، رئي�ص اجلمعية اخلريية ملكافحة املعاناة يف 
ال�صنغال ود.اأحمد نافع، من جامعة العلوم الإ�صالمية 

بالعيون يف موريتانيا 2019-9-16

طالب معهد ال�صيخ را�صد بن �صعيد الإ�صالمي
2019-9-2٣

 ها�صم حرب، باحث متخ�ص�ص يف الطب العربي 
2019-9-9

 وفد من دائرة الثقافة وال�صياحة يف اأبوظبي 
2019-8-27
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جديد المكتبة

الحديث بإفريقية
من القرن السادس إلى القرن الثامن الهجري

تاأليف: �شوء �شامل م�شكني، الأمني العام ملجل�س الأئمة بفرن�شا.
النا�شر: الدار املالكية للطباعة والن�شر والتوزيع – تون�س.

الطبعة الأوىل: 1440ه� / 2019 م.
ال�شل�شلة: ر�شائل جامعية )4(.

عدد ال�شفحات: 1002 �شفحة يف جملدين.
درجة  على  الباحث  بها  ح�صل  جامعية  ر�صالة  الكتاب  هــذا  اأ�صل 
املاج�صتري من ق�صم ال�صنة وعلومها يف كلية اأ�صول الدين بجامعة الإمام 
عليها  واأ�صرف  1987م،  �صنة  الريا�ص  يف  الإ�صالمية  �صعود  بن  حممد 

الأ�صتاذ الدكتور ال�صيخ اأبو لبابة الطاهر ح�صني.
والكتاب يوؤرخ لعلوم احلديث ال�صريف يف اإفريقية، وعلمائه وموؤلفاتهم، 

واملدار�ص احلديثية وطرق الرواية، وغري ذلك.
والجتماعية  ال�صيا�صية  احلــيــاة  الأول  الــبــاب  يف  ــف  ــوؤل امل تــنــاول 
والقت�صادية باإفريقية من القرن ال�صاد�ص اإىل الثامن، واأثرها يف احلياة 
املراكز  املدر�صة احلديثية خا�صة، وفيه احلديث عن  العلمية عامة ويف 
العلمية والثقافية، واملكتبات، والعائالت العلمية امل�صهورة، واأ�صهر الكتب 
احلديثية املعتنى بروايتها يف اإفريقية، واأهم املوا�صيع املعتنى بالتاأليف 

فيها، والرحلة واآثارها يف احلديث.
املازري،  كالإمام  اإفريقية  ثي  حمدِّ تراجم  فتناول  الثاين  الباب  واأما 

وتناول  وغريهم،  التني  وابن  واملّيان�صي، 
من  احلديث  علماء  اأ�صهر  تراجم  اأي�صًا 
ا�صتقروا  الذين  اإفريقية  على  الوافدين 
اأي�صًا  الباب  ويف  عابرين.  كانوا  اأو  بها 
الطرق املتبعة يف تدري�ص احلديث ون�صره، 
وطرق  باإفريقية،  العلمية  املراكز  واأهــم 
يف  باإفريقية  عليها  املــتــعــارف  ــة  ــرواي ال
القرون الثالثة التي هي مو�صوع الكتاب.

ــثــالــث ركـــز عــلــى اأهــم  ويف الــبــاب ال
ففي  ومناهجها،  احلديثية  امل�صنفات 
الــروايــة  كتب  تــنــاول  منه  الأول  الف�صل 
الربيع بن حبيب للورجالين،  مثل م�صند 

وترتيب  الإ�صبيلي،  احلق  لعبد  وال�صغرى  والو�صطى  الكربى  والأحكام 
الثاين كتب الدراية مثل  للمّيان�صي. وتناول يف الف�صل  م�صند الفردو�ص 
اأ�صنى  يف  الطالب  و�صرف  للمّيان�صي،  جهله  املحدث  ي�صع  ل  ما  اإي�صاح 
الف�صيح  واخلرب  للمازري،  م�صلم  بفوائد  واملُْعِلم  قنفذ،  لبن  املطالب 
لبن التني، واإكمال الإكمال لالأَّبـي، والتكملة لكتاب ال�صلة لبن الأّبار، 
وكتاب  اآ�ــص،  ــوادي  ال جابر  ابــن  وبرنامج  الغربيني،  م�صيخة  وبرنامج 
بني  جمعت  التي  الكتب  تناول  الثالث  الف�صل  ويف  قنفذ.  لبن  الوَفيات 
الأّبــار، ومعامل  ال�صديف لبن  اأ�صحاب  املعجم يف  والدراية مثل  الرواية 
جمعت  التي  الكتب  تناول  الرابع  الف�صل  يف  ثم  الــّدبــاغ،  لبن  الإميــان 

احلديث مع فنون اأخرى مثل مقدمة ابن خلدون.

موسوعة أمانة العاصمة المقدسة:
تاريخها – أمناؤها – إنجازاتها

)1326هـ - 1436هـ(
تاأليف: د. حممد اأبو بكر حميد.

النا�شر: اأمانة العا�شمة املقد�شة- مكة املكرمة.
                دار الخرتاع الدولية للن�شر – جدة.

الطبعة الأوىل: 1437ه�.
عدد ال�شفحات: 672 �شفحة.

ح  حِّ هذا الكتاب يوثق تاريخ اأمانة العا�صمة املقد�صة مكة املكرمة، وُي�صَ
فيه  تناول  الذي  الأول  بالباب  املوؤلف  بداأه  ال�صائعة.  الأخطاء  من  عددًا 
من  ى  ــوؤَدَّ ُت البلدية  اخلدمات  كانت  حيث  والها�صمي،  العثماين  العهدين 
بلدية  لتاأ�صي�ص  احلقيقي  التاريخ  اأن  ح  وُيَرجَّ املحت�صب،  �صخ�صية  خالل 

مكة كان يف العهد العثماين �صنة 1908م.
عبد  امللك  واهتمام  ال�صعودي  العهد  بداية  تناول  الثاين  الباب  ويف 

العزيز بدائرة البلدية مبكة. 
العزيز،  عبد  امللك  عهد  يف  العا�صمة  اأمانة  تناول  الثالث  الباب  ويف 
و�صمَّ الباب �صتة ف�صول تناول كل ف�صل منها رئي�صًا من روؤ�صاء البلدية 

وتاريخ تعيينه واأهم الإجنازات والأدوار التي قام بها.
بن  �صعود  امللك  عهد  يف  العا�صمة  )اأمانة  عنوان  الرابع  الباب  وحمل 
عبد العزيز(، وفيه ثالثة ف�صول على عدد اأمناء العا�صمة يف ذلك العهد.

بن  في�صل  امللك  عهد  يف  العا�صمة  اأمانة  تناول  اخلام�ص  الباب  ويف 

عبد العزيز، حيث كان 
للعا�صمة مكة يف عهده 
اأمني واحد هو عبد اهلل 

عريف.
واأما الباب ال�صاد�ص 
العا�صمة  اأمــانــة  ففيه 
ــك خــالــد  ــل يف عــهــد امل
ابن عبد العزيز، الذي 
موؤ�ص�صات  مولد  �صهد 
عدد  يف  متمثلة  حيوية 
الوزارات، وظهرت  من 
البلدية  ال�صوؤون  وزارة 

والقروية. وفيه ثالثة ف�صول.
والباب ال�صابع تناول اأمانة العا�صمة يف عهد امللك فهد بن عبد العزيز، 
الذي يعد ع�صر التطور ال�صريع والنطالقة الكربى، وفيه خم�صة ف�صول.

والباب الثامن تناول فيه املوؤلف عهد امللك عبد اهلل بن عبد العزيز، 
و�صمَّ ف�صاًل واحدًا حتدث فيه املوؤلف عن الدكتور اأ�صامة البار، الأمني 
ال�صابع ع�صر للعا�صمة املقد�صة، حيث اأ�صبحت الأمانة املقد�صة يف عهده 

اأول اأمانة اإلكرتونية يف اململكة العربية ال�صعودية.
من  الكثري  اإىل  املوؤلف  فيه  رجع  كبري،  مو�صوعي  عمل  الكتاب  هذا 
القدمية  ال�صحف  يف  املن�صورة  الأخــبــار  ى  وتق�صَّ وامل�صادر،  املراجع 
اأن فيه الكثري  املتعلقة بالفرتات ال�صابقة حتى ي�صل اإىل احلقائق. كما 

من ال�صور لل�صخ�صيات والأماكن التي ترثي املو�صوع.
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كيف تصبح مديراً أفضل؟

دليل شامل لألساليب العملية والمهارات األساسية
تاأليف: مايكل اأرم�شرتوجن.

ترجمة : مروة عبد الفتاح �شحاتة.
النا�شر: دار نه�شة م�شر للن�شر - القاهرة.

الطبعة الأوىل: 2019م.
عدد ال�شفحات: 325 �شفحة.

وي�صتعر�ص  الإدارة،  جمال  يف  مبيعًا  الكتب  اأكرث  من  الكتاب  هذا 
مع  ال�صليمة  التوجيهات  ويوفر  الفريق،  ــراد  اأف بني  اللــتــزام  تعزيز 
مواقف واقعية ت�صاعد على تدعيم القدرات الإداريــة، وقد طبع منذ 
للطبعة  الرتجمة  وهــذه  طبعات،  ع�صر   2017 عام  حتى   198٣ عام 

الإجنليزية العا�صرة منه.
والكتاب ينق�شم اإىل خم�شة اأجزاء كما ياأتي:

معاملة  الأفـــراد  معاملة  كيفية  وفيه  الأف����راد:  اإدارة  الأول:  اجل���زء 
تعزز  وكيف  اأف�صل،  قائدًا  ت�صبح  وكيف  حتفيزهم،  وكيفية  �صحيحة، 
مع  ال�صعبة  املواقف  وتعالج  الأداء،  وتدير  املوظفني،  بني  اللتزام  ح�ص 

الأفراد، وكيف تقدم التعقيب على الأداء؟
اجل��زء الثاين: تنمية الأف���راد: وفيه كيف ت�صهم يف تنمية الأفــراد، 

وكيف توجههم؟
زمــام  يف  التحكم  كيفية  وفيه  الإداري������ة:  امل���ه���ارات  ال��ث��ال��ث:  اجل���زء 

وتفوي�ص  املهام،  بني  والتن�صيق  الأمـــور، 
التعامل  وكيفية  الأعمال،  واإجناز  املهام، 
التغيري  واإدارة  العمل،  يف  رئي�صك  مــع 
ـــات والأزمـــــــات واملــ�ــصــروعــات  ـــالف واخل
ـــاد،  ــامــل مـــع الإجـــه ــع ــت واملـــخـــاطـــر، وال
واإجراء  الآخرين،  واإقناع  الوقت،  واإدارة 
وتنظيم  الجتماعات،  واإدارة  املفاو�صات 
والتعامل  لالأولويات،  والتخطيط  العمل، 

مع �صيا�صة العمل.
ال�صخ�صية:  امل��ه��ارات  ال��راب��ع:  اجل��زء 
وفيه تقييم الأداء، واإحراز التقدم وتنمية 

الذكاء العاطفي، والثقة بالنف�ص، واحلزم، واتخاذ القرارات احلا�صمة، 
وحل امل�صكالت، والتحلي بروح البتكار، وكيفية اإجراء املقابلة ال�صخ�صية 
وتقدمي  الآخرين،  مع  والتوا�صل  جيدًا،  م�صتمعًا  تكون  وكيف  للوظيفة، 
ال�صبكي،  التوا�صل  وتعزيز  التقارير،  وكتابة  موؤثرة،  تقدميية  عرو�ص 
والتحلي ب�صخ�صية اإ�صرتاتيجية، والتفكري بو�صوح، وا�صتك�صاف الأخطاء 
عن  الأمـــور  انــحــراف  وكيفية  النتكا�صات،  مــن  والتعايف  وت�صويبها، 

م�صارها، وكيفية اإعادتها اإىل ن�صابها ال�صحيح.
العلمي،  النهج  تتبع  وفيه  املالية:  والإدارة  العمل  اخلام�س:  اجل��زء 
التكاليف،  وخف�ص  وامليزانية،  العمل،  وخطة  جــدوى،  درا�صة  واإعــداد 

وتقييم بيان امليزانية، وا�صتخدام الن�صب املالية.
كما ي�صمُّ الكتاب ك�صافًا للم�صطلحات الواردة فيه.

القرصنة والقانون الدولي للبحار
اإ�شكالي��ة �شالم��ة املالح��ة البحري��ة يف ظل مبداأ ع��دم ا�شتخ��دام القوة 

امل�شلحة )�شلطنة ُعمان منوذجًا(
تاأليف: هالل بن عبد اهلل بن عزيز الرقادي.

النا�شر: دار وائل للن�شر والتوزيع – عّمان.
الطبعة الأوىل: 2019م.

