ملحق خاص يصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

إشعاع «الضاد» إلى العالم

بمناسبة

ندعو الجميع
للمشاركة معنا
في حملة

لغتنا هي مصدر فخرنا
وفي اإلمارات نكرس العديد من
البرامج والحمالت والمبادرات
للنهوض بلغتنا األم وتعزيز
حضورها على كافة المستويات
الشخصية والرسمية.

لو تعلمون جمالها!
الحديــث عــن العربيــة حديــث ذو شــجون وتف ّرعــات كثيــرة ومتشــعبة ،وقــد طغــت علــى الســاحة فــي الســنوات األخيــرة
نــداءات ومطالبــات لحمايتهــا .جميــل أن نــرى أهــل العربيــة يكابــدون المشــاعر الجياشــة تجــاه هــذا اللســان الســاحر ،الــذي
اختــاره اهلل ســبحانه وتعالــى لكتابــه المعجــز ،وطبيعــي أن تتحــول هــذه المشــاعر إلــى آالم فــي بعــض األحيــان مــن الغيوريــن
علــى التــراث العربــي ،الــذي أدلــى للبشــرية خدمــات جليلــة أضحــى العالــم أجمــع موقنـاً بهــا.
طبيعــي ذلــك؛ ألن مــن ذاق حــاوة هــذه اللغــة فــا بــد وأن تأســره جمالياتهــا؛ ألفاظـاً ومعانــي وتراكيــب وتعابيــر وحكمـاً...
فــي رحلتــي مــع العربيــة محطــات أفرغــت فــي نفســي ســي ً
ال مــن الفوائــد والعبــر التــي تعــد بحــق زاداً وافيـاً ووفيــراً لــكل إنســان
علــى هــذه األرض مهمــا كان لســانه أو مركــزه أو مســتواه التعليمــي .فكتــب العربيــة ينابيــع حكمــة وبيــان ،ومــا سـ َّـطره العــرب
مــن علــوم العربيــة واألدب والبالغــة وفنــون لســان الضــاد التــي تزخــر بهــا المكتبــة العربيــة تعــد كنــوزاً ثقافيــة ومعرفيــة ال يمكــن
لعيــن أن تخطئهــا ،وال تــك ُّل األنفــس مــن التجــوال فــي رحــاب حدائقهــا الغنــاء ،واقتطــاف ثمــار تلــك
النهضــة العلميــة واألدبيــة والفكريــة التــي لــم تعهــد البشــرية مثلهــا فــي حقبــة مــن حقــب التاريــخ .ولعــل
هــذا مــا يجعــل العالــم اآلن يتوجــه إلــى األعمــال األدبيــة العربيــة الرائــدة لترجمتهــا إلــى لغــات العالــم.
عالميــة اللغــة العربيــة ومــا ق َّدمتــه للبشــرية جعــل األمــم المتحــدة تــدرك أنهــا لغــة تســتحق أن
تكــون حاضــرة بقــوة فــي لغاتهــا الرئيســة .وهــذا مــا دفــع المســؤولين فيهــا إلــى اعتمــاد يــوم الثامــن
عشــر مــن ديســمبر يوم ـاً عالمي ـاً للغــة العربيــة؛ لكونــه اليــو َم الــذي أصــدرت فيــه الجمعيــة العامــة
لألمــم المتحــدة قرارهــا رقــم  3190عــام  ،1973والــذي ت ـ َّم بموجبــه التعامــل باللغــة العربيــة ضمــن
لغــات العمــل الرســمية فــي األمــم المتحــدة .هــذا اليــوم يســتذكر فيــه العالــم مســيرة رائــدة مــن العطــاء
العربــي الــذي أثــرى البشــرية باإلبــداع واالبتــكار ،وأخــذ بيــد العالــم نحــو ضيــاء قــرون العلــم والحداثــة.
فــإن كان العالــم بأممــه المتحــدة يحتفــي بالعربيــة لغ ـ ًة رائــد ًة ولســاناً عريق ـاً مــن ألســنة األمــم،
وتحضــر نلــج مــن خاللهــا العالــم
وجــب أن تكــون اللغــات األخــرى لنــا معشــر العــرب أدوات بنــاء وفكــر
ُّ
الرحــب الــذي أضحــى قريــة صغيــرة ،ونســتفيد منهــا فــي إدراك العلــوم والمعــارف الحديثــة التــي لــم
تعــد تعــرف حــدوداً ،دون أن ننســلخ مــن إرثنــا العربــي األصيــل الــذي أعطــى الكثيــر ،وهــو ينتظــر مــن أبنائــه أن يقفــوا منــه
موقــف البــر والوفــاء والحــب.
إن مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة ،وبنــا ًء علــى يقينهــا بمــدى أهميــة أن تكــون العربيــة حاضــرة بقــوة بيــن
شــبابنا وأبنائنــا ،وســيراً علــى خطــى قائدنـاً وملهمنــا ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه اهلل ،القائــد العربــي والمف ِّكــر واألديــب الــذي أحــب العربيــة وعشــق آدابهــا
وغــاص فــي لجــج ســحر بيانهــا ،عملنــا علــى تطويــر وتعزيــز اســتخدام العربيــة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي للوصــول
إلــى جميــع أبنــاء العــرب ،مــن خــال مبــادرة (بالعربــي) ،المشــروع المعرفــي والخدمــي الرائــد ،الــذي لــم يــزل يؤتــي ثمــاره عبــر
صفحــات التواصــل وعلــى كل المســتويات.
فقــد تجــاوز عــدد المتفاعليــن مــع المبــادرة حاجــز الـــ  3.5مليــارات ،وأضحــى عالمــة فارقــة فــي وســائل التواصــل
االجتماعــي ،بمــا احتــواه مــن فوائــد فريــدة ،وحكــم تنهــل مــن معيــن تراثنــا العربــي ،لتكــون حلقــة وصــل بيــن أبنــاء العــرب اآلن
وأعــام المفكريــن واألدبــاء والعلمــاء الذيــن تعتــز بهــم البشــرية بمــا قدمــوه مــن خدمــات علميــة وفكريــة ،ومــا أمــدوا بــه العالــم
مــن ثــراء معرفــي ب َّنــاء.
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أخبار
في عامها الثامن وتحت شعار «بالعربي ..لسان العالم»

«محمد بن راشد للمعرفة»
تطلق فعاليات افتراضية حافلة لمبادرة «بالعربي»

اختتمت بها فعاليات المبادرة التي انطلقت دورتها الثامنة تحت شعار «بالعربي ..لسان العالم»

بالعربي تناقش
«الفصحى على قنوات التواصل االجتماعي»
مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة فعاليــات مبــادرة «بالعربــي» التــي انطلقــت دورتهــا الثامنــة فــي ديســمبر  2020تحــت
اختتمــت َّ
شــعار «بالعربــي ..لســان العالــم» بهــدف حـ ِّـث الجمهــور علــى اســتخدام اللغــة العربيــة فــي تواصلهــم اليومــي ،وتعزيــز حضورهــا علــى مواقــع
التواصــل االجتماعــي ،حيــث شــهدت فعاليــات المبــادرة تفاعـ ًا واســع ًا مــن مختلــف فئــات الجمهــور علــى مــدى ثمانيــة أيــام.
وجــاء اختتــام المبــادرة خــال الحلقــة النقاشــية االفتراضيــة
التــي َّ
المؤسســة عبــر تطبيــق «زووم» تحــت عنــوان «الفصحــى
نظمتهــا
َّ
علــى قنــوات التواصــل االجتماعــي» ،بمناســبة اليــوم العالمــي للغــة
العربيــة الــذي يوافــق الـــ  18مــن ديســمبر َّ
كل عــام.
وشــارك فــي الحلقــة ٌّ
كل مــن ســعادة جمــال بــن حويــرب ،المديــر
للمؤسســة ،وســعادة الدكتــور علــي بــن تميــم ،رئيــس مركــز
التنفيــذي
َّ
أبــو ظبــي للغــة العربيــة ،كمــا حضرهــا أكثــر مــن  1200شــخص مــن
المهتميــن باللغــة العربيــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ،فيمــا
أدار الحلقــة اإلعالمــي محمــد الكعبــي .واســتعرض ســعادة جمــال
بــن حويــرب خــال الحلقــة ،مســيرة مبــادرة «بالعربــي» التــي انطلقــت
بهــدف تحفيــز النــاس علــى الكتابــة بلُغــة الضــاد علــى قنــوات التواصل
االجتماعــي؛ احتفــاالً باليــوم العالمــي للغــة العربيــة َّ
أن
كل عــام ،مؤكداً َّ
اللغــة العربيــة بقيــت متربعـ ًة علــى عــرش المعرفــة والعلــوم قرونـاً مــن
الزمــن ،واســتطاعت أن ِ
توصــل الحضــارة وتترجمهــا لكافــة الشــعوب.
أن مبــادرة بالعربــي تدعــم الشــباب فــي
وأوضــح ســعادته َّ
التمســك بلغتهــم العربيــة ،وبالتالــي فهــم وتمحيــص ودراســة الكنــوز
ُّ
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ـوري
التــي تركهــا لنــا أســافنا بهــذا اللســان .وث َّمــن عاليـاً الــدو َر المحـ َّ
الــذي تضطل ـ ُع بــه وزارة التربيــة والتعليــم فــي دولتنــا الحبيبــة ،مــن
خــال متابعتهــا الحثيثــة وتطويرهــا الدائــم لمناهــج اللغــة العربيــة،
أن هــذه المناهــج تســعى إلــى بنــاء شــخصية الطالــب مــن
حيــث نجــد َّ
عــدة اتجاهــات .وأفــاد ســعادته« :ينبغــي لمجامــع اللغــة العربيــة أن
َت مــن خاللهــا وســائل التواصــل
ـب الحركــة النشــطة التــي َغ ـز ْ
تواكِ ـ َ
االجتماعــي مجتمعاتنــا ،فلــم يعــد مقبــوالً أن تبقــى مه َّمتُهــا حبيس ـ َة
المجلــدات والكتــب والدراســات المتخصصــة ،بــل ينبغــي لهــا أن تعـزِّز
مــن ثقلهــا علــى وســائل التواصــل االجتماعــي».

