
نشرة الزاد
لهيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

االستثمار



أخبار الهيئة

«الزراعة والسالمة الغذائية» تقدم خدماتها البيطرية 
في مهرجان الظفرة 2019

ضمن جهودها الهادفة لحماية وتمكين أنظمة ا�من الحيوي والترويج �فضل الممارسات المتصلة 
بذلك في إمارة أبوظبي، تواصل هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية، تقديم خدماتها الوقائية 

والعالجية لمالك ا�بل ومربي الثروة الحيوانية المشاركين .. للمزيد

قطاع  استدامة  تدعم  فعاليات   ... الزراعية"  "الواحة 
الزراعة في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة

شهد سوق المزارعين المقام داخل الواحة الزراعية إقباالً كبير� من زوار المهرجان الذين يتوافدون 
عليه يومي» لالستمتاع بالمنتجات الزراعية المحلية، حيث يشارك في سوق المزارعين هذا العام 13 

مزرعة تبيع مختلف أنواع الخضروات الطازجة والعسل إنتاج مزارع أبوظبي ...للمزيد 

تشارك  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة 
بفعاليات واحة العين

نظمت  لليونسكو،  العالمي  التراث  قائمة  على  المدرجة  ا�ثرية  المعالم  أبرز  إحدى  العين  واحة  في 
هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية سوق» للمزارعين المحليين لعرض سلعهم المتنوعة من 

المنتجات الزراعية المحلية، بهدف تعريف الزوار على جودة المنتج المحلي.. للمزيد

ثاني الزيودي يفتتح االجتماع العالمي الثاني لشبكة 
(إنفوسان) في أبوظبي

أبوظبي،  العاصمة  والبيئة في  المناخي  التغير  وزير  الزيودي  أحمد  بن  ثاني  الدكتور  افتتح معالي 
للشبكة  الثاني   العالمي  االجتماع  للمعارض، فعاليات  الوطني  أبوظبي  (االثنين)، في مركز  اليوم 

الدولية للسلطات المعنية بسالمة الغذاء (إنفوسان) .. للمزيد

http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/22122019A.aspx
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/22122019.aspx
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/19122019.aspx
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/10122019A.aspx


أخبار الهيئة

كلمة سعادة/ سعيد البحري سالم العامري مدير عام 
بمناسبة  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة 

اليوم الوطني الـ 48

الطموح،  وتكرس  الهمم،  تستنهض  مناسبة  ا�مارات  لدولة  وا�ربعين  الثامن  الوطني  اليوم  إن 
وترسخ الرغبة في التطور والنمو، كما أن .. للمزيد

سعيد البحري العامري: شهداؤنا ا¦برار مصدُر فخٍر لنا 
ولªجيال القادمة

أن  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  عام  مدير  العامري  سالم  البحري  سعيد  سعادة  أكد 
االحتفال بذكرى يوم الشهيد الذي يصادف يوم الثالثين من نوفمبر من كل عام .. للمزيد

الـ  الوطني  باليوم  تحتفل  الغذائية  والسالمة  الزراعة 
48

احتفلت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية في مقرها الرئيسي بأبوظبي وفرعيها في مدينة  
48، وذلك �تاحة  الـ  الوطني  اليوم  ) بمناسبة  نوفمبر   28 (الخميس  اليوم  الظفرة  العين ومنطقة 
للقيادة  الوالء  وتجديد  بوطنهم  وفخرهم  اعتزازهم  عن  للتعبير  الموظفين  جميع  أمام  الفرصة 

الرشيدة.. للمزيد

بطرق  المزارعين  توعي  الغذائية  والسالمة  الزراعة 
مكافحة دودة الحشد الخريفية

ومتابعة  مراقبة  أهمية  إلى  المزارعين  عامة  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  Èدعت 
المحاصيل الزراعية واستكشاف اÊفات التي تصيبها وخاصة بما يتعلق بدودة الحشد الخريفية نظر� 

لخطورتها على سالمة المحصول .. للمزيد

حول  محاضرة  تنظم  الغذائية  والسالمة  الزراعة 
الوصايا العشر ل°دارة الحكومية

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية  في مقرها بأبوظبي محاضرة تحت عنوان (الوصايا 
العشر لÍدارة الحكومية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم) قدمها سعادة علي بن 

سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد لÍدارة الحكومية .. للمزيد

http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/4122019A3.aspx
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/4122019A2.aspx
http://www.adfca.gov.abudhabi/Arabic/MediaCenter/News/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-.aspx
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%80-48.aspx
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بفعاليات  تشارك  الغذائية»  والسالمة  «الزراعة 
مهرجان الشيخ زايد 2019