عدد ال�شفحات: 293 �شفحة.
اأ�صل هذا الكتاب ر�صالة جامعية ح�صل بها الباحث على درجة الدكتوراه يف 
القانون العام )القانون الدويل للبحار( يف كلية احلقوق بجامعة حممد الأول 

ف جدًا( مع تو�صية بالن�صر. ت مبرتبة )ُم�َصرِّ يف وجدة باململكة املغربية، واأُِقرَّ
من  اأنها  ُيعتقد  كان  التي  القر�صنة  ظاهرة  على  مقدمته  يف  الباحث  ينبه 
القرن  منطقة  يف  خ�صو�صًا  اأخرى،  مرة  اليوم  تعود  ولكنها  املا�صي،  اأ�صاطري 

الإفريقي التي متثل ثلث عمليات القر�صنة على م�صتوى العامل. 
واأما اإ�صكالية الدرا�صة فهي الأ�صباب التي اأدت اإىل ظهور جرمية القر�صنة 

البحرية وانت�صارها مبنطقة القرن الإفريقي وبحر العرب.
ويهدف الباحث من خالل درا�صته اإىل التعريف بالقر�صنة البحرية واأنواعها، 
كما  البحرية.  املالحة  �صالمة  على  خطورتها  مدى  وبيان  واآثارها،  واأركانها، 
الُعمانية ملكافحة  ال�صلطات  املتبعة من  الإجراءات احلالية  درا�صة  اإىل  يهدف 
ومناق�صة  ال�صلطات،  دور  لتفعيل  امل�صتقبلية  والروؤية  واملقرتحات  القر�صنة، 

اجلهود الإقليمية والدولية يف جمال مكافحة القر�صنة البحرية. 

تناول الباب الأول اأ�صكال واأركان جرمية 
والبعد  عليها  املرتتبة  والآثـــار  القر�صنة 
الأمني لها، مبنطقة القرن الإفريقي وبحر 

العرب، و�صلطنة ُعمان واآليات مكافحتها.
وتناول الباب الثاين دور الق�صاء الدويل 
البحرية،  القر�صنة  جرمية  مكافحة  يف 
وحكم الق�صاء الُعماين يف ذلك، وتداعيات 
�صلطنة  على  البحرية  القر�صنة  جرمية 
ُعــمــان وطــــرق مــكــافــحــتــهــا، وتــطــرق اإىل 

ل لها. اتفاقية روما والربوتوكول الـُمكمِّ
نبذة من الكتاب:

يف  البحرية  القر�صنة  اأعمال  "تزايدت 
عمليات  عدد  وبلغ  2002م،  عام  من  الأول  الن�صف  يف   %٣.6 بن�صبة  العامل 
وذكر  2001م.  عــام  من  الفرتة  نف�ص  يف   165 مقابل  عملية   171 القر�صنة 
تقرير للمكتب الدويل للبحرية ن�صر الأربعاء 24-7-2002م اأن املناطق الأكرث 
تعر�صًا ملثل هذه العمليات هي مياه اإندوني�صيا، ثم الهند فبنجالدي�ص، وم�صيق 
جلنوب  اإ�صافة  ملاليزيا،  الغربي  وال�صاحل  �صومطرة  جزيرة  بني  الواقع  ملقا 
�صواحل  قرب  مرتني  القرا�صنة  �صيطر  2001م،  يناير  ويف  الأحمر...  البحر 
"برن�صي�ص �صارة" التي ا�صطرت لالإبطاء من �صريها  ال�صومال على ال�صفينة 
اللبناين  الأوكـــراين  طاقمها  من  القرا�صنة  وطلب  املحرك.  يف  عطل  ب�صبب 

امل�صري مائتي األف دولر مقابل الإفراج عنه"!
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يكونون  قد  اأ�شخا�س  كتبها  مقالت  اأو  اأخبار  على  حتتوي  واملجالت  ال�شحف  فبع�س  للدوريات،  اأنواع  ة  ثمَّ
خرباء يف جمال املقال وقد ل يكونون. ومن َثمَّ قد يحتوي املقال على معلومات غري �شحيحة.

مة المجالت العلمية الُمَحكَّ

متخ�ص�صون  اأو  اأكادمييون  كتبها  مقالت  ت�صم  جمالت  وثمة 
يف جمال املقال، ولكن قد يكون لديهم اأفكارهم واآراوؤهم اخلا�صة 

التي ل ي�صرتط بال�صرورة اأن تكون �صحيحة.
مني علميني، حيث  وثمة دوريات اأو جمالت ُتراجع من ِقَبل حُمكِّ
ُتكتب املقالت من ِقبل خرباء اأو متخ�ص�صني يف جمال املقال، ثم 
اآخرين يف نف�ص املجال، وذلك قبل ن�صر  ُيراجع املقال من خرباء 
ل  احلــالت  من  كثري  ويف  املقال.  جــودة  ل�صمان  املجلة  يف  املقال 
مون من هو موؤلف املقال، بحيث جتري املوافقة  يعرف هوؤلء املَُحكَّ

على املقالة؛ لأنها ت�صتحق الن�صر، ولي�ص ب�صبب �صمعة املوؤلف.
مة : مفهوم املجلة العلمية املَُحكَّ

اأبحاثًا  َتـن�صر  علمية  دوريــة  عن  عبارة  مة  املَُحكَّ العلمية  املجلة 
الأبحاث  هذه  بتحكيم  تقوم  اأن  بعد  حمدد  جمال  يف  متخ�ص�صة 
هذه  وتعترب  املــجــال،  نف�ص  يف  املتخ�ص�صني  مــن  عــدد  ِقــَبــل  مــن 
املجالت املن�صة الأوىل التي ي�صتخدمها الباحثون عادة لن�صر اآخر 
التي  الأبحاث  نتائج  ومناق�صة  اأو لنتقاد  نتائج،  له من  تو�صلوا  ما 
ُن�صرت �صابقًا. وتختلف نوعية الأبحاث املن�صورة يف جمالت العلوم 
احلياتية وطريقة تناولها للموا�صيع اجلديدة عن تلك املن�صورة يف 

جمالت العلوم الجتماعية والإن�صانية على �صبيل املثال.
ما،  كَّ حُمَ ُيعترب  مة  املَُحكَّ العلمية  املجلة  يف  ين�صر  ما  كل  ولي�ص 
والر�صائل  الفتتاحيات،  مثل:  مًا  كَّ حُمَ ُيعترب  ل  املحتويات  فبع�ص 

املوجهة للمحرر، وا�صتعرا�ص الكتب، وغريها.
مة : اأهمية املجالت العلمية املَُحكَّ

و�صبقها. املعلومات  �صحة  وحتديد  العلمي،  البحث  ت�صجيع  	•
اإعطاء  خــالل  من  البحوث  جــودة  وحت�صني  املحتوى،  اإثـــراء  	•
املتخ�ص�صون  يــقــوم  حينما  واملــراجــعــة  للت�صحيح  الفر�صة 

مبراجعة الأبحاث واملقالت قبل اعتماد ن�صرها.
من  بد  ل  �صروط  و�صع  خالل  من  العلمي  البحث  م�صتوى  رفع  	•

اللتزام بها لن�صر املقالت.
الكت�صافات  اإىل  بالو�صول  و�صبقهم  املوؤلفني  حقوق  حفظ  	•

وال�صتنتاجات والدرا�صات.
املوثوقة  املن�صة  هذه  خالل  من  املعلومات  اإىل  الو�صول  اإتاحة  	•

علميًّا، واعتمادها كمرجع للباحثني والدار�صني الآخرين.

مة: كيفية التعرف على املجالت العلمية املَُحكَّ
مة، منها: ثمة طرق ملعرفة املجالت العلمية املَُحكَّ

ق�صر  ميكنك  فاإنه  املكتبات،  بيانات  قواعد  يف  البحث  عند  	•
املتقدم،  البحث  املحكمة غالبًا من خالل  الدوريات  البحث على 
بدبي  والــرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  بيانات  قاعدة  ففي 
لختيار  الدورية  نوع  حتديد  خالله  من  ميكن  �صغري  مربع  ثمة 

املحكمة منها، كما يف ال�صكل. 

البحث املتقدم

Ulrich�( للدوريات  ــدويل  ال اأولــريــخ  دليل  خــالل  من  البحث  • 
يوفر  للمكتبة،  قيا�صية  بيانات  وقاعدُة  دليٌل  وهو   ،)sweb.com

معلومات حول املجالت ال�صعبية، والأكادميية، واملجالت العلمية، 
الن�صخة  ُن�صرت  وقد  الأخرى.  الت�صل�صلية  واملطبوعات  وال�صحف 
اأولريخ  واأ�ص�صته كارولني  الدليل عام 19٣2م،  املطبوعة من هذا 
نيويورك  مكتبة  يف  الدوريات  ق�صم  رئي�صة   ،)Carolyn Ulrich(
ويت�صمن  الإنرتنت،  عرب  اليوم  متوفر  وهو  دوري،  كدليل  العامة 
اأكرث من ٣00000 دورية ن�صطة ت�صدر حاليًّا. ويجري احل�صول 
على املعلومات املتعلقة بالدوريات من النا�صرين، وهذه املعلومات 

ت�صمل :
.)ISSN – الرقم املعياري الدويل للدوريات )ردمد  -

يتغري  قد  الدوريات  فبع�ص  للدورية،  ال�صابقة  والعناوين  العنوان   -
عنوانها عرب ال�صنني.

تاريخ الن�صر ومكان الن�صر والنا�صر.  -
التكلفة، وتوافر الإ�صدارات الإلكرتونية، و�صروط ال�صرتاك.   -

مو�صوع الدورية، حيث ميكن البحث باملو�صوع، اأو ح�صب ت�صنيف   -
ديوي، اأو بع�ص امليزات اخلا�صة، اأو من خالل حقول الفهر�صة.
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احلر  الو�صول  عرب  متاًحا  املن�صور  كــان  اإذا  ما  على  موؤ�صرات   -
.)Open Access(

.)Peer-Reviewed( الإ�صارة اإىل الدورية اإذا كانت حمكمة  -

فالدوريات  فح�صها،  خالل  من  املحكمة  الدورية  معرفة  ميكن  	•
مكتوبًا  ذلك  ويكون  حمكمة،  اأنها  عليها  ُيكتب  ما  غالبًا  املحكمة 
نهايتها.  يف  اأو  منها،  الأوىل  ال�صفحات  يف  اأو  الــغــالف  على 
مراجعة  يجب  بل  الأوىل  لالأعداد  بالنظر  الكتفاء  عدم  وينبغي 

الأعداد ال�صادرة حديثًا.

ا�صتنتاج  فيمكن  �صراحة،  اأنها حمكمة  الدورية  على  ُيكتب  اإذا مل  	•
تن�صرها،  التي  واملو�صوعات  فيها،  الن�صر  �صروط  خالل  من  ذلك 
امللخ�ص،  عــلــى:  حتــتــوي  مــا  فغالبًا  املــقــالت،  تن�صيق  وطــريــقــة 
واملراجعات، ومنهجية الكتابة، والنتائج، والتو�صيات، واملراجع.)1(

من اأقدم املجالت العلمية املحكمة يف مكتبة املركز:
 - الآداب  كــلــيــة  جمــلــة 
جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، وهــي 
ـــة عــلــمــيــة حمــكــمــة  جمـــل
عام  منذ  بال�صدور  بــداأت 
الآداب  كلية  عن  19٣٣م، 
التي  امل�صرية  باجلامعة 
اإىل  1942م  �صنة  حتولت 
ثم  الأول  ـــــوؤاد  ف جــامــعــة 
جــامــعــة  اإىل  1954م  يف 
العدد  وكــان يف  الــقــاهــرة. 
عربي  ق�صم  منها  الأول 
ـــم اأوربـــــــــــي. فــمــن  ـــص وقـــ�

املقالت العربية:
الت�صوفية؟  فل�صفته  العربي  ابن  الدين  حميي  ا�صتقى  اأين  من  	•

لأبي العال عفيفي.

اأمني. لأحمد  واملربد  عكاظ  	•
م�صطفى. لإبراهيم  العربي  النرث  ن�صاأة  يف  بحث  	•

ومن مقالت الق�صم الأوربي:

)An Account of Egypt by Diodorus the Sicilian(، ترجمة 
وليام جيالن وادل، اأ�صتاذ علم الكال�صيكيات يف اجلامعة.

)An Early Arabic Translation from the Greek(، اآرثر جون 
اآربريي.

