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4 كتاب الغوص 

سماء عزيزة
مل َيُعِد الأدُب الآن مقت�شرًا على ح�شور الندوات واملوؤمترات 
اٍت  ُخال�شَ م  تقدِّ اأ�شبحت  التويرتية  ال�شماء  هذه  ولكن  فقط؛ 
الثقافة  م�شاهد  خاللها  من  نقراأ  واأدبيًة,  فكريًة  وجتارَب 
�شورة  اأي�شًا  خاللها  من  د  ونحدِّ العامل,  م�شتوى  على  والفكر 
الوعي يف دولة اأو جمموعة ما. وكم يعلُِّمنا تويرُت اأدَب احِلوار 
نًا من الأحرف,  ر وتقدمَي املفيد مبا ل يتجاوز عددًا ُمَعيَّ املخت�شَ
وهو ما دفع بنا اإىل الرتكيز على اجلوهر دون ال�شعي لالإكثار 

غرِي امَلْرُجوِّ من الكالم.
ويف هذه ال�شماء ت�شرق اأ�شماٌء اأدركت م�شوؤولية وجودها على 
وفهمت  وتاأثريها,  الكلمة  وقع  باأهمية  واآمنت  امل�شاحة,  هذه 
ُنِطلُّ  اأن جتمَع ما افرتق. وهنا  اأن الثقافَة وحدها قادرٌة على 

اإطاللًة زرقاَء على �شماء عزيزة لرنى اأول القناديل املَُعلََّقة: 
الإن�ساُن". ني  َيُهمُّ الكتاَب,  واأع�سُق  الكلمُة,  "غايتي 

هكذا تبداأُ �شماُء تويرَت يف �شفحة الأديبة الُعَمانية الدكتورة 
بجائزة  موؤخرًا  فازت  التي  الطائي,  اهلل  عبد  بنت  عزيزة 
وكانت  ال�شعر,  فئة  يف  اخلليجية  املراأة  لإبداعات  ال�شارقة 
اخلريُف(,  رحَل  فقد  بيدي  )ُخْذ  الأول  بديوانها  م�شاركتها 

الذي حمل جتربة �شادقة ذات نزعة �شوفية. 
ة زوايا,  ٌة من عدَّ وُتَعلُِّق الأديبُة على اجلائزة بقولها: "جائزٌة ُمِهمَّ
واإبراز نتاجهن,  اأ�شماء املبدعات اخلليجيات,  تتمثل يف احت�شان 
اجلائزَة  اأنَّ  كما  الثقافة,  حوا�شر  مركزية  اأمام  بهن  والتعريف 
واجلائزُة  والبحثي.  الأدبي  النتاج  لإبراز  ونقديٌّ  ثقايفٌّ  ِمهرجاٌن 
تنطلق من اهتمام ثقايف لكربى عوا�شم الثقافة يف الوطن العربي, 

كما تدفع باملبدعة لزيادة الإنتاج وال�شتغال عليه".
هذه ال�شخ�شية التي حتلٌّ على غ�شن التوا�شل حمامًة من 
يف  للت�شامح  منوذجًا  م  تقدِّ  , جادٍّ معريفٍّ  وِحواٍر  واأدب  ثقافة 
اليوم  اأ�شبحت  التي  اجلديدة,  الأدب  اِت  ِمَن�شَّ على  الطرح 
الدكتورة عزيزة  تناق�ض  العامل.  التاأثري يف  اأهم من�شات  من 
الكتب  يف  اآراَءها  م  وتقدِّ الأدبي,  النقد  ق�شايا  ح�شابها  على 
الإبداعية, وُيوِم�ُض ح�شاُبها مبا تختاره لنا من مقتطفات بديعة 
ل�شعراء وُكتَّاب من خمتلف الثقافات, وت�شعدنا بن�شو�شها التي 

تفتح لنا �شماًء اأخرى من �شماوات الأدب. ومن ذلك : 
واحدٌة  " دمعٌة 
لمراأٍة من�سيٍة 

تكفي 
اأن ت�سيَء لها الطريَق ". 

كم �شماًء عزيزًة نريُد ؟
نريد كلَّ ال�شماوات الزرقاء بتغريدة نقية ك�شماء عزيزة.

�شيخة املطريي



تكريم
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اأق�سى اليمني ال�سيد ماجد نائباً عن جمعة املاجد

 منظمة التعاون اإلسالمي تكرم 
جمعة الماجد

الكبرية  املاجد  جمعة  لإ�شهامات  تقديرًا  التكرمي  هذا  اأتي 
يف حتقيق اأهداف منظمة التعاون الإ�شالمي, كما جرى اأي�شًا 
تكرمي امل�شت�شار بالديوان امللكي ع�شو هيئة كبار العلماء ال�شيخ 
نائلة  وال�شرطية  ال�شعودية,  من  ال�شرثي,  نا�شر  �شعد  الدكتور 
ح�شن, من نيوزيلندا, ووقار الدين, النا�شط يف اأقلية الروهينجا 
الكامريون,  ِمن  الأكادميي  بكري,  مال  وحممود  امل�شلمة, 

بالإ�شافة اإىل اأحمد عبادي, ِمن املغرب.

ال�شيد ماجد  املاجد  نيابة عن جمعة  التكرمي  ت�شلم  وقد 
خالد جمعة املاجد.

ثاين  ُتَعدُّ  الإ�شالمي  التعاون  اأن منظمة  بالذكر  ومن اجلدير 
يف  وت�شم  املتحدة,  الأمم  بعد  دولية  حكومية  منظمة  اأكرب 
يف  دائمة  ع�شوية  وللمنظمة  دولة.  وخم�شني  �شبعًا  ع�شويتها 
الأمم املتحدة. ولقد تاأ�ش�شت املنظمة يف الرباط يف 25 �شبتمرب 

1969م. 

املنظمة  احتفال  �شمن  وذلك  املاجد،  جمعة  معايل  الإ�شالمي  التعاون  منظمة  مت  كرَّ
ة، و�شهَده نيابًة عن  باليوبيل الذهبي الذي اأقيم يوم الثنني 25 نوفمرب 2019م، يف ُجدَّ
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيز، م�شت�شاُر خادم احلرمني ال�شريفني 
اأمرُي منطقة مكة املكرمة الأمرُي خالد الفي�شل، بح�شور نائب اأمري منطقة مكة املكرمة الأمري 

بدر بن �شلطان بن عبد العزيز، واأقيم حتت �شعار )متحدون من اأجل ال�شلم والتنمية(.
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زيارة إلى القاهرة

 جمعة الماجد 
يزور المؤسسات الثقافية والتعليمية في القاهرة

قام معايل جمعة املاجد، رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، بجولة ثقافية يف الأ�شبوع الأخري من �شهر 
نوفمرب 2019م اإىل عدد من املوؤ�ش�شات العلمية والثقافية يف القاهرة بهدف توثيق العالقات بينها وبني املركز، والتعرف 

اإىل اأن�شطتها، وبحث �شبل التعاون امل�شرتك، وقد رافقه خالل هذه اجلولة د. حممد كامل، املدير العام للمركز.
حيث  بالقاهرة,  الأم��ري��ك��ي��ة  للجامعة  ب��زي��ارة  اجل��ول��ة  ب���داأت 
للبحث  الأك��ادمي��ي  الرئي�ض  م�شطفى,  الدين  ع��الء  د.  ا�شتقبله 
والبتكار والإبداع, ود. اإيهاب عبد الرحمن, عميد اجلامعة, وهوازن 
املداح, مديرة اإدارة التطوير وممثلة اجلامعة يف اخلليج. وقد زار 
ل�شرح مف�شل حول  وا�شتمع  املاجد مباين اجلامعة وكلياتها  جمعة 
ت�شميم مباين اجلامعة, والربامج التعليمية التي تقدمها, ثم اأعقب 
نوادر  من  حتتويه  ما  على  اطلع  حيث  اجلامعة,  ملكتبة  زيارة  ذلك 
ُط  املَُخطَّ بينها  من  كان  التي  واخلرائط  واملطبوعات  املخطوطات 
للمعمار  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  �شخبوط  ال�شيخ  لق�شر  الأ���ش��ل��يُّ 
امل�شري د. �شيد عبد الكرمي. ثم زار اإدارة الرتميم باجلامعة واطلع 

على اآلية عملها يف ترميم الأوعية املعرفية املختلفة. 
ب�����ع�����د ذل�����ك 
الدكتورة  التقى 
يف  ���ش��ه��اب  بهية 
ق�����ش��م ال��ف��ن��ون, 
واط������ل������ع ع��ل��ى 
م�شروعها لر�شد 
اجلمايل  التطور 
حلرف )ل( عرب 

املختلفة,  الع�شور 
والقيم اجلمالية التي متيز اخلط العربي, من خالل حرف واحد 
فقط هو )ل(, حيث ر�شدته من خالل مئات املخطوطات واملباين 

الأثرية, و�شواهد القبور القدمية, يف اأرجاء العامل الإ�شالمي. 
وانتهت اجلولة باجتماع مو�شع بني وفدي املركز واجلامعة لبحث 
املنظومة  يخدم  مبا  امل�شرتكة  املجالت  يف  والتكامل  التعاون  �شبل 

العلمية والبحثية للدار�شني يف الأنحاء كافة.
ومن املرافق املهمة التي زارها جمعة املاجد ق�سر الأمري حممد 
حلمي,  عبا�ض  الأم��ري  ا�شتقباله  يف  وك��ان  بالقاهرة,  توفيق   علي 

امل�شري��ة,  الثقافة  بوزارة  املتاحف  موؤمن عثمان, مدير قطاع  ود. 
ود. ولء الدين بدوي, مدير عام الق�شر.

اأرجاء الق�شر الذي يعد حتفة معمارية  َد جمعة املاجد  وقد تفقَّ
فنية,  ول��وح��ات  تراثية,  قطع  من  يحتويه  ما  على  واطلع  ف��ري��دة, 

وخرائط, وم�شاحف تراثية.  
كما زار جمعة 
مطبعة  امل��اج��د 
عي�سى  ومكتبة 
احللبي  ال��ب��اب��ي 
وهي  بالقاهرة, 
عريقة  مطبعة 
�����ش��ه��ا اأح��م��د  اأ���شَّ
احل���ل���ب���ي ���ش��ن��ة 
ث��م  1859م, 

تعرف  اأ�شبحت 
اأرج��اء  يف  املاجد  جمعة  ل  جت��وَّ وق��د  العربية.  الكتب  اإح��ي��اء  ب��دار 
املطبعة, واطلع على ماكينات الطباعة القدمية, واجلهود املبذولة 
عرب  املكتبة  اإ���ش��دارات  على  واطلع  و�شيانتها  عليها  للمحافظة 

تاريخها.

زيارة ق�شر حممد علي

زيارة اجلامعة الأمريكية

زيارة مطبعة عي�شى البابي احللبي
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نظم املركز يوم الأربعاء 16 اأكتوبر 2019م حفاًل لتد�شني وتوقيع كتاب )الغو�س .. بو �شبعة اأرزاق(، وهو 
املنافذ، وتقدمي  ل�شوؤون  ل�شرطة دبي  العام  القائد  اأحمد حممد بن ثاين، م�شاعد  اللواء طيار:  تاأليف  من 
معايل جمعة املاجد، وجرى حفل التوقيع يف فندق جود بال�س دبي، بح�شور معايل الفريق �شاحي خلفان 
متيم، نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام يف دبي، ومعايل جمعة املاجد، رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة 
الرئي�س  دملوك،  بن  حمدان  اهلل  وعبد  والعلوم،  الثقافة  ندوة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  البدور،  والرتاث،وبالل 
التنفيذي ملركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث، وامل�شت�شار عبد اهلل بن جا�شم املطريي، وعدد من كبار 

ال�شخ�شيات والأدباء واملهتمني. 

الغوص .. بو سبعة أرزاق

ب فيها باحل�شور,  بداأ احلفل بكلمة ملعايل جمعة املاجد, رحَّ
باأن  اليوم  "نفخُر  الكتاب, ومما جاء يف حديثه:  ث عن  وحتدَّ
ي�شدر هذا الكتاُب عن مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث؛ 
ليكون بني اأيدي الباحثني والدار�شني يف ثقافتنا وتراثنا. اأرى 
وحول  ال�شفن  ح��ول  ودقيقة  كثرية  تفا�شيل  الكتاب  ه��ذا  يف 
اأن  واأرج���و  العمل,  بهذا  قاموا  الذين  الب�شر  وح��ول  الغو�ض 
ي�شتفيد اجلميع من ال�شرح املوجود فيه, ويطلعوا على املا�شي 

الذي مل يعرفه الكثرُي منا, فهذا كتاب مفيد لكل من يقروؤه.
بذله  بال�شكر على ما  اأحمد حممد ثاين  اللواء  اإىل  واأتوجه 
كاملة حتى  �شنوات  العمل على مدى خم�ض  من جهد يف هذا 

و�شل اإىل متامه, ون�شاأل اهلل اأن ينفع به ويثيبه خريًا".

ث اللواء بن ثاين عن حمتويات الكتاب, واأبان عن  وقد حتدَّ
اأنَّه كتاب يتناول حقبة تاريخية مهمة يف تاريخ دولة الإمارات 
املهنة  الغو�ض  كان  حيث  العربي,  واخلليج  املتحدة  العربية 
الأبرز لكثري من �شكان املنطقة, بل ارتبطت به كثري من املهن 
الأخرى حتى قيل عنه: "الغو�ص بو �سبعة اأرزاق", وهو العنوان 
ي به كتابه م�شريًا اإىل املعاناة الكبرية  الذي اآثر املوؤلف اأن ُي�َشمِّ
يف هذه املهنة التي كانت ت�شكل عماد القت�شاد الوطني, وكان 
ت مياه اخلليج  يعي�شون على هذا القت�شاد, وقد �شمَّ الآلف 

اأن��واع  اأج��ود  حت��وي  التي  اللوؤلوؤ  مغا�شات  من  الكثري  العربي 
اللوؤلوؤ على م�شتوى العامل, ويف �شنة من ال�شنوات كان الإنتاج 
العاملي للوؤلوؤ ي�شاوي حوايل 8 ماليني دولر وكان اإنتاج اخلليج 

4 ماليني دولر.
ُقَبيل  اإىل  َعه  وتتبَّ الإ�شالم,  قبل  للغو�ض  الكتاب  ق  تطرَّ وقد 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  ويف  اخلليج  يف  ال��ب��رتول  اكت�شاف 

املتحدة, وانهيار حرفة الغو�ض وظهور اللوؤلوؤ امل�شتزرع.
كما تناول بداية رحلة الغو�ض, والرياح واأ�شماءها, والبو�شلة 
العربية واإ�شهامات املالح الكبري اأحمد بن ماجد- رحمه اهلل- 
من  ال�شفينة  ظهر  على  اليومي  العمل  تناول  كما  و�شعها,  يف 
طلوع ال�شم�ض اإىل مغيبها, واأنواع ال�شفن, واأنواع اللوؤلوؤ واملحار, 
ا�ض,  وَّ الطَّ الغو�ض, ثم عمل  نهاية رحلة  يعد  الذي  و)القفال( 
وهو تاجر اللوؤلوؤ, يف فرز وت�شنيف وقيا�ض وزن اللوؤلوؤ, مع �شرد 

بع�ض الأ�شعار التي كانت تقال يف رحلة الغو�ض.
ويف اخلتام قام اللواء بتوقيع الكتاب واإهداء الن�شخ الأوىل 

منه اإىل جمعة املاجد والفريق �شاحي خلفان, واحل�شور.
جل�شة  للكتاب  ال�شارقة  هيئة  مع  بالتعاون  املركز  نظم  وقد 
خالل  وذلك  اأرزاق(,  �شبعة  بو  )الغو�ض  كتاب  حول  نقا�شية 
 3 الأح��د  يوم   38 دورت��ه  يف  للكتاب  ال��دويل  ال�شارقة  معر�ض 
نوفمرب 2019م, حتدث فيها املوؤلف عن املنهج الذي �شار عليه 
يف تاأليف وجمع الكتاب, والدافع الذي كان وراءه, حيث لحظ 

جمعة املاجد يلقي كلمته

جانب من احل�شور

جديد اإلصدارات
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جديد اإلصدارات

التفا�شيل  من  للكثري  جامعًا  الغو�ض,  عن  متميزة  مو�شوعة 
ال�شيقة.

نبذة من الكتاب:
لفرتة  البحر  عر�ض  يف  الغو�ض  �شفن  بقاء  مع  "التِّ�سالْة: 
طويلة تتجاوز الأربعة اأ�شهر متوا�شلة, فاإنَّ املواد التموينية التي 
ياأخذها النوخذة مع بداية الرحلة قد تنفد ب�شبب ال�شتهالك 
تكون  اأن  وجب  التموينية  املواد  بهذه  التزود  ولإع��ادة  امل�شتمر. 
املوانئ  من  امل��واد  ه��ذه  نقل  على  ق��ادرة  متوين  و�شيلة  هناك 
ال�شاحلية اإىل حيث توجد �شفن الغو�ض يف عمق اخلليج العربي, 
ا لأهل الغو�ض, فال ميكن لأي �شفينة  وحيث اإن الوقت ثمني جدًّ
اأن تتوقف عن عملية الغو�ض بحجة العودة اإىل ال�شاحل للتزود 
�شالْة( تقوم بهذه العملية, وهي ال�شفينة  باملوؤن؛ لذلك فاإن )التِّ
التي جتوب البحر لتزويد �شفن الغو�ض مبا حتتاجه من موؤن".