 ،2019 زايد  أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية عن مشاركتها في مهرجان الشيخ 
الذي يقام في منطقة الوثبة بأبوظبي خالل الفترة 29 نوفمبر 2019 ولغاية ا�ول من فبراير 2020 

.. للمزيد

«الزراعة والسالمة الغذائية» تعلن عن مواعيد عملها 
خالل إجازة اليوم الوطني

الثروة  لمربي  خدماتها  تقديم  مواصلة  عن  الغذائية،  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  أعلنت 
الحيوانية من خالل مراكز توزيع ا�عالف التابعة لها في أبوظبي والعين والظفرة خالل إجازة اليوم 

الوطني الثامن وا�ربعين.. للمزيد

المزارعين  سوق  تفتتح  الغذائية"  والسالمة  "الزراعة 
في "مكاني مول"

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية عن افتتاح سوق المزارعين في مكاني مول بمنطقة 
الشامخة .. للمزيد

http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/28112019C.aspx
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/28112019A.aspx
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/28112019B.aspx
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تم تكريم هيئة ابوظبي للزراعة والسالمة الغذائية من قبل مرافئ ابوظبي خالل حفل ملتقى 
الشركاء االستراتيجيين ٢٠١٩ وذلك لجهود الهيئة في المنافذ البحرية �مارة ابوظبي.

تم تكريم هيئة ابوظبي للزراعة والسالمة الغذائية من قبل المجلس ا�على لÓمن الوطني الهيئة العامة �من المنافذ 
خالل حفل ملتقى الشركاء االستراتيجيين 2019 وذلك لجهود الهيئة في المنافذ الحدودية �مارة ابوظبي.

والفواكة  الخضار  لنقل  المخصصة  المركبات  على  تفتيشية  رقابية  حملة  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  مفتشو  نفذ 
بمنطقة سوق ميناء أبوظبي للخضار والفواكة ، وتعد هذه الحملة من احدى الحمالت التفتيشية الهادفة إلى تطبيق ا�شتراطات 
الخضروات  وتخزين  وتداول  نقل  السلبية في  الممارسات  إنتشار  للحد من  الهيئة  ، سعيا من  الهيئة  بها في  المعمول  الصحية 
تلتزم  لم  التي  المركبات  تلك  لها  التابعة  المخالفة  والمؤسسات  للمنشآت  قانونية  ومخالفات  إنذارات  تحرير  تم  وقد   ، والفواكة 

با�شتراطات المعمول بها لدى الهيئة .  



فعالياتنا

خدماتها  بتقديم   ، الحيوانية  الثروة  بقطاع  الحيوان  صحة  إدارة  قامت 
البيطرية أثناء مشاركتها المتميزة بمهرجان الظفرة 2019 لمزاينة ا�بل، 
التي جائت   ، بالمهرجان  المقدمة للمشاركين  الخدمات  وقد تنوعت هذه 

متنوعة منها :
- توفير عيادة بموقع المزاينة ومختبر متنقل لتلقي البالغات وكنقطة - 

انطالق لÓطباء لتقديم خدمة مميزة وسريعة
- ترقيم و تعريف ا�بل �شواط المحالب

- تعريف ا�بل المشاركة في شبوك المزينة
- فحص بروسيال �شواط المحالب 

- رش مطهر عام في شبوك المهرجان 
- عالج الحاالت الطارئة

- رش ا�بل في العزب بمبيد حشري
- اعداد تقارير النفوق للحاالت النافقة (ان وجدت)

احصائيات

محاضرة بمجلس السلعمهرجان الظفرة 

 ، الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  بهيئة  الحيوانية  الثروة  قطاع  قام 
توعوية   محاضرة  بتنفيذ  ا�جنة  ونقل  ا�صطناعي  التلقيح  بمركز  متمثال 
عن عالج العقم وفحص الحمل لحيوانات المزرعة والتلقيح ا�صطناعي في 
االبقار بثالث سالالت ونقل ا�جنة في ا�بل، وقد عبر الحضور عن سعادتهم 
والمواد  للمواضيع  ا�يجابي  وتحاورهم  مشاركتهم  خالل  من  تجلت  التي 
المفيدة التي تناولتها المحاضرة  ، وطالب الحاضرون من تكثيف الزيارات 

الميدانية و المحاضرات التوعوية الخاصة بالثروة الحيوانية وإنتاج ا�غنام .