ويوليو  واإبريل  يناير  يف   : اأ�صهر  ثالثة  كل  حاليًّا  املجلة  وت�صدر 
اللغوية،  والعلوم  الآداب  عن  اأعــداد  )اأربعة  عــام.  كل  من  واأكتوبر 

واأربعة اأعداد عن الإن�صانيات والعلوم الجتماعية(.
من اأقدم املجالت الإماراتية املحكمة يف مكتبة املركز:

1 – جملة اآفاق اقت�شادية:
الأول  الــــعــــدد  ـــدر  �ـــص
1980م،  يــنــايــر  يف  منها 
ـــات  ـــص ـــدرا� ــم ال ــص ــ� مــــن ق
والبحوث، يف احتاد غرف 
ــجــارة والــ�ــصــنــاعــة يف  ــت ال
العربية  الإمـــــارات  ـــة  دول
املتحدة يف اأبو ظبي، وكان 
رئــيــ�ــص حتــريــرهــا را�ــصــد 
عــبــد الــ�ــصــمــد الــكــيــتــوب. 
هو  فيها  ن�صر  مقال  واأول 
لدولة  "التجارة اخلارجية 
الإمارات العربية املتحدة" 
املق�صود  عبد  د.  للكاتب: 

عي�صى.
2 – جملة �شوؤون اجتماعية:

�صدر العـــدد الأول منها 
عـــن  1984م،  ينايـــر  يف 
يف  الجتماعيـــني  جمعيـــة 
العربيـــة  الإمـــارات  دولـــة 
بال�صارقـــة. وهي  املتحـــدة 
علميـــة  ف�صليـــة  جملـــة 
بالعلـــوم  ُتعنـــى  حمكمـــة 
والجتماعيـــة.  الإن�صانيـــة 
ن�صـــر  مقـــال  اأول  وكان 
"الهجـــرة  بعنـــوان  فيهـــا 
 – والتنميـــة  اخلارجيـــة 
درا�صـــة ميدانيـــة" للكاتبة 

موزة عبيد غامن.
-------------------------

)1( انظر: املوقع الإلكرتوين جلامعة اأجنيلو �صتيت:
https://www.angelo.edu/services/library/handouts/peerrev.php

جملة كلية الآداب

اآفاق اقت�صادية من اأقدم املجالت الإماراتية 
املحكمة يف مكتبة املركز

�صوؤون اجتماعية
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مكتبات خاصة

ثم ُعنّي اأ�صتاذًا م�صاعدًا يف كلية الآداب بجامعة دم�صق عام 1952م، اإ�صافة 
اإىل عمله يف جلنة الربامج الرتبوية والتعليمية، ثم ح�صل على درجة الأ�صتاذية 

يف عام 1957م.
واجلامعة  ـــريوت،  وب املــغــرب،  وجــامــعــات  ــة  ــي الأردن اجلامعة  يف  �ـــص  درَّ كما 
اختري  ع�صوًا يف  عام 1962  الأول من فرباير  ويف  املنورة.  باملدينة  الإ�صالمية 
املجمع خليل  لرئي�ص  الذي كان  املقعد  �صغل  العربية بدم�صق، حيث  اللغة  جممع 
مردم بك، وكان ع�صوًا يف جمامع اللغة العربية بالقاهرة وعّمان، واملجمع العلمي 

العراقي، واملجمع العلمي الهندي.
تويف �صنة 1985م يف جنيف، وُحمل اإىل املدينة املنورة، وُدفن يف البقيع. )1(

موؤلفاته يف مكتبة املركز:
املوؤلفات: 

1. اأبو العتاهية : اأ�صعاره واأخباره، ]1985م[.
2. الأدب العربي يف اآثار الدار�صني. )موؤلف م�صارك( 1961م.

٣. الأدب والغزو الفكري. )عمل يف موؤمتر( ]1965[م.
اأعمال  عن  بدم�صق:  العربية  اللغة  ملجمع  العامة  لالأمانة  ال�صنوي  التقرير   .4
 .1974-197٣ دورة  يف  اأعماله  وم�صروعات   197٣-1972 دورة  يف  املجمع 

)مقال( ]1٣94هـ/1974[م.
واأبحاثها  بكتبها  ــة  اأدل  :1975-1918 العربي،  الوطن  يف  اللغوية  احلركة   .5

ودرا�صاتها. 1412هـ/1992م.
6. اخلطابان اللذان اأُلقيا خالل اجلل�صة التي عقدها جممع اللغة العربية بدم�صق 

ل�صتقبال �صكري في�صل 1٣81هـ/1962م.
بدم�صق  العربية  اللغة  التي عقدها جممع  اجلل�صة  امللقيان خالل  7. اخلطابان 
ل�صتقبال الأ�صتاذ الدكتور حممد هيثم اخلياط بتاريخ 29 ربيع الثاين �صنة 

1٣96هـ، املوافق 29 ني�صان 1976م.
8. الزاد من الأدب العربي. )موؤلف م�صارك( 1٣69هـ/1950م.

9. الزاد من الأدب العربي: وفق املنهاج احلديث املقرر ل�صف ال�صهادة املتو�صطة. 
)موؤلف م�صارك( 1٣65هـ/1946م.

10. ال�صاعر القروي يف حياته و�صعره. 1959م.
11. ال�صحافة الأدبية وجهة جديدة يف درا�صة الأدب املعا�صر وتاأريخه .1، جملة 

املجمع العلمي العربي البحث اللغوي. 1960م.

12. ال�صحوة الإ�صالمية بني الواقع والطموح. ملتقى الفكر الإ�صالمي )1984م : 
اجلزائر( )عمل يف موؤمتر( ]1990[م.

تعريب  العربية حول  والهيئات  املنظمات  التي عقدتها  والندوات  املوؤمترات   .1٣
والتاأليف: )عر�ص  العلمي والرتجمة  التعليم اجلامعي يف جمالت امل�صطلح 

ودرا�صة(. )تقرير يف موؤمتر تعريب التعليم اجلامعي )1982 : دم�صق(.
اللغوي  تطورها  ن�صاأتها، مقوماتها،  الأول:  القرن  الإ�صالمية يف  املجتمعات   .14

والأدبي. )ر�صالته التي ح�صل بها على الدكتوراه( 1٣71هـ/1952م.
15. تطور الغزل بني اجلاهلية والإ�صالم : من امرئ القي�ص اإىل ابن اأبي ربيعة. 

1959م.
التعريب: ثالث ظواهر وفي�ص من الدللت. )عمل يف  16. على هام�ص موؤمتر 

موؤمتر( 1974م.
املجتمعات  لن�صاأة  درا�صة متهيدية  الأول:  القرن  الإ�صالمي يف  الفتح  17. حركة 

الإ�صالمية. 1952م. وهذا الكتاب ر�صالته الإ�صافية.
18. خريدة الق�صر وجريدة الع�صر. 1955م.)حتقيق(.

عن  امل�صوؤولني  الــوزراء  موؤمتر  موؤمتر(  يف  )عمل  التعريب.  تنفيذ  خطوات   .19
التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العربي )198٣: احلمامات، تون�ص(.

20. ديوان النابغة الذبياين بتمامه. )حتقيق( 1968م.

�صكري في�صل

د.شكري فيصل ومكتبته
 ُوِل��د الدكت��ور �شك��ري بن عمر بن في�ش��ل يف دم�شق �شن��ة 1918م، وتعلم فيه��ا، ون�شاأ يتيمًا 
يف بي��ت خاله ال�شي��خ حممود يا�شني، وتلقى علوم��ه على يدي ال�شيخ��ني الكبريين اأبي اخلري 
املي��داين، وحممد �شليم حل��واين، وانت�شب اإىل مكتب عنرب، وح�شل منه على الثانوية العامة 
)البكالوري��ا(، كم��ا اأخ��ذ عن زي��ن العابدي��ن التون�شي، واأبي اخل��ري القوا�س، وحمم��د البزم، 
وحمم��د �شلي��م اجلن��دي، وعبد القادر املب��ارك، وتخرج يف ق�ش��م اللغة العربي��ة بكلية اآداب 
جامعة القاهرة )فوؤاد الأول �شابقًا( �شنة 1942م، وح�شل على الدكتوراه منها �شنة 1951م، 

واأ�شرف على ر�شالته الأ�شتاذ اأمني اخلويل، وكانت ر�شالته يف مناهج الدرا�شة الأدبية.

اإهداء من �صكري في�صل اإىل �صامي الكيايل
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درا�صة  عربي:  ابــن  الدين  ملحيي  النف�ص  حما�صبة  يف  القد�ص  روح  كتاب   .21
وحتليل. ]1986[م.

22. جمموعة خمتارة من قرارات جممع اللغة العربية يف القاهرة ت�صاعد على 
عملية و�صع امل�صطلحات وترجمتها وتعريبها. 1979م.

العربية،  اللغة  ق�صم   - الرابعة  ال�صنة  لطالب   : العربي  النقد  حما�صرات   .2٣
1967-1968م.

24. مقدمة املرزوقي يف �صرحه حلما�صة اأبي متام. )حتقيق( 1952م.
25. مناهج الدرا�صة الأدبية يف الأدب العربي: عر�ص، ونقد، واقرتاح. 195٣م. 

وهذا الكتاب كان مو�صوع ر�صالته لنيل �صهادة املاج�صتري.
26. نرث �صوقي. )مقال( ]1959[م.

27. ن�صو�ص الأدب. )موؤلف م�صارك( 1945م.
28. نظام احلكم يف ال�صريعة والتاريخ. )موؤلف م�صارك( 1975م.

الر�شائل والبحوث والكتب التي اأ�شرف عليها:
1. ابن املعتز الإن�صان وال�صاعر. )ر�صالة جامعية( 1980م.

2. ابن هرمة : حياته و�صعره. )بحث( 1956م.
٣. اأبو العيناء : حياته و�صعره. )بحث( 1958م.

4. اأبو الفتح الب�صتي : درا�صة حياته و�صعره، )ر�صالة جامعية(  1958-1959م.
5. اأثر القراآن يف العقلية العربية. )بحث( 1955-1956م.

6. اأحمد اأمني من خالل كتاب في�ص اخلاطر. )بحث( 1954-1955م.
7. اأحمد حمرم. )بحث( 1954م.

8. اعتذاريات النابغة الذبياين. )بحث(  1952-195٣م.
والــعــ�ــصــر  الإ�ـــصـــالم  الإ�ـــصـــالمـــي:)�ـــصـــدر  الــعــ�ــصــر  يف  الـــزهـــدي  الأدب   .9

الأموي(:)النرث( )ر�صالة جامعية( 1975 م.
10. الأ�صتاذ حممد كرد علي وكتاب خطط ال�صام. )بحث( 1954-1955م.

11. الأمثال يف القراآن الكرمي. )بحث( 1954-1955م.
12. احلارث بن خالد املخزومي. )بحث( 1957-1958م.

1٣. احل�صني بن ال�صحاك. )بحث( 1955-1956م.
14. احل�صني بن ال�صحاك : حياته و�صعره. )بحث( 1958م.

15. احلوادث التاريخية يف �صعر البحرتي.)بحث( 1954-1955م.
16. اخلمرة يف �صعر الأخطل. )بحث( 1958-1959م.

17. الراعي )عبيد بن ح�صني النمريي(: حياته وديوانه. )بحث( ]1956[م.
18. ال�صريف املرت�صى : حياته و�صعره. )بحث(  1959م.

19. ال�صعبية يف ال�صعر العربي يف الع�صر الأموي. )بحث( 1958-1959م.
20. ال�صعر الجتماعي عند حممد حافظ اإبراهيم. )بحث( 1955-1956م.

-1404 جامعية(  )ر�صالة  والتجديد.  الأ�صالة  بني  املعا�صر  اليمني  ال�صعر   .21
1405هـ / 198٣-1984م.

جامعية(  )ر�صالة  احلديثة.  النظريات  وبــني  الإ�ــصــالم  نظرة  بني  ال�صعر   .22
1404هـ / 1984م.

2٣. ال�صعوبية عند مهيار الديلمي. )بحث( 1952-195٣م.
َرار : حياته و�صعره. )بحث( 1٣74هـ/1955م. 24. ال�صماخ بن �صِ

25. ال�صنفرى : حياته و�صعره. )بحث( 1957-1958م.
اح بن حكيم الطائي. )بحث( 1956م. ِرمَّ 26. الطِّ

27. العتابي كلثوم بن عمرو : حياته واأدبه. )بحث( 1958-1959م.
ا�ص. )بحث( 1958-1959م. 28. املازين الَق�صَّ

29. املوؤمن يف القراآن الكرمي. )بحث( ]1960[م.
٣0. املراأة يف حما�صة اأبي متام. )بحث( 1957-1958م.

٣1. الوزير ال�صاعر حممد بن عبد امللك الزيات. )بحث( 1957-1958م.
٣2. الو�صف عند امرئ القي�ص. )بحث( 1957-1958م.

٣٣. الو�صف يف �صعر علي حممود طه. )بحث( 1958-1959م.
٣4. الوليد بن يزيد. )بحث( 1951-1952م.

ا: �صاعر القلق والتمرد. )بحث( 1954-1955م. ٣5. تاأبط �صرًّ
٣6. جميل بثينة : حياته و�صعره. )بحث( 1957-1958م.

٣7. ح�صان بن ثابت : �صاعر الدعوة الإ�صالمية. )ر�صالة جامعية( 1958م.
٣8. ح�صان بن ثابت بني اجلاهلية والإ�صالم. )ر�صالة جامعية( 1958م.

٣9. حميد بن ثور الهاليل : درا�صة يف اأخباره و�صعره. )كتاب( 1958-1959م.
40. درا�صة م�صرحية اأمرية الأندل�ص. )بحث( ]1950[م.

41. درا�صة وحتليل ل�صعر ابن عنني. )بحث( 1958-1959م.
42. ديوان م�صكني الدارمي : ربيعة بن عامر بن اأنيف. )كتاب( 1858-1959م.

