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ثروة الوراقين
احمد كالس نموذجا

محمد بن عبدالعزيز الراشد
أمني عام املكتبة

ا�شته ��ر ال ��وراق يف التاري ��خ العربي والإ�سالمي �أنه ذاك الرج ��ل الذي يحرتف الوراقة ،وهي مهن ��ة كانت يقوم �أ�صحابها
ب�أعم ��ال الن�س ��خ والت�صحيح والتجليد والت�صوير واخلط والتذهيب وتزويق الكتب وبيع ال ��ورق والأحبار و�سائر �أدوات الكتابة.
وتع ��د قدمي ��ا من �أ�شرف املهن ،لأن حمرتيف هذه املهنة كانوا يقومون بكتابة امل�صاح ��ف وكتب العلم والوثائق  ،وقد احرتف
الوراقة كثري من �أهل العلم والأدب وقد ا�شتهر يف هذه املهنة يف جند قدميا عدد من الوراقني مبا يف ذلك ن�ساء ا�شتهرن بهذه
املهن ��ة  ،اندث ��ر هذا املفهوم وحتور الى معنى اخر بعدما تط ��ورت الة الطباعة  ،ومل يعد النا�س بحاجة الى وراقني من الطراز
الق ��دمي  ،لت�أخ ��ذ الوراقة بعدا �آخر يتمث ��ل يف جمع الكتب القدمية والنادرة وامل�ستعملة وبيعه ��ا  ،وقد يجني منها الوراق �أمواال
طائل ��ة مل ��ا حتتويه جمموعاتهم من ن ��وادر وخمطوطات  ،ولعل �أ�شهر ه� ��ؤالء الوراقني وراقو �سور الأزبكي ��ة يف و�سط القاهرة،
وه ��ي ال�س ��وق الأ�شهر يف م�صر لتداول الكتب القدمية  ،حيث توارثوا ه ��ذه املهنة �أبا عن جد �.أحمد كال�س عي�سى �أحد �أ�شهر
الوراق�ي�ن بح ��راج ابن قا�سم يف مدينة الريا� ��ض كان له باع طويل يف بيع الكتب امل�ستعملة والن ��ادرة و�أنف�س املخطوطات  ،وقد
غ ��ذى مكتبة امللك فهد الوطنية مب ��ا يقرب من خم�سة االف كتاب  ،حيث كانت املكتبة وقتها يف بداياتها الأولى وتعمل جاهدة
لبناء جمموعاتها  ،وكان كال�س ممن ارتبطوا بهذه املرحلة املهمة يف عمر املكتبة ،قدم كل ما يحتوي عليه م�ستودعه من كتب
وجم�ل�ات ،وق ��د كان بح�سه وخربت ��ه وقدرته على اقتنا�ص الكتب النادرة ال يبخل على املكتب ��ة بكتاب يراه مالئما ملجموعات
املكتب ��ة  ،وال ��ى قبيل رحيله الى الدار الآخ ��رة مل ينقطع يعر�ض على املكتبة جمموعاته وما يتواف ��ر لديه من جديد  ،وبرحيله
تك ��ون مكتب ��ة امللك فه ��د الوطنية قد فقدت �أحد اهم وراق ��ي يف اململكة العربية ال�سعودية  ،لأ�سباب كث�ي�رة �أولها  :انه مل يكن
ينتظر من ي�أتيه ليبحث فيما لديه من كتب  ،بل يذهب بنف�سه ويعر�ض جمموعاته مهما بلغت ندرتها و�أهميتها  ،ثانيا  :مل يكن
كال� ��س رحم ��ه اهلل يقاي�ض يف ال�سعر  ،مل يكن �شرها وال متطلبا للمال  ،ب ��ل يقتنع فورا مبا يقدم اليه من تقديرات املخت�صني
باقتناء و�شراء الكتب  ،ثالثا  :مل يكن ملحا وال م�ستعجال باحل�صول على ا�ستحقاقاته  ،لأنه يثق متاما �أنه يف تعامله مع مكتبة
املل ��ك فه ��د الوطني ��ة  ،مل يبخ�س له حق  ،بل على عك�س ذلك  ،فقد نال التقدير واالح�ت�رام وال�شكر والعرفان على كل ما بذله
للمكتبة الوطنية  ،حقا كان كال�س متفردا يف عمله كوراق حمرتف  ، ،كم نحن اليوم بحاجة الى وراقني حقيقيني قنا�صي كتب
ونوادر بحجم الوراق �أحمد كال�س رحمه اهلل و�أ�سكنه ف�سيح جناته.
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الراشد يفتتح مهرجان
ساحــــــــــــــــــــــــة الكتاب
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مبنا�سب ��ة الي ��وم العامل ��ي للكت ��اب وبالتعاون م ��ع جمعية
النا�شري ��ن ال�سعوديني نظمت مكتبة امللك فهد الوطنية،
«مهرج ��ان �ساح ��ة الكت ��اب» ا فتتحه �سع ��ادة �أمني عام
املكتبة حمم ��د بن عبدالعزيز الرا�ش ��د ال�ساعة ال�سابعة
م ��ن يوم االثن�ي�ن  ١٤٣٩/٨/٨يف حديقة املكتبة ا�ستمر
حت ��ى ي ��وم الأربع ��اء  1439 /8 / 10ه� �ـ م ��ن ال�ساع ��ة
اخلام�سة م�سا ًء وحتى ال�ساعة احلادية ع�شر م�سا ًء..

أخبار

وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين يزور مكـتـبة

ق ��ام الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزي ��ر الرتبية والتعليم مبملكة البحرين
ال�شقيق ��ة بزيارة ملكتب ��ة امللك فهد الوطني ��ة يف مدينة الريا� ��ض ،وذلك يوم
الأربع ��اء  1439 / 7 / 25ه� �ـ اطلع خاللها على ما حتتويه املكتبة من الكتب
والوثائ ��ق التاريخية واملخطوطات النادرة وال�صور التي تو ّثق الأحداث املهمة
التي �شهدتها اململكة العربي ��ة ال�سعودية عرب مراحل التاريخ ،وغري ذلك من
جوان ��ب املعرف ��ة املتعددة ،ف�ضلاً عن بحث �سبل التع ��اون بني املكتبة ومراكز
ّ
بالوزارة.واطـلـ ��ع الوزي ��ر خ�ل�ال اجلولة التي ق ��ام بها مع
م�ص ��ادر املعرف ��ة
الأ�ست ��اذ حممد بن عبد العزيز الرا�شد �أمني ع ��ام مكتبة امللك فهد الوطنية
وع ��دد م ��ن امل�سئولني بها ،عل ��ى الإجراءات الت ��ي تقوم بها املكتب ��ة لت�سجيل
الر�سائل اجلامعية الواردة �إليها وت�صنيفها وجعلها متاحة جلمهور الباحثني
وطلبة املدار�س واجلامعات .و�أثنى الوزير على اجلهود التي يبذلها القائمون
عل ��ى مكتبة امللك فهد الوطنية ال�ستيعاب الك � ّ�م الهائل من الكتب والدوريات
والر�سائ ��ل اجلامعي ��ة وال�صور وت�صنيفها بال�شكل ال ��ذي ي�س ّهل على مرتادي
املكتبة والباحثني والطلب ��ة الو�صول �إلى املعلومات التي يرغبون يف احل�صول
عليها ب�سهولة وي�سر ،معترب ًا �أنّ هذه املكتبة تع ّد كنز ًا ثقافي ًا مهم ًا يف املنطقة.
ويف خت ��ام الزيارة ،ق ّدم الوزي ��ر هدية تذكارية لأمني ع ��ام مكتبة امللك فهد
جم�س ��م ملدر�سة الهداية اخلليفي ��ة باعتبارها �أول
الوطني ��ة ،وهي عبارة عن ّ
مدر�سة نظامية يف مملكة البحرين .كما قام �أمني عام املكتبة بت�سليم الوزير
درع� � ًا تذكاري� � ًا مقدم ًا من املكتب ��ة مع �ألبوم �صور يح ��وي جمموعة نادرة من
ال�صور للعالقات التاريخية بني قيادات البلدين ال�شقيقني.
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مكتبة الملك فهد الوطنية تتلقى درع ًا تقديريا
لمشاركتها في معرض الخرطوم الدولي للكتاب
ق ��دم �سع ��ادة امللحق الثق ��ايف ب�سف ��ارة خ ��ادم احلرمني
ال�شريف�ي�ن الدكت ��ور بن ��در ب ��ن حمم ��د احل ��ركان درع ًا
تقديري� � ًا ل�سع ��ادة �أمني عام مكتب ��ة امللك فه ��د الوطنية
الأ�ست ��اذ حممد ب ��ن عبد العزيز الرا�ش ��د نظري امل�شاركة
املتمي ��زة ملكتب ��ة املل ��ك فه ��د الوطني ��ة يف جن ��اح اململكة
العربي ��ة ال�سعودي ��ة امل�شارك مبعر� ��ض اخلرطوم الدويل
للكت ��اب يف دورته الثالثة ع�شر وال ��ذي �أفتتح يوم الثالثاء
املواف ��ق  27حمرم 1439ه� �ـ املواف ��ق � 17أكتوبر 2017م.
وق ��د �أ�شاد �سعادة امللحق الثقايف بدور املكتبة يف التوا�صل
مع خمتل ��ف اجلهات احلكومي ��ة وم�شاركاتها املتميزة يف
املعار� ��ض الدولية للكت ��اب  ،واملكتبة كعادته ��ا ت�شارك يف
املعار� ��ض الدولية عرب جن ��اح اململكة العربي ��ة ال�سعودية
وتق ��وم ب�إح ��دى �أه ��م وظائفها وه ��ي التعري ��ف بالإنتاج
الفكري ال�سعودي.
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مكتبة الملك فهد الوطنية تهتم بترميم الوثائق

أخبار

�شاركت مكتب ��ة امللك فهد الوطنية يف معر�ض الكتاب بجدة
بجناح يهتم بالتعريف باجلهود الثقافية الكبرية التي توليها
الدول ��ة اهتمام� � ًا بالغ ًا ،وق ��د ارت ��اده �أهل العل ��م واملثقفون
م ��ن الداخ ��ل واخلارج .و�شم ��ل اجلناح كذل ��ك على تعريف
اجلمهور وال ��زوار مبعمل الرتمي ��م والتعقيم للمخطوطات.
وق ��ال :عب ��داهلل عبدالعزيز الأحم ��د مدي ��ر �إدارة الرتميم
والتعقيم باملكتبة :نقوم برتميم املخطوطات والوثائق حيث
ن�أخ ��ذ الوثيقة �أو املخطوطة وم ��ن ثم متر بـ  12مرحلة منها
التعقيم بالأوزون والتنظي ��ف اجلاف ومن ثم حت�ضري مادة
كيميائية لغ�سلها وتنظيفها من اجلراثيم والفطريات .وبعد
ذل ��ك نقوم برتميمها يدوي ًا .وميكن التع ��اون مع الأ�شخا�ص
وامل�ؤ�س�سات يف حال توا�صلهم مع املكتبة ،ممن لديهم وثائق
وخمطوطات ،لالهتمام بها وترميمها بطرق علمية

في مكتبة الملك فهد الوطنية
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معرض للصور التاريخية لمدينة جدة
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ق ��ام جمموع ��ة من طالب وطالب ��ات الدرا�سات العلي ��ا يف عدد من
اجلامع ��ات الكورية بزي ��ارة ملكتبة املل ��ك فهد الوطني ��ة وذلك يوم
الأح ��د 1439-4-26ه� �ـ .اطلع الوف ��د الذي يرافق ��ه م�س�ؤولون من
اجلامع ��ات الكوري ��ة ،منه ��ا جامع ��ة هانك ��وك وجامع ��ة ميونغ جي
للدرا�س ��ات الأجنبية خالل الزيارة عل ��ى م�صادر ومقتنيات املكتبة
وما تقدمه من خدم ��ات للباحثني والباحثات واجلمهور العام .وقد
�أب ��دى الوف ��د الزائر اعجابه مب ��ا حتتويه املكتبة م ��ن مقتنيات وما
تقدمه م ��ن خدمات ،وتوق ��ف الوفد كثري ًا عند ق�س ��م املخطوطات
والكت ��ب الن ��ادرة حي ��ث �ألقى نظره عل ��ى �أقدم خمطوط ��ة متتلكها
املكتب ��ة للم�صحف ال�شريف والتي تعود للقرن الثالث الهجري .كما
�أبدى �إعجابه بال�صور والوثائق التاريخية للملك �سلمان حفظه اهلل
واملعرو�ض ��ة يف بهو املكتبة .اجلدير بالذك ��ر �أن الزيارة ت�أتي �ضمن
الربنام ��ج املعد للوفد من قبل مركز املل ��ك عبداهلل بن عبدالعزيز
خلدمة اللغ ��ة العربية وذلك بزيارة �أهم املع ��امل العلمية والثقافية
واحل�ضارية يف اململكة.
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وفد طالبي كوري يزور المكتبة
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نظم ��ت مكتبة امللك فهد الوطنية املعر� ��ض الأول لل�صور التاريخية
للم ��دن ال�سعودي ��ة والذي �سل ��ط ال�ضوء عل ��ى مدينة ج ��دة ،وذلك
خ�ل�ال الفرتة م ��ن � 8إلى  19ربيع الأول 1439ه� �ـ ،ت�ضمن املعر�ض
جمموعة من ال�ص ��ور الفوتوغرافية القدمية املوجودة يف الإر�شيف
الوطن ��ي لل�صور التاريخية يف املكتبة ،تغطي فرتات زمنية خمتلفة،
و�أماك ��ن متنوع ��ة ،ت ��روي تاريخ مدينة ج ��دة القدمية.كم ��ا �إ�شتمل
عل ��ى بيلوجرافيا خمت ��ارة ت�ضم  936ت�سجيلة ل ��كل الإنتاج الفكري
املن�ش ��ور عن مدينة جدة من الكت ��ب والر�سائل اجلامعية املحفوظة
يف املكتبة.ثم �إنتقل املعر�ض �إلى مدينة جدة �ضمن م�شاركة املكتبة
يف معر�ض جدة الدويل للكتاب الذي �أقيم يف الفرتة من � 3/26إلى
1439/4/6ه� �ـ .وميثل املعر�ض باك ��ورة �سل�سلة من املعار�ض تعتزم
املكتب ��ة �إقامتها لتغطي مدن ومناطق اململكة الرئي�سية كافة ،كجزء
من الأن�شطة والفعاليات الثقافية التي حتر�ص املكتبة على تنظيمها
دوري ًا.
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عضو مجلس الشيوخ الفرنسي يزور المكتبة الوطنية
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زار ع�ضو جمل�س ال�شيوخ الفرن�سي ال�سيناتور /جون بوكيل
مكتب ��ة امللك فهد الوطني ��ة يف يوم الأح ��د 1439/5/4هـ.
لالط�ل�اع عل ��ى مقتنيات املكتب ��ة وما تقدمه م ��ن خدمات
للباحث�ي�ن والقراء.وق ��د جت ��ول ال�ضي ��ف يف بع� ��ض �أق�سام
املكتبة منها القاع ��ة الرئي�سية للمجموعات العامة ،و�إدارة
املخطوطات والن ��وادر وا�ستمع �إلى �شرح عن �أهم مقتنيات
املكتب ��ة ومنها امل�صح ��ف الكويف الذي يع ��ود للقرن الثالث
الهج ��ري تقدي ��ر ًا .كم ��ا زار مرك ��ز معلوم ��ات اململكة وقد
�أب ��دى �إعجابه مبا حتوي ��ه املكتبة من م�ص ��ادر للمعلومات
وما حتتف ��ظ به من مقتنيات نادرة و�ص ��ورا تاريخية مهمة
للمملك ��ة .وحر�ص ال�ضيف عل ��ى م�شاهدة مبنى املكتبة من
اخلارج مبدي ًا �إعجابه بالت�صميم املميز لها .وهذه الزيارة
ت�أتي �ضمن الربنامج املعد لل�سيناتور بوكيل �أثناء وجوده يف
اململكة ولقائه بعدد من امل�س�ؤولني.

المكتبة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب
�شاركت مكتبة امللك فهد الوطنية مبعر�ض القاهرة الدويل
للكت ��اب يف دورت ��ه  49ال ��ذي افتتح ��ه وزيرا ثقاف ��ة م�صر
واجلزائ ��ر ،الدكت ��ورة �إينا� ��س عب ��د ال ��دامي والدكتور عز
الدين ميهوبي ،ب�أر� ��ض املعار�ض مبدينة ن�صر يوم اجلمعة
 9جم ��ادى الأول ��ى 1439هـ املوافق  26يناي ��ر وا�ستمر حتى
 10فرباي ��ر من العام اجلاري 2018م .وقد جاءت م�شاركة
املكتبة �ضمن اجلناح ال�سع ��ودي الذي يعترب �أكرب الأجنحة
امل�شارك ��ة ،حيث تبلغ م�ساحته � 3آالف م ،2وي�ستوعب جميع
الوزارات واجلامع ��ات وامل�ؤ�س�سات احلكومي ��ة ودور الن�شر
الأهلي ��ة التي ي�ص ��ل عددها �إلى  42جه ��ة حكومية و�أهلية،
بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى � 7شركات تقني ��ة وت�سويق الك�ت�روين .وقد
ا�ستقب ��ل جناح املكتبة يف �أول �أيامه الكثري من ال�شخ�صيات
ال�سيا�سي ��ة والأدبي ��ة وعدد من الباحث�ي�ن واملهتمني مبجال
املكتب ��ات وال�ت�راث ومت ال ��رد عل ��ى ا�ستف�ساراته ��م ح ��ول
خدم ��ات املكتب ��ة املقدم ��ة للباحثني والباحث ��ات واجلمهور
الع ��ام .اجلدي ��ر بالذكر� ،أن اجلزائر كان ��ت �ضيف �شرف
ال ��دورة التا�سع ��ة والأربعني للمعر� ��ض ،ومت �إختيار ال�شاعر
والأديب امل�صري الراحل عبدالرحمن ال�شرقاوي �شخ�صية
العام يف املعر�ض.

المكتبة تشارك في معرض البحرين الدولي للكتاب

أخبار
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�شارك ��ت مكتبة امللك فه ��د الوطنية �ضم ��ن جناح اململكة
امل�شارك يف معر�ض البحرين الدويل الثامن ع�شر للكتاب
يف الف�ت�رة م ��ن 28مار� ��س �إل ��ى � 7أبري ��ل 2018م ،الذي
رعى افتتاحه �سمو ال�شي ��خ علي بن خليفة �آل خليفة نائب
رئي� ��س جمل� ��س الوزراء نياب ��ة عن �صاح ��ب ال�سمو امللكي
الأمري خليفة ب ��ن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء مبملكة
البحري ��ن ،والذي تنظمه هيئة البحري ��ن للثقافة والآثار،
�ضمن برنام ��ج الفعاليات الثقافية الت ��ي ت�شهدها مدينة
املحرق احتف ��اء باختياره ��ا عا�صمة للثقاف ��ة الإ�سالمية
ل�سن ��ة 2018م ،وذل ��ك مب�شارك ��ة متمي ��زة م ��ن اململك ��ة
العربي ��ة ال�سعودية �ضيف �شرف املعر�ض �إ�ضافة �إلى 400
دار ن�شر وم�ؤ�س�سة ثقافي ��ة وفكرية حملية وعربية وعاملية
متثل  26دولة .وقام ال�شيخ علي بزيارة للجناح ال�سعودي،
وكان يف ا�ستقبال ��ه الدكتور ع�صام بن �سعيد رئي�س الوفد
ال�سع ��ودي نيابة عن الدكتور عواد ب ��ن �صالح العواد وزير
الثقاف ��ة والإعالم وال�سفري الدكتور عبداهلل بن عبدامللك
�آل ال�شي ��خ .وق ��د �شرف �سمو ال�شيخ عل ��ي �أثناء جتوله يف
املعر�ض جناح املكتبة ،حيث قام �سعادة الأمني العام الذي
يرت�أ� ��س وفد املكتب ��ة امل�شارك بجن ��اح اململكة يف املعر�ض
بالتعري ��ف باملكتب ��ة ودوره ��ا يف حف ��ظ ال�ت�راث الوطني
كم�س�ؤولة عن نظامي الإيداع والت�سجيل املعياري الدويل،
كم ��ا �أهدى �سعادته درع� � ًا تذكاري ًا ل�سم ��و ال�شيخ علي بن
خليفة �آل خليفة بالإ�ضافة �إلى �ألبوم �صور يحوي جمموعة
نادرة م ��ن ال�صور التاريخية للعالقة الوطيدة بني اململكة
العربي ��ة ال�سعودية ومملكة البحري ��ن وقادتها .وقد �أبدى
عدد من الزوار والباحثني اعجابهم بالدور الذي تقوم به
املكتبة خلدمة الباحثني داخل وخارج اململكة واملخت�صني
يف جم ��ال املكتبات واملعلومات ،كما �أبدوا �إعجابهم �أي�ض ًا
ب�إ�صدارات املكتبة املعرو�ضة باجلناح اخلا�ص بها.
ويف نهاي ��ة املعر�ض ،قدمت هيئة البحرين للثقافة والآثار
�شه ��ادة �شك ��ر وتقدير ملكتب ��ة امللك فه ��د الوطنية للجهد
الكبري املبذول يف �إجناح معر�ض البحرين الدويل الثامن
ع�شر للكتاب.
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يف خط ��وة تطويري ��ة� ،أمتت مكتبة امللك فه ��د الوطنية،
م�ؤخ ��ر ًا ،ارتباطه ��ا بال�شبك ��ة احلكومي ��ة الآمن ��ة الت ��ي
�شيده ��ا برنامج التعامالت الإلكرتونية احلكومية والتي
ت�سهل على املكتبة االرتباط باجلهات احلكومية الأخرى
وبدرجة عالية من الكفاءة واالعتمادية مع �سرعات نقل
عالية للبيانات وم�ستوى �أمن عايل .وت�أتي هذه اخلطوة
اهتمام� � ًا م ��ن املكتبة بربنام ��ج التح ��ول االلكرتوين يف
خدماتها لتحقيق الأداء الأمثل يف هذا القطاع ،ومواكبة
لر�ؤية اململكة  .2030اجلدير بالذكر �أن املكتبة يف �سعي
م�ستمر لتحقيق ر�ؤي ��ة التعامالت الإلكرتونية احلكومية
يف اململك ��ة العربية ال�سعودي ��ة وذلك من خالل الو�صول
مل�ستويات ن�ضج �أعلى لإطار التعامالت الإلكرتونية.

