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»اإلمارات.. 
واحة ثقافية«

٢٠٢٣
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كيف أصبحت اإلمارات في عهد 
الشيخ خليفة ) رحمه اهلل( 

وجهة املثقف العربي؟

ــن  ــة ب ــيخ خليف ــل الش ــز الراح ــّل منج يظ

ي عصيــاً عــى الحــر، لكــن مــن 
زايــد الثقــا�ف

ي سيســتمّر لســنوات، 
الثقــا�ف أّن إرثــه  المؤّكــد 

ي ونقطــة  ي وجهــة المثقــف العــر�ب وتكــون أبوظــىب

التقائــه بالعالــم.

أدرك الراحــل منــذ لحظــة تأســيس االتحــاد 

ــبل  ــم س ــد أه ــو أح ــّن ه ــة والف ــاح الثقاف أّن س

ماراتيــة، لــذا شــهدت الثقافة  التحــدي والنهضــة االإ

مــارات كإحدى  ي عهــده نهضــة حقيقيــة رســخت االإ
�ف

المنــارات الثقافيــة العربيــة المهمــة.

  سامح فايز
 صحفي مرصي
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ي عهــد الشــيخ خليفــة بــن زايد تأّسســت 
�ف

والفنيــة  الثقافيــة  المشــاريع  مــن  العديــد 

ــا  ــن بينه اث؛ وم ــرت ــة بال ــات المعني والمؤسس

ي الــدولي للكتــاب الــذي صــار  معــرض أبوظــىب

ــا  ــاً وأرسعه ــب طموح ــرث معــارض الكت ــن أك م

وشــمال  االأوســط  ق  الــرث منطقــة  ي 
�ف نمــواً 

داعمــة  قــوة  ي  أبوظــىب وأصبحــت  أفريقيــا، 

ــة  ــاري لصناع ي والتج
ــىف ــر المه ــة التطوي لحرك

ي المنطقــة.
النــرث �ف

وع »كلمة«  ي بعــد ذلــك مبــادرة مــرث
وتــأ�ت

الطمــوح غــري الربحــي، وهــي موجهــة لتمويــل 

ترجمــة ونــرث وتوزيــع أهــم االأعمــال مــن 

المؤلفــات الكاســيكية والمعــارصة مــن اللغــات 

وع  ــرث ــز م ــة، ويرّك ــة العربي ــة إل اللغ االأجنبي

ــة،  ــاالت رئيس ــة مج ــى أربع ــه ع ــة« عمل »كلم

ة إل  ف وهــي تمويــل ترجمــة العناويــن الممــري

ــة  ضاف ــا، باالإ هــا وتوزيعه ــة ونرث اللغــة العربي

إل التعــاون مــع مجموعــة مــن دور النــرث 

، وتعزيــز مبادرات  ي ي العالــم العر�ب
المشــهورة �ف

التســويق والتوزيــع مــن خــال مســاندة قنوات 

القائمــة  القنــوات  وتقويــة  جديــدة  توزيــع 

ــم  ي العال
ــاب �ف ــة الكت ــاندة صناع ــاً، ومس حالي

ــة. ــاحة الدولي ي الس
ــا �ف ي وترويجه ــر�ب الع

زايــد  بــن  خليفــة  الشــيخ  عهــد  ي 
و�ف

انطلــق مهرجــان »شــاعر المليــون«، المهرجــان 

الشــعري الــذي يهــدف إل دعــم تــراث الشــعر 

النبطــي للمنطقــة العربيــة، فــازدادت شــعبيته 

ــّد  ــاس، ويع ــن الن ف م ــ�ي ــدى الماي ــره ل وتقدي

وع مــن أهــم المشــاريع الثقافيــة  هــذا المــرث

ق  ــرث ــة ال ي منطق
ــاً �ف ــا نجاح ه ــة وأكرث عامي االإ

االأوســط، حيــث يســّجل نســبة متابعــة عاليــة 

ــبوعية. ــه االأس ــن حلقات ــة م ي كّل حلق
�ف

مارات عاصمة ثقافية الإ
الحكمــة  بيــت  ومديــر  مؤســس 

مــارات،  ي مــر واالإ
لاســتثمارات الثقافيــة �ف

ــرى أّن الشــيخ خليفــة هــو  أحمــد الســعيد، ي

ــا  ــة، وأنّه ــة ثقافي ــارات عاصم م ــن االإ ــن دّش م

ي كبــري 
ي عهــده صاحبــة دور ثقــا�ف

صــارت �ف

جــداً.

تريــح  ي 
�ف الســعيد،  أحمــد  يوضــح 

الشــيخ  الراحــل  عهــد  ي 
»�ف »حفريــات«:  لـــ 

خليفــة صــارت جائــزة الشــيخ زايــد واحــدة 

مــن أهــم الجوائــز االأدبيــة، إل جانــب جائــزة 

»الراحل الشيخ خليفة كان قائداً ورائداً لحركة تغي�ي 
، واستطاع قيادة دولة  ي

سياسي واجتماعي وثقا�ف
ف عىل  مارات والنطالق بها من التأسيس إىل التمك�ي الإ

نسق متفرّد«
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البوكــر، أضــف إل ذلــك تأســيس 3 مهرجانــات 

، إل جانــب  ي ي وأبــو ظــىب ي د�ب
عالميــة للســينما �ف

اثنــان  للكتــاب، اســتمّر منهــم  3 معــارض 

ي قطــاع 
دوليــان، ولهمــا تأثــري كبــري جــداً �ف

ي العالــم، وهمــا معــرض الشــارقة 
النــرث �ف

.» ي ومعــرض أبوظــىب

يشــري أحمد الســعيد إل اهتمام الشــيخ 

ي المنطقــة العربيــة، 
ي �ف

خليفــة بالتنــوع الثقــا�ف

»كان  عربيــاً:  الثقافيــة  عاقاتــه  تعــّدد  وإل 

مــارات دائمــاً  اً؛ لذلــك تجــد أّن االإ دائمــاً حــارصف

ــة«. ــات الثقافي وع ي المرث
ــاركه �ف مش

ونــّوه الســعيد إل دور الشــيخ خليفــة 

مــن  التعليــم  عــى  ف  كــري »الرت التعليــم:  ي 
�ف

ــتحداث  ــة واس ــة خليف ــه لجامع ــال تأسيس خ

ق  ــرث ي ال
ــا �ف ــن نوعه ــدة م أقســام هــي الوحي

ــة  ــة وهندس ــة النووي ــل الهندس ــط، مث االأوس

وعــات  هــا مــن المرث الطاقــة البديلــة، وغري

مارات  ي حّولــت االإ
والتخصصــات المختلفــة الــىت

بــداع، وهــي مســألة  إل مجتمــع يركــز عــى االإ

ــداً«. ــة ج مهم

ينّبــه الســعيد أيضــاً إل اهتمــام الشــيخ 

ــه  ي وتعاون
ــارا�ت م ــد بالمثقــف االإ ــن زاي ــة ب خليف

وتجاوبــه مــع العالــم واالنفتــاح عــى دول 

مارات  ف تحديــداً: »االإ ة، مثــل آســيا والصــ�ي كثــري

ــودي.  ــد يه ــوذي ومعب ــد ب ــا معّب ــى أرضه ع

ــا  ي أحدثه
ــىت ــة ال ي والحال

ــا�ف ــوع الثق ــرة التن فك

مــارات، ونقلهــا إل ســاحة عالميــة تشــبه  ي االإ
�ف

 السعيد: »الشيخ خليفة هو من دّشن اإلمارات عاصمة ثقافية«
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ــد أّن  . أعتق ي ــىب ــا الذه ي عره
ــج �ف ــج كون هون

كّل ذلــك إنجــازات لــن ينســاها العالــم للشــيخ 

ــة«. خليف

ي
قائد حركة التغي�ي الثقا�ف

ــة  ــو عاقل ي فاضــل أب
الصحفــي الســودا�ف

يــرى أّن أهميــة الحديــث عــن الراحــل الشــيخ 

ي بوصفــه قائــداً ورائــداً لحركــة 
خليفــة تــأ�ت

ــتطاع  ، واس ي
ــا�ف ــي وثق ــياسي واجتماع ــري س تغي

مــارات واالنطــاق بهــا مــن  قيــادة دولــة االإ

ف عــى نســق متفــرّد، الأنــه  التأســيس إل التمكــ�ي

»كان شــخصية لعبــت دوراً سياســياً وفكريــاً 

ــاً«. ــاً مهم ــاً واقتصادي واجتماعي

لـــ  تريــح  ي 
�ف عاقلــة،  أبــو  يضيــف 

»حفريــات« معرفــة الراحــل »بفنــون التفــاوض 

واالتصــال، لمــا يتمّتــع بــه مــن ذكاء وّقــاد، 

ي الــروح، كّل ذلك 
ي الــرؤى، وصفاء �ف

ووضــوح �ف

مّكنــه مــن ممارســة ســلوكية راقيــة، ارتفعــت به 

إل درجــة عاليــة مــن علــوم القــوم ومعارفهــم 

ّة، وال عجــب إن كانــت الثقافــة  وتجاربهــم الــرث

ــه،  ــه قدرات ــتمّد من ــذي يس ــاض ال ــه الفي نبع

أبو عاقلة: »الشيخ خليفة استصحب الثقافة يف بناء ومتكني دولته«
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القــاصي  والأطروحاتهــا  لهــا  اســتجاب  ي 
الــىت

الفكريــة  مســتوياتهم  بمختلــف  ي 
والــدا�ف

واالجتماعيــة«.   

الشــيخ خليفــة، أيضــاً، بحســب أبــو 

ف  ــ�ي ــاء وتمك ي بن
ــة �ف ــتصحب الثقاف ــة، اس عاقل

دولتــه، الفتــاً إل أنــه »حــرص عــى استكشــاف 

مواقــع القــوة فيهــا ليعــّض عليهــا بالنواجــذ، 

ومواقــع الخلــل الإصاحهــا، وحــىت ال يلتمــس 

ه، عــّد الثقافــة مصــدر  الهــدى ممــا عنــد غــري

إلهــام، يســتمّد منــه عوامــل العــزّة والصمــود 

مضّطــرب  عالــم  ي 
�ف والتحــّدي،  والثبــات 

 ، ي
ثقــا�ف بغــزو  مواَجهــة  أمــٍة  ي 

و�ف القيــم، 

تســتخدم فيــه كّل أســاليب التقنيــة الحديثــة 

لطمــس هويــة شــعوبها، واســتئصالها مــن 

جذورهــا«.

وع الشــيخ  يشــري أبــو عاقلــة إل أّن مــرث

ــاً  وعــاً متوازن ي كان مرث
خليفــة بــن زايــد الثقــا�ف

ــب  حي ــعبه والرت ــة ش ــى ثقاف ــاظ ع ف الحف ــ�ي ب

ــل  ــارب؛ ب ــة المش ــة مختلف ــات العالمي بالثقاف

ــا.                                                                       ي وجهته ــىب ــل أبوظ وجع

يضيــف أبــو عاقلــة: »وفــق هــذا المنهــج، 

ــيخ  ــس الش ــد المؤس ــه الوال ــذي أرس دعائم ال

زايــد، طّيــب هللا ثــراه، انطلــق خليفــة بــن زايــد، 

ــون  ــى ص ــل ع ي العم
ــده �ف ــن بع ــه هللا، م رحم

محليــاً  مكانتهــا،  وتعزيــز  المحليــة،  الثقافــة 

ي 
وإقليميــاً، وكانــت البدايــة إحيــاء الــروح الــىت

ي 
ــىي �ف ــة الجاه ــل: قلع ــا، مث ــا رونقه ــد إليه أعي

 ، ف ، وقلعــة المربعــة، وواحــة الع�ي ف مدينــة العــ�ي

، مركــز حكــم  ي وقــر الحصــن بجزيــرة أبوظــىب

ي عهــده تــّم العثــور عى أكرث 
أرسة آل نهيــان. و�ف

مــن 500 أثــر تاريخــي؛ حيــث يقــع أكــرب مجّمــع 

ي 
مــارات �ف ي دولــة االإ

ونــزي �ف أثــري للعــر الرب

، ويعــود تاريخــه  ف منطقــة هيــىي بمدينــة العــ�ي

ــل الميــاد«. ــة قب ــة الثالث إل االألفي

اث ترميم الآثار وحفظ ال�ت
ــن  ي ثّم

ــا�ف ــى الكي ي مصطف
ــىف ــد الف الناق

ي المهــم للشــيخ خليفــة بــن 
الــدور الثقــا�ف

ي عهــد الراحــل نشــطت 
زايــد، وكيــف أنّــه �ف

اث، وقّدمــت  ي للثقافــة والــرت هيئــة أبوظــىب

تمويــات لعــدد كبــري مــن المشــاريع الثقافيــة 

اث. ــرت ــظ ال ــار وحف ــم االآث وترمي

ي عهد 
»الباحث أحمد السعيد، لـ »حفريات«: �ف

الراحل الشيخ خليفة صارت جائزة الشيخ زايد واحدة 
من أهم الجوائز الأدبية، إىل جانب جائزة البوكر 

والمهرجانات السينمائية ومعارض الكتاب«
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لـــ  تريــح  ي 
�ف  ، ي

الكيــا�ف يضيــف   

ي عهــده أيضــاً انطلــق مهرجــان 
»حفريــات«: »�ف

وانطلقــت   ،2007 عــام   ، ي
الســينما�أ ي  أبوظــىب

ي لاأفــام، وهــي مبــادرة أطلقتها  لجنــة أبوظــىب

ينايــر  ي 
�ف اث  والــرت للثقافــة  ي  أبوظــىب هيئــة 

2009، بهــدف دعــم وتطويــر صناعــة الســينما 

المواهــب  ورعايــة  ي  أبوظــىب ي 
�ف والتلفزيــون 

لثقافــة  ويــج  الرت ي 
�ف والمســاهمة  الجديــدة 

ي مــن خــال الســينما. وتّم تأســيس أول  أبوظــىب

ق  ي منطقــة الــرث
أكاديميــة للســينما معتمــدة �ف

االأوســط باعتبارهــا قاعــدة جيــدة تنطلــق منهــا 

وتطويــر  الشــابة  المواهــب  دعــم  عمليــة 

صناعــة االأفــام«.

