يستمر ملتقى القاهرة لفنون اخلط العريب يف دورته السابعة خبطى
واثقة ليلقى الضوء على سحر احلروف العربي�ة ويواصل عزف
سيمفوني�ة إبداع القلم والريشة فوق لوحات تنطق باجلمال .
وال أخفي سعاديت بإدراج اخلط العريب على قائمة منظمة اليونسكو
للرتاث غري المادي  ،إذ وصفت املنظمة التابعة لألمم املتحدة اخلط
العريب بأنه «تعبري عن التن�اسق واجلمال» ،وقد ساهم هذا امللتقي
الرثي يف دعم إعتماد اخلط العريب باليونسكو من خالل عبقرية
إبداعات املشاركني به علي مدار دوراته السابقة ،ويضاف لهذا
اإلجناز تدشني أول مدرسة لفنون اخلط العريب بمركز إبداع بيت
السحييم بقيادة الفنان واخلطاط الكبري خضري البورسعيدي حتت
رعاية قطاع صندوق التنمية الثقافية الذي ينظم هذا امللتقى املتفرد
كل عام .
خالص شكري وتقديري لقطاع صندوق التنمية الثقافية وللجنة
العليا للملتقى وللجمعية املصرية للخط العريب اليت نفخر أن يرأسها
املبدع الرائد خضري البورسعيدي ،والشكر موصول لكافة قطاعات
وزارة الثقافة اليت تشارك يف هذا امللتقى وتعمل على جناحه وظهوره
بالشكل الالئق بمكانة مصر احلضارية .

ويستمر ملتقى فنون اخلط العريب الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة
يف قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع اجلمعية املصرية
للخط العريب ،يف دوره الرائد واألصيل للحفاظ علي فنون اخلط
العريب واستمرار هذا الفن واملحافظة عليه.
وال أكون مزتيدا أو منحازا لهذا الفن ،فمن يري ويشعر ويستشعر
فنون اخلطوط العريب ،يدرك سمو مشاعر وأحاسيس من حيمل
ريشته ويغمسها يف دواته فيب�دع لوحات تنطق باحلرف العريب وتكاد
األذن أن تسمع صدى موسيقاه ،فتقع يف النفس مواطن اجلمال
وعذوبة اخليال.
ويف هذه الدورة يشارك  150فنانا من مصر ومختلف دول العالم،
يعزفون بريشاتهم سيمفوني�ة ضخمة تت�ألق فيها األحرف مع األلوان
يف إيقاع محبب ،وحتمل الدورة شعار «رواد مجددون يف مائة عام»،
كما حتتفي باخلطاطني محمد وحسن عبد العزيز أبو اخلري بما لهما
من فيض أثر على اخلط وفنونه.
ويف هذه الدورة حنتفي باخلطاطني الكبيرين محمد وعبد العزيز
حسن أبو اخلري الذين أسهما يف رفعة فن اخلط العريب وانتشاره وعلي
يديهما تدرب وتتلمذ العديد من أساطني اخلط يف العالم.
خالص الشكر لألستاذة الدكتورة الفنانة إين�اس عبد الدايم وزيرة
الثقافة علي رعايتها الدائمة للملتقى ،كذلك الشكر الوفري لكل
قطاعات وزارة الثقافة اليت تشارك يف إجناح هذا امللتقى ،وال بد من
الشكر اجلزيل للفنان والكاتب محمد بغدادي كوميسر عام امللتقي
وألعضاء اللجنة العليا للملتقي واللجان العلمية والفرز والتحكيم،
والشكر الوفري للخطاط الكبري خضري البورسعيد الذي يعمل معنا يدا
بي�د ليتحول هذا امللتقى إىل واحة من اإلبداع.

اخلط العـرىب ىف تقدم دائم
حتت رعاية أ .د اين�اس عبد الدايم وزيرة الثقافة ..بدأت الدراسة للدفعة
األوىل من مدرسة خضري البورسعيدي لفنون اخلط العريب ..التابعة لقطاع
صندوق التنمية الثقافية ..ىف فرباير الماىض بمركز ابداع بيت السحييم
بشارع املعز.
وأعلنت وزارة الثقافة ممثلة يف قطاع الصندوق ىف نوفمرب المايض عن
تدشني مدرسة خضري البورسعيدي لفنون اخلط العريب ضمن خطط صون
الهوية من خالل دعم احد مالمحها املتمثلة يف فنون اخلط العريب ..بهدف خلق أجيال جديدة من فناىن
هذا املجال الذي كان له أثر كبري على احلضارة والفنون يف العالم ..وتعزيز أساليب�ه يف مواجهه البدائل
اإللكرتوني�ة باالضافة إىل االرتقاء بالذائقة الفني�ة للشباب ..وكذلك تشجيعا لالجيال اجلديدة على تعلم
قواعد الكتابة العربي�ة الصحيحة ..وخاصة بعد جناح الدول العربي�ة يف تسجيل هذا الفن العريق علي
قائمة الرتاث العاليم الثقايف غري المادي باليونسكو.
وتقدم لإللتحاق باملدرسة  650دارس ..وتضمنت املرحلة األويل اختب�ارات حتريرية ..أعقبها املرحلة
الثاني�ة ..وتضمنت مقابلة شخصية مع املتقدمني ..حيث تم قبول  34دارسا ودارسة باملدرسة ..ودعما
للخط العرىب قررت وزارة الثقافة أن تكون الدراسة مجاني�ة ملدة عامني ..حيث يتم خاللها تدريس أنواع
اخلطوط املختلفة :الديواين ،احلر ،اإلعالن ،وتركيب�ات اخلط الثلث ،االجازة ،الزخرفة ،الفاريس ،الرقعة،
الكويف ،وغريها من اخلطوط ،على يد خنبة من فناين اخلط العريب  ..كما يقوم قطاع الصندوق وبالتعاون
مع مكتب�ات مصر العامة باإلعداد لتدشني فروع ملدرسة خضري البورسعيدي يف عدد من املحافظات تب�دأ
بمكتب�ة مصر العامة ببورسعيد  ،مكتب�ة مصر العامة باملني�ا  .فعال اآلن اخلط العرىب ىف تقدم دائم ..بفضل
جهود معاىل الوزيرة الفنانة الدكتورة إين�اس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