4٣. روؤبة بن العجاج : حياته ورجزه. )بحث( 1958-1959م.
44. �صيا�صة عبيد اهلل بن قي�ص الرقيات. )بحث( 1951-1952م.

45. �صعر احلروب ال�صليبية من خالل اخلريدة. )بحث( 1955-1956م.
 : كتابه  يف  �صالم  ابن  ذكرهم  الذين  وُبعيده  الإ�صالم  ُقبيل  املدينة  �صعراء   .46

طبقات فحول ال�صعراء. )ر�صالة جامعية( 1981م.
47. طريقة القايل يف الأمايل. )بحث( 1957-1958م.

48. عروة بن الورد. )بحث( 1955-1956م.
49. غزل املعلقات. )بحث( 1957-1958م.

50. غزل ذي الرمة. )بحث( 1957-1958م.
51. فدوى طوقان من خالل ديوانها وحدي مع الأيام. )بحث( 195٣-1954م.

52. قوميات الر�صايف. )بحث( 1954-1955م.
5٣. قي�ص بن اخلطيم : اأخباره، اأ�صعاره. )كتاب( 1957-1958م.

54. كعب بن جعيل التغلبي. )بحث( 1955-1956م.
55. ليلى الأخيلية : حياتها، رثاوؤها، منزلتها. )بحث( 1954-1955م.
56. مطيع بن اإيا�ص " اأبو �صلمى" : �صخ�صيته و�صعره.)بحث( 1959م.

57. مع الفرزدق ال�صيا�صي. )كتاب( 1955-1956م.
58. من �صعر ال�صجن يف اأدب العرب يف الع�صرين : اجلاهلي والأموي. )بحث( 

1951-1952م.
59. ن�صيب بن رباح : �صخ�صيته، �صعره واأخباره. )بحث( 1957-1958م.

60. والبة بن احلباب. )بحث( 1951م.

اإهداء ال�صيد اأحمد �صقر اإىل �صكري في�صل
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مكتبة �شكري في�شل:
ان�صمت مكتبة الدكتور �صكري في�صل اإىل خزانة املركز حوايل �صنة 1990م. 

وقد حوت ما يزيد على 6850 عنوانًا تقع يف 8784 ن�صخة. 
مو�صوعات املكتبة:

تفوقت كتب الآداب يف مكتبة الدكتور �صكري في�صل على باقي املو�صوعات، 
التاريخ  كتب  جـــاءت  ثــم   ،  %٣5.1 ن�صبتها  و�صكلت  عــنــوانــًا،   2284 فبلغت 
واجلغرافيا، فبلغت 1060 عنوانًا، بن�صبة 16.٣%، ثم كتب الديانات التي بلغت 

969 عنوانًا بن�صبة 14.9%، ثم باقي املو�صوعات كما يف ال�صكل.
من نوادر املكتبة:

عام  قبل  ن�صرت  كتابًا   178 منها  نــادرًا،  كتابًا   1460 من  اأكرث  املكتبة  ت�صم 
وهو  1257هــــ/1841م  �صنة  اإىل  فيها  كتاب  اأقــدم  ن�صر  تاريخ  ويرجع  1900م، 
وعلم جرب  علم ح�صاب   : نك  ريا�صيه  علوم  عنوانه: )جمموعة  الرتكية،  باللغة 
وعلم هند�صه بي �صامل(، من تاأليف: حافظ اإ�صحاق افندينك، وهو اأربع جملدات 

مطبوع يف دار الطباعة العلية بالقاهرة.
وفيها ن�صخة من كتاب �صرح التي�صري يف علم العرو�ص والقافية، من تاأليف: 
عبد اللطيف بن علي بن اإبراهيم الديربي الأزهري، املعروف بابن اخلطيب، وهو 

من من�صورات دار الطباعة العامرة �صنة 1261هـ ]1845[م.
126٣هـــ  �صنة  طبعت  لل�صهر�صتاين،  والنحل  امللل  كتاب  من  ن�صخة  وفيها 

]1846[م، يف مطبعة بولق بالقاهرة.
ومن لطائف املكتبة ونوادرها كتاب )مبادئ علم املتيورولوجيا، اأي الظواهر 
اجلوية(، من تاأليف: اإليا�ص لوما�ص، وترجمة فار�ص منر. والكتاب ن�صر يف بريوت 

�صنة 1876م.
الإهداءات:

على  موؤلفيها  من  الإهـــداء  توقيعات  حتمل  التي  الكتب  مئات  املكتبة  ت�صم 
اختالف بلدانهم، وم�صاربهم، وتوجهاتهم، وطوائفهم. ومن هذه الإهداءات:

)اآراء  كتاب  على  1945/1/2م،  بتاريخ  احل�صري،  �صاطع  من  اإهـــداء  	•
يف  معه  عمل  قد  في�صل  �صكري  وكــان   ، والقومية(  الوطنية  يف  واأحــاديــث 
اللجنة التي ُعِهد اإليها تعديل برامج التعليم يف �صوريا عقب نيلها ال�صتقالل 
�صاطع  موؤلفات  �صمتها  التي  املعلومات  جمع  يف  معه  عمل  كما  1946م.  عام 

احل�صري حتت ا�صم )حوليات الثقافة العربية(.
ون�ص  الأيــــام(،  )ظــالل  ديـــوان  على  العطار،  اأنـــور  ال�صاعر  مــن  اإهـــداء  	•
الإهداء:"هدية املوؤلف اإىل اأخيه الأ�صتاذ �صكري في�صل، مع حتيته اخلال�صة 

ومودته الدائمة وحبه واإعجابه، دم�صق 1949/7/24، اأنور العطار".
الطالبيني(  )مقاتل  لكتاب  حتقيقه  على  �صقر،  اأحمد  ال�صيد  من  اإهــداء  	•
الأ�صتاذ  النابه  اإىل �صديقي  "هدية  الإهداء:  ون�ص  الأ�صفهاين،  الفرج  لأبي 

�صكري في�صل، حتية اإعجاب وتقدير، 49/4/16، ال�صيد اأحمد �صقر".
)األ�صنة  كتابه  حيدر،على  جنيب  �صليم  اللبناين  وال�صاعر  الكاتب  من  •	اإهداء 
ود  حتية  في�صل،  �صكري  الدكتور  �صديقي  الإهداء:"اإىل  ون�ص  الــزمــان(، 

وتقدير، 57/12/14، �صليم حيدر".
احلــوايل  ــوع  الأك احل�صني  بن  علي  بن  حممد  ــوؤرخ  امل القا�صي  من  اإهــداء  	•
احل�صن  لأبي حممد  اليمن(  لل�صان  )الإكليل  لكتاب  على حتقيقه  احلمريي، 
بن اأحمد بن يعقوب الهمداين، املتوفى نحو ٣50هـ، ون�ص الإهداء: "احلمد 
هلل وحده، لالأخ الدكتور �صكري في�صل، حياه اهلل، مع حتياتي واأجمل متنياتي 

... 99/7/17 ، 79/6/12 ، من حممد بن علي بن احل�صني الأكوع".

اإهداء من �صاطع احل�صري اإىل �صكري في�صل

----------------------
و�صداقة  في�صل  �صكري  الدكتور  كتاب:  انظر  الذاتية  �صريته  حول  للمزيد   )1(
الأديب  العامل  في�صل  �صكري  وكتاب:  اخلطيب،  عدنان  بقلم  عامًا،  خم�صني 

املجمعي، تاأليف د. حممد مطيع احلافظ.

مكتبات خاصة

با�شل حممد
ق�شم العالقات العامة والإعالم
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الدين  �صيخه خري  وفاة  بعد  ا�صتوطنها  اإىل دم�صق مرارًا حتى  ورحل 
وجنم  الدم�صقي،  الفتال  من�صور  بن  اإبراهيم  عن  فيها  واأخذ  الرملي، 
داود  بن  ويحيى  امليداين،  احلموي  ح�صني  بن  ورجب  الدم�صقي،  الدين 

ال�صوب�صي اله�صرتكي . 
علي  منهم:  اأجالء  م�صايخ  عن  فيها  واأخذ  م�صر،  اإىل  رحل  ثم 
ويحيى  املغربي،  �صليمان  بن  وحممد  البابلي،  وحممد  ال�صربامل�صي، 
ال�صناوي املغربي، وحممد بن عبد الر�صول الربزجني املدين، وحممد بن 
داود العناين امل�صري، واأحمد العجمي امل�صري، وعبد القادر بن اأحمد 

العفيفي الغزي. 
باأ�صماء الكتب وموؤلفيها  كما كتب كتبًا كثرية بخطه، وكان له معرفة 
والأ�صماء والألقاب والوفيات والأن�صاب وا�صتح�صار الفروع الفقهية والعلل 

احلديثية. 
وتويف رحمه اهلل تعاىل �صنة 1108هـ، وكان ابنه �صالح )ت 1171هـ( 

عمدة يف الفقه احلنفي واأعلى النا�ص �صندًا يف احلديث يف زمانه.
موؤلفاته املذكورة يف هدية العارفني:

خري الدين الرمِلي. �صيخه  فتاوي  تتميم   −
عزم. لبن  الإعالم  د�صتور  تكميل   −

ر�صائل تاريخية.  −
والَبْو�ص. يق  الرِّ حكم  يف  الفردو�ص  رحيق   −

�صرحان �صغري وكبري. اللَُّغة،  يف  لل�صاهدى،  التحفة  �صرح   −
املربور. اآله  ونعت  النبي  مدح  يف  احلور  طوالع   −

له. احلور  طوالع  حلل  البدور  مطالع   −
ْكر. الفكر فيما يتعلَّق باأحكام الذِّ نتيجة   −

موؤلفاته املخطوطة يف خزانة املركز:
1 - اإجازة اإبراهيم بن �شليمان بن حممد بن عبد العزيز احلنفي 
1136ه���(  )ت  واإبراهيم  )ت1140ه����(  لإ�شحاق  اجلينيني 

َوَلَدِي ال�شيخ حممد البخ�شي ال�شافعي احللبي )ت1098ه�(:  
اأجازهما  واأ�صلها حمفوظ يف مكتبة قونية، وقد  ن�صخة يف ٣ ورقات، 
اجلينيني بجميع ما يجوز له روايته من تف�صري وحديث وفقه وغري ذلك 
ب�صرطه املعترب عند اأهل الأثر، ثم ذكر �صيوخه الذين اأخذ عنهم، وكان 
�صنة،  ثالثني  من  نحوًا  لزمه  الذي  الرملي  الدين  خري  ال�صيخ  اأولهم 
و�صيخه حممد بن �صليمان بن الفا�صي بن طاهر الّروداين ال�صو�صي املكّي 
املولود يف تارودانت واملتوفى �صنة )1094هـ(، و�صيخه علي ال�صربامل�صي 
وتاريخ  )ت1086هـ(،  العجمي  اأحمد  بن  اأحمد  و�صيخه  )ت1087هـ(، 

الإجازة يف �صفر 1099هـ.
والدرر  الزرك�شي  وكتاب  احل�شنة  املقا�شد  على  الزيادات   -  2

املنترثة يف الأحاديث امل�شتهرة: 
الكتاب  وهذا  بدم�صق،  الظاهرية  يف  واأ�صلها   ، ورقة   67 يف  ن�صخة 
الأل�صن(،  على  الدائرة  الأخبار  يح�صن من  ما  )اإتقان  كتاب  م�صتل من 
كتاب  بني  الغزي  فيه  جمع  وقد  هـ(،   1061 )ت  الغزي  الدين  لنجم 
)الالآلئ املنثورة( املعروف بـالتذكرة يف الأحاديث امل�صتهرة، لبدر الدين 
لل�صيوطي،  امل�صتهرة(  الأحاديث  يف  املنترثة  )الدرر  وكتاب  الزرك�صي، 
وكتاب )املقا�صد احل�صنة يف الأحاديث اجلارية على الأل�صنة( لل�صخاوي. 
من  الأل�صنة  على  ا�صُتِهر  مما  كثريًا  الثالثة  امل�صنفات  لهذه  واأ�صاف 
اأحاديث، ومل ت�صمها تلك امل�صنفات، فاأفرد اإبراهيم اجلينيني زيادات 

الغزي، وجعلها يف م�صنف م�صتقل.
3 - الإي�شاح والتبيني يف ترجمة ال�شيخ خري الدين: 

ن�صخة خطية يف 8 ورقات، اأ�صلها يف دار الكتب امل�صرية، وفيها ترجم 
اجلينيني ل�صيخه خري الدين الرملي، وذكر مولده ووفاته واأ�صياخه الذين 

اأخذ عنهم وتالميذه الذين اأخذوا عنه، واأفا�ص يف ذكرهم.

اخ إبراهيم الجينيني سَّ من الُعلماء النُّ
)1040؟ - 1108 هـ = 1630 - 1696 م(

ُولد اإبراهيم بن �شليمان بن حممد بن عبد العزيز اجلينيني يف حدود �شنة 1040ه�)1(، واجلينيني ن�شبة اإىل جينني، بلدة 
ا، وقد قراأ اجلينيني القراآن وبع�س ر�شائل مقدمات العلوم، ثم رحل اإىل الرملة، وانتمى فيها اإىل خري الدين  يف فل�شطني حالياًّ

الرملي املفتي احلنفي، وعليه تفقه وبه انتفع ولزمه، وكان كاتب الأ�شئلة الفقهية عنده، وقد رتب فتاويه امل�شهورة. 

