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الغاليل  كبود  مربي  يا  الحمد  لك 

ويا منصف (ن) من كل باغي وعايل 

نحمدك يا ذي العرش وامللك والعطا 

الفعايل والرىض بحكمك يف جميع 

��א��� �א�� �� ���� �� �א
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أنتم يا أبناءنا وبناتنا ذخر الوطن، بناة حارضه وحاملو لواء مستقبله، وقد كنا منذ البداية نتوسم 
فيكم الخ�، ونعقد عليكم األمل، وقد أثبتم بهممكم العالية وما قدمتموه للوطن من إنجازات 

أنكم أهل للقيادة وموضع للثقة.
أبناء قطر إ§ ألرجو أن أكون قد وفقت يف القيام باملسؤولية وحملها �ا يريض الله أوًال، و�ا يوازي 
األمانة ويستحق الثقة، ففي¬ أحسنت وأصبت فبتوفيق من الله، وفي¬ أخطأت فمن نفيس، وأرجو أن يتعلم 

منه من يتولون األمر بعدي.
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لقد نشأ يف قطر مجتمع حديث ودولة عرصية واقتصاد متطور، وحوَّلنا اقتصاد النفط والغاز إىل صناعة 
متطورة، ول½ نكون قادرين عىل مواصلة التطور وتحقيق االستدامة، وال ننزلق يف مهاوي اقتصاد االستهالك 

وثقافة االتكالية والالمباالة، ال بد من التأكيد عىل العمل وأخالقياته.
وتتلخص أخالقيات العمل باإلخالص يف أدائه عىل أحسن وجه، ك¬¿ وكيًفا، واحرتام أوقات العمل وتنفيذ 
ت، وهي تقوم عىل اإلحساس بالواجب والشعور باملسؤولية  الوعود، والصدق يف التقارير املرفوعة عن املُه¬َّ

تجاه املجتمع والدولة واملشاركة يف تحمل األعباء.
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قوة قطر الناعمة
، نعم يتغ�َّ بأرسع م¬ يظنُّ املراقبون، æة قوى دولية  العاë يتغ�َّ

 ìالجانب يف  القوة  معيار  حرص  íكن  وال  م،  تتقدَّ وأخرى  ترتاجع 

الدول  ïتلكها  خفيّة  روحية  قوة  æة  بل  واالقتصادي،  العسكري 

ــالم  واإلع والــريــاضــة  والــفــن  الثقافة  يف  تتمثل  والــشــعــوب، 

والدبلوماسية، وغ�ها من الجوانب. 

ناي  جوزيف  الربوفيسور  طرح  فقد  جديًدا،  الكالم  هذا  ليس 

رة  األستاذ يف جامعة هارفرد مفهوم "القوة الناعمة" يف كتابه "ُمقدَّ

للقيادة: الطبيعة املتغّ�ة للقوة األمريكية" عام 1990، وطّوره يف 

هذا  أصبح  حتى  الذكية"،  "القوة  إىل  وصوًال  الالحقة،  مؤلفاته 

املصطلح هو اآلخر دارًجا رشقًا وغربًا.

املفارقة أن والدة هذه "النعومة" ترافقْت مع "خشونة" عصفْت 

يف  أمًال  العرب  بها  فرح  متتالية،  حروب  عرب  العربية،  باملنطقة 

وأن  األســوأ،  نحو  تغيٌ�  أنه  اكتشفوا  ثم  األفضل،  نحو  التغي� 

الشعوب وحدها تدفع الثمن.  

عبد  نارص  السيد  سعادة  "فنار"  مجلة  تستضيف  العدد  هذا  يف 

العزيز النرص، رئيس منظمة تحالف الحضارات لألمم املتحدة يف 

أعوام،  ستة  الجليلة  العاملية  مهّمته  استمرّت  والذي  نيويورك، 

عىل  النقاط  من  الكث�  ليضع  الحايل،  يناير  مطلع  يف  انتهت 

الحروف، يف متغّ�ات عاملنا الجديد.

فالنرص يوضح كيف استطاعت قطر أن تصبح دولة فاعلة ومؤثرة، 

واإلسالمية  العربية  مبادئها  إىل  املستندة  الناعمة،  قوتها  عرب 

وفيًا،  واعيًا  وشعبًا  حكيمًة  قيادًة  لها  اللُه  قيََّض  إذ  واإلنسانية، 

 ëفتخطّْت التحديات، وكسبْت الرهان، وأصبحْت محط أنظار العا

إعجابًا واحرتاًما.
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ـــن حضـــرة صاحـــب الســـمو الشـــيخ تميـــم بـــن حمـــد آل ثانـــي أميـــر 
َّ

دش
البـــالد املفـــدى البوابـــة اإللكترونيـــة ملعجـــم الدوحـــة التاريخي للغـــة العربية 
مـــه املركـــز العربـــي لألبحاث ودراســـة السياســـات في معهد 

َّ
فـــي حفـــل نظ

الدوحـــة للدراســـات العليـــا يـــوم العاشـــر مـــن ديســـمبر 2018.
وكان فـــي مقدمـــة الحضـــور فـــي الحفـــل، الـــذي بـــدا عرًســـا حقيقًيـــا للغـــة 
الضـــاد، معالـــي الشـــيخ عبـــد اللـــه بـــن ناصـــر بـــن خليفـــة آل ثانـــي رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء ووزيـــر الداخليـــة، وســـعادة الســـيد أحمد بن عبـــد الله بن 
زيـــد آل محمـــود رئيـــس مجلـــس الشـــورى، وعـــدد مـــن أصحاب الســـعادة 
الـــوزراء وكبـــار املســـؤولني واألكاديميـــني واملثقفـــني، ونخبـــة مـــن أســـاتذة 
الجامعـــات والخبـــراء وعلمـــاء اللغـــة واملعاجم فـــي عدد من الـــدول العربية.

وقـــال الدكتـــور علـــي الكبيســـي عضـــو املجلـــس العلمـــي ملعجـــم الدوحـــة 
فـــي مســـتهل الحفـــل، الـــذي قدمتـــه اإلعالميـــة القطريـــة الدكتـــورة إلهـــام 
بـــدر الســـادة، وبعـــد تـــالوة آيـــات مـــن القـــرآن الكريـــم: إن معجـــم الدوحـــة 

التاريخـــي للغـــة العربيـــة يمثـــل مشـــروع أمـــة، وإن دعمـــه ورعايتـــه يؤكدان 
حـــرص قيادتنـــا الرشـــيدة علـــى تعزيـــز وجـــود أمتنـــا العربيـــة مـــن خـــالل 
ـــا: إن املحافظـــة علـــى 

ً
النهـــوض بعنـــوان وجودهـــا ورمـــز كيانهـــا، مضيف

اللغـــة العربيـــة واالعتزاز بها دليـــل على بقاء هذه األمة وجدارتها بالحياة، 
وتأكيـــد دورهـــا الحضـــاري علـــى املســـتوى العاملـــي.

��א��� �	��� �א���

وأكـــد د. الكبيســـي أن إطـــالق البوابـــة اإللكترونيـــة ملعجـــم الدوحـــة يبشـــر 
تحقيـــق  فـــي ســـبيل  متجـــدد  بعطـــاء 
الغايـــة النبيلـــة من املشـــروع الـــذي يعد 
نقلـــة نوعيـــة في خدمـــة اللغـــة العربية، 
وهـــو أول محاولـــة عربيـــة ناجحـــة من 
ـــا جديـــدة أمـــام 

ً
شـــأنها أن تفتـــح آفاق

الدارســـني والباحثـــني فـــي كل مجاالت 
وبحوثهـــا،  العربيـــة  اللغـــة  دراســـة 
عربيـــة  معجميـــة  لصناعـــة  ويمّهـــد 

متطـــورة.
املديـــر  بشـــارة  عزمـــي  الدكتـــور  أمـــا 
للسياســـات  العربـــي  للمركـــز  العـــام 
واملديـــر العام ملشـــروع معجـــم الدوحة 
التاريخـــي للغـــة العربيـــة فأكـــد أن هـــذا 
املشـــروع العظيـــم لـــم يكن ليـــرى النور 
لـــوال الرؤيـــة واإليمـــان بالعمـــل العربي 

 ������� א��
 ��� ��� ����

�א��� א����
¶ سمو األمير في لقطة تذكارية مع فريق عمل معجم الدوحة

¶ سمو األمير ورئيسا الوزراء والشورى وكبار الشخصيات في حفل التدشني
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املشـــترك والكفـــاءات العربيـــة واإلدارة الســـليمة، مشـــيًرا إلـــى أن مبـــادرات 
أخـــرى لوضـــع معجـــٍم تاريخي للغة العربية توقفـــت في منتصف الطريق 
فـــي الســـنوات املاضيـــة، فيما كتـــب النجاح ملعجم الدوحـــة بفضل التعاون 
بـــني العلمـــاء والهيئـــات التنفيذيـــة والخبـــرات الحاســـوبية، وقـــال: َعِلمنا أّن 
هـــا وجهلنا 

َ
 معقـــدة دونهـــا مشـــقاٌت، أدركنـــا بعض

َ
ـــة املســـلَك وعـــٌر، واملهمَّ

 
ُ
ا، وتوافـــرت الرعاية

َ
 توافرت

َ
 والعزيمة

َ
غيـــَره فـــي تلك املرحلـــة، ولكن الرؤيـــة

 قطريـــة صاحبة رؤية، 
ٌ
الكريمـــة واملتفهمـــة التـــي منحتها للمشـــروع قيادة

وتوافـــرت الثقـــة بالقـــدرات والكفاءات العربية والعمل الجماعي، وتســـخير 
التقنيـــات الحاســـوبية علـــى نحـــٍو غيـــر مســـبوق، وتطويـــر مـــا لـــم يتوافـــر 
علـــى  ليـــس  ا 

ً
املشـــروع ســـبق يعـــدُّ  ـــا: 

ً
العربيـــة، مضيف فـــي خدمـــة  منهـــا 

ـــا، وتابع: إن 
ً

املســـتوى املحلـــي فحســـب، وإنما على املســـتوى العاملي أيض
تســـمية معجـــم الدوحة التاريخي للغـــة العربية تأتي من كونه هدية ثمينة 

للغايـــة مـــن الدوحـــة إلـــى األمـــة جمعاء.
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وأوضـــح د. عزمـــي بشـــارة أن إطـــالق املرحلـــة األولـــى مـــن معجـــم الدوحة 
التاريخـــي للغـــة العربيـــة يعـــد األهـــم فـــي املشـــروع، حيـــث تغطـــي املرحلـــة  
700 عـــام مـــن تاريـــخ لغتنـــا، مـــن النقـــوش املكتشـــفة األولى وحتـــى نهاية 
القـــرن الثانـــي للهجـــرة، منوًهـــا بالجهـــود التي بذلت لبنـــاء معجم تاريخي 
للغـــة العربية، بدًءا من تأســـيس مجمع اللغـــة العربية بالقاهرة عام 1932، 
ومـــا قـــام بـــه الشـــيخ عبـــد اللـــه العاليلـــي فـــي لبنـــان، ومحـــاوالت البـــدء في 
جمـــع شـــواهد مـــن 90 شـــاعًرا جاهلًيـــا فـــي املشـــروع التونســـي للمعجـــم 
التاريخـــي العربـــي، وكذا محاولة اتحاد املجامع اللغويـــة والعلمية العربية.