إبداع دائم ..ومائة عام من العطاء
تمىض بن�ا األيام ..وها هو ملتقى القاهرة الدوىل لفنون اخلط العرىب يكمل
عامه السابع ..وتكمل مدرسة حتسني اخلطوط امللكية عامها المائة..
وتكمل احلضارة املصرية مسرية حضورها الساطع سبعة آالف عام من
العطاء ىف الثقافة والفنون ..والهندسة والعمارة والعلوم ..مضيفة للرتاث
اإلنساىن املزيد من اإلشراقات امللهمة ..وتأىت هذه الدورة وىف أعطافها العديد
من املناسبات الهامة ..ففى نهاية العام الماىض جنت مصر بالتنسيق مع
مجموعة الدول العربي�ة ىف تسجيل ملف فنون اخلط العرىب على القائمة
التمثيلية للرتاث الثقاىف غري المادى بمنظمة اليونسكو ..وواكب ذلك اختي�ار القاهرة عاصمة ثقافية لدول
العالم اإلساليم ..وأتمت مدرسة حتسني اخلطوط امللكية عامها المائة ..الىت أنشأها امللك فؤاد األول ىف
سبتمرب  ..1922كرد فعل على إلغاء احلرف العرىب ىف تركيا ..لتحتضن هذه املدرسة املصرية العريقة عددا
فنونهم ..فكانت القاهرة هى
مالذ آمن يمارسون فيه
من كبار اخلطاطني الذين غادروا بالدهم حبثا عن ٍ
خُ
ِّ
السلوى والمأوى ..والىت قال عنها امللك فؤاد يوم إنشائها« :لو استطاعت املدرسة أن ترج كل عشرة أعوام
ً
خطاطا واحدا موهوبا ،فإنه يعترب أن املدرسة قد حققت جناحا باهرا» ..وتعترب هذه املدرسة ثاىن مدرسة
افتتحت ىف العالم اإلسالىم ..وأول مدرسة ىف العالم العرىب ..واصبحت آنذاك هى املدرسة الوحيدة ىف
العالم ..بعد إغالق املدرسة الرتكية ..وحتولت املدرسة املصرية إىل مقصد كريم ملحىب فنون اخلط العرىب
عال للزخرفة والتذهيب والزتيني..
من مصر ومن خارجها للدراسة والتعلم والتجويد ..وإنشأ بها قسم ٍ
واآلن حبمدهللا وبفضل جهود الدولة املصرية ..أصبح لدين�ا عشرات املدارس ليس ىف القاهرة فقط بل
ىف كل ربوع مصر ..وقدمت وزارة الثقافة املصرية جهودا كثرية لدعم ونهضة فن اخلط العرىب ..عرب عدة
دورات بإقامة هذا امللتقى السنوى..الذى أثرى املشهد الثقاىف بفنون اخلط العرىب ىف كافة فروعه ..وأزداد
الرثاء تألقا بعشرات البحوث واالطروحات العلمية حول قضايا وفنون اخلط العرىب من خالل الندوة
العلمية والدولية ..وتوجت الوزيرة الفنانة الدكتورة إين�اس عبد الدايم هذه اجلهود بإنشاء مدرسة الفنان
خضري البورسعيدى ببيت السحيىم ..لتكون إضافة جديدة لروافد الفنون ومركزا متخصصا لتعلم فنون
اخلط العرىب ..وتعزيزا إلجراءت الصون واحلماية لفنون اخلط العرىب ..بعد أن أصبح على قوائم الرتاث
الثقاىف لإلنساني�ة لدى منظمة اليونسكو.
لهذا وجب الشكر للوزيرة الفنانة دكتورة إين�اس عبد الدايم لدعمها الدائم ورعايتها مللتقى اخلط العرىب..
وشكرا للدكتور فتىح عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية جلهوده املخلصة وفريق العمل
الدؤوب من العاملني بصندوق التنمية الثقافية إلجناح هذه الدورة ..وشكرا لتضافر جهود كل قطاعات
وزارة الثقافة املشاركة ىف هذا امللتقى ..الهيئ�ة العامة للمركز الثقاىف القوىم ..قطاع العالقات الثقافية
اخلارجية ..قطاع الفنون التشكيلية ..وشكرا لزمالىئ وأساتذىت أعضاء اللجنة العليا ..ورؤساء وأعضاء
اللجنة العلمية وجلنة الفرز واالختي�ار ..وجلنة التحكيم  ..ولكل إدارات صندوق التنمية الثقافية املعاونة
كل التحية والتقدير.

اللجنة العليا
أ .د /فتىح عبد الوهاب
أ /محمد بغدادى
أ /مسعد خضري البورسعيدى
أ .د /مجدى صابر
أ /صربى سعيد
أ .د /خالد سرور
أ .د /مصطفى عبد الرحيم
أ .د /محمد محمد العرىب
د  /أحمد منصور
أ /إسماعيل عبده
املستشار /أحمد بركات
د  /جناة فاروق

ً
رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ( رئيسا)
قوميسري عام امللتقى
رئيس اجلمعية املصرية للخط العرىب
رئيس مجلس إدارة الهيئ�ة العامةللمركز الثقاىف القوىم
رئيس قطاع العالقات الثقافية اخلارجية
رئيس قطاع الفنون التشكيلية
أستاذ بكلية الفنون التطبيقية ،جامعة حلوان
أستاذ ورئيس قسم بكلية الرتبي�ة الفني�ة جامعة األزهر
مدير مركزدراسات اخلطوط بمكتب�ة اإلسكندرية
املصمم اجلرافيكى بمشيخة األزهر الشريف
املستشار القانوىن بالصندوق
مقرر اللجنة

اللجان الفرعية:

جلنة الفرز واألختي�ار
أ  /محمد املغرىب
أ .د  /أحمد سيد درويش
أ  /حسانني مختار
أ /ثن�اء عبد النىب
أ /أمل حافظ
أ  /عاليه توفيق

