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مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تختتم مشاركتها
في معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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اختتمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة،
إحـدى الجهـات الملحقـة بهيئـة دبـي للثقافـة والفنـون
(دبـي للثقافـة) ،فعالياتهـا ضمـن معـرض أبوظبـي الدولـي
للكتـاب .حيـث حفلـت بالعديـد مـن األنشـطة التـي انبثقـت
عـن مبادراتهـا ،واسـتقطبت الكثيـر مـن المتابعيـن من زوار
المعـرض والمشـاهدين عبـر تقنيـة االتصـال المرئـي.
وقـد اسـتقطبت منصـة المؤسسـة خلال أيـام المعـرض
عـدداً مـن المسـؤولين والشـخصيات ،الذيـن اطلعـوا علـى
مبـادرات المؤسسـة وأثنـوا علـى إنجازاتهـا فـي المجـال
المعرفي والثقافي .فقد شـهدت منصة المؤسسـة حضور
معالـي الشـيخ نهيـان بـن مبـارك آل نهيـان ،وزيـر التسـامح
والتعايـش ،حفـل إطلاق وتوقيع كتاب MANPOER AND
 EDUCATION IN UAEللدكتـور سـليمان الجاسـم .وفـي
زيارتـه لمنصـة المؤسسـة اطلـع معالي حسـين بـن إبراهيم
الحمـادي ،وزيـر التربيـة والتعليـم ،علـى نتاجـات ثلـة مـن
الكتـاب اإلماراتييـن الواعديـن المنتسـبين لبرنامـج دبـي
الدولـي للكتابـة ،حيـث تـم عقـد مذكـرة تفاهـم مشـترك

ومضات  -السنة السابعة  -العدد الرابع والثمانون

إلتاحـة تلـك اإلصـدارات إلكترونيـاً لطلاب المـدارس
بحيث يسـتفيدون منها في مسـيرتهم التعليمية .كما أشـاد
الشـيخ خالـد بـن محمـد بـن زايـد آل نهيـان ،خلال زيارتـه
منصـة المؤسسـة ،بإصـدارات المؤسسـة ومشـاريعها
المعرفيـة ،وثمـن جهـود برنامـج دبـي الدولـي للكتابـة ،فـي
إثـراء الحركـة الفكريـة واألدبيـة فـي اإلمـارات والوطـن
العربـي كافـة.
كمـا زار منصـة المؤسسـة خلال المعـرض كل مـن
سـلطان العميمـي ،رئيـس مجلـس إدارة «اتحاد كتّاب وأدباء
اإلمـارات» ،واللـواء خليفـة محمـد الخييلـي ،مديـر قطـاع
الماليـة والخدمـات فـي شـرطة أبوظبي ،واللـواء ثاني بطي
الشامسـي مدير أكاديمية سـيف بن زايد للعلوم الشـرطية،
والدكتـور ناصـر حميـد النعيمـي ،مديـر عـام مركـز إدارة
الطـوارئ واألزمـات والكـوارث ،وسـعادة علـي عبـداهلل
األحمـد ،سـفير اإلمـارات لـدى فرنسـا ،إضافـة إلـى وفـد
مـن القيـادة العامـة لشـرطة أبوظبي برئاسـة العميد سـيف
الشامسـي ،مديـر إدارة المراسـم والعالقـات العامـة.

حيـث اطلعـوا علـى مبـادرات ومشـاريع المؤسسـة وأثنـوا
علـى جهودهـا فـي تعزيـز الحـراك الثقافـي ودعـم الشـباب
اإلماراتـي فـي تزويـده بالمعـارف واألدوات الكفيلة بتطوير
قدراتـه ومهاراتـه اإلبداعيـة.
برنامج دبي الدولي للكتابة