أخبار

مش���اركة المكتبة بفعاليات هيئ���ة الثقافة باليوم
العالمي للكتاب
�شارك ��ت مكتب ��ة امللك فه ��د الوطنية باحتفالي ��ة الهيئة
العام ��ة للثقافة مبنا�سب ��ة اليوم العامل ��ي للكتاب .حيث
�أقامت معر�ض ًا لل�صور التاريخية والوثائق النادرة ،وقد
متيزت م�شاركة املكتبة مب ��ا قدمته جلمهور الزوار من
كت ��ب تنا�سب الأ�سرة والطفل كم ��ا وزعت جمموعة من
ال�صور التاريخية املنتقاة من ار�شيف ال�صور التاريخية
مبرك ��ز معلوم ��ات اململك ��ة ت�ضمن ��ت �ص ��ور ًا للحرم�ي�ن
ال�شريفني و�أخرى للمكتبات و�أحياء الريا�ض القدمية .
جاءت م�شاركة املكتبة مع عدد من امل�ؤ�س�سات واجلهات
الثقافية منها مكتب ��ة امللك عبدالعزيز العامة وم�ؤ�س�سة
الأمرية �سحاب بنت عبداهلل.
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تلقت مكتبة امللك فهد الوطنية اهدا ًء قيم ًا من ورثة ال�شيخ
عبد اهلل بن عثمان بن �أحمد النجران التويجري -رحمه
اهلل -متثل ذلك يف التربع مبكتبة والدهم اخلا�صة والتي
حت ��وي �أك�ث�ر م ��ن ( )2000كتاب ًا وتغط ��ي جميع جماالت
العل ��م واملعرفة وخا�صة الكت ��ب ال�شرعية وهو التخ�ص�ص
ال ��ذي عرف به ال�شي ��خ رحمه اهلل  .وقد ج ��اء يف ترجمة
ال�شيخ التويجري �أنه ولد يف عام 1338هـ مبدينة املجمعة،
والتح ��ق -رحم ��ه اهلل -مبدر�سة ال�شيخ �أحم ��د بن �صالح
ال�صان ��ع ـ رحم ��ه اهلل ـ الأهلي ��ة والت ��ي تعلم فيه ��ا مبادئ
الكتابة وقراءة القر�آن الكرمي وجتويده وحفظه كما تلقى
فيه ��ا مبادئ العل ��وم ال�شرعية ،وكانت ه ��ذه املدر�سة قبل
افتت ��اح املدار�س احلكومي ��ة النظامية وله ��ا دور رائد يف
تعليم وتخريج عدد كب�ي�ر من �أبناء مدينة املجمعة .وبعد
افتت ��اح �أول مدر�سة حكومية ابتدائية يف املجمعة يف العام
1356هـ والتي �سميت بـ (املدر�سة ال�سعودية) عمل ال�شيخ
عب ��د اهلل مدر�س ًا فيه ��ا عام 1370ه� �ـ ويف العام 1372هـ
افتتح ��ت املدر�سة الثانية االبتدائية باملجمعة فعني مدير ًا
له ��ا و�سمي ��ت باملدر�س ��ة العزيزي ��ة؛ و انتق ��ل ال�شي ��خ الى
الريا�ض عام 1374هـ وعمل يف معهد �أجنال امللك �سعود
ـ رحمه اهلل ـ يف وظائف تعليمية وادارية كان مدير املعهد
ال�شيخ عثمان ال�صالح ـ رحمه اهلل ـ زمي ًال و�صديقا لل�شيخ
عب ��داهلل  ،وق ��د �سمي املعه ��د فيما بعد مبعه ��د العا�صمة

النموذج ��ي وا�ستمر ال�شيخ عب ��داهلل يف املعهد حتى �أحيل
ال ��ى التقاعد ع ��ام 1408هـ بعد �أن خ ��دم �أربعني �سنة يف
جم ��ال الرتبية والتعليم� .أ�شتهر -رحمه اهلل -بحب العلم
وك�ث�رة القراءة فقد جم ��ع يف مكتبته ،املهداة ملكتبة امللك
فه ��د الوطنية ،كتب ًا كثرية تزيد عل ��ى الألفي كتاب ،ت�ضم
املئات من املراجع العلمية يف �شتى الفنون؛ وقد كان والده
ال�شي ��خ عثم ��ان التويجري ـ رحمه اهلل ـ �أح ��د كتاب ديوان
املل ��ك عبدالعزي ��ز -رحمه اهلل-؛ ف� ��إذا �ساف ��ر م�س�ؤويل
احلكوم ��ة الى احلجاز يذه ��ب ال�شيخ عب ��داهلل مع والده
حيث يت ��اح له هناك فر�صة �شراء الكت ��ب وتزويد مكتبته
اخلا�ص ��ة .وم ��ن �أبرز العلم ��اء الذين تلقى عنه ��م ال�شيخ
عب ��د اهلل العلم يف املجمع ��ة و الريا�ض ال�شيخ عبداهلل بن
عبدالعزيز العنقري ،وال�شيخ عبداهلل بن حميد ،وال�شيخ
حممد بن �إبراهي ��م �آل ال�شيخ ،واخري ًا ال�شيخ عبدالعزيز
ب ��ن باز الذي حر�ص ال�شيخ عب ��داهلل على ح�ضور درو�سه
بعد �صالة الفجر يف اجلامع الكبري يف الريا�ض وقد �سجل
تقريرات مهمة وفوائد علمية طبعت يف كتاب ن�شره مركز
ب ��ن باز العلمي العاملي يف مك ��ة املكرمة� .أ�صيب ال�شيخ يف
ال�سنوات الأربع االخرية من حياته ببع�ض الأمرا�ض حتى
واف ��اه الأجل املحتوم بعد ظهر ي ��وم اجلمعة  9ربيع االول
1422هـ.
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ورثة الش���يخ عبد الله بن عثم���ان التويجري يهدون
مكتبته الخاصة للمكتبة
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ا�ستقبل ��ت مكتبة امللك فه ��د الوطنية �صب ��اح يوم االثنني
1439/8/28هـ وفد عمادة �ش�ؤون املكتبات بجامعة امللك
�سعود الذي كان عل ��ى ر�أ�سه م�ساعدة وكيلة عمادة �ش�ؤون
املكتبات باجلامعة الدكتورة �سلمى هو�ساوي يرافقها عدد
من موظفات اجلودة باملكتبة املركزية باملدينة اجلامعية
لطالب ��ات جامع ��ة املل ��ك �سعود ،وق ��د ُقدم للوف ��د �شرح ًا
تف�صيلي ًا عن ن�ش�أة املكتبة واملراحل التطويرية التي مرت
به ��ا وعن اخلدم ��ات التي تقدمه ��ا للباحث�ي�ن والباحثات
وامله ��ام املنوطة بها .ثم جتول الوف ��د على �إدارات املكتبة
املختلف ��ة املتخ�ص�ص ��ة بخدم ��ات امل�ستفيدي ��ن �شمل ��ت
مرك ��ز معلوم ��ات اململكة وم ��ا يحتويه من �ص ��ور تاريخية
واملخطوطات والكتب النادرة واملجموعات العامة.

سكرتير القسم السياسي بسفارة اليابان يزور المكتبة

أخبار

زار مكتب ��ة املل ��ك فه ��د الوطني ��ة �صب ��اح ي ��وم الأح ��د
1439/8/27ه� �ـ ال�سيد ريو�سوكي كات ��و ال�سكرتري الثاين
للق�س ��م ال�سيا�س ��ي ورئي� ��س الق�سم الربوتوك ��ويل ل�سفارة
الياب ��ان باململك ��ة ،بهدف االط�ل�اع على تقني ��ات املكتبة
وط ��رق الإف ��ادة منه ��ا و�أ�سالي ��ب احلف ��ظ واال�سرتج ��اع
املتبع ��ة .وجت ��ول ال�سيد كاتو على �أق�س ��ام املكتبة املختلفة
من خمطوطات ووثائ ��ق وجمموعات عامة ومعمل ترميم
املخطوطات والكتب والنادرة ومركز معلومات اململكة.
ويف نهاي ��ة الزيارة �أبدى ال�سي ��د كاتو �إعجابه ال�شديد مبا
و�صلت �إليه املكتبة وما ت�ضمه من جتهيزات متطورة ونظم
حديث ��ة حتقق من خاللها الإفادة البحثية واال�سرتجاعية
املرجوة� ،شاكر ًا للم�سئولني ح�سن ا�ستقبالهم.
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نظم ��ت املكتبة م�سابقة ثقافي ��ة بعنوان (ذاكرة وطن) على ح�ساباتها يف مواقع
التوا�ص ��ل االجتماعية (ان�ستق ��رام وتويرت) وا�ستمرت طيل ��ة �أيام �شهر رم�ضان
املبارك1439هـ ،قدمت املكتبة للفائزين باجلائزة الأ�سبوعية الأخرية للم�سابقة
جوائزه ��م واملتمثل ��ة بهاتف ذكي مقدم م ��ن الراعي الر�سم ��ي للم�سابقة �شركة
(احت ��اد عذيب لالت�صاالت) .وا�شتملت امل�سابقة عل ��ى جوائز يومية عبارة عن
جمموعة من الكتب القيمة وجوائز �أ�سبوعية عبارة عن هاتفني ذكيني �أ�سبوعي ًا.
وق ��د القت امل�سابقة ا�ستح�سان وقبول العديد من املتابعني الذين �أ�شادوا بها من
خالل مواقع التوا�صل االجتماعي.

أخبار

المسابقة الثقافيةالرمضانية (ذاكرة وطن)

أخبار
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�شارك ��ت مكتب ��ة امللك فه ��د الوطني ��ة يف فعالي ��ات الدورة
الثالث ��ة ملعر� ��ض ج ��دة ال ��دويل للكتاب ال ��ذي انطل ��ق يوم
الأربع ��اء ( 14دي�سم�ب�ر  )2017حت ��ت �شع ��ار «الكت ��اب
ح�ض ��ارة» برعاية م�ست�شار خ ��ادم احلرمني ال�شريفني �أمري
منطق ��ة مكة املكرمة الأمري خال ��د الفي�صل .وتت�ضمن هذه
امل�شاركة عر�ض جمموعة م ��ن �إ�صدارات املكتبة وجمموعة
م ��ن ال�ص ��ور الفوتوغرافية القدمية املوج ��ودة يف الأر�شيف
الوطن ��ي لل�صور التاريخية يف املكتب ��ة ،تغطي فرتات زمنية
خمتلفة ،و�أماكن متنوعة ،تروي تاريخ مدينة جدة القدمية،
�إ�ضاف ��ة �إلى عر�ض �شريط فيدي ��و يف جناح املكتبة لربنامج
التاري ��خ ال�شف ��وي للمملكة وهو عبارة ع ��ن �إجراء مقابالت
م ��ع ع ��دد الأدباء واملثقفني مم ��ن ميثلون الرعي ��ل الأول يف
اململك ��ة ،وكذلك عر�ض للكتب النادرة التي تقتنيها املكتبة،
بالإ�ضاف ��ة �إلى عر�ض مبا�شر لعملي ��ات ترميم املخطوطات
والوثائ ��ق التاريخية يقوم به خمت�صني م ��ن �إدارة الرتميم
والتعقيم باملكتبة.املعر�ض الذي �إ�ستمر  11يوم ًا �شارك فيه
نح ��و  500دار ن�شر من  42دولة حول العامل� .ضمت خارطة
املعر� ��ض �إقامة �أكرث من  50فعالية ثقافي ��ة �شملت ً
عرو�ضا
�سينمائي ��ة ،و�أم�سي ��ات �شعرية ،وندوات ثقافي ��ة ،ومعار�ض
فنون ت�شكيلية.

أخبار

أخبار

أخبار
أخبار

ليالي الفلكلور  ..مشهد ثقافي في حديقة مكتبة
الملك فهد الوطنية

ا�ست�ضافت مكتبة امللك فهد الوطنية �إحدى ليايل الفلكلور
ال�سعودي التي نظمتها هيئة الرتفيه يوم اخلمي�س /3ربيع
الثاين1439/ه� �ـ املوافق ل� �ـ /21دي�سم�ب�ر2017/م على
م ��دى ثالثة �أيام .وجرى خالل �أي ��ام الفعالية ا�ستعرا�ض
الفن ��ون الفلكلورية والثقاف ��ات ال�شعبي ��ة ملناطق خمتلفة
من اململكة �ضمن م�سعى الهيئ ��ة العامة للرتفيه للتعريف
بالفنون ال�شعبية يف اململكة وربط اجليل احلا�ضر باملا�ضي
يف ظل ما تتميز به كل منطقة من مناطق اململكة من لون
وطابع فني خا�ص ميثل حالة فريدة مثرية لالهتمام.
وحتر� ��ص مكتب ��ة املل ��ك فه ��د الوطني ��ة عل ��ى ا�ست�ضافة
املنا�سب ��ات الوطنية والثقافية مب ��ا ي�سهم يف �إيجاد بيئات
معرفية وترفيهية تنا�سب جميع �أطياف املجتمع.

بترشيح من مكتبة الملك فهد الوطنية
السنيدي يفوز بجائزة األمير سلطان بن سلمان للتصوير

ح ��از الأ�ست ��اذ �سعد بن حمم ��د ال�سني ��دي على جائزة
الأم�ي�ر �سلطان ب ��ن �سلمان ل ��رواد الت�صوير يف اململكة
الت ��ي ُر�ش ��ح له ��ا من قب ��ل مكتبة املل ��ك فه ��د الوطنية
نظري جه ��وده اجلليل ��ة يف خدم ��ة الوط ��ن و�إ�سهاماته
يف تطوي ��ر الت�صوي ��ر يف اململكة.وك� � ّرم �صاحب ال�سمو
امللك ��ي الأمري �سلطان بن �سلمان رئي� ��س الهيئة العامة
لل�سياح ��ة والرتاث الوطني ،ال�سني ��دي وبقية الفائزين
بجائزة �سم ��وه للت�صوير بفروعها املختلفة على هام�ش
فعاليات حفل افتتاح الدورة ال�ساد�سة من ملتقى �ألوان
ال�سعودية الذي �أقيم مبركز الريا�ض الدويل للمعار�ض
وامل�ؤمترات .وال�سني ��دي �أحد موظفي مكتبة امللك فهد
الوطني ��ة املتقاعدين ،وه ��و �أول �سع ��ودي يح�صل على

بكالوريو� ��س ت�صوير من املعهد العايل لل�سينما يف م�صر،
بالإ�ضاف ��ة �إلى �أن ��ه �أول من �أدخ ��ل الت�صوير يف حمافظة
�شقراء عام 1390هـ ،وقد �صدر له كتاب «�شقراء يف �صور
ب�ي�ن عام ��ي  ١٣٩٠و  .»١٣٩٣وتعد جائ ��زة الأمري �سلطان
بن �سلمان للت�صوير التي ترعاها «الهيئة العامة لل�سياحة
والرتاث الوطني ال�سعودي» من �أهم اجلوائز املخ�ص�صة
يف ه ��ذا املج ��ال ،وتع ��د حافز ًا مهم� � ًا للإب ��داع يف جمال
الت�صوي ��ر وتعميق االهتمام بال�ت�راث احل�ضاري والثقايف
والتاريخ ��ي للمملكة بكافة �أ�شكال ��ه ،ومتنح للمبدعني يف
جمال الت�صوي ��ر ال�سياحي ،نظ�ي�ر م�ساهماتهم يف �إثراء
احلياة الثقافية والرتاثية وال�سياحية.
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بالتع���اون مع مكتبة الملك فهد الوطنية جمعية األطفال
المعوقين تقيم فعاليات جرب الكرسي

َّ
نظمت جمعية الأطف ��ال املعوقني م�ساء ال�سبت
/15ذي القع ��دة 1439/هـ .بالتعاون مع مكتبة
امللك فه ��د الوطني ��ة فعالي ��ات برنامج «جرب
الكر�س ��ي» الت ��ي �أُقيمت يف ال�ساح ��ة اخلارجية
للمكتب ��ة .وقد �شه ��دت الفعالية ح�ض ��و ًرا الفتا
وم�شارك ��ة جن ��وم ذوي الق ��درات الفائق ��ة
وع ��دد كبري من ال ��زوار وال�ضي ��وف من جنوم
ريا�ض ��ة ذوي الإعاق ��ة وجن ��وم الأطف ��ال .قدم
ه� ��ؤالء النجوم ع ��ددا من الفق ��رات الإن�شادية
والريا�ضي ��ة ،الت ��ي حظي ��ت بت�شجي ��ع كبري من
احل�ضور.

أخبار

أخبار

حاكم الشارقة يزور جناح المملكة في معرض الشارقة

أخبار

أخبار

أخبار

تف�ض ��ل �صاح ��ب ال�سمو ال�شيخ الدكت ��ور �سلطان بن حمم ��د القا�سمي
ع�ض ��و املجل�س الأعل ��ى حاكم ال�شارقة بزيارة جن ��اح مكتبة امللك فهد
الوطنية وذلك خالل مرا�سم �إفتتاحه ملعر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب
الذي جاء بن�سخته اجلديدة حتت �شعار عامل يف كتابي وذلك �صبيحة
يوم االربع ��اء 2017/11/1م وكان يف ا�ستقباله يف اجلناح �أمني عام
مكتب ��ة املل ��ك فهد الوطني ��ه الأ�ستاذ حمم ��د بن عبدالعزي ��ر الرا�شد
و�سع ��ادة امللحق الثق ��ايف ال�سعودي يف دولة الإم ��ارات العربية املتحدة
حي ��ث �أطل ��ع �أمني ع ��ام املكتبة �سم ��وه على �أه ��م �إ�ص ��دارات املكتبة.
ومع ��روف عن �سمو ال�شيخ الدكتور �سلط ��ان القا�سمي �إهتمامه الكبري
بحرك ��ة الت�ألي ��ف والن�ش ��ر يف العامل العرب ��ي ال�صادرة ع ��ن املكتبات
ومراكز املعلومات ،واجلدير بالذكر �أن �سموه قد �شرف املكتبة بزيارة
تاريخي ��ة له ��ا ،وذلك يف بداياته ��ا الأولى .وقد �سر �سم ��وه مبا �أطلعه
عليه �أمني املكتبة الأ�ستاذ الرا�شد من تطور كبري يف حركة الن�شر التي
واكب ��ت م�سرية املكتبة لتتج ��اوز �إ�صداراتها  400كت ��اب م�ضمومة يف
ثالثة �سال�سل بتخ�ص�صات حمددة و�أخرى رابعة حرة ،وقد قدم �أمني
املكتبة ل�سموه مناذج منها م ��ن بينها �ألبوم ي�شتمل على �صور تاريخية
عن تاريخ اململكة �إ�ضافة �إلى كتب توثيقية ذات �أهمية كربى للباحثني
والدار�س�ي�ن ح ��ازت على �إعجاب �سم ��وه ،اجلدير بالذك ��ر �أن الدكتور
�سلط ��ان القا�سمي يعد من �أهم الباحثني يف جماالت التوثيق والتاريخ
وخري من يقدر �أهمية هذا الإهداء الثمني .

أخبار

أخبار

المكتبة تشارك بمعرض مسقط الدولي للكتاب

أخبار

أخبار

أخبار

�شارك ��ت مكتبة امللك فهد الوطني ��ة يف معر�ض م�سقط الدويل
للكتاب بن�سخته الثالث ��ة والع�شرين والذي افتتحه وزير الدولة
وحمافظ ظف ��ار معايل ال�سيد حممد بن �سلط ��ان البو�سعيدي
و�سط ح�ضور ر�سمي وثقايف كبري �شهده مركز عمان للم�ؤمترات
واملعار�ض ،وذلك يوم الأربعاء 2018/2/21م وا�ستمر املعر�ض
ملدة � 10أيام ومب�شاركة  783دار ن�شر من  28دولة عر�ضت نحو
ن�ص ��ف مليون عنوان كتاب .وقد �شاركت املكتبة �ضمن اجلناح
ال�سع ��ودي بح�ضور الع�شرات م ��ن الدول وامل�ؤ�س�س ��ات العلمية
العربي ��ة والأجنبي ��ة ،وعر�ض ��ت املكتب ��ة �إ�صداراته ��ا احلديثة
واملنوع ��ة من الكت ��ب واملراجع يف عل ��وم املكتب ��ات واملعلومات
والتوثيق .وت�أتي هذه امل�شاركة ت�أكيد ًا على حر�ص امل�س�ؤولني يف
املكتبة على التواجد يف املعار�ض اخلارجية وامللتقيات الفكرية
الدولية للتعريف بالإنتاج الفكري ال�سعودي.

أخبار

أخبار

�شارك ��ت مكتبة امللك فهد الوطنية يف معر� ��ض الق�صيم الأول
للكت ��اب وال ��ذي افتتحه �أم�ي�ر منطقة الق�صي ��م د .في�صل بن
م�شع ��ل بن عب ��د العزيز ،يوم اخلمي� ��س  22فرباير2018م ،يف
مرك ��ز املل ��ك خالد احل�ض ��اري يف بري ��دة ،حي ��ث ا�ستمر ملدة
ع�ش ��رة �أي ��ام �شارك ��ت في ��ه  100دار ن�شر.وق ��د �ش ��رف �سمو
�أم�ي�ر منطقة الق�صيم جن ��اح املكتبة ،وا�ستم ��ع �إلى �شرح عن
حمتويات اجلناح ،و�أهداف املكتب ��ة ،واخلدمات التي تقدمها
جلمه ��ور القراء والباحثني ،وق ��د �أهدت املكتب ��ة ل�سموه �ألبوم
�ص ��ور يحوي جمموع ��ة نادرة م ��ن ال�صور التاريخي ��ة للمملكة
وقادته ��ا .وت�ضمن جناح املكتبة جمموعة م ��ن �إ�صداراتها من
الكت ��ب واملج�ل�ات �إ�ضافة �إل ��ى التعريف باملكتب ��ة وحمتوياتها
واخلدمات التي تقدمها للدار�سني والباحثني.

أخبار

المكتبة تشارك في معرض القصيم األول للكتاب

أخبار
أخبار

قام رئي� ��س جمل�س حمافظة بغداد الدكت ��ور ريا�ض الع�ضا�ض
والوف ��د املرافق له ،م�ساء يوم الأح ��د 1439/5/25هـ ،بزيارة
ملكتب ��ة امللك فه ��د الوطنية اطل ��ع خاللها على �أق�س ��ام املكتبة
املتنوع ��ة ،وم ��ن بينها ق�س ��م الدرا�سات واخلدم ��ات املرجعية
واملجموع ��ات العام ��ة ومرك ��ز معلوم ��ات اململكة ال ��ذي ي�ضم
�أوعي ��ة معلوم ��ات عن اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة واجلزيرة
العربية مبا يف ذلك كت ��ب الرحالة و�أر�شيف ال�صور التاريخية
ومناذج لبع�ض امل�سكوكات .ويف ق�سم املخطوطات توقف الوفد
م�ستمع� � ًا ل�شرح ع ��ن �أبرز املقتني ��ات النادرة ،وع ��ن التقنيات
احلديث ��ة امل�ستخدمة حلف ��ظ الكتب والوثائ ��ق واملخطوطات.
كم ��ا ا�ستمع الوفد �إلى �شرح عن اخلدمات املعلوماتية املختلفة
التي تقدمها املكتبة للباحثني والباحثات واجلمهور العام .ويف
ختام الزيارة ،قدمت املكتبة درع ًا تذكاري ًا مع جمموعة منتقاة
من مطبوعات املكتبة لل�ضي ��ف الكرمي والوفد املرافق له ،كما
�سجل الدكت ��ور الع�ضا�ض كلمة يف �سجل الزي ��ارات �أ�شاد فيها
مب ��ا �شاهده يف املكتب ��ة من مقتنيات وما حتتوي ��ه من الأق�سام
املعلوماتي ��ة املختلف ��ة والتقنيات احلديث ��ة ،ودعا اهلل عز وجل
بالتوفيق واالزدهار والتقدم للمكتبة.