املوؤلف يف �شطور
باأم  امل��ن��ارة  فريج  يف  ول��د 
���ش��ق��ي��م، اإح����دى ق���رى دب��ي 
بيئة  يف  ون�شاأ  ال�شاحلية، 
ب�شيد  م��رت��ب��ط��ة  ب��ح��ري��ة 
ال�شفن  و�شناعة  الأ�شماك 

والغو�س على اللوؤلوؤ.
ت�شرب وهو يف �شن الطفولة 
والبطولت  الغو�س  ق�ش�س 

املجال�س  البحارة، حيث كانت  املواطنني من  التي عا�شها كبار 
البحري من  تزخر مبن يرتدد عليها من جميع فئات املجتمع 
طواوي�س ونواخذة وغا�شة و�شيوب، وقد ر�شمت هذه الق�ش�س 
والروايات يف خميلة املوؤلف �شورًا خمتلفة عن هذه الرحالت 

واأنواع ال�شفن ومعداتها واأدوات الغو�س.

القدمي  طرازها  على  اخل�شبية  ال�شفن  �شانع  وال��ده  لزم 
الأ�شيل قبل اأن تنالها رياح التغيري واحلداثة، فكان م�شاعده 
وقد  ع��م��ره،  م��ن  العا�شرة  يتجاوز  مل  وه��و  املهنة  ه��ذه  يف 
اإنه ع�شق اخل�شب  بها حتى  ارتبط  ما  وكل  املهنة  اأحبَّ هذه 

ورائحته!
البحرية،  بالبيئة  املرتبطة  الق�شائد  بع�س  جمع  كما 

قها يف هذا الكتاب، ومل تكن قد ن�شرت من قبل.  ووثَّ
كطيار  دب��ي  ل�شرطة  العامة  بالقيادة  بالعمل  التحق 
تلك  مهنته،  من  كجزء  اجلوية  املالحة  ومار�س  هليكوبرت، 
وهو  الأ�شيلة.  البحرية  املالحة  من  فرع  هي  التي  املالحة 
والتعرف على  النجوم  �شغوف باخلرائط واملالحة ومراقبة 

اأ�شمائها ومواقعها.

ندرة وجود الأدوات وال�شفن احلقيقية التي كانت ت�شتخدم يف 
كانت حرفة  التي  توثيق هذه احلرفة  بد من  ل  فكان  الغو�ض, 

رئي�شة يف املنطقة.
حمتويات الكتاب:

مة على اأربعة ف�شول: جاء الكتاب يف 471 �شفحة, مق�شَّ
مهنة  عن  تاريخية  نبذة  املوؤلف  فيه  تناول  الأول:  الف�سل 
التاريخ, وتطرق  الغو�ض ودورها يف القت�شاد, ومراحلها عرب 
اإىل موا�شم الغو�ض واأنواعه, والرياح واأ�شمائها, واملالحة عند 
العرب, وجنوم الديرة )البو�شلة(, ونظام الأخنان امل�شتخدم 

يف البو�شلة, ومغا�شات اللوؤلوؤ يف اخلليج العربي.
اخلليج  خ��ارج  الغو�ض  عن  احلديث  وفيه  ال��ث��اين:  الف�سل 
واآلة  ال�شفينة,  وجتهيز  الغو�ض,  ملو�شم  ال�شتعداد  ثم  العربي, 

ال�شفينة واأدواتها ومعداتها الأخرى.
والقواعد  للغو�ض,  امل��ايل  النظام  وفيه  ال��ث��ال��ث:  الف�سل 
اللتزام  والبحارة  والنوخذة  التاجر  التي يجب على  والقوانني 

بها, واملهن املختلفة على ظهر ال�شفينة, وال�شتعداد للغو�ض.
اللوؤلوؤ,  وتقييم  وف��رز  املحار,  اأن��واع  وفيه  ال��راب��ع:  الف�سل 
وذكريات الغو�ض والق�ش�ض التي يحكيها الغوا�شون, وت�شنيف 
وال�شفن  الغو�ض,  �شفن  واأن��واع  البحرية,  الأبيات  من  الأ�شعار 
لها  يتعر�ض  التي  واملخاطر  البيار�ض,  بوا�شطة  التوجيه  ذات 
وظهور  الغو�ض  حرفة  انهيار  ثم  البحرية,  والأمثال  الغوا�ض, 

اللوؤلوؤ امل�شتزرع.
وي�شم الكتاب الكثري من ال�شور التو�شيحية امللونة, والوثائق 
واجلداول والإح�شائيات, والأ�شعار, التي اأَْثَرت الكتاَب, وجعلته 

املوؤلف ي�شلم جمعة املاجد الن�شخة الأوىل من الكتاب
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القنصل األمريكي يزور مركز جمعة الماجد

كاتبات من اإلمارات

اأعمال  جتري  حيث  الفنية  اخلدمات  بق�شم  الزيارة  ب��داأت 
املركز,  يقتنيها  التي  املطبوعة  للكتب  والت�شنيف  الفهر�شة 
وط��رق  امل��رك��ز  مقتنيات  ح��ول  ���ش��رح  اإىل  القن�شل  وا�شتمع 
على  واطلع  الأ�شلية  املخطوطات  خزانة  زار  ثم  معاجلتها, 
و�شورًا  منمنمات  حتوي  التي  الرتاثية  املخطوطات  من  عدد 

ور�شومات يعود تاريخها اإىل مئات ال�شنني.
من  ع��ددًا  القن�شل  مع  املاجد  جمعة  تناول  اللقاء  وخ��الل 
التعليم  اأهمية  على  ركز  حيث  والتعليمية  الثقافية  الق�شايا 
تعليمًا  ُيَعدُّ  الرجل  تعليم  اأن  واعترب  امل��راأة,  تعليم  خ�شو�شًا 

ل�شخ�ض واحد, ولكن تعليم املراأة فيه تعليم لالأ�شرة باأكملها.
ويف ختام اللقاء �شكر القن�شل جلمعة املاجد اجلهد الكبري 
الزيارة,  العلم, و�شكر جمعة املاجد له هذه  املبذول يف خدمة 

هدفت الزيارة اإىل الطالع على املركز وخدماته واأن�شطته, 
الإم���ارات,  من  والكاتبات  الُكتَّاب  وب��ني  بينه  العالقة  وتوثيق 
رواد  متد  التي  واملراجع  امل�شادر  توفري  يف  منهم  وال�شتفادة 

املكتبة مبا يحتاجونه من املوا�شيع. 
الثقافة  ق�شم  رئي�شة  املطريي,  �شيخة  الأ�شتاذة  رافقت  وقد 
الوطنية, الكاتبات يف جولة لأق�شام املركز, اطلعن خاللها على 
مكتبة الثقافة الوطنية وما حتويه من كتب متخ�ش�شة عن دولة 
معر�ض  زرن  ثم  العربي,  واخلليج  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
الذي  العطاء,  م�شرية  ومعر�ض  الزمن,  ذاك��رة  يف  الإم���ارات 
يوثق ن�شاأة املركز وفيه مناذج من مقتنياته النادرة من الكتب 

واملخطوطات الأ�شلية.
وخالل اللقاء مع جمعة املاجد جرى بحث العديد من الق�شايا 
الثقافية, منها: اأهمية دور الكاتب اليوم يف زيادة الوعي وتعزيز 
على  وم��اذا  املجتمع,  جت��اه  وامل�شوؤولية  ال�شحيحة,  املفاهيم 

م, كما جرى التاأكيد على اأهمية التعليم. الكاتب اأن يقدِّ
ويف ختام الزيارة �شكر جمعة املاجد للكاتبات زيارتهن, كما 
اأبناء  خدمة  يف  املاجد  جمعة  ودور  باملركز  الكاتبات  اأ�شادت 

واأهداه ن�شخة مرتجمة اإىل الإجنليزية من كتاب رباعيات عمر 
اخليام.

التوا�شل  مواقع  على  ح�شاباتهن  عرب  دع��وة  ووجهن  املجتمع, 
الكنوز  من  يحويه  مما  وال�شتفادة  املركز  لزيارة  الجتماعي 

والرتاث.
عناوين  اأربعة  ت�شم  املركز  مكتبة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
الأخ��ري  الرف�ض  �شيدة  ه��ي:  �شميط,  البو  عائ�شة  للدكتورة 
)ت�شجيل  �شعرية  اأم�شية  )�شعر(,  �شهرزاد  ع��ودة  )�شعر(, 

�شوتي(, تقدمي برنامج حكاية هاوي )فيديو(.
ق�ش�شية  اأم�شية  منها:  عنوانًا,   22 يون�ض  با�شمة  وللكاتبة 
)ت�شجيل �شوتي(, البديل, الدليل املخت�شر لكت�شاف املوهوبني, 

املوت ال�شعيد, بنات النوخذة, وغريها.
احللم  اأجنحة  هما:  عنوانان,  ال�شام�شي  بدرية  وللكاتبة 

)ق�شة(, ذوات اأخرى )رواية(.

دي�شمرب   17 الثالثاء  يوم  والرتاث،  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  رئي�س  املاجد،  جمعة  معايل  ا�شتقبل 
2019م، �شعادة القن�شل العام الأمريكي فيليب فراين وزوجته خالل زيارتهما للمركز.

 16 ال�شبت  يوم  املركز،  رئي�س  املاجد،  جمعة  ا�شتقبل 
�شمَّ  الإماراتيات،  الكاتبات  من  وفدًا  2019م،  نوفمرب 
الدكتورة ال�شاعرة عائ�شة البو �شميط، والكاتبة الروائية 

با�شمة يون�س، والكاتبة والقا�شة بدرية ال�شام�شي.

جمعة املاجد يلتقي الكاتبات
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جمعة الماجد يستقبل وفداً أكاديمّيًا من 

جامعتي غرناطة وكومبلوتنسي في إسبانيا

وبحث  واأن�شطته,  املركز  اإىل  التعرف  اإىل  ال��زي��ارُة  هدفت 
اأوجه التعاون العلمي والثقايف وتبادل اخلربات.

بداأت الزيارة بعر�ض تقدميي عن املركز ومقتنياته, ثم جولة 
فيها  �شاهد  التي  اخلا�شة  املكتبات  �شملت  املركز  اأق�شام  يف 
مطبوع  كتاب  اأق��دم  منها  املطبوعات,  ن��وادر  من  ع��ددًا  الوفد 
القانون املطبوع يف  ون�شخة من كتاب  �شنة 1586م,  املركز  يف 
روما �شنة 1593م, ون�شخة من الإجنيل طبعت يف بريوت �شنة 
1887م. وزار الوفد خزانة املخطوطات الأ�شلية, و�شاهد ُن�َشخًا 

من املخطوطات التي ُكتبت مباء الذهب.
وخالل اللقاء حتدث جمعة املاجد للوفد عن املركز ون�شاأته 
العامل,  اأنحاء  خمتلف  يف  بها  يقوم  التي  واأن�شطته  واأه��داف��ه 
الأندل�شية  ال�شعر  كتب  قائمة  الطالب حول  اأ�شئلة  واأجاب عن 

التي يقتنيها املركز.
به  يقوم  الذي  والعمل  باملركز  اإعجابه  عن  الوفد  عرب  وقد 
جمعة املاجد, وقالوا: "لقد �شمعنا اليوم معلومات عن اإ�شبانيا 
مل نكن نعرفها من قبل". كما دعا الدكتور لوزانو كامارا اإىل 
الإ�شبانية,  واجلامعات  املركز  بني  الثقايف  التعاون  اآف��اق  فتح 
حيث يوجد الكثري من املجالت والأن�شطة امل�شرتكة التي ميكن 

اأن تفيد يف تبادل اخلربات, خ�شو�شًا يف جمال اللغة العربية.
من  جمموعة  للجامعتني  املركز  اأه��دى  ال��زي��ارة  ختام  ويف 
على  العميق  �شكرهم  الوفد  اأبدى  وقد  العربية,  باللغة  الكتب 

هذا الإهداء. 
بالتن�شيق  الزيارة جرى تنظيمها  اأن هذه  ومما يجدر ذكره 
مع موؤ�ش�شة الثقافة الإ�شالمية والت�شامح الديني, وهي موؤ�ش�شة 
الإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  تتبع  مدريد  يف  اإ�شبانية 

والأوقاف يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

الوفد يطلع على مناذج من املخطوطاتجمعة املاجد يتو�شط الوفد

ا�شتقبل معايل جمعة املاجد، رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، يوم ال�شبت 21 دي�شمرب 2019م، 
وفدًا من جامعة غرناطة، يف غرناطة، وجامعة كومبلوتن�شي، يف مدريد، �شمَّ الأ�شتاذ را�شد اخلاطري، مدير 
ق�شم  رئي�س  كامارا،  اإنداليخيو  والدكتور  مبدريد،  الديني  والت�شامح  الإ�شالمية  الثقافة  موؤ�ش�شة  يف  الربامج 
الدرا�شات العربية والإ�شالمية يف جامعة غرناطة، والدكتورة اإيفا �شان�شو، ِمن ق�شم نظريات التاريخ واجلغرافيا 

ال�شيا�شية، كما �شمَّ الوفد اأي�شًا 20 طالبًا وطالبة من اجلامعتني.

جمعة املاجد يلتقي الوفد
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بني  امل�شرتك  التعاون  �شبل  الوفد  مع  املاجد  جمعة  معايل  بحث  وقد 
اجلانبني  وخا�شة يف جمال تبادل اخلربات. كما تناول احلديث عن املركز 
واملراجع خ�شو�شًا  امل�شادر  به يف جمال جمع  يقوم  الذي  ودوره  ون�شاأته 

املخطوطات.
ب��داأت  املركز  لأق�شام  مو�شعة  جولة  يف  الوفد  املاجد  جمعة  راف��ق  ثم 

وفد الجامعة األمريكية بالقاهرة
ا�شتقب��ل مع��ايل جمعة املاجد رئي�س مرك��ز جمعة املاجد للثقافة وال��رتاث يوم الثنني 28 اأكتوب��ر 2019م وفدًا من اجلامعة 
الأمريكي��ة بالقاه��رة، �شمَّ فران�شي���س ريت�شياردوين، رئي���س اجلامعة، وبرو�س فل�ش��ر، نائب رئي�س اجلامع��ة للتطوير ومنطقة 

اأمريكا ال�شمالية، وهوازن املداح، مديرة اإدارة التطوير وممثلة اجلامعة يف اخلليج.

الت�شنيف  عمليات  �شري  على  الوفد  واطلع  الفنية,  اخلدمات  ق�شم  يف  
والفهر�شة, ثم زار خزانة املخطوطات مل�شاهدة املخطوطات الأ�شلية, وزار 

ق�شم الثقافة الوطنية, وق�شم املكتبات اخلا�شة ومعمل الرتميم.
وقد اأبدى الوفد اإعجابه باملركز واخلدمات التي يقدمها وقدم جلمعة 

املاجد درعًا تذكاريًّا.

وفد من مكتبات جامعة اإلمارات

التي  واخل��دم��ات  املركز  على  الط��الع  اإىل  ال��زي��ارة  هدفت 
يقدمها خ�شو�شًا يف جمال الرقمنة, كما هدفت اإىل التن�شيق 
عن  املنبثق   )ETD2020( ال��دويل  املوؤمتر  يف  املركز  مل�شاركة 
اجلامعية  والر�شائل  لالأطروحات  ال�شبكية  الرقمية  املكتبات 
The networked digital library of theses and disser�(

يف  العني  يف  الإم����ارات  جامعة  �شت�شت�شيفه  ال��ذي   )tations

ا�شت�شافته  الذي بداأت  املوؤمتر -  نوفمرب 2020م. ويركز هذا 
على م�شتوى العامل منذ عام 1998 - على الطرق التي ميكن 
للباحثني من خاللها الو�شول اإىل الر�شائل العلمية والأطروحات 
الرقمية وامل�شادر املفتوحة, و�شيكون موؤمتر  امل�شتودعات  عرب 

العام القادم اأول موؤمتر جتري ا�شت�شافته يف ال�شرق الأو�شط.
ال�شبكية  ال��رق��م��ي��ة  امل��ك��ت��ب��ات  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  وم���ن 
لالأطروحات والر�شائل اجلامعية )NDLTD( , اأُطلقت يف عام 
بداأ عام 1987م,وه��ي مبثابة جهد  بناء على عمل   , م   1996
اأنحاء  جميع  يف  منت�شرة  جامعة   120 من  اأك��رث  ي�شم  متحد 

العليا  الدرا�شات  طالب  مهارات  تعزيز  اإىل  وتهدف  العامل, 
والأطروحات, من خالل متكينهم  العلمية  الر�شائل  اإعداد  يف 
با�شتخدام  فعال  نحو  على  اإلكرتونية  علمية  ر�شالة  اإن�شاء  من 

املكتبات الرقمية.

زار املركَز يوم الأربعاء 2 اأكتوبر 2019م وفٌد من مكتبات جامعة الإمارات يف العني، �شمَّ جانيت رايت، عميد املكتبات، 
واخلبري امل�شاعد د.اإبراهيم الطنيجي، وف�شل مو�شى، م�شرف اخلدمات املكتبية الرقمية.