وتفصيلاً  ،عقـد «برنامـج دبـي الدولي للكتابة» ورشـته
التدريبيـة فـي «كتابـة الروايـة العلميـة» التـي تـم نقلهـا
مباشـرة علـى منصـة المؤسسـة ،والتـي قدَّمهـا المـدرب
إسلام أبـو شـكير ،وشـارك فيهـا عـدد مـن المتدربيـن
الناشـئين الذيـن يسـعون إلـى صقـل مهاراتهـم الكتابيـة
فـي مجـال الروايـة العلميـة ،حيـث اسـتعرض المـدرب
خلال الورشـة أساسـيات ومبـادئ الكتابة العلميـة ،والفرق
بينهـا وبيـن الكتابـة األدبيـة وغيرهـا مـن أصنـاف الكتابـة
اإلبداعيـة ،كمـا عـرض علـى المشـاركين عدداً مـن النماذج
الرائـدة فـي هـذا المجـال ،وكانت الورشـة حافلـة بالتفاعل
بيـن المشـاركين الذيـن سـيكون لـكل واحـد منهـم مشـروع
تخـرج تتكفـل مؤسسـة محمـد بن راشـد آل مكتوم للمعرفة
بإخراجـه وطباعتـه ونشـره ،تشـجيعاً لشـباب الوطـن علـى
ولـوج عالـم اإلبـداع والكتابـة باحتـراف ،ليصلـوا إلـى
مصـاف كبـار األدبـاء والمؤلفيـن.
إضافـة إلـى ذلـك ،نظمـت مؤسسـة محمـد بـن راشـد
آل مكتـوم للمعرفـة ورشـة قصـص الخيال العلمي لألطفال
التـي ألقتهـا الكاتبـة ري عبـد العـال .وقـد حاورها الشـاعر
واإلعالمـي حسـين درويـش حـول متطلبـات التدريـب
للكتابـة الموجهـة لألطفـال ،ومنهـا امتلاك وصقل مهارات
الكتابـة للطفـل ومخاطبـة الفئـة العمريـة المسـتهدفة بلغـة
قريبـة ومحببـة وجاذبـة بعيـدة عـن األسـلوب المباشـر
والسـرد المطـول.

مؤسسـة محمـد بـن راشـد آل مكتـوم للمعرفـة ،حيـث
اسـتضافت االسـتراحة الكاتبـة منصـورة عـز الديـن،
وحاورتها اإلعالمية والكاتبة إيمان اليوسـف حول موضوع
«الكتابـة الصحفيـة مـا بيـن األدب والجوائز األدبية» .حيث
أبـرزت الجلسـة الميـزات التـي اسـتأثرت بهـا الكتابـة
الصحفيـة وأسـاليبها ،والمـدارس التـي انبثقـت عنهـا،
وأثرهـا فـي عالـم األدب ،كمـا أشـارت إلـى أن العديـد مـن
األدبـاء الكبـار والمعروفيـن كانـوا كتـاب مقـاالت أو أعمـدة
صحفيـة فـي عـدد مـن أشـهر الصحـف العربيـة ،إضافـة
إلى تسـليطها الضوء على دور المالحق الثقافية في نشـر
األعمـال األدبيـة ودعمهـا والتوثيـق للكاتـب واألديـب.
كمـا اسـتضافت اسـتراحة معرفـة جلسـة خاصـة
ناقشـت كتـاب وفيلم «مزرعـة الحيوان» لجورج أوريل .التي
حضرهـا جمهـور مـن المشـاهدين من عـدة دول كاإلمارات
واألردن وكنـدا وفلسـطين ،الذيـن أشـاروا إلـى أن الروايـة
جذابـة وتصلـح لـكل زمـان ومـكان .وتحـت عنـوان «محمود
درويـش ...سـيرة شـاعر» كانـت «اسـتراحة معرفـة» علـى
موعـد مـع الشـاعر سـيد محمـود ،الـذي حـاوره الكاتـب
والصحفـي حسـين درويـش ،وقـد غاصـت الجلسـة فـي
أعمـاق الشـاعر العربـي الكبيـر وأثـرت معـارف الحضـور
استراحة معرفة
مبـادرة «اسـتراحة معرفـة» التـي تسـتمر منـذ سـنوات بالكثيـر ممـا ال يعرفونـه عـن هذه القامـة العربية والعالمية
وتطـوف أرجـاء متعـددة من إمارات الدولـة والدول العربية التـي أثـرت عالـم األدب والشـعر عربيـاً وعالميـاً .إضافـة
كان لهـا نصيـب وافـر مـن فعاليـات المعرفـة علـى منصـة إلـى ذلـك ،شـهدت منصـة مؤسسـة محمـد بـن راشـد آل
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مكتـوم للمعرفـة خلال فعاليـات معـرض أبوظبـي الدولـي
للكتـاب نـدوة حواريـة مـع سـامية عايـش ،التـي حاورتهـا
صفيـة الشـحي حـول «األدب وصناعـة السـينما» .وكانـت
جلسـة شـيقة طافـت حـول عـدد مـن القامـات األدبيـة التي
خلـد الفـن السـابع أعمالهـم األدبيـة ،واألثـر العظيـم الـذي
تعلبـه السـينما فـي إيصـال الفكـر اإلنسـاني إلـى أوسـع
نطاق ،إضافة إلى مناقشتها المعايير التي يجب أن تتوفر
فـي العمـل األدبـي حتـى يقبـل الترجمـة البصريـة وبنجـاح.
وقـد تنوعـت أنشـطة اسـتراحة معرفـة فـي عروضهـا
وطافـت حـول العديـد من المجاالت األدبيـة والكتابية التي
جذبـت فئـات عديـدة من زوار ومتابعـي فعاليات المعرض،
وكان للتنميـة البشـرية حظهـا فـي جلسـات منصتهـا ،حيـث
ناقشـت المبـادرة فـي جلسـة خاصـة كتـاب« :قـوة العـادة»
( )The Power of Habitللكاتـب تشـارلز دويـج .وهـو
الـذي احتـل مراتـب متقدمـة فـي أكثـر الكتب مبيعـاً في كل
مـن نيويـورك تايمـز ،أمـازون ،ويـو إس إيـه تـوداي.
بيت الشعر