أخبار

أخبار

رئيس مجلس محافظة بغداد يزور المكتبة الوطنية

أخبار

أخبار
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أخبار
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اس���هام المكتب���ة الوطني���ة ف���ي المش���اركة

بمعرض الرياض الدولي للكتاب
د .تركي بن عبدالعزيز 8السند

الدولي
17 16

2018

معرض الرياض
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للكتاب
2018

حت ��ت رعاية خادم احلرمني ال�شريف�ي�ن امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود
حفظ ��ه اهلل-انطل ��ق معر� ��ض الريا�ض ال ��دويل للكتاب  2018ال ��ذي تنظمهوزارة الثقاف ��ة واالع�ل�ام حتت �شع ��ار (الكت ��اب ...م�ستقبل التح ��ول) وذلك
يف مق ��ر مرك ��ز الريا�ض الدويل للم�ؤمت ��رات واملعار�ض خ�ل�ال الفرتة املمتدة
م ��ن  26جم ��ادى الآخرة �إل ��ى  7رجب1439هـ .و�إ�ست�ض ��اف املعر�ض يف دورته
املا�ضي ��ة دولة الإم ��ارات العربية املتحدة ك�ضيف �شرف عل ��ى املعر�ض .وي�أتي
معر� ��ض الريا�ض للكت ��اب من �أبرز الفعاليات الثقافي ��ة يف اململكة التي تهدف
�إل ��ى دع ��م الثقافة واملعرف ��ة وحرك ��ة الن�شر حيث تق ��ام الفعالي ��ات املتنوعة
امل�صاحبة للمعر�ض باهتمام وم�شاركة وا�سعة ومنها الندوات الثقافية ،وور�ش
العمل .والعرو�ض امل�سرحية ،وعرو�ض الفرق ال�شعبية ،وحفالت توقيع الكتب،
وامل�سابقات� ،إ�ضافة الى الفعاليات التي ت�ستهدف ثقافة الطفل ومنها الأن�شطة
الرتفيهي ��ة ،والعرو�ض الفنية التي تهتم بالتنمية الثقافية للطفل وت�ساعد على
توعيته .حيث تقوم مكتبة امللك فهد الوطنية بدور فعال يف احل�ضور وامل�شاركة

الدولي

يف اغل ��ب املعار� ��ض واملنا�سب ��ات الوطني ��ة والإقليمي ��ة
والدولي ��ة وذلك من خالل ما تقوم به م ��ن مهام و�أعمال
ا�سهام فريد يف ر�صيد الثقافة واملعرفة وازدهار
لتحقي ��ق
ً
حركة ن�شر الكتب .وي�أتي هذا الدور من�سجما مع �أهداف
املكتبة من خالل ما تقوم به يف امل�شاركة باملعار�ض ،حيث
ين�ص نظام املكتبة على �إ�سهامها يف �إقامة معار�ض الكتب
وتنظيمها ومتثي ��ل اململكة يف اللق ��اءات الدولية وتت�صدر
امل�شاركة باملعار�ض قائمة الأولويات يف حميط اهتمامات
مكتبة امللك فهد الوطنية حيث �شاركت املكتبة يف معر�ض
الريا�ض الدويل للكت ��اب  2018حتت �شعار (مكتبة امللك
فه ��د الوطنية ..ذاك ��رة وطن) .و�أ�ضح �سع ��ادة امني عام
املكتب ��ة الأ�ستاذ /حمم ��د بن عبدالعزي ��ز الرا�شد لوكالة
االنباء ال�سعودية ت�أكيد التزام املكتبة بامل�شاركة باملعر�ض
الذي يعزز م ��ن دورها الريادي وحر�صه ��ا على النهو�ض
بدورها يف جم ��ع الإنتاج الفكري الوطني وحفظه وتي�سري
�سب ��ل احل�صول على املعلومات والتميز يف تقدمي خدمات
املعلوم ��ات للباحث�ي�ن والباحثات ،واك ��د �سعادته على دور
جناح املكتب ��ة امل�شارك يف فعالي ��ات املعر�ض يف التعريف
ب�أح ��دث �إ�صدارات املكتبة يف جم ��ال املكتبات واملعلومات
وتق ��دمي اخلدمات له� ��ؤالء ال ��زوار .كما تع ��د املكتبة من
اجله ��ات الرائ ��دة الت ��ي ت�سعى ال ��ى دعم خمتل ��ف �أوجه
احل ��راك الثق ��ايف يف اململكة العربي ��ة ال�سعودي ��ة� ،إميا ًنا
منها بتحقيق الأهداف التنموية ،ودعوتها �إلى اال�ستمرار
يف دعم الثقاف ��ة واملعرفة .وقد �أ�سهم ��ت م�شاركة املكتبة
يف معر� ��ض الريا� ��ض الدويل للكتاب بتحقي ��ق الكثري من
الإجن ��ازات وم ��ن �أبرزه ��ا عر� ��ض �أح ��دث الإ�ص ��دارات
والبحوث يف اعم ��ال املكتبات واملعلومات يف جناح املكتبة
يف املعر� ��ض ،وعر� ��ض �إ�ص ��دارات جملة املكتب ��ة العلمية
املحكم ��ة (جمل ��ة مكتبة امللك فه ��د الوطنية) وهي جملة
ن�صف �سنوي ��ة متخ�ص�صة يف علوم املكتب ��ات واملعلومات
وم�صادر تاريخ اململك ��ة� ،إ�ضافة الى الإ�صدارات الأخرى
م ��ن االعم ��ال الببليوجرافي ��ة والك�شاف ��ات والفهار� ��س.
وي�ض ��م جن ��اح املكتب ��ة يف املعر�ض �ص ��ورا تاريخية ملدينة
الريا� ��ض اخت�ي�رت جمموعاته ��ا م ��ن الأر�شي ��ف الوطني
لل�ص ��ور التاريخية يف املكتبة الذي يحت ��وي على �أكرث من

� 75ألف �ص ��ورة� ،إ�ضافة الى عر� ��ض ن�سخة من م�صحف
الق ��ر�آن الك ��رمي باخل ��ط الك ��ويف ويع ��ود للق ��رن الثالث
الهج ��ري ،عل ًما بان الن�سخة اال�صلي ��ة مكتوبة على اجللد
وهي حمفوظة يف املكتبة ،كما �ضم اجلناح ن�سخ من �أوائل
املطبوع ��ات ال�سعودية وكتب قدمية عربي ��ة من مقتنيات
املكتب ��ة .ال �شك ان م�شاركة املكتبة يف املعر�ض مل تقت�صر
على عر�ض مطبوعات وا�صدارات املكتبة يف جناح املكتبة
ب ��ل اوجدت م�شاركة املكتبة الفر�صة لتقدمي جمموعة من
اخلدمات املعلوماتية لزوار املعر�ض وذلك من اجل تو�سيع
نطاق امل�ستفيدين ،و�إدراك �أهميتها يف تلبية احتياجاتهم
من املعلومات وذلك من خالل الإجابة على �أ�سئلة الزوار
وا�ستف�ساراتهم� ،إ�ضافة ال ��ى التعريف مبا حتتويه املكتبة
من خدمات و�أن�شطة وم�صادر معلومات متميزة وحديثة،
وم�ساعدته ��م على الإف ��ادة منها .وقام ��ت املكتبة بتوزيع
ال�ص ��ور التاريخية واملن�ش ��ورات التعريفية بخدماتها على
زوار اجلن ��اح ،كم ��ا مت عر�ض فل ��م مرئي ل ��زوار اجلناح
يتحدث عن اخلدمات املعلوماتية التي تقدمها املكتبة.
و�أول ��ت املكتبة اهتم ��ام خا� ��ص بدولة االم ��ارات العربية
املتحدة باعتباره ��ا �ضيف �شرف املعر� ��ض وذلك ب�إقامة
رك ��ن يحتوي على جمموعة خمتارة من ال�صور التاريخية
الت ��ي ت�سلط ال�ضوء على ما لها �صلة بالعالقات ال�سعودية
الإماراتية وذلك حتت �شعار (ال�سعودية والإمارات عالقة
تاريخية متج ��ددة وا�سرتاتيجية ب�أ�س� ��س را�سخة) وذلك
يف قاع ��ة كب ��ار ال�شخ�صيات و�أروقة املعر� ��ض .ومن هذا
املنطل ��ق ،حر�صت املكتب ��ة على اال�ستفادة م ��ن امل�شاركة
باملعر� ��ض بو�صف ��ه م ��ن �أك�ث�ر قن ��وات االت�ص ��ال فاعلية
م ��ع اغل ��ب املكتب ��ات وامل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة واخلا�ص ��ة
والنا�شري ��ن واالف ��راد .كما �شه ��د جناح املكتب ��ة زيارات
مكثفة م ��ن االدباء واملثقف�ي�ن والباحث�ي�ن واملتخ�ص�صني
يف جم ��االت املعرفة .كما يوفر معر� ��ض الريا�ض الدويل
للكت ��اب رافدا لتنمية جمموعات املكتبة الوطنية واثرائها
باجلدي ��د واملتميز يف خمتلف ف ��روع املعرفة حيث يحتوي
املعر� ��ض عل ��ى �أح ��دث �إ�ص ��دارات دور الن�ش ��ر ال�سعودية
والعربي ��ة والعاملي ��ة ،وحتر�ص املكتبة عل ��ى اقتناء الإنتاج
الفك ��ري ال�سع ��ودي واالط�ل�اع عل ��ى �أح ��دث م ��ا انتج ��ه
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النا�شرون امل�شاركون باملعر�ض واقتناء اوعية املعلومات مبا
يتنا�س ��ب مع اهتم ��ام املكتبة وتوجهاته ��ا الوطنية� .إ�ضافة
�إلى الإجن ��ازات ال�سابق ��ة التي حققته ��ا املكتبة من خالل
امل�شارك ��ة مبعر� ��ض الريا� ��ض للكت ��اب ،فهن ��اك �إجنازات
�أخ ��رى يف جمال التعري ��ف بنظام الإي ��داع القانوين لزوار
املعر� ��ض حيث �أتاح ��ت م�شارك ��ة املكتب ��ة باملعر�ض تقدمي
خدمة الإيداع؛ عل ��ى �أن تودع �إليها ن�سختني من كل مطبوع
ي�ص ��در يف اململك ��ة مبوجب قانون الإي ��داع ،وح�صول الذي
ق ��ام ب�إيداع املحت ��وى الفكري �أو الفني للعم ��ل على �شهادة
�إي ��داع للم ��واد املودع ��ة .ومن الإجن ��ازات �أي�ض� � ًا ،نظمت
املكتب ��ة دورة تدريبي ��ة للم�ستفيدات عل ��ى هام�ش املعر�ض
بعن ��وان (�إعداد البح ��ث العلمي) والت ��ي �أقيمت يف رحاب
املكتب ��ة ،وتهدف ه ��ذه ال ��دورة �إل ��ى �إك�س ��اب امل�ستفيدات
امله ��ارات الالزمة لإعداد البحث العلمي .وقد حظي جناح
املكتب ��ة يف املعر� ��ض بتوافد الزوار معربي ��ن عن اعجابهم
بالرك ��ن واخلدمات امل�صاحب ��ة وذلك ب�سبب م ��ا متتاز به
م�شارك ��ة املكتبة باملعر�ض من �أن�شطة وخدمات كثرية ي�أتي
يف مقدمته ��ا عر� ��ض جانب م ��ن �إنتاجها العلم ��ي يف علوم
املكتب ��ات واملعلومات ،وم ��ا تقدمه من خدم ��ات معلوماتية
والإ�سه ��ام يف �إقامة معر�ض ال�ص ��ور التاريخية .كما �سعت
املكتب ��ة �إل ��ى الإ�ستفادة م ��ن امل�شارك ��ة باملعر� ��ض بو�صفه
ي�سهم يف التو�سع يف نطاق اخلدمات التي ت�سعى لتقدميها،
فه ��ي تقوم بالرتويج لرباجمه ��ا والتعريف باخلدمات التي
تقدمها .ومتثل املعار�ض م�صادر متميزة لتنمية املجموعات
بو�صفه ��ا حتتوي على �أحدث الإ�ص ��دارات وتنوعها من قبل
امل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة واخلا�صة والنا�شري ��ن .وهنا تكمن
احلاج ��ة الى امل�شاركة يف معر�ض الريا� ��ض بغر�ض متابعة
الإنتاج الفكري الوطني التي ت�سهم يف تفعيل نظام الإيداع
للقي ��ام بوظيفة املكتب ��ة باعتبارها مركز الإي ��داع الوطني
ملن�ش ��ورات الوطن .فمعر�ض الريا�ض ال ��دويل للكتاب كان
والي ��زال مبثابة الناف ��ذة املعرفية التي ُتط ��ل منها �أطياف
املجتم ��ع بجمي ��ع �شرائحه ملتابع ��ة النه�ض ��ة الثقافية التي
ت�شكل �إح ��دى اال�سهامات يف رفد م�س�ي�رة املجتمع املعريف
ومنظومته  ،واالنتقال الى ف�ضاء �أرحب من التقدم.
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مقاالت

قضاي���ا مختلفة في بع���ض عناوين الكتب
والمقاالت العربية
يعر� ��ض هذا املقال بع� ��ض الأمثلة املخت ��ارة واملنتقاة من
واقع عناوين الكتب واملقاالت املن�شورة باللغة العربية التي
حتمل يف طياته ��ا �ألفاظا ومفاهيم م ��ن �أ�سماء �أ�شخا�ص
وهيئ ��ات و�ألفاظ عامة وم�صطلح ��ات علمية يح�سن لفت
النظر �إليه ��ا ملعرفتها وت�صحي ��ح ا�ستخدامها .وفيما يلي
بع�ض منه ��ا .تغري العنوان بني طبع ��ة و�أخرى من الكتاب
نف�س ��ه مثل :كت ��اب درا�سات يف الفك ��ر الإ�سالمي ثم ن�شر
بعن ��وان يف الفكر والثقافة الإ�سالمي ��ة :املدخل والأ�سا�س
العقائدي .وكتاب �سر تطور الأمم ثم ن�شر بعنوان :ال�سنن

النف�سي ��ة لتطور الأم ��م .وكتاب مكتب ��ة الع�صر اجلاهلي
و�أدب ��ه ث ��م ن�ش ��ر بعن ��وان م�ص ��ادر املعلومات ع ��ن الأدب
اجلاهلي :ر�ص ��د وراقي .وكتاب كتابات الرحالة الأجانب
كمرج ��ع لدرا�سة احلركة الوهابية يف القرن التا�سع ع�شر
املي�ل�ادي ثم ن�ش ��ر بعن ��وان احلرك ��ة الوهابي ��ة يف عيون
الرحال ��ة الأجانب .وكتاب امل�سائ ��ل املاردينية ن�شر الحقا
بعنوان فقه الكتاب وال�سنة ورفع احلرج عن الأمة .وكتاب
هم�س ��ات جريئة يف �أذن �آدم ن�ش ��ر الحقا بعنوان يا مع�شر
الرج ��ال رفق ��ا بالن�ساء .وكتاب �سي ��د ال�شهداء حمزة بن
عبداملطل ��ب ر�ض ��ي اهلل عنه ون�شر يف طبع ��ة ثانية حمزة
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الإ�س�ل�ام �أول من �سم ��ي �سيد ال�شه ��داء .وكتاب :تاريخ
الأمم وامللوك ،الذي عرف �أي�ضا بعنوان :تاريخ الر�سل،
وكذلك بعن ��وان :امللوك وتاريخ الطربي .وكتاب �صحيح
م�سلم عرف ب�أ�سماء عدة منها :اجلامع ،امل�سند ،امل�سند
ال�صحي ��ح ،امل�سند ال�صحيح املخت�صر امل�سند ال�صحيح
املخت�ص ��ر من ال�سنن بنقل الع ��دل عن العدل عن ر�سول
اهلل.
م�صطلح ��ات ديني ��ة غ�ي�ر �صحيح ��ة يف بع� ��ض عناوين
الكت ��ب العربية مث ��ل :امل�سيحي ��ة وال�صحي ��ح ِا�ستخدام
الن�صراني ��ة ،التب�ش�ي�ر وال�صحي ��ح التن�ص�ي�ر .ومناذج
عل ��ى ذلك مما ورد يف بع� ��ض عناوين الكتب مثل :غارة
تب�شريي ��ة جدي ��دة عل ��ى �أندوني�سيا .ومثل :م ��ا يجب �أن
يعرف ��ه امل�سل ��م من حقائق ع ��ن الن�صراني ��ة والتب�شري.
ومث ��ل :مع ��اول اله ��دم والتدم�ي�ر يف الن�صراني ��ة ويف
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مقاالت

التب�ش�ي�ر ،فكان الأف�ضل ا�ستخ ��دام التن�صري يف احلاالت
كله ��ا .ومن النماذج ما جاء يف عن ��وان الكتاب :امل�سلمون
العلوي ��ون م ��ن ه ��م ؟ و�أين ه ��م ؟ /من�ي�ر ال�شريف (ورد
العلويون وال�صحيح الن�صرييون) ،و�أي�ضا كتاب :الوهابية
فكرا وممار�سة /ملحمد عو�ض اخلطيب (ورد يف العنوان
الوهابية وال�صحيح ال�سلفية).
العناوي ��ن الطويل ��ة امل�شته ��رة بعناوي ��ن خمت�ص ��رة مثل:
�صحيح البخاري العنوان املخت�صر لكتاب :اجلامع امل�سند
ال�صحي ��ح املخت�صر من �أُمور ر�س ��ول اهلل �صلى اهلل عليه
و�س ّل ��م و�سنن ��ه و�أيام ��ه .وتاريخ اب ��ن خلدون ه ��و العنوان
املخت�ص ��ر لكتاب :العرب ودي ��وان املبتد�أ واخل�ب�ر يف �أيام
الع ��رب والعج ��م والربب ��ر .وتاريخ اجلربتي ه ��و العنوان
املخت�ص ��ر لكت ��اب :تاري ��خ عجائ ��ب الآث ��ار يف الرتاج ��م
والأخب ��ار .ومعجم الأدباء هو العن ��وان املخت�صر لكتاب:

ار�ش ��اد الأريب �إل ��ى معرفة الأديب .وكت ��اب الداء والدواء
ه ��و العن ��وان املخت�صر لكت ��اب :اجلواب ال ��كايف ملن �س�أل
ع ��ن الدواء ال�شايف .وتف�سري اخلازن هو العنوان املخت�صر
لكتاب :لب ��اب الت�أويل يف معاين التنزيل .وتف�سري الطربي
ه ��و العن ��وان املخت�ص ��ر لكتاب :جام ��ع البي ��ان يف تف�سري
غرائب القر�آن.
الأخط ��اء املطبعية يف بع�ض عناوين الكت ��ب العربية مثل:
كت ��اب الأحادي ��ث الأربع�ي�ن (وال�صحيح الأربع ��ون) .ويف
كت ��اب �آخر ورد فيه :درا�سة �أربع ��ون فر�صة لال�ستثمار يف
اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودية (وال�صحي ��ح �أربعني فر�صة).
وكت ��اب جواهر فرائد النحور /ل�سع ��د الدين بن هبة اهلل
الأن�صاري (ورد يف العن ��وان النحور وال�صحيح البحور).
ويف كت ��اب وظائ ��ف الق�ض ��اة يف �أ�صول املرافع ��ة وترجيح
�أح ��د البين ��ات /ل�صدقي الروم ��ي (ورد يف العن ��وان �أحد
وال�صحي ��ح اح ��دى) .وكت ��اب امل�سائل ��ة االجتماعي ��ة يف
اخلطاب الإ�سالمي احلديث /لعبد اجلليل املي�ساوي (ورد
يف العنوان امل�سائلة وال�صحيح امل�س�ألة).
كتاب ��ة بع�ض الأ�سماء والكلمات ب�أكرث من �شكل مثل ماورد
يف عنوان الكتاب :روايات عبدالرحمان منيف :من املظهر
ال�سريذات ��ي �إل ��ى ال�ش ��كل امللحم ��ي ويف كت ��اب �آخ ��ر ورد:
عبدالرحم ��ن منيف والعراق� :س�ي�رة وذكريات .ويف مثال
�آخ ��ر :تاريخ دومة /معروف زري ��ق وورد اال�سم اجلغرايف
نف�س ��ه يف كت ��اب �آخ ��ر� :شعراء من دوم ��ا :درا�س ��ة �أدبية،
�صال ��ح ط ��ه ،عبدالقادر ب ��دران ،خالد زري ��ق ،خليل طه،
حممود خيت ��ي /ملعروف زريق ،عمر ط ��ه .ويف مثال �آخر:
�آثار �سورية القدمية� :آث ��ار ما قبل الإ�سالم يف اجلمهورية
العربي ��ة ال�سورية .وورد اال�سم اجلغرايف نف�سه ب�شكل �آخر
يف كتاب :تاريخ �سوريا القدمي :ت�صحيح وحترير .وجاء يف
عن ��وان الكتاب :حاالت درا�سي ��ة يف �إدارة �شئون املوظفني
 /ح�س�ي�ن ح�س ��ن عمار ويف كت ��اب �آخر :دور مدي ��ر �ش�ؤون
املوظفني باململكة العربية ال�سعودية /ح�سني ح�سن عمار،
ومث ��ل :امل�س�ؤولي ��ة الوطنية يف الإ�سالم� /سع ��د املر�صفي.
وورد يف كت ��اب :امل�سئولي ��ة املدنية عن عمل الغري يف الفقه
الإ�سالمي والقانون املدين :درا�سة مقارنة .ويف مثال �آخر
ج ��اء يف كتاب :طاعة الر�ؤ�ساء وحدودها :درا�سة مقارنة/
م ��ازن ليلو را�ضي وج ��اء يف كتاب :الر�ض ��ا الوظيفي وفن
التعامل مع الر�ؤو�ساء واملر�ؤو�سني /منال �أحمد البارودي.
ويف مث ��ال ثال ��ث ورد يف كت ��اب :درا�سة الر�ض ��ى الوظيفي

