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■ "سبحانك اللهم مالٍك ُكل مالك  
                           شديٍد عقابك قادٍر قها�  

تعّز بالطاعة ضعيٍف لجا بك  
                          وتذل بعزّك طاغٍي جبا�"

الشيخ جاسـم بن محمد آل ثاني 

) مؤسس دولة قطر (

■ ال أفهــم ملاذا ينبغي لــدول "األوبك" مواصلة خفض 
اإلنتاج فقط للحفاظ عىل ســعر مرتفع للنفط. هذا لن 

 يؤثر عىل الدول الصناعية وحدها، فإنه ســيرض الدول 

الفقرية �أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية أيًضا،  فمن 

سيعتني بهم؟

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 

) األمير الوالد (

■ لقد أصبح كل من يقيـــم عىل هذه األ�ض ناطًقا 
باسـم قطر. وأشري هنا بكل  اعتزاز إىل املستوى  األخالقي 

الرفيع الذي يتمتع به هذا الشعب � مقابل حملة 

 التحريض والحصــار الذي تالها، وإىل  جمعه بني صالبة 

املوقف والشهامة  التي متيز بها القطريون دامئًا، 

حيث أذهلوا العامل بحفاظهم عىل  املستوى  الراقي يف 

مقاربة األوضاع.

■ هذه  الكفــاءا� التقنية واإلدا�ية والسياســية 
واإلعالميــة التي تعاملت مع األوضــاع  بروية وعقالنية 

وتصميــم،  قاد�ة عىل تشــييد رصح اســتقاللنا 

االقتصــاد�  وحامية أمننا الوطنــي وتعزيز عالقاتنا 

الثنائية مع الدول  يف هذا العامل. 

حضرة صاحب السمو 

الشيخ تميـم بن حمد آل ثاني 

أمير البالد المفدى 

) خطاب الثبات والكرامة 21 يوليو 2017 (

    كـالم من ذهـب
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د. عبد الرحيم العالم:

سحـر الريف أم سحـر المدينـة ؟

الفنانة بدرية الكبيسي:

الحركة التشكيلية القطرية تشهد 

أزهى مراحلها

 

58

قد يبــدو غريًبا بعض اليشء، أن تحمــَل مجلٌة ما هويًة 
ثقافيًة اقتصاديًة � اآلن مًعا، ومجلة "       " التي 
تصدرهــا دار "          "، ابتداء من هذا العدد األول، إمنا 
تضــُع لبنًة يف طريق الصحافة العربية الجديدة والجادة، 
يف ظل املتغــريات املتالحقة، التي وضعت مهنة "صاحبة 

الجاللة" أمام تحديات حقيقية تهّدُد استمرارَها.
وإذا ُعدنا إىل بدايات صحافتنا العربية يف القرن التاســع 
عرش، ثم القرن العرشين، ســنجد أن رجال األعامل 
)والطبقة املتوسطة عموًما(، هم الذين حملوا مسؤولية 
تلك الصحافة الرائدة، إىل جانب األدبــاء واملفكرين، 
انطالًقا من قناعة هؤالء وإد�اكهــم ألهميتها يف خدمة 

األمة والوطن.
تنطلق "        "، من قطر العروبة واإلســالم، وهي تشهد 
أفراح اليوم الوطني تحت قيادة حرضة صاحب الســمو 
الشيخ متيم بن حمد آل ثاين أمري البالد املفدى، الذي 
حّول محنة الحصــار الجائر عىل البالد والعباد إىل منحة 
ربانية، بالحكمة والشــجاعة والثقة، املســتمدة من الله 

سبحانه وتعاىل.
يف باكورة املجلة خّصنا "الضيف" ســعادة الشيخ فيصل 
بن قاســم آل ثاين، رئيس رابطة رجال األعامل القطريني، 
ومؤسس متحفه الشهري، بحوار شامل كشف عن تضافر 
البعدين الثقايف واالقتصادي يف مســريته العملية الحافلة 
باإلنجازات.. ويف العــدد كذلك حوا�ات وموضوعات 
ومتابعات أخرى مهّمة ومستجّدة، منها "�حلة" إىل 

مدينة "القدس"، عاصمة فلسطني العربية.
نأمل أن تظل "       " )املنارة التي تهتدي إليها الســفن 
يف البحر( ضوًءا ودلياًل ساطًعا يف سامء الصحافة القطرية 
والعربية، ونحن نســتقبل العام الجديد: كل عام وأنتم 

بخري.     

 العرب

إشـراقـا�
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أد� وفن

هيئـة التـحـريــر

االفـتـتــاحيــة
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فكرة عملية ومبتكرة بادرت بها المؤسسة العامة 
للحي الثقافي )كتارا( على صعيد النهوض بلغتنا 

العربية، بإصدارها "مفكرة الضاد 2018"، حيث القت 
المفكرة أصداًء رائعًة، وإقبااًل كبيراً على اقتنائها، 

السيما وأنها جاءت بعد أيام قليلة من اليوم العالمي 
للغة العربية )18 ديسمبر(، والذي أقرته منظمة األمم 

المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، احتفااًل 
بلغة الضاد على مستوى الكوكب األرضي، والذي 

يصادف اليوم الوطني لدولة قطر أيضاً.

الســـيد  الرحيـــم  عبـــد  خالـــد  األســـتاذ  والتصميـــم  الفكـــرة  صاحـــب 
املشـــرف العـــام علـــى جائزتي كتـــارا للرواية 
إدارة  ومــــــدير  الرســـول،  ولشـــاعر  العربيـــة 
 تقديـــم 

َ
العالقــــــــــــــــــــات العامـــة بكتـــارا، حـــاول

اللغـــة  أكبـــر قـــدٍر مـــن علـــوم وآداب وفنـــون 
الحضــــــــــــارة  أعــــــــــــــالم  أبـــرز  مـــع  العربيـــة، 

العربيـــــــــة اإلسالميـــــــــة، عبـــر إشـــارات وإضاءات مكثفـــة، توزعت على 
هوامـــش الصفحـــات، فيمـــا بقي قلب كل صفحـــة مفتوًحا ملالحظات 

وإضافـــات املدّونـــن على مدار أيـــام العام.
ولعـــل الســـيد قصـــد مـــن خـــالل هـــذه املفكـــرة الســـنوية )امليالديـــة – 
الهجريـــة( إحيـــاء العالقـــة الحميمـــة مـــع "الروزنامـــة" القديمـــة، حـــن 
 مرجًعا يومًيـــا للتوقيت والطقس 

ً
كانـــت تحتـــل صـــدر البيت، مشـــكلة

وبعـــض  واألشـــعار  واألمثـــال  الحكـــم  مـــن  نثـــارات  مـــع  والفصـــول، 
املعـــارف والعلـــوم وأبـــرز األحـــداث، فـــي الوقـــت الـــذي كانـــت شاشـــات 
التلفـــاز واملوبايـــل واآليبـــاد حينـــذاك بعيدة عن متنـــاول الخيال، حتى 

قبـــل بضعـــة عقـــود فقـــط.
تتميـــز "مفكـــرة الضـــاد 2018" بأنهـــا تفتـــح شـــهية اإلبحار فـــي اللغة 
العربيـــة، بـــدًءا مـــن حروفهـــا الثمانية والعشـــرين، حيث تبـــدأ بصورة 
املخطط اإليضاحي ملخارج األصوات في جهاز النطق لدى اإلنســـان 
)الجـــوف والشـــفتان والحلق واللســـان والخيشـــوم(، ثم 
الولـــوج إلـــى بحـــور الشـــعر العربـــي، وعالمـــات الترقيـــم، 
 بقول الخليفة املأمون "لو 

ً
وجمـــال الخط العربي، مذكرة

فاخرتنـــا امللـــوُك األعاجـــُم بأمثالها، لفاخرناهـــا بما لنا 
مـــن أنـــواع الخط؛ ُيقرأ بـــكل مكان، وُيترجم بكل لســـان، 
 إلـــى ثبـــت بأهـــم الكتب 

ً
وُيوجـــد مـــع كل زمـــان"، وصـــول

واملصنفـــات املكتوبـــة باللغة العربية، وأبرز اإلســـهامات 
الحضاريـــة للعـــرب واملســـلمن: فـــي امليكانيـــكا والطـــب 
والجبـــر  والتعليـــم  والبصريـــات  والفلـــك  والكيميـــاء 
صصـــْت لـــكل يوم 

ُ
والطيـــران والجغرافيـــا والصيدلـــة. خ

باملفكـــرة صفحـــة واحـــدة، فـــي أعالهـــا "حـــدث فـــي مثل 
هـــذا اليـــوم"، وفـــي الشـــريط العلـــوي ثمـــة "حكمـــة ومثل" 
نبـــذة عـــن  الســـفلي  الشـــريط  فـــي  أمـــا  و"بيـــت شـــعر"، 
"شـــخصية عربيـــة"، و"فائـــدة لغويـــة"، فيمـــا تضّمنـــت 
الصفحـــات األخيـــرة من "مفكرة الضـــاد" معلومات عن 

كتـــارا وجوائزهـــا وأهـــم فعالياتهـــا خـــالل العام.

 نـوارس

¶ الدوحة 

كتارا تصدر مفكرة الضاد 2018

النهوض بلغتنا العربية على مدار أيام العام

 ¶ خالد عبد الرحيم السيد   

 ¶ الصفحة األولى من مفكرة الضاد 2018
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"محاصيل" مستمر حتى مارس القادم 

قررت المؤسسة العامة 
للحي الثقافي )كتارا( 
مواصلة افتتاح سوق 
"محاصيل" حتى شهر 

مارس المقبل، بعد 
النجاح المنقطع النظير 

الذي حققته التجربة 
لدى جموع المتسوقين 

والزائرين.

الجنوبيـــة  الجهـــة  فـــي  أبوابـــه  "محاصيـــل"  يفتتـــح 
الخميـــس  أيـــام  األســـبوعية،  العطلـــة  خـــالل  لكتـــارا، 
والجمعـــة والســـبت، مـــن الســـاعة التاســـعة صباًحـــا، 
الســـوق  يقـــّدم  حيـــث  مســـاًء،  العاشـــرة  وحتـــى 
املحليـــة  املنتجـــات  أنـــواع  مـــن مختلـــف  معروضاتـــه 
الزراعيـــة  واملحاصيـــل  الخضـــروات  مـــن  الطازجـــة 
الغذائيـــة  واملنتجـــات  الزينـــة،  ونباتـــات  والزهـــور 
املرتبطـــة بالثـــروة الحيوانيـــة، باإلضافـــة إلـــى أجـــود مـــا 
ــه املـــزارع القطريـــة مـــن أنـــواع العســـل الطبيعـــي،  تنتجـ
وأفضـــل أصنـــاف التمـــور املحليـــة، وذلـــك بمشـــاركة 
22 مزرعـــة قطريـــة و6 شـــركات مـــن كبـــرى الشـــركات 
الوطنيـــة املتخصصـــة فـــي إنتـــاج وبيـــع لحـــوم األغنـــام 

والدواجـــن والبيـــض والحليـــب ومشـــتقاته والعصائـــر 
الطبيعيـــة.

وكان مهرجـــان محاصيـــل الثانـــي الـــذي أقيـــم أواخـــر 
معروضاتـــه  بتنـــوع  تميـــز  قـــد  املاضـــي،  ديســـمبر 
وفعالياتـــه، وحســـن إعـــداده وتنظيمـــه، خصوًصـــا وأن 
املهرجـــان قـــد أخـــذ بعـــن العتبـــار إقبـــال املتســـوقن 
أجـــواء  وتوفيـــر  الطازجـــة،  املحليـــة  املنتجـــات  علـــى 
تســـوق مبهجـــة، مـــع تخصيـــص مســـاحة مناســـبة 
للعائـــالت   

ً
وتســـهيال تشـــجيًعا  األطفـــال،  أللعـــاب 

خـــالل زيـــارة الســـوق.
ويأتـــي اســـتئناف الســـوق لنشـــاطه فـــي إطـــار جهـــود 
والثـــروة  الزراعـــة  قطـــاع  دعـــم  إلـــى  الراميـــة  كتـــارا 
املـــزارع  أصحـــاب  تشـــجيع  عـــن   

ً
فضـــال الحيوانيـــة، 

القطريـــة، والهتمـــام بتســـويق املنتجـــات املحليـــة التـــي 
عبـــر  واإلتقـــان،  الجـــودة  عناصـــر  كل  فيهـــا  تتوفـــر 

تشـــجيعية. بأســـعار  تســـويقية  منصـــة  توفيـــر 
وأكـــد الدكتـــور خالـــد الســـليطي املديـــر العـــام لكتـــارا 
أن مهرجـــان "محاصيـــل" ل يقتصـــر علـــى تســـويق 
املنتجـــات الزراعيـــة فحســـب، بـــل يضـــم العديـــد مـــن 
خـــالل  مـــن  وذلـــك  املتنوعـــة،  والفعاليـــات  البرامـــج 
تهـــدف  التـــي  واملســـابقات،  واملحاضـــرات  املعـــارض 
الزراعـــي  بالقطـــاع  املرتبطـــة  الثقافـــة  تعزيـــز  إلـــى 
والثـــروة الحيوانيـــة، مشـــيًرا إلـــى جهـــود وزارة البلديـــة 

والبيئـــة فـــي التعـــاون مـــع كتـــارا.

¶ الدوحة 
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مـــن املقـــرر أن يعقد عدد من البنـــوك اجتماعات مجالس اإلدارات قبل 
انعقـــاد الجمعيات العمومية خالل شـــهر مـــارس القادم، لالتفاق على 
إعـــادة هيكلـــة املناصـــب اإلداريـــة العليـــا، بمـــا  يســـمح بزيـــادة معدالت 
"التقطيـــر" فـــي البنـــوك، مـــع التوســـع فـــي تشـــغيل العنصـــر النســـائي  
مـــن خريجـــات الجامعة في القطاعات املختلفـــة للبنوك، وليس القطاع 

املحاســـبي فقط.
وتســـعى مجالـــس إدارات البنـــوك إلـــى دعـــم رؤيـــة قطـــر 2030، التـــي 
تركـــز علـــى التوســـع فـــي  خلـــق الوظائـــف للشـــباب القطـــري، وإعـــداده 
لتولـــي املناصـــب القياديـــة فـــي كافـــة املجـــاالت االقتصاديـــة، ومنهـــا 
القطـــاع املصرفـــي، في ظـــل الطفرة التنموية التي تشـــهدها دولة قطر، 
بقيـــادة حضـــرة صاحب الســـمو الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني أمير 
البـــالد املفـــدى، والتـــي ترتكـــز علـــى االســـتثمار فـــي الطاقـــة البشـــرية 

الوطنيـــة، وإعـــداد كـــوادر قطريـــة فاعلـــة فـــي مختلـــف املجاالت.
ومـــن املقـــرر أن تشـــمل التغييـــرات الجديـــدة عـــدًدا من البنـــوك الكبرى 
التـــي توســـعت فـــي الســـنوات املاضيـــة، حيـــث  مـــن املتوقـــع أن تتعـــدى 
نســـبة مديـــري الفـــروع القطريـــن فـــي البنـــوك 60 فـــي املائة فـــي نهاية 
العـــام  الجـــاري 2018، بعـــد أن وصلـــت حالًيـــا فـــي بعـــض البنـــوك إلـــى 
حوالـــي 90 فـــي املائـــة، علـــى أن يتم رفع النســـبة خالل عامن لتشـــمل 

جميـــع الفروع.
لتولـــي قيـــادة  الوطنيـــة  الكـــوادر  البنـــوك دعـــم  كمـــا تتضمـــن خطـــط 
الفـــروع األجنبيـــة بالخـــارج، في البنوك التي لديها اســـتثمارات وفروع 
خارجيـــة، وذلـــك في إطار تشـــجيع هـــذه الكوادر، وإكســـابها الخبرات 

املصرفيـــة واملاليـــة الالزمـــة لتولـــي قيـــادة البنـــك فـــي الداخل.

البنوك القطرية تستقطب 
الكفاءات الوطنية في قياداتها  

¶ الدوحة 
محمد طلبة 

 نـوارس

يبدو أن البنوك 
القطرية مقبلة خالل 
الفترة  القادمة على 
تغييرات كبيرة على 

مستوى قياداتها 
العليا، حيث يتم التركيز 

حالياً على استقطاب 
الكفاءات الوطنية، 

لتولي المناصب 
اإلدارية  العليا، في 

إطار دعم وتشجيع 
الشباب القطري 

للعمل في الجهاز 
 المصرفي.

من المتوقع ارتفاع نسبة مديري الفروع 
القطريين في البنوك إلى %60 
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انطالقاً من إيمانها بالكتابة النسائية كسبيل نحو التحرر 
الفكريّ، واالنزياح العلني عن النظام الذكوري، الذي 

يتحكم في أغلب المجتمعات البشرية، أسست الكاتبة 
البيروفية السيدة إليزابيث ألطاميرانو الملتقى العالمي 
للكاتبات سنة  1998، ليكون فضاء لتبادل األفكار وطرح 

القضايا اإلنسانية التي ظلّت عالقة في بعض الدول 
رغم ركوبها قطار الحداثة.

ؤســـس 
ُ
بعـــد اثنتـــي عشـــرة دورة نظمهـــا امللتقـــى، بـــدًءا مـــن البلـــد امل

واألوروغـــواي  واألرجنتـــن  التشـــيلي  مـــن  بـــكل  مـــروًرا  )البيـــرو(، 
وكولومبيـــا وفنزويـــال والبرازيـــل وبورتريكـــو واملكســـيك وإســـبانيا 
وبنمـــا والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، سترســـو ســـفينة امللتقـــى فـــي 
دورتـــه الثالثـــة عشـــر بشـــمال املغـــرب، في غضـــون شـــهر أكتوبر من 

الســـنة القادمـــة .
وبهذا الحدث العاملي املهّم، ستعرف مدينة تطوان )الحمامة البيضاء( 
عرًســـا ثقافًيـــا تحييـــه أقـــالم نســـائية من مختلـــف الجغرافيـــات. وقد 
إثـــر  الكبيـــر  الثقافـــي  الحـــدث   هـــذا  املغـــرب الحتضـــان  تـــّم اختيـــار 
دعـــوة  بعثـــت بهـــا رابطـــة أدبـــاء الشـــمال إلـــى املنظمـــن واملشـــاركات 
واملشـــاركن فـــي امللتقـــى األخير الذي ُعقـــد في مدينـــة ميامي، عّبرت 
فيهـــا الرابطـــة عـــن رغبتها واســـتعدادها الحتضان هـــذا امللتقى، فتّم 

لهـــا ذلـــك بعـــد منافســـة شـــديدة مـــع 
جمهوريـــة الدومينيـــكان.

وُيعـــدُّ املغـــرُب أّول بلـــد من إفريقيــــــــــــا 
هـــذه  يحتضـــن  العربـــي  والعــــــــالم 
التظــــــــــــــاهرة الثقافيـــة ذات البعـــــــــــــد ال

تحتضـــن  والتــــــــي  ليـــــــبـــــــــــــــــــــــرالّي، 
بـــكل  اإلبداعـــي  األنثـــوي  البـــــــــــــــــــــوح 
املشـــرعة  وآفاقـــه  وتمّوجاتـــه  لغاتـــه 
علـــى الحلـــم والبهاء، األمـــر الذي يمثل 
ـــا 

ً
 علـــى أن املغـــرب قطـــع طريق

ً
دليـــال

لـــم يكـــن معّبـــًدا بالـــورد نحـــو الحريـــة  
والعدالة اإلنســـانية، وحتى إن لم يكن 

هـــذا البلـــد العربـــي اإلفريقي قد وصل إلـــى ذروة الحداثة بمعنــــــــــــــــــاها 
قـــارب مشـــارفها عـــن جـــدارة واســـتحقاق. الشـــامل فقـــد  العميـــق 

للكاتبـــات  العاملـــي  للملتقـــى  عشـــر  الثالثـــة  الـــدورة  تتميـــز  وســـوف 
بانفتاحهـــا علـــى العاملن العربي واإلفريقـــي من خالل حضور ثقافة 
املنطقتـــن، ومـــد جســـور التواصل مع الثقافة الالتيني، كما ســـتتميز 
ا  ا ودولّيً هـــذه الدورة برفع اســـم املفكرة والكاتبـــة املغربية الرائدة عربّيً
املرحومـــة فاطمـــة املرنيســـي شـــعاًرا لفعاليات امللتقى، تلـــك املرأة التي 
اســـتطاعت فـــي زمـــن الصمت األنثـــوّي القاتل أن تنطق بلســـان الحق، 
 مـــن خطواتهـــا الجريئة شـــموًعا 

ً
وتقفـــز علـــى أســـوار الوهـــم، صانعـــة

لمة النســـاء.
ُ
أنارت ظ

فاطمـــة املرنيســـي أيقونـــة مـــن أيقونـــات النضـــال النســـوّي، فـــي زمـــن 
كانـــت املطالبـــة بحقـــوق املـــرأة تفســـر علـــى أنهـــا خـــروج علـــى الطاعـــة 
ا ســـفيها لـــدروس الغـــرب.. فاملرنيســـي لم تدافع 

ً
األبويـــة، واســـتعراض

فقـــط عـــن املـــرأة، كمـــا فهمهـــا بعضهـــم، وإنمـــا دافعـــت عـــن جوهـــر 
اإلنســـان كيفمـــا كان وأينمـــا ُوجـــد.

ها لها 
ّ
يتضمـــن البرنامـــج العـــام للملتقـــى محـــاور عديدة للنقـــاش، جل

عالقـــة مباشـــرة بواقع املرأة، نذكر منها: املـــرأة املهاجرة خارج املكان، 
الكتابـــة بالجســـد، املـــرأة املترجمـــة: أنـــا لســـان اآلخـــر، املناضـــالت في 

املجتمعـــات املحافظـــة، املـــرأة الزنجيـــة: أريج آخر.
أخيـــًرا يبـــدو أن املغـــرب اســـتطاع في نهاية املطـــاف أن يجذب إلى مياه 

البحر األبيض املتوســـط ســـفينة امللتقى العاملي للكاتبات.

الملتقى العالمي للكاتبات 
يرسي سفينته بالمغرب

¶ تطوان
فاطمة الزهراء بنيس

 ¶ إليزابيت 

الطاميرانو
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افتتحـــت شـــركة فيســـبوك مقرهـــا الجديـــد فـــي لنـــدن مؤخـــًرا فيمـــا 
يبـــدو كجـــزء مـــن التزامها تجـــاه بريطانيـــا التي تســـتعد للخروج من 

االتحـــاد األوروبـــي.
وقالـــت نيكـــوال منديلســـون نائـــب الرئيس ألوروبا والشـــرق األوســـط 
وأفريقيـــا فـــي موقـــع التواصـــل االجتماعـــي األشـــهر حـــول العالـــم: إن 
فيســـبوك ملتزمـــة أكثـــر مـــن ذي قبـــل باململكـــة املتحـــدة وبدعـــم نمـــو 
الشـــركات الناشـــئة في البالد، مؤكدة أن املقر في وسط لندن سيوفر 
نحـــو 800 فرصـــة عمـــل، أكثـــر مـــن نصفهـــا ســـتركز علـــى األعمـــال 
والســـمعة  املزدهـــر  الحـــرة  األعمـــال  منـــاخ  إن  مضيفـــة:  الهندســـية، 
العامليـــة للتميـــز الهندســـي فـــي اململكـــة املتحـــدة يجعلهـــا واحـــدة مـــن 

أفضـــل األماكـــن فـــي العالـــم للشـــركات التقنيـــة.
مـــن قصـــة  البلـــد شـــكل جـــزءا ضخمـــا  هـــذا  وتابعـــت منديلســـون: 
فيســـبوك خـــالل العقـــد املاضـــي ونتطلـــع الســـتمرار عملنـــا مـــن أجل 

تحقيـــق مهمتنـــا فـــي تقريـــب العالـــم مـــن بعضـــه، وقالـــت: بعـــد عشـــر 
ســـنن مـــن افتتـــاح الشـــركة ألول مكتـــب لهـــا فـــي لنـــدن، ســـيزيد عدد 
العاملـــن البريطانيـــن فـــي فيســـبوك إلـــى أكثر مـــن 2300 عند حلول 

العـــام 2019.
دفـــع  األوروبـــي  االتحـــاد  مـــن  بريطانيـــا  انســـحاب  قـــرار  إن  يذكـــر 
فيســـبوك وشـــركات عمالقـــة فـــي مجـــال التكنولوجيـــا الرقميـــة مـــن 

بينهـــا غوغـــل وأمـــازون إلـــى اإلحجـــام عـــن التوســـع فـــي لنـــدن.
وكانت فيســـبوك قد أعلنت عن املقر الرئيســـي الجديد العام املاضي 
بعـــد فتـــرة قصيـــرة مـــن إعـــالن غوغـــل أنهـــا تبنـــي مركزا جديـــدا في 
املدينـــة، ســـيكون باســـتطاعته اســـتيعاب أكثـــر مـــن 7000 موظـــف، 
وســـيضم املكتب الجديد لفيســـبوك في وســـت إند بالعاصمة والذي 
صممـــه املعمـــاري فرانك جيري مهندســـن ومطورين وفرق تســـويق 

ومبيعات.

800 فرصة عمل 
يوفرهامقر فيسبوك 

الجديد في لندن
¶ لنـدن –

 ¶  فيسبوك 

يتوسع في 

مقراته بالعالم

 ¶ نيكوال 

منديلسون

 نـوارس
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أحيـــا كوكبـــة مـــن األدبـــاء واألكاديميـــن العـــرب واألتـــراك نـــدوة دوليـــة 
كبـــرى بمركـــز الفارابـــي للدراســـات األورو – آســـيوية في إســـطنبول، 
فـــي أعقـــاب قـــرار الرئيـــس األمريكـــي دونالـــد ترامـــب بجعـــل "القـــدس 
 إلسرائيل، 

ً
الشـــريف"، املدينة العربية الفلســـطينية املغتصبة، عاصمة

ا للمدينة املقدســـة مـــن براثن 
ً
داعـــن إلـــى حـــراك ثقافـــي حقيقـــي إنقاذ

الكيـــان الصهيوني.
وأســـاتذة  شـــعراء  الجميـــع،  قيـــام  علـــى ضـــرورة  املشـــاركون  وأكـــد 
جامعـــات ومثقفـــن، بواجبهـــم اإلنســـاني واألخالقـــي تجـــاه القـــدس، 
مشـــّددين علـــى أهميـــة تجـــاوز الواقـــع الســـلبي الـــذي تعيشـــه األمـــة، 

وتفعيـــل دور الثقافـــة لنصـــرة القـــدس وتحقيـــق العـــودة.
الوطـــن..  إلـــى  العـــودة  "أدب  عنـــوان  حملـــت  التـــي  النـــدوة  وشـــهدت 
، تضمـــن فنـــون 

ً
فلســـطن أنموذًجـــا" زخًمـــا أدبًيـــا وأكاديمًيـــا فاعـــال

الشـــعر والروايـــة والنقـــد األدبـــي، مـــن جانـــب األدبـــاء والنقـــاد العـــرب، 

إلـــى  والعـــراق، باإلضافـــة  مـــن فلســـطن واألردن وســـورية ومصـــر 
األدبـــاء واألكاديميـــن األتـــراك، كما افتتح على هامـــش الندوة املعرض 
األول في تركيا عن مشـــروع "شـــاعر العودة"، الذي أكمل ســـتة أعوام 
لتوثيـــق شـــعر العودة لدى الشـــعراء. وقـــام الدكتور عبـــد الله كزلجيك 
مديـــر مركـــز الفارابـــي، واألســـتاذ ســـمير عطيـــة مدير بيت فلســـطن 
للشـــعر وثقافـــة العـــودة، واملهنـــدس محمـــد درويـــش منســـق رابطـــة 

ـــدوة.
ّ
شـــباب ألجـــل القـــدس فـــي قطـــر، بتكريـــم املشـــاركن فـــي الن

وقـــد أشـــرف علـــى الندوة مؤسســـات أكاديميـــة تركيـــة معروفة، وهي 
كليـــات اآلداب واإللهيـــات )الشـــريعة( فـــي جامعـــة إســـطنبول، وبيـــت 
فلســـطن للشـــعر وثقافـــة العـــودة، ومركـــز الفارابـــي )املســـتضيف(، 
ومكتـــب  الشـــرقية،  اللغـــات  ونـــادي  العربيـــة،  اللغـــة  محبـــي  ونـــادي 
العالقـــات العربيـــة التركيـــة، باإلضافة إلى رابطة شـــباب ألجل القدس 

مـــن قطر.

¶  إسطنبول –

¶ الحضور 

في الندوة

ندوة أدبية 
عربية تركية 

إنقاذاً للقدس 

¶ املتحدثون د. عبد الله كزلجك 

وعلي كوزال يوز ود. تورغاي غوك غوز 

والشاعر سمير عطية على املنصة
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رحلـة

خاللهــا  مــن  ــَر  عبَّ اســتثنائية،  مناســبة  الوطنــي  اليــوم  ــد  جسَّ لقــد 
 ونســاًء، 

ً
الشــعب القطــري بــكل شــرائحه: قطريــن ومقيمــن، رجــال

صغــاًرا وكبــاًرا، عــن مشــاعر التالحــم والتكاتــف، والعتــزاز بالقيــادة 
الحكيمــة للبــالد، فــي مواجهــة حصــار غيــر مســبوق، فرضتــه دول 

خليجيــة وعربيــة، منــذ الخامــس مــن يونيــو املاضــي علــى قطــر.

مواجهة الحصار

ــت هــذه املواجهــة عبــر مقولــة ســمو األميــر البليغــة، والتــي خاطــب 
ّ
تجل

بهــا شــعبه: "أبشــروا بالعــز والخيــر"، لتصبــح شــعاًرا لليــوم الوطنــي، 
إلــى جانــب بيــت مؤســس دولــة قطــر فــي إحــدى قصائــده: "وربعــي إلــى 
مــا جــا مــن الدهــر نايبــة/ إلــى قلــت قــوٍل مــا يــرون ســواه"، والــذي اختيــر 

هــذا العــام شــعاًرا لليــوم الوطنــي.
 فيمــا ردَّ الشــعب علــى تلــك املقولــة بعبــارة "تميــم املجــد"، التــي اقترنــْت 
بصــورة ســمو األميــر املرســومة بأســلوب غرافيكــي لفــت، أبدعهــا 
ــا، 

ً
 وعرض

ً
فنــان قطــري شــاب هــو أحمــد املعاضيــد، لتعــّم البــالد طــول

مــع أعــالم قطــر املرفرفــة عالًيــا.
ِهل بعــزف النشــيد الوطنــي، ثــم تــالوة 

ُ
 املســيِر الوطنــي اســت

ُ
احتفــال

عشــرة  ثمانــي  املدفعيــة  أطلقــت  بعدهــا  الكريــم،  القــرآن  مــن  آيــات 
والعموديــة  املقاتلــة  الحربيــة،  الطائــرات  عــروض  ببــدء  ــا 

ً
إيذان طلقــة، 

كــت علــى  والســتعراضية، وطائــرات النقــل والشــحن جــًوا، فيمــا تحرَّ

عيٌد وطنٌي مميز عاشته دولة قطر ، تّوجُه حضرة صاحب 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى 

بحضور المسير الوطني، مع األمير الوالد سمو الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ عبد العزيز بن خليفة آل ثاني، 

وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي 
لألمير، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ، ومعالي الشيخ 

عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية، وسعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل 

محمود رئيس مجلس الشورى، وأصحاب السعادة الوزراء، 
وضيوف البالد، وأعضاء مجلس الشورى، ورؤساء البعثات 

الدبلوماسية، وكبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية 
واألعيان، وحشوٌد غفيرة مألت كورنيش الدوحة، إحدى 

أجمل الواجهات البحرية في منطقة الشرق األوسط

¶ الدوحة –
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◄ ◄

خّيالــة  مــن  اإلبــل(،  )راكبــي  والهّجانــة  الخّيالــة  مجموعــات  األرض 
الحــرس األميــري وفرســان حــرس الشــرف، يتقّدمهــم علــم الدولــة، ثــم 
طوابيــر املشــاة، مــن فصائــل القــوات املســلحة والقــوات الخاصــة مــع 
الخاصــة  والقــوات  املدنــي،  الداخليــة، والدفــاع  آلياتهــا، ومشــاة وزارة 
"لخويــا"، مــع عــرٍض لآلليــات واملدّرعــات واملعــّدات العســكرية املتطــورة، 
البحريــة،  والقطــع  الضاربــة  للــزوارق  مــواٍز  بحــريٌّ  عــرٌض  تخللــه 
التــي  الفولذيــة،  القلــوب  املظليــن، أصحــاب  وأخيــًرا جــاءت عــروض 
 قطريــون، حــاز بعضهــم علــى جوائــز عامليــة فــي هــذه 

ٌ
ذهــا أبطــال

ّ
نف

الرياضــة الخطــرة، عبــر تشــكيالت جماعيــة وفرديــة مبهــرة.
جميــُع  ونصــف  ســاعة  نحــو  اســتمرَّ  الــذي  العــرض  فــي  وشــارَك 

والبحريــة. والجويــة  البريــة  املســلحة  القــوات  وحــدات 

قيادة رصينة

وألقــى ســعادة الدكتــور خالــد العطيــة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
أن  إلــى  فيهــا  أشــار  افتتاحيــة،  كلمــة  الدفــاع  لشــؤون  الدولــة  وزيــر 
ذكــرى اليــوم الوطنــي جــاءْت فــي ظــرف خــاص تعيشــه املنطقــة، بســبب 
تصرفــات بعيــدة عــن الحكمــة والرشــاد، مؤكــًدا أن القــوات املســلحة 
ســتظل أبــًدا درع الوطــن وصّمــام أمانــه، وقــال: "إن قطــر أثبتــْت للعالــم 
أجمــع أنهــا متفوقــة برصانــة قيادتهــا وصبرهــا.. فتاريخنــا فــي قطــر 

هــو تاريــخ الســلم ل الحــروب، وتاريــخ النجــدة والفزعــة ل الغــدر".

