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 العدد ملف 
 أسبوع الشعر والمسرح:أسبوع المخطوط العربي و ليات اعفضمن 

 معرض الكتاب والمخطوطات المحققةالجامعة اإلسالمية تفتتح 
  

 
 

)معرض الكتاب منتدى اإلبداع الثقافي في كمية اآلداب و  افتتحت المجنة الثقافية بقسم المغة العربية
والمخطوطات المحققة(، في بيو مبنى المدينة المنورة في الجامعة اإلسالمية بغزة، وذلك ضمن فعاليات 

طوط العربي(، بحضور عميد كمية اآلداب د. أسامة حماد، ورئيس سرح( و)أسبوع المخم)أسبوع الشعر وال
، وأ.د. عبد الخالق كمال أحمد غنيمقسم المغة العربية د. باسم البابمي، ورئيس منتدى اإلبداع الثقافي أ.د. 

 .المثقفين وطمبة العمموجمع من ، العف، ود. خضر أبو جحجوح
النشاط الثقافي في خمق التغيير اإليجابي لممجتمع، وبين أكد عميد كمية اآلداب د. أسامة حماد عمى دور 

 أىمية الكتاب المطبوع، والمخطوط المحقق في تنمية اإلبداع والتفاعل مع جذورنا الثقافية.
وبين رئيس قسم المغة العربية د. باسم البابمي أن إرثنا المخطوط ما زال يحتاج إلى المزيد من الجيود 

 ليسيم بشكل متواصل في رفد الحياة الثقافية في زمن العولمة.الستكشاف جيوده المنسية، 
وشكر رئيس منتدى اإلبداع الثقافي أ.د. كمال أحمد غنيم المؤسسات الشريكة في إنجاح معرض الكتاب 
والمخطوطات المحققة: وأكد عمى أن معظم عناوين الكتب جديدة لم يسبق عرضيا في معارض الكتب 

 %.05المؤلفين ودور النشر في تخفيض ثمن الكتب ودعميا بنسبة تصل إلى سابقا، وأثنى عمى مساىمة 
ومن الجدير بالذكر أن المؤسسات التي شاركت في معرض الكتاب والمخطوطات المحققة: نادي المغة 
العربية، ومركز العمم والثقافة، ومؤسسة إحياء التراث وتنمية اإلبداع، ومؤسسة عيون عمى التراث. 

 ض حتى نياية الشير الحالي.وسيستمر المعر 
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 :"ضمن التحضير ألسبوع المخطوط العربي تحت شعار "إرثنا المخطوط في زمن العولمة

 منتدى اإلبداع الثقافي يزور دائرة التوثيق والمخطوطات
 

 
 

 كمية اآلداب –منتدى اإلبداع الثقافي 
رة التوثيق والمخطوطات بوزارة عقد منتدى اإلبداع الثقافي في كمية اآلداب زيارة عممية إلى دائ

األوقاف والشؤون الدينية، تكون الوفد من األستاذ الدكتور كمال أحمد غنيم رئيس منتدى اإلبداع الثقافي 
 .بكمية اآلداب، وعضو المجمس االستشاري الثقافي د. أنور البرعاوي

أ. عبد المطيف أبو  حيث رحب مدير دائرة التوثيق والمخطوطات بوزارة األوقاف والشؤون الدينية
ليات المنظمة اعرات ألسبوع المخطوط العربي ضمن فىاشم بالوفد، الذي جاءت زيارتو ضمن التحضي

العربية لمتربية والثقافة والعموم )األلكسو( تحت شعار "إرثنا المخطوط في زمن العولمة"، وناقش الجانبان 
دمة من دائرة المخطوطات لمجميور والمؤسسات سبل التعاون المشترك وآليات االستفادة من الخدمات المق

 الشريكة، إضافة إلى بمورة رؤية عمل مشترك ضمن ذلك األسبوع يؤسس لعالقة عممية ممتدة.
واستعرض أ. عبد المطيف أبو ىاشم الجيود التي تبذليا دائرة المخطوطات في الحفاظ عمى 

العمري تعد من أىم المخطوطات في  التراث والمخطوطات، وبين أن مجموعة مخطوطات مكتبة الجامع
عام عمى يد الظاىر بيبرس، وتولى إعادة إحيائيا في  055فمسطين، مؤكدا أن نشأة المكتبة تعود إلى 

مرحمة زمنية الحقة مؤرخ مدينة غزة الشيخ عثمان الطّباع وكانت تحتوي وفق ما ورد في مصادر 
نيا بسبب السرقة والحروب، حيث إن الكثير من ألف كتاب تقريًبا، لكن ضاع الكثير م 05مخطوطة عمى 

محتوياتيا انتقمت خالل الحممة الفرنسية واالنتداب البريطاني لمكتبات في باريس ولندن، من أىميا 



 يثقافإلابداع ال مىخدى
 

 غزةالجامعة اإلسالمية ب -كلية اآلداب في منتدى اإلبداع الثقافي                                                                
4 

1 
4/04/2022 

كتبو أحد عمماء مدينة غزة الشيخ أحمد شعشاعة العممي وسرقو جنرال بريطاني قبل  كبير أثري مصحف 
 عاما. 05حوالي أن تنجح مصر في إعادتو إلى غزة بعد 

وأكد أ. عبد المطيف أبو ىاشم أن المكتبة حاليا تزخر بمئات الكتب والمخطوطات النادرة، وأن 
عناوينيا تتناول معظم العموم اإلسالمية والحياتية واألدب العربي والبالغة والطب والفمك والتاريخ 