الشــيخ خالــد بــن محمــد بــن زايــد
آل نهيــان يــزور المنصــة ويشــيد
بنتاجــات برنامــج دبــي الدولــي
للكتابــة

درويـش ،وأفاضـت خاللهـا مـن تجاربهـا األدبيـة وأسـدت
العديد من النصائح للشـباب الشـغوفين باألدب والشـعر.
وفـي أمسـية حواريـة أدبيـة مـع الشـاعرة اإلماراتية حنان
المرزوقـي ،التـي حاورهـا الكاتـب محسـن سـليمان ،كان
جمهـور بيـت الشـعر علـى موعـد مـع تجربـة شـاعرة
حفـرت لنفسـها مكانـة راسـخة بيـن جمهـور الشـعر،
حيـث اسـتفاد الحضـور مـن تجاربهـا وأكـدت أن الشـعر
لغـة راقيـة تطـرق القلـوب قبـل األسـماع .ومـع الشـاعر
اإلماراتـي الدكتـور طلال الجنيبـي ،كان جمهـور معـه في
جلسـة شـعرية بعنـوان« :قـراءة فـي ديـوان (كآخـر مـن
يعـود)» ،والتـي أدارهـا الشـاعر سـالم عبـد اهلل البلـوش،
وانطالقـاً مـن النطـاق المحلـي إلى النطـاق العربي ،عقد
بيـت الشـعر خلال فعاليـات المعـرض لقاءيـن منفصليـن
أحدهما مع الشـاعر نزار أبو ناصر من فلسـطين ،الذي
حـاوره اإلعالمـي هـزاع أبوالريـش ،واآلخـر مـع الشـاعر
العراقـي علـي جعفـر ،الـذي حـاوره اإلعالمـي وليـد
المرزوقـي ،حيـث شـاركا جمهـور بيـت الشـعر بجملـة مـن
وحـي تجربتهمـا األدبيـة والشـعرية الرائـدة .إضافـة إلـى
جلسـة شـعرية مـع الشـاعرة الفلسـطينية همسـة يونـس،
التـي أدارهـا الكاتـب محسـن سـليمان .إضافـة إلـى ذلـك
عقـد بيـت الشـعر لقـاءات متعـددة مـع عـدد مـن الشـعراء
اإلماراتييـن الذيـن أدلـوا بدالئهـم مـن خلال قصائـد
تغنـت بحـب الوطـن وقيادتـه الرشـيدة ،وأضفـت علـى
أجـواء المعـرض لمسـات إبداعيـة تفاعـل معهـا الجمهـور
ولقيـت اسـتحباب وإعجـاب المتابعيـن.