للعــام الثامــن علــى التوالــي ،وتحــت شــعار «بالعربــي ..لســان
العالــم» ،انطلقــت فعاليــات مبــادرة «بالعربــي» ،التــي ِّ
مؤسســة
تنظمهــا َّ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة ســنوياً ،بهــدف تعزيــز ثقافــة
التواصــل باللغــة العربيــة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي ،وحــثِّ
النــاس علــى اســتخدامها فــي جميــع القنــوات .واســتمرت فعاليــات
المبــادرة حتــى تاريــخ  18ديســمبر  ،2020حيــث تزامنــت مــع االحتفال
حددتــه األمــم المتحــدة فــي
باليــوم العالمــي للغــة العربيــة ،الــذي َّ
الثامــن عشــر مــن ديســمبر َّ
كل عــام.
لمؤسســة
وقــال ســعادة جمــال بــن حويــرب ،المديــر التنفيــذي
َّ
إن مبــادرة «بالعربــي» أســهمت
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــةَّ :
علــى مــدى الســنوات الماضيــة فــي تعزيــز اســتخدام اللغــة العربيــة
بيــن جميــع فئــات المجتمــع ،وأظهــرت بوضــوح مــدى حــرص الجمهــور
العربــي علــى حمايــة اللغــة العربيــة مــن تهديــد التهميــش وقلــة
ـكل واضـ ٍـح َّ
كل عـ ٍـام مــن خــال
االســتخدام ،األمــر الــذي نلمســه بشـ ٍ
التفاعــل الكبيــر مــع فعاليــات المبــادرة.
وأضــاف ســعادته« :وســط الظــروف الطارئــة التــي يشــهدها
العالــم بســبب جائحــة كورونــا ،ومــع إجــراءات التباعــد االجتماعــي،
اتجــه معظـ ُم النــاس فــي مجتمعاتنــا إلــى القــراءة التــي أصبحــت مالذاً
لهــم للتعـ ُّرف إلــى ك ِّل مــا هــو جديــد ،وخاصــة المحتــوى العربــي علــى

إن إطــاق مركــز
بــدوره قــال ســعادة الدكتــور علــي بــن تميــمَّ :
أبــو ظبــي للغــة العربيــة هــو تتويــ ٌج لجهــود دولــة اإلمــارات ،حيــث
جمــع المبــادرات التــي يمكــن أن تخــدم اللغــة فــي مجــال الترجمــة،
أن اللغـ َة العربيـ َة
وتلــك الخاصــة بالناطقيــن بهــا أو بغيرهــا .موضحـاً َّ
تُعـ ُّد مــن أكبــر  5لغــات فــي العالــم ،وهنــاك تو ُّقعــات بــأن يصـ َل عــد ُد
المتحدثيــن بهــا إلــى  600مليــون بحلــول عــام .2050

يناير 2021

يناير 2021

الشــبكة العنكبوتيــة ،حيــث أســهمت لغتنــا العربيــة بنشــر المعرفــة فــي
المجــاالت كا َّفـ ًة وعلــى جميــع المنصــات ،واليــوم تأتــي مبــادرة بالعربي
فــي عامهــا الثامــن لتدع ـ َم هــذه الجهــود مــرة أخــرى ،ولتؤ ِّكــد مرونــة
اللغــة العربيــة وقدرتهــا علــى مواكبــة جميــع التطــورات فــي ك ِّل زمــان
ومــكان ،مــن خــال باقــة مدروســة مــن الفعاليــات التــي ت ـ َّم إعدادهــا
خصيص ـاً لتتناســب مــع إجــراءات الســامة والمحافظــة علــى صحــة
األفــراد ،ولتصــل إلــى أكبــر نطــاق ممكــن فــي دول العالــم».
وقــد حفلــت أجنــدة فعاليــات المبــادرة باألنشــطة التفاعليــة
االفتراضيــة ،حفاظـاً علــى اإلجــراءات الوقائيــة التــي تتخذهــا الدولــة
للحــ ِّد مــن انتشــار فيــروس كورونــا ،حيــث انطلقــت الفعاليــات مــن
خــال منصــة واحــدة فــي «مــردف ســيتي ســنتر» فــي دبــي ،واســتمرت
حتــى تاريــخ  18ديســمبر  .2020وتض َّمنــت فعاليــات المنصــة قــراءة
الكتــب ،وتســجيل مقاطــع فيديــو تُو ِّث ـ ُق ذلــك ،إضافــة إلــى التواصــل
مــع روبــوت يتحــدث اللغــة العربيــة ويلتقــط الصــور الفوريــة للجمهــور.
أيضــاً مــن خــال منصــة بالعربــي ،انطلقــت «رحلــة عبيــد»
االفتراضيــة ،التــي قامــت مــن خاللهــا شــخصية «عبيــد» برحلــة
حــول العالــم ،طــرح مــن خاللهــا األســئلة علــى الجمهــور المشــارك.
تضمنــت األنشــطة ورش ـاً افتراضيــة لتعليــم اللغــة العربيــة لغيــر
كمــا
َّ
الناطقيــن بهــا ،والتــي أطلقتهــا مبــادرة بالعربــي فــي بدايــة شــهر
ديســمبر الماضــي .وكذلــك برنامــج «فصحــاء العــرب» الــذي تُقدمــه
مبــادرة بالعربــي بالتعــاون مــع إذاعــة صــوت العــرب فــي جمهوريــة
مصــر العربيــة ،ويعــ ِّرف فــي ك ِّل حلقــة بواحــد مــن فصحــاء العــرب
ـري؛ لتوضيــح
ـعري أو نثـ ٍّ
ـص شـ ٍّ
مبسـ ٍـط لكلمـ ٍـة وردت فــي نـ ٍّ
ـرح َّ
مــع شـ ٍ
مكامــن الفصاحــة فيهــا.
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مبادرة
المحادثـة بنسـبة  ،%70والقـراءة بنسـبة  ،%20والكتابـة بنسـبة ،%10
وقـد تـم اختيـار موضوعـات البرنامـج بعنايـة ،بحيـث تشـمل المصطلحـات
والعبـارات والكلمـات األكثـر اسـتعماالً فـي اللغـة العربيـة المعاصـرة التـي
يفهمهـا المتحدثـون بجميـع اللهجـات العربيـة والتـي يسـتخدمها المتحدثـون
باللغـة العربيـة خلال الحيـاة اليوميـة فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة،
ويتـم تدريـس هـذه المـواد التعليمية بأسـلوب حديث يتوافق مـع اللغة العربية
اليوميـة المعاصـرة .وهـو أوضـح وأسـهل أسـلوب لتعليـم اللغـة العربيـة لغيـر
الناطقيـن بهـا.

أمينو سوراجو

 150ساعة

 13منتسبًا تجاوزوا برنامج «الحياة اليومية»

مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة
تعزز العربية بين «غير الناطقين» بها
العربيــة لغــة الجمــال التــي أســرت كل مــن غــاص فــي بحــور
معانيهــا ،واستنشــق عبــق أريجهــا الــذي شــحن الــكالم بتأثيــر الســحر
علــى الســامع ،فكانــت أعاجيــب هــذه اللغــة الرائعــة مح ـ ًا إلبداعــات
وصلنــا منهــا القليــل وضــاع فيمــا ضــاع مــن تراثنــا العربــي منهــا
الكثيــر .وهــذا مــا يــدل علــى المخــزون العلمــي والمعرفــي الكبيــر
الــذي اتســع لــه لســان العــرب ،وأمــد العالــم مــن خاللــه بإعجــاز العقــل
البشــري المبــدع.
ومـن منطلـق شـعارها الـذي اتخذته الحتفاالتها باليـوم العالمي للغة
العربيـة "بالعربـي ...لسـان العالـم" ،عزمـت مؤسسـة محمـد بـن راشـد
آل مكتـوم للمعرفـة علـى تطبيـق هـذا الشـعار علـى أرض الواقـع ،مـن
خلال إطلاق دورات تعليميـة لغيـر الناطقيـن باللغـة العربيـة ،لتعليمهـم
أساسـيات التحـدث بهـذه اللغـة العالميـة العريقـة فـي الحيـاة اليوميـة.
حيـث انطلقـت أولـى هـذه الـدورات يـوم األحـد الموافـق  22نوفمبـر
 2020وحتـى  17ديسـمبر  ،2020وضمـت ثالثـة عشـر مشـاركاً مـن
جنسـيات متعـددة تـم اختيارهـم مـن أكثر من  1200متقـدم لهذه الدورة،
ممـا يعكـس حجـم اإلقبـال الكبيـر الـذي حظيـت بـه هـذه المبـادرة فـي
أوسـاط محبـي العربيـة مـن المقيميـن فـي دولـة اإلمـارات العربيـة
المتحـدة.
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مهارات التواصل
انطلقـت دورة اللغـة العربيـة لغيـر الناطقيـن بهـا بالتعـاون مـع "مركـز
اللسـان األم" ،فـي نطـاق "برنامـج اللغـة العربيـة للحيـاة اليوميـة (لغيـر
الناطقيـن باللغـة العربيـة)" ،الـذي يهـدف إلـى تحقيـق أهـداف المؤسسـة
التعليميـة مـن خلال تصميـم برنامـج تعليمـي رائـد يلبـي تطلعـات المؤسسـة
فـي مسـاعدة األجانـب علـى إتقـان اللغـة العربيـة وإمدادهـم بالمهـارات التي
تعينهـم علـى التواصـل مـع أبنـاء العـرب ،بمـا يسـهم فـي تحقيـق التطلعـات
واألهـداف المنشـودة فـي حمايـة اللغـة العربيـة ونشـرها .اشـتمل برنامـج
المبتدئيـن علـى سـت دورات توزعـت علـى ( )24سـاعة تعليميـة للـدورة
الواحـدة ،بمجمـوع ( )150سـاعة تعليميـة لكامـل البرنامـج .وتـم تصميـم
هـذا البرنامـج لغيـر الناطقيـن باللغـة العربيـة ممـن لديهـم معرفـة قليلـة
أو معدومـة باللغـة .يركـز هـذا البرنامـج علـى مهـارات االسـتماع والتحـدث
والقـراءة والكتابـة والفهـم ،كمـا تركـز الـدروس فـي المسـتويات األولـى علـى

يعـد البرنامـج فريـداً مـن نوعـه مـن حيـث األسـلوب والفاعليـة ،وقـد تـم
تطويـره بشـكل مسـتمر ليلبـي احتياجـات المتعلميـن المختلفـة ،حيـث إن
معظـم المتحدثيـن غيـر الناطقيـن باللغـة العربيـة الذين أكملـوا بنجاح ()150
سـاعة تعليميـة يحتاجـون إلـى ممارسـة كافيـة ليجـدوا أنفسـهم قادريـن علـى
التواصـل مـع السـكان األصلييـن فـي اإلمـارات يومياً بشـكل مريـح ،وهذا أمر
بالـغ األهميـة للحفـاظ علـى اللغـة الثانيـة ،حيـث إن التحـدث مـع المتحدثيـن
األصلييـن يعـزز الطالقـة .وقـد وضـع البرنامـج نصـب عينيـه هدفـاً واضحـاً
فـي أن يصبـح المتدربـون واثقيـن بقدرتهـم علـى التحـدث إلـى الناطقيـن
باللغـة العربيـة باسـتخدام اللغـة العربيـة فـي الحيـاة اليوميـة.

ثمار واضحة المعالم
وبنـا ًء علـى العنايـة التامـة التـي أولتهـا الـدورة بالمنتسـبين إليهـا من غير
الناطقيـن بالعربيـة ،حقـق البرنامـج التدريبـي نتائـج واضحـة ظهـر أثرها في
المتدربيـن مـن خلال المخرجـات التـي بنـي عليهـا ،وكانـت ثمـاره واضحـة
فـي ممارسـتهم أساسـيات اللغـة العربيـة فـي فتـرة قياسـية ،حيـث عبـروا عن
سـعادتهم بهذه الدورة وشـكرهم العميق لمؤسسـة محمد بن راشـد آل مكتوم
للمعرفـة علـى إتاحـة هـذه الفرصـة الغاليـة لهـم إلتقان اللسـان العربي ،حيث
عبـروا عـن نتائـج فاقـت توقعاتهم في إتقانهم ألسـس الممارسـة اليومية للغة
العربيـة مـن خلال هـذه الـدورة التعليميـة الرائـدة التي التحقـوا بها.