عة الغّزي المولود في غزة سنة والجغرافية، وبين أن أىم ىذه المخطوطات النادرة ديوان ابن ُزقَّا
 ىجرية.007

 

 
 

واستعرض الوفد في زيارتو تطورات االىتمام بتمك المخطوطات، من خالل المشروع الذي نفذتو 
دائرة المخطوطات واآلثار في وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية 

ي ىولندا، وذلك عبر ثالث مراحل رئيسة ىي: التدخل الطارئ لترميم بدعم من مؤسسة األمير كالوس ف
عادة تخزينيا حسب المعايير الدولية لمحفاظ عمى عمر  عداد نسخ إلكترونية منيا، وا  المخطوطات، وا 

 المخطوطات.
ليات العممية التي تعزز الوعي المعرفي اعقاء تم االتفاق عمى سمسمة من الفوفي نياية الم

آليات الحفاظ عمييا واالستفادة من المقدرات العممية فييا. وما تحممو من ىوية ثقافية بالمخطوطات و 
 عميقة الجذور.
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 ليات أسبوع المخطوط العربي:اعفضمن 

 الدكتور محمود العامودياألستاذ حفل توقيع مخطوطات حققها 
 
 

 
 
 
 

 كمية اآلداب – الثقافيمنتدى اإلبداع 
منتدى وتحت شعار "إرثنا المخطوط في زمن العولمة"؛ عقد  بمناسبة يوم المخطوط العربي

ومركز العمم والثقافة حفل  بالتعاون مع المجنة الثقافية بقسم المغة العربية اإلبداع الثقافي في كمية اآلداب
. وذك بحضور عميد كمية اآلداب د. أسامة توقيع مخطوطات حققيا األستاذ الدكتور محمود العامودي

منتدى اإلبداع الثقافي بكمية اآلداب أ.د. كمال أحمد غنيم، وجمع من األساتذة والمثقفين حماد، ورئيس 
 وطمبة العمم.

رحب عميد كمية اآلداب بالحضور، مؤكدا عمى أىمية إرثنا المخطوط، وضرورة تحقيقو وبعثو إلى 
أول ما فيو، قائال " الحياة، وأكد عمى دور األستاذ الدكتور العامودي في ىذا المجال، الذي أفنى عمره

 وبين أن ىناك ."فتحت عيني عمى عالم المخطوطات أخذتيا عن طريق األستاذ الدكتور محمود العامودي
 كبيرة من المخطوطات تحتاج إلى التحقيق الستكمال اإلرث الثقافي.مجموعة 
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ينيين" من جانبو أطمق غنيم عمى األستاذ الدكتور محمود العامودي لقب "شيخ المحققين الفمسط 
مشيرا إلى حجم اإلنجاز الكبير الذي حققو عمى مدار العقود الماضية، حيث نحتفل اليوم بتوقيع أربعة 

 كتب جديدة من المخطوطات المحققة التي وصمت ىذا األسبوع، إضافة إلى جيوده السابقة.
ات، جربتو العممية في تحقيق المخطوطتمن جانبو تناول األستاذ الدكتور محمود العامودي 

وعرض نماذج مما حققو، وبين اعتزازه بتحقيق "الفصول والجمل البن ىشام المخمي"، ثم تحدث عن 
نسخ المخطوط من مصادرىا المتعددة، جمع الخطوات األولى في تحقيق المخطوط، وذلك من خالل 

 ة المؤلف، نسخ التالميذ، وغيرىا.نسخاألىمية: ترتيبيا حسب و 
عنوان والتأكد من نسبة المخطوط لصاحبو، وأجاب عمى سؤال ميم: وأكد العامودي عمى أىمية ال

فقد يقع أساتذة عظام ، "ىل كل عنوان مخطوط دقيق؟"، وبين بأسف أن ذلك ال يحدث في بعض األحيان
ىو عبر قام يا و عناوينفي خطأ نسبة المخطوطات و نماذج لوقوع أساتذة  ةالعناوين، وذكر ثالثفي أخطاء 

والصحيح أنو  ،)حل المعاقد لمشمني(من ذلك  بإثبات خطأ نسبة الكتاب لمؤلفو: محكمةأبحاثو العممية ال
ومن األدلة عمى درجة الدكتوراه، حصل بو الكتاب  زيمي، وأثبت أنو ليس لمشمني، مع أن من حقق ذلكلم

ي أن أربعة قد مات قبل كتابة الكتاب بمائة عام، ومن األدلة عمى أنو لمزيم عمى أنو ليس كتابو أن الشمني
 لمشمني. والكتاب لمزيمي ولم تنسبعنوان من كتب التراجم نسبت 

من خالل المتن أن الكالم  العامودي أثبت ،لممبرد"المنسوب شرح المية العرب " نموذج الثانياألو 
ليس لممبرد؛ ألنو ينقل عن المبرد، وأثبت أنو لمتبريزي؛ ألن صاحب الخزانة نقل مجموعة كبيرة عن 

 كان ينسبو لمتبريزي.الكتاب و 
د قاسم درويش، فقد نقل " لمميمبي، تحقيق: محم"شرح مقصورة ابن دريد نموذج الثالثاألو 
عن الميمبي لم توجد في النسخة المحققة، لكن وجدت في النسخة المخطوطة التي من  أقواال األحسائي