ي عهــد الشــيخ 
ي إل أنـّـه، �ف

ويشــري الكيــا�ف

ي  خليفــة، ُدعــي إل تأســيس رابطــة أبوظــىب

ي 
ي كانــون الثا�ف

، �ف ي
الدوليــة للتصويــر الفوتوغرا�ف

ــّن  ــة ف ــا لخدم ــر( 2008، وجــاءت أهدافه )يناي

ــم  ــم كّل الدع ، وتقدي ي
ــرا�ف ــر الفوتوغ التصوي

ــا. ي الفوتوغرافي ّ ــات لمحــىب مكاني وإتاحــة االإ

ي إل اهتمــام الشــيخ خليفة 
ولفــت الكيــا�ف

اث: »أنشــئت خمســة متاحــف،  بالمتاحــف والــرت

ي الــذي تــّم 
أولهــا: متحــف الشــيخ زايــد الوطــىف

ي جزيــرة 
تشــييده ضمــن المنطقــة الثقافيــة �ف

ي  أبوظــىب جوجنهايــم  ومتحــف  الســعديات، 

، ودار  ي للفــّن المعــارص، ومتحــف لوفــر أبوظــىب

ــون، والمتحــف البحــري«. المســارح والفن

الكيالين: »يف عهد الشيخ خليفة، ُدعي إىل تأسيس رابطة أبوظبي الدولية للتصوير الفوتوغرايف«
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متاحف اإلمارات.. سياحة تاريخية 
ومعرفية تعزز مكانة الدولة

جهــوداً  ماراتيــة  االإ القيــادة  بذلــت 

ي بالباد، ســيما 
مضاعفــة لتعزيز الحــراك الثقا�ف

ــتثنائياً  ــاً اس ــهدت اهتمام ي ش
ــىت ــف، ال المتاح

ايــداً كونهــا واحــات تاريخيــة ومعرفيــة  ف ومرت

ي والحــارصف وتمــد 
ف المــاصف ــ�ي ــط ب ــة ترب وثقافي

ــات  ف الحضــارات والثقاف ــ�ي ــة ب جســور المعرف

ــن  ــة م ــارات العربي م ــل االإ ــا جع ــة، م المختلف

ــع. ــع بجــذب ســياحي مرتف ي تتمت
ــىت ــدول ال ال

ــة  ي االآون
ــة �ف ماراتي وحققــت المتاحــف االإ

اً عــى مســتوى العالــم، بفضــل  ف ة، تمــري االأخــري

ــا،  ــة فيه ــل العري ــج العم ــا ومناه مضامينه

ي تحتكــم إل أحــدث وســائل العمــل، مــا 
والــىت

جعلهــا تتصــدر عالميــاً وتغــدو وجهــة أساســية 

اث  ــرت ــخ وال ف بالتاري ــ�ي ف والمهتم ــ�ي ــكل الباحث ل

والثقافــة والفكــر.

وجهة عالمية لسياحة المتاحف
مــارات  ي دولــة االإ

المتاحــف �ف وتشــكل 

ي تعزيــز الجاذبيــة 
قيمــة مضافــة تســهم �ف

التطــور  بعــد  خاصــة  للدولــة،  الســياحية 

إل  معــه  وتحولــت  شــهدته  الــذي  الكبــري 

   نوران بديع
  صحفية سورية
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؛  ف منصــات ثقافيــة مرموقــة عــى المســتوي�ي

والعالمــي. قليمــي  االإ

ي جميــع 
ة �ف وباتــت المتاحــف المنتــرث

عــى  أساســية  محطــة  ماراتيــة  االإ المناطــق 

ــة  ف مــن خــارج الدول جــدول الســياح القادمــ�ي

ــدد  ــام إل أّن ع ــري االأرق ــث تش ــا؛ حي وداخله

ي الســنة االأول 
ي �ف ي أبوظــىب

زوار متحــف اللوفــر �ف

ــر. ــون زائ ــة الملي ــى عتب ــه تخط الفتتاح

ف  الباحثــ�ي الســياحة  هــذه  وتجــذب 

عــن فهــم الثقافــات والحضــارات وتاريــخ 

أروقــة  ي 
�ف الزمــن  عــرب  والســفر  الشــعوب 

عامــرة وخزائــن غنيــة بالمقتنيــات واالآثــار 

ي تــروي قصصــاً تعــود 
والمعروضــات الــىت

مبتكــرة  تجــارب  تقــدم  أو  ف  الســن�ي الآالف 

المســتقبل. معالــم  ترســم 

وكشــفت إحصائيــات حديثــة عــن ارتفــاع 

متحفــاً   34 إل  الدولــة  ي 
�ف المتاحــف  عــدد 

تضــم أكــرث مــن 15 ألفــاً و 182قطعــة أثريــة. 

ــدم  ــي المق ــم الحكوم ــن الدع ــتفادت م واس

ي التحــول إل مناطــق جــذب ســياحي 
لهــا �ف

ي الســنة، 
تشــهد أكــرث مــن3.5  مليــون زيــارة �ف

ي السياســات 
فيمــا عــززت المتاحــف مكانتهــا �ف

ــة  ــة باعتبارهــا منصــات ثقافي ــة الوطني الثقافي

ي نقــل صــورة حضاريــة متكاملــة عــن 
تســهم �ف

ــارات. م االإ

.. عاصمة المتاحف  ي أبوظ�ب
والزائــر  الســائح  يجــد   ، ي أبوظــىب ي 

و�ف

ي يتقدمها 
خيــارات متنوعــة مــن المتاحف الــىت

، العامــة االأبــرز  ي متحــف اللوفــر أبوظــىب

ــة  ــد العام ــذي يُع ، وال ي
ــا�ف ــهد الثق ي المش

�ف

، يأتيــه النــاس  ي
ي المشــهد الثقــا�ف

االأبــرز �ف

متحف اللوفر يف أبوظبي
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العمريــة عــى مختلــف  الفئــات  مــن كل 

ات الفنيــة مــن كافــة الحضــارات  التعبــري

ــوالً إل  ــخ وص ــر التاري ــذ فج ــات من والثقاف

الفنــون المعــارصة.

 ، ي
ــىف ف الوط ــ�ي ــف الع ــاً، متح ــم أيض تض

، وحصن  ف ومتحــف دلمــا، ومتحــف قــر العــ�ي

، وقــر المويجعــي، حيــث تعــرض  الجاهــىي

مــارات  االإ تاريــخ  مــن  لمحطــات  جميعهــا 

ــل. ي االأصي
ــىف ــا الوط وموروثه

ي 
�ف وتحديــداً  ي  أبوظــىب تحتضــن  كمــا 

المنطقــة الثقافيــة بجزيــرة الســعديات متاحف 

ــذي  ، ال ي
ــىف ــد الوط ــف زاي ــل متح ــة مث عماق

ي تخليــداً لذكــرى الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
بــىف

ــة  ــخ الدول ــق تاري ــان، رحمــه هللا، ويوث آل نهي

مــن خــال رسد حيــاة ومآثــر الوالــد المؤســس. 

جوجنهايــم  ومتحــف  البحــري،  والمتحــف 

ي 
�ف اً  ف ممــري موقعــاً  يشــغل  الــذي   ، ي أبوظــىب

اً  ي الســعديات ويعــد منــرب
المنطقــة الثقافيــة �ف

ــاً للفنــون والثقافــة المعــارصة، ويقــدم  عالمي

نجــازات الفنيــة. للعالــم بعضــاً مــن أهــم االإ

»كشفت إحصائيات حديثة عن ارتفاع عدد المتاحف 
مارات إىل 34 متحفاً تضم أك�ث من 15 ألفاً و182  ي الإ

�ف
قطعة أثرية«

متحف العني الوطني
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ي تروي قصتها متاحف د�ب
ي العديــد مــن المتاحــف  كمــا تضــم د�ب

ــروي  ة مثــل متحــف االتحــاد، الــذي ي ف الممــري

مــارات  االإ دولــة  تأســيس  قصــة  للعالــم 

تفاعليــة  المتحــدة عــرب معــارض  العربيــة 

ــق  ــة ومعروضــات تضــم وثائ وبرامــج تعليمي

تأســيس  أحــداث  توثــق  تاريخيــة  ومــواد 

ي وصــوالً 
الدولــة وتستكشــف تسلســلها الزمــىف

مــارات قبــل أكــرث مــن  إل إعــان دولــة االإ

ي عــام 1971، وفــق مــا أورده 
نصــف قــرن �ف

.» ف موقــع »العــ�ي

ضفــة  عــى  الشــندغة  متحــف  أمــا 

ي حــي الشــندغة التاريخــي، 
ي فيقــع �ف خــور د�ب

ي كمركــز 
ي وإرثهــا الثقــا�ف ويعــرض تاريــخ د�ب

تجــاري عالمــي، ويقــدم للســياح تجــارب 

أفــراد  لجميــع  متنوعــة  وأنشــطة  مبتكــرة 

االأرسة.

وتضــم أيضــاً متحــف المســتقبل االأول 

ي العالــم، ويركــز عــى مســتقبل 
مــن نوعــه �ف

االصطناعــي  والــذكاء  الروبوتــات  قطــاع 

نســان، كمــا يوّفــر  هــا عــى حيــاة االإ وتأثري

ــدة. ــة فري ــة تفاعلي ــرّواده تجرب ل

بواجهتــه  المســتقبل  متحــف  ف  ويتمــري

ي جعلــت منــه أيقونــة معماريــة 
الخارجيــة الــىت

فريــدة ال مثيــل لهــا عــى مســتوى العالــم 

الــذي يشــبه  الهيــكل  انســيابية  مــن حيــث 

ي  أفــق د�ب ي 
تلمــع �ف قطــرة معدنيــة عماقــة 

ي 
، ومــن حيــث التجــارب الفريــدة الــىت ي

العمــرا�ف

يــة للســنوات والعقــود  تقدمهــا لمســتقبل البرث

المقبلــة.

متحف رأس الخيمة.. رصح 
تاريخي

ي إمــارة رأس الخيمــة، يتخــذ متحــف 
�ف

ي مــن مبــىف تاريخــي يعــود 
رأس الخيمــة الوطــىف

تأسيســه إل عــام 1621 مقــراً لــه، حيــث يعرض 

التمهيديــة  أثريــة عــى »القائمــة  4 مواقــع 

اث العالمــي« لمنظمــة اليونســكو،  لمواقــع الــرت

وهــي جلفــار، والجزيــرة الحمــراء، وشــمل، 

ــة. ــة ضاي ومنطق

ي 
ــوي متحــف رأس الخيمــة الوطــىف ويحت

عــى قطــع أثريــة قيمــة تحــ�ي تاريخا يعــود إل 

ــر والســائح مــن  7000 ســنة، فيمــا يتعــرف الزائ

ــة  ــة المعروض ــع االأثري ــال والقط ــال االأعم خ

ة مثل متحف  ف ي العديد من المتاحف المم�ي »تضم د�ب
التحاد الذي يروي للعالم قصة تأسيس دولة 

مارات العربية المتحدة « الإ
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عــى إرث المنطقــة عــرب الرســوم التوضيحيــة 

ي تقــدم تجربــة متكاملــة 
كيبــات الفنيــة الــىت والرت

للمتلقــي.

ي الشارقة
لكل اهتمام متحف �ف

الســائح  يجــد  الشــارقة  إمــارة  ي 
�ف

ــن  ــدودة م ــة ال مح ــارات تخصصي ــر خي والزائ

اث،  للــرت الشــارقة  مثــل متحــف  المتاحــف 

ومتحــف الشــارقة العلمــي، ومتحــف الشــارقة 

البحــري، ومتحــف الشــارقة للفنــون، ومتحــف 

الشــارقة للخــط، ومتحــف الشــارقة للحضــارة 

ســامية، ومتحــف الشــارقة لاآثــار. االإ

لمختلــف  الشــارقة  متاحــف  وتقــدم 

أفــراد االأرسة تجربــة متاحــف ترفيهيــة وتعليمية 

بمنطقــة  المحطــة  متحــف  مثــل  مفيــدة 

ي الشــارقة، والــذي يضــم طائــرات 
القاســمية �ف

متحف زايد الوطني

الطائــرات،  لتوجيــه  قديمــا  وبرجــا  قديمــة 

ــى  ــة ع ــيارات القديم ــارقة للس ــف الش ومتح

طريــق مطــار الشــارقة.

رث  عجمان شاهدة عىل الإ
العريق

ي إمــارة عجمــان يقــف متحــف عجمــان 
و�ف

ــاه  ــق بمبن رث العري ــى االإ ــاهداً ع ي ش
ــىف الوط

التاريخــي المتمثــل بحصــن عجمــان الــذي 

ف مــن الزمــن  يعــود تأسيســه إل أكــرث مــن قرنــ�ي

ــن  ــرب م ــع بالق ــام 1820، ويق ــداً إل ع وتحدي

ــتان. ــة البس ي منطق
ــان �ف ــش عجم كورني

ة  ف متمــري مجموعــة  المتحــف  ويعــرض 

مــن االآثــار والمقتنيــات النــادرة والمخطوطــات 

ــان..  ــارة عجم ي إم
ــفت �ف ي اكتش

ــىت ــة ال القديم

أهــل  حيــاة  نمــط  عــى  الضــوء  ويســلط 
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ي ويقــدم العديد 
ي المــاصف

الصحــراء والباديــة �ف

ــد  مــن نمــاذج ســفن الغــوص وأســاليب الصي

التقليديــة.

ي 
متحف لحضارات العالم �ف

ة الفج�ي
ة  الفجــري متحــف  يعــرض  ة  الفجــري ي 

�ف

الــذي افتتــح رســمياً عــام 1991، أكــرث مــن 

3 آالف قطعــة أثريــة، وهــو مــزود بأجهــزة 

ونيــة للتعريــف بالقطــع  عــرض وشاشــات إلكرت

ــار  ف لاآث ــ�ي المعروضــة. ويضــم المتحــف قاعت

ــا. ــماً للهداي اث وقس ــرت ــات لل ــاث قاع وث

نشــاء  ة عــن خطــة الإ كمــا أعلنــت الفجــري

مــارة، وهــو االأول  ي االإ
متحــف التاريــخ الــدولي �ف

ق االأوســط، لعــرض  ي منطقــة الــرث
مــن نوعــه �ف

القطــع االأثريــة النــادرة مــن العصــور القديمــة 

ي 
ــىت ــم الســابقة، وال ــف حضــارات العال لمختل

ســيتم نقلهــا مــن مختلــف أنحــاء العالــم 

لعرضهــا أمــام زوار المتحــف.

دولــة  متاحــف  جميــع  أّن  يذكــر 

ي جعلت 
ف متحف المستقبل بواجهته الخارجية ال�ت »يتم�ي

منه أيقونة معمارية فريدة ل مثيل لها عىل مستوى 
العالم من حيث انسيابية الهيكل الذي يشبه قطرة 

» ي
ي العمرا�ف ي أفق د�ب

معدنية عمالقة تلمع �ف

مــارات ومواقعهــا االأثريــة تتكامــل بتجاربهــا  االإ

ومعروضاتهــا ومقتنياتهــا وفعالياتهــا المتنوعــة 

ي 
افــق الــزوار وســياح الداخــل والخــارج �ف لرت

ربــوع شــتائها  ي 
مــارات و�ف االإ عــرب  رحلتهــم 

ي بتجــارب الســياحة المتنوعــة، 
المعتــدل الغــىف

ســم معــاً هويــة ســياحية موحــدة للدولــة،  ولرت

وتكرســها وجهــة ســياحية واحــدة كمــا نصــت 

، وترســخ ســمعتها  ف عليهــا مبــادئ الخمســ�ي

العالميــة مقصــداً دوليــاً للســياحة الثقافيــة 

والعائليــة.