يف املكتب ��ات /ف� ��ؤاد فر�س ��وين وورد يف كت ��اب :القي ��ادة
التبادلية والتحويلية والر�ضا الوظيفي :وجهة نظر تربوية
معا�ص ��رة /عثمان حمادين� .إدارة وتقييم نوعية مياه ري
امل�سطح ��ات اخل�ض ��راء واملتنزه ��ات وورد يف كت ��اب �آخر
ب�صيغة �أخ ��رى :املنتزهات الربية بال�ص ��ور والإحداثية/
�إبراهي ��م املحمد .وج ��اء يف عن ��وان الكت ��اب� :أ�سا�سيات
تقان ��ة الألبان /لري ��ا هارون عمر �أحم ��د ويف كتاب �آخر:
تقني ��ة منتجات الألب ��ان /ملحمد عبدالفت ��اح مهيا .وورد
يف كت ��اب :الوجي ��ز يف نظ ��ام العم ��ل ال�سع ��ودي /ل�شواخ
الأحمد ويف كت ��اب :قانون العمل� :ش ��رح للقانون اجلديد
 /...لأحم ��د الزقرد ويف كتاب :قان ��ون ال�شغل وتطبيقاته
م ��ن خالل حاالت واقعي ��ة  /...ليون� ��س غجاتي .وورد يف
عنوان الكت ��اب :ال�سلوك التنظيم ��ي :موا�ضيع معا�صرة/
لف�ؤاد حمودي العطار ..و�آخرون ويف كتاب �آخر :تخطيط
مو�ضوعات خطبة اجلمعة /لعبداهلل املديفر.
م�سمي ��ات جغرافي ��ة واح ��دة مبواقع خمتلفة مث ��ل :كتاب
تراجم علماء طرابل� ��س و�أدباءها وكتاب ع�شرة �أعوام يف
طرابل� ��س ،فطرابل�س يف العن ��وان الأول هي يف لبنان ويف
العن ��وان الثاين املوجودة يف ليبي ��ا .وكذلك ورد يف كتاب:
مدينة جر�ش :من املراك ��ز احل�ضارية القدمية ويف كتاب
ث ��اين :جر�ش :تاريخه ��ا وح�ضارتها ،فجر� ��ش يف العنوان
الأول موجودة يف ال�سعودي ��ة ويف العنوان الثاين املوجودة
يف الأردن .وجند يف عنوان الكتاب :امارة العيينة وتاريخ
�آل معم ��ر /لعبداملح�سن بن حممد بن معمر وكتاب موقع
العيينة الأثري :درا�س ��ة للع�صر احلجري يف �شمال غرب
اململكة العربية ال�سعودية /خلالد فايز الأ�سمري (العيينة
يف الكت ��اب الأول ه ��ي الواقعة �شمال اململك ��ة قرب تبوك
والعيينة يف الكتاب الثاين هي التي يف و�سط اململكة قرب
الدرعي ��ة) .كما جند يف كتاب� :أعم ��ال الأيام الدرا�سية:
القنيط ��رة يف �أفق �سنة  ،2000ويف كتاب ثاين :تاريخ لواء
ح ��وران االجتماع ��ي :ال�سويداء – درع ��ا – القنيطرة –
عجل ��ون  /1981 – 1840فن ��دي �أب ��و فخ ��ر ( القنيطرة
يف العن ��وان الأول مدينة يف املغ ��رب ويف الثاين مدينة يف
�سوريا).
�ألفاظ متع ��ددة ملفهوم واحد مثل كت ��اب :اخلليج العربي
و�آفاق الق ��رن الواحد والع�شرين ،وج ��اء يف الكتاب :دول
اخللي ��ج العربي ��ة واالحت ��اد املن�ش ��ود ،وورد يف الكت ��اب:
ظاهرة اخلدم واملربي ��ات و�أبعادها االجتماعية يف الدول
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اخلليجية ،وجاء يف الكتاب :جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربي ��ة بع ��د  33عام ��ا (وامل�صطلح املق�ص ��ود يف جميع
هذه الكتب ه ��و امل�صطلح اجلغرايف لدول جمل�س التعاون
اخلليج ��ي) .كما جند يف عنوان الكت ��اب :ال�سمنة وزيادة
ال ��وزن ويف كتاب ث ��اين :ال�صحة بني البدان ��ة والنحافة،
ويف مث ��ال �آخ ��ر ورد يف كت ��اب :مر� ��ض االي ��دز ويف كتاب
�آخ ��ر :ال�سي ��دا والأمرا� ��ض املنقول ��ة جن�سي ��ا و�أي�ضا ورد
ب�صيغ ��ة ثالث ��ة مثل :املظاه ��ر ال�سريري ��ة املر�ضية ملر�ض
نق�ص املناعة املكت�سب ��ة يف الكبار .ويف مثال �آخر :كتاب:
الع ��امل الثال ��ث وحتدي ��ات البقاء /جاك لع ��رب وجاء يف
كتاب :جغرافية البل ��دان النامية  /ج .جازي�س ويف كتاب
�آخ ��ر :ال�سيا�سة االجتماعي ��ة يف البل ��دان املتخلفة� /آرثر
ليفج�ست ��ون وامل�صطل ��ح نف�س ��ه عرب عنه بلف ��ظ اجلنوب
كما يف كت ��اب :حوار ال�شمال واجلن ��وب �أ�س�سه ونتائجه/
عبدالق ��ادر �سي ��د �أحم ��د .كم ��ا جن ��د يف كت ��اب� :أعمال
الده ��ان :دهان اجل ��دران والأ�سق ��ف /امل�ؤ�س�س ��ة العامة
للتعلي ��م الفني والتدري ��ب املهني ،ويف كت ��اب :احليطان:
درا�س ��ة فقهية لأح ��كام البناء واالرتف ��اق /برهان الأئمة
ح�س ��ام الدين البخ ��اري؛ حتقي ��ق عبداهلل نذي ��ر �أحمد.
وجن ��د �أي�ض ��ا يف كت ��اب :املن�سوج ��ات والألب�س ��ة العربية
يف العه ��ود الإ�سالمي ��ة الأولى� /صالح �أحم ��د العلي ،ويف
كت ��اب ثاين :معجم املالب�س يف امل�أثور ال�شعبي يف املنطقة
الو�سط ��ى من اململك ��ة العربية ال�سعودي ��ة /حممد نا�صر
عبدالرحم ��ن العبودي ،ويف كت ��اب ثالث :امل ��ر�أة امل�سلمة
بني احلجاب وما ا�ستح ��دث من الثياب /يو�سف عبداهلل
عبدال ��رازق ،ويف كت ��اب راب ��ع� :أخطار �صحي ��ة من بع�ض
م�ستح�ض ��رات التجمي ��ل وامللبو�سات :كي ��ف تتجنب هذه
الأخطار؟! /عبدالبديع حمزة زللي.
�ألفاظ عربية ومعرب ��ة مل�صطلحات واحدة مثل :احلا�سب
الآيل ،الكمبيوتر /ترجمة ر�ؤوف و�صفي .ويف كتاب �آخر:
مب ��ادئ احلا�سب الإلك�ت�روين :الكمبيوتر /حممد حممد
ن ��ور قوت ��ه� ،أحمد حمرو�س حم ��رم .كما جن ��د يف كتاب:
الوجي ��ز يف علم وظائف الأع�ض ��اء الف�سيولوجي /حكمت
فريحات ،ويف كتاب :الف�سيولوجيا :علم وظائف الأع�ضاء
املقارن /حياة ال�سودان �إبراهيم عثمان ،و�أي�ضا يف كتاب:
وظائ ��ف �أع�ض ��اء النب ��ات :ف�سيولوجي ��ا النب ��ات /حممد
ن�ص ��ر الدي ��ن اله�ل�ايل .ت�شابه بع� ��ض العناوي ��ن مل�ؤلفني
خمتلف�ي�ن مثل كتاب :تاريخ الع ��امل الإ�سالمي (لإبراهيم
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�أحمد العدوي وملحمد �إ�سماعي ��ل �إبراهيم) ،ومثل كتاب:
تاريخ الفك ��ر االجتماعي (لت�سع ��ة م�ؤلفني خمتلفني وهم
غري ��ب حممد �سيد �أحمد ،جالل يحيى ،معن خليل عمر،
عبداله ��ادي اجلوهري ،نبي ��ل عبداحلمي ��د عبداجلبار،
�أحم ��د �أنور ،عبدال ��ر�ؤوف ال�ضبع ،متع ��ب مناف جا�سم،
عب ��داهلل حمم ��د عبدالرحم ��ن عبداهلل).يعر� ��ض املقال
ه ��ذه االختالفات الطالع الباحث�ي�ن وامل�ؤلفني والنا�شرين
ه� ��ؤالء ال�صفوة الثقافي ��ة والقدوة العلمية عل ��ى الألفاظ
املت�شابهة يف كتابتها واملختلفة يف معانيها�أو الألفاظ التي
حتم ��ل املعنى ذاته رغم اختالف �صيغها .وذلك ليتحملوا
م�س�ؤوليتهم يف ا�ستخدام الألفاظ املحددة وامل�صطلحات
امل�ضبوطة وقبل ذلك مراعاة �صحتها لغويا.
كم ��ا ال ب ��د للمفهر� ��س يف املكتب ��ات العربية م ��ن تو�ضيح
ه ��ذه االختالف ��ات يف املمار�سات و�ضبطه ��ا ب�شكل علمي
وموج ��ز يف حق ��ل املالحظ ��ات ،و�أن يجته ��د يف توحيدها
وتقنينها عند بن ��اء امللفات اال�ستنادي ��ة لال�ستفادة منها
يف الببليوجرافيات والك�شافات وفهار�س املكتبات لت�سهيل
عملية البح ��ث وا�سرتجاع املعلومة املطلوبة ،ومعرفة كتب
امل�ؤلف الواح ��د دون خلطها مع م�ؤلف �آخر .وكذلك تنبيه
املتخ�ص�ص�ي�ن يف اخلدم ��ة املرجعية عن ��د عملية البحث
واال�سرتج ��اع مل ��ا يطلب منهم م ��ن عناوي ��ن ومو�ضوعات
البحث يف ال�صيغ املختلف ��ة للم�صطلح املطلوب حتى يتم
ح�صر جميع ما �أل ��ف حوله رغم اختالف ال�صيغة و�شكل
الكتابة.

محمد مصطفى

مصط

مصطلحات

مكتبة

الخدمات المكتبية

الخدمات المكتبية
تعريف الخدمات المكتبية

اخلدمات املكتبي ��ة هي جميع الن�شاطات الفنية والإدارية
الت ��ي يقوم بها موظفو املكتبة مل�ساعدة الرواد يف الو�صول
�إل ��ى املعلوم ��ات املطلوبة ب ��كل ي�سر و�سهول ��ة وفاعلية؛ مع
االلتزام مببد�أ اجلودة يف جمال اخلدمات املقدمة.
كما �أنه ��ا امل�ساعدة ال�شخ�صية املقدم ��ة بوا�سطة املكتبي
�أو �أخ�صائ ��ي املعلومات لواح ��د او جمموعة امل�ستفيدين
للح�صول على املعلومات املطلوبة �أو مالحقتها.
دور املكتبي املتخ�ص�ص يف اخلدمة املكتبية:
.1يع ��د �أحد �أه ��م العنا�ص ��ر ال�ضرورية لتق ��دمي اخلدمة
املكتبية املتطورة.

 .2يع ��ول عليه يف خدمة ال ��رواد والربط بني احتياجاتهم
املعلوماتية وم�صادرها املتعددة.
 .3يع ��د حلق ��ة الو�ص ��ل الأ�سا�سي ��ة ب�ي�ن امل�ستفي ��د املهتم
باحل�صول على املعلومات وبني م�صادرها التقليدية وغري
التقليدية التي ميكن ان حتوي هذه املعلومات
�أهم املهام التي يقوم بها �أخ�صائي املكتبات:
 .1امل�ساهم ��ة يف �إر�ش ��اد الطلب ��ة �إلى املعلوم ��ات التي قد
تفيدهم يف �أبحاثهم ودرا�ساتهم
� .2إر�ش ��اد بع� ��ض امل�ستفيدي ��ن لدخ ��ول بع� ��ض املكتب ��ات
ومراك ��ز املعلوم ��ات وا�ستخدامها والت ��ي ميكن ان حتوي
املعلومات املطلوبة.

طلحات
مكتبية
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مصطلحات

مكتبة

نقاط هامة في الخدمات المكتبية

 .1جميع ما يدور يف املكتبة ومراكز املعلومات من خدمات
ت�سعى خلدمة امل�ستفيد وراحته .

مكتبة

 .3امل�ساع ��دة يف ا�ستخ ��دام التقني ��ات احلديث ��ة كتدريب
امل�ستفيدين على طرق ا�ستخدام قواعد املعلومات والبحث
يف الإنرتن ��ت .حديث� � ًا �أ�صبح املفهوم احلدي ��ث للخدمات
يف املكتب ��ات ومراك ��ز املعلوم ��ات متع ��دد وال يتوقف عند
ح ��د تقدمي اخلدمات للرواد؛ بل ميت ��د هذا الدور لي�شمل
ت�سويق تلك اخلدمات ملن ال يت�سطيع احل�ضور ال�شخ�صي
للمكتب ��ة لأي �سب ��ب  ،وهذا ب�سبب �أهمي ��ة احلا�سب الآيل
واالنرتنت يف ت�سويق اخلدمات املكتبية .

 .2حم ��ور الرتكيز يف اخلدم ��ات املكتبية ه ��و « املكتبي «
امل�ؤه ��ل الق ��ادر على تقدمي خدم ��ة مكتبية راقي ��ة  ..هذا
ولي� ��س بال�ض ��رورة �أن تك ��ون اخلدمة قائمة عل ��ى املكتبي
فق ��ط ولكن عنا�صر اخلدمات املكتبي ��ة �أ�صبحت متعددة
ومتنوعة ويكمل بع�ضها البع�ض .
 .3اخلدم ��ات املكتبي ��ة ه ��ي امل ��ر�آة احلقيقي ��ة للمكتبات
ومراكز املعلومات ؛ كما �أنها تعك�س مدى قدرة املكتبة
�أو مراكز املعلومات على حتقيق الفائدة التي يتطلع �إليها
امل�ستفيد من ا�ستخدامه لهذه املكتبة �أو املركز
 .4اخلدم ��ات املكتبية هي الربه ��ان احلقيقي الذي يدل
عل ��ى م ��دى جن ��اح �أو ف�ش ��ل املكتب ��ة يف حتقي ��ق تطلعات
امل�ستفيد .

مكتبية

مصطلحات

مكتبة

مصطلحات

مصطلحات
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خدمات
الخدمات

المكتبية

المكتبية
تعتمد الخدمات المكتبية على اآلتي

أنواع الخدمات المكتبية

 .1كفاءة العاملني الذين يقومون بالعمل يف هذا املجال .

 .1الإر�شاد والتوجيه .
 .2اخلدمات املرجعية ( �سريعة  ،ببليوجرافية  ،بحثية ) .
 .3البث االنتقائي للمعلومات .
 .4الإحاطة اجلارية .
 .5الإعارة .
�أهمية خدمات املعلومات
اخلدم ��ات املكتبية مهم ��ة لتي�سري �سبل الإف ��ادة من حمتويات
املكتبة لكونها :
 .1توفر الوقت واجلهد واملال بالن�سبة للمكتبة وامل�ستفيد .
 .2و�سيلة هامة لتقومي املكتبة .
 .3الواجهة احلقيقية ملحتويات املكتبة .
 .4تتيح مداخل متعددة للبحث يف مقتنيات املكتبة .
 .5خلق �سبل تعاون بني امل�ستفيد واملكتبة .
 .6تتي ��ح وتي�س ��ر ا�ستخدام امل�ص ��ادر اخلارجية م ��ن املكتبات
ومراكز املعلومات التي ال تتوفر يف املكتبة .
� .7إر�شاد امل�ستفيدين الى ف�ضل الطرق املتوفرة للح�صول على
املعلومة .
 .8تدريب امل�ستفيد على طرق البحث عن املعلومات و�أ�ساليبها.
� .9أداة وو�سيلة مهمة لبناء جمموعات متوازنة يف املكتبة .

 .2جمموع ��ة امل�ص ��ادر املتاحة واملتوفرة بكاف ��ة �أ�شكالها
التقليدية وغري التقليدية داخل املكتبة �أو خارجها .
.3وع ��ي امل�ستفي ��د وتفاعل ��ه الإيجاب ��ي خلدم ��ات املكتبة
املقدمة .
خدمات المعلومات

ه ��ي عملية �شامل ��ة ومتكاملة ل ��كل الأن�شط ��ة املختلفة يف
املكتبة والتي بدورها تهدف �إيل توفري املعلومات للرواد .
تقسيمات الخدمات المكتبية

 .1اخلدم ��ات العام ��ة  :وه ��ي مبا�ش ��رة م ��ع ال ��رواد
وامل�ستفيدين .
 .2اخلدم ��ات الفنية  :وهي اخلدمات غري مبا�شرة والتي
ت�شم ��ل عمليات التنظيم وتنمي ��ة املجموعات وغريها من
اخلدم ��ات الداخلية الت ��ي ال تتعلق بجمه ��ور امل�ستفيدين
مبا�شرة .
 .3اخلدم ��ات الإدارية  :وهي اخلدمات �أو العمليات التي
تت ��م للتن�سيق بني اخلدمات العامة واخلدمات الفنية من
�أجل حتقيق ال�سرعة يف الإجناز والأداء الأف�ضل .
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أهداف الخدمات المكتبية

 .1م�ساعدة ال ��رواد وامل�ستفيدين يف الإفادة من امل�صادر
واخلدمات املتوفرة يف املكتبة .
 .2الرد عل ��ى �أ�سئلة امل�ستفيدي ��ن وا�ستف�ساراتهم ب�صورة
�سريعة ودقيقة
 .3امل�ساعدة على ا�ستخ ��دام الأدوات الببليوجرافية التي
ي�صعب على بع�ض الرواد التعامل معها .
 .4ا�ستقب ��ال ال ��رواد و�إك�سابه ��م امله ��ارات الأ�سا�سي ��ة
ال�ستخدام املكتبة .
 .5تدريب امل�ستفيدين على ا�ستخدام املكتبة .
� .6إقامة عالقات جيدة مع امل�ستفدين واملجتمع املحيط .
 .7امل�ساهم ��ة يف بن ��اء جمموع ��ة متوازن ��ة ومتط ��ورة
وامل�ساهمة يف تقييم جمموعات املكتبة .
 .8توفري م�صادر املعلومات املنا�سبة للم�ستفيدين .
� .9سرعة الإحاطة مب�صادر املعلومات املنا�سبة .
ً
�.10إدراك االحتياجات املتغ�ي�رة للم�ستفيدين تبعا لتغري
الظروف واالحتياجات.
 .11مراع ��اة الدق ��ة فيم ��ا يت ��م تقدمي ��ه م ��ن معلوم ��ات
للم�ستفيدين .
 .12م�ساعدة امل�ستفيد على تخطي احلواجز اللغوية .
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محمد بن عبدالرزاق القشعمي

مقاالت

نشأة الصحافة في المملكة
يتطل ��ع الإن�س ��ان بطبعه مل ��ا هو جديد يف احلي ��اة ،فتجده
يتح�س� ��س الأخب ��ار واملعلوم ��ات .فق ��د خل ��ق وخلقت معه
غري ��زة ح ��ب اال�ستط�ل�اع والبح ��ث ع ��ن كل جدي ��د.
وال�صحاف ��ة تق ��وم ب�أك�ب�ر دور يف �إ�شباع ه ��ذه الغريزة..
والإقبال على ال�صحافة قوى مركزها ،فعظم �ش�أنها حتى
قي ��ل عنها �إِنها ال�سلطة الرابع ��ة يف احلياة بعد ال�سلطات
الت�شريعية والق�ضائية والتنفيذية ،و�سماها البع�ض امللكة
غ�ي�ر املتوجة ملالها من �أثر ونفوذ يف جمرى احلياة ،وقال
فيها ال�شاعر �أحمد �شوقي :لكـل زمــان مـ�ضـى �آيــــة
و�آي ��ة هذا الزمان ال�صحف وقيل �إن حجر ر�شيد املعروف

يف م�صر ي�سمى ال�صحيفة احلجرية الأولى �إذ ي�سجل عليه
قدماء امل�صري�ي�ن احلوادث الهامة والأخب ��ار التي تتعلق
بانت�ص ��ارات ملوكه ��م ،واعتربوا هذا احلج ��ر ال�صحيفة
الأولى ل�صحف احلائط .وقد تطورت ال�صحافة مع تطور
احلياة وانت�ش ��ار املخرتعات الع�صري ��ة ،فاخرتعت �آالت
الطباع ��ة احلديثة من �آالت ل�صف احل ��روف ،والت�صوير
وتطورت �أجهزة الإر�سال واال�ستقبال .ولل�صحافة ر�سالة
�سامي ��ة ،فهي تغذي العق ��ول وتثقفها فتق ��دم لها الأخبار
والآراء� ،إذن فال�صحافة �أداة خري ور�شاد �إن هي التزمت
الأمان ��ة والإخال� ��ص وال�ص ��دق والف�ضيل ��ة ،و�أداة �ش ��ر

مقاالت
مقاالت
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وف�ساد� ،إن هي انحرفت عن الأمانة وال�صدق ،وا�ستخفت
بالقي ��م والأخ�ل�اق� .أول جريدة عرف ��ت يف العامل جريدة
(ك�ي�ن بان) بال�صني ع ��ام  911قبل املي�ل�اد �أي قبل نحو
� 2900سنة وقالوا �إنها ت�ص ��در �شهريا .وملا زاد انت�شارها
�أ�صبح ��ت ت�صدر يوميا ،ث ��م �أ�صبحت ت�صدر ثالث مرات
يف اليوم� ..صباح ًا يف ل ��ون �أ�صفر ،وظهر ًا يف لون �أبي�ض،
وم�س ��اء ًا يف لون �أحم ��ر ،وكانت هي ال�صحيف ��ة الر�سمية
حلكوم ��ة ال�ص�ي�ن .ويف �أروب ��ا �ص ��درت جري ��دة (ال�سجل
اليومي للأخبار) �أ�صدرها الإمرباطور (يولي�س قي�صر)
ع ��ام  58قب ��ل امليالد.ويف الق ��رن الثالث ع�ش ��ر امليالدي
ظه ��رت الأخبار املخطوطة يف �إيطاليا و�أملانيا بخط اليد.
�أم ��ا �أول جريدة �صدرت بالطباع ��ة احلديثة فقد �صدرت
يف مدين ��ة البندقية يف �إيطاليا عام 1566م وكانت ت�سمى

مقاالت

مقاالت

مقاالت

مقاالت

29 28

مقاالت

(جازين ��ا) ،و�سجل الق ��رن ال�سابع ع�ش ��ر امليالدي بداية
انط�ل�اق ال�صحاف ��ة يف اجنل�ت�را وفرن�سا و�أملاني ��ا ،ف�أول
�صحيف ��ة �صدرت يف انكل�ت�را جريدة (�أك�سف ��ورد) والتي
�ص ��درت يف نوفم�ب�ر 1622م ثم جري ��دة (دايلي كرانت)
ع ��ام 1702م وه ��ي �أول جريدة يومية ن�ش ��رت الإعالنات
التجاري ��ة ب�أجور .ويف فرن�سا �صدرت جريدة (ال غازيت)
يف � 30أيار عام 1631م.
�أم ��ا �أول �صحيف ��ة �ص ��درت باللغ ��ة العربية فه ��ي جريدة
(التنبيه) �أ�صدرتها ال�سلط ��ات الفرن�سية يف م�صر �أثناء
حملة (نابليون بونابرت) ،وذلك يف � 2أغ�سط�س 1798م،
وكان ي�ش ��رف عليه ��ا (فوريي ��ه) الفرن�س ��ي ،ويحرره ��ا
الكاتب امل�صري (�إ�سماعيل �سعد اخل�شاب) وكانت تقوم
بالدعاي ��ة للقوات الفرن�سية ،وقد �ص ��در منها  116عدد ًا

ث ��م توقفت بع ��د ان�سحاب الق ��وات الفرن�سية من م�صر يف
 9يونيه 1801م .وبع ��د �أن �أ�س�س حممد علي مطبعة بوالق
�سن ��ة 1822م وقي ��ل 1819م ان�ش� ��أ يف  20ت�شري ��ن الث ��اين
1828م جريدة (الوقائع امل�صرية) والتي �أدارها وحررها
رفاعة رافع الطهطاوي بعد عودته من فرن�سا.
�أما �أول عربي �أ�صدر �صحيفة عربية فهو (رزق اهلل ح�سون
احللب ��ي) فق ��د �أ�ص ��در يف ا�ستانبول ع ��ام 1855م املوافق
ل�سنة 1272هـ وا�سمها جريدة (مر�آت الأحوال).
و�أول جري ��دة عربية ت�صدر يف لبنان فهي جريدة (حديقة
الأخب ��ار) �أ�صدره ��ا (خليل اخلوري اللبن ��اين) يف بريوت
ع ��ام 1858م وه ��ي �أول جري ��دة �سيا�سي ��ة ان�شئ ��ت خارج
ال�سلطنة العثمانية.
الصحافة في المملكة

�أما �أول جريدة ان�شئ ��ت يف احلجاز فهي جريدة (حجاز)
�أ�صدرتها احلكومة العثمانية �سنة 1326هـ1908 /م مبكة
املكرم ��ة والتي ا�ستمرت يف ال�ص ��دور �سبع �سنوات ،وكانت
اجلريدة الر�سمي ��ة التي تنطق با�سم الدولة وت�صدر حتت
�إ�شراف رئي�س ديوان والية احلجاز.
�أما اجلري ��دة الثانية والت ��ي كانت تن�شر الأخب ��ار العلمية
والأدبية فهي (�شم�س احلقيقة) وهي تنطق بل�سان احلزب
احلاك ��م الرتكي (جمعي ��ة االحتاد والرتق ��ي) �صدرت يف
�شهر حمرم 1327هـ يناير 1909م.
�أم ��ا يف املدين ��ة املن ��ورة فق ��د �أ�ص ��در ال�شي ��خ (م�أم ��ون
االزجناين) جريدة (املدين ��ة املنورة) ،يف عام 1328هـ/
1909م كم ��ا �أ�ص ��در �إبراهيم خطاب و�أب ��ا بكر داغ�ستاين
جريدة (الرقيب) يف يناير 1909م وهي جريدة خطية.
و�صدرت جريدة �أخرى با�سم (احلجاز) يف 1334/12/9هـ
املواف ��ق ل� �ـ1916/10/7 /م �أ�صدرتها الدول ��ة العثمانية.
ويف ج ��دة �صـ ��درت جريــ ��دة (الإ�صـــ�ل�اح احلجــــازي)�أو
جري ��دة (الإ�ص�ل�اح) �ص ��درت يف 1327/4/26هـ املوافق
ل� �ـ 1909/5/17م� .أ�صدره ��ا راغ ��ب م�صطف ��ى ت ��وكل،
وق ��ال عنه ��ا ال�شي ��خ حممد ن�صي ��ف �إن جري ��دة الإ�صالح
ق ��د �أ�صدرتها �شرك ��ة من �أعيان جدة وجتاره ��ا ،و�أنه كان
م�شرتك ًا بها ،وهي جريدة �سيا�سية �أدبية جتارية .و�إن كان
(فيلي ��ب دي طرازي) يق ��ول يف كتابه (تاري ��خ ال�صحافة