، فنسخة برلين وبريستون اعتمدت عمى نسخة العراقفقد برلين، ونسخة أمريكا، أما النسخة المحققة 
وىي شرح لممقصورة لكنيا ليست  األمريكية متوافقتان في كل شيء، والنسخة المختمفة نسخة العراق

عن الميمبي مما ، ومن األدلة أنا أبا حيان نقل صفحتين في كتاب تذكرة النحاة لمميمبي كما ذكر المحقق
، إضافة ألدلة أخرى ذكرىا سائي منيماىو موجود في نسختي برلين وبرينستون، وكذلك نقول األح

 .العامودي
وفي ختام المقاء قام أ.د. محمود العامودي بتوقيع نسخ من المخطوطات التي حققيا، وطبعيا، وتم نشرىا 
في "معرض الكتاب والمخطوطات المحققة" المنعقد في الجامعة اإلسالمية خالل أسبوع المخطوط العربي 

 الذي يصادف الرابع من نيسان كل عام. احتفاء بيوم المخطوط العربي
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 ليات أسبوع المخطوط العربي:اعفضمن 

 احتفالية إصدار )الدر المنتخب لمبكرجي( تحقيق د.بسام األغبر 
 

 
 

 كمية اآلداب – الثقافيمنتدى اإلبداع 
ومركز  بيةبالتعاون مع المجنة الثقافية بقسم المغة العر  منتدى اإلبداع الثقافي في كمية اآلدابعقد 

العمم والثقافة احتفالية إصدار المخطوط المحقق )الدر المنتخب في أمثال العرب لمشيخ قاسم بن محمد 
الحمبي البكرجي( تحقيق الدكتور بسام األغبر من نابمس، وذلك بحضور عميد كمية اآلداب د. أسامة 

 .اع الثقافي أ.د. كمال أحمد غنيمحماد، ورئيس قسم المغة العربية د. باسم البابمي، ورئيس منتدى اإلبد
في قاعة مؤتمرات كمية اآلداب في عرض د. بسام األغبر من نابمس في خطابو لمحضور 

استغرق فترة تجربة تحقيق المخطوط، مؤكدا أن إنجاز تمك الميمة العممية الجميمة  الجامعة اإلسالمية بغزة
إلى كمٍّ كبير من المراجع والمصادر لمتأكد  احتاجتو  دالالتيا،بالكممات و  ةمعرفة كبير  زمنية طويمة تطمبت
 عمى اعتمدحيث ، لتكون النسخة النيائية موثقة ومعتمدة، في نسخ المخطوط المتعددة من صحة ما ورد

 .مرجع ثالثمائةأكثر من 

قميل النثرا، و  األمثال جاءت فيو شواىد قصص وتبين لو من خالل دراسة المخطوط أن معظم
%، واحتل الشعر 81%، والحديث النبوي 0اآليات القرآنية  مثال المستمدة مننسبة األ بمغتو ، اشعر  يامن

 .%00نسبتو ما ي الشواىد وبمغت المرتبة األولى ف
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مختوما بأمثال  ثمانية والعشرين جاءكل باب من األبواب ال، ااببثالثين في جاء الكتاب و 
نما عاشوا في البيئة العربيةليسوا عربا، وىم المولدين أليام  تاسع والعشرينب الصص البا، في حين خُ ، وا 

من كالم النبي محمد صمى اهلل عميو وسمم والخمفاء والصحابة  مثال مستمدةأل ثالثيناإلسالم، والباب ال
 .والتابعين

كما قيمت دون تحريف  ناقمياتيتم ن األمثال، في الغالب، ال يعمم قائميا، و أاألغبر  وبين د. بسام
ساعد عمى سرعة تناقميا وانتشارىا بين الناس وسيولة طاء لغوية، وىذا أخ عمى احتوت حتى إنأو تعديل 

ومنيا ما ىو متداول أو قريب منو كمثل "عش رجًبا تر عجبا" و"أزىى من طاوس" و"الحرب . استحضارىا
 .سجال" و"َمن صدق اهلل نجا" و"الطمع الكاذب يدق الرقبة" وغيرىا

ىـ، ونشأ في حمب، وأخذ العمم عمى أيدي 8527والبكرجي ىو الشيخ قاسم بن محمد، ولد عام 
  ."عممائيا، كعموم النحو والبيان والفقو، ومن مؤلفاتو "شرٌح عمى ىمزية الشيخ البوصيري

مارات من مؤسسة جمعة الماجد في اإلنسخا إلكترونية لممخطوطة في تحقيقو أنو وظف الباحث  وأكد
مع األمثال" كتاب "مجىو مختصر ومنتقى من  تخب()الدر المنأن وبين ، في القاىرة زىرالجامع األو 

ر، وىو ما كان ينقص "مجمع ين، ىما تحقيق النصوص واالختصاأمر تميز ب الدر المنتخب نوألمميداني، 
 .ار الكتب العممية" في بيروت"دوقد صدر الكتاب المحقق عن  .ل"األمثا

ذلك أن ، إلييا الوصوليل والعمل عمى تسي إلى ضرورة االىتمام بالمخطوطاتاألغبر  وأشار
كثير من مخطوطات الحضارة العربية اإلسالمية الموجودة بالدول الغربية ال يمكن لألفراد الوصول إلييا، ال

 .ثم نشرىاتمييدا لتحقيقيا إلحضارىا أو نسخيا  مؤسساتي عربي جيد فاألمر يحتاج إلى
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 ليات أسبوع المخطوط العربي:اعفضمن 

 دليل مخطوطات المسجد العمري الكبيرأبو هاشم يعرض كتاب 
 

 
 