ً
رئيسا
ً
عضوا فني�ا
ً
عضوا فني�ا
ً
عضوا فني�ا
ً
عضوا فني�ا
أمانة اللجنة

جلنة التحكيم :
أ  /شرين عبد احلليم
أ .د /.طارق جاد الكريم أحمد
أ  /أحمد عبد الباسط
أ  /دعاء فتىح

ً
رئيسا
ً
عضوا
ً
عضوا
أمانة اللجنة

اللجنة العلمية :
د /محمد حسن إسماعيل
د /فرج حسني
د /محمود الراعى
د /بالل الشيخ

ً
رئيسا
ً
عضوا
ً
عضوا
أمانة اللجنة

أ .د .حامد بيومي «مصر»
أستاذ ُمتفرغ بقسم اإلرشاد السيايح بكلية السياحة
والفنادق – جامعة املني�ا 2016م حيت تاريخه.
مدير مركز البحوث والدراسات األثرية جبامعة املني�ا –
الفرتة من 2012م – 2016م.
وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون البيئ�ة وخدمة
املجتمع – جامعة املني�ا– 2014م – 2016م.
تدريس ُمقررات التخصص يف اآلثار والفنون والكتابات
األثرية اإلسالمية واملسكوكات بقسم اآلثار كلية
اآلداب جامعة أسيوط يف الفرتة من 1992م 1998 -م.
تدريس مواد التخصص يف علم الكتابة العربي�ة وقراءة
املخطوطات والوثائق بقسم الوثائق واملكتب�ات بكلية
اآلداب بسوهاج وكلية الدراسات اإلنساني�ة جبامعة
األزهر ً
(ندبا) يف الفرتة من  1993حيت 1996م .
تدريس ُمقررات التخصص يف اآلثار والفنون والنصوص األثرية بقسم الرتميم بكلية الفنون اجلميلة
جامعة املني�ا يف الفرتة من 2004م إيل 2006م.
تدريس علم املخطوط العريب والكتابات بمعهد املخطوطات العربي�ة بكلية الدراسات العربي�ة جبامعة
املني�ا يف الفرتة من 1994م إىل 1999م.
اإلشراف على الكثري من الرسائل العلمية (ماجستري -دكتوراه) بقسم اإلرشاد السيايح – جامعة املني�ا،
وعضوية العديد من جلان املناقشة واحلكم بكلية اآلثار جامعة القاهرة وقسم التاريخ بكلية اآلداب
جامعة عني شمس – وأقسام اآلثار واحلضارة جبامعيت طنطا وحلوان.
املشاركة يف فعاليات مسابقة حتكيم اخلط العريب اليت ُينظمها مركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة
اإلسالمية بإسطنبول (1988 )IRCICAم.
عضوية اإلحتاد العام لآلثارين العرب بالقاهرة يف الفرتة من 1998م حيت اآلن.
ً
ً
محليا ودوليا منها:
املشاركة يف العديد من املؤتمرات والندوات ونشر األحباث العلمية
ندوة «يوم املخطوط العريب لدار الكتب والوثائق القومية»  -مصر 2010م.
دراسة أثرية تاريخية ملخطوطة األصل لكتاب «اخلرب عن البشر» وأضواء جديدة علي شيخ املؤرخني
العرب «املقريزي».
(مجلة اآلداب والعلوم اإلنساني�ة كلية اآلداب جامعة املني�ا – العدد  - 64أبريل 2007م) إصدار خاص
صفحات من .)169 -1

سعد زكريا محمد المهدي «مصر»
مواليد ملوي محافظة املني�ا مصر ،مدير عام
بالصحة علي املعاش ،حاصل علي دبلويم اخلط
و التخصص يف التذهيب عايم  ٨٢/٨٦و كان
ترتيب�ه األول علي الصعيد ،شارك يف معارض
متعددة داخل مصر وخارجها (العراق) ،وساهم
يف تأسيس مدرسة اخلط العريب بملوي و بعض
مدارس محافظة املني�ا ،اثار مكتوبة يف كتب
بعض املؤلفني (أ/فوزي سالم عفيفي) رحمه
هللا ،والف رسالة اسميتها (لسان البن�ان يف جميع
اخلطوط العربي�ه ) ليستعني بها طلبة مدارس
اخلط ،شارك يف انشطة اجلمعية املصرية للخط
العريب ،وشارك بالتدريس و اإلشراف الفين يف
مدرسة ملوي للخط العريب و مدارس املني�ا و
بعض مدارس اسيوط ،وشارك يف تنظيم بعض
املؤتمرات و امللتقيات اخلطية اليت شارك فيها
كبار اخلطاطني ،وعقد عشرات الدوارات يف
بعض اجلمعيات و مدارس الرتبي�ة و التعليم ،و حاصل على دروع و شهادات تقدير من محافظات
مختلفة داخل مصر ،حاصل علي شهادات تقدير من اجلمعية املصرية للخط العريب ،وال زال يعمل
معلما يف املدارس املذكورة.