ــد ســعادة املقــّدم الركــن نــواف بــن مبــارك بــن ســيف 
َّ
مــن جانبــه أك

آل ثانــي مديــر التوجيــه املعنــوي بــوزارة الدفــاع أن املســير الوطنــي 
أظهــر النتــاج األول لخطــة التطويــر الشــاملة للقــوات املســلحة القطريــة، 
مشــيًرا إلــى أن اســتعراض القــوة هــذا كشــف عــن القــدرات الوطنيــة 
عــن  للــذود  الحديثــة،  العســكرية  التقنيــة  واإلمكانيــات  البشــرية، 

الوطــن. مكتســبات 
وشــكلت مدرعــة "بــرزان" مفاجــأة العــرض العســكري، حيــث قامــت 
بإنتاجهــا إحــدى الشــركات القطريــة، ودخلــت الخدمــة فــي الحــرس 
األميــري حديثــا، كصناعــة وطنيــة خالصــة، وتتميــز بأنهــا خفيفــة 
الــوزن، ومصفحــة ضــد الرصــاص، ومــزودة ببــرج متحــرك، يمكنــه 
اســتيعاب أحــدث املدافــع الرشاشــة، كمــا أنهــا مــزودة بموتــور حديــث 

ذي 6 أســطوانات.

العرض العسكري

وشــمل العــرض العســكري مختلــف أنــواع الطائــرات املقاتلــة والطائرات 
و"غــزال"،  و"لغوســتا"  جيــت"  و"ألفــا  "ميــراج"  طــراز  مــن  العموديــة، 
باإلضافــة إلــى طائــرات "إف 15" و"رافــال" التــي دخلــت الخدمــة فــي 
ــا، وطائــرات بــي ســي 21 التابعــة لكليــة 

ً
القــوات الجويــة األميريــة حديث

 "17 "ســي  اإلســتراتيجية  النقــل  طائــرات  وقامــت  الجويــة.  الزعيــم 
العــرض، كمــا قامــت طائــرات  فــي ســماء  بإطــالق شــعالت حراريــة 

إنجازاٌت ُتبّدد غمامة الحصار
اليوم الوطني القطري
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"ســوبر مشــاك" بعمــل تشــكيالت جويــة لعلــم الدولــة، باإلضافــة إلــى ◄ ◄
أحــدث راجمــات الصواريــخ "أســتروس" البرازيليــة، ودبابــات "ليوبــارد" 
األملانيــة، والتــي تعــد األحــدث فــي العالــم، حيــث يصــل مداهــا إلــى 6 
كيلــو متــرات، وســرعتها إلــى 70 كــم بالســاعة، وتتميــز بدقــة إصابــة 

أهدافهــا.
كمــا تــم عــرض بطاريــات الدفــاع الجــوي "باتريــوت"، التــي تتضمــن 
منظومــة رادار مبكــر، ومدفــع امليــدان "بــي زد أتــش 2000"، األحــدث 
فــي العالــم، ويصــل مــداه 60 كيلــو متــًرا، ويتميــز بســرعة النتشــار 
الجــوي  الدفــاع  منظومــات  أحــدث  عرضــت  كمــا  اإلصابــة.  ودقــة 
اإلســتراتيجية، واآلليــات املدرعــة للقــوات الخاصــة املشــتركة، والتــي 
تعمــل باملناطــق الوعــرة، ولهــا قــدرة كبيــرة علــى املنــاورة، وهــي مــزودة 
بصواريــخ مضــادة للطائــرات، يبلــغ مداهــا خمســة كيلومتــرات، كمــا 

أنهــا مضــادة للتحصينــات واألفــراد بمــدى 10 كيلومتــرات.

َعَرضة َهل قطر

ــة هــل قطــر"، 
َ

بعــد ذلــك شــارك ســمو األميــر، واألميــر الوالــد فــي "َعَرض
بمنطقــة  األميــري  للديــوان  الخارجيــة  الســاحة  احتضنتهــا  التــي 
ــة عــدد كبيــر مــن أصحــاب 

َ
كورنيــش الدوحــة، كمــا شــارك فــي الَعرض

أبنــاء  مــن  املواطنــن  واألعيــان، وجمــوع  والــوزراء  الشــيوخ  الســعادة 
القبائــل.

ــة" مــن العــرض العســكري، حيــث تتزاحــم الصفــوف التــي 
َ

و"الَعرض
جهــن إلــى ســاحة املعركــة مــع قائدهــم، أو عندمــا 

ّ
ــل الجنــود املت

ّ
تمث

يعــودون منتصريــن، حاملــن الســيوف ومردديــن أشــعاًرا حماســية.
وتوزعــْت خريطــة احتفــالت اليــوم الوطنــي علــى كافــة أرجــاء البــالد، 
ــة،  ــزت الفعاليــات الكبــرى فــي بعــض املعالــم الوطنيــة املهمَّ

ّ
فيمــا ترك

مــت 
َّ
مثــل "درب الســاعي" و"الحــي الثقافــي" و"ســوق واقــف".. فقــد نظ

الشــيخ جوعــان  يترأســها ســعادة  والتــي  القطريــة،  األوملبيــة  اللجنــة 
ــم" التــي شــارك فيهــا أكثــر مــن 400 

َ
بــن حمــد آل ثانــي، "جولــة الَعل

رياضــي، وأطفــال املــدارس، ومحبــي الرياضــة مــن مختلــف شــرائح 
املجتمــع، وحمــل هــؤلء علــم قطــر "األدعــم" مســافة 200 كلــم َعْبــر 
الهوائيــة  والدراجــات  الجــري  بــن  مــا  بالتنــاوب  اجتازوهــا  الدولــة، 
 

َ
والتجديــف والشــراع والتســابق بالكراســي املتحركــة وغيرهــا، ليصــل

"األدعــم" إلــى وجهتــه األخيــرة: "درب الســاعي" قلــب الحتفــالت باليــوم 
الوطنــي فــي قطــر.

إنجازات قياسية

املناســبة  )أشــغال(  العامــة  األشــغال  هيئــة  تفــّوْت  لــم  جهتهــا  مــن 
الوطنيــة الكبــرى إلثبــات إصرارهــا علــى تحــدّي الحصــار املفــروض 
علــى قطــر، التــي تســتعد لســتضافة مونديــال 2022، حيــث افتتحــت 
الجديــدة  اإلنشــاءات  مدينــة  إلــى  الســريع  الدوحــة  طريــق  الهيئــة 

حكاية وطن
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"لوســيل"، ابتــداًء مــن أقــواس تقاطــع  5/6، يونيــو الــذي يــؤرخ لتاريــخ 
بــدء الحصــار علــى قطــر. الــذي تضّمــن خمســة أنفــاق وثالثــة جســور، 
ــم فــي قطــر حتــى اآلن، حيــث يبلــغ 

ْ
ويعــدَّ التقاطــع أضخــم وأطــول َمعل

ارتفاعــه 100 متــر، وعرضــه 147 متــًرا، ويصــل وزنــه إلــى أكثــر مــن 
9300 طــن مــن الحديــد.

وفــي إشــارة إلــى تبديــد غمامــة الحصــار بالعمــل الــدؤوب دون تــواٍن، 
قــال ســعادة الســيد محمــد بــن عبداللــه الرميحــي وزيــر البلديــة والبيئــة 
بهــذه املناســبة: إن يــوم الحصــار 5/6، الــذي اســتلهمت منــه "أشــغال" 
اســم التقاطــع الجديــد، هــو درٌس لتأكيــد أن أبنــاء قطــر ســيمضون 
ــا: كنــا علــى وعدنــا، 

ً
قدًمــا بإنجازاتهــم وســط كل التحديــات، مضيف

ونفذنــا العمــل فــي فتــرة قياســية قبــل نهايــة العــام. 
يذكــر إن الحتفــال باليــوم الوطنــي القطــري جــاء بموجــب مرســوم 
أصــدره األميــر )ولــي العهــد آنــذاك( الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي 
علــى  قطــر،  دولــة  تأســيس  لذكــرى  إحيــاًء   ،2007 يونيــو   21 فــي 
يــد املؤســس الشــيخ جاســم بــن محمــد آل ثانــي فــي 18 ديســمبر 
عــام 1878. وتســتوحي فعاليــات الحتفــال هويــة الدولــة وتاريخهــا 
تيــح الفرصــة لتعريــف األجيــال الجديــدة مــن القطريــن 

ُ
وتراثهــا، كمــا ت

الصعــاب  تحّملــوا  الذيــن  قطــر،  دولــة  مؤسســي  بأعمــال  واملقيمــن 
ــا غالًيــا، لتحقيــق وحدتهــم الوطنيــة.

ً
ودفعــوا ثمن

مدرعة »برزان« صناعة 
قطرية خالصة 

دخلت الخدمة بالحرس 
األميري حديثًا

»أشغال«تنجز طريق 
الدوحة - لوسيل 

وتقاطع 5/6 في 
فترة قياسية
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أن تحــدث أزمــة سياســية خانقــة، إلــى حــد قطــع العالقــات الدبلوماســية، 
وفــوق ذلــك حصــار بــري وجــوي، وبتــر لــكل العالقــات االجتماعيــة، فهــذا 
مــا لــم يشــهده العالــم فــي العصــر الحديــث، لقــد كان للقــرار الجائــر الــذي 
فرضتــه دول الحصــار علــى قطــر، والســيما الجــوار منهــا، ردوُد فعــٍل 
واســعة مــن قبــل دول العالــم، التــي  اســتهجنت هكــذا قــرار، ولــم تؤيــده، بــل 

دعــت إلــى الحــوار بالطــرق الســلمية. 
دائــم، وال صديــق  عــدو  يوجــد  ال  السياســة  علــم  "فــي  أن  يعلــم  فكلنــا 
دائــم"، كمــا قالتهــا ذات مــرة رئيســة وزراء بريطانيــا الســابقة مارغريــت 

ــد أن 
ّ
تاتشــر، ألن مــن الطبيعــي جــًدا فــي هــذا العالــم املعق

تحصــل أزمــة  سياســية بــن دولــة وأخــرى، أو أن تحــدث 
األول  العالــم  فــي  هــذا  يحــدث  دبلوماســية..  مناوشــات 
)املتقــدم(، ويحــدث فــي العالــم الثانــي، وكذلــك يحــدث فــي 

نســب إليــه .
ُ
دول العالــم الثالــث الــذي ن

ولكــن  ليــس مــن الطبيعــي أن تحــدث أزمــة  بهــذا الحجــم، 
ويحــدث بــن عشــية وضحاهــا تخويــن وقطــع لجميــع 
العالقات، فهذا ال أدري ماذا أسميه؟ سوى صبيانية أو 
ــل حماقــة سياســية، وال سياســة فــي ذلــك، فالسياســة 

ُ
ق

فــن املمكــن، تقــدم فيــه املصالــح علــى األهــواء والرغبــات.
مضــت  لعقــود  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  ظــل  لقــد 
ا إلى حد  كبير، رغم فشل بقية الدول العربية 

ً
متماسك

فــي خلــق تحالفــات أو منظومــات عربيــة متماســكة.
والســؤال الــذي نحــن بصــدده فــي هــذا املقــال: مــا الــدور 
املأمــول مــن املثقــف القطــري فــي ظــل هــذه األزمــة الطارئــة 
التــي لــم يشــهد العالــم مثلهــا، والتــي مضــى عليهــا أكثــر 
، وال 

ً
مــن ســتة  أشــهر؟ ويبــدو أن األزمــة ســتمتد طويــال

يبــدو فــي النفــق الطويــل بصيــص نــور، رغــم املبــادرات 
الكويتيــة والتركيــة ودول صديقــة أخــرى! 

 هــذه األزمــة 
ّ

يبــدو أن دول الحصــار عازمــة علــى عــدم حــل
األخيــر  االجتمــاع  فــي  جلًيــا  ذلــك  تأكــد  وقــد  املفتعلــة، 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي الكويــت، والــذي لــم 

يشــر إلــى األزمــة، ال مــن قريــب وال مــن بعيــد.
القطــري،  للمثقــف  املأمــول  الــدور  فــي  الخــوض  قبــل 

لــم  القطــري،  باملثقــف  القــول  قصــدت  حينمــا  أننــي  أبــن  أن  هنــا  البــد 
أعــِن املثقفــن القطريــن وحدهــم، بــل كل املثقفــن العــرب وغيرهــم مــن 
املتحدثــن بلغــة الضــاد واملقيمــن علــى أرض قطــر، أو منتشــرين فــي 
هــذا العالــم الفســيح، أعنــي كل هــؤالء الذيــن يمكــن تســميتهم قطريــي 
الهــوى والهويــة، ألن قطــر انتهجــت لنفســها سياســة مغايــرة عــن بقيــة 
الــدول العربيــة، ومنــذ لحظــة انطــالق الثــورات العربيــة كانــت قطــر الدولــة 
العربيــة الوحيــدة التــي دعمــت شــعوب كل الــدول الثائــرة علــى أنظمتهــا 
الفاســدة، واســتطاعت أن  تتبــوأ مكانــة مرموقــة، وأن تحمــل لــواء الدفــاع 

دور المثقفين في الحصار

آن لنا نحن المثقفين العرب 
أن نكون أكثر صفاًء ونقاَء

أقـداح وأرواح



15 العدد األول - يناير 2018

◄ ◄

عــن حريــات الشــعوب العربيــة وغيــر العربيــة.
الوســطية واالعتــدال واالنفتــاح علــى  العالــُم ألول مــرة نهــج  لقــد شــهد 
املجتمعــات األخــرى، عبــر قنــوات قطــر الفضائيــة وعلــى رأســها قنــاة 

"الجزيــرة".. 
وألول مــرة يشــهد العالــُم رجــاالِت قطــر العــرب األقحــاح بثــوب جديــد 
الصبــور  الفطــن  املحنــك  السياســي  املثقــف  ثمــة  فــكان  متوثبــة،  وروح 
القلــوب وال يفرقهــا، ويضــع الحلــول الدبلوماســية لكثيــر  الــذي يجمــع 
مــن املعضــالت السياســية املعقــدة جــًدا، والتــي اســتعصت علــى الــدول  

العظمى، واســتمرت لعدة عقود، لكن عبقرية املثقف القطري اســتطاعت 
أن تصنــع لهــا الحلــول الســحرية.

وأظهــرت  األقنعــة  والتــي كشــفت  الخليجيــة،  األزمــة  هــذه  وفــي خضــّم 
النوايــا والخبايــا، وكمــا يقــال: إن األزمــات تصنــع الرجــال، آن لنــا نحــن 
املثقفــن العــرب أن نكــون أكثــر صفــاًء ونقــاًء، وأن ننتمــي إلــى قضايــا 
األمــة وأن نكــون أكثــر شــجاعة فــي الدفــاع عــن األمــة التــي تكالبــت عليهــا 
األمــم، وعلــى رأســها أمريــكا التــي أعلــن رئيســها األخــرق املعتــوه األحمــق 

املطــاع أن القــدس عاصمــة أبديــة إلســرائيل!
إننــا اليــوم أيهــا األخــوة نحتــاج إلــى نوعيــة خاصــة مــن املثقــف العربــي، 
األضــواء  عــن  يبحــث  وال  ومصالحــه،  شــهواته  إلــى  ينحــاز  ال  الــذي 
والشــعبية والبطــوالت الزائفــة، وال إلــى ذلــك النــوع الــذي يتلــون، ومســتعد 
لتبديــل جلــده ليتناســب مــع املرحلــة، ويتماشــى مــع مــن يدفــع  لــه أكثــر، 
وقــد رأينــا نمــاذج مــن هــؤالء فــي فضائيــات العالــم العربــي، فهــذا النــوع ال 

يؤتمــن، وال يمكــن االعتمــاد عليــه فــي الدفــاع عــن قضايــا األوطــان.
الصــدر  وســعة  اآلخــر،  احتــواء  بصفــة  املثقــف  ــى 

ّ
يتحل أن  يجــب  كمــا 

فــي  تصــب   دامــت  مــا  املختلفــة  واألفــكار  التيــارات  كل  الســتيعاب 
مصلحــة األمــة، وتدافــع عــن كيانهــا ضــد االمبرياليــة والصهيونيــة، فــال 
يجــب أن تصــدر التصريحــات املتعجلــة فــي تخويــن اآلخــر، إن اختلــف 
معنــا، ويحــدث ذلــك كثيــًرا، خصوصــا مــع انتشــار اســتخدام وســائل 

االجتماعــي. التواصــل 
هنــا يأتــي دور املثقــف الواعــي الذكــي الــذي يملــك الطاقــة اإليجابيــة الهائلــة 
فــي تحليــل املشــكالت وتفكيكهــا بطــرق علميــة ومنطقيــة، ألن املثقــف 
الحقيقــي واســع االطــالع والدراســة، عميــق التفكيــر، يمتــاز عــن غيــره 
بفهــم أبعــاد األزمــة وعمــق املشــكلة، وألنــه قــارئ جيــد فلديــه مخــزون 
مــن األفــكار البنــاءة، ويســتطيع بعبقريتــه تهدئــة األجــواء وفتــح املجــاالت 
للوســاطة، واجتــراح الحلــول املرضيــة، كمــا أن علــى املثقــف أن يســمو 
واللغــة  البذيئــة  األلفــاظ  يســتخدم  وأال  واإلســالمية،  العربيــة  بأخالقــه 
الســوقية، ألنــه إن ســمح لنفســه النــزول إلــى هــذا املســتوى مــن الســخرية 
فــي الــردود، كان فــي ذلــك إذكاء للعــداوات، وهــو بذلــك يعكــس صــورة غيــر 

الئقــة عــن املثقــف القطــري املتميــز بأخالقــه ومبادئــه.

 * كاتب قصة قطري

نـاصـر الهـالبــي*   دور المثقفين في الحصار

المثقف الواعي يملك الطاقة اإليجابية 
في تحليل المشكالت وتفكيكها
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أدب وفن

قطــر،  بجامعــة  الفنيــة  التربيــة  بكالوريــوس  علــى  حصولهــا  بعــد 
شــاركت فــي الكثيــر مــن الفعاليــات الفنيــة املحليــة، منهــا مشــاركتها 
عملهــا  خــال  بدأتهــا  التــي  الــورش،  وتقديــم  التحكيــم  لجــان  فــي 
كموجهــة ملــادة التربيــة الفنيــة، وأســهمت برســوماتها فــي مناهــج اللغــة 
العربيــة للمــدارس القطريــة، باإلضافــة إلــى إبداعهــا فــي مجــال الرســوم 
املجــات  أغلفــة  أعمالهــا  تصــدرت  إذ  والكاريكاتيريــة،  التعبيريــة 

و"الجامعيــة". "الجوهــرة"  مثــل  املحليــة، 
 2015 العــام  وفــي  التشــكيلي،  النقــد  مجــال  فــي  للصحــف  كتبــت 
أصــدرت كتــاب "رجــل الشــورى واإلدارة خليفــة بــن غانــم الكبيســي"، 
باالشــتراك مــع األســتاذ الدكتــور محمــد محمــود الدروبــي، موثقــة مــن 

خالــه ســيرة والدهــا رحمــه اللــه.
التشــكيلية  الســاحة  عــن  فتــرة طويلــة نســبًيا  انقطعــت  أنهــا  ورغــم 
القطريــة، حيــث كانــت آخــر مشــاركة لهــا عــام 1989، إال أنهــا عــادت 
بقــوة منــذ احتفاليــة الدوحــة عاصمــة للثقافــة العربيــة 2010، فــكان 
الــذي  القمــر  هــال  مــن  املشــتق   – ــة" 

ّ
"أهل األول  الفــردي  معرضهــا 

¶ حاورها – عبد الله الحامدي

بدرية الكبيسي فنانة رائدة 
في الحركة التشكيلية 

القطرية، برز نشاطها 
في سن مبكرة، حيث 
شاركت في معارض 

الجمعية القطرية للفنون 
التشكيلية منذ بداياتها في 

الثمانينيات، عندما كانت 
طالبة على مقاعد الدراسة، 
ثم أقامت معرضاً ثنائياً عام 

1985، مع زميلتها الفنانة 
الراحلة الدكتورة وفاء الحمد 

)رحمها الله(، خالل فترة 
بدرية الكبيسي لـ "         ":دراستهما الجامعية.

لوحاتي حروٌف تتغنّى بحب قطر 
¶ وثقت سيرة 

والدها رحمه الله 

في كتاب »رجل 

الشورى واإلدارة«
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◄ ◄

يبشــر بميــاد الشــهر الهجــري عنــد املســلمني –  نقلــة نوعيــة فــي 
مســيرتها املتجــّددة، ثــم شــاركت فــي بينالــي بنغاديــش الدولــي عــام 
2012، بلوحتهــا املتميــزة "إن تنصــروا اللــه ينصركــم"، واملســتوحاة 
مــن مســتجدات األحــداث فــي الوطــن العربــي، فلقيــت أصــداء قوّيــة لــدى 

الجمهــور والنقــاد.. تالًيــا نــص الحــوار:

أثبتــت  وقــد  الوطنــي،  اليــوم  أفــراح  تعيــش  قطــر  التــزال   •
انتصارهــا علــى الحصــار املفــروض عليهــا، كيــف عّبــرت عــن 

ذلــك تشــكيلًيا؟

¶ توجــد لــدي مجموعــة لوحــات عبــرت بهــا عــن حبــي لبــادي الغاليــة 
ــا وغــدًرا، ولكنهــا صمــدْت 

ً
قطــر، والتــي حوصــرت وهوجمــت بهتان

بفضــل اللــه، وتكاتــف شــعبها مــع قائدهــا، ورجاحــة حكومتهــا، وكنــُت 
ا مــع صديقتــي الفنانــة التشــكيلية الُعمانيــة مريــم 

ً
قــد اتفقــُت مســبق

الزدجالــي بــأن نشــترك مًعــا فــي معــرض ثنائــي، يعّبــر عــن حــب الوطــن 

ويعكــس الترابــط بــني البلديــن الشــقيقني، إال أن الفكــرة لــم تنتقــل بعــد 
إلــى حيــز التطبيــق، ونأمــل أن يتــم ذلــك قريًبــا.

المدرسة التجريدية

خــال  مختلفــة  بمراحــل  عــادة  التشــكيلي  الفنــان  يمــرُّ   •
التــي تخوضــن  املرحلــة  هــي طبيعــة  مــا  الفنيــة،  مســيرته 

حالًيــا؟ غمارهــا 

¶ تبــدأ أولــى مراحــل الفنــان عــادة باملدرســة الواقعيــة، ثــم يمــّر بعدهــا 
يخــط  أن  إلــى  الفنيــة،  تجاربــه  مــن خالهــا  يخــوض  مــدارس  بعــدة 
ــا واضًحــا وخاًصــا بــه، وأنــا شــخصًيا مازلــت فــي 

ً
ــا معين

ً
لنفســه خط

مرحلــة املدرســة التجريديــة، التــي أتنــاول فيهــا موتيفاتــي الخاصــة، 
مــن رمــوز تراثيــة خليجيــة وإســامية، حيــث بــدأت منــذ فتــرة بإنتــاج 
التــراث  علــى  فيهــا  وركــزت  املوتيفــات،  تلــك  لوحــات تضمنــت  عــدة 
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ــى ◄ ◄
ّ
القطــري بصــورة رمزيــة، أضفــت إليهــا بعــض الكتابــات التــي أتغن

فيهــا بحــب قطــر، وهــي تجربــة خاصــة جــًدا، فقــد اســتخدمُت فيهــا 
ــا بصيغــة خاصــة، أنشــأتها حينمــا كنــت بالرحلــة الدراســية 

ً
حروف

اإلعداديــة، ومازلــت أعبــر بهــا عــن خواطــري لذاتــي.

• الشـك أن تجربتـِك قـد تمّيـزت بأسـلوب تجريـدي خـاص 
بها، يستلهم مفردات التراث اإلسالمي وجماليات الحروف 
املتلقـن ألعمالـك، خصوًصـا  تفاعـل  العربيـة، كيـف وجـدت 

خـارج الوطـن؟

الــذي   وتقديــًرا كبيريــن مــع أســلوبي، 
ً

اللــه وجــدت تفاعــا ¶ بفضــل 
عّبــرت بــه فــي لوحاتــي فــي املحافــل الدوليــة خــارج قطــر. فقــد أبــدى 
انتباههــم،  لفــت  الــذي  األســلوب  بهــذا  إعجابهــم  واملتابعــون  املتلقــون 
األمــر الــذي دفــع عــدًدا مــن األســاتذة الكتــاب والنقــاد إلــى تنــاول تجربتــي 
بالبحــث والنقــد فــي مقــاالت عدة،منهــا علــى ســبيل املثــال مقالة الدكتور 

الفنــان ياســر العنســي، والناقــد الفنــي طلعــت عبــد العزيــز.

الموتيف والكاريكاتير

 فــي مجــال الرســوم املرافقــة )املوتيــف(، وفــي 
ً

• قّدمــِت أعمــاال
إلــى  باإلضافــة  )الكاريكاتيــر(،  الســاخرة  الرســوم  مجــال 
اللوحــات الزيتيــة، أي هــذه املجــاالت أقــرُب إليــِك، وتشــعرين 

أنــِك لــم تعطيــه مــا يكفــي مــن الوقــت؟

 فــي مجــال املوتيــف والكاريكاتيــر، وكانــت هــذه 
ً

¶ نعــم قّدمــُت أعمــاال
األعمــال قريبــة جــًدا منــي، وتســتهويني كثيــًرا فــي بدايــة مشــواري 
بــل أعتــز بأننــي كنــت أول فنانــة قطريــة تدخــل هــذا املجــال  الفنــي، 
بالــذات، وتحديــًدا فــن الكاريكاتيــر، الــذي يقتصــر عــادة علــى الرجــال 
دون النســاء، ولكننــي ركــزُت بعــد تلــك الفتــرة علــى مجــاالت أخــرى، 

منهــا التصويــر الزيتــي واألشــغال الفنيــة.

• كنــت مــن أقــرب الفنانــات إلــى الفنانــة الراحلــة الدكتــورة 
وفــاء الحمــد، والتــي افتقدتهــا الحركــة التشــكيلية القطريــة 

أدب وفن
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ــق تجربتهــا؟
ّ
مبكــًرا، هــل تفكريــن بمشــروع يوث

زميلتــي  كانــت  اللــه(  )رحمهــا  الحمــد  وفــاء  الدكتــورة  الفنانــة   ¶
وصديقتــي، وكنــا قــد اتفقنــا أثنــاء دراســتنا الجامعيــة أن نواصــل 
التــي بدأناهــا ســوًيا ونحــن علــى مقاعــد الدراســة،  تجربتنــا الفنيــة 
ا، القــى نجاًحــا كبيــًرا آنــذاك، 

ً
ــا ثنائًيــا مشــترك

ً
حيــث أقمنــا معرض

الحيــاة  مشــاغل  بســبب  التجربــة  تلــك  نواصــل  لــم  لألســف  ولكــن 
خســرتها  وقــد  تواصــل،  علــى  بقينــا  ولكننــا  والعمليــة،  األســرية 
تحملــه  مــا  بــكل  مميــزة  فنانــة  كانــت  فقــد  بالفعــل،  الفنيــة  الســاحة 
شــرْت 

ُ
الكلمــة مــن معنــى، وأنــا شــخصًيا كتبــُت عنهــا عــدة مقــاالت، ن

فــي الصحــف املحليــة، وفــي مواقــع التواصــل االجتماعــي، وســّرني 
أن جامعــة قطــر منــذ حوالــي ثــاث ســنوات كّرمتهــا بمعــرض يضــّم 
أعمالهــا، ويعــرض ســيرتها فــي فيلــم وثائقــي، وقــد حظيــُت بحضــوره 

عنهــا. بالتحــدث  فيــه  واملشــاركة 

حراك فني
   

• تولـــي دولـــة قطـــر اهتماًمـــا كبيـــًرا بالفـــن، حيـــث أنشـــأت 
الحديـــث،  العربـــي  الفـــن  متحـــف  مثـــل  الكبـــرى،  املتاحـــف 
ومتحـــف الفـــن اإلســـالمي، ومتحـــف املستشـــرقن، باإلضافة 
إلـــى املراكـــز الفنية املتخصصـــة، برأيك ما مدى انعكاس ذلك 

علـــى نشـــاط الفنانـــن التشـــكيلين القطريـــن؟

¶ بالتأكيــد اهتمــام دولــة قطــر بالفــن وإنشــاء املتاحــف الكبــرى فيهــا، 
فنًيــا  ا 

ً
حــراك نشــهد  حيــث  الفنانــني،  نشــاط  علــى  إيجاًبــا  ينعكــس 

تشــكيلًيا قوًيــا، بــل أســتطيع القــول: إن الحركــة التشــكيلية القطريــة 
ــا، وآمــل أن تضــم هــذه املتاحــف لوحــات  تشــهد أزهــى مراحلهــا حالًي
وأعمــال الفنانــني القطريــني بصــورة أكبــر، كمــا أتمنــى أن يكــون هنــاك 

 أكبــر بــني املتاحــف والفنانــني.
ٌ

تواصــل

اهتمام دولة 
قطر بالفن 

وإنشاء المتاحف 
الكبرى فيها، 

ينعكس إيجاباً 
على نشاط 

الفنانين، حيث 
نشهد حراكاً فنياً 

تشكيلياً قويـــاً
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ــق قلبــه باملدينــة الوادعــة، 
ّ
مــا إن وطــأت قدمــاه أرض الدوحــة حتــى تعل

مستأنًســا بهدوئهــا، وطيبــة أهلهــا، لتنشــأ لــه معهــا قصــة حــب طويلة، 
اســتمّرت منــذ بدايــة ثمانينيــات القــرن املاضــي، حتــى آخــر لحظــة مــن 

حياتــه املديــدة.  
ســوري،  وأكاديمــي  شــاعر  العلوانــي  محمــد  مصطفــى  الدكتــور 
تخصــص فــي علــم الســكان، لكــن موهبتــه فــي األدب والترجمــة، حولته 
إلــى شــخصية موســوعية، وإن كان الشــعر هــو الخيــط الشــفاف الــذي 

 تجاربــه وخبراتــه.
ّ

 يجمــع بــن كل
ّ

ظــل
ولــد الشــاعر العلوانــي فــي مدينــة حمــاة عــام 1940، ويعــد مــن أبــرز 
دكتــوراه  يحمــل شــهادة  مــن  أوائــل  مــن  فــكان  املرموقــن،  أعالمهــا 
الدولــة فــي علــم الســكان "الديموغرافيــا" بســورية، عمــل فــي الجهــاز 
املركــزي لإلحصــاء، وأصبــح عضــًوا فــي اللجنــة الديموغرافيــة العليــا 
فــي ســورية، إلــى جانــب عضويتــه فــي اتحــاد كتــاب العــرب، وعضويــة 
علــوم   فــي مجــال  املتحــدة  لألمــم  التابعــة  األســكوا  التحكيــم بمجلــة 
املحافــل  مــن  العديــد  فــي  بلــده  ــل 

ّ
مث وقــد  العاملــة،  والقــوى  الســكان 

ــف عــدًدا مــن الكتــب فــي مجــال علــم الســكان 
ّ
واملؤتمــرات الدوليــة، وأل

والقــوى العاملــة، وهــي "التــوزع الســكاني عنــد العــرب" و"القــوة العاملــة 
والتخطيــط لهــا" و"خصوبــة الســكان ومحدداتهــا الوســيطية"، أمــا فــي 
مجــال األدب فقــّدم للمكتبــة العربيــة كتــاب "قــراءات فــي األدب والنقــد" 
البيئــة  فــي  العربيــة، كمــا أضــاف كتاًبــا  اللغــة  حــول بالغــة ومرونــة 
واإلســالم، وترجــم بضعــة كتــب، منهــا "الديموغرافيــا وعلــم الســكان"، 
ســوريا"  فــي  و"العثمانيــون  عشــر"،  الســابع  القــرن  فــي  و"حمــاة 
و"التحضــر اإلســالمي فــي التاريــخ اإلنســاني"، إلــى جانــب عشــرات 
 عــن دواوينــه الشــعرية، 

ً
الدراســات واملقــاالت العلميــة واألدبيــة، فضــال

وبلــغ عددهــا خمســة، وهــي: "النشــاوى الغريــرات" و"درة التــاج" و"كــرم" 
و"فــي الغربــة" و"األشــجان".