 كمية اآلداب – الثقافيمنتدى اإلبداع 
ومركز العمم  بالتعاون مع المجنة الثقافية بقسم المغة العربية منتدى اإلبداع الثقافي في كمية اآلدابعقد 

بد المطيف أبو والثقافة محاضرة قدميا مدير المخطوطات والوثائق في وزارة الوقاف الفمسطينية األستاذ ع
ىاشم حول كتابو )فيرس مخطوطات المسجد العمري الكبير بغزة(، وذلك بحضور رئيس قسم المغة العربية 

 ، وجمع من المثقفين والميتمين.د. باسم البابمي، ورئيس منتدى اإلبداع الثقافي أ.د. كمال أحمد غنيم
مخطوطة أصمية، ما  810يحتوى عمى   أ. عبد المطيف أبو ىاشم محتويات كتابو النوعي، وأكد أنو بين

موم عمى معظم الع المخطوطات  صغيرة، وجزء من مجموع. وتوزعت مواضيع تمك  كبير، ورسالة  بين كتاب 
  كان في عموم الفقو والحديث.معظميا واإلنسانية، و  اإلسالمية 

منيا  ونادرةمة يم عمى عدة مخطوطات ت و احتأن المكتبة  بين أبو ىاشم من خالل ذلك الفيرسو 
إضافة إلى  ،الشاعر ابن زقاعة الغزيمنيا مخطوطات أدبية، ليا قيمة كبيرة، مثل ديوان و ، مصاحف

الغزي، وفتاوى شيخ اإلسالم حسن بن عبد المطيف  التمرتاشي  فتاوى العالمة مثل مخطوطات أخرى 
 الحسيني.
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 ،غزة بخط مؤلفييا من عمماء مدينة  عمى مخطوطات كتبت ائيااحتو ة بالمكتب ميز ت  وأكد أبو ىاشم عمى  
سكيك الغزي، والشيخ محيي الدين المالح، وغيرىم  محمد  عثمان بن مصطفى الطباع، والشيخ  الشيخ مثل  

    جنوب فمسطين.الواقعة في  من عمماء مدينة غزة، 
باألخص الغزيين ، و منذ مئات السنين يافوقب فمسطينيين  عمماء  إلى قيامالمخطوطات  ويعود مصدر ىذه

أبو المواىب عمي الدجاني، مفتي مدينة  التي قدميا الشيخ  تمك المجموعات ىي  منيم؛ وأىم مجموعة من 
  يافا سابقًا.

 

 
 

اإلسالمي في أرض  نو يبرىن عمى أصالة التراث العربي كو في تكمن أىمية الفيرس  وبين أبو ىاشم أن
تكمن أىميتو في أنو احتوى عمى  قاء ىذا التراث ىناك. كما فمسطين المحتمة، ويقدم وثيقة شاىدة عمى ب

اإلسالمية األولى، وىي  إلى القرون  مجموعة نفيسة من المخطوطات االسالمية التي تمتّد جذورىا 
مدينة غزة ىاشم، بفمسطين، التي كانت حاضرة من  العمري الكبير في  الجامع  مجموعة مخطوطات مكتبة 

  عّدة قرون.  منذ  حواضر العمم والثقافة
وأثنى أ.د. كمال غنيم عمى دور األستاذ عبد المطيف أبو ىاشم في القيام بواجبو الوظيفي بطريقة رسالية 
تنتمي إلرثنا المخطوط، فقد كان حارسا أمينا لمكتبة المسجد العمري الكبير، ليس من خالل ذلك الكتاب 

نما تصف حالة كل مخطوط منيا الضخم الذي فيرس ليا بطريقة عممية ال تكتفي بالسر  د الببموغرافي، وا 
من كافة جوانبو المعرفية، وقام بمتابعة تحقيق أبرز تمك المخطوطات عمى مدار عمره، من ذلك تحقيقو 
لديوان ابن زقاعة الغزي، وكتاب إتحاف األعزة في تاريخ غزة لعثمان مصطفى الطباع. إضافة إلى جيده 

 األثرية في مدينة غزة". العممي الموازي كتاب "المساجد
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 ليات أسبوع المخطوط العربي:اعفضمن 

 فيمم الوراقون: المخطوطات وحراسها األوفياء
 

 
 

 كمية اآلداب – الثقافيمنتدى اإلبداع 
 بالتعاون مع المجنة الثقافية بقسم المغة العربية منتدى اإلبداع الثقافي في كمية اآلدابعرض 

)الوراقون( عن المخطوطات، وذلك بحضور رئيس قسم المغة العربية د. باسم ومركز العمم والثقافة فيمم 
 ، وجمع من المثقفين والميتمين.البابمي، ورئيس منتدى اإلبداع الثقافي أ.د. كمال أحمد غنيم

)أ. ناجح بكيرات( مدير مركز ترميم المخطوطات في القدس عن إحساسو المبكر بأىمية  تحدث
افظة عمييا، وأوشكت الدموع أن تتدفق من عينيو وىو يتحدث عن تمف المخطوطات، وضرورة المح

الكثير منيا قبل الشروع بحمايتيا وترميميا، وكيف عمموا عمى حفظ بعضيا عمى حالو أمال منيم في أن 
 يأتي يوم يستطيع فيو العمم حل مشكمة التصاق أوراق بعض المخطوطات ببعضيا.