سعد غزال «مصر»
املشرف الفين
مدير عام بمراسم رئاسة اجلمهورية،
ً
رئيسا لقسم
ملدرسة اخلطوط العربي�ة بالقاهرة،
ً
اخلط العريب برئاسة اجلمهورية إمتدادا لعظماء
اخلط العريب مصطفى بك غزالن واألستاذ الكبري
مصطفى لطفي ،حصل على إدارة خطية من شيخ
مصر الشيخ /محمد عبد القادر عام 1991
خطاطي ً
أصبح خلفا ملصطفى بك غزالن واألستاذ الكبري
محمد عبد القادر ىف اخلط الديواين ،أول من قاك
بت�أليف وكتابه مشق للخط الديواين بشرح وتوضيح
بإسلوب منفرد عام  ،1992مؤسس وعضو مجلس
إدارة للجمعية املصرية العامة للخط العريب عام
 ،1994قامت وزارة الرتبي�ة والتعليم بطباعة كتابه
(اخلط الديواين املصري) لطلبة اخلطوط العربي�ة
قام بتوثيق وترميم أهم لوحات كبار اخلطاطني بدار
الكتب املصرية ،قام بكتابه اخلط الفاريس لشركة
صخر للربمجيات ،مقتني�ات خاصة لدي األديب
األستاذ محمد املر ،تم دعوته كضيف
شرف وتم تكريمه بمؤتمر جماليات اخلط
العريب بمكتب�ة اإلسكندرية عام ،2006
حاز على مكافآة ىف اخلط الثلث اجللي
ىف املسابقة الدولية السادسة لفن اخلط
العريب (أرسيكا) باسم (مرب عماد احلسين)
عام  2004برتكيا ،حاز على شهادة تقدير من
السيد وزير الثقافة ألول معرض للخط
العريب بدار األوبرا املصرية ،شهادة تقدير من
قطاع الفنون التشكيلية (بقصر الفنون)
عام  ،2000تم تكريمة من قبل اجلمعية
املصرية العامة للخط العريب السهاماته
باخلط العريب ودراسية ،شهادة تقدير
من السيد رئيس دار االوبرا املصرية عام
 ،1995صاحب فكره أول معرض للخط
العريب بدار األوبرا املصرية ومشاركته مع
امله اخلط العريب بمص بمساعدة الدكتور
ناصر األنصاري رئيس دار األوبرا ً املصرية
عام  1991وأصبح املعرض مواكبا ملهرجان
املوسيقي العربي�ة بصفة سنوية.

عبدالرحيم كولين «المغرب»
رئيس شعبة فن اخلط العريب بأكاديمية الفنون
التقليدية بالدار البيضاء ،عضو جلنة التحكيم
الوطني�ة جلائزة محمد السادس لفن الزخرفة
املغربي�ة على الورق ،عضو مؤسس وأمني مال
اجلمعية املغربي�ة لفنون اخلط ،عضو مؤسس
ومستشار النقابة املغربي�ة للفنون التشكيلية ،نال
شرف كتابة املصحف الشريف برواية ورش عن
نافع باخلط املغريب املبسوط ،نال شرف املساهمة يف
كتابة املصحف املحمدي املسبع املضبوط باأللوان
األثرية( :سورة الفاحتة ،سورة البقرة ،سورة آل
عمران و سورة النساء).
شارك يف عدة معارض فني�ة داخل البالد و خارجها
منذ  1990و أهمها:
 2004معرض شخيص ببين�ايل الشارقة الدويل لفن
اخلط العريب بدولة اإلمارات العربي�ة املتحدة:2011 ،
ملتقى أشهر خطاطي املصحف الشريف باملدين�ة
املنورة 2012/2011 ،ملتقى الكويت اخلامس لفن
اخلط العريب :2013 ،املهرجان الثقايف الدويل باجلزائر،
 :2016معرض حكمة اإلسالم يف قضايا البيئ�ة بقاعة
العرض بمركب محمد السادس اإلداري و الثقايف
بمراكش يف إطار مؤتمر األمم املتحدة يف التغري املنايخ
كوب 22
 :2017ملتقى اخلط العريب الدويل بمدين�ة العقبة
األردن :2018 ,ملتقى اخلط العريب حتت رعاية
الشيخة الدكتورة سعاد محمد الصباح بالكويت من
تنظيم اجلمعية الكويتي�ة للفنون التشكيلية:2019 ،
معرض فن اخلط العريب بمنظمة إسيسكو يف إطار
االحتفال باليوم العاليم للغة العربي�ة مع اجلمعية
املغربي�ة لفنون اخلط :2021 ،معرض رحلة الكتابة
و اخلط باملتحف الوطين بالرياض وزارة الثقافة –
اململكة العربي�ة السعودية.
له مقتني�ات عدة للكثري من اجلهات الرسمية
والشخصيات البارزة.
إقامة العديد من الورشات الفني�ة يف اخلط املغريب

أ .د /نهلة عبد اهلل إمام «مصر»
أستاذ العادات ُ
والمعتقدات واملعارف الشعبي�ة
املعهد العايل للفنون الشعبي�ة  -أكاديمية الفنون.
خبري الرتاث الثقايف غري المادي باللجنة القومية
لليونيسكو.
عضو جلنة التقييم الدولية احلكومية عن مجموعة
الدول العربي�ة بمنظمة اليونيسكو.
دكتوراه يف فلسفة الفنون الشعبي�ة  -املعهد العايل
للفنون الشعبي�ة–أكاديمية الفنون.
ماجستري يف الفنون الشعبي�ة  -املعهد العايل للفنون
الشعبي�ة  -أكاديمية الفنون.
دبلوم املعهد العايل للفنون الشعبي�ة  -املعهد العايل
للفنون الشعبي�ة  -أكاديمية الفنون.
دبلوم األنرثوبولوجيا  -كلية اآلداب  -جامعة
القاهرة.
ليسانس آداب  -قسم االجتماع  -جامعة القاهرة.
مقرر جلنة الفنون الشعبي�ة والرتاث غري المادي-املجلس األعلى للثقافة.
نائب رئيس جلنة التقييم باتفاقية صون الرتاث الثقايف غري المادي  -اليونسكو
عضو املنظمة الدولية للفن الشعيب.
ممثل مصر فياتفاقية صون الرتاث الثقايف غري المادي بمنظمة اليونسكو 2003 -م.
عضو اللجنة العليا للرتاث الثقايف غري المادي  -وزارة الثقافة.
عضو الهيئ�ة الفني�ة للجنة الوطني�ة لليونسكو/مصر.
عضو اجلمعية املصرية للمأثورات الشعبي�ة.
عضو املنظمة الدولية للفن الشعيب.
عضو جمعية الرتاث النويب.
والندوات املحلية والدولية منها:
املشاركة يف الكثري من املؤتمرات
ُ
صياغة ملف فنون اخلط العريب الذي قدم لليونيسكو إلدراجه على القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف
غري المادي لإلنساني�ة يف ديسمرب 2021م.
ُ
صياغة ملف «النخلة – التقاليد واملعارف واملمارسات» الذي أدرج على القائمة التمثيلية للرتاث
الثقايف غري المادي لإلنساني�ة يف بوجوتا عام 2019م جلمهورية مصر العربي�ة ،وعضوية جلنة الصياغة
النهائي�ة للملف عن 14دولة عربي�ة يف نفس العام.