بــدأت قصــة الشــاعر القــادم مــن بــالد الشــام إلــى أرض قطــر الغــراء، 
حــن التحــق أول مــرة بالجهــاز املركــزي لإلحصــاء فــي دولــة قطــر 
ســنة 1982، حيــث شــارك فــي التقديــرات الســكانية والقــوى العاملــة 
مــع الســيد محمــد معيــوف النعيمــي رئيــس الجهــاز آنــذاك، ملــدة ســتة 
أشــهر، ليعــود بعدهــا إلــى وطنــه، ومــن ثــم انتــدب إلــى البنــك الدولــي فــي 
اليمــن، ليعمــل مستشــاًرا فــي مشــروع الخارطــة التربويــة واإلحصائية 
اليمنيــة، بيــد أن حّبــُه األول لقطــر لــم ينقطــع، فعــاد إلــى العمــل فيهــا 

ســنة 1990، فــي الجهــاز املركــزي لإلحصــاء ذاتــه، والــذي أصبــح بعــد 
ذلــك املجلــس األعلــى للتخطيــط، ولكنــه كان مــن املؤيديــن الســتقاللية 
اإلحصــاء، فأنجــز عــدة دراســات ســكانية وتنمويــة للمجلــس األعلــى 
للتخطيــط، وقــام بتدريــس مــادة اإلحصــاء بجامعــة قطــر، كمــا شــارك 
فــي اإلعــداد واإلشــراف علــى التعــداد الســكاني بالدولــة، مــع تحليــل 
 

ً
البيانــات واســتنباط التقديــرات، حتــى تقاعــد فــي ســنة 2002، قافــال
لــه  كانــت  هنــاك  املأســاوية  األحــداث  أن  إال  ســورية،  األم  وطنــه  إلــى 
باملرصــاد، فعــاد مــرة أخــرى إلــى دولــة قطــر ســنة 2011، خصوًصــا 
وأنــه أصيــب بمــرض الفشــل الكلــوي، فوجــد األمــن واألمــان والرعايــة 
الصحيــة، وفــي 28 مــارس 2017، وافتــه املنيــة، ودفــن جثمانــه الطاهــر 
)رحمــه اللــه( فــي تــراب دولــة قطــر التــي أحبهــا، وطاملــا تغنــى بهــا فــي 

أشــعاره.
"النشــاوى  األول  ديوانــه  مــن  قصائــده  إحــدى  فــي  الشــاعر  يقــول 

الُحســن":  "دوحــة  وعنوانهــا  الغريــرات"، 
"شربت من بحر أشواقي وما غمرا

ورحت أسكر من قلبي الذي انحسرا
 ورائُع البحر يدعوني لرونقه

 املغناج والصورا
َ
ويرسل النغمة

 ما جادت قرائُحنا
ُ
 لوال املحبة

وال نسجُت من األشعاِر مبتكرا
ت مرافئنا

ّ
 ما شط

ُ
 لوال العروبة

وال حملنا الهوى في نفسنا قدرا
راح املاء من بردى

ُ
 وال هجرُت ق

 الُحّب والشجرا".
َ

وال تركُت ظالل
ويقول في قصيدة "حفيداتي" من ديوانه " في الغربة":

"حفيداتي من األزهار والحبِق
شهيرات بحسن الطول والحدِق

 أميرات إذا طلوا وإن برزوا
 والشفِق". 

ّ
نضيرات كلون الفل

الدكتــور مصطفــى  الشــاعر  أهداهــا  املقابلــة قصيــدة  الصفحــة  فــي 
العلوانــي إلــى حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي 
"

ُ
أميــر البــالد املفــدى، وحملــت عنــوان: "أنــَت األميــُر بحّب الشــعِب ســّباق

عمل في الجهاز المركزي لإلحصاء 
وتغنى بقطر في قصائده

أدب وفن

أحبَّ قطــر حتى احتضنه ترابـهــا

الشاعر واألكاديمي السوري الراحل الدكتور مصطفى العلواني

¶ عبد الله الحامدي
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■ شعر: الدكتور مصطفى العلواني

ُ
عِب سّباق

َّ
أنَت األميُر بُحّب الش

ُ
 وأخالق

ٌ
ٌم وإيمان

ْ
 وَحز

ٌ
                                     َعْدل

ْت مكارُمكْم تميُم أنَت وقد تمَّ
ُ

سِعَدْت "قطٌر" والخيُر ِمغداق
ُ
                                     فأ

كْم
ُ
تميُم أنَت وقد فاقْت شجاعت

ُ
ق

ّ
 والرأي خال

ٌ
                                     وأشرقْت حكمة

 الشيوِخ، حماَك اللُه - بارئنا
ُ
شيخ

ُ
 تّواق

ُّ
 بكم فالكل

ُ
                                      طاَب الزمان

ً
 قد جالها اللُه رائعة

ً
يا هيبة

ُ
 من سناها شعَّ إشراق

ً
ة

ّ
                                      وطل

راحْت بنوٍر على الدنيا ودوحِتها
ُ

                                      وللمكارِم منَك اليوَم إطالق

  
ً
قة

ّ
ا ُمحل

ً
ِم أغصان

ْ
جعلَت للِعل

ُ
                                      والطبُّ في قطَر حبٌّ وميثاق

لِد نلقاها بدوحِتنا
ُ

 الخ
َ
ة

َّ
أجن

ُ
 يشتاق

ُّ
 بها والكل

ُ
                                      طاَب األمان

 وارتفعْت  
َ

أًبا َكُرْمَت وِطْبَت الخال
ُ

                                     من آِل ثاني على األشهاِد آفاق

أنَت األميُر بُحّب
عِب سبّاُق الشَّ

¶ عبد الله الحامدي
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ســعدُت كثيــًرا بالدعــوة الكريمــة  للكتابــة فــي مجلــة ثقافيــة وليــدة، 
اعتبرتهــا شــمعة فــي ظــام الليــل، فــي زمــن صــارت فيــه الثقافــة فــي 
الطليعــي  دورهــا  وفقــدت  صاحيتهــا،  انتهــت  ســلعة  العــرب  دنيــا 
الرائــد، لتســود التفاهــات، وتحــول األدب إلــى قلــة أدب، مــع تبريــر هــذا 

االنحطــاط بتــرداد مقولــة: "الجمهــور عــاوز كــده"!
ــا لهــا، يمثــل نقطــة ضــوء 

ً
وســعدُت أكثــر الختيــار اســم "فنــار" عنوان

وبارقــة أمــل، ويدعــو املثقفــن إلــى تحمــل مســؤولياتهم، واملســاهمة 
وإصــاح  الحجــر،  قبــل  البشــر  بنــاء  وإعــادة  املعنويــات،  رفــع  فــي 

"الفلــوس". وراء  الجــري  قبــل  النفــوس 
فلتكــن "فنــار" منــارة لــكل مــن يملــك القــدرة والرغبــة واإلرادة علــى لعــب 
ــاء، بعــد أن عانينــا األمريــن  مــن التشــرذم والفرقــة والســلبية، 

ّ
دور بن

حتــى وصلنــا إلــى حيــاة  مكشــوفة، ال ســقف فيهــا يحمينــا وال مــكان 
يأوينا.

ولهــذا اختــرُت طــرح قضيــة للنقــاش، فــي مســتهل انطاقــة هــذه املجلــة، 
تتنــاول دور املثقفــن العــرب فــي مســيرة النهــوض واإلنقــاذ وإصــاح 

األحــوال ومواجهــة التهديــدات واملصاعــب.
 أن يكــون مــدار نــدوات وجلســات حــوار 

ُ
والســؤال املطــروح الــذي آمــل

حــّي، هــو: هــل يقتصــر دور املثقفــن علــى املضــي فــي آفــة جلــد الــذات، 
والشــكوى مــن األوضــاع الســيئة، والنــدب وفتــح مجالــس العــزاء، ونظــم 

أشــعار البكائيــات ولعــن الواقــع املريــر؟
ال أعتقــد ذلــك، ألن علــى املثقفــن مــن أدبــاء وشــعراء ورجــال علــم وديــن 
وفكــر مســؤوليات وطنيــة وعربيــة وأخاقيــة وإنســانية لإلســهام  فــي 
الدعــوة  للنهــوض، وبــذل الجهــد إلصــاح األحــوال، وتقديــم  الصــور 

اإليجابيــة عــن حضارتنــا، وإشــاعة أجــواء التفــاؤل بمســتقبل زاهــر.
املجــال  وإفســاح  الرســالة،  هــذه  أداء  فــي  طليعيــي  دوٌر  ولإلعــام 
للمثقفــن لتحمــل مســؤولياتهم، والعــودة إلــى مســيرة اآلبــاء واألجــداد 
التــي زرعــت بــذور املحبــة والتضامــن بــن أبنــاء األمــة الواحــدة، وهــو 
ــا نشــهده مــن عمالقــة الفــن واألدب والشــعر علــى مــدى العهــود، 

ّ
مــا كن

قبــل أن ينــزوي األبنــاء وتنتشــر عــدوى الســلبية والبــكاء علــى األطــال. 
لنصــرة  إلــى مهرجــان وطنــي  أنــي  دعيــت  أذكــر  املجــال  هــذا  وفــي 
فلســطن فــي عــز أيــام النضــال والغضــب مــن العــدوان الصهيونــي 

الغاشــم الــذي اغتصــب فلســطن عــام 1948، ثــم أكمــل احتالــه عــام 
 .1967

وحضرُت وأنا مفعم بمشــاعر الحماس منتظًرا خطة عمل للتحرير، 
 مــن أن يبــدأ 

ً
وإذا بــي أمــام صدمــة عاطفيــة دفعتنــي للتشــاؤم، فبــدال

الحفــل بخطابــات موضوعيــة وعمليــة، تعيــد إلينــا الثقــة باملســتقبل، 
اســتهل املتحــدث الرئيــس كلمتــه بالنــدب، وهــو يتــأوه: ايــه فلســطن.. 
ايــه فلســطن.. وبكــى وأبكــى الحضــور معــه، وانتهــى الحفــل كمــا بــدأ؟؟
مــن  املثقفــن  علــى   

ً
آمــاال ــق 

ّ
أعل ألنــي  القضيــة،  هــذه  طرحــت  ولهــذا 

الخائبــة،  أجيالنــا  نهــج  علــى  أن ال يســيروا  فــي  الصاعــدة،  األجيــال 
ــي أمــل 

ّ
ويبــادرون إلــى لعــب دور إيجابــي فــي التوعيــة والواقعيــة، وكل

بــأن  يلغــي شــباب هــذه األجيــال ســيرة البكائيــات ألن عدواهــا –  كمــا 
يبــدو –  انتقلــت مــن جيــل إلــى جيــل. 

وقــد انتقــد األخ األديــب جــورج الراســي فــي كتابــه "أدبيــات" هــذه اآلفــة 
بوصــف معّبــر، قــال فيــه: لقــد تبــّن لــي أن شــعراء الصــف الثانــي، الذيــن 
يتصــدرون ملتقــى الشــعر الحديــث، أنهــم ينتمــون إلــى مدرســة واحــدة 

تعيــش فــي أجــواء الحــزن والبــكاء والغربــة والكآبــة.
وإذا كانــت هــذه األجــواء صــورة عــن بعــض جوانــب الحيــاة العربيــة 
املعاصــرة، إال أنهــا تهمــل جوانــب أخــرى، وتعيــش أكثــر مــن اللــزوم 

االنفعــاالت املأســاوية التــي ال مــردود واقعــي لهــا.
ــا شــعوٌر بــأن الشــعراء يتســابقون علــى مــن 

ً
وينتــاب املســتمع أحيان
يبكــي أكثــر مــن الثانــي.

وقــد ســمعت أحــد الخبثــاء بقربــي يقــول: "هــل هــذا ملتقــى للشــعر 
الحديــث"؟؟ للبــكاء  أم  الحديــث 

إنهــا صــورة معبــرة تكمــل مــا طرحتــه مــن أســئلة، فقــد اشــتقنا إلــى 
أيــام عصــور ذهبيــة مشــرفة، كان فيهــا األدبــاء والشــعراء والفنانــون 
يتســابقون للعــب أدوار رائــدة فــي التوجيــه والدعــوة للمحبــة والصمــود 
السياســية  املبــادرات  أخــذ  فــي  دوٌر  لهــم  كان  كمــا   الصــدع،  ورأب 
الظــروف  فــي أحلــك  املعنويــات  فــي رفــع  التــي أســهمت  واإلنســانية، 

وأشــد اآلالم قســاوة.
أكتفــي  لكنــي  املبــادرات،  هــذه  لتعــداد  مجلــدات  إلــى  اليــوم  وأحتــاج 
إلــى  نشــتاق  خالــدة،  قصائــد  بينهــا  ومــن  بعضهــا،  إلــى  باإلشــارة 

.. وجلـد الـذات!

كم نحُن بحاجة إلى مؤتمرات قمٍة 
لألدب والفن إلحياء المحبة

الزمن الجميل

المثقفـون
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التــي نعيشــها، وآخرهــا جريمــة نقــل الســفارة  تذكرهــا فــي املحنــة 
األميركيــة مــن تــل أبيــب إلــى القــدس املحتلــة، واألخطــار التــي يتعــرض 
لهــا املســجد األقصــى املبــارك، ومــا نعيشــه فــي البــاد العربيــة مــن 

حــروب وســفك دمــاء وقتــل وتهجيــر.
بيت واحد من الشعر يعّبر عن الواقع األليم، هو:

إذا احتربْت يوًما ففاضْت دماؤها
ربى ففاضْت دموعها؟

ُ
تذكرِت الق

وهــا نحــن نعيــش فــي ليالينــا الظلمــاء، فنتذكــر أبيــات مــن الشــعر، 
تكــّرس األخــوة وتعــزز روح الوحــدة والتضحيــة والتخلــي عــن األنانيــة 

والتفــرد:
فال هطلت عليَّ وال بأرضي

سحائُب ليس تنتظم البالدا
ونحنُّ إلى يوم نعود فيه إلى القول:

ٌ
بالدي وإن جارْت علي عزيزة

وا علي كراُم
ّ
وأهلي وإن ضن

أو أن نردد مع الشاعر:
لِد عنُه

ُ
وطني لو شغلُت بالخ

لِد نفسي
ُ

نازعتني إليه في الخ
ا نردده صباَح مساَء:

ّ
وصرنا نحنُّ إلى نشيد، كن

بالُد العرِب أوطاني
من الشاِم لبغداِن

ونكمل: 
فال حٌد يباعدنا
 يفرقنا

ٌ
وال دين

وكــم نحــُن اليــوَم بحاجــة إلــى مؤتمــرات قمــة لــأدب والفــن والشــعر 
إلحيــاء املحبــة، واإلســهام فــي رأب الصــدع، والنهــوض مــن كبوتنــا.

الذيــن  الفنانــن  مــن  الكثيــر  نــرى  ونحــُن  باألســف،  نشــعر  وكــم  
يحصــدون املايــن مــن فنهــم الهابــط، وال يســهمون ولــو بقــرش واحــد 
فــي القضايــا اإلنســانية والوطنيــة، ومســاعدة املنكوبــن والاجئــن، 

كمــا يفعــل األدبــاء والفنانــون األجانــب. 
قضايــا  لدعــم  يبــادرون  العمالقــة  والفنانــون  املثقفــون  كان  فقــد 

كانــت  التــي  كلثــوم،  أم  الشــرق  كوكــب  مقدمتهــم  وفــي  شــعوبهم، 
حزيــران  فــي  الحربــي  املجهــود  لدعــم  حفاتهــا  بعــض  تخصــص 
 

ً
أعمــاال يقدمــون  والشــعراء،  الفنانــن  كبــار  )يونيــو( 1967، ومعهــا 
خالــدة مثــل نشــيد "الوطــن األكبــر" ملحمــد عبــد الوهــاب، بمشــاركة 

الفنانــن. كبــار  مــن  عــدد 
وامللفــت للنظــر أن هــذه املبــادرات لــم تكــن تفــرق بــن مكونــات األوطــان، 
فالــكل سواســية فــي العطــاء والتضحيــة واإلبــداع، ال فــرق بــن مســلم 

ومســيحي، وال عربــي وكــردي، أو تركمانــي وأمازيغــي.
وقــد تعمــدُت أن أورد هــذه األمثلــة للدعــوة إلــى التفــاؤل، رغــم مــرارة 
األوضــاع الراهنــة، للنهــوض مــن الكبــوة والتعافــي مــن حــاالت إدمــان 
إعــادة  علــى  القــدرة  تأكيــد  مــع  العــزاء،  مجالــس  وفتــح  الــذات،  جلــد 
الثقــة بالنفــس، ففــي عتمــة الليــل ال يمكــن لنــا املضــي فــي سياســة 
اإلنــكار والتشــبه بالنعامــة، بإخفــاء رؤوســنا فــي التــراب، وكأن األمــر 

ال يعنينــا!
فمهمــا حــدث، مــن الواجــب علينــا أن نــزرع بــذور األمــل، مذكــًرا بمقولــة 
للروائــي الســوري املعــروف حنــا مينــة: "أنــا الــذي عشــُت مــع النــاس، لــم 
ًســا للنــواح، بــل وجدتهــم فــي قلــب  أجــد فــي حياتهــم أســبوع آالم ُمكرَّ
ويتغلبــون  للقهــر،  التحــدي  ويملكــون  الزهــور،  يملكــون  آالمهــم  كل 

عليــه".
إنهــا دعــوة مفتوحــة أوجههــا إلــى كل إنســان عربــي، واملثقفــن علــى 
بــل هــي  التوعيــة،  وجــه الخصــوص، ألن دورهــم رائــد فــي مجــاالت 
صرخــة، آمــل أن يصــل صداهــا إلــى الوجــدان والقلــوب والعقــول، وهــي 
ــا بمثابــة صفــارة إنــذار مــن الخطــر الداهــم، واآلتــي األعظــم، إن 

ً
أيض

لــم نتداركــه.
فلنكــف عــن النــدب وذرف الدمــوع وجلــد الــذات، ولننطلــق إلــى العمــل 
والعطــاء وإبــراز النواحــي اإليجابيــة، حتــى ال ينطبــق علينــا قــول أم 
أبــي عبــد اللــه الصغيــر، آخــر ملــوك األندلــس، عندمــا رأتــه يبكــي ملكــه:

ا ُمضاًعا
ً
ك

ْ
ابِك كالنساء ُمل

 عليِه كالرجاِل.
ْ
لم تحافظ

* كاتب وإعالمي عربي

عرفان نظام الدين*

لإلعالم دور طليعيي في إفساح المجال 
للمثقفين كي يتحـملوا مسؤولياتهم
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■ حاوره – عبد الله الحامدي

في مكتبِه الزجاجّي الوثير، 
الُمطّل من الطابق الثالث 

والعشرين على مدينة الدوحة 
الحديثة.. أكثرُ ما يلفُت االنتباه، 

وأنَت تقابلُه وجهاً لوجه: 
بساطُته.

يتحّدُث بقلٍب عامٍر باأللفِة 
والتفاؤِل، لم تزْدُه أعداُد 

شركاِته ومؤسساِته ومشاريِعه، 
االقتصاديِة والثقافيِة 

واإلنسانيِة، إال تواضعاً واقتراباً 
من اآلخرين.

الشيُخ فيصل بن قاسم 
آل ثاني، رئيُس رابطِة رجاِل 

األعماِل القطريين، ومؤسُس 
متحِف الشيخ فيصل، وصاحُب 

المبادراِت العمليِة والعلميِة 
الرائدِة، محلياً وعربياً وعالمياً، 

خصَّ مجلَة "فنار" في عدِدها 
األّوِل بحواٍر شامٍل، حوَل 

مسيرِته الحافلِة بالعطاِء، منذ 
خمسينياِت القرِن الماضي، حتى 

يوِمنا هذا، حيُث تحتفُل قطر 
بعيِدها الوطنّي 2017، فكانْت 

له وقفٌة وكلمٌة، وفيما يلي 
الحوار:

جدارية "تميم المجد" رٌد 
على ُحّب سمو األمير لشعبه

العمل بجديّة وصمت هو 
ما ُيميّز رجل األعمال القطري 

بدأُت رحلة العمل ُمبكراً واهتمامي 
بالثقافة  والتراث منذ الطفولة

الضيـف
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• ينــدُر أن نجــَد فــي عاملنــا العربــي شــخصياٍت تجمــُع بــن 
 أن يحقق 

ً
الحس الثقافي والعمل االستثماري، واألكثُر ندرة

هــذا الجمــُع النجــاَح املأمــول مــع اإلصــرار علــى االســتمرارية، 
الــذي  مشــروعكم  فــي  منهــا  انطلقتــم  التــي  الرؤيــة  هــي  مــا 

بهــرة فــي قطــر؟
ُ
 للمشــاريع الوطنيــة امل

ً
أصبــح مثــاال

¶ أرى أن هــذا الجمــَع بــن الثقافــِة واالســتثماِر هــو أمــر طبيعــي، فــكل 
إنســان يســتطيع أن يحــّول اهتمامــه إلــى مجــال معــن وُيبــدع فيــه، أنــا 
 العمــِل ُمبكــًرا، ومنــذ طفولتــي وأنــا مهتــٌم 

َ
 أعمــال، بــدأُت رحلــة

ُ
رجــل

هــا بمــرور 
ُ
لت بالثقافــة والتــراث، وقــد حافظــت علــى هواياتــي هــذه، وحوَّ

 
ُ

الوقــت إلــى أشــياٍء ملموســة، يمكــن للنــاس االســتفادة منهــا.. املتحــف
 هــو حصيلــة هوايتــي فــي جمــع التحــف، وبعــد أن قمــت بجمــع 

ً
مثــا

تحــٍف كثيــرة، وجــدت أن مــن الخســارة أن تبقــى مقتصــرة علــّي، بــل 
ينبغــي أن يشــاهدها اآلخــرون ويعرفــوا قيمتهــا، كنــت أقــرأ كثيــًرا، 
لألدبــاء  خــاص  تقديــر  مــع  الشــعر،  العربيــة، وخاصــة  اللغــة  وأحــب 
مــن، وهــو مــا كان نابًعــا مــن تربيتــي العائليــة، وانتمائــي إلــى 

ّ
عل

ُ
وامل

بلــدي ووطنــي وأمتــي، وحبــي لإلنســانية ككل. لقــد عشــنا – والحمــد 
للــه – فــي بيئــة ُمحاِفظــة علــى العــادات والتقاليــد والديــن، وُمشــِجعة 
فــكل  والجيــران،  واألهــل  واألم  األب  بوجــود  اآلخريــن،  محبــة  علــى 
هــؤالء كان لهــم تأثيــٌر كبيــر فــي بنــاء الشــخصية لــدى أبنــاء جيلنــا 

عموًمــا.

جدارية " تميم المجد "

تدشــن  إلــى  قطــر  لحصــار  األولــى  األيــام  منــذ  ــم 
ُ
بادرت  •

جداريــة "تميــم املجــد"، علــى ســور منزلكــم فــي منطقــة الغرافــة 
بالدوحــة، كيــف خطــرْت هــذه الفكــرة، وكيــف وجدتــم تفاعــل 

واملقيمــن؟ املواطنــن 
ــا، وملــا بــدأ 

ّ
نــا لبلِدنــا وقيادِتنــا مــزروٌع فــي قلــب كل واحــٍد من ¶ حبُّ

إنــه يريــد أن  لــي  ابنــي "محمــد"، وقــال  الحصــار علــى قطــر جاءنــي 
ــذ جداريــة نؤكــد فيهــا جميًعــا، قطريــن ومقيمــن، أننــا تحــت رايــة 

ّ
ينف

حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر البــاد 
املفــدى، فباركــُت لــه هــذه الفكــرة الرائعــة، وبدأنــا بهــا، لتعــّم بعــد ذلــك 

فــي طــول البــاد وعرضهــا، فــي كل بيــت ومدرســة ومصنــع، وحتــى 
 مميــزة 

ً
فــي ســفاراتنا املنتشــرة حــول العالــم، حيــُث أصبحــْت ســمة

 علــى حّبنــا لبلدنــا وفخرنــا بقيادتنــا واملكانــة 
ٌ

باســم قطــر، وهــذا دليــل
التــي وصلــت إليهــا قطــر، ومــا هــذا إال جــزٌء مــن واجبنــا تجــاه وطننــا، 
وتعبيــٌر عــن شــكرنا لقيادتنــا الحكيمــة، وعلــى رأســها ســمو األميــر 
والفريــق الــذي معــه، وأنــا أؤكــد لــك أن صمــود قطــر بوجــه األزمــة التــي 
س فــي جامعــات العالــم.. فاألزمــة لــم تكــن  تعرضــت لهــا ســوف ُيــدرَّ
ــب عليهــا، لقــد 

َّ
اللــه أن نتغل أبــًدا، ولكننــا اســتطعنا بفضــل  بســيطة 

ــا ذهــب إلــى مدرســته 
ّ
 من

ٌّ
جاءنــا الحصــار فــي الليــل، وفــي الصبــاح كل

 الصعوبــات فــإن القيــادة 
َّ

ا لــم يحــدث قــط.. ورغــم كل
ً
وعملــه، وكأن شــيئ

لــم تدعنــا نشــعر بشــيء مــن ذلــك، فالجداريــة مــا هــي إال بمثابــة رد 
تحيــة الحــب والفخــار التــي أعلنهــا ســمو األميــر لشــعبه مــن القطريــن 

واملقيمــن.

صاحــب  حضــرة  قالهــا  عبــارة  والخيــر"  بالعــز  "أبشــروا   •
الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر البــاد املفــدى 
فــي خضــّم الحصــار، فأصبحــت شــعاًرا لليــوم الوطنــي 2017، 
مــا هــي الجوانــب اإليجابيــة لحالــة التحــدي التــي بلورتهــا 

دولــة قطــر قيــادة وشــعًبا؟ 

الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني:

دولتنا أنجزت البنية التحتية 
ومقبلون على نهضة عمالقة

تقديرُ األدباء والُمعلّمين 
نابٌع من تربيتي العائلية 

وانتمائي إلى أمتي

متـحفــي هـوايـة
عمــُرهـا نصـف قرن
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شخصية 

ــا قــال ســمو األميــر هــذي الكلمــة كان قدهــا"، واليــوم أهــل قطــر فــي 
ّ
¶ "مل

 
ُ

عــّز وخيــٍر وكرامــة، لدينــا أحســُن املــدارس واملستشــفيات، وأفضــل
مطــار وخطــوط جويــة، ولدينــا وزارات تقــوم بعملهــا علــى أكمــل وجــه، 
 

ُ
فــي الخارجيــة والداخليــة والطاقــة وغيرهــا، حتــى بــاَت ُيضــَرب املثــل

تمّيــز  جهتهــم  ومــن  املســؤولن،  وبقيــة  الــوزراء  ورئيــس  بوزرائنــا 
القطريــون واملقيمــون بحبهــم ووالئهــم ودفاعهــم عــن بلدهــم وقائدهــم.

مبادرة القطاع الخاص

 القطــاُع الخــاصُّ عــن إمكانيــات تنمويــة هائلــة فــي 
َ

• كشــف

الصناعــة والزراعــة والتجــارة، تحــت وقــع األزمــة الحاليــة، 
دًمــا فــي 

ُ
برأيكــم مــا الــذي يحتاجــه هــذا القطــاع، للمضــي ق
تحقيــق النهضــة االقتصاديــة الشــاملة فــي البــاد؟

¶ رجــال األعمــال القطريــن، ومنــذ اليــوم األول عملــوا علــى مواجهــة 
 
ً
الحصــار وتجــاوزه، فأوجــدوا البديــل فــي مختلــف املجــاالت، وخاصــة
املــواد الغذائيــة ومــواد البنــاء، التــي أصبحــت متوفــرة خــال أســبوع، 
ربمــا تأخــرْت بعــض األشــياء األخــرى، ولكنهــا ســرعان مــا توفــرت 
ــا بعــد شــهر مــن الحصــار، وحالًيــا ال ينقصنــا – وللــه الحمــد 

ً
أيض

– شــيء، الدولــة تدعمنــا بــكل مــا يلــزم، بــل إن األزمــة دفعــت القطــاع 
الخــاص إلــى املبــادرة واقتحــام بعــض الصناعــات التــي كانــت محتكــرة 

¶ بوابة متحف الشيخ فيصل بالشحانية

¶ تحف شرقية نفيسة
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مــن قبــل بعــض دول الجــوار، واآلن القطــاع الخــاص لديــه الكثيــر مــن 
املشــاريع الصناعيــة الكبيــرة وغيرهــا. 