العربي ��ة ،ج  ،)3مرتب� � ًا �أ�سم ��اء ال�صح ��ف الت ��ي �صدرت
باحلجاز يف العهد العثماين ومواعيد ح�سب التايل:
�أو ًال :مكة املكرمة:
 -1حجاز �صحيفة ر�سمية �صدرت عام 1908م.
� -2شم�س احلقيقة من�ش�ؤها حممد توفيق وعبداهلل قا�سم
يف � 16شباط 1909م.
� -3صفاء احلجاز� ،أحمد ر�أفت اال�سكندراين 1909م.
ثاني ًا :املدينة املنورة:
 -1الرقيب من�ش�ؤها �إبراهيم خطاب و�أبو بكر الداغ�ستاين
يف كانون الثاين 1909م.
 -2املدين ��ة املنورة� ،أن�ش�أها حممد م�أمون الأرزجناين يف
 16ت�شرين الثاين عام 1909م.
 -3احلجاز 7 ،ن�شرين الأول 1916م.
ثالث ًا :جدة:
وقد �صدرت بها جريدة واحدة هي (الإ�صالح احلجازي)
�أديب داود هراري � 17آيار 1909م.
ويف عهد الأ�شراف:
وبعد نهاية احلرب العاملي ��ة الأولى وانتهاء العهد الرتكي
�صدرت جريدة (القبل ��ة) ،الر�سمية بتاريخ � 14أغ�سط�س
1916م 1334 /هـ ثم جملة مدر�سة جرول الزراعية عام
1338ه� �ـ وجري ��دة الفالح ع ��ام 1338هـ وبري ��د احلجاز
1343هـ وقت ح�صار جدة.
وكان ��ت جري ��دة (القبل ��ة) ت�ص ��در يف مك ��ة مرت�ي�ن يف
الأ�سبوع االثنني واخلمي�س �صدر عددها الأول يوم االثنني
� 15ش ��وال 1334هـ وقد �أ�شري يف اجلري ��دة �أنها (جريدة
ديني ��ة� ،سيا�سي ��ة ،اجتماعي ��ة ،ت�ص ��در خلدم ��ة الإ�سالم
والع ��رب) ،وكان يكتب بها ف� ��ؤاد اخلطيب ،و�أحمد �شاكر
الكرمي ،وخري الدين الزركلي ،وحممد الطيب ال�سا�سي،
وكان يدي ��ر اجلري ��دة حم ��ب الدي ��ن اخلطي ��ب وح�س�ي�ن
ال�صب ��ان ،وق ��د ا�ستمر �صدوره ��ا ثمان �سن ��وات وخم�سة
�أ�شه ��ر ،وكان ال�شريف ح�سني ي�ش ��رف على حتريرها فال
ت�صدر اجلريدة �إال بعد عر�ضها عليه قبل طبعها.
وجريدة الفالح اال�سبوعية �صدر عددها الأول يف  24ذي
احلج ��ة 1338ه� �ـ املوافق لـ � 8سبتم�ب�ر 1920م ،و�صاحب
االمتي ��از ورئي�س التحرير عم ��ر �شاكر ،وكان قد �أ�صدرها
قبل ذلك يف دم�شق يف � 31أكتوبر 1919م �إال �أن ال�سلطات
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الفرن�سي ��ة ق ��د طاردت ��ه وحكم ��ت عليه باالع ��دام .فجاء
بجريدة �إلى مكة.
جري ��دة بري ��د احلج ��از جري ��دة يومي ��ة ت�ص ��در مرتني
يف اال�سب ��وع� ،صاحبه ��ا ورئي� ��س حتريرها حمم ��د �صالح
ن�صيف� ،ص ��در عددها الأول يوم الأربعاء  29ربيع الثاين
1343ه� �ـ املواف ��ق لـ  26نوفم�ب�ر 1924م وق ��د �صدرت يف
عهد امللك علي بن احل�سني وقت ح�صار امللك عبدالعزيز
جلدة� ،صدر منها  56عدد ًا.
الصحافة في العهد السعودي

بعد دخول امللك عبدالعزيز – رحمه اهلل – مكة املكرمة
ب�أ�سب ��وع �ص ��درت جري ��دة (�أم القرى) ي ��وم اجلمعة 15
جم ��ادى الأولى 1343ه� �ـ املوافق ل� �ـ 12دي�سمرب 1924م،
وهي �أول جريدة واكبت بداية العهد ال�سعودي يف احلجاز،
وال ترج ��ع �أهميته ��ا �إلى �أ�سبقيتها فح�س ��ب ،بل �إلى كونها
كذل ��ك اجلري ��دة الوحيدة الت ��ي ا�ستم ��رت يف ال�صدور،
وال زال ��ت ت�ص ��در �أ�سبوعي� � ًا كما ب ��د�أت ،وكان ��ت تهاجم
جريدة (بريد احلج ��از) التي كانت ت�صدر يف جدة وقت
ح�صارها ،وتن�ش ��ر البيانات والبالغات الر�سمية ،وبع�ض
الأخبار املحلية ،وق ��د ا�ستمرت يف ال�صدور �أثناء احلرب
العاملي ��ة الثانية ومل تتوقف كبقية ال�صح ��ف ل�شح الورق،
و�إمنا �صغ ��ر حجمها ال ��ذي ال يتجاوز الأربع ��ة �صفحات،
وكان يتول ��ى رئا�سة حتريرها يف البداية يو�سف يا�سني ثم
ر�ش ��دي ملح�س يلي ��ه حممد �سعيد عبداملق�ص ��ود ثم ف�ؤاد
�شاكر ثم عبدالقدو�س الأن�صاري ،و�أثناء احلرب العاملية
الثاني ��ة تر�أ�س حتريرها ال�شيخ حمم ��د الطيب ال�سا�سي،
وم ��ن باب الطرافة يذكر الأ�ست ��اذ عبدالكرمي اجلهيمان
�أنه وبع� ��ض الأ�صدقاء كانوا ي�ستظلون بظ ��ل الكعبة �أثناء
احل ��رب فكان م ��ن بينهم ال�شي ��خ حمد اجلا�س ��ر ورئي�س
حترير اجلريدة ..الذي قال للجا�سر ما ر�أيك باجلريدة؟
فقال:
حتكي جناح اللقلق
جـريـدة �صغـيـرة
�صـور وخـرب مـلـفـق
كم قد حوت من
ف ��رد علي ��ه ال�سا�سي بغ�ضب قائ�ل ً�ا� :أتقول ه ��ذا بجريدة
احلكومة ..واهلل وب ��اهلل وتاهلل لو مل �أكن رئي�س حتريرها
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لقلت �صدقت وباحلق نطقت.
بع ��د م ��رور �سب ��ع �سن ��وات عل ��ى �ص ��دور (�أم الق ��رى)
واقت�صاره ��ا عل ��ى ن�ش ��ر الأخب ��ار واملرا�سي ��م و�شيء من
املق ��االت الأدبية ،رف ��ع جمموعة من الأدب ��اء خطاب ًا �إلى
امللك عبدالعزيز لل�سماح لهم ب�إ�صدار جريدة �أهلية تهتم
بن�ش ��ر �إبداعاتهم وت�شجي ��ع ال�شباب .وق ��د وقع اخلطاب
ثماني ��ة �أدباء حتت �إ�ش ��راف ال�شيخ عبدالعزي ��ز الر�شيد
والق ��ادم م ��ن الكوي ��ت وال ��ذي بعث ��ه املل ��ك عبدالعزي ��ز
فيم ��ا بع ��د جلزر ج ��اوة – واملوقعون عل ��ى اخلطاب هم:
عبدالوه ��اب �آ�شي ،و�أحمد �إبراهيم الغزاوي ،وبكر فالح،
وعبداهلل عبدالكرمي اخلطي ��ب ،وحممد عناين ،وحممد
�سرور ال�صبان ،وعبداهلل فدا ،وح�سني ن�صيف.
ومل يك ��ن م ��ن بينهم حمم ��د �صال ��ح ن�صي ��ف ،ومع ذلك
�ص ��درت املوافق ��ة ال�سامية ليك ��ون امتياز ه ��ذه اجلريدة
با�س ��م حممد �صالح ن�صيف ،ولعل وجود املطبعة ال�سلفية
مبكة حتت �إدارته وعمله ال�سابق يف �إ�صدار جريدة (بريد
احلجاز) هو الذي هي�أ له الفر�صة لإ�صدار امتياز جريدة
(�صوت احلجاز) با�سمه ،و�صدر عددها الأول يوم االثنني
1350/11/27هـ املوافق  4ابريل 1932م.
ق ��ال عنه ��ا على ج ��واد الطاهر يف (معج ��م املطبوعات)
«حينم ��ا ُيكت ��ب تاري ��خ الأدب وال�صحافة يف ه ��ذه البالد
ي�ستطي ��ع امل� ��ؤرخ �أن يرب ��ط والدة الأدب احلدي ��ث بظهور
املطبوع ��ات التي �أ�صدرها ال�شيخ حممد �سرور ال�صبان..
و�إذا كان ��ت هي �إيذان ًا بوالدة الأدب احلديث ..ف�إن ظهور
�ص ��وت احلج ��از وا�ستمرارها ل�سنوات طويل ��ة وحتى الآن
م ��ع تغي�ي�ر ا�سمه ��ا هو التعب�ي�ر امل�ستم ��ر عن ن�ش ��وء هذا
الولي ��د ومنائه وانت�شاره ،وقد توالى على رئا�سة حتريرها
عبدالوه ��اب �آ�ش ��ي ،حمم ��د ح�س ��ن فقي ،حمم ��د �سعيد
العام ��ودي .حمم ��د ح�س ��ن كتبي� ،أحم ��د قندي ��ل� ،أحمد
ال�سباع ��ي ،ف� ��ؤاد حمزة ،ح�سني ع ��رب ..توقفت يف �أوائل
احلرب العاملية الثانية ثم عادت �إلى الظهور عام 1365هـ
با�سم (البالد ال�سعودية) ثم (البالد) .وقال د .من�صور
احلازم ��ي « ..لذا فق ��د احتفظت لن ��ا (�أم القرى) ب�شعر
املديح واملنا�سبات كما احتفظت جريدة (�صوت احلجاز)
ب ��الأدب اخلال� ��ص ،وكال االجتاهني �إمنا يكم ��ل بع�ضهما
بع�ض� � ًا» .ق ��ال عنه ��ا �أول رئي� ��س حترير له ��ا عبدالوهاب

�آ�ش ��ي «رابط ��ة �أدبية بيننا نح ��ن �أبناء ه ��ذه البالد» وقال
عنها �صاحب امتيازها حممد �صالح ن�صيف ب�أنها «ل�سان
ح ��ال النه�ضة الأدبية احلجازية» .وتتالى �صدور ال�صحف
واملج�ل�ات ،فف ��ي املدين ��ة املن ��ورة �أ�ص ��در عبدالقدو� ��س
الأن�ص ��اري (جمل ��ة املنه ��ل) يف ذي احلج ��ة م ��ن ع ��ام
1355هـ تلتها جريدة (املدينة املنورة) نهاية �شهر املحرم
1356هـ .وكان ق ��د �صدر مبكة املكرمة جملة (الإ�صالح)
ور�أ� ��س حتريرها ال�شيخ حممد حام ��د فقي رئي�س جماعة
�أن�صار ال�سنة املحمدية مب�صر� ،صدرت يف �شهر �صفر من
ع ��ام 1347هـ ا�ستمرت مدة �سنتني .ث ��م �أ�صدر م�صطفى
اندرقريي جملة (النداء الإ�سالمي) مبكة املكرمة ،جملة
�شهري ��ة باللغت�ي�ن العربية واملاليوية� ،ص ��در عددها الأول
يف ربي ��ع الث ��اين 1356هـ املوافق ل�شه ��ر يونيو 1937م ،مل
تعمر طوي�ل ً�ا .كما �صدرت جملة (احل ��ج) يف �شهر رجب
عام 1366هـ املواف ��ق ل�شهرمايو 1947م ور�أ�س حتريرها
ها�شم يو�سف الزواوي ثم حممد �سعيد العامودي ،حتولت
فيم ��ا بعد �إل ��ى جملة (الت�ضام ��ن الإ�سالم ��ي) ثم عادت
ال�سمها الأول .ويف ج ��دة �صدرت جملة (الغرفة التجارية
وال�صناعي ��ة) يف �شهر ربيع الأول 1367ه� �ـ املوافق ل�شهر
يناي ��ر 1948م كتب افتتاحية العدد الأول عبداهلل عريف،
وكان ير�أ� ��س حتريره ��ا مدير الغرفة حمم ��د را�سم .وهي
�أول جمل ��ة جتارية ت�صدر باململكة .ما �سبق �صدر يف عهد
املل ��ك امل�ؤ�س�س عبدالعزيز ب ��ن عبدالرحمن – رحمه اهلل
– وتبعه �إ�صدارات نذكرها ح�سب تاريخ �صدورها:
 -1جري ��دة ح ��راء ل�صال ��ح حممد جم ��ال� ،صدرت مبكة
املكرم ��ة يف  6جم ��اد الأولى 1376هـ املواف ��ق لـ  8دي�سمرب
1956م.
 -2جريدة الأ�ضواء ملحمد �سعيد باع�شن وعبدالفتاح �أبو
مدين� ،صدرت بجدة ي ��وم الثالثاء  6ذي القعدة 1376هـ
املوافق  4يوني ��ة 1957م �صدر منها  87عدد ًا .فتوقفت يف
 25جمادى الآخرة 1378هـ املوافق لـ  6يناير 1959م.
 -3جري ��دة عرف ��ات ر�أ� ��س حتريره ��ا ح�س ��ن عبداحلي
ق ��زاز� ،ص ��درت بج ��دة يف 1377/6/2ه� �ـ املواف ��ق ل� �ـ
1957/12/23م .وبع ��د �ص ��دور الع ��دد ( )53احتجب ��ت
لت�ص ��در بع ��د �ضمه ��ا م ��ع (الب�ل�اد ال�سعودي ��ة) با�س ��م
(البالد).

 -4جري ��دة الن ��دوة للأ�ست ��اذ �أحمد ال�سباع ��ي �أ�صدرها
مبك ��ة املكرمة يف � 8شعب ��ان 1377هـ املوافق لـ  26فرباير
1958م� .صدر منها  124عدد ًا فان�ضمت مع حراء يف 18
رج ��ب 1378هـ املوافق لـ  28يناير 1959م .لت�صدر با�سم
(ح ��راء والندوة �سابق� � ًا) ،ويف العدد الثاين ت�صدر با�سم
(الندوة).
 -5جريدة (ع ��كاظ) �أ�صدرها �أحم ��د عبدالغفور عطار
بج ��دة بتاري ��خ  3ذي احلج ��ة 1379ه� �ـ املواف ��ق  28مايو
1960م .وقد منح امتيازها على �أن ت�صدر من الطائف.
 -6جريدة الريا�ضة �أ�صدرها مبكة ف�ؤاد عنقاوي وحممد
عب ��داهلل مليب ��اري �صدرت ي ��وم الأح ��د  11ربي ��ع الآخر
1380ه� �ـ املوافق  2اكتوبر 1960م� .صدر منها  112عدد ًا
وا�ستمرت حت ��ى � 3شعبان 1382هـ املوافق لـ  30دي�سمرب
1962م فتوقفت.
 -7جري ��دة اال�سب ��وع التج ��اري� ،أ�صدره ��ا بج ��دة
عبدالعزيز م�ؤمنه ي ��وم ال�سبت 1382/5/28هـ املوافق لـ
1962/10/27م.
 -8وكان ق ��د �أ�ص ��در �أحم ��د عبيد جمل ��ة (الريا�ض) يف
جدة يف �شه ��ر �شعبان 1373ه� �ـ1953 /م وهي �أول جملة
م�ص ��ورة ،وقد �صدرت من م�ؤ�س�س ��ة الطباعة وال�صحافة
والن�ش ��ر� ،صدر منها  12عدد ًا فتوقف ��ت لي�سافر �صاحبها
�إلى م�صر لي�صدر من هناك جملة (�صرخة العرب).
 -9جملة (الإذاع ��ة ال�سعودية) �صدرت بجدة مطلع عام
1375هـ.
 -10جمل ��ة (الرو�ض ��ة) لطاه ��ر الزخم�ش ��ري �أ�صدرها
بج ��دة يف ربي ��ع الأول 1379ه� �ـ وه ��ي �أول جمل ��ة توج ��ه
للأطفال يف اململكة.
 -11جملة قري�ش �أ�صدرها مبكة املكرمة �أحمد ال�سباعي
يف غ ��رة جمادى الأولى 1379هـ وا�ستمرت حتى � 26شوال
1383ه� �ـ املوافق لـ  10مار� ��س 1964م فتوقفت يف �سنتها
اخلام�سة.
 -12جملة (الرائد) وق ��د �أ�صدرها عبدالفتاح �أبو مدين
بجدة يف � 9صفر 1380هـ املوافق لـ � 2أغ�سط�س 1960م.
 -13جملة (الن ��دوة) مبكة �أ�صدرها �صالح حممد جمال
�إل ��ى جان ��ب اجلري ��دة (الن ��دوة) يف �شه ��ر ذي القع ��دة
1381هـ املوافق ل�شهر ابريل 1962م.
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 -14جملة (رابطة العامل الإ�سالمي) �أ�صدرتها الرابطة
يف �شه ��ر ربيع الأول 1383هـ املوافق لـ�شهر يوليو 1963م.
�أم ��ا يف الريا� ��ض فقد �ص ��درت جملة (اليمام ��ة) طبعت
يف م�ص ��ر يف �شهر ذي احلجة 1372ه� �ـ ل�صاحبها حمد
اجلا�س ��ر وبع ��د �سنتني ون�صف حتولت �إل ��ى جريدة تطبع
بالريا� ��ض .كم ��ا �صدرت جري ��دة (الق�صي ��م) بالريا�ض
يف 1379/6/1ه� �ـ 1959/12/1م ،ويف �شهر ذي القعدة
م ��ن الع ��ام نف�سه �ص ��درت جمل ��ة (اجلزي ��رة) لعبداهلل
خمي� ��س .ويف الدم ��ام من املنطقة ال�شرقي ��ة فقد �صدرت
جري ��دة (�أخب ��ار الظهران) ي ��وم الأح ��د الأول من �شهر
جم ��اد الأولى 1374هـ املوافق ل� �ـ  26كانون الأول 1954م
�أ�صدره ��ا عب ��داهلل امللح ��وق وعبدالك ��رمي اجلهيم ��ان،
اعقبه ��ا ب�شهرين �صدور جريدة (الفجر اجلديد) لأحمد
ويو�س ��ف ال�شيخ يعقوب توقفت بعد ثالثة �أعداد ،ثم �صدر
مبدين ��ة اخلرب باملنطقة ال�شرقية جملة (الإ�شعاع) ل�سعد
الب ��واردي وا�ستمرت ملدة �سنت�ي�ن فقد �صدر عددها الأول
يف �شه ��ر حم ��رم 1375ه� �ـ .ثم �ص ��درت جمل ��ة فجريدة
(اخلليج العرب ��ي) بالإح�ساء ثم باخل�ب�ر لعبداهلل �أحمد
ال�شباط �صدرت كمجلة يف  25املحرم 1376هـ ثم جريدة
ع ��ام 1383 – 78هـ� .إ�ضافة ملج�ل�ات ر�سمية ت�صدر من
وزارات �أو م�ؤ�س�س ��ات وهي :جملة (حماة الأمن) ،وجملة
(�أخبار البرتول واملع ��ادن) ،وجملة (ندوة املوا�صالت)،
وجملة (املالية واالقت�ص ��اد) ،وجملة (جتارة الريا�ض)،
وجمل ��ة (اجلي� ��ش العربي ال�سع ��ودي) ،وجمل ��ة (الإدارة
العام ��ة) ،بالريا�ض.ويف منت�صف عام 1383هـ1963 /م
�ص ��در نظام امل�ؤ�س�سات ال�صحفية والذي ينهي فيه ع�صر
م ��ا ي�سمى ب�صحافة الأفراد ،فتوق ��ف الكثري منها وبقيت
ال�صح ��ف الرئي�سي ��ة بع ��د �أن رفع ��ت �أ�سم ��اء امل�ؤ�س�س�ي�ن
لوزارة الإعالم ف�صدرت موافقات على ت�أ�سي�س (م�ؤ�س�سة
اليمام ��ة لل�صحاف ��ة والن�ش ��ر) و(م�ؤ�س�س ��ة اجلزي ��رة
لل�صحافة والن�شر) بالريا�ض ،و(م�ؤ�س�سة اليوم لل�صحافة
والن�شر) بالدمام ،و(م�ؤ�س�سة عكاظ لل�صحافة والن�شر)
و(م�ؤ�س�سة البالد لل�صحافة والن�شر) ،و(م�ؤ�س�سة املدينة
لل�صحاف ��ة والن�ش ��ر) بج ��دة ،و(م�ؤ�س�س ��ة مك ��ة للطباعة
والن�شر) يف مكة املكرمة.
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مكتبة الملك فهد الوطنية

عدد جديد من مجلة

�ص ��در م�ؤخر ًا العدد الثاين من املجلد الرابع والع�شرين (رجب
– ذي احلج ��ة 1439هـ�/أبريل �-سبتمرب 2018م) من جملة
مكتب ��ة امللك فه ��د الوطنية ،وه ��ي جملة علمي ��ة حمكمة تهتم
بق�ضاي ��ا الكتب واملكتب ��ات والببليوجرافيا ،وتقني ��ة املعلومات
والتوثي ��ق العلمي� ،إلى جان ��ب عنايتها مب�ص ��ادر تاريخ اململكة
العربي ��ة ال�سعودية ،وق ��د ت�ضمن العدد اجلدي ��د جمموعة من
الدرا�س ��ات العلمية ،والببليوجرافيات املو�ضوعية ،واملراجعات
النقدي ��ة ،من خالل احلق ��ول الثابتة للمجلة ،منه ��ا :ال�سيا�سة
العام ��ة حلف ��ظ الوثائ ��ق واملحفوظ ��ات يف اململك ��ة العربي ��ة
ال�سعودي ��ة :درا�س ��ة حتليلي ��ة نقدية لع�ص ��ام �أحم ��د عي�سوي،
واحلو�سبة ال�سحابية وا�ستثمارها امل�ستقبلي يف املكتبات العامة
ال�سعودي ��ة :ر�ؤية ا�ست�شرافية ل�سعد بن �سعيد الزهري ،ومعرفة
البيانات املرتابطة واملكتبات :الق�صة حتى الآن ترجمة :حممد
عو� ��ض حممد ،والعوامل امل�ؤثرة يف م�شاركة املعرفة ودورها يف
حتقيق الر�ضا الوظيفي يف بيئة مراكز م�صادر التعلم مبحافظة
جدة ملحمد �أمني مرغالين ،وحممد �أحمد املزيني ،وال�شبكات
االجتماعي ��ة و�أثرها عل ��ى تعزيز الأمن الفك ��ري لدى طالبات
جامع ��ة الأمرية نورة لنورة بنت نا�ص ��ر الهزاين ،والعالقة بني
تطبي ��ق �إدارة املعرفة و�أثرها على حتقيق �ضمان جودة التعليم
الع ��ايل :درا�سة تطبيقية يف جامعة جن ��ران ال�سعودية» له�شام
م�صطف ��ى كم ��ال ،وال�ضب ��ط الببليوج ��رايف للإنت ��اج الفكري
ال�صادر دولي ًا عن املدينة املنورة» ليحيى بكلي ،ودور م�ؤ�س�سات
التعلي ��م العايل يف تعزي ��ز �أمن املعلوم ��ات يف املجتمع جلربيل
ح�س ��ن العري�ش ��ي  ،و�سلم ��ى عبدالرحم ��ن الدو�س ��ري ،و�إدارة
اجل ��ودة ال�شاملة يف املكتبات اجلامعي ��ة :مبادئها ،متطلباتها،
خطواته ��ا وم�شكالتها لربحي م�صطفى العليان  ،و�أ�ضواء على
كتب حديثة لأمني �سليمان �سيدو.
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صديق الكتاب أحمد كالس  ..وداع ًا

منذ تأس���يس مكتبة الملك فهد الوطنية وال���وراق احمد كالس من المصادر الهامة في تزويدها
بآالف الكتب والمخطوطات بيعا واهداء  ،وكان يحرص كلما وقع بين يديه صيد ثمين من الكتب
والمخطوطات على تقديمه للمكتبة  ،لم يكن رحمه الله متطلبا او مس���اوما بل كان همه األكبر
أن يك���ون األس���بق ((من بين كل المش���تغلين بالكتاب)) للمكتبة  ،لم يغ���ب عن المكتبة قط حتى
بعدما اثقله المرض  ،كان يأتي اليها وقد ران على وجهه الش���حوب وأثقل ممش���اه المرض وهو
الرج���ل الذي كان يرى ماش���يا بخفة ورش���اقة رغم تق���دم العمر به  ،وعلى الرغم م���ن عدم امتالكه
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لس���يارة تقل���ه فقد كان يصل الى المكتبة عبر كل الوس���ائل الممكن���ة  ..لذلك حق له ان نتذكره
ولو بشيء قليل ال يساوي قدر الجميل الذي أفاض به على مكتبة الملك فهد الوطنية شكرا
ل���ه وعرفان���ا  ،لعل الل���ه يجعل كل ما قدمته يداه للمكتبات في موازين حس���ناته  ..وليس هناك
أفضل ممن عرفوه عن قرب ليتحدثوا عنه.