منوذج من خط اجلينيني من اإجازته لأولد البخ�صي2

إبراهيم الجينيني

خمطوط الإي�صاح والتبيني يف ترجمة ال�صيخ خري الدين بخط اجلينيني



4 - الر�شالة املختارة يف مناهي الزيارة: 
ن�صخة خطية يف 4 ورقات، اأ�صلها يف مكتبة الدولة يف برلني. ذكر فيها 
حكم م�صِّ القبور بالأيدي وتقبيلها، والطواف بها، والنحناء عليها بق�صد 

التعظيم، ناقاًل اأقوال العلماء من احلنفية وال�صافعة واحلنابلة.

من موؤلفات اجلينيني الر�صالة املختارة يف مناهي الزيارة

5 - الفتاوى اخلريية لنفع الربية: 
1081هـ(،  )ت  الرملي  علي  بن  اأحمد  بن  الدين  خلري  الفتاوى  هي 
والده  قبل  وتويف  الرملي،  الدين  خري  بن  الدين  حميي  ولده  جمعها 
�صنة 1071 هـ، وقبل اأن يتمها، وكان قد و�صل اإىل باب املهر، فا�صتاأذن 
اإبراهيم اجلينيني �صيخه خري الدين الرملي يف اإكمالها فاأجازه، ولهذه 
، ومنها  املركز، وهي مطبوعة  ن�صخ كثرية خمطوطة يف خزانة  الفتاوى 

ن�صخة يف مكتبة املركز طبعت �صنة 127٣هـ يف مطبعة بولق بالقاهرة.
6 - تكملة د�شتور الإعالم مبعارف الأعالم: 

منها ن�صختان خطيتان يف مكتبة املركز: اإحداهما تقع يف 215 ورقة، 
واأ�صلها يف مكتبة نور عثمانية يف اإ�صتانبول، والأخرى تقع يف 197 ورقة، 
مبعارف  الإعالم  )د�صتور  وكتاب  باليمن.  الأحقاف  مكتبة  يف  واأ�صلها 
دور  للجينيني  وكان  )ت891هـ(،  املكي  التون�صي  عزم  لبن  الأعالم(  
كبري يف اإخراجه، فبالإ�صافة اإىل موؤلفه ابن عزم فقد تواىل على التذييل 
عليه ثالثة من كبار املوؤرخني هم: قطب الدين حممد بن اأحمد النهروايل 
)ت  الب�صروي  اأحمد  بن  حممد  بن  الدين  وزين  990هـ(،  )ت  املكي 
1102هـ(، والنقيب اإبراهيم بن حممد احل�صني املعروف بابن حمزة )ت 

1120هـ(، وكان اإبراهيم اجلينيني اآخَر من ذيله واأخرجه)2(.

7 - رحيق الفردو�س يف حكم الريق والبو�س: 
وقد  برلني.  يف  الدولة  مكتبة  يف  اأ�صلها  ورقات،   6 يف  خطية  ن�صخة 
ذكر فيها اجلينيني اأربع م�صائل هي: حكم الريق، وحكم التقبيل، وحكم 
الحتيال  حكم  الرابعة  وامل�صاألة  للغري،  والقيام  وامل�صافحة  املعانقة 

لإ�صقاط ال�صترباء.
8 - منتقى من كتاب تنوير ال�شحيفة مبناقب اأبي حنيفة:

)تنوير  وكتاب  الأزهر،  مكتبة  يف  اأ�صلها  ورقة،   15 يف  خطية  ن�صخة 
بن ح�صن  اأحمد  بن  بن ح�صن  ليو�صف  اأبي حنيفة(،  ال�صحيفة مبناقب 
امِلرْبد، وقد انتقى اجلينيني  ابن عبد الهادي ال�صاحلي، املعروف بابن 

عددًا من اأبوابه.

ن�صخة من خط اجلينيني مما انتقاه من كتاب تنوير ال�صحيفة ن�صخت 
�صنة 1102هـ

9 - نزهة البال يف ف�شل جمع املال: 
 ن�صخة خطية يف 4 �صفحات ، اأ�صلها يف دار الكتب امل�صرية، وحتتوى 
على مقدمة يف ف�صل الكت�صاب والتحري�ص عليه، وف�صٍل يف ف�صل املال، 

وخامتة يف بيان ح�صن الطلب واأنه ل ينايف التوكل.
10 – بلوغ الآمال يف ف�شل ك�شب احلالل:

ن�صخة خطية يف 4 �صفحات، اأ�صلها يف دار الكتب امل�صرية.
يق:  11 – اإحتاف ال�شديق فيما ينفعه وقت ال�شِّ

وقد  امل�صرية،  الكتب  دار  يف  اأ�صلها  �صفحات،   ٣ يف  خطية  ن�صخة 
ذكر اجلينيني فيها عددًا من الأمور النافعة وقت ال�صيق، منها: الر�صا 
بق�صاء اهلل، وال�صرب، والت�صلِّي، وال�صكون اإىل املوىل، والتفوي�ص اإىل اهلل، 
والتوكل، والعزم على ال�صتقامة، والدعاء والت�صرع، والت�صدق، وال�صالة 

على النبي �صلى اهلل عليه و�صلم.
12 – القول )الأمت( يف ترك الهم:

ن�صخة خطية يف ٣ �صفحات، اأ�صلها يف دار الكتب امل�صرية، وقد تناول 
فيها اجلينيني اأثر الهم على قلب الإن�صان وعقله وج�صده، وما يفعله من 

ابتلي به . 
----------------------

)1( انظر ترجمته يف الأعالم )41/1(، و�صلك الدرر )6/1( .
)2( انظر حوليات اآداب عني �صم�ص – املجلة 4٣ )يوليو – �صبتمرب 2015(، بحث 
رزقي  �صاحلي  للكاتب   .. الإعالم  د�صتور  ملخطوط  تعريفية  درا�صة  بعنوان: 

قرما�ص.
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من املخطوطات التي ن�شخها اجلينيني:
ت�صم خزانة املخطوطات باملركز عددًا من املخطوطات التي ن�صخها اجلينيني غرَي موؤلفاته، ومن هذه املخطوطات ما ياأتي:

عدد امل�صدرتاريخ الن�صخاملوؤلفالعنوانالرقم
الأوراق

4ال�صيوطياإحياء امَلْيت بف�صائل اأهل البيت1.

6الظاهرية1076 هـال�صيوطيالثغور البا�صمة يف مناقب ال�صيدة فاطمة2.

حممد بن عبداهلل اأجوبة ال�صفدي عن اأ�صئلة وردته يف اأحوال الأموات٣.
22ال�صفدي

الكلمات ال�صريفة يف تنزيه اأبي حنيفة عن الرتهات 4.
16الأزهر1107 هـنوح الروميال�صخيفة

15الأزهر1097 هـابن احلوراينالإ�صارات اإىل اأماكن الزيارات5.

4الأزهر1100 هـالعز ابن عبد ال�صالمترغيب اأهل الإ�صالم يف �صكنى ال�صام6.

٣4الأزهر1090 هـاملناويالنزهة الزهية يف اأحكام احلمام ال�صرعية والطبية7.

40الأزهر1090 هـالقطبياإعالم العلماء الأعالم ببناء امل�صجد احلرام8.

29الأزهر1095 هـابن قطلوبغاتاج الرتاجم يف طبقات احلنفية9.
16الأزهر1107 هـاملال علي القاريت�صييع فقهاء احلنفية يف ت�صنيع �صفهاء ال�صافعية10.
294احل�صنية1101 هـابن ماكولالإكمال يف املوؤتلف واملختلف من اأ�صماء الرجال)ج. 1(11.
2٣الظاهرية109٣ هـالثعالبيالتوفيق للتلفيق12.
1٣8ت�ص�صرتبيتي1094هـالروداين�صلة اخللف مبو�صول ال�صلف1٣.

اأبو الفداء : اإ�صماعيل تقومي البلدان14.
129الظاهرية1097هـبن علي

69ت�ص�صرتبيتي1104هـاأبو الوفاء العر�صيمعادن الذهب يف الأعيان امل�صرفة بهم حلب15.

1095هـالهرويكتاب الغريبني16.
املكتبة 

الأحمدية يف 
حلب
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ال�صلي : حممد بن اأبي عقد اجلواهر والدرر يف اأخبار القرن احلادي ع�صر17.
عارف 1098 هـبكر

حكمت
177

زيادات الطليطلي على كتاب ال�صتيعاب برواية ابن 18.
14الأزهر1085ابن الأمني الطليطليب�صكوال

21الأزهر1090�صالح بن علي ال�صفديمنية املبتدي وبغية املهتدي19.

7الأزهر1098 هـلبن اأبي حجلةمنطق الطري20.

7الأزهر1055هـطبقات العلماء احلنفية21.

1الأزهر1055هـابن كمال با�صار�صالة يف طبقات الفقهاء22.

15الأزهر1090ابن حبيب اهللدر النظام يف حما�صن ال�صام2٣.

128الأزهر105٣ هـابن ملك )ابن فر�صته(�صرح منار الأنوار24.

مكتبة الدولة 1100هـهمام بن منبه�صحيفة همام بن منبه25.
7يف برلني

٣٣0راغب با�صا1105هـاخلطيب التربيزي�صرح ديوان احلما�صة26.
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26

وكما اأن حياة الإن�صان متر مبراحل عمرية متعددة، وتتميز كل مرحلة 
منها عن الأخرى مبجموعة من املميزات، وحتتاج كل مرحلة عمرية اإىل 
درجة كبرية من الرعاية والهتمام حتى يكون مبقدور الن�صان اأن يعي�ص 
للخطر،  تعر�صه  اأن  �صاأنها  من  م�صاكل  يواجه  اأن  دون  ب�صالم  خاللها 
كالإن�صان  متر  فهي  واملوؤ�ص�صات،  الأفراد  تخ�ص  التي  الوثائق  فكذلك 
مبراحل عمرية، بل ترتبط بالإن�صان ومبجتمعه ارتباًطا وثيًقا منذ ميالده 
التي حتمل  املهمة  ال�صواهد  �صاهدًا من  بعد موته  تبقى  بل  وحتى موته، 
بداخلها التاريخ ب�صرط اأن حُتفظ وفًقا خلطط حفظ منظمة ويف ظروف 

بيئية وت�صغيلية ت�صمن ا�صتمراريتها وبقاءها.
القيا�صية  وموا�صفاته  ب�صوابطه  للوثائق  الأر�صيفي  احلفظ  ويوفر 
التي  التقليدية والرقمية  البيئة  للوثيقة �صكاًل وم�صمونًا يف  حفظًا واعيًا 
الربيطانية  املوا�صفة  منها:  متخ�ص�صة،  وموا�صفات  معايري  حتددها 
وينق�صم   .11799  ISO الأيزو  منظمة  وموا�صفة   ،478٣/BS رقم 
للوثائق، واحلفظ  املادي  نوعني: احلفظ  اإىل  للوثائق  الأر�صيفي  احلفظ 
الرقمي. ويهدف احلفظ املادي للوثائق اإىل توفري وتهيئة البيئة املنا�صبة 
�صوابط  من  ذلك  يتطلبه  مبا  طويلة  زمنية  لفرتات  الوثائق  لبقاء 
والتعقيم،  والرتميم،  والرطوبة،  احلرارة،  ودرجة  والإ�صاءة،  املكان، 
واحلماية، واأدوات التغليف والتعبئة، والت�صكني، وغريها من املتطلبات. 
يف  الرقمية  التخزين  و�صائط  ا�صتخدام  اإىل  الرقمي  احلفظ  ويهدف 
التقنيات احلديثة يف حفظ  وال�صتفادة من  املعلومات،  تخزين م�صادر 
ز املكاين  وا�صرتجاع املعلومات اقت�صادًا يف الوقت والتكلفة واجلهد واحليِّ

الذي ت�صغله م�صادر املعلومات يف �صورتها التقليدية. 
اإل اأن حفظ الوثائق يف العامل الرقمي اأظهر حتديات اإ�صافية، فالوثيقة 
التعامل  جوانب  جميع  يف  ووا�صحة  وحمتواها  �صكلها  يف  ثابتة  التقليدية 
معها وحفظها، واأما الوثائق يف العامل الرقمي فهي كيان مرتابط متعدد 
الطبقات، يتكون من املحتوى، والو�صيط، واجلهاز القارئ. وكل مكون من 
الرقمية  البيئة  يف  الآخر  املكون  عن  ف�صله  ميكن  الثالثة  املكونات  هذه 
فيما  اإيجازها  ميكن  التي  الرقمي  التقادم  حتديات  اأوجد  مما  املتغرية، 