وردد بكيرات كممات أبي حامد الغزالي: "العمل بال حكمة جنون، والحكمة بال عمل ال يكون"،  
 مستشعرا أىمية نقل الرسالة عبر القرون، ألنيم كتبوا ليحفظ التاريخ عمميم، وليستمر عطاؤىم. 
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وبين بكيرات أنو تم اختيار المدرسة األشرفية ضمن رحاب المسجد األقصى لتكون مكانا يحفظ  
ألف  80المخطوطات، وفييا أربعة آالف مخطوط. وقدر أن عدد المخطوطات يصل في القدس إلى 

 مخطوط، ويصل إلى مائة وعشرين ألف مخطوط في فمسطين.
وتحدث عن دور متوقع لتحقيق المخطوطات في حل مشاكل تحتاج األمة بل اإلنسانية إلييا، من 

لمستعصية، إضافة إلى حل مشاكل أخرى مثل ذلك حل مشكمة مرض السرطان وغيره من األمراض ا
 االزدحام السكاني، والتعامل السموكي مع األبناء.

 

 
 

وتحدث )د. عبد العزيز بن عبد الجميل( محقق مخطوطات من المممكة المغربية عن أىمية 
التراث الفكري، الذي تحتويو المخطوطات، مبينا أن عالقتو األولى بالمخطوطات من خالل دراستو 

جامعية ألن معظم الكتب التي درسيا كانت من الكتب التراثية. وبين أنو اىتم بتاريخ الموسيقا في ال
األندلس والمغرب، وحقق كتابين من التراث المغربي "إيقاد الشموع" و"أغاني السقا ومغاني الموسيقا" أو 

ين في نقل ما كان يمميو "االرتقا إلى عمم الموسيقا". وىو يرى أن تحقيق المخطوطات يشبو دور المشائ
أرسطو وسقراط في الفمسفة اليونانية. وقال إن "المحقق الناجح ىو الذي يقدر المسئولية العممية التي 
يتحمميا من خالل إخراجو لكتاب دفين". وقال في انفعال: "عندما أحقق مخطوطة أتخيل صاحب 

 المخطوطة يحدثني وينبيني كي ال أقع في تأويل غير صائب"
ث )د. فيصل الحفيان( منسق برامج معيد المخطوطات العربي عن عدد المخطوطات وتحد

العربية في العالم التي تصل من مميون إلى أربعة ماليين مخطوط، وفي ذلك مؤشر إلى حجم الجيد 
عادتيا إلى الحياة، وبين أن تركيا فييا النصيب األكبر من المخطوطات.  المطموب لتحقيقيا، وا 
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لمخطوطات تعالج قضايا ما زالت عصرية تمزمنا في زماننا، من ذلك المخطوط وأكد أن بعض ا 
العممي الذي نشره معيد المخطوطات في ىندسة المياه الجوفية عند العرب، اسمو "إنباط المياه الخفية"، 
ومخطوط آخر عن تموث اليواء اسمو "مادة البقاء في إصالح فساد اليواء والتحرز من ضرر األوباء" 

 يمي المتوفى في القرن الرابع اليجري. لمتم
 

 
 

لوطنية المغربية عن عالقتيا وتحدثت )د. نزىة بن سعدون( رئيسة قسم المخطوطات في المكتبة ا
ة بالمخطوطات من تسعينات القرن الماضي، وكيف تنوعت آلية الحصول عمييا من شراء أو تبادل تينمال

الف عنوان  37مجمدا، وحوالي  87305، التي اشتمل عمى أحيانا، وعن دور المكتبة الوطنية في حفظيا
 مفيرس في قاعدة البيانات. 

وأكدت أن االىتمام بالكتب العممية والطبية ضعيف عمى الرغم من أن الغرب ييتم بيا ويترجميا، 
وعرضت عمى سبيل المثال  مخطوطا في الطب لمكاتب"أبو القاسم خمف بن عياش الزىراوي األندلسي" 

 ور ألدوات الجراحة التي تستخدم حتى اآلن، وىو كتاب ترجم إلى عدة لغات في األندلس.وفيو ص

ل منيا الشفط وتنظيف المخطوط، وتعقيمو حم آليات حفظ المخطوط من خالل مراوعرض الفيم
ضد العفونة، وتعميبو بحفظو في صناديق من كرتون خاص بمقاس المخطوط ذات مادة حمضية، انتظارا 

 ظو من خالل الورق الياباني.لترميمو بحف
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 أخبار أخرى
 

 ليات أسبوع الشعر والمسرح:اعفضمن 

 الجامعة اإلسالمية تعقد يوما دراسيا عن الدراما التمفزيونية
 

 
 

 : كمية اآلداب -منتدى اإلبداع الثقافي 
ومركز العمم  اآلداب منتدى اإلبداع الثقافي في كميةبالتعاون مع  عقدت المجنة الثقافية بقسم المغة العربية

)الدراما التمفزيونية التاريخية في عصر الدول واإلمارات الثاني(، في قاعة  والثقافة يوما دراسيا بعنوان
سرح(، ممؤتمرات كمية اآلداب في الجامعة اإلسالمية بغزة، وذلك ضمن فعاليات )أسبوع الشعر وال

، كمال أحمد غنيمس منتدى اإلبداع الثقافي أ.د. بحضور رئيس قسم المغة العربية د. باسم البابمي، ورئي
 .من المثقفين وطمبة العمم وجمع، ود. خضر أبو جحجوح

تحدث رئيس قسم المغة العربية د. باسم البابمي في الجمسة االفتتاحية عن أىمية الدراسات العممية في 
دية، والتوصيات التي تسيم في مجال الدراما، ألنيا تثري الحراك الفني المحمي، وتغذيو بالمالحظات النق

 تطوره.
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وبين رئيس منتدى اإلبداع الثقافي أ.د. كمال أحمد غنيم مفيوم السيناريو وعالقتو الوطيدة بالدراسات  
األدبية المواكبة لتطورات العصر، وأشار إلى مفيوم عصر الدول واإلمارات الثاني، الذي يمتد منذ نياية 

ا، وىو العصر الذي ظيرت فيو الفنون القصصية والدرامية الحديثة، الحرب العالمية األولى حتى يومن
 وصارت تعد فن العربية األول في زماننا.