الس

أحم���د كالس (صياد المخطوطات
و الكتب النادرة)

كتب عنه الدكتور أمين سيدو وهو الشاهد على
كثير من حياة كالس خصوصا ماله عالقة بالكتب
مق���اال تحت عنوان صديق الكت���اب أحمد كالس ..
وداع ًا قائال :

ال ��وراق (�أحمد عي�سى كال�س م ��ن وادي قنبور) كما كان
يخت ��م ا�سمه على الكتب الت ��ي يعر�ضها للبي ��ع �أو يبيعها،
تعرفت عليه عن طريق امل�شرف على مرحلة ت�شغيل مكتبة
املل ��ك فهد (عام 1407هـ) ،و�أمينه ��ا املكلف حتى ال�شهر
(ال�ساد� ��س من ع ��ام 1416ه� �ـ) الأ�ستاذ الدكت ��ور يحيى
حمم ��ود ابن جني ��د الذي عم ��ل على حتويله ��ا �إلى مكتبة
وطنية حتفظ الإنتاج الفكري ال�سعودي بكافة �أ�شكاله من
الت�شت ��ت وال�ضياع ،وتنظيمه والإع�ل�ام عنه وفق القواعد
العلمية املقننة واملتعارف عليه من لدن �أهل االخت�صا�ص.
كن ��ا ن ��زور �أحمد كال�س (رحم ��ه اهلل) يف بيت ��ه ال�شعبي
بح ��ي غبرية يف ال�صباح وال نخرج �إال بعد الع�صر �أحيان ًا،

يعر�ض علينا حمتويات �صناديقه النحا�سية املليئة بنفائ�س
الكتب القدمية ذات الطبعات النادرة� ،إلى جانب كراتني
بداخلها كتب كثرية �أخرى و�شيئ ًا من الر�سائل اجلامعية،
ويق ��وم الدكت ��ور يحي ��ى باختيار م ��ا ينا�س ��ب املكتبة من
الكت ��ب ح�سب احتياجه ��ا ،و�أ�ساع ��ده يف ذل ��ك اجتهاد ًا،
وكان مقيا�سن ��ا يف عملي ��ة االختي ��ار ه ��و :اقتن ��اء الكتب
ال�سعودي ��ة ،والكتب الن ��ادرة ،او ذات الطبعات القدمية،
واملو�سوع ��ات ،والكت ��ب املرجعي ��ة وامل�صدري ��ة والعلمي ��ة
العامة.و�إذا ما �أرهقن ��ا و�أ�صابنا امللل من عملية االختيار
� ّأجلن ��ا �إكمال ما بد�أناه �إلى اليوم التايل ،ونتفاج�أ ب�أنه قد
جه� � ّز لنا الغذاء دون عل ��م (�أبي حيدر) في�ص� � ّر على �أال
نخ ��رج من بيت ��ه دون �أن نتغذى ،فق ��د كان الرجل كرمي ًا
بطبع ��ه ،مثلما كان حليم ًا يف خلقه ،ون�صلي الع�صر �سو ّي ًا
ثم ن�ست� ��أذن باخلروج م�سرورين ك�أننا ظفرنا بكنز ثمني،
فلم نرتك كتاب ًا مميز ًا �إال واخرتناه ،ونتبادل احلديث يف
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طريق العودة ب�أن هذه الكتب املختارة �ستنمي جمموعات
املكتبة ،ويقول الدكتور يحيى :مل يعد لديه �شيء �إال بع�ض ًا
م ��ن الكت ��ب الت ��ي ال حاجة لنا به ��ا� ،سنبح ��ث عن غريه،
وطرح وقتها ا�سم الأ�ستاذ حممد احلمدان.
ومل مت� ��ض �أيام معدودة �إال ونتفاج�أ بات�صال من �صديقنا
و�صدي ��ق الكتاب �أحم ��د كال�س قائ ًال ب�صوت ��ه اجلهوري:
ل ��دي جمموعة جدي ��دة من الكت ��ب تعجبك كث�ي�را يا �أبا
حي ��در ،فال يرتدد �أب ��و حيدر باال�ستجاب ��ة لطلبه ونذهب
�إلي ��ه ثاني ًة فنجد �أكوام ًا من الكتب تنتظرنا ،ونختار منها
جمموع ��ات طيبة ح�سب حاج ��ة املكتبة ..وهك ��ذا دوليك
مرات عديدة .و�أذكر ذات مرة �أثناء اختيار الكتب عنده،
�إذ يعر� ��ض �أ�سم ��اء بع�ض الكت ��اب و�أ�سعاره ��ا ،وقد و�ضع
�أمام كتاب مه ��م جد ًا �سعر ًا زهيد ًا بـ ( )30ثالثني ريا ًال،
و�أم ��ام كتاب �آخر م ��ن احلجم الكبري عل ��ى �شكل جملد،
�سع ��ر ًا مبالغ ًا فيه بـ ( )800ثمان مئة ريال ،فع ّلق الدكتور
يحي ��ى عليهم ��ا بقوله :كيف ت�ض ��ع �أمام كتاب ن ��ادر جد ًا
مبلغ� � ًا زهيد ًا ( )30ثالثني ريا ًال وكت ��اب �آخر عادي جد ًا
( )800ثم ��ان مئ ��ة ريال  ،قال :ما ه ��و تقديرك لهما ،ر َّد

علي ��ه الدكتور يحيى :الكتاب ال ��ذي و�ضعت ( )30ثالثني
ري ��ا ًال �أقدره بـ ( )1300ب�ألف وث�ل�اث مئة ريال لأنه مهم
ون ��ادر� ،أم ��ا الكتاب الآخر ف�أقدره ب� �ـ ( )80ثمانني ريا ًال،
بعدها ت ��رك للدكتور يحيى ليقدر �أ�سعار الكتب ،فقد وثق
يف �أمانت ��ه وتقدي ��ره ،وقال لن �أ�ض َع �سع ��ر ًا �أمام �أي كتاب
بع ��د الآن �أعر�ض ��ه على �أبي حي ��در .كان الرج ��ل عا�شق ًا
للكتاب رغ ��م �أن جتارة الكتب كانت مهنته ومل يعكر املال
�صف ��و عالقة احلب املتينة بينه وب�ي�ن الكتاب ،فقد �أ�سهم
�إ�سهاما طيب ًا يف بناء جمموعات مكتبة امللك فهد الوطنية
ب�أمن ��اط عديدة من اوعية املعلومات ،وكان م�صدر ًا مهم ًا
م ��ن م�ص ��ادر اقتناء الكت ��ب القدمية واجلدي ��دة ،وكانت
خامت ُة تعاون ��ه مع املكتبة �أن �أهدى ( )5000خم�سة �آالف
كتاب جملد دون مقابل ،فرتك بذلك �أثر ًا طيب ًا� ،أرجو من
اهلل �سبحان ��ه وتعالى �أن يجعل ذل ��ك يف ميزان ح�سناته،
رح ��م اهلل �صديق الكت ��اب املخل�ص ال�شي ��خ �أحمد عي�سى
كال�س و�أ�سكنه ف�سيح جناته.

كت���ب عن���ه أيض���ا الدكت���ور .محم���د ب���ن عب���د الله
المش���وح مقاال في صحيف���ة الجزيرة تحت عنوان
أحمد كالس يغلق كتبه..قائال :

عاما �أ�سمع وه ��ذا اال�سم كث ًريا،
من ��ذ �أكرث من ع�شري ��ن ً
هو (�أحم ��د كَلاَّ � ��س) .ك ُّل َمن التقيته م ��ن ال ُكتبيني ومن
الوراق�ي�ن يري ��د هذا اال�س � َ�م ،و�إنّ لديه العدي ��د من كنوز
الكت ��ب ونوادره ��ا ونفائ�سه ��ا .وكن ��تُ �أت�شوق كث�ي ً�را �إلى
مالقاته وجمال�ست ��ه وحمادثته بيدَ �أنَّ الظروف ْمل ت�سمح
خالل تلك املدة الطويلة .والتقيتُ بع�شرات الكتبيني لكنه
خالل تلك الف�ت�رة توارى عن الأنظ ��ار و� َ
أخذ ينكفئ على
لظروف متعاقب ٍة م ��ن ال َعوز والفقر
َنفْ�س ��ه يف بيت ��ه نتيج ًة
ٍ
واحلاجة .كان رج ًال ينظر �إلى الكتب من عينني:
الأول ��ى� :أ َّن ��ه ق ��دَ ٌر ،والثاني ��ة� :أنه ��ا ع�شق وح ��ب؛ لذا مل
ي�ستطع (�أحم ��د كلاَّ �س) هذا الكتبي ال ��وراق ا َّل ِذي عا�ش
عاما بني الكتب والقرطا�سْ .مل ي�ستطع
�أكرث من خم�سني ً
خ�ل�ال تلك الفرتة الطويلة �أنْ ين�صرف عنها �أو �أنْ ينفك
منه ��ا ،ودارت ال�سنون وتعاقبت الأيام والأعوام ُث َّم ها هو
(�أحم ��د كلاَّ � ��س) تنطفئ �شمعت ��ه ،ويتوارى ع ��ن الأنظار
بيت ُمتَوا ٍر ولكنها
لزمن حمدود �أو يف ٍ
لي�س لفرت ٍة قليلة �أو ٍ
لاَّ
حلظ ��ة الف ��راق الكربى .رح ��ل (�أحمد ك � ��س) يف هذا
اليوم اجلمع ��ة ال َّثا ِلث والع�شرين من جم ��ادى الأولى من
ألف و�أربعمائة وت�سع ��ة وثالثني للهجرة ،التا�سع من
ع ��ام � ٍ
فرباير من عام �ألفني وثمانية ع�شر ميالدي.
عام ��ا ق�ضاها حم ًّب ��ا وعا�ش ًقا
لأك�ث�ر م ��ن ٍ
ثالث وثمان�ي�ن ً
قدم م ��ن اليم ��ن �شا ًّب ��ا ياف ًعاُ ،ث � َّ�م التحق
للكت ��ب ،حي ��ث َ
وطلب ال ِعل ��م ودر�س على كث ٍري من
بالعديد م ��ن املجال�س َ
الق ��راء وامل�شاي ��خ ،حت ��ى رماه الق ��در و�أ�صبح �أح ��د �أبرز
ا�سم
الكتبي�ي�ن ا َّل ِذينَ يحب ��ون ِ
الكت ��اب ويتداولونه .ب ��ر َز ُ
(�أحم ��د كلاَّ �س) يف ح ��راج ابن قا�سم املع ��روف ،وكانت
ترد �إلى احل ��راج العديد من املكتبات اخلا�صة للمتوفني،
�أو ممِ َّ ��ن تعوزه ��م الدنيا لبي ��ع مكتباته ��م ،وكان (�أحمد
كلاَّ � ��س) �أحد �أولئك ال�شخ�صيات الك�ب�رى ا َّل ِذينَ يتلقون
الكت ��اب
الكت ��اب واملكتب ��ات بال�ش ��راء ُث � َّ�م البي ��ع ملحب ��ي ِ
ِ
ُ
وع�شاق ��ه ..يع ��رف الكتب م ��ن نظرتها وه ��و متم ِّر�س يف
عناوي ��ن الكتب والعلوم والفنون ،و�إذا �س�ألته عن كتاب مل
َ
إخبارك هل ه ��و موجو ٌد لديه �أم
ي�ت�ردد حلظ ًة واحدة يف �

َ
يحيطك باملكان
ال؟ ب ��ل �إ َّنه يزي ��د على �أنْ من املمك ��ن �أنْ
واملكتب ��ة �أو ال�شخ� ��ص ا َّل � ِ�ذي يقتني هذا العن ��وان وذلكم
الكت ��اب�( .أحمد كلاَّ �س) رحمه ُ
اهلل ا�س� � ٌم فار ٌق يف عامل
ِ
َّ
الكت ��ب ،و�إذا كان (حني�شل) ذل ��ك اال�سم ال ِذي كان �أحد
عاما،
عاما و�ستني ً
واجهات الريا�ض قبل �أكرث من �سبعني ً
أحب
ف� ��إنَّ (�أحمد كَلاَّ �س) ي�أتي �شخ�صي� � ًة �أخرى ثانيةَّ � ..
واحد؛ لأ َّن ��ه ِكتاب .و(�أحمد
ل�سبب ٍ
الكت ��اب ال ل�شيء �إمنا ٍ
ِ
كَلاَّ � ��س) َملن ال يعرفه تربع مبكتبت ��ه اخلا�صة وجزءٍ منها
كب�ي�ر �إلى مكتب ٍة كربى يف اليمنُ ،ث َّم ترب َع بجزءٍ �آخر �إلى
مكتبة امللك فهد الوطني ��ةُ ،ث َّم ان�صرف يف بيته وقد �آملته
ال�سنون والأيام وانكف�أ عل ��ى َنفْ�سه ،وعا�ش �أيامه و�شهوره
ومر�ض وحاج ٍة�( .أحمد كَلاَّ �س)
فقر
ٍ
و�سنينه الأخرية يف ٍ
ّ
دوما معه الظرف
رحم ��ه اهلل �شخ�صي ٌة لطيفة ،ي�صح ��ب ً
َ
والنكتة ،وهو ال يرتدد يف التعليق َ
ممازحتك �سوا ًء
عليك �أو
موقف� ،أو عند عنوان كتاب� ،أو عند نكتة علمية ..ال
عن ��د ٍ
يمُ ْ ِك ��ن �أنْ يح � َ
�ادث �أحدً ا � اَّإل وابت�سام ًة ك�ب�رى يفر�شها َملن
ه ��و �أمامه ُث � َّ�م ُيع ِّقب ذلك بحدي � ٍ�ث و ّدي لطيف .مل �أي�أ�س
ط ��وال تل ��ك الف�ت�رة الطويل ��ة ا َّل ِتي ت ��وارى فيه ��ا (�أحمد
كَلاَّ � ��س) رحمه اهلل عن الأنظ ��ار و�أ�صبح خمبو ًءا يف بيته
ال ي�أتيه وال َي ِر ُد عليه �أحد ،فطلبتُ من �أخي و�صديقي الأخ
مرات عديدة
(عبداحلميد ال�سلمان) ا َّل ِذي �أحلحتُ عليه ٍ
لنجل�س مع (�أحمد كَلاَّ �س) ،ون�ستمع
ي�ضرب لنا موعدً ا
�أنْ
َ
َ
�إليه ،ون�ستمع منه كذلك �إلى بع�ض ق�صته ا َّل ِتي حتتاج �إلى
ي�سر
ٍ
تدوين وكتابة ،ولكنَّ ذلك مل يتي�سر بكل �سهول ٍة حتى َّ
اهلل َع� � َّز َو َج َّل ذلك اللقاء اجلميل ا َّل � ِ�ذي جمعني به ،و�إنْ
كان لق ��ا ًء غري ًب ��ا عجي ًب ��ا؛ لأ َّنه كان يف هيئت ��ه ويف موقعه
ويف مكان ��ه غريب ًا بكل التفا�صيل ..متعنتُ يف ذلك الوجه
بيت
ا َّل � ِ�ذي ُملئ ح ًّب ��ا وع�ش ًقا للكت ��اب و�إذا به جال� � ٌ�س يف ٍ
كر�سي يف زاوية
متوا�ضع هزي ��ل ،وقد جل�س عل ��ى
�شعب � ٍّ�ي
ٍّ
ٍ
�شارع �ضي ��ق ،ميازح �أح ��د جريانه الكبار
ب ��اب بيت ��ه على ٍ
يف ال�س ��ن وهما ينظ ��ران �إلى بع� ��ض ،وك�أنهم ��ا يحادثان
عيونهم ��ا �أينا ي�سبق الآخر ليتوارى عن هذا ال�شارع ا َّل ِذي
جال�س على
�وم .جئتُ �إليه وه ��و ٌ
يقع ��دان فيه ع�صر كل ي � ٍ
كر�س � ٍّ�ي يف ذلك ال�شارع ال�ضي ��ق الهزيل و�س�ألته ،وبادلني
أنت؟! �أين
تل ��ك املزحات ا َّل ِت ��ي ال ينفك عنها �أبدً ا�« :أي ��ن � َ
�أن � َ�ت يا امل�ش ��وح؟! من زمان و�أنا �أري � َ
أنت م�شغو ٌل
�دكْ � ،أم � َ
بغ�ي�ري» ،و� َ
أخذ ُيط ِل ��ق بع�ض العب ��ارات اللطيفة املازحة،
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ومع ��ي الأخ ال�صديق (عبداحلميد ال�سلم ��ان) ا َّل ِذي كان
�سب ��ب اعداد هذا اللقاء وتلك الزي ��ارة اجلميلة .وجل�سنا
يف ال�شارع نتح ��ادث ونت�سامر ،و�أخذتُ �إليه بع�ض الكتب،
و�أهديت ��ه بع�ض الأ�شياء ا َّل ِتي رغبتُ �أنْ تكون َ
حبل و ٍّد بيني
وبين ��ه .طلبتُ منه �أخ�ي ً�را �أنْ يحدثني ع ��ن م�سريته و�إذا
بالزهامي ��ر ق ��د حا�صره من كل جهة ،و ْمل يب ��قَ � اَّإل القليل
ليق�ض ��ي على تلك الذاكرة العلمية العتيدة ا َّل ِتي طاملا كان
الكت ��اب وتفا�صيله
يق ��ارع بها �أقران ��ه وزمالءه يف معرفة ِ
نخرت يف
وعناوي ��ن الكتب ،لك ��نَّ حال ��ة الزهامير ا َّل ِت ��ي ْ
ذاكرت ��ه �أَ َب � ْ�ت علي ��ه �أنْ ُي َّتم علين ��ا ذلك احلدي ��ث ،لكنه
ا�ستدرك قائلاً ب�أنه �س ��وف يزودين ببع�ض اللقاءات ا َّل ِتي
�أُجريت معه يف بع�ض ال�صحف وبع�ض الأوراق ا َّل ِتي د َّونها
وكتبه ��ا عن حياته .كانت حيا ًة مليئة ب�شيءٍ جميل �أع�شقه
الكتاب يع�شقه ويحبه � ،اَّأل
أحب ِ
�أنا ل�شخ�صي وجميع َم ��ن � َّ
الكتاب ،والأن�س
الكتاب ،ومالطفة ِ
الكتاب ،ومعا�شرة ِ
وهو ِ
الكتاب ،فما �أجملها من حيا ٍة عا�شها (�أحمد كَلاَّ �س)
مع ِ
الكتاب�( .أحم ��د كَلاَّ �س) رحمه اهلل
مع حبيب ��ه وع�شيقه ِ
ارتب ��ط ا�سمه بعديد من الوراق�ي�ن والكتبيني ا َّل ِذينَ كانوا
يت�صدرون جمال�س الريا�ض العلمية ،كال�شيخ عبد الكرمي
اخل�ض�ي�ر ،وحممد الق�شعمي ،وغريه ��م من ال�شخ�صيات
العدي ��دة ال �أ�ستطي ��ع �أنْ �أ َّمل ب�أط ��راف �أ�سمائه ��ا يف هذه
العجال ��ة ،لكنني �أعرف يقي ًنا �أنَّ ا�سم (�أحمد كَلاَّ �س) ْمل
يك ��ن غائ ًبا على ِّ
عنوان يف
الكتاب وبحث عن ٍ
أحب ِ
كل َمن � َّ
كتاب ،ليج ��دَ (�أحمد كَلاَّ �س) يف �ص ��دارة امل�شهد العلمي
والثق ��ايف للكت ��ب يناق�شها ويالطفه ��ا�( .أحم ��د كَلاَّ �س)
� ً
أي�ض ��ا رحمه اهلل كانت له مواقف جميلة ،من �ضمنها :ما
�أورده يف حماورت ��ه ا َّل ِتي �ألقاها يف ن ��ادي الريا�ض الأدبي
الكتاب ومع
قب ��ل �سنوات ،متحد ًثا عن بع� ��ض ذكرياته يف ِ
�أه ��ل الكت ��ب ،وكان يقدِّ م تلك الأم�سي ��ة الزميل ال�صديق
الكتبي حممد الق�شعمي حفظه اهلل ،والذي َي ْع ِرف الكثري
م ��ن تفا�صيل �صديقه (�أحمد كَلاَّ �س) .بق ��ي �أنْ �أقول� :إنَّ
تق�صرين ��ا نحو هذا ال�شخ�ص وه ��ذا ال َّرجل املميز رحمه
اهلل� ،أرج ��و َ
اهلل �سبحان ��ه وتعال ��ى �أنْ يعف ��و عنا عن ذلك
حلظات
التق�صري ،لقد ن�سيناه كث ًريا و ْمل نتن َّبه �إليه � اَّإل يف
ٍ
حا�سم� � ٍة حرج ��ة من حياته لك ��نَّ كل ذلك مبعث ��ه �أنَّ اهلل
ُ�س ْب َحا َن� � ُه َو َت َعا َل ��ى لطي � ٌ�ف بعباده ،وهو �أرح ��م الراحمني،
وعف ��وه َج � َّ�ل َو َعلاَ
َ
�شمل النا� ��س كلهم .و(�أحم ��د كَلاَّ �س)
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رحم ��ه اهلل عا�ش حياته مع �أهل ال ِعل ��م وكتبهم و�أوراقهم
ب ��ل وقراطي�سهم ،وكن ��تُ �أمتنى � ً
أي�ضا �أنْ يكت � َ�ب هو �شي ًئا
م ��ن �سريته ،و�إذا ب�أخي و�صديقي الأ�ستاذ الكرمي م�سعود
امل�س ��ردي يفاجئني ب�أنه قد �أع َّد كتا ًبا حافلاً
مف�صلاً عن
َّ
حياة (�أحم ��د كَلاَّ �س) ،و�أخربين بذلك من ��ذ عدة �أ�شهر
عندما قم ��تُ بزيارة (�أحمد كَلاَّ � ��س) ف�شكرين على تلك
يكتب
الزي ��ارة ،وقلتُ له� :أمتن ��ى �أنَّ (�أحمد كلاَّ � ��س) �أنْ َ
�شي ًئ ��ا م ��ن �سريته ،فب ��ادرين ب�أن ��ه زار (�أحم ��د كلاَّ �س)
ع ��دة مرات ،وكتب �شي ًئ ��ا من بع�ض تفا�صي ��ل حياته ا َّل ِتي
ح ��اول �أنْ يلتقطها قب ��ل �أنْ يق�ضي عليه ذلك الل�ص ا َّل ِذي
خطف �شي ًئ ��ا من ذاكرته وهو الزهامي ��ر .ف�أك ِّرر دعواتي
له ��ذه ال�شخ�صي ��ة املُم َّي ��زة ،رح � َ�م ُ
اهلل ال�صدي ��قَ ال ُكتبي
�شي ��خ الو َّراقني وال ُكتب ِّيني (�أحمد كلاَّ �س) ،و�أ�سكنه ف�سيح
جنات ��ه ،و�أله � َ�م �أهله وذوي ��ه ال�صرب وال�سل ��وان ،وجمعنا
و�إي ��اه يف دار وم�ستق ِّر رحمته� ،إ َّنه و ُّ
يل ذلك والقادر عليه،
حممد.
و�ص َّلى اهلل و�س َّلم على نبينا
ٍ
ام���ا األس���تاذ عبدالعزيز الس���ويد فق���د كتب عنه
في جريدة الحياة بكثير من األس���ى على واقعه
الذي كان يشكو منه قائال

رج ��ل «وراق» له عالقة عميقة بالكتب وال تُذكر له �صورة
معه ��ا! �أحم ��د عي�سى كال�س �شيخ ميني م ��ن القاطنني يف
ال�سعودي ��ة من ��ذ خم�س ��ة عق ��ود ،ل ��ه �إ�سهام ��ات مهمة يف
�إث ��راء مكتبة امللك فه ��د الوطنية بالكت ��ب واملخطوطات،
وم ��ع �ضع ��ف �أحوال ��ه االقت�صادي ��ة حي ��ث عم ��ل بائع ًا يف
ح ��راج اب ��ن قا�س ��م ،ق ��ام �أحمد كال� ��س ب�إه ��داء خم�سة
�آالف كت ��اب وخمطوطة ملكتبة امللك فه ��د عند ت�أ�سي�سها.
الآن ي�شك ��و ه ��ذا الرجل الكب�ي�ر �سن ًا و«عم�ل ً�ا» ي�شكو من
املر� ��ض واحلاجة ،وفوق ذاك �إ�شكاالت يف جتديد �إقامته
بال�سعودي ��ة نتيجة وفاة كفيل ��ه  -يرحمه اهلل ،كيف يغيب
ع ��ن �إدارة مكتبة امللك فهد الوطنية الوقوف معه يف حالة
عج ��زه وهو قد وق ��ف معه ��ا يف خطواتها الأول ��ى ..ل�ست
�أدرى! لكن �أملي باهلل تعالى ثم مبن يق ّدر حق �إكرام �شيخ
م�س ��ن بتاريخ نا�صع مثل «كال�س» خدم الوطن ،ليقيله من
عرثت ��ه ويكرمه مبا ي�ستح ��ق .هناك الكث�ي�ر الذين كتبوا
عن ��ه ملجرد انه ��م اقرتبوا منه وعرفوا فح ��وى ر�سالته يف
احلياة .