ياأتي:
يف  املعلومات  وعر�ص  قراءة  يف  امل�صتخدمة  والأجهزة  العتاد  تقادم   .1

البيئة الرقمية.
تقادم الربجميات امل�صتخدمة لقراءة املعلومات الرقمية.  .2

تقادم و�صائط التخزين امل�صتخدمة يف حفظ م�صادر املعلومات الرقمية.  .٣
اأن يكون هناك �صيا�صة وا�صحة تتمثل  وملواجهة هذه التحديات ل بد 

يف:)1(

�صبط واإعداد الإ�صرتاتيجيات الفنية املالئمة للحفظ الرقمي، وتتمثل   .1
يف ثالثة اجتاهات:

.Technology preservation - التقنية حفظ   −
.Technology Emulation التقنية  حماكاة    −

.Information Migration املعلومات هجرة   −
اللتزام باملعيارية يف اأ�صكال امللفات، وُيق�صد بامللفات ال�صيغ الرقمية   .2
اأو  �صورًة  اأو  ا  ن�صًّ املعلومات  كانت  �صواٌء  بها،  املعلومات  حُتفظ  التي 
اأو  ال�صوئي،  امل�صح  عن  الناجتة  فال�صور  ب�صريًة.  اأو  �صمعيًة  ملفاٍت 
عليها  متعارف  معيارية  ب�صيغ  حُتفظ  اأن  بد  ل  الرقمية  الكامريات 
اأر�صيفيًّا  حُتفظ  رقميًّا  املنتجة  والوثائق   .Tiff، JPEG منها:  دوليًّا، 
ال�صمع  وللو�صائط   ،MP٣ ملفات  ال�صمعية  وللو�صائط   ،PDF ب�صيغة 

ب�صرية Quick Time، وغريها.
البيانات  بها  ويق�صد  املعلومات،  لتمثيل  الالزمة  امليتاداتا  اإن�صاء   .٣
اخللفية التي تكون م�صاحبة اأو ملحقة اأو م�صمنة مب�صدر املعلومات 
يف  وي�صاعد  الربجمي،  وتكوينه  �صياقه  على  يحافظ  الذي  الرقمي 

التعرف عليه وا�صرتجاعه يف البيئة الرقمية.
و�صائط  كانت  �صواٌء  ثباًتا  والأكرث  املالئمة  التخزين  و�صائط  اختيار   .4
�صيوعًا  التخزين  و�صائط  اأكرث  ومن  خارجية.  اأو  داخلية  تخزين 
لبة،  ال�صُّ والأقرا�ص  الليزرية،  الأقرا�ص  باملوؤ�ص�صات  وا�صتخدامًا 
الو�صائط  اأف�صل  لتحديد  خطة  واإعداد  )ال�صريفرات(،  واخلوادم 
واإعداد خطة  و�صبط  املطلوبة،  التخزينية  عة  وال�صَّ املنا�صبة،  الرقمية 
زمنية ملواجهة التقادم الرقمي للو�صائط بهجرة البينات من الو�صائط 
املادية  املكونات  تقادم  مع  خا�صة  اجلديدة  الو�صائط  اإىل  القدمية 

والرقمية للو�صيط.
 وتخزن الو�صائط الرقمية اأوعية املعلومات عن طريق حتويلها اإىل لغة 
Binary System، فيفهمها احلا�صب من خالل الرقمني )0،1( والرقم 
اأي   ، وتعادل  600 ميجا  قيا�ص رقمية،  اأ�صغر وحدة  ميثل )بت(، وهي 
حوايل 250.000 األف �صفحة، من قيا�ص A4، وتتعدد ال�صعة التخزينية 
اليوتابايت،  وحتى  البت  القيا�ص  وحدة  من  ابتداًء  الرقمية  بالو�صائط 
ويو�صح اجلدول التايل الأعمار الفرتا�صية ومتطلبات احلفظ والتخزين 

لأنواع م�صادر املعلومات التقليدية والرقمية )2(
----------------------

 Preservation الرقمي  احلفظ   .)2008( �صعيد  فاتن  بامفلح،   )1(
وتطبيقه يف امل�صاريع الرقمية ال�صعودية

https://www.kau.edu.sa/Files/12510/

Researches/63407_34426.pdf

----------------------
)2( جرى الرجوع للم�صادر التالية:

1. دليل حفظ الأر�صيف. الأر�صيف الوطني. الإمارات العربية املتحدة، 
https://www.na.ae/ar/Images/ArchiveGuide_AR.pdf

 BS/4783 2. املوا�صفة الربيطانية رقم
ISO 11799 ٣. موا�صفة منظمة الأيزو

ISO12606 4. موا�صفة

الحفظ األرشيفي وتحديات الزمان والمكان
اإن الهتم��ام بالوثائ��ق يف مراحله��ا الإن�شائي��ة اأو الإداري��ة هو اهتمام ا�شتثم��اري، بينما الهتم��ام بالوثائق يف مراحلها 
النهائي��ة ه��و اهتم��ام اإن�شاين ينعك�س عل��ى املجتمعات اأف��راًدا وموؤ�ش�شات، فالوثائ��ق نتاج اأعمال ون�شاط��ات حدثت يف فرتة 

زمنية م�شت، ومل يبَق منها اإل الذكرى والتاأثري احلا�شر والتاأثري املتوقع اأي�شًا يف امل�شتقبل . 

الحفظ األرشيفي
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نوع الو�صيط
متطلبات احلفظ والتخزينالعمر الفرتا�صي

اإعادة امل�صاحات التخزينية
التدوير احلد 

الأدنى
احلد 

ن�صبة درجة احلرارةالأق�صى
حاويات التخزينالرطوبة

يتوقف على مالءمة بيئة الورق
حفظه لطبيعته

18 – 22 درجة 
علب حفظ اأر�صيفية55% ± 5%مئوية

6.5 مليون جملد من الكتب 
والدوريات وال�صور تتطلب 

م�صاحة تزيد على 247.8 كيلو 
مرت

نعم

ورق خفيف قليل املتانة اجلرائد
ق�صري العمر

18 – 22 درجة 
نعمعلب حفظ اأر�صيفية55% ± 5%مئوية

يتوقف على مالءمة بيئة املجالت والدوريات
احلفظ لطبيعتها

18 – 22 درجة 
نعمعلب حفظ اأر�صيفية55% ± 5%مئوية

ال�صور الفوتوغرافية 
)اأبي�ص واأ�صود(

ورق خفيف اأمل�ص ق�صري 
نعمعلب حفظ اأر�صيفية٣5% ± 5%12 درجة مئويةالعمر

ال�صور الفوتوغرافية 
امللونة

ورق خفيف اأمل�ص ق�صري 
نعمعلب حفظ اأر�صيفية٣5% ± 5%5 درجات مئويةالعمر

البكرات امليكروفيلمية 
Roll، Flat

40%21 درجة مئوية500 �صنة100 �صنة
علب وخزائن 

معدنية غري قابلة 
لل�صداأ

الفيلم يحمل ٣5 األف �صفحة 
)70 كتابًا، كل منها 500 

�صفحة(
ل

حوايل TB 5 من البيانات علب حفظ اأر�صيفية40% ± 5%17 درجة مئوية200 �صنة100 �صنةالأ�صرطة ال�صمعية
لال�صوتية لل�صريط الواحد

الأ�صرطة ال�صمعية 
�صعة تخزينية ت�صل اإىل ٣20 علب حفظ اأر�صيفية25%17 درجة مئوية200 �صنة100 �صنةوالب�صرية

ل�صاعة فيديو لل�صريط الواحد

CD 18 – 22 درجة 50 �صنة�صنتانالقر�ص امل�صغوط
حافظة اأقرا�ص40% ± 5%مئوية

700 ميجا ت�صع 200.000 األف 
وثيقة اأر�صيفية )ن�ص(، يف حيز 
مادي يبلغ قطره 12 �صم و�صمكه 

1 ملم
ل

DVD 18 – 22 درجة 50 �صنة�صنتانالقر�ص الليزري
حافظة اأقرا�ص40% ± 5%مئوية

4.5 جيجا ت�صع 1.400.000  
وثيقة اأر�صيفية )ن�ص(، 

وي�صتوعب 6 اأفالم، كل فيلم 
�صاعة ون�صف يف حيز مادي 
قطره 12 �صم و�صمكه 1 ملم

ل

HDD 18 – 22 درجة 10 �صنوات�صنتانالقر�ص ال�صلب
خزانة حفظ 40% ± 5%مئوية

لمن 80 جيجا اإىل 10 تريابايتخم�ص�صة

SSD 18 – 22 درجة 10 �صنوات�صنتانالقر�ص ال�صلب
خزانة حفظ 40% ± 5%مئوية

لمن 80 جيجا اإىل 10 تريابايتخم�ص�صة

NVME 2.M 18 – 22 درجة 10 �صنوات�صنتاناأقرا�ص
خزانة حفظ 40% ± 5%مئوية

لمن 80 جيجا اإىل 10 تريابايتخم�ص�صة

 الذاكرة الفال�صية 
USB flash18 – 22 درجة 10 �صنوات�صنتان

خزانة حفظ 40% ± 5%مئوية
لمن 80 جيجا اإىل 10 تريابايتخم�ص�صة

Server 45%20 درجة مئوية10 �صنوات�صنتاناأجهزة ال�صريفرServer Room

تت�صع لع�صرات الآلف من 
اجليجا بايت يف م�صاحات 
تخزينية خم�ص�صة وهي 

Server Room

ل

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

الحفظ األرشيفي
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ترك  ثم  �صريته،  وُحمدت  �صبابه،  متعددة يف  بالد  الق�صاء يف  توىل 
املنا�صب، و�صافر اإىل م�صر �صنة 1295هـ، وعاد �صنة 1٣02هـ اإىل بغداد 
اأمني  اإىل موؤ�ص�صها  ُتن�صب  التي  رئي�صًا للمدر�صني يف املدر�صة املرجانية 
والتي  اجلاليري،  الإيلكاين  خان  اأوي�ص  ال�صيخ  موىل  مرجان،  الدين 
كانت تقع بداخل جامع مرجان)2(، وقد كملت يف �صنة )758هـ(، واأوقف 
عليها الأوقاف الكثرية ل�صمان دوامها والعناية بها، وقد �صجلت الأوقاف 
التي اأوقفها مرجان على جدران املدر�صة، وكان �صرُط واقفها اأن يكون 
يدّر�ص  الدين  خري  نعمان  العالمة  فكان  البلد)٣(.  اأهــل  اأعلَم  رئي�ُصها 
الإفــادة  يف  وقته  وح�صر  املغرب،  اإىل  ال�صباح  من  الفنون  �صتى  فيها 
وال�صتفادة، وتخرج على يده خلق، اأجلُّهم ابنه علي عالء الدين، وابن 
اأخيه حممود �صكري الآلو�صي، وعبا�ص ال�صيخلي، امللقب باأبي ال�صاعقة.
كتبه  يكتب  وكان  املخطوط،  ومنها  املطبوع  منها  اآثار  وللنعمان عدة 
اآثاره اخلطية التي بخطه يف مكتبته املحفوظة  وموؤلفاته بخطه، ومنها 
العراقي )دار �صدام  املتحف  بغداد، ويف  العامة يف  الأوقاف  يف مكتبة 

�صابقًا()4(.
ع جثمانه  تويف- رحمه اهلل- �صبيحة الأربعاء 7 حمرم 1٣17هـ، و�ُصيِّ

ت�صييعًا مهيبًا اإىل املدر�صة املرجانية حيث دفن فيها.
موؤلفاته املخطوطة يف مكتبة املركز:

الآلو�صي. اإجازة  	•
ن�صخ. عدة  ومنه  امل�صيح،  عبد  رد  يف  الف�صيح  القول  	•

البيان. بيان  	•
الآلو�صي. ثبت  	•

الأحمدين. مبحاكمة  العينني  جالء  	•
ن�صخ. عدة  ومنه  البحرين،  جواب  يف  الفجرين  �صادق  	•

موؤلفاته املطبوعة يف مكتبة املركز:
الأجوبة العقلية لأ�صرفية ال�صريعة املحمدية، دم�صق ، اإدارة الطباعة  	•

املنريية، 1925م.
ال�صادات،  احلنفية  عند  الأمــوات  �صماع  عدم  يف  البينات  الآيــات  	•

بريوت ، املكتب الإ�صالمي، 1984م.
اأقدمها  طبعات  عدة  ومنه  امل�صيح،  عبد  لفقه  ملا  الف�صيح  اجلواب  	•

طبعة لهور، املطبعة الإ�صالمية، 1888م.