ا، وكادت 
ً
 جاف

َّ
وقـــال د. بشـــارة: إن نهـــر املعجم التاريخي للغـــة العربية ظل

 وأن تجارب 
ً
الفكـــرة تســـتحيل حلًمـــا يـــراود الباحثـــني واللغويـــني، خاصـــة

املعاجـــم التاريخيـــة للغـــات األخـــرى، والتي تبنتهـــا دول عبـــر أكاديمياتها 
 من الباحثني عبـــر قرون، مثل أملانيـــا وإنكلترا 

ً
العلميـــة اســـتنزفت أجيـــاال

ـــا: لســـنا أصحـــاب الفكـــرة، ولكـــن نحـــن الذيـــن امتلكنـــا 
ً
وفرنســـا، مضيف

الجـــرأة علـــى بنـــاء هـــذا املركـــب واإلبحـــار به، وهـــو مركب يســـير بخبرات 
عربيـــة وصنـــع فـــي قطـــر، وتابـــع: رغـــم الصعوبـــات التـــي تمّيـــز العربيـــة، 
وتفـــوق أي لغـــة أخـــرى، فقـــد أنجـــز معجـــم الدوحة في ثالث ســـنوات 100 
ألـــف مدخـــل معجمـــي للغة قديمـــة عريقة، وســـوف نواصـــل الطريق حتى 
يومنـــا هـــذا، بإيقـــاع أســـرع، رغـــم ضخامـــة املدونـــة التاليـــة التـــي ســـتفوق 

مليـــار كلمـــة، كما يقـــدر خبـــراء املدونة.

اللغـــات  جميـــع  فـــي  ترتبـــط  التاريخيـــة  املعاجـــم  إن  بشـــارة:  د.  وقـــال 
بالنهضـــة، ألّن اللغـــة صنـــٌو لنهضـــِة أيِّ أّمـــة، ويكمـــن الفـــرق بـــني النزعـــة 
النهضويـــة والنزعـــة الرومانســـية فـــي أّن األولـــى ال تعـــود إلـــى املاضـــي 
 االنحطاط، وال 

ّ
نكوًصـــا لتكريـــس صـــورٍة عـــن عصٍر ذهبـــي، ال يتلـــوه إال

 األمـــِة وروَحهـــا، بـــل لكتابـــة تاريـــِخ 
َ
ه شـــخصية مـــن أجـــل بلـــورة مـــا تعـــدُّ

األمة، ومســـاِر تطور معارفها، وفهِم أحداث املاضي في ســـياقها بأدواٍت 
عقالنيـــة، وذلـــك مـــن أجـــل االنطـــالق نحـــو املســـتقبل.
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د. عـــز الديـــن البوشـــيخي املديـــر التنفيـــذي ملعجـــم الدوحـــة التاريخي للغة 
: إّن األّمـــة أصبحـــت بوجـــود معجـــٍم 

ً
ث بثقـــة وتفـــاؤل قائـــال العربيـــة تحـــدَّ

 علـــى أن تجمـــع تراثهـــا األدبـــي والدينـــي والعلمي 
ً
تاريخـــي للغتهـــا، قـــادرة

والثقافـــي املبثـــوث فـــي النصـــوص، حيـــث انفـــرد معجـــم الدوحـــة بإعـــداد 
ا، مـــن أقدم نقٍش  بة ترتيًبـــا تاريخًيّ

ّ
زهـــاء مائـــة ألـــف مدخل معجمـــي، مرت

أو نـــص إلـــى عـــام 200 للهجـــرة، وأضـــاف: معجـــم الدوحـــة فـــي مرحلتـــه 
حديـــث 

ّ
 تأسيســـي منفتـــح علـــى املراحـــل املواليـــة، وقابـــل للت

ٌ
األولـــى عمـــل

املســـتمر، ومفتـــوح أمـــام مشـــاركة العلمـــاء والباحثـــني.
مـــن جانبـــه قـــال الدكتـــور رمـــزي بعلبكـــي رئيس املجلـــس العلمـــي ملعجم 
الدوحـــة التاريخـــي للغـــة العربيـــة: إن عنايـــة املعجـــم باملواءمـــة بـــني املعرفـــة 
التراثيـــة التـــي تركهـــا األجـــداد، واملعرفـــة اإلنســـانية الحديثـــة التي شـــهدت 
 وعلم صناعـــة املعاجم على 

ً
 علميـــة فـــي مجال العلـــوم اللغوية عاّمـــة

ً
ثـــورة

 عربـــي أصيل.
ّ

وجـــه التخصيـــص، رائـــدة يفخـــر بهـــا كل
واســـتمع الحضـــور إلـــى قصيدتـــني عـــن املعجـــم عرضتـــا علـــى شاشـــة 
الحفـــل أوالهمـــا للشـــاعر آدي ولـــد آدب بعنـــوان "معجـــم الدوحـــة، حلـــم 
األّمـــة"،  "معجـــم  بعنـــوان  الزراعـــي  حســـني  للشـــاعر  والثانيـــة  العـــرب"، 

التاريخـــي. الدوحـــة  معجـــم  فـــي  لغوّيـــان  خبيـــران  والشـــاعران 
ـــل الحفـــل عـــرض شـــهادتني مســـجلتني، األولـــى لفيرنـــر آرنولـــد 

ّ
كمـــا تخل

اللغـــات والثقافـــات فـــي الشـــرق  أســـتاذ الدراســـات الســـامّية فـــي معهـــد 
العربّيـــة  أســـتاذ  إدزارد  للوتـــز  والثانيـــة  هايدلبـــرغ،  بجامعـــة  األدنـــى 
واللســـانّيات الســـامّية بجامعة إرالنقن – نورنبرغ، أشـــادا فيهما بالعمل 
املنجـــز فـــي معجـــم الدوحـــة التاريخـــّي، وُعرض فيديـــو عنوانـــه "جولة في 
ف بالبّوابة اإللكترونّية،  البوابـــة اإللكترونّية ملعجم الدوحة التاريخـــّي" ُيعرِّ

مـــه ملســـتخدميها مـــن خدمـــات معجمّيـــة. ـــح مـــا تقدِّ
ِّ

ويوض

 ¶ سمو األمير يدشن الموقع اإللكتروني لمعجم الدوحة
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دولـــة  بعثـــت  للحصـــار  األولـــى  األيـــام  ومنـــذ 
قويـــة  برســـائل  تامـــة  وبمســـؤولية  قطـــر، 
للســـوق العامليـــة للطاقـــة عامـــة وعمالئهـــا فـــي 
ســـوق الغـــاز الطبيعي املســـال تطمئنهـــا بأنها 
بالتزاماتهـــا  الوفـــاء  علـــى  وقـــادرة  ملتزمـــة 
الخاصـــة بإمـــدادات الطاقة تجاه ســـوق الطاقة 
وهـــذه  معهـــا،  املتعاملـــة  والشـــركات  والـــدول 
الرســـالة القويـــة أتبعتهـــا قطر ممثلـــة في قطر 
مـــن  ومدروســـة  متتاليـــة  بسلســـلة  للبتـــرول 
مـــن  إنتاجهـــا  زيـــادة  القـــرارات علـــى صعيـــد 
الغـــاز الطبيعـــي، وهـــو مـــا يعني بدوره رســـالة 
إلـــى الســـوق الدوليـــة للطاقة بأن قطـــر ماضية 
فـــي الحفـــاظ علـــى ريادتهـــا كمنتـــج ومصـــدر 

موثـــوق للطاقـــة النظيفـــة فـــي العالـــم.
قلـــب  الجائـــر  الحصـــار  أن  تقديـــري  وفـــي 
موازيـــن األولويـــات، وأطلـــق الطاقـــات القطرية، 
مختلـــف  فـــي  التصـــورات  كل  فـــاق  بشـــكل 
الطاقـــة،  صناعـــة  ذلـــك  فـــي  بمـــا  املجـــاالت، 
عـــبء  مـــن  القطريـــة  الصناعـــة  تحـــررت  فقـــد 
االعتبـــار  فـــي  تأخـــذ  كانـــت  التـــي  الخطـــوات 
التعـــاون  دول  فـــي  األشـــقاء  مشـــاورات 
فـــي  عليـــه  املتعـــارف  والتنســـيق  الخليجـــي، 
مجال صادرات وأســـواق الطاقة، هذا التخفف 
مـــن القيـــود تجـــاه دول الخليـــج جعلهـــا تبحث 
وبقـــوة عـــن األســـواق، وتزيـــد مـــن الشـــراكات 

تضعـــف  أن  محاصروهـــا  يريـــد  كان  التـــي 
وتعـــزل قطـــر اقتصاديـــا وتجاريـــا وتبعد عن 

آســـيا. شـــرق  فـــي  الناشـــئة  األســـواق 
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مـــن املســـلم بـــه أن قطر لـــم يكن هاجســـها في 
يـــوم مـــن األيام التكلفة العاليـــة لصادراتها من 
الغـــاز املســـال، بـــل علـــى العكـــس فـــإن اإلنتـــاج 
التكلفـــة،  الشـــمال زهيـــد  مـــن حقـــل  القطـــري 
وهـــو مـــا جعـــل الغـــاز القطـــري منافســـا قويـــا 
فريـــدة  ميـــزة  وهـــذه  األســـواق،  جميـــع  فـــي 
لصناعـــة الغـــاز الطبيعـــي في قطـــر، ما جعلها 
الشـــركات  الســـتثمارات  جاذبـــة  صناعـــة 
العامليـــة الكبرى في مجال إنتاج النفط والغاز، 
وتفضيلهـــا قطـــر كوجهـــة اســـتثمارية علـــى 
غيرهـــا من املناطـــق األخرى مرتفعـــة التكلفة، 
بمـــا في ذلك الواليات املتحدة وأســـتراليا، رغم 

