
35

36 34
الشارقة عاصمة الكتاب العالمية...

د. اليازية خليفة السويدي - كاتبة وناشرة

جائزة الملتقى ألفضل كتاب للطفل...
د. فاطمة البريكي

انطباعات حول جائزة الملتقى ...
د. أمينة العلوي الهاشمي / كاتبة

24

1415

على  ثقافيًا  �شامخة  ال�����ش��ارق��ة  �شتبقى 

بالجهود  وذل���ك  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��ال��م  م�شتوى 

المتوا�شلة التي يبذلها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

ع�شو  القا�شمي  محمد  بن  �شلطان  الدكتور/ 

روؤية  �شمن  ال�شارقة،  حاكم  الأعلى  المجل�س 

متكاملة و�شاملة وهذا لي�س غريبًا على امارة 

ال�شارقة.

عام  العربية  للثقافة  عا�شمة  كانت  فقد 

ال�شالمية  للثقافة  عا�شمة  وكذلك   ،1998
العربية  للثقافة  عا�شمة  واليوم   ،2014 عام 

كتابًا  )افتح  ورائع  جميل  �شعار  تحت   ،2019
تفتح ذهنًا(.

ال��ق��راءة  وح��ب  المعرفة  قيم  غ��ر���س  اإن 

جليل  عمل  يعتبر  المجتمع،  فئات  جميع  لدى 

على  المتحدة  العربية  الم��ارات  دول��ة  تتبناه 

ما  واإن  والعالمي،  العربي  العالميين  م�شتوى 

على  ثقافية  ان��ج��ازات  م��ن  ال�شارقة  حققته 

مدار 40عامًا تعد مفخرة لجميع دول منطقة 

الخليج العربي.

عالمية  عا�شمة  ال�����ش��ارق��ة  اخ��ت��ي��ار  اأن 

جاء  واإنما  �شدفة،  ياأتي  لم   ،2019 للكتاب 

والذي  الطويل  ال�شارقة  ل�شجل  لختيار  هذا 

في  والعربي  العالمي  الم�شتوى  على  حققته 

والموؤلفين  والمبدعين  الكتاب  دع��م  مجال 

تظاهرات  وتنظيم  والمثقفين،  والنا�شرين 

ال�شارقة  معر�س  اأ�شبح  حيث  كبرى  ثقافية 

على  العالمية  المعار�س  اأه��م  م��ن  للكتاب 

المرتبة  احتل  حيث  الكتب  معار�س  خريطة 

الثالثة عالميًا.

ترجمة  على  ال�شارقة  حكومة  ت�شجيع  ان 

الكتب من العربية اإلى جميع اللغات العالمية، 

يعتبر  العربية  اإل��ى  الكتب  ترجمة  وك��ذل��ك 

على  ذه��ب  م��ن  ب��م��داد  ي�شجل  كبيرًا  ان��ج��از 

�شفحات كتب التاريخ.

خالد  كتاب  ه��ي  الأم���ة  ه��ذه  معجزة  اإن 

المعجزة  ه��ذه  فمن  الع�شور،  مر  على  يتلى 

اطلقت ال�شارقة جميع مبادراتها في الهتمام 

ور�شامة  ونا�شريه  ومبدعيه  وكاتبيه  بالكتاب 

العالمي  اللقب  ه��ذا  فا�شتحقت  ومترجميه 

)ال�شارقة عا�شمة عالمية للكتاب 2019(.

ال�شارقة  عن  نتحدث  عندما  نحن 

ون�شاطاتها المتاألقة نتحدث عن رمز الثقافة 

الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وعمالقها 

المجل�س  ع�شو  القا�شمي  محمد  بن  �شلطان 

الم�شتحيل  عمل  الذي  ال�شارقة  حاكم  الأعلى 

من اجل اي�شال ال�شارقة للم�شتوى الذي يليق 

بها.

الذي  وال�شاق   الكبير  الجهد  نن�شى  ول 

عا�شمة  لل�شارقة  العليا  اللجنة  رئي�شة  تبذله 

�شلطان  ب��ن��ت  ب���دور  ال�شيخة  �شمو  للكتاب 

في  ون�شيط  بارز  دور  لها  كان  التي  القا�شمي 

وعربيًا  وخليجيًا  امارتيًا  الثقافية  ال�شاحة 

وعالميًا.

نحن في المملكة العربية ال�شعودية نهنى 

ونهنى  ال��م��ت��ح��دة،  العربية  الم����ارات  دول���ة 

هذا  على  المنا�شبة  بهذه  ال�شارقة  حكومة 

الختيار الذي ت�شتحقه دولة المارات العربية 

المتحدة ال�شقيقة.

رئيس جمعية الناشرين السعوديين )السابق( 

الشارقة تتألق في سماء الثقافة

أحمد بن فهد الحمدان

ملف العدد: الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019

سلطان الثقافة: 
تاريخ حافل للشارقة

ومنجزات عالمية

ناصر عاصي

المتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  ال�ضارقة �ضمن  اإم��ارة  تميزت 

باهتمامها بال�ضاأن الثقافي بكل نواحيه، وبخا�ضة الكتاب، ولهذا ل 

العالمية  الكتاب  لعوا�ضم  الدولية  اللجنة  اأن تختار  اأحد  ي�ضتغرب 

في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليون�ضكو( 

ال�ضارقة عا�ضمة عالمية للكتاب للعام 2019، تقديًرا لدورها البارز 

كخيار  المعرفة  واإر���ض��اء  ال��ق��راءة،  ثقافة  وتعزيز  الكتاب  دع��م  ف��ي 

اأول مدينة  في حوار الح�ضارات الإن�ضانية، فتكون ال�ضارقة بذلك 

ومنطقة  العربي  الوطن  في  والثالثة  اللقب،  ه��ذا  تنال  خليجية 

ال�ضرق الأو�ضط والتا�ضعة ع�ضر على م�ضتوى العالم.

ملف العدد: الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019

15
العامري يتوج الفائزين

بجائزة الملتقى ألفضل كتاب للطفل 

مشاركة الملتقى في فعاليات
مهرجان الشارقة القرائي الدورة 11

22

أنشطة تفاعلية لألطفال في معرض عّمان للكتاب
من النهاية تبدأ الحكاية 

مشاركة الملتقى في فرنكفورت الدولي للكتاب 
صاحب السمو حاكم الشارقة يطلع على 
أنشطة الملتقى ويوجه لما فيه مصلحة 

كتاب الطفل 

مشاركة الملتقى العربي لناشري كتب األطفال
في معرض إسطنبول  الدولي   للكتاب العربي

26

25

26

رئيس اتحاد الناشرين العرب 8

رئيس اتحاد الناشرين التونسيين 13

رئيس نقابة اتحاد الناشرين في لبنان11

رئيس اتحاد الناشرين المصريين 10

رئيس جمعية الناشرين السعوديين )السابق( 14

رئيس اتحاد الناشرين السوريين )السابق( 12

لهذه األسباب الشارقة مدينة عالمية للكتاب

الشارقة عاصمة عالمية للكتاب حق مستحق

من الشارقة... تشرق الكلمة

الشارقة عاصمة الكتاب

الشارقة تتألق في سماء الثقافة

الشارقة ...  في عصر المعرفة والمعلومات

مجلة فصلية تصدر عن
الملتقى العربي لناشري كتب األطفال

رئيس مجلس اإلدارة
ناصر عاصي

اإلشراف العام
عائشة حمد مغاور

رئيس لجنة اإلعالم
أشرف شاهين

مدير التحرير
د. حيدر وقيع اهلل

سكرتير التحرير
محمود حسونة

أعضاء مجلس اإلدارة
ناصر عاصي

أشرف شاهين
عائشة حمد مغاور
د. محمد المعالج

هشام خطاب
زياد كسارة
ثريا بترجي

الترجمة

اقرأ في هذا العدد

Arab Children's Book 
Publishers Forum

الملتقى العربي

 لنا�شري كتب الأطفال

acbpf@acbpub.gov.aeAcbpfshj(+971) 6 514 0415 www.acbpub.shj.aeACBPF_SHJ الملتقى العربي لناشري كتب األطفال

066



45

اإن فوز ال�شارقة بلقب العا�شمة العاملية للكتاب مل ياأت �شدفة بل جاء  مبثابة ا�شتحقاق مل�شروع ال�شارقة الثقايف املتفرد، هذا 

امل�شروع العبقري الذي ظل يرعاه �شاحب ال�شمو  ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي - ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة 

الغايل والنفي�س،  الظفر باللقب  ال�شنوات بال انقطاع، حتى توج بفرحة  امل�شروع يوؤتي ثمره على مّر  منذ  عقود، حيث ظل هذا 

هذا اللقب الذي لطاملا متنته املدن والعوا�شم لتتزين به يف موكب الرقي والتطلع اإىل رحاب فا�شلة باملعرفة والتقدم.

اأنتجها فكر اأديب واألهمها  ويف الواقع فاإن �شارقتنا قد حققت هذا ال�شبق الذي مل يكن ليتم لول انه تطبيق لإبداعات نادرة 

قلب �شاعر، واأزكاها عقل مثقف ثاقب عارف باملا�شي ومتاأمل للحا�شر وم�شت�شرف للم�شتقبل، هذا العقل الذي جعل من القراءة 

والثقافة  حدثا متناغما مع احلياة متنا�شقا مع اأحالم الإن�شان ومالم�شا للتطلعات والطموحات املن�شودة ملا هو اأف�شل على الدوام.

ولي�س ذلك اإل قب�س من �شهادات واإ�شادات �شهد ل�شموه بها كثريون ممن هوت قلوب اإىل اأر�س ال�شارقة من العرب واملقيمني 

التفاعل  الرتحاب والتلقائية يف  اأريحية يف  امل�شرع وات�شاعه و�شموله،  بل ور�شدوا ما قوبل به من  الذين عا�شروا انطالقة هذا 

من قبل املواطنني واملقيمني من حمبي املعرفة والكتاب.

ولهذا يالحظ اأن الفرحة والحتفاء بهذا التكرمي مل تقت�شر على الإمارات اأو اإمارة ال�شارقة فح�شب، بل تعدتها لت�شمل العديد 

املثقفني  قلوب  تتبعها  للثقافة  منارة  لت�شبح  اإمارتنا  �شنعته  الذي  العربي،  الثقايف  املنجز  بهذا  احتفاء  العربي  العامل  مدن  من 

ومعار�شها  ومهرجاناتها  الثقافية  لياليها  اإحياء  يف  وي�شاركون  يزورنها   ومبتكرين،  مفكرين  من  و�شناعها  املعرفة  وع�شاق 

الثقافة  ل�شناع  اأ�شالعها  تفرد  التي  املدينة   تلك  القارئة،  املدينة  لهذه  تقدير  من  لهم  ملا  وحب  ب�شغف  حواراتها  يف  م�شاركني 

التميز  دفاتر  يف  تخط  �شلطان  �شارقة  جعل  الذي  امل�شتقبل  على  والرتكيز  بالأ�شالة  التفرد  �شر  وهذا  العامل،  اأقطار  من  والبتكار 

تذكارا خالدا ت�شهد له املنجزات والأرقام.

الإجناز  اأن �شجل  العامل، كما جند  الن�شر يف  اأول منطقة حرة ل�شناعة  املا�شية قيام  القليلة  ال�شنوات  ال�شارقة يف  فقد �شهدت 

هي  ال�شارقة  لتبقى  والإقليمية،  املحلية  اجلمعيات  ومقار  واملوؤمترات  امللتقيات  من  للعديد  والنطالقة  املح�شن  هي  باأنها  يحتفظ 

الإ�شالمية  والعا�شمة  العربي  للوطن  ثقافية  عا�شمة  بني   باجلمع  تتفرد  فهي  األقاب،  من  به  تتزين  والعوا�شم مبا  املدن  �شيدة 

خطه  الذي  وم�شروعه  �شموه  جلهود  بالف�شل  واعرتاف  و�شاح  بل  �شابق،  له  يكن  مل  تفرد  اإنه  للكتاب.  العاملية  العا�شمة  واأي�شا 

بفكره الثاقب ورعاه باإرداته القوية.

 اإن ر�شالة �شموه واأياديه البي�شاء مل تكن حم�شورة يف �شارقة �شلطان بل امتدت لت�شمل عاملنا العربي، مبا بنى و�شاهم به 

يف دعم الثقافة واملثقفني ودعم الكتاب وعمارة املكتبات يف بالد عربية وغري عربية، منطلقا من اإميانه باأن الثقافة قيمة عاملية 

وفعل لزم لن�شر ثقافة الت�شامح بني جكيع من يتقا�شمون �شكنى كوكب الأر�س.

املنجزات  هذه  حرا�شة  املتمثل يف  امل�شتقبل،  اإىل  واملتطلعني  القراءة  نحن حمبي  دورنا  تاأكيد  من  بد  ل  املقال  هذا  ختام  ويف 

الرائعة والعمل على اإثرائها وا�شتلهام توجهات �شموه لطاملا  اأن م�شرية الثقافة م�شتمرة ل حتدها حدود.

عائشة حمد مغاور
 األمين العام

شارقة سلطان
عنوانها الكتاب

ل بد من اأن نبدي غبطتنا لهذا احلدث الذي يبتهج له كل من يعرف ما تفعله ال�شارقة من اأجل تعميم الكتاب، وت�شجيع القراءة، 

وتاأ�شي�س جمتمع مثقف لإعالنها ومنحها لقب عا�شمة عاملية للكتاب.

وما تفعله ال�شارقة بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، من 

م�شاريع ثقافية، واأن�شطة متقدمة، وموؤ�ش�شات فاعلة يف رفع م�شتوى الكتاب م�شمونًا و�شناعة، وا�شح و�شوح ال�شم�س للقا�شي 

والداين، وقد تو�شعت اجلهود حتى بات الكتاب ي�شل اإىل كل بيت وكل مواطن يف ال�شارقة، فالإمارة التي تفعل كل هذا كانت ت�شتحق 

مت باإعالنها عا�شمة الثقافة العربية لعام 1998، وعا�شمة الثقافة  هذا اللقب قبل �شنوات، وقد ا�شتحقت األقابًا م�شابهة من قبل، فكرِّ

الإ�شالمية لعام 2014، وعا�شمة ال�شياحة العربية لعام 2015. 

اأن اإعالن »عا�شمة عاملية للكتاب« مبادرة دولية تتبناها منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )يوني�شكو(،  ومعروف 

من اأجل دعم الكتاب، وتعزيز ثقافة القراءة، واإر�شاء املعرفة كخيار يف حوار احل�شارات الإن�شانية. وقد ابتكرت املنظمة هذه املبادرة 

بعد جناح مبادرة »اليوم العاملي للكتاب« الذي انطلقت الحتفالت به عام 1996. ويف عام 2001 بداأ الإعالن اجلديد باختيار اليوني�شكو 

العا�شمة الإ�شبانية مدريد اأول »عا�شمة عاملية للكتاب«. ومنذ ذلك العام حتمل كل عام مدينة من العامل هذا اللقب. وتعد ال�شارقة 

املدينة الأوىل احلا�شلة على هذا اللقب خليجيًا، والثالثة عربيًا، والتا�شعة ع�شر على م�شتوى العامل. 

ملا يقال عادة  ال�شارقة«، وهو حتوير موفق  اأنت يف  اأبريل 2019، حتت �شعار »اقراأ،  التح�شريات والحتفالت بتاريخ 23  بداأت 

»ابت�شم.. اأنت يف...«. ويت�شمن الربنامج �شتة موا�شيع رئي�شية هي: الت�شامن، القراءة، الرتاث، التوعية، الن�شر وال�شباب. وت�شكل 

املنا�شبة جتديد كل عمليات تعزيز ثقافة القراءة يف الإمارات العربّية املتحدة، وت�شجيع مبادرات الإنتاج الأدبي يف املنطقة ويف �شائر 

العامل العربي. وت�شتمر الحتفالت �شنة كاملة مزدهرة بالرتويج للكتب والقراءة، وبربامج اأن�شطة مكثفة.

ل بد من الإ�شارة اإىل ف�شل اآخر من ف�شول الكتاب بال�شارقة، يتمثل مبدينة ال�شارقة للن�شر - املنطقة احلرة، وهي الأوىل من نوعها 

يف العامل، خمت�شة بخدمة قطاع الن�شر والطباعة، والعاملني يف جمال �شناعة الكتاب والن�شر، مقدمة فر�شة ال�شتفادة من امتيازات 

الإعفاء ال�شريبي، ومتّلك اإدارة ال�شركات ب�شكل كامل وم�شتقل، بالإ�شافة اإىل عدد من املزايا التي ت�شمل املوقع ال�شرتاتيجي يف مركز 

العامل، و�شهولة الو�شول اإىل الأ�شواق يف القارتني الإفريقية والآ�شيوية. وتتما�شى اأهداف املدينة مع روؤية هيئة ال�شارقة للكتاب التي 

تاأ�ش�شت عام 2014 برئا�شة �شعادة اأحمد بن ركا�س العامري، املتمثلة بتعزيز ال�شتثمار يف قطاع الن�شر والطباعة على امل�شتويني 

املحلي والعاملي.

ويف اإطار املعار�س واملهرجانات التي تخ�س الكتاب واأهله، ل بد من ذكر »مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل«، الذي يتيح لل�شغار، 

بطرق تفاعلية ومبتكرة، التعرف على احلكايات والق�ش�س والأ�شعار امل�شرتكة مع دول عربية واأجنبية، ويقدم لهم احتفالية ت�شجعهم 

على حب القراءة. وهو يقام ب�شكٍل �شنوي، بتوجيهات �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة، ورعاية قرينته �شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد 

القا�شمي، رئي�س املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة يف اإمارة ال�شارقة. 

اأخريًا، »ال�شارقة عا�شمة عاملية للكتاب« لن تكون اأقل من تاريخ ال�شارقة امل�شّرف مع الكتاب واملبادرات والأن�شطة املتعلقة به،  لذا 

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، مر�شومًا اأمرييًا يق�شي باإن�شاء 

»مكتب ال�شارقة عا�شمة عاملية للكتاب«، خمت�س باملنا�شبة، تراأ�شه �شمو ال�شيخة بدور بنت �شلطان القا�شمي، نائب رئي�س الحتاد 

الدويل للنا�شرين وموؤ�ش�س جمموعة كلمات اأول دار ن�شر اإماراتية متخ�ش�شة بكتب الأطفال ويكون هذا املكتب اأمينًا وقادرًا على 

احلفاظ على املكت�شبات الثقافية لالإمارة، و�شمان ا�شتدامتها.