الدكتور أحمدو محمد حبييب «موريت�اني�ا»
خبري لدى املنظمة العربي�ة للرتبي�ة والثقافة والعلوم.
خبري هندسة ومتابعة وتقييم املشاريع الثقافية.
عضو الفريق العامل املكلف بالثقافة والتنمية ضمن املجموعة االقتصادية لغرب إفريقيا .CDAO
دكتوراه  -علوم الثقافة – جامعة تونس 2009م.
ماجستري – علوم الثقافة – جامعة تونس 2009م.
شهادة هندسة املشاريع الثقافية 2013 Université Panafricaine (Unicaf),Lilongwe -م.
درجة األستاذية – الدرسات املسرحية – املعهد العايل للفنون املسرحية – تونس 1995م.
أستاذ مهن الثقافة  -املعهد العايل للدراسات التطبيقية يف اإلنساني�ات  -جامعة تونس 2004م – 2006م.
عضو كريس اليونيسكو للدراسات الثقافية  -جامعة أفنيون -فرنسا 2014م2017 -م.
خبري ُمكلف بهندسة ُ
ومتابعة املشاريع الثقافية لدى برنامج االحتاد األورويب للثقافة املوجه ملنطقة
البحر األبيض املتوسط 2016 Med Cultureم – 2018م فلورانس – إيطاليا.
خبري لدى مشروع االحتاد االوروىب للثقافة واملجتمع املدينُ -مكلف ُبمتابعة وتقييم املشاريع الثقافية
نواكشوط  -موريت�اني�ا 2013م – 2016م.
عضو الفريق العامل املعين بالثقافية والتنمية ضمن املجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا
2010م – 2012م.
للهيئ�ة العربي�ة للمسرح  -الشارقة 2011م – 2012م.
عضو املكتب التنفيذي ُ
خبري ضمن برنامج دعم قدرات الفاعلني الثقافيني لدى «مؤسسة دار ثقافات إفريقيا» بأديس
أبابا 2007م 2011 -م.
ُ
عضو الفريق العامل لدي مكتب اليونسكو يف الرباط المكلف بصياغة دليل املدربني املسرحيني
ملنطقة املغرب العريب 2006م – 2007م.
ً
ً
ودوليا منها:
محليا
املشاركة واإلشراف على العديد من املؤتمرات ونشر الدرسات واألحباث
إجناز دليل اإلدارة الثقافية ضمن فريق املنظمة الدولية للفرانكفوني�ة – داكار – أبدجان 2010م.
حبث حول بني�ة الثقافة واإلنت�اج الثقايف يف موريت�اني�ا  -امللتقي الفكري للمهرجان الدويل لفنون
السود  -أبدجان كوديفوار 2012م.
حبث ُمعمق حول :الثقافة والتنمية البشرية املستدامة  -لقاءات جامعة السربون  - 3باريس
ابريل 2017م.

رفعت محمد البوايزه «اململكة األردني�ة الهاشمية»

حيمل درجة الدكتوراة يف التاريخ والفـنون اإلسالمية بتقدير امتي�از ،باحث أكادييم وخطاط محرتف
حاصل على اإلجازة الفني�ة يف اخلط العريب من املدرسة البغدادية ،وعضو مؤسس يف االحتاد العاليم
للخط العريب والزخرفة اإلسالمية.
ً
ّ ً
ً
ّ
يعمل مديرا للخدمات الطالبي�ة وأستاذا ومدربا ومشرفا لفنون اخلط العريب يف جامعة الطفيلة
التقني�ة.
عضو الهيئ�ة التأسيسية واإلدارية والتدريسية يف أكاديمية اخلط العريب التابعة لنقابة اخلطاطني
األردنيني.
عضو جلان التحكيم يف فن اخلط العريب يف العديد من املحافل املحلية والدولية.
له العديد من األعمال الفني�ة املنشورة واملقتن�اه يف على الصعيد املحلي والدويل.
أقام العديد من املحاضرات والدورات والورشات التدريبي�ة والفني�ة يف مجال فنون اخلط العريب،
يف الكثري من املحاف.

عبدالعزيز الدحيم «اململكة العربي�ة السعودية»

هاو انتهج طرق املدارس الرتكية على كبار األساتذة ،أمثال - :اخلطاط الكبري محمد شويق،
خطاط ِ
 اخلطاط محمد عبدالعزيز الرفاعي ،واستفاد من املراجع واملقتني�ات اخلاصة به ونىم موهبت�ه منخالل لقاءات وزيارات اخلطاطني لإلستفادة من خرباتهم.
اخلربات • :عمل بوزارة الدفاع ،واألن متقاعد • .حصل على إجازة من األستاذ نقيب خطاطي مصر
خضري البورسعيدي ،عام  2021م • .حصل على إجازة من األستاذ عباس شاكر جودي (بغدادي)
بدرجة اجدت ،عام  1442ه • .حصل على إجازة من األستاذ ناصر بن عبدالعزيز امليمون ،عام  1430ه
املشاركات • :شارك يف ملتقى مجمع امللك فهد ألشهر خطاطي املصحف الشريف يف العالم  1432ه.
• شارك يف األيام الثقافية السعودية جبمهورية ألباني�ا  2013م • .شارك يف معرض اخلط العريب بني
األصالة والتشكيل والذي أقامه اجلمعية العربي�ة السعودية للثقافةوالفنون فرع جدة  1422ه.
• شارك يف مهرجان املدين�ة اخلامس  1423ه • .شارك يف األسبوع الثقايف السعودي باململكة األردني�ة
الهاشمية • .شارك يف امللتقى الثاين لفن اخلط الدويل يف العالم اإلساليم بإيران • .شارك يف املعرض
الدوري الثامن للفنون التشكيلية واخلط العريب لفناين وخطاطي مجلس التعاون بسلطنة عمان.
• شارك يف معرض جائزة األمري سلطان بن عبدالعزيز حلفظة القران الكريم • .شارك يف معرض
اخلط العريب خلطاطي وفناين اململكة العربي�ة السعودية .له مقتىن بوزارة الثقافة واإلعالم باململكة
العربي�ة السعودية.