مــارات إل جانــب متاحفهــا  وتضــم االإ

ي مختلــف أنحــاء الدولــة أكــرث مــن 
ة �ف المنتــرث

108 مواقــع تاريخيــة وأثريــة تحولــت جلهــا إل 

مناطــق جــذب ســياحي عالمــي. 

مــارات دوراً حيويــاً وفاعــاً  وتلعــب االإ

اث والمواقــع  الــرت الحفــاظ عــى  ي مجــال 
�ف

ي فحســب، 
االأثريــة ليــس عــى نطاقهــا الوطــىف

بــل عــى المســتوى العالمــي، وهــو مــا تشــهد 

ي هــذا 
عليــه مشــاريعها ومبادراتهــا العالميــة �ف

ــار. ط االإ
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املركز اخلامس عاملياً.. 
اإلمارات حتصد ثمرة عشرات 
املبادرات والبرامج الثقافية

ــٍة  ــٍة ثقافي ــارات بحرك م ــة االإ ــرت دول زخ

ي وفكــري وإبداعــي متنوع 
نشــطة، وإنتــاج ثقــا�ف

ات  ــرت عــرث ــد أَث ــة، فق عــى المســتويات كاف

والمنصــات  الثقافيــة،  امــج  والرب المبــادرات 

المشــهد  الفنيــة  والمعــارض  المعرفيــة، 

ي الدولــة، مــا أّهلهــا لتحتــل المركــز 
بداعــي �ف االإ

هــذه  اســتقطاب  مــؤرسث  ي 
�ف عالميــاً   )5( الـــ 

الفئــة وفقــاً لتقريــر مــؤرسث تنافســية المواهــب  

ــياد«. ــد »إنس ــن معه ــادر ع ــي الص العالم

ف منارة المفكرين والمبدع�ي
مــن  مجموعــة  مــارات  االإ وأقــرّت 
السياســات، وأطلقــت حزمــة مــن المبادرات 
بــداع  الراميــة إل دعــم االأدب والثقافــة واالإ
تواكــب  جديــدة  منظومــة  خــال  مــن 
العــر، مدعومــة ببنيــة تحتيــة ثقافيــة 
مكانــات  االإ توفــر  المســتوى،  عالميــة 
ف  والمــوارد الازمــة لنقــل تجــارب المبدعــ�ي

العالميــة. إل 

   نوران بديع
  صحفية سورية
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ولعبــت 5 عوامــل رئيســية، وفــق مــا 

ــدور  ــمية )وام(، ال ــاء الرس ــة االأنب أوردت وكال

ــارات  م ــب لاإ ــار المواه ــز اختي ي تعزي
ــرز �ف االأب

ي وجــدوا فيهــا مختلــف أوجــه الدعــم 
الــىت

ــة  بداعي ــة االإ لنمــو ونجــاح مشــاريعهم الفكري

ــة. ــمية ومجتمعي ــاوة رس ــام وحف ــط اهتم وس

1- جــودة الحيــاة والتســامح: وتشــكل 

ــاع  ــتوى قط ــمل مس ي تش
ــىت ــاة ال ــودة الحي ج

يوفرهــا،  ي 
الــىت الخيــارات  التعليــم وتعــدد 

إضافــة إل جــودة الخدمــات الصحيــة، والبــىف 

هــا،  وغري فيهيــة  الرت والخيــارات  التحتيــة، 

ــارات،  م ــة االإ ــز جاذبي ي تعزي
ــرز �ف ــل االأب العام

فيمــا ينظــر إل القيــم المرتبطــة بالتســامح 

وتقبــل االآخــر كعامــل شــديد االأهميــة بالنســبة 

والمفكريــن  ف  المبدعــ�ي مــن  العديــد  إل 

. والمشــاهري

مــارات  2- حــراك مســتدام: ونجحــت االإ

ي مــلء أجندتهــا الســنوية بقائمــة طويلــة مــن 
�ف

الفعاليــات واالأحــداث والمؤتمــرات والمعارض 

الفكــري  بــداع  االإ أوجــه  بمختلــف  المعنيــة 

ي باتــت مــن خالهــا 
ي والعلمــي، والــىت واالأد�ب

وأهــم  الأبــرز  دائــم  شــبه  مقــراً  مــارات  االإ

. ف ــ�ي ف العالمي ــ�ي ــاء والفنان ــاب واالأدب الكت

وتضــم قائمة أبــرز الفعاليــات واالأحداث 

، ومعــارض  ي الســنوية، القمــة الثقافيــة - أبوظــىب

الكتــب، والمهرجانــات الســينمائية والفنيــة، 

ي تســتقطب 
والفعاليــات الثقافيــة العالميــة الــىت

ــم  ــاء العال ــع أنح ــن جمي ف م ــ�ي ف ومبدع ــ�ي فنان

. ي ي وفــن د�ب مثــل بينــالي الشــارقة وفــن أبوظــىب

مــارات  إضافــة إل ذلــك فقــد عملــت االإ

خــال العقــود الماضيــة عــى التحــول إل 

أقرّت اإلمارات مجموعة من السياسات، وأطلقت حزمة من املبادرات الرامية إىل دعم األدب والثقافة واإلبداع
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مركــز إشــعاع فكــري عــرب قائمــة مــن المتاحــف 

ــا  ي حولته
ــىت ــة ال ــروح الفكري ــات وال والمكتب

ــة  ــة والهوي ــرض الثقاف ــاري يع ــر حض إل ج

المحليــة مــن جهــة، فيمــا تســتعرض عــدة 

كمتحــف  عالميــة  حضــارات  ثقافيــة  رصوح 

 ، ي ي د�ب
ي ومتحــف المســتقبل �ف ي أبوظــىب

اللوفــر �ف

ــارقة. ي الش
ــة �ف ــت الحكم ــة بي ومكتب

قامــة: وأســهم إطــاق  3- خيــارات االإ

ــز  ي تعزي
ــة �ف ــة الذهبي قام ــارات لنظــام االإ م االإ

المفضلــة  الوجهــات  أبــرز  كأحــد  ريادتهــا 

لفئــات  النظــام  يتيــح  حيــث  قامــة  لاإ

ــن  ــغ م ــال، والنواب ــتثمرين، ورواد االأعم المس

ــل  ، وأوائ ف ــ�ي ــاء والمتخصص ــب والعلم المواه

 ، ي
نســا�ف ، ورواد العمــل االإ ف ــة والخريجــ�ي الطلب

وخــط الدفــاع االأول، إقامــة طويلــة االأمــد دون 

الحاجــة لضامــن أو مســتضيف؛ وشــكلت مزايــا 

قامــة الذهبيــة عامــاً مهمــاً زاد مــن جاذبيــة  االإ

تصــدر  عــى  وقدرتهــا  مــارات  االإ وريــادة 

ي المنطقــة.
قامــة �ف الوجهــات المفضلــة لاإ

مــارات،  4- حمايــة الحقــوق: واتخــذت االإ

مؤخــراً، مجموعــة مــن الخطــوات واالإجــراءات 

ــن  ــز جاذبيتهــا للمفكري ي تعزي
ي ســاهمت �ف

ــىت ال

ي مقدمتهــا 
ف مــن حــول العالــم، و�ف والمبدعــ�ي

ــم 38  ــادي رق ــون اتح ــوم بقان ــدار المرس إص

ي شــأن حقــوق المؤلــف والحقــوق 
لعــام 2021 �ف

المجــاورة الــذي عــزز مــن آليــات الحمايــة 

ي 
�ف بداعــي  االإ والنتــاج  الفكريــة  للمصنفــات 

ــاالت. ــف المج مختل

ودعــم  حمايــة  المرســوم  ويضمــن 

ي الدولــة وفــق أحــدث 
بداعــي �ف االقتصــاد االإ

ي 
�ف االســتثمار  ف  الدوليــة، وتحفــري الممارســات 

ي 
نتــاج الفكــري والفــىف بداعيــة واالإ الصناعــات االإ

ــن  ــة م ــة خالي ــة وطني ــان بيئ ــي، وضم بداع واالإ

والتصنيــف  التأليــف  حقــوق  عــى  التعــدي 

ي ذلــك المصنفــات 
بمختلــف أشــكالها، بمــا �ف

الجديــد  االقتصــاد  قطاعــات  ي 
�ف الفكريــة 

مجــة والتطبيقــات  والعالــم الرقمــي، مثــل الرب

بداعيــة  االإ القطاعــات  عــن  فضــاً  الذكيــة، 

ي االآداب والعلــوم والفنــون المختلفة.
االأخــرى �ف

ووضــع المرســوم أطــراً قانونيــة متكاملــة 

ي الوقــت 
تحمــي حقــوق المؤلــف وتمكــن �ف

ــة مــن االســتفادة مــن  نفســه الجهــات المعني

ي ملء أجندتها السنوية بقائمة 
مارات �ف »نجحت الإ

طويلة من الفعاليات والأحداث والمؤتمرات 
بداع الفكري  والمعارض المعنية بمختلف أوجه الإ

ي والعلمي« والأد�ب
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ــدة  ــود بالفائ ــي، وتع بداع ــري واالإ ــاج الفك النت

عــى االأفــراد والمجتمــع واالقتصــاد وبيئــة 

كوجهــة  الدولــة  مكانــة  وتعــزز  االأعمــال، 

ف والمواهــب مــن  بــداع واالبتــكار والمبدعــ�ي لاإ

ــة المجــاالت. ي كاف
ــم و�ف ــف أنحــاء العال مختل

اتيجية متكاملة إس�ت
الوطنيــة  اتيجية  ســرت االإ تعــزز  بدورهــا   

ــا  ي أطلقته
ــىت ــة ال بداعي ــة واالإ ــات الثقافي للصناع

ي مــن 
( المــاصف ي كانــون االأول )ديســمرب

مــارات �ف االإ

حضــور ومكانــة الدولــة كوجهة عالمية تســتقطب 

بداعيــة، وتمكنهــا مــن  ات والمواهــب االإ الخــرب

ة،  ف ي بيئــة داعمــة ومتمــري
إنتــاج محتــوى إبداعــي �ف

ــودة. ــاءة والج ــتدامة والكف ــن االس تضم

ــد االأول  ي تُع
ــىت اتيجية، ال ــرت س ــزز االإ وتع

ي المنطقــة العربيــة مكانــة الدولــة 
مــن نوعهــا �ف

العالمــي  ي 
الثقــا�ف بــداع  االإ خريطــة  عــى 

ز  وتُــرب العالميــة،  التنافســية  ات  ومــؤرسث

ف وإلهــام  ي تمكــ�ي
مــارات المحــوري �ف دور االإ

ي أن 
يــة المبدعــة، وتســاهم �ف الكفــاءات البرث

ف  ــ�ي ــة للمبدع ــة الجاذب ــارات الوجه م ــون االإ تك

بداعــي مــن مختلــف  ي واالإ
ي المجــال الثقــا�ف

�ف

أنحــاء العالــم، كمــا تمكــن مــن توفــري البيئــة 

لتأســيس  ف  والمبدعــ�ي للمواهــب  المناســبة 

مــارات. ي االإ
وتطويــر مشــاريعهم المبتكــرة �ف

االأعــوام  ي 
�ف اتيجية  ســرت االإ وتســتهدف 

ة المقبلــة النهوض بالصناعــات الثقافية  العــرث

بداعيــة وزيــادة حجمهــا وإمكانياتهــا لتكــون  واالإ

ضمــن أهــم 10 صناعــات اقتصاديــة بالدولــة، 

وزيــادة نســبة مســاهمة قطــاع الصناعــات 

بداعيــة لتصــل إل 5% مــن إجمــالي  الثقافيــة واالإ

ف  ، ورفع متوســط دخــل العامل�ي الناتــج المحــىي

عملت اإلمارات خالل العقود املاضية عىل التحول إىل مركز إشعاع فكري
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ي هــذا القطــاع، ورفــع متوســط إنفــاق االأرس 
�ف

بداعيــة،  عــى الســلع والخدمــات الثقافيــة واالإ

ــة  ــب مضاعفــة عــدد المنشــآت العامل إل جان

ي 
ي تلــك الصناعــات، وعــدد الوظائــف الــىت

�ف

توّفرهــا.

مبــادرة،   40 اتيجية  ســرت االإ وحــددت 

تــوزع عــى ثاثــة محــاور رئيســة، هــي: محــور 

ف  المهنيــ�ي ومحــور   ، ف والمبدعــ�ي ف  الموهوبــ�ي

وبيئــة االأعمــال، وممكنــات بيئــة االأعمــال، 

ف  الموهوبــ�ي محــور  ي 
�ف مبــادرة   16 بواقــع 

ف  ي محــور المهنيــ�ي
ــادرات �ف ، و10 مب ف والمبدعــ�ي

ف  ي محــور تمكــ�ي
وبيئــة االأعمــال، و14 مبــادرة �ف

بيئــة االأعمــال.

مارات إىل آفاق عالمية  ي الإ
 الثقافة �ف

ي دولــة 
 وشــهد قطــاع الثقافــة والفنــون �ف

مــارات العربيــة المتحــدة، خــال حكــم  االإ

الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رحمــه هللا، 

قفــزات واســعة اســتطاعت أن تصــل بالثقافــة 

ي إل آفــاق عالميــة، 
مــارا�ت اث والفــن االإ والــرت

الوالــد  مســتندة إل قواعــد متينــة أّسســها 

الشــيخ زايــد، رحمــه هللا، لتســتكمل المبادرات 

ي 
ي شــكلت عمــاد الحــراك الثقــا�ف

ــىت ــدة ال العدي

ــاء. ــيس والبن ــة التأس ي مرحل
ي �ف

ــىف والف

مــارات منذ عــام 2010،  ونجحــت دولــة االإ

ــاً  ــاً ثقافي ــا تراث ــراً باعتباره ــجيل 12 عن ي تس
�ف

يــة، كذلــك تــم تســجيل  إنســانياً يخــص البرث

ي ضمــن مواقــع  ي إمــارة أبوظــىب
ف �ف منطقــة العــ�ي

اث العالمــي، وهــي تضــم ســت واحــات  ــرت ال

ومواقــع أثريــة.