عالمية الشارقة ...
تاريخ ُمشرق

 ناصر عاصي
رئيس الملتقى العربي لناشري كتب األطفال 
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رؤساء اتحادات الناشرين العرب
يشيدون بجهود حاكم الشارقة 

اعتراف دولي
بالمكانة الثقافية

لدولة اإلمارات

من  ع����ددا  الملتقى  م��ج��ل��ة  ا�ستكتبت 

ر�ؤ�ساء اتحادات النا�سرين  العرب الذين 

التي يقوم بها  الكبيرة  اأ���س��اد�ا  بالجهود 

�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

المجل�س  ال��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و  اب���ن م��ح��م��د 

الأعلى حاكم ال�سارقة، تلك الجهود التي 

اإع��ج��اب  �ت��ن��ال  ال����د�ام   ظلت تثمر على 

من  �المثقفين  الثقافة  اأهل  �اعترافات 

�ستى بقاع �د�ل العالم، �بهذه المنا�سبة 

ف��ق��د ك���ان ال��ع��دي��د م��ن ر�ؤ����س���اء ات��ح��ادات 

الم�سر�ع  على  �سهودا  العرب  النا�سرين  

ال��ث��ق��اف��ي  ال���ذي ي��ق��وم ب��رع��اي��ت��ه �ساحب 

ج��اءت  حيث  ع��ق��ود،  منذ  الحاكم  ال�سمو 

لهذا  �ع��رف��ان  �تقدير  كتحية  �سهادتهم 

الإنجاز الذي هو فخر لكل الأمة العربية.

اعتراف دولي
بالمكانة الثقافية

لدولة اإلمارات
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ال�شارقة  تعد  لم  م�شت،  �شنوات  منذ 

ولكنها  فقط،  عربية  اأو  اإماراتية  اإم��ارة 

وعالمي؛  دول��ي  �شوت  لها  اإم��ارة  �شارت 

وقد  والآداب،  بالفنون  اهتمامها  بف�شل 

الهتمامات  هذه  مقدمة  في  الكتاب  اأتى 

اأخ��رى،  بعد  �شنة  والمتزايدة  المتعاقبة 

دورة  ك��ل  م��ع  ذل���ك  الجميع  لح���ظ  وق���د 

جديدة لمعر�ض ال�شارقة الدولي للكتاب، 

العالم  ب��ق��اع  م��ن  ال��ن��ا���ش��رون  ���ش��ار  حتى 

فيه  والم�شاركة  الح�شور  على  حري�شين 

المتلقين  اأن  خ�شو�شا  الجديدة،  بكتبهم 

اأو  ثقافة  كل  وم��ن  مكان،  كل  من  ياأتونه 

�شمات  اأب���رز  م��ن  ولعل  جن�شية،  اأو  دي��ن 

معر�ض ال�شارقة الدولي للكتاب هي التنوع 

بف�شل  يتزايد  الذي  والختالف،  والتعدد 

انفتاح القائمين والم�شرفين عليه ورعاته 

الذين يتابعهم بداأب �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

الدكتور �شلطان بن محمد القا�شمي ع�شو 

المجل�ض العلى حاكم ال�شارقة، حتى �شار 

لل�شارقة ا�شم بارز ولفت اإذ تحت�شن مئات 

والت�شكيلية  والثقافية  الفكرية  الفعاليات 

وي�شارك فيها مبدعون مختلفو التجاهات 

والتيارات، وهذا ما جعل منظمة اليون�شكو 

عالمّية  عا�شمًة  ال�شارقة  تختار  العالمية 

للكتاب ل�شنة 2019 ميالدية، ليكون ذلك 

وم�شيرتها  لجهودها  »تتويجا  الختيار 

ونتيجًة  والثقافة  الكتب  مجالْي  دعم  في 

المدينة  قّدمته  الذي  المبتكر  لبرنامجها 

اإلى مبادرة منظمة الأمم المتحدة للتربية 

والعلوم والثقافة »اليون�شكو «

»افتح  �شعار  الختيار  ذلك  حمل  وقد 

ال�شعار  وه���و  اأذه����اًن����ا«،  تفتح  ك��ت��اًب��ا.. 

 
ْ
»اْق���َراأ القراآنية  الثقافة  على  المحمول 

َواْلَقَلِم  »ن  و  َخ��َل��َق«،  ���ِذي  اَلّ ���َك  َرِبّ ِبا�ْشِم 

ِباْلَقَلِم«.  َع��لَّ��َم  ���ِذي  »الَّ ��ُط��ُروَن«،  َي�����شْ َوَم��ا 

ال�شعار ما كان بعيدا عما جاء في  وهذا 

قال:  القلم  اهلل  خلق  ما  »اأول  الحديث: 

اكتب. قال: وما اأكتب ؟ قال: اكتب القدر. 

اإلى يوم  فجرى بما يكون من ذلك اليوم 

قيام ال�شاعة. ثم خلق »النون« ورفع بخار 

وب�شطت  ال�شماء،  منه  ففتقت  ال��م��اء، 

الأر�ض على ظهر النون، فا�شطرب النون 

فاإنها  بالجبال،  فاأثبتت  الأر���ض،  فمادت 

لتفخر على الأر�ض«

ودوؤوب  مت�شلة  ال�شارقة  جهود  اإن 

واأ�شا�شية في دعم مجال الكتب والثقافة، 

لأنة  والختيار،  التر�شيح  جاء  هنا  ومن 

الجهد  �شنوات  عبر  ا�شتطاعت  ال�شارقة 

والمثابرة والمتابعة والتخطيط اأن تر�شخ 

مكانتها كمكان ثقافي يجتذب المبدعين 

الكتابة  مهنة  واأ���ش��ح��اب  وال��ن��ا���ش��ري��ن 

والكتاب، حتى �شارت ا�شما ي�شار اإليه بين 

قطاع الن�شر ال�شريع في الوطن العربي. 

اأ�شا�شيا  م��رك��زا  ���ش��ارت  اأن��ه��ا  ك��م��ا 

معظم  واح���ت���واء  واح��ت�����ش��ان  ل�شتقبال 

الفعاليات والأن�شطة المتعّلقة بالكتب في 

دولة الإمارات العربية المتحدة.

ال�شارقة  اإليه  تهدف  ما  �شمن  ومن   

الثقافة  م��ن  المجتمع  تمكين  كثير  وه��و 

والفكر والفن، وتوحيد ال�شعوب من خالل 

ن�شر الثقافة ودعم قراءة الكتب.

ولأنني بحكم متابعتي لل�شارقة كاإن�شان 

للن�شر  جائزة  اأعلى  ن��ال  كنا�شر  ثم  اأول 

منها، ثم كرئي�ض لتحاد النا�شرين العرب 

�شناعة  ت��ط��ورت  كيف  ب��اإن��ع��ام  لح��ظ��ت 

ت�شبح  اأن  بهدف  الإم���ارة  داخ��ل  الن�شر 

والجديرة  الأبرز  الن�شر  »مدينة  ال�شارقة 

بالمناف�شة في ال�شوق العالمية« وهذا لي�ض 

حلما بعيدا،اأو م�شتحيال، اأو �شعب المنال.

– م�شاألة  – اأي�شا  اأنني لحظت  كما 

»تعزيز ثقافة القراءة »حيث هناك �شعى 

دائم لغر�ض حب القراءة في داخل طبقات 

المجتمع، في المدر�شة والجامعة والعمل، 

وا�شتقطاب كل من يحب المعرفة؛ لي�شير 

اأهلها. مع الأخذ في العتبار الفئات  من 

العمرية المختلفة والهتمامات المتنوعة، 

»تر�شيخ  بهدف  التلقي،  في  والمتفاوتة 

اأهمية القراءة في عقول النا�ض، وت�شهيل 

تحويل  ث��م  وم��ن  ال��ك��ت��ب،  اإل���ى  و�شولهم 

القراءة اإلى هواية ممتعة ومفيدة«.

العربي  ب��ال��ت��راث  اهتمامي  وبحكم 

ون�شره واإحيائه من جديد بعد �شنوات من 

ال�شمت والإهمال، بحجة اأن ن�شره يكلف 

ال�شارقة  في  راأي��ت  الأم���وال،  من  الكثير 

اهتماما وا�شحا باإحياء التراث الذي هو 

ح�شب روؤية ال�شارقة »خزانة المعرفة التي 

بين  الإن�شانية  الم�شتركات  حجم  توؤكد 

ثقافات العالم«، حيث ت�شعى ال�شارقة اإلى 

اإلى الأجيال  »نقل تجارب التراث العربي 

على  الباب  وفتح  والمعا�شرة،  الجديدة 

وتاريخه  ال�����ش��ردي��ة  حكاياته  جماليات 

المعرفي والعلمي«.

وتاأتي ال�شارقة عا�شمة عالمية للكتاب 

�شمن مدن عالمية مهمة اهتمت بالكتاب 

وال�شكندرية  م��دري��د،  مثل  واحت�شنته 

ون��ي��ودل��ه��ي، واأن���ت���وي���رب، وم��ون��ت��ري��ال، 

وتورينو، وبوجوتا، واأم�شتردام، وبيروت ، 

وليوبليانا، وبوين�ض اآير�ض، واأثينا، و�شواها 

من المدن التي تم اختيارها مدنا عالمية 

للكتاب.

م��دي��ن��ة عربية  ث��ال��ث  ف��ال�����ش��ارق��ة ه��ى 

عا�شمة  اأن  وُيذكر  للكتاب  عالمية  عا�شمة 

تتبناها  دولية  مبادرة  هي  العالمية  الكتاب 

والعلم  للتربية  المتحدة  الأم���م  منظمة 

والثقافة )يوني�شكو(، لدعم الكتاب وتعزيز 

في  المعرفة كخيار  واإر�شاء  القراءة،  ثقافة 

بعد  ا  خ�شو�شً الإن�شانية،  الح�شارات  حوار 

الذي  للكتاب  العالمي  اليوم  مبادرة  نجاح 

بداأ في �شنة 1996 ميالدية. 

 2001 �شنة  ف��ي  ال��م��ب��ادرة  ب���داأت  وق��د 

اليوني�شكو  منظمة  اختارت  بعدما  ميالدية 

رئيس اتحاد الناشرين العرب 

لهذه األسباب الشارقة مدينة عالمية للكتاب

عا�شمة  ك��اأول  مدريد  الإ�شبانية  العا�شمة 

الموؤتمر  ق��رر  ال��ع��ام  ذل��ك  وم��ن��ذ  للكتاب. 

العام لليون�شكو جعل المبادرة �شنوية، بحيث 

المبادرة  هذه  تحت�شن  مدينة  اختيار  يتم 

فكانت مدينة ال�شكندرية في عام 2002م، 

نتيجة  2019م  ع��ام  في  ال�شارقة  كانت  ثم 

للبرنامج المبتكر وال�شامل الذي قدمته اإلي 

اللجنة ال�شت�شارية لمبادرة عوا�شم الكتاب 

عا�شمة  ال�شارقة  اختيار  فتم  العالمية، 

عالمية للكتاب.

الثقافية  بالمكانة  دولي  اعتراف  وهذا 

الثقافية  للم�شيرة  وتتويًجا  الإم��ارات  لدولة 

وتكريًما  اعترافا  ا  واأي�شً ال�شارقة،  لإم��ارة 

�شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 

الأعلى  المجل�ض  ع�شو  القا�شمي  محمد  بن 

ال�شارقة على جهود �شموه في خدمة  حاكم 

على  الإ�شالمية  والح�شارة  العربية  الثقافة 

الم�شتوي المحلي والعربي والدولي.

محمد رشاد
الحتفال بتد�شني الن�شب التذكاري لل�شارقة العا�شمة العاملية للكتاب 2019.

إمارة الشارقة
صارت إمارة لها صوت دولي 
وعالمي بفضل اهتمامها 

بالفنون واآلداب
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تاريخ  والفنون  الثقافة  مدينة  ال�شارقة 

منذ  ع�شت  معها  طويلة  ل�شنوات  ممتد 

ولم�شت  الك�شبو  في  الأول  الكتاب  معر�ض 

الدكتور  ال�شيخ  �شمو  الحاكم  اهتمام  مدى 

وع�شو  ال�شارقة  القا�شمى  حاكم  �شلطان 

بل  المعر�ض  تفا�شيل  بكل  الأعلى  المجل�ض 

بالم�شاركين من النا�شرين وكيف كان  ينمو 

ونوعيتهم  م�شاركيه  عدد  وزي��ادة  المعر�ض 

تقديم  على  النا�شر  حر�ض  على  ذلك  واثر 

الجديد من اإ�شداراته فى هذا المعر�ض.

ثقافيه  فعاليات  وب��داأت  طويلة  �شنوات 

ي�شت�شاف  ون���دوات  المعر�ض  هام�ض  على 

فيها كبار الكتاب والفنانين والأدباء الذين 

الثقافة  حركة  في  اإثراء  بفكرهم  �شاهموا 

في هذا البلد العظيم.

فقط  بالكتاب  الحاكم  �شمو  يهتم  ول��م 

بل اأهتم بكل اأفرع الثقافة من م�شرح و�شعر 

ومو�شيقى وكانت لكل منهم مكانة خا�شة.

واقعيا  المدر�شية  المكتبات  وانت�شرت 

اأن  اإل��ى  الجامعات  في  بالكتاب  الهتمام 

اأ�شبحت الثقافة الميزة الن�شبية التي تتمتع 

بها هذه الإمارة ال�شابة بين الإمارات ال�شبع 

الجوائز  وح��ددت  الإم��ارات  لدولة  المكونة 

كاتب  لأف�شل  ال�شيخ  �شمو  خ�ش�شها  التي 

الجوائز  من  وغيرها  اأف�شل  نا�شر  واأي�شا 

بل  والثقافة  الفكر  اأهل  يت�شابق عليها  التي 

والنا�شرين لأهميتها الأدبية والمادية.

ذلك  في  المدني  المجتمع  و�شارك  بل 

اإيمانا  الت�شالت  �شركات  ب��اإح��دى  مثال 

بر�شالة �شمو الأمير حاكم ال�شارقة واأهميه 

النقلة  وك��ان��ت  الإن�����ش��ان  ب��ن��اء  ف��ى  الثقافة 

ال��ك��ب��رى ال���ى اأر�����ض ال��م��ع��ار���ض ال��ج��دي��دة 

ثم  النا�شرين  لآلف  تت�شع  التي  بال�شارقة 

حرة  مدينة  ك��اأول  للثقافة  ال�شارقة  مدينة 

من  الكثير  تقدم  العربي  العالم  فى  للن�شر 

ممار�شة  من  النا�شر  لتمكين  الت�شهيالت 

هذه  وتوطين  لدية  ما  اأف�شل  وتقدم  مهنته 

ال�شناعة بال�شارقة.

ال�شارقة  بملتقى  الأه����داف  وت��ط��ورت 

ل��ك��ت��ب الأط���ف���ال ك��ت��ج��م��ع ل��ن��ا���ش��ري كتب 

الأطفال يعمل على تطورها وتقديم الدعم 

ال�شارقة  معر�ض  قدم  اأي�شا  لهم.  ال��الزم 

على  والنفتاح  للنا�شرين  المهني  البرنامج 

ثقافات العالم المختلفة من خالل م�شاركة 

النا�شرين الأجانب والعرب واإتاحة الفر�شة 

ل�شراء حقوق الن�شر ودعم النا�شر الإماراتي 

والعربي في ذلك كمبادرة الأولى من نوعها 

بالإ�شافة  الن�شر  دعم  فى  والمتخ�ش�شة 

كل  ال��خ��ب��راء  وا�شتقدام  ال��م��وؤت��م��رات  ال��ى 

ذلك من خالل حاكم يوؤمن بر�شالة الثقافة 

ب��دور  لل�شيخة  ك���ان  وك��ذل��ك  و���ش��م��ول��ه��ا. 

الكبير  المناخ  هذا  عا�شت  التي  القا�شمى 

الذي يبنى الإن�شان في مراحل حياته اأكبر 

ورعاية  المجال  نف�ض  في  العمل  في  الأث��ر 

الثقافة في جمعية النا�شرين الإماراتين اإلى 

اأن و�شلت اإلى نائب رئي�ض اتحاد النا�شرين 

الدولي..

كل التحية والتقدير ل�شعب ال�شارقة وولى 

الثقافة  راع��ى  ال�شارقة  وحاكم  الإم���ارات 

ول�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد رئي�ض الدولة.

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور 

�شلطان بن محمد القا�شمي حفظه اهلل

كما ت�شرق ال�شم�ض من ال�شارقة من 

منازلكم لتكوي ثوب نهارنا بال�شوء من 

�شباحه اإلى م�شائه، كذلك ت�شرق الكلمة 

اختيرت  ي��وم  ف��ي  العامر  منزلكم  م��ن 

للكتاب  عالمية  عا�شمة  ال�شارقة  فيه 

بكثير  لي�ض  وه��ذا   ،2019-2020
على اإمارات ال�شارقة.

لهذا، اأ�شرجنا خيل الكتاب من لبنان 

عنب  اإليكم  نحمل  وجئنا  مكتبتكم  اإلى 

كالمنا وخفق كالمنا وبكاء طيورنا.

جئنا نحمل اإليكم فرا�شات ق�شائدنا 

حاملين  جئنا   ، اأح��وا���ش��ن��ا  ويا�شمين 

يقول  ماذا  لت�شمعوا  وبحره  كالمنا   بّر 

يكتم  وم��اذا  اأم��واج��ه  اأغنية  في  البحر 

البر في �شمت اأطيابه.

اإل��ي��ك��م ي��ا ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و  ال�شيخ 

القا�شمي   محمد  بن  �شلطان  الدكتور 

الأعلى  المجل�ض  ع�شو  ال�شارقة   حاكم 

اهلل  حفظكم  الإم��ارات  بدولة  لالتحاد 

نجتمع فيه اليوم على الكلمة وفي البدء 

الواحد  اهلل  هي  والكلمة  الكلمة  كانت 

الأحد.

لكم التحية ، من اأ�شقائكم في لبنان 

رئي�شًا ومجل�شًا نيابيًا وحكومة ونا�شرين 

وكّتاب ومواطنين.

الثقافي  ال��ح��دث  ب��ه��ذا  نفتخر  اإذ 

عالمية  عا�شمة  »ال�شارقة  اأي  العظيم 

للكتاب«.