لقاء جمعة املاجد بالوفد

الوفد يزور ق�شم اخلدمات الفنية

الوفد يهدي جمعة املاجد درعًا تذكاريًّا
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وفد من جامعة وهران

المركز يحتفل باليوم الوطني 48

التي ت�شم  املركز ومكتبته  اإىل الطالع على  الزيارة  تهدف 
اإىل  بالإ�شافة  واملخطوطة,  املطبوعة  الكتب  من  الآلف  مئات 

بحث اأوجه التعاون العلمي والثقايف.
الوفد  املكتبات اخلا�شة, حيث اطلع  الزيارة يف ق�شم  بداأت 
اطلع  ثم  املركز,  يقتنيها  التي  النادرة  املكتبات  من  عدد  على 
حتويل  على  عمل  م��ن  فيه  ي��ج��ري  وم��ا  ال��رق��م��ي  املعمل  على 
الأوعية الثقافية اإىل اأوعية رقمية, ثم انتقل الوفد اإىل خزانة 
املذهبة,  املخطوطات  من  عددًا  و�شاهد  الأ�شلية  املخطوطات 
الفنية.  اخلدمات  ق�شم  وزار  العاملية,  الفهار�ض  خزانة  وزار 

اإىل  الفعالية  ه���ذه  خ���الل  م��ن  امل��رك��ُز  ه���دَف 
امل�����ش��ارك��ة يف اح��ت��ف��الت ال���دول���ة وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
ال��ع��زي��زة.  املنا�شبة  ب��ه��ذه  واخل��ا���ش��ة  احلكومية 
�شيخة  الأ�شتاذة  قدمتها  بكلمة  الحتفال  بداأ  وقد 
اأعربت  الوطنية,  الثقافة  ق�شم  رئي�شة  املطريي, 
فيها عن ال�شعادة التي تغمر اجلميع كل عام بهذه 
املنا�شبة, مع التذكري باأهمية الحتاد لو�شول دولة 
التقدم  وا�شتمرارها يف  اإليه,  ملا و�شلت  الإم��ارات 

والزدهار.

دولة  عن  متنوعة  واأ�شئلة  ثقافية  م�شابقة  احلفل  فقرات  من  وك��ان 
الإمارات العربية املتحدة, وتاريخها, والأماكن واللهجات املحلية وغريها.

ويف اخلتام جرى تكرمي الفائزين بامل�شابقة.

ق�شم  رئي�ض  زغيبة,  ب��ن  ال��دي��ن  ع��ز  ال��دك��ت��ور  ال��وف��د  والتقى 
اإمكانية  معه  وبحث  اخلارجية,  وال�شوؤون  والن�شر  الدرا�شات 
التعاون يف جمال البحث العلمي وتبادل الإ�شدارات بني املركز 

واجلامعة.
اإ�شدارات  من  عددًا  للوفد  املركز  اأهدى  الزيارة  ختام  ويف 
وفر�شة  ال�شتقبال  ح�شن  للمركز  الوفد  �شكر  حيث  املركز, 
وامل��راج��ع  امل�����ش��ادر  ومعاينة  كثب,  ع��ن  امل��رك��ز  اإىل  التعرف 

واملقتنيات النادرة.

من  وف��د  2019م  دي�شمرب   7 ال�شبت  ي��وم  امل��رك��ز  زار 
)جامعة وهران1 اأحمد بن بلة( برئا�شة الدكتور اأحمد 
العايل،  بالتعليم  املكلف  اجلامعة  مدير  نائب  بحري، 
احلديث  اأ�شتاذ  رزي��ق،  العربي  خليفة  الدكتور  يرافقه 
ال�شريعة  اأ���ش��ت��اذ  راج���ع،  عكا�شة  وال��دك��ت��ور  وع��ل��وم��ه، 
ال�شريعة  اأ�شتاذ  الع�شبي،  قويدر  والدكتور  والقانون، 

والقانون، والدكتور غري�س �شادق، اأ�شتاذ اأ�شول الفقه.

احتفل املركز يوم ال�شبت 30 نوفمرب 2019م 
مبنا�شبة اليوم الوطني الثامن والأربعني لدولة 
الحتفال  وح�شر  املتحدة،  العربية  الإمارات 

موظفو املركز. 

جانب من الحتفال

الوفد يزور خزانة املخطوطات
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معارض

معرض الكتاب القانوني السابع

معرض الشارقة الدولي للكتاب

�ش��ارك مركز جمع��ة املاجد للثقافة وال��رتاث يف املعر�س القانوين 
ال�شاب��ع ال��ذي اأقي��م حتت رعاي��ة �شمو ال�شي��خ �شلطان ب��ن حممد بن 
�شلط��ان القا�شمي، ويل العهد نائب حاك��م ال�شارقة، يف الفرتة من 21 
 اإىل 23 اأكتوبر 2019م، وافتتحه �شعادة امل�شت�شار الدكتور من�شور بن 
ن�ش��ار، مدي��ر ع��ام الإدارة القانوني��ة يف مكتب �شاح��ب ال�شمو حاكم 
املدين��ة اجلامعي��ة  الق�شائ��ي يف  التدري��ب  معه��د  ال�شارق��ة، مبق��ر 
بال�شارق��ة، ومب�شارك��ة 24 جهة من املوؤ�ش�ش��ات القانونية واجلامعات 

واملكتبات املتخ�ش�شة يف القانون.

�ش��ارك مرك��ز جمع��ة املاج��د يف معر���س ال�شارق��ة ال��دويل للكتاب يف 
دورت��ه 38 ال��ذي اأقي��م يف الفرتة م��ن 30 اأكتوب��ر اإىل 9 نوفمرب 2019م، 
وافتتح��ه �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو 
املجل���س الأعلى حاكم ال�شارق��ة  حتت �شعار )افتح كتابًا.. تفتح اأذهانًا(. 
��ا من 68 دولة عربية واأجنبية  وق��د ا�شت�شاف املعر�س 173 كاتبًا وروائيًّ

و2000 دار ن�شر من 81 دولة، واأقيمت فيه 987 فعالية متنوعة.

الإم���ارات(,  دول��ة  ق�شاة  )ِم��ْن  بعنوان  مبعر�ض  املركز  م�شاركة  متثلت 
جمع �شورًا لنماذج من الذين ا�شتغلوا بالق�شاء يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة, ونبذة من �شريتهم, من اأمثال: ال�شيخ اأحمد بن ح�شن اخلزرجي, 
وال�شيخ اأحمد بن عبد العزيز املبارك, وال�شيخ حميد بن فالو املطرو�شي, 
وال�شيخ جمعة بن حممد  ال�شام�شي,  وال�شيخ مبارك  املدفع,  �شيف  وال�شيخ 

املطوع, ال�شيخ خالد النقبي. 
كما �شارك املركز بعر�ض جمموعة من اإ�شداراته من الكتب وجملة اآفاق 
الثقافة والرتاث, منها كتاب )جمال�ض الق�شاة واحلكام والتنبيه والإعالم 
فيما اأفتاه املفتون وحكم به الق�شاة من الأوهام(, ويتميز هذا الكتاب باأن 
الطويلة  خربته  فيه  اأفرغ  وقد  �شنة,  ثالثني  من  اأكرث  الق�شاء  توىل  موؤلفه 
امل�شائل  وذكر  زمانه,  العمل يف  به  وجت��ارب غريه مما جرى  ونقل جتاربه 

وجاءت م�شاركة املركز هذا العام باإ�شداراته التي كان ِمن اآخرها:  
1 – ذكر الأقاليم,  و�شف فيه موؤلفه الأر�ض وما فيها من الأقاليم ال�شبعة 
وتعر�ض  ال�شمايل.  الربع  من  املعمور  اآخ��ر  اإىل  والعر�ض  الطول  يف 
لو�شف حياة بع�ض ال�شعوب التي يتحدث عن بلدانها, وطرق معي�شتهم, 

وعاداتهم, وتقاليدهم, والكثري من العجائب التي ُتروى عنهم.

2 – كتاب بيان اأحكام الأرا�شي.
3 – التعليم يف الع�شر العبا�شي الأول.

4 – �شعر ال�شكوى يف القرنني الثالث والرابع الهجريني.
اأقيمت  وقد  املركز,  اإ�شدارات  اآخر  وهو  اأرزاق,  �شبعة  بو  – الغو�ض   5
حوله جل�شة نقا�شية �شمن فعاليات املعر�ض, ووقع املوؤلف جمموعة من 

النُّ�َشخ للحا�شرين.
معر�ض  اإق��ام��ة  فر�شة  املركز  اغتنم  كما 
امل��رك��ز  مكتبة  ت��زوي��د  اأج����ل  م��ن  ال�����ش��ارق��ة 
واملراجع  والإ���ش��دارات  الكتب  من  باجلديد 
من  اأكرث  املركز  فاقتنى  الباحثني,  تهم  التي 
1300 عنوان, ميكن الطالع على فهر�ض لها 

من خالل موقع املركز الإلكرتوين.

والأخطاء التي وقع فيها بع�ض الق�شاة واملُْفِتني وذكر ال�شواب فيها. ومن 
الأعمال  عن  والقانونية  ال�شرعية  )امل�شوؤولية  كتاب  اأي�شًا  امل�شاركة  الكتب 
اأ�شله ر�شالة جامعية, حتدث فيه موؤلفه  الكتاب  املدنية(, وهذا  الهند�شية 
ومفهوم  املعا�شرة,  والهند�شة  اإ�شالمي,  منظور  من  والبناء  الهند�شة  عن 
والرقابة,  الت�شميم  يف  املدنية  الهند�شية  والأعمال  واأنواعها,  امل�شوؤولية 

واأثناء التنفيذ وما بعد التنفيذ.
وا�شتمع  املركز,  جناح  ن�شار  بن  من�شور  الدكتور  امل�شت�شار  زار  وق��د 
امل�شرف على  الظاهري,  اأنور  الأ�شتاذ  ن�شاطه ومقتنياته من  نبذة عن  اإىل 

اجلناح.

الدكتور من�شور بن ن�شار يطلع على جناح املركز

جناح املركز

جل�شة كتاب الغو�ض

1300 عنوان 
اأُ�شيفت اإىل 

مكتبة املركز 
من معر�س 

ال�شارقة
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النشاط الثقافي

ورشة مهارات قيادة الذات
مها  نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم الأربعاء 2 اأكتوبر 2019م ور�شة بعنوان )مهارات قيادة الذات(، قدَّ
بًة م��ن العديد من اجلهات  بًا ومتدرِّ د. عب��د الق��ادر العداق��ي، خبري التدريب والكوت�شنغ والت�شوي��ق، وح�شرها 38 متدرِّ
احلكومي��ة واخلا�شة واملهتمني. ومن هذه اجلهات: وزارة الرتبية والتعليم، وجامعة ال�شارقة، وجامعة الو�شل، ودائرة 
التنمي��ة القت�شادي��ة بدبي، وهيئة ال�شحة يف دب��ي، و�شرطة دبي، ودائرة ال�شوؤون الإ�شالمي��ة والعمل اخلريي بدبي، 

والهيئة العامة لالأوقاف، وجمعية اأم املوؤمنني بعجمان، ودار الرب، ونادي �شباب الأهلي.

الوعي  ن�شر  اإىل  الور�شة  هذه  خالل  من  املركز  يهدف 
واأن هناك  بالنف�ض,  الثقة  الذات, وتعزيز  باأهمية حتفيز 

طرقًا كثرية ت�شاعد الإن�شان على حتقيق ما يريد.
احلياة  يف  تغريات  اإح��داث  ميكن  "ل  العداقي:  يقول 
الإن�سان,  ذات  يف  الأ�سا�سي  التغيري  اإح���داث  يتم  مل  م��ا 
ف��ا ب��د م��ن ال���س��ت��ث��م��ار يف الب�سر ق��ب��ل احل��ج��ر, وه��ذا 
م��ا تنهجه ح��ك��وم��ة دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة, 
بالو�سول  منها  اإمي��ان��اً  ال��ذات��ي��ة  بالتنمية  تهتم  حيث 
خالل  وتناول  الإن�سان".  ذات  خ��ال  م��ن  واح���د  للرقم 
التفكري,  مهارة  هي:  ذاتية  مهارات  اأربع  تطوير  الور�شة 
ومهارة  ال��ق��رار,  اتخاذ  ومهارة  بالنف�ض,  الثقة  ومهارة 
ت�شاعد  اأخرى  مهارات  اأي�شًا  وتناول  الذاتي.  الن�شباط 
العقلي والتخل�ض من م�شيدة  النظام  بناء مكونات  على 
التدمري الذاتي للنف�ض, وال�شتنزاف العاطفي وغريها من 

املعوقات. 
املركز  مدير  كامل,  حممد  د.  قام  الور�شة  نهاية  ويف 
بتكرمي د. العداقي, على اأدائه املتميز وتطوعه يف تقدمي 

هذه الور�شة, كما جرى توزيع ال�شهادات على امل�شاركني.

جانب من الور�شة

تخريج املتدربني

 موؤ�شرات تدل على الوقوع يف م�شيدة 
التدمري الذاتي:
ال�شلبية. الأمور  على  • الرتكيز 

اإليها  والنظر  الأمور  على  الإقبال  من  اخلوف   •
ب�شلبية.

قيمة. بال  اإن�شان  باأنك  • ال�شعور 
م�شتمر. ب�شكل  بالآخرين  النف�س  • مقارنة 

ِكها. لرَتْ الأعذار  اختالق  ثم  الأهداف،  • حتديد 
اأو اأهداف يف احلياة. اأو ر�شالة  • عدم وجود روؤية 



النشاط الثقافي

ورشة في التوثيق العلمي
نظم املركز بالتعاون مع دائرة ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي يف دبي يوم ال�شبت 23 نوفمرب 2019 ور�شة بعنوان )التوثيق العلمي 
مها ال�شيخ الدكتور عبد احلكيم الأني�س، كبري باحثني اأول وع�شو هيئة كبار العلماء يف دائرة ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل  و�شوابطه(، قدَّ

اخلريي بدبي، وح�شرها جمهور غفري من العديد من اجلهات احلكومية واخلا�شة.

التنبيه على  اإىل  ال��ور���ش��ة  ه��ذه  م��ن خ��الل  امل��رك��ُز  ه��دَف 
على  والباحثني  الطالب  وم�شاعدة  العلمي,  التوثيق  اأهمية 
معرفة �شوابط التوثيق, خ�شو�شًا فيما يتعلق بتحقيق الكتب 

واملخطوطات وكتابة الر�شائل اجلامعية.
بداأ الأني�ض الور�شة بالتذكري باأهمية طلب العلم, واأنَّ الإن�شاَن 
اأقوال  وا�شتعر�ض  املنزلة,  من  بلغ  مهما  عنه  اأبدًا  ي�شتغني  ل 
واحلر�ض  التوثيق  اأهمية  يف  الزمني  ترتيبهم  ح�شب  العلماء 

عليه, واأن هذا من اأ�شول الدين وهو من اأداء الأمانة. 
وحماور الور�شة هي: 

القراآين.  الن�ض  • توثيق 
• توثيق الن�شو�ض يف حتقيق املخطوطات, ون�شبة الأقوال اإىل 

اأ�شحابها, فِذْكُر امل�شدر ُي�شعر بقيمة املقول اأو املنقول. 
• توثيق ن�شبة الكتب, وهو اأمر قد يقع فيه الوهم عند بع�ض 

من يعمل يف حتقيق الكتب واملخطوطات.
مبداأٌ عظيم  الذي هو  املقابلة  مبداأ  الور�شة:  ومما جاء يف 
اأن  بدَّ  ل  ُيْكَتُب  كتاٍب  كلَّ  اأنَّ  فالأ�شُل  العلم,  كتُب  به  ُحِفَظت 
حيث  ال��راوي,  على  اأو  املوؤلف  على  وُي��ْق��َراأَ  اأ�شِله  على  ُيَقاَبَل 
يعطي ذلك قيمة كبرية للن�شخ املخطوطة. ومن �شور التوثيق 
اأي�شًا التنبيُه على ما  يف تراثنا كتُب الأوائل والأواخر, ومنها 
يقع يف الكتب من الإقحام. ومن عيوب التوثيق اأن يكون اأكرب 
قدميًا  التوثيق  �شور  وم��ن  توثيُقه.  امل��راد  الن�ض  من  حجمًا 

وجود اأكرث من ن�شخة للكتاب, بحيث ميكن التاأكد من الن�ض 
التوثيق  �شور  ومن  خطاأ.  اأو  نق�ض  فيه  وجد  اإن  وت�شحيحه 
اأي�شًا البحُث عن الن�شخ املعتمدة للكتاب امل�شموعة واملقروءة 

على موؤلِّفها ما اأمكن. 
املخطوطات  ن�شخ  اخ��ت��الف  م��راع��اة  على  الأن��ي�����ُض  ��ه  ون��بَّ
والزيادات التي قد تكون يف بع�شها, حيث اإن املوؤلف قد يعيد 
تاأليف الكتاب مرة اأخرى, كما قد يكون ال�شبُب يف الختالف 

َف الن�شاخ, وغري ذلك من الأ�شباب. بينها ت�شرُّ
ويف ختام الور�شة كرم املركز الدكتور الأني�ض على تطوعه 
على  ال�شهادات  توزيع  ج��رى  ثم  الور�شة,  يف  املتميز  واأدائ���ه 

امل�شاركني.