تصميم برنامج تعليمي رائد
يلبي تطلعات المؤسسة في
مساعدة األجانب على إتقان
اللغة العربية

يناير 2021

يناير 2021

أشوك كومو

المشاركون :ثمار المبادرة فاقت
توقعاتنا ونتطلع لالستمرار
حتى االحتراف

لغة القرآن
وقـد عبـر أمينـو سـوراجو ،مـن نيجيريـا ،عـن فخـره باللغـة العربيـة التـي
تعـزز مـن ثقافتـه الدينيـة اإلسلامية ،وتسـهم فـي تحصيـل العلـوم والمعـارف
اإليمانيـة ،كونهـا لغـة القـرآن الكريـم .وقـال أمينو" :كمسـلم ،أرى اللغة العربية
أقـدس لغـة ،بـل إن اعتـزازي بهـا يجـاري اعتـزازي بلغتـي األم .وباعتبارها لغة
القـرآن الكريـم والسـنة النبويـة ،فـإن تعلـم اللغـة العربية وإتقانها سيسـاعدني
علـى فهـم دينـي علـى نحـو أفضـل ،كمـا سيسـاعدني علـى التواصـل بشـكل
أفضـل مـع أولئـك الذيـن يتحدثـون بهـا ".وأضـاف" :إن االلتحـاق بالـدورة
التدريبيـة سـاعدني علـى تحسـين مفرداتـي ومهـارات االتصـال الخاصـة بـي،
خاصـة أثنـاء المحادثـات ،وأرغـب ليـس فقط في أن أكون جز ًءا من المسـتوى
الثانـي مـن الـدورة ولكـن المسـتوى األخيـر مـن البرنامـج".

تحفيز وثقة
وأشـار أشـوك كومـو ،مـن الهنـد ،إلـى مدى أهمية تعلم اللغـة العربية لغير
الناطقيـن بهـا ،وال سـيما المقيميـن فـي البلاد العربيـة ،حيـث تعينهـم علـى
التواصـل مـع الشـعوب العربيـة ،وتسـهم فـي تعزيـز العالقـات علـى المسـتوى
ً
قائلا:
العملـي والمهنـي فـي الشـركات التـي يعملـون فيهـا .وأوضـح أشـوك
"ستسـاعدني اللغـة العربيـة علـى التواصـل بشـكل فعـال مـع المسـؤولين فـي
مؤسسـتي ،وأيضـاً أثنـاء تقديمـي لخدمـات التدريب للطلبـة المتحدثين باللغة
العربيـة ،وأعجـز عـن وصـف مـدى الفائـدة التـي قدمتها لي هـذه الدورة ،فقد
أصبحـت قـادراً علـى قـراءة وكتابـة اللغـة العربيـة ،كمـا منحتني الـدورة الكثير
مـن التحفيـز والثقـة بالنفـس" .وأضـاف أشـوك" :تزخـر اللغة العربيـة بالعديد
مـن العبـارات الكلمـات الجميلـة مثـل (المطـر ،السـعادة ،الصديـق) وأقربهـا
إلـى قلبـي هـي عبـارة "ليلـة سـعيدة" .أتمنـى المتابعـة فـي المسـتويات القادمة
مـن الـدورة ،لتحسـين مهاراتـي واالسـتمرار بالتحـدث باللغـة العربيـة".
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مشروع

 100عام في خدمة لغة ّ
الضاد

إطاللة على المعجم ال ّتاريخي
للغة العرب ّية
الضــاد حــول العالــم فــي الثامــن عشــر
يحتفــي النّاطقــون بلغــة ّ
مــن ديســمبر باليــوم العالمــي للغــة العربيــة ،ليتجـ ّـدد تأكيــد أهم ّيــة
اللغــة ودورهــا فــي مســيرة البنــاء المجتمعــي والثقافــي واإلنســاني،
حيــث ترفــع منظمــة األمــم المتحــدة هــذا العــام شــعار «مجامــع اللغــة
العربيــة :ضــرورة أم َتـ َ
ـرف؟».

يأتــي هــذا الســؤال بعــد أكثــر مــن  100عــام علــى تأســيس أ ّول
مجمــع للغــة العربيــة فــي دمشــق ســنة  1919الــذي جــاء بعــد محــاوالت
عديــدة مــن قبــل الوجــود العثمانــي لطمــس اللغــة العربيــة ،لتتوالــى
ويؤســس فــي ســنة  1932مجمــع اللغــة العربيــة
بعدهــا المنجــزات
َّ
بالقاهــرة ،ويتبعــه مجمــع اللغــة العربيــة فــي بغــداد ســنة .1947

مشروع تاريخي
مجامــع اللغــة فــي
وبعــد ك ّل تلــك الجهــود التــي بُذلــت مــن قِ بــل َ
عواصــم الوطــن العربــي ،يبــرز اليــوم مجمــع الشــارقة للغــة العربيــة
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مجمع اللغة العربية
بالشارقة يتولى إدارة اللجنة
التنفيذية إلنجاز «المعجم
التاريخي للغة العربية»
قرنــاً  -منــذ الفتــرة التــي ســبقت العصــر اإلســامي إلــى عصرنــا
الحاضــر -حيــث أشــرف علــى هــذا المشــروع اتّحــاد المجامــع اللغويــة
والعلميــة فــي القاهــرة وشــارك فــي إنجــازه أكثــر مــن  300باحــث مــن
عشــرة مجامــع عربيــة.

محتوى معرفي عربي

الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن
تأســس برؤيــة صاحــب ّ
الــذي ّ
محمــد القاســمي ،عضــو المجلــس األعلــى ،حاكــم ّ
الشــارقة فــي العــام
 ،2016حيــث يقــود مشــروع أ ّمــة تاريخــي بجهــود عشــرة مجامــع
عربيــة ،ويتولــى إدارة اللجنــة التنفيذيــة إلنجــاز "المعجــم التاريخــي
للغــة العربيــة".
جســد المجمــع اإلجابــة عــن ســؤال االحتفــاء باللغــة العربيــة هــذا
يُ ّ
العــام" :مجامــع اللغــة العربيــة :ضــرورة أم تَـ َرف؟" بإصــدار المجلــدات
األولــى مــن "المعجــم التاريخــي للغــة العربيــة" ،الــذي يــؤ ّرخ وللمــ ّرة
األولــى لمعظــم مفــردات لغــة الضــاد وتح ـ ّوالت اســتخدامها عبــر 17
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الثقافــي األساســي واألصيــل والمتمثــل فــي اللغــة العربيــة.

يؤكــد مجمــع الشــارقة للغــة العربيــة أهميــة دوره ،ودور مــا يقابله
مــن المجامــع فــي العالــم العربــي فــي هــذه الخطــوة التــي تأخّ ــرت
وتعطــل تنفيذهــا عقــوداً عديــدة ،فيأتــي المعجــم ليل ّبــي متطلبــات
المعرفــة والبحــث المعاصــر؛ إذ يع ـ ُّد ،إلــى جانــب البحــث والتوثيــق
لمفــردات اللغــة العربيــة ،مكتبــة إلكترونيــة ضخمــة تضــ ّم أمهــات
الكتــب فــي اللغــة ّ
والشــعر والفلســفة واألدب والعديــد مــن المعــارف
العلميــة المتنوعــة التــي تتيــح لجمــوع الباحثيــن والقــ ّراء الوصــول
إلــى آالف الكتــب والمصــادر والوثائــق التــي يق ـ ّدم بعضهــا ألول مــرة
فــي تاريــخ المحتــوى المعرفــي العربــي إلكتروني ـاً ،مــا يضــع القــارئ
والــدارس للغــة العربيــة أمــام مرحلــة مفصليــة لالهتمــام باللغــة،
ويلفــت أنظــار المنظمــات والمؤسســات الثقافيــة حــول العالــم إلــى
الجهــود الكبيــرة التــي يبذلهــا الوطــن العربــي للحفــاظ علــى مرتكــزه
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وال تتوقــف جهــود المجمــع عنــد ذلــك ،إذ يشــرف بالتعــاون مــع
المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم (األلكســو) علــى جائــزة
األلكســو  -الشــارقة للدراســات اللغويــة والمعجميــة التــي تســتعد
لإلعــان عــن الفائزيــن بدورتهــا الرابعــة العــام الجــاري ،حيــث تســعى
الجائــزة إلــى دعــم البحــث واإلنتــاج الفكــري فــي مجــاالت الدراســات
اللغويــة والمعجميــة ،وتلعــب دوراً فــي إبــراز الجوانــب المعرف ّيــة
المتعلقــة باللغــة العربيــة ،وتشــجيع الباحثيــن والمهتميــن علــى توجيــه
نشــاطهم الفكــري والبحثــي إلــى المواضيــع التــي تهـ ّم مســتقبل اللغــة
العربيــة والعلــوم المرتبطــة بهــا.

همزة وصل
يذكــر أن مجمــع اللغــة العربيــة بالشــارقة يهتــم منــذ تأسيســه
بقضايــا اللغــة العربيــة بدعــم المجامــع اللغويــة والعلميــة فــي العالمين
العربــي واإلســامي ،باعتبارهــا همــزة وصــل للحــوار الثقافــي
والبحــث اللغــوي والمعجمــي بيــن الباحثيــن فــي شــتى دول العالــم،
الصــروح العلميــة الهادفــة إلــى
حيــث بــات اليــوم واحــداً مــن ّ
تمكيــن اللغــة العربيــة وتوثيــق أواصــر التعــاون بينــه وبيــن مختلــف
المجامــع اللغويــة والعلميــة .ويلعــب المجمــع دوراً فاعــ ً
ا فــي
توســيع آفــاق ومعــارف الباحثيــن والدارســين مــن خــال اعتنائــه
بأعمالهــم وأبحاثهــم ومشــاريعهم المتعلقــة باللغــة ،إلــى جانــب
رعايتــه لبرامــج تعلّــم اللغــة التــي تســ ّهل علــى غيــر الناطقيــن
بهــا تع ـ ُّرف كنوزهــا وجمالياتهــا ويح ّفــز األجيــال الجديــدة علــى
التعامــل مــع مقدراتهــا وفنونهــا وأجناســها ،إلــى جانــب مــا يم ـ ّده
مــن جســور التعــاون وتنســيق مــع المجامــع العلميــة واللغويــة فــي
الوطــن العربــي والعالــم.
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تحقيق
ســادت اللغــة
العربية لقرون
طويلـــــة مــن
تاريخها بوصفها
لغــة الســياســة
والعلم واألدب