 وبعد وبعد وبعد...

ال��ك��الم رج��اًل  ك��ان  الق�شة ه��ك��ذا، 

ينام على مخدة ال�شحراء العربية وكان 

ا�شتيقظ  وعندما  ويحلم  ينام  اإعرابي 

في  عّلقها  ق�شيدًة  الكالم  عباءة  لملم 

�شوق عكاظ وكبر الكالم ف�شار نخياًل 

ثم كانت كلمة اهلل �شبحانه وتعالى وكان 

الإعجاز في لغة القراآن العربية فم�شى 

وي�شطع  بال�شهادتين  ليب�ّشر  الخيل 

العالم من م�شرقه اإلى مغربه.

اإنني بالمنا�شبة اأوّد من كل قلبي اأن 

النا�شرين  اتحاد  نقابة  با�شم  اأهنئكم 

توّليها  ال��ت��ي  الأه��م��ي��ة  على  لبنان  ف��ي 

الكريم  ب�شخ�شكم  للثقافة  ال��دول��ة 

لبنانيين  كنا�شرين  اأملنا  زاد  وال��ذي 

ب����اأن ن��ج��د الأ����ش���ّق���اء ي��ن��ت��ظ��رون ه��ذا 

عا�شمة  ال�شارقة  اأي«  الثقافي  الحدث 

للكتاب«. عالمية 

موا�شم  البلد  لهذا  اأ�ّش�شتم  لأننكم 

ال��م��ب��دع��ون  يت�شابق  م��ت��ن��وع��ة  ث��ق��اف��ي��ة 

عدا  ثقافية  ومجمعات  فيها  للم�شاركة 

عن الجامعات...

ماذا اأعدد، 

هناك الكثير الكثير...

لذلك، مهما طال الكالم لن نوفيكم 

في  والإب����داع  الثقافة  دع��م  ف��ي  حقكم 

عا�شت  ع�شتم  لذلك،  ال��م��ج��الت.   كل 

الإمارات العربية المتحدة عا�شت اإمارة 

ال�شارقة عا�ض لبنان. 

رئيس اتحاد الناشرين المصريين 

الشارقة عاصمة الكتاب
رئيس نقابة اتحاد الناشرين في لبنان 

من الشارقة... تشرق الكلمة

سميرة عاصيسعيد عبده مصطفى

من احتفالية ال�شارقة العا�شمة العاملية للكتاب 2019 “األف ليلة وليلة”.من احتفالية ال�شارقة العا�شمة العاملية للكتاب 2019 “األف ليلة وليلة”.
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الأمر  بادئ  في  نعّبر  اأن  اإّل  ي�شعنا  ل 

عن خال�ض تهانينا لهذه الإمارة الرائدة 

عا�شمة  باختيارها  الثقافي  العمل  في 

عالمية للكتاب ل�شنة 2019 تقديرا لدورها 

ثقافة  وتعزيز  الكتاب  دع��م  ف��ي  ال��ب��ارز 

القراءة.

كافة  ب��ا���ش��م  و  ب��اإ���ش��م��ي  نهنئ  اإذ  و 

اع�شاء اتحاد النا�شرين التون�شيين  بهذه 

الدكتور  ال�شيخ  ال�شمّو  �شاحب  المنا�شبة 

له  اعترافا  القا�شمي  محمد  بن  �شلطان 

داخل  بها  يقوم  التي  الكبيرة  بالجهود 

الإمارة و داخل الوطن العربي في مجال 

بالكتاب  النهو�ض  و  القراءة   ثقافة  ن�شر 

�شلطان  بنت  ب���دور  ال�شيخة  نهنئ  كما 

القا�شمي موؤ�ش�ض ورئي�ض جمعية النا�شرين 

الإماراتيين رئي�ض اللجنة المنظمة لملف 

ال�شارقة العا�شمة العالمية للكتاب، واإلى 

العاملين  وكل  الإماراتي،  المجتمع  اأبناء 

في �شناعة الكتاب والمعرفة محليًا.

عالمية  عا�شمة  اإختيار«ال�شارقة  اإن 

ل���دور  ت��ق��دي��رًا  م�شتحق  ح���ق  ل��ل��ك��ت��اب« 

منذ  به  ت�شهم  ال��ذي  ال�شامي  ال�شارقة  

�شنوات طويلة في �شبيل اإر�شاء المعرفة، 

اأن  متمنين  جلي�ض،  خير  الكتاب  وجعل 

يظل  واأن  للثقافة  منارة  ال�شارقة  تظل 

كامل  في  ال�شعوب  نه�شة  �شبيل  الكتاب 

ربوع الوطن العربي.

بهذا  تبريكاتنا  و  تهانينا  نكّرر  اإد  و 

من  العديد  اإل��ى  ي�شاف  ال��ذي  الإن��ج��از 

ال�شارقة،  اإمارة  و�شعت  التي  الإنجازات 

في  المتحدة،  العربية  الإم���ارات  ودول��ة 

المحفزة  الثقافية  ال��م��ح��اف��ل  مقدمة  

خالل  من  والمعرفة،  الثقافة  ن�شر  على 
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عالمية  عا�شمة  ال�شارقة  اختيار  يكن  لم 

ال�شارقة  فولع  ع�شوائيًا،  العام  هذا  للكتاب 

ب��ال��ك��ت��اب وال��ث��ق��اف��ة ع��م��وم��ًا؛ راف��ق��ه��ا منذ 

ع�شر  م��ن  عمومًا  الب�شرية  ت��ح��وُّل  ب��داي��ات 

القرن  اأواخر  المعرفة  ع�شر  اإلى  ال�شناعة 

معظم  كانت  الذي  الوقت  المن�شرم.  وفي 

التفوق  بتح�شيل  منهمكة  م��ات��زال  ال���دول 

الأفكار  كانت  وع�شكريًا،  �شناعيًا  المادي 

ال�شاغل… ال�شارقة  �شغل  الثقافية  والتنمية 

يحمل  ال��ذي  للكتاب  ال�شارقة  ومعر�ض 

لهذا  نموذج   ،2019 العام  لهذا   38 الرقم 

وال�شتفادة  والنمو  التطور  دائم  فهو  الولع. 

المقدمة  والقتراحات  ال�شابقة  تجاربه  من 

ط��وال  تعمل  اأجهزته  اأن  ل��و  كما  تح�ض  ل��ه، 

العام لإنجاح اإقامته خالل ب�شعة اأيام، وتلك 

دورات��ه  في  ملحوظًا  تقدمًا  بها  حقق  مزية 

مت�شاعدة.  بوتيرة  المتتابعة، 

بزواره،  فائقة  عناية  ال�شارقة  ولمعر�ض 

عليه  اإقباًل  ي��زداد  المعر�ض  جمهور  جعلت 

عامًا بعد عام. 

غير اأن عبق الثقافة وعطر الكتاب الذي 

حيزه  متجاوزًا  ال�شارقة  معر�ض  من  يفوح 

على  للقارات،  عابرًا  البيد  طاويًا  ال�شيق، 

فريدًا  يجعله  الف�شائية؛  ال�شارقة  قناة  متن 

واأريج  العبق  كثافة  من  تح�ض  تكاد  متميزًا، 

والعرو�ض  عر�ض،  حفل  في  كاأنك  العطور، 

فيه هو الكتاب. 

لقد طالما راأيت اأمير ال�شارقة ل يكتفي 

واإع��الن  بافتتاحه  اإي��ذان��ًا  ال�شريط  بق�ض 

بكل  ويهتم  يرافقه  هو  بل  فعالياته،  انطالق 

تفا�شيله،  كل  يعرف  فيه؛  وكبيرة  �شغيرة 

على  زي��ارت��ه  يق�شر  ل  اأجنحته  ك��ل  ي���زور 

المحظيين، يق�شي في كل جناح وقتًا ي�شعر 

م  يقوِّ للثقافة،  ك�شانع  باأهميته  العار�ض 

قديمه،  عن  يحدثه  بجديده،  ي�شيد  اإنتاجه، 

عن  يعرف  مما  اأكثر  عنه  يعرف  لكاأنه  حتى 

نف�شه.. 

معر�ض  تغطي  ال�شارقة  ف�شائية  وراأي��ت 

حدود  ول  قيود  فال  مختلف؛  ب�شكل  الكتاب 

اأمام الكتاب والعار�ض؛ لكلٍّ فر�شته ون�شيبه 

المطروحة  الأ�شئلة  حتى  تعقيدات،  دون  من 

في المقابالت مع العار�شين والزوار تجدها 

اأ�شئلة  من  والمعهود  الماألوف  تجاوزت  قد 

ال��ق��وال��ب ال��ج��اه��زة ال��م��م��ل��ة.. وال��وق��ت كله 

يدور  الأخبار  ن�شرة  حتى  للكتاب،  مخ�ش�ض 

جزء منها حول الكتاب ويطوف به.. 

رئيس اتحاد الناشرين السوريين )السابق( 

في عصر المعرفة والمعلومات الشارقة عاصمة
عالمية للكتاب

محمد عدنان سالم

قناة  عبر  الثقافة  عبق  اأ�شم  كنت  لقد 

تغطيتها  في  تكتف  لم  لكاأنها  حتى  ال�شارقة، 

ف��ي معر�ض  ال��ع��رو���ض  ال��ك��ت��اب  ل��م��ه��رج��ان 

بثت  بل  وال�����ش��ورة،  ال�شوت  ببث  ال�شارقة 

معهما العطور التي كانت تفوح فيه، فتغريك 

الكتاب..  بع�شق 

لنا�شري  العربي  الملتقى  تاأ�ش�ض  اإن  وما 

تلقفته  حتى  2008 م  ع��ام  الأط��ف��ال  كتب 

المقر،  ل��ه  ووف��رت  فاحت�شنته،  ال�شارقة؛ 

لكتاب  واأغدقت  الب�شرية،  بالموارد  واأمدته 

الإب��داع  على  ت�شجع  التي  الجوائز  الطفل 

فيه.

اإل  عالميًا  مبدعًا  ول  مثقفًا  تجد  ول��ن 

اأن�شطتها  في  لالإ�شهام  ال�شارقة  ا�شتقطبته 

الثقافية، ولن تزور معر�شًا عالميًا كمعر�ض 

ح�شور  ولل�شارقة  اإل  للكتاب،  فرانكفورت 

بارز فيه.

وج���ول���ة ق�����ش��ي��رة ت��ق��وم ب��ه��ا ف���ي رب���وع 

ال�����ش��ارق��ة، ت��ج��ع��ل��ك ت��ح�����ض ب��اأن��ك ف��ي بلد 

�شلوك  الثقافية،  مراكزه  متاحفه،  مختلف؛ 

اأن���ك في  ل��ك  ت��وؤك��د  اأزي������اوؤه..  كلها  اأه��ل��ه، 

والكتاب،  والثقافة  للفكر  عالمية  عا�شمة 

جديرة باأن تعلن كذلك… 

عكاظ  ���ش��وق  ق��دي��م��ًا  للعرب  ك��ان  ول��ئ��ن 

فاإن  والخطباء،  ال�شعراء  فيه  يتبارى  الذي 

الذي  اليوم  عالم  عكاظ  هي  بحق  ال�شارقة 

والمعلومات!! المعرفة  يعي�ض ع�شر 

رئيس اتحاد الناشرين التونسيين 

الشارقة عاصمة                        حق مستحق..
عالمية للكتاب

د. محمد صالح المعالج

و  لل�شارقة  متمنين  بالكتاب  اهتمامها 

تحقيق  ال�شقيقة  العربية  الإمارات  لدولة 

المزيد من المكا�شب.
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على  ثقافيًا  �شامخة  ال�����ش��ارق��ة  �شتبقى 

بالجهود  وذل���ك  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��ال��م  م�شتوى 

المتوا�شلة التي يبذلها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

ع�شو  القا�شمي  محمد  بن  �شلطان  الدكتور/ 

روؤية  �شمن  ال�شارقة،  حاكم  الأعلى  المجل�ض 

متكاملة و�شاملة وهذا لي�ض غريبًا على امارة 

ال�شارقة.

عام  العربية  للثقافة  عا�شمة  كانت  فقد 

ال�شالمية  للثقافة  عا�شمة  وكذلك   ،1998
العربية  للثقافة  عا�شمة  واليوم   ،2014 عام 

كتابًا  )افتح  ورائع  جميل  �شعار  تحت   ،2019
تفتح ذهنًا(.

ال��ق��راءة  وح��ب  المعرفة  قيم  غ��ر���ض  اإن 

جليل  عمل  يعتبر  المجتمع،  فئات  جميع  لدى 

على  المتحدة  العربية  الم��ارات  دول��ة  تتبناه 

ما  واإن  والعالمي،  العربي  العالميين  م�شتوى 

على  ثقافية  ان��ج��ازات  م��ن  ال�شارقة  حققته 

مدار 40عامًا تعد مفخرة لجميع دول منطقة 

الخليج العربي.

عالمية  عا�شمة  ال�����ش��ارق��ة  اخ��ت��ي��ار  اأن 

جاء  واإنما  �شدفة،  ياأتي  لم   ،2019 للكتاب 

والذي  الطويل  ال�شارقة  ل�شجل  لختيار  هذا 

في  والعربي  العالمي  الم�شتوى  على  حققته 

والموؤلفين  والمبدعين  الكتاب  دع��م  مجال 

تظاهرات  وتنظيم  والمثقفين،  والنا�شرين 

ال�شارقة  معر�ض  اأ�شبح  حيث  كبرى  ثقافية 

على  العالمية  المعار�ض  اأه��م  م��ن  للكتاب 

المرتبة  احتل  حيث  الكتب  معار�ض  خريطة 

الثالثة عالميًا.

ترجمة  على  ال�شارقة  حكومة  ت�شجيع  ان 

الكتب من العربية اإلى جميع اللغات العالمية، 

يعتبر  العربية  اإل��ى  الكتب  ترجمة  وك��ذل��ك 

على  ذه��ب  م��ن  ب��م��داد  ي�شجل  كبيرًا  ان��ج��از 

�شفحات كتب التاريخ.

خالد  كتاب  ه��ي  الأم���ة  ه��ذه  معجزة  اإن 

المعجزة  ه��ذه  فمن  الع�شور،  مر  على  يتلى 

اطلقت ال�شارقة جميع مبادراتها في الهتمام 

ور�شامة  ونا�شريه  ومبدعيه  وكاتبيه  بالكتاب 

العالمي  اللقب  ه��ذا  فا�شتحقت  ومترجميه 

)ال�شارقة عا�شمة عالمية للكتاب 2019(.

ال�شارقة  عن  نتحدث  عندما  نحن 

ون�شاطاتها المتاألقة نتحدث عن رمز الثقافة 

الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وعمالقها 

المجل�ض  ع�شو  القا�شمي  محمد  بن  �شلطان 

الم�شتحيل  عمل  الذي  ال�شارقة  حاكم  الأعلى 

من اجل اي�شال ال�شارقة للم�شتوى الذي يليق 

بها.

الذي  وال�شاق   الكبير  الجهد  نن�شى  ول 

عا�شمة  لل�شارقة  العليا  اللجنة  رئي�شة  تبذله 

�شلطان  ب��ن��ت  ب���دور  ال�شيخة  �شمو  للكتاب 

في  ون�شيط  بارز  دور  لها  كان  التي  القا�شمي 

وعربيًا  وخليجيًا  امارتيًا  الثقافية  ال�شاحة 

وعالميًا.

نحن في المملكة العربية ال�شعودية نهنى 

ونهنى  ال��م��ت��ح��دة،  العربية  الم����ارات  دول���ة 

هذا  على  المنا�شبة  بهذه  ال�شارقة  حكومة 

الختيار الذي ت�شتحقه دولة المارات العربية 

المتحدة ال�شقيقة.

رئيس جمعية الناشرين السعوديين )السابق( 

الشارقة تتألق في سماء الثقافة

أحمد بن فهد الحمدان

ملف العدد: الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019

سلطان الثقافة: 
تاريخ حافل للشارقة

ومنجزات عالمية

ناصر عاصي

المتحدة  العربية  الإم��ارات  د�ل��ة  ال�سارقة �سمن  اإم��ارة  تميزت 

باهتمامها بال�ساأن الثقافي بكل نواحيه، �بخا�سة الكتاب، �لهذا ل 

العالمية  الكتاب  لعوا�سم  الد�لية  اللجنة  اأن تختار  اأحد  ي�ستغرب 

في منظمة الأمم المتحدة للتربية �العلوم �الثقافة )اليون�سكو( 

ال�سارقة عا�سمة عالمية للكتاب للعام 2019، تقديًرا لد�رها البارز 

كخيار  المعرفة  �اإر���س��اء  ال��ق��راءة،  ثقافة  �تعزيز  الكتاب  دع��م  ف��ي 

اأ�ل مدينة  في حوار الح�سارات الإن�سانية، فتكون ال�سارقة بذلك 

�منطقة  العربي  الوطن  في  �الثالثة  اللقب،  ه��ذا  تنال  خليجية 

ال�سرق الأ��سط �التا�سعة ع�سر على م�ستوى العالم.

ملف العدد: الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019
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بدايات معر�س ال�سارقة

بحكمته  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ط��اع 

و�شع  المتنوعة  وثقافته  ومعارفه  وحكمه 

لتطوير  ال��م��دى،  طويلة  ا�شتراتيجيات 

في  له  مثيل  ل  اإن��ج��اًزا  فحقق  اأوًل،  بلده 

ال�شارقة  يعرف  وال��ذي  العربي.  عالمنا 

ويعي  يعلم  حاليًّا  ويعرفها  بداياتها،  منذ 

اأحرزهما  اللذين  والتقدم  التطور  مدى 

�شموه، من خالل اأدائه الح�شاري الجدي 

والدقيق الذي اأو�شل ال�شارقة اإلى ما هي 

عليه الآن. 

الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإن 

في  ال�����ش��ارق��ة،  جعل  القا�شمي  �شلطان 

التي  الثقافية  بثروتها  تناف�ض  ع��ه��ده، 

التي  نف�شها  النفطية  ال��ث��روة  لها  بناها 

تملكها، فتبني من خالل هاتين الثروتين 

لتكون  اأّه��ل��ه��ا  ال��ذي  المتين  اقت�شادها 

دولة  في  ب��ارًزا  وعن�شًرا  بقوة،  حا�شرة 

وموطًنا  ال��م��ت��ح��دة،  العربية  الإم�����ارات 

لمواطنيه  واآمًنا  وهادًئا  ومنظًما  جمياًل 

و�شيوفه... ومع ذلك يبقى �شاحب ال�شمو 

ويعتبر  جمهوره،  مخاطبة  في  متوا�شًعا 

نف�شه الم�شوؤول الأول عن اأي خطاأ يح�شل 

في الإمارة، رافًعا دائًما �شعار »حا�سبوني 

قبل اأن يحا�سبني رب العالمين«.