الأني�ض خالل الور�شة

امل�شاركون يف الور�شة

12

تراثنا 
مليء 

بنماذج 
التوثيق 

العلمي وله 
ال�شبق فيه.
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 مركز جمعة الماجد 
ينظم ورشة تقدير ُعمر المخطوطات والوثائق

مه��ا د. ب�شام  نظ��م املرك��ز ي��وم الأربع��اء 18 دي�شمرب 2019م ور�ش��ة بعنوان )معاي��ري تقدير ُعمر املخطوط��ات والوثائق(، قدَّ
داغ�شتاين، رئي�س ق�شم احلفظ واملعاجلة والرتميم، ود. طه نور، امل�شرف العلمي على ق�شم الوثائق باملركز، وح�شرها 45 متدربًا 

ومتدربة من العديد من اجلهات احلكومية واخلا�شة واملهتمني.
املخطوطات  باأهمية  امل�شاركني  تعريف  اإىل  الور�شة  هدفت 
والوثائق, وكيفية التعرف اإىل تاريخها واأ�شالتها, كما هدفت 

اإىل طرح مو�شوع متخ�ش�ض ي�شاأل عنه الكثريون.
الورق  �شناعة  تاريخ  عن  باحلديث  الور�شة  داغ�شتاين  بداأ 
فيها  تاأ�ش�ض  التي  �شمرقند  اإىل  و�شل  حتى  ال�شني  من  ب��دءًا 
اأول معمل للورق يف العامل الإ�شالمي �شنة 93ه�, ثم انتقل اإىل 
بغداد ودم�شق والقاهرة و�شمال اإفريقيا والأندل�ض حتى و�شل 
املاجد يف �شناعة  تناول طريقة مركز جمعة  اأورب��ا. كما  اإىل 
الورق القدمي امل�شتخدم يف ترميم املخطوطات, وعر�ض على 
على  للتعرف  القدمية  الأوراق  من  اأ�شلية  من��اذج  امل�شاركني 

خ�شائ�شها.
ويف الق�شم الثاين من الور�شة تناول د. طه مو�شوع تقدير 

دور  الأول:  املحور  حم��اور,  ثالثة  يف  وحت��دث  الوثائق,  عمر 
الوثائق,  اأعمار  حتديد  يف  )الدبلوماتية(  الوثائقية  الدرا�شة 
عمر  على  احلكم  يف  واأهميته  ال�شروط  علم  الثاين:  واملحور 
الوثائق, واملحور الثالث: عالقة حتليل املحتوى باأعمار الوثائق. 
وبني كيفية التو�شل اإىل حتديد عمر الوثيقة من خالل الو�شائل 
احلديثة كالفح�ض الكربوين, وِمن خالل اأجزاء الوثيقة, ونوع 
الورق واحلرب واخلط امل�شتخدم, وال�شيغ والعبارات, حيث اإن 
الفتتاحية  وخ�شو�شًا  اخلطاب,  يف  مميزًا  اأ�شلوبًا  زمن  لكل 
حتى  الوثائق  من  مناذج  عر�ض  وجرى  ذلك.  وغري  واخلتام 

يتعرف امل�شاركون على زمنها ويف اأي ع�شر كتبت.
, وتوزيع ال�شهادات  َبنْيِ ويف نهاية الور�شة جرى تكرمي املَُدرِّ

على املتدربني.

امل�شاركون يف الور�شة

داغ�شتاين ي�شتعر�ض مع امل�شاركني مناذج خمطوطات اأ�شلية

د. طه يقدم الق�شم الثاين من الور�شة
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بمناسبة اليوم الوطني ..

ر تلفزيوني إماراتي مركز جمعة الماجد يستضيف أول مصوِّ
مبنا�شب��ة اليوم الوطني 48 لدول��ة الإمارات العربية املتحدة ا�شت�شاف مركز جمع��ة املاجد للثقافة والرتاث 
ر �شاملني ال�شوي��دي، اأول م�شور تلفزي��وين اإماراتي، وذل��ك خالل اجلل�شة  ي��وم الثن��ني 25 نوفم��رب 2019 امل�ش��وِّ
النقا�شية التي عقدت حول الكتاب الذي اأعده الأ�شتاذ علي ال�شريف حتت عنوان )عكو�س �شاملني(. وقد اأدارت 
اجلل�ش��ة الأ�شت��اذة �شيخ��ة املطريي، رئي�شة ق�ش��م الثقافة الوطني��ة باملركز، وح�شرها جمع م��ن موظفي املركز 

وعدد من املهتمني.
وبدايات  الت�شوير  يف  بداياته  عن  �شاملني  ث  حتدَّ وقد 
من  ال��ك��ث��ري  بعد�شته  وث���ق  ح��ي��ث  ال��ت��ل��ف��زي��ون,  يف  عمله 
من  الكويت  تلفزيون  يف  عمله  خ��الل  املهمة  الأح���داث 
اأبو ظبي,  اأرامكو يف الظهران, وتلفزيون  دبي, وتلفزيون 

وتلفزيون ال�شارقة.
ر توثيقي  ث الأ�شتاذ علي ال�شريف- وهو م�شوِّ كما حتدَّ
وجامع لل�شور التي تتعلق بدولة الإمارات العربية والوطن 
العربي- عن ال�شدفة التي جمعته ب�شاملني ليطلع بعدها 
َثمَّ  ومن  القدمية,  ال�شور  من  ال�شخمة  جمموعته  على 
لهذا  ثمرة  اأول  وكان  وترتيبها,  توثيقها  على  العمل  يبداأ 

العمل هو كتاب )عكو�ض �شاملني(.
كتاب عكو�س �شاملني:

يتناول  تاريخي,  �شور  كتاب  عن  عبارة  الكتاب  ه��ذا 
اأهم املحطات يف حياة �شاملني ال�شويدي, واأهم ما التقطه 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  لذاكرة  ت��وؤرخ  �شور  من 
باأحداثها و�شخ�شياتها املهمة من احلكام وال�شيوخ وكبار 
واملنا�شبات,  املوثقة,  الأماكن  ذاكرة  وكذلك  امل�شوؤولني, 
و�شور تلفزيون الكويت الذي كان يبث من دبي, والتي تعود 

اإىل �شنة 1969م, و�شور الحتفالت بالأعياد والك�شافة, 
واأ�شدقاء  الإم��ارات,  وباقي  القدمية  دبي  مناطق  وبع�ض 

�شاملني.
ويف نهاية اجلل�شة جرى التقاط �شور تذكارية للجمهور 

حمتفيًا بلقائه مع �شاملني.

�شاملني وعلي ال�شريف يتو�شطان امل�شاركني يف اجلل�شة�شاملني يتحدث عن ق�شته مع الت�شوير

غالف الكتاب

النشاط الثقافي
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النشاط الثقافي

قراءة النقود اإلسالمية
نظم املرك��ز يوم ال�شبت 28 دي�شم��رب 2019م حما�شرة 
مه��ا الأ�شت��اذ   بعن��وان )ق��راءة النق��ود الإ�شالمي��ة(، قدَّ
عبد اهلل بن جا�شم املطريي، خبري امل�شكوكات الإ�شالمية، 

وح�شرها جمع غفري من الباحثني واملهتمني.

تهدف املحا�شرة اإىل ت�شليط ال�شوء على اأهمية النقود, 
التعريف  اإىل  بالإ�شافة  منها,  امل�شتنبط  التاريخ  واأهمية 

بقيمتها املادية والأثرية. 
بداأ املطريي املحا�شرة باحلديث عن بدايات ا�شتخدام 
الإن�شان للنقود, والأ�شكال التي كانت عليها, وقال: "املاُل 
اأن  التاريخية ميكننا  النقود  ومن خالل  احلياة,  ُك  رِّ حُمَ
عليها  كانت  التي  القوة  ونقراأ  احل�شارات,  على  نتعرف 
الأمم, �شواء القوة ال�شيا�شية, اأو القت�شادية, اأو الثقافية 
يتعدى  نقدية قد ل  الفنية, كلُّ ذلك من خالل قطعة  اأو 

قطرها 18 ملم".
وت���ن���اول امل��ط��ريي ت��اري��خ 
ظهورها  بداية  منذ  النقود 
ت�شبه  عملة  ك��ان��ت  حينما  
ح��ب��ة ال��ف��ا���ش��ول��ي��اء م���رورًا 

اإىل  والبيزنطيني,  والرومان  الإغريق  زمن  يف  بتطورها 
الع�شور الإ�شالمية. واأ�شار اإىل دور العرب يف تاريخ �شكِّ 
النقود  �شك  وقوالب  التاريخية  الآث��ار  ذكر  كما  النقود, 
اأنَّ  على  يدلُّ  القيوين, مما  واأم  مليحة  اكُت�شفت يف  التي 
دولة الإمارات العربية املتحدة كان لها ن�شيٌب من تاريخ 

�شكِّ النقود.

واأ�شار اإىل اأن النقود التي ا�شُتْخِدمت زمن النبي �شلى 
اهلل عليه و�شلم وزمن ال�شحابة كانت الدرهم الفار�شي, 
يطراأ  ومل  هي  كما  ا�شتخدمت  وقد  البيزنطي,  والدينار 
بن اخلطاب, ر�شي اهلل  اإىل عهد عمر  تعديل  اأي  عليها 

عنه.
الأخ��ط��اء  ت�شحيح  يف  ال��ن��ق��ود  دوَر  امل��ط��ريي  وب���نينّ 
التاريخية من خالل كتابة التاريخ واملكان وا�شم احلاكم 
عليها, كما بني دللة جودة ال�شناعة على قوة القت�شاد 
ه على الأ�شباب التي كانت تدعو البع�ض اإىل  يف البلد, ونبَّ
اأو  بالذهب,  الف�شة  طالء  اأو  الذهبية,  الدنانري  تزوير 

نق�ض وزنها.
الأ�شلية  النقود  قطع  من  مناذج  املطريي  عر�ض  وقد 

الف�شية والذهبية التي اأثارت اإعجاب اجلمهور.
ويف ختام املحا�شرة كرم د. حممد كامل, مدير املركز, 
ه  وَعْر�شِ املتميز,  اأدائ��ه  على  املطريي  اهلل  عبد  الأ�شتاذ 
كما  ة.  اخلا�شَّ جمموعته  من  للنقود  الأ�شلية  النماذَج 
�شورة  والتقاط  امل�شاركني,  على  ال�شهادات  توزيع  جرى 

تذكارية جماعية.

املطريي يتو�شط امل�شاركني

دولة الإمارات العربية 
املتحدة كان لها ن�شيٌب من 

تاريخ �شكِّ النقود

عبد اهلل بن جا�شم املطريي خبري امل�شكوكات
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نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم اخلمي�س 17 اأكتوبر 2019 ندوة علمية بعنوان )الوثائق 
 17 ي�شادف  الذي  العربية  الوثيقة  يوم  مبنا�شبة  وذلك  معا�شرة(،  ق�شايا  العربي:  العامل  يف  والأر�شيف 
اأكتوبر من كلِّ عام. و�شارك يف تقدمي الندوة عدٌد من موظفي ق�شم الثقافة الوطنية باملركز، وهم الدكتور 
حممد  والأ�شتاذ  ح�شني،  حممد  والأ�شتاذ  حممد،  حممود  والأ�شتاذ  الدين،  جنم  �شمري  والأ�شتاذ  نور،   طه 
عبد النا�شر، واأدارت الندوة الأ�شتاذة �شيخة املطريي، رئي�شة ق�شم الثقافة الوطنية. وح�شرها عدد من 
اجلهات احلكومية واخلا�شة ميثلون الأر�شيف الوطني يف اأبو ظبي، ومعهد ال�شارقة للرتاث، ومركز الأر�شيف 
والتوثيق الع�شكري يف اأبو ظبي، ومكتبات ال�شارقة العامة، وجامعة الو�شل بدبي، وجامعة ال�شارقة، وجامعة 

الإمام حممد بن �شعود يف ال�شعودية، ودائرة ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي بدبي.

بمناسبة يوم الوثيقة العربية..
المركز ينظم ندوة الوثائق واألرشيف في العالم العربي

وقد داأب املركز على الحتفاء بيوم الوثيقة العربية, وذلك 
ودورها  حتديدًا,  العربية  الوثيقة  باأهمية  الوعي  ن�شر  بهدف 
التاريخي واحل�شاري- باأ�شكالها املتعددة- يف اإثبات احلقائق 

ونقل العلوم واملعارف عرب الأجيال.
تناولت الندوة عدة حماور منها:

النظرية  الأط���ر  والأر���ش��ي��ف:  ال��وث��ائ��ق  اإدارة  �شيا�شات   -1
والتطبيقية.

ومتطلبات  ال��ع��م��ري��ة  امل���راح���ل  ب��ني  ال��ع��رب��ي��ة  ال��وث��ائ��ق   -2
ال�شتمرارية.

3- الربجميات مفتوحة امل�شدر والأر�شيف العربي: اإ�شكاليات 
وحتديات.

4- التحليل املو�شوعي لالأر�شيف.
5- اإ�شكاليات ترجمة الأر�شيف التاريخي.

وقد طرح امل�شاركون العديد من املداخالت واملناق�شات التي 
اأثرت احلدث و�شاهمت يف تنويع ال�شتفادة, والتنبيه على دور 

الوثيقة العربية, و�شرورة العناية بها على جميع امل�شتويات.
ومما يجدر ذكره اأن الأمانة العامة جلامعة الدول العربية 

ُتنظم الحتفال بيوم الوثيقة العربية منذ عام 2013م.

جانب من امل�شاركني يف الندوة

املتحدثون يف الندوة

يوم الوثيقة العربية

ترجع اأهمية الوثيقة 
اإىل اأ�شباب عديدة منها: 
ال����وق����ائ����ع  ح����ف����ظ   -
احل�شارية  وال�شهادات 
العربية  الإ�شهامات  على 
يف جمال العلوم والآداب 

واملعرفة الإن�شانية.
الهوية  على  احل��ف��اظ   -
العربية وذاكرة ال�شعوب 

وتاريخها.
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أيام عالمية

ه  �شارك املركز يف ندوة )ا�شتح�شار املا�شي بال�شوت وال�شورة( التي نظمها مركز الرتاث العربي التابع ملعهد ال�شارقة للرتاث، يف مقرِّ
باملدينة اجلامعية، يوم الأحد 27 اأكتوبر 2019م، تزامنًا مع اليوم العاملي للرتاث ال�شمعي الب�شري، الذي ي�شادف 27 اأكتوبر من كل عام.