جديد المكتبة من الكتب النادرة

ال ش���ك ف���ي أن الكت���اب القديم هو تأريخ ح���ي للحقبة التي صدر فيها ل���ذا وكعادتها مكتبة
المل���ك فه���د الوطني���ة في الح���رص على اقتن���اء كل ما هو نفي���س ونادر من أمه���ات الكتب
وبتوجيها مباش���رة من س���عادة األمين بضرورة الحرص على اقتناء نوادر الكتب القديمة فقد
وفق���ت المكتبة في الحصول على بعض النس���خ من تلك الكتب النادرة والتي س���تكون بعد
إع���ادة ترميمه���ا وتجليدها إضاف���ة جيدة لخدمة الباحثين في هذا المج���ال؛ لعل من أهمها ما
يلي :

عن��وان الكت��اب  :الموازنة بين الش��عراء
أبحاث في أصول النقد وأسرار البيان
المؤلف  :زكي مبارك .
الناشر :مطبعة المقتطف  :القاهرة

الكتاب عب ��ارة عن طائفة من الأبح ��اث ؛ �أنفق فيها
امل�ؤل ��ف اجلهد والوق ��ت ون�شر منها اج ��زاء بجريدة
املقط ��م يف �صي ��ف العام 1325م ؛ وق ��د قام بجمعها
يف ه ��ذا الكتاب لتقدميه ��ا للقراء ؛ يق ��ع الكتاب يف
(� )260صفح ��ة من القطع املتو�س ��ط  ،وهو يف حالة
فنية جيدة من حيث اكتمال ال�صفحات و�سالمتها .

تب النادرة
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الكتب

جديد المكتبة

عنوان الكتاب  :تاريخ نجد المس��مى روضة
االف��كار واالفه��ام لمرت��اد ح��ال االم��ام
وتعداد غزوات ذوي االسالم
المؤلف  :حسين بن غنام .
الناش��ر  :ش��ركة ومطبع��ة مصطف��ى الباب��ي
الحلبي واوالده  ،مصر 1368 ،هـ 1949 ،م .

يتناول الكتاب موجزا عن تاريخ جند وذلك من خالل
تق�سي ��م الكتاب لعدد من الف�ص ��ول ؛ ويتوفر لدينا االن
اجل ��زء االول من ��ه يقع الكت ��اب يف (� )288صفحة من
القط ��ع املتو�سط  .وه ��و يف حالة فنية جي ��دة من حيث
اكتمال ال�صفحات و�سالمتها .

عنوان الكتاب  :تاريخ االدب أو حياة اللغة العربية
المؤلف  :حفني ناصف .
الناشر  :الجامعة المصرية  ،مصر .

يح ��وي الكت ��اب جمموعة م ��ن املحا�ضرات الت ��ي �ألقاه ��ا باجلامعة
امل�صرية حفني بك نا�صف يف العام الدرا�سي 1910-1909م  .يقع
الكتاب يف (� )165صفحة من القطع الكبري .
عنوان الكتاب  :مفتــــــــاح اللغة المصريــة القديمـة
و انواع خطوطها وأهم إشاراتها
المؤلف  :انطون زكرى
الناشر  :مطبعة السعادة  :القاهرة 1344 ،هـ 1924 /م .

و�ض ��ع الكتاب م ��ن مبادئ اللغ ��ة امل�صري ��ة القدمية باللغ ��ة العربية
لت�سهي ��ل االط�ل�اع عليه وذلك م ��ن قبل املهتمني مبعرف ��ة اال�شارات
املنقو�ش ��ة عل ��ى االحجار االثري ��ة او املكتوب ��ة على ال ��ورق الربدي ؛
يحوي الكتاب الكثري من الر�سوم التو�ضيحية وال�صور ال�سيما �صورة
حلج ��ر ر�شدي الذي فك طال�س ��م اللغة الهريوغليفية ؛ يقع الكتاب
يف (� )150صفحة من القطع املتو�سط .
عنوان الكتاب  :مستعمرة عدن وجاراتها التي تدعي
ب��ر يطاني��ا حمايته��ا المعروفة بالمحميات التس��ع
وعالقة المملكة المتوكلية بتلك المناطق
المؤلف :االمير عمر طوسون .
بدون بيانات نشر ؛ سنة النشر 1949م .

الكتاب بدون �أي بيانات ن�شر �سوى تاريخ الن�شر حيث ن�شر يف التاريخ
1949م ؛ ويب ��دوا من الكتاب انه عبارة عن درا�سة او بحث او ر�سالة
جامعي ��ة ؛ يقع الكتاب يف (� )232صفحة من القطع الكبري وميتاز
باكتمال �صفحاته وحالته الفنية اجليدة .

العدد 58

محرم 1440هـ  -سبتمبر  2018م

45 44

عنوان الكتاب  :نظام المدارس االميرية
الناشر مطبعة الحرم  ،مكة المكرمة  ،سنة النشر 1372هـ .

يتن ��اول الكتب نظام املدار� ��س االمريية ال�صادر باالم ��ر العايل برقم
(1358/1/14هـ وتاريخ 1358/9/15هـ باملوافقة على هذا النظام .
يقع الكتيب يف ( � )36صفحة من القطع املتو�سط .

عن��وان الكت��اب  :كن��ز المطبوع��ات م��ن المكتب��ة
المحمدية
المؤلف  :عبدالكريم بن حمد بن ابراهيم الحقيل
الناش��ر  :المكتب��ة المحمدي��ة  :مصر  ،س��نة النش��ر 1355هـ
1936/م

يتناول الكت ��اب قائمة بالكتب التي ت�شتمل على ا�سماء الكتب املوجودة
يف املكتب ��ة املحمدية خالل تل ��ك احلقبة الزمنية من مطبوعات م�صر
وبريوت واحلجاز وا�ستانبول والهند وكذلك الكتب الفار�سية والهندية
واالجنليزية يقع الكتاب يف ( � )290صفحة من القطع املتو�سط .

كتب مقتناة حديث ًا

إعداد :عبد الله الموتان

العدد 58

عنوانالكتاب:السعودية،صوتالعالماإلسالمي
المؤلف :عادل حافظ
الناشر :المركز الدولي للنشر واإلعالم
الطبعة األولى –  2017م
وصف الكتاب:

اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودية كيان ح�ض ��اري ُمتم ّيز ،فه ��ي دولة عربية
�إ�سالمية ذات �سيادة تامة ،دينها الإ�سالم ود�ستورها كتاب اهلل تعالى
و�سنة ر�سول ��ه �صلى اهلل عليه و�سلم .ورغم تغ�ي�ر الظروف والأ�شكال
وامل�ساحات ،ورغم تعدد امله ��ام والتحديات والواجبات� ،إال �أن امل�سار
التاريخ ��ي للقيادة ال�سعودية هو نف�سه الذي كان منذ الت�أ�سي�س ،حيث
يتّ�س ��م بدبلوما�سي ��ة هادئ ��ة وقائية ت ��رى احلوار واحلل ��ول ال�سيا�سية
�أف�ض ��ل الأدوار و�أجنحها لنزع فتي ��ل الأزمات مهما تعقدت م�سالكها.
فالدبلوما�سية ال�سعودية الهادئة هي الأقدر على الف�صل يف الأحداث
وتق ��ومي املع ��وج يف م�سارها� .إنه ��ا دبلوما�سية امل� ّؤ�س� ��س الراحل امللك
عب ��د العزيز بن عب ��د الرحمن �آل �سع ��ود ومن جاء بع ��ده حتى وقتنا
احلا�ض ��ر .يتن ��اول ه ��ذا الكتاب �سيا�س ��ة خادم احلرم�ي�ن ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبد العزي ��ز �آل �سعود ،التي مت ّيزت باالنحياز للعقل
مك ��ن� ،س ��واء يف تعاطيها مع الواقع ال�سيا�س ��ي والأمني ال�سعودي
ولل ُم ِ
والعرب ��ي والعاملي� ،أو يف قدرتها على ترجمة حركة املجتمع اخلليجي
واال�ستجاب ��ة �إليه ��ا� ،أو يف احلفاظ عل ��ى الأمن ال�سع ��ودي وتطلعاته،
وتقني ��ة تدفقهم ��ا وذلك من خ�ل�ال �إعالء قيمة املوق ��ف واملثابرة يف
مواجه ��ة كل �أ�ش ��كال الإره ��اب والتطرف الداخل ��ي واخلارجي .جاء
الكت ��اب ب�سبعة ف�ص ��ول ،الف�ص ��ل الأول :خادم احلرم�ي�ن ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبد العزيز حكيم العرب ،والثاين :الأمري حممد بن
�سلمان بني الق ��رارات التاريخية للملك �سلم ��ان والتحالفات العربية
الإ�سالمي ��ة ،والثالث :الأمري حممد ب ��ن نايف عنوان الأمن ال�سعودي
والعربي والإ�سالمي ،والرابع :الأمري �سلطان بن �سلمان �أمري الرتاث
وال�سياحة وج�سور التاريخ ،واخلام�س :حممد بن �سلمان بني م�سارات
التنمية واخلطاب االقت�ص ��ادي ،وال�ساد�س :حقوق الإن�سان ال�سعودي
والثواب ��ت ال�شرعي ��ة الإ�سالمي ��ة ،وال�ساب ��ع :الدبلوما�سي ��ة ال�سعودية
وتدعيم اال�ستقرار ال�سيا�سي العربي.
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عنوان الكتاب :في ُحب الملك سلمان
المؤلف :د .خالد بن محمد مبارك القاسمي
الناشر :دار الكتب والدراسات العربية
الطبعة األولى –  2017م
وصف الكتاب:

كث�ي�رون هم ال ّرجال الذين ذكرهم التّاريخ ،ولكن ما �أق ّل ال ّرجال
الذين �صنع ��وه ،ومبج ّرد ال ّنظر يف الأح ��داث املُعا�صرة ي�ستوقفنا
رج ��ل ذو �شخ�صي ��ة ف� � ّذة� ،شخ�صي ��ة اتّ�سم ��ت باحل ��زم واحل�سم
والعزم ،فكان من �أهم ال ّرجال الذين �صنعوا تاريخ الأمتني العربية
والإ�سالمي ��ة يف الفرتة ال ّراهن ��ة؛ �إن ُه خادم احلرم�ي�ن ال�شريفني
املل ��ك �سلمان ب ��ن عبد العزيز �آل �سعود .يتن ��اول الكتاب بع�ض ما
ق ��ام به خادم احلرم�ي�ن ال�شريفني امللك �سلمان ب ��ن عبد العزيز
�آل �سع ��ود يف املجالني الداخلي واخلارج ��ي .حيث ينق�سم الكتاب
�إلى ق�سمني و ُملحقني ،فالق�سم الأول عنون ُه املُ�ؤ ِّلف بـ� :سرية امللك
�سلمان و�إجنازات ��ه .وقد عر�ض يف الف�صل الأول منه �سرية خادم
احلرم�ي�ن ال�شريفني امللك �سلمان بن عب ��د العزيز وم�سريته ،ويف
الف�صل الثاين عر�ض لإجنازات امللك �سلمان يف املجال الداخلي،
و�أم ��ا الف�ص ��ل الثالث فيتن ��اول �إجنازات امللك �سلم ��ان يف املجال
اخلارج ��ي ،ويف الف�ص ��ل الرابع والأخ�ي�ر من ه ��ذا الق�سم تناول
املُ�ؤ ِّل ��ف مركز املل ��ك �سلمان للإغاث ��ة والأعم ��ال الإن�سانية .و�أما
الق�سم الثاين من الكتاب فكان بعنوان :يف ُح ِّب امللك �سلمان .وقد
ت�ض ّمن الف�صل الأول منه �إ�شادة امل�س�ؤولني واملواطنني ال�سعوديني
مبلكه ��م ،وت�ض ّم ��ن الف�صل الث ��اين �إ�شادة ال�سيا�سي�ي�ن واخلرباء
واملثقف�ي�ن العرب مبل ��ك احلزم� ،أما الف�ص ��ل الثالث ففيه عر�ض
ملق ��االت ال ُك ّت ��اب وال�صحفيني يف ُح ِّب امللك �سلم ��ان ،ويف الف�صل
الراب ��ع والأخري عر�ض لبع�ض الأ�شعار الت ��ي ُنظمت يف ُح ِّب امللك
�سلم ��ان� .أ ّم ��ا املُلحقني يف الكتاب فاحت ��وى الأول منهما على �أهم
الأوام ��ر امللكي ��ة التي �أ�صدرها خ ��ادم احلرم�ي�ن ال�شريفني امللك
�سلم ��ان ب ��ن عبد العزي ��ز ،واحت ��وى املُلحق الثاين عل ��ى خطابات
وكلمات ُم�ضيئة للملك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود.

عنوان الكتاب :عاصفة الحزم
المؤلف :د .هادي محمد صالح
الناشر :الجنادرية للنشر والتوزيع
الطبعة األولى –  2016م
وصف الكتاب:

ُيلق ��ي الكتاب ال�ضوء على عملية حترير اليمن من طغيان
احلوثي�ي�ن ،ويعر�ض الكتاب الأزم ��ات التي �شهدها اليمن
يف الف�ت�رة الأخرية ،حيث يبد�أ الكتاب بتناول قيام الثورة
اليمني ��ة ال�شعبي ��ة ،ث ��م تنحي رئي� ��س اليم ��ن �صالح ،كما
يتط� � ّرق لن�ش� ��أة اجلماع ��ة احلوثية ،وخارط ��ة مفاهيمها
و�أفكاره ��ا ،والإط ��ار التنظيم ��ي للجماع ��ة ،وم�ص ��ادر
الدع ��م وحج ��م الق ��وة الع�سكري ��ة ،وجناحه ��ا الع�سكري
وقيادات ��ه ،وعالق ��ة احلوثي�ي�ن بالرئي�س �صال ��ح ،والوجه
اخلفي لهم ،ث ��م عالقتهم ب�إي ��ران ،واحلوثيون وعا�صفة
ال�سلطة ،ث ��م يتناول
احل ��زم ،وا�ستي�ل�اء احلوثيني عل ��ى ُّ
املبادرة اخلليجي ��ة يف اليمن ،وعا�صفة احلزم وعملياتها
الع�سكرية ال�شامل ��ة ،وردود الفعل الدولية عليها ،ويتناول
العالقة الوطيدة بني �إيران واحلوثيني ،ثم الأزمة اليمنية
ومب ��ادرات الفر�ص ��ة الأخ�ي�رة ،واليم ��ن و�أم ��ن اخلليج،
و�صورة اليمن يف �أذهان احلوثيني ،وال�صراع بني الرئي�س
ال�شرع ��ي ه ��ادي والرئي�س املخلوع �صال ��ح ،والطائفية يف
�أح ��داث اليمن الأخ�ي�رة ،وامل�ؤامرة على اليم ��ن ،و�أخ ًريا
يتحدث عن ُم�ستقبل اليمن.
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عن���وان الكت���اب :النف���ط ،بي���ن إرث التاري���خ
وتحديات القرن الحادي والعشرين
المؤلف :د .ماجد عبد الله المنيف
الناشر :المركز الثقافي العربي
الطبعة الثانية –  2018م
وصف الكتاب:

عنوان الكتاب :رؤية  ،2030ومستقبل المملكة
العربية السعودية
المؤلف :د .بهاء أحمد العبد
الناشر :الجنادرية للنشر والتوزيع
الطبعة األولى –  2017م
وصف الكتاب:

يتن ��اول الكتاب الر�ؤي ��ة ال�سعودي ��ة  ،2030والتي ي�صفها
ُم�ؤلف ��ه ب�أنه ��ا اخلطة التنموي ��ة الأكرب يف تاري ��خ اململكة،
حيث ُينظر �إليها ك�أكرب خطة حت ّول اقت�صادي وطني قيد
التنفيذ على م�ستوى العامل ،فهي ّ
خطة تهدف �إلى زعامة
اقت�صادية يف عا ٍمل مل يعد النفط م�سيط ًرا عليه.
َّ
ي�ستعر�ض الكتاب ن�ص الر�ؤية ور�سالتها و�أهدافها ويحللها
وفق الواقع املنظ ��ور واملنظور الدويل ،كما يتط ّرق لأثرها
يف التعلي ��م واالقت�ص ��اد وال�سيا�س ��ة ال�سعودي ��ة والثقافة،
ث ��م يعر�ض امل�ؤل ��ف �سرية �صاحب الفك ��رة ال�شابة ،وقائد
املرحلة امل�ستقبلية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود.

مل حت � َ�ظ �سلع ��ة باالهتم ��ام م ��ن قب ��ل ال�سيا�سي�ي�ن
واالقت�صادي�ي�ن وو�سائ ��ل الإع�ل�ام واملُ ّ
نظم ��ات الدولية
ومراك ��ز الأبح ��اث وال ��ر�أي العام م ��ا حظي ب ��ه ال ّنفط
طوال الق ��رن الع�شرين .ويعود ذلك �إل ��ى دور ال ّنفط يف
ال ّنم ��و والرف ��اه االقت�صادي واالجتماع ��ي ويف العالقات
ب�ي�ن ال ّدول ُّ
وال�شعوب .لذلك �أُ�سبغ ��ت عليه ِع ّدة �أو�صاف
كال ّذهب الأ�س ��ود وال�سلعة اال�سرتاتيجي ��ة ،واعتُرب حي ًنا
نعمة لل ��دول املنتجة له و�أحيا ًنا نقم ��ة ومدعاة للأطماع
والتّو ُّت ��رات والنزاع ��ات ال�سيا�س ّي ��ة .وق ��د تط ��ور دوره
وهيكل ��ة �أ�سواق ��ه والفاعل�ي�ن يف عالقات ��ه ع�ب�ر الزمن،
�إذ �أن عالق ��ات ع�ص ��ره الذهب ��ي يف الق ��رن الع�شري ��ن
تع ّر�ض ��ت لتح ّدي ��ات وتغ�ّي�ررّات تفاعلت لتُنت ��ج م�سارات
اقت�صاد ّية واجتماع ّية و�سيا�س ّية وتقن ّية وبيئ ّية يف القرن
احلادي والع�شرين تُ�ضعف من دوره يف منظومة ّ
الطاقة
واالقت�ص ��اد العامل ّيني� .إن ما ورثه ال ّنفط من عالقات يف
القرن املا�ضي والتّح ّديات التي تواجه �صناعته و�أ�سواقه
ودول ��ه املنتجة يف القرن احلايل يفر� ��ض خيارات لديها
تختل ��ف ع ّم ��ا واجهته ط ��وال تاريخها ،وه ��ذا ما يهدف
الكت ��اب �إل ��ى �إي�ضاحه م ��ن خالل تت ُّب ��ع �أ�س ��واق ال ّنفط
وعالقاته منذ اكت�شافه جتار ًّيا حتى الآن.

صداقة صامته

اول اولاولاولا
الدكتورة زينب الخضيري

اول كتاب قرات

للبداي ��ات نكه ��ة خا�صة ال يتذوقه ��ا �إال من قف ��ز للم�ستقبل من �شرف ��ة البدايات،
وكع ��ادة البداي ��ات جميلة مذهلة ويرقق بع�ضها بع�ض ًا  ,ل ��دي رغبة يف �أن �أتقا�سم
معكم بع�ض �أ�شيائي ال�صغرية هي لي�ست �أنانية �أو متحورا حول الذات بقدر ما هي
بدايات �صنعتني وكونت عقلي و�صاغتني  ,كل ان�سان لدية منوذج وقدوه يف حياته
 ,و�أنا من �صغري كان الكتاب هو منوذجي وقدوتي  ,هو �صديقي ال�صامت  ,كانت
بدايات ��ي يف �سن ال�سابعة مع الكت ��اب من خالل الق�ص�ص وجمالت الأطفال وكان
�أبرزه ��ا يف ذلك الوقت جملة ماجد الرثية بالق�ص� ��ص واملعلومات  ,كنت عا�شقة
للمعلوم ��ات الطبي ��ة واجلغرافية  ,كذلك كنت عا�شقة للف�ض ��اء وهذا ما يف�سر يل
الآن ع�شق ��ي لكتب الرح�ل�ات وال�سفر وكتب اخليال العلم ��ي ,كنت يف ذلك الوقت
اخرب� ��ش بكلمات اكتبه ��ا وال �أعي ماذا �أفعل  ,ويف بداية �س ��ن املراهقة كان لدينا
مكتبة �صغ�ي�رة يف املنزل وكانت �أختي (منرية ) التي تكربين تع�شق القراءة حتى
�أنه ��ا تخ�ص�صت مبجال اللغة العربي ��ة  ,ووقعت يف ذلك الوقت على روايات اجاثا
كري�ست ��ي  ,وكان ��ت �أول رواية قر�أتها لها هي ((جرمية يف قط ��ار ال�شرق ال�سريع))
« �شدتن ��ي تل ��ك الرواية ب�شخ�صياتها والغازها وبال ��ذات �شخ�صية املحقق هركول
ب ��وارو� ,أثرت ب ��ي �شخ�صيته لأن بداخل كل منا ب ��وارو اخلا�ص به  ,يف تلك الفرتة
�أذك ��ر �أنن ��ي انهيت �أغل ��ب روايات اجاث ��ا كري�ست ��ي وبعدها توجهت لق ��راءة كتب
تخت� ��ص بالعقل والفل�سف ��ة ,هذا املكون املعريف وال�شغف ق ��ادين �إلى �أول كتاب يل
كان ((توقيع �سيدة حمرتمة)).