عهدة  ف��ي  ال�����ش��ارق��ة  تبقى  و���ش��وف 

ع��م��ره(  اهلل  )اأط����ال  ال�شمو  ���ش��اح��ب 

المنطقة  ف��ي  مهمة  ثقافية  عا�شمة 

والنا�شرين،  للن�شر  وعا�شمة  العربية، 

اختيرت  وقد  مميًزا،  اإعالمًيا  ومركًزا 

للعام  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل�����ش��ح��اف��ة  ع��ا���ش��م��ة 

منها  ع����دة،  ل��م��ع��اي��ي��ر  ب��ن��اء   ،2016
تطورها الإعالمي وبناء مدينة ال�شارقة 

ال�شارقة  مواطنو  رّحب  وقد  الإعالمية، 

بتلك المنا�شبة تحت �شعار:

الإعالم  مهنتي...  اأ�سا�س  »ثقافتي 

ثقافة المجتمع«.

والعلمية  الثقافية  الظاهرة  ترتبط 

ال�شارقة،  تعّم  التي  ال�شاملة  النه�شوية 

وتبدو اأنوارها في عدد من المدن العربية 

ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب�شخ�ض  والأج��ن��ب��ي��ة، 

ع�شو  القا�شمي  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 

ف�شمّوه  ال�شارقة،  حاكم  الأعلى  المجل�ض 

�شانع الدور الكبير والرائد في التخطيط 

ال�شارقة  لإم���ارة  البهي  الح�شور  ل��ه��ذا 

هذه  قائد  وهو  العالم،  اأمام  يتالألأ  الذي 

اأربعة  من  اأكثر  خالل  الطويلة  الم�شيرة 

تهمل  ل  التي  الم�شيرة  الزمن،  عقود من 

الأ�شول والتراث والتاريخ الح�شاري، وفي 

الوقت نف�شه تنفتح على الع�شر الحديث 

وتحدياته وتطور الأ�شاليب المعرفية فيه، 

وتواكب التحولت المذهلة التي تجري في 

العالم، وبذلك تتمازج روح الأ�شالة وروح 

المعا�شرة مًعا.

في  ال�شمو  �شاحب  فّكر  البداية  ومنذ 

تحليل  في  الثاقبة  وروؤاه  ثقافته  يحّول  اأن 

يتفاعل  زال  ما  ثقافي،  فعل  اإلى  التاريخ 

ويتطور يوًما بعد يوم.

والم�شاريع  ال��م��ب��ادرات  تتوقف  ول��م 

ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا، وم���ا اإع���الن 
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للدور  تتويًجا  اإل  »اليوني�شكو«  قبل  م��ن 

ونتيجة  ال�����ش��م��و،  ���ش��اح��ب  ل��ع��ب��ه  ال����ذي 

لها  واختار  قادها،  التي  الناعمة  للثورة 

من  ال��غ��رائ��ز،  ل  العقول  م��ع  تتفاعل  اأن 

خالل  ومن  الثقافة،  ون�شر  الكتاب  خالل 

ال�شتغال على تنمية الوعي عبر الإعالم، 

واإطالق المزيد من الم�شاريع والمبادرات 

والمدرو�شة  الطليعية  والتربوية  الثقافية 

باإتقان.

لوحة للفنان اأحمد قا�شم 

مدينة ال�شارقة

ال�سارقة عا�سمة الكتاب

الدور  الحديث عنه هو  اأهم ما يمكن 

ال�شمو  �شاحب  به  ي�شطلع  الذي  الثقافي 

ال�شيخ �شلطان القا�شمي هو تحويل اإمارة 

للكتاب،  عالمية  عا�شمة  اإل��ى  ال�شارقة 

ال�شارقة  اليون�شكو  اإع��الن  لي�ض  وبالتالي 
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ال��ب��دء في  م��ن  ال�����ش��ارق��ة  لتمكين  ب��داي��ة 

اإنما  اأو ت�شجيعها على ذلك،  هذه المهمة 

اعتراف بالدور الذي تقوم به في مجالي 

اأفقهما،  ف��ي  ي��دور  وم��ا  والن�شر  الكتاب 

وتتويج لالإنجازات التي قامت بها الإمارة 

حتى الآن.

بمكتبة  اأ�شبه  كلها  ال�شارقة  اأ�شبحت 

ونا�شروه،  العالم  ق��راء  يرتادها  هائلة 

التنمية  حركة  في  الأ�شا�ض  هي  فالكتب 

��ل ال��م��واط��ن اإل��ى  ال��ب�����ش��ري��ة ال��ت��ي ُت��و���شِ

اأن  على  المعا�شر.  الح�شاري  الم�شتوى 

الكتاب هو ال�شالح الح�شاري الذي ت�شلح 

قارًئا  كونه  من  ب��دًءا  ال�شمو،  �شاحب  به 

اأي  مبّرًزا،  موؤلًفا  كونه  اإلى  و�شوًل  نهًما، 

اأن القائد هو نف�شه المهموم بالكتاب.

الكتاب  معر�ض  تاأ�شي�ض  كان  هنا  من 

واإيالوؤه اأهمية واهتماًما، ورفع �شاأنه �شنة 

بعد �شنة، حتى �شار في م�شاف المعار�ض 

الأول  الخم�شة  المعار�ض  وبين  الكبرى، 

الم�شاركة  نوعية  حيث  من  العالم،  في 

وا�شتقبال عدد  الأن�شطة  وحجمها وحجم 

كبير من ال�شيوف المميزين.

في ف�ساء المعر�س  

لم يكتف �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شلطان 

وو�شع  والآراء  الأفكار  بتقديم  القا�شمي 

بادر  اإنما  الثقافية،  والم�شاريع  الخطط 

اإلى تنفيذها، فهو يتابع �شوؤون المعر�ض، 

فريق  متابًعا  نجاحه،  اآلية  على  م�شرًفا 

العمل، منًعا لحدوث اأي هفوة في التنفيذ 

والتجهيز، ومواكًبا اختيار �شعار المعر�ض، 

المكرمة،  الثقافية  ال�شخ�شية  واختيار 

محاوًرا  الم�شاحب،  الثقافي  والبرنامج 

الم�شوؤولين المكلفين ومتفاعاًل مع اللجان 

للحدث،  يخطط  اإًذا،  هو،  المتخ�ش�شة. 

ويتابع الخطوات الأولى للتح�شير له قبل 

بلوغه، ويكون حا�شًرا اأثناء تنفيذه.

الدولي  ال�شارقة  معر�ض  �شكل  هكذا 

ال�شارقة  دعم  على  ودلياًل  رم��ًزا  للكتاب 

ل��ل��ك��ت��اب، و���ش��ك��ل ع���الم���ة ف���ارق���ة بين 

ن�شخته  منذ  لقي  وقد  العربية،  المعار�ض 

الأولى كل الدعم والهتمام من »�شلطان 

الثقافة«.

هيئة ال�سارقة للكتاب 

عن  ي��وًم��ا  ال�شمو  �شاحب  يتاأخر  ل��م 

الم�شاهمة باأي ن�شاط ثقافي اأو حواري حول 

الم�شتويين  على  هام�شه،  على  اأو  الكتاب 

ال��ع��رب��ي وال���دول���ي، ف��ك��ان��ت ال��م��وؤت��م��رات 

المهنية الخا�شة بالكتاب وال�شاأن الثقافي 

عموًما، من اأهم الأمور التي ي�شاهم فيها 

الهادفة  الموا�شيع  ويرعاها، مرّكًزا على 

والهامة، ومحفًزا المعنيين على اإقامتها، 

وداعًما تنفيذها بم�شتوى لئق وبم�شاهمة 

اأهم ال�شخ�شيات الفكرية والأدبية.

وكي تكون النتيجة اأف�شل راأى �شاحب 

الخا�شة  الأن�شطة  ُيماأ�ش�ض  اأن  ال�شمو 

�شمات  القائد الروؤيوي  وحار�س القيم

اإن عن�شر الثقافة يف �شخ�شية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 

القا�شمي راجحة يف اختيار املواقف املوؤ�ِش�شة على معرفة التاريخ، والقادرة على 

التحليل، وروح  النظر، والقدرة على  امل�شتقبل، واملعتمدة على �شعة  ا�شت�شراف 

املبادرة، والبتكار، وال�شجاعة يف الأداء.

معر�س ال�شارقة للكتاب
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وبالتالي  بالمعر�ض،  تعنى  والتي  بالكتاب 

الإم���ارة،  خ��ارج  المعار�ض  باإقامة  تعنى 

والتي  للكتاب،  ال�����ش��ارق��ة  هيئة  ف��اأط��ل��ق 

العربية،  ال��م��ع��ار���ض  ك��اف��ة  ف��ي  ت�����ش��ارك 

وتدعم الكثير من الأن�شطة وور�ض العمل، 

اإ�شافة اإلى الندوات المهنية، والعمل من 

المخت�شة  المهن  تطوير  على  خاللها 

التي  ال��م��ح��اور  اأه���م  واخ��ت��ي��ار  بالكتاب، 

يحتاج اإليها النا�شر العربي لتنمية قدراته 

وتاأمين ا�شتمراريته.

العالمي  الم�شتوى  الهيئة  ه��ذه  بلغت 

ف��ي اأدائ���ه���ا، وب��ات��ت ت�����ش��ارك ف��ي غالبية 

معار�ض  ���ش��ارت  ب��ل  ال��دول��ي��ة،  المعار�ض 

النا�شرين  لكل  مق�شًدا  للكتاب  ال�شارقة 

في العالم الذين يبدون رغبة في التعرف 

الثقافية  والأدوار  الهيئة،  اإن��ج��ازات  على 

حركة  م�شاألة  في  �شيما  ل  بها،  تقوم  التي 

ال�شرق والغرب، وما  الن�شر المتبادلة بين 

ال��ذي  ال��ك��ت��اب  �شناعة  م��ن  ب��ذل��ك  يتعلق 

ال�شغيرة،  الإم��ارة  هذه  في  العالمية  بلغ 

بارتقائه واأ�شلوب اإنتاجه وجودته.

عا�سمة الن�سر

�شلطان  ال�شيخ  �شمو  دعم  يتوقف  لم 

الت��ح��ادات  ع��ن��د  القا�شمي  محمد  ب��ن 

في  �شاهم  اإنما  وغيرها،  الن�شر  ونقابات 

�شراء الكتب وتوا�شل مع المكتبات العامة 

ومراكز  وال�شغيرة،  الكبيرة  والخا�شة، 

الالجئين، ل �شيما المتواجدة في البالد 

الكتب،  ه��ذه  اإل���ى  تحتاج  ال��ت��ي  العربية 

ترميم  م��ن  ال��ق��راءة  تعنيه  لما  وتفتقر 

للح�ض  وتنمية  للوعي،  ودع��م  للنفو�ض، 

ر�شالة  واإي�شال  القارئ،  لدى  الإن�شاني 

الكتب.  م�شامين  خ��الل  م��ن  اأخ��الق��ي��ة 

والأطفال الالجئون هم في اأم�ض الحاجة 

اإلى مثل هذا العطاء الخّير، فاأن�شاأ جمعية 

تاأ�ش�شت  ال��ت��ي  الإم��ارات��ي��ي��ن  النا�شرين 

برعاية  ال�شارقة،  اإم��ارة  في   2008 ع��ام 

الموؤ�ش�شات  لت�شم كافة  �شموه واهتمامه، 

المهنية المخت�شة بن�شر الكتاب في دولة 

الإمارات العربية المتحدة، وقد تراأ�شتها 

�شمو ال�شيخة بدور بنت �شلطان القا�شمي 

عالم  ف��ي  الإن��ج��ازات  اأه��م  حققت  التي 

الكتاب، على ال�شعيدين العربي والدولي، 

فّعال في كافة  الجمعية وجود  لهذه  وكان 

العربية  والمعار�ض  الثقافية  المنتديات 

والدولية.

تاأ�ش�ض،   )2008( ذات���ه  ال��ع��ام  وف��ي 

الأطفال،  كتب  لنا�شري  العربي  الملتقى 

وقد و�شع »اتحاد النا�شرين العرب« نظامه 

النا�شرين  من  الملتقى  وتكّون  واأهدافه، 

الملّمين بعالم الطفل وكتبه، وعلى اأ�شا�ض 

م�شاركة جميع الدور العربية، وتوليه مهمة 

الإ�شراف على ن�شر اأعمال بم�شتوى لئق، 

عام  وفي  جيد.  ب��اأداء  ن�شاطه  يتابع  وهو 

الأميري  المر�شوم  �شموه  اأ���ش��در   2016
تنظيم  اأعاد  بموجبه   50 الذي حمل رقم 

ال�شارقة  لهيئة  وتبعيته  الملتقى  ���ش��وؤون 

للكتاب.

تتمثل  مهمة  م��ب��ادرة  ذك��ر  من  بد  ول 

اإم��ارة  ف��ي  للن�شر  ح��رة  منطقة  باإن�شاء 

الأول��ى  الحرة  المنطقة  لتكون  ال�شارقة، 

عالمًيا، المتخ�ش�شة في �شناعة الن�شر.

اأفكاره وروؤاه: الثقافة بال حدود

يويل �شاحب ال�شمو اأهمية كبرية بالثقافة كعن�شر م�شاعد يف فهم احل�شارات 

وعلوم  فل�شفات  يدور حولنا من  وما  العامل  اإىل وعي  بالإ�شافة  بنائها،  وكيفية 

واآداب وفنون. وهو كثرًيا ما عّب عن �شغفه يف الثقافة، وارتباطه بكل ما ينمي 

العقل ويخدم الإن�شانية، واأكد عزم ال�شارقة على ال�شتمرار يف التو�شع الثقايف 

العربي وال�شتمرار يف احِلراك الثقايف الكبري الذي يقدمه بال حدود، من خالل 

دعم الكثري من املبادرات.

مبنى هيئة ال�شارقة للكتاب

عا�سق الم�سرح

ال�شمو  �شاحب  يلعبه  الذي  الدور  نفهم 

الجميع  ي�شاهد  عندما  الم�شرح  مجال  في 

الم�شرحيين  يلتقي  وهو  العارمة،  �شعادته 

اأيام  في الملتقيات الم�شرحية، ل �شيما في 

ال�شارقة الم�شرحية، اأو زيارات الم�شرحيين 

ل�شموه، محليين كانوا اأم عرًبا اأم عالميين، 

الم�شرح  مهرجانات  ب�شخاء  يدعم  وعندما 

والت��ح��ادات  الجمعيات  وي�شاعد  العربية، 

عن  ف�شاًل  الم�شرحية،  وال��ور���ض  وال��ف��رق 

تاأ�شي�شه ل�شندوق تكافل م�شرحيي الإمارات 

اإن�شاءه  نن�شى  ول  �شخ�شي،  بتمويل  ودعمه 

العربية،  الم�شرحية  للن�شو�ض  مكتبة 

اإدارة  ووج��ود  الم�شرحي،  التاأليف  وجوائز 

خا�شة بالم�شرح في دائرة الثقافة والإعالم 

بال�شارقة، وت�شكيل الهيئة العربية للم�شرح.

خطوات  من  يجري  مما  قريًبا  وليكون 

اإلى  ويطمئن  العربي،  الم�شرح  تطوير  في 

ال�شارقة  ت��ك��ون  اأن  ق���رر  ف��ي��ه،  ي��ج��ري  م��ا 

العربي،  الم�شرح  مهرجان  لملتقيات  مقًرا 

الفرق  من  المختلفة  للطالئع  ت�شمح  حيث 

الم�شرحية باللتقاء والتعارف على اأر�شها، 

وتعّبر  ال��ف��ن��ون،  اأن����واع  ك��ل  فيها  فتتحاور 

الحقيقة فيها عن نف�شها.

وح����ث ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال��م�����ش��وؤول��ي��ن 

مجل�ض  دول  ف��ي  الثقافية  وال��م��وؤ���ش�����ش��ات 

التعاون الخليجي، على الهتمام بالم�شارح 

بها،  والرتقاء  ودعمها  الم�شرحية  والفرق 

واإقامة المعاهد الم�شرحية.

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأع��ل��ن  وم��وؤخ��ًرا 

الدكتور �شلطان القا�شمي عن مبادرته التي 

كل  في  للم�شرح  مهرجان  اإق��ام��ة  ت�شمنت 

اإدارة الهيئة  دولة من الدول العربية، تحت 

العربية للم�شرح.

اأن�سطة دائمة �متجددة

ثقافية  اإن���ج���ازات  م��ن  ن���راه  م��ا  ك��ل  اإن 

ثمرات  ه��ي  ال�شارقة  ف��ي  ومتميزة  مهمة 

عمل �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 

في  و�شاهم  وخ��ط��ط  فكر  فهو  القا�شمي، 

الموؤ�ش�شات  تلك  ت�شاعده في ذلك  التنفيذ، 

ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ي ل ت��ق��ل ف���ي ع���دده���ا عن 

وهي  الإم���ارة،  في  الخدماتية  الموؤ�ش�شات 

تقوم بجهود كبيرة لن�شر العلم والمعرفة.