 

 
 

بنية الزمن في سيناريو مسمسل جمال الدين االفغاني لألديب وتناولت دراسة الباحثة د. وفاء عوض اهلل )
أن  تاستطاعالتي  اريخية الدينية،يسمط البحث الضوء عمى أحد أعمال الدراما الت(، حيث أحمد رائف

شكمت المفارقات حيث  ناتو،احقق الجمال في بنية الزمن، من خالل ضبط عنصر الزمن وتوظيف تقت
الزمنية أبرز عناصر البناء الدرامي الزمني، فقد كسر الكاتب خطية الزمن وتالعب في أنظمتو، وكثر في 

ع الداخمي، لمكشف عن ماضي عنصر من عناصر السيناريو االسترجاع الخارجي عمى حساب االسترجا
لقاء الضوء عمى بعض المحطات اليامة  السيناريو، وعقد موازنة بين ماضي الشخصيات وحاضرىا، وا 
لسير األحداث، أما االسترجاع الداخمي فمم يأخذ الزخم الذي حظي بو الخارجي، وفي الغالب كان 

 لشخصيات ما مر بيا من خطوب.استرجاعًا مشوبًا باألسى والحزن، تستذكر فيو ا
)جنسية وليد سيف وأثرىا عمى مسمسل "التغريبة الفمسطينية"(،  شيماء أبو شقرةوتناولت دراسة الباحثة 

وخمص البحث إلى تأثير جنسية الكاتب )وليد سيف( الفمسطينية في البناء الفني لعممو الدرامي )التغريبة 
صيات أسرتو عمى أبطال العمل، كجده إبراىيم الذي الفمسطينية(، حيث توزعت شخصية الكاتب وشخ
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براىيم الذي تقمص دوره أحمد، والكاتب الذي تقمص دوره صالح. وبينت الدراسة   تقمص دوره أبو أحمد، وا 
تميز أحداث التغريبة بالتواصمية بسبب واقعيتيا، وأكدت الدراسة عمى أن حكاية المسمسل مركبة تعتمد 

فرعية. وقد نسق وليد سيف بين الشخصيات وطريقة حواراتيا، فطريقة  عمى قصة رئيسة تغذييا قصص
عمي المثقف، تختمف عن طريقة غير المثقف، وطريقة أحمد المجاىد تختمف عن طريقة المختار أبو 

 عايد.

 
 

(، فيمم يونس عميو السالم أنموذًجا: الكرتون في الدراما التمفزيونية)توظيف  دعاء عابدوتناولت دراسة 
شيقة، بطريقة تنقل الكاتب في فيممو الكرتوني بين صفحات كتاب، يخرج منو العمل الدرامي نت كيف وبي

، حيث جاء صوت الحق معتداًل عمى وتيرة متزنة من بداية الفيمم تجعل المتمقي متميًفا لمتابعة األحداث
ىما لو داللة، فاالتزان حتى نيايتيا، أما صوت المشركين فغمب عميو التذبذب بين العمو واالنخفاض، وكال

عمى وتيرة واحدة يدل عمى الحق وعدم الخوف واالىتزاز، أما التذبذب يدل عمى عدم الصدق وقمة الثقة 
بالنفس، وأسيمت السينوغرافيا في الكشف عن الحقب الزمنية التي ينتمي إلييا العمل الفني، من خالل 

ل عميو من عناصر تسيم في نقل النص المكتوب الثقافة البصرية التي تعكس مسرح األحداث، وما يشتم
إلى المشاىد التمثيمية المرئية، فالسينوغرافيا أداة فنية تستعمل جمالياتيا ألغراض فنية، بواسطة الدىشة 

 واإلبيار لدى الجميور المستيدف، بواسطة الكرتون، الذي جسد الشخصيات والمكان والزمان.
 

ن شخصية األم ، وبينت أشخصية األم في مسمسل قيامة أرطغرل() تسناء زقو وتناولت دراسة الباحثة د. 
في مسمسل أرطغرل أدت دوًرا بارًزا في سياقات فكرية وعقدية واجتماعية عمد إلييا صاحب فكرة المسمسل 

ابي لألم في التاريخ اإلسالمي والذي جية، لتقدم األنموذج اإليفكر ينو الدينية والتاريخية والالتاريخي بمضام
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سياسية وعسكرية واجتماعية، وبما أثرتو في مسار  فائمثاال ُيحتذى، بما قامت بو من وظبت بو ضر  
 كثير من المحطات التاريخية.

، حميمةالسمطانة و  ،األم ىايما :نماذج الدراسة خالل نمالمتنوعة  اتالشخصي تمك وبينت الدراسة أبعاد
المسمسل في ىذا األم  رمزيةوأكدت الدراسة عمى  ة.جتماعياالية و ادمالية و نفس؛ األبعاد السالجان واألم

الوطن الجامع الذي يبني وال ييدم، يدفع وال ُيثبط، يتقدم وال ينيزم، كما كانت رمزا لبعض القيم  الدالة عمى
 الفكرية والدينية والمجتمعية السميمة الناضجة.