• ُيعــدُّ متحــف الشــيخ فيصــل بــن قاســم آل ثانــي، فــي منطقــة 
فــي  خــاص  متحــٍف  أكبــُر  الدوحــة،  مــن  القريبــة  الشــحانية 
إليــه املتحــف،  أنــت راٍض عّمــا وصــل  الشــرق األوســط، هــل 
بعــد مــرور عشــرين ســنة علــى إنشــائه، الســيما وأن إنجــاز 

متحــف باملواصفــات العامليــة يفــوق طاقــة األفــراد؟
هــا عــن أبــي، وواظبــُت عليهــا، فتجّمعــت 

ُ
 هوايــة خاصــة، ورثت

ُ
¶ املتحــف

ا مــن مختلــف 
ً
ا فشــيئ

ً
لــدي التحــف القّيمــة واملقتنيــات األثريــة شــيئ

هــذه  كل  يحفــظ  متحــف  إنشــاء  فكــرة  جــاءت  ثــم  العالــم،  أنحــاء 
األشــياء الثمينــة والنــادرة، وبالفعــل تــم افتتــاح املتحــف عــام 1998، 
بتشــجيع مــن ســمو األميــر الوالــد الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي 
حفظــه اللــه ورعــاه، واملتحــف اليــوم يضــمُّ أكثــر مــن 30 ألــف قطعــة 
 جمُعهــا مــا يقــارب نصــف قــرن، ونســتعد إلنشــاء 

َ
أثريــة، اســتغرق

هنــا:  قولــه  أودُّ  مــا  منــه..  وبالقــرب  الحالــي،  للمتحــف  مــواز  متحــف 
إن الهوايــة أو املوهبــة البــد مــن اهتمــام حقيقــي بهمــا وســعي دائــم 
إلــى تنميتهمــا، حتــى تحقيــق لحظــة الحلــم.. والــدي )رحمــه اللــه( كان 
ــا خاًصــا 

ً
يحــبُّ الســّجاد علــى ســبيل املثــال، فأحببــُت أن أنشــئ متحف

للمتحــف األم بالشــحانية، وهاهــو  للســّجاد بالدوحــة، يكــون فرًعــا 
متحــف الســّجاد اليــوم مــن أكبــر املتاحــف الخاصــة فــي العالــم، حيــث 
يحتــوي ســجاجيَد نــادرة مــن مئــات الســنن، بعضهــا ال يقــدر بثمــن، 
وبالنســبة إلــّي أرى أن كل إنســان لديــه متحــف، حتــى لــو كان تحفــة 
ــا قديًمــا 

ّ
واحــدة، أو قطعــة قديمــة ورثهــا عــن أمــه وأبيــه فــي بيتــه، لقــد كن

ا، قبل خمســن 
ً
نحتفظ بأشــياء ملموســة، أما اآلن فلم َيُعد ذلك ممكن

أو مئــة ســنة كنــا نحتفــظ باألثــاث، وكذلــك الكتــب والصــور وغيرهــا، 
املهّمــة فــي "املوبايــل"، ربمــا  ــا اآلن فنحــن نخــّزن معظــم األشــياء  أمَّ
نرســلها إلــى أصدقائنــا، وهــذا شــيء جيــد، ولكــن ســرعان مــا تــزول 
ويــزول أثرهــا، لذلــك أنــا ال أزال حتــى اليــوم أشــتري الكتــب وأقرؤهــا 
هــدى إلــّي مــن قبــل 

ُ
وأقتنيهــا فــي مكتبتــي الخاصــة، عــدا الكتــب التــي ت

املؤلفــن والشــعراء واألدبــاء، وأعتقــد أن هــذه الكتــب ســتصبح نــادرة 
فــي يــوم مــا.. لــدّي كتــب ومخطوطــات تعــود إلــى خمســة أو ســتة قــرون 
هــا ألهميتهــا، حتــى "الدعايــات" التجاريــة 

َ
عيــد طباعت

ُ
مضــت، بعضهــا ن

القديمــة كانــت ذات قيمــة ملموســة، لــدّي إعانــات مــن القــرن التاســع 
ريــك كيــف كان النــاس فــي األمــس، وكيــف 

ُ
عشــر، إنهــا أشــياء رائعــة ت

ذات معنــى  املاضــي  فــي  كانــت  ــا 
ً

أيض "الروزنامــة"  اليــوم،  أصبحنــا 
ء 

ْ
ــش

َ
ــم ونشــّجْع الن

ّ
كبيــر، ثــم بــدأت تختفــي فــي الحاضــر، إذا لــم نعل

َمــْن  علــى العنايــة بهــذه األشــياء املهمــة، فإنهــا ســتندثر وتنقــرض، 
 

ُ
 مــع البشــر الذيــن ســبقوه، فيعيــش

ُ
ــُه يعيــش

ّ
 اليــوم كأن

َ
يــزوُر املتحــف

حياتــن، حياتــه وحياتهــم.

صموُد قطر بوجه األزمة سُيدرَّس 
في الجامعات العالمية

سر نجاح »أعمال« يكمن في
عدم االستسالم أمام العقبات

◄ ◄

¶ الشيخ فيصل يتحدث ملجلة فنار                                                   ) تصوير: معتز الدحنون (
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متحف تاريخيّ وثقافيّ

املتحــف  شــهد  وقــد  والثــراء،  بالتنــوع  كــم 
ُ
متحف ــز  يتميَّ  •

افتتــاح أربــع قاعــات مختلفــة، للفنــون اإلســامية والنقــود 
عبــر  القطــري، وذلــك  والتــراث  القديمــة  والســيارات  األثريــة 
احتفاليــة الدوحــة عاصمــة للثقافــة العربيــة عــام 2010، مــا 

هــو جديــد املتحــف فــي املرحلــة الراهنــة؟
¶ متحفــي تاريخــّي وثقافــّي.. فهنــاك قطــع نــادرة مــن آثــار الحضــارة 
ــا، وهنــاك عمــات  العربيــة اإلســامية وفنونهــا املختلفــة شــرقًا وغرًب
نقديــة ومســكوكات ذهبيــة وفضيــة مــن مختلــف العصــور، باإلضافــة 
مــن 500 ســيارة  أكثــر  وهنــاك  التاريخيــة،  واألســلحة  الطوابــع  إلــى 
قديمة، بدًءا من ثمانينيات القرن التاسع عشر، وتحديًدا العام 1887 
 إلــى ســيارات فتــرة 

ً
حيــث صناعــة أوائــل الســيارات البخاريــة، وصــوال

الجميلــة،  الكاســيكية  العشــرين بتصميماتهــا  القــرن  خمســينيات 
وهنــاك أخيــًرا الجــزء الخــاص بالتــراث القطــري والبيئــة املحليــة، ســواء 
 عــن اللوحــات التشــكيلية والصــور 

ً
املتعلــق بالباديــة أو بالبحــر، فضــا

النــادرة، كمــا يتميــز املتحــف بأجنحــة خاصــة لبعــض الشــخصيات.. 
الراحلــة  لألميــرة  املتحــف جناًحــا  فــي  فتــرة خصصــُت  منــذ   

ً
مثــا

ديانــا، تأثــرُت بنهايتهــا، كنــُت فــي الســابق أجمــع بعــض املقتنيــات 
أثــاث بيتهــا وأغراضهــا  ثــم حصلــُت علــى قطــع مــن  الخاصــة بهــا، 
 أن هــذه األشــياء 

ُ
الشــخصية، فوضعتهــا فــي الجنــاح، ألننــي أعــرف

، إن هــذا املتحــف ال 
ً

ــا قّيمــة بعــد خمســن عاًمــا مثــا
ً
ســتصبح تحف

يرتبــط بــي أو بأســرتي أو حتــى ببلــدي قطــر، بــل هــو متحــف إنســانٌي 
يرتبــط بالعالــم بأســره، قــد يأتينــا ســائح مــن بريطانيــا أو هولنــدا 

ا مــا، 
ً
أو أســتراليا أو أمريــكا، أو مــن أي مــكان، فــا بــد أن يجــد شــيئ

ــُه فــي املتحــف. ــُه أو يهمُّ يخصُّ

استثمارات قطرية عالمية

تترأســون  التــي  القطريــن،  األعمــال  رجــال  رابطــة  قامــت   •
أبــرز  هــي  مــا  مؤخــًرا،  أوروبيــة  بجولــة  إدارتهــا،  مجلــس 

الجولــة؟ أحرزتهــا  التــي  النتائــج 
¶ كانــت النتائــج رائعــة، لقــد زرت أملانيــا فــي الفتــرة األخيــرة ثــاث 
مــرات، وكذلــك فرنســا، وبريطانيــا، نحــن نعمــل كقطــاع خــاص علــى 
هــذه  مــع  تمتــن عاقاتنــا  عبــر  تجارًيــا وصناعًيــا،  أنفســنا  تقويــة 
ــا  ــا كبيــًرا منهــا، كمــا تلقينــا دعًمــا حقيقًي الــدول، وقــد وجدنــا تجاوًب
مــن دولتنــا الحبيبــة قطــر، والقطــاع القطــري الخــاص لديــه اســتثمارات 
فــي الخــارج، وهنــاك اســتثمارات أجنبيــة فــي قطــر باملثــل، فالعاقــة 
متبادلــة، ومؤسســاتنا القطريــة أصبحــت عماقــة، كنــا مــن قبــل نعمــل 
علــى اإلقليميــة، واليــوم ننتقــل إلــى العامليــة، مــن الصــن إلــى أمريــكا 

إلــى أســتراليا.

الخيريــة  لألعمــال  حــدود  بــا  الفيصــل  مؤسســة  تــؤّدي   •
"ألــف"، َدوًرا إنســانًيا مهًمــا، مــا هــي أبــرز الصعوبــات التــي 
تواجههــا املؤسســة، فــي ظــل الحــروب والصراعــات الطاحنــة 

التــي تشــهدها منطقتنــا العربيــة؟
¶ ال نجــد أي صعوبــات، ألن قــرار املؤسســة بأيدينــا، وال عاقــة لنــا 
 ،

ً
عطــي أمــواال

ُ
بالسياســية، فمؤسســتنا تعليميــة خاصــة، ونحــن ال ن

◄ ◄

¶ جناح التراث باملتحف ¶ دراجات قديمة

الضيـف
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قْيــم دورات تدريبيــة، فــإذا قمنــا بتأهيــل فــرد مــن عائلــة، 
ُ
ــم ون

ّ
عل

ُ
بــل ن

فــي تطويــره وزيــادة  فإننــا نســهم  أعلــى،  تعليميــة  ومنِحــِه شــهادة 
العائلــة ومعيشــتها نحــو األفضــل،  دخلــه، وبالتالــي تحســن حيــاة 
لدينــا تعــاون  واملؤسســة كمــا هــو معــروف إنســانية عامليــة، حيــث 
اإلردن  مثــل  العربيــة،  والبلــدان  وأمريــكا  بريطانيــا  فــي  ومشــاريع 

واليمــن.

رغــم  التربــوي،  للبحــث  إنشــاء جائــزة  علــى  رّكزتــم  ملــاذا   •
واهتماماتكــم؟ أعمالكــم  مجــاالت  تعــدد 

¶ لدينــا إلــى جانــب جائــزة البحــث التربــوي جوائــز أخــرى مهّمــة، فــي 
مجــاالت عديــدة، منهــا جائــزة اللغــة العربيــة.. أمــا بالنســبة إلــى جائــزة 
ــا علــى دعــم هــذا الجانــب 

ّ
البحــث التربــوي فقــد جــاءت تشــجيًعا من

األساســي فــي حيــاة الفــرد واملجتمــع، وجائــزة اللغــة العربيــة نســعى 
مــن خالهــا إلــى الحفــاظ علــى لغتنــا وتقويتهــا، الســيما لــدى األجيــال 

القادمــة، وســوف نقــوم بإنشــاء جوائــز أخــرى بحــول االلــه.

الدور  النهضوي لإلعالم

• برأيكــم مــا مــدى أهميــة اإلعــام فــي املشــاركة بالنهضــة 
البــاد؟ فــي  الشــاملة  واالقتصاديــة  الثقافيــة 

¶ اإلعــام لــه أهميــة كبــرى فــي عصرنــا الحالــي، فهــو يواكــب هــذه 
النهضــة وُيعــّرف بهــا، كمــا يســهم بــدوره فــي تطويــر البــاد، وبرأيــي 
أن اإلعــام هــو تكملــة للتعليــم، فاإلنســان الــذي تخــرج فــي الســتينيات 
أو الســبعينيات من القرن املاضي، ولم يقرأ أو يتابع وســائل اإلعام، 

ــا، وحبيًســا فــي تلــك الفتــرة، أنــا اليــوم أقــرأ 
ً
ســوف يجــد نفســه متخلف

فــي الصحافــة عــن االكتشــافات العلميــة، واملنجــزات الطبيــة، واألدويــة 
الجديــدة، وغيرهــا.. أســتفيد منهــا وأســعى إلــى تعميــم فائدتهــا علــى 

اآلخريــن، طبًعــا مــا أعنيــه هنــا هــو اإلعــام الصــادق.

• شــاركتم فــي افتتــاح معــرض الدوحــة الدولــي للكتــاب فــي 
دورتــه الثامنــة والعشــرين قبــل فتــرة وجيــزة، مــا تقييمكــم 

للمعــرض؟
هــم هــو خيــُر دليــٍل علــى نجــاح املعــرض الــذي 

ُ
¶ حضــوُر النــاس وإقبال

شــهد عــدًدا مــن األحــداث والفعاليــات املهّمــة، مثــل "امللتقــى القطــري 
للمؤلفــن"، و"جائــزة الدولــة ألدب الطفــل"، فقطــر ســباقة إلــى الريــادة، 
دنــا فــي مجــال الثقافــة وغيرها.

ّ
وكثيــر مــن الــدول تحتــذي حذونــا وتقل

• ما هي الكتب التي تستهوي الشيخ فيصل لقراءتها؟
ني إليه، خصوًصا كتب التاريخ واملذكرات. ¶  أقرأ أيَّ كتاب يشدُّ

»آرتك« تمتلك عشرات الفنادق 
حول العالم ونخطط للتوسع

رجال األعمال القطريين انتقلوا 
من اإلقليمية إلى العالمية

◄ ◄

¶ قطع أثرية
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• هــل ســنقرأ مذكراتــك يوًمــا مــا، بعــد كل هــذه التجــارب التــي 
عشــتها، واملعــارف التــي تحصلْت لديك؟

انشــغاالتي  بســبب  بعــد،  مذكراتــي  بكتابــة  أفكــر  لــم  الحقيقــة   ¶
بطباعــة  أكتفــي  وأكتبهــا، حالًيــا  الفرصــة  تتيــح  أن  أتمنــى  الكثيــرة، 
الكتــب املفيــدة، وكذلــك بعــض الكتــب التاريخيــة، حتــى تبقــى لألجيــال 

منهــا. وتســتفيد  القادمــة، 

شخصية التراث 2012

• اختارتــك جامعــة الــدول العربيــة "شــخصية التــراث للعــام 
2012"، مــن هــي الشــخصية التــي تختارهــا لتهــدي إليهــا هــذا 

اإلنجــاز الكبيــر، بعــد مســيرة حافلــة بالعطــاء؟
¶  أرجــو أن أكــون عنــد حســن ظــن هــذا االختيــار، وأشــكرهم عليــه، 
وأهــدي هــذه الجائــزة إلــى والــدي، فقــد ورثــُت عنــه ُحــبَّ التــراث والثقافــة، 

وأكملــت املســيرة التــي بدأهــا رحمــه اللــه.

وقطــر  الرياضــي،  الغرافــة  لنــادي  مؤســس  عضــو  أنتــم   •
درجــة  تــرى  كيــف   ،2022 مونديــال  اســتضافة  علــى  مقبلــة 
العاملــي، قبــل خمــس ســنوات مــن  االســتعداد لهــذا الحــدث 

موعــده؟
ــا اســتثنائًيا لــن 

ً
¶ ســيكون كأس العالــم فــي قطــر عــام 2022 حدث

يتكــرر، مــن حيــث التنظيــم واإلتقــان، أؤكــد لــك ذلــك.. وســوف أخبــرك 
ــَر هــذا الحــدث العاملــي الكبيــر قطــر 

ّ
بأمــر قــد تســتغرب منــه، ربمــا أخ

بعــض الشــيء، لذلــك فــإن طفــرة قطــر الحقيقيــة ســتكون بعــد هــذا 

وا منــذ اآلن لهــذه  التاريــخ بــإذن اللــه، وعلــى رجــال األعمــال أن َيســتِعدُّ
الطفــرة، قــد تســألني ملــاذا؟ ألن الدولــة أنهــت تأســيس البنيــة التحتيــة 
لتنظيــم كأس العالــم، وأصبــح اقتصــاد قطــر مــن االقتصــادات القوّيــة 
فــي العالــم، حيــث ســتدخل قطــر قريًبــا فــي املنافســة العامليــة، وهــذا كلــه 
بســبب تطويــر أنفســنا، تطويــر اإلنســان القطــري، فالعمليــة التعليميــة، 
 

ً
وبقيــادة حضــرة صاحــب الســمو أميــر البــاد املفــدى، ســتنتج أجيــاال
مــن الشــباب القطــري، املتخــرج فــي جامعــات قطــر، أو فــي جامعــات 
مــة، وهــي تدخــل 

ّ
العالــم املختلفــة.. تخّيــل كل هــذه الكــوادر الرائــدة واملتعل

لقــد  العمليــة،  الحيــاة  فــي مضمــار  القادمــة  الخمــس  الســنوات  خــال 
رأينــا اليــوم هــؤالء الشــباب الــذي أثبتــوا جدارتهــم فــي غضــون األزمــة 
التــي تعرضنــا لهــا مــن جــراء الحصــار، إعاميــون وشــعراء ورجــال 

أعمــال فــي مختلــف املجــاالت، وهــم الذيــن ســيبنون قطــر الجديــدة.

مفتاح نجاح "أعمال"

ــل شــركة "أعمــال" ذات النشــاطات املتعــددة )الصناعيــة 
ّ
• تمث

والتجارية والعقارية والخدمية(، نموذًجا للطموح الناجح 
مــن خــال تطويــر األعمــال وتوســعتها، مــا النصيحــة التــي 
ســدْيها للجيــل الجديــد مــن املســتثمرين ورجــال األعمــال 

ُ
ت

لتحقيــق مــا يصبــون إليــه؟
النجــاح، والعمــل  الطمــوح يتحقــق باإلصــرار علــى  لهــم: إن  أقــول   ¶
الــدؤوب، وعــدم االستســام أمــام العقبــات مهمــا كانــت، أنــا متفائــل 

بعــد 2022. باملســتقبل، فاســتعدوا، وانتظــروا طفــرة قطــر 
• اتجهــت "شــركة الفيصــل القابضــة" نحــو قطــاع الضيافــة 

◄ ◄

¶ لقطة علوية داخل متحف الشيخ فيصل بالشحانية



31 العدد األول - يناير 2018

خال العقد األخير، عبر شركة الريان لاستثمار السياحي 
)آرتــك(، برأيــك مــا هــي أبــرز املقومــات الســياحية التــي يمكــن 

لقطــر اســتثمارها؟

الــزّوار  التــي تجتــذب  ¶ قطــر لديهــا كثيــٌر مــن املقومــات الســياحية 
العالــم، كانــت "آرتــك" فــي بدايــة األمــر  والضيــوف مــن شــتى أنحــاء 
الفنــادق،  لدينــا عشــرات  واليــوم  وإقليمًيــا،  ها محلًيــا 

َ
نشــاط وّســع 

ُ
ت

موزعــة علــى خريطــة العالــم كلــه تقريًبــا، ولدينــا خطــط مســتقبلية 
للتوســع، وكذلــك الحــال بالنســبة إلــى كثيــر مــن الشــركات القطريــة، 
التــي تعمــل بجدّيــة وصمــت، وهــو مــا يميــز رجــل األعمــال القطــري، 

النتائــج. فاملهــم 

ُحبُّ اللغة العربية

اليــوم  مــع  القطــري  الوطنــي  باليــوم  االحتفــال  يتزامــن   •
العامليــة  املنظمــة  أنشــئت  وقطــر  العربيــة،  للغــة  العاملــي 
مــن  مباشــر  واهتمــام  بتوجيــه  العربيــة،  باللغــة  للنهــوض 
قبــل صاحبــة الســمو الشــيخة مــوزا بنــت ناصــر، مــاذا تعنــي 

إليــك؟ بالنســبة  العربيــة  اللغــة 

إلــّي، أول مــا  أّمــي وأبــي، وكل شــيء بالنســبة  اللغــة العربيــة هــي   ¶
مــُت مــن 

ّ
ه مــن كام أمــي وأبــي، وأول مــا نطقــُت بــه، ومهمــا تعل

ُ
ســمعت

حــروف وكلمــات ولغــات أخــرى، فهــي ال تعــادل لغتــي األم، هــي لغــة 
"القــرآن الكريــم"، والحديــث النبــوي الشــريف، وأدبنــا العربــي القديــم، 

ــى صاحبــة الســمو الشــيخة مــوزا مبــادرة النهــوض 
ّ
وال غرابــة أن تتبن

باللغــة العربيــة.. هنــاك قصائــد عربيــة عمُرهــا ألــف وخمســمائة ســنة 
ــا 

ً
ال تــزال تشــّدني إليهــا، ســواء فــي املــدح أو الرثــاء أو الغــزل.. أحيان

وأنــا أقــود الســيارة مســتمًعا إلــى "الراديــو"، تعجبنــي كلمــات قصيــدة 
لغتنــا  شــعراء  ألحــد  أو  الوهــاب،  عبــد  ملحمــد  أو  كلثــوم،  ألم  ــاة 

ّ
ُمغن

ــك 
ّ
العربيــة األصيلــة، فأصغــي إلــى األغنيــة مســتمتًعا بكلماتهــا.. ولعل

واملذيــع  للشــاعر  لنــدن،  إذاعــة  فــي  قــول"  علــى  "قــول  برنامــج  تذكــر 
املعــروف حســن الكرمــي )رحمــه اللــه(، مــا زلــت أذكــر نبــرة صوتــه فــي 
برنامجــه الشــهير عــن اللغــة العربيــة، والــذي اســتمرَّ بتقديمــِه عشــرات 

الســنن، وبعــد ذلــك أخذنــا نقتنــي كتبــه، ونقرؤهــا بحــب وشــغف.

• كلمــة أخيــرة تقولهــا للقــّراء، مــن خــال مجلــة "فنــار"، فــي 
ختــام هــذا الحــوار؟

التــي  الفرصــة،  هــذه  علــى  أشــكركم  كمــا  التوفيــق،  لكــم  أتمنــى   ¶
منحتمونــي إّياهــا، ونأمــل أن يكــوَن الحــواُر مفيــًدا وممتًعــا للقــراء، إن 

شاء الله. 

"ألف" مؤسسة إنسانية هدفها 
تحسين حياة األفراد بالتعليم

اللغة العربية لغة القرآن 
و الحديث وهي أمي و أبي

ثرية بالمتحف
ٔ
¶ مخطوطات ا
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املـريئ

بتمثيــل متبــادل بــن  قطــر وأملانيــا فــي الشــأن الفنــي يســتضيف مقــر 
إقامــة الفنانــن "مطافــئ" روائــع الفــن األملانــي املعاصــر – مجموعــة 
"دويتشــه بنــك" الشــهيرة، فــي معــرض يتواصــل منــذ شــهر أكتوبــر 

املاضــي حتــى 18 ينايــر 2018.
يضــم معــرض "رؤى أملانيــة" أكثــر مــن مئــة قطعــة لســبعة وعشــرين 
عــَرض للمــرة األولــى فــي منطقــة الشــرق األوســط، وُيعدُّ 

ُ
فنانــة وفنانــة، ت

املعــرض أحــد أبــرز فعاليــات العــام الثقافــي قطــر – أملانيــا 2017، الــذي 
جــرى تنظيمــه بالشــراكة بــن متاحــف قطــر ومعهــد غوتــه بمنطقــة 
الخليــج والســفارة األملانيــة فــي الدوحــة والســفارة القطريــة فــي أملانيــا.

دويتشــه بنــك مؤسســة ماليــة تمــّول الشــركات واألســواق واملعامــات 
املصرفيــة العامليــة، كمــا تعمــل علــى اســتثمار العائــد املالــي باقتنــاء 
وقــد  الفنيــة،  املجموعــات  أهــم 
عرضــت مجموعاتهــا فــي لنــدن 
وميانــو  وبرشــلونة  ونيويــورك 
ومومباي وســنغافورة وســيدني 
املجموعــة  وتمثــــــــل  وطوكيــــــــــــو، 
فــي قطــــــــــــر نظــرة  املعـــروضــــــــــــة 
احترافيــة بعيــدة املــدى للتعريــف 
الثقافــي. الفــن وتأثيــره  بأهميــة 

 
ً

أعمــال املجموعــة  هــذه  وتشــمل 
التاســع  القــرن  ثمانينيــات  منــذ 
عشـــــر حتــى نهــــــــايات القـــــــــــــــرن 
منحــًى  أخــذت  وقــد  العشــرين، 
لعمــاء  تقديمهــا  فــي  مباشــًرا 
البنــك فــي أروقــة 900 مبنــى تابــع 
املالــي  التــــــداول  ليتحــــول  للبنــك، 
ومــن  الفنيــة،  للفرجــة  مــزار  إلــى 
نصيــب 20 مليــون شــخص فــي 
مســلطة  الدائــم،  وجودهــا  حيــز 
الضــوء علــى تاريــخ  الفــن األملانــي 

الحديــث.

استثمار ذكي
املرجــح أن دويتشــه بنــك ســعى مــن خــال املجموعــة إلــى اســتثمار 
أصولــه، بتبنــي منهــج ذكــي لحتــواء الســمات الفنيــة، وحفــظ  نتائــج 
مرحلــة الحداثــة فــي القــرن العشــرين، وتحديــًدا مرحلــة مــا بعــد الحــرب 
 إلــى فتــرة الســتينيات والســبعينيات 

ً
العامليــة الثانيــة 1945، وصــول

 جديــًدا 
ً

ومــا تاهمــا، عبــر إســتراتيجية التلقــي التــي خلقــت جيــا
يبحــث عــن جديــد آخــر!

املــدن  نتائــج ســقوط  تعكــس  قــراءة مرحليــة،  أننــا ســنجد   بمعنــى 
األملانيــة أثنــاء الحــرب العامليــة الثانيــة، ونقــًدا اجتماعًيــا توافقًيــا يــوازي 
الوطــن  تقســيم  بعــد  الجتماعــي،  والتشــظي  السياســي  النكســار 
األم بجــدار عــازل بــن الشــرق والغــرب، كونهــا غنيمــة حــرب مغلفــة 
بإيديولوجيــا تصادميــة، اســتمرت فــي مرحلــة الحــرب البــاردة، انتهــاء  

بالحقبــة الحاليــة، بعــد توحيــد أملانيــا فــي التســعينيات.
 فنيــة؟ وتســعى إلــى 

ً
والســؤال: ملــاذا تقتنــي املؤسســات املاليــة أعمــال

خلــق شــراكات ثقافيــة، قــد ل نجدهــا فــي متنــاول املؤسســات األخــرى 
بشــكل مباشــر؟

فاملؤشــر  لزمنهــا،  ســابقة  جــاءت  أنهــا  الرؤيــة  هــذه  محاســن  مــن 
اإلســتراتيجي للتعريف بالشــأن الفني في مرحلتي القرن العشــرين، 
بتنظيــم  بنــك  دويتشــه  قادهــا  والتــي  والعشــرين،  الواحــد  والقــرن 
وتقديم مجموعته املعاصرة، كان يتجه إلى كســر الحواجز الجامدة، 
بعيــًدا عــن قولبــة  الفــن، فــي متنــاول فهــم الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة، 
وهــو ترجيــح أساســي بانتقــاء التجــارب املهمــة أساًســا لتبنــي حــراك 
ثقافــي فــي أملانيــا، ذي صلــة باملتغيــرات السياســية والقتصاديــة، أي 
ــى فــي املحصلــة إســتراتيجية ذكيــة لحتــواء الفــن 

ّ
أن دويتشــه بنــك تبن

بعيــًدا عــن القوالــب الثقافيــة التقليديــة.

فصام ثقافي
محــرك البحــث  فــي املعــرض يعيــد ترتيــب مراحــل متواتــرة مهمــة، 
تتوافــق أو تتقاطــع مــع املرجعيــات اإليديولوجيــة، التــي أحدثــت فصاًمــا 
صبغــة  تحــت  الشــتراكية،  الشــاكلة  معانــاة  فــي  منقســًما  ثقافًيــا 
التوجهــات فــي مســار واحــد، وباملقابــل جــاءت هــذه الرؤيــة الحترافيــة 

دويتشه بنك تبنّى إستراتيجية احتواء الفن 
بعيداً عن القوالب الثقافية التقليدية 

رؤى ألمانية في قطر

لماذا تقتني المؤسسات أعماًل فنية؟

¶ لوحة على 
جدار البنك
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لتســويق الفــن عبــر دورة رأس املــال.
موجــز القــول إن أملانيــا اليــوم تعيــد ترتيــب البيــت الداخلــي، تحــت مظلــة 
التحــاد األوروبــي، نحــو أهميــة تبنــي القتصــاد بمســؤولية اجتماعيــة 

ثقافية وإنســانية.
إن تجربــة دويتشــه بنــك بتســخير قطــاع املــال فــي متنــاول الذائقــة 
اإلرث  بهــذا  لانتقــال  الفنــي،  الســتثمار  فكــرة  يعــّزز  إنمــا  الفنيــة، 
حــول العالــم، ويأتــي هــذا املعــرض "رؤى أملانيــة" كمناســبة اســتثنائية 
التجربــة  ســبقت  التــي  الــروئ،  بتعــدد  قطــر  فــي  املشــاهد  لتعريــف 
القطريــة فــي حــراك  متاحــف قطــر وجهودهــا املبذولــة فــي هــذا اإلطــار، 
ول يقتصر الهدف منها على تقديم صورة شاملة للتعريف بأملانيا 

القتصاديــة فقــط، بــل إن تجــاوز العقبــات القتصاديــة التــي مــرَّ بهــا 
البنــك يكشــف عــن أهميــة وســعة اقتنــاء اللوحــات منــذ 25 ســنة، حيــث 
ســجلت تلــك رؤيــة رياديــة، دخلــت اليــوم فــي مصــاف التاريــخ، بــدًءا 
مــن الفنــان جوزيــف ألبــرس )1888 – 1976(، أحــد منظــري الفــن فــي 
القــرن العشــرين، وغيرهــارد ريختــر )1932(، وزيغمــار بولكــه )1941 
– 2010(، وأســماء ل تقــل عــن ســابقتها مثــل "نيــو روش – كاتارينــا 

غروســه – أنيــت كليــم".
تجــارب نوعيــة إذا مــا قيســت باليــوم فإنهــا ســابقة لزمنهــا، فــي وقــت 
لبنــاء  األساســي  املحــور  تتســيد  املعاصــرة  األملانيــة  العمــارة  كانــت 
"الباوهــاوس"  فــي مدرســة  تجلــى  مــا  وهــو  بفهــم هندســي،  املدينــة 
الفنيــة األملانيــة، ودراســاتها املعماريــة التــي كانــت ذات تأثيــر كبيــر 
والتأويــل   واإلشــارات  والشــكل  باللــون  الهندســية  األســطح  علــى 
البصــري، األمــر الــذي نــراه فــي حيــز التنــاول الفنــي بمعــرض "رؤى 

أملانيــة" فــي قطــر.
* فنان وناقد تشكيلي قطري

فرج دهام *

جاءت هذه الرؤية االحترافية 
لتسويق الفن عبر دورة

رأس المال

¶ جانب من معرض 
ملانية في قطر

ٔ
رٔوى ا

¶ مجسم فني في مدخل البنك
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¶ الدوحة – هداب المومني 

مجموعة من الشابات القطريات، قررن المضي ُقُدماً في مشاريعهن المنزلية، وتحويلها إلى 
شركات تجارية تنافس بقوة في السوق القطرية، خصوصاً في ظل الحصار، الذي كشف عن 

إمكانيات اقتصادية كبيرة على مختلف الصعد.. منها اإلنتاج اليدوي التقليدي، حيث بات اإلنتاج 
الوطني يستحوذ على مكانة سوقية مهمة، ويحظى بثقة المستهلكين، ما يمكنه من منافسة 

نظيره المستورد، من حيث الجودة والسعر.