ال�شمو  ���ش��اح��ب  م���ب���ادرات  وت�����ش��ت��م��ر 

يوم  بعد  يوًما  وت�شبح  وتتو�شع،  الثقافية، 

الموؤ�ش�شات  اإن�شاء  خالل  من  �شموًل،  اأكثر 

تخطت  فقد  للثقافة،  وال��راع��ي��ة  الداعمة 

ذلك  تجلى  وقد  المحلي،  الإط��ار  مبادراته 

اإن�شاء  منها  ال��م��ب��ادرات،  م��ن  العديد  ف��ي 

جائزة ال�شارقة للثقافة العربية ُبَعْيد اختيار 

ال�شيخة بدور بنت �شلطان القا�شمي

رجل املبادرات

من �شمات القيادة املهمة عند ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 

م�شلحة  اأجل  من  العمل  على  ومقدام  مبادر  اأنه  القا�شمي 

على  فا�شت  فمبادراته  ذلك،  من  اأكرث  بل  ل  ودولته،  اإمارته 

اأو  العربي،  العامل  وفائدتها  بخريها  لت�شيب  املحلية  احلدود 

فهو  له،  حدود  ل  عنده  فالعطاء  العامل.  من  �شعوٌب  بها  َت�شَعد 

ينفتح على الإن�شان اأينما كان. واإذا كانت الثقافة عماًل اإن�شانًيا 

تقل  ل  الدكتور  ال�شيخ  بها  قام  اأخرى  مبادرات  فاإن  بامتياز، 

عنها اإن�شانية، ميكن اأن نعددها لنكون على بينة من اأن ال�شاأن 

الثقايف يف مبادراته لي�ض اإل جزًءا من حركته العامة، وديناميته 

فاهلل  النا�ض،  اإ�شعاد  اأجل  من  ي�شتطيع  ما  كل  وبذله  املعروفة، 

الكرمية لالآية  تبًعا،  ي�شاء  من  يعطي  وهو  خرياته،  من   اأعطاه 
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العربية،  للثقافة  اقليمية  عا�شمة  ال�شارقة 

والعلوم  للتربية  الدولية  المنظمة  قبل  من 

كما   ،1998 العام  في  »اليون�شكو«  والثقافة 

اأمر بتاأ�شي�ض اأيام ال�شارقة الثقافية المتنقلة 

لإيمان  العالم،  في  كثيرة  مدًنا  تجوب  التي 

تمتين  في  الثقافة  وج��دوى  باأهمية  �شموه 

الدول  بين  والإن�شانية  الثقافية  العالقات 

الم�شافات،  وتقريب  العالم،  ودول  العربية 

اأجل  وم��ن  العالم.  في  بثقافتنا  والتعريف 

تلفزيون  ودعم  اأن�شاأ  الفعال  التوا�شل  هذا 

واإذاعة ال�شارقة.

ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اإن  ال���ق���ول  وي��م��ك��ن 

اأبرز  من  القا�شمي  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 

وهو  العالم،  في  والعلم  للثقافة  الداعمين 

ا في  رغم ال�شعوبات التي تواجهه، خ�شو�شً

العالم العربي، يبقى في طليعة ال�شامدين 

اأمام التحديات التي تهدد ثقافتنا العربية، 

واأمام تيارات العولمة المتنامية والتي تهدد 

اإنجاز  وما  العربية،  ولغتنا  وتراثنا  ثقافتنا 

اتحاد  العربية من قبل  للغة  تاريخي  معجم 

من  واح���ًدا  اإل  العربية،  اللغوية  المجامع 

تحدياته.

ول بد من اللتفات اإلى اهتمام �شاحب 

والتم�شك  بالتراث،  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو 

توجيهاته  اأعطى  فقد  ال�شعبي،  بالفولكلور 

ب�شيانة الأ�شواق ال�شعبية في ال�شارقة التي 

الما�شي  ف��ي  الكبيرة  مكانتها  لها  ك��ان��ت 

القريب والبعيد، مثل: �شوق العر�شة وال�شوق 

الم�شقوف و�شوق ال�شويهين و�شوق ال�شاغة 

و�شوق �شقر. واأمر بترميم وتجديد الم�شاجد 

التراثية، واأمر باإن�شاء اإدارة التراث كاإحدى 

موؤ�ش�شات دائرة الثقافة والإعالم، لعتباره 

البنى  اأه��م  من  التراث  و�شيانة  حماية  اأن 

الأ�شا�شية لنه�شة وتقدم ال�شعوب، كما اأمر 

بترميم المباني التراثية وتاأ�شي�ض المتاحف 

واإ���ش��دار الأب��ح��اث وال��درا���ش��ات التي تهتم 

بعنا�شر التراث ال�شعبي الإماراتي.

ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  اعتمد 

نوعين  على  الثقافية  للنه�شة  دع��م��ه  ف��ي 

اأجل  ومن  والمعنوي،  المادي  التحفيز،  من 

العربية  للثقافة  اأعطوا  بالذين  اهتم  ذلك 

والإن�شانية، فقدم المكافاآت واأطلق الجوائز 

الثقافية، وا�شتقطب بذلك مفكرين وفنانين 

اأ�ش�ض  كما  مختلفة،  م�شارب  من  ومثقفين 

والمعاهد  والهيئات  الموؤ�ش�شات  من  العديد 

الثقافية والتربوية والبحثية العلمية.

دعم  في  ال�شارقة  دور  العالم  ثّمَن  لقد 

منحها  خ��الل  من  الن�شر،  وحركة  الكتاب 

�شرف اأن تكون عا�شمة عالمية للكتاب، فقد 

احتفلت ال�شارقة والعالم بتميز هذه المدينة 

الثقافة  ع��ا���ش��م��ة   2014 ع���ام  وت��ت��وي��ج��ه��ا 

المدينة  اأ���ش��دل��ت  بعدما  ث��م  الإ���ش��الم��ي��ة، 

الإ�شالمية،  احتفالتها  ال�شتار عن  الجميلة 

عا�شمة  بكونها  الحتفال  لبداية  ابت�شمت 

ال�شياحة العربية، بقرار من وزراء ال�شياحة 

ال���ع���رب، ول غ��راب��ة ف��ي ذل���ك، ف���الإم���ارة 

المميزة  الثقافية  تجربتها  بف�شل  تحتوي، 

ملف العدد: الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019ملف العدد: الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019

الدكتور �شلطان القا�شمي ي�شهد افتتاح فعاليات ايام ال�شارقة امل�شرحية

ال�شارقة عا�شمة ثقافية دائمة

ا  خ�شو�شً ال�شياحي،  الجذب  مقومات  على 

ونه�شة  وم�شارح  متاحف  من  تت�شمنه  ما 

عمرانية ووجهات �شياحية متطورة.

�شاحب  اأن  يتاأكد  اأن  من  للمتابع  بد  ل 

محمد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 

اأوًل،  ال�شارقة،  تحويل  في  نجح  القا�شمي 

العربية  الإم���ارات  لدولة  ثقافي  مركز  اإل��ى 

المتحدة، وثانًيا، اإلى مركز للثقافة العربية، 

وثالًثا، ومع ا�شتمرار المبادرات، �شوف تبرز 

على  متميًزا  مركًزا  القريب  الم�شتقبل  في 

بف�شل  ذلك  كل  العالمية،  الثقافة  م�شتوى 

وجود قائد ا�شتثنائي في تاريخ اأمتنا يعرف 

العالم  يجعل  وكيف  ال�شعاب،  يذلل  كيف 

تلك  ال�شوء  بقعة  اإلى  باحترام  وجهه  يدير 

على خارطة عالمنا العربي.

موؤلفاته:  من�شة اإبداع

انطالًقا من راأي �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 

واحلر�ض  ب�شحذ جهودهم،  املثقفني  قيام  القا�شمي يف �شرورة 

املجتمع،  �شون  على  قادرة  وفكرية  معرفية  قيمة  تقدمي  على 

يف  لت�شب  موؤلفاته  اأتت  واأبنائه...  مرتكزاته  على  واحلفاظ 

هذه املهمة التنموية الثقافية التي اأرادها لبلده، ولكل من يريد 

التزود باملعرفة ال�شحيحة عنه وعن تاريخ اإمارته ومنطقته، وما 

اإل لريي الآخر  اأجنبية  اإىل لغات  اأرادها ملوؤلفاته  التي  الرتجمة 

الأجنبي احلقيقة التي ي�شبو اإليها عن الإمارات العربية ومنطقة 

اخلليج العربي واملجتمع العربي عموًما. 

اأكرث من ذلك، فاإن موؤلفات �شاحب ال�شمو التي بلغت حتى الآن 

ترجماتها(  )غري  بالعربية  كتاًبا   55 الإلكرتوين  موقعه  على 

وراٍع  وم�شوؤول  واأديب  موؤرخ  من  اأكرث  قيمتها،  حيث  من  جعلته، 

الكثري  حّفَزت  اإبداع  من�شة  القّيم  بنتاجه  ف�شكل  و�شعبه،  لبلده 

من املبدعني فيها على الإنتاج، ومن جهة اأخرى جتاوز �شاحب 

ال�شمو نف�شه كموؤلف عادي اإىل موؤلف ي�شتطيع اأن ي�شحن الواقع 

�شناعته،  يف  ي�شاهم  بل  والروؤى،  الأفكار  من  عنه  يحكي  الذي 

فيتحول اإىل ظاهرة يتمنى الآخرون اأن يقتدوا بها. فكيف بالتايل 

ل يكون راعًيا مهًما حلركة التاأليف والإبداع يف الوطن العربي.

تام  بتوثيق  املعريف  املحتوى  ال�شمو  �شاحب  قدم  موؤلفاته،  ويف 

الروايات  اأو  التاريخية  الأحداث  تعر�ض  وا�شحة،  ومنهجية 

الأدبية بواقعية تامة ل�شيقة بحياة النا�ض وبعيدة عن اأي تخييل 

اأ�شطوري.

مقالة ملف العدد مقتب�شة من كتاب )رحلة 

ال�شمو  �شاحب  الثقافة(  �شلطان  عامل  يف 

ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 

تتويج  ملنا�شبة  ل�شموه  تكرميًا  �شدر  الذي 

ال�شارقة عا�شمة عاملية للكتاب 2019
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�سلطان الثقافة

رحلة في عالم

الإمارات العربية املتحدة ـــ اأبوظبي

00971 هاتف: 553363022 

i n f o @m a a l e m . n e t

بريوت ـــ لبنان

ا عادلاً  �أكتب عن �صموه لأنه �صاحب �صخ�صية ثرية، لي�س بو�صفه حاكماً

�لأمة  �إنما كمثقف كبير من مثقفي  �إمارته وح�صب،  �إد�رة  � في  ومتميزاً

متخطياًا  و�لعلم،  و�لمعرفة  �لثقافة  لتعميم  وثروته  �صلطته  ��صتخدم 

حدود �إمارته، بل حاملاً بذور �لثقافة �إلى محيطه �لعربي، ينثرها بكرم 

ا بكل ما يملك، في �صبيل رفعة �لإن�صان  ومحبة وت�صحية وعطاء، د�عماً

�لعربي وتطوره وتح�صره، وهو من �أجل ذلك تكّرم بالكثير من �لمبادر�ت 

�صيما  �لعربي، ل  �لوطن  ثقافية في  �لمكلفة، فبنى موؤ�ص�صات  �لثقافية 

وموؤتمر�ت  جامعات  ودعم  مهرجانات،  و�أقام  و�لم�صرح،  �ل�صعر  بيوت 

و�أن�صطة ثقافية ل تح�صى ول تعد.

ل بد لي �أن �أنّوه باأن كل كلمة ُن�صرت في هذ� �لكتاب كانت من �إح�صا�س 

�لثقافية،  �لجو�نب  كافة  من  ل�صمّوه  حقيقية  ومتابعة  وتاأمل  وجد�نّي 

وقد يكون �لموقع �للكتروني �لخا�س ب�صمّوه قد ذكر تفا�صيل �أ�صعاف 

�أن ع�صقنا للكتاب �لورقي �لذي ل يموت،  �إل  ما ذكرُت في هذ� �لكتاب، 

من  �لعائلة  تتو�رثها  منازلنا  مكتبات  في  وركن  مكان  لها  وثيقة  يبقى 

جيل �إلى جيل.

من �لمقدمة

نا�صر عا�صي

�سلطان الثقافة

رحلة في عالم

نـاصـر عـاصـي

الن�شب التذكاري لل�شارقة عا�شمة الثقافة الإ�شالمية عام 2014
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ال��م��ل��ت��ق��ى  اإدارة  م��ج��ل�����ض  ع���ق���د 

بتاريخ   )6( رق��م  ال��ع��ادي  اجتماعه 

نا�شر  الأ�شتاذ  برئا�شة   2019/4/20
وح�شور  الإدارة  مجل�ض  رئي�ض  عا�شي 

الأمين العام واأع�شاء المجل�ض ومكتب 

من  عددا  ناق�ض  حيث  العامة،  الأمانة 

ال��م��وا���ش��ي��ع واأب���رزه���ا ت��ط��وي��ر ج��ائ��زة 

الملتقى، وتقارير الم�شاركة في معر�ض 

الم�شاركة  وخ��ط��ة  وال��ق��اه��رة  بولونيا 

ال��ق��ادم��ة ف���ي م��ع��ر���ض ف��ران��ك��ف��ورت 

التي  الموا�شيع  م��ن  وغيرها   ،2019
واأع�شائه. الملتقى  تهم 

كرم �شعادة الأ�شتاذ اأحمد بن ركا�ض 

للكتاب  ال�شارقة  هيئة  رئي�ض  العامري 

دورتها  في  الملتقى  بجائزة  الفائزين 

�شمن  اأق��ي��م  كبير  حفل  ف��ي  ال�شاد�شة 

القرائي  ال�����ش��ارق��ة  م��ه��رج��ان  فعاليات 

ح�����ش��ره ع����دد ك��ب��ي��ر م���ن ال��ن��ا���ش��ري��ن 

والمهتمين. والمدعوين 

وف��ي ب��داي��ة ال��ح��ف��ل األ��ق��ى الأ���ش��ت��اذ 

اأكد  كلمة  الملتقى  رئي�ض  عا�شي  نا�شر 

تطوير  على  الملتقى  حر�ض  على  فيها 

المقدم  والكتاب  عموما  الن�شر  �شناعة 

للطفل العربي ب�شكل خا�ض ،، والذي من 

اأجله تم اإطالق جائزة الملتقى ،، ودعا 

بذل  في  لال�شتمرار  الأع�شاء  النا�شرين 

الجهود لتطوير كتب الأطفال واإخراجها 

محببة  يجعلها  مما  ومميز  جميل  ب�شكل 

حب  على  لهم  وم�شجعة  نفو�شهم  اإل��ى 

القراءة.

و ق��دم ���ش��ع��ادة الأ���ش��ت��اذ اأح��م��د بن 

الجائزة  درع  للفائزين  العامري  ركا�ض 

بالجائزة  فاز  حيث  التقدير.  و�شهادات 

ل��ه��ذا ال��ع��ام ك��ال م��ن م��ن�����ش��ورات ينبع 

ال��ك��ت��اب م��ن ال��م��غ��رب ل��ف��ئ��ة ال��ط��ف��ول��ة 

اجتماع لمجلس إدارة الملتقى

العامري يتوج الفائزين
بجائزة الملتقى ألفضل كتاب للطفل لعام 2019

 / اأرى  م���اذا  كتابهم  ع��ن  المتو�شطة 

ر���ش��وم   / ال��ه��ا���ش��م��ي  اأم��ي��ن��ة  د.  ن�����ض 

ال��ج��ائ��زة  ج��ل��ن��ار ح��اج��و ،، وت�����ش��ل��م��ت 

وموؤ�ش�شة   . الها�شمي  اأمينة  الدكتورة 

لفئة  الأردن  من  نا�شرون  ت��اء  ب��اء  األ��ف 

ال��م��ب��ك��رة ع��ن ك��ت��اب��ه��م بهاء  ال��ط��ف��ول��ة 

 / جيكرخور�شيد  ن�ض  الختباء/  ولعبة 

الجائزة  وت�شلم  ر�شائي،  طاهرة  ر�شوم 

ق��ررت  كما  الحطاب.  موؤن�ض  الأ���ش��ت��اذ 

فئة  عن  الجائزة  حجب  التحكيم  عيئة 

كتب  اليافعين لهذه الدورة لعدم ارتقاء 

الأعمال المقدمة للمعايير المعتمدة في 

الجائزة والأهداف المن�شودة.

العامري يتوج الفائزين بجائزة امللتقى لأف�شل كتاب للطفل عام 2019.

جانب من احل�شور.
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مهرجان الشارقة القرائي الدورة الحادية عشر
أنشطة تفاعلية لألطفال في معرض عّمان للكتاب

من النهاية تبدأ الحكاية 
 �شارك الملتقى العربي لنا�شري كتب الأطفال بجناح خا�ض 

والتي  القرائي،  ال�شارقة  لمهرجان  ع�شر  الحادية  الن�شخة  في 

ا�شتمرت فعالياتها في الفترة من 17 - 27/4/2019م.

و�شهد جناح الملتقى ن�شاطات كبيرة ولقاءات متنوعة، هذا 

بجائزة  الفائزة  الكتب  من  الجناح  في  تم عر�شه  ما   بجانب 

ومجلة   2018 لعام  ال�شنوي  الإداري  والتقرير  لعام،  الملتقى 

الملتقى العدد الرابع ع�شر. بالإ�شافة اإلى الن�شرات التعريفية 

بالجائزة والن�شرة التعريفية بالملتقى.

ومن�شطي  والُكّتاب  المهتمين  من  العديد  الجناح  زار  وقد 

و�شيوف  الطفل،  فعاليات  برنامج  ف��ي  الم�شاركين  ال��ور���ض 

اتحاد  رئي�ض  ر�شاد  محمد  الأ�شتاذ  اأب��رزه��م  وم��ن  المعر�ض 

النا�شرين العرب والأ�شتاذ ب�شار �شبارو الأمين العام لالتحاد 

والأ�شتاذة ريتا زيادة مدير جائزة اأدب الطفل في موؤ�ش�شة عبد 

الم�شاركين  الملتقى  اأع�شاء  الجناح  زار  كما  �شومان.  الحميد 

نا�شرا من عدد من  بلغ عددهم )64(  والذين  المهرجان  في 

البالد العربية.

كتب  لنا�شري  العربي  الملتقى  نظم 

ن�شطة   28/9/2019 ب��ت��اري��خ  الأط��ف��ال 

وال��ي��اف��ع��ي��ن �شمن  ل��الأط��ف��ال  ت��ف��اع��ل��ي��ة 

ال��ب��رن��ام��ج ال��ث��ق��اف��ي ل��م��ع��ر���ض ع��ّم��ان 

اأدب الطفل في  للكتاب بالتعاون مع لجنة 

عليها  الأردنيين، اأ�شرف  الكتاب  رابطة 

الأ�شتاذ ه�شام خطاب ع�شو مجل�ض اإدارة 

واإدارة  تقديم  في  �شارك  حيث  الملتقى 

الأن�شطة كل من الكاتب وال�شاعر الأ�شتاذ 

الأ���ش��ت��اذ  وال��ك��ات��ب  محمد ج��م��ال ع��م��رو 

يو�شف البري.