مــارات اجتيــاز  ي عــام 2020، أعلنــت االإ
و�ف

ي 
ــا �ف ــة بإدراجه اطات الخاص ــرت ــاً االش 12 موقع

ــي  اث العالم ــرت ــع ال ــة لمواق ــة التمهيدي القائم

بيــة  التابعــة لمنظمــة االأمــم المتحــدة للرت

ــكو(. ــة )اليونس ــوم والثقاف والعل

ــل  ــري تواص ــاع االأث ــهد القط ــك ش كذل

أعمــال التنقيبــات والكشــف عــن العديــد مــن 

مواقــع  ي 
�ف الدولــة  ي 

�ف االأثريــة  االكتشــافات 

الحضــارات  تاريــخ  تظهــر  ي 
والــىت مختلفــة، 

مــارات. ي االإ
القديمــة �ف

اتيجية الوطنية للصناعات الثقافية  س�ت »تعزز الإ
ي 

ي كانون الأول  الما�ف
مارات �ف ي أطلقتها الإ

بداعية ال�ت والإ
من حضور ومكانة الدولة كوجهة عالمية تستقطب 

بداعية« ات والمواهب الإ الخ�ب
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فيمــا شــهدت معــارض الكتــب ازدهــاراً 

اً انعكــس عــى تطــور صناعــة النــرث  كبــري

مــارات عــى  ي الدولــة، وتكريــس قــدرة االإ
�ف

النهــوض بصناعــة النــرث التقليــدي والرقمــي 

ي المنطقــة العربيــة.
�ف

مــارات العديــد مــن الجوائــز  وأطلقــت االإ

ي مجــاالت 
ف �ف بــداع والمبدعــ�ي بهــدف دعــم االإ

مــارات  الثقافــة والفنــون، مــن أبرزهــا جائــزة االإ

التقديريــة للعلــوم والفنــون واالآداب، وجائــزة 

ي تُعــد االأعــى قيمــة 
الشــيخ زايــد للكتــاب، الــىت

ــز  ــن الجوائ ــد م ــب العدي ــم، إل جان ي العال
�ف

ي تقدمهــا مختلــف إمــارات الدولــة.
الــىت

وشــهد عهــد الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل 

ــهد  ي المش
ــارزاً �ف ــوراً ب ــه هللا، تط ــان، رحم نهي

، مــن خــال إطــاق مهرجانات للســينما،  ي
الفــىف

ــة  ــم صناع ــادرات لدع ــة، ومب ــات فني وفعالي

االأفــام.

ف إنجــازات مرحلــة  ولعــل أبــرز مــا يمــري

ي قادها الشــيخ خليفة، هــو تجاوزها 
ف الــىت التمكــ�ي

ي 
محيطهــا المحــىي لتنطلــق وتســهم بقــوة �ف

قليمــي  ي عــى المســتوى االإ
ي والفــىف

الحــراك الثقــا�ف

ى  وعــات الكــرب والعالمــي عــرب العديــد مــن المرث

ــة. اكات مــع جهــات عالمي والــرث

ي الذكــرى الـــ 3 لتدمــري 
مــارات �ف وقامــت االإ

ي مدينــة 
جامــع النــوري الكبــري ومئذنــة الحدبــاء �ف

بالعــراق بعــد اســتهدافه مــن قبــل  الموصــل 

، بإطــاق مبــادرة ترميم  ي رهــا�ب تنظيــم »داعــش« االإ

ــة. ــة والتاريخي ــم االأثري ــذه المعال ــد ه وتجدي

ي الحفــاظ عــى 
مــارات �ف دور دولــة االإ

الثقافــة  عــى  يتوقــف  ال  ي 
الديــىف اث  الــرت

ســامية فقــط، بــل وحــىت الثقافــة الدينيــة  االإ

ــة  ــت الدول ف أول ــ�ي ــح ح ــذا يتض ــرى، وه االأخ

ترميــم  عــادة  الإ الكامــل  ودعمهــا  اهتمامهــا 

ــة  ــراق، وكنيس ــمال الع ي ش
ــاعة �ف ــة الس كنيس

ي 
ي تبلــغ مــن العمــر 800 عــام الــىت

الطاهــرة الــىت

ــا. ه ــم تفجري ت

ترميمــاً  مــارات  االإ دولــة  وأنجــزت 

ــد  ــة الفرنســية، وبالتحدي ي الجمهوري
ــاً �ف ق مرث

المــرح  بتجديدهــا  باريــس  عاصمتهــا  ي 
�ف

اً انعكس عىل تطور  »شهدت معارض الكتب ازدهاراً كب�ي
مارات عىل  ي الدولة، وتكريس قدرة الإ

صناعة الن�ث �ف
ي المنطقة 

النهوض بصناعة الن�ث التقليدي والرقمي �ف
العربية«
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كبــادرة  ي قــر »فونتينبلــو« 
اطــوري �ف مرب االإ

عــادة هــذا المعلــم  راقيــة ومســاهمة ســامية الإ

ي بعــد إغــاق تجــاوز القــرن.
إل نشــاطه الثقــا�ف

ت فرنســا عــن امتنانهــا بإطــاق  وعــرب

اســم الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، عــى 

ي 
ــا�ف ــم الثق ــذي يضمــه هــذا المعل المــرح ال

ــق. العري

دولــة  بــادرت  أخــرى،  جهــة  ومــن 

ي للمســتقبل،  مــارات مــن خــال مؤسســة د�ب االإ

بالتعــاون مــع منظمــة اليونســكو وجامعــة 

ــن  ــف ع ــفورد، بالكش ــة أوكس ــارد وجامع هارف

ي 
نســخة جديــدة مــن تدمــر الســورية الــىت

 ، ي رهــا�ب ــم »داعــش« االإ ــد تنظي دمــرت عــى ي

ــة االأبعــاد مــن قــوس  مــن خــال صــورة ثاثي

النــر الضخــم، وإعادة بنــاء البوابة القوســية 

ي مدينــة 
ي »تايمــز ســكوير« �ف

لمعبــد بعــل �ف

اكــة  ي ظــل رسث
نيويــورك، مقابــل مبــىف البلديــة �ف

اتيجية مــع معهــد االآثــار الرقميــة ليتخــذ  إســرت

كاً. ــرت ــاً مش ــراً عالمي وع جوه ــرث الم
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قوة ناعمة لتحقيق التعايش ونبذ 
التعصب.. اإلمارات بيتاً للفلسفة

ــدة،  ــة المتح ــارات العربي م ــة االإ ــذل دول تب

ي االأكاديمــي  عــادة االهتمــام العــر�ب ة الإ جهــوداً كبــري

ي إطــار الحــراك 
بالفلســفة، وذلــك �ف والعلمــي 

المنطقــة  ي 
�ف مــارات  االإ تقــوده  الــذي  ي 

الثقــا�ف

العربيــة، ويدعــم خطابهــا الذي يحــارب التطرف، 

ــامي  س ــن االإ ــم الدي ــرث قي ــف، وين ــذ العن وينب

نســانية. الصحيــح ويدعــم أوارص االأخــوة االإ

سياســات  مــارات،  االإ دولــة  وتنتهــج 

بيــة االأخاقية والفلســفية،  ي بالرت
تعليميــة تعتىف

ــة  ــم العالمي ــادئ والقي ــز المب ــعى لتعزي وتس

ــانية؛  نس كة لاإ ــرت ــارب المش ــس التج ي تعك
ــىت ال

ي 
حيــث تعمــل عــى إدراج مــادة الفلســفة �ف

أذرعهــا  عــرب  الدراســية  المناهــج  مختلــف 

الثقافيــة.

   نوران بديع
  صحفية سورية
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برنامج الفلسفة الأول من نوعه
جامعــة  طرحــت  طــار،  االإ هــذا  ي 

و�ف

نســانية، منتصــف  محمــد بــن زايــد للعلــوم االإ

ــوس  ــج بكالوري ، برنام ي
ــاصف ــو( الم ــوز )يولي تم

ي الفلســفة واالأخــاق، ضمن مســاقاتها 
االآداب �ف

ــة. ــة واالأكاديمي العلمي

االأول  يعــد  الــذي  نامــج،  الرب ي 
ويــأ�ت

ــتها  ــزاً لسياس ــة، تعزي ي المنطق
ــه �ف ــن نوع م

ــة  ــية المرتبط ــج الدراس ام ي الرب
ــع �ف ي التوس

�ف

الديــن  قيــم  نــرث  ي 
�ف المجتمــع  بقيــم 

ــوة  ــم أوارص االأخ ــح ودع ــامي الصحي س االإ

نســانية. االإ

مــن  مؤخــراً  نامــج  الرب إقــرار  وتــم 

ــة  بي ــوزارة الرت ــي ب ــاد االأكاديم ــة االعتم مفوضي

ــن  ــو ضم ــج ه نام ــة، والرب ي الدول
ــم �ف والتعلي

ــوم  ــة االآداب والعل ــا كلي ي تطرحه
ــىت ــج ال ام الرب

الطــاب  ويســتهدف  بالجامعــة،  نســانية  االإ

مــن داخــل الدولــة وخارجهــا، وفــق مــا أورده 

. ي الموقــع الرســمي لحكومــة أبوظــىب

ي 
اليبهــو�ف خالــد  الدكتــور  وأكــّد 

الظاهــري، مديــر الجامعــة، أّن بكالوريــوس 

ي الفلســفة واالأخــاق يجّســد نهــج 
االآداب �ف

ــة  ي العناي
ــة المتحــدة �ف ــارات العربي م ــة االإ دول

وتعزيــز  والفلســفية  االأخاقيــة  بيــة  بالرت

تعكــس  ي 
الــىت العالميــة  والقيــم  المبــادئ 

اً إل أّن  ــري ــانية، مش نس كة لاإ ــرت ــارب المش التج

ــة  ــة الجامع ــع رؤي ــجماً م ي منس
ــأ�ت ــج ي نام الرب

وأهدافهــا.

برنامــج  »يهــدف  الظاهــري  وأضــاف 

البكالوريــوس أيضــاً إل تطويــر كفــاءات علميــة 

طرحت جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية برنامج بكالوريوس اآلداب يف الفلسفة واألخالق، ضمن مساقاتها العلمية واألكادميية
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ــج  ــاء بالمنه ــة واالرتق ــج الجامع ــر برام وتطوي

االأكاديمــي ودعــم التنويــع االقتصــادي حيــث 

نامــج العديــد مــن المجــاالت ذات  يخــدم الرب

عــام  ــم واالإ ــات التعلي ــل قطاع ــة، مث االأولوي

 ، ي
والديــىف ي  والخــري االجتماعــي  والعمــل 

المهــارة  ذات  العاملــة  االأيــدي  واســتقطاب 

ي وجهــة رئيســية  العاليــة بحيــث تصبــح أبوظــىب

ة مــن مختلــف دول العالم،  ف للكفــاءات المتمــري

وتوفــري خدمــات تعليميــة وثقافيــة مــن أعــى 

المســتويات«.

ــة  ــات المتداخل ي التخصص
ــا�ت ــمل ب  وتش

والتعايــش  التســامح  قســم  نامــج  الرب مــع 

ســامية والتاريخ  واللغــة العربيــة والدراســات االإ

ف مــن  ــن الخريجــ�ي ــا يمك هــا، مم واللغــات وغري

ــتقبل. ــات المس ــرة لتحدي ــول مبتك ــاد حل إيج

ــوس االآداب  ــهم بكالوري ــع أن يس ويتوق

كــوادر  تخريــج  ي 
�ف واالأخــاق  الفلســفة  ي 

�ف

ي 
نســا�ف االإ التفكــري  مــن  كبــري  بقــدر  تتمتــع 

ي الصحيــح، وقــادرة عــى 
ي والديــىف يجــا�ب االإ

ي الطــرح الفلســفي 
تعزيــز المشــاركة الفاعلــة �ف

ــن  ّ ع ــرب ــكل يع ــارص بش ي المع
ــىف ي والدي

ــا�ف الثق

مكونــات  ف  بــ�ي واالندمــاج  الحضــارات  ي 
ر�ت

نســانية،  كات االأخــوة االإ البــرث وتعميــق مشــرت

ســام  ي تأكيــد قيــم االإ
نامــج �ف كمــا يســهم الرب

والســلم والتضامــن.

سالمية الفلسفة الإ
كمــا بــدأت جامعــة محمــد بــن زايــد 

سلســلة  بــث  مؤخــراً،  نســانية،  االإ للعلــوم 

ســامية  االإ الفلســفة  حــول  الحلقــات  مــن 

»فاســفة  بعنــوان  الرقميــة،  قنواتهــا  عــرب 

مســلمون«.

ي يقدمهــا مركــز 
ي الحلقــات، الــىت

وتــأ�ت

للجامعــة،  التابــع  الفلســفية  الدراســات 

ي خدمــة المجتمــع 
ــزاً لجهــود الجامعــة �ف تعزي

ي مختلــف مجــاالت العلــوم 
وإثــراء المعــارف �ف

ي 
نســانية، واســتمراراً لسلســلة الحلقــات الــىت االإ

تــم بثهــا ســابقاً وتركــت صــدى تنويريــاً طيبــاً 

ي المجتمــع، وتضمنــت 
ائــح مهمــة �ف ف رسث بــ�ي

سلســلة »روح وريحــان« و»مصايــف العلمــاء« 

.» ف ــ�ي ــرآن مب ــام« و»ق س ــم االإ و»قي

وتبــث هــذه الحلقــات بصــورة شــهرية 

ــاول مختلــف جوانــب الفكــر الفلســفي  وتتن

ي هــذا المجال 
ي �ف

نســا�ف ســامي والمنتــج االإ االإ

ي الفلسفة 
»خالد الظاهري: بكالوريوس الآداب �ف

بية  ي العناية بال�ت
مارات �ف والأخالق يجّسد نهج دولة الإ

الأخالقية والفلسفية وتعزيز المبادئ والقيم العالمية«
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إبراهيــم  الدكتــور  ويقدمهــا  الحيــوي، 

بورشاشــن مديــر مركــز الدراســات الفلســفية 

للعلــوم  زايــد  بــن  محمــد  بجامعــة 

نســانية. االإ

»فاســفة  حلقــات  باكــورة  وكانــت 

مســلمون« حلقــة بعنــوان »مــا هــي الفلســفة 

مــن  عــدداً  الحلقــة  وتضمنــت  ســامية«  االإ

ســامية،  المحــاور بــدأت بتعريــف الفلســفة االإ

ى والتعــرض الأعامهــا  وتوضيــح معالمهــا الكــرب

مــن كبــار الفاســفة، إل جانــب نشــأتها وأهــم 

ــا. ه ف ي تمري
ــىت ــص ال الخصائ

ي مطلــع حديثــه إّن 
وقــال بورشاشــن �ف

ى  هــذه الحلقــات تتنــاول بيــان المعالــم الكــرب

ســامية مــن خــال الوقــوف عنــد  للفلســفة االإ

أعامهــا الكبــار.

مارات ي مدارس الإ
الفلسفة �ف

بيــة  ي الوقــت الجــاري تنفــذ وزارة الرت
و�ف

ف  والتعليــم برنامــج »تعليــم الفلســفة للمعلم�ي

عــن بُعــد«، تمهيــداً لتدريــس علــم الفلســفة 

للطلبــة بالمراحــل الثــاث، وفــق مــا أورده 

موقــع »االتحــاد«.