كونهمـــا مســـتقرتني سياســـيا.
علـــى  الطلـــب  زيـــادة  إلـــى  التوقعـــات  وتشـــير 
الغـــاز فـــي العالـــم عـــام 2020، وهـــذا يعنـــي أن 
ســـباق املنتجني الكبـــار، خاصة قطر وأمريكا 
وأســـتراليا ســـوف يتعزز ويحتدم في ســـبيل 
أن  واملؤكـــد  األســـواق،  فـــي  مواقعهـــا  تعزيـــز 
برســـم  بـــدأت  قـــد  مبكـــر  وقـــت  ومنـــذ  قطـــر 

سياســـات إنتاجيـــة وتســـويقية فريـــدة، منـــذ 
الشـــحنة األولـــى مـــن الغاز املســـال إلـــى اليابان 
متدرجـــة  زيـــادات  حققـــت  وقـــد   ،1997 عـــام 
ومدروســـة حتـــى بلغت القمـــة واعتلت صدارة 
املنتجـــني بحلول عـــام 2011، حينما أصبحت  
أكبـــر مصـــدر للغاز املســـال فـــي العالـــم بطاقة 

إنتاجيـــة قدرهـــا 77 مليـــون طـــن.
وفـــي خضـــم وعنفـــوان الحصار، وبـــكل الثقة 
فـــي قدراتهـــا بقطـــع الطريـــق أمـــام طموحـــات  
مســـتقبلية أمريكيـــة أو اســـترالية إلزاحة قطر 
عـــن عرشـــها املتـــّوج، أطلقـــت الدوحـــة رســـالة 
قويـــة إلـــى العالـــم بأنهـــا القـــوة الوحيـــدة علـــى 
عـــرش إنتـــاج الغـــاز املســـال ولســـنوات ســـوف 
تأتـــي، وذلـــك عبـــر اإلعـــالن فـــي أبريـــل 2017، 
عـــن رفـــع حظرهـــا املفـــروض علـــى اإلنتاج في 

حقـــل الشـــمال منـــذ عـــام 2005.
وهكـــذا أعلنـــت قطر للبترول فـــي أبريل 2017 
عـــن رفـــع طاقتهـــا اإلنتاجيـــة مـــن 77 مليـــون 
طـــن إلى 100 طـــن في العام، ثم أتبعته بإعالن 
آخـــر فـــي ســـبتمبر من العـــام املنصـــرم 2018 
عـــن زيـــادة ســـقف اإلنتـــاج إلـــى 110 مليـــون 
طـــن ســـنويا، بزيادة تقـــدر بحوالي 43 % عن 
الطاقـــة اإلنتاجيـــة الحاليـــة لقطـــر، وهـــذا يعنـــي 
زيـــادة كبيـــرة لحصة قطر في الســـوق العاملية 

للغـــاز املســـال ألكثر مـــن 30 %.

 ¶  حقل الشمال
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ســـعادة املهنـــدس ســـعد شـــريدة الكعبـــي وزيـــر 
الدولـــة لشـــئون الطاقـــة أوضـــح أن هـــذه الخطـــوة 
تســـير جنًبـــا إلـــى جنـــب مـــع الزيـــادة العامليـــة في 
الســـيما  املســـال،  الطبيعـــي  الغـــاز  علـــى  الطلـــب 
مـــن الصـــني والهنـــد وعـــدد مـــن الـــدول اآلســـيوية 
اإلنتـــاج  زيـــادة  تتجســـد  وســـوف  واألفريقيـــة، 
هـــذه فـــي بناء ثالثـــة خطوط إنتـــاج عمالقة للغاز 
الطبيعـــي، ثـــم أضيـــف إليهـــا اإلعـــالن عـــن الخـــط 
الرابـــع في ســـبتمبر املاضي، والذي ســـوف يرفع 
اإلنتاجيـــة مـــن الغـــاز املســـال واملنتجـــات األخرى 
مـــن املكثفـــات وغاز البترول الســـائل (LPG) إلى 
حوالـــي 1,4 مليـــون برميـــل مـــن النفـــط املكافـــئ، 
ليرتفـــع إجمالـــي اإلنتـــاج إلـــى 6,2 مليـــون برميل 
مليـــون   4,8 مـــن  ارتفاعـــا  املكافـــئ  النفـــط  مـــن 
برميـــل مكافئ، هذه الزيادة في اإلنتاج ســـتدخل 
حيـــز الفعـــل فـــي نهايـــة عـــام 2023، وتكتمـــل في 
ا لحديـــث الوزير 

ً
الربـــع األول مـــن عـــام 2025 وفق

لكعبي. ا
أنظارهـــا  القطـــري  الغـــاز  صناعـــة  ركـــزت  لقـــد 
باســـتمرار نحو الســـوق الصينية ســـريعة النمو، 

وهـــذا أمـــر طبيعـــي، ذلـــك أن الصـــني تتحـــول إلـــى 
أكبـــر ســـوق للطاقـــة فـــي العالـــم، ويتنامـــى فيهـــا 
الطبيعـــي  الغـــاز  الطلـــب علـــى  بشـــكل مضطـــرد 

كطاقـــة نظيفـــة. 

���â��א��א�� א �à��

وعـــادت سياســـة قطـــر في هـــذا الصـــدد بثمارها 
ســـريعا بتوطيد مواقعها في الســـوق اآلســـيوية؛ 
مـــن اليابـــان أكبـــر مســـتورد للغـــاز املســـال فـــي 
ومعهـــا  والهنـــد  والصـــني  كوريـــا  إلـــى  العالـــم 
بزيـــادة  األخيـــرة  الخطـــوات  وعبـــر  باكســـتان، 
اإلنتـــاج فـــي الغـــاز الطبيعـــي تثبـــت قطـــر عمليـــا 
قدرتها على تأمني احتياجات الســـوق اآلســـيوية 
فالزيـــادة  النظيفـــة؛  الطاقـــة  مـــن  باحتياجاتهـــا 
املرتقبـــة إلنتـــاج قطـــر مـــن الغـــاز املســـال ســـوف 
تقابـــل الطلـــب الكبيـــر واملتوقـــع فـــي شـــرق آســـيا 
بحلـــول عام 2024. وســـوف يـــزداد إقبال الصني 
علـــى الطاقـــة النظيفـــة التـــي توفرهـــا قطـــر، هـــذه 
الحكوميـــة  السياســـات  مـــع  تتـــالءم  التـــي  امليـــزة 
البيئيـــة فـــي الصـــني، علًمـــا بـــأن الصـــني قـــد زادت 
وارداتهـــا فـــي العـــام املاضـــي مـــن الغـــاز املســـال 
بنســـبة 46 %، لتصـــل إلـــى حوالـــي 38 مليـــون 
طـــن ســـنويا، وتحتـــل املرتبـــة الثانية كأكبـــر دولة 
مســـتهلكة للغـــاز املســـال فـــي العالم بعـــد اليابان، 
هـــذه  خمـــس  بحوالـــي  القطـــري  الغـــاز  ويســـهم 
الكمية، وهي قابلة للزيادة في الســـنوات القادمة.

أن  علـــى  وبنـــاء  التنافســـي،  الصعيـــد  علـــى  أمـــا 
نهايـــة  بحلـــول  أصبحـــت  قـــد  املتحـــدة  الواليـــات 
العـــام 2018 أحـــد الثالثة الكبـــار املصدرين للغاز 
قطـــر    دولـــة  فـــإن  العالـــم،  فـــي  املســـال  الطبيعـــي 
بالفعـــل هـــي أكبـــر املنتجـــني للغـــاز املســـال فـــي 
العالـــم، وســـوف تمضـــي فـــي تطبيـــق سياســـتها 
املســـال،  الغـــاز  إنتـــاج  فـــي  بالتوســـع  القويـــة 
عاملـــي  كمـــزود  دورهـــا  بلعـــب  أيضـــا  وتســـتمر 

رئيســـي.
التجاريـــة  الحـــرب  فـــإن  األخـــرى  الناحيـــة  ومـــن 

الحاليـــة بـــني الصـــني والواليـــات املتحـــدة ســـتلعب 
الـــذي  القطـــري،  الغـــاز  لصالـــح  داعًمـــا  دوًرا 
سيســـتمر فـــي التدفـــق نحـــو الصـــني، والتـــي مـــن 
املتوقـــع أن تدفـــع بالواليـــات املتحـــدة إلـــى التركيز 
علـــى الســـوق األوروبية، والضغط علـــى حلفائها 
هناك بشـــراء املزيد من الغاز األمريكي، وســـوف 
تضغـــط كذلـــك علـــى حلفائهـــا بتحســـني البنيات 
التحتية وبناء املحطات الســـتقبال الغاز املســـال، 
بهـــدف التقليل تدريجًيا مـــن االعتماد على الغاز 
الروســـي، باإلضافـــة إلى إطالق تســـعة مشـــاريع 
لتصديـــر الغـــاز املســـال، تبلـــغ طاقتهـــا مجتمعـــة 
حوالي 36,7 مليون طن متري ســـنويا، ما يعني 
االرتفـــاع بالطاقـــة اإلجمالية لإلنتـــاج في الواليات 

املتحـــدة إلـــى حوالـــي 63 طـــن متري ســـنويا.

 ����� ºא� ���א��Ú

األمريكيـــة  الصـــادرات  فـــي  الزيـــادة  هـــذه 
واألســـترالية مـــن الغـــاز املســـال قـــد دأبـــت بالفعل 
فـــي  الترقـــب  مـــن  عاليـــة  موجـــات  إحـــداث  فـــي 
الســـوق العاملـــي للغـــاز، مـــا يعني أن العـــام الحالي 
2019 ســـوف يشـــهد معركة جيوسياسية حول 
التموضـــع فـــي أســـواق الغاز املســـال، وســـيصبح 
الغاز املســـال محور اهتمام، وجبهة ســـاخنة بني 
عمالقـــة اإلنتاج واالســـتهالك معـــا، وخاصة قطر 

والصـــني وروســـيا والواليـــات املتحـــدة.
فـــي  ينصـــّب  ســـوف  قطـــر  اهتمـــام   فـــإن  لهـــذا 
املرحلـــة املقبلـــة علـــى إيجـــاد املزيـــد من األســـواق 
الجديـــدة ملنتجاتهـــا، وهـــو أمر يلعب فيه انتشـــار 
موانـــئ  تجهيـــز  فـــي  املســـتخدمة  التكنولوجيـــا 
الســـتقبال الغـــاز املســـال، مـــا يجعـــل أســـواقه في 

تزايـــد مســـتمر، وخاصـــة بـــني الـــدول الناميـــة.
وبكلمـــة أخـــرى فـــإن قطـــر ســـتحتفظ بريادتهـــا 
كمـــزود  النظيفـــة،  الطاقـــة  إنتـــاج  فـــي  العامليـــة 
موثـــوق بـــه فـــي كل األســـواق، ولســـنوات قادمـــة.