قوري يوسف قدوري «الهند»

ُو ِلد يوسف حسني جوري يف أبليت�ا (غوجارات) عام  ، 1963وهو ممارس علم النفس مكرس جهوده
للفن التقليدي وهو أحد الفنانني الهنود القالئل الذين جييدون ممارسة فن اخلط العريب ويعملون
على الوثائق والفنون اإلسالمية الرتاثي�ة.
منذ أن ارتبط بالفن اإلساليم الرتايث املقدس ،تركز جميع أعماله على األعمال الفني�ة الرتاثي�ة اليت
يرتاوح عمرها بني  300و  800عام املصمم على الطراز القديم بمواد مثل الورق واجللود والقماش
املستخدمة يف تلك الفرتة.
جدا تقديم عمل قديم يف الوقت احلاضر ،حياول إحياء التقاليد القديمة
يقول بأنه من الصعب ً
أيضا على الرسم املصغر والزيت على القماش وشارك يف عدد
جوري
السيد
من خالل فنه ،عمل
ً
كبري من املعارض اليت أقيمت يف دول مثل اململكة املتحدة وألماني�ا وفرنسا وجنوب إفريقيا وكندا
واليابان ونيوزيلندا وإيران ،الكويت.
يتمىن ترك أعمال ال حتىص من الفن التقليدي الرتايث لألجيال القادمة ،وأن يظل الفن اإلساليم
حيا إىل األبد.

شكر خاص للجهات املشاركة يف
املعرض العام

مللتقى القاهرة الدويل لفنون اخلط العريب
(رواد ومجددون مائة عام من اإلبداع)
2022 - 1922
بمناسبة

القاهرة عاصمة الثقافة للدول اإلسالمية
ومرور مائة عام على تأسيس مدرسة حتسني اخلطوط امللكية
يتوجه صندوق التنمية الثقافية
واللجنة العليا
مللتقى القاهرة الدويل لفنون اخلط العريب
بالشكر والتقدير إىل

دار الكتــب والوثــائــق القوميــة
مكتب�ة اإلسكندرية (مركز دراسات اخلطوط)
مكتبــة األزهــر الشريــف

من مقتني�ات مكتب�ة اإلسكندرية

دار الكتب والوثائق القومية

ٔ
االزهر الشريف

الندوة العلمية

رواد ومجددون
كان ملئوية املدرسة املصرية يف اخلط العريبُ ،ممثلة يف تأسيس مدرسة حتسني اخلطوط امللكية
دورا ً
عام 1922مً ،
هاما يف حتديد مالمح األحباث والهدف من الندوة العلمية يف الدورة السابعة مللتقى
ً
أمرا ً
القاهرة الدويل للخط العريب ،وكان االحتفاء برموز اإلبداع اخلطي يف مصر ً
خصوصا وأن
واجبا
األساتذة من خالل عملهم يف تلك املدرسة الرائدة استطاعوا صياغة فلسفة اخلط العريب يف عصره
احلديث ،وصور االبتكار واإلبداع الفين فيه ،خالل تلك املرحلة الهامة من تاريخه.
ولذلك جند أن هناك الكثري من الروابط الفلسفية اليت جتمع بني اخلط العريب بفنون احلرف
ً
ً
رئيسيا فيها؛ ومع اختالف أسس
عنصرا
اليدوية وصور التعليم املختلفة؛ واليت يدخل اخلط العريب
ً
ً
تشابها من
ومفاهيم هذه الروابط وتنوعها وأصولها أحيانا ،لكنه وإن اختلفت يف املصدر إال أن فيه
ناحية التكوين واإلبداع الفين ،وكان محورها األسايس “مدرسة حتسني اخلطوط امللكية”.
تلك الفلسفة وهذا الدور من رواد املدرسة املصرية ألقى بظالله الكثيفة على املنطقة العربي�ة
واإلسالمية كاملة ،من خالل املناهج التعليمية ،واألفكار التصميمة ،واجتاهات التطوير ،وكان
لتمركز الطباعة والنشر يف مصر خالل تلك الفرتة ً
دورا يف نشر الثقافة البصرية بمفرداتها العربي�ة
واإلسالمية ،لذلك جند أن األحباث وجانب كبري منها يهدف إىل التنقيب عن أعمال ودور هؤالء
الرواد ،وتالميذهم .كذلك كان الرتكزي يف األحباث على جتاوز املالمح الشكلية المادية الرائعة إىل
ُ
المكون الرويح والثقايف اإلنساين األكرث روعة لنت�اج تلك املدرسة العريقة.
واهتمت مجموعة كبرية من األحباث بالرتكزي على إعادة التقديم لفنون اخلط العريب ،واألدوار
املختلفة اليت اضطلعت بها مدرسة حتسني اخلطوط ،وذلك على أكرث من زاوية حبثي�ة جديرة
بالقراءة والتحليل ،لعل أولها :هو تقني�ات إعادة االستخدام للخطوط العربي�ة ،وإنت�اج خطوط
المهتمني بصفة عامةُ ،
كمبيوتر لها درجة من القبول لدى ُ
والمتخصصني بصفة خاصة ،وهي أفكار
ُمتجددة تفرض وجودها بقوة ،حتت راية التطوير ،وإعادة االستخدام ،واملنىح الثاين لألحباث :كان
عن التوثيق وطرق احلفظ احلديث�ة ،وهو منىح سيكون له نصيب ُمستقبلي من الدراسة والعمل
والتحليل ،وكذلك كان االهتمام باملناهج العلمية اليت قدمتها  -ومازالت – املدرسة املصرية يف اخلط
إطارا ً
العريبً ،
هاما للتنقيب البحيث من الباحثني يف الداخل واخلارج.
لقد رأت اللجنة العلمية يف عصر الوسائط املتعددة وبرامج التواصل االجتماعي ،أن تتحرر من
النظرة أحادية اجلانب للخط العريب ،وأن تتنوع الرؤية إىل مستوى التعددية لرؤية الفنون اإلسالمية
بصورة كاملة ُمنفتحة .لذلك سنجد أن هناك تنوع بني الرتاث واحلداثة بني التاريخ والفنون
ً
ً
خصوصا
والرتبي�ة ،وإحداث تلك احلالة العلمية واألكاديمية كان واحدا من أولويات الندوة العلمية،
أنها كانت عاكسة لفلسفة الفن اإلساليم ذاته ،والذي يمثل اخلط العريب فيه زاوية التعبري اجلمايل
البصري الصريح.