الورش التوعوية للتوجهات االستراتيجية 

السابقة  الفترة  خالل  ا�داء  وإدارة  االستراتيجي  التخطيط  إدارة  قامت 
المناطق في   بتنسيق ورش توعوية مكثفة لكافة الموظفين في جميع 
الورشة من قبل  الظفرة) حيث تم تقديم  العين و  أبوظبي( مدينة  إمارة 
المهام  استعراض  خاللها  من  وتم  القطاعات  على  التنفيذيين  المدراء 
الخطة  ومستجدات  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  لهيئة  الرئيسية 
القطاعية والتوجهات المؤسسية التي تهم كل موظف.  و تهدف الورش 
إلى إيصال الرسائل المؤسسية المشتركة إلى الموظفين والمشاركة في 

وضع الخطط والمبادرات المستقبلية للهيئة. 

الحيوانات المرقمة في المهرجان 3628 رأس

عدد الحيوانات من خارج الدولة للمشاركة 2200 رأس

عدد الفحوصات المخبرية 245 رأس

عدد الحاالت المعالجة 98 رأس

2200 رأس3628 رأس

245 رأس
98 رأس



صرير أقالمكم

خلك واعي 

بنص دستور دولة ا�مارات العربية المتحدة في المادة  (30) "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود 
القانون " ومع االنتشار السريع لوسائل التواصل االجتماعي تظهر العديد من الظواهر سواًء  السلبية أو ا�يجابية في المجتمع وتنتشر بسرعة 
البرق بين الناس، و يتفاعل معها الناس سلبا أو إيجاب»،  بين المؤيد والمعارض وكل واحد منا يبدي رأيه بما ال يستنقص من آراء اÊخرين، خاصة أننا 

في دولة التسامح والتي يعيش عليها عدد كبير من الجنسيات مختلفي ا�ديان واللغات والثقافات والعادات. 
وال شك أن للجميع الحق في إبداء رأيه لكن هذا الحق يمارس في إطار القانون أي الحرية في إطار القانون ، بمعنى أنه ال يحق لمن يمارس هذا الحق 
أن يرتكب جريمة في حق غيره مثل السب أو الشتم أو التشهير، �ن ارتكاب هذه الجرائم في حق الغير ال يفيد المتلقي وال يساهم في تشكيل 
رأي سديد أو صحيح تجاه هذه الظاهرة بل ويزيد االمر تعقيد� ، والبعض يستغل مثل هذه ا�مور للشهرة على حساب غيره حتى يقال عنه " كفو 

" و " واÝ ما سكت على المهزلة".
القضاء  أمام  متهم»  نفسه  الجرائم  هذه  مرتكب  يجد  عندما  خاصة  القوانين،  يخالف  وال  يشتم  وال  يسب  ال  القراء  أعزائي  الخير  جماعة  يا  الكفؤ 
يستجدي الصفح والعفو ممن أخطأ في حقهم،علم» أن العقوبة قد تصل إلى الحبس والغرامة ٥٠٠ ألف درهم وفق مرسوم بقانون مكافحة جرائم 

تقنية المعلومات رقم (٥) لسنة ٢٠١٢ م
وال شك أن  التفاعل ا�يجابي مع هذه الظواهر يستدعي الرد الموضوعي المتزن المعزز با�دلة من النقل والعقل، والذي ال شك أنه يخدم  المجتمع 

بالقضاء على الظاهرة إذا كانت سيئة ويخدم المعنيين والباحثين في هذه الظواهر، ونستطيع أن نغير موقف خاطئ بموقف أكثر صحيح.
فعلينا أن ال نفهم الحرية خطأ أو أن الخطأ حرية وعلينا أن نلتزم باÊداب العامة اللي تختلف من دولة إلى دولة ومن مجتمع إلى مجتمع.

والمجتمع ا�ماراتي بفضل اÝ عز وجل مجتمع متمسك بقيمه ا�سالمية وعاداته وتقاليده ومتمسك بإرث زايد طيب اÝ ثراه من نبل ا�خالق ومن 
بذل وعطاء وحب الخير للناس،

ا�مارات بفضل اÝ دولة أسسها الشيخ زايد طيب اÝ ثراه على القانون وعلى سيادة القانون .. واليوم ا�مارات تحتل مراكز متقدمة على مستوى 
العالم في العدالة وفي سيادة القانون.

ونقول في الختام (خلك واعي).

بقلم المستشار القانوني : عثمان سعيد الحسيني



كلمات .. 
جمل .. 
معاني

ما الفرق بين استشراف المستقبل والتخطيط 
االستراتيجي؟!