من  الأول  الن�شاط  ف��ك��رة  وانطلقت 

اأو  الأط���ف���ال  ق�ش�ض  م��ن  ع���دد  ت��ق��دي��م 

الملتقى  اأع�شاء  اإ�شدارات  من  اليافعين 

الموهوبين  المتميزين  الطالب  من  لعدد 

الق�شة  ليكملوا  والكتابة،  ال��ق��راءة  ف��ي 

نهاية  اإل��ى  و�شول  واأف��ك��اره��م  باأ�شلوبهم 

ج���دي���دة م���ن اخ��ت��ي��اره��م وخ��ي��ال��ه��م مع 

الق�شة  �شخ�شيات  بنف�ض  الح��ت��ف��اظ 

اأث����ار الأ���ش��ت��اذ جمال  الأ���ش��ل��ي��ة، ح��ي��ث 

ع��م��رو ح��م��ا���ض ال��م�����ش��ارك��ي��ن م��ن خ��الل 

الأ�شئلة  المتعلقة بفن الق�شة،  ومكوناتها 

محيط  من  الأف��ك��ار  من  مجموعة  وط��رح 

الق�شة،  في  للتقاطها  وتوظيفها  الطفل 

حيث  م��ن  الق�شة  لكتابة  ي��ل��زم  وم����اذا 

ال���ف���ك���رة، وال����زم����ان، وال�����ش��خ�����ش��ي��ات، 

وال��م��ك��ان، والأح������داث، وغ��ي��ر ذل���ك من 

عنا�شر الق�شة.

وتكريم  النتائج  اأف�شل  تقييم  و�شيتم 

المبدعين الم�شاركين، وطباعة الق�ش�ض 

ال��م��ت��م��ي��زة ال��م��ك��ت��وب��ة ب���اأق���الم الأط��ف��ال 

واليافعين الم�شاركين.

الملتقى  نظم   29/9/2019 وبتاريخ 

تحت �شعار )لنحلق معا( وبهدف ت�شجيع 

حب القراءة والمعرفة في نفو�ض الأطفال 

ق�ش�شي  ل�����ش��رد  معاي�شتهم  خ���الل  م��ن 

�شحى  الأ���ش��ت��اذة  قدمته  ممتع  تفاعلي 

رابطة  الخ�شاونة )كاتبة وحكواتية ع�شو 

حوار  باإثارة  الأردنيين(، وذلك  الكتاب 

ناقد مع الأطفال ح�شب مجريات الق�ش�ض 

وربطها بالواقع والحياة اليومية.

وفي ختام الأن�شطة تم تكريم الأطفال 

ال��م��وه��وب��ي��ن ب�����ش��ه��ادات ت��ق��دي��ر وت��وزي��ع 

ق�ش�ض متنوعة على الأطفال الح�شور.

ه�شام خطاب.

رئي�س امللتقى ي�شارك الأطفال ن�شاطهم التفاعلي.

جانب من الأطفال امل�شاركني يف الن�شاط التفاعلي.

حممد جمال عمرو.يو�شف الربي.
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مشاركة الملتقى العربي لناشري كتب األطفال
في معرض إسطنبول  الدولي   للكتاب العربي

�شارك الملتقى العربي لنا�شري كتب الأطفال في الدرة الخام�شة 

في  جناح  ، حيث عر�ض  العربي  للكتاب  الدولي  اإ�شطنبول  لمعر�ض 

الملتقى مجموعة  من اإ�شدارات النا�شرين الأع�شاء، ومجلة  الملتقى 

ودليل النا�شرين  وا�شتمارات النت�شاب وغيرها من الن�شرات التعريفية 

. كان مو�شوع التعرف على اأهداف الملتقى واأن�شطته وفعالياته محور 

دور  واأ�شحاب  ور�شامين  كتاب  من  الجناح  زوار  من  العديد  اهتمام 

ن�شر. حيث تم التوا�شل مع المهنيين والمهتمين باللغة العربية وكتاب 

العربية  باللغة  تعنى  للجناح من مدار�ض  الطفل، وتمت عدة زيارات 

وكتاب ور�شامين  ونا�شرين مهتمين بالن�شمام لع�شوية الملتقى حيث 

تم تزويدهم بن�شخ اإلكترونية من قائمة الأع�شاء وطلبات ال�شتراك.

ك�شارة  زي��اد  الأ�شتاذ  المعر�ض  اإل��ى  الملتقى  ممثل  �شارك  كما 

رئي�ض لجنة المعار�ض بلقاء اإذاعي مع اإذاعة )م�شك ف م( الراعي 

الإعالمي للمعر�ض وتم من خالله التعريف بالملتقى ور�شالته وروؤيته 

والمعار�ض  العربي  للكتاب  ا�شطنبول  بمعر�ض  م�شاركاته  وتاريخ 

الدولية.

الجناح  في  المعرو�شة  الكتب  تقديم  تم  المعر�ض  ختام  وف��ي 

كاإهداء لموؤ�ش�شة تعليمية خيرية تهتم بخدمة تجمعات الالجئين في 

المنطقة الحدودية من الملتقى دعما لجهودهم.

وكتابه،  الطفل  م�شلحة  فيه  لما  والتربوية 

الملتقى  اإدارة  مجل�ض  رئ��ي�����ض  ق���دم  وق���د 

الأ�شتاذ نا�شر عا�شي والأمين العام للملتقى 

ل�شموه  ال�شكر  مغاور  حمد  عائ�شة  الأ�شتاذة 

ال�شوؤون  مثمنين دعم �شموه للموؤتمر ولكافة 

الثقافية في العالم العربي وحر�شه الوا�شح 

على تفعيل الجهات المعنية بالكتاب وخا�شة 

الملتقى العربي لنا�شري كتب الأطفال. 

الفنية  اللوحات  على  �شموه  اطلع  كما 

الدولي  ال�شارقة  لمعر�ض  تجهيزها  تم  التي 

اأطلقها  معبره  اأق���وال  تحمل  وه��ي  للكتاب 

الثقافية  المنا�شبات  م��ن  ع��دد  ف��ي  �شموه 

والجتماعية . 

جاء ذلك في اإطارة الم�شاركة المتميزة 

الط��ف��ال  كتب  لنا�شري  ال��ع��رب��ي  للملتقى 

من  للكتاب  الدولي  فرنكفورت  معر�ض  في 

لأع�شاء  فاعل  وح�شور  مميز  جناح  خ��الل 

الملتقى الذين عقدوا اجتماعاتهم وتوا�شلوا 

حيث   . خالله  من  الأج��ان��ب  النا�شرين  مع 

مجل�ض  رئي�ض  المعر�ض  ف��ي  الملتقى  مثل 

الإدارة  الأ�شتاذ نا�شر عا�شي ومن الجمعية 

محيو،  م��اه��ر  النا�شر  الأ���ش��ت��اذ  العمومية 

وبح�شور اأمين عام الملتقى الأ�شتاذة عائ�شة 

اأ�شرف  الأ�شتاذ  الرئي�ض  ونائب  مغاور  حمد 

د.  المجل�ض  في  اللجان  وم�شت�شار  �شاهين 

محمد المعالج .

ومن جانب اآخر التقى رئي�ض واأمين عام 

بدور  ال�شيخة  �شمو  الملتقى  اإدارة  مجل�ض 

على  اطلعت  حيث  القا�شمي  �شلطان  بنت 

اإنجازه بخ�شو�ض  الملتقى وما تم  ن�شاطات 

اهتماما  �شموها  توليه  الذي  الأول  الموؤتمر 

خا�شا.

كما تم ا�شتقبال �شعادة اأحمد بن ركا�ض 

للكتاب  ال�����ش��ارق��ة  هيئة  رئ��ي�����ض  ال��ع��ام��ري 

التنفيذي  المدير  الكو�ض  را���ش��د  و�شعادة 

اإدارة  مجل�ض  ورئي�ض  النا�شرين  لجمعية 

الجمعية الأ�شتاذ علي بن حاتم الذين اطلعوا 

على ن�شاطات الملتقى وبرامجه في معر�ض 

فرنكفوت للكتاب.

يذكر اأن الملتقى قد اأعد حفل ا�شتقبال 

في يوم افتتاح المعر�ض تميز بح�شور فاعل 

ومقدر من الزمالء العرب الم�شاركين ومن 

فر�شة  كانت  حيث  الدوليين،  النا�شرين 

من  كبيرة  مجموعة  على  لإطالهم  �شانحة 

بالجناح،   عر�شت  التي  الأع�شاء  اإ�شدارات 

كمجلة  الملتقى  من�شورات  اإل��ى  بالإ�شافة 

ال��م��ل��ت��ق��ى ودل��ي��ل الأع�����ش��اء وب��رو���ش��ورات 

يطلقها  الذي  وبالجائزة  بالملتقى  تعريفية 

تعريفية  مطوية  األى  اإ�شافة  �شنويا  الملتقى 

تعرف بكافة الن�شاطات والبرامج التي تعنى 

بالإ�شافة  عامة  المعر�ض  في  الطفل  بكتاب 

ودور  المكتبات  بكافة  تعريفية  مطوية  اإل��ى 

الن�شرالتي تهتم بالكتاب العربي في األمانيا.

من  ال��ع��دي��د  وع��ق��د  تن�شيق  ت���م  ح��ي��ث 

اأجانب  نا�شرين  مع  الم�شتركة  الجتماعات 

ف���ي ���ش��ال��ح دع���م ع��م��ل��ي��ة ت���ب���ادل ال��ح��ق��وق 

والتعريف بالإ�شدارت الحديثة بينهم .

المعرو�شة  الكتب  اإه���داء  تم  وق��د  ه��ذا 

بوا�شطة  العامة  الطفل  مكتبة  اإلى  بجناحه 

�شفارة دولة الإمارات في المانيا،  يذكر اأن 

نظم   قد  للكتاب  الدولي  فرنكفورت  معر�ض 

في الفترة من 16 الى20 اكتوبر 2019  

الما�شي حيث حلت النرويج �شيف �شرف في 

وقرينة  الوزراء  رئي�شة  بح�شور  الدورة  هذه 

ولي عهد النرويج وعدد كبير من المثقفين 

والأدباء .

مشاركة الملتقى في فرنكفورت الدولي للكتاب 
صاحب السمو حاكم الشارقة يطلع على أنشطة 

الملتقى ويوجه لما فيه مصلحة كتاب الطفل 
ال�شمو  �شاحب  بزيارة  الملتقى  ت�شرف 

ال�شيخ الدكتور �شلطان بن محمد  القا�شمي 

ع�شو المجل�ض الأعلى حاكم ال�شارقة، حيث 

الم�شارك  الملتقى  بجناح  با�شتقباله  ك��ان 

رئي�ض  للكتاب  الدولي  فرنكفورت  بمعر�ض 

واأمين عام الملتقى واأع�شاء المجل�ض الذين 

كتاب  وعلى  الملتقى  ن�شاطات  على  اأطلعوه 

بلغة برايل بعنوان ) بابا �شلطان( كما اطلع 

الأول  للموؤتمر  المهني  البرنامج  على  �شموه 

قريبا   بيروت   في  الملتقى  �شينظمه  ال��ذي 

الطفل  كتاب  لم�شتقبل  روؤى   ( عنوان  تحت 

بالم�شتوى  يكون  ب��اأن  �شموه  طالب  حيث   )

المهنية  اأه���داف���ه  ي��ح��ق��ق  واأن  ال��م��ط��ل��وب 
اأع�شاء جمل�س اإدارة امللتقى ي�شتقبلون �شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي يف جناح امللتقى.

�شاحب ال�شمو ي�شتعر�س كتاب “باب �شلطان” بلغة “برايل”.

من حفل ال�شتقبال الذي اأقيم يف جناح امللتقى.

�شاحب ال�شمو يطلع على برنامج وحماور املوؤمتر الأول للملتقى.
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تعليمية  موؤ�ش�شات  تطوير  قررنا  عامًا   25
في  ذلك  وك��ان  ال�شارقة،  في  الجودة  عالية 

وقت ذروة بالن�شبة اإلى معدل النمو ال�شكاني 

اأ�شهم التطوير الح�شري  في المدينة، حيث 

ح��دود  تو�شيع  ف��ي  وال��م��ت��ك��ام��ل  ال��م��ت��راب��ط 

المدينة ب�شكل كبير، واأ�شهم في تحقيق ن�شبة 

كبيرة من الطلب الناتج عن النمو ال�شكاني.

للبروفي�شور  بكلمة  ب��داأ  قد  الحفل  وك��ان 

تيكنيكو  بولي  جامعة  رئي�ض  �شاراكو  جويدو 

�شاحب  ب��ج��ه��ود  ف��ي��ه��ا  اأ����ش���اد  ت��وري��ن��و  دي 

جعلها  مما  الحثيثة  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو 

.واأ�شار  المنطقة  في  والثقافة  للعلم  منارة 

اأن هذه  اإلى  تيكنيكو دي  بولي  رئي�ض جامعة 

تت�شرف  ال��ت��ي  الأول���ى  الفخرية  ال��دك��ت��وراه 

الجامعة بال�شراكة مع جامعة تورينو بمنحها 

ال�شمو  �شاحب  بم�شتوى  عظيمة  ل�شخ�شية 

ال�شيخ الدكتور �شلطان بن محمد القا�شمي.

ث����م ت���ح���دث ال���ب���روف���ي�������ش���ور ���ش��ي��رك��ز 

عبر  كلمة  تورينو  جامعة  رئي�ض  �شكاموتزي 

ال�شارقة  حاكم  بمنح  �شعادته  عن  خاللها 

ال�شهادة الفخرية والتي ي�شتحقها بكل جدارة 

لما له من تاريخ كبير وفكر رائد في تطوير 

اإمارة ال�شارقة بالعتماد على العلم والثقافة 

كاأدوات للتطوير والتنمية.

الدكتوراه الفخرية من جامعة مدريد 

الم�ستقلة 

ال�شمو  ت�شلم  �شاحب  اآخ��ر  جانب  وم��ن 

القا�شمي  محمد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 

ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  المجل�ض  ع�����ش��و 

ال���دك���ت���وراه ال��ف��خ��ري��ة م��ن ج��ام��ع��ة م��دري��د 

تقديرا  وذل��ك  مدريد«،  »اأتونوما  الم�شتقلة 

لجهود �شموه في دعم الثقافة.

حيث عبر �شموه عن بالغ �شعادته وخال�ض 

اأن  موؤكدًا  ال�شهادة  ومنحه  لتر�شيحه  �شكره 

هذا التكريم من هذه الجامعة الم�شهود لها 

بالتميز لهو م�شدر اعتزاز.

األقاها  التي  �شموه  كلمة  في  ذل��ك  ج��اء 

جامعة  في  المقام  الر�شمي  الحتفال  �شمن 

بح�شور  مدريد«،  »اأتونوما  الم�شتقلة  مدريد 

وبع�ض  الكليات  وع��م��داء  الجامعة  رئي�ض 

القيادات الأكاديمية وال�شيا�شية في اإ�شبانيا. 

ثقافية  عالقات  واإ�شبانيا  ال�شارقة  لدى  اأن 

منذ  ورا�شخة  متنوعة  واإن�شانية  واأكاديمية 

والعمل  التعاون  اأب��رزه��ا  وم��ن  ع��ق��ود..  ع��دة 

والتنقيب  الآث���ار  علم  مجال  في  الم�شترك 

1996 بمزاولة  ب��داأ في ع��ام  ال��ذي  الأث���ري، 

هلل  والحمد  الإ�شبانية  الأث��ري  التنقيب  بعثة 

اعتقادنا  الآن  حتى  التنقيب  نتائج  اأك���دت 

ال�شابق بالأهمية الأثرية لهذه المنطقة«.

ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  واختتم 

دعم  في  ن�شتمر  اأن  »ي�شعدنا  قائال  كلمته 

التعاون بين جامعة مدريد الم�شتقلة »اأتونوما 

واأكاديميات  وجامعات  الآثار  وهيئة  مدريد« 

العمل  اإلى  الجميع  وندعو  العلمية،  ال�شارقة 

ح��دود  ل��دف��ع  ال��م��ج��الت  ك��ل  ف��ي  الم�شترك 

توؤدي  التي  التطبيقات  وا�شتحداث  المعرفة 

اإلى التقدم والتطور الذي نن�شده جميعًا«.

ال�شمو  �شاحب  تن�شيب  مرا�شم  وكانت 

القا�شمي  محمد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 

ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  المجل�ض  ع�����ش��و 

بالدكتوراه الفخرية قد بداأت بكلمة لالأ�شتاذ 

رئي�ض  األرك���ون،  جاري�شي  رافائيل  الدكتور 

مدريد«  »اأوتونوما  الم�شتقلة  مدير  جامعة 

ا�شتعر�ض في مقدمتها �شيرة �شاحب ال�شمو 

والعملية  والتعليمية  العلمية  ال�شارقة  حاكم 

وانجازات �شموه على �شعيد البحوث التي من 

لعب  «لقد  وقال  بالب�شرية..  الرتقاء  �شاأنها 

�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة �شيفنا المكرم 

تاأ�شي�ض  في  ومهًما  اأ�شا�شًيا  دورًا  اليوم  هذا 

ال��ع��ل��م ون�����ش��ره ف��ي ب��ل��ده وخ��ارج��ه��ا، ورغ��م 

مت�شاربين  طريقين  وال�شلطة  العلم  ك��ون 

الذين  القلة  ال�شخ�شيات  اأحد  �شموه  اأن  اإل 

ا�شتطاعوا التوفيق بين هاتين الميزتين«.
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تقديرًا لدوره في التنمية الحضرية
الدكتوراه الفخرية المشتركة لسلطان القاسمي

من جامعتي )تورينو( و)بولي تيكنيكو دي( اإليطاليتين.
ودكتوراه فخرية من جامعة مدريد المستقلة

تقديرا لجهود سموه في دعم الثقافة 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمّو  ت�شلم  �شاحب 

�شلطان بن محمد القا�شمي، ع�شو المجل�ض 

الدكتوراه  �شهادة  ال�شارقة،  حاكم  الأع��ل��ى 

م��ن نوعها  الأول�����ى  ال��م�����ش��ت��رك��ة  ال��ف��خ��ري��ة 

تيكنيكو  و)ب��ول��ي  )ت��وري��ن��و(  جامعتي   م��ن 

الفاعل  ل��دوره  تقديرًا  الإيطاليتين،  دي(  

في  ال�شارقة  لإم��ارة  الح�شرية  التنمية  في 

بتعزيز  واللتزام  ومناطقها،  مدنها  مختلف 

المعمارية  الهند�شة  بين  والندماج  التكامل 

والتكنولوجيا الم�شتدامة مع مراعاة الثقافة 

المحلية.