ــاً  ف انطاق ــ�ي ــم المعلم ــج تعلي ي برنام
ــأ�ت وي

ــال  ي مج
ــتثمار �ف ــة االس ــوزارة بأهمي ــان ال ــن إيم م

ــاء  ي، وبن ــرث ــال الب ــة ورأس الم ــاد المعرف اقتص

ــودة  ــة بج ــة وطني ــاء مدرس ، وبن ي
ــا�ف ــاد عق اقتص

ي 
مــارا�ت االإ المواطــن  تكويــن  إل  تهــدف  عالميــة 

يعد »بيت الفلسفة« واحداً من أهم املبادرات التي أطلقتها إمارة الفجرية
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العربيــة  ولاأمــة  للوطــن  بانتمائــه  ف  المعــرت

م  . مواطــن يقدر ذاتــه، ويحرت ي
نســا�ف والمجتمــع االإ

ــة  ــه داخــل الدول ــه وواجبات ــدرك حقوق ه، وي ــري غ

ومؤسســاتها، كمــا ينبــذ العنــف والتعصــب.

أّن إدخــال تعليــم  الــوزارة،  وأكــدت 

، ال  ي
مــارا�ت بــوي االإ ي النظــام الرت

الفلســفة �ف

يمكــن اعتبــاره حدثــاً تربويــاً اعتياديــاً، إنــه 

ي 
ي وفكــري يعــرب عــن تحــول �ف

حــدث ثقــا�ف

الســتكمال  الرســمية  اتيجية  ســرت االإ الرؤيــة 

ي 
�ف المســتقل   ، ي

مــارا�ت االإ المواطــن  بنــاء 

شــخصيته،  عنــارص  ي 
�ف والمتــوازن  ه  تفكــري

ف مــا  يجمــع داخــل وحــدة كليــة متجانســة بــ�ي

نســانية، وكل مــا  ي الثقافــة االإ
هــو عالمــي �ف

تحويــه ثقافتــه الوطنيــة. يعــرب هــذا الحــدث 

ــد  ــة تري التأســيسي عــن إرادة سياســية وثقافي

لهــذه الدولــة ومواطنيهــا أن يواصلــوا الســري 

ي 
ــكار �ف ــادة واالبت ــز الري قدمــاً عــى درب تعزي

ــة،  بوي ــة والرت ــة واالقتصادي المجــاالت العلمي

ــادة الفلســفة تتويجــاً  ــة أن تكــون م فــا غراب

ــاً  ي وتهييئ
ــارا�ت م ــب االإ ــري الطال ــارات تفك لمس

مارات  ي الإ
»عىلي بن تميم: الهتمام بالفلسفة �ف

ها  ها من دول الخليج والهتمام بمد تأث�ي وغ�ي
ي 

ي يؤ�ث إىل رغبة حقيقية �ف الفكري إىل العالم العر�ب
ي 

تأسيس حضارة قائمة عىل تعزيز قيمة الوعي العقال�ف
والمعرفة«

ي قضايــا مجتمعــه 
لــه لانخــراط الواعــي �ف

نســانية عامــة. واالإ

ة مؤتمر الفج�ي
ــفي  ــر الفلس ي المؤتم

ــاركون �ف وكان المش

ــت الفلســفة«  ــه »بي ــذي نظم ــدولي االأول ال ال

ــل تدريــس  ــة لتفعي مــوىس برهومــة: »نأمــل أن نخــرج بصيغــة عملي
ــدارس« الفلســفة يف امل
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ورة تدريــس  ة، قــد أكــدوا عــى رصف بالفجــري

ي جميــع مراحــل التعليــم 
مــادة الفلســفة �ف

ــام  ــاء أقس ورة إنش ــة، ورصف ــدان العربي ي البل
�ف

ي الجامعــات، ومــّد جســور الحــوار 
للفلســفة �ف

ــن  ــاً ع ــي، فض ــفي العالم ــر الفلس ــع الفك م

أهميــة جعــل الفلســفة جــزءاً مــن الحيــاة 

أســئلتها،  عــن  تجيــب  بحيــث  العربيــة، 

ــات  ي المجتمع
ــل ر�ت ــن أج ــا إل أداة م وتحوله

العربيــة ونمائهــا.

ــوان  ــل عن ــذي حم ــر، ال ــد المؤتم وانعق

ي 
يــن الثــا�ف ي ترث

»مــن الســؤال إل المشــكلة«، �ف

امنــاً مــع  ف ي مرت
( مــن العــام المــاصف )نوفمــرب

ــفة. ــي للفلس ــوم العالم الي

الجامعــة  ي 
�ف عــام  االإ أســتاذ  ودعــا 

ي الدكتــور مــوس برهومــة،  ي د�ب
االأمريكيــة �ف

إل  المؤتمــر،  جلســات  إحــدى  رأس  الــذي 

أهميــة تدريــس الفلســفة لطلبــة المــدارس 

وحــىت  مــارات  االإ مــن  بــدءاً  والجامعــات 

االأخــرى.  العربيــة  االأقطــار 

ي هــذا المؤتمر 
وقــال برهومــة »نأمل �ف

أن نخــرج بصيغــة عمليــة لتفعيــل تدريــس 

ي المــدارس، كأن نتوافــق مثــاً 
الفلســفة �ف

عــى منهــاج للتدريــس، أو إنتــاج كتــب 

مرافقــة لمناهــج الفلســفة ومعــّززة لهــا، 

ة  وأن يبــادر مؤتمــر بيــت الفلســفة بالفجــري

وتعميمهــا  المبــادرة،  هــذه  إطــاق  إل 

بحيــث تشــمل دوالً عربيــة تحتــاج إل هــذه 

ي تدريــس الفلســفة 
المناهــج، أو تتلــكأ �ف

ــن  ــة م ــج، وثم ــذه المناه ــا إل ه الفتقاره

يــزال يعتقــد أّن الفلســفة تتعــارض مــع 

ــان«. يم ــن واالإ الدي

 ، ي
�ت وكان الشــيخ محمــد بــن حمــد الــرث

الموقــع  أطلــق  الــذي  ة،  الفجــري عهــد  ولي 

ي لبيــت الفلســفة، التقــى بنخبــة مــن 
و�ف لكــرت االإ

ــم  ــى دوره ــىف ع ــر، وأث ي المؤتم
ف �ف ــارك�ي المش

ــامح  ــكار التس ــق أف ــكار، وتعمي ــر االأف ي تطوي
�ف

ي 
، وربــط اللحظــة الراهنــة بمــاصف ي

نســا�ف االإ

ي الفلســفة 
ف الذيــن أبدعــوا �ف العــرب والمســلم�ي

ــاً. ــاً مرموق ــاً حضاري ــوا إرث وترك

ــه،  ــون عــىل هــذا املــروع واملشــاركون ب ــم: »القامئ ــن متي ــي ب ع
ــرياً« ــاً كب ــد نتاج ــام واح ــالل ع ــوا خ ــتطاعوا أن يقدم اس
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بيت الفلسفة

ويعــد »بيــت الفلســفة« واحــداً مــن 

ة،  ي أطلقتهــا إمــارة الفجري
أهــم المبــادرات الــىت

ي ولي 
�ت ويوليهــا الشــيخ محمــد بــن حمــد الــرث

ة، اهتمامــاً خاصــاً لمــا تقــوم بــه  عهــد الفجــري

ي نــرث الوعــي الفلســفي، 
مــن دور حيــوي �ف

ي 
�ف بــل  فحســب؛  مــارات  االإ دولــة  ي 

�ف ليــس 

ــه. ي كل ــر�ب ــم الع العال

تميــم،  بــن  عــىي  الدكتــور  ويقــول 

ماراتيــة، أّن  رئيــس تحريــر صحيفــة »24«االإ

ف بــه،  وع والمشــارك�ي ف عــى هــذا المــرث القائمــ�ي

اســتطاعوا أن يقدمــوا خــال عــام واحــد نتاجــاً 

اً، يليــق بالتطلعــات الفكريــة والمعرفيــة،  كبــري

مــارات الســاعية إل  اتيجية االإ ويخــدم إســرت

نســان واالإجابــة عــن أســئلة  تنميــة عقــل االإ

الراهــن والمســتقبل.

للغــة  ي  أبوظــىب مركــز  رئيــس  ويؤكــد 

بعنــوان:  منشــور  لــه  مقــال  ي 
�ف العربيــة 

أصبــح  والمســتقبل...  للعقــل  »انتصــاراً 

»هــذا  أّن  مــارات«  االإ ي 
�ف »بيــت«  للفلســفة 

ي 
�ف الفلســفة«  »بيــت  لـــ  ي 

االســتثنا�أ الــدور 

الفضــاء  مــن  بالفلســفة  يخــرج  ة،  الفجــري

الخــاص إل الفضــاء العــام، ليجعــل الفلســفة 

زاداً يوميــاً يقدمــه لاأطفال والناشــئة والشــباب 

حــىت   ، ف والمهتمــ�ي ف  والمعلمــ�ي واالأمهــات 

ي ويعــزز 
يســاعدهم عــى التفكــري العقــا�ف

فهــو  لديهــم،  ي 
والمعــر�ف الجمــالي  الوعــي 

يقــدم برامــج لاأطفــال لتعليمهــم التفكــري 

ــة،  ــرة وأنشــطة جاذب ــق مبتك الفلســفي، بطرائ

ــري  ــة التفك ــم الطلب ف لتعلي ــ�ي ــدرب المعلم وي

الفلســفي بالمــدارس، ويعــد دورات لاأمهــات 

تمكنهــن مــن فــن التعامــل مــع أســئلة االأطفال 

المجــاالت«. ي جميــع 
�ف الفلســفية 

مارات  ي االإ
إّن هــذا االهتمــام بالفلســفة �ف

هــا مــن دول الخليــج واالهتمــام بمــد  وغري

 ، ــؤرسث ، ي ي ــر�ب ــم الع ــري إل العال ــا الفك ه تأثري

ي تأســيس 
وفــق بــن تميــم، إل رغبــة حقيقيــة �ف

حضــارة قائمــة عــى تعزيــز قيمــة الوعــي 

ي والمعرفــة، وهــو مــا يصــدق عليــه ما 
العقــا�ف

قالــه االأب المؤســس المغفــور لــه الشــيخ زايد 

طيــب هللا ثــراه »إّن تعليــم النــاس وتثقيفهــم 

ف بهــا؛ فالعلــم  ة نعــرت ــروة كبــري ــه ث ي حــّد ذات
�ف

ي المســتقبل عــى أســاس 
ثــروة ونحــن نبــىف

ــي«. علم
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»مكتبة محمد بن راشد«.. صرح آخر 
في مسيرة اإلمارات بدعم الثقافة 

ــل  ــن قب ــة م ــود المبذول ــل الجه تتواص

 ، ف بالجانبــ�ي لارتقــاء  ماراتيــة،  االإ القيــادة 

ــرب تدشــينها  ــاد، ع ي الب
ــي، �ف ي والتعليم

ــا�ف الثق

ــات  ــة والمكتب ــة والعلمي ــات التعليمي المؤسس

ــة بعــد  ي حظيــت بإضافــة نوعي
ــىت العامــة، وال

ف الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،  تدشــ�ي

ــز  ــدف تعزي ــد«، به ــن راش ــد ب ــة محم »مكتب

النشــاط  ودعــم  القــراءة  ثقافــة  وتعميــم 

ي عــى الصعيــد 
ي والفــىف

بداعــي والمعــر�ف االإ

الفــردي والمجتمعــي.

ــن راشــد خــال  ــال الشــيخ محمــد ب وق

حفــل االفتتــاح: »هدفنــا مــن المكتبــة تعزيــز 

ف  الباحثــ�ي ودعــم  المعرفــة  ونــرث  القــراءة 

   نوران بديع
  صحفية سورية
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ــة  ــن المكتب ــا م ــاء.. هدفن ف والعلم ــ�ي والمبدع

نســان«، الفتــاً إل أّن »أول وصيــة  إنــارة فكــر االإ

مــن الســماء هــي )اقــرأ(.. واليــوم نطلــق 

ــذه  ــذ ه ــا لتنفي ــاً الأجيالن ــاً وفكري ــاً ثقافي رصح

الوصيــة«.

بحاجــة  »االقتصــاد  ســموه:  وأضــاف 

للحكمــة،  بحاجــة  والسياســة  للمعرفــة، 

واالأمــم بحاجــة للتعلــم.. وكل ذلــك موجــود 

ف  ي الكتــاب.. واليــوم لدينــا رصح يضــم ماي�ي
�ف

اً  ــري ــة«، مش تنا التنموي ــري ــر مس ــب لتطوي الكت

ــا..  ــا.. وثقافتن ــات ترســخ هويتن إل أّن »المكتب

ومســتقبل  مســتقبلنا  وتصنــع  وجذورنــا.. 

أجيالنــا«.

ــس  ــر، رئي ــد الم ــال محم ــه، ق ــن جهت م

ــد  ــا »تع ــة، إنه ــة المكتب ــس إدارة مؤسس مجل

ي المكتبــات العامــة تفــرداً 
أحــد أكــرث مبــا�ف

بالمنطقــة والعالــم؛ حيــث تشــكل أيقونــة 

معماريــة ومنــارة معرفيــة وثقافيــة متفــردة 

ف االأصالــة والمعــارصة، لتعكــس  تجمــع بــ�ي

هــا الزاهــر  ي وحارصف
ي وموروثهــا الثقــا�ف ي د�ب

مــاصف

وتطلعاتها المســتقبلية«، الفتــاً إل أّن »المكتبة 

تضيــف بعــداً جديــداً إل اقتصــاد المعرفــة 

ي الدولــة، مــن ناحيــة تغيــري مفهــوم 
القائــم �ف

ّ عن  يــن لتعــرب مكتبــات القــرن الحــادي والعرث

ــن  ــادم م ــل الق ــتقبلية للجي ــات المس االتجاه

المكتبــات المعتمــدة عــى أحــدث التقنيــات«، 

.» ف ــة »العــ�ي ــه صحيف ــا أوردت ــق م وف

أك�ث من مليون كتاب
ــور  ــى خ ــة ع ــة الُمطل ــن المكتب وتحتض

ألــف   54 عــن  زادت  إجماليــة  بمســاحة  ي  د�ب

مــرت مربــع، محتــوى معرفيــاً يتألــف مــن أكــرث 

ــات  ــي باللغ ي ورقم
ــاب ور�ت ــون كت ــن 1.1 ملي م

ف  العربيــة واالأجنبيــة، ومــا يزيــد عــى 6 مايــ�ي

مقطوعــة  ألــف   73 ونحــو  علميــة،  رســالة 

ــف  ــو، ونحــو 13 أل ــف فيدي موســيقية، و57 أل

ورقيــة  دوريــة  آالف   5 مــن  وأكــرث  مقالــة، 

ــاً،  ــيف لـــ 325 عام ــة كأرش ــة تاريخي وني وإلكرت

ــة  وني ــة وإلكرت ــة ورقي ــف صحيف ــو 35 أل ونح

مــن مختلــف أنحــاء العالــم، ومــا يقــارب 500 

ــادرة. ــات الن ــن المقتني م

»محمد بن راشد: القتصاد بحاجة للمعرفة، والسياسة 
بحاجة للحكمة، والأمم بحاجة للتعلم.. وكل ذلك 
ف  ي الكتاب.. واليوم لدينا رصح يضم مالي�ي

موجود �ف
تنا التنموية« الكتب لتطوير مس�ي
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ــى  ي ع
ــر�ف ــوى المع ــذا المحت ــوزع ه ويت

9 مكتبــات متخصصــة هــي؛ المكتبــة العامــة، 

مــارات، ومكتبــة الشــباب، ومكتبــة  ومكتبــة االإ

الخاصــة،  المجموعــات  ومكتبــة  الطفــل، 

ومكتبــة  واالأطالــس،  الخرائــط  ومكتبــة 

عــام، ومكتبــة االأعمــال، ومكتبــة  الفنــون واالإ

ضافــة إل الكتــب الورقيــة،  الدوريــات. وباالإ

توفــر المكتبــة إمكانيــة الوصــول إل مجموعــة 

هــا  وغري ونيــة  لكرت االإ الكتــب  مــن  واســعة 

مــن الوســائط الرقميــة، وإمكانيــة االطــاع 

ف الكتــب ومصــادر المعلومــات  عــى مايــ�ي

والمحتــوى مــن جميــع أنحــاء العالــم.