بشكل عام هناك خلط بين التخطيط االستراتيجي واالستشراف االستراتيجي المستقبلي، 
االستشراف  بينما  سنوات،  عشرة  أو  خمس  إلى  يمتد  قد  االستراتيجي  فالتخطيط 
أو أكثر. وعندما تتم  المستقبلي أداة تحليلية تكشف عن المستقبل تمتد الى ٢٥ سنة 
له،  الخطة  لوضع  معين  مجال  على  التركيز  يتم  فإنه  االستراتيجي،  التخطيط  عملية 
باالستشراف،  البدء  ليتم  بينما  التعليمي،  أو  ا�مني  االقتصادي،  المجال  في  كالتخطيط 
يتطلب النظر إلى جميع المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية وغيرها، وتفحص كل 

مجال على حدى.

الخطط  نجاح  نسبة  فإن  المستقبلي،  لالستشراف  الحق  االستراتيجي  التخطيط 
من  أنه  بل  مستقبلي،  استشراف  على  مبنية  كانت  لو  أكبر  ستكون  االستراتيجية 

المستغرب بناء خطة استراتيجية بدون أن يكون هناك خطة واضحة طويلة المدى.

خبير االستشراف قادر على إعطاء بدائل واحتماالت المستقبل المتوقعة في مجال ما، حيث 
االستراتيجي فمهمته هي  التخطيط  أما  البدائل،  تلك  إحدى  باختيار  القرار  سيقوم متخذ 

وضع خطة لتحقيق ذلك المستقبل. 

االستراتيجي:  والتخطيط  المستقبلي  االستشراف  بين  الفرق  لتبيان  توضيحي  مثال 
السفينة التي تحتوي على بحارة، مهامهم مختلفة ومقسمة، واحد فقط وهو أخفهم وزنا 
مكلف بالصعود الى أعلى نقطة في السفينة والنظر إلى االمام، هو الوحيد الذي يستطيع 
إن  للقبطان  ليقول  جد�،  البعيد  ا�فق  إلى  فينظر  السفينة،  تواجهه  قد  الذي  ما  معرفة 
تكون  قد  ماهي،  أجزم  ان  أستطيع  ال  ولكنني  المتاعب  بعض  إلى  تتعرض  قد  السفينة 
عاصفة أمامنا، أو أمطار غزيرة أو قراصنة. مهمة القبطان هنا تكليف البحارة لالستعداد لكل 

تلك االحتماالت المتوقعة، والتغلب عليا في حالة وقوعها.
أصحاب  هم  والبحارة  القرار،  متخذ  هو  القبطان  المستشرف،  هو  لÓعلى  الصاعد  فالبحار 

الخطط االستراتيجية والتشغيلية. 



التسامح
منهٌج إماراتي

التكّبر، وإيماني  البعد عن  « أهم نصيحة أوجهها �بنائي هي 
بأن الكبير والعظيم ال يصّغره وال يضعفه أن يتواضع ويتسامح 
مع الناس، �ّن التسامح بين البشر يؤدي إلى التراحم، فا�نسان 

يجب أن يكون رحيًما ومسالًما مع أخيه ا�نسان »

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
طيب اÝ ثراه

واالنفتاح  التسامح  وتعّزز  العقول  تفّتح  القراءة   »
عن  بعيًدا  متحضًرا  شعًبا  وتبني  والتواصل 

التشدد واالنغالق » .

آل  سلطان  بن  زايد  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
نهيان

( Ýحفظه ا) رئيس الدولة

« التسامح أساس بناء المجتمعات وترابطها ونشر قيم 
ومحب  َخّير  ا�مارات  ومجتمع  فيها،  والتعايش  السالم 

للتسامح ومحافظ على التقاليد والقيم ا�نسانية ».

صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم

« ا�مارات تنسج بنهجها الخير الذي أرساه زايد أنموذًجا نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي
قلوب  به  كسبت  والتعايش..  التسامح  في  عالمًيا 
امتداد  على  الكثيرون  هنالك  العالم..  حول  الماليين 
يتعايشون  قلوبهم..  في  لنا  المحبة  يكنون  الوطن 

معنا... ويشاطروننا أحالمنا وتطلعاتنا» .

صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان

ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد ا�على للقوات المسلحة



التسامح
منهٌج إماراتي

والثقافية  االقتصادية  المقومات  كافة  لديها  ا�مارات  إّن   »
قطاعاتها،  كافة  في  راسخة  عالمية  مكانة  لبناء  والحضارية 
الشعوب  العالم وترسيخ محبة  وهدفنا ترسيخ مكانتها حول 
ا، ونريد أن  لÍمارات، فدولتنا تتمتع بمكانة مرموقة، عربًيا ودولًيّ
الثقافية  دبلوماسيتنا  نستثمر  وأن  أكثر،  المكانة  هذه  نعزز 

وا�نسانية واالقتصادية لما فيه خير شعبنا وشعوب العالم» 