 ¶  ناقلة غاز قطرية

 *  باحث وإعالمي سوداني

 ¶�Ú ���� Ðא��א�א ã�É�� Ðא� ��� ��א��³ א�����אÊ��א
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¶ سعد شريدة الكعبي
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َد عام 910 هجرية، املوافق 1504 ميالدية،  ـــيِّ
ُ

هذا املشـــروع العمراني الكبير الذي ش
يعكـــس بـــال ريـــب ثقافـــة وفكر حكام وســـالطني دولة الطاهريـــني (1451 – 1517)، 
الذيـــن اتخـــذوا مـــن حاضـــرة رداع عاصمـــة لهـــم، رداع التـــي اختطهـــا امللـــك الســـبئي 
ر  ـــر" في القرن الســـابع قبل امليـــالد، ثم بنى بعده امللك الحميري "شـــمِّ

َ
ـــِرْب إيـــل َوت

َ
"ك

 من علوها.
ّ

يهرِعـــش"، القلعـــة التي نطـــل
وكان عامـــر بـــن عبـــد الوهـــاب (1489 – 1517) أقـــوى ســـالطني الدولـــة الطاهريـــة 
وآخرهـــم، قـــد شـــيد هـــذه املدرســـة، إذ حشـــد إلنجـــاز هـــذه املأثـــرة أمهـــر العقـــول 
ر لهـــا كل مـــا يملكـــه مـــن 

ّ
وأصحـــاب املهـــن املعماريـــة والهندســـية والعلميـــة، وســـخ

ســـلطة ونفـــوذ سياســـي واقتصـــادي، وصل إلى ميناء عدن وســـقطرى، مســـيطًرا 
علـــى تجـــارة املحيـــط الهندي وطرق املالحـــة البحرية والبرية فـــي املنطقة التي كانت 

ملتقـــى قوافـــل قبائـــل الـــوادي وقبائل الشـــمال.

���� �Ê�

د عبر  تعمَّ
ُ
لكـــن املدرســـة العامريـــة عاشـــت بعد ذلـــك مراحل مظلمـــة، من اإلهمـــال امل

محـــاوالت خصـــوم الســـلطان عامـــر بن عبد الوهـــاب لتدميرها وطمســـها، نكاية به 
د، حيث انتشـــرت مخلفات  تعمَّ

ُ
خصوًصـــا فـــي فترات حكم األئمة، واإلهمال غير امل

البنـــاء العشـــوائي إلـــى جـــوار املبنـــى، ومـــا بقي منـــه حتى أواخـــر ســـبعينيات القرن 
املاضي ســـوى "بيـــت الصالة".

ورغـــم مـــا تعرضـــْت هـــذه املأثـــرة، خـــالل الحـــروب والصراعـــات اليمنيـــة –  اليمنيـــة، 
عبـــر حقـــب التاريـــخ الوســـيط واملعاصـــر مـــن فتـــرات اإلهمـــال والتهميـــش، حتـــى 
شـــارفْت علـــى االندثـــار، إال أنهـــا تشـــهد اليـــوم وضًعـــا مســـتقًرا، متحّديـــة ظـــروف 
الحـــرب والحصـــار، حيـــث يتطلـــع اليمنيـــون إلـــى مثـــل هذا املعلـــم األثري ومســـجده 
 في 

ً
العامـــر باملصلـــني والـــزّوار، وإلـــى قصة صمـــوده في وجه الظـــروف العاتية، أمال

اســـتعادة الحيـــاة املســـتقرة فـــي كل اليمـــن الســـعيد.

Ë±	�� Ìàכ�

ففـــي العـــام 1977 قـــادْت الصـــدف عاملـــة اآلثـــار العراقيـــة الدكتـــورة ســـلمى الراضي 
(1939 – 2010) لزيـــارة مدرســـة العامريـــة ألول مـــرة، فأدركـــت أن كنـــًزا ومأثـــرة 
نـــادرة تحـــت ذلك الركام، فبادرت ذاتًيا بإجراء الدراســـات األوليـــة العاجلة للعامرية، 

�א��� א���א�� 
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¶ املدرسة العامرية

¶ املدرسة العامرية من قلعة رداع التاريخية
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علـــم، ولـــم 
َ
ـــة اســـتعادة هـــذا امل موقظـــة فـــي النخـــب السياســـية والفكريـــة اليمنيـــة همَّ

 عن املدرســـة ومـــا تتطلبه من جهـــد ومال 
ً

مـــت تصـــوًرا شـــامال تكتـــف بذلـــك بـــل قدَّ
ووقـــت، وإلدراكهـــا بأهميـــة املشـــروع فقـــد وظفـــت عالقاتهـــا املهنيـــة الدوليـــة لذلـــك، 
فاندفعـــت إلـــى هولنـــدا وإيطاليـــا وأمريـــكا، وإلـــى املنظمـــات الدوليـــة املهتمـــة باملورث 

العمرانـــي اإلنســـاني، باحثـــة عـــن الدعـــم الـــالزم والكافـــي إلنجازه.
ـــنت مراحـــل التنفيـــذ بتنظيـــف عام للمدرســـة على املســـتوى 

ّ
وفـــي العـــام 1982 ُدش

وتـــم  محلًيـــا،  ِحَرفًيـــا  ســـتني  مـــن  وهندســـي  فنـــي  بـــكادر  والخارجـــي،  الداخلـــي 
اســـتخدام تقنيـــات ومـــواد بنـــاء تقليديـــة، ولعـــب املشـــروع دوًرا كبيـــًرا فـــي تأهيـــل 

كـــوادر وطنيـــة فـــي مجـــاالت الترميـــم وإعـــادة التأهيـــل. 

	�Í א�¸	����

كما روْت الدكتورة ســـلمى الراضي التي أشـــرفْت هندســـًيا وآثارًيا على مشـــروع 

الترميـــم فـــي كتابهـــا "قصـــة املدرســـة العامرية"، الصـــادر باإلنجليزيـــة عن جامعة 
أكســـفورد البريطانيـــة، قصـــة عشـــق حقيقيـــة عاشـــت فصولهـــا بـــني تفاصيـــل 
قامـــوس الزخـــارف والعمـــارة اإلســـالمية الفريـــدة فـــي اليمـــن، مســـتعرضة مراحل 
إنجاز أطول مشـــروع ترميم، اســـتغرق (23) عاًما، وما اكتنفه من تعقيدات فنية، 
منشـــؤها دقـــة اإلبـــداع املعمـــاري وفسيفســـاؤه الثـــّرة، الجامعـــة لثقافـــات مختلفـــة 

وأنمـــاط معمارية شـــتّى.
فتتـــح املشـــروع عام 2005، بحضور رســـمي وإعالمي عربـــي وعاملي كبير، 

ُ
وقـــد ا

وفـــي العـــام 2007 أعلنـــت مؤسســـة اآلغـــا خـــان للثقافـــة فـــوز الدكتـــورة ســـلمى 
الراضـــي وفريقهـــا الهندســـي والتنفيـــذي بجائـــزة اآلغـــا خـــان للعمارة اإلســـالمية 
فـــي دورتهـــا العاشـــرة، عـــن مشـــروع ترميـــم "املدرســـة العامريـــة"، كأهـــم مشـــروع 
ناجـــح فـــي شـــبه الجزيـــرة العربيـــة، حافـــظ علـــى هويـــة الطـــراز املعمـــاري القديـــم 
ـــح املدرســـة العامريـــة لـــإلدراج ضمـــن قائمـــة 

ّ
رش

ُ
الحافـــل بالتنـــوع حـــّد التعقيـــد، لت

العاملي. التـــراث 

¶ خطوط وزخارف إسالمية داخل املدرسة
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على املدخل الجنوبي ملدينة نابلس، كبرى مدن الضفة الغربية في 
فلسطني، في أعلى املرتفعات، وتحديًدا على جبل جرزيم، يرى 

املارة أشخاًصا بلباس أبيض، يمارسون معتقداتهم الدينية، وليس 
هذا غريًبا على أرض فلسطني، فقد ضمت فلسطني أقدم األديان 

والحضارات في التاريخ، والبد من أن تضم أقدم الطوائف البشرية 
وجوًدا على األرض، هي الطائفة السامرية.

املؤرخ الدكتور ناصر اليافاوي يؤكد بأن الطائفة السامرية هي الطائفة 
الوحيدة املتبقية من "بني إسرائيل"، وأن عددهم اإلجمالي حالًيا 870 

فرًدا تقريًبا، مشيًرا إلى أن وجودهم يتركز في مدينة نابلس، وتحديًدا 
على جبل "جرزيم"، ويسمى أيًضا جبل "الطور"، حيث يمثل هذا 

الجبل لهم معلًما دينًيا وقومًيا وثقافًيا، باإلضافة إلى وجودهم في 
مدينة "حولون". 

ولكن كيف تعّد هذه الطائفة الوحيدة املتبقية من بني إسرائيل، وما 
موقفهم من االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية، وقصة هيكل 

سليمان التي تزعم إسرائيل احتاللها للقدس بحجة وجود الهيكل 
فيه، وما موقفهم من القضية الفلسطينية وحق العودة، وهل يختلفون 

مع االحتالل اإلسرائيلي في أصل الدين اليهودي؟
يقول د. ناصر اليافاوي: إن طائفة بني إسرائيل املتبقية في فلسطني، 

تتواجد في جبل جرزيم الذي يعد القبلة الدينية لها، وقد انقسمت 
الطائفة إلى طائفتني، نتيجة خالفات قديمة على الحكم وأمور الدين، 

هما طائفتا (يهودا وسامراء) حيث انقرضت يهودا، أما سامراء 
فما زالت  تحارب االندثار، ويقدر عمرها 3656 عاًما، أي ما ُيقارب 

40 قرًنا، وهم ال يزالون يحتفظون بلغتهم السامرية القديمة، والخط 
العبري القديم، وأقدم نسخة للتوراة في العالم، مضيًفا: تشير كتبهم 

الدينية إلى وجود هيكل سليمان على جبل جرزيم، الذي أقام فيه 
النبي سليمان معبده، كما تقول كتبهم إن املعبد كان عبارة عن بناء 

صغير ُبني من األخشاب واندثر مع الزمن، األمر الذي يفّند مزاعم 
االحتالل اإلسرائيلي بوجود هيكل سليمان في مدينة القدس كحجة 

الحتاللها.