 (، ي الدراما التركية المعاصرةعبد القادر الجيالني ف) و صالحبأتياني  وتناولت دراسة الباحثة د.
بناء جيل روحاني من خالل تقديم ى لإتيدف  أعماال تناولت مؤكدة أن العديد من األعمال الدرامية التركية

يمره والحسن إثال ابن عربي وبشر الحافي ويونس شخصيات العمماء والزىاد والمصمحين والشعراء أم
 في بناء العارفين.دور واضح صري والجيالني وغيرىم ممن ليم الب

 أو السياسية أو االجتماعية السينما غرارسارت عمى  تركيا في صوفيةال سينماوتؤكد الدراسة أن ال
نما من  ،فقط خالصاً  صوفياً  الرئيس موضوعيا كان التي األفالم كثرةوذلك ليس ب الدينية أو التاريخية وا 

 اآلن، حتى المنصرم القرن تسعينات منذ اريخياً ت الصناعة ىذه بنية أصابت التي األساسية التحوالت خالل
 الواحد القرن مطمع حتى التسعينات بداية منذ تمتد مرحمة :أساسيتين مرحمتين إلى تقسيميا يمكننا والتي

 مع بدأت الثانية المرحمةو  شييرة صوفية شخصيات تناولت فيمماً  ثالثين يقارب ما بإنتاج تميزت والعشرين،
 بين تجربتو في جمع الذي الحزب وىو السمطة، إلى والتنمية العدالة حزب ووصول ةالثالث األلفية مطمع
 إنتاج شيدت المرحمة وىذه. جديد سياسي إطار في السياسية الحداثة ومعاصرة اإلسالمية األفكار أصالة
 .رةمعاص صوفية موضوعات تناولت مرحمة لكنيا السابقة، بالمرحمة قياساً  العدد حيث من متواضعة أفالم

ليا  لماالدراما ضرورة االىتمام ب التوصيات، التي أكدت عمىوفي نياية اليوم الدراسي تمت بمورة النتائج و 
أفالم وضرورة االىتمام ب .من خالليا التاريخقراءة  المتمقين إلى عودةو  بصريال وثيقالت  فيكبير دور من 

 األجيال، احتياجات تمبيكما أنيا  ،فراداأل عمى سموك يابجير اإلالتأثي ألنيا تمتمك التاريخية الكرتون
 وقيم سميمة. إيجابية ن عاداتوتكو  يم،خيالوتنمي 

انجذاب ماليين  ظير من خالل ي، الذوالتاريخية الدينية لدراماوأكدت توصيات اليوم الدراسي عمى أىمية ا
 .والواقع الذي يعايشونوم كونيا تالمس التاريخ القريب منيو  ،وذلك يرجع لطبيعة األفراد ليا، المتابعين

ال فالتنويع في الدراما الفمسطينية، ، وأىمية تمويل اإلنتاج الدرامي الفمسطيني وأكدت التوصيات عمى أىمية
قضايا ذوي االحتياجات مثل جوانب أخرى ويمكن المزج بينو وبين  فقط، السياسييشترط إظيار الجانب 

 .اصة أو قضايا المرأة أو حصار غزةالخ
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 عقاد احتفالية الشعر والقصة القصيرةان
 

 
 

 :قسم المغة العربية -المجنة الثقافية 
نادي و  مركز العمم والثقافةالمجنة الثقافية بقسم المغة العربية في كمية اآلداب بالتعاون مع  تعقد

رات العامة تمالمغة العربية احتفالية الفوز بجوائز مسابقتي الشعر والقصة القصيرة، وأقيمت في قاعة المؤ 
  .بمبنى طيبة

والدكتور باسم  ،السابق األستاذ الدكتور نعيم بارود عميد كمية اآلدابوحضر االحتفالية كل من: 
والدكتور خضر  ،ةالثقافو  مركز العممرئيس  ر كمال غنيماألستاذ الدكتو و رئيس قسم المغة العربية،  البابمي

 .ن في المسابقةيوالمشاركمن الشعراء واألدباء،  وجميور، نائب رئيس قسم المغة العربية حأبو جحجو 
 

فاز في مسابقة الشعر بالجائزة األولى "محمد وليد بمور"، والجائزة الثانية "محمد أبو كموب"، 
والجائزة الثالثة "ميا الرنتيسي". وفاز بجائزة القصة القصيرة األولى "سجى نبيل عايش" والجائزة الثانية 

 " والجائزة الثالثة "محمود أبو الحاج"."ياسمين بسام أبو شمالة



 يثقافإلابداع ال مىخدى
 

 غزةالجامعة اإلسالمية ب -كلية اآلداب في منتدى اإلبداع الثقافي                                                                
19 

1 
4/04/2022 

وتكونت لجنة تقييم القصائد من الشعراء: د. خضر أبو جحجوح، وأ. سمير عطية، وأ. ياسر  
الوقاد. بينما تشكمت لجنة تقييم القصص القصيرة من األدباء: د. رائد غنيم، ود. رائد الداية، ود. خضر 

 أبو جحجوح.
 