 9 مكتبات متخصصة
 أولً؛ المكتبــة العامــة: تُعــد واحــدة مــن 

ي مكتبــة محمــد بــن راشــد؛ 
أكــرب االأقســام �ف

حيــث تضــم أكــرث مــن 29 ألــف عنــوان تتنــاول 

والتاريــخ  اللغــات  مثــل  ؛  شــىت موضوعــات 

والرياضــة  والصحــة  والفلســفة  والجغرافيــا 

ي ذلك االإصدارات 
وتطويــر الذات واالأدب، بمــا �ف

؛  ف باللغتــ�ي المتوفــرة  والقصصيــة،  الروائيــة 

ــف  ــة لمختل ــي متاح ــة، وه ي ف نجلري ــة واالإ العربي

المــدارس  طلبــة  خاصــة  المجتمــع  ائــح  رسث

والجامعــات، وهــواة القــراءة والمطالعــة، وفــق 

ــان«. ــة »البي ــه صحيف ــا أوردت م

ــوء  ــلط الض ــارات: تس م ــة االإ ــاً؛ مكتب ثاني

ماراتيــة  عــى الجوانــب المتعــددة للثقافــة االإ

الغنيــة ومكونــات هويتهــا، عــرب 15 ألــف عمــل، 

ــول كل  ــات ح ــق والدوري ــب والوثائ ــمل الكت تش

ي 
ــىت ــارات والحضــارات ال م ــخ االإ ــق بتاري ــا يتعل م

ي المنطقــة واالكتشــافات االأثريــة، إل 
تعاقبــت �ف

ي يشــمل 
مــارا�ت جانــب قســم خــاص عــن االأدب االإ

ــة والقصــة والشــعر،  ي الرواي
مؤلفــات متنوعــة �ف

تعد أحد أكرث مباين املكتبات العامة تفرداً باملنطقة والعامل
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ضافــة إل مــواد ورقيــة ورقميــة وســمعية  باالإ

الثقافيــة  الهويــة  مكونــات  تتنــاول  وبريــة 

ي 
مــارا�ت االإ كالمطبــخ  ماراتيــة  االإ واالجتماعيــة 

واالآثــار المحليــة والموســيقى والحــرف اليدويــة، 

ــارات. م ــة االإ ي دول
ــة �ف وة الزراعي ــرث ــة إل ال إضاف

ثالثــاً؛ مكتبــة الطفــل: تهــدف إل دعــم 

بويــة لاأطفــال  االحتياجــات التعليميــة والرت

ف 5 و11 عامــاً.  اوح أعمارهــم بــ�ي الذيــن تــرت

وتحتــوي المكتبــة عــى مجموعــة ملِهمــة مــن 

ي تــم اختيارهــا بعنايــة، تضــم 
صــدارات الــىت االإ

ــوان، تشــمل القصــص  ــف عن ــن 25 أل ــرث م أك

المصــورة والكتــب المرجعيــة والموســوعات 

وكتــب التعلــم المبكر وكتــب االألــواح لاأطفال 

ي ســن مــا قبــل المدرســة والمرحلــة االأساســية 
�ف

ضافــة إل مجموعــة مــن الكتــب  االأول، باالإ

ــة  ــة قرائي ــكل تجرب ي تش
ــىت ــاد، ال ــة االأبع ثاثي

ي ســن 
وبريــة ممتعــة وملهمــة للصغــار �ف

تشــكيل الوعــي. كمــا تضــم المكتبــة مجموعــة 

تســتهدف  ي 
الــىت صــدارات  واالإ الكتــب  مــن 

ــب  ــل الكت ــم مث ــاب الهم ــن أصح ــال م االأطف

ــاً،  ف بري ــ�ي ــل« للمعاق ــب »براي ــة، وكت الناطق

ــية. ــب الحس والكت

ــة:  ــات الخاص ــة المجموع ــاً؛ مكتب رابع

مــة مــن الكتــب والدوريــات  تضــم مجموعــة قيِّ

ي تــم جمعهــا 
القديمــة، وغــري المطبوعــة، الــىت

ــم، ويعــود  ــن شــىت أنحــاء العال واقتناؤهــا م

ين، وتشــمل  تاريخهــا إل بدايــات القــرن العرث

ت  نُــرث ي 
الــىت القديمــة  والدوريــات  الكتــب 

ي بمساحة إجمالية  »تحتضن المكتبة الُمطلة عىل خور د�ب
زادت عن 54 ألف م�ت مربع، محتوى معرفياً يتألف من 
ي ورقمي باللغات العربية 

أك�ث من 1.1 مليون كتاب ور�ت
والأجنبية«

مارات الضوء عىل الجوانب المتعددة  » تسلط مكتبة الإ
ماراتية الغنية ومكونات هويتها، ع�ب 15 ألف  للثقافة الإ

عمل، تشمل الكتب والوثائق والدوريات حول كل ما 
ي 

ي تعاقبت �ف
مارات والحضارات ال�ت يتعلق بتاريخ الإ

المنطقة «
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ــن  ــة م ــا مجموع ــا فيه ــام 1950، بم ــل الع قب

ي يعــود تاريخهــا إل 
الدوريــات العربيــة الــىت

مطلــع القــرن الـــ 20، ومجموعــة مــن الدوريات 

ــة. ــط القديم ، والخرائ ي ــم العــر�ب حــول الفيل

ي ال 
ونظــراً إل القيمــة التاريخيــة، الــىت

ــات، عــاوة  ــد مــن المقتني ر بثمــن للعدي ــدَّ تُق

عــى تعــرُّض بعضهــا الآثــار الزمن واالســتخدام 

ــّم حفظهــا  والتخزيــن غــري المناســب، فقــد ت

أفضــل  توفــري  مــع  خاصــة،  وط  ضمــن رسث

ــذ  ــن، واالأخ ــرض والتخزي ــات الع ــدث آلي وأح

ي االعتبــار كافــة الظــروف المناخيــة المناســبة 
�ف

ــة. ــل المكتب ــق عم اف فري ــت إرسث تح

توفــر  الدوريــات:  مكتبــة  خامســاً؛ 

، والطــاب، ورجــال  ف ف والباحثــ�ي كاديميــ�ي لاأ

االأعمــال، والجمهــور، إمكانيــة الوصــول إل 

مجموعــة واســعة مــن المجــات والصحــف 

صــة  ات االإخباريــة والدوريــات المتخصِّ والنــرث

والعلــوم  واالقتصــاد  والفكــر  السياســة  ي 
�ف

ورقيــة  صيغــة  ي 
�ف واالأدب،  والتكنولوجيــا 

ورقميــة، ضمــن بيئــة مريحــة.

سادســاً؛ مكتبــة الشــباب: تضــم هــذه 

المجموعــات  أكــرب  مــن  واحــدة  المكتبــة 

للشــباب  المنطقــة  مســتوى  عــى  القرائيــة 

ــف  ــن 11 أل ــرب م ــا يق ــن خــال م ــان، م والفتي

عنــوان، تغطــي المفيــد والمثــري والممتــع، 

يتوزع محتوى املكتبة املعريف عىل 9 مكتبات متخصصة
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مــن بينهــا كتــب الفانتازيــا والروايــات والخيــال 

َ الذاتيــة وكتــب  العلمــي، إل جانــب الســري

الفــن والثقافــة والعلــوم والرياضــة ومجموعــة 

رائعــة مــن الروايــات المصــورة »الكوميكــس«، 

هــا مــن  ــة، وغري ي ف نجلري ــة واالإ ؛ العربي ف ــ�ي باللغت

الموضوعــات الجاذبــة للشــباب.

عــام:  واالإ الفنــون  مكتبــة  ســابعاً؛ 

مكتبة الشباب تضم واحدة من أكرب املجموعات القرائية عىل مستوى املنطقة للشباب والفتيان

عــام أكــرث مــن 15  ــون واالإ ــة الفن تضــم مكتب

ــوع ورقمــي، تشــمل وســائط  ــف عمــل مطب أل

المعماريــة  والهندســة  الفــن  ي 
�ف متعــددة 

والفنــون  والموســيقى  واالأزيــاء  والتصميــم 

المكتوبــة. والكلمــة  واالأدائيــة  المرحيــة 

وتتألــف المكتبــة من أقســام مختلفــة يمكن 

ــاب،  ــة ألع ــل، وصال ــراءة والعم ــتخدامها للق اس

عالم أك�ث من 15 ألف عمل  »تضم مكتبة الفنون والإ
ي الفن 

مطبوع ورقمي، تشمل وسائط متعددة �ف
والهندسة المعمارية والتصميم والأزياء والموسيقى 

والفنون الم�حية والأدائية والكلمة المكتوبة«
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مخصصــة  ومســاحات  تلفزيــون،  وشاشــات 

للمجموعــات الســمعية والبريــة، إل جانــب 

. ي
اصف تخصيــص فضــاء لتطبيقــات الواقــع االفــرت

واالأطالــس:  الخرائــط  مكتبــة  ثامنــاً؛   

ــن أهــم  ــس، م ــط واالأطال ــة الخرائ تعــد مكتب

ــة  ــات الرئيســية ضمــن مكتب االأقســام والمكتب

ــرث  ــن أك ــدة م ــي واح ــد، وه ــن راش ــد ب محم

ــث  ــة، حي ي المنطق
ــراًء �ف ــموالً وث ــات ش المكتب

المقتنيــات  مــن  واســعة  مجموعــة  تضــم 

والكنــوز المعرفيــة، تتألــف مــن أكــرث مــن 

ســفر،  ومجــات  مطبوعــة،  خريطــة   3000

بمختلــف  رقميــة  ووســائط  ومخطوطــات، 

معرفيــة  وجهــة  بذلــك  لتشــكل  اللغــات، 

ــة  ف والرحال ــ�ي ف واالأكاديمي ــ�ي ف والمؤرخ ــ�ي للباحث

. ف االســتقصائي�ي ف  والدارســ�ي

تاســعاً، مكتبــة االأعمــال: وتهــدف إل 

االأعمــال  لــرّواد  والمــوارد  المعــارف  توفــري 

ي مجــال 
ف �ف ف والدارســ�ي والمبتكريــن والباحثــ�ي

إدارة االأعمــال، وتحتــوي المكتبــة عــى مــا 

ــال،  ــن إدارة االأعم ــوان ع ــف عن ــارب 25 أل يق

ومقــاالت  ونيــة،  إلكرت كتــب  إل  ضافــة  باالإ

ودراســات ومصــادر أخــرى.

إل  الوصــول  إمكانيــة  تتيــح  كمــا 

ــر.  ــة والتقاري كات واالأدل ــرث ــن ال ــات ع معلوم

ــم جلســات  ــة فضــاء لتنظي ــر المكتب ــا توف كم

ــال  ف رواد االأعم ــ�ي ــاءات نقاشــية ب ــة ولق حواري

ف الآخــر، الســتقصاء واقــع قطــاع  مــن حــ�ي

آفــاق  اف  والســترث المنطقــة،  ي 
�ف االأعمــال 

ومتنوعــة. جديــدة  اســتثمارية 

تكنولوجيا متقدمة
وتســتخدم مكتبــة محمــد بــن راشــد 

العالميــة  المكتبــات  تكنولوجيــا  أحــدث 

والــذكاء االصطناعــي، وتضــم مخزنــاً آليــاً، 

ــاط  ــب، ونق ــاً للكت وني جاع إلكرت ــرت ــام اس ونظ

الخدمــة الذاتيــة، ومختــرب رقمنــة الكتــب، 

والروبوتــات الذكيــة للــرد عــى استفســارات 

الــزوار، إضافــة إل تقنيــات الواقــع المعــزز 

هــا. وغري ي 
اصف واالفــرت

ــى  ــا ع ــم تصميمه ي ت
ــىت ــة، ال ــد المكتب وتع

ي حمــل 
ي المســتخدم �ف شــكل المســند الخشــىب

الكتــب والمعــروف باســم »رحل«، صديقــة للبيئة، 

ــل  ــتدامة، فتحص ــري االس ــى معاي ــاة أع ــع مراع م

ي تســتهلكها مــن االألــواح 
عــى 10% مــن الطاقــة الــىت

. ــىف ــطح المب ــى س ــة ع ــية المركب الشمس

كمــا صمــم الهيــكل الخارجــي لعــزل 

، وتخفيــف االكتســاب الحــراري  داخــل المبــىف

والمســاعدة عــى تنظيــم البيئــة الداخليــة 

لتقليــل  المكتبــة  كذلــك صممــت   ، للمبــىف

اســتهاك الــري بنســبة 50%، مــن خــال إعــادة 

أجهــزة  مــن  المجمعــة  الميــاه  اســتخدام 

ي ري المســاحات 
تكييــف الهــواء الســتخدامها �ف

اء. الخــرف
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اإلمارات جتني ثمار إثراء املشهد 
الثقافي.. دبي تتسلم راية تنظيم 

مؤمتر »آيكوم ٢٠٢5«

العربيــة  مــارات  االإ دولــة  تواصــل 

ي ثمــار جهــود قيادتهــا الرشــيدة 
المتحــدة جــىف

ي 
ي إثــراء المشــهد الثقــا�ف

ورؤيتهــا الحكيمــة �ف

ــة  ي رســمياً راي ــة، إذ تســّلمت إمــارة د�ب ي الدول
�ف

تنظيــم المؤتمــر العــام للمجلــس الــدولي 

العاصمــة  مــن   »2025 »آيكــوم  للمتاحــف 

ــراغ، بصفتهــا مســتضيفة الحــدث  التشــيكية ب

ي دورتــه لعــام 2022.
�ف

الشــيخة  قالــت  المناســبة،  ي هــذه 
و�ف

ــوم،  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــت محم ــة بن لطيف

ــو  ي عض ي د�ب
ــون �ف ــة والفن ــة الثقاف ــة هيئ رئيس

تنظيــم  رايــة  ي  د�ب »تســلمت   : ي د�ب مجلــس 

ــف  ــدولي للمتاح ــس ال ــام للمجل ــر الع المؤتم

الرســمية  اتهــا  بتحضري إيذانــاً   ،2025 آيكــوم 

لتنظيــم النســخة القادمــة مــن هــذا الحــدث 

ي تحقيــق رؤيتهــا  . وبذلــك، تواصــل د�ب الــدولي
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ــة،  ــازات التاريخي نج ــن االإ ــد م ــة المزي وصناع

ق  ــرث ــة ال ي منطق
ــة �ف ــت أول مدين ــا بات بعدم

آســيا  وجنــوب  أفريقيــا  وشــمال  االأوســط 

ــدولي  تســتضيف المؤتمــر العــام للمجلــس ال

للمتاحــف«.