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة

لدولة  الرشيدة  القيادة  التسامح في مفهوم  إّن   »
سامية  إنسانية  قيمة  المتحدة  العربية  ا�مارات 
بمختلف  البشر  بين  الجامعة  المبادئ  من  ومبدأ 
وانتماءاتهم  ودياناتهم  وأعراقهم  جنسياتهم 
الحاجة  في  التسامح  ويقع  والثقافية،  السياسية 
الحضارية  المسيرة  أن  البشرية  �دراك  والضرورة 
مهددة  مضى،  وقت  أي  من  أكثر  باتت،  لÍنسان 
غياب  عن  الناتجة  والتصارع  النزاع  أسباب  بمختلف 

ثقافة التسامح» 

سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان
نائب رئيس المجلس التنفيذي �مارة أبو ظبي



أدبيات

الجاحظ

من هو الجاحظ  ؟
هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكناني البصري ، أديب 
عربي كان من كبار أئمة ا�دب في العصر العباسي، ولد في البصرة وتوفي 

فيها .
لماذا سمي بالجاحظ ؟

ُعرف بهذه الكنية لنتوء واضٌح في حدقتيه فلقب بالحدقي ولكنَّ اللقب الذي 
التصق به أكثر وبه طارت شهرته في اÊفاق هو الجاحظ .

لقد عّمر الجاحظ نحو تسعين عام» وترك كتب» كثيرة يصعب عدها ، وإن كان 
، وقد كتب في  الكتب  والبخالء أشهر هذه  الحيوان  والتبيين وكتاب  البيان 
والصناعة  والحيوان  والنبات  والتاريخ وا�خالق  الكالم وا�دب والسياسية  علم 

وغيرها.
في  شيوخنا  من  وسمعنا   ) ا�دب:  علم  على  الكالم  عند  خلدون  ابن  قال 
مجالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة كتب هي: أدب الكاتب البن 
ا�مالي  وكتاب  للجاحظ،  والتبيين  البيان  كتاب  للمبرد،  الكامل  كتاب  قتيبة، 

�بي علي القالي، وما سوى هذه ا�ربعة فتبع لها وفروع منها).
 

مولده ونشأته :
ولد في مدينة البصرة ونشأ فقيرا ، وكان دميما قبيحا جاحظ العينين عرف 
عنه خفة الروح وميله إلى الهزل والفكاهة ، ومن ثم كانت كتاباته على اختالف 
مواضيعها ال تخلو من الهزل والتهكم ، وقد طلب العلم في سن مبّكرة ، 
فقرأ القرآن ومبادئ اللغة على شيوخ بلده ، لكن اليتم والفقر حال دون تفرغه 
ويكتري  النهار،  في  والخبز  السمك  يبيع  فصار   ، به  وا�نشغال  العلم  لطلب 

دكاكين الوّراقين في الليل فكان يقرأ منها ما يستطيع قراءته.
كانت والدة الجاحظ في خالفة المهدي ثالث الخلفاء العباسيين سنة 150 هـ 
وقيل 159 هـ وقيل 163 هـ ، وتوفي في خالفة المهتدي باÝ سنة 255 هجرية 
وا�مين  والرشيد  والهادي  المهدي   : هم  عباسي»  خليفة   12 بذلك  فعاصر   ،
والمعتز  والمستعين  والمنتصر  والمتوكل  والواثق  والمعتصم  والمأمون 
أوج  في  العربية  الثقافة  فيه  كانت  الذي  القرن  فعاش   ،  Ýبا والمهتدي 

ازدهارها.
جرير  نقائض  كتاب  مؤلف  عبيدة  أبي  على  وآدابها  العربية  اللغة  علم  أخذ 
والفرزدق ، وا�صمعي الراوي المشهور صاحب ا�صمعيات وأبي زيد ا�نصاري ، 
ودرس النحو على ا�خفش ، وعلم الكالم على يد إبراهيم بن سيار بن هانئ 
كالفارسية  العربية  غير  ا�خرى  بالثقافات  متصال  كان   . البصري  النظام 
المترجمين  مناقشة  أو  مترجمة  أعمال  قراءة  والهندية عن طريق  واليونانية 
الفارسية �نه  اللغة  ُيجيد  ، وربما كان  أنفسهم كحنين بن إسحق وسلمويه 
دّون في كتابه المحاسن وا�ضداد بعض النصوص باللغة الفارسية،  توجه إلى 
للخليفة  الرسائل  ديوان  وتولّى  للتدريس  وتصّدر  وبرز  تميز  وفيها  بغداد 

المأمون.