�صعادت،1910م. دار   ، اإ�صتانبول  الإي�صاء،  يف  احلباء  	•
يف  والتالد  الطارف  ويليها  ؛  الديباجة  دياجي  يف  الوهاجة  الذبالة  	•

اإكمال حا�صية الوالد، القد�ص، مطبعة جرجي حبيب، 190٣م.
ومنه  الهيتمي،  ابن  تيمية،  ابن  الأحمدين:  مبحاكمة  العينني  جالء  	•

عدة طبعات اأقدمها طبعة القاهرة،  املطبعة امل�صرية، 1880م.
حا�صية �صرح القطر يف علم النحو، مديات، تركيا، دار نور ال�صباح،  	•
الآلو�صي،  تاأليف  من  احلا�صية  وهــذه  2011م.  نا�صر،  فــوؤاد  حتقيق 
�صهاب الدين اأبي الثناء حممود بن عبد اهلل )ت 1270هـ(، واأكملها 

ابنه النعمان.
املطبعة  بريوت،   الكلمات،  من  الطرفني  ذوات  يف  الغانيات  �صل�ص  	•

الأدبية، 1900م.
طبعات  عدة  منه  الواعظ،  وقب�ص  املتعظ  وم�صباح  املواعظ  غالية  	•

اأقدمها طبعة القاهرة، املطبعة املريية 188٣م.
ال�صيخ  اإجازة  وهي  للولد،  الوالد  اإجازة  حتقيق  يف  ال�صمد  ف�صل  	•
الآلو�صي،  الــديــن  ثابت  حممد  لــولــده  الآلــو�ــصــي  الــديــن  خــري  نعمان 

دم�صق، دار النوادر، 2007م.
اإحياء الرتاث العلمي  فهر�صت مكاتب بغداد املوقوفة، بغداد، مركز  	•

العربي، 1985م.

خط نعمان الألو�صي وختمه

المكتبة النعمانية بالمدرسة المرجانية في بغداد
لمؤسسها العالمة نعمان خير الدين أفندي اآللوسي

)1252 –1317هـ / 1836-1899م( 
هو خري الدين اأبو الربكات النعمان بن �شهاب الدين اأبي الثناء حممود بن عبد اهلل اآلو�شي زاده، احل�شيني، البغدادي)1(. ولد 
يف بغداد، ون�شاأ واأخذ العلم عن علمائها، وخ�شو�شًا اأباه حممودًا الآلو�شي، وكذلك ال�شيخ ح�شني الب�شدري. وق�شد الأ�شتانة �شنة 
1300ه�، املوافق 1882م، فمكث �شنتني، وعاد يحمل لقب رئي�س املدر�شني، وكان من م�شاهري اخلطاطني يف ع�شره، وتخرج على يد 

والده يف فن اخلط، وكان يجيد اخلط الريحاين على قاعدة خط الن�شتعليق.
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�صعيد  بن  حممد  بن  الرحمن  لعبد  والنظائر،  الأ�صباه  األفاظ  كتاب  	•
بــن حممود  نعمان  الــديــن  الــربكــات خــري  اأبــي  ت�صحيح  الأنــبــاري، 

اآلو�صي زاده، الق�صطنطينية، مطبعة اأبي ال�صياء، 1884م.
•	املكتبة:

اًل اإىل جمع الكتب النادرة،  كـان- رحمه اهلل- �صغوفًا باملطالعة، ميَّ
َق لتاأليف مكتبة حافلة، وكان قد جمعها هو ووالده اأبو الثناء حممود  َفُوفِّ
ال�صيد نعمان الكثري يف جمعها �صراًء  �صهاب الدين الآلو�صي، وقد بذل 
وا�صتن�صاخًا، وقيل اإنه كان لديه خادم وهو يف اإ�صتانبول، فلما اأعوزه املال 
ل�صراء الكتب، باع خادمه وابتاع ما يريد من كتب، وُتَعدُّ مكتبته من اأغنى 

خزائن العربية بالعراق. 
يف  موجود  هو  كما  النعمانية  باملكتبة  مكتبته  نعمان  ال�صيد  ى  �صمَّ
�صنة )1٣04هـ(،  ببغداد يف  امَلْرجانية  املدر�صة  واأوقفها على  ختمه)5(، 
الأوقــاف  ثانية يف �صنة )1٣07هـــ(، و�صجلها يف �صجل  اأعــاد وقفها  ثم 
املكتبة )1400( كتاب مطبوع  وقوفًا. وعدد كتب  لها  الأمريية، وحب�ص 
مكتبة  احلكومُة  اأ�ص�صت  )1٣47هـــــــ/1928م(  عــام  ويف  وخمــطــوط، 
ونقلت  عليها،  املوقوفة  املدار�ص  كتب  اإليها  ف�صّمْت  العاّمة،  الأوقــاف 
يف  واأرقامها  الأوقــاف  مكتبة  اإىل  اأخــرى  مكتبات  مع  ذلك  بعد  املكتبة 

املكتبة )7494-5558(.
ها اإىل مكان اآخر ُفقد منها  وعندما ُنقلت املكتبة النعمانية من مقرِّ
عدٌد من الكتب، وقد ذكر ذلك د.عبد اهلل اجلبوري من خالل مقارنة 
الكتب املوجودة مع ما ذكر يف )الفهر�ص النعماين()6(، ومن هذه الكتب 

املفقودة :
1- تف�صري ال�صلمي اأبي عبد الرحمن )ت412هـ(.

2- خ�صائ�ص ابن جني، ن�صخة كاملة قدمية اخلط.
٣- تهذيب الكالم وميزان الأدب، وعليه حا�صية بخط الوزير الكبوريل.

4- طبقات احلنفية لبن قطلوبغا.
5- الطراز املذهب يف �صرح ق�صيدة الباز الأ�صهب لأبي الثناء بخطه.

6- منظم عثمان بن �صند ، يف الفقه املالكي)7(.
املكتبة)8(: نفائ�س  •	من 

تاأويل خمتلف احلديث لبن قتيبة )ت276هـ(، من�صوخ �صنة  1- كتاب 
)472هـ(، ورقمه يف املكتبة )6667(.

2- �صر ال�صناعة لبن جني  )ت٣92هـ(، كانت هذه الن�صخة من كتب 
ابن ه�صام الأن�صاري، وعليها خطه، ورقمها يف املكتبة )6021(.

بتعز  ن�صخة كتبت  الربذع )ت667هـــ(،  املواقيت لبن  اليواقيت يف   -٣
اليمن �صنة )680هـ(، ورقمها يف املكتبة )6276(.

ا، مقروءة  4- املر�صع لبن الأثري اجلزري )ت606هـ(، ن�صخة نفي�صة جدًّ
على املوؤلف، ومقابلة على ن�صخته الأ�صلية، وعليها �صماع بخط اأخي 

املوؤلف، ورقمها يف املكتبة )5660(.
�صنة  كتبت  نفي�صة،  متقنة  ن�صخة  )ت748هــــ(،  للذهبي  الكا�صف   -5

)8٣0هـ(، ورقمها يف املكتبة )6676(.

----------------------
ع�صر  الثاين  القرن  رجال  يف  املنترث  الدر  ترجمته:  تف�صيل  انظر   )1(
اجلمهورية  دليل  �ص57،  العراق  اأعالم  �ص٣،  ع�صر  والثالث 
احتاللني  بني  العراق  تاريخ  �ص548،  )1960م(  ل�صنة  العراقية 
الهجري  ع�صر  الرابع  القرن  يف  بغداد  علماء  تاريخ  �ص1٣4،  ج8 
لأحمد  احلديث  الع�صر  يف  الإ�صالمي  الفكر  اأعالم   ،695 �ص 
ج2  العراق  يف  الأدب  تاريخ  �ص42،  ج8  الأعالم   ،٣07 �ص   تيمور 

�ص59 / �ص144، ومقدمات كتبه املحققة.
)2( من م�صاجد العراق الأثرية القدمية، ويقع يف �صارع الر�صيد، يف منطقة 

ال�صورجة على ميني الداخل اإىل �صوق العطارين ببغداد.
دليل خارطة  انظر:  موؤ�ص�صها  وترجمة  واملدر�صة  وللمزيد حول اجلامع   
واآثارها �ص65-72، خري  ، تاريخ م�صاجد بغداد  بغداد، �ص219-22٣ 

الزاد يف تاريخ م�صاجد وجوامع بغداد ، �ص206.
)٣( املدر�صة واقعة يف اجلانب ال�صرقي من بغداد يف الر�صافة، ويف بداية 
القرن املا�صي قامت الدولة العثمانية ب�صقِّ طريق ميتد من الباب املعظم 
اإىل الباب ال�صرقي يف مدينة بغداد، ومبوازاة نهر دجلة من جهة ال�صمال 
اإىل اجلنوب، وكان ال�صارع ل بد اأن مير باملدر�صة، واملدر�صة مكونة من 
َق بها من اجلهة الغربية خاٌن  م�صجد وباحة كبرية و�صكن للطالب، واأُحْلِ
كبرٌي، ف�صطر ال�صارُع املدر�صَة اإىل �صطرين ، واأطلق على ال�صارع ا�صم: 
جادة �صي، واليوم ي�صمى: �صارع الر�صيد، واجلامع واخلان ما زال اإىل 

الآن موجودين ينادم اأحدهما الآخر، وقد حال بينهما الزماُن! 
اأرقام )5566، 22520(، ويف  العراقي  املتحف  املوجود بخطه يف  )4( من 

مكتبة الأوقاف العامة اأرقام )6216 ، 5/2٣165 و 11(. 
)5( ن�ص اخلتم )وقف املكتبة النعمانية باملدر�صة املرجانية ببغداد(. 

)6( هو الفهر�ص الذي و�صعه ال�صيد نعمان ملكتبته ومكتوب بخطه وموجود يف 
مكتبة الأوقاف برقم )6240(.

كتابه  يف  انظرها  فقد،  الذي  �صمن  خمطوطًا   )24( اجلبوري  ذكر   )7(
)مكتبة الأوقاف العامة: تاريخها ونوادرها(، �ص60-57.

)8( املرجع ال�صابق، 168 وما بعده. 

عادل عبد الرحيم حممد رفيع العو�شي  
باحث يف الرتاث واملخطوطات

ختم املكتبة النعمانية
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عبد الرحمن الشبيلي:  

ُول��د الإعالم��ي الدكت��ور عب��د الرحم��ن ب��ن �شال��ح 
ال�شبيل��ي يف عني��زة �شن��ة 1944م، باململك��ة العربي��ة 
ال�شعودي��ة، وح�شل على اللي�شان���س يف اللغة العربية، 
وبكالوريو���س الآداب يف اجلغرافي��ا، ث��م ح�ش��ل عل��ى 
املاج�شتري يف الإعالم من جامعة كان�شا�س عام 1969م، 
والدكتوراه يف الإعالم من جامعة اأوهايو �شنة 1971م، 

فكان اأول �شعودي يح�شل على الدكتوراه يف الإعالم.
العديد  وقدم  الريا�ص،  وتلفزيون  اإذاعــة  تاأ�صي�ص  يف  �صاهم 
من الربامج، وكان ع�صوًا يف جمل�ص ال�صورى ال�صعودي مدة 12 
�صنة. و�صغل من�صب مدير عام للتلفزيون، وعني كوكيل لوزارة 
لوزارة  ووكياًل  �صعود،  امللك  اأ�صتاذًا يف جامعة  وعمل  الإعالم، 
ا للمجل�ص الأعلى للجامعات، ورئي�ص  التعليم العايل، واأمينًا عامًّ
للمجل�ص  ورئي�صًا  لل�صحافة،  اجلزيرة  موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�ص 
ال�صت�صاري لل�صركة ال�صعودية لالأبحاث والت�صويق التي ت�صدر 

عنها �صحيفة ال�صرق الأو�صط.
الأوىل.  الدرجة  من  العزيز  عبد  امللك  و�صام  على  ح�صل 
وحاز على جائزة امللك �صلمان خلدمة التاريخ ال�صفوي وتوثيقه 

وبحوث اجلزيرة العربية.
تويف يف 30 يوليو 2019م.

موؤلفاته يف مكتبة املركز:
1. اإجنازات امللك في�صل.

)1٣19هـــ- العزيز  عبد  امللك  عهد  يف  اخلارجي  الإعــالم   .2
1٣7٣هـ / 1902م-195٣م(.

د. عبد الرحمن بن �صالح ال�صبيلي 

٣. نحو اإعالم اأف�صل: جمموعة مقالت ودرا�صات وحما�صرات 
يف الإعالم.

4. اأعالم بال اإعالم.
5. في�صل بن عبد العزيز: اأمريًا وملكًا.

عن  كتبه  ملا  عينة  اجلا�صر:  حمد  تــراث  يف  واأهلها  عنيزة   .6
حوا�صر اأخرى.

7. ق�صة التلفزيون يف اململكة العربية ال�صعودية: �صبع حلقات 
اخلم�صني  الــذكــرى  يف  الثقافية  قــنــاة  عر�صتها  توثيقية 

لتاأ�صي�صه.
العربية  اململكة  �صفري  �صليمان:  اأبو  ال�صبيلي  احلمد  حممد   .8

ال�صعودية يف العراق والباك�صتان والهند.
9. ال�صيخ حممد بن اإبراهيم بن جبري: جوانب من �صرية حياته 

ال�صخ�صية كما رواها يف مقابلة تلفزيونية وثائقية خا�صة.