كان الكلمـة الراقيـة والفكـر المسـتنير عنوانـاً بـارزاً
فـي مشـاركة مؤسسـة محمـد بـن راشـد آل مكتـوم
للمعرفـة خلال معـرض أبوظبـي الدولـي للكتـاب؛ إذ كان
محبو الشـعر وعشـاق األدب على موعد مع بيت الشـعر،
المبـادرة المنبثقـة عـن المؤسسـة ،والتـي اسـتضافت
عـدداً مـن األمسـيات الشـعرية علـى عبـر تقنيـة االتصال
المرئـي ،والتـي تابعهـا زوار المعـرض والمشـاهدون.
حيـث تغنـى الشـاعر البحرينـي عبد اهلل خالد ،والشـاعر
السـعودي فـارس بـن عويّـف ،بأجمـل قصائدهمـا
الوجدانية الراقية ،في أمسـية شـعرية أدارها اإلعالمي
أحمـد الشـراري ،وتفاعـل مع كلماتهـا الجمهور ،وأضفت
علـى أجـواء المعـرض وزواره الحماسـة .كما كانت منصة
المؤسسـة علـى موعـد مـع الشـاعرة والكاتبـة اإلماراتيـة
صالحـة غابـش ،أميـن السـر العـام التحـاد كتـاب وأدبـاء
اإلمـارات ،فـي جلسـة حواريـة أدراهـا اإلعالمـي حسـين بالعربي
وفـي إطـار حـرص مؤسسـة محمـد بـن راشـد آل
مكتـوم للمعرفـة علـى مشـاركة جمهورهـا فعالياتهـا
أنشــطة اســتقطبت المتابعيــن
وأنشـطتها فـي خدمـة اللغـة العربيـة ،وتعزيـز دور الضـاد
مــن زوار المعــرض والمشــاهدين
بيـن زوار معـرض أبوظبـي الدولـي للكتـاب ،عرضـت
عــن بعــد
مبـادرة «بالعربـي» علـى منصـة مؤسسـة محمد بن راشـد
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آل مكتـوم للمعرفـة خلال المعـرض عـدداً مـن الجلسـات
المعرفيـة التـي نظمتهـا ،ومنهـا جلسـة «القـراءة فـي ظـل
الجائحـة :بيـن المكتبـات الرقميـة والمكتبـات الفعليـة»،
وجلسـة «اللغـة العربيـة :لغـة الدبلوماسـية والسلام»،
إضافـة إلـى جلسـة« :البالغـة فـي القرآن الكريم والسـنة
النبويـة» التـي تـم تنظيمها خالل شـهر رمضان المبارك،
ومقتطفات من ورش «تعليم اللغة العربية لغير الناطقين
بهـا» التـي أثـرت لغتنـا الخالـدة بيـن أوسـاط الجاليـات
األجنبيـة فـي دولـة اإلمـارات .كما عرضـت على منصتها
جلسـة «الفصحـى علـى قنـوات التواصـل االجتماعـي»،
إضافـة إلـى اسـتعراض فعاليـات مبـادرة «بالعربـي» علـى
مـدار األعـوام السـابقة.
حوارات المعرفة