ظاهرة "األسر المنتجة" تحت الحصار

تحقيق

شابات يقتحمن السوق القطرية 
بمنتج وطني منافس 

مروى السيد: نجحنا في تقديم 
منتجات التمور ونطمح للتصدير

¶ كلثوم محمد¶ مروى السيد

كلثوم محمد: األسر المنتجة 
ضاعفت جهودها تحت الحصار
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كل  البــدر..  ومــوزا  محمــد  وكلثــوم  الســيد  ومــروى  محمــد  شــيخة 
واحــدة منهــن عّبــرت مــن خــال تجربتهــا العمليــة عــن قــدرة املنتــج 
مــن  القطريــة  الســوق  فقدتــه  مــا  املنافســة، وتعويــض  علــى  الوطنــي 
الحصــار،  دول  الســيما  الخــارج،  مــن  تأتــي  كانــت  التــي  املنتجــات 
بــل والتفــوق عليهــا، مؤكــدات أنهــن يســهمن بدورهــن فــي تنشــيط 
الشــابات  حفــزت  والتــي  الراهنــة،  الظــروف  فــي  القطــري  االقتصــاد 
لطــرح منتوجاتهــن فــي األســواق، بســبب اعتمــاد املســتهلك عليهــا 

متزايــد. بشــكل 
ســير  علــى  يؤثــر  لــم  الحصــار  أن  أوضحــن  املتحمســات  الشــابات 
اإلنتاجيــة فــي مشــاريعهن؛ إذ اســتعضن عــن الــدول املحاصــرة بــدول 
أخــرى صديقــة فــي تأمــن املــواد الخــام املســتخدمة فــي صناعتهــن، 
وانبــاج  الــذات،  علــى  االعتمــاد  مفهــوم  ترســيخ  إلــى  أشــرن  حيــث 
أنــواع  فــي مختلــف  التصنيــع  القطــري علــى  الشــباب  إقبــال  ظاهــرة 
املنتجــات، الفتــات إلــى أن بعــض االرتفاعــات فــي كلفــة الشــحن، لــم 
تنعكــس كثيــًرا علــى أســعار البيــع للمســتهلك، إذ حافظــت شــركاتهن 
علــى األســعار بهامــش ربــح معقــول، بهــدف املحافظــة علــى قاعــدة 

الزبائــن، والتوســع علــى نطــاق أكبــر.
ا 

ً
شــيئ تتســع  بــدأت  قطــر  فــي  املنتجــة"  "األســر  ظاهــرة  أن  ويبــدو 

عــن 
ّ
ا، اســتناًدا إلــى التســهيات التــي تقدمهــا الدولــة إلــى املصن

ً
فشــيئ

املحليــن، وكثيــر مــن هــذه األســر، والســيما الشــريحة الشــابة منهــا، 
رحــن يفكــرن بتحويــل صناعاتهــن التقليديــة إلــى عامــات تجاريــة 

تتواجــد بقــوة فــي الســوق القطريــة.

منتج منافس

شــيخة محمــد التــي اقتحمــت العمــل فــي مشــروع صناعــة البخــور 
واملعطــرات املتوارثــة عــن األجــداد، تقــول بثقــة وتفــاؤل: نصنــع جميــع 
أنــواع البخــور، باإلضافــة إلــى "املرشــات" و"اللوشــن"، وقــد شــجعني 
علــى خــوض هــذه التجربــة األهــل واألصدقــاء، حيــث إن الطلــب علــى 
هــذا النــوع مــن املنتجــات كبيــر جــًدا ويلقــى رواًجــا واســًعا، األمــر الــذي 
حفزنــا علــى التصنيــع التجــاري، وتأســيس املشــروع القائــم حالًيــا، 
وأضافــت: نقــوم بتصنيــع هــذه املنتجــات منزلًيــا بمواصفــة وجــودة 
إلــى شــركة  والتحــول  املشــروع،  فــي  التوســع  إلــى  عاليتــن، ونطمــح 
كبيــرة تنافــس بقــوة فــي الســوق املحليــة، أســوة بالعديــد مــن املنتجــات 
املنزليــة التــي تطــورت علــى هــذا النحــو، وتابعــت: املنتــج الوطنــي بــات 
يحظــى بثقــة املســتهلك القطــري، وهــو يلعــب دوًرا مهًمــا فــي تنشــيط 

موزا البدر: نصنع العطور والبخور 
منزلياً 100%

¶ شيخة محمد¶ موزا البدر

شيخة محمد: المنتج الوطني 
بات يحظى بثقة المستهلك 
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تحقيق

االقتصــاد املحلــي بشــكل عــام، ولكــن رغــم قــوة منافســة املنتجــات 
الوطنيــة لنظيرتهــا األجنبيــة، إال أنهــا مازالــت بحاجــة إلــى مزيــد مــن 
الدعــم، حيــث إنهــا ال تــزال تعتمــد فــي تصنيعهــا علــى بعــض املــواد 
الخــام التــي يتــم اســتيرادها مــن الخــارج، ممــا يعــزز الحاجــة إلــى تقديــم 
املســاعدة للمصانــع وأصحــاب املشــاريع، لتقــوم بتصنيــع تلــك املــواد 

محلًيــا، بحيــث يكــون االعتمــاد علــى الصنــع املحلــي بشــكل كامــل.

دعم الدولة

أمــا مــروى الســيد فأبــدت وجهــة نظرهــا فــي ظاهــرة اإلنتــاج األســري 
املحلــي، قائلــة: بعــد أن نجحنــا فــي تقديــم منتجــات التمــور والحلويــات 
التمــور،  مــن  أنــواع  ثاثــة  علــى  نركــز  املنــزل، صرنــا  فــي  املصنعــة 
أولهــا اإلخــاص املنتــج فــي قطــر واملحشــو باللــوز واملزّيــن بالسمســم 
املحشــو  املجــدول  التمــر  ثــم  الخــارج،  مــن  والفســتق  الهنــد  وجــوز 

باللــوز والعســل والزعفــران، وأخيــًرا التمــر الســكري املحشــو باللــوز 
والكراميــل، مضيفــة: ميــزة اإلنتــاج املنزلــي أنــه غيــر مكلــف، لكنــه فــي 
ــا وجهــًدا كبيريــن، حتــى يخــرج بالصــورة الجيــدة 

ً
املقابــل يتطلــب وقت

علــى  الدولــة  دأبــت  الــذي  الدعــم  أن  إلــى  الســيد  ولفتــت  للمســتهلك، 
تقديمــه لألســر املنتجــة – الســيما فــي الشــهور األخيــرة فــي مرحلــة 
مــا بعــد الحصــار – أســهم بشــكل كبيــر فــي اســتمراريتها وتطورهــا 
وضمــان توفــر جميــع املــواد املســتخدمة فــي التصنيــع، مشــيرة إلــى 
املــدى  علــى  للخــارج  التصديــر  مرحلــة  إلــى  للوصــول  تخطــط  أنهــا 

البعيــد، حســبما مــا أكــدت.

طموح العالمية

كلثــوم محمــد مــن جهتهــا أوردت أن شــركتها لجــأت إلــى اســتخدام 
أنــواع العــود فــي تصنيــع العطــور، وكذلــك املســك والزعفــران، باإلضافــة 
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إلــى البخــور واملرشــات للســجاد، مشــيرة إلــى أن الصناعــة املنزليــة 
قــد تطــورت بشــكل الفــت فــي اآلونــة األخيــرة، مؤكــدة أن اإلعــام –  
وعلــى األخــص اإلعــام البديــل املتمثــل بمواقــع التواصــل االجتماعــي 
–  قــد عــزز عمليــة الترويــج لهــذه الصناعــة، وقالــت: بدأنــا نجلــب املــواد 
الخــام بعــد الحصــار مــن الكويــت وســلطنة ُعمــان، وطبًعــا هنــاك بعــض 
االرتفاعــات بكلفــة الشــحن، إال أن الشــركة حافظــت علــى أســعارها، 
مضيفــة: الجهــات الحكوميــة لــم تدخــر جهــًدا فــي دعــم األســر املنتجــة 
فــي الســابق، وقــد ضاعفــت جهودهــا أكثــر خــال فتــرة الحصــار، 
األمــر الــذي أرســى دعائــم ظاهــرة اإلنتــاج األســري فــي مواجهــة جميــع 
التحديــات والعراقيــل، كمــا أدى إلــى والدة ظاهــرة جديــدة لــدى الشــباب 
القطــري، وهــي االهتمــام باإلنتــاج الوطنــي بعــد الحصــار، مشــيرة إلــى 
ــر جميــع أشــكال الدعــم يعــززان 

ّ
عــن املحليــن وتوف

ّ
أن حماســة املصن

إلــى  التصديــر  ثــم  املحلــي، ومــن  الســوق  علــى  االســتحواذ  إمكانيــة 
ــا.

ً
الخــارج، والوصــول إلــى العامليــة أيض

تعويض المنتجات

فــي الســياق ذاتــه كشــفت مــوزا البــدر، مــن واقــع تجربتهــا فــي شــركة 
للعطــور، بالقــول: منتجاتنــا مــن العطــور والبخــور ومعطــرات املابــس 
والفــرش، هــي إنتــاج منزلــي 100 %، ونســعى ألن يتحــول إلــى إنتــاج 
تجــاري، عــن طريــق افتتــاح محــل خــاص بنــا قريًبا، مضيفة: املنتجات 
الوطنيــة تمكنــت مــن تعويــض نظيراتهــا، التــي كانــت تأتــي مــن دول 

الحصــار، بــل وتتفــوق عليهــا باملواصفــات والجــودة واألســعار.
ومــن املتوقــع بنــاء علــى اســتطاع آراء هــذه املجموعــة مــن الشــابات 
املنتجــات، أن يحظــى املنتــج الوطنــي بالصعــود إلــى مواقــع متقدمــة فــي 
الســوق القطــري، بفضــل توجهــات الدولــة الداعمــة لشــريحة الشــباب 

فــي مجــال التصنيــع املحلــي بكافــة أشــكاله.

◄ ◄
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•متىتمتأسيسمجموعةشركاتبنهالبي؟
الجاهـــزة  للمالبـــس  هالبـــي  بـــن  لشـــركة  فـــرع  أول  تأســـيس  تـــم   ¶
 تجارًيـــا برقـــم 375، وهو 

ً
والعطـــور ســـنة 1955، وكان يحمـــل  ســـجال

رقـــم قديـــم جـــًدا، وقـــد أســـس الفـــرع أخـــي الكبيـــر املرحـــوم محمـــد بن 
 عامـــر بـــن ســـلطان الهالبـــي، مـــع الوالد عامر بـــن علـــي الهالبي رحمه 
اللـــه، أثنـــاء حكم  املرحوم الشـــيخ حمد بن عبد اللـــه آل ثاني، واملرحوم 
الشـــيخ علـــي بـــن عبـــد اللـــه آل ثانـــي، وكان مقـــره فـــي ســـوق واقف، ثم 
تـــم تأســـيس فـــرع آخـــر، ثـــم الفـــرع الذي  قمـــت بتأسيســـه عـــام 1962، 
وهـــو مركـــز بـــن هالبـــي للدّراجـــات، الذي يحمـــل صندوق بريـــده رقم 
ـــا، وهذا الفرع كان وال 

ً
1006، وهـــو مـــن األرقـــام القديمة واملميزة أيض

يـــزال األول  علـــى مســـتوى قطـــر، في توريـــد الدّراجات لـــكل القطاعات 
والشـــركات  والغـــاز  البتـــرول  والرياضيـــة  ومؤسســـات  الحكوميـــة 
الخاصـــة، وكنـــا قـــد افتتحنا بـــادئ ذي بدء مقّرين، أولهما في ســـوق 
البحارنة بمحاذاة ســـوق واقف، واآلخر في شـــارع الكهرباء بمحاذاة 

شـــارع عبـــد الله  بـــن ثاني.

حي الرميلة
•فيأيأحياءالدوحةكنتتسكنونفيذلكالوقت؟

عبق التاريخ والحنين للماضي يفوحان من حديثه 
الشيق عن قطر خالل فترة الخمسينيات والستينيات، 

حين كانت األسواق ناشئة والطموحات كبيرة، 
وكانت البيوت القديمة في الفرجان المتطامنة 
تعيش حياة الهدوء والبساطة، األهالي جميعاً 

يعرفون بعضهم بعضاً، 
قبائل وأسراً وأفراداً 

متكاتفين، ومتضامنين 
في السراء والضراء.

الوالد أحمد بن عامر 
بن سلطان الهالبي 
يستذكر تلك الحقبة 

الجميلة بكثير من البهجة، 
راسماً مالمحها من 

واقع يومياته وتفاصيل 
عمله، وقد بدأ مشواره تّواً في التجارة والمقاوالت 
و"البزنس" – حسب تعبيره – شارحاً ألبنائه وأحفاده 

الذين تحلّقوا من حوله، في مجلس ابنه األوسط 
المهندس ناصر الهالبي، كيف كانت الدوحة 

بضعة أحياء صغيرة، قبل أن تنطلق في نهضتها 
االقتصادية الحديثة والصاعدة على مراحل متتالية.. 

فالهالبي الذي ولد في ثالثينيات القرن العشرين، 
وتحديداً في العام 1936 ، يعدُّ من الشخصيات البارزة 

التي بقيت من ذلك الزمان، فهو عميد قبيلة آل 
الهالبي في قطر، ومن المؤسسين األوائل الذين 

أسهموا بجهودهم في النهضة الشاملة، تحت 
قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 

آل ثاني أمير البالد المفدى.
مجلة "         " تبادلت أطراف الكالم معه، فكان 

هذا الحوار: 

الوالد أحمد بن عامر الهالبي:

بدأُت العمل بمركز للدرّاجات 
ثم انتقلُت إلى تشييد المباني

نعتزم إنشاء مصنعين لألنابيب 
PPR والكهربائية  PVC الصحية

مطار حمد وميناء حمد الدوليين 
وتكاتف تجار قطر خّفف أضرار الحصار

حمد عامر الهالبي
ٔ
¶  الوالد ا

قصـة نجــاح

¶ الدوحة –
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¶ فـــي حـــي الرميلـــة، وكان مـــن أكبـــر األحياء التي ســـكنت فيها قبيلة 
الهالبـــي فـــي قطـــر، حيث كنا نســـكن فيه أنـــا وأخوتي عامـــر ومبارك  
وصالـــح وعبـــد اللـــه الهالبي، وذلك خلف املســـجد القديـــم الذي ال يزال 
ـــا في أحياء الريـــان ووادي 

ً
قائًمـــا حتـــى اآلن، إلـــى جانب ســـكننا أيض

الســـيل والبـــدع.. وأذكـــر مـــن جيراننـــا األعـــزاء فـــي تلـــك الفتـــرة قبيلـــة 
والصيعـــري  واليافعـــي  وبوهمـــام  والبوهنـــدي  واملهنـــدي  البوكـــوارة 
والجابـــري والدوســـري واألحبابـــي والكعبـــي، ومنهـــم ســـعادة الســـيد 

ناصـــر بـــن راشـــد الكعبي عضـــو مجلـــس الشـــورى املحترم.. 
•كيــــفكانـــــــتالحــــــــالــــــــةاالقتصـــــــــاديةللبـــــــــالدفــــــــيفتــــــــــرة

الخمسينيات والستينيات؟ 
¶ كانـــت الحالـــة االقتصاديـــة فـــي تلـــك الفتـــرة مزدهـــرة جـــًدا، حيـــث 
تـــم فيهـــا افتتـــاح العديـــد مـــن  األســـواق، مثـــل ســـوق واقـــف، وســـوق 
مشـــيرب، وكذلـــك تـــم افتتاح العديـــد من البنوك، منهـــا افتتاح أول بنك 
 ،HSBC  عربـــي آنـــذاك، وهـــو البنـــك العربـــي، وكذلك البنـــك البريطانـــي

وكذلـــك بنـــك  تشـــارترد.

طفرة اقتصادية
إبـــان البـــالد، شـــهدتها التـــي االقتصاديـــة الطفـــرة مـــع •
حكـــم املرحـــوم األميـــر األب الشـــيخ خليفـــة بـــن حمـــد آل  ثاني 
فـــي الســـبعينيات والثمانينيـــات، كيـــف انعكـــس ذلـــك علـــى 

التجـــارة واألعمـــال بصـــورة عامـــة؟
¶  شـــهدت البـــالد فـــي عهـــد املرحـــوم األميـــر األب الشـــيخ خليفـــة بـــن 
حمـــد آل ثانـــي، والد األميـــر الوالد، فترة  اســـتقرار وازدهار لالقتصاد 
القطري، وتجلى ذلك في زيادة دخل املواطن، واتساع مشاريع الدولة 
فـــي مجـــال البترول والطاقة، وانعكســـت الطفـــرة االقتصادية بصورة 
واضحـــة علـــى التجـــارة املحليـــة، حيث قمنـــا بافتتاح أفـــرع جديدة في 
مجـــال املالبـــس الجاهـــزة والحقائـــب الجلديـــة فـــي ســـوق العســـيري 
الـــذي ال يـــزال متربًعـــا فـــي مكانـــه بســـوق األحمـــد، وســـوق ناصر بن 
ســـيف، كمـــا انتعـــش الســـوق العقـــاري فـــي تلك الفتـــرة، فاتجهـــُت إلى 
العمـــل فـــي مجـــال العقـــارات وتجارة األراضـــي، ثم انتقلـــُت بعدها إلى 

تشـــييد وبيـــع املبانـــي والوحدات الســـكنية بمختلـــف أنواعها.

•وكيفكانتفترةالتسعينياتمنوجهةنظرك؟
¶  أيـــام ســـمو األميـــر الوالـــد الشـــيخ حمـــد بـــن خليفة آل ثانـــي حفظة 
اللـــه ورعـــاه تمثـــل نقلـــة نوعيـــة حقيقيـــة فـــي جميـــع املجـــاالت، فقـــد  
وخصوًصـــا  والتنميـــة،  االقتصـــاد  مجـــاالت  فـــي  االســـتثمار  ازداد 
االســـتثمار فـــي البتـــرول والغـــاز الطبيعـــي، وتـــم تشـــييد العديـــد مـــن 
املصانـــع، وقّدمـــت قطـــر منتجهـــا  الوطنـــي، وهـــو ما يعنـــي أن النهضة 
االقتصاديـــة حقيقـــة قائمـــة علـــى اإلنتاج وليـــس االســـتيراد، وبالطبع 
مـــع رغبـــة القيادة فى تطوير البنية التحتية للبالد، فقد اتســـعت رقعة 
االســـتثمار فـــي مجـــال  املقـــاوالت، فـــكان لنـــا نصيـــٌب فـــي ذلـــك، حيث 
قمنـــا بتأســـيس شـــركة كالســـيك للهندســـة، وبـــن هالبـــي للحـــدادة 
أخـــي  ابـــن  افتتـــح  كمـــا  للمقـــاوالت،  كالســـيك  وهندســـة  واألملنيـــوم، 
املهنـــدس ســـلطان بـــن خميـــس بن عامـــر الهالبي شـــركات توب الين 
جـــروب  للتجـــارة واملقاوالت، وآفاق لتكنولوجيا املعلومات، وســـمارت 
كـــوم للدعايـــة واإلعـــالن، وافتتـــح ولـــدي املهندس ناصر بـــن أحمد بن 

عامـــر الهالبـــي شـــركة مجموعـــة الثقـــة للتجـــارة  واملقـــاوالت.
 

أسواق جديدة
•مامدىتأثيرالحصارالحاليعلىاالقتصادالقطري؟

¶ كان للحصـــار املفاجـــئ الـــذي فرضته بعض دول الجوار على قطر 
تأثيٌر مباشـــر على اقتصادنا املحلي، العتماد  قطر على ميناء جبل 
علـــي فـــي دبـــي، حيـــث بلغـــت قيمـــة التعامـــالت مـــن خاللـــه حوالـــي 11 
مليـــار ريـــال قطـــري، ومـــع الســـعودية حوالـــي 5 مليارات، لكن إنشـــاء 
مطـــار حمـــد ومينـــاء حمـــد الدوليـــن، ووجـــود شـــبكة طـــرق  متطـــورة، 
أنجزتهـــا دولتنـــا في زمن قياســـي، مع تكاتف تجار قطر بالتنســـيق 
مـــع غرفـــة  قطـــر، كل ذلـــك عمـــل علـــى تخفيـــف األضـــرار، واســـتيعاب 
دمـــة التـــي تســـببت فـــي بعـــض  األضـــرار، لكنهـــا ســـتزول بحـــول  الصَّ
اللـــه مـــع مـــرور الوقـــت، بـــل إن هنـــاك جوانـــب إيجابيـــة للحصـــار، فقد 
 تعّرفنـــا علـــى أســـواق جديـــدة، رفدتنـــا بمنتجـــات ذات جـــودة عاليـــة 
وأســـعار تنافســـية، ودولتنا الحبيبة ال تتأخر في  دعم املنتج املحلي، 
ونحـــن عازمـــون بحـــول اللـــه علـــى إنشـــاء مصنـــع لألنابيـــب الصحية  
PVC ، ومصنع لألنابيب الكهربائية PPR، بعد اســـتيفاء الدراســـات 

الالزمة.

ثناء الحوار     )تصوير: مصطفى ٔابو مونس(
ٔ
¶  جانب من مجلس الهالبي  ا
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 لــم يمــر عــام فــي تاريــخ الدعــوة اإلســامية كلهــا أثقــل علــى رســول 
اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم، وال أشــد كرًبــا مــن العــام العاشــر للبعثــة، 
ملــا توفيــت زوجــه الحنــون خديجــة، بعــد وفــاة عمــه أبــي طالــب، حتــى 
ُســّمي عــام الحــزن، وتطــاول عليــه مشــركو مكــة والطائــف وأغــروا بــه 
ســفهاءهم، وظــن املشــركون أن الفرصــة قــد جــاءت النهيــار الدعــوة 

اإلســامية برمتهــا .
وفــي خضــم هــذه األحــزان املتتابعــة والكــروب املجتمعــة جــاءت نفحــة 
ألــم املعانــاة،  إلهيــة مــن الحــق عــز وجــل، لتمســح عــن النبــي الكريــم 
وتثبــت فــؤاده الشــريف فــي مواجهــة الخطــوب، وحمــل األمانة العظيمة.

إلــى  اللــه تعالــى مــن املســجد الحــرام فــي مكــة،  نعــم لقــد أســرى بــه 

 
ً

املســجد األقصــى فــي بيــت املقــدس، ليصلــي إماًمــا باألنبيــاء، دليــا
علــى أنــه خيــرة اللــه مــن خلقــه وصفوتــه مــن أنبيائــه، وأن شــريعته 
هــي الشــريعة العامــة للنــاس إلــى قيــام الســاعة، وأن القــرآن املنــزل عليــه 
خاتــم الكتــب املصــدق لهــا واملهيمــن عليهــا. ومــن املســجد األقصــى 
بروحــه  الكريــم  للنبــي  العــروج  كان  ومائكتــه  اللــه  بأنبيــاء  العامــر 
وجســده الشــريف إلــى الســماوات العلــى، ليــرى مــن آيــات اللــه الكبــرى 
معالــم الحــق فــي معجــزة خالــدة ال نظيــر لهــا، خرقــت فيهــا نواميــس 
األرض  اتصــال  عنوانهــا  واالنتقــال،  واملــكان  الزمــان  فــي  الكــون 
بالســماء، وهنــاك فــي املــأ األعلــى فرضــت الصــاة، بوحــي مباشــر 

مــن اللــه، لتكــون رمــز الصلــة الدائمــة بــن الخالــق واملخلــوق .

 لم يمر عام أثقل على رسول الله )ص( 
من عام الحزن بوفاة زوجه وعّمه

قطـوف

نفحة إلهية في مواجهة الخطوب

اإلسراء والمعراج

¶ قبة الصخرة ١٩١٥
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فــي ســورة  اإلســراء صراحــة  وتعالــى معجــزة  ذكــر ســبحانه  وقــد 
مــن  ليــا  بعبــده  أســرى  الــذي  بقولــه: "ســبحان  االســم،  هــذا  حملــت 
املســجد الحــرام إلــى املســجد األقصــى الــذي باركنــا حولــه لنريــه مــن 
آياتنــا إنــه هــو الســميع البصيــر"، )اإلســراء :1(، وأشــار إلــى املعــراج 
بقولــه تعالــى: "مــا زاغ البصــر ومــا طغــى * لقــد رأى مــن آيــات ربــه 
الكبــرى"، )ســورة النجــم: -17 18(، فكانــت هــذه الليلــة املباركــة بحــق 
ــا، 

ً
ــا ويقين

ً
 بــن املؤمنــن والكافريــن، فهــي تزيــد املؤمــن إيمان

ً
فيصــا

ا وجحــوًدا.
ً
 والكافــَر شــك

َ
وتزيــد املنافــق

قبــل  مــن  ســئل  ملــا  عنــه،  اللــه  رضــي  الصّديــق  جــواب  أعظــم  ومــا 
املشــركن املســتهزئن عّمــا يحــّدث بــه النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم 
أنــه أســري بــه إلــى بيــت املقــدس، ورجــع مــن ليلتــه إلــى مكــة، فقــال 
جملتــه الخالــدة: "إن كان قــال ذلــك فقــد صــدق، فإنــي أصدقــه فــي خبــر 

الســماء، وهــو أبعــد مــن ذلــك"، )ســيرة ابــن هشــام : 1/399(.
نعــم، إن املعجــزة هــي الفيصــل بــن الذيــن يؤمنــون بالغيــب والذيــن ال 
يؤمنــون، بــن مــن يصــدق بالخبــر الصــادق عــن اللــه ورســوله، ويعــده 
ــا، وال 

ً
أقــوى مصــادر العلــم واملعرفــة وبــن مــن ال يقيــم للوحــي وزن

يرجــو للــه وقــاًرا.
قلــوب  فــي  األقصــى  املســجد   

َّ
حــل واملعــراج  اإلســراء  وبمعجــزة 

املســلمن مكانــة ال يفضلــه فيهــا إال الَحَرمــان الشــريفان، فهــو أولــى 
 إال إليها، وال تضاعف 

ُ
شــد الرحال

ُ
القبلتن، وثالث املســاجد التي ال ت

الصلــوات إال فيهــا، فإليــه كان اإلســراء، ومنــه كان املعــراج، وفيــه أمَّ 
النبــي جماعــة األنبيــاء.

األعــداء  وتســلط  الدهــر  نكبــات  مــن   
ُّ

ويحــل باملســلمن   
َّ

حــل ومهمــا 
علــى بادهــم ومقدســاتهم فلــن ينــزل املســجد األقصــى فــي قلــوب 

ــُه اللــه فيهــا .
َّ
املســلمن عــن املكانــة التــي أحل

فقــد احتلــه الصليبيــون الحاقــدون ودنســوا أرضــه الشــريفة عشــرات 
الســنوات، وســفكوا فيــه الدمــاء  الزكيــة الطاهــرة، لكــن البركــة التــي 
جعلهــا اللــه مــن خصائــص هــذا املــكان الشــريف ماغادرتــه  يوًمــا، 
ليحــرر  األيوبــي،  الديــن  صــاح  الناصــر  بقيــادة  املســلمون  ودخــل 

املســجد واملدينــة املقدســة، وكان يوًمــا مشــهوًدا مــن أيــام الدهــر.
وفــي القــرن العشــرين جــاء اإلنكليــز، ليجــددوا الحــروب الصليبيــة كمــا 

صــرح قائدهــم اللنبــي عنــد دخولــه القــدس عــام 1917، وهــو العــام 
نفســه الــذي صــدر فيــه وعــد بلفــور بإقامــة كيــان قومــي لليهــود فــي 
فلســطن األبيــة، تمهيــدا الســتياء اليهــود الصهاينــة علــى فلســطن 
عــام 1948، ومــا فِتئــوا منــذ ذلــك التاريــخ  يســعون جاهديــن لهــدم 
املســجد األقصــى، وبنــاء الهيــكل املزعــوم وتهويــد القــدس، وســلخها 
عــن تاريخهــا العربــي واإلســامي، بدعــم مــن أمريــكا التــي ورثــت هــذه 

املهمــة عــن اإلنكليــز.
إنهــم يراهنــون علــى ضعــف العالــم اإلســامي وتفرقــه، وعــداء األخ 
حــدا فــي وجــه املحتــل الغاصــب، مثــل مــا تفعــل دول 

ّ
ألخيــه بــدل أن يت

الحصــار الجائــر مــع دولــة قطــر، وهــذا هــو املنطــق األمريكــي العدائــي 
أن  الرئيــس ترامــب حالًيــا، ولكنهــم يجهلــون  يقــوده  الــذي  الصريــح 
القــدس وقلبهــا األقصــى تعيــش فــي ضميــر كل مســلم متمســك بدينــه 
فــي العالــم كلــه، وليــس فــي قلــوب الفلســطينين أو العــرب فحســب، 
ق الكلمــة، ضعيــف القــوة، فــإن  وأن العالــم اإلســامي مهمــا كان ُمفــرَّ
قضيــة القــدس واملســجد األقصــى مــن القضايــا القليلــة التــي تجمــع 
وأن  الغافلــن،  قلــوب  فــي  الحيــاة  وتبــث  النائمــن  وتوقــظ  املتفرقــن 
التاريــخ ال ينظــر إليهــا فــي إطــار أعــوام أو عقــود، فاملعركــة  حركــة 
مــع اليهــود الغاصبــن معركــة الشــعوب املؤمنــة واألجيــال املتعاقبــة 

وليســت معركــة الحــكام املأجوريــن .
لقــد بشــر النبــي املصــدوق صلــى اللــه عليــه وســلم أمتــه أن املســلمن 
)أخرجــه  عليهــم  وينتصــرون  الزمــان  آخــر  فــي  اليهــود  ســيقاتلون 
مســلم مــن حديــث أبــي هريــرة(، ومــا اجتمــاُع اليهــود فــي فلســطن 
 لهــذه 

ٌ
ــا طويلــة إال مصــداق

ً
بعــد تفّرقهــم وشــتاتهم فــي البلــدان قرون

البشــارة النبويــة القادمــة بــإذن اللــه.
وكمــا رحــل الصليبيــون واملغــول والتتــار وغيرهــم، وبقــي اإلســام 
ــا فــوق هــذه األرض املباركــة، فســيأتي نصــُر اللــه ويتحقــق وعــُده  حّيً
للمؤمنــن الصادقــن، ومــا ذلــك علــى اللــه بعزيــز: "وقــل اعملــوا فســيرى 

اللــه عملكــم ورســوله واملؤمنــون" صــدق اللــه العظيــم.