���� �Ê�

 د. اليافاوي بأن الهيكل املزعوم تبدأ فكرته بجبل جرزيم، عندما 
ّ

وُيبني
ُنصب على الجبل معبد للسامريني بعد انقسام بني إسرائيل، إال أنه 

لم ُيثبت وجود هيكل حقيقي لسيدنا سليمان حتى اآلن، ال في الجبل 
وال في القدس، موضًحا بأن أقاويل الكتب السامرية قالت الحقيقة 
فيما يخص بناء الهيكل من الخشب واندثاره، وإنما ليس له عالقة 

بسيدنا سليمان، فقد ُأحضر كهدية لهم من ملك صور في لبنان في 
تلك الفترة، مشدًدا على أن السامريني هم من أهل فلسطني، وقال: لقد 
تضامن السامريون مع الفلسطينيني في ثوراتهم وانتفاضاتهم ضد 

االحتالل اإلسرائيلي منذ عام 1948 وحتى اليوم، حتى أن الرئيس 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أصرَّ على وجودهم ضمن السلطة 

ت على انسحاب  الفلسطينية عند عقد اتفاقية أوسلو 1993، والتي نصَّ
إسرائيل من بعض األراضي املحتلة، كما عّدتهم القيادة الفلسطينية 

من الطوائف العرقية في فلسطني، ولهم جميع الحقوق الدستورية، 
وجعلت لهم عضًوا بثالثة مقاعد في املجلس الوطني الفلسطيني، 

ومقعد في املجلس التشريعي الفلسطيني، وبنت لهم املتحف السامري، 
فيما قام الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس بإعادة ترميم 
املدينة السامرية التي تعرضت للتخريب من االحتالل اإلسرائيلي.

ì�²É� Ðא�א�

من جهته أوضح الكاهن األكبر للطائفة حسني واصف، وجود بعض 
العادات الخاصة بالطائفة السامرية، فيما يخص الزواج والطمث 

والختان وغيرها، حيث ال يزال أبناؤها متمسكني بها، منوًها إلى أن 
السامرية تعدُّ الزواج مقدًسا، وتمنع الزواج من خارج الطائفة لكال 

الجنسني، وربما يكون هذا هو السبب في قلة عددهم، مشيًرا إلى أن 
الديانة السامرية تمنع تعّدد الزوجات، لكنها لم تحرمه أسوًة بأنبيائها.
وعن كيفية الزواج، قال الكاهن واصف: تقوم األمهات بعرض بناتهن 

للزواج، ويتم التوافق بهذه األمور بني السيدات وليس الرجال، وبعد 
التوافق يتم استدعاء الكهنوت األعظم ليقرأ بعض املقتطفات من 

¶ آثار السامريني على جبل جرزيم
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آيات التوراة القديمة غير املحرفة باعتقادهم، كما أن طقوس زواجهم 
مشابهة للطقوس الكنعانية القديمة، نسبة إلى الكنعانيني أول من 

سكن فلسطني، حتى أنهم مشابهون لهم في أغانيهم وأهازيجهم، 
مضيًفا: السامريون يعتقدون كذلك بوجوب ختان الطفل كاملسلمني، 

وفيما يخص الطمث فعلى املرأة أن تعتزل املكان املقدس، وُيمنع عليها 
ممارسة الطهي والطعام واإلرضاع، وأال تنام بجوار زوجها إطالًقا، 

وتابع: وهم ال يجمعون في طعامهم منتجات روحني على مائدة 
واحدة، كاللحم واللنب مثًال، كما ال يجوز أكل اللحوم املذبوحة إال أن 

يكون الذابح سامرًيا، ملًما بتعاليم الشريعة املقدسة، ويعرف املحلالت 
واملحرمات، وأن يستعمل الذابح سكيًنا حاًدا ال يقل عن 25 سنتيمتر، 

حتى يستطيع الذبح بنحرة واحدة، وقال: من طقوس السامريني 
أيًضا االحتفال بعيد "الُعرش" الذي يخلد ذكرى خروج بني إسرائيل 

من مصر، والتيه بصحراء سيناء تحت أشعة الشمس الحارقة، 
حيث وقاهم الله بغيوم تحميهم أشعة الشمس، مضيًفا: لقد طالب 
الله تعالى بني "إسرائيل" بصناعة الُعرش عند وصولهم لألراضي 

املقدسة، ويحتوي الُعرش الذي يتدلى من السقف ثمار الحقل وتحديًدا 
الحمضيات، وفوقها سعف النخيل وأغصان الغار.

א�¸�אÖאÐ �¸כ	��

ولفت الكاهن حسني واصف إلى أن السامريني يتعرضون العتداءات 
متكررة من االحتالل اإلسرائيلي، الذي يستهدف النيل من معتقداتهم 

وعاداتهم وتقاليدهم، ويكّذب انتماءهم إلى أرض فلسطني، ولكنه 
يستخدم معهم سياسة العصا والجزرة، عبر الحصار وإغالق 

الحدود عليهم، أو منعهم من الوصول إلى مقاعد الدراسة واألسواق، 
إلجبارهم على الرحيل من نابلس إلى منطقة "حولون" شمال مدينة 

يافا املحتلة، حيث رحل عدد منهم إلى هناك، ممن فضل العيش تحت 
حكم إسرائيل ملمارسة أعمالهم، دون التخلي عن سامريتهم، وخاصة 

صالتهم في يوم السبت من كل أسبوع، حيث ال تجوز الصالة الخاصة 
بهم إال في معبد جبل "جرزيم."

وتعد "حولون" مدينة ذات بعد تاريخي للسامريني، حيث كانوا 

يتوافدون عليها للتجارة، لتصدير الفواكه واملزروعات الفلسطينية للعالم 
وخاصة دول أوروبا، كما تعد املنطقة األولى التي تم فيها إنشاء ميناء 
للتجارة قبل 35 قرًنا،  فكانت نقطة ربط بني املدن الفلسطينية والعالم.
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¶ في عيد الُعرش¶ رجال الطائفة السامرية أثناء تأديتهم بعض الطقوس

¶ أطفال سامريون يمشون فجًرا عبر املوقع األثري
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غابـــت الســـينما العربيـــة عـــن واحـــد مـــن أعـــرق مهرجانـــات الســـينما فـــي 
الـــذي  الدولـــي لألفـــالم الوثائقيـــة والقصيـــرة،  ـــه مهرجـــان بلبـــاو 

ّ
إن العالـــم، 

احتضنتـــه بلبـــاو بإقليـــم الباســـك فـــي إســـبانيا، خـــالل الفتـــرة املمتـــدة مـــن 
9 إلـــى 16 نوفمبـــر 2018، ورغـــم أّن هـــذا الغيـــاب لـــم يكـــن مفاجئـــا، ال مـــن 
حيـــث املشـــاركة وال مـــن حيـــث التطـــرق ملوضوعـــات عربيـــة ســـاخنة، إال أن 
املفاجـــأة تمثلـــت فـــي هـــذه الـــدورة بالحضور القـــوّي ألفالم أوروبيـــة تناولت 
أهـــّم القضايـــا العربيـــة املتفّجـــرة، بـــل إن بعـــض هـــذه األفـــالم حصـــد جوائز 

مهّمـــة باملهرجـــان. 
وتمّيـــزت الـــدورة الســـتون ملهرجان بلباو بلمســـات أنثوية، مـــن خالل كثافة 
عـــدد األفـــالم التـــي حملت أســـماء مخرجات من مختلـــف دول العالم، ولجنة 

فـــت كلها من الســـيدات، وهّن: كارولينـــا مارتينيز 
ّ
التحكيـــم الدوليـــة التـــي تأل

وكونشـــاوا باركيرو من إســـبانيا، وغاصيدة غوملكاني من إيران، وجودي 
مـــاك مـــن بريطانيـــا، وســـوزانا كيرالـــي من أســـتراليا، وال غرابة فـــي ذلك، إذ 
أّن إدارة هـــذه الـــدورة آلـــت وألّول مّرة منذ تأســـيس املهرجان عام 1959 إلى 
هـــا دخلـــت فـــي تحـــّد 

ّ
ســـيدة، وهـــي فانســـيا فرنانديـــز كيـــررا، التـــي قالـــت إن

.  
ً

هـــا كانـــت واثقـــة من النجـــاح، وهذا ما حـــدث فعال
ّ
صعـــب، لكن

ـــا عبـــر تظاهـــرة ســـينما املـــرأة 
ً

الطابـــع األنثـــوي لهـــذه الـــدورة تجّســـد أيض
اإليرانيـــة التـــي حملت شـــعار "الحاضر أنثى"، وتجاوز عـــدد أفالم التظاهرة 
إلـــى حضـــور عـــدد كبيـــر مـــن املخرجـــات واملنتجـــات  20 فيلًمـــا، إضافـــة 

اإليرانيـــات مـــع أفالمهـــنّ  . 
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 ¶  ملصق مهرجان بلباو

 ¶  عضوات لجنة تحكيم مهرجان بلباو
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وعلـــى مـــدى ســـتة أيـــام شـــاهد الجمهـــور مئـــات األفالم مـــن مختلـــف أنحاء 
العالم، تنوعت ما بني الوثائقي والدرامي القصير وأفالم الرسوم املتحركة، 
املمثلـــني والرســـوم  بـــني  مـــزج  الكثيـــر منهـــا بطابـــع تجريبـــي،  كمـــا تميـــز 
املتحركـــة، وفانتازيـــا غرائبيـــة جـــًدا، كان أبرزهـــا فيلـــم "عشـــر ســـنوات فـــي 
ّرم باملهرجان. 