 توني موريسون )Toni Morrison( الحائزة 
على جائزة نوبل في األدب:

توين موري�صون

اأوهاي��و �شن��ة 1931م،  ُول��دت ت��وين موري�ش��ون يف 
بالولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة. كان والده��ا ي��روي 
لها العدي��د من احلكايات ال�شعبية ع��ن جمتمع ال�شود 
بطريق��ة ال�ش��رد الق�ش�ش��ي، والتي اأث��رت لحقًا على 
اأ�شلوبها يف الكتابة، وكانت تقراأ با�شتمرار، ومن ُكتابها 

املف�شلني جني اأو�شنت، وليو تول�شتوي.
يف عام 1949م التحقت بجامعة هاوارد، وهي اإحدى جامعات 
وكليات ال�صود التاريخية يف العا�صمة وا�صنطن، ويف عام 195٣م 
ح�صلت على بكالوريو�ص يف الأدب الإنكليزي، ويف عام 1955م 
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نالت �صهادة املاج�صتري من جامعة كورنيل يف نيويورك. ثم عملت 
يف جامعة تك�صا�ص اجلنوبية ما بني �صنتي 1955م و1957م، ثم 
عادت بعدها للعمل يف جامعة هاوارد، وانتقلت اإىل �صرياكيوز، 
ثم اإىل نيويورك، حيث عملت حمررة كتب منهجية، ثم حمررة 
فاأ�صهمت يف  الن�صر )راندوم هاو�ص(.  لدار  الرئي�صي  املقر  يف 
ن�صر العديد من الروايات الزجنية الأمريكية لأجنيال ديفي�ص، 

وتوين كيد بامبارار، وهرني دميا�ص، وجيل جونز.
كانت  ال�صابق:"  الأمريكي  الرئي�ص  اأوباما  باراك  عنها  قال 
ة جيدة، بقدر  توين موري�صون كنزًا وطنيًّا، بقدر ما كانت قا�صَّ
كتابتها حتديًا  كانت  كانت حا�صرة.  ما  بقدر  اآ�صرة،  كانت  ما 
جمياًل ذا معنى ل�صمرينا وخيالنا الأخالقي. يا لها من هدية 

اأن نتنف�ص الهواء الذي تتنف�صه، ولو لفرتة ق�صرية"!
فكانت  199٣م،  عــام  الأدب  يف  نوبل  جائزة  على  ح�صلت 
اإفريقية تنال هذه اجلائزة، بل  اأ�صول  اأمريكية من  اأول امراأة 
عن  بوليتزر  جائزة  على  1988م  �صنة  ح�صلت  كما  والوحيدة. 
يف  مقعد  على  حت�صل  �صوداء  اأول  وتعد  )حمبوبة(.  روايتها 

جامعة برين�صتون، والذي كان ح�صرًا على الرجال البي�ص.
اأ�صدرت 11 رواية، منها: اأكرث العيون زرقة، ون�صيد �صليمان، 
لغات  خمتلف  اإىل  اأعمالها  وُترجمت  القطران،  وطفل  و�صول، 
العامل، ومن بينها العربية.  ويف 29 مايو 2012م قدم الرئي�ص 

باراك اأوباما ملوري�صون ميدالية احلرية الرئا�صية.
توفي���ت موري�ص���ون يف 5 اأغ�صط�س 2019م. وقد بلغت 88 من 

العمر.
Beloved، ن�صرت يف Vintage Books بلندن �صنة 1997م. 	•

العيوطي،  اأمني  وتقدمي  ترجمة  ؛  موري�صون  توين  حمبوبة،  	•
�صنة  بالقاهرة  والن�صر  للرتجمة  الأهــرام  مركز  يف  ن�صرت 

1989م.
حممد  ترجمة  ؛  موري�صون  توين  تاأليف:   : �صليمان  اأغنية  	•
والطباعة  لل�صحافة  الــعــودة  دار  يف  ن�صرت  حمود،  العبد 

والن�صر يف بريوت �صنة 1994م. 
Jazz، ن�صرت يف Picador بلندن �صنة 1997م. 	•

ح�صني  يو�صف  كامل  ترجمة  ؛  موري�صون  توين  رواية  جاز،  	•
�صنة  بـــريوت  يف  والــتــوزيــع  للن�صر  الآداب  دار  يف  ن�صرت 

1994م.
للن�صر  الآداب  دار  يف  ن�صرت  روايــة،   : زرقة  العيون  اأكرث  	•

والتوزيع يف بريوت �صنة 1995م.
Love ن�صرت يف Vintage Books بلندن �صنة 200٣م. 	•

اطة كمال ُبلَّ
طة  ُبالَّ كمال  ُول��د 
�شنة  ال���ق���د����س  يف 
وت��ل��ّق��ى  1942م، 
البتدائي  تعليمه 
الإخ��وة  مدر�شة  يف 
تابع  ثم  )الفرير(، 
يف  الثانوي  تعليمه 
م���در����ش���ة امل���ط���ران 
)م����در�����ش����ة ����ش���ان 
التي تخّرج  جورج(، 

منها يف �شنة 1960م. 
الذي  1964م(،   - )1889م  احللبي  خليل  يد  على  تتلمذ 
اأكادميية  يف  1965م  �صنة  تخرج  ثم  الأيقونات،  بر�صم  ا�صُتِهر 
معهد  يف  1971م  �صنة  تخرج  كما  رومــا،  يف  اجلميلة  الفنون 
ق�صرية  لفرتة  وُعــنيِّ   وا�صنطن.  يف  للفنون  كوركوران  متحف 
مديرًا فنيًّا يف دار الفتى العربي، فو�صع الت�صميم والقالب لكل 

املطبوعات التي �صدرت عن الدار يف الأعوام الالحقة.
تويف يف 6 اأغ�صط�س 2019م. 

موؤلفاته يف مكتبة املركز:
عائد اإىل القد�ص )رواية(. دار الطليعة، والحتاد، 1998م.

الكتب،  من  العديد  ور�صم  وحترير  تاأليف  على  طة  ُبالَّ عمل 
فمن موؤلفاته:

Faithful witnesses : Palestinian children recreate their 
world

واأما الكتب التي عمل على حتريرها:
•	 Bibliography
•	 Fayrouz : legend and legacy
•	 Four decades of a divided land, 1948�1989
•	 Inheritors of the dream : children of Palestine
•	 Legacies that live : the culture of Palestine
•	 My land, my home : the people of Palestine
•	 Precious resources : the land and water of Palestine
•	 The Palestinian's story : facts about the Palestinians
•	 The world of Rashid Hussein : a Palestinian poet in exile
•	 To preserve and persevere : the women of Palestine

والكتب التي قام بو�شع ر�شومات لها:
•	 A lover from Palestine and other poems : an anthology 

of Palestinian poetry
•	 A lover from Palestine and other poems : an anthology 

of Palestinian poetry
•	 The Palestinian wedding : a bilingual anthology of 

contemporary Palestinian resistance poetry
•	 Outstretched hands: the international community and 

Palestine

كمال بالطة



32

أعالم رحلوا

موؤلفاته يف مكتبة املركز:
الفئة تاريخ الن�صرمكان الن�صربيان امل�صوؤوليةالعنوان

نوع املادةاملو�صوعية
كتابال�صعر العربي1995مامل�صتقلة للطباعة والن�صر – اأبو ظبيحبيب ال�صايغوردة الكهولة1
ق�صائد اإىل بريوت: يف اأغرا�ص املديح والهجاء والرثاء 2

كتابال�صعر العربي1982محبيب ال�صايغوالغزل والفخر والوقوف على الأطالل
كتابال�صعر العربي1981مدار الكلمة - بريوتحبيب ال�صايغالت�صريح الأخري للناطق الر�صمي با�صم نف�صه: �صعر٣
كتابال�صعر العربي]1985[مدار الكلمة - بريوتحبيب ال�صايغهنا بار بني عب�ص : الدعوة عامة : �صعر4
كتابال�صعر العربي1986مالوراقون للن�صر والتوزيع - لندنحبيب ال�صايغاملالمح5
كتابال�صعر العربي1996مامل�صتقلة للطباعة والن�صر – اأبو ظبيحبيب ال�صايغغد6
كتابال�صعر العربي199٣مالوراقون للن�صر والتوزيع – اأبو ظبيحبيب ال�صايغق�صائد على بحر البحر7
كتابال�صعر العربي1985مالوراقون للن�صر والتوزيع - لندنحبيب ال�صايغميارى8
حبيب ال�صايغ، اإبراهيم مناق�صة رواية ال�صحرة9

و�صائط متعددةالق�صة العربية]1995[مالكوين، اأحمد فرحات

املتحدثون حبيب حلقة حوار حول كتاب اللفظ واملعنى لطارق النعمان10
و�صائط متعددةاللغة العربية]1995[مال�صايغ ]واآخرون.[

اأم�صية �صعرية لل�صاعر حبيب ال�صايغ.  مع مداخل نقدية 11
و�صائط متعددةال�صعر العربي]1995[ملالأديب حممد ولد عبدي

و�صائط متعددةال�صعر العربي]1995[ماأم�صية �صعرية لل�صاعرين حبيب ال�صايغ واأحمد ب�صار بركات12
اأم�صية �صعرية مع ال�صاعرين حبيب ال�صايغ و�صامل اأبو 1٣

و�صائط متعددةال�صعر العربي]1996[مجمهور القبي�صي
و�صائط متعددةال�صعر العربي]1992[مجنة القريني، حبيب ال�صايغاأم�صية �صعرية14
]1995[محبيب ال�صايغ ... ]واآخ.[ندوة طاغور15

الرتاجم 
و�صائط متعددةاملو�صوعية

و�صائط متعددةال�صعر العربي]1995[ماأم�صية �صعرية لل�صاعر حبيب ال�صايغ يف رواق عو�صة بنت ح�صني16
و�صائط متعددةال�صعر العربي]1996[محبيب ال�صايغ واآخروناأم�صية �صعرية17

الثقافة 198٣ م.ل�صون - لندنموؤ�ص�صها  حبيب ال�صايغ اأوراق 18
دوريةوموؤ�ص�صاتها

كتابال�صعر العربي2011مموؤ�ص�صة النت�صار العربي - بريوتحبيب ال�صايغك�صر يف الوزن19
احتاد كتاب واأدباء الإمارات - حبيب ال�صايغالأعمال ال�صعرية20

ال�صارقة
14٣٣هـ
كتابال�صعر العربي/2012م

حبيب الصايغ:
ولد ال�شاع��ر حبيب يو�شف ال�شايغ 
وعم��ل  1955م،  ع��ام  ظب��ي  اأب��و  يف 
يتج��اوز  ومل  الحت��اد،  �شحيف��ة  يف 
اخلام�شة ع�شرة من عمره، و�شغل فيما 

بعد من�شب نائب رئي�س حتريرها.
ح�صل على اإجازة الفل�صفة عام 1977م، 
واملاج�صتري يف اللغويات الإجنليزية العربية 

والرتجمة عام 1998م من جامعة لندن.
�صغل من�صب الأمني العام لالحتاد العام لالأدباء والُكتَّاب العرب، ما 
واأدباء  كتاب  احتاد  اإدارة  جمل�ص  وتراأ�ص  و2019م.  2015م  عامي  بني 

الإمارات.، وكان له عمود يومي يف �صحيفة )اخلليج(.
�صارك يف ع�صرات املوؤمترات والندوات العربية والعاملية. واأ�صدر 15 
والفرن�صية  الإجنليزية  منها  عدة،  لغات  اإىل  ق�صائده  وُترجمت  ديوانًا، 

والأملانية والإيطالية والإ�صبانية وال�صينية.

ر اأول �صفحة ُتعنى بالأقالم الواعدة يف �صحافة الإمارات )�صحيفة  حرَّ
بالإمارات  ثقايف  ملحق  اأول  �ص  واأ�صَّ 1978م(،  القلم  نادي   – الحتاد 
)الفجر الثقايف –1980م(، وح�صل على عدد من اجلوائز منها جائزة 
الدولة التقديرية يف الآداب عام 2007م، وكانت املرة الأوىل التي متنح 
فيها ل�صاعر، وح�صل على جائزة ترمي عمران )فئة رواد ال�صحافة( يف 
العام 2004م، كما كّرمته جمعية ال�صحفيني عام 2006م، حيث كان اأول 

من ق�صى ٣5 عامًا يف خدمة ال�صحافة الوطنية.
�ص وتراأ�ص حترير جملة )اأوراق( الثقافية ال�صاملة 1982م –  كما اأ�صَّ
1995م، و�صغل من�صب نائب رئي�ص حترير �صحيفة الحتاد عام 1978م، 
اأدبية( ال�صادرة عن احتاد كتاب  ومن�صب رئي�ص حترير جملة )�صوؤون 

واأدباء الإمارات، ملجموعة من الأعداد.
اأبو  مل�صرح  الإدارية  الهيئة  منها  املنا�صب  من  العديد  اأي�صًا  وتراأ�ص 

ظبي، والهيئة الإدارية لبيت ال�صعر يف اأبو ظبي، وغري ذلك.
ُتويف رحمه اهلل يف 20 اأغ�صط�ص 2019.)1(

حبيب ال�صايغ

 ----------------
)1( انظر �صحيفة البيان، العدد ال�صادر يف 21 اأغ�صط�ص 2019م.
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