البيان والتبين

 ثقافته :
كان للجاحظ منذ نعومة أظفاره ميٌل واضٌح ونزوٌع عارٌم إلى القراءة والمطالعة 
ى إنَّه  ئت منه. وظلَّ هذا الميل مالزم» لـه طيلة عمره، حتَّ ُه وتبرَّ ìى َضِجَرْت ُأم َحتَّ
فيما اشُتِهَر عنه لم يكن يقنع أو يكتفي بقراءة الكتاب والكتابين في اليوم 
ظر ويورد  الورَّاقين ويبيت فيها للقراءة والنَّ الواحد، بل كان يكتري دكاكين 
ان وهو عاصره : « لم أر قطì وال سمعت من أحبَّ  ياقوت الحموي قوالً �بي هفَّ
استوفى  إال   ìَقط بيده كتاب  يقع  لم  فإنَّه   ، الجاحظ  أكثر من  والعلوم  الكتب 
ة  ات عدَّ وال مرَّ فحات الطِّ قراءته كائن» ما كان وال َعَجَب إذ ذاك في أن ُيْفِرد الصَّ

في كتبه، للحديث عن فوائد الكتب وفضائلها ومحاسنها » .
رٍة ، فليس هناك شيٌء يقرؤه إالَّ ويرتسم في ذهنه ،  لقد كان أشبه بآلة مصوِّ

ويظلì في ذاكرته آماد� متطاوله.
ًة أنَّ ذلك  ولكن الجاحظ لم يقصر مصادر فكره ومعارفه على الكتب ، وخاصَّ
عادٌة مذمومٌة فيما أخبرنا هو ذاته وأخبرنا كثيرون غيره، إذ العلم الحقì ال يؤخذ 
إال عن معلم ، فتتلمذ على أيدي كثيٍر من المعلمين العلماء واغتنى فكره من 
فق مع بعضهم أو لم يرض عن فكرهم فإنَُّه أقرَّ  اتصاله بهم ، وهو وإن لم يتَّ

بفضل الجميع ونقل عنهم وذكرهم مرار� بين طيات كتبه.
ونظر� لسعة علمه وكثرة معارفه َوَصَفُه ابن يزداد بقوله : « هو نسيج َوْحِدِه 
ة ، وتأويل القرآن ،  في جميع العلوم ، علم الكالم ، وا�خبار، والفتيا ، والعربيَّ

وأيَّام العرب، مع ما فيه من الفصاحة » .
ة اختارها بل الزَم  عمق في مادَّ نٍة بغية التَّ د على أوساٍط معيَّ ìلم يكتف بالترد 
، وأطال  العلماء  روس، واشترك في مناقشات  ìالد المجامع، وحضر جميع  كلَّ 

الوقوف في المربد ليستمع إلى كالم ا�عراب.
شيوخة وأساتذته :

تتلمذ على أيدي الكثير من العلماء وروى عنهم في مختلف العلوم والمعارف 
فهم كثيرون جًدا، ومعظمهم من علماء البصرة إبَّان حياته ، ولم ينقطع عن 
ما  غالب»  منهم  صغيرٍة  بقائمٍة  يكتفون  مترجميه  ولكنَّ   . حلقاتهم  حضور 

تقتصر على العلماء المشهورين وهم : 
ى  واية:  أبو عبيدة معمر بن المثنَّ عر والرِّ  في ميدان علوم اللغة وا�دب والشِّ
وا�صمعي وأبو زيد بن أوس ا�نصاري ومحمد بن زياد بن ا�عرابي وخلف ا�حمر 

يباني وأبو الحسن ا�خفش وعلي بن محمد المدائني. وأبو عمرو الشَّ
القاضي ويزيد بن  إبراهيم  أبو يوسف يعقوب بن  الفقه والحديث:  في علوم 
اج بن محمد بن حماد بن سلمه با�ضافة إلى  هارون والسري بن عبدويه والحجَّ

ثمامة بن ا�شرس الذي الزمه الجاحظ في بغداد.
 في االعتزال وعلم الكالم: أبو الهذيل العالف[؟] والنظام ومويس بن عمران 
ميري. ìوضرار بن عمر والكندي وبشر بن المعتمر الهاللي وثمامة بن أشرس الن

ذاته لم  والجاحـظ  تهم عن هؤالء،  يَّ أهمِّ  ìتقل ال  آخرون  َة علماء ومفكرون  وَثمَّ
َيغفل عن ذكر معظمهم.