لشعراء واألدباء وسام تتقمده كمية اآلداب والجامعة، ألن طريق األستاذ الدكتور بارود أن ا بين
األدب يقود إلى مستقبل واعد ومميز، وبين أن قسم المغة العربية يحتوي عمى طاقم متألق ومبدع يسيم في 

 .تأىيل األدباء والشعراء الذين يمتمكون كافة الميارات
 

 
 

الثقافي  المشيد تعزيزالمسابقات ليا دورىا في إلى أن غنيم كمال لفت األستاذ الدكتور  من جانبو
إن ست نياية المطاف بل وفي تنمية المواىب وتطويرىا بشكل كبير، وأشار إلى أن الفوز أو الخسارة لي

 .لممبدع حتى ينجح في تقديم رسالتو االستمرارية ىي شرط أساس
ركة الوعي والتحرير ونوه األستاذ الدكتور غنيم إلى أن الشعر وكتابة القصص من أدوات مع

  .وصناعة الحياة، وخدمة المجتمع والوطن
 

أكد الدكتور جحجوح عمى أن األمم الناىضة القوية تيتم دائًما بنخبة األدباء والمثقفين،  بدوره
ليم الظروف؛ إلدراكيم أن األمم تقوم من خالل الشعر  ىّيأ العممية والثقافية المؤسساتوجود وأوضح أن 

 .وبجانبيا العموم المختمفة األخرى والنثر والمسرح
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 القادم: النعميمي لخطته السنوية لمعامضمن التحضير 

 يعقد لقاء ثقافيامنتدى اإلبداع الثقافي 
 

 
 

 كمية اآلداب –منتدى اإلبداع الثقافي 
طار مالمح المشيد الثقافي القادم في إ فيو لقاء ثقافيا يستشرفعقد منتدى اإلبداع الثقافي في كمية اآلداب 

األستاذ الدكتور كمال ، أدار المقاء رئيس منتدى اإلبداع الثقافي 0503التحضير لخطتو السنوية لمعام 
 .خضر أبو جحجوحري د. دالمجمس اإلأحمد غنيم، وعضو ا

وأكد غنيم عمى فتح آفاق التفكير من أجل اإلعداد لممرحمة القادمة، وعرض الخطة التشغيمية لمعام 
ليات من بينيا األسابيع الثقافية: أسبوع الشعر والمسرح، وأسبوع المخطوط اععدة ف ، التي تقوم عمى0508

العربي، وأسبوع المغة العربية. وتبني طباعة األعمال اإلبداعية لمطاقات الشبابية، واالنفتاح عمى المشيد 
 الثقافي المحمي والعربي.

مة، مثل منتدى اإلبداع الثقافي، وما وبين د. خضر أبو جحجوح أىمية وجود المؤسسات الثقافية الفاع
تقدمو من تسييالت لممبدعين والمبدعات لم تكن متاحة في الماضي القريب. وأكد عمى تفعيل وسائل 

 التواصل االجتماعي في خدمة اإلبداع الثقافي.
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مل ععمى أىمية  دعاء عابدوأسيم الحضور في بمورة المالمح العامة لممشيد القادم، حيث أكدت الكاتبة  
عداد دورات، و دوليةعممية مؤتمرات   الميتمينتسيم في بناء شخصية في موضوعات  مختصة بميارات ا 

 .والعربيةعقد عالقات مع الجامعات الفمسطينية ، إضافة إلى الجانب الثقافيب
 

 
 

الفعاليات في وا كر شالي المختمفة التخصصات دائرة االىتمام بأصحابتوسيع إلى  ريما خضربينما دعت 
 عمى مواقع التواصل االجتماعي اإلبداع الثقافي منتدى ، وأكدت عمى أىمية تفعيلوالمعارض واالحتفاالت

 المتنوعة.
وأكدت عمى ضرورة تفعيل ، جريدة خاصة بالمنتدى العمل عمى إصدار  إلى وفاء عوض اهللودعت 

 .خارجوال الداخل من األدباءستضافة المشيد الثقافي با
المعارض  والمشاركة في، تنفيذ معارض الكتاب والفنون الفمسطينية عمى ضرورة  قوتسناء ز بينما أكدت 

 .العمل معيا عالقات وتشبيك المختصة تنفيذ زيارات لممؤسسات الثقافية والوزاراتالخارجية، وحثت عمى 
الىتمام ة، وتنويع الفعاليات واادل الخبرات مع الجامعات العربيتب رة إلىشيماء أبو شقمن جانبيا دعت 

عمى  ، وتسميط الضوءإلى الخارج والعممية البعثات اإلبداعيةمن خالل   التبادل المعرفيت، و عقد المناظراب
، والتأسيس لجيل من ذوي االحتياجات الخاصةفئة الموىوبين ، واالىتمام باألسرىالتجربة اإلبداعية عند 

 .إلبداعيي اعمل أفالم ومسمسالت تجسد الفكر الفمسطينيمتمك القدرة عمى 
 . اإلعالمياإلبداعية، وتعزيز الدور  مسابقاتعمى االىتمام بالدورات النوعية، وال عطاف دلولوأكدت 
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 إلابداع الثقافي مىخدى مجلت
 (إلابداع الثقافي منتدى مجلةنتاجكم الثقايف اخلاص يف )بإىل املشاركة يدعوكم منتدى اإلبداع الثقايف 
 ، وأن يكون من كتابة صاحبهأو صفحتني يف حدود صفحة واحدةيفضل املشاركة بنص 

 (  kmalghonem@gmail.comميكنكم التواصل معنا من خالل الربيد اإللكرتوين: )    

 ( كعنوان لرسائلكم.إلابداع الثقافيمنتدى ) ويُفضل وضع اسم
 بكم،،،

ً
 ومرحبا
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