أضواء على

اعتماد العربية
لغة رسمية في األمم المتحدة
كل عــام باليــوم العالمــي للغــة غي ــر لغ ــات العم ــل الرس ــمية وطباعته ــا وتوزيعه ــا.
يحتفــل العالــم فــي  18ديســمبر مــن ِّ
العربيــة؛ لكونــه اليــو َم الــذي أصــدرت فيــه الجمعيــة العامــة لألمــم
أن اللغــة
وتـ َّم التأكيــد منــذ الــدورة الســابعة للمجلــس التنفيــذيَّ ،
المتحــدة قرارهــا رقــم  3190عــام  ،1973والــذي تـ َّـم بموجبــه التعامــل
باللغــة العربيــة ضمــن لغــات العمــل الرســمية فــي األمــم المتحــدة .العربي ــة ق ــد تُس ــتخ َدم لغ ـ َة عم ـ ٍـل ف ــي اليونس ــكو م ــن خ ــال الترجم ــة
الفوريــة إلــى العربيــة خــال الــدورات ،وتوفيــر ترجمــة تحريريــة إلــى
ألن العربي ـ َة لغ ـ ٌة مش ــترك ٌة
العربي ــة لدوري ــات ووثائ ــق عم ــل أساس ــيةَّ ،
يُذ َكــر أنــه فــي العــام  1948أعلــن المؤتمــر العــام لمنظمــة األمــم بي ــن ع ــدد كبي ــر م ــن ال ــدول األعض ــاء .وف ــي  18ديس ــمبر م ــن الع ــام
المتح ــدة للتربي ــة والعل ــوم والثقاف ــة (اليونس ــكو) ف ــي دورت ــه الـ ــثالثة  1973تـ ـ َّم اعتم ــاد اللغ ــة العربي ــة لغ ــة رس ــمية ف ــي األم ــم المتح ــدة
التـــي ُعقِ ـــ َدت فـــي العاصمـــة اللبنانيـــة بيـــروتَّ ،
أن اللغـــة العربيـــة إل ــى جان ــب اإلس ــبانية واإلنجليزي ــة والروس ــية والصيني ــة والعربي ــة
ـة
ـ
اإلنجليزي
ـب
ـ
جان
ه ــي لغ ــة العم ــل الرس ــمية ف ــي تل ــك ال ــدورة ،إل ــى
والفرنســية ،أي اللغــات األربــع التابعــة لألعضــاء الخمســة الدائميــن
والفرنس ــية.
فــي مجلــس األمــن الدولــي ،إضافــة إلــى اللغتيــن العربيــة واإلســبانية.
ومن ــذ ذل ــك التاري ــخ ،حرص ــت اليونس ــكو عل ــى تعزي ــز اللغ ــات
األخ ــرى؛ فعم ــدت إل ــى اختي ــار مجموع ــة م ــن الوثائ ــق والمؤلف ــات
والمنش ــورات المه ّم ــة الص ــادرة عنه ــا؛ بغي ــة ترجمته ــا إل ــى لغ ــات
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تنوع ثقافي
تُعـ ُّد اللغــة العربيــة ركنـاً مــن أركان التنــوع الثقافــي للبشــرية .وهــي
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إحـــدى اللغـــات األكثـــر انتشـــاراً واســـتخداماً
ف ــي العال ــم ،إذ يتكلمه ــا يومي ـاً م ــا يزي ــد عل ــى
 400مليـــون نســـمة مـــن ســـكان المعمـــورة،
وحس ــب الترتي ــب العالم ــي للناطقي ــن باللغ ــات
(حســـب عـــدد متحدثيهـــا األصلييـــن) تأتـــي
العربيـــة فـــي المرتبـــة الخامســـة ،ويتـــوزع
متحدثـــو العربيـــة بيـــن المنطقـــة العربيـــة
وعديـــد مـــن المناطـــق األخـــرى المجـــاورة
كاألحـــواز وتركيـــا وتشـــاد ومالـــي الســـنغال
إن للعربيـــة أهميـــة قصـــوى
وإرتيريـــا ،حيـــث َّ
لـــدى المســـلمين؛ فهـــي لغـــة مقدســـة (لغـــة
القـــرآن الكريـــم) ،وال تتـــ ُّم الصـــاة وعبـــادات
أن العربي ــة لطريـــق الحريـــر مـــن ســـواحل الهنـــد إلـــى القـــرن اإلفريقـــي.
أخ ــرى ف ــي اإلس ــام إال بإتق ــان بع ــض م ــن كلماته ــا .كم ــا َّ
كذلــك لغــة شــعائرية رئيســة لــدى عــدد مــن الكنائــس المســيحية فــي
لغة رسمية
ـب به ــا كثي ــر م ــن أه ــم األعم ــال الديني ــة
المنطق ــة العربي ــة ،حي ــث ُك ِت ـ َ
والفكريـــة فـــي العصـــور الوســـطى.
فـــي إطـــار دعـــم وتعزيـــز تعـــ ُّدد اللغـــات وتعـــ ُّدد الثقافـــات فـــي
وتتي ــح اللغ ــة العربي ــة الدخ ــول إل ــى عال ــم زاخ ــر بالتن ــوع بجمي ــع األمــم المتحــدة ،اعتمــدت إدارة األمــم المتحــدة للتواصــل العالمــي -
أشـــكاله وصـــوره ،ومنهـــا تنـــوع األصـــول والمشـــارب والمعتقـــداتُ ،عرِ َفــت ســابقاً باســم إدارة شــؤون اإلعــام  -قــراراً عشــية االحتفــال
كم ــا أنه ــا أبدع ــت بمختل ــف أش ــكالها وأس ــاليبها الش ــفهية والمكتوب ــة بالي ــوم الدول ــي للغ ــة األم باالحتف ــال ب ــكل لغ ــة م ــن اللغ ــات الرس ــمية
والفصيحـــة والعاميـــة ،ومختلـــف خطوطهـــا وفنونهـــا النثريـــة الســت لألمــم المتحــدة .وبنــا ًء عليــه ،تق ـ َّرر االحتفــال باللغــة العربيــة
والشـــعرية ،آيـــات جماليـــة رائعـــة تأســـر القلـــوب وتخلـــب األلبـــاب ف ــي  18كان ــون األول/ديس ــمبر كون ــه الي ــوم ال ــذي ص ــدر في ــه ق ــرار
ف ــي ميادي ــن متنوع ــة تض ـم عل ــى س ــبيل المث ــال ال الحص ــر الهندس ــة الجمعيـــة العامـــة ( 3190د )-28المـــؤرخ  18كانـــون األول/ديســـمبر
ُّ
والشـــعر والفلســـفة والغنـــاء ،مثـــل :التركيـــة والفارســـية والكرديـــة  1973المعنــي بإدخــال اللغــة العربيــة ضمــن اللغــات الرســمية ولغــات
واألورديـــة والماليزيـــة واإلندونيســـية واأللبانيـــة وبعـــض اللغـــات العمـــل فـــي األمـــم المتحـــدة .والغـــرض مـــن هـــذا اليـــوم هـــو إذكاء
اإلفريقيـــة األخـــرى مثـــل الهاوســـا والســـواحيلية ،وبعـــض اللغـــات الوع ــي بتاري ــخ اللغ ــة وثقافته ــا وتطوره ــا م ــن خ ــال إع ــداد برنام ــج
األوروبيـــة وخاصـــ ًة المتوســـطية منهـــا كاإلســـبانية والبرتغاليـــة أنش ــطة وفعالي ــات خاص ــة.
والمالطيـــة والصقليـــة.
ً
وفضـــا عـــن ذلـــك ،م َّثلـــت حافـــزاً إلنتـــاج المعـــارف ونشـــرها،
وســـاعدت علـــى نقـــل المعـــارف العلميـــة والفلســـفية اليونانيـــة
والرومانيـــة إلـــى أوروبـــا فـــي عصـــر النهضـــة ،كمـــا أتاحـــت إقامـــة
الحـــوار بيـــن الثقافـــات علـــى طـــول المســـالك البريـــة والبحريـــة
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حوار
حروف العربية تتألأل تحت سماء دبي

مطر بن الحج:
واجهة «متحف المستقبل»
فخر الزدهار الفن اإلماراتــي

حوار :رشا المالح
تعكــس مبــادرة تكليــف فنــان إماراتــي
بتصميــم واجهــة «متحــف المســتقبل» الــذي
يم ِّثــل أيقونــة معماريــة وهندســية عالميــة،
والــذي وضــع صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه اهلل ،القطعــة
األخيــرة فــي واجهتــه بتاريــخ  3أكتوبــر ،2020
إيذان ـ ًا باالســتعداد للمرحلــة النهائيــة مــن
تشــييد الصــرح المســتقبلي ،نضــج وازدهــار
حركــة الفــن فــي اإلمــارات والمكانــة العالميــة
التــي وصلــت إليهــا أيضـ ًا .كذلــك مراحــل الوعــي
المتقدمــة لــدى مجموعــة كبيــرة مــن الفنانيــن،
ووعيهــم الفكــري وســعة أفــق ثقافتهــم البصريــة
والمعرفيــة.
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النحــات والتشــكيلي مطــر بــن الحــج مِ ثــا ٌل لنتــاج هــذا االزدهــار
الفنــي ،الــذي تــ َّوج مســيرته الغنيــة التــي جمــع فيهــا بيــن التشــكيل
والنحــت وتطويــع معــدن الســتينلس ســتيل والحــرف العربــي والخبــرة
الهندســية فــي التصميــم والتنفيــذ ،باختيــاره لتصميــم واجهــة «متحــف
المســتقبل» الضخمــة التــي تضـ ُّم  1024قطعــة فنيــة ،لتتألــف ك ُّل قطعــة
مــن أربــع طبقــات ،ولتســتم َّر فتــرة تركيــب الواجهــة الخارجيــة أكثــر مــن
 18شــهراً .وفــي هــذا العــدد الخــاص ،حرصنــا علــى لقــاء الفنــان بــن
الحــج للحديــث عــن مشــاركته الفنيــة فــي هــذه األيقونــة التــي تعـ ُّد فريــد ًة
مــن نوعهــا علــى المســتوى العالمــي ،وتســليط الضــوء علــى التحديــات

خبرتي في أعمالي السابقة
هيأتني لهذا المشروع
الضخم بكل المعايير
التــي واجهتــه فــي التصميــم والتنفيــذ وانعــكاس هــذه المشــاركة علــى
مســيرته الفنيــة .حيــث عبــر عــن أن إنجــازه فــي الخطــوط العربيــة علــى
واجهــة المتحــف تعــد مصــدر فخــر ونجــاح كبيــر ليــس لــه فقــط ،بــل
لجميــع المحيــط الفنــي.
كيــف تـ َّـم اختيــارك للمشــاركة فــي تصميــم الخــط العربــي للواجهــة
الخارجيــة لمتحــف المســتقبل؟
علينــا العــودة بالزمــن إلــى الــوراء قليــ ً
ا قبــل اإلجابــة عــن هــذا
الســؤال ،لإلضــاءة علــى تجربتــي الفنيــة التــي هيأتنــي لهــذا التحــدي
االســثتنائي الجديــد بــكل مــا يحملــه مــن قيمــة وارتقــاء علــى كافــة
المســتويات ،مــن المســاهمة فــي بنــاء صــرح وطنــي يعـ ُّد أيقونــة عالميــة
أي فنــان فــي تــرك بصمتــه
فــي عالــم الهندســة المعماريــة ،إلــى حلــم ِّ
عبــر التاريــخ .وهــذه الفرصــة التــي هــي حلــم كل فنــان وخطــاط ،لــم ِ
تأت
مــن فــراغ ،بــل ارتبطــت بصــورة غيــر مباشــرة بمــا أنجزتــه علــى مســتوى
األعمــال النحتيــة البصريــة وعالقتهــا بالفــراغ فــي العقــد األخيــر
والخبــرة التــي اكتســبتها ،والتــي جمعــت فيهــا بيــن الحــرف العربــي
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حوار
وقبــل خمــس أو ســت ســنوات راودنــي ،لــدى اإلعــان عــن التصميــم
األولــي لمتحــف المســتقبل ،شــعو ٌر بأنــه ســيكون لــي دور فيــه .وبعــد
مضــي مــدة مــن الزمــن ت َّمــت دعوتــي مــن قبل عــدة جهات .وت َّم ترشــيحي
مــن قِ َبــل عــدد مــن كبــار المعنييــن بهــذا المجــال وتــ َّم تكليفــي مــن
قِ بَــل إدارة المتحــف ،لخبرتــي فــي التعامــل مــع قاعــدة البنيــان
والرتبــاط أعمالــي الســابقة بالمقــاوالت والهندســة بمــا
فيهــا خبرتــي فــي التصميــم والتنفيــذ .وأنــا أحمــد اهلل
علــى هــذه الفرصــة االســتثنائية ،كيــف ال والعمــل
مرئــي مــن قِ بَــل الجميــع فــي قلــب دبــي مدينــة
المبــادرات الرياديــة والعالميــة.
م ــا الـ ـ ـ ـ ـ ــذي اعتمدتـ ـ ــه لـ ـ ـ ــدى
وضعـ ـ ــك تصميـ ـ ــم الخ ــط العـرب ـ ــي
لواجهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المتحـ ـ ـ ـ ــف؟