* باحث إسالمي

ا. 
ً
وخطيب املسجد األموي بدمشق سابق

معجزة الليلة المباركة زادت المؤمن 
يقيناً والكافر والمنافق شكاً وجحوداً

عبد القادر الخطيب الحسني *
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يشـــير عـــدد مـــن خصـــوم حجـــة اإلســـام محمد بـــن محمد بـــن محمد 
إلـــى كونـــه أحـــد األســـباب الرئيســـة  بـــن أحمـــد الغّزالـــي )أبـــو حامـــد( 
املؤديـــة إلـــى جمـــود الفكـــر العربـــي اإلســـامي، منـــذ نحـــو ألف عـــاٍم من 
الزمـــان، متهمـــن إيـــاه بهـــدم املـــدارس الفلســـفية التي ظهرت فـــي العالم 
 

ً
اإلســـامي، وذلـــك مـــن خـــال مؤلفاتـــه الشـــهيرة التـــي يبـــرز منهـــا كا
مـــن "مقاصد الفاســـفة" و"تهافت الفاســـفة"، و"إلجـــام العوام عن ِعلم 

الكام".
وحينمـــا يذكـــر إســـم اإلمـــام فـــي جلســـات اجتماعية أو نصـــف ثقافية، 
فإنـــه عـــادة مـــا ُيرمـــى من قبـــل بعض الحضـــور بكونه 
الـــذي  الفكـــري  الحـــراك  فـــي إجهـــاض  املتســـبب 
ســـاد العالـــم اإلســـامي خال القـــرن الخامس 
الفكـــري  الفـــراغ  ليؤســـس ملرحلـــة  الهجـــري، 
علـــى  للـــرد  انبـــرى  حـــن  وذلـــك  بعـــد،  فيمـــا 
 من 

ٌ
األفكار األرســـطية التـــي أعاد طرحها كل

ابـــن ســـينا والفارابـــي.
ضـــّد  يكـــن  لـــم  الغزالـــي  اإلمـــام  بـــأن  الحقيقـــة 
الفلســـفة أو علـــم الـــكام، لكنـــه اضطـــر لدخـــول 
التشـــويه  ملواجهـــة  فيهمـــا،  الجـــدل  غمـــار 
والتشـــويش الذي أصاب األفكار املنتشرة في 
ذلـــك العصـــر )املعتزلـــة، الباطنيـــة.. وغيرهما(، 
حيـــث اقتصـــرت ردوده على األمور ذات الصلة 
لتلـــك  وُمحتِرًمـــا  ُمقـــِدًرا  كان  فيمـــا  باإللهيـــات، 
االجتهـــادات والنظريـــات العلمية التـــي جاءت من 
بـــاد اليونـــان وفـــارس، محِذًرا الفقهـــاء من عدم 
املجادلـــة فـــي صحتهـــا وأهميتهـــا وشـــرعيتها كونهـــا علوًمـــا راســـخة، 

ـــا ممـــا ُيظـــن به.
ً
وهـــذا مـــا يجعـــل اإلمـــام بريئ

 – الديـــن  علـــوم  إحيـــاء  كتـــاب  – صاحـــب   الغّزالـــي  اإلمـــام  كان  لقـــد 
 ألصحـــاب ضيـــق األفـــق وأهـــل املؤامـــرات التـــي حيكـــت ضـــده 

ً
ضحيـــة

مـــن قبـــل بعـــض أتباع بعـــض املدارس، لم يســـتطع روادهـــا بلوغ نصف 
املكانـــة العلميـــة والكاميـــة التـــي حظـــي بهـــا حجـــة اإلســـام، الـــذي باَت 

ـــا مرمـــى ســـهام بعـــض املثقفـــن الحداثيـــن، ممـــن لم يفهـــم جوهر 
ً

أيض
أطروحاتـــه، متهمـــن إيـــاه بوقـــف عجلـــة التفكير فـــي العالم اإلســـامي، 
مـــا ترتـــب عليـــه بدء اتســـاع الفجوة العلميـــة والفكرية مـــع العالم الغربي 
املتباهـــي بمآثـــر ديـــكارت الذي ســـرق املنهـــج الفلســـفي للغّزالي دون أن 

ُيحيلـــه إلـــى صاحبه.
ثم يقول بعضهم إن ردود ابن رشـــد األندلســـي على الغّزالي في كتاب 
"تهافـــت التهافـــت"، برهنـــت مـــن جديـــد علـــى ضعف ِحجة اإلســـام في 
التعامـــل مـــع الواقـــع الفلســـفي وحيويتـــه، خصوًصـــا وأن الغـــرب تمكن 
مـــن تلُمـــس أولـــى خطـــوات النهضـــة الفكريـــة الحضاريـــة فـــي العصـــور 
الوســـطى، مســـتلهما أياهـــا مـــن لـــُدن أطروحـــات ابـــن رشـــد، وهـــو أمـــر 

صحيـــح مـــن جانـــٍب، ومخطئ مـــن جوانـــب أخرى.
لقـــد ســـرى فكـــر وفلســـفة ابـــن رشـــد في العالـــم الغربـــي بفعـــل وجوده 
فـــي األندلـــس أو املغـــرب األقصى، القريبتان من قلـــب أوروبا والتي رأت 
تماهًيـــا فـــي أطروحاته مع لوازم بيئتها الثقافيـــة أو االجتماعية، كونها 
محـــُض إعـــادة إنتـــاج ألفكار أرســـطو الـــذي ينتمي أصا إلـــى جغرافيا 
القـــارة العجـــوز، كمـــا رأت فيهـــا فرصـــة لخلـــع الوصايـــة الدينيـــة التـــي 
فرضتهـــا كنيســـة روما، فيما لم تســـتأنس كثيًرا بـــآراء الغّزالي، الفقيه 
واملتكلـــم والفيلســـوف كونهـــا أكثـــر مواءمـــة للعالـــم اإلســـامي الـــذي ال 
ُيمكـــن لـــه االنفـــكاك عـــن دينـــه وثوابته العقائديـــة، دون أن يقلـــل ذلك من 

إعائـــه من شـــأن العلـــوم واملعارف.
االنحطـــاط الفكـــري الـــذي يعيشـــه العالـــم اإلســـامي فـــي الوقـــت الراهن 
ـــن ناجًمـــا عـــن أطروحات الغّزالـــي الذي توفي عن ُعمـــر يناهز 55 

ُ
لـــم يك

فـــا إنتاجـــا فلســـفيا وكاميـــا وفقهيـــا يفوق برأيـــي  قدرات 
ِّ
عاًمـــا، ُمخل

جميـــع األعـــام األدبية الحائزة على جوائـــز نوبل، بل أرى أننا في أمِس 
الحاجـــة إلـــى ســـطوع نجـــم هامـــة وقامة كبيرة بقـــدر الغّزالـــي، لُيضحي 
 إلعـــادة إحيـــاء علوم الدين والفكر من ســـباتهما، وليكون قادًرا 

ً
ســـبيا

على مخاطبة الجيل الجديد، الذي تســـبب الخطاب الديني املتشـــنج في 
دفـــع بعضه نحـــو ظلمات وغياهـــب اإللحاد.

* رئيس القسم االقتصادي / بصحيفة العرب

االنحطاط الفكري الذي يعيشه العالم اإلسالمي في 
الوقت الراهن لم يُكن ناجماً عن أطروحات الغزّالي

قطـوف

أبـو حـامـد الغـزالــي

علي القيسية * حجة اإلسالم الذي سرق 

ديكارت منهجه الفلسفي
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شـذرات اإليمـان

حديث نبوي

• روى البخـــاري )5727(، ومســـلم )2560( عـــن أبي أيوب األنصاري 
رضي اللـــه عنه، قال: 

 َيْهُجَر 
ْ
ن

َ
ْســـِلٍم أ

ُ
 ِل

ُّ
قـــال النبـــي صلـــى الله عليه وســـلم: "ال َيِحـــل

ا، 
َ
 َهذ

ُ
ا َوُيْعِرض

َ
 َهـــذ

ُ
ُيْعِرض

َ
ِقَياِن ف

َ
ت

ْ
َيـــاٍل، َيل

َ
ِث ل

َ
ل

َ
 ث

َ
ـــْوق

َ
ـــاُه ف

َ
خ

َ
أ

ـــلِم".  ِبالسَّ
ُ
ِذي َيْبَدأ

َّ
ْيُرُهَمـــا ال

َ
َوخ

أيــــــــــام  بـــاب  األنصــــــــار"،  "منــــــــــــــاقب  كتــــــــــــاب  فـــي  البخــــــــاري  قـــال   •
الجاهليـــة: 

حدثنـــا أبـــو نعيـــم، حدثنـــا ســـفيان عـــن عبـــد اللـــك، عـــن أبـــي 
ســـلمة، عـــن أبـــي هريرة رضي الله عنه، قـــال قال النبي صلى 
اللـــه عليـــه وســـلم: أصـــدق كلمة قالها الشـــاعر كلمـــة لبيد: أال 
كل شـــيء مـــا خـــل اللـــه باطـــل، وكاد أميـــة بـــن أبـــي الصلت أن 

يسلم.

نهج البالغة   

من أقوال اإلمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه:

 إلـــى 
َّ
• قولـــه البنـــه الحســـن رضـــي اللـــه عنهمـــا: "ال تدعـــون

والباغـــي  الداعـــي  بـــاٍغ،  فـــإن  فأجـــْب،  ُدعيـــْت  وإن  مبـــارزة، 
مصـــروع ".

 روايـــة، 
َ

  رعايـــة، ال عقـــل
َ

• اعقلـــوا الخبـــَر إذا ســـمعتموه عقـــل
.

ٌ
فـــإن العلـــَم كثيـــٌر، ورعاِتـــه قليل

خطبة مأثورة

ـــسُّ بـــن ســـاعدة اإليـــادي مـــن حكمـــاء العـــرب قبـــل اإلســـام، 
ُ
كان ق

توفـــي عـــام 600 مياديـــة،  املوافق عـــام 23 قبل الهجـــرة، ألقى خطبته 
الشـــهيرة فـــي ســـوق عـــكاظ، وقـــد حضرهـــا الرســـول الكريـــم محمـــد 

 صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم، وهي: 

"يـــا أيهـــا النـــاس اســـمعوا وعـــوا، وإذا وعيتـــم فانتفعـــوا، إنـــه من عاش 
مات، ومن مات فات، وكل  ما هو آت آت، مطر ونبات، وأرزاق وأقوات، 
وآبـــاء وأمهـــات، وأحيـــاء وأمـــوات، جمـــٌع وأشـــتات، وآيـــاٌت  وأرٌض ذات 
رتـــاج، وبحـــاٌر ذات أمـــواج، مـــا لـــي أرى النـــاس يذهبون فـــا يرجعون، 
سُّ قســـًما 

ُ
ـــوا باملقـــام  فأقامـــوا، أم تركـــوا هنـــاك فنامـــوا، أقســـَم ق

ُ
أَرض

ـــا هـــو أحـــبُّ إليـــه  مـــن دينكـــم الـــذي 
ً
ال حانـــَث فيـــه وال آثًمـــا، إن للـــه دين

أنتـــم عليـــه، ونبًيـــا قـــد حـــان حينـــه، وأظلكـــم أوانـــه، فطوبى ملـــن آمن به 
فهـــداه، وويـــل  ملـــن خالفه وعصـــاه، ثم قال تًبا ألربـــاب الغفلة من األمم 
الخاليـــة، والقـــرون املاضيـــة، يا معشـــر إيـــاد، أين اآلبـــاء واألجداد وأين 
ثمـــود وعـــاد، وأيـــن الفراعنـــة الشـــداد، أيـــن مـــن بنـــى وشـــيد وزخـــرف 
ه املـــال والولد، أين مـــن بغى وطغى، وجمـــع فأوعى، وقال  ونجـــد، وغـــرَّ
 ،

ً
، وأطول منكـــم آجاال

ً
أنـــا ربكـــم األعلـــى، ألـــم يكونوا أكثـــر منكم أمـــواال

، طحنهـــم الثـــرى بكلكلـــه، ومزقهـــم بتطاولـــه، فتلك 
ً

وأبعـــد منكـــم آمـــاال
عظامهـــم باليـــة، وبيوتهـــم خاويـــة، عمرتها الذئـــاب العاوية، كا بل هو 

اللـــه الواحـــد املعبـــود، ليـــس والـــد، وال مولـــود، ثم أنشـــأ يقول: 

في الذاهبني األولني من القرون لنا بصائر
 ورأيت قومي نحوها تمضي األصاغر واألكابر

 ال يرجع الاضي إلّي وال من الباقني غابر
 صاَر القوم صائر". 

ُ
 أيقنت أني ال محالة حيث

إعـداد: عبيـر أحمـد أال كلُّ شيٍء ما خال اللُه باطُل 
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■ د. فواز أمين سعد *

ُيعرف تأخر الحمل بأنه عدم مقدرة 
الزوجين على اإلنجاب، بعد مضي 12 

شهراً من الزواج، وبدون استعمال أي 
وسيلة لمنع الحمل.

تحتاج مرحلة التخطيط للحمل إلى 
االنتباه لبعض األمور، وكما نعلم 

فإن تأخر الحمل قد ينجم عن كثير من 
األسباب واألمراض العضوية، لكن بعض 

األمور البسيطة غير الَمَرضية، والتي 
يجهلها الكثير من الناس قد تؤثر سلباً 
على فرص حدوث الحمل، وبالمقابل 

فإن أموراً أبسط تسّهل الحمل، وُتغني 
عن الكثير من االستقصاءات التي ُتجرى 

عادة عند تأخر الحمل. عادات تؤّخر الحمل وأخرى تسّهله

طب وصحة

الحالة النفسية تؤثر على الصحة 
اإلنجابية عند الزوجين 
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أخطاء ُتؤّخر الحمل:

أيــام التبويض التي تختلف عــادة من امــرأة  1 – الخطأ في حساب 
ألخرى، وعند املرأة نفسها من شهر آلخر.

2 – االغتسال السريع، مما ال يعطي الفترة الكافية للنطاف للوصول 
إلى جوف الرحم.

املــرطــبــات، والــتــي قــد تــؤثــر على حيوية  املــزلــقــات أو  3 – استعمال 
النطاف.

4 – التركيز على وقت التبويض خالل فترة محددة من الشهر، وهو 
خطأ شائع، مما يقلل من احتماالت اإلخصاب ألن الكثير من النساء 

يخطئن في حساب أيام التبويض الخاصة بهن.
5 – إهمال أيام التبويض الحقيقي.

6 – التأخر في استشارة الطبيب في بعض الحاالت املهمة، كاألمراض 
الرحم، كذلك  الحمل خارج  أو  املنتقلة جنسًيا، وسوابق اإلجهاض، 
تنصح الزوجة التي تجاوز عمرها 35 عاما باستشارة الطبيب بعد 

مرور ستة أشهر فقط على محاولة الحمل.
7 – القلق الزائد حول تأخر الحمل قبل مضي عام كامل على الزواج، 

خصوصا إذا كانت الدورة منتظمة وعمر املرأة أقل من 35 سنة.
بالوزن  يتعلق  مــا  للزوجني: خصوصا  العامة  الصحة  إهــمــال   –  8
والــنــظــام الــغــذائــي والـــعـــادات غــيــر الصحية كــالــتــدخــني واملــشــروبــات 

الكحولية مثال.
النفسية تؤثر بشكل كبير على الصحة اإلنجابية عند  9 – الحالة 
الزوجني، فجميع الوظائف املتعلقة بحدوث الحمل يتحكم فيها املخ، 
ومن األمثلة على ذلك مرض االكتئاب الذي يقلل من فرصة حدوث 

الحمل بشكل كبير.
10 – ارتداء املالبس الداخلية الضيقة يؤثر بشكل سلبي على معدالت 
الخصوبة لدى الرجال بشكل خاص، والعمل في األجواء الحارة أو 

التعرض للحرارة الشديدة كما في حمامات البخار والساونا.

عادات تزيد فرص اإلخصاب:
 

1 – تسجيل مواعيد الدورة الشهرية للمرأة في كراسة أو في املوبايل 
أو في أحد التطبيقات املصممة لذلك مما يساعد في معرفة انتظام 

الدورة وفترة التبويض.

2 – ممارسة العالقة الزوجية في أيام الخصوبة الستة التي تتكون 

من األيام الخمسة السابقة للتبويض ويوم التبويض نفسه. كما نعلم 
فإن البويضة تعيش ملدة )12 – 24( ساعة فقط من إنتاجها، بينما 

يمكن للنطاف الحياة داخل جسد املرأة لفترة تصل إلى ستة أيام.
3 – اتخاذ وضعية االستلقاء الظهري، والبقاء بهذه الوضعية بعد 

العالقة الزوجية ملدة 45 دقيقة على األقل.
4 – املحافظة على الوزن، إذ أن السمنة أو البدانة، وكذلك نقص الوزن 

الشديد، يمكنها أن تعصف بالصحة اإلنجابية.
5 – اتباع نظام غذائي صحي متوازن يحتوي على العناصر الغذائية 
األساسية، خاصة حمض الفوليك، البروتينات، الكالسيوم والحديد.

6 – تجنب التمارين العنيفة واملكثفة والتي قد تؤثر سلًبا على عملية 
التبويض.

7 – إيقاف التدخني واملشروبات الكحولية والتي قد تؤثر سلًبا على 
الخصوبة.

8 – تجنب الــتــعــرض لــلــحــرارة الــشــديــدة، كما فــي حــمــامــات البخار 
والساونا.

* استشاري أمراض النساء والوالدة - مركز الحياة الطبي

ينصح بالحفاظ على نظام غذائي 
متوازن وتجنب التدخين
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علم وتقنية

والعلم  للتربية  املتحدة  األمــم  ملنظمة  العامة  املــديــرة  أزوالي  أودري 
والثقافة )اليونسكو( رّحبت بهذا اإلعالن فور صدوره، ودعت كافة 
األطراف املعنّية إلى االنضمام إلى جهود التعاون العلمي  للمنظمة، 
أنــه يغطي  إلــى  أمامنا، مشيرة  ا جديدة 

ً
أفق يفتح  املحيط  أن  مؤكدة 

أقــل من 5  لقد استكشفنا  العالم، وقــالــت:  نحو 71 % من مساحة 
أفــضــل في  ا 

ً
املــســاحــة، وسيضمن هـــذا  الــعــقــد تنسيق % مــن هـــذه 

مجال البحوث، مضيفة: إن لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم 
املحاطات فخورة بكونها في موقع الصدارة في إطار هذه الجهود. 

التنوع البيولوجي 

البحري  البيولوجي  الــتــنــّوع  على  شخص  مليار   3 قــرابــة  ويعتمد 
والساحلي في تلبية احتياجاتهم، ويمتص املحيط حوالي ثلث كمّية 

تأثير  ل 
ّ
ويقل البشرّية،  األنشطة  عن  الناتجة  أكسيد  الكربون  ثاني 

ن بعد من إجــراء تقييم كامل  
ّ
التغير املناخي، ولكن العلوم لم تتمك

التلّوث  تأثير  املحيط، مثل  التراكمّية لألنشطة  البشرّية على  لآلثار 
واالحترار )االحتباس الحراري( وتحّمض املحيطات التي تهّدد هذه 

البيئة، التي تعّد مهمة من أجل بقاء البشر واستمرار الحياة. 
الدولية  للجنة  املحيطات  لعلوم  العاملي  فــي  التقرير  ورد  ملــا  ــا 

ً
ووفــق

علوم  على  الوطني  اإلنــفــاق  معّدل  فــإّن  املحيطات،  لعلوم  الحكومية 
املحيطات  يتراوح بني 0.04 % و 4 % من إجمالي االستثمارات في 

مجال البحوث والتنمية.  
ا ومعّدات باهظة الثمن، وصور 

ً
ب عملّية رصد املحيطات سفن

ّ
وتتطل

أقمار صناعّية وأجهزة تحت املاء وآالت يتم التحكم بها عن بعد، ما 
لجمع  العلماء  آالف  العملّية  ب 

ّ
تتطل يحتاج  إلى استثمار كبير، كما 

وتحليل البيانات سواء في املختبرات أو في املناطق البحرّية. 

   2030 – 2021 
عقد المحيطات: من أجل البقاء 

أعلنت األمم المتحدة العقد 
الدولي لعلوم المحيطات في 

خدمة التنمية المستدامة )2021 
– 2030( لتعبئة جهود المجتمع 

العلمي، وواضعي  السياسات، 
والشركات والمجتمع المدني حول 

برنامج مشترك للبحوث واالبتكار 
التكنولوجي.   

ويعزّز هذا اإلعالن جهود لجنة 
اليونسكو الدولية الحكومية 

لعلوم المحيطات الرامية لتعزيز 
التعاون الدولي في مجال علوم 

المحيطات. حيث  سيضمن تنسيقاً 
أفضل للبرامج البحثيّة، وُنظم الرصد، 
وبناء القدرات، وتخطيط المساحات 
البحريّة، والحد من المخاطر البحريّة 

من أجل النهوض  بإدارة موارد 
المحيطات والمناطق الساحليّة.   

زوالي
ٔ
ودري ا

ٔ
 ■ ا

¶ باريس –
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نقل التكنولوجيا

إلى تحقيق  عدد من األولــويــات من بينها  ويهدف "عقد املحيطات" 
تعزيز وتنويع املوارد املالية، السيما الدول الجزرية الصغيرة النامية 
وأقل البلدان نمًوا، من خالل تقديم حلول طبيعّية ومبتكرة للتحديات 
الرئيسة التي تواجه الكوكب، مثل التغير املناخي والقضاء على الفقر، 
االجتماعي  توازننا  على  للحفاظ  بــدور  مهم  يضطلع  املحيط  فــإّن 
الدولي،  للتنسيق  إطــاًرا  العقد  هذا  ر 

ّ
وسيوف والبيئي.  واالقتصادي 

والشراكة لدعم القدرة على إجراء البحوث في  مجال العلوم البحرّية 
ونقل التكنولوجيا. 

التقّدم  وتيرة  تسريع  على  املحيطات  لعلوم  الدولي  العقد  ويساعد 
نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة، بصون واستخدام املحيطات 

والبحار واملوارد البحرّية على نحو مستدام.

المحيطات تغطي 71 % 
من الكرة األرضية واستكشفنا 

أقل من 5 % فقط

أودري أزوالي: 
3 مليار شخص يعتمدون 

على التنوع البيولوجي 
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قطــر غيــر

يمثل العيد الوطني فرصة للتعرف على أعمال 
لوا الصعاب مؤسسي الدولة الذين تحمَّ

فنـجـان قهـوة
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◄ ◄

ونحــن نعيــش أفــراح يــوم مجيــد مميــز، يــوم ننتظــره كل عــام بشــغف 
ــُر مًعــا قصــة التالحــم والــوالء بــن الشــعب وقيادتــه 

ّ
وحــب، نذكــُر ونتذك

إحيــاء  يقــام  الــذي  اليــوم  هــو  قطــر،  لدولــة  الوطنــي  اليــوم  الحكيمــة، 
بــن  الشــيخ جاســم  املؤســس  يــد  لذكــرى تأســيس دولــة قطــر علــى 
ــل بــه فــي 18 

َ
ف

َ
محمــد آل ثانــي، فــي 18 ديســمبر مــن عــام 1978، وُيْحت

ديســمبر مــن كل عــام. 
فاليــوم الوطنــي القطــري يؤكــد علــى هويــة الدولــة وتاريخهــا؛ يجســد 
ثــل واآلمــال التــي أقيمــت عليهــا الدولــة، إن يــوم 18 ديســمبر تتذكــر 

ُ
امل

وكيــف  الوطنيــة،  وحدتهــا  تحقيــق  فــي  نجحــت  كيــف  قطــر  فيــه 
أصبحــت دولــة متميــزة.

وفــي هــذا اليــوم، يتــم التعبيــر عــن مشــاعر الحــب واالمتنــان بفعاليــات 
الوطنــي  العيــد  مختلفــة، تقــام فــي أماكــن مميــزة فــي قطــر، ويمثــل 
لــوا  القطــري فرصــة للتعــرف علــى أعمــال مؤسســي الدولــة الذيــن تحمَّ
واالحتفــاء  أمتهــم  وحــدة  لتحقيــق  غالًيــا،  ــا 

ً
ثمن ودفعــوا  الصعــاب 

قطــر  بتــراث  التعريــف  إلــى  االحتفــال  هــذا  يهــدف  حيــث  بذكراهــم، 
وتقديــره، وتعزيــز الفخــر بدولــة قطــر ومنجزاتهــا فــي شــتى املجــاالت، 
تحــت قيــادة حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي 

أميــر البــالد املفــدى.
وال شــك فــإن للشــعراء دوًرا بــارًزا فــي هــذه املناســبة الغاليــة، فقــد 
مــر  علــى  رائعــة  اليــوم بصــورة  هــذا  تفاصيــل  تناولــوا بقصائدهــم 

الســنن.. 
ولكــن بعــد املقاطعــة والحصــار مــن قبــل دول الحصــار، أصبــح لهــذا 
اليــوم أهميــة أخــرى ال تقــل عــن الســنوات الســابقة، بــل تزيــد عليــه 

واعتــزاًزا. تالحًمــا 
لقــد أثبــت الشــعراء بالفعــل أن دورهــم ال يقــل عــن غيرهــم فــي ترســيخ 

القيــم واملبــادئ الجميلــة بــن فئــات املجتمــع .
ــا كان لهــن دوٌر فــي هــذه األزمــة، بشــكل 

ً
والشــاعرات القطريــات أيض

واضــح وجميــل.. 

تقــول الشــاعرة زينــب املحمــود "فصيحــة قطــر" فــي قصيــدة حملــت 
عنــوان "الحــق أنــت":

 أنِت وأنِت السمُع والبصُر 
ُّ

الحق
ٌوالنوُر نورِك يسعى اليوَم يا قطُر

 للعهد صائبة
ٌ
للجاِر حافظة

والِبرُّ طبعِك ال مكٌر وال كدُر 

أما الشاعرة العنود آل ثاني فتقول في قصيدة باسم "دوحة غال ":
دوحة غال ريانها ومض وبروق

وفيها غال الوجبة سحاب وهمايل
نحبها من صغرنا منبع الشوق

ومتكاتفة بالحب كل القبايل

مــن  أنشــدت  "كعبــة املضيــوم"  فــي قصيــدة  الحبابــي  مــي  الشــاعرة 
قائلــة:  جهتهــا 

يا سيدي يا سيدي وعد وعهد
ما نذخر الغالي على شان الثمني

ألجل الوطن نهدي مع الروح الولد
نبني بها يا سيدي عهٍد)ن( متني

وكذلــك الشــاعرة "انكســارات النخيــل" فــي قصيــدة "حصــار قطــر" 
قالــت: 

ما علينا قصور في دار الفخر
وإن قصرنا شي ما قصر تميم

هو سندنا ما نبي غيره ذخر
وحن له عون مواطن مع مقيم

 مــن األشــعار التــي قالتهــا املــرأة الشــاعرة فــي قطــر، 
ٌ
وهــذا شــيٌء بســيط

ــا ومشــاركتها فــي الحــدث فّعالــة، 
ً
إبــان الحصــار، فــكان تفاعلهــا بين

يــًدا بيــد مــع املــرأة املبدعــة فــي شــتى املجــاالت.
* شاعرة قطرية 

 

سعـاد الكـواري * قطــر غيــر

أثبت الشعراء أن دورهم ال يقل عن غيرهم 
في ترسيخ القيم والمبادئ الجميلة
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املكـتبـة

تحتفــي روايــة الدكتــور أحمــد عبــد امللــك الجديــدة بحقبــة تاريخّيــة 
منســّية مــن تاريــخ البــاد التــي امتــّد إليهــا الفتــح العربــي اإلســامي، 
املغــول،  نجــم  فــي صعــود  لــت 

ّ
تمث أحــداث شــهيرة  عليهــا  طغــت  إذ 

فالعثمانيــن، ولكــّن د. عبــد امللــك يحفــر فــي تلــك املنطقــة املكانيــة – 
العــراق  فــي  التاريــخ وحوادثــه  عــن صخــب  بعيــًدا  بهــدوء،  الزمانيــة 
آثــر  الــذي  الروائــي  والشــام والجزيــرة ومصــر، وبعيــًدا عــن منجــزه 
 رســالته 

ّ
ــه مــع هــذا ال يضــل

ّ
أن يهتــّم بالشــرق العربــّي وهمومــه، ولكن

العــرب املســلمن  العــدل ســبًبا آلالم  فــي فقــدان  التــي تجــد  الروائيــة 
بهــم. وتراجعهــم وطمــع اآلخريــن 

املصــادر  حيــث  الغمــوض،  يكتنفهــا  منطقــة  إلــى  الروائــي  يذهــب 
شــحيحة لتعريــف املــكان الــذي احتكــر صفحــات تاريــخ الفتوحــات 
خراســان  حيــث  املفتوحــة..  والجغرافيــا  واألدب  والفقــه  والعلــم 
وسجســتان وســيحون وجيحــون وبخــارى وســمرقند وترمــذ وبــاد 
الســند عموًمــا، فيأخذنــا الفضــول فــي وصفهــا، ونقتــرب فــي "غصــن 
أعــوج" مــن عوالــم "ألــف ليلــة وليلــة"، الشــرق الســاحر الــذي اغتــرف منــه 
نجيــب الكيانــي فــي "ليالــي تركســتان"، ومحمــد املنســي قنديــل فــي 

"قمــر ســمرقند".

نـزعـات عرقيـة
غيــاب العــدل ذاتــه فــي روايــات د. أحمــد عبــد امللــك الســابقة، "القنبلــة" 
و"فــازع" و"أحضــان املنافــي"، هــو مــا تفتقــده مدينــة "أفشــنا" املغمــورة، 
والتــي فتحهــا قتيبــة بــن مســلم الباهلــي، وأقــام فيهــا بعــض العــرب مــع 
أهلهــا الذيــن أســلموا.. ومــع مــرور األّيــام، وتراجــع الهيمنــة العربيــة علــى 
العــرب للمضايقــات والتمييــز  األمصــار العربيــة، يتعــّرض الســكان 
آســيا،  وســط  لشــعوب  العرقيــة  النزعــات   صعــود 

ّ
ظــل فــي  والقتــل، 

ومــن هــؤالء ســكان مدينــة أفشــنا، الذيــن ينظــرون إلــى ذوي األصــول 
العربيــة نظــرة ازدراء، فيعاملونهــم كمواطنــن مــن الدرجــة الثانيــة.

وليلــة"،  ليلــة  "ألــف  حكايــات  مــن  كمدينــة  أفشــنا،  الروائــي  يصــّور 
النّجــار  ابــن  بــن  الناشــئة  الحــب  وقّصــة  وقصورهــا،  بشــخوصها 
العربــي )حســن( وابنــة امللــك )شــجن(، ولكــّن الحــرب تمضــي بالقّصــة 
)خــّم(  بــن  املتصاعــد  املذهبــي  الصــراع  حيــث  آخــر،  جــاه 

ّ
ات نحــو 

الســنّية،  وأفشــنا(  وســغمد  ونشــب  )بخــارى  وجاراتهــا  الشــيعية، 

وســبًيا  وأســًرا  ذبًحــا  بأهلهــا،  ل 
ّ
وتنــك أفشــا،  مدينــة  خــّم  تغــزو  إذ 

، ولكــّن حســن ينجــو وعائلتــه املتبقيــة، بعــد وفــاة أبيــه املســّن 
ً

واحتــاال
الــذي أجهــده العمــل فــي صناعــة الرمــاح، فيســتنهض الفتــى حســن 
، فيمــا 

ّ
والة املــدن األخــرى للدفــاع عــن مدينتــه وتحريرهــا مــن املحتــل

والتعذيــب  واالعتقــال  الحبــس  رهــن  جيشــه  وقائــد  وعائلتــه  امللــك 
املــدن  همــم  اســتنهاض  فــي  يفلــح حســن  )خــّم(.  فــي  واالغتصــاب 
امللــك وعائلتــه مــن  الصغيــرة فــي محاربــة جيــش الغاصــب، ويفلــح 
جهــة أخــرى فــي التحــّرك مــن داخــل الســجن، إذ يســتميلون زوجــة 
تهــم فــي قتــل ملــك خــّم والهــرب، 

ّ
امللــك وبعــض حاشــيته، وتنجــح خط

املحــّرر، وحســن بحبيبتــه. بالجيــش  امللــك  يلتقــي  وهنــاك 

نهاية ملوثة
املــدن  جيــش  ينتصــر  آخرهــا،  إلــى  "الســعيدة"  النهايــة  تمضــي 
الجميــع  ويدخــل  هزيمــة،  شــّر  األعــداء  جيــش  وينهــزم  املتعاضــدة، 
مدينــة خــّم، التــي تستســلم للمنتصــر، ثــم تحــّرر مدينــة أفشــنا، ويعــود 
امللــك إلــى عرشــه، وأســرته إلــى قصرهــا، وحســن إلــى بيتــه، ويأتــي 

يحفر د. عبد الملك 
في تاريخ وسط آسيا 

وال يضلّ رسالته الروائية 

ينقلب الملك على البطل ويرفض 
خطبته البنته حتى ال يتلّوث دمها!  

غصـن أعـوج

¶ د. أحمد عبد امللك
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دور املكافــأة التــي ينتظرهــا الجميــع؛ أهــل املدينــة الذيــن يتوقــون إلــى 
إشــراكهم فــي مســتقبلها، وحســن الــذي يتــوق إلــى الــزواج مــن شــجن 
ابنــة امللــك.  يســتجيب امللــك لطلــب أهــل املدينــة بإعــداد دســتور ينظــم 
الحيــاة السياســية فــي املدينــة، ولكنــه فيمــا يتعلــق طلــب حســن، ينقلــب 
ــا لــه، إذ يرفــض خطبتــه البنتــه، كونهــا مــن 

ًّ
عليــه بعــد أن كان ممتن

 لــه: "أنــت 
ً

أصــول كريمــة ال تقبــل أن تلــّوث دمهــا بأعــراق أخــرى، قائــا
غصــن أعــوج".