ُ
تايلنـــد" للمخرج التايالندي الشـــهير  Apichatpong  الـــذي ك

فـــي هـــذا الفيلـــم الشـــامل يـــروي لنـــا فيـــه أربعـــة مخرجـــني تايلنديـــني كيـــف 
النقـــد  مـــع  املتخيـــل  فيختلـــط  بالدهـــم،  مســـتقبل  ويتخّيلـــون  يتصـــّورون 
السياســـي للنظـــام، مـــن خـــالل قصـــة عســـكري شـــاّب يذهـــب مـــع قائـــده 
إلـــى معـــرض للتصويـــر الضوئـــي إلزالـــة صـــورة جنـــرال يضحـــك، التقطهـــا 
الفنـــان فـــي مطعم للوجبات الســـريعة، ثـــم ينتقل الفيلم إلـــى تصوير حكاية 
مســـتقبلية حيـــث تحـــّول النـــاس إلـــى بشـــر بـــرؤوس قطـــط، وثمـــة جنـــرال 

مايســـترو يســـتمتع بقتـــل املواطنـــني  . 
الفيلـــم األمريكـــي  املهرجـــان، مثـــل  فـــي  السياســـية كانـــت طاغيـــة  األفـــالم 
"رئيســـنا الجديد" عن قصة وصول ترامب إلى الســـلطة بمســـاعدة الروس، 
وفيلـــم "لقـــاء مـــع غورباتشـــوف" الذي يـــروي محطات كثيرة مـــن حياة آخر 

زعيـــم ســـوفياتي تغيـــر العالـــم معـــه، من إنتـــاج أمريكـــي أملانـــي بريطاني . 
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الجائـــزة الكبـــرى للمهرجـــان ذهبت للفيلم الوثائقي اإلســـباني "الذين لديهم 
الرغبـــة"، عـــن مســـابقة للحمام امللـــّون في جنوب إســـبانيا، الفائز فيها ليس 
الطيـــر األســـرع واألكثـــر قـــدرة علـــى الطيـــران، بل ذلك الـــذي يطير أطـــول مّدة 
ن من إغوائها، وهو فيلم مدته أربعة وعشـــرون 

ّ
ـــى يتمك

ّ
ـــا األنثـــى حت

ً
مالحق

دقيقـــة بتوقيع املخرجـــة إيلينا لوبيز  .  
وحـــاز الفيلـــم األملانـــي  Tracing Addai  علـــى جائـــزة أفضـــل فيلـــم رســـوم 
متحركـــة، ويـــروي قصـــة شـــاب أملانـــي صغيـــر ينضـــّم إلـــى داعـــش، ويذهب 

 رســـائل والدته التي تطالبه بالعودة 
ً

إلى ســـورية "مهاجًرا" للقتال، متجاهال
ألنهـــا بحاجـــة إليـــه، ويعتمد الفيلم على مواد أرشـــيفية وروايات شـــخصية 

علـــى لســـان الشـــاب وأّمـــه بعد عودتـــه،    والفيلم مـــن إخراج ايثـــر نيميير.
الفيلـــم اآلخـــر الفائـــز بجائزة أفضـــل فيلم وثائقي حمل عنـــوان "وقعت على 
العريضة"، من إنتاج بريطاني أملاني سويســـري بتوقيع املخرج البريطاني 
ـــع علـــى عريضـــة عبـــر 

ّ
مهـــدي فليفـــل، ويـــروي قصـــة شـــاب فلســـطيني وق

هـــم بالتحريض 
ّ
اإلنترنـــت، يطالـــب فيهـــا باملقاطعـــة الثقافيـــة إلســـرائيل، فُيت

والعـــداء، وعلـــى مـــدار عشـــرة دقائـــق من الفيلـــم – هي مّدتـــه – يجري حوار 
بينـــه وبـــني صديـــق لـــه، مدافًعـــا خالله عن موقفـــه هذا  . 

 ¶  فيلم رئيسنا الجديد

Tracing Addai فيلم ¶ 
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مع هبوب رياح التغيير التي راحت تعصف باألمة العربية منذ انطالق 
ثورتها الكبرى، ووسط بحر من التحّديات التي تمر بها الجزيرة العربية، 

وخصوًصا منطقة الخليج العربي، وعلى األخص بعد مضي عام ونصف 
على الحصار الظالم على دولتنا الحبيبة  قطر، يأتي هذا القائد الشاب 

املفعم بالحيوية، وأعني حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني أمير البالد املفدى، في هذا الظرف االستثنائي، ليعلن عن انطالق 
 واإلباء مصدر الثورة، 

ّ
ثورة حضارّية عربية جديدة، لتكون دوحة العز

وتكون قطر، هذه الدولة الصغيرة في مساحتها الجغرافية، الكبيرة في 
طموحاتها املستقبلية، نقطة انطالق هذه الثورة العصرية املباركة، حاملة 

آمال شعبها والشعوب العربية كافة.
ج من أكاديمية ساندهيرست  يأتى هذا القائد الفّذ واالستثنائي، الذي تخرَّ

العسكرية امللكية في اململكة املتحدة، ويتكلم باإلضافة إلى العربية 
اإلنكليزية والفرنسية بطالقة، ليعلَن للعالم أجمع أن العرَب الجدد قادمون 
بمشروع حضارّي مستنير، يحقق الحرية والعدالة لكافة شعوب األرض، 

كما فعل أسالفهم ذات يوم.
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يأتي األمير الشاب، املتمّيز بابتسامته الهادئة، ليكمل مسيرة والده الذي 
استطاع رغم الكثير من املنّغصات العربية أن يفّجر ثورة متدرجة وهادئة 

وشاملة، استغرقت عقدين من الزمن في مفاصل الدولة القطرية وفي 
كل قطاعاتها: التعليم والصحة والرياضة والثقافة واإلعالم واالقتصاد 
والسياسة الخارجية واالستثمار.. فنجح أّيما نجاح في بث روح الفكر 

الوسطّي الُحّر واإلعالم الصادق الجريء، كما قام بتأسيس مراكز 
أبحاث عديدة أهمها املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الذي 

استطاع أن يستقرئ الوضع العربي الراهن، ويعمل على تشخيص 
األزمات السياسية واالقتصادية التي تعاني منها املنطقة العربية، ويصدر 

دراسات وتوصيات لحل هذه األزمات التي صنعتها األنظمة الدكتاتورية 
العربية.

لذا نجد أن أصحاب القرار في قطر، وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، وبعد بناء تحالفات 

إقليمية ودولية، نجحوا في صنع قاعدة اقتصادية قوية ومتينة، قاموا 
من خاللها باالستغالل األمثل ملوارد قطر، فاالستثمار السليم في 

رؤية سمّوه ينطلق من املوازنة بني الحداثة واملحافظة على القيم العربية 
واإلسالمية، مؤكًدا أن االستثمار األفضل يكمن في اإلنسان القطري 

املتسلح بتراثه وقيمه. 
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كّلنا يعلم أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هو ذلك الرياضي املتحّمس 
الذي شاهدناه في بطولة الخليج للتنس األرضي في الدوحة، والذي كان 

له دور بارز في استضافة قطر لكأس العالم 2022، وقد بدأ العد التنازلي 
لهذا الحدث الرياضي العاملي الذي سيغّير رؤية العالم إلى املنطقة، حيث 
تؤكد كل املؤشرات ومنذ اآلن على أنه سيكون "مونديال العرب" جميًعا، 

ا في تاريخ هذه البطولة العاملية، كما ترأس سمو 
ً
وأنه سيكون األكثر تميز

األمير املفدى من قبل لجنة تنظيم دورة األلعاب اآلسيوية (آسياد) 2006، 
والتي تكللت بالنجاح الباهر، وكانت بمثابة أول إنجاز عاملي للرياضة 

القطرية، وكان سمّوه مهندس صفقة شراء نادي باريس سان جيرمان، 
واملبادر األول للقرار األميري رقم 80 لسنة 2011، بأن يكون يوم الثالثاء 

من األسبوع الثاني من شهر فبراير في كل عام يوًما رياضًيا في قطر.
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أما في عالم النفط والغاز فإن إنتاج قطر قد بلغ 600 ألف برميل يومًيا، 
وفي شهر يوليو 2018 تم اإلعالن عن إطالق أول إنتاج من حقل الشاهني 

البحري، شمال قطر، ويتضمن 33 منصة بحرية وما يقارب 300 بئر، 

أقداح وأرواح
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وكذلك تم اإلعالن عن اكتشاف حقول نفطية جديدة في املنطقة الجنوبية، 
تشترك كل من السعودية واإلمارات فيها، ويبلغ نصيب قطر منها حوالي 
67 في املائة، ويحق لقطر حسب القوانني الدولية استغالل الثروة النفطية 

فيها، وإعطاء السعودية واإلمارات النسب املخصصة لهما.
وقد جاء القرار الصائب األخير باالنسحاب من منظمة الدول املصدرة 

للنفط (أوبك)، بعدما صار بعض دول املنظمة يتالعب بمصالح أعضائها، 
ولكي يتماشى هذا االنسحاب مع زيادة الطلب على الغاز، وتتفرغ قطر 

لالستثمار أكثر في هذا املورد األساسي، حيث أصبحت قطر العًبا دولًيا 
مهًما في تصدير الغاز املسال الذي يزداد الطلب عليه يوًما بعد يوم. 

كما أعلنت شركة قطر غاز في اآلونة األخيرة عن استثمارات عمالقة في 
الغاز، وزيادة إنتاجها من الغاز املسال ليبلغ 110 مليون طن سنوًيا.
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أما على صعيد املال واالستثمار فإن قطر تملك شركات قوية، حيث 
استثمرت قطر القابضة 4 مليار ريال قطري في شركة بي إيه إيه، والتي 
تدير عدًدا من املطارات في بريطانيا منها مطار هيثرو، إضافة إلى ذلك 

أعلنت هيئة قطرية سيادية عن امتالكها برج شارد في لندن، والذي 
تبلغ تكلفته 2.5 مليار ريال، كما استحوذ صندوق االستثمار السيادي 
على ما قيمته 2 مليار يورو من شركة توتال، كذلك اشترى جهاز قطر 
لالستثمار بالتعاون مع بروكفيلد شركة سونغ بيرد البريطانية، التي 

تملك كناري وارف في لندن، مقابل 3.9 مليار دوالر، وهناك الكثير من 
االستثمارات التي ال يسع املجال لذكرها.