املجموعة  لغات  واأكرث  اِميَّة،  ال�شَّ اللغات  اأقدم  من  العربية  ُتَعدُّ 
ُثها  ال�شامية حتدًثا، واإحدى اأكرث اللغات انت�شارًا يف العامل، يتحدَّ
اأكرث من 467 مليون ن�شمة، ويتوزع متحدثوها يف املنطقة املعروفة 
الأخرى  املناطق  العديد من  اإىل  بالإ�شافة  العربي،  الوطن  با�شم 
املجاورة، وهي من بني اللغات الأربع الأكرث ا�شتخدامًا يف الإنرتنت، 

ا متفوقًة على الفرن�شية والرو�شية.  وكذلك الأكرث انت�شارًا ومنوًّ

المركز يشارك في ندوة )استحضار الماضي بالصوت والصورة(

اليوم العالمي للغة العربية

ق�شم  رئي�شة  املطريي,  �شيخة  الأ�شتاذُة  الندوة  املركَز يف هذه  َلِت  َمثَّ
الثقافة الوطنية, بورقة عنوانها )الرتاث ال�شمعي الب�شري من امل�شموع 
اإىل املقروء(, تناولت فيها اأ�شكال النتفاع بالرتاث ال�شمعي الب�شري, 
واأهمية نقل املادة امل�شموعة اإىل مادة مكتوبة, والعك�ض اأي�شًا, وتناولت 
"ي�شتند  املقروءة, وقالت:  الكتب  ال�شمعية يف  املواد  مناذج من توظيف 
عدد من الباحثني يف كتاباتهم على املواد ال�شمعية والب�شرية املحفوظة 
ما  اإ�شافة  يف  منهم  رغبة  وذلك  اخلا�شة,  الأر�شيفات  اأو  املكتبات  يف 
اأ�شكال هذه  وتتعدد  الأخ��رى,  املعرفية  امل�شادر  ت�شنيفات  يوجد يف  ل 
ال�شتفادة بني الأحاديث امل�شجلة يف موا�شع معينة من البحث, واأن يكون 
احلديث امل�شجل قد جرى حتويله كاماًل اإىل مادة مكتوبة. ويف ال�شنوات 
القريبة الأخرية بداأ املزج يف التاأليف بني املكتوب وال�شمعي الب�شري, 

كما هي التجارب يف الكتاب التفاعلي".
ال�شمعية  امل���واد  م��ن  الكثري  ي�شم  امل��رك��ز  اأن  ذك���ره  ي��ج��در  ومم��ا 

ويف اأكتوبر 2012 عند انعقاد الدورة 190 للمجل�ض التنفيذي لليون�شكو 
ا للغة العربية, واحتفلت اليون�شكو  تقرر اعتبار يوم 18 دي�شمرب يومًا عامليًّ

يف تلك ال�شنة للمرة الأوىل بهذا اليوم.
املطريي,  �شيخة  الأ�شتاذة  مت  قدَّ اليوم  بهذا  املركز  احتفال  و�شمن 
2019م,  دي�شمرب   18 الأرب��ع��اء  ي��وم  الوطنية,  الثقافة  ق�شم  رئي�شة 
متحف   - ال�شارقة  متاحف  هيئة  م��ع  بالتعاون  الأوىل  حما�شرتني, 
ال�شيدات,  م��ن  املواطنني  كبار  م��ن  ع��دد  ح�شرها  للخط,  ال�شارقة 

وحتدثت فيها املطريي عن اأهمية الحتفاء باللغة العربية, ودور الكبار 
نتلقى  الذي  الأ�شل  الأجيال, فهم  اإىل  العربية وتو�شيلها  اللغة  يف دعم 

عنه اللغة والثقافة.  
انت�شار  اليوم, ومدى  باملجتمع  راأيهن  وناق�شت املطريي مع احل�شور 
تو�شيع  على  ت�شاعد  مقرتحات  طرح  وج��رى  العربية,  اللغة  ا�شتخدام 
امل�شت�شفيات  مثل  املجالت  بع�ض  يف  خ�شو�شًا  العربية  اللغة  ا�شتخدام 

ا. ا جدًّ حيث يكون التوا�شل بني الطبيب واملري�ض مهمًّ
دبي,  يف  ال�شحة  هيئة  مع  بالتعاون  فكانت  الثانية  املحا�شرة  واأم��ا 
ح�شرها عدد من املوظفني, وتناولت فيها املطريي معاجم اللغة العربية, 
واأ�شارت اإىل اأن يكون احتفالنا باللغة العربية عن طريق م�شاريع حقيقية 
اأو كلمات تقال.  اللغة وت�شاهم يف ن�شرها, ولي�ض جمرد جل�شات  تدعم 
العلوم,  من  علم  على  تركز  التي  املتخ�ش�شة  املعاجم  اإىل  وتطرقت 
ودعت اإىل تعويد النف�ض على التحدث بالعربية حتى ت�شبح جزءًا من 

ُر من خاللنا اإىل الأجيال اجلديدة. رَّ ثقافتنا اليومية, ومن َثمَّ مُتَ
ويف نهاية املحا�شرة قامت هيئة ال�شحة بتكرمي �شيخة املطريي على 
تعاونها يف تقدمي هاتني املحا�شرتني, وم�شاهمتها مع الهيئة يف الحتفاء 

باليوم العاملي للغة العربية.

ِقَبل  من  اإليها  الو�شول  ت�شهل  بطريقة  وامل�شنفة  املفهر�شة  والب�شرية 
الكا�شيت  واأ�شرطة  الباحثني والدار�شني, ومن ذلك الآلُف من ال�شور 
والدورات  الثقافية واملحا�شرات  الأن�شطة  توثق  التي  الفيديو,  واأ�شرطة 

التي عقدت باملركز ويف اأماكن اأخرى.

املطريي خالل الندوة

هيئة ال�شحة تكرم �شيخة املطريي حما�شرة متحف ال�شارقة للخط
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زيارات

 وفد من طالب مدر�شة العمداء اخلا�شة يف عجمان 
2019-10-6

وفد من طالبات مدر�شة العمداء اخلا�شة يف عجمان 
2019-10-7

 وفد من كلية دبي للطالبات 
2019-10-10

م�شعود بليان, طالب دكتوراه من معهد علم املكتبات والتوثيق بجامعة 
عبد احلميد مهري يف ق�شنطينة باجلزائر 2019-10-30

على اليمني الدكتور حممد عادل خان, رئي�ض اجلامعة 
الفاروقية يف كرات�شي 2019-10-28

 ال�شيخ اإبراهيم بن من�شور الها�شمي الأمري 
2019-10-22

 وفد من القن�شلية الباك�شتانية بدبي 
2019-10-23

وفد من طالبات ق�شم اللغة العربية بجامعة الغرير  
2019-10-5
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زيارات

 فايزة مهدي, من �شركة اإك�شي�ض الدولية للت�شميم الداخلي 
2019-11-4

وفد من اأ�شاتذة اللغة العربية من اجلامعات يف الهند 
2019-11-4

 وفد من مكتبة نيل وفرات 
2019-11-4

ريا�ض احلق نيبايل رئي�ض مركز الدعوة والر�شاد اخلريي 
يف نيبال 2019-11-13

العالمة الأ�شتاذ الدكتور حمداتي �شبيهنا ماء العينني 
2019-11-6

 الباحث ماجد املقيمي, من �شلطنة عمان 
2019-11-5

 الدكتور غوار عفيف, من جامعة وهران باجلزائر 
2019-11-5

خليفة حممد القمزي, يطالع مكتبة والده اخلا�شة 
باملركز 2019-11-4
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زيارات

 اأحمد عثمان اأحمد, يهدي كتابه للمركز 
2019-11-19

 جالل الهارون الأن�شاري, من ال�شعودية 
باحث يف تاريخ اخلليج 2019-11-19

 حممد جناحي, موؤ�ش�ض فريق اإك�شبو 973 للمعار�ض الرتاثية 
يف البحرين 2019-11-20

الدكتور حممد اإدري�ض ال�شندي, ع�شو جمل�ض الفكر 
الإ�شالمي يف باك�شتان 2019-11-20

 اإميان العلوي, من جامعة تون�ض املنار 
2019-11-25

يف الو�شط د. �شيد كرامة اهلل بهمني, من جممع الدرا�شات 
العربية بجامعة مدرا�ض بالهند 2019-11-30

الدكتورة منرية �شهيدي, والأ�شتاذ �شليمان, من اأوزباك�شتان 
2019-11-30

 اأحمد ال�شعدي, من جامعة �شقراء بال�شعودية 
2019-11-14
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زيارات

الدكتور اأمين اإقبال, من جامعة جدة بال�شعودية 
2019-12-11

الدكتور عمر �شابونية, من جامعة غاملة باجلزائر 
2019-12-12

 اأحمد ر�شويف, نائب مفتي جمهورية ال�شي�شان 
2019-12-12

 الدكتور عبد النا�شر �شوت, من جامعة بينغول 
2019-12-25

 الدكتور حممد علي العلمي, من القد�ض - 
موؤلف كتاب ق�شاة القد�ض 2019-12-24

الدكتور عبد اهلل كروم, من جامعة اأحمد دراية يف 
اأدرار باجلزائر 2019-12-16

 عبد الرازق كوناثودي, باحث من جامعة دار الهدى 
يف كريل بالهند 2019-12-18

�شالح مدبويل, مدير معامل ترميم و�شيانة الآثار 
ومقتنيات املتاحف يف جامعة القاهرة2019-12-10
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جديد اإلهداءات

لمحات من تاريخ المذهب المالكي 
في اإلمارات

جذوره التاريخية ومظاهره
اعتنى بها: ثاين بن عبد اهلل بن �شقر املهريي.

النا�شر: موؤ�ش�شة طابة – اأبو ظبي.
الطبعة الأوىل: 2019م.

عدد ال�شفحات: 225 �شفحة.
للمنطقة,  العلمي  التاريخ  والتاأليف يف  الكتاب على اجلمع  فكرة  تقوم 
ودبي,  ظبي  اأبو  اإمارَتي  يف  املالكي  املذهب  عن  احلديث  الباحث  فاختار 
والجتماعي  العلمي  التاريخ  ح��ول  كتب  م��ا  اأغ��ل��ب  ا�شتقراء  خ��الل  م��ن 
وال��رواي��ات  الوثائق  اإىل  الرجوع  اإىل  بالإ�شافة  واملنطقة,  الإم���ارات  يف 
خارج  والبحث  واملرا�شالت,  واملخطوطة,  املطبوعة  وامل�شادر  ال�شفهية, 

دولة الإمارات, واملقابالت التلفزيونية والت�شجيالت.
بداأ الكتاب بلمحة عن تاريخ املنطقة, تبعها خم�شة ف�شول:

الف�سل الأول: تاريخ املذهب املالكي يف اجلزيرة العربية, وفيه احلديث 
عن انت�شار املذهب املالكي يف اجلزيرة العربية والعراق, والكويت, وجند, 

والأح�شاء )هجر(, والإمارات.
وفيه احلديث  الإم��ارات,  املذهب يف  ا�شتقرار  الثاين: عوامل  الف�سل 
اأ�ش�شوا  الذين  والوجهاء  والأعيان  العلمية,  والأ�شر  احلاكمة,  الأ�شر  عن 
وم�شر,  والأح�شاء,  واحلرمني,  باحلجاز  العلمية  وال�شالت  املدار�ض, 

واملغرب العربي.

�شمات  ال��ث��ال��ث:  ال��ف�����س��ل 
البالد,  يف  العلمية  امل�شيخة 
وت��ن��اول��ه��ا م���ن خ���الل ث��الث��ة 
حم������اور ه�����ي: ال���ت���اأ����ش���ي���ل, 
فذكر  والتنزيل.  والتو�شيل, 
هوية  ت�شكل  ال��ت��ي  ال�����ش��م��ات 
الذي  الأ�شيل  العلمي  املنهج 
ك����ان ع��ل��ي��ه ع��ل��م��اء ال��ب��الد, 
العلمي  املنهج  تو�شيل  ومعامل 
ل��الأج��ي��ال واأث����ر ال��ع��ل��م��اء يف 

املجتمع وت�شكيل هويته.
ال���راب���ع: مالمح  ال��ف�����س��ل 

الق�شائية,  الدعوى  �شري  فتناول  والفتوى,  ال�شرعي  الق�شاء  نظام  من 
والق�شاء العريف يف م�شائل الغو�ض, والإبل, والأفالج, والق�شاء ال�شرعي, 

ومقام الفتوى.
الف�سل اخلام�ص: املذهب املالكي يف دولة الإمارات العربية املتحدة, 
وفيه مظاهر الهتمام باملذهب املالكي يف الدولة, من خالل دعوة عدد من 
فقهاء املالكية اإىل الدولة واإ�شناد مهمات الق�شاء والفتوى والإر�شاد اإليهم. 
وتقنني املواد القانونية بناء على امل�شهور من املذهب املالكي. بالإ�شافة اإىل 

املوؤ�ش�شات التعليمية احلكومية والأهلية, وامل�شاريع البحثية, واملوؤمترات.
يف  املالكية  علماء  طبقات  الباحث  فيه  ذك��ر  ملحقًا  الكتاب  وي�شم 
 – – 1440ه��� / 1785م  التاريخية )1200ه���  الفرتة  اأبو ظبي ودبي يف 

2019م(, كما ي�شم عددًا من ال�شور املهمة والوثائق.

رسالة عن الماضي
أخبار تاريخية للجيل السابق في بالدنا

تاأليف: ال�شيخ مطر بن عبيد املاجد املهريي.
اعتنى بها: نا�شر بن اأحمد بن عي�شى ال�شركال.

النا�شر: مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث – حكومة دبي.
الطبعة الأوىل: 2019م.

عدد ال�شفحات: 52 �شفحة.
�شاحبه  من  تاأتي  اأهميته  اأن  اإل  الكتاب  حجم  �شغر  من  الرغم  على 
الذي عا�شر فرتة ما بعد انهيار اقت�شاد اللوؤلوؤ يف دبي, وهي فرتة يكتنفها 
الغمو�ض, فاملوؤلفات فيها قليلة خ�شو�شًا من اأنا�ض عا�شوا يف تلك الفرتة.

والكتاب – كما يقول املعتني به – تطرق فيه موؤلفه اإىل اأحوال املدار�ض 
عليها,  القت�شادية  الأو�شاع  تدهور  اأثَّر  وكيف  الفرتة,  تلك  يف  والتعليم 
اًل اأحوال الغو�ض  كما ذكر اأحوال النا�ض الجتماعية والقت�شادية, ُمَف�شِّ
مار�ض  مطر  ال�شيخ  موؤلفه  اأن  الكتاب  اأهمية  يزيد  ومما  والطواوي�ض. 

التعليم لفرتة طويلة.
ي�شمُّ الكتاب ترجمة خمت�شرة لل�شيخ مطر بن عبيد املاجد املهريي, 
وموؤلفاته,  وتدري�شه,  ودرا�شته  ون�شاأته,  وولدت���ه  ون�شبه,  ا�شمه  فيها 

وزوجاته واأبناوؤه, ووفاته التي كانت يف عام 2015م.
وتناول  والتدري�ض,  املدار�ض  اأح��وال  الأول:  مبحثني:  يف  الكتاب  وجاء 
واملدر�شة  الفالح,  منها: مدر�شة  وكان  اللوؤلوؤ,  �شوق  انهيار  قبل  املدار�ض 
اإع��ادة  ج��رى  وكيف  اإغالقها,  واأ�شباب  ال�شعادة.  ومدر�شة  الأحمدية, 

افتتاحها.

امل��ب��ح��ث ال���ث���اين: اأح����وال 
ال���زم���ان  ذل�����ك  ال���ن���ا����ض يف 
واأع��م��ال��ه��م, وت���ن���اول ال��ب��دو 
احل�شر  واأه����ل  واأع��م��ال��ه��م, 
وم��ه��ن��ة ال��غ��و���ض, واأ���ش��ح��اب 
ال�����ش��ف��ن, و���ش��ف��ة ال��غ��و���ض 
واأح���وال���ه يف و���ش��ط ال��ب��ح��ر, 
والآف�����ات ال��ت��ي ي��ت��ع��ر���ض لها 
وغري  البحر,  يف  )الغي�ض( 
الدقيقة  التفا�شيل  من  ذلك 

لهذه املهنة.
املعتني  �شنيع  جميل  وم��ن 

بالكتاب اأنه اأ�شاف �شورًا تاريخية تو�شح كيف كانت احلياة وكيف كانت 
مهنة الغو�ض قدميًا.
منوذج من الكتاب:

ردال .. واملكان الذي يغو�شون فيه ي�شمونه )الِهري(.  "الِهرَيات وال�سَّ
ولكل هري ا�شمه اخلا�ض الذي يتميز به, والذي يقود الغوا�شني ي�شمونه 
)ال�شردال(, مبعنى قائد, وهي كلمة من غري لغة العرب, ولكنها درجت 
انتقلوا معه. وهذه  اآخر  اإىل هري  ال�شردال من هري  انتقل  فاإذا  عندهم. 
اأبو  ح�شري,  اأبو  ال�شيف,  اأم  فيها:  يغو�شون  التي  املكانات  بع�ض  اأ�شماء 
ومغا�شات  بول.  بالطُّ ِبالُبخو�ض,  املُرطبان,  اأبو  احْلنني,  اأبو  اخلالخيل, 
املُعرت�ض,  ال�شاْغية,  اإْرِي��ل��ة,  عرية,  ال�شَّ اأب��و  منها:  اأق��رب  غريها  اأخ��رى 

وهناك اأ�شماء كثرية غريها".
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مناذج من اأختام الق�شاة

جديد اإلهداءات

قضاة القدس الشريف ومجالس حكمهم
)923-1336ه�/ 1517-1917م(

تاأليف: د. "حممد علي" م�شطفى حممد العلمي.
تقدمي : �شاحب ال�شمو امللكي الأمري احل�شن بن طالل.

النا�شر: الرعاة للدرا�شات والن�شر – رام اهلل.
ان.                ج�شور ثقافية للن�شر والتوزيع – َعمَّ

الطبعة الأوىل: 2019م.
عدد ال�شفحات: 388 �شفحة.