ــا،  ــا روائّيً
ً
 حدث

ً
تقــف الروايــة علــى تخــوم تاريــخ مســكوت عنــه، ناســجة

وحكايــة تثيــر فضــول القــارئ، وتســتدرجه حيــث ينصــب الروائــي 
ــه، فــي إثــارة األســئلة الكبــرى فــي تأثيــر األحــداث علــى املســتقبل 

ّ
فخ

 زمــان ومــكان، 
ّ

القريــب والبعيــد، وفــي متابعــة قضّيــة العــدل فــي كل
وفــي التراتبيــة االجتماعيــة فــي الشــرق الطاعــن بالعاطفــة االجتماعيــة، 
علــى  لعربــي  فضــل  "ال  واملعــروف  الشــريف  النبــوي  الحديــث  رغــم 
أعجمــي إال بالتقــوى"، فتــرى الشــرق يمــّر بهــذه املقولــة النبوّيــة مــرور 
الكــرام، فــا يترجــم ذلــك إلــى فعــل، فــي مجتمعــات الشــرق املســلمة 

علــى امتــداد أكثــر مــن ألــف ســنة. 

أسئلة مؤرقة
أّرقــت روايــات د. أحمــد عبــد امللــك ومنجــزه  إن هــذه األســئلة طاملــا 
اإلبداعــي، حيــث يتمــّدد الشــرق علــى إرث "امللــل والنحــل"، والقبلّيــات 
املســتندة إلــى تراثهــا الشــفهي، وهــذا مــا يعــّوق تقّدمهــا، كمــا يجــري 

فــي العالــم املتقــّدم.  
مــن  وتطويرهــا  بنــاء شــخصية حســن  فــي  جهــًدا  الروائــي  ويبــذل 
محــض نّجــار، إلــى محــارب، ثــّم إلــى سياســّي بــارع، تقّدمــه كفاءتــه 
ليكــون عضــًوا فــي مجلــس امللــك، إلــى جانــب األعيــان والتّجــار كمــا 
ــحه امللــك، بعــد نجاحــه الهائــل، فــي إقنــاع ملــوك املدائــن املجــاورة 

ّ
رش

 هــذا ألن يكــون 
ّ

لـــ )أفشــنا( بالتحالــف، لتحريــر املدينــة، ولــم يشــفع كل
ا ملصاهــرة امللــك.

ً
ــؤ

ُ
كف

يتقاذفــان  واحــد،  زمنــّي   
ّ
خــط علــى  امللــك  منّجــم  مــع  الروائــي  يقــف 

يتخّيــل  الروائــي  اآلخــر، ويراقبــه،  يــرى   منهمــا 
ّ

الروائــي، كل الحــدث 
ــع مــا 

ّ
ــا جــرى قبــل 400 ســنة، واملنّجــم فــي الوقــت نفســه يتوق

ً
حدث

ســيجري بعــد 400 ســنة، وبينهمــا تقــف الحقبــة ذاتهــا والجغرافيــا 
آن،  فــي  والروائــي  الرؤيــوي  االجتــراح  هــذا  وفــي  البشــري،  والعامــل 
يقــّدم د. أحمــد عبــد امللــك مقترًحــا جديــًرا بالتأّمــل، فــي فتــرة قلــق 
هــم اآلن أمــام 

ّ
عاشــها املســلمون دون أن يفقــدوا عامــل التكافــؤ، ولكن

وضــع أشــّد صعوبــة، فيلتقيــان فــي النهايــة، وهمــا يتابعــان حســن، 
متأّســًيا بابــن ســينا الــذي عــرف الحيــف وعــدم التقديــر فــي املــكان 

ذاتــه، فــي قّصــة الظلــم التــي ال تنتهــي.
* شاعر وكاتب سوري

عيسـى الشيـخ حسـن * فقدان العدل سبب آالم العرب
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المكـتبة

واملذكــرات  الرحــات  أدب  بــن  يــزاوج  رصــن،  رصــدوي  طــرح  فــي 
السياســية، يســتعيد األديــب والرحالــة واملفكــر اليمنــي الدكتــور أحمــد 
محمــد األصبحــي فــي روايتــه "حــب فــي زمــن البريســترويكا – بمــذاق 
عســل جــردان" محطــات تاريخيــة مهمــة فــي مســار تجربتــه الحياتيــة 
املتواصلــة بــن موســكو والشــام واليمــن وســمرقند، وعــدد مــن األمصــار 
 إلــى مشــارف الشــرق األقصــى، فــي نهايــات القــرن 

ً
الفارســية، وصــوال

العشــرين مــع بــدء انهيــار املعســكر االشــتراكي.
تنطلــق أحــداث الروايــة التــي صــدرت مؤخــرا عــن مطابــع اليمــن الحديــث 
فــي صنعــاء مــن منصــة عاطفيــة محاطــة بَحْيــرة البطــل "محســن" الباحث 
بهســتيريا فــي ســاحات وأروقــة مكتبــة إحــدى جامعــات موســكو عــن 
صاحبــه "محمــود" – الســارد فــي الرويــة، الــذي يفتــح أبــواب حوارياتــه 
املعرفــة  مصاريــع  علــى  اآلخريــن،  الروايــة  وشــخوص  "محســن"  مــع 
الجغرافيــة والفكــر السياســي، ومــآالت مســار "بريســترويكا" االتحــاد 
الســوفييتي، وفــق تداعيــات ســردية مشــحونة بطاقــة وجدانيــة هائلــة، 
حيــث يتعلــق "محســن" بزميلــة الدراســة "فــداء" ذات الجنســية الثنائيــة 
)روســية األب –  فلســطينية األم(، ليســجل املؤلــف مفارقــات اجتــازت 
إلــى تأصيــل فكــري سياســي مقــارن،   

ً
أزمنــة وأمكنــة شــتى، مفضيــة

لكثيــر مــن مصطلحــات الفكــر السياســي، مثــل: البريســترويكا )إعــادة 
البنــاء(، والغانسوســت )سياســة االنفتــاح(.. لكنــه ينهــي الفصــل األول 
 البطــل فــي صدمــة حــزن تخرجــه عــن االهتمــام 

ً
بمــوت "فــداء" ُمدخــا

التعليمــي إلــى التعلــق العاطفــي الجنونــي بحســناوات موســكو، ليتولــى 
الســارد "محمــود" مهمــة إعادتــه إلــى صفائــه الذهنــي وذكائــه املتقــد. 

دراماتيكية الحكي

الجغرافــي  التنــوع  بدراماتيكيــة  يحفــل  الروايــة  مــن  الثانــي  الفصــل 
اإلنســاني والعاطفــة األنثويــة الثريــة، فــي مســار الحكــي، عبــر أربــع فتيــات 
يتبادلــن "مايــك" الســرد، والنقــاش املفتــوح مــع بطــل الروايــة "محســن" 
التــي كان  التتريــة الجميلــة،  الفتــاة  وســاردها "محمــود".. ثمــة "ناتالــي" 
والدهــا خبيــًرا فــي اليمــن عــام 1955، إبــان بنــاء رصيــف مينــاء الحديــدة، 
حيــث تتكــّون لديهــا خلفيــة معرفيــة عميقــة عــن قضيــة الشــعوب العربيــة 
الرقــراق  الحديــث  ذات  اللطيفــة،  اللتوانيــة  الفتــاة  "تانيــا"  أمــا  املحوريــة، 
والكلمــات الناعمــة، فتنطلــق بانســياب نهــٍر صــاف مــن منصــة البحــث 

العلمــي، وحريــة التعبيــر فــي عهــد الغاسنوســت، التــي تــم تقديمهــا خطــأ 
علــى بريســترويكا االتحــاد الســوفييتي.. 

يثــري  ذهنًيــا  مفتاًحــا  الكاتــب  جعلهــا  الســمرقندية،  الفتــاة  "لينــا"، 
النقــاش حــول املعــارف واألبعــاد االجتماعيــة فــي بلــدان جنــوب االتحــاد 
ملقيــة  املعّمــرون،  فيهــا  يكثــر  التــي  كازاخســتان  منهــا  الســوفييتي، 
ــا علــى بلــدان البلطيــق وحيثيــات قلــة اإلنجــاب.. فيمــا تقــود 

ً
الضــوء أيض

الفتــاة الرابعــة "أماتيــس"، الكرديــة، قــارئ الروايــة إلــى حقــول التأصيــل 
ــٍر عميقــة فــي ذاكــرة تاريــخ الكــرد 

َ
املعرفــي لقوميــة األكــراد، ذاهبــة إلــى ُحف

مفاهيمًيــا واجتماعًيــا وسياســًيا وثقافًيــا ودينًيــا، ويتنــاول املؤلــف عبــر 
ــى بعــُض 

ّ
الســرد والحــوار حقائــق التاريــخ العربــي واإلســامي التــي تجن

املستشــرقن عليهــا، باســتقائهم املعــارف املغلوطــة مــن مصــادر كنســية 
تبــت أيــام الصــراع العنيــف بــن الشــرق والغــرب إبــان الحــروب الصليبيــة، 

ُ
ك

 بــن سويســرا وموســكو 
ً

وحــروب الدولــة العثمانيــة فــي أوروبــا، متنقــا
وســمرقند وعــدن والقاهــرة.

سحر سمرقند! 

يغــوص الكاتــب فــي الفصــل الثالــث فــي أغــوار كتــاب "رأس املــال" لــكارل 
األوروبــي،  والفكــر  املاركســي  الفكــر  بــن  األزهريــة  ماركــس، واملقارنــة 
الــراوي "محمــود" لتفاصيــل قصــة عّمــه مصطفــى،  فــي ســياق شــرح 
الجــو  ــا 

ً
ُمهيئ بغــداد،  إلــى  مــن ســفره  يومــن  بالقاهــرة خــال  ومــروره 

الحكائــي لترحــال جديــد بــن موســكو وســمرقند تلبيــة لدعــوة جــّد "لينــا" 
 ســردًيا مــن 

ً
للمجموعــة فــي "ســمرقند"، ليتضمــن الفصــل الرابــع شــاال

أدب الرحــات املشــفوع بالوصــف املفتــوح علــى دفــق البشــر الدائــب نحــو 
 

ً
ا نحــو ســمرقند، محــاوال

ً
القطــار الــذي يتحــرك مــن وســط موســكو شــرق

االنتصار للغتنا العربية عبر اســتدعاء تاريخي ملحطات انتشــارها إلى 
أوســع رقعــة فــي العالــم، وكيــف صــارت لغــة العلــم واالزدهــار الحضــاري.

العربيــة  اللغــة  مميــزات  الروايــة  مــن  الخامــس  الفصــل  يناقــش  فيمــا 
عــن اللغــات األخــرى، وأســباب تراجــع االهتمــام بهــا فــي تلــك األمصــار 
الفارســية، ومــا يجــب علــى الــدول العربيــة الغنيــة تجــاه اســتعادة مجــد 
م هــذا الفصــل  اللغــة العربيــة فــي عصــر التقنيــة والتكنولوجيــا، حيــث ُيقــدَّ
ــَهًدا ُمِهيًبــا لحفــاوة االســتقبال التــي حظــي بهــا "محمــود" و"محســن" 

ْ
َمش

ــا العــادات والتقاليــد واســتقبال الضيــوف ونمــط 
ً
و"لينــا" و"ناتالــي"، مدون

حب في زمن البريسترويكا

رحيق المذكرات السياسية بمذاق العسل اليمني

مشاهد وصفية احترافية لعادات وتقاليد 
مجتمع شبوة في طقوس العرس   
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مشــهد  ثــم  ــَرم، 
َ
والك األكل  آداب  وثقافــة  وطنافســها  واملجالــس  اآلثــار 

تصــل  التــي  عائلتــه  نســب  شــجرة  "لينــا"  جــّد  قــراءة  أثنــاء  الحضــور 
ســبب  هــذا  وكان  "شــبوة"،  فــي  اليمنــي  الجعفــي  قبيلــة  إلــى  جذورهــا 
ويعقــب  واحــدة،  كأســرة  التــي صــارت  للمجموعــة  االســتضافة  دعــوة 
ذلــك مشــاهد ترتيبــات عــودة املجموعــة إلــى موســكو جــًوا، بعــد أن طافــت 
املجموعــة ســمرقند عبــر تصويــر ملحمــي جّســد معالــم وتاريــخ املدينــة 

الرائعــة.

جدل الوحدة 

اســتعدادات "محســن" ومحمــود" للعــودة 
إلــى عــدن اســتغرقت الفصــل الســادس 
العــودة  رحلــة  مــن  وعلــى  الروايــة،  مــن 
والبطــل  الــراوي  بــن  الكاتــب  يفتــح 
علــى  املعرفــي  الجدلــي  الســرد  نوافــذ 
مفارقــات صادمــة فــي مســار التحــوالت 
النكــوص.. قضيــة  الوطنيــة ومنحنيــات 
مجموعــة  وتأســيس  اليمنيــة،  الوحــدة 
موســكو،  ملجموعــة  عــدن  فــي  بديلــة 
وقوميــة  ووطنيــة  وجدانيــة  وقضايــا 
إال  نقاشــها،  ســيل  يوقــف  لــم  مختلفــة 
الهبــوط  بــدء  معلنــة  املضيفــة،  صــوت 
ليذهــب  عــدن،  مطــار  إلــى  التدريجــي 
الســادس  الفصــل  ختــام  فــي  املؤلــف 
إلــى منطقــة افتراضيــة ذكيــة، مضرًمــا 
مــن جديــد حكايــة حــب البطــل للروســية 
الفلســطينية "فــداء"، ولكــن بوجــه يمنــي 
مــن "شــبوة" فــي منطقــة "وادي جــردان" 
حيــث ينتمــي "محســن"، وعبــر مشــهٍد 
أول دفعــة  درامــي يشــمل حفــل تخــرج 
منــذ انضمــام "محســن" إلــى كادر قســم 
نــودي  حيــث  عــدن،  بجامعــة  الفلســفة 
الدرجــات:  أعلــى  علــى  الحاصــل  باســم 

"محســن". زوجــة  بعــد  فيمــا  تصيــر  التــي  "فــداء"  الطالبــة 
376 صفحــة  فــي  جــاءت  التــي  الروايــة،  مــن  واألخيــر  الســابع  الفصــل 
البطــل "محســن" فاتًحــا ذاكرتــه  مــن القطــع املتوســط، يحتفــي بعــرس 
ــه خطــى 

ُ
ْغِزل

َ
املوســوعية علــى مشــاهد سندســية، وفــق طــرح تعبيــري ت

الترحــال بــن "عــدن" و"عتــق" و"شــبوة" و"وادي جــردان" وقريــة "عيــاذ"، 
"فــداء". مســقط رأس 

ولــم ينــس املؤلــف خيــوط الربــط القصصــي بــن فصــول الروايــة الســتة 
العــرس  رحلــة  الثانيــة،  الرحلــة  جعــل  حيــث  األخيــر،  والفصــل  األولــى 
الفصــل،  إلــى خاتمــة   

ً
"لينــا" و"ناتالــي"، وصــوال بالزميلتــن  مصحوبــة 

الــذي حفــل بمشــاهد وصفيــة لــكل عــادات وتقاليــد مجتمــع شــبوة، فــي 
املختلفــة، وبحرفيــة عاليــة خدمــة لصــون  العــرس ومســمياته  طقــوس 

وتدويــن جــزء مهــم مــن املــوروث الشــعبي اليمنــي.

وادي جردان

وفــي عــودة املجموعــة مــن عتــق إلــى عــدن جــًوا يديــر املؤلــف عبــر الســارد 
ــا 

ً
"محمــود" والبطــل "محســن" وزوجتــه "فــداء" و"ناتالــي" و"لينــا"، نقاش

بــوادي جــردان،  اليمنــي الطبيعــي  حــول طبيعــة تربيــة النحــل والعســل 
لتســتذكر "ناتالــي" أحاديــث والدهــا عــن عســل الســدر والســمر اليمنــي 
 عزمهــا علــى زيــارة 

ً
الــذي كان يجلبــه إبــان خدمتــه فــي الحديــدة، ُمعلنــة

الحديــدة، غيــر أن القــدر يقطــع زيارتهــا، بعــد وصــول املجموعــة عــدن، 
حيــث يفجــع الجميــع أثنــاء طقــوس االحتفــال بـــ "محســن وفــداء" بوصــول 
الــوداع  مشــاهد  لتبــدأ  لينــا،  جــدَّ  بوفــاة  تفيــد  "ســمرقند"،  مــن  برقيــة 

األخيــرة لبطــل وســارد وشــخوص الروايــة فــي مطــار عــدن.
يذكــر إن الدكتــور أحمــد األصبحــي يعــد أحــد القامــات األدبيــة والفكريــة 
والسياســية على املســتوى اليمني والعربي، ولد عام 1947، وتقلد عدًدا 
مــن املناصــب العلميــة واإلداريــة، أهمهــا رئيــس جامعــة صنعــاء ووزيــر 
الخارجيــة، وصــدر لــه عــدد مــن املؤلفــات فــي الشــأن السياســي اليمنــي 
واألفريقــي والعربــي، مــن أبرزهــا مؤلفــه املوســوعي "قــراءة فــي تطــور 
الفكــر السياســي: رواده، اتجاهاتــه، إشــكالياته" الصــادر عــن مؤسســة 

الرســالة فــي بيــروت ودار البشــير فــي عمــان.

• شاعر وصحفي يمني

محمد محمد إبراهيم*

 الرواية تناقش مميزات اللغة العربية 
وأسباب تراجع اهتمام األمصار بها 

¶ د. أحمد األصبحي
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ــم يقــص علــى أحــٍد مــا رأى بعدمــا زارُه  هــو شــاعٌر عصــاُه عميــاء، )ل
الُغربــاء(؛ ولــذا صــار يبصــُر بُروحــه غيــر ُمعتمــٍد عليهــا، ال يلتفــُت 
ا لها بالكثير في التشــكيل 

ً
للباغة كثيًرا، وإن كان ككل شــاعر مدين

بإيقاعاتــه  القديــم،  ينســى مزمــاره  ــا – ال 
ً

أيض  – وإن كان  والبنــاء، 
املتوتــرة، رغــم ســرقة القراصنــة ملعطفــه. 

يؤمــُن عبــد اللــه عيســى بأنــه صــوُت الحيــاة التــي يعيشــها، أو عاشــها 
باألســى  رفدتــه  والتــي  املنافــي،  فــي 
والحنــن إلــى الحــرف األول، آمــا أن يعــود 
، إذا مــا عــاد وطنــه 

ً
 عابــرة

ً
إلــى األصــل غيمــة

نــي لــم 
َّ
إليــه: "قــد أعــوُد إذا مــا وعــدُت ولكن

ذاك  غــادرُت  َعــُه حــن  أودِّ كــي  أحــًدا  أجــد 
املــكان". 

وهــو كغريــٍب – يــكاد يــرى جثتــه نائمــة 
قارًبــا  يمتلــك    – الوصايــا  كتــاب  فــي 
 بــن مائــه وبحــر األهــل، 

ُ
ــا، بــه يربــط ورقّيً

هــو  إذ  الســالة"،  "حديــث  يحــرُس  الــذي 
ــوء"، يِعــد ويحلــُم 

َّ
ليــس "أكثــر مــن ألــم الض

أن  يخشــى   
ً
مخيلــة يحمــل  ويتوهــم، 

يســِقطها الجحيميــون فــي بئــٍر بعيــدٍة ال 
الطريــِق  فــي شــجِن  ويعيــد  إليــه،  تنتمــي 
ابــن  التــي هرمــت"، هــو  "األغانــي  املنســيِّ 
يــرى  ال  كــي  حاولــة؛ 

ُ
امل وتكــرار  التجربــة 

 فــي ســريره البــارد. 
ً
أعضــاء ُجثتــه منثــورة

فــي   
ً

طويــا املقيــم  الفلســطيني  الشــاعر 
كبــر  والــذي  عيســى،  اللــه  عبــد  موســكو 

الحســن(،  )فوزيــة  أّمــه  عــن  بعيــًدا  الطفولــة"،  ثيــاِب  فــي  غفلــٍة  "علــى 
مــن  ور 

ُ
بشــذ املمتلئــة  وأســاه  لغتــه  حقيبــة  مــن  إال  كهدهــٍد  األعــزل 

ســة والقــرآن منهــا فــي مرتبــة الصــدارة، والُحــرُّ كمــا  النصــوص املقدَّ
يمارســوا محــو ســيره وســيرته  لئــا  الغربــاء؛  مــن   

ُ
الخائــف الريــح، 

ــر مــن ســيِر 
َّ
األولــى، واملحتمــي مــن مخيلــة النــار بالبــرد، الــذي ال "يتذك

 الريــاُح لطــِن الطريــِق القديــم"، الباحــث عــن 
ُ

الغائبــن ســوى مــا تقــول
جســد آمــن ليجعلــه وطنــا لرحيلــه: "ال وطــَن لــي ســوى جســدي بــن 
ــى أراِنــي" يأتــي نصــه مهموًمــا 

َّ
نعشــْن أســعى إلــى آخــِر األرِض حت

ــر 
ُّ
التذك فــرط  مــن  ــا 

ً
وموحش ــَير،  بالسِّ

عــرش  علــى  ومحمــوال  وح،  للــرُّ ــب  املخيِّ
ســالة  ابــن  هــو   

ْ
إذ والوصايــا،  ــم 

َ
الِحك

العربيــة،  الشــعرية  فــي  الحكمــة  شــعراء 
وربمــا قــد مألتــه تجربــة الغربــة الطويلــة 
ور الحكمــة، ومــع بنيــة الوصيــة يكثــر 

ُ
ببــذ

ولــد الحكمــة مــن بــن 
ُ
فعــل األمــر، ومــن ثــم ت

الشــاعر.  روح  أصابــع 
األخيــر  ديوانــه  فــي  عيســى  اللــه  عبــد 
"وصايــا فوزيــة حســن العشــر" الصــادر 
يرســُم  بالقاهــرة  رشــد  ابــن  دار  عــن 
"بأصابــع النســيان" فــي كتابتــه صورتــه، 
"ُمخيلــة  علــى  ــا 

ً
متكئ العائلــة،  وصــور 

ور 
ُ
والشــذ النثــار  حفظــت  التــي  الخــراب"، 

ــا: "أنــا 
ً
 كــدم العائلــة، معترف

ً
ة والشــظايا حــارَّ

ــن غيــَر ظلــي الــذي لــم يُعــد لــي".. "ليــس 
ُ
لــم أك

يشــبهه،  الــذي  ُحلمــي"  ســوى  وطــٌن  لــي 
مناماتــه. شــعرية  يصــدق  وهــو 

شاعر مصري *

ما تبّقى للشاعر الفلسطيني عبد الله عيسى 

كبر في غفلة عن ثياب الطفولة 
بعيدًا عن أمه

المكـتبة

هاوي *  ■بقلم: أحمد الشَّ

¶ عبدالله عيسى وصايا فوزية الحسن العشر

ما تبّقى للشاعر الفلسطيني

عبد الله عيسى 
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أثـــار كتـــاب "نـــار وغضب: داخل بيت ترامب األبيـــض" عاصفة عاملية، 
ع مؤلفه مايكل 

ّ
منـــذ صـــدوره مطلع العـــام الجاري )2018(، فيمـــا توق

الكتـــاب  فـــي نيويـــورك تايمـــز، أن يطيـــَح  الكاتـــب الصحفـــي  وولـــف، 
ـــه من فضائـــح مدّوية.

ّ
بالرئيـــس األمريكـــي دونالـــد ترامـــب، ملا تضمن

و"نـــار وغضـــب" عبارة اســـتمّدها ترامب من اإلنجيـــل إلرهاب الزعيم 
الكـــوري الشـــمالي بشـــأن امللـــف النـــووي، فاســـتخدمها وولـــف مـــن 
جهتـــه لزلزلـــة عـــرش ترامـــب، حيـــث يشـــّرح فيـــه شـــخصية ترامـــب، 
منـــذ حملتـــه االنتخابّيـــة إلـــى غايـــة دخولـــه البيـــت األبيـــض، اســـتناًدا 
إلـــى حـــواراٍت حصريـــة فاقـــت مئتـــي حـــوار، أجراهـــا املؤلف مـــع كبار 
موظفـــي البيـــت األبيـــض، باإلضافـــة إلـــى مقّربن من ترامب وأســـرته، 

ومعلومـــات أخـــرى صادمـــة.
احتـــوى الكتـــاب الـــذي أصبـــح األكثـــر مبيًعـــا علـــى موقع أمـــازون فور 
صدور مقتطفات منه يوم 3 يناير، تفاصيل الســـنة األولى من حكم 
ترامـــب، فحـــاول محامـــو الرئيـــس األمريكي منع نشـــر الكتـــاب، إال أن 
وولف عّجل بنشـــره يوم 5 يناير، ونفدت الطبعة األولى منه ســـريًعا.
يكشـــف الكتـــاب تفاصيـــل مثيرة عـــن ترامب، وكيفية إدارته لشـــؤون 
الواليـــات املتحـــدة، وأســـرار البيـــت األبيـــض، وصـــراع النفـــوذ املحمـــوم 

الـــذي يعيشـــه ، حيـــث يقـــول املؤلف: إن 
ح النتخابات 

ُّ
ترامب عندما قرر الترش

صديقـــه  لجعـــل  ســـعى  الرئاســـة، 
القديـــم روجـــر يوجـــن إيلز، املســـؤول 
"فوكـــس  لشـــركة  الســـابق  التنفيـــذي 
االنتخابيـــة ،  لحملتـــه  رئيًســـا  نيـــوز"، 
ألن  العـــرض،  رفـــض  األخيـــر  لكـــن 
ترامـــب – مـــن وجهـــة نظـــره حينهـــا – 
غيـــر مؤهـــل للعـــب أي دوٍر سياســـي، 
فقـــام ترامـــب بتكليـــف ســـتيف بانـــون 

بتلـــك املهمـــة.
ويشـــير وولـــف إلـــى أن قضيـــة جعـــل 
كانـــت  إســـرائيل  عاصمـــة  القـــدس 
اليـــوم  منـــذ  ترامـــب  أجنـــدة  ضمـــن 

األول لواليتـــه، وأن رئيـــس الحكومـــة اإلســـرائيلي بنيامـــن نتنياهـــو 
واملليارديـــر اإلســـرائيلي شـــيلدون أديلســـون دعمـــا ترامـــب بشـــّدة، 
كمـــا يشـــّبه املؤلـــف ابنـــي ترامـــب )ترامـــب الصغيـــر وإريـــك(، بابنـــي 
الرئيـــس العراقي الراحل صدام حســـن )قصّي وعدي(، حيث ســـعى 
ترامـــب لتكويـــن إمبراطوريـــة عائلية، بعد نجاحه – فيما يشـــبه الفوز 
باليانصيـــب – بالوصـــول إلـــى البيـــت األبيـــض، فـــكان طـــوق النجـــاة 

بالنســـبة إليـــه هـــو جاريـــد كوشـــنر زوج ابنتـــه إيفانـــكا.
ويصـــف الكتـــاب حالـــة الغضـــب التي ظهـــرت على ترامب إزاء الشـــكل 
املعمـــاري للبيـــت األبيـــض )وانتشـــار الصراصيـــر فيـــه(، باملقارنة مع 
برجـــه، وحيـــاة الرفاهيـــة التـــي عاشـــها فيـــه، ومـــن ثـــم طالـــب ترامـــب 
بوجـــود شاشـــتْي تلفـــاز فـــي غرفته الخاصـــة، باإلضافة إلى شاشـــة 
ثالثـــة موجـــودة أساًســـا، وأمـــر بإغـــاق البـــاب عليـــه، وعـــدم دخول أي 

شـــخص عليـــه عندمـــا يكـــون فـــي الداخل!
ويســـلط الكتـــاب الضـــوء علـــى التوتـــرات الداخليـــة فـــي البيـــت األبيض 
ل مـــن مقر للرئاســـة إلى حلبـــة للصراع "بـــن اليهود وغير  الـــذي تحـــوَّ
اليهـــود"، حســـب الكاتـــب الـــذي قّســـم العاملـــن هنـــاك إلـــى جبهتـــن: 
"البانونيـــن" نســـبة إلـــى ســـتيف بانـــون، كبيـــر مستشـــاري ترامـــب، 
تحالـــف  إلـــى  نســـبة  و"الجافانكايـــن"، 
جاريد كوشـــنر صهر ترامب، وزوجته 

ترامب . إيفانـــكا 
ويتهـــم بانـــون فـــي الكتـــاب ابـــن ترامـــب 
مـــع  اتصـــاالت  بإقامـــة  "الصغيـــر" 
أشـــخاص علـــى عاقـــة بالكرملن، مقر 
خيانـــة  عّدهـــا  مـــا  الروســـية،  القيـــادة 
ترامـــب  ابنـــة  ينعـــت  كمـــا  ألمريـــكا، 
"إيفانـــكا" بالغبّيـــة، كما يذكر الكتاب أن 
ترامب أبلغ أصدقاءه في البيت األبيض 
أنه وصهره "جاريد كوشـــنير" هندسا 
انقاًبـــا فـــي الســـعودية، ووضعا "رجل 

أمريـــكا فـــي القمـــة".

¶ مايكل وولف  نــار وغضـب

الكتاب األكثر مبيعاً يهّدد 

عرش الرئيس األمريكي
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ارتبطــت الروايــة عمومــا، ومنــذ نشــأتها الحديثــة، باملدينــة، حتــى أن 
ازدهارهــا، طــوال العقــود الزمنيــة املكونــة لتاريخهــا، ظــل مقرونــا علــى 
الــدوام باملــدن واملجتمعــات املتحضــرة، مــع مــا يدخــل هنــا فــي ســياق 
التحضــر، مــن تقــدم علــى مســتوى التعليــم والتحــرر والعمــل، وذلــك 
علــى خــاف األريــاف التــي كانــت مجتمعاتهــا، وال تــزال، تئــن تحــت 
وطــأة الجهــل واإلقطــاع وقســوة الطبيعــة )الجفــاف والعزلــة(، عــاوة 
علــى تزايــد الصــراع الطبقــي داخــل نســيجها االجتماعــي، وكــذا هيمنــة 
الفكــر التقليــدي علــى بنــى التفكيــر الســائدة فــي األوســاط الريفيــة. 