وانطالقـاً مـن حرصهـا علـى التواصـل البنَّـاء مـع
الجمهـور الغفيـر الـذي جذبـه معـرض أبوظبـي الدولـي
للكتـاب فـي هـذه النسـخة االسـتثنائية التـي تأتـي فـي
ظـل اإلجـراءات االحترازيـة الناشـئة عـن فيـروس
كوفيـد  ،-19نظمـت مؤسسـة محمـد بـن راشـد آل
مكتـوم للمعرفـة وبرنامـج األمـم المتحـدة اإلنمائـي
خلال فعاليـات المعـرض جلسـة حواريـة ضمن سلسـلة
«حـوارات المعرفـة» بعنـوان« :القـرارات القائمـة
علـى البيانـات» ،وذلـك عبـر تقنيـة االتصـال المرئـي
( ،)ZOOMتحـدث فيهـا أحمـد عماد ،خبير في تصوير
البيانـات ومؤسـس  ، Powerful Insightsوحـاوره
أنطونـي فاخـوري ،باحـث في مشـروع المعرفـة ببرنامج
األمـم المتحـدة اإلنمائـي .وقـد تـم خلال الجلسـة
الحواريـة إطلاق لوحـة البيانـات الخاصـة بمؤشـر
المعرفـة العالمـي ،والتـي تعتبـر وسـيلة فعالـة وموثوقـة
لمتخـذي القـرار واألكاديمييـن والشـباب لمعرفـة نتائـج
بلدانهـم ومقارنتهـا واتخـاذ القـرارات المناسـبة لتطوير
الوضـع المعرفـي فـي بلدانهـم .وقـد أكـد أحمـد عمـاد
فـي الجلسـة أن البيانـات أصبحـت جـزءاً أساسـياً
فـي حيـاة البشـر ،وأن أهميتهـا ليسـت مقتصـرة علـى
الزمـن الراهـن الـذي يواجـه فيـه العالـم تبعـات جائحـة
كوفيـد ،-19وإنمـا بـرزت البيانـات ضـرور ًة حتميـة فـي
هـذا الوقـت بالتحديـد نظـراً إلسـهاماتها الكبيـرة فـي
خدمـة البشـر وصنـاع القـرارات.
www.mbrf.ae

محمد بن راشد للمعرفة تضيء على
جماليات البالغة في القرآن والسنة

جانب من الندوة

عقدت «بالعربي» ،إحدى مبادرات مؤسَّ سة محمد بن راشد آل مكتوم
للمعرفة ،جلسة معرفية حول «البالغة في القرآن الكريم والسنة النبوية»،
حيث استضافت الدكتور يوسف العليوي ،أستاذ البالغة المشارك في جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،وأدارها الدكتور زيد الخريصي ،الباحث
في البالغة القرآنية في جامعة اإلمام محمد بن سعود؛ وذلك في إطار حرص
المؤسَّ سة على تزويد الجمهور بالفوائد التي تغني ثقافتهم العربية ،وانطالقاً
من أهداف مبادرة «بالعربي» في تعزيز لغة الضاد ونشر إبداعات استعماالتها
لتسهم في استمساك األجيال بلغتهم األم والعناية بالتحدث بها ومعرفة
أسرارها.
وأكّد الدكتور يوسف العليوي أن اهلل سبحانه وتعالى أيد رسوله الكريم
صلى اهلل عليه وسلم بالبيان والفصاحة ،فهو أفصح العرب لساناً ،وأبينهم
قوالً ،وأعالهم فصاحة ،وهو أصدق العرب لهجة وإتقاناً ألسرار لغة الضاد.
موضحاً أنَّ البالغة ال تعني بحال قوة األلفاظ واستعمال العبارات الغريبة،
أو غير المفهومة للناس ،وهذا مما يظنه الكثيرون خطأ ،فالبالغة هي اإلبانة
عن المعنى المقصود في أحسن نظم يطابق مقتضى الحال .فإذا لم يكن
الكالم مطابقاً لمقتضى الحال فإنه ال يُع ُّد بليغاً مهما كان صحيحاً من الناحية
النحوية واللغوية ،ومن هنا جاءت العبارة الشهيرة« :لكل مقام مقال» .وفصاحة
المتكلم ال تعني أن ينطق بالغريب من األلفاظ ،بل الفصاحة تعني وضوح
الكالم وسهولة نطقه واإلبانة والبعد عن التعقيد .وعن البالغة القرآنية
والنبوية ،أشار الدكتور يوسف العليوي إلى أنَّ البالغة في القرآن الكريم
والسنة النبوية نوع خاص من البالغة ،فبالغة القرآن وصلت إلى حد اإلعجاز
الذي تحدّى به العرب والفصحاء قاطبة .فالقرآن الكريم متفرِّد في أسلوبه
عن أساليب العرب كافة مع أنه نزل بلغتهم وألفاظهم وكالمهم ،والقرآن يؤكِّد
هذه الحقيقة مراراً .وقد تحدى العرب والعالم واإلنس والجن على أن يأتوا
بفصاحة وبالغة القرآن الكريم ،وهذا التحدي مستمر حتى نهاية العالم.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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