تجســدت
ومعــدن الســتينلس ســتيل وتحديــات البنيــة الهندســية ،والتــي َّ
فــي العديــد مــن منحوتاتــي التــي ش ـ َّكل ٌّ
كل منهــا تحدي ـاً جديــداً لــي،
ابتــدا ًء مــن منحوتــة حــرف «الضــاد» إلــى «مــوج وســرعة» عــام ،2010
و«لغــة تنعــي نفســها» و«مطويــات األمثــال» اللتيــن عرضتــا بمناســبة
العيــد الوطنــي فــي العــام نفســه ،فــي ســفارة اإلمــارات بواشــنطن دي
ســي.
كمــا أنجــزت عــام  2011منحوتــة «أقمــار الغفــران» التــي عرضــت
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خــال شــهر رمضــان الكريــم بدبــي مــول والتــي حملــت تحديـاً جديــداً،
علــى مســاحة  12متــراً مربعــاً ،وارتفــاع متريــن ،إلــى جانــب عملــي
اآلخــر «انبعــاث اللغــة» ذي الحجــم األصغــر بطــول  2,80ســم وعــرض
 90ســم وارتفــاع  1,10ســم .ويلــي ذلــك منحوتــة «الموســوعة» التــي
يصــل طولهــا إلــى  15متــراً بارتفــاع  2.8متــراً وعــرض  3.5أمتــار،
وشـ َّكل هــذا العمــل التحــدي األكبــر بالنســبة إلـ َّـي آنــذاك والــذي تم ِّثــل
فــي كيفيــة معالجــة مفهــوم الموســوعة فــي عمــل فنــي .هــذه التجــارب
أو التحديــات بالمجمــل هيأتنــي لهــذا المشــروع الضخــم بــكل المعايير.
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شــعرت بالحيــرة فــي
البدايــة ،إذ كيــف يتــ ُّم تحويــل
هــذه األيقونــة إلــى عنصــر
جــاذب يحمــل أصالــة ثقافتنــا
العربيــة ،وتكــون الفتــة
للنظــر كمــا هــو مضمونهــا،
خاصــة أنهــا بنيــة تكســر
قواعــد البنــاء المعمــاري
المحيــط بهــا ،إذ تعتمــد علــى
المنحنيــات .واخترنــا لهــذا
التحــدي الــذي يحمــل رؤيــة
مســتقبلية مــا يبــرز جماليــات
الخــط العربــي بقــوة الكلمــة
عبــر ثــاث مقــوالت لصاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم «رعــاه اهلل» ،هــي« :لــن تعيــش
مئــات الســنين ،ولكــن يمكــن أن تبــدع شــيئاً
يســتمر مئــات الســنين» ،و«المســتقبل ســيكون
لمــن يســتطيع تخيلــه وتصميمــه وتنفيــذه ،المســتقبل
ال يُنت ََظــر ،المســتقبل يمكــن تصميمــه وبنــاؤه اليــوم»،
و«ســر تج ـ ُّدد الحيــاة وتط ـ ُّور الحضــارة وتق ـ ُّدم البشــرية هــو فــي كلمــة
واحــدة االبتــكار» .واعتمــدت فــي اختيــار الخــط العربــي علــى وضــوح
الكلمــات لتكــون مقــروءة فــي معظمهــا مــع جماليــات انســيابية الخــط.

التــي تشــكل تحدي ـاً كبيــراً ألي فنــان .كذلــك تحديــات المجســم نفســه
بســطحه غيــر المســتوي أو المتناظــر فــي كل أطرافــه ،والربــط بيــن
خطــوط العبــارات .تطلــب العمــل عليــه وضــع خطــة بنــاء وتصميــم
متكامــل ،يجمــع بيــن بُ ٍ
عــد فــي الرؤيــا والمخيلــة والخبــرة الهندســية
واألخــذ فــي االعتبــار كيفيــة التنفيــذ والدقــة .إلــى جانــب دراســة
اإلضــاءة علــى الخطــوط المن َّفــذة وعالقــة تكوينهــا بالفــراغ مــن خــال
معــدن الســتينليس ســتيل المصقــول ،دون أن يكــون عاكس ـاً أو حراري ـاً
والمبنــي علــى طبقــات داخليــة عازلــة مــع تقنيــات للتحكــم بالحــرارة.
اســتخدم عنــد التنفيــذ آليــة وتقنيــات يصعــب شــرحها ،إلنــزال
التصميــم وتحويلــه إلــى خــط آلــي يعاكــس خــط اليــد ،وكيــف يتــم
تركيبهــا علــى المبنــى ،جلســنا ألشــهر طــوال ونحــن ننــزل حــرف بعــد
آخــر ،وكلمــة تلــو األخــرى ،وتطويــع وتشــكيل مــا يناســب ومــا ال يناســب،
وصــوالً إلــى مــا بــدت عليــه فــي الشــكل الخارجــي للمبنــى مــن خــال
التراكيــب الهندســية األساســية التــي كانــت موجــودة.
ما نوعية الخطوط التي استخدمتها في تصميمك؟
اختــرت لتصميمــي خــط الثلــث الجلــي لمــا يحملــه مــن عراقــة
وجماليــة تناســب دبــي ومكانــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ومقــوالت
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم «رعــاه اهلل» ،لمــا
فــي حروفــه مــن ســعة علــى مــا تقتضيــه الموازيــن ،والــذي يُكتَــب علــى
الصــروح المعماريــة.
هل من أجزاء أخرى لتصميمك غير الواجهة الخارجية؟
هنــاك أجــزاء أخــرى مــن التصميــم فــي مدخــل بهــو المتحــف وفــي
الغاليــري الكائــن بالــدور األخيــر وهــي بنفــس خــط الثلــث الجلــي ،ولهــا
دراســة مختلفــة فيمــا يتعلــق باإلضــاءة علــى الخطــوط.
ما الذي تعنيه لك مشاركتك في مثل هذه التحفة الفنية؟
يكفينــي القــول :إنــي ارتقيــت فــي بلــد معنــي بالتحديــات ،وأو ُّد
إن اختيــاري هــو نجــاح ليــس لــي فقــط بــل لجميــع الفنانيــن فــي
القــولَّ :
محيطنــا ،نتيجــة للبيئــة الحاضنــة التــي تدعــم الفنانيــن ،وتثـ ُق بقدراتهــم
وإبداعهــم فــي مختلــف مجــاالت الفنــون البصريــة والتشــكيلية .كمــا
تقــدم لهــم العديــد مــن الفــرص للوصــول إلــى العالميــة .ومــا يقدمــه
أي م ّنــا فــي المحصلــة هــو ارتقــاء بمكانــة بلدنــا ســواء علــى المســتوى
ٌّ
المحلــي أو العالمــي.

مــا التحديــات التــي واجهتــك ســواء بالنســبة إلــى التصميــم أو
التنفيــذ؟
واجهــت تحديــات كبيــرة فــي العمــل ،خاصــة فــي تطويــع الزوايــا
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أصدقاء الضاد

تتقن اللسان العربي إلى جانب  7لغات أخرى

كارين كنايسل..
دبلوماسية مسكونة بحب «العربية»
دبلوماســية نمســاوية وصحفية وسياســية مســتقلة ،وزيرة الشــؤون
الخارجيــة منــذ  18ديســمبر  .2017وهــي خبيــرة فــي شــؤون الشــرق
األوســط ،وكانــت محاضــرة قبــل أن تشــغل منصبهــا الحكومــي الحالــي.
تتقــن الوزيــرة النمســاوية اللغــة العربيــة بطالقــة ،حيــث تعلمتهــا
فــي األردن؛ فقــد قضــت قســماً مــن طفولتهــا فــي العاصمــة األردنيــة
ع ّمــان ،حيــث كان يعمــل والدهــا طيــاراً لــدى الملــك الراحــل الحســين
بــن طــال ،وأســهم الحق ـاً فــي تأســيس طيــران «الملكيــة األردنيــة».
وتتحــدث وزيــرة الخارجيــة النمســاوية ،المولــودة عــام  ،1965فض ـ ً
ا
عــن األلمانيــة ،لغتهــا األم ،ســبع لغــات أخــرى ،هــي :اإلنجليزيــة
والفرنســية واإلســبانية والعربيــة واإليطاليــة والعبريــة والمجريــة.
كمــا د ّرســت فــي جامعــة القديــس يوســف الكاثوليكيــة الفرنســية فــي
بيــروت.
وقــد ألقــت الوزيــرة «كاريــن كنايســل» خطابهــا أمــام الجمعيــة
العامــة لألمــم المتحــدة عــام  2018باللغــة العربيــة قائلــة :إنهــا تعلمــت
ألن اللغة
اللغــة العربيــة فــي مركــز األمــم المتحــدة فــي العاصمة فيينــا؛ َّ
العربيــة واحــدة مــن  6لغــات تعتــرف بهــا األمــم المتحــدة ،وبـ َّررت ذلــك
بتقديرهــا للقيمــة الثقافيــة الكبيــرة التــي تتم َّتــع بهــا اللغــة العربيــة،
إلــى جانــب إظهــار تعاطفهــا مــع شــعوب البلــدان العربيــة التــي تعانــي

وقالــت كنايســل فــي مســتهل خطابهــا أمــام الجمعيــة العامــة
لألمــم المتحــدة« :لقــد عشــت فــي لبنــان أثنــاء الحــرب ،وتعلَّمــت
هنــاك كيــف يواصــل النــاس الحيــاة رغــم ظروفهــم الصعبــة ،فــكل
االحتــرام والتقديــر ألولئــك الرجــال والنســاء الذيــن ال يزالــون
يواصلــون الحيــاة فــي تلــك الظــروف».
درســت كنايســل القانــون واللغــات الشــرق أوســطية فــي جامعــة
فيينــا بيــن عامــي  1983و ،1987ثــم درســت العالقــات الدوليــة فــي
الجامعــة العبريــة فــي القــدس والجامعــة األردنيــة فــي ع ّمــان.
وحصلــت فــي عــام  1989علــى منحــة فولبرايــت األمريكيــة ،مــا
ســاعدها علــى مواصلــة أبحاثهــا مــدة ثــاث ســنوات فــي مركــز
الدراســات العربيــة المعاصــرة بجامعــة جــورج تــاون فــي واشــنطن،
لتحصــل علــى الدكتــوراه عــام .1992
عملــت كنايســل بيــن عامــي  1990و 1998فــي مكتــب القانــون
الدولــي لمجلــس الــوزراء النمســاوي ،و ُع ِّينَــت فــي الخــارج للعمــل فــي
باريــس ومدريــد ،ثـ َّم تركــت العمــل الدبلوماســي عــام  ،1998وعاشــت
فــي سيبرســدورف القريبــة مــن فيينــا ،لكنهــا عــاودت نشــاطها
السياســي ثانيــة بيــن عامــي  2005و 2010وكانــت فــي ذلــك الوقــت
مستشــارة محليــة مســتقلة فــي مجلــس بلديــة سيبرســدورف ،ثــ َّم
أصبحــت صحفيــة حــرة ومعروفــة فــي وســائل اإلعــام المطبوعــة
باللغتيــن األلمانيــة واإلنجليزيــة وهيئــة اإلذاعــة النمســاوية ،بفضــل
تحليالتهــا السياســية ،والعديــد مــن الكتــب التــي تناقــش الشــؤون
السياســية.
ثــ َّم ُع ِّينَــت عــام  2017وزيــرة خارجيــة النمســا ضمــن حكومــة
سيباســتيان كورتــس.