�شموه حفل خا�ض  �شرف  على  اأقيم  وقد 

�شهر مايو الما�شي في قلعة فالنتينو العريقة 

�شمّوه  ل  وتف�شّ الإيطالية،.  تورينو  بمدينة 

بت�شلم �شهادة الدكتوراه الفخرية  في التنمية 

الح�شرية والإقليمية من رئي�ض جامعة بولي 

�شاركو،  جويدو  البروفي�شور  دي،  تيكنيكو 

لقلعة  ومج�شم  خا�شة  ميدالية  اإل��ى  اإ�شافة 

فالنتينو العريقة.

»اإنه  �شمّوه:  الحفل قال  له في  وفي كلمة 

اأح�شر  اأن  لي  و�شرف  ال�شرور  دواع��ي  لمن 

ال��رائ��ع��ة  فالنتينو  ق��ل��ع��ة  ف��ي  ال��ح��ف��ل  ه���ذا 

وال�شيوف  الأكاديميين  من  العديد  بح�شور 

خال�ض  عن  اأع��رب  اأن  ي�شرني  كما  الكرام، 

دي  تيكنيكو  وبولي  تورينو  لجامعتي  تقديري 

التي  اللجان  اأع�شاء  و�شائر  ولإدارات��ي��ه��م��ا 

ر�شحت و�شادقت على هذه ال�شهادة العزيزة.

وحول محور التنمية الح�شرية التي منح 

قال:  مجالها  في  الفخرية  الدكتوراه  �شمّوه 

اليوم هي في مجال  الفخرية  »الدكتوراه  اإن 

اأح��د  وه��ي  والإقليمية،  الح�شرية  التنمية 

بمزاولتها  ا�شتمتعت  التي  المهمة  المجالت 

الخم�شة  العقود  عليها على مدار  والإ�شراف 

اأن زار  م��ن��ك��م  ل��ه  ���ش��ب��ق  وم���ن  ال��م��ا���ش��ي��ة، 

اأ�شابعي  ب�شمات  �شاهد  قد  ربما  ال�شارقة، 

ومناطق  م��دن  من  تقريبًا  منطقة  كل  على 

اإمارة ال�شارقة.

ولكن  ممتعًا،  الأم���ر  ك��ان  »لقد  واأك��م��ل: 

لي�ض �شهاًل فنمو �شكان مدينة ال�شارقة خالل 

فقد  هائاًل،  كان  الما�شية  الخم�شة  العقود 

األف ن�شمة   28 كان عدد �شكان الإم��ارة نحو 

ن�شمة،  مليون   1.4 الآن  وهو   1970 عام  في 

نما 50 �شعفًا خالل تلك الفترة، وينمو حاليًا 

بمعدل نحو 7 % �شنويًا.

وا�شتعر�ض �شاحب ال�شمّو حاكم ال�شارقة 

م�شروعات  ف��ي  الإم�����ارة  ل��ج��ه��ود  ن��م��وذج��ًا 

المدينة  في  تمثل  الذي  الح�شرية،  التنمية 

نحو  »منذ  م�شيفًا:  ال�شارقة،  في  الجامعية 

يتقدم رئيس وأمين عام وأعضاء مجلس إدارة

الملتقى العربي لناشري كتب األطفال

بالتهنئة والتبريكات لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 

بمناسبة منحه الدكتوراه الفخرية المشتركة من جامعتي تورينو وبولي 

تيكنيكو دي اإليطاليتين والدكتورة الفخرية من جامعة مدريد المستقلة

تقديرًا لدور سموه في التنمية الحضرية.
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العا�شمة  لل�شارقة  التذكاري  الن�شب  يقع 

من  بالقرب   ،2019 ل��ع��ام  للكتاب  العالمية 

لن�شبي  محاذيا  بال�شارقة  الجامعية  المدينة 

الذي توجت  العربية  الثقافة  ال�شارقة عا�شمة 

ال�شارقة  ن�شب  و  1998م،  ع��ام  الإم���ارة  ب��ه 

2014م.  عا�شمة الثقافة الإ�شالمية منذ عام 

عالمية  عا�شمة  ال�شارقة  ن�شب  ويتخذ 

لولبي  ب�شكل  عربية  مخطوطة  �شكل  للكتاب 

بارتفاع يناهز 36 مترًا،  والن�شب من ت�شميم 

الفنان العالمي جاري جودا.

النصب التذكاري 
للشارقة عاصمة 

عالمية للكتاب 

 حبيب الصايغ - ووعد بزيارة لم تتم!!  
الما�سي  اأغ�سط�س  في  الأدبية  الأ����س��اط  �دع��ت 

�كاتب  �ساعر  �هو  ال�سايغ  حبيب  الأدي��ب  الأ�ستاذ  

 « �سحيفة  ت��ح��ري��ر  رئ��ي�����س  ت��راأ���س  متميز  اإم���ارات���ي 

�اأدب���اء  كتاب  ات��ح��اد  اإدارة  مجل�س  رئي�س   � الخليج 

�الكتاب  العام لالأدباء  التحاد  اأمين عام  الإم��ارات، 

ال���ع���رب ..ع���م���ل ال��ف��ق��ي��د ف���ي م���ج���ال���ي ال�����س��ح��اف��ة 

�الثقافة �يكتب زا�ية يومية في �سحيفة الخليج .

حبيب  المقيم  الراحل  تنعي  اإذ  الملتقى  �مجلة 

ال��ث��ق��اف��ي �ع��ط��ائ��ه  ب��ح�����س��وره  اإن��م��ا ت�سيد  ال�����س��اي��غ 

اإل��ى  م�سيرين  ال��ث��ق��اف��ي��ة،  ال��م��ج��الت  ف��ي  المتميز 

بمعر�س  الملتقى  لجناج  الفقيد  �سجلها  زيارة  اآخر 

��ع��ده  الملتقى  بجهود  �اأ���س��ادت��ه   2019 نيودلهي 

بالتعا�ن �بزيارات اأخر لم يقدر لها اأن تتم.
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في  الأطفال  كتب  لنا�شري  العربي  الملتقى  اأه��داف  �شمن 

تن�شيط  و  الأطفال  كتب  في مجال  العاملين  مع جميع  التعاون 

�شواء  ال�شلة  ذات  الأخرى  والملتقيات  الجمعيات  مع  التعاون 

في  الملتقى  �شاهم  فقد  الدولي،  اأو  الإقليمي  الم�شتوى  على 

الحملة التي اأطلقها المجل�ض الإماراتي لكتب اليافعين بعنوان : 

»كان ياما كان« وذلك في رم�شان الما�شي  حيث تبرع الملتقى  

كتب  من   عنوان   600 تقارب  التي  المتنوعة  الكتب  من  بعدد 

الأطفال واليافعين، وتم ت�شليمها لمقر المجل�ض في الق�شباء.

اإلى تزويد كتب ذات قيمة  وتهدف مبادرة »كان ياما كان« 

في  �شعوبات  من  تعاني  التي  المناطق  في  لالأطفال  وج��ودة 

اأو  طبيعية  اأو  اجتماعية  ظروف  نتيجة  الكتاب،  اإلى  الو�شول 

بمثابة  الكتب  ه��ذه  لتكون  وال��ح��روب،  ال�شطرابات  ب�شبب 

متنوعًا،  م�شدرًا  لالأطفال  توفر  وترفيهية،  معرفية  م�شادر 

يمزج بين التعليم والتوعية والترفيه، اإلى جانب الدعم المعنوي 

والنف�شي.

الملتقى يدعم حملة كان ياما كان

دور نشر جديدة تنتسب لعضوية

�افق مجل�س اإدارة الملتقى العربي لنا�سري كتب الأطفال على طلبات النت�ساب لعدد من د�ر الن�سر، �قد اأعربت 

الأمانة العامة للملتقى عن بالغ �سر�رها بالأع�ساء الجدد  �د�رهم المنتظر في الم�ساركة، �رفد م�سيرة الملتقى 

�التفاعل مع اأن�سطته ��سول لتحقيق اأهدافه ال�سامية.

محمد خيري �سالمم�سرموؤ�س�سة ثري دي للكومبيوتر

اأحمد اأبو زيدم�سرال�سرق الأ��سط للبرمجيات / موؤازر

ه�سام عبا�سُعمانمركز عبد اهلل الع�سيري/ موؤازر

د. عبد الكريم الزيدال�سعوديةمكتبة الملك عبد العزيز/ع�سو فخري

لمياء ال�سعيدم�سرال�سعيد للن�سر

زهرة هدايتيالبحرينموؤ�س�سة البحرين الن�سائية/ع�سو فخري

زيد التال�يالأردنغد الأجيال للن�سر

Arab Children's Book Publishers Forum
لـنـا�شري كتـب الأطفـالالملتقى العربي
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يعتبر كتاب األف ليلة وليلة من روائع الأدب الكال�شيكي العربي الذي 

اأعاده القراء مرارًا وتكرارا.. 

وقد حاول المنتجون تقديمه ب�شيغ مختلفة تتراوح ما بين الم�شموع 

والمقروء والم�شوروالم�شاهد، وفي كل مرة يجدون فيه مجالت جديدة  

لالإثارة والإمتاع والموؤان�شة..

ومثل »األف ليلة وليلة« نجد العديد من الروائع اأو الكال�شيكيات التي 

خا�ض  ب�شكل  محبوبة  وهي  وال�شعوب  الأم��م  من  العديد  لدى  ا�شتهرت 

لدى هواة الأدب الإنجليزي، وغيرهم من هواة الأدب ال�شيني والهندي 

وغيرها من الروائع الكال�شيكية...

  كتاب القانون
اأ�شهر كتب الطب العربية التي األهَم�ْت ا�شتفاد منها النه�شة الأوربية 

المهم  الكتاب  األف هذا  الحديثة،  الغرب  به ح�شارة  واعترفت  الحديثة 

الطبيب الرئي�ض ابن �شينا كمرجعية لتدري�ض الطب في العديد من كليات 

الطب الوربية، وقد األفه ابن �شينا بناء على طلب من العاملين في الطب 

والمداواة.

في  ا�شمه  بذات   Canon با�شم  الالتينية  اإلى  �شينا  ابن  قانون  ترجم 

منت�شف القرن الثاني ع�شر قام وظل الكتاب مرجعا معتمدا في كليات 

الطب حتى اأواخر القرن ال�شابع ع�شر.
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هد 
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  أسرار ألف ليلة وليلة ش
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 يعتبر حجر ر�شيد اأول ن�ض متعدد اللغات وقد نق�ض عام 196 

اأ�شدره  وقد  196 ق.م.  بمدينة منفي�ض عام  ق.م. كمر�شوم ملكي 

والإغريقية،  والديموطقية  الهيروغليفية  هي  لغات  بثالث  الكهان 

فران�شوا  الفرن�شي   العالم  �شفرته  ف��ك  حتى  لغويا  لغزا  وظ��ل 

�شامبليون

  مدينة
الشارقة
للنشر..

مركز 
عالمي 

تمنح مدينة ال�شارقة للن�شر 

ال�شتفادة  فر�شة  النا�شرين 

م����ن ال���ع���وائ���د ال��م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

الن�شر  لقطاع  لهذا  المتوقعة 

الإقليمي  ال�شوق  ي�شتورد  الذي 

�شلة  ذات  ومواد  كتبا  للمنطقة 

اأم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ار  بقيمة 

في   11 اإل��ى  ي�شل  نمو  بمعدل 

�شناعة  وتتوجه  �شنويا،  المائة 

العالم  ف��ي  م�شتقبال  ال��ك��ت��اب 

اإلى  الأو���ش��ط  وال�شرق  العربي 

من  فرد  مليون   950 يقارب  ما 

المنطقة.  �شكان 

جملة  على  المدينة  وت�شتند 

تمتلكها  ال��ت��ي  ال��م��ق��وم��ات  م��ن 

ال�����ش��ارق��ة م���ن واق����ع م��ك��ان��ه��ا 

الجغرافي وعالقتها مع البلدان 

القانونية  والبنية  ال��م��ج��اورة 

بالن�شر  يتعلق  فيما  تتبعها  التي 

ال�شارقة  تعتبر  اإذ  والطباعة، 

ملياري  من  لأكثر  عبور  بوابة 

ويمكن  المنطقة  ف��ي  �شخ�ض 

الو�شول  ال��ع��ال��م  �شكان  لثلث 

�شاعات  اأربع  غ�شون  في  اإليها 

في  الآخ��ري��ن  والثلثين  طيران 

غ�شون ثماني �شاعات.

  حجر رشيد الشامبليوني
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منذ ن�شاأته عام 2008م ما يزال الملتقى العربي لنا�شري 

كتب الأطفال يقوم بدور مهم وريادي في دعم وتطوير النا�شرين 

المتخ�ش�شين بكتب الأطفال. ومن اأوجه الدعم التي اأحرزت 

وهي  للطفل،  كتاب  لأف�شل  الملتقى  جائزة  وا�شحة  نتائج 

جائزة تهدف اإلى الرتقاء ب�شناعة الن�شر الموجه للطفل، اإذ 

تبث روح التناف�ض الإيجابي بين النا�شرين للتفوق على بع�شهم 

وعلى اأنف�شهم، وذلك بالحر�ض على تقديم اإ�شدارات متميزة 

ومبتكرة، ومنا�شبة لالأطفال في مراحلهم العمرية المختلفة، 

فئة  وه��ي  ال��ج��ائ��زة،  ت�شتهدفها  التي  الفئات  بح�شب 

الطفولة المبكرة، والطفولة المتو�شطة، وكتب 

اليافعين. 

تم  2019م،  ال���ع���ام،  ه���ذا  وف���ي 

الإعالن عن النا�شر والكتاب الفائز 

وهو  المبكرة،  الطفولة  بجائزة 

ك��ت��اب )ب��ه��اء ول��ع��ب��ة الخ��ت��ب��اء( 

ور�شوم  خور�شيد،  جيكر  للكاتب 

ط��اه��رة ر���ش��ائ��ي، واإ����ش���دار دار 

في  الأردن،  ف��ي  ن��ا���ش��رون  ت  ب  اأ 

حين فاز بجائزة الطفولة المتو�شطة 

الدكتورة  للكاتبة  اأرى؟(،  )م��اذا  كتاب 

اأمينة العلوي الها�شمي، ور�شوم جلنار حاجو، 

جائزة  اأم��ا  المغرب.  في  للن�شر  ينبع  دار  واإ���ش��دار 

اليافعين فقد تم حجبها لهذا العام. 

وُيعد جيكر خور�شيد من الأ�شماء المهمة في مجال الكتابة 

الجميلة  الكتب  من  الختباء(  ولعبة  )بهاء  وكتابه  لالأطفال، 

التي تهدف اإلى تقديم بع�ض المعلومات والمفاهيم الأ�شا�شية 

الِقَيم  بع�ض  وك��ذل��ك  والطبيعة،  والأل�����وان،  ك��ال��ح��ي��وان��ات، 

الجدة،  احترام  مثل  من  مبا�شرة،  غير  بطريقة  الأخالقية 

وق�شاء الوقت معها �شواء بالتنزه اأو بتبادل الحديث والأحاجي 

اأو بالثنين مًعا. وقد جاء هذا كله باأ�شلوب تكراري، اإيقاعي، 

لطيف، على �شكل حوار متناغم بين الطفل بهاء وجدته عفراء. 

�شوؤال جوهرًيا، وهو: هل  اأرى؟( فيطرح  اأما كتاب )ماذا 

يمكن اأن نرى بالحوا�ض الخم�ض؟ وكيف؟ 

هذا ال�شوؤال الموجود على الغالف الخلفي للكتاب ينبئ عن 

�شفة مميزة في ال�شخ�شية الرئي�شية حتى قبل اأن نبداأ القراءة، 

اأنها �شريرة. ويتميز الكتاب بر�شوماته الأنيقة، الأقرب  وهي 

الب�شرية فيه ما بين  العنا�شر  توزيع  النقو�ض، مع جمال  اإلى 

ن�ض ور�شومات وفراغات. وقد اأبدعت الر�شامة في 

الكاتبة  تحاول  التي  العميقة  الفكرة  تقديم 

اأن الحوا�ض قد  بالن�ض، وهي  تو�شيلها 

تنوب عن بع�شها، وتحّل محّل بع�شها 

اإن كانت اأي منها غير فاعلة، واأن 

حا�شة  اأي  يفقد  ال��ذي  ال�شخ�ض 

من حوا�شه ي�شتطيع تعوي�ض ذلك 

ففقدان  الأخ��رى،  بحوا�شه  الفقد 

ول  الحياة،  توقف  يعني  ل  حا�شة 

الذي  ال�شخ�ض  لدى  ق�شوًرا  يعني 

يفقدها. 

الفائزة  والأع��م��ال  الأع��م��ال،  ه��ذه  اإن 

م�شوؤولية  الآخ��ري��ن  النا�شرين  تحّمل  ال�شابقة، 

كبيرة في اأهمية تقديم اأعمال مناف�شة، وتحرك عجلة الإبداع 

اأميال لالأمام، وترفع �شقف اختيارات  والن�شر الموجه للطفل 

و�شع  في  ي�شهم  الملتقى  وك��اأن  للن�شر،  المقبولة  الن�شو�ض 

هذا  في  العربي  للطفل  ��ه  ُي��وجَّ اأن  ينبغي  لما  عالية  معايير 

وهو  بال�شناعة،  الرتقاء  باآخر  اأو  ب�شكل  يعني  مما  الع�شر، 

الهدف الذي ي�شعى له الجميع، والم�شتفيد الأول والأخير من 

كل هذا هو الطفل العربي الذي ي�شتحق الأف�شل دائًما.

جائزة الملتقى ألفضل كتاب للطفل ودورها
في رفع معايير الكتب الموجهة للطفل العربي

د. فاطمة البريكي

الشارقة عاصمة الكتاب العالمية تتويجًا 
للجهود في المجال الثقافي واألدبي.