يقول املوؤلف: "انبثقت فكرة تاأليف هذا الكتاب قبل اأكرث من ثالثني عامًا. 
اأهل  اأعالم من  اأنَّه عا�شر وناق�ض مو�شوعه مع عدة  املوؤلف  ومن ح�شن طالع 
اأطلعوه  القيمة وما  وا�شتفاد من معلوماتهم  ا,  القد�ض, معظمهم قد رحلوا عنَّ

عليه من وثائق تتعلق باملدينة واأهلها". 
حكام ال�سرع يف القد�ص ال�سريف, فذكر  تناول املوؤلف يف الف�شل الأول 

اأنواع الق�شاة, ومراتبهم, واملناطق الواقعة �شمن �شالحية قا�شي القد�ض.
ث املوؤلف عن �شالحية القا�شي,  ويف ف�شل ق�ساة القد�ص ال�سريف حتدَّ
وموؤهالتهم  ال��ق��د���ض,  لق�شاة  العرقية  والأ���ش��ول  الق�شاة,  وع���زل  وتعيني 
ووظائفهم قبل توليتهم ق�شاء القد�ض, وقدوم القا�شي اإىل القد�ض, وجلو�شه 
اإقامته, وتواقيع الق�شاة واأختامهم, ثم ختم الف�شل  ته, ومقر  يف احلكم وُمدَّ
باحلديث عن جدول الق�شاة ونوابهم الذين جل�شوا يف احلكم يف القد�ض من 

935ه�- 1336ه�.
مراتب  امل��وؤل��ف  تناول  ال�سريف  ال��ق��د���ص  يف  الق�ساة  اب  ُن����وَّ ف�شل  ويف 
و�شالحيات نواب القا�شي, وتعيني وعزل املوىل خالفة, ونواب الق�شاة الذين 
ة حكمهم, ومذاهبهم, وتواقيع النواب واأختامهم,  جل�شوا يف احلكم خالفة وُمدَّ

ووظائفهم قبل تعيينهم, وعلومهم الفقهية.
ويف ف�شل الق�ساة واملجتمع املحلي جاء احلديث عن القا�شي واحلاكم 
وولي��ة  ال�شرطة(,  )رئي�ض  وال�شوبا�شي  واملحت�شب,  واحل�شبة  الع�شكري, 

القا�شي على م�شالح الأهايل, واأوقاف الق�شاة.
ال�سرع, و�سجن  الن�سياع لأحكام  التايل جاء احلديث عن  الف�شل  ويف 

القا�سي, والتفتي�ص على الق�ساة ونوابهم.
ث املوؤلف عن دار املحكمة  ثم ف�شل دار املحكمة يف القد�ص واإدارتها, حتدَّ
ومدخولتها,  وَكَتَبِتها,  املحكمة,  وحم�شرية  احلال,  و�شهود  الباب,  وحمكمة 

ومدخولت القا�شي.
ذكر  ورد  ال�سريف  ال��ق��د���ص  يف  ال�سرعية  املحكمة  وث��ائ��ق  ف�شل  ويف 
وم�شودات  واأنواعها,  القد�ض  حمكمة  و�شجالت  وال��واردة,  ال�شادرة  الوثائق 
والأوام��ر  والروزنامات  فيها,  التدوين  ومنط  ال�شجالت,  اإىل  وَنْقلها  احُلَجج 
اأوراق  وع��دد  ال�شجالت,  من  و�شلنا  مما  واملفقود  واملتوفر  للقد�ض,  ال��واردة 

ال�شجالت وعدد ُحَجِجها.
ث املوؤلف  ويف الف�شل الأخري, وهو التنظيمات وال�سريعة والق�ساة, حتدَّ
والأحكام,  الق�شاء  يف  الأجنبية  والتدخالت  والنفوذ  الإدارية  التنظيمات  عن 
والأوامر ال�شلطانية املتعلقة بالتنظيمات وت�شل�شلها التاريخي, ثم ختم الف�شل 

باحلديث عن ال�شريعة الإ�شالمية وجملة الأحكام العدلية.
من  جمموعة  امل��وؤل��ف  يعر�ض  ال��ك��ت��اب  ف�شول  م��ن  ف�شل  ك��ل  نهاية  ويف 
املالحظات املهمة. كما اأنه اأورد يف اآخر الكتاب جدوًل حلكام ال�شرع يف بيت 
وعدد  وانتهائه,  بدئه  وتاريخ  �شجل  كلنّ  رقم  مع  املحكمة  و�شجالت  املقد�ض 

القا�شي  ومدة حكم  ال�شفحات 
وا���ش��م ال��ق��ا���ش��ي وت���اري���خ ب��دء 
القا�شي.  نائب  وا���ش��م  حكمه, 
اأك��رث من  ويقع هذا اجل��دول يف 

مائة �شفحة.
الكتاب  لهذا  اخلتام  وِم�ْشُك 
وحكام  الق�شاة  اأخ��ت��اِم  ���ش��وُر 
جاءت  التي  القد�ض  يف  ال�شرع 
 340 ��ت  ���ش��مَّ ���ش��ف��ح��ة   20 يف 
ختمًا مرتَّبة زمنيًّا مع ذكر ا�شم 
�شاحب اخلتم وما ُكِتَب فيه من 

تاريخ وعبارات.
الكتاب  ه��ذا  يف  ف��اإن  والأخ��ت��ام  الوثائق  من  الكثري  �شور  اإىل  وبالإ�شافة 
ت�شحيحًا لكثري من املعلومات التاريخية املوثقة بال�شتناد اإىل الوثائق, كما فيه 
التنبيه على تراجم كثري من الق�شاة الذين مل يرد لهم ذكر يف كتب الرتاجم. 
هما, ولكن ميكن القول  ول ن�شتطيع يف هذه العجالة اأن ُنويِفَ الكتاب واملوؤلف حقَّ

باأن مطالعة الكتاب كفيلة باأن ي�شاب  القارئ بالذهول!!
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ق بالأ�شلوب  يحتفظ ق�شم املخطوطات مبركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث باأوراق قراآنية مكتوبة على الرَّ
العراقي،  الدكتور جنم عبد اهلل  للمركز  اأهداها  الهجري، كان قد  اأو اخلام�س  الرابع  القرن  اإىل  الكويف ترقى 
اأ�شولها وتاريخها �شيء �شوى معلومة الإهداء �شالفة الذكر. ويف هذه  الأ�شتاذ بجامعة الإمارات. ول يعلم عن 

م قراءة لالأوراق ال�شبعة املتبقية من هذه القطعة القراآنية الكوفية.  املقالة املخت�شرة نقدِّ

 صحائف قرآنية مكتوبة بالخط الكوفي 
بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث

و�شف املخطوط :
���كل  7 اأوراق قراآني���ة منف�شل���ة, مكتوب���ة عل���ى َرق م�شتطي���ل ال�شَّ
بالأ�شل���وب الك���ويف, وِح���رْبُ الكتابة بن���ي غامق مبع���دل 25 �شطرًا يف 
ال�شفحة, وت�شتخدم النقط احلمراء لالإ�شارة لعالمات الإعراب. ول 
يوج���د نقط لالإعجام, ول تو�شع فوا�ش���ل بني الآي. وعالمة التع�شري 
ة بع����ضُ ال�شيغ والعبارات املكتوبة  عل���ى �شكل خطني متقاطعني. وثمَّ
قِّ مثل )ب�ش���م اهلل الرحمن  َدث يف اجلزء العل���وي من الرَّ بخ���ط حُمْ
ها لبيان  الرحيم( و)اللهم �شلِّ عل���ى ر�شولك �شيدنا حممد(, وبع�شُ
الأجزاء والأحزاب. بها اآثار رطوبة, وَقْطٌع, وخروم, وترميم حديث. 

فواحت ال�شور وعدد الآي:
َلت,  قًة من �ُشور: ُف�شِّ تت�شم���ن الأوراق القراآنية ال�شبع اآياٍت متفرِّ
خ���ان, واجلاثية,  خ���رف, والدُّ ورى, والزُّ وغاف���ر, وال�شج���دة, وال�شُّ
والأحق���اف, وحممد, والفتح. وُكتبت فواحت ه���ذه ال�شور وعدد اآيها 
بحرب اأحم���ر, اأكرب قلياًل من حرب الكتابة البن���يِّ الغامق. ومبقارنة 
نظام العدد يف اأوراق املخطوط والأعداد الرتاثية امل�شهورة كالكويف 
ام���ي, وجدنا اأن املخط���وط يبتعد  والب�ش���ري واملدين واملك���ي وال�شَّ
كث���ريًا عن الع���دِّ الكويف )بن�شب���ة 25%(, ويقرتب بن�شب���ة اأكرب من 
الب�شري وامل���دين واملكي )بن�شبة 75%(, ومن َثمَّ من العد ال�شامي 

)بن�شبة %62(.

العدد يف فواحت ال�سور
ال�سامياملكياملدينالب�سريالكويفاملخطوط

233029303030�شورة ال�شجدة
505350505050�شورة ال�شورى

898989898988�شورة الزخرف
575957565656�شورة الدخان 
363736363636�شورة اجلاثية 
343534343434�شورة الأحقاف

393840393939�شورة حممد
292929292929�شورة الفتح

62.5%75%75%75%25%ن�سبة التفاق % 

جدول 1: نظام العدِّ يف املخطوط مقارنة باأنظمة العدِّ امل�شهورة

وق���د ع���دَّ النا�شخ �ش���ورة ال�شجدة ثالث���ًا وع�شرين اآي���ة, فيما هي 
ثالث���ون اآية يف جميع العد, اإل الب�ش���ري الذي يعدها ت�شعًا وع�شرين 
اآية. ولعل هذا وقع �شهوًا منه, فاإنهم مل يختلفوا �شوى يف )امل( التي 
ها الكويفُّ  ا َلِف���ي َخْلٍق َجِديٍد( الت���ي اأ�شقط عدَّ يعده���ا الكويف, و)اأَِءنَّ

ها الباقون. والب�شري, وعدَّ

النا�شخ من  �شهو  اآية" وهو  وع�شرون  ثالٌث  ال�شجدة  "�شورة 

منوذج من فواحت ال�شور "�شورة الزخرف ت�شٌع وثمانون اآية"

منوذج من فواحت ال�شور "�شورة الدخان �شبٌع وخم�شون اآية"
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�ْشخ والت�شحيحات: اأخطاء النَّ
اأح�شين���ا عدة موا�ش���ع اأخطاأ فيه���ا النا�شخ يف الكتاب���ة �شهوًا ثم 
رب على الزي���ادة واملكرر باحلرب الأحمر  ا�شت���درك اخلطاأ اإما بال�شَّ
قط يف امل���ن, اأو يف هام�ض  ال���ذي ل َيْطِم�ُض املكت���وَب, اأو باإحلاق ال�شَّ
ال�شفح���ات مع و�شع عالمة لذلك يف املن عل���ى �شكل �شارطة مائلة 

]انظر النماذج الآتية[. 

فف���ي قول���ه تع���اىل: چ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے     چ 
]ال�ش���ورى: 14[, اأ�شقط النا�شخ )بعد(, ثم عاد فاأحلقها يف مو�شعها 

اأعلى ال�شفحة باحلرب الأحمر. 

ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   چ   قول���ه:  ويف 
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  چ ]ف�شلت: 22[, اأ�شقط 
النا�شخ )ول اأب�شاركم ول جلودكم(, ثم اأحلقها يف هام�ض ال�شفحة 
بنف����ض حرب الكتابة البنيِّ الغامق. وو�ش���ع �شارطة مائلة للدللة على 

مو�شعها.

ويف قول���ه: چ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ   چ ]الزخ���رف: 69[, 
تني, ث���م �شرَب عل���ى الزيادة  َر النا�ش���ُخ )وكان���وا م�شلم���ني( مرَّ ك���رَّ

باحلرب الأحمر دون الطم�ض الكلي للمكرر. 

ويف قول���ه: چ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  
ائ  ائ     ەئ  ەئ    ېئ  چ ]ال�ش���ورى 41-42[, ك���رر النا�ش���خ الآي���ات 

ت���ني, ثم �ش���رب على الزيادة باحلرب الأحم���ر دون الطم�ض الكلي  مرَّ
للمكرر.

چ ژ  ڈ   ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   چ   قول���ه:   ويف 
 ]ال�ش���ورى: 24[, زاد النا�ش���خ كلم���ة )اهلل( بع���د )ومي���ح(, ثم تنبه 
ف�ش���رَب عل���ى الزيادة باحل���رب الأحم���ر دون الطم�ض الكل���ي للكلمة 
الزائ���دة. و�شب���ب اخلط���اأ اأن النا�ش���خ ت�شاب���ه علي���ه قول���ه تع���اىل 
چ  چ    چ    چ   چ     ڃ   ڃ   ڃ   چ   يون����ض:  �ش���ورة   يف 

]يون�ض: 82[. 

ويف قول���ه: چ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  
چ ېئ   ]الأحق���اف: 12[,  چ  ی  ی   ی    جئ  حئ  مئ   

���ه ف�شرَب عل���ى الزيادة  ت���ني, ث���م تنبَّ ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ چ مرَّ

باحلرب الأحمر دون الطم�ض الكلي لها.

چ  ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ    ھ    ھ   چ   قول���ه:  ويف 
]الزخ���رف: 43[, �شها النا�شخ فلم يكتب )عل���ى( ثم رجع فكتبها يف 

مو�شعها بخط �شغري. 

اإعداد : اأحمد و�شام �شاكر 
باحث يف املخطوطات القراآنية املبكرة
ashaker@quranmss.com
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ن�شاأ ال�شيخ م�شطفى العرو�شي يف بيت علم, وحفظ القراآن على 
الأزهر,  �شيخ اجلامع  العرو�شي,  اأحمد  بن  الإمام حممد  والده  يد 
ال�شيخ  ومنهم  العلماء,  كبار  اأيدي  على  وتعلَّم  بالأزهر,  التحق  ثم 
اإبراهيم الباجوري, وال�شيخ اأحمد بن عبد اجلواد ال�شفطي, وال�شيخ 

ح�شن القوي�شني, وكلهم كانوا من م�شايخ الأزهر ال�شريف.
؛  نُّ مت به ال�شِّ وملَّا اأ�شعف املر�ُض ال�شيخ اإبراهيم الباجوري, وتقدَّ
وكان  الأزهر,  ب�شوؤون  للقيام  عنه  وكالء  اأربعة  باإنابة  القرار  �شدَر 
يراأ�شهم ال�شيخ م�شطفى العرو�شي, وما اإن ُتويفِّ ال�شيخ الباجوري- 
رحمه اهلل- حتى توىلَّ العرو�شي امل�شيخة �شنة 1281 ه�/1864 م, 

ه.  كما تولها من قبُل اأبوه وَجدُّ
اإ�شماعيل لأول مرة يف تاريخ  اأ�شدر اخلديوي  ويف �شنة 1287ه� 
اأن  دون  امل�شيخة  من  العرو�شي  ال�شيخ  بعزل  قرارًا  الأزهر  م�شيخة 

يبدي الأ�شباب.

موؤلفاته:
ة وتقييد معاين اأدعية �شيد الأمة. 1- ك�شف الُغَمنّ

مبكتبة  ن�شخة  منه  واحلمدلة,  الب�شملة  على  الكالم  يف  ر�شالة   -2
جامعة اأم القرى برقم 4/440, يف 20 ورقة, من�شوخ عام 1276ه�.

3- القول الف�شل يف مذهب ذوي الف�شل.
4- العقود الفرائد يف بيان معاين الق�شائد.

ن�شخ  املتفرقات, منه  العلوم  اأنواع  املفاكهات يف  اأحكام  5- م�شائل 
باملكتبة الأزهرية برقم ]2378[ عرو�شي 42784, وبرقم ]2387[ 

عرو�شي 42793, وبرقم ]2388[ عرو�شي 42794 .
ن�شخة  منه  ال�شافعية,  مذهب  اأحقية  بيان  يف  البهية  الأن���وار   -6

باملكتبة الأزهرية برقم ]333[ عرو�شي 42372.
7- الهداية بالولية فيما يتعلق بقوله تعاىل "َوَما اأْر�َشْلَنا َقْبَلَك ِمْن 
 ]1767[ برقم  الأزه��ري��ة  املكتبة  يف  ن�شخ  منه   ," َنبٍينّ ول  ر�ُشوٍل 

العرو�شي 42806 وبرقم ]1902[ المبابي 48155.
8- ر�شالة العرو�شي )ر�شالة يف اأبحاث متنوعة(, منه ن�شخة باملكتبة 

الأزهرية برقم ]864 جماميع عرو�شي 42841 .
وفاته:

وبعد عزل ال�شيخ م�شطفى العرو�شي عا�ض مبنزله �شتَّ �شنوات 
يف معاناة بعد الأحداث الظاملة التي حدثت له وهو ال�شيخ اجلليل 
وطاأة  معانته  من  وزاد  العالية,  ة  والِهمَّ العظيمة  النف�ض  �شاحب 
ربَّه,  فيه  لقي  الذي  اليوم  ذكر  عن  امل�شادر  �شمتت  وقد  املر�ض, 

�شوى اأنه ُتويفِّ يف �شنة 1293 ه�/ 1876م.
• مكتبته:

اأُْهِدَيت مكتبة العرو�شي اإىل املكتبة الأزهرية �شنة 1938م, وعدُد 
وبها  قدمية,  بخطوط  خمطوطة  كتبها  واأغلب   ,)818( جملداتها 
نوادر, وللمخطوطات التي كانت بها رقم خا�ض ورقم عام, يتبعها 

شيخ األزهر مصطفى بن محمد العروسي 
)1213-1293هـ/1799-1876م(

ُوِلَد ال�شيُخ م�شطفى بن حممد بن اأحمد بن مو�شى بن داود 
العرو�ش��ي بالقاه��رة ليل��ة ال�شب��ت 23 رجب �شن��ة 1213ه�، 
املواف��ق30 دي�شم��رب 1798م، لأ�ش��رة عريق��ة تنت�ش��ب اإىل 
قرية منية عرو���س، مبركز اأ�شمون، باملنوفي��ة. وهو الإمام 
الع�ش��رون يف �شل�شلة �شي��وخ اجلامع الأزهر، وه��و ابن الإمام 
الراب��ع ع�ش��ر حممد ب��ن اأحم��د العرو�ش��ي، وحفي��د الإمام 

احلادي ع�شر اأحمد بن مو�شى بن داود العرو�شى.