وزيــرة خارجيــة النمســا
كاريــن كنايســل
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مــن الحــرب وخاصــة ســوريا والعــراق.
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الــــم
ــــة
َ
ِ

ــــــوحــــــي ُمـــصـــطـــفـــا ُه ِحـــــــرا ُء
أَصــــغــــى ِل َ
ِ

مـــــا ُق ِّ
ـــمـــثـــيـــ ِلـــهـــا َحـــســـنـــا ُء
ـــــــل
َ
ـــــــد ْت ِب َ
ــــــد َر َّبــــــهــــــا َ
األحــــــيــــــا ُء
َو ِبــــــهــــــا
تــــــوح ُ
ِّ
ـــن ِدمـــــا ُء
الـــم
َش ِ
ــــه َ
ــــد ْت ِبـــهـــا فـــي َ
ـــشـــر َقـــ ْي ِ
ِ
ُّ
والــــشــــ َعــــرا ُء
ــــم
َو ِبــــهــــا َتـــغـــ ّنـــى الــــ ِعــــ ْل ُ

ِّ
ُ
والــــكــــمــــيــــا ُء
واألفـــــــــــــاك
ـــــــب
والـــــــط
ِ
ُّ
َوتـــــســـــا َب َ
ـــــق الــــ ُبــــ َلــــغــــا ُء والــــ ُعــــ َلــــمــــا ُء
هـــــام ْ
الــــصــــحــــرا ُء
ــــــه
َو ُحــــــداؤهــــــا
ـــــت ِب ِ
َ
ّ
هــــــذي الــــحــــيــــا ُةَ ،و ِفـــــكـــــ ُرهـــــا َو ّضــــــــا ُء
ــــرهــــا إِ ْحــــصــــا ُء
أَحــــصــــى َم
ِ
ــــــواس َ
ــــــم َخــــ ْي ِ
ــــــه اآلال ُء
َتــــنــــمــــو عــــلــــى إيــــــقــــــا ِع ِ
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ُلـــ َغـــتـــي َكــــــ َز ْمــــــ َز َم ،ال أَ
ُ
ـــزوحـــهـــا
خـــــــاف ُن َ

ُلــــ َغــــتــــي َســـنـــابـــ ُلـــهـــا أُ
ٌ
لــــــــــوف ُك ُّ
ـــلـــهـــا
ِ
ــــم ال َيـــشـــقـــى ِبـــهـــا أَ َبـــــــــــداً ،وال
الــــ ِعــــ ْل ُ
ال َتـــ ْلـــ َبـــســـوا ُلـــــ َغ ً
ـــــة ِســـــواهـــــا ِلـــ ْلـــ ُعـــا

ـــح ُ
َل ْ
بـــغـــيـــر ُلــغــا ِتــهــا
ـــــــــم
األ َم
ــــــن ُتـــفـــ ِل َ
ُ
ِ
ّ
ــيــاعــنــا
ـــجـــ ْرنـــا
ــــاد َ
الــــض َ
زاد َض ُ
َوإِذا َه َ
َ
َّ
حـــــاصـــــ َر ْت أَ ْشــــدا َقــــنــــا
طــــانــــة
الــــر
إن
َ
َّ

أَ
ــــد َبــ ْيــ َنــنــا
ــــو ِطــــ ُنــــنــــا ِلــــتــــو َل َ
ُ
يـــضـــيـــع َم ْ
ال َتــمــنــحــوا َ
ــــم ا ّلــــذي
األعـــــــــدا َء َكــــ ْنــــ َز ُك ُ
ال َتــــلــــمــــزوا ُلــــ َغــــتــــي وال أَفـــضـــا َلـــهـــا
َ
ـــه ْ
ـــل
ــــغــــات
ســـــــاد ْت ُل
ِ
ـــــو ِن آبـــــــا ًءَ ،ف َ
َ
الـــــك ْ
ُّ
ــــعــــوب َســــعــــاد ًة
الــــش
ــــــــن
هــــ ّبــــوا إلـــــى أَ ْم
ِ
ِ

ــــرش ِســـ ْفـــ ُر َحــيــا ِتــهــا
ُلــ َغــتــي ِك
ُ
ـــتـــاب الــــ َع ِ
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َّ
فــــــــإن ِرجـــــا َلـــــهـــــا أَكـــــفـــــا ُء
َضــــعــــفــــاً،
الــــــــــــروا ِء َدوا ُء
ـــــد
ـــــع َ
َو َلـــــنـــــا ِبــــهــــا َب ْ
َّ
ـــــــم َغـــــ ْلـــــوا ُء
ـــســـتـــبـــيـــح ُصـــــــدو َر ُك
أَ ْن َت
َ
ْ

َو َل ُ
اإللــــــــه َنـــمـــاء
ــــــم ِبــــمــــا أَ ْوحـــــــــى
ُ
ــــــك ْ

ــــه إرغــــــــا ُء
مـــــا جــــــــا َء فـــــي َتــــصــــحــــيــــ ِف ِ
ـــــه َخـــــرقـــــا ُء
فــــالــــمــــســــتــــعــــا ُر ثـــــيـــــا ُب ُ
ُ
َو ُمـــــ َع ِّ
قــــــــــــاد ٌة أُ َمــــــنــــــا ُء
ـــــلـــــمـــــوهـــــا
َ

ـــــد ْت أَجــــيــــا َلــــنــــا َ
األعــــــــــدا ُء
واســـــ َتـــــعـــــ َب َ
ِّ ْ
ُ
س َحــــــ ّيــــــ ٌة َرقـــــطـــــا ُء
ـــــــك
َو ِب
ـــــــل َرأ ٍ
َ
ــــصــــاحــــة أُ َّمـــــــــ ٌة َل ْ
ــــكــــنــــا ُء؟
ـــــد الــــ َف
ـــــع َ
َب ْ

ــــه َ
األدوا ُء
َس
ـــــد َضــــيــــا ِع ِ
ـــــع َ
ُ
ـــتـــمـــيـــد َب ْ
ـــــك ِّ
ــــلــــوم ُ
َفــــ َلــــهــــا ِب ُ
ــــم إِ ْنـــــبـــــا ُء
ـــــل ُع
ِ
ــــك ْ
َّ
الـــشـــحـــنـــا ُء
ــــــر ،وتــــــــــــوأَ ُد
فـــيـــهـــا َنــــــ َب ُّ
َو َدعــــــــــوا الـــــــ َعـــــــدا َءَ ،ف ُ
ــــأ ُّمــــنــــا َحــــــــ ّوا ُء
ُ
ــــت ِظــــا ِلــــهــــا ُّ
ــــح َ
الــــنــــ َبــــا ُء
َو َي
ــــقــــيــــل َت ْ
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مبادرة
مبادرة رائدة نجحت في ربط الشباب بلغتهم
ونشر جمالياتها وسحر بيانها

إشعاع «الضاد» إلى العالم
وســط ازدحــام وســائل التواصــل االجتماعــي باللغــات واللهجــات،
وفــي خضــم التبــادل الثقافــي المحمــود الــذي نشــأ عــن الســرعة التــي
تجــاوزت الحــدود فــي تكنولوجيــا االتصــال والتواصــل ،رأت مؤسســة
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة أن اللغــة العربيــة تحتــاج إلــى
اســتثمار هــذا الفضــاء الواســع لخدمتهــا ولفــت أنظــار أبنائهــا إليهــا.
فمــع الجهــود الكبيــرة التــي تعكــف عليهــا مجامــع اللغــة العربيــة فــي
بحوثهــا ودراســتها ،بيــد أن لغتنــا الخالــدة تحتــاج إلــى خطــوات تواكــب
وســائل االتصــال الحديثــة التــي أضحــى العالــم مــن خاللهــا غرفــة
واحــدة تختصرهــا شاشــة أصغــر مــن حجــم الكــف.
ومــن رحــم الحاجــة إلــى تلــك المبــادرة التــي تخاطــب الشــباب بشــكل
خــاص ،والمجتمعــات العربيــة عموم ـاً ،أخــذت مؤسســة محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم للمعرفــة علــى عاتقهــا هــذه المبــادرة الرائــدة التــي عــم نفعهــا
وانتشــر بشــكل كبيــر عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي ،لتنثــر كنــوز العربيــة
بيــن علــى صفحاتهــا ،وتعيــد للعربيــة ألقهــا ،وتحــث أبناءهــا علــى اســتخدامها
فــي تواصلهــم.
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إبداع وابتكار
لــم تكــن مبــادرة بالعربــي تهــدف إلــى خدمــة اللغــة العربيــة خوفـاً عليهــا
مــن الضيــاع ،فهــي لغــة خالــدة ال ينطفــئ إشــعاعها ،وقــد تكفــل الخالــق
ســبحانه وتعالــى بحفــظ كتابــه الــذي نــزل بهــا ،ولكــن الغايــة منهــا أن تحفــظ
هويــة الشــباب العربــي ،وتلفتهــم إلــى أن الفكــر واإلبــداع واالبتــكار ال يقتصــر
علــى لغــة وال جنســية وال يتقوقــع فــي مجــاالت ضيقــة ،فالفكــر اإلنســاني
يفيــض بالمعــارف التــي تتفتــق عنهــا العقــول البشــرية التــي تتحــدث لغــات
العالــم ،فاللغــة وســيلة تواصــل وتعبيــر ،وهــي مخــزون الثقافــة للبشــر ،وإن
كانــت العلــوم والمعــارف ال تعــرف حــدوداً لغويــة أو عرقيــة أو نوعيــة ،فــإن
الثقافــات واآلداب والعلــوم اإلنســانية تعــد كنــوزاً لألمــم ،ال مفــر ألي منهــا
مــن حفظهــا وإيالئهــا اهتمامهــا البالــغ لمــا يعــود علــى األفــراد باالرتبــاط
بأوطانهــم ،ومحبــة ماضيهــم ،ومعرفــة تراثهــم الــذي يكفــل لهــم خــوض غمــار
المســتقبل متســلحين بجذورهــم ،دون أن يعنــي ذلــك ابتعادهــم عــن اللغــات
األخــرى التــي ال مفــر مــن اإلفــادة منهــا الكتســاب المعــارف والعلــوم .لقــد
ربطــت مبــادرة بالعربــي مــن خــال فوائدهــا التــي غــزت وســائل التواصــل
االجتماعــي أبنــاء األمــة العربيــة بأســافهم الذيــن ضاعــت أخبارهــم فــي
غمــار الحيــاة الحديثــة واقتحــام مشــاهير التواصــل لموضوعــات معاصــرة
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منهــا الغــث ومنهــا الســمين .وقــد عرفــت الشــباب العربــي بأولئــك العلمــاء
الذيــن أثــروا العالــم بمعارفهــم ،وكانــت عقولهــم بحــوراً وانهــراً أفــادت
البشــرية بمــا خلفتــه مــن إرث علمــي لــم يــزل يــدرس فــي جامعــات الغــرب
حتــى عهــد قريــب.

مكانة رائدة

تهــدف مبــادرة بالعربــي إلــى زيــادة المحتــوى العربــي فــي المواقــع
والتطبيقــات التــي تدعــم اللغــة العربيــة ،وتمكيــن اللغــة العربيــة مــن
اســتعادة مكانتهــا الرائــدة كلغــة عالميــة ،إضافــة إلــى تعزيــز انتشــار اللغــة
العربيــة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن خــال حــثِّ الجمهــور علــى
االســتخدام الدائــم لمفرداتهــا فــي حياتهــم اليوميــة ،وتشــجيع الشــباب
العــرب علــى اســتخدام لغتهــم األم خــال التواصــل فيمــا بينهــم علــى جميــع
قنــوات التواصــل االجتماعــي .كمــا تســعى إلــى المســاهمة فــي تغييــر الصــورة
النمطيــة عــن اللغــة العربيــة ،وإثبــات أنهــا لغــة حيويــة ومرنــة ،ويمكــن
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اســتخدامها فــي أشــكال التواصــل االجتماعــي كافــة.