رئيس اللجنة العلمية
الدكتور محمد حسن

جدول الندوة العلمية الدولية
 9-7يونيه  2022م
اليوم األول :الثالثاء  7يوني�ه 2022م.
صباحا – ً 12
ً
ظهرا
التسجيل من 11
اجللسة االفتت�احية 12 :ظ 1-م
يدير اجللسة :الدكتور أحمد منصور
كلمة مقرر اللجنة العلمية :د .محمد حسن
كلمة الباحثني :د .جمال جنا
كلمة الكاتب الصحفى :الفنان محمد بغدادي ،قومسري عام امللتقى
كلمة األستاذ الدكتور فتيح عبد الوهاب ،رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية
اجللسة العلمية األوىل 1.15 :م –  2.30م
يدير اجللسة :د .محمد حسن
د .أحمدو حبيىب
د .نهلة إمام
أ .محمد بغدادي
د .جمال جنا

دور املنظمة العربي�ة للرتبي�ة والثقافة والعلوم (أليكسو) يف صون
وحماية عناصر الرتاث الثقايف غري المادي الرسالة واألهداف..
التحديات ،والطموح
تسجيل ملف (فنون اخلط العريب) على القائمة التمثيلية للرتاث
الثقايف غري المادي لدى منظمة اليونسكو «صورة من حتديات
الهوية العربي�ة»
الشخصية العربي�ة يف اخلط العريب
ً
أنموذجا)
(اخلطاطون املصريون

اجللسة العلمية الثاني�ة 2.45 :م –  4.15م
يدير اجللسة :أ.د .مصطفى عبد الرحيم
أ .أوس األنصاري

ذكريات مدرسة حتسني اخلطوط املصرية

أ .سعد غزال

اخلط الديواين املصري« ،قراءة فني�ة تعليمية يف أحدث إصداراته»

أ .محسن عبد الفتاح

قراءة يف سرية شيخ اخلطاطني محمود إبراهيم،
«عرض كتاب تذكاري وثائقي»

أ .محمد حسن أحمد

نب�ذة عن كتاب اجلامع يف خط الرقعة

اليوم الثاين :األربعاء  8يوني�ه 2022م.
اجللسة العلمية الثالثة 11 :ص  12.30 -ظ
يدير اجللسة :أ .محمد بغدادي
أ .تامر محمد أبو اخلري

حنو توثيق وأرشفة جتارب أبو مروان عثمان :خطاط املصاحف

أ .محمد شافعي

توارث فن اخلط العريب يف املدرسة املصرية
ً
أنموذجا)
(عائلة أبو اخلري

د .فرج احلسيين

عبد القادر الشهايب خطاط فلسطني وإنت�اجه الفين
يف النصف األول من القرن العشرين

د .سايم صالح عبد المالك

اخلطاط عبدهللا الزهدي كاتب احلرمني الشريفني

أ .محمد مجدي الديب

خطاطا ً
ً
وكاتب�ا للمصحف الشريف
القندويس ...

اجللسة العلمية الرابعة 12.45 :ص –  2.15م
يدير اجللسة :د .سايم صالح عبد المالك
أ .فريال بشري الدايل

اخلطاط املسلم بني شغف كتابة املصحف ،والزتامه
ّ
القرآنيني
بالرسم والضبط

أ .بدر عرايب

نساخة وكتابة القرآن الكريم بني اخلطاطة والرقمنة
«مصحف املسلمني  ...دراسة حالة»

أ .شيماء الفحام

نساخة املصاحف املغربي�ة بني مصر واملغرب
يف القرنني العشرين واحلادي والعشرين

أ .رايض عبد الرحمن محمد علي

السمات اخلطية للمخطوطات القرآني�ة بمكتب�ة األزهر الشريف
ً
أنموذجا)
(اخلـط املـغريب

اجللسة العلمية اخلامسة 2.30 :م –  4.00م
يدير اجللسة :د .محمود الراعي
أ.د .محمد يونس عبد السميع احلمالوي

رقمنا العريب األصيل جزء من لغتن�ا هويتن�ا

أ .أنور الفوال

مدخل جترييب لتنمية مهارات الكتابة النسخية لدى عين�ة من أطفال
مرحلة التعليم األسايس بمصر

د .محمد حسن

فلسفة اخلط العريب والتصوف بني مسارات النشأة والفكر واملمارسة

د .والء الدين بدوي

متاحف الكتابات واخلطوط  ...رؤية فني�ة آثارية

د .محمد علي حامد بيويم

خطاطون أتراك مجددون وأعمالهم بمصر
ً
«محمد عزيز الرفاعي وأحمد كامل آقديك أنموذجا»

اليوم الثالث :اخلميس  9يوني�ه 2022م.
اجللسة العلمية السادسة 11 :ص –  12.30م
يدير اجللسة :د .فرج احلسيين
أ .عاطف الصربويت

الفنانون املصريون وفن كتابة عناوين الكتب

أ .محمد شافعي

الكتابات على املدافن واألضرحة بالقاهرة خالل القرن العشرين،
ً
«مصدرا لتأريخ اخلط العريب يف مصر»

م .هاشم احلليب

الكتابة اليدوية يف عصر التقني�ة  ...رفاهية أم ضرورة

أ .د .مصطفي محمد الصادق

اخلط الثلث على شواهد قبور األمراء والشخصيات املهمة
يف النصف األول من القرن العشرين

اجللسة العلمية السابعة 12.45 :ص –  2.15م
يدير اجللسة :د .جمال جنا
أ .صالح عبد اخلالق

الكويف اململوكي :إعادة أحياء تراث املماليك(،مسجد ومدرسة
ً
أنموذجا)
السلطان حسن

أ .جنالء محمد بدران

مشروع إعادة إحياء جماليات خطوط الستين�ات والسبعين�ات،
ً
أنموذجا)
(اخلطوط احلرة لألستاذ خضري البوسعيدي