��א�אÐ א���א�� א�Åא����

ومن إنجازات السياسة القطرية أن الدبلوماسية القطرية حققت نجاحات 
عديدة خالل فترة الحصار الجوي والبري، إال أن الجوالت الخارجية التي 
قام بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كان لها األثر البالغ 
في تعزيز مكانة قطر على الصعيدين الدولي واإلقليمي في حفظ األمن 

والسلم. 
وخالل العام املاضي (2018) أثمرت الدبلوماسية القطرية في حصول 

قطر على العديد من املناصب والعضويات في كيانات دولية بارزة، حيث 
أصبحت قطر عضًوا بمجلس إدارة الصندوق العاملي، كما استطاعت 

تكوين تحالفات وشراكات مع العديد من الدول، مثل الكويت وعمان 
وإيران وتركيا وأملانيا وفرنسا، ومختلف دول أوروبا وآسيا وإفريقيا 

وأمريكا الالتينية. 

á	אכאÐ א�¸¹א�Â א�À¸	א����

وتعد الشراكة القطرية التركية نموذًجا مثالًيا للتعاون اإلستراتيجي، 
حيث تستقبل قطر 10 آالف جندي تركي على أراضيها، وقد قامت 
مؤخًرا بإقامة قواعد جديدة، ومصانع لألسلحة العسكرية والذخيرة 

الحية والعربات العسكرية الناقلة للجنود، وأسست شركة برزان القابضة 
للصناعات العسكرية، وجاءت الزيارات التي قام بها صاحب السمو 

الشيخ تميم ووزير خارجيته لتعزيز القدرات العسكرية واالستثمار في 
الصناعات والتكنولوجيا العسكرية في قطر.

لقد أثبتت قطر لدول الحصار وللعالم أجمع أنها ال تساوم على سيادتها، 
وأنها ماضية نحو تحقيق املزيد من اإلنجازات لشعبها، وأن لديها الكثير 
من املشاريع الطموحة، وأنها تبحث دوما عن األفكار الجديدة التي تخدم 

األمة العربية، وأنه قد آن ملجلس التعاون الخليجي أن يغير من نهجه 
القديم الذي تجاوزه الزمن، والذي لم يخدم شعوب الخليج، وأنه البد 

من تغييرات جذرية تتناسب مع املتغيرات الدولية، لذا فقد جاء غياب 
الشيخ تميم عن قمة الرياض األخيرة لتوجيه رسالة إلى املجلس ودول 
الحصار مفادها أنه البد من رفع الحصار الجائر عن شعب قطر، وإذا 
كانت هناك بوادر تصالح فيجب فتح الحدود، ومن ثم يمكن الجلوس 

والحوار دون شروط، وأن تعيد هذه الدول النظر في مواقفها، فالدول ال 
تقاس بأحجامها بل بقدرات أبنائها، كما أن هناك مستجدات طرأت قبل 

الحصار وبعد الحصار، وهناك الكثير من املحللني السياسيني واملفكرين 
العامليني يرون أن قطر أصبحت العبا مهما في املنطقة العربية، ونموذًجا 
عصرًيا واعًدا لدولة عربية متزنة في سياساتها، وتخطو خطاها بثبات 

نحو املزيد من اإلنجازات املحلية والعاملية. 

�א�� א�� ��  *

* كاتب قطري
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 ����¸� ���Ê�� ���א��כ¸��� ³כ�� �א� א ��	א��² �	א�� à	 ��	��Æ א�
�â	�Ë�¹¸� è ��א�א��א א����� �א�� ،����¹� áא�	�  ،Ðא�א��Àא ��
 Âïכא��� �²א�، ��� ��א �¸¶ א� ����� ������ ��אæ��� ��¼אÊ ��
 	Õכ� ¶�Ú א��� Ð�²א¸�� Á��	� ،ß��	��� ß�	Õ�� ß�	¹á ß25 כ¸א� ���
 ،"���æ��Ê�א "א�������  כ¸א�   ¶�Ú �אÜÀא�   ،�Ë��  Ðא´�  	�  ��

."��Ê�א ÖאÝ´�א���� �א ð�ï" כ¸א��
 �� ،Ðא�א��À³ ��כ א	³כ�� �א� א��� ��� �� .� Ðא�" �א���" ����
א��¹Ê א�¸¹Ë	�ò ����א כ��א � �²אÖ �א��، �Ú�¶ ��	�אÝØ Ðא א���א�: 

"، الذي أهديته  • نبدأ من ديوانك األخير "قطر أنِت العمر يخضرُّ
إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
من  املختارة  الوطنية  القصائد  تحتشد  وفيه  املفدى،  البالد 
 إلى العام 2018، هل جاء الديوان بمثابة 

ً
تواريخ مختلفة وصوال

رد على واقعة الحصار؟  
كتبتها  التي  قصائدي  من  باقة   " يخضرُّ العْمُر  أنِت  "قطر  ديوان   •
بالفصحى والعامية لقطر من عام 1975 وحتى العام 2018، وأهديتها إلى 
قائد الوطن تميم املجد وإلى وطني الحبيب قطر، بمناسبة مرور عام على 
وتصديه  في صموده وشموخه  للوطن  ودعًما  وتقديًرا   

ً
تحية الحصار، 

 خالصة له بمقدار كل ما أعطاه لي 
ً
لكل طامع وحاسد ومتسلط، ومحبة

من حياة وعزة ورفاهية.

•ضمن سياق تجربتك الشعرية في مرحلتها األخيرة أصدرِت 
الرومانسية  بأنفاس  يعبق  الذي  الفراشة"،  "أجنحة  ديوان 
املتوحشة،  البراغماتية  نحو  يتجه  بات  عالم  في  والروحانية، 
الدور اإلنساني شبه  القيام بهذا  هل ال يزال الشعر قادًرا على 

املستحيل؟

• "أجنحة الفراشة" تأكيد وتوثيق لدور الشعروقدرته على االرتقاء بالنفس 
اإلنسانية، واستخالصها من شوائب املادية املتوحشة، فعندما تكون هذه 
ا ومخلًصا، والروح طاهرة وبريئة، 

ً
النفس شفافة وصافية، والقلم صادق

 تصبغ 
ً
 طبيعًيا لكل التناقضات البشرية، وفرشاة

ً
تصبح القصيدة معادال

بألوانها املشرقة املساحات السوداء واملعتمة، وتحيلها إلى األبيض الالمع 
املشّع في ثنايا القلب والعقل.   

ومسرح  ونثر  شعر  من  الشديد،  بالتنوع  كتابتِك  تتميز   •
هذه  مختلف  بني  توازنني  كيف  وصحافة،  وطبخ  وصيدلة 

الفنون والعلوم؟

الغامض  كشف  في  واستغراقي  واألدبية،  العلمية  نشأتي  بداية  منذ   •
العلوم  نفسي  في  تضافرْت  املستحيل،  اختراق  ومحاولة  واملجهول، 
الكتابة  في  املتعددة  املواهب  امتلكُت  إنني  وحيث  والفنون،  والثقافات 
الطفولة،  العلمي وغيره منذ  والشعر والرسم والطبخ والتصوير والبحث 
واملجاهدة  بالدراسة  وتطويعها  املواهب  تلك  تطوير  على  حرصُت  فقد 

:" א��א��� א��כ´��� �כ  �א� א��� �ـ "

 ���א����� ��א�� �
������כ� א���א��א� א�

¶ �א��Øא – ��� א��� א��א��±

	�Å� Æ	Ä" �א�� �� �Êא¼�±  Ç�¹�א ÈÁ�� 	��"
א�����Ê �א�¹א��� כ¸�¸�א ���Ý�� �É �א½ 1975

أدب وفن
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"כ¸א� א���� ��ÌÓ�¹ ���א�� א�����¹ � ��א� 
���¸��� ��¶ א��כ�� א�¸	א� ��Ê�א ÖאÝ´�א

النافعة من  اإلبداعي، والثمرات  الطرح  إلى مستوى  والقراءة، حتى تصل 
األبحاث والكتب املنشورة، وتفعيلها بما ينفع الناس، ويسهم في تطوير 
املهارات،  داخلي بني كل هذه   في 

ٌ
تكامل املجتمع فكرًيا وتربوًيا، فهناك 

وسعٌي متواصل لالحتفاظ بها في جميع الظروف واألحوال. 

غنية  مائدة  الصحي"  والغذاء  الطبخ  "آللئ  كتابِك  يحتوي   •
بأصناف األطعمة القطرية والخليجية، ما املنهج الذي اتبعته 

ا؟
ً

في تقديم مادة هذا الكتاب الثرّي بالصور أيض

مجال  في  أعرفها  التي  العلمية  للمادة   
ٌ

وتفعيل  
ٌ

استكمال الطبخ  كتاب   •
وهكذا  الدواء"،  ال  "الغذاء  منهجية  من  ينطلق  فالكتاب  الصحي،  الغذاء 
والطبخات  الصحية  املعلومات  بني  بني  يجمع  كتاب  إلصدار  توجهت 
البروتينات  إلى:  للطبخات  الداخلية  األجزاء  تنقسم  بحيث  الغذائية، 
والسكريات والنشويات والدهنيات وغيرها، ثم تصنيف األغذية تبًعا لهذه 
األقسام، مشتملة على النكهة التراثية القطرية والخليجية، لتكون مرجًعا 
لألجيال القادمة في مجال الطبخ والغذاء الصحي، وقد وضعُت في الكتاب 
ة ملختلف األمراض، حتى يستفيد القارئ بما يثري   صحية مهمَّ

َ
جداول

العقل ويشفي الجسد ويحتفظ بالطاقة والحيوية الالزمة للحركة والحياة 
السليمة.    

• حتى في مؤلفاتك الروائية أو املسرحية تطغى تقنية الشعر 
عّدين ذلك خصوصية أسلوبية؟

ُ
ولغته الرمزية الكثيفة، هل ت

• أنا في األصل شاعرة، لذلك تطغى تقنية الشعر على كل ما أكتبه وأنوي 
 

ً
إصداره، وأميل إلى الرمز ألنه يضفي الفخامة على الكلمات، وقوة وثقال

إبداعًيا، وهو يحّرض القارئ على البحث عن مفهوم املعاني واملزيد من 
خصوصية  هذه  تكون  وربما  املحتوى،  أسرار  عن  والتنقيب  التقصي 
ا في التعبير، واألقرب إلى نفسي املحوطة بالكثير من الغموض 

ً
ومسلك

واألبعاد التي تحتاج إلى املزيد من الرؤى والكشف والتحليل.