أدبيات

وتعبيٍر  أنيٍق  بلفٍظ  سبق  ما  لنا  فيه  ويوجز  الحموي،  ياقوت  أورده  ومما 
رشيٍق قولـه: «أبو عثمان الجاحظ، خطيُب المسلمين، وشيُخ المتكلِّمين، 
وإن  البالغة،  في  سحبان  حكى  تكلَّم  إن  رين.  والمتأخِّ المتقدمين  وَمْدَرُه 
ام في الجدال، وإن جدَّ خرج في مسك عامر بن عبد قيس،  ظَّ ناظر ضارع النَّ
وإن َهَزَل زاد على مزبد، حبيب القلوب، ومزاج ا�رَّواح، وشيخ ا�دب، ولسان 
العرب، كتبه رياٌض زاهرٌة، ورسائله أفناٌن مثمرٌة، ما نازعه منازٌع إال رشاه أنف»، 
واضع استبقاًء. الخلفاء تعرفه، وا�مراء  م لـه التَّ وال تعرَّض لـه منقوٌص إال قدَّ
ه.  ìتحب ة  والعامَّ له،  تسلِّم  ة  والخاصَّ عنه،  تأخذ  والعلماء  وتنادمه،  تصافيه 
َجَمَع َبْيَن اللسان والقلم، وَبْيَن الفطنة والعلم، وبين الرأي وا�دب، وبين 
النثر والنظم، وبين الذكاء والفهم، طال عمره، وفشت حكمته، وظهرت 

جال عقبه، وتهادوا أدبه، وافتخروا باالنتساب إليه. ته، ووطئ الرِّ خلَّ
مؤلفا في موضوعات   360 كتبه و مؤلفاته : صنف الجاحظ ما يقارب من 
تناقلته  الكتاب وا�دباء وما  ، ونذكر بعضا منها ما اشتهر بين  متنوعة 

الثقافات والعصور من بعده ، منها :
 ، كتاب البيان والتبيين في أربعة أجزاء ، كتاب الحيوان في ثمانية أجزاء 
البخالء ، المحاسن وا�ضداد ، البرصان والعرجان ، التاج في أخالق الملوك ، 
على  السودان  فضل   ، البغال   ، التجارة  في  التبصرة   ، والمأمول  اÊمل 

البيضان ، أخالق الشطار .
وفاته :

عام 868 م الموافق لسنة 255هـ ، هو العام الذي غادر فيه الجاحظ عمرو 
بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكناني البصري إلى عالم البرزخ ،  وقد 
تجاوز من عمره  التسعين سنة . ، وقد عان من شلل أقعده ، وعندما كان 
جالسا في مكتبته يطالع بعض الكتب المحببة إليه ، فوقع عليه صف من 

الكتب أردته ميت» .
ما  وأفكار�  وراءه كتب» ومقاالت  ، مخلف»  بالكتب  الجاحظ مدفونا  لقد مات 

زالت خالدًة حتى اÊن.

عمرو بن كلثومالبخالء

عمرو بن كلثوم التغلبي، أبو ا¦سود 
توفي 39 ق.هـ/584م

في  ولد  ا¦ولى،  الطبقة  من  المعلقات،  أصحاب  من  مجيد  جاهلي  شاعر 
جزيرة العرب في نجد وتجّول في الشام والعراق.

الفتاك الشجعان، ساد تغلب، وهو فتًى  الناس نفس»، وهو من  أعز  كان من 
وعّمر طويًال. هو قاتل الملك عمرو بن هند ملك المناذرة. وذلك أن أم عمرو بن 
هند ادعت يوم» أنها أشرف نساء العرب فهي بنت ملوك الحيرة وزوجة ملك 
المهلهل أشرف منك فعمها  بنت  "ليلى  إحدى جليساتها:  وأم ملك فقالت 
بن  كلثوم  وزوجها  العرب  سادة  المهلهل  سالم  الزير  وأبوها  كليب  الملك 
مالك أفرس العرب وولدها عمرو بن كلثوم سيد قومه" فأجابتها: " �جعلنها 
خادمًة لي". ثم طلبت من ابنها عمرو بن هند أن يدعو عمرو بن كلثوم وأمه 
تنفذ نذرها فأشارت  أن  الملك  أم  وأثناءالضيافة حاولت  لزيارتهم فكان ذلك. 
إلى جفنة على الطاولة وقالت " يا ليلي ناوليني تلك الجفنه" فأجابتها: لتقم 
صاحبة الحاجة إلى حاجتها" فلما ألحت عليها صرخت: "واذاله" فسمعها ابنها 
إلى  عمرو بن كلثوم وكان جالس» مع عمرو بن هند في حجرة مجاورة فقام 

سيف معلق وقتله به ثم أمر رجاله خارج القصر فقاموا بنهبه.
أشهر شعره معلقته التي مطلعها "أال هبي بصحنك فأصبحينا"، يقال: إنها 
في نحو ألف بيت وإنما بقي منها ما حفظه الرواة، وفيها من الفخر والحماسة 
العجب . وقد اشتهر بأنه شاعر القصيدة الواحدة �ن كل ما روي عنه معلقته 