أ.د .مصطفى بركات

التمكني الرقيم للخط العريب واآلثار

د .هبة نايل بركات

اهتمام متحف اآلثار اإلسالمية بمالزييا بتطور اخلط العريب
يف القرن الواحد والعشرين

اجللسة اخلتامية والتوصيات

اخلطاط محمد حسن أبو اخلري
• ولد ىف 1921/5/25
ً
ً
ً
• كان والده يكتب خطا جيدا وجميال وكذلك جده (رحمهما هللا).
• يقول اخلطاط محمد حسن أبو اخلري – أنه يعود الفضل ىف اكتشاف موهبت�ه إىل الشيخ /عبد
الغىن عجور الذي كان يدرس له النسخ والثلث والرقعه عام  1936باملعهد األزهري.
• خريج أول دفعه لدبلوم اخلطوط العربي�ة وكان ترتيب�ة األول عام .1941
• تدريج ىف العمل بت�دريس اللغه العربي�ة حىت وصل إىل درجة موجه تربوي من عام .1976 : 1962
ً
• رشحه احلاج محمد عبد القادر ( رحمه هللا ) مدرسا للخط العريب جبامعة أم القرى بمكه املكرمه
بقسم الرتبي�ة الفني�ه بعد أن أعتذر احلاج محمد لظروفه الصحية.
ً
• تدرج حىت أصبح محاضرا جبامعة أم القرى عام .1977
• تتلمذ على العديد من أساتذة اخلط العريب ورافقهم مثل األستاذ /محمد حسين البابا ومحمد
املكاوي واألستاذ /سيد إبراهيم ومحمود الشحات ومحمد غريب العريب والشيخ على بدوى
واحلاج محمد عبد القادر واالستاذ محمد إبراهيم االفندى (رحمهم هللا).
• تأثر باسلوب احلافظ عثمان يف كتاباته وخاصة بمصحفة الذي كتب�ه وعمل على دراسة اسلوبه
ومحاكاته.
• كان عضو اللجنة العلمية ىف وضع مناهج كراسات اخلط العريب لدور املعلمني.
• عضو جلنة التحكيم باملسابقة الدولية لفن اخلط العريب بإسطنبول.
• عضو جلنة التحكيم باملسابقة الدولية لفن اخلط العريب بإسطنبول .
أسهم فيزنر وتعليم اخلط العريب ىف السعودية وخاصة ىف مكة املكرمه حيث قيض أكرث من عشرين
• ً
عاما يدرس اخلط العريب ىف جامعة أم القرى وىف مزنله اخلاص .
• له العديد من اآلثار منها كراسات خط الثلث للصف الرابع بدار املعلمني.
• كما له كراسة يف شرح خط الثلث يف منتهي الروعه وقد كان خطه يف غاية القوه واحلسن.
• له العديد من اللوحات اخلطية الرائعه والىت تشهد علي عبقرية وفن هذا اخلطاط الفذ.
• أقام العديد من معارض اخلط العريب ىف قسم الرتبي�ة الفني�ه جبامعة أم القري لطالب اخلط العريب .
• خترج على يدية العديد من اخلطاطني ىف مكه املكرمه.

اخلطاط عبدالعزيز حسن أبو اخلري
• من مواليد .1935/6/1
• شهادة إتمام الدراسة الثانوني�ة سنه .1954
• دبلوم حتسني اخلطوط العربي�ة سنه  1969وترتيب األول على الدفعة.
اخلربات السابقة:
• خطاط بوزارة الرتبي�ة  /معاهد الرتبي�ة اخلاصه بدولة الكويت من سنة  1971إىل  ) 4 ( 1975سنوات.
• مدرس مادة اخلط العريب بمدرسة حتسني اخلطوط العربي�ة بالقاهرة ىف العام الدرايس 1977 / 76
( )1سنة .
• خطاط ومدرس اخلط العريب (بالتكليف) فرع جامعة امللك عبد العزيز – كلية الرتبي�ة باملدين�ه املنورة
كتب خاللها كتب القراءة اجلديدة للمرحلة اإلبت�دائي�ة حلساب وزارة املعارف السعودية حتت إشراف
الكلية باإلضافة إىل ما يقرب من ثلث القران الكريم للدائرة التلفزيوني�ه املغلفة لقسم الطالبات
ومختلف اللوحات اإلرشادية والتعليمية وذلك من سنة  1977إىل  1405 – 1397 ( 1985هــ)  8سنوات
ثم أنهي تعاقده بن ً
�اء على طلبه لعدم موافقة جهة العمل بالقاهرة على جتديد اإلعارة.
• فاز عن مصر بإحدي اجلوائز التقديرية ىف مسابقة اخلط العريب الدولية حتت إشراف منظمة املؤتمر
اإلساليم برتكيا سنه .1986
• فاز باجلائزة األوىل ىف مسابقة اخلط العريب سنه  1988حتت إشراف وزارة الثقافة بمصر.
• شارك بلوحاته ىف املعارض واملسابقات الدولية الىت يدعي للمشاركه فيها وآخرها املسابقة الدولية
الثاني�ة برتكيا سنة .1989

جدول ورش العمل
فعاليات ملتقى القاهرة الدولى
لفن الخط العربى فى دورته السابعة
سينما الهناحر
5م7:م
التاريخ

الساعة

الورشة

الفنان

الثالثاء
6/7

7:5

اخلط العريب بني األصالة واملعاصرة

مشيخه األزهر الشريف
مسئول الورشة
(راىض عبد الرحمن محمد على)

األربعاء
6/8

7:5

ورشة عمل صناعة الورق الرخايم
(فن األبرو) باألسلوب الفاريس
زخرفة اسالمية تستخدم ىف تزيني
لوحات اخلط العريب واملخطوطات
اإلسالميةوتغليف الكتب

فاطمة ذنون

السبت
6/11

7:5

أطفال قارة آسيا ومبادئ
اخلط العريب
من سن  ٧سنوات إىل 15

رضا األنور