ف  وأضافــت: »ال شــك أّن الفــوز بــرث

اســتضافة مؤتمــر المجلــس الــدولي للمتاحــف 

ــا  ــيدة ورؤيته ــا الرش ــود قيادتن ــرة لجه ي ثم
ــأ�ت ي

ي المحــىي 
ي إثــراء المشــهد الثقــا�ف

الحكيمــة �ف

ي  ي د�ب
ي �ف

بداعــي والفــىف وتعزيــز المعــروض االإ

مــارات، وتكليــاً لعمل المؤسســات الثقافية  واالإ

ي والدولــة عــى مــدى الســنوات الماضية،  ي د�ب
�ف

ــة«. ــه صحيفــة »الرؤي ــا أوردت وفــق م

تحقــق  أن  ي  د�ب »اســتطاعت  وتابعــت: 

ــة  ــد مــن النجاحــات والمشــاريع الثقافي العدي

ــك  ــززة بذل ة، مع ــري ة قص ــرت ــال ف ــة خ المهم

تسلّمت إمارة ديب رسمياً راية تنظيم املؤمتر العام للمجلس الدويل للمتاحف »آيكوم 2025« من العاصمة التشيكية براغ
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ــة  ــة الثقافي ــى الخريط ــارزاً ع ــزاً ب ــا مرك مكانته

الدوليــة، وإننــا نتطلــع إل اســتضافة هــذه 

ــيجتمع  ي س
ــىت ــرة وال ــة المؤثّ ــرة الثقافي التظاه

ــف  اء المتاح ــرب ــن خ ــة م ــا كوكب ــت مظّلته تح

ي 
�ف المتاحــف  مســتقبل  لمناقشــة  ف  الدوليــ�ي

والخيــارات  والُســبل  ة  المتغــري مجتمعاتنــا 

ي الملمــوس 
اث الثقــا�ف المتاحــة لصــون الــرت

والمعنــوي«.

وقــد جــرى تســليم الرايــة إل المهنــدس 

ــذي  ــارات، وال م ــوم االإ ــن آيك رشــاد بوخــش م

بــدري،  هالــة  إل  بتســليمها  قــام  بــدوره 

للثقافــة«، وذلــك  ي  لـــ »د�ب العامــة  المديــرة 

ي 2025«. بالنيابــة عــن »آيكــوم د�ب

ي كلمتهــا أثنــاء 
وقالــت هالــة بــدري �ف

فــاً  ي أمامكــم يعــّد رسث التســليم: »إّن تمثيــل د�ب

المجلــس  نشــكر  أن  إال  يســعنا  وال  اً،  كبــري

ي 
الــدولي للمتاحــف وأعضائــه عــى ثقتهــم الــىت

ي حمــل رايــة المؤتمــر 
ي �ف أظهروهــا تجــاه د�ب

ــدولي  ــس ال ــة للمجل ي نســخته القادم
العــام �ف

ــن االآن«. ــوام م ــد 3 أع ــف بع للمتاح

تُــولي  مــارات  االإ دولــة  »إّن  وأردفــت 

ة للمتاحــف كمراكــز حيويــة لتبــادل  أهميــة كبــري

، ونؤمــن بــأّن الثقافة  ي
المعرفــة والحــوار الثقــا�ف

يجــب أن تكــون بمتنــاول الجميــع أينمــا كانــوا. 

ــة  ــة مهم ــاً ثقافي ــف رصوح ــّد المتاح ــا تع كم

ــم،  ــم وتراثه ــع بتاريخه ــراد المجتم ــط أف ترب

»جرى تسليم الراية إىل المهندس رشاد بوخش من 
مارات، والذي بدوره قام بتسليمها إىل هالة  آيكوم الإ
ي للثقافة«، وذلك بالنيابة  بدري، المديرة العامة لـ »د�ب

ي 2025«« عن »آيكوم د�ب

ف استضافة مؤتمر  »الشيخة لطيفة: الفوز ب�ث
ي ثمرة لجهود قيادتنا 

المجلس الدوىلي للمتاحف يأ�ت
ي 

ي إثراء المشهد الثقا�ف
الرشيدة ورؤيتها الحكيمة �ف

ي  ي د�ب
ي �ف

بداعي والف�ف المحىلي وتعزيز المعروض الإ
مارات« والإ
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وتمكنهــم مــن اكتشــاف االتجاهــات الثقافيــة 

ــتقبلية«. ــة والمس ــة الحالي العالمي

المؤتمــر،  ختــام  ي 
�ف كلمتهــا  ي 

و�ف

ي 
ــرة مشــاريع �ف ، مدي اســتعرضت مريــم أهــىي

ي للثقافــة« خطــط إمــارة  ي »د�ب
إدارة المتاحــف �ف

ي الســتضافة النســخة القادمــة مــن »آيكــوم  د�ب

.»2025

ي  د�ب إمــارة  ي 
�ف »واصلنــا  وأضافــت: 

ــة والمتاحــف عــى  ي قطــاع الثقاف
االســتثمار �ف

ــا أدى إل تشــكيل  ــة، م ــود الماضي ــدى العق م

متحــف  مثــل  ة  ف ممــري ثقافيــة  مؤسســات 

االتحــاد، تكريمــاً لذكــرى تأســيس واتحــاد دولة 

ي 
مــارات، ومتحــف المســتقبل، حيــث يــأ�ت االإ

الــزّوار مــن جميــع االأعمــار لصناعــة مســتقبلنا 

ــرب  ــندغة، أك ــف الش ــك متح ك، وكذل ــرت المش

ي  ي يقــع ضمــن نســيج حرف ي د�ب
ي �ف

متحــف تــرا�ث

ي الثقافــة 
ي التاريخيــة، المتجــذر �ف تقليــدي لــد�ب

ماراتيــة. وإل جانــب ذلــك فإنّنــا نشــهد  االإ

عــى ظهــور جيــل جديــد مــن عاشــقي الثقافــة 

ي منطقتنــا، االأمــر الــذي يســاهم 
اث �ف والــرت

ي الحفــاظ عــى تراثنــا وتطويــر اقتصادنــا 
�ف

ي  بداعــي. وعليــه، نعدكــم بجعــل آيكــوم د�ب االإ

ــف،  ــة، والمتاح ــتثنائية للثقاف ــة اس 2025 تجرب

، والعالــم بــأرسه«. ف والمتخصصــ�ي

المؤتمــر،  ختــام  ي 
�ف كلمتهــا  ي 

و�ف

ي 
ــرة مشــاريع �ف ، مدي اســتعرضت مريــم أهــىي

ي للثقافــة« خطــط إمــارة  ي »د�ب
إدارة المتاحــف �ف

ي الســتضافة النســخة القادمــة مــن »آيكــوم  د�ب

ي 
2025«، وقالــت: باســتضافة المؤتمــر العــام �ف

ــري  ــة بالتغي ــا المتعلق ــش القضاي ــن يناق ي ل د�ب

ي هــذا 
والشــمولية والشــفافية واالســتدامة �ف

القطــاع فحســب، بــل ســيبحث الحلــول الأهم 

القطــاع  ي تواجــه 
الــىت القضايــا والتحديــات 

العالــم. مــن  الجــزء  هــذا  مســتوى  عــى 

مــارات نحــو 55  ــة االإ ي دول
وأضافــت: يوجــد �ف

ي 
ــا �ف ــاً، بم ــاً خاص ــاً و115 متحف ــاً حكومي متحف

ذلــك أيقونــات ثقافيــة، منهــا متحــف االتحــاد، 

ســامية،  االإ للحضــارة  الشــارقة  ومتحــف 

 ، ي ــىب ــر أبوظ ــف اللوف ــن، ومتح ــر الحص وق

ي  هــا. واســتضافة د�ب وجوجنهــام القــادم، وغري

ــأنه  ــن ش ــوم 2025« م ــة لــ«آيك ــدورة المقبل لل

أن يعــود بالفائــدة عــى المنطقــة ككّل، فهــي 

اء المتاحــف  ــدة لمتخصــ�ي وخــرب فرصــة فري

اث  لالتقــاء والتباحــث حــول أهــم قضايــا الــرت

ــة. ــتوى المنطق ــى مس ع
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اإلمارات تواصل صون لغة الضاد.. 
وهذه أبرز مبادراتها وبرامجها

ي تبذلهــا دولــة 
تتواصــل الجهــود الــىت

ــة  ــون اللغ ــدة، لص ــة المتح ــارات العربي م االإ

العربيــة وتطويرهــا وتعزيــز حضورهــا، وذلــك 

امــج،  ف والمبــادرات والرب ات القوانــ�ي عــرب عــرث

القيــادة  لــدى  تاّمــة  قناعــة  عكســت  ي 
الــىت

ف  ــرف ــا ك ــة وأنه ــة اللغــة العربي ــة بأهمي ماراتي االإ

، وأداة التواصــل  ي
نســا�ف المعرفــة والفكــر االإ

بالهويــة  الوثيقــة  وعاقتهــا  والتفاعــل، 

الوطنيــة، ومــا تحملــه مــن إرث تاريخــي ثــري.

مــارات، العديــد مــن  وأطلقــت دولــة االإ

ــى  ــاظ ع ــدف الحف ــاريع به ــادرات والمش المب

اللغــة العربيــة وتعزيــز مكانتهــا، وكان آخرهــا، 

 ،2020 ي  د�ب إكســبو  ي 
�ف العربيــة  اللغــة  قمــة 

ــة الشــيخ محمــد بــن راشــد آل  وأقيمــت برعاي

مــارات رئيــس  ــة االإ ــوم، نائــب رئيــس دول مكت

. ي ــم د�ب ــوزراء حاك ــس ال مجل

ي ي إكسبو د�ب
اللغة العربية �ف

ونظمــت القمــة وزارة الثقافــة والشــباب 

ي للغــة  اكــة مــع مركــز أبوظــىب ماراتيــة بالرث االإ

ــن شــهر  ف الـــ19 و20 م ــ�ي ة ب ــرت ي الف
ــة �ف العربي

انســجاماً   ،2021  ) )ديســمرب االأول  كانــون 

للــوزارة،  اتيجية  ســرت االإ المســتهدفات  مــع 

ي 2020  ي ترجمــة رســالة إكســبو د�ب
وإســهاماً �ف

ي »تواصــل العقــول وصنــع المســتقبل«، 
�ف

امــن مــع انعقــاد الــدورة الـــ 22 لمؤتمــر  ف وبالرت

ــة  ــؤون الثقافّي ــن الش ف ع ــؤول�ي ــوزراء المس ال

   نوران بديع
  صحفية سورية
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، وفــق مــا أورده موقــع  ي ي الوطــن العــر�ب
�ف

.» ف ــ�ي »الع

ــل  ــات عم ــر آلي ــة بتطوي ــت القم وأوص

ف  مجامــع اللغــة العربيــة، وتعزيــز التنســيق بــ�ي

ــاق  ــرار ميث ــة، وإق ــة المختلف ــز العربي الجوائ

ــة  ك يعــىف باللغــة العربي ي مشــرت إعامــي عــر�ب

ــام. ع ي االإ
�ف

ــة  ــدة حكومي ــيس وح ــت بتأس ــا أوص كم

، وإنشــاء  ي عامــي العــر�ب ــز المحتــوى االإ لتعزي

لجــان استشــارات تخصصيــة: لغويــة إعاميــة 

ف  اكــة بــ�ي اقتصاديــة تعليميــة، وتفعيــل الرث

ــف  ي مختل
ــي �ف ــز البحــث العلم ــام ومراك ع االإ

ــة،  ــة والعلمي ــانية واللغوي نس ــات االإ التخصص

عــام  وإقــرار مقــرر للغــة العربيــة بكليــات االإ

ــة. ــات العربي ي الجامع
ــامها �ف وأقس

المعجم التاريخي للغة العربية
ثقافيــاً  إنجــازاً   ،2021 عــام  وشــهد 

ــة  ــردات لغ ــرة االأول لمف ــؤّرُخ للم ــاً ي وحضاري

الضــاد وتحــوالت اســتخدامها عــرب 17 قرنــاً 

ــد  ــن محم ــور ســلطان ب ــاه الشــيخ الدكت ويرع

القاســمي، عضــو المجلــس االأعــى حاكــم 

الشــارقة.