حجر األساس

قامــت المؤسســة بإطــاق المبــادرة رســم ّياً فــي عــام 2013م ،تزامنــاً
مــع االحتفــال باليــوم العالمــي للغــة العربيــة الــذي حددتــه األمــم المتحــدة
فــي الثامــن عشــر مــن ديســمبر ك َّل عــام .حيــث تر ِّك ـ ُز المبــادرة علــى تقديــم
فعاليــات متنوعــة ِّ
تغطــي قنــوات اإلعــام الرقمــي ووســائل التواصــل
االجتماعــي واألماكــن الحيويــة مثــل المراكــز التجاريــة ،وأيض ـاً فــي الدوائــر
الحكوميــة والخاصــة ،بهــدف نشــر الوعــي بجماليــات اللغــة العربيــة وكنوزهــا
التــي ترتبــط بتراثنــا وتاريخنــا العربــي األصيل.وتشـ ِّـج ُع المبــادرة فئــة الشــباب
علــى اســتخدام اللغــة العربيــة فــي قنــوات التواصــل االجتماعــي المختلفــة مثل
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بمناسبة

(فيســبوك ،وتويتــر وانســتغرام) ،مــن خــال تحفيزهــم إلــى النشــر والمشــاركة
ـوم ،فــي حياتنــا الشــخصية والعمليــة كمظهـ ٍـر مــن مظاهــر
باللغــة العربيــة ك َّل يـ ٍ
ا رســم ّياً
االحتفــاء باللغــة العربيــة .والقــت المبــادرة فــور اإلعــان عنهــا تفاعـ ً
وشــعب ّياً ودعمـاً واسـ َع النطــاق ،مــن قِ َبــل العديــد مــن الشــخصيات الرســمية
رفيعــة المســتوى فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ودول مجلــس التعــاون
الخليجــي ،وتفاعلــوا مــع المبــادرة مــن خــال قنــوات اإلعالم الرقمي ووســائل
التواصــل االجتماعــي واألماكــن الحيويــة مثــل المراكــز التجاريــة ،وأيضـاً فــي
الدوائــر الحكوميــة والخاصــة.

الشيخ راشد بن حميد النعيمي

تعاون ورعاية

رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان
رئيس اتحاد اإلمارات لكرة القدم

وقــد حظيــت مبــادرة بالعربــي علــى مــدى أعــوام بدعــم ورعاية عــدد كبير
مــن الجهــات الحكوميــة فــي إمــارة دبــي ومؤسســات القطــاع الخــاص ،كمــا
تعاونــت مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة مــع وزارة الخارجيــة
والتعــاون الدولــي علــى تنظيــم فعاليــات منصــات المبــادرة فــي عــدد مــن
الــدول العربيــة واألجنبيــة قبــل الــدورة الحاليــة مــن االحتفــاالت ،التــي
اقتصــرت علــى مواقــع التواصــل والفضــاء االفتراضــي ،ومــن الــدول التــي
انطلقــت فيهــا المبــادرة كانــت مملكــة البحريــن ،ودولــة الكويــت ،وجمهوريــة
مصــر العربيــة ،وفرنســا ،وإيطاليــا ،وكوريــا الجنوبيــة ،وســنغافورة ،والصيــن.
كمــا ضمــت قائمــة رعــاة «بالعربــي» ك ً
ال مــن :الشــرطة واألمــن العــام
فــي دبــي ،وموانــئ دبــي العالميــة ،وجمــارك دبــي ،وهيئــة الثقافــة والفنــون،
وشــركة أبوظبــي الوطنيــة للتأميــن ،ومؤسســة دبــي لإلعــام ،واتصــاالت،
وأرامكــس ،ومجموعــة الفطيــم العقاريــة ،وقنــاة العربيــة ،وقنــاة ماجــد ،وهيئــة
اإلمــارات للمواصفــات والمقاييــس ،ومؤسســة قنــوات الفجيــرة ،وشــبكة
األولــى اإلذاعيــة ،والعيــن اإلخباريــة ،ومشــروع أبجديــات ،ومجموعــة فرســان
اإلمــارات ،ومؤسســة لمــة للفعاليــات .وقــد أســهمت هــذه الشــراكات فــي
تطويــر المبــادرة عامـاً بعــد عــام ،وانتشــار تأثيراتهــا اإليجابيــة فــي مختلــف
دول العالــم التــي تضــم أفــراداً ناطقيــن باللغــة العربيــة .كمــا أن دعــم هــذه
الجهــات يؤكــد مــدى حرصهــا علــى اإلســهام بفاعليــة فــي حمايــة اللغــة
العربيــة ،والحــث علــى اســتخدامها لــدى جميــع فئــات المجتمــع وضمــن
مختلــف المنصــات والقنــوات ،إضافــة إلــى أنهــا تبــرز مــدى تفاعــل الجهــات
المختلفــة فــي دولــة اإلمــارات للعمــل علــى تطويــر المبــادرات المجتمعيــة
الرائــدة .وفــي إطــار ســعيها نحــو العالميــة ،التــي تعبــر عــن واقــع اللغــة
العربيــة واحتفــاالت العالــم بهــا رســمياً فــي األمــم المتحــدة ،تعاونــت مؤسســة
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة مــع عــدد مــن الطــاب فــي المملكــة
المتحــدة ليكونــوا «ســفراء لمبــادرة بالعربــي» ،وذلــك بهــدف تمثيــل الدولــة
ومبــادرة «بالعربــي» فــي المجتمــع البريطانــي ،والعمــل علــى تنظيــم فعاليــات
مميــزة تدعــم اللغــة العربيــة وتح ِّفــز اســتخدامها بيــن فئــات العــرب .ومــن
خــال «ســفراء بالعربــي» عمــل الطــاب المبتعثــون كحلقــة وصــل بيــن
الطــاب العــرب فــي المملكــة المتحــدة وفعاليــات مبــادرة «بالعربــي» فــي
جميــع أنحــاء العالــم.
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فريق الضاد
وقــد بــرزت ثمــار التعــاون بيــن المبــادرة والجهــات األخــرى مــن خــال
نتاجــات ومشــروعات ومبــادرات داخليــة فــي تلــك المؤسســات ،بــرز مــن
خاللهــا مــدى مــا حققتــه المبــادرة مــن نتاجــات وآثــار إيجابيــة .فقــد شــكلت
بلديــة دبــي أول فريــق علــى مســتوى الدوائــر الحكوميــة لدعــم وحمايــة اللغــة
العربيــة وهــو "فريــق لغــة الضــاد" وهــو فريــق مكــون مــن  16موظفـاً؛ بهــدف
ترســيخ قواعــد اللغــة العربيــة بالتوعيــة المســتمرة ،وتعريــب المصطلحــات
األجنبيــة المســتخدمة فــي العمــل ،ورفــع مهــارات اللغــة العربيــة عنــد
الموظفيــن ،إضافــة إلــى تشــكيل قنــوات لتبــادل المعرفــة فــي مختلــف
مجــاالت اللغــة العربيــة.

تطور الشعوب يقاس
بتمسكها بثقافتها
وهويتها والقدرة على
تطويعها لتناسب كل
زمان ومكان.

وكان مــن مهــام الفريــق الرئيســة إعــداد نشــرة إلكترونيــة شــهرية تثقيفيــة
وتوعيــة تدعــى (لغــة الضــاد) لموظفــي الدائــرة ،وتقديــم دورات تدريبيــة فــي
مجــال الخــط العربــي والفــن اإلســامي لموظفــي الدائــرة وموظفــي الدوائــر
الحكوميــة ،وتقديــم معــارض فنيــة للخــط العربــي ،والــرد علــى استفســارات
الموظفيــن عبــر الهاتــف وعبــر البريــد اإللكترونــي ،وتقديــم دروس فــي قواعد
اللغــة العربيــة إلكترونيـاً وبشــكل مســتمر لموظفــي الدائــرة ،ورصــد األخطــاء
اللغويــة فــي اإلعالنــات بالتعــاون مــع قســم اإلعــان ورصــد األخطــاء اللغويــة
فــي المراســات والخطابــات.
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محطات في خدمة العربية
ركَّ ــزت مبــادرة بالعربــي علــى تقديــم فعاليــات متنوعــة تغطــي معظــم
قنــوات اإلعــام الرقمــي ووســائل التواصــل االجتماعــي ،وتنشــر الوعــي
بجماليــات اللغــة العربيــة وكنوزهــا التــي ترتبــط بتراثنــا وتاريخنــا العربــي
األصيــل .كمــا تتماشــى المبــادرة مــع رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي
"رعــاه اهلل" الراميــة إلــى الحفــاظ علــى لغتنــا العربيــة بفنونهــا وآدابهــا
المتنوعــة.

اإلسهامات والنتائج:

الفعاليات المصاحبة للمبادرة
 )1وثيقة الضاد:
هــي وثيقــة بمثابــة التــزام مــن األشــخاص المو ِّقعيــن عليهــا
باســتخدام اللغــة العربيــة فــي كافــة مجــاالت الحيــاة اليوميــة كلَّمــا
أمكــن ،طــوال العــام علــى اإلنترنــت وقنــوات التواصــل االجتماعــي.

 )2فصحاء العرب:
هــو برنامــج إذاعــي ت ـ َّم إذاعتــه بشــكل يومــي لمــدة  3أشــهر فــي
العــام بــدءاً مــن  ،2018عبــر شــبكة ومحطــات صــوت العــرب باإلذاعــة
المصريــة ،يعــ ِّرف فــي كل حلقــة بواحــد مــن فصحــاء العــرب ،مــع
شــرح مبســط لكلمــة وردت فــي نــص نثــري أو شــعري ،لتوضيــح
مكامــن الفصاحــة فيهــا.

 )3الحلقات النقاشية على تويتر:
ت ـ َّم مناقشــة عــدة موضوعــات شــائقة عبــر تويتــر ،والتــي تهــدف
بدورهــا إلــى تعزيــز مكانــة اللغــة العربيــة وتطويرهــا لتواكــب العصــر
وطــرق التفكيــر.

 )4برنامج الرايح على إذاعة األولى:
هــو برنامــج إذاعــي اجتماعــي تـ َّم تقديمــه فــي العــام  ،2018وهــو
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موجــه لألســرة بموضوعاتــه (االجتماعيــة والتربويــة والصحيــة)،
ّ
ومــن خــال فقــرات البرنامــج ت ـ َّم تســليط الضــوء علــى محــور مــن
محــاور اللغــة العربيــة ،ويهــدف البرنامــج إلــى ترســيخ العــادات
والقيــم اإلماراتيــة األصيلــة.

أكثر من

3.5

15
دولة احتضنت
أنشطة المبادرة

مليارات تفاعل

 )5مسابقة بالعربي:
هــي مســابقة يوميــة يت ـ ُّم فيهــا طــرح أســئلة لمتابعــي حســابات
بالعربــي علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ،بهــدف إثــراء معلوماتهــم
اللغويــة ،وتُمنــح جائــزة لــك ِّل فائــز يومي ـاً.

 )6مسابقة منصات بالعربي:
هــي مســابقة ت ُْجـ َرى علــى كافــة منصــات بالعربــي الموجــودة فــي
المراكــز التجاريــة ،وتُمنــح جائــزة ألفضــل المشــاركين تفاعــ ً
ا مــع
وســم بالعربــي.

 )7الكتابة باللغة العربية من خالل الهواتف الذكية:
تـ َّم إجــراء مســابقة ألجمــل جملــة يتـ ُّم كتباتهــا مــن خــال الهواتف
الذكيــة بخــط اليــد بهــدف تشــجيع الجمهــور علــى اســتخدام اللغــة
العربيــة ،إضافــة إلــى بيــان جماليــة اللغــة العربيــة.
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7

نشاطاً وفعالية

سنوات ...مضى
على بدء المبادرة

4

برامج لتعليم غير
الناطقين بالعربية

يناير 2021

80

متدرباً في برنامج تعليم اللغة
لغير الناطقين بها

27

شركاء بالعربي

تحظى باهتمام عدد كبير من
جهات القطاعين
الحكومي والخاص

«تنبع أهمية مبادرة
"بالعربي" من كونها حفزت
الشباب لتقديم أفكار تهدف
لزيادة استخدام اللغة
العربية عبر وسائل التواصل
االجتماعي ،ونشر الوعي
بجماليات العربية وكنوزها».