خمطوط الأنوار البهية للعرو�شي
ن�شخة من �شرح �شحيح البخاري متلكها العرو�شي �شنة 1271ه�
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باحث يف الرتاث واملخطوطات
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متلك  قيد  عليها  املخطوطات  من  ع��دد  ومنها  )عرو�شي(,  كلمة 
فيه  يقول  قيد مطالعة على خمطوط  يوجد  كما  ووال��ده,  للعرو�شي 
العرو�شي:"قد منَّ اهلل �شبحانه وتعاىل على كاتبه الفقري م�شطفى 
حممد العرو�شي ال�شغري مبطالعة هذا الكتاب اجلليل يف اأيام من 
�شهر جمادى الآخرة �شنة �شتٍّ و�شتني بعد املائتني والألف من هجرة 
خمل,  وتغيري  و�شقط  ]ممل[  حتريف  فيه  اأن��ه  اإل  ال�شرف,  له  من 
يرزقنا  ف��اهلُل  للمقابلة.  اأخ��رى  ن�شخة  عدم  ت�شحيحه  من  واملانع 

ا �شر البتداع". ح�شن التباع وُيْبِعُد عنَّ

ومن جملة نفائ�شها:
ن�شخة من التقريب والتي�شري ملعرفة �شنن الب�شري النذير, لالإمام   -
حديث(  م�شطلح   600( برقم  والآخ��ر,  الأول  مبتورة  النووي, 

42173 العرو�شي, ُن�ِشخت يف القرن الثامن تقديرًا. 
بن  لأحمد  ال�شغري,  اجلامع  على  الن�شري  ال�شتدراك  من  ن�شخة   -
 3148( برقم  ه�(,   1003 )ت  ال�شافعي  الأن�شاري  املتبويل  حممد 
حديث( 42180 عرو�شي, ُن�ِشَخت عام )993ه�(, وهي ن�شخة مقابلة.
ن�شخة من في�ض القدير �شرح اجلامع ال�شغري من حديث الب�شري   -
العرو�شي,   42206 حديث(   3174( برقم  للمناوي,  النذير, 
ُن�ِشَخت �شنة )1003 ه�( وعليها قيد متلك با�شم حممد مرت�شى 

الزبيدي, بتاريخ �شنة 1196 ه�.
ن�شخة من ال�شفا للقا�شي عيا�ض, برقم )3179 حديث( 42211   -

العرو�شي, ُن�ِشَخت عام )794ه�(, وعليها �شماعات عديدة.

ومن موؤلفاته املطبوعة يف مكتبة املركز:
بيان  يف  القد�شية  الأفكار  بنتائج  امل�شماة  العرو�شي  حا�شية   –  1
معاين �شرح الر�شالة الق�شريية ل�شيخ الإ�شالم زكريا الأن�شاري, 
�شنة  بالقاهرة  العامرة  الطباعة  دار  يف  مطبوعة  حا�شية  وهي 

1873م.

2 – الأنوار البهية يف بيان اأحقية مذهب ال�شافعية, حتقيق وتعليق 
عمرو يو�شف م�شطفى اجلندي الطحالوي, دار الإح�شان للن�شر 

والتوزيع, القاهرة.

----------------------
املراجع:

الأزهر خالل األف عام, حممد عبد املنعم خفاجي, ج1 �ض157.  -
الأعالم, خري الدين الزركلي, ج7 �ض243.  -

�شيوخ الأزهر, تاأليف: اأ�شرف فوزي. �شالح, ج2 �ض57-56.  -
النور الأبهر يف طبقات علماء الأزهر, حميي الدين الطعمي, �ض12.  -

معجم املوؤلفني, عمر ر�شا كحالة, ج3 �ض879.  -
اخلطط التوقيفية, علي مبارك, ج16 �ض71.  -

قيد مطالعة موؤرخ �شنة 1266ه�

الأنوار البهية للع�رو�شي

نتائج الأفكار للعرو�شي
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هي�شايا  ا�شرتى  حيث  1917م,  عام  اإىل  املكتبة  اإن�شاء  تاريخ  ويعود 
املجموعة  ميت�شوبي�شي,  ل�شركة  ال�شابق  الثالث  الرئي�ض  اإوا���ش��اك��ي, 
ميلكها  كان  والتي  ني,  بال�شِّ املتعلقة  املن�شورات  من  ال�شخمة  ة  اخلا�شَّ
ا اأ�شرتاليًّا  جورج موري�شون, املتوفى �شنة 1920م. وكان موري�شون �شحفيًّ
يعمل مرا�شاًل يف ال�شني ل�شحيفة لندن تاميز, وكان م�شت�شارًا �شيا�شيًّا 
اأكرب  و�شاحب  الأوىل  العاملية  ال�شني خالل احلرب  حلكومة جمهورية 
مكتبة اآ�شيوية يف ذلك الوقت. وقد ا�شرتط موري�شون عند بيع جمموعته 

ين. اأن تبقى متاحة للطالب اجلادِّ
وبعد ذلك قام اإوا�شاكي بزيادة عدد الكتب املن�شورة باللغة ال�شينية 
اأول  لإن�شاء  املجال  اأف�شح  الغربية, مما  واللغات  واليابانية  الكال�شيكية 
للدرا�شات  ا  ح�شريًّ ها  تخ�شي�شُ ج��رى  اليابان,  يف  موؤ�ش�شية  مكتبة 

الآ�شيوية. 
وكان بداية افتتاحها ر�شميًّا يف نوفمرب عام 1924م, حيث اأقيم اأول 
معر�ض ملجموعة موري�شون. ويف دي�شمرب من العام نف�شه افُتِتحت قاعة 
حما�شرات  انطلقت  1926م  عام  ويف  املكتبة.  رواد  ل�شتقبال  املطالعة 
مبجموعته  اإوا���ش��اك��ي  ت��ربع  1932م  ع��ام  ويف  ال�شرقية.  ال��درا���ش��ات 
ال�شخ�شية للمكتبة ال�شرقية. ثم يف عام 1945م ُنقلت مقتنيات املكتبة 

اإىل مكان اآمن لتفادي ق�شف احللفاء لطوكيو.
الثانية  العاملية  احل��رب  ع��ن  الناجمة  املالية  للتداعيات  ونتيجة   
)مكتبة  اأو  الوطني  الربملان  ملكتبة  فرعًا  1948م  عام  املكتبة  اأ�شبحت 
اأع�شاء  تاأ�ش�شت يف عام 1948م بهدف متكني  الدايت الوطنية(, التي 
الربملان الياباين من احل�شول على املراجع التي يحتاجونها, وهي ت�شبه 

اإىل حد كبري مكتبة الكونغر�ض.
ين�شينغ,  هارفارد  معهد  من  تربعًا  املكتبة  تلقت  1952م  عام  ويف 
يف  العايل  التعليم  تطوير  هدفها  م�شتقلة  موؤ�ش�شة  املعهد  ه��ذا  وُي��َع��دُّ 
اآ�شيا يف العلوم الإن�شانية والجتماعية, مع الرتكيز على درا�شة الثقافة 
الآ�شيوية, وله تعاون مع جامعة هارفارد يف الوليات املتحدة الأمريكية, 
وهو لي�ض تابعًا لها على الرغم من اأن مكاتبه تقع يف حرم اجلامعة, كما 
بكني. ويف عام 1954م  كانت يف  التي  ين�شنغ  مع جامعة  تعاون  له  كان 
تلقت املكتبة تربعًا اآخر من موؤ�ش�شة روكفلر اخلريية يف نيويورك. ويف 
عام 1961م اأُْن�ِشئ يف املكتبة مركز درا�شات �شرق اآ�شيا الثقافية التابع 

لليون�شكو, الذي اأغلق لحقًا يف �شنة 2003م.
املدر�شة  مع  دويل  تعاون  اتفاقية  املكتبة  عت  وقنّ 1999م  ع��ام  ويف 
مع  اأخرى  اتفاقية  وقعت  2006م  عام  ويف  العليا.  للدرا�شات  الفرن�شية 

املبنى القدمي للمكتبة ال�شرقية

)東洋文庫( المكتبة الشرقية في طوكيو
ُتَعدُّ املكتبة ال�شرقية اأو دار الكتب ال�شرقية اأكرب مكتبة درا�شات اآ�شيوية يف اليابان، وواحدة من اأكرب خم�س مكتبات يف العامل 
من نوعها. وتقع يف طوكيو. كما اأنها تعمل كمعهد بحثي متخ�ش�س لدرا�شة التاريخ والثقافة الآ�شيوية. وقد �شاهمت ب�شكل كبري 
ا  يف تطوي��ر الدرا�شات الآ�شيوية من خالل جم��ع الكتب وامل�شادر، وكذلك ن�شر البحوث من ِقَبل العلماء اليابانيني، وحتتوي حاليًّ

ا وفقًا ملوادِّ اللغات الآ�شيوية والغربية واليابانية. فت لغويًّ نِّ على حوايل950 األف جملد، �شُ

املبنى اجلديد للمكتبة ال�شرقية
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الأكادميية ال�شينية, وهي موؤ�ش�شة بحثية تاأ�ش�شت عام 1928م يف بكني, 
ثم انتقلت اإىل تايوان.

املناطق  ل��درا���ش��ات  التوثيق  مركز  اإن�شاء  ج��رى  2006م  ع��ام  ويف 
الإ�شالمية. ويف عام 2007م, اأُْن�ِشئ مركز التوثيق لدرا�شات ال�شني.

َعت املكتبة اتفاقية تعاون مع معهد ومكتبة هارفارد  يف عام 2010م وقَّ
ين�شينغ, ومكتبة الإ�شكندرية.

ثم يف عام 2011م اْفُتِتح متحف تويو بونكو )املكتبة ال�شرقية(.
ا القرارات الرئي�شية املتعلقة باإدارة املكتبة فُتتََّخُذ ِمن ِقَبل املجل�ض  اأمَّ
اليومية  العمليات  على  الإ�شراف  ويجري  الإدارة,  وجمل�ض  ال�شت�شاري 
يعمل  ك��ان  2007م  ع��ام  ِم��ن  واعتبارًا  الإدارة.  جلنة  روؤ���ش��اء  ِقَبل  من 
تنفيذي.  ومدير  عام  مدير  عليهم  ي�شرف  متفرغًا  موظفًا   20 باملكتبة 
ترعاها  م�شاريع  ي�شاركون يف  زميل بحث  اأكرث من 200  اإىل  بالإ�شافة 

املكتبة ال�شرقية.
اإهداء اإىل مركز جمعة املاجد

املاجد  اإىل مركز جمعة  ال�سرقية  املكتبة  اأه��دت  يف نوفمرب 2019م 
للثقافة والرتاث جمموعة من الفهار�ص التي اأ�سدرتها, وهي كالآتي:
يف  ال�شرقية  الكتب  ب��دار  املحفوظة  العربية  الكتب  فهر�شت  ذيل   -  1
وُن�ِشر  والإ���ش��الم,  الو�شطى  اآ�شيا  درا���ش��ات  جمعية  اإع��داد  طوكيو, 
عن  عبارة  والكتاب  ومنقحة.  مو�شعة  طبعة  وهي  1995م,  عام  يف 
ت  و�شمَّ �شنوات.   10 من  اأكرث  مدار  على  ُجمعت  عربية  ببليوغرافيا 

حوايل 3583 كتابًا من الكتب العربية التي تقتنيها املكتبة ال�شرقية.
العامة,  الأع��م��ال  ه��ي:  مو�شوعًا   14 على  الفهر�ض  ه��ذا  ��ب  ُرتِّ وق��د   
رَي  وال�شِّ والتاريخ,  والفل�شفة,  الكالم,  وعلم  والفقه,  وال��دي��ان��ات, 
وال��ع��ل��وم  وال��ل��غ��ة,  والأدب  ْح���الت,  وال���رِّ واجل��غ��راف��ي��ا  وال���َوَف���َي���ات, 

الفهار�ض املهداة

وال��دوري��ات,  واملجالت  والفنون,  الطبيعية,  والعلوم  الجتماعية, 
وامليكروفيلم والوثائق. ويندرُج حتت كلِّ مو�شوع عدٌد من املو�شوعات 
باأ�شماء  وفهر�ض  )املوؤلفني(,  لالأعالم  فهر�ض  اآخ��ره  ويف  الفرعية. 

الكتب.
 ŞARKİYAT KÜTÜPHANESİ[ 2 - فهر�شت الكتب ال�شرقية والعثمانية
TÜRKÇE VE OSMANLICA KİTAPLAR KATALOĞU[. ُن�ِشر 
عام 1995م. وي�شمُّ هذا قائمة الكتب الرتكية والعثمانية املوجودة يف 

املكتبة ال�شرقية.
3 – َثَبُت املراجع للغات الرتكية, وقد �شدر عام 1995م. وهو عبارة عن 
الرتكية  والأويغورية  والعثمانية  الرتكية  باللغات  الكتب  ببليوغرافيا 
والقرغيزية  والتتارية  والأذربيجانية  والأوزبكية  والكازاخ�شتانية 

وغريها من الوثائق املن�شورة يف ال�شني والحتاد ال�شوفيتي ال�شابق.
ال�شرقية.  املكتبة  الفار�شية املطبوعة املوجودة يف  الكتب  – فهر�شت   4
وقد �شدر هذا الفهر�ض يف 1991م. وفيه قائمة الكتب التي جمعتها 

املكتبة ال�شرقية حتى مار�ض 1991م.
اإىل  اإي��وام��ي[  ]تاكا�شي  اأه��داه��ا  التي  الكتب  جمموعة  فهر�شت   –  5
املكتبة ال�شرقية. وقد �شدر يف عام 1996م. وهذا الكتاب عبارة عن 
الذي  اإيوامي,  تاكا�شي  بها  ع  تربَّ التي  الإ�شالمية  للكتب  ببليوغرافيا 
كان يعمل حما�شرًا غري متفرغ مبعهد اللغة والثقافة بجامعة كيتاكا. 
وكان قد در�ض يف اإيران و�شارك يف البحث يف تاريخ الفكر الإ�شالمي 
 1300 جمع  هناك  اإقامته  وخالل  عامًا.   12 ملدة  طهران  جامعة  يف 
كتابًا   450 و  العربية,  باللغة  كتاب   700 و  الفار�شية,  باللغة  كتاب 
باللغات الأوربية, ومن بني هذه الكتب 60 كتابًا نادرًا من املطبوعات 
احلجرية منها: 20 كتابًا فار�شيًّا,  و40 كتابًا عربيًّا. وت�شمل املجموعة 

اآداب اللغات الرتكية والإجنليزية والأملانية والفرن�شية. 



ثم ا�شتغل باملحاماة حتى نهاية 1944م, وكان من العاملني يف املوؤمتر 
الأول للمحامني العرب, كما كان يلقي حما�شرات يف املجمع العلمي يف 

دم�شق.
ويف �شنة 1945م ويل الق�شاء, وتدرج يف منا�شبه حتى اأ�شبح م�شت�شارًا 
ا يف الإدارة  يف حمكمة ا�شتئناف دم�شق �شنة 1953م, ثم ُعنيِّ نائبًا عامًّ
و�شام  على  وح�شل  1954م,  �شنة  ال�شورية  العدل  لوزارة  املركزية 

ال�شتحقاق ال�شوري جلهوده يف �شرح قانون العقوبات.
ومنذ عام 1954م ُكلِّف بالتدري�ض يف ُكلِّيَّتي احلقوق وال�شريعة يف جامعة 
دم�شق. ويف �شنة 1960 انُتِخب ع�شوًا يف املجمع العلمي العربي. ويف �شنة 
�شنة  الدولة  ملجل�ض  رئي�شًا  ثم  الدولة,  جمل�ض  لرئي�ض  نائبًا  انُتِخب   1967
1969م. ويف �شنة 1974 انتخبه جمل�ض جممع دم�شق نائبًا لرئي�ض املجمع, 
�شنة  تعاىل  اهلل  رحمه  وُتويفِّ  1981م.  �شنة  للَمْجَمع  ا  عامًّ اأمينًا  اأ�شبح  ثم 

1995م وهو على راأ�ض عمله.)1(
موؤلفاته يف مكتبة املركز:

)حما�شرات  مقارنة.  وعملية  نظرية  درا�شة  الإدارية:  الإجراءات   -1
األقاها عدنان اخلطيب(.

2- الأرقام العربية بني م�شرق الوطن العربي ومغربه: تعريف ونقد كتاب 
الأ�شتاذ �شامل حممد احلميدة. )مقال(

3- الأمري م�شطفى ال�شهابي, 1893-1968م.
العربية  اللغة  جممع  عقدها  التي  اجلل�شة  خالل  امللقيان  اخلطابان   -4
بدم�شق ل�شتقبال الأ�شتاذ عبد الهادي ها�شم يوم اخلمي�ض يف 7�شفر 

1389 ه� وفق 24 ني�شان �شنة 1969م.
العربية  اللغة  جممع  عقدها  التي  اجلل�شة  خالل  امللقيان  اخلطابان   -5
بدم�شق ل�شتقبال الدكتور عدنان اخلطيب يوم اخلمي�ض يف 12 جمادى 

الآخرة �شنة 1380 وفق 1 كانون الأول �شنة 1960م.
6- الدكتور اأحمد عبد ال�شتار اجلواري: حياته واآثاره. )بحث(

7- الدكتور اأ�شعد احلكيم: حياته واآثاره.
8- الدكتور �شكري في�شل و�شداقة خم�شني عامًا.

9- الدكتور �شبحي املحم�شاين: حياته واآثاره. 
العروبة  عن  دفاعًا  عامًا  و�شتني  خم�شة  كفاح  فروخ:  عمر  الدكتور   -10

والإ�شالم, 1322-1408ه�/ 1904-1987م.
ال�شام  بالد  يف  العلمية  النه�شة  رائد  اجلزائري:  طاهر  ال�شيخ   -11

واأعالم من خريجي مدر�شته.