لاولاول
العدد 58

محرم 1440هـ  -سبتمبر  2018م

اول كتاب قرات

اول

اول كتاب الفت

اول كتاب الفت

ولأين نا�شط ��ة يف الكتاب ��ة الألكرتوني ��ة كان ل ��دي مدون ��ة
با�س ��م باندورا � ,أكت ��ب فيها ق�ص�ص ون�ث�ر ون�صو�ص �أدبية
 ,ويف ع ��ام 2008م ق ��ررت اخلروج من الع ��امل االلكرتوين
�إلى الع ��امل الورقي وجمعت �أغلب ن�صو�صي يف هذا الكتاب
 ,كان ��ت جترية مرعب ��ة بالن�سبة يل � ,أن يت�أم ��ل القارئ ما
تكت ��ب ل�ساعة �أو �ساعتني �شيء خميف  ,ولكنها جتربة حياة
م�شحون ��ة باالنطباعات وغنية بالأح ��داث ال �أ�ستطيع �إال �أن
�أجاريه ��ا و�أحتدث عنها و�أ�شاك�سه ��ا و�أكررها  ,و�أحبها بكل
م ��ا فيها من جماليات وخوف .ومن وجهة نظري �إن الكاتب
ه ��و من يح ��اول دائم ��ا اقتنا�ص حلظات ��ه املرعب ��ة االليمة
واملفرح ��ة ال�سعيدة و�إع ��ادة �صياغتها ليه ��زم بها حلظات
الرك ��ود االن�س ��اين  ,وللفيل�س ��وف ولي ��م جيم ��ز الأ�ستاذ يف
جامع ��ة هارفرد قول  « :ل ��و ق�سنا �أنف�سنا على ما نحن عليه
لوجدن ��ا اننا �أهدرنا ن�صف وجودنا « مبعنى اننا ال ن�ستفيد
اال�ستفادة العظمى من الطاقة الكاملة لدينا ب�شكل ايجابي
للتخل� ��ص م ��ن كل ما علق بن ��ا من العامل الق ��دمي املرتهل,
لبن ��اء عامل �أف�ض ��ل تتداخل في ��ه الأفكار القيم ��ة واالجناز
الع ��ايل والطاقة املتدفقة ،لن�صب ��ح �أف�ضل مما نحن عليه.
فالكت ��ب ت�ساعدنا على فهم كل ما مير بنا  ,والكتابة تخترب
قدراتنا ,وحتيينا وجتعلنا نتغلب على ملل احلياة وفواجعها.
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الرسائل
الجامعية

إعداد متعب الرشيدي

مخلص الرسالة باللغة العربية

TEXTS OF THE SELF: A COMPARATIVE READING OF RADWA ASHOUR›S ATYAF AND
DORIS LESSING›S ALFRED
AND EMILY
نص���وص ال���ذات :دارس���ة مقارن���ة لرواي���ة
أطي���اف لرض���وى عاش���ور ورواي���ة ألف���رد
وإميلي لدوريس ليسنج 2017

By: Aisha Radhi Alkhaldi
Supervised By: Dr. Maha Sallam

تناول هذا البحث درا�سة النظرية النقدية لأدب ال�سرية
الذاتي ��ة واالمل ��ام بكاف ��ة املدار� ��س النقدي ��ة واملفاهي ��م
املرتبط ��ة بها منذ ن�ش�أتها ويف مراح ��ل تطورها املختلفة،
كم ��ا يق ��وم بدرا�سة كاف ��ة االجتاه ��ات النقدي ��ة املتعلقة
بالنقد الدبي لأدب ال�سرية الذاتية وتطبيق النظرية على
�أمثلة من الن�صو�ص الأدبية ذات العالقة ،كما ت�سعى هذه
الر�سالة الى درا�سة رواية �أطياف لر�ضوى عا�شور ورواية
�ألفرد و�إميلي لدوري� ��س لي�سنج با�ستخدام نظرية ال�سرية
الذاتي ��ة ..حيث يت�ضمن العم�ل�ان البع�ض من خ�صائ�ص
كال م ��ن فن ال�س�ي�رة الذاتي ��ة  Autobiographyوفن
ال�سرية  biographyوفن الرواية  fictionوفن الرواية
ذات النزعة االنعكا�سية الذاتية.

الرسائل الجامعية
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الجامعية

الرسائل الجامعية
تحسين دور القيادات التربوية لتحقيق معايير جودة

الرسائل

الرسائل

الجامعي

إجـــ���راءات خـصـومـــ���ة التحكـي���م فـ���ي النظ���ام

األداءالتدريسيفيالتعليمالثانويالعامالسعودي

السعودي

رس���الة مقدمة الس���تكمال متطلبات الحصول على

رس���الة مقدم���ة الس���تكمال متطلب���ات الحص���ول

درجة ماجستير اآلداب في اإلدارة واالشراف التربوي

على درجة ماجستير في القانون الخاص

اعداد  /جابر ناصر منصر آل صليع

اعداد /عبدالعزيز بن عثمان الدعرمي

إش���راف  /األس���تاذ الدكتور :مصطفى عبدالقادر

اشراف  /د .محمد مصطفى عبدالصادق مرسي

زيادة محمد بن راشد الشرقي 2018

2018

ملخص الرسالة

ته ��دف الدار�س ��ة �إل ��ى التعرف على م ��دى حتقق معايري
ج ��ودة الأداء التدري�س ��ي يف املرحل ��ة الثانوي ��ة مبدار� ��س
مدينة جنران ،وتعرف معايري جودة الأداء التدري�سي يف
واقع ال�سيا�سات الر�سمية للمدر�س ��ة ال�سعودية ،والك�شف
ع ��ن االنتق ��ادات وال�صعوب ��ات الت ��ي تواجه واق ��ع الأداء
التدري�سي يف املدر�سة الثانوية.

ملخص الدارسة

تناولت هذه الدار�سة خ�صومة التحكيم ،واهم �إجراءات
حتري ��ك الدع ��وى التحكيمية ،وتقدمي الطلب ��ات والدفوع
والبيان ��ات واملرافع ��ات ام هيئ ��ة التحكي ��م ،وت�سي�ي�ر
ه ��ذه الإجراءات م ��ن قبل الهيئ ��ة التحكيمية ،ب ��دء ًا من
الإج ��راءات التمهيدية مرور ًا بتنظي ��م للجل�سات ومكانها
ولغ ��ة التحكيم ،ال ��ى ان يتم قف ��ل باب املرافع ��ة ،وتهيئة
الق�ضية لإ�صدار احلكم املنهي للخ�صومة.

االشتباه في موانع اإلرث  ..دراسة فقهية مقارنة
رس���الة مقدم���ة الس���تكمال متطلب���ات الحص���ول عل���ى درج���ة
ماجستير في تخصص الفقه وأصوله
2017
اعداد /عائشة بنت عادل الحسين
ملخص الدارسة

تهدف اهمية هذه الر�سالة الى ابراز �آراء الفقهاء بدرا�سة فقهية مقارنة
يف امل�سائل حمل البحث ،والربط بني الفقه وا�صوله ،وبني الفقه وقواعده
من خالل ما ا�شتبه على الفقهاء من م�سائل الإرث ،كما تناولت الدار�سة
املقارنة ب�ي�ن الآراء الفقهي ��ة وا�ستعرا�ض الأدل ��ة ومناق�شتها للتمكن من
الفه ��م ال�صحي ��ح والإدراك احلقيقي للأحكام الفقهي ��ة ،وكذلك معرفة
�أ�سباب تعدد اقوال الفقهاء يف امل�س�ألة وحترير حمل النزاع فيها.
جدلية الذات واآلخر في شعر األحنف العكبري
رس���الة مقدم���ة الس���تكمال متطلب���ات الحص���ول عل���ى درج���ة
ماجستير في الدراسات األدبية 2017
اعداد /انتصار احمد يعقوب عقيلي
ملخص الدراسة

تن ��اول ه ��ذا البحث درا�س ��ة �شعر الأحن ��ف العكربي متخذة م ��ن ديوانه
�أ�سا�س ًا لها ،فقد جمع ديوان االحنف احل�سن بن �شهاب العكربي 428هـ
 ،وحقق ��ه �سلط ��ان بن �سع ��د ال�سلطان و�ص ��در عام 199م ،ع ��ن الن�سخة
الوحيدة املحفوظة يف مكتبة امللك فهد الوطنية ،وقد كتبت هذه الن�سخة
�سن ��ة 595ه ،ومل يع�ث�ر للديوان على �أي حتقيق اخر ،ب ��ل �إن الديوان كان
يعد من الدواوي ��ن املفقودة ،وكانت املكتبة قد ح�صلت على هذه الن�سخة
عندم ��ا اقتن ��ت جمموعة مكتبة الأ�ست ��اذ جميل �أبو �سليم ��ان رحمه اهلل.
وتكم ��ن �أهمي ��ة ه ��ذه الدرا�سة بالوقوف عل ��ى جتليات ال ��ذات والآخر يف
�شع ��ر الأحن ��ف العكربي ،وذل ��ك لال�ستفادة من املنه ��ج النف�سي واملنهج
االجتماع ��ي للوقوف على جتليات الذات والآخر وك�شف العالقة اجلدلية
بينهما ،كما تناول ��ت الدرا�سة التحليل الأ�سلوبي يف الدار�سة للك�شف عن
جدلية الذات واللآخر يف �شعر االحنف العبكري.
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الثروة المعدنية في منطقة مكة المكرمة
رس���الة مقدم���ة الس���تكمال متطلب���ات الحصول على
درجة ماجستير في نظم المعلومات الجغرافية 2017
اعداد  /فاطمة صالح سليمان المشيطي
اشراف /د .شريفة معيض دليم القحطان
ملخص الدراسة

تناول ��ت هذه الدرا�سة ر�ص ��د الرثوة املعدني ��ة يف منطقة مكة
املكرم ��ة من حي ��ث التعرف عل ��ى تاريخه ��ا وك�ش ��ف العوامل
الطبيعي ��ة والب�شري ��ة� ،إ�ضافة الى ت ��وزع املع ��ادن وامل�ساحات
امل�ستغل ��ة وتط ��ور الإنت ��اج ،وتو�ضي ��ح الأهمي ��ة االقت�صادي ��ة
للإنت ��اج املعدين بالإ�ضافة الى حتديد اهم م�شكالت التعدين
والتوقعات امل�ستقبلية.
التكيف الثقافي لمقياس النشاط البدني للمسنين
باللغة العربية
رس���الة مقدم���ة الس���تكمال متطلب���ات الحصول على
درجة ماجستير في التأهيل الصحي 2018
اعداد  /عايض محمد عايض القرني
ملخص الدراسة

تكم ��ن �أهمي ��ة ه ��ذا البحث يف درا�س ��ة قلة الن�ش ��اط البدين
للم�سنني ،حيث يعترب �أح ��د �أهم عوامل اخلطر امل�ؤدية للعجز
ويعترب امل�سبب الرابع لعوامل اخلطر امل�ؤدية للوفاة ،لذلك فهو
م�ؤ�شر ه ��ام ل�صحة املجتمع وي�ؤث ��ر يف امل�صروفات احلكومية
املتعلقة بال�صحة ،كما انه لي�س هناك كفاية من املقايي�س ذات
�ص ��دق خم�ص�صه ملجتمع كب ��ار ال�سن يف ال�سعودي ��ة التي لها
الق ��درة على تقييم م�ست ��وى الن�شاط البدين  ..ومن هنا �أتت
احلاجة للتكي ��ف الثقايف ك�أداة مو�صى به ��ا للتحقق من ثبات
الن�سخة العربية وم�صداقيتها يف ذلك.
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الرياض
الرياض  ...عروس المدائن
�صدر عن دار القوافل للن�شر والتوزيع الكتاب الثاين ع�شر
م ��ن �سل�سل ��ة  ( :قرى ظاهرة على طري ��ق البخور) وي�أتي
هذا اال�صدار حتت عنوان  :الريا�ض عرو�س املدائن )
تع ��د منطقة الريا�ض قلب اجلزي ��رة العربية؛ فكانت متر
عربه ��ا يف ع�صور ما قبل الإ�سالم طرق التجارة القادمة
من جنوب اجلزي ��رة العربية و�شماله ��ا و�شرقها ،وقامت
يف املنطق ��ة ح�ضارات منذ ع�صور ما قب ��ل التاريخ متتد
�إلى ع�ص ��ور املمالك العربية ثم �إل ��ى الع�صور الإ�سالمية
املختلفة حتى العهد ال�سعودي الزاهر.ويف �سرده للممالك
التي قامت يف منطقة الريا�ض يف ع�صور ما قبل الإ�سالم
تط ��رق الكتاب �إل ��ى روايات الإخباريني ع ��ن العرب حول
قبيلت ��ي ط�س ��م وجدي�س ون�سبتهما �إلى �س ��ام بن نوح عليه
ال�س�ل�ام ،وما ذك ��ر حول ال�ص ��راع بينهم ��ا و�أيهما ا�سبق
وتاريخ كل منهما .وقد ناق�ش الكتاب تباين �آراء الباحثني
ح ��ول ما �إذا كان ��ت الريا�ض هي حجر اليمام ��ة � ،إذ قال
بع�ضه ��م � :إن الريا�ض قامت م ��كان حجر اليمامة  ،وقال
�آخ ��رون � :إن حج ��ر اليمام ��ة هو م ��ا يع ��رف باليمامة يف
اخلرج  ،ولك ��ن الر�أي االول هو الراجح ا�ستناد ًا الى كثري

م ��ن الأدل ��ة التاريخي ��ة واجلغرافية وي�ستعر� ��ض الكتاب
العه ��د ال�سع ��ودي الزاهر من ��ذ ت�أ�سي�س مدين ��ة الدرعية
يف الق ��رن التا�س ��ع الهج ��ري  /اخلام�س ع�ش ��ر امليالدي
والدولت�ي�ن ال�سعوديتني الأولى والثاني ��ة ثم توحيد اململكة
العربي ��ة ال�سعودية على ي ��دي املل ��ك عبدالعزيز بن عبد
الرحم ��ن بن �سعود ـ رحمه اهلل  .كما يعر�ض الكتاب طرق
التجارة واحلج امل ��ارة باملنطقة واملواق ��ع االثرية العائدة
للع�ص ��ور املختلف ��ة؛ �إذ تزه ��و منطق ��ة الريا� ��ض مبوق ��ع
الدرعية (ق�صر الطريف) الذي يعد املوقع االثري الثاين
يف اململك ��ة عب ��د احلجر (مدائن �صال ��ح )  ،يتم ت�سجيله
�ضمن قائمة الرتاث العمراين العاملي باليون�سكو ومت ذلك
يف رم�ضان العام 1431هـ  /يوليو 2010م  .واخري ًا تطرق
الكتاب للكتابات القدمية والإ�سالمية والعمارة التقليدية
�إل ��ى جانب جه ��ود قطاع الآث ��ار واملتاحف والهيئ ��ة العليا
لتطوي ��ر مدينة الريا�ض يف املحافظ ��ة على �آثار املنطقة .
يحوى الكتاب الكثري من ال�صور التاريخية النادرة ملدينة
الريا�ض عرب الع�صور ويعد م ��ن املراجع املهمة للباحثني
يف تاريخ مدينة الريا�ض والدرعية .
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متيزت العالق ��ات ال�سعودية الإماراتي ��ة ب�أ�س�س را�سخة
بنيت على مبادئ اجلوار واملحبة والتكامل  ،وذلك منذ
قي ��ام االحتاد بقي ��ادة ال�شيخ زاي ��د �آل نهيان رحمه اهلل
تعالى  ،حيث �أثمرت هذه العالقات ال�سعودية الإماراتية
ع ��ن تطابقا يف ال ��ر�ؤى �سيا�سي ��ة واالقت�صادية والأمنية
 ،مب ��ا يخدم البلدي ��ن واخلليج العرب ��ي والأمة العربية
والإ�سالمي ��ة  ..ومبنا�سبة حلول دول ��ة االمارات العربية
ال�شقيقة �ضيفا على معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب يف
دورت ��ه الأخرية ،فقد عربت مكتب ��ة امللك فهد الوطنية
بالرتحيب بال�ضيف على طريقتها اخلا�صة حيث �أقامت
معر�ض ��ا يف قاع ��ة كبار ال�ضي ��وف الرئي�س ��ة �ضم �صورا
تزين ��ت بها ممرات ه ��ذا املعر�ض وما ه ��ذه ال�صور اال
جزء مما يحتفظ به الأر�شيف الوطني لل�صور التاريخية
يف مكتبة امللك فهد الوطنية .

العدسة

اعداد /خاد الفريح

ذاكرة

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يشرف على حفل الغداء الذي أقامه الملك خالد عام  1401هـ

مغادرة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مطار الرياض متجها إلى جدة عام 1970م
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سمو األمير عبداهلل بن عبدالعزيز مع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يستقبل الملك فيصل في أبوظبي عام 1975م
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األمير سلمان واألمير نواف يستقبالن ولي عهد رأس الخيمة عام 1388هـ

األمير خالد بن عبدالعزيز ولي العهد والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 1394هـ
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الملك خالد بن عبدالعزيز والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 1395هـ

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في زيارة للمملكة عام 1390هـ
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الجديدة

ندرك جيدا �أن التبادل املعريف على خمتلف �أ�شكاله وتنوع
�أغرا�ضه بني ال�شعوب  ,هو من الأهمية مبكان بحيث يغري
القائمني على �إدارة امل�ؤ�س�سات الثقافية ب�إعادة النظر يف
ما يتبنون ��ه من ر�ؤى وت�صورات عتيقة ال تخدم ديناميكية
برنام ��ج التحول  2030الذي �سعت الدولة من خالله �إلى
حتقيق اجن ��ازات عاملية االنتماء والتوج ��ه  ،وال ميكن �أن
يتم ذلك مبعزل عن التقارب بينها وبني ال�شعوب الأخرى
 ،وبها �ستتمكن م ��ن ك�سر احلواجز النف�سية واجلغرافية
بينه ��ا  ،وهو م ��ا �سيمكنها م ��ن ت�أ�سي�س عالق ��ات ثقافية
م�شرتك ��ة ت�صب كنتيج ��ة حتمية يف نه ��ر املعرفة الوا�سع
 ,لذل ��ك ف�إن االحتف ��اء بالثقافة وتنويعه ��ا واخلروج بها
م ��ن احلي ��ز الثاب ��ت �إل ��ى املتح ��رك كالدرام ��ا وال�سينما
وامل�سرح واملو�سيقى ه ��و احلل الأمثل لك�سر اجلمود الذي
يكتنفه ��ا .بيد �أن �أدنى حراك باجت ��اه الآخر بغية �إقناعه
مبحت ��وى الوعاء الثقايف والفن ��ي ب�أ�شكاله املتنوعة يحتاج
�إل ��ى �أر�ضي ��ة �صلبة ينه� ��ض عليها ،كما يحت ��اج �أي�ضا �إلى
�أدوات رديفة م�سخرة لتقوية هذا االجتاه ومتتينه وت�أثيثه
جي ��دا واالعت ��زاز به كمنت ��ج وطن ��ي  ،ليكون ق ��ادرا على
االندم ��اج يف بحر الثقافة العاملية ومتاهيه معها .ومبا �أن
ع ��امل اليوم مل يع ��د ذلك املبني على ال ��ورق الذي �أ�صبح
بالتقني ��ات احلديثة عاملا �أثريي ��ا ،ف�إننا �سنظل �أمام حتد
�صع ��ب للتماهي معه ،نع ��م ن�ستطيع الو�صول الى الأدوات
والربام ��ج امللحقة به ،اال �أنه ��ا �ستظل مبثابة الإرها�صات
و املفاتي ��ح الأولية التي تقدمن ��ا �إلى العامل بحدود �ضيقة
م ��ن خ�ل�ال منتج ��ات ع�شوائية فردي ��ة قد حتم ��ل �صورا
م�شوه ��ة ال ميك ��ن �أن نثق به ��ا وال �أن متث ��ل ثقافتنا بحال

رؤيتنا

التجدي���د الثقاف���ي
في رؤيتنا الجديدة

محمد المزيني

من الأح ��وال و�ستظل عاجزة عن الو�ص ��ول �إلى املن�صات
الثقافية ب�أ�شكالها اجلدي ��دة امل�شتغلة بال�صوت وال�صورة
واللون � ،إذا نحن يف هذه املرحلة املختلفة يف �أم�س احلاجة
�إلى م ��ن يعيد برجمة هذه الثقافة اجلديدة و�شكلها داخل
�إ�سرتاتيجي ��ة موح ��دة ت�ستوع ��ب (�إ�ضاف ��ة �إل ��ى الكتاب)
خ�شب ��ة امل�س ��رح  ،وري�شة الفن ��ان و�شا�شة ال�سينم ��ا و�أوتار
الع ��ود ،فبدونها ال ميكن الو�صول �إل ��ى العمق اجلماهريي
العامل ��ي املطلوب ولن نحقق الأه ��داف املن�شودة  ،لقد بات
اقتح ��ام �أي ثقافة من خالل كثبان الورق بلد ما حمفوف
بال�شك ��وك ،ويعد �أحيانا اخرتاق �س ��ري تختبئ خلفه نوايا
مدم ��رة ،خ�صو�ص ��ا يف ه ��ذا الزمن ال ��ذي انف�صمت فيه
عرى كثري من ال ��دول وال�شعوب حتى تلك التي تتعاي�ش يف
�إط ��ار جغرايف واح ��د  ،وهذا ما يف�س ��ر انزياح اهتمامات
النا�س م ��ن عامل الورق �إلى عامل مك�ش ��وف �سهل التعاطي
و �أك�ث�ر حميمية ومتعة؛ عامل ممتل ��ئ بال�صوت وال�صورة،
مما يدعونا �إلى التفكري مليا ب�إيجاد حلول �سريعة وعملية
لتحري ��ك وج ��وم ال ��ورق وا�ستنط ��اق مكنونات ��ه من خالل
�أ�ش ��كال ديناميكي ��ة  ،كا�ستلهامها يف ال�سينم ��ا �أو الدراما
�أو امل�س ��رح �أو احلفالت ال�شعري ��ة املم�سرحة لهذا ادركت
قيم التحول اجلدي ��دة فحوى العامل املتغري فتجاذبت معه
ب ��ر�ؤى ثقافي ��ة ملتب�سة ب ��روح ع�صرية ور�ؤي ��ة فنية ،لذلك
�أن�شئ ��ت هيئة للثقافة و�أتبعتها بوزارة للثقافة لتعمل مع كل
امل�ؤ�س�س ��ات الأخرى على تبني هذه الر�ؤية وجت�سيدها على
�أر�ض الواقع من خالل كل الفعاليات امل�ستحدثة يف حياتنا
الت ��ي تدب يف �أو�صالها روح جدي ��دة متوثبة للحاق بالعامل
املتقدم واالن�صهار بثقافته اجلديدة وفنه الراقي.