وأبيات ال تخرج عن موضوعها.
قال في ثمار القلوب: كان يقال: «فتكات الجاهلية ثالث: فتكة البراض بعروة، 
الحارث بن ظالم بخالد بن جعفر، وفتكة عمرو بن كلثوم بعمرو بن  وفتكة 
هند ملك المناذرة، فتك به وقتله في دار ملكه وانتهب رحله وخزائنه وانصرف 

بالتغالبة إلى خارج الحيرة ولم يصب أحد من أصحابه».



علوم

الغالف الجوي:
هو عبارة عن طبقة من الغازات التي قد تحيط بجسم مادي ذو كتلة كافية،  من خالل جاذبية الجسم. ويتم االحتفاظ بها لمدة أطول إذا كانت 
الجاذبية عالية، ودرجة الحرارة للغالف الجوي منخفضة. بعض الكواكب تتكون أساسا من غازات مختلفة، ولكن فقط الطبقة الخارجية منها تعتبر 

غالفها الجوي و حاميها.
- الغالف الجوي النجمي مصطلح يصف المنطقة الخارجية للنجم، وعادة ما يتضمن الجزء بدءا من الفوتوسفير نحو الخارج. نسبيا النجوم ذات 

درجة الحرارة المنخفضة قد تشكل جزيئات مركبة في غالفها الجوي الخارجي.

مكونات الغالف الجوي ل�رض :
الغالف الجوي لÓرض يحتوي على ا�وكسجين الذي تستخدمه معظم الكائنات الحية للتنفس ، وثاني أكسيد الكربون الذي تستخدمه النباتات 
والطحالب والبكتيريا الزرقاء لعملية التمثيل الضوئي، الذي  يحمي أيضا الكائنات الحية من الضرر الجيني الذي قد ينجم عن أشعة الشمس فوق 

paleoatmosphere البنفسجية. تركيبته الحالية هي نتاج باليين السنين من التعديالت البيوكيميائية للغالف الجوي القديم

 ماذا تعرف عن ؟

مركبة الفضاء:
هي مركبة تكون عادة مأهولة برائد فضاء أو أكثر قادرة على الوصول إلى الفضاء الخارجي، محمولة على صاروخ قوي يقلع بها. منها ما حمل رواد 
فضاء إلى القمر مثل مركبة القيادة ووحدة الخدمة أو مركبة الهبوط على القمر. وينتمي إليها أيضا مكوك الفضاء المأهول ويحمل معه ا�قمار 
الفضاء كما تم ذلك عند إصالح تلسكوب هابل  القيام بعمليات الصيانة في  أو  االصطناعية والمعدات وأحيانا يقوم طاقمه إطالق تلسكوب 
الفضائي. ويستطيع المكوك أن ينقل إلى الفضاء ما حمولته ٣٢ طن. ومن أهم مميزات هذه المركبة هو أنه يعاد استخدامها جزئيا، فالمكوك 

الفضائي مركبة مكونة من ثالثة أقسام رئيسية:
المركبة المأهولة التي تطوف في الفضاء ويطلق عليها اسم المكوك

خزان خارجي للوقود السائل
صاروخان بالوقود الصلب للدفع.

يبدأ المكوك إقالعه بشكل عمودي كالصاروخ التقليدي، ثم يتم فصل الصاروخان العاملين بالوقود الصلب بعد نفاد الوقود، ويستمر المكوك 
الفارغ  الخزان  وينفصل  الخارجي  الفضاء  إلى  وحدها  الفضائية  المركبة  تصل  حتى  الخارجي،  الوقود  خزان  بمساعدة  دفعه  بقوة  الصعود  في 
ويسقط في المحيط. وذلك بعدما تتم دورتها المغزلية حول ا�رض الكتساب سرعة الهروب من الجاذبية ا�رضية وتقدر ب ١١٫٩٣ كم/ث. وبعد أن 
يتم المكوك مهمته يعود ثانيا إلى ا�رض ويهبط طبقا لعملية هبوط ذات مسار معين يتابع فيه الهبوط ثم الصعود ثم الهبوط بغرض خفض 
درجة حرارة العازل الحراري وخفض السرعة. وفي المرحلة ا�خيرة من الهبوط يتبع المكوك نظام هبوط الطيران الشراعي لعدم وجود محرك في 

المكوك إلى أن يرسو على ا�رض. والمميز لمكوك الفضاء انه يستطيع القيام باكثر من رحلة.
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