«أثبتت "بالعربي" نجاحها
بما لقيته من تفاعل وانتشار
لفعالياتها في عدد من الدول،
ووصولها لماليين األشخاص،
ما يؤ ِّكد مكانة العربية في
نفوس المتحدثين بها في بقاع
األرض».

محمد الحمادي
رئيس تحرير
صحيفة الرؤية

مؤسســة محمــد بــن
شــهدت مبــادرة "بالعربــي" التــي أطلقتهــا َّ
راشــد آل مكتــوم للمعرفــة فــي عامهــا الثامــن تحــت شــعار «بالعربــي
لســان العالــم» رعايــة واهتمــام ودعــم عــدد كبيــر مــن الجهــات
الحكوميــة والخاصــة علــى مســتوى الدولــة والعالــم .حيــث أســهم
دعمها لفعالياتها ونشاطاتها في تعزيز دور مبادرة بالعربي ِّ
لحث
الجمهــور علــى اســتخدام اللغــة العربيــة فــي تواصلهــم اليومــي،
وكان الفتـ ًا ومبهجـ ًا حجــم االهتمــام الــذي
أبدتــه هــذه الجهــات لالحتفــاء باللغــة
العربيــة واإلســهام فــي اســتعادة
المكانــة الرائــدة لهــا كلغــة عالم َّيــة
أساســية بيــن اللغــات .وال شـ َّـك أنَّ
هــذا الدعــم شــكَّ ل حافــز ًا قوي ـ ًا
الســتمرارية ونجــاح المبــادرة
فــي تحقيــق أهدافهــا.

«لغتنا العربية هي اللبنة
األساسية في صرح هويتنا
وتعد "بالعربي" واحدة
الوطنيةُّ ،
من أهم المبادرات الهادفة إلى
تعزيز العربية ،وترسيخ مكانتها
في المجتمع ،باعتبارها لغة
عالمية بامتياز».

المدير التنفيذي لقطاع النشر
مؤسسة دبي لإلعالم
في َّ

28

عبد الرحيم البطيح النعيمي

القائم بأعمال مدير عام
أبوظبي لإلعالم

«نفخر باالحتفال بالتأثيرات
الثقافية العديدة التي ِّ
تشكلنا
وتم ِّيزنا ،وتدل قدرتنا على تقديم
تجارب البيع بالتجزئة الثرية
والمتنوعة والمرضية لجميع
ز ّوارنا والتي تسهم في تميز
المجتمعات المحيطة بنا».

أحمد إدريس

الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي
الوطنية للتأمين

يناير 2021

المدير التنفيذي لقطاع اإلذاعة
مؤسسة دبي لإلعالم
والتلفزيون في َّ

«تفخر أبوظبي لإلعالم بتركيزها
على المحتوى العربي ،بما يدعم
توجهاتنا الساعية إلى تقديم
ُّ
المحتوى الراقي والمتميز ،الذي
يع ِّزز الهوية الوطنية ،ويدعم
التوجهات الحكومية ومبادراتها،
وفي مقدمتها "بالعربي"».

أحمد الحمادي

«شكَّ لت المبادرة حافز ًا
للشباب الستخدام اللغة
العربية ،وإعادة إحيائها كلغة
علم ومعرفة ،وساعدت من
خالل أنشطتها التفاعلية
على تشكيل الرأي الع ـ ــام،
وتنشئة األجيال على حب
اللغة العربية».

أحمد سعيد المنصوري

يناير 2021

فؤاد شرف
العضو المنتدب لمراكز التسوق في ماجد
الفطيم بدولة اإلمارات العربية المتحدة

29

شركاء بالعربي

«"بالعربي" احتفاء بلغة
الضاد ،وجهد ج ّبار من الجهود
مؤسسة
المخلصة التي تبنَّتها َّ
محمد بن راشد آل مكتوم
للمعرفة في تعريف وتشجيع
وتحفيز الشباب العربي إلى
محبة لغتهم األم وتبسيطها».

«يأتي دعمنا لمبادرة
بالعربي للتركيز على تعزيز
مكانة العربية والتعريف
بجمالياتها ،فاللغة هي أداة
وظيفية رئيسة في صناعة
المحتوى وتوصيل الرسالة
باحترافية للجمهور».

فهد بن جساس

أحمد سعيد العلوي

رئيس تحرير
"العين اإلخبارية"

«نسعى إلى التواصل مع
المتابعين وحثّهم على استخدام
العربية على وسائل التواصل
االجتماعي وتسليط الضوء
على جمالية لغة الضاد ،وتناول
أهميتها في مختلف فنون اللغة
العربية وعلومها وآدابها».

مدير االتصال والعالقات
العامة في قناة الظفرة

«فخورون بدعم كافة المبادرات
الوطنية الرامية لحفظ الهوية
الوطنية ،ال سيما مبادرة مثل
"بالعربي" ،التي تحافظ على لغتنا
األم وتسهم في ترسيخ قواعد
العربية لدى األجيال الجديدة».

نتالي أواديسيان

محمد بالعالء الحارثي

عضو مجموعة فرسان اإلمارات
اإلعالمية

«االهتمام بالعربية في هذا الوقت
يؤ ِّكد اإلحساس الرائع بأهمية
حماية لغتنا ،وإننا لنحرص
على تعزيز مكانة اللغة العربية
وتحفيز زيادة استخدامها عبر
اإلعالم الرقمي ،ونشر الوعي
بجماليات لغة الضاد».

رغد القيسي

مدير إدارة اإلذاعات ومدير إدارة اإلعالم
واالتصال المؤسسي في إذاعة األولى

«نؤمن بالدور الذي تلعبه
العربية في تنمية المجتمع،
أهم مقومات
فهي من ِّ
هويتنا ،وقد عملت على
نقل تاريخ الحضارة العرب ّية
تعد من
عبر الزمن ،كما ُّ
أهم عوامل توحيد األمة
العربية».

المدير الطبي لمركز ماوي
للجراحات اليومية

30

نادين سمرة

من مجموعة وياك
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إصدار

«المسائل واألجوبة»

كنز أندلسي في علوم العربية

هديـة اإلمــارات ألبناء العرب

يعــد أبــو عبــد اهلل محمــد بــن الســيد البطليوســي مــن أبــرز نحويــي
األندلــس ولغوييهــا ورجــال الفكــر فيهــا .وقــد آثــر -في معظــم آثاره التي
وصلــت إلينــا أو وصــل إلينــا خبــر عنهــا -العمــل فــي آثــار الـــمشارقة.
كمــا يم ِّثــل كتابــه القيــم "المســائل واألجوبــة" ،الصــادر عــن "قنديــل
للطباعــة والنشــر والتوزيــع" ،بتحقيــق الدكتــور محمــد وليــد الســراقبي،
نمطــاً جديــداً فــي تآليــف ابــن الســيد ،يقــوم علــى الســؤال الـــموجز
واإلجابــة المســتفيضة الســابغة ،لذلــك ســماه( :المســائل واألجوبــة).
واشــتمل الكتــاب علــى خمســين مســألة رئيســة ،إضافــة إلــى مــا تفــرع
عــن بعــض المســائل مــن فــروع فــي مباحــث وفصــول .وتقــوم كل مســألة
علــى ســؤال يوجهــه ســائل طالــب علــم إلــى ابــن الســيد الــذي يتصــدى
للجــواب واالفتنــان فيــه كاشــفاً الغطــاء عــن علمــه الجــم باللغــة ونحوهــا
وصرفهــا واشــتقاقها وقــراءات كتابهــا العزيــز.
ففــي المســألة األولــى ســأله الســائل أن يشــرح لــه اســم (اهلل) عــز
وجــل ،ويذكــر مــا فيــه مــن الخــاف بيــن العلمــاء ،ويســتقري القــول
فيــه غايــة االســتقراء .فأتــت اإلجابــة عــن هــذه األســئلة فــي نحــو مــن
عشــرين صفحــة ،تفرعــت فيهــا المســألة إلــى مباحــث وفصــول ليخــرج
القــارئ أو الســائل عنهــا -وقــد أحــاط الجــواب -كلياتهــا وجزئياتهــا،
مدعم ـاً بالشــواهد ،وأقــوال النحــاة واللغوييــن ،ومناقشــة الـــمخالفين،
والــرد علــى الـــمعارضين .وتــكاد الـــمسألة األولــى تكــون كتيب ـاً قائم ـاً
برأســه يبحــث فــي الـــمسألة مــن جميــع جوانبهــا .غيــر أن ســائر
الـــمسائل ليســت بهــذه االســتطالة والتفصيــل ،لكــن فــي كل منهــا يبــرز
اجتهــاد ابــن الســيد ورأيــه.
أمــا موضــوع الـــمسألة الثانيــة فــكان جواب ـاً عــن ســؤال مــن ســأل
عــن قولهــم فــي الدعــاء( :يــا حليمـاً ال يعجــل ،ويــا جــواداً ال يبخــل ،ويــا
عالمـاً ال يجهــل) :كيــف يصــح أن يقــال فــي مثــل هــذا :منــادى منكــور؟
وتتتالــى الـــمسائل؛ فســؤال عــن آيــة كريمــة ومعناهــا وتأويلهــا
وإعــراب مــا يشــكل فيهــا ،وســؤال عــن مســألة فــي االشــتقاق واإلعــراب،
وســؤال فــي الصــرف فــي مبحــث اإلبــدال ،وســؤال عــن إعــراب لفــظ
ورد فــي حديــث نبــوي شــريف.

أطلق صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه
اهلل ،مشروع تحدي األمية الذي
يستهدف محو أمية

30

مليــون

طفل عربي حتى عام 2030
أخــرى فــي جــدل عقلــي ممتــع مثيــر.
لقــد كان ابــن الســيد األندلســي ،كمــا يوضــح ذلــك المحقــق فــي
مقدمــة الكتــاب ،عالمـاً جــم الـــمعارف ،متشــعب العلوم ،متعدد الـــموارد
والـــمصادر ،واســع األفــق ،قــوي الحافظــة ،ديدنــه ووكــده الوصــول
إلــى الحقيقــة ،يجــول ويصــول فــي مياديــن الـــمعارف والعلــوم ممتطيـاً
عزيمــة كالجــواد الضابــح ،وســاحه ذهــن علــى زنــاد الفكــر قــادح،
ونفــس تواقــة إلــى الحــق األبلــج ،وقصــد الحــب إلــى وضــع كل األمــور
فــي حــاق نصابهــا مــن غيــر مــا تلجلــج.

وابتعــدت إحــدى الـــمسائل عــن عالـــم اللغــة والنحــو ،فاتجهــت إلــى
قضيــة غائمــة ،وهــي البحــث فــي علــة إصابــة العائــن بعينــه ،ولـــم قــال
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم( :إن العيــن حــق)؟ ثــم تأتــي مســألة

تعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم وتحقيق التعليم للجميع.
تزويد الناس بالمهارات والمعارف الالزمة استجابة للتحديات التكنولوجية.
ترسيخ مفهوم التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب.
جعل الشباب أعضاء منتجين ومشاركين في عملية التنمية.

زوروا موقعنــــا لمعرفــة المزيــــد:

https://mbrf.ae/literacychallenge/
يناير 2021