د. اليازية خليفة السويدي - كاتبة وناشرة

مما ل �شك فيه، اأن ح�شول ال�شارقة على لقب عا�شمة 

على  جاء  واإنّما  �شدفة،  مح�ض  يكن  لم  العالمية،  الكتاب 

�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  الوالد  بقيادة  تراكمية،  جهود  اإثر 

بن محمد القا�شمي ع�شو المجل�ض الأعلى حاكم ال�شارقة، 

والأدب��ي،  الثقافي  المجال  في  العمل  من  �شنين  مدى  على 

فكان مما ُي�شهد لها ن�شر الوعي القرائي، وتاأ�شي�ض �شناعة 

بل  فح�شب،  العربي  ال�شعيد  على  تناف�ض  ل  اإماراتية  ن�شر 

على ال�شعيد العالمي كذلك، فجاء هذا اللقب تتويًجا لهذه 

الجهود، ودافًعا قوًيا لال�شتمرار على ذات النهج. 

جزئية  على  التركيز  اأردن���ا  اإن  ولكننا 

الن�شر  �شناعة  رواد  تنا�شاها  واح��دة، 

اأهميتها معظم  وتغافل عن  العربي، 

و�شبقتهم  العالمين،  النا�شرين 

ال�����ش��ارق��ة ف��ي ذل���ك، ف��اإن��ن��ا في 

الأدب  ع����ن  ال���ح���دي���ث  ����ش���دد 

ب�شرد  يعنى  وال���ذي  ال�شامت، 

دون  م��ن  ب��ر���ش��وم��ات  الق�ش�ض 

لهذه  المت�شفح  ليطلق  كلمات، 

الكتب العنان لخياله في تاأويل وفهم 

محببة  اأنها  كما  الر�شومات،  معاني 

والخطاأ  ال�شواب  تحتمل  ل  لأنها  لالأطفال 

عند �شردها، فهي ت�شاعدهم على التعبير عما في 

دواخلهم، وتجاوز م�شكالتهم النف�شية واللغوية.

فماذا فعلت ال�شارقة بعد اإدراك اأهمية الكتب ال�شامتة 

والأدب ال�شامت؟ فبدًل من تركه خياًرا منفرًدا للر�ّشامين 

والنا�شرين، �شبقت ال�شارقة الجميع بتوحيد الجهود للترويج 

عن الفكرة واإعداد الكفاءات لها، فاحتاج هذا لعمل دوؤوب 

لمدة لي�شت بالق�شيرة، فاإ�شدار »اأنا والنحلة« كان اأول كتاب 

�شامت ن�شرته الُفلك للترجمة والن�شر عام 2016، بدعم من 

هذا  �شجعت  المبادرة  اأن  كما  وعنوان،  عنوان  األف  مبادرة 

عامي  مابين  عناوين   ٧ ن�شر  فتبعها  الإ�شدارات  من  النوع 

2017 و2019.

تعد  الإ���ش��دارات  ه��ذه  م��ن  ثالثة  اأن  بالذكر  والجدير 

عام  الُفلك  اأطلقتها  �شامتة  اإماراتية  مجموعة  اأول  �شمن 

الذي  التدريب  لول  لتظهر  تكن  لم  المجموعة  هذه   ،2018

ور�ض  في  عالميين،  متخ�ش�شين  يد  على  الر�شامات  تلقته 

خالل  اليافعين،  لكتب  الإماراتي  المجل�ض  من  بتنظيم 

اإلى  نظم  فالمجل�ض  و2018،   2017 عامي 

ا متنقاًل  جانب ور�ض العمل هذه، معر�شً

ل��ل��ك��ت��اب ال�����ش��ام��ت، ج���ال اأرج����اء 

المجل�ض  مع  بالتعاون  الإم���ارات 

الدولي لكتب اليافعين.

اأ�شيفت  اآخ��ر،  �شعيد  وعلى 

فئة »اأف�شل كتاب �شامت عربي« 

لكتاب  ات�����ش��الت  ج���ائ���زة  اإل����ى 

ال��ط��ف��ل، وال�����ذي ���ش��ه��د اإط��الق��ه��ا 

�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

الأعلى  المجل�ض  ع�شو  القا�شمي  محمد  بن 

 ،2019 مار�ض  لندن  معر�ض  خ��الل  ال�شارقة  حاكم 

رئي�ض  نائب  القا�شمي  �شلطان  بنت  بدور  ال�شيخة  بح�شور 

للمجل�ض  الفخري  الرئي�ض  للنا�شرين،  ال��دول��ي  الت��ح��اد 

الإماراتي لكتب اليافعين، وهذا اإن عك�ض اأمًرا فاإنه ل يعك�ض 

اأهمية الكتاب ال�شامت فح�شب، بل يعك�ض بعد النظر الذي 

�شيلعبه  الذي  الدور  اأهمية  اإدراك  بدور في  ال�شيخة  تمتلكه 

الأدب ال�شامت في م�شتقبل الن�شر. 

سبقت الشارقة الجميع
بتوحيد الجهود

للترويج للكتب الصامتة 
واألدب الصامت

في كتب األطفال.

 الملتقى العربي
لناشرين كتب االطفال

يقوم بدور مهم وريادي 
في دعم وتطوير الناشرين 

المتخصصين
بكتب األطفال.
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هائلة  وا�شتثمارات  جهوًدا  بذلت  المتحدة  العربية  ف��الإم��ارات 

لتطوير ال�شناعات الثقافية، اإذ تمثل معار�ض الكتب من�شات حقيقية 

يلتقي فيها النا�شرون من جميع اأنحاء العالم. 

فقد قدم معر�ض اأبوظبي الدولي للكتاب  التدريب للنا�شرين من 

خالل برامج جامعة نيويورك و�شوربون ، وال�شارقة من خالل �شيا�شة 

الأطفال،  كتب  نا�شري  ملتقى  واإن�شاء   ،  UAEBY واإن�شاء   ، الكتاب 

لمهرجان  بالن�شبة  اأما  اأطفال حديثة.  كتب  لن�شر  الطريق  مهد  مما 

يدرب  اإذ  التقنيات،  اأح��دث  ي�شتخدم  فهو  للطفل  القرائي  ال�شارقة 

الُكتاب، والر�شامين وي�شمح للنا�شرين بتبادل الخبرات.  

 ي�شكت�شف العالم باأ�شره اأدب الطفل العربي من خالل اختيارات 

ويتم  العربية  الأطفال  لكتب  ودولية  اأوربية  مكتبات  طرف  من  تتم 

عر�شها في المعار�ض الدولية )بولونيا، فرانكفورت... وغيرها( ومن 

هذه الختيارات يمكننا ذكر قائمة من�شورات مكتبة ال�شباب الدولية 

العربي، هذا الختيار  الأطفال  40 كتابا لأدب  والتي تختار  بميونيخ 

 TAKAM شارم من طرف المتخ�ش�شين، يمكننا اأي�شا ذكر مجلة�

وال�شباب  لالأطفال  والقراءة  للكتاب  اإلكترونية  وهي مجلة   TIKOU
والمحيط  الكاريبي  البحر  ومنطقة  العربي  والعالم  اإفريقيا  في 

الأطفال،   لأدب  الوطني  المركز  عن  المجلة  هذه  ت�شدر  الهندي، 

ق�شم الأدب والفن بالمكتبة الوطنية في فرن�شا. 

لالأطفال  كتاب  مئة  من  مختارة  مجموعة 

مختلفة  بلدان  في  تن�شر  العربية،  باللغة 

عبر العالم العربي. موزعة ح�شب النوع،  

مرتبة اأبجديًا ح�شب العنوان. 

المجلة في �شلب �شبكة التبادلت 

بين محترفي الكتاب والقراءة وتعتمد 

لجان  على  الببليوغرافي  عملها  في 

القراءة. 

المعار�ض  اأكبر  في  لتمثيلها  نظرًا 

فر�شة  هي  الملتقى  جائزة  فاإن  الدولية،  

قدما  للم�شي  العالم  على  ونافذة  ذه��ب  من 

جميع  الملتقى  يمثل  العربي.  الأطفال  اأدب  وتمثيل 

ال�شرامة  من  الكثير  يفر�ض  اأن  ويجب  ال��ع��رب،   النا�شرين 

في  يقدهما  التي  والكتب  يمنحها  التي  الجوائز  اختيار  معايير  في 

المعار�ض الدولية. 

اأتمنى اأن  يكون جميع النا�شرين اأع�شاء الملتقى على دراية بهذه 

الفر�شة واأن ي�شتغلوها للم�شي قدما وتقديم اأجود كتب الأطفال وفقا 

للمعايير الدولية. 

ر�شمي  متحدث  لدينا  لأن���ه  محظوظون  نحن  الحقيقة،   ف��ي 

يمثلنا في جميع المعار�ض الدولية،  ينبغي اأن يكون الملتقى مرجعًا 

اأن  يجب  كما  الطفل،   ب��اأدب  يهتم  باحث  اأو  موؤ�ش�شة  �شخ�ض،   لكل 

اأهم الإ�شدارات  يكون لدى الملتقى قائمة المن�شورات التي تت�شمن 

اأن  دولية  اأي منظمة  العربي. كما يجب على  الطفل  بكتاب  الخا�شة 

و  TAKAM TIKOU اختيار  في  الحال  هو  كما  الملتقى،  تختار 

النقاد  تنا�شد  اأن  وينبغي  ميونيخ،  مكتبة  اأو   RAVEN›S BOOK
الأدبيين والمتخ�ش�شين في اأدب الأطفال من اأجل اختيار الكتب التي 

�شيتم عر�شها ون�شر قائمة المن�شورات �شنويا. وبالتالي �شي�شبح هذا 

النا�شرين  �شيدفعان  كما  جودة،  عالمة  المن�شورات  وقائمة  الملتقى 

اإلى تح�شين الجودة.

اأدب  ي�شبح  اأن  اإل��ى  يطمح  اأن  للنا�شر  يمكن  �شارم  باختيار   

اأن يكون  لغات كما يمكن  اإلى عدة  العربي، دوليا ومترجما  الأطفال 

ما  دولية.  ت�شبح  قد  اأدبية  جوائز  لإخ��راج  فر�شة  الجمعية  اختيار 

ينق�شنا في بالدنا هو الحتراف في جميع قطاعات الكتب والثقافة.

يمكن  للملتقى توفير هذه الفر�ض على الرغم من وجود فجوات 

�شيا�شة  هناك  تكون  عندما  يتطور  الأطفال  اأدب  لأن   ، بلداننا  في 

للكتب والقراءة : 

اأوًل،  ال�شيا�شة الثقافية داخل وزارتي التعليم والثقافة،  �شيا�شة 

ال�شناعات  قطاع  تطوير  والمكتبات،   ال��م��دار���ض  ف��ي  ال��ق��راءة 

الثقافية من خالل التدريب الجامعي �شواء من حيث 

التعليم  النقد.  اإلى  الكتابة  من  الأطفال،  اأدب 

الجامعي في الر�شم والت�شميم، ال�شرامة 

اإلى  فقط  ت��وؤدي  اأن  يمكن  والم�شوؤولية 

خلق اأدب الأطفال بمهنية. 

اإلى  اأ�شير  اأن  اأود  اأختم،  اأن  قبل 

لنيل  والتقدم  الأطفال  كتب  ن�شر  اأن 

ي�شبح  اأن  ي��ج��ب  الأدب���ي���ة  ال��ج��وائ��ز 

م�شوؤولية كل هذه الأطراف:  

موا�شيع  بطرح  الموؤلف  • م�شوؤولية 
تحترم الطفل اأول وقبل كل �شيء،  موا�شيع 

التي  والبيئة  الطفل  ذك��اء  تحترم  الع�شر، 

يعي�ض فيها، واأن ل ينغم�ض في فخ الكتابة لأجل الفوز 

بالجائزة المالية ويهمل الإبداع ثم يجد نف�شة واقعا في التقليد. 

تتما�شى  ال�شخ�شيات،  طرح  في  بالجتهاد  الر�شام  • م�شوؤولية 
مع الفئة العمرية الم�شتهدفة، خ�شو�شا تجذب انتباههم.   

لأنه  الأكبر  الم�شوؤولية  اأحمله  اأن  يمكنني  النا�شر،  م�شوؤولية   •
م�شوؤولية  له  فالنا�شر  المتلقي،  للطفل  لئق  كتاب  ن�شر  على  زي��ادة 

اأكبر لتقديم الكتب للجوائز، هل الكتاب يمكنه دخول الم�شابقة؟ هل 

يتما�شى مع الفئة العمرية؟ 

الجوائز. تقدم  التي  الهيئات  • م�شوؤولية 

انطباعات حول جائزة الملتقى وجوائز أخرى.. 
فرصة من ذهب ونافذة على العالم

د. أمينة العلوي الهاشمي / كاتبة

تطوير  هدفها  العهد  حديثة  جائزة  للطفل،  الملتقى  جائزة  تعد 

تحفيز  وكذا  الأج��ود،  تقديم  على  النا�شرين  وت�شجيع  الطفل  كتاب 

الأطفال على القراءة وتنمية عادة القراءة لدى النا�شئة. 

في  الملتقى  بجائزة  توجت  وكاتبة  كنا�شرة  انطباعي  بخ�شو�ض 

اأرى؟«،  المتو�شطة  »ماذا  اأف�شل كتاب للطفولة  ال�شاد�شة عن  دورته 

تجربة  بعد  من  الكتاب  هذا  كتبت  لكوني  واعتزاز،  فخر  انطباع  هو 

�شعاف  لتاأهيل  المغربية  الجمعية  اأ�شدقاء  مع  خ�شتها  �شخ�شية 

كن كل احترامي للجنة التحكيم التي فهمت الر�شالة 
ُ
اأ الب�شر،  كما 

الم�شفرة التي يحاول الكتاب تو�شيلها. 

التي  ال�شحفية  المقابالت  وبعد  الملتقى،  بجائزة  تتويجي  بعد 

من  عدة  ت�شاوؤلت  انتابتني  القارئ،  بالجمهور  لقائي  وكذا  اأجريتها 

بينها: هل �شيكون للكتاب المتوج �شدى مثل الكتب الفائزة بالجوائز 

العالمية في الدول الأوربية؟ 

ولالإجابة عن هذا ال�شوؤال قمت ببحث عن الجوائز الأدبية حول 

العالم.  

من  معين  اأدب���ي  عمل  ع��ن  ُتمنح  ج��ائ��زة  ه��ي  الأدب��ي��ة:  الجائزة 

اأو  الأكاديميات  اأو  الجمعيات  اأو  الخا�شة  اأو  العامة  الموؤ�ش�شات  قبل 

الموؤ�ش�شات اأو الأفراد. 

اعتبارات  اأي  من  خالية  فقط،  اأدبية  قيمة  ذات  كتابة  تطور  مع 

وقيمة  الموؤلفين  احترافية  وم��ع  اقت�شادية،  اأو  �شيا�شية  اأو  دينية 

الكتابات  تتويج  ظهر  والنقد،  ل��الأدب  الإعالمية  والتغطية  الُكّتاب، 

»بجوائز اأدبية« في اأوائل القرن الع�شرين، وهكذا ازدهر الأدب وخلق 

الحدث جوٍّ من الهتمام كل �شنة من حوله. 

وهيئة  الكتاب  بجودة  متعلقة  تكون  الأدب��ي��ة  الجائزة  قيمة  اإن 

التحكيم، مثال جائزة كونكور Goncourt، تتكون من 10 اأع�شاء في 

لجنة التحكيم، الذين تم اختيارهم من طرف اأع�شاء اآخرين وتكون 

خدمتهم مدى الحياة، كمتطوعين با�شتثناء تغطية من طرف مطعم 

قيمة  حتى  الجائزة،  بخ�شو�ض  الجتماعات  جميع  به  تجرى  راٍق 

الجائزة فهي رمزية وتقدر ب €10. تكمن مردودية مثل هذه الجوائز 

في ارتفاع ن�شبة المبيعات وترجمة الكتاب اإلى عدة لغات ال�شيء الذي 

يعود على الموؤلف بتلقيه حقوقه.   

ومن بين اأ�شهر الجوائز العالمية: 

�شي�ض  وميدي   ،Femina وفيمينا   ،Goncourt كونكور  -جائزة 

Médicis، في فرن�شا- جائزة اأوت وكاوا Akutagawa � فياليابان - 
جائزة البوكرBooker، في بريطانيا، - جائزة نوبل لالآداب. 

اأما فيما يخ�ض اأدب الطفل و الجوائز الخا�شة به. فهناك اأكثر 

اإلى �شنة  اأقدمها  اأدبية دولية وعربية،  يرجع تاريخ  220 جائزة  من 

كتب  ونا�شري  والر�شامين  بالكتاب  الجوائز  هذه  كل  وتعترف   1922
الأطفال واليافعين. 

اأهمها : 

 ، Hans Christian Andersen جائزة هانز كري�شتيان اأندر�شن-

التي اأن�شاأهاIBBY )المجل�ض الدولي لكتب ال�شباب( - جائزة بينالي 

 The Biennal of Illustration Bratislava للر�شومات براتي�شالفا

- جائزة بولونيا راكزي Balogna Ragazzi : الجوائز التي اأن�شاأها 

Astrid Lin�  المعر�ض الدولي للكتاب فيبولونيا )اإيطاليا( - جائزة

لجوائز  بالن�شبة  وال�شباب،  الأطفال  لأدب  الدولية  الجائزة   ،  gren
اأدب الطفل في العالم العربي ظهرت في البداية كنوع فرعي، مثال 

نجد فرع اأدب الطفل والنا�شئة في جائزة ال�شيخ زايد للكتاب،  كما 

توجد جوائز خا�شة باأدب الطفل والنا�شئة منها:   

ات�شالت   • جائزة 
• جائزة الملتقى

تطور  الكتاب في  نه�شة جعلت  الأطفال  ن�شر كتب    عرف عالم 

العربية  ال�شريع للمجتمعات  التغيير  يعك�ض  ما  هذا  الأح�شن،  اإل��ى 

بين ما هو تقليدي وحديث. و�شاهمت في هذه النه�شة مجموعة من 

الموؤ�ش�شات، خ�شو�شا في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا 

الطفل  كتاب  برفع  للكتاب  ال�شارقة  هيئة  ت�شعى  اإذ  ال�شارقة،  اإم��ارة 

وخلق جو يتيح الفر�ض  للنه�شة بالكتاب عامة وباأدب الطفل خا�شة 

وذلك من خالل تنظيم ور�شات لتكوين الر�شامين، وور�شات لتكوين 

الموؤلفين. كل هذه المبادرات تفتح المجال وترتقي بالجوائز الأدبية 

العربية.    

المبادرات
جعلت الكتاب في تطور 

إلى األحسن وتفتح المجال 
لالرتقاء بالجوائز األدبية 

والعربية.