قيل ســابقا إن الرواية هي فن املدينة بامتياز، تعكس واقعها، وتعبر 
عــن قضاياهــا العامــة والخاصــة، انطاقــا مــن تفاعــل الروائــي ســواء 
الواقــع ومســتوياته املختلفــة، أو مــع شــخوصه وفضاءاتــه  مــع ذلــك 
موقــع  أيضــا،  تحديدهــا،  فــي  يتداخــل  مســتويات  وهــي  وأزمنتــه. 
الكاتــب فــي املدينــة، ومرجعياتــه السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة. 
األمــر الــذي أفضــى، بالتالــي، إلــى خلــق مجموعــة مــن العاقــات املعقــدة 
وامللتبســة بــن الكاتــب واملدينــة مــن ناحيــة، وبــن الروايــة واملدينــة مــن 
ناحيــة أخــرى، وهــو مــا تبلــورت مــن خالــه عــدة تجليــات للمدينــة، مــع 
مــا يوازيهــا مــن تعــدد فــي الفضــاءات، وفــي األزمنــة املحاكيــة لألحــداث 
أو املؤطــرة لصيــرورة الشــخوص... غيــر أنــه إلــى جانــب هــذا النمــط مــن 
الكتابــة الروائيــة، بــرزت أنمــاط أخــرى تميزهــا، مــن بينهــا تلــك التــي 
تســتوحي فضــاء الريــف وتوظفــه إْن فــي تعــدد صــوره هــو أيضــا، أو 
فــي تعــدد مراحــل تطــوره، باعتبــاره الفضــاء املــوازي، واملضــاد أحيانــا، 

للفضــاء األول )أي املدينــة(. 
ولعــل هــذا مــا حــدا بغونتــر غــراس إلــى اعتبــار أن الروايــات الكبــرى 
"إن  مقولــة  فــي  واضــح  تشــكيك  وهــو  الريــف،  مــن  تنبــع  التــي  هــي 
الروايــة هــي بنــت املدينــة بامتيــاز".. ال ســيما وأنــه منــذ بدايــة االهتمــام 
بكتابــة الروايــة، نجــد أن كبــار الروائيــن قــد اتخــذوا مــن الريــف مجــاال 
حكائيــا  الريفــي  الواقــع  تمثــل  وإعــادة  الــدالالت،  وتوليــد  للتخييــل، 
وســرديا. كمــا اتخــذوا منــه مجــاال لاحتفــاء بمســتويات أخــرى مــن 
العاقــات اإلنســانية واالجتماعيــة والثقافيــة، تختلــف عــن مثياتهــا 
فــي "روايــة املدينــة"، بمــا هــي عاقــات تتأســس علــى مفاهيــم ورؤى 
خاصــة، تمتــد مــن "الرؤيــة الرومانســية" إلــى "الرؤيــة الواقعيــة" إلــى 

وكلهــا رؤى ومفاهيــم  التجريبيــة"،  "الرؤيــة  إلــى  الفلســفية"  "الرؤيــة 
كانــت تحــاول دائمــا إعــادة نــوع مــن التــوازن للعاقــات املختلــة فــي 
مجتمــع الريــف، اعتبــارا للمكانــة التــي يحتلهــا الريــف علــى مســتوى 
الطروحــات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، وأيضــا 
علــى مســتوى مــا يطبــع هــذا الفضــاء عمومــا، مــن ثقــل فــي صيــرورة 
مجتمعاتــه، مقارنــة باملجتمــع الحضــري، وهــو مــا يجعــل بنــى التــوازن 
بــن "الريــف" و"املدينــة" يطالهــا الكثيــر مــن التناقــض أحيانــا، والقليــل 

مــن التصالــح أحيانــا أخــرى. 

سحـر الريف أم سحـر المدينـة

غونتـر غراس أكد أن الروايات 
الكبـرى تنبـع من الـريف

؟
 إشـراقـات

■ لوحة قرية قطرية 1976 

بريشة الفنان محمد علي عبدالله
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الريــف  موضــوع  برصــد  املتزايــد  االهتمــام  رد  يمكــن  ال  هنــا،  مــن 
بــل  الروائيــن،  بــن  إبداعيــة  إلــى مصادفــات  روائيــا،  تمثلــه  وإعــادة 
هــو نتيجــة ســيادة منــاخ حضــاري وسياســي واجتماعــي وثقافــي، 
مــن جديــد، علــى مجموعــة  يفــرض نفســه وثقلــه وإلحاحــه  أصبــح 
مــن الروائيــن والكتــاب، وذلــك نتيجــة لألســئلة املتزايــدة التــي تواكــب 
تحــوالت الريــف رغــم بــطء إيقاعهــا، ســواء فــي هــذا القطــر العربــي أو 
ذلــك... وهــي اإلرغامــات نفســها التــي مــا زالــت تدفــع الروائيــن إلــى 
تغييــر مجــرى الصــراع فــي نصوصهــم بــن "املدينــة" و"الريــف"، بــل 

إن مجموعــة مــن النصــوص تقــوم بإنتــاج هــذا الصــراع، فــي تعدديتــه 
واختــاف أشــكاله، داخــل النــص الروائــي الواحــد. 

مــن هــذا املنطلــق، إذن، غالبــا مــا تجســد الكتابــة عــن الريــف روائيــا، فــي 
بعــض جوانبهــا، صعوبــات شــتى، وخاصــة عندمــا تطــرح أمــام الكاتب 
مســألة "املســافة املعرفيــة"، القائمــة أحيانــا بينــه وبــن الريــف، باعتبــاره 
مجــاال جغرافيــا وثقافيــا مغايــرا، وفضــاء نوســتالجيا بامتيــاز، مــع 
مــا يترتــب علــى ذلــك مــن إشــكالية االنتمــاء وانعكاســاتها علــى كيفيــة 
اســتيحاء املتخيــل الروائــي الريفــي داخــل النــص الروائــي. ثم إن مســألة 
"املســافة" القائمــة بــن الروائــي وفضــاء الريــف، هــي مــا يقــف أيضــا 
وراء قلــة التراكــم الروائــي العربــي حــول موضــوع "الريــف"، مقارنــة 
يمكــن  مــا  وهــو  "املدينــة"،  لفضــاء  املســتوحي  الروائــي  التراكــم  مــع 
رده إلــى خصوصيــة العاقــة القويــة واملمتــدة القائمــة بــن الروائيــن 
حيــاة  علــى  حياتهــا  فآثــروا  األخيــرة،  هــذه  بهرتهــم  وقــد  واملدينــة، 
األريــاف، وفضلــوا بالتالــي الكتابــة عنهــا بشــكل متزايــد، بــدل الكتابــة 
عــن الريــف. وهــذه املســافة نفســها هــي التــي دفعــت بنجيــب محفــوظ، 
باعتبــاره أحــد أهــم الروائيــن العــرب الذيــن تمثلــوا املدينــة )املصريــة 
خاصــة(، ورصــدوا العديــد مــن أوجههــا وأوضاعهــا، وواكبــوا مراحــل 
تطورهــا التاريخــي والسياســي واالجتماعــي والثقافــي واإلنســاني، 
القــول، فــي ســياق حديثــه عــن روايــة ريفيــة مصريــة )"عطــش  إلــى 
أن  أننــي ال أســتطيع  "أحــب أن أوضــح  أبــو ريــة(:  الصبــار" ليوســف 
أكتــب عــن الريــف بمثــل هــذه الكتابــة الفاتنــة، فقــد خلقــوا فــي أعمالهــم 

اإلبداعيــة ريفــا بزمانــه ومكانــه، بشــخصياته ولغتــه أيضــا". 
هكــذا، نخلــص إلــى القــول بــأن املتخيــل الروائــي الريفــي يؤســس، هــو 
أيضــا، مفهوماتــه الخاصــة بــه، عــن الزمــان واملــكان والفــرد والجماعــة، 
يؤســس  كمــا  لشــخوصه،  املميــزة  العاقــات  طبيعــة  عــن  ناهيــك 
علــى  الريفــي،  الواقــع  عــن  والسوســيولوجية  التاريخيــة  مفهوماتــه 
اعتبــار أن القريــة، حســب ســامية محــرز تفــرض واقعــا آخــر وطرائــق 
تمثيــل أخــرى، يكــون منطقهــا بالضــرورة مغايــرا لتمثيــل واقــع املدينة.

*  كاتب وناقد مغربي

د. عبد الرحيم العالم*

قيل إن الرواية فن المدينة 
تعكس واقعها وفضاءاتها



العدد األول - يناير 582018

الرحلـة

بابان.. أغنيتان
كنُت أمرُّ من قرب السوار 

إلى معاصم خفتي 
بابان، هل لحمي طريد 

أم ذئاب سوف تنهش ما تيسر 
من كالمي 

ثم تطلقني على قطعانها 
وتنام أو تبكي لتمنحني خرافتها 

اليتيمة في الزحام؟
كنت أعبث بجيب بنطالي، أخرج بطاقة 

زرقاء أتفقدها، متسائاًل: 
هل يمكن له – أعني الجندي، أن 
يمنحني فرصة لدخول القدس؟

تلك الليلة سهرت في مخيم 
"الفوار" عند قريبي أبو فادي. 

كان ينظر إلّي بتمعن، يراقبني بطرف 
عينه، وهو يرى ارتباكي، ويبتسم حين 

تلتقي أعيننا. قال: ستزور مكانا، ستظل 
تتمنى لو أنك لم تخرج منه. 

القدس 
بيت الحكاية

ليلـة االنـتـظــار

غفا الليل على كتفي، وأنا أتمّدد 
في فراشي. قبل ساعات كنت في 

فندق الهالل األحمر في البيرة، 
التقيت جهاد صالح، وأخبرته بنيّتي: 

القدس، ولن يرد رأسي سوى تلمس 
جدرانها. سئمُت يا رجل من االنتظار.. 

اغرورقت عيناه، ابتسم، قال لي: 
أتمنى أن تتمكن من الدخول إلى 
مدينتك، وفي حال لم يتيسر لك 

ذلك، ستجد طريقة، أنا متأكد، فثمة 
يهود مرتشون أيضا كما في بالدنا، 

يمكنهم تقاضي بضعة شيكالت 
ومنحك فرصة التسلل إليها، أو 

يمكنك االعتماد على بعض شباب 
بيت لحم، في تهريبك إلى هناك.

غـازي الـذيبـة*
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لــم أشــأ ارتــكاب أي طريقــة للوصــول إلــى القــدس ســوى تلــك التــي قيــل 
ــا. 

ً
ا، بشــرط أن يكــون يــوم الجمعــة هادئ

ً
لــي إنهــا تحقــق لــي مــروًرا ســامل

قــال لــي أبــو فــادي: ال عليــك، ســتدخلها، برغــم أن عمــرك أقــل مــن العمــر 
املســموح لهــم بدخولها. 

يــا اللــه، لــم أبلــغ بعــد الخامســة والخمســن، عمــر الكهولــة األولــى؛ وقــال: 
بطاقــة الزيــارة التــي أعطــوك إياهــا علــى الجســر، ســتتيح لــك الدخــول، 

أعــرف كثيريــن تمكنــوا مــن دخــول القــدس بواســطتها. 
الفــوار،  اســتيقظت، كان صبــاح مخيــم  الليلــة،  تلــك  أنــام  أن  حاولــُت 
يتســكع مــع النــدى. وثمــة طيــور تلعــب علــى أشــجار بســاتن منتشــرة 
علــى أطرافــه، تبعــث بموســيقى سقســقاتها مبتهجــة، قلــت لســامي 

وأنــا أوقظــه: إنــه يــوم يدعــو للتفــاؤل.

لــن نفقــد ثانيــة واحــدة مــن يومــك،  القهــوة:  ليعــد  ذهــب علــى عجــل 
سنشــرب القهــوة ونتنــاول اإلفطــار علــى عجــل، بعدهــا نذهــب للخليــل، 
إلــى  ومنهــا  لحــم  بيــت  إلــى  متجهــة  ســيارة  أي  تركــب  هنــاك  ومــن 

القــدس. 
القلــق كان يركــض فــي أوردتــي. هأنــذا أهبــط فــي موقــف باصــات بيــت 
لحــم فــي ســوق مدينــة الخليــل. كان الهــدوء يريــن علــى الســوق، بينمــا 
مقبلــة. جــاءت حافلــة صغيــرة،  أعماقــي ضجــة حــرب  فــي  تتفجــر 
وقبــل أن أنــدّس فيهــا، تعــرف أبــو فــادي علــى كهــل خليلــي، ذاهــب إلــى 
القــدس للصــاة فيهــا فأوصــاه بــي. جلســت مجــاوًرا للرجــل الــذي 
ا، عمــا 

ً
بــدأ يحدثنــي عــن القــدس والخليــل وعمــان. وأنــا أســأله مرتبــك

ســتكون عليــه املدينــة حــن أراهــا. كان الرجــل يلمــس لهفتــي، ويتحــدث 
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ً
لــي بــوّد، ويشــتم أحيان

هواء القدس

في بيت لحم هبطنا. 
الهــدوء يريــن علــى املــكان. املحــال مغلقــة، وثمــة طريــق تجــري فيــه 
حفريــات. مــن هنــاك مشــينا ووصلنــا إلــى الجــدار العنصــري العــازل 
بــن الوطــن والوطــن، عبرنــا مــن بوابــة فيــه إلــى املدخــل، ووقفنــا فــي 
وأكثــر،  والخمســن  الخامســة  فــي  ورجــال  عجائــز  طويــل،  دور 
وشــبان وشــابات مــن القــدس نفســها، ينتظــرون الدخــول عبــر القاطــع 

الحديــدي، ليخرجــوا منــه إلــى غــرف التفتيــش. 
حشــرت فــي ذلــك القاطــع لعــدة دقائــق، وعلــى مــا قــال الجنــدي الــذي 
تعطــل  العجائــز:  مــن  الشــتائم  ويتلقــى  وجوهنــا،  فــي  ســاقيه  يمــد 
الجهــاز، وعندمــا عــاد للعمــل ثانيــة، كنــا فــي الجهــة األخــرى، وكان 
الجنــدي الــذي يتكلــم العربيــة مــع خليــط مــن العبريــة الركيكــة، يمضــي 
ببندقيتــه العــوزي، بينمــا يتســلم مكانــه جنــدي آخــر، يرطــن بالعربيــة 
ويتحــدث بالعبريــة، وبقيــت العجائــز تشــتمهما طيلــة وجودهمــا مًعــا. 
يدققــون  ومجنــدات  مجنــدون  وراءهــا  كبيــرة،  زجاجيــة  نوافــذ  ثمــة 
أوراقنــا، التقطــت أوراقــي مجنــدة، نظــرت إلــّي، ثــم أتانــي صوتهــا عبــر 
بالعبــور. خرجــت مــن حاجــز  لــي  امليكروفــون باإلنكليزيــة: يســمح 
التفتيــش املريــر، بعــد أن فقــدت حــزام بنطالــي علــى ماكنــة التفتيــش، 
وصلــت ومرافقــي الخليلــي بوابــة الخــروج، ومــن عندهــا ركبنــا حافلــة 

عبــرت بنــا شــوارع محيطــة بالقــدس القديمــة.
الهواء

لونه مفعم بالندى والفراش
يلوُح لنا من بعيد فضاٌء مقيم على التل

تلك باد ستعثر أنت عليها هنا 
في أساطير أحامك املنتقاة

وهذي الشوارع مر بها منذ دهر أبي 
الهواء حزين، له روح أمي 

وبستان جدي الغريب 
ومنفى مرير.

ذاكرة الدهشة

كل شــيء اختلــف اآلن؛ املدينــة التــي نمضــي إليهــا هــي القــدس، شــارع 
فــي  اليافطــات  القديمــة،  األســوار  مشــارف  علــى  ونصبــح  قصيــر 
الطريــق إليهــا تحمــل أســماء بالعبريــة والعربيــة واإلنكليزيــة، وحتــى 
اللحظــة كان مرافقــي يتحــدث، وأنــا أحــّدق فــي زجــاج نافــذة الحافلــة، 
باأللــم  مصابــة  كانــت  ذاكــرة،  فــي  تخزينــه  يمكننــي  مــا  ألشــاهد 

والحــزن.  والغربــة  والدهشــة 
منــذ خمســة  فــي  تتنفــس  التــي  األطيــاف  هــذه  كل  ســأحفظ  كيــف 
آالف عــام إلــى اليــوم، كيــف ســأحصي قتلــى أربعــن غــزًوا وحرًبــا فــي 
وطيــس األلــم واملعانــاة علــى قطعــة القلــب هــذه يــا إلهــي؟ أي أســاف 
هــؤالء الذيــن عبــروا الزمــن إلــى طريــق، تقودنــي فيــه قدمــاي نحــو بوابــة 

الســماء، ومعبــر الرســل للنبــوة؟
سأكتفي بلوعتي قليا، ولن أغلق النافذة..

هبطنــا مــن الحافلــة، أمــام حــي املصــرارة، كان بــاب الخليــل يفصــح عــن 
قة، ســنعبره، قلت ملرافقي: هل ســنرى جنودا؟

ّ
أســوار املدينة املعت

ابتسم، وملس كتفي بحنو: ألم ترهم من خلف زجاج الحافلة؟
بدقــة  يعبثــون  لهــم،  أنهــا  لــو  كمــا  الشــوارع  فــي  يتحركــون  كانــوا 
التــي تتجهــم فــي  حركتهــم فــي روح املدينــة، يلوثونهــا بصافتهــم 

¶ بيت الشرق املقر السابق ملنظمة التحرير الفلسطينية

الرحلـة
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مصابــن  مترقبــن،  لحظــة،  كل  فــي  املشــرعة  بنادقهــم  ســبطانات 
ــه: كيــف يحتملــون كل هــذه القســوة.. الترقــب..  بفوبيــا الحــذر، قلــت ل

كيــف؟ الصــدور..  تخنــق  التــي  الكراهيــة  الحــذر.. 
اكتفى بهز رأسه، ومضى في صفنة شاقة.

خارج الزمن

كــدت  حتــى  الخليــل،  بوابــة  وعبــرت  القــدس،  شــوارع  وطــأت  إن  مــا 
أتهــاوى، لكننــي تصالبــت، ومضيــت أتفقــد الجــدران وأملســها، أســير 
علــى حجــارة الشــوارع كمــا لــو أننــي أجســها، وأراقــب باعــة التــذكارات 
واملحــال املحشــورة فــي األفنيــة وأجــزاء مــن الســور، أراقــب جنــودا 
يقفــون خلــف قواطــع حديديــة، ياحقوننــا بأعينهــم، أراقــب روحــي 

التــي أضحــت هــذه اللحظــة منهكــة وبحاجــة للبــكاء والصــراخ.
مشــيت، قــال لــي مرافقــي: أغمــض عينيــك، ثــم افتحهمــا؛ كانــت قبــة 
الصخــرة تلــوح لــي بلمعانهــا الذهبــي، كمــا لــو أننــي فــي حلــم كنــت، أو 

فــي مشــهد ســينمائي، أو أعبــر بوابــة زمــن خــارج الزمــن.
سمعت صهيل خيول 

وقلًبا يحاول أن يترفق بي
رأيت جناحا براق وقبة

رأيت يًدا من شعاع 
تمدُّ إلي أصابَعها بارتباك 

رأيت شبابيك وارفٍة بالعناق 
ا ينادي علّي

ً
رأيت نبًيا وصوت

 على الباب 
ُّ

ولم آِت إال ونبضي يدق
نبٌض يحّركني في اتجاه السماء 

سأقفُز ثانية في رخيم النداء 

قال ُمحّدثي: 
ستزور مكاناً 

ستظلُّ تتمنى لو 
أنك لم تخرج منه!

ثمة مرتشون 
كما في بالدنا 

يمكنهم منحك 
فرصة التسلل إليها

◄ ◄

¶ مٔيذنة مسجد عمر 

بن الخطاب عام 1925

¶ طريق اآلالم التي 

سار بها سيدنا 

عيسى عليه السالم
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 اسمك بيني وبيني 
ُ

وأحمل
وأمضي با جسد لألثير.

عنـــد أدراج قبة الصخرة وقفُت، وهمســـُت: تأخـــرُت كثيًرا. ربتْت على 
 عابـــرة، ومضـــت دون أن تنظـــر إلى عينـــي املغرورقتن. 

ٌ
كتفـــي ســـيدة

املزخـــرف  الصغيـــر  مـــاذي  حضنهـــا،  فـــي  القبـــة،  تحـــت  اآلن  أنـــا 
بالعشـــب والكلمـــات املقدســـة. جلـــُت تحـــت القبـــة، ملعـــْت فـــي عينـــي 
ها، درُت 

ُ
 ســـجادها، أعمدت

ُ
هـــا، زجاُجهـــا، نقـــوش

ُ
أحاُمهـــا، مقرنصات

فيهـــا مأخـــوذا بـــكل هـــذا البهـــاء الـــذي ران علـــى روحـــي، وتمزقـــُت.
جمــوع  كانــت  األقصــى،  باحــة  إلــى  القبــة  بهــاء  مــن  خرجــُت  حــن 
املصلــن تتوافــد إليــه، ولــم يكــن لــي ثمــة مــكان تحــت ســقفه، جلســت 
أن  ــا 

ً
املصلــن، متلهف فــي صفــوف  البوابــات  إحــدى  أمــام  كمرافقــي 

الحــب فــي رحابتــه.  أدخلــه، ألرى تلــك الطاقــة املذهلــة علــى 
بعــد انتهــاء الصــاة، لــم أغــادر املســجد. بقيــُت فيــه، والتقيــت رفيــق 
رحلتي جهاد العامري. أمام املنبر وقفُت، ملســُت زخارفه، ال أدري لم 
كانــت حاســة اللمــس هــي التــي تقودنــي إلــى تلــك األصــوات الغارقــة فــي 
الكتــب، وتهمــس لــي، كأنهــا جنيــات مزخرفــة باألحــام والحكايــات، 
ا اســتثنائًيا، لــم 

ً
ــا، يمنحنــي ســكون

ً
كانــت تجلــب لــي فــي كل لحظــة طيف

أستشــعر طمأنينــة تشــبهه مــن قبــل. 

صورة األقصى

ضــوء  تحــت  مســاء  ذات  هــا 
ُ
رأيت التــي  األقصــى  صــورة  اســتعدُت 

قنديــل فــي خيمــة بمخيــم البقعــة، ملســت الجــدران، األعمــدة، حدقــت فــي 

الزخــارف وبطــون القبــاب، تجولــت فــي اآليــات القرآنيــة املطــرزة علــى 
هــم، 

ُ
أحزمــة القبــاب، بحثــُت عــن كل مــن عرفتهــم فــي الكتــب هنــا، ناديت

جلســُت علــى الســجاد، راقبــت كل شــيء، كل شــيء ولــم أر ســوى 
مرايــا مذهبــة باأللــم، وخيــل بيضــاء بأعرافهــا، تصهــل فــي قلبــي. 

فــي األزقــة والشــوارع، عنــد أبــواب القــدس العتيقــة: الســاهرة، العامــود، 
صرخــت،  ركضــت،  مشــيت،  وقفــت،  الحديــد..  املغاربــة،  األســباط، 
رأيــت جنــودا، ذهبــت إلــى الكنائــس: القيامــة، الثالــوث األقــدس، ضريــح 
العــذراء، القديــس جــورج، مريــم املجدليــة، القديــس جرجــس.. ومســجد 

عمــر بــن الخطــاب. 
 كل شيء، ملَس كل شيء، وأن أسأل العابرين عن القدس، 

َ
أردُت رؤية

وأن يســألني أحدهــم عنــي، وأن أبحــث عــن اليــوم األول لزيارتــي إلــى 
هنــا قبــل نصــف قــرن، حــن جلســت أمــي فــي باحــة األقصــى، تنتظــر 

أبــي يحضــر لهــا الكعــك والزالبيــة.

حكايا األسواق

فــي  الباعــة  بعــض  علــى  عرفنــي  الــذي  ومرافقــي  وجهــاد  مشــيت 
األســواق،  ثــم تركنــي علــى أمــل أن ألقــاه بعــد نهايــة جولتــي: القــدس 
ضّيــع فقــط مــن يريــد أن يضيــع. تهنــا فــي 

ُ
ضّيــع أحــًدا يــا بنــي، ت

ُ
ال ت

وشــوارعها. أســواقها 
توقفنــا عنــد أفــران كعكهــا، عنــد عطاريهــا، ومحــال باعتهــا املزدحمــة 
بالتحــف واملابــس التراثيــة املقلــدة، ذهبنــا إلــى مطعــم "جعفــر"، ثــم 
نــا، ضحكنــا بكينــا، 

ّ
تناولنــا عصيــر البرتقــال فــي محــٍل منــزو، دخ

للبــاب  املقابلــة  املحــال  إلــى  الخليــل ذهبنــا  بــاب  مــن  وحــن خرجنــا 

◄ ◄

///////

¶ باب العمود¶ بأيع كعك بالقدس
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علــى الطــرف اآلخــر، اتفقنــا مــع ســائق مقدســي بــأن يجــول بنــا فــي 
 مــن نحــُن، كان يتحــدث بصــوت متهــّدج، 

َ
أحيــاء املدينــة مــا أمكــن، عــرف

ويشــرح لنــا عــن كل حجــر وشــارع وبوابــة وزاويــة. 
نــا إلــى حائــط املبكــى، لــم ندخــل 

َ
جــال بنــا فــي محيــط األقصــى، أخذ

إليه، رأينا الخرافات تتحرك على األرض بثيابها الســوداء وســوالفها 
املتدليــة، رأيناهــا وهــي تتســلق وهــَم مــا تزعــم بأنــه حقيقتهــا، وتهــزُّ 
عبرنــا  يافــا،  شــارع  قــرب  مررنــا  القبعــات،  فــي  املحّدبــة  برؤوســها 
جــزءا متاحــا منــه، وتوقفنــا عنــد فنــدق امللــك داود، ثــم اقتربنــا مــن 

مداخــل القــدس الغربيــة..
كأن املسافة بن املدى والندى 

عطُر قلب صغير ينام
على كتف التل منجرًحا 

ويقول لنا عن معاركه في الزمان 

كأن األغاني محجلة في براري الرؤى
وصهيل الحصان

ا هنا منذ عهد بعيد 
ّ
كأن

ح في خمرة الصوت
ّ
ترن

في لهفة البيلسان
ا هنا أمام املدينة

ّ
كأن

سوف نحبُّ ونكرُه 
سوف نسيُر با أجنحة

ونصعد نحو السماء با أجنحة
ونثمل بالحب 

نضحك ملء التوقع خمًرا 
ونسرق بيت الحكاية 

وهي تؤثُث بيَت الجنان. 

أغنية أبدية

كأننا لم نكن في القدس وكنا فيها. 
كنــا فــي حلــم وكان فينــا، أيتهــا املدينــة املدهشــة، لقــد أصبــت أكبادنــا 
بالحقيقــة، وجلــت فــي أرواحنــا كأغنيــة أبديــة تلــوح فــوق تالــك التــي 

"تتعربــش" الســماء وتنــادي علينــا.
لــم أَر مرافقــي الخليلــي بعدهــا، عــدت إلــى مخيــم الفــوار، وفــي شــهيق 

الليــل تحــت غطائــي: كنــت أبكــي. 

* شاعر وصحفي فلسطيني

القلُق يركض في 
رُ  أوردتي بينما تتفجَّ

في أعماقي 
حرٌب مقبلة

كيف أحصي 
قتلى أربعين غزواً 

وحرباً على قطعة 
القلب هذه؟!

¶ مقابل باب العامود

¶ املسجد األقصى 

من الداخل
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الشعر أساُس الثقافة العربية منذ نشأتها، فقد ارتبط بُحداء اإلبل 
يعبروا مضيق جبل  أن  قبل  الفرسان،  وبطوالت  الليل  ومسامرات 
 

ُ
ا.. واليزال

ً
طارق نحو جنة األندلس غرًبا، وسهول الهند والصني شرق

الشعُر العربي جامًحا كحصان جريح، فيما تهاوى الفرساُن تباًعا. 
جروح الشعر العربي ال تقتصْر على الوضع الذي آل إليه العرب في 
العصر الحديث، من هزائم وخيبات، بل طالْت طبيعته الحّرة، ونزوعه 
نحو التطور وارتياد اآلفاق، بسبب املسافة الشاسعة التي حدثت بني 

الشاعر وجمهوره، إلى درجة القطيعة.
أو  الحديثة،  القصيدة  فيها  التي وقعْت  املشكالت  أهــم  إحــدى   

َّ
ولعل

فما  الداخلي"،  "اإليــقــاع  النثر": مصطلُح  "قصيدة  مجاًزا  يسمى  ما 
املقصود به؟

مثار سخريِة  ا 
ً
غز، وصــار الحق

ُّ
الل يشبه  وغــامــٌض  مصطلح ضبابٌي 

الذين لم يتذوقوا القصيدة العصرية، املواكبة لزمنها وحياة الناس، ألنهم 
 عن الوزن والقافية، وسائر جماليات 

ٌ
اعتقدوا أن اإليقاَع الداخليَّ بديل

العربية الكالسيكية، لكنه في حقيقة األمر ليس كذلك، فهو  القصيدة 
موجوٌد في القصيدة القديمة، مثلما هو موجوٌد في القصيدة الجديدة، 
نغماته  أو  الصاخبة،  السريعة  ضرباته  أو  املتباطئة،  الخفيفة  بنقراته 
العاطفية  الــشــحــنــة  تمليه طبيعة  مــا  وذلـــك حــســب  املــعــقــدة،  املــتــداخــلــة 
 ،

ً
للقصيدة، التي تتكئ في نهاية املطاف على اإليقاع املتولد منها أصال

 الشعُر 
َّ

فباَت العنصر الذي ال يمكن للقصيدة االستغناء عنه، كي يظل
 إلى نثر، وسرد، وخواطر.

ُ
شعًرا، فال يتحول

ُح 
ّ

وض
ُ
خمنِي، سنأتي بأمثلة ت

َّ
 في هواِء الت

ً
 معلقة

ُ
 املسألة

َّ
وحتى ال تظل

األمَر، وتفتُح أبواَب التفاهم بني املدرستني الشعريتني، القديمة والجديدة..
للملك  املــدارس، األولــى  الطالب في  ثمة قصيدتان يحفظهما معظم 

الضليل امرئ القيس، ويقول فيها:
وليٍل كموٍج البحِر أرخى سدولُه

عليَّ بأنواع الهموِم ليبتلي 
 أال انجِل

ُ
 الطويل

ُ
أال أيها الليل

بصبٍح وما اإلصباُح منك بأمثِل

الثانية لألمير األسير أبي فراس الحمداني، وفيها يقول:
َك الصبُر

ُ
أراَك عصيَّ الدمِع شيمت

أما للهوى نهٌي عليك وال أمُر
ٌ
 وعندي لوعة

ٌ
بلى أنا مشتاق

 مثلي ال ُيذاع له سرُّ
َّ
ولكن

ذاتــه  واملــوضــوع  )الــطــويــل(،  نفسه  الشعري  البحر  مــن  القصيدتان 
)الحزن(، واألسلوب عينه )املناجاة(، ولكنهما مختلفتان في اإليقاع 
 األولى )من العصر الجاهلي( ذاُت إيقاع يتهادى 

ُ
الداخلّي، فالقصيدة

الشاعر،  بها  يمّر  التي  الصعبة  النفسية  الحالة  وســرد  بالشكوى، 
يتصاعد  إيقاع  ذاُت  العباسي(  العصر  )من  الثانية   

ُ
القصيدة فيما 

 
ً
بــالــبــوح، رغـــم مــحــاولــة الــشــاعــر إخــفــاء مــشــاعــره الــدفــيــنــة، مــكــابــرة

واعتزاًزا بالنفس. 
 قصيدة ثالثة من العصر الحديث، بال وزن 

ُ
 سنٍة، ونقرأ

َ
نطوي ألف

 "حزن في ضوء 
َ
وال قافية وال إيقاع موسيقّي ظاهر، ولتكن قصيدة

القمر" للشاعر محمد املاغوط:
وداًعا أيتها الصفحاُت

ُ
أيها الليل

ُ
أيتها الشبابيُك األرجوانية

 عند الغروب
ً
انصبوا مشنقتي عالية

ْ
ا كالحمامة

ً
عندما يكون قلبي هادئ

ْ
 كوردٍة زرقاَء على رابية

ً
جميال

ا
ً

خ
ّ
أودُّ أن أموَت ملط

وعيناي مليئتان بالدموع!
بالتمّرد  املــمــزوجــة  واملــــرارة،  بــاألســى  املشحونة  القصيدة  هــذه  فــي 
املــفــردات  املتوتَر )عبر اختيار  الــداخــلــيَّ  اإليــقــاَع  أن  والــتــحــّدي، نجد 
الذي ال  الشاعر  العبارات والصور( يتفّجُر مع أحاسيس  وتشكيل 
بــه، والنــزال  أ  ليٍل عربّي طويل كــان يتنبَّ ُيخفي دمــوَعــه، في ُمقتبِل 

نعيشه، في انتظار لحظة شروق الشمس.

ahamdi@alarab.qa

شــرفـة

اإليقاع الداخلي في الشعر العربي

■ عبد الله الحامدي



|   لوحة "حي على الصالة" 1979 للفنان حسن المال   |



|   لوحة "أهلة" 2011
للفنانة بدرية الكبيسي   |
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