12- ال�شيخ عبد القادر املغربي نائب رئي�ض املجمع العلمي العربي: حياته 
واآثاره.

كامل  م�شرد  1934-1984م:  العربية,  اللغة  ملجمع  الذهبي  العيد   -13
ملقرراته اللغوية, ت�شجيل ت�شويري ملوؤمتراته ال�شنوية, 1971-1984م.

14- القواعد والبالغة والعرو�ض: للثاين الثانوي )الفرع الأدبي(.
15- املبادئ العامة يف م�شروع قانون العقوبات املوحد.

خم�شني  يف  بدم�شق  العربية  اللغة  جممع  العربي:  العلمي  املجمع   -16
عامًا.

العربي,  املعجم  بناة  وترتيبها,  املعجم  حروف  العربي:  املعجم   -17
املعجم احلديث بني ال�شناعة والفن, نظرات يف املعجم الو�شيط.

18- املعجم العربي بني املا�شي واحلا�شر.
19- الوجيز يف اأ�شول املحاكمات.

20- الوجيز يف �شرح املبادئ العامة يف قانون العقوبات.
21- بدوي اجلبل: حياته العا�شفة وُحبُّه الذي ل يفنى.

ن�شو�ض  �شورية:  يف  الدولة  جمل�ض  ونظام  الإداري  الق�شاء  تاريخ   -22
د�شتورية واإدارية غري من�شورة.

الإ�شالمية  ال�شريعة  اأول تقنني ملبادئ  الإ�شالم:  الإن�شان يف  23- حقوق 
املوؤمتر  منظمة  اإىل  مرفوع  م�شروع  الإن�شان:  بحقوق  يتعلق  فيما 

الإ�شالمي.
24- �شرح قانون العقوبات.

25- ظاهرة يف املعجم العربي: جديرة بالدرا�شة: )مادة الباء يف ترتيب 
ال�شحاح ...(.)مقال(.

26- عارف النكدي: حياته واآثاره.
27- عبد اهلل كنون: �شبعون عامًا من اجلهاد املتوا�شل يف خدمة الإ�شالم 

َقَقة. والعروبة وردِّ �شبهات احلاقدين والدَّ
28- عروبة ال�شريان: مدعومة باأقوال البطريرك يعقوب الثالث.

29- فقيد العربية الأ�شتاذ عبا�ض ح�شن, )1906 - 1979(. )مقال(.
30- ق�شة متيم الداري واأ�شرة املحا�شني الدم�شقية.

31- لغة القانون يف الدول العربية.
العقوبات  ق��ان��ون  يف  للجرمية  العامة  النظرية  ع��ن  حما�شرات   -32

ال�شوري.
33- حممد العدناين: حياته واآثاره.

34- حممد بهجة البيطار: حياته واآثاره.
35- حممد كرد علي: الرائد املجمعي الأول يف الوطن العربي.

36- موجز القانون اجلزائي.
دورته  يف  القاهرة  يف  العربية  اللغة  جممع  موؤمتر  وقائع  موجز   -37

----------------------
)1( للمزيد حول �شريته انظر كتاب: املجمعي القانوين الدكتور عدنان اخلطيب 

تاأليف الدكتور نزار اأباظة.
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 الدكتور عدنان الخطيب .. 
ومكتبته

ول��د الدكت��ور عدن��ان اخلطيب يف دم�شق �شن��ة 1914م، وكان اأبوه خطيب اجلام��ع الأموي الكبري، 
��ى عل��وم اللغة والفقه على عدد من علم��اء دم�شق، وتابع حت�شيله الثان��وي يف مدر�شة التجهيز  وتلقَّ
الر�شمي��ة الت��ي كانت ُتع��رف مبكتب عن��رب. واأمتَّ حت�شيله اجلامع��ي يف جامعة بغ��داد، وح�شل على 
الإج��ازة يف العل��وم املالية �شن��ة 1942م، ودر�س العلوم القانونية وح�شل عل��ى الإجازة فيها مبرتبة 

عدنان اخلطيبال�شرف الأوىل. ثم ح�شل على الدكتوراه يف احلقوق من جامعة باري�س �شنة 1947م.



اخلام�شة والأربعني.)مقال(.
38- ناجي معروف العبيدي: حياته واآثاره.

الرابعة  دورته  يف  القاهرة  يف  العربية  اللغة  جممع  موؤمتر  وقائع   -39
والأربعني. )مقال(.

اخلام�شة  دورته  يف  القاهرة  يف  العربية  اللغة  جممع  موؤمتر  وقائع   -40
والأربعني. )مقال(.

ال�شاد�شة  دورته  يف  القاهرة  يف  العربية  اللغة  جممع  موؤمتر  وقائع   -41
والأربعني, 1980م. )مقال(.

ال�شابعة  الدورة  يف  القاهرة  يف  العربية  اللغة  جممع  موؤمتر  وقائع   -42
والأربعني, 1981م. )مقال(.

التا�شعة  الدورة  يف  بالقاهرة  العربية  اللغة  جممع  موؤمتر  وقائع   -43
والأربعني, 1983م. )مقال(.

مكتبته: 
حوت املكتبة 2954 عنوانًا تقع يف 6199 ن�شخة, منها اأكرث من 320 كتابًا 
�ض �شاحب  ُتَعدُّ من النوادر التي ُن�ِشرت قبل عام 1950م. ونظرًا لتخ�شُّ
اإليها  ينتمي  التي  الجتماعية  العلوم  كتب  تفوقت  فقد  بالقانون  املكتبة 
 ,%28.8 ن�شبتها  فبلغت  املكتبة  مو�شوعات  على  وطغت  القانون  مو�شوع 
وبعدها جاءت كتب الأدب بن�شبة 22.8%, ثم التاريخ واجلغرافيا, وكتب 

اللغات, والديانات, و�شائر املو�شوعات.

من نوادر املكتبة:
الفرن�شية  باللغة  كتاب   -
 Dictionnaire( :بعنوان
de litterature chre�
الأدب  قامو�ض   )tienne
تاأليف  من  امل�شيحي, 
 ,).Constant, A. L( 
 Imprime( ون�شرته 
 et se Touring Club
 Italiano Vend Chez
يف   )J. P. Migne

باري�ض �شنة 1851م.
ابن  حا�شية  من  ن�شخة   -
عابدين, ن�شرتها املطبعة 
�شنة  القاهرة  يف  الكربى 

1272ه� ]1855[م.
بن  اإ�شماعيل  ن�شر  اأبي  ت�شنيف  العربية,  و�شحاح  اللغة  تاج  كتاب   -
عبدو�ض  بن  حممد  بن  اإ�شماعيل  حممد  اأبي  رواية  اجلوهري,  حماد 
الني�شابوري, ُطِبع يف املطبعة العامرة بالقاهرة �شنة 1282ه� ]1865[م.
كتاب خمتار ال�شحاح, ملحمد بن اأبي بكر بن عبد القادر الرازي, ُطِبع   -

يف مطبعة وادي النيل بالقاهرة �شنة 1289ه�]1872[م.
الإهداءات:

ت�شمُّ املكتبة ع�شرات الكتب املهداة التي حتمل تواقيع موؤلِّفيها, مثل:
الكاتبة والناقدة اللبنانية وداد �شكاكيني.  -
وكيل النائب العام اأحمد حممد اإبراهيم.  -

بجامعة  احلقوق  بكلية  العام  القانون  اأ�شتاذ  �شربي,  ال�شيد  الدكتور   -
القاهرة.

الأر�شيمندريبت مطران الالذقية جربائيل دميان.  -
عبد الرحمن عيا�ض.  -

ال�شاعر املحقق عبد اهلل جبوري.  -
كوركي�ض عواد.  -

ال�شاعر ميخائيل خليل اهلل ويردي.  -
الأب نقول اأبو هنا املخل�شي.  -

العراقي  وال�شاعر  واملحقق  الأديب   -
هالل ناجي..

املوؤرخ يو�شف رزق اهلل غنيمة.  -
توقيع عدنان اخلطيب:

من  عدد  املركز  مكتبة  يف  يوجد 
اخلطيب  عدنان  اأهداها  التي  الكتب 
وعليها خطه وتوقيعه, مثل اإهدائه اإىل 

ال�شيخ العالمة حممد بهجة البيطار, والدكتور �شكري في�شل, والدكتور 
حافظ اجلمايل, والدكتور وجيه ال�شمان, وغريهم.
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مكتبات خاصة 

خط كوركي�ض عواد واإهداوؤه اإىل عدنان اخلطيب

خط وداد �شكاكيني واإهداوؤها 
روايتها اإىل عدنان اخلطيب

 من نوادر املكتبة كتاب مطبوع 
�شنة 1851م

خط عدنان اخلطيب واإهداوؤه اإىل حممد بهجة البيطار

مكتبة اخلطيب ح�شب املو�شوعات
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أعالم رحلوا

أعالم رحلوا
إبراهيم فتحي )1930م – 2019م(

بداأ م�شواره العملي برتجمة رواية الهزمية 
للكاتب الرو�شي فادييف, ثم كتب العديد من 
دوريات  يف  ُن�ِشرت  التي  والأبحاث  املقالت 
الثقافة  وزارة  مته  وكرَّ واأجنبية,  عربية 
امل�شرية ممثلة يف املجل�ض الأعلى للثقافة عن 

جممل اأعماله التي اأَْثَرت احلياة الفكرية. 
 ,)68 )جالريي  جملة  تاأ�شي�ض  يف  �شاهم 
لها  كان  التي  الغد(,  )كتاب  جمعية  وكذلك 

اأثٌر يف احلياة الثقافية والفكرية وال�شيا�شية منذ نهاية ال�شتينيات. وقد اأطلق 
على نف�شه لقب )ناقد الر�شيف(, وكان يلتقي بالُكتَّاب والأدباء خارج الإطار 
املوؤ�ش�شي, ويتابع اأعمالهم بالنقد والتحليل. وُيَعدُّ كتابه )العامل الروائي عند 

جنيب حمفوظ( ِمن اأ�شهر موؤلفاته. 
له يف مكتبة املركز 20 كتابًا, منها: جنيب حمفوظ بني الق�شة الق�شرية 
والرواية امللحمية, وترجمة كتاب املنطق اجلديل لهرني لوفيفر, واحلوار بني 

مناهج نقد ال�شعر يف م�شر.
تويف يف 3 اأكتوبر 2019م.

يوسف لطف الحوراني )1931م – 2019م(
لبناين,  اآثار  وعامل  وموؤرخ  كاتب  هو 
جبيل,  بنت  ق�شاء  قرى  ِمن  يارون  يف  ُوِلد 
الن�شر  اإدارة  وت�شلَّم  النبطية.  مبحافظة 
بني  احلياة  مكتبة  دار  من�شورات  جلميع 
عامي 1958-1967م, وعمل رئي�شًا لتحرير 
مكتبة  دار  عن  ال�شادرة  املعارف  جملة 
احلياة بني عامي 1960-1964م. واأ�شرف 
والقت�شادية  العلمية  الرتجمات  على 

واألقى  الديار,  جملة  يف  ثقافية  زاوية  وكتب  الأعمال,  رجال  جملة  يف 
حما�شرات عديدة يف خمتلف الدول العربية حول الفل�شفة والتاريخ. 

الرتاث  يف  احلكمة  جماليات  منها:  كتابًا,   13 املركز  مكتبة  يف  له 
الثقايف البابلي, ونظرية التكوين الفينيقية واآثارها يف ح�شارة الإغريق, 

ولبنان يف قيم تاريخه: بحث يف فل�شفة تاريخ لبنان )العهد الفينيقي(.
تويف يف 19 اأكتوبر 2019م.

عبد الفتاح أبو مدين )1925م – 2019م(
ترجع  �شعودي,  وناقد  واإعالمي  اأديب 
بنغازي  يف  ولد  حيث  ليبيا,  اإىل  اأ�شوله 
باملدينة  وترعرع  ون�شاأ  1925م,  عام 
املوؤ�ش�شي  العمل  رواد  من  وهو  املنورة, 
لنادي  رئي�شًا  وكان  ال�شعودية,   يف  الثقايف 
الأ�شواء  جريدة  واأ�شدر  الأدبي,  جدة 
�شعيد  بال�شرتاك مع حممد  عام 1957م, 
اأول  وكانت  يحيى,  اأمني  وحممد  باع�شن, 

م يف موؤمتر الأدباء  جريدة ت�شدر يف جدة خالل احلكم ال�شعودي. وُكرنّ
ال�شعوديني الثالث عام 2009م, و�شدرت له اأكرث من 10 موؤلفات.

له يف مكتبة املركز 7 عناوين, هي: وتلك الأيام, واحلياة بني الكلمات, 
ة, ويف معرتك  ة بحتمية �شمِّ جيم ُجدَّ وهوؤلء عرفُت, والتحقيقات املَُعدَّ

احلياة, وحمزة �شحاتة ..الأديب املفكر )عمل يف موؤمتر(.
تويف يف 1 دي�سمرب 2019م.

صالح علماني )1949م – 2019م(
�����ضٌ يف  نّ م���رتج���م ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي ُم��ت��خ�����شِ
اإىل  الإ�شبانية  والروايات من  الُكتب  ترجمة 
العربية. ُولد يف حم�ض ب�شوريا, وتخ�ش�ض 
الأدب  ترجمة  يف  ال�شبعينيات  اأواخ��ر  منذ 
الأمريكي الالتيني, ثَمنّ زادت �شهرته حينما 
يف  مبا  الالتينية  اأمريكا  كتاب  لأبرز  ترجَم 
و اإيزابيل  ماركيز,  غار�شيا  غابرييل  ذل��ك 
و اإدواردو  ���ش��ارام��اغ��و,  و ج��وزي��ه  الليندي, 

غاليانو, واآخرين. وح�شل على العديد من اجلوائز والأو�شمة. 
له يف مكتبة املركز اأكرث من 50 كتابًا. منها: باول لإيزابيل الليندي, 

وخرب اختطاف لغابرييل غار�شيا ماركيز, ونريودا لألبريتو كو�شتي.
تويف يف 3 دي�سمرب 2019م.

عيادة أيوب سويدان الكبيسي )1946م – 2019م(
اأ�شتاذ  من�شب  �شغل  ٌر,  وُمَف�شِّ فقيٌه  هو 
ال�شريعة  كلية  يف  القراآن  وعلوم  التف�شري 
ال�شارقة,  بجامعة  الإ�شالمية  والدرا�شات 
وقراأ على عدة علماء, منهم: ال�شيخ العالمة 
الذي  الكبي�شي,  طه  مال  بن  ال�شتار  عبد 
تو�شم فيه النبوغ وال�شالح يف �شباه, وال�شيخ 
البكالوريو�ض  على  ح�شل  املدر�ض.  حممد 
بغداد,  جامعة  من  الإ�شالمية  ال�شريعة  يف 

وعلوم  التف�شري  يف  والدكتوراه  الإ�شالمية,  الدرا�شات  يف  واملاج�شتري 
القراآن من جامعة اأم القرى . 

له يف مكتبة املركز اأكرث من 15 كتابًا, منها: �شحابة ر�شول اهلل �شلى 
القراآن  مع  التعامل  اأ�ش�ض  واأبرز  وال�شنة,  الكتاب  يف  و�شلم  عليه  اهلل 

الكرمي, والو�شو�شة: اأ�شبابها .. وعالجها.
تويف يف 14 دي�سمرب 2019م.

مصطفى العلوي )1936م – 2019م(
بعميد  ���ب  ُل���قِّ م���غ���رب���ي,  ���ش��ح��ف��يٌّ  ه���و 
فا�ض,  مبدينة  ُوِل��د  املغربيني.  ال�شحفيني 
ال�شحافة  جمال  يف  طويلة  ل�شنوات  وعمل 
خمتلفة,  اأجياًل  وعا�شر  املغربية,  الوطنية 
حممد  امللك  ال��راح��ل  م��ل��وك:  ثالثة  بينهم 
اخل��ام�����ض, وال��راح��ل امل��ل��ك ح�شن ال��ث��اين, 
وال��ع��اه��ل امل��غ��رب��ي احل����ايل امل��ل��ك حممد 
الرتبية  ب��وزارة  موظفًا  وا�شتغل  ال�شاد�ض. 

ا  ج فيها لي�شبح مديرا عامًّ غ متامًا ملهنة ال�شحافة, وتدرَّ الوطنية, ثم تفرَّ
ورئي�ض حترير جريدة الأ�شبوع ال�شحفي, التي ا�شُتِهر من خاللها بعموده 
)احلقيقة ال�شائعة(. واأ�شدر عدة �شحف من بينها الكوالي�ض, وُيَعدُّ من 

ال�شحافيني املوؤ�ش�شني للنقابة الوطنية لل�شحافة املغربية �شنة 1963م.
املظلوم,  امللك  الثاين  احل�شن  هي:  كتب,   4 املركز  مكتبة  يف  له 
والكوالي�ض )دورية(, واملناورات الأجنبية �شد ال�شيادة املغربية: احل�شن 

الأول, واملهدي بن بركة للحقيقة والتاريخ.
تويف يف 28 دي�سمرب 2019م.
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