كمــا تــّم بالمناســبة إطــاق الموقــع 

أمــام  متاحــاً  ليكــون  للمعجــم  الرســمي 

ف مــن  ف والمهتمــ�ي الجمهــور ويمكــن الباحثــ�ي

تصفــح المجلــدات المنجــزة والبحــث عــن 

ضافــة إل إمكانيــة  الجــذور والمداخــل، باالإ

كتــب  مــن  تحويــه  ومــا  المدونــة  تصفــح 

عــداد االأجــزاء  وعناويــن تــم االعتمــاد عليهــا الإ

المعجــم. مــن  االأول 

شهد عام 2021 إنجازاً ثقافياً وحضارياً يؤّرُخ ملفردات لغة الضاد وتحوالت استخدامها عرب 17 قرناً ويرعاه الشيخ سلطان بن محمد القاسمي
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االأول  المعجــم  مجلــدات  وتغطــي 

والبــاء،  الهمــزة،  االأول:  الخمســة  االأحــرف 

والتــاء، والثــاء، والجيــم، حيــث تقــّدم تاريــخ 

ي 
الــذي وردت فيــه �ف ي الســياق 

المفــردات �ف

ســام، عــى ألســنة الشــعراء  عــر مــا قبــل االإ

ســامي، وتتبــع  ، مــروراً بالعــر االإ ف الجاهليــ�ي

ــوّي  ــث الّنب ، والحدي ي
ــرآ�ف ــص الق ي الن

ــظ �ف الّلف

يــف، مــروراً بالشــعر االأمــوي، والعبــاسي  الرث

إل العــر الحديــث، وترصــد حركــة االألفــاظ، 

ــكو«. ــع »االألس ــق موق وف

ف  ي إنجــاز المعجــم، الذي يرث
يشــارك �ف

اللغويــة والعلميــة  المجامــع  اتّحــاد  عليــه 

ــة، ويتــول  ــع عربي ة مجام ــرة، عــرث ي القاه
�ف

مجمــع اللغــة العربيــة بالشــارقة إدارة لجنتــه 

ي إنجــازه عــى 
التنفيذيــة، ويســتند المعجــم �ف

قاعــدة بيانــات تــم جمعهــا وأتمتتهــا ووضــع 

خــال  إليهــا  الرجــوع  وأنظمــة  منهجيــات 

االأعــوام االأربعــة الماضيــة لتضــم اليــوم 

قرابــة 20 ألــف كتــاب ومصــدر ووثيقــة تاريخّية 

ــود  ــار يع ــوش وآث ــا نق ــة، منه ــة العربي باللغ

ــام. س ــل االإ ــث قب ــرن الثال ــا إل الق تاريخه

منصة مدرسة
منصــة  مــارات  االإ ودشــنت  كمــا 

ــة  وني ــة إلكرت ــة تعليمي ــي منّص ــة«، وه »مدرس

اً باللغــة  ف ــري ــاً متم ــوى تعليمي ــر محت ــدة توفِّ رائ

ي جميــع مــواد العلــوم والرياضيات، 
العربيــة �ف

ــب  ــون طال ــن 50 ملي ــرث م ــاً الأك ــة مجان ومتاح

ــوا. ــا كان ي أينم ــر�ب ع

ــادرات  وتعــّد منصــة مدرســة إحــدى مب

آل  راشــد  بــن  محمــد  مبــادرات  مؤسســة 

ف المنصــة،  مكتــوم العالميــة وقــد تــم تدشــ�ي

.2018 ) ي أيلــول )ســبتمرب
ي مرحلتهــا االأول، �ف

�ف

تعليمــي  درس   5000 المنصــة،  وتضــم 

يــاء والكيميــاء  ف بالفيديــو تشــمل مــواد الفري

العامــة  والعلــوم  والرياضيــات  واالأحيــاء، 

مــن  الدراســية،  المناهــج  مختلــف  تغّطــي 

 ، ي عــرث
ــا�ف ــاض االأطفــال وحــىت الصــّف الث ري

ــّم  ــة، تض ــات التعليمي ــب الفيديوه وإل جان

ي مختلف المواد 
مدرســة تمرينــاٍت وتطبيقــات �ف

ي إطــار 
العلميــة بمــا يرفــد العمليــة التعليميــة �ف

. ــىي تكام

مارات منصة »مدرسة«، وهي منّصة  » دشنت الإ
اً  ف ر محتوى تعليمياً متم�ي ونية رائدة توفِّ تعليمية إلك�ت
ي جميع مواد العلوم والرياضيات، 

باللغة العربية �ف
ي أينما كانوا« ومتاحة مجاناً لأك�ث من 50 مليون طالب عر�ب
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وتــّم إعــداد وإنتــاج هــذه الفيديوهــات 

مناهــج  أحــدث  إل  باالســتناد  التعليميــة 

التعليــم العالميــة، ضمــن خطــة تعريــب 

وإنتــاج مدروســة تّمــت فيها مراعــاة احتياجات 

ي شــىت المراحل الدراســية، 
الطلبــة التعليمية �ف

كمــا تــم تطبيــق أر�ت المعايــري والضوابــط 

ي اختيــار المــواد العلميــة، وتعريبهــا، 
الفنيــة �ف

ي 
�ف المعتمــدة  المناهــج  وفــق  ومواءمتهــا 

ــدي  ــال تح ــن خ ــك م ــة، وذل ــدول العربي ال

ــة. جم الرت

تعّد منصة مدرسة إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العاملية

ي للقراءة
القانون الوط�ف

آنــذاك،  أصــدر   ،2016 العــام  ي 
و�ف

الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رحمــه 

هللا، أول قانــون مــن نوعــه للقــراءة، يضــع 

يعيــة وبرامــج تنفيذيــة ومســؤوليات  أطــراً ترث

ي 
ــراءة �ف ــة الق ــيخ قيم س ــددة، لرت ــة مح حكومي

ي 
مــارات بشــكل مســتداٍم، وذلــك �ف دولــة االإ

ي 
ــبوقة �ف ــري مس ــة غ يعي ــة وترث ــادرة حضاري ب

المنطقــة.

« إىل تعزيز مكانة اللغة العربية  ي »تسعى مبادرة »بالعر�ب
ي 

ف لغات العالم، وحث الجمهور عىل استخدامها �ف ب�ي
مختلف قنوات التواصل اليومية«
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يهــدف القانــون إل دعــم تنميــة رأس 

ي بنــاء القــدرات 
ي، والمســاهمة �ف المــال البــرث

ــاج الفكــري  نت ــة، ودعــم االإ ــة والمعرفي الذهني

ي الدولة.
، وبنــاء مجتمعــات المعرفــة �ف ي

الوطــىف

وشــّدد ســموه عــى أّن القــراءة حــق 

ــه  ــق يكفل ــو ح ــع، وه ــراد المجتم ــع أف لجمي

القانــون، ويحميــه منــذ أن ينطــق الفــرد كلماته 

االأول.

ويكتســب قانون القــراءة أهمية اســتثنائية 

ز  ، إذ يــرب ي
كقانــون شــامل عــى المســتوى الوطــىف

يف العام 2016، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، أول قانون من نوعه للقراءة

يــة من  اهتمــام الدولــة وقيادتهــا بالتنميــة البرث

ــول  ــر االأص ــعيها إل تطوي ــة، وس ــب كاف الجوان

الثقافيــة لمواطنيهــا، بمــا يكفــل إعــداد وتأهيــل 

رث فكــري  أجيــال قــادرة عــى أن تؤســس الإ

ي يمكــن تطويــره والبنــاء عليــه.
إمــارا�ت

للقــراءة«  ي 
الوطــىف »القانــون  ويضــع 

ي 
أطــراً ملزمــة لجميــع الجهــات الحكوميــة �ف

عاميــة  القطاعــات التعليميــة والمجتمعيــة واالإ

ســيخ القــراءة لــدى كل فئــات  ــة، لرت والثقافي

ــة، وفــق  المجتمــع بمختلــف المراحــل العمري

ــوم«. ــارات الي م ــة »االإ ــه صحيف ــا أوردت م
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يف العام 2014، تم إطالق جائزة محمد بن راشد للغة العربية

» ي »تحدي القراءة العر�ب

ــدي  ــاق »تح ــه، إط ــام ذات ــهد الع وش

وع  «، والــذي يعتــرب أكــرب مــرث ي القــراءة العــر�ب

ي أطلقــه الشــيخ محمــد بــن راشــد آل  عــر�ب

مــارات العربيــة  مكتــوم، نائــب رئيــس دولــة االإ

 ، ي المتحــدة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم د�ب

ي العالــم 
لتشــجيع القــراءة لــدى الطــاب �ف

ــب  ــون طال ام أكــرث مــن ملي ف ــرت ي عــرب ال العــر�ب

بالمشــاركة بقــراءة 50 مليــون كتــاب خــال كل 

. ــام دراسي ع

مكانــة  تعزيــز  إل  المبــادرة  وتســعى 

ــث  ــم، وح ــات العال ف لغ ــ�ي ــة ب ــة العربي اللغ

ي مختلــف قنــوات 
الجمهــور عــى اســتخدامها �ف

التواصــل اليوميــة.

جائزة محمد بن راشد للغة 
العربية

إطــاق جائــزة  تــم   ،2014 العــام  ي 
و�ف

ي تعــد 
محمــد بــن راشــد للغــة العربيــة، والــىت

ميــدان  ي 
�ف ف  العاملــ�ي لجهــود  تقديــٍر  أرفــع 

ي 
اللغــة العربيــة أفــراداً ومؤّسســات، وتنــدرج �ف

ي أطلقهــا الشــيخ محّمــد 
ســياق المبــادرات الــىت

بــن راشــد آل مكتــوم للّنهــوض بالّلغــة العربّية 

العامــة،  الحيــاة  ي 
�ف واســتخدامها  هــا  ونرث

وتســهيل تعّلمهــا وتعليمهــا، إضافــة إل تعزيــز 

ف عــى  مكانــة الّلغــة العربّيــة وتشــجيع العاملــ�ي

ــا. نهضته

مــارات  وتســعى الجائــزة إل جعــل االإ

ف باللغــة العربيــة، االرتقــاء باللغــة  مركــزاً للتمــري

ي 
ي تســاهم �ف

العربيــة وتشــجيع المبــادرات الــىت
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تأسست هذه الجائزة يف مركز أبوظبي للغة العربية بدعم ورعاية من »دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي«

تطويرهــا، إبــراز المبــادرات الناجحــة وتكريمهــا 

ي فئــات الجائــزة المختلفــة.
�ف

ــد  ــن راش ــد ب ــزة محم ــة جائ ــغ قيم وتبل

ــ�ي عــن كل  ــف دوالر أمري ــة 70 أل للغــة العربي

ــزة. ــات الجائ ــن فئ ــة م فئ

» ي »بالعر�ب
ي 

الــىت  ،» ي »بالعــر�ب مبــادرة  وتســعى 

انطلقــت عــام 2013،  إل تعزيــز مكانــة اللغــة 

ف لغــات العالــم، وحــث الجمهــور  العربيــة بــ�ي

ي مختلــف قنــوات التواصــل 
عــى اســتخدامها �ف

ــة. اليومي

طرحهــا  كفكــرة  المبــادرة  وبــدأت 

مــارات،  االإ جامعــات  طلبــة  مــن  مجموعــة 

ونفــذت بمشــاركة عــدد كبــري مــن الشــباب 

بــن  محمــد  لمؤسســة  المتطــوع  الجامعــي 

ي تبنــت الفكرة 
راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، الــىت

امــن مــع اليــوم العالمــي  ف لتطلقهــا ســنوياً بالرت

للغــة العربيــة.

ــن  ي 2012، ع
ــد، �ف ــن راش ــد ب ــن محم أعل

وع ميثــاق اللغــة العربيــة، والــذي يعتــرب  مــرث

ماراتيــة  االإ للجهــود  رئيســة  انطــاق  نقطــة 

ي صــون وحمايــة اللغــة العربيــة، وتعزيــز 
�ف

ــع ــاة المجتم ي حي
ــا �ف ــا ودوره مكانته

المجتمــع  فئــات  جميــع  وتســتهدف 

ــارات وحــول  م ي االإ
ــة �ف ــة باللغــة العربي الناطق

لــدى  العربيــة  الهويــة  لتعزيــز  العالــم، 

عــن طريــق  باالنتمــاء،  والشــعور  الشــباب 

العربيــة  اللغــة  اســتخدام  التشــجيع عــى 

ــع وســائل التواصــل االجتماعــي  ي جمي
فقــط �ف

»تويــرت وفيســبوك وانســتغرام« طيلــة اليــوم 

العالمــي للغــة العربيــة.
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جائزة الشيخ زايد للكتاب

وهــي جائــزة مســتقلة، تُمنــح ســنوياً 

ف  والمبدعــ�ي والمفكريــن  الثقافــة  لصنــاع 

مســاهماتهم  عــن  والشــباب،  يــن  والنارسث

ي 
جمــة �ف ي مجــاالت التنميــة والتأليــف والرت

�ف

ي 
ــح �ف ــر واض ــا أث ي له

ــىت ــانية ال نس ــوم االإ العل

إثــراء الحيــاة الثقافيــة واالأدبيــة واالجتماعيــة، 

َ علميــة وموضوعيــة. وذلــك وفــق معايــري

ــز  ي مرك
ــزة �ف ــذه الجائ ــت ه ــد تأسس وق

ــن  ــة م ــم ورعاي ــة بدع ــة العربي ي للغ ــىب أبوظ

 ،» ي أبوظــىب  - والســياحة  الثقافــة  »دائــرة 

الطفــل  الأدب  فــروع  بتخصيــص  واهتمــت 

بنــاء  أفــكار  لتشــجيع  والشــباب،  والناشــئة 

كيــان االأرسة، ومواجهــة االأفــكار الخارجــة عــن 

المجتمــع. نهــج 

ي أيــار )مايــو( 2021، فــازت الكاتبــة 
و�ف

ــرع  ــن ف ــزة ع ــا دعــدوش بالجائ الســورية ماري

»أدب الطفــل والناشــئة«، عــن قصتهــا »لغــز 

ي 
ــا�ت ــن دار الس ــادرة ع ــة«، الص ــرة الزجاجي الك

عــام 2021، فيمــا نــال الكاتــب الدكتــور محمــد 

المزطــوري مــن تونــس الجائــزة عــن فــرع 

»البــداوة  كتابــه  عــن  الشــاب«،  »المؤلــف 

ي القديــم«، الصــادر عــن  ي الّشــعر العــر�ب
�ف

نســانيات-  كل مــن كّليــة االآداب والفنــون واالإ

)مجمــع   GLD ومؤّسســة  منوبــة  جامعــة 

االأطــرش للكتــاب المختــّص( عــام 2021.

ميثاق اللغة العربية

كمــا وأعلــن الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 

ــن  ــام 2012، ع ــل( ع ــان )أبري ي نيس
ــوم، �ف مكت

وع ميثــاق اللغــة العربيــة، والــذي يعتــرب  مــرث

ماراتيــة  االإ للجهــود  رئيســة  انطــاق  نقطــة 

ي صــون وحمايــة اللغــة العربيــة، وتعزيــز 
�ف

ــع. ــاة المجتم ي حي
ــا �ف ــا ودوره مكانته

ــع  ــاً لجمي ــون مرجع ــاق ليك ــاء الميث وج

بحمايــة  المتعلقــة  ف  والقوانــ�ي السياســات 

ي 
�ف اســتخدامها  وتعزيــز  العربيــة،  اللغــة 

ــه إنشــاء  ــاة العامــة، ومــن أهــم مخرجات الحي

»المجلــس االستشــاري للغــة العربيــة« الــذي 

أوكلــت إليــه مهمــة رعايــة ودعــم الجهــود 

ــاق  ــات »ميث ــادئ وتوصي ــق مب ــة لتطبي الّرامي

اللغــة العربيــة«.