• يحظى الشعر العامّي بجماهرية واسعة في قطر، وفي منطقة 
الخليج العربي بصورة عامة، لكنك مقلة فيه، ملاذا؟

• أنا مقلة في الشعر العامّي رغم رواجه في منطقة الخليج، ألنني أكتب 
األجداد  تراث  تحفظ  التي  األم  اللغة  ها  وأعدُّ لها،  وأتعصب  بالفصحى 
املتعّددة  الشعرية  موهبتي  بحكم  لكن  والفصاحة،  والبالغة  الشعر  في 
أصدرت كتابني فقط في الشعر العامي، مقابل أربعة وعشرين كتاًبا في 
إلى جانب  الكتابة بالعامية  ا ملقدرتي على  

ً
الفصيح، وذلك توثيق الشعر 

مع قصائدي  الجمهور  وعامة  القراء  لتفاعل  ا 
ً

وأيض بالفصحى،  الكتابة 
العامية، من خالل وسائل اإلعالم واألمسيات الشعرية، وفي الحقيقة فإن 
ا، ولكن ال أحبذ أن يطغى على الفصحى 

ً
الشعر العامي هو فن وإبداع أيض

مهما كانت له أصداء ومعجبون، ألن اللغة األصل هي األبقى واألصلح.    

• أعتقد أن ملحمة "حرث الطني" أكثر تجاربك الكتابية نضوًجا 
 امللحمة ما تستحقه من األضواء، 

َ
وتطوًرا فنًيا، ومع ذلك لم تلق

ما السبب برأيك؟ 

• ملحمة "حرث الطني" احتوت سرًدا ملسيرة األنبياء منذ نشأة الخليقة 
بصورة رمزية ومستوى عميق في الطرح وكلمات منتقاة وحسٌّ شعوري 
متميز، لكنني بصراحة لم أسَع إلى نشر الكتاب كما يجب، بسبب ظروف 
طارئة في حياتي، فلم ينل الكتاب حقه في اإلعالم والتوزيع، كذلك بسبب 
قلة األقالم الناقدة في قطر، وعدم اهتمام النقاد باإلبداعات القطرية املتميزة 
اب معروفني 

ّ
والتجارب العميقة، رغم أن لدي عشرات املقاالت النقدية لكت

من خارج قطر، فاملبدع يحتاج إلى قنوات إعالمية، ودعم نقدي ملا يكتب 
وينشر، خاصة عندما يكون عمله نادًرا ومتميًزا، أنا أصدرت حتى اآلن 
26 كتاًبا في الشعر والنثر، ولم ينل ذلك من التحليل والنقد ما يستحق، 

ولكن سوف أواصل املسيرة اإلبداعية مهما قل النقاد والباحثون.

يتزامن مع مناسبة  الذي  الحوار  في ختام هذا  أخيرة  كلمة   •
االحتفال باليوم الوطني؟

• قطر بالدنا دّرة في أعماقنا، مهما كتبنا وقلنا ستظل األقالم عاجزة 
قطر  أحمل  سأظل  والعطاء،  الحب  من  الوطن  لنا  يمنحه  ملا  الوفاء  عن 
في إبداعاتي حتى آخر الحياة، لتبقى ذكرى لألجيال القادمة، الفناء لنا 
ملن  الدروب  نور تضيء  املبدع ومضات  يتركه  ما  وكل  للوطن،  والخلود 

يأتي بعدنا. 
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 (1) 

أول مـــرة، تدخـــل عليـــه مديـــرة مكتبـــه، أثنـــاء اجتماعه بال اســـتئذان، وال تغلـــق وراءها الباب، تقدمت تجاهـــه  منقبضة الوجه، اقتربـــت لتهمس في أذنه، 
قاطعهـــا برفـــع ســـاعده األيمن، وهـــو يكمل حديثه للحاضريـــن، دون النظر إليها . 

( 2)
لفتـــت إليهـــا انتبـــاه املجتمعني ثانية، اســـتاء الحاضرون مـــن طريقة دخولها 
عليهـــم، وأثنـــاء جريها إليه، انحل  شـــعر جبينها، املشـــبوك مع جانبه اآلخر، 
لينســـدل علـــى وجههـــا، فعـــادت ال تـــرى أمامهـــا.. كثيـــرة هـــي األشـــياء  التـــي 
مـــن حولنـــا، لكننـــا ال نراهـــا أمامنـــا . وضعـــت أمامـــه ورقـــة صغيـــرة. انتظـــرت 

تعليماتـــه. قرأهـــا وهـــو يحـــدث الحاضريـــن، ووضعهـــا جانبه .  

(3)

خـــالل االجتمـــاع، اضطـــر للـــرد علـــى اتصـــال هاتفي، جـــاءه من هاتـــف الخط 
املباشـــر، اكتســـى وجهـــه بالحـــزن واالمتعـــاض، وهـــو يـــردد: حاضـــر. أغلـــق 
ا، ســـوى النظـــر فـــي  كومـــة 

ً
ا، ولـــم يفعـــل شـــيئ

ً
ســـماعة الهاتـــف، ولـــم يقـــل شـــيئ

األوراق التـــي أمامـــه. والقلـــم الـــذي بـــني أناملـــه. تـــراءى أمامه وجه والـــده، الذي 
فـــارق الحيـــاة، وهـــو فـــي  أحشـــاء اليـــم، قيل ألمه التـــي أخبرتـــه بدورها، 

إنـــه غـــاص كعادتـــه ليأتـــي باللؤلـــؤ، ولكـــن طـــال خروجـــه، إلـــى أن  
ســـرى القلق في فؤاد الســـياب (1)، فســـحبه ليصدق حدســـه، واعتبر ما 
حـــدث قضـــاء وقـــدًرا، ولـــم يجـــدوا فـــي  الديـــني (2) ســـوى ثماني محارات، أقســـم 
النوخـــذة أنهـــا مـــن نصيـــب أهله، وجـــدت أمه في إحداهـــا دانـــة (3)، احتفظت بها، 
وأعطتـــه إياهـــا فـــي كبـــره، اشـــتغل مـــن بيعهـــا فـــي التجـــارة، وكلمـــا زاد ثـــراؤه 
انصـــرف وقتـــه فـــي أعمالـــه. انتبه لســـؤال من أحـــد الحاضرين، أغمـــض جفنيه، 

مســـح حبـــات دمـــع ســـالت على خـــده، وقـــف بعدها  
الحاضرون، قبل مواصلة االجتماع، دقيقة صمت، حداًدا على وحيده .  

   
:óא��Ø
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* كاتب قصة وروائي قطري
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א���א�
َق البشر تفرَّ

فهاجت السماء
وتوارى الضياء
فبكى الصباح

ثلج املطر
الريح تعصف

والرعد يقصف 
واألرض تنزف
فتفتت الحجر

الكّل ضاع
ألجل الصراع
وال من داع

معاندة القدر
فكلنا إخوان

بمشيئة الرحمن
خلق اإلنسان

ليّتحد كجذور الشجر
للريادة وجهان
الوحدة العنفوان

ويكون لها العنوان
من صان ناموس البشر

وبرضا الله انتصر
عدّونا زنديق

يفّرق األخ والصديق

ويقطع علينا الطريق
ليسرق مّنا الثمر
للخالص أمران
نّتحد كاإلخوان

ونتراّص كالفرسان
 ناقوس الخطر

ّ
وندق

فعدّونا مارد جبان
سنسحقه بقوة اإليمان

فالنصر واالتحاد صنوان
من برضا الله ظفر
فأعاد وحدة الخليج

ورفع الحصار عن قطر.

��א� א������ *

* شاعر لبناني مقيم في قطر 
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لسُت في هذِه األرض
ُب بالقرِب 

َّ
لكنني أتقل

منها 
ها 

ُ
تحتويني مخاوف

ويحاصرني رجع أحزاِنها 
وأساها.

جسدي ليس في البحر 
لكن يخال له أنه يتحرك 

بالقرب منه 
تداعبُه قطرات الندى

تتناثر من موجٍة
كالسحابة.

ى السماء التي تتبدَّ
ًعلى البعد 

نائية
حني يأتي املساء 

أراها هنا عند نافذتي
ها 

َ
وأحاول أقبض أطراف

بأصابع روحي .
قها 

ّ
الجبال التي كنت أهوى تسل

في الطفولة 

أبحث بني أخاديدها 
عن طباشيَر لي ورفاقي 

تشير إلى الخطوات الصغيرة 
محفورة في ظالل الصخور.

لسُت من هذه األرض
ضاق بنوها بها 
ًوهي ضاقْت بهم 

بعد أن أصبحت غابة
من حديٍد وناٍر

ولم تترك الحرُب فيها 
ا ألرجوحٍة أو سالْم .

ً
مكان

لسُت من بحرها 
ٌهو بحٌر إذا ما تذكرته

ارتعشْت في قراراتِه موجة
واصطفتني 

بما حملت من ندًى ناعٍم
  . 

ْ
وبقايا ظالل

الصديق الذي كان يؤنس
باألحاديـــث  مجلســـنا   

َ
وحشـــة

لشـــعر  وا
ً
غادرنا فجأة

لم يقل: أيها األصدقاء.. وداعا 
بعـــد عـــاٍم مـــن الحزن لم نســـتطع 

أن نقـــول له:
الجميـــل..  الزمـــان  صديـــق  يـــا 

 . وداعـــا 
قيل للضوء صوٌت

وللظل وزٌن 
مـــن  ُيحـــّد  ال  مـــا  وللصمـــت 

وُيحصـــى الكلمـــات 
بيد أن مشاعرنا افتقدْت 

 الحس
َ
لذة

واستسلمت لهدير الضجيْج .
شارُد الروح 

ال يستقر على حالٍة 
يشتكي الحرَب
والحرُب تشكوه

ُه
َ
غِرق آفاق

ُ
ت

! 
ْ
بدٍم طازٍج وكتابة

أدب وفن

* شاعر يمني
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الخيرالدا
أيقونة في عراء إشبيلية

 خالدة
ٌ
نشوة

غريك بالطواف
ُ
ت

مع اليمام

 خالدة
ٌ
نشوة

إذا انسللَت إلى خضرة
سمقْت فيها الخيرالدا

وقرأَت عن ربيٍع
غيِر هذا الربيع

 
 الحنَني

ُ
الخيرالدا توقظ

األحالَم الناعسة
 املطرودة

َ
الذاكرة

 بني الُهنا والهناك
َ
املسافة

  
الخيرا لدا

نصُت بسالم
ُ
ت

عزف بجوارها
ُ
إلى موسيقى ت

ُم عبق أحفادها التائبني تتشمَّ
ها تتزّيا عشقا 

َّ
لكأن

بمنأى عن العالم

هذي الخيرالدا
 ماجدة

ً
تتلو على حواسي لغة

ترحل بي عبر زينتها  
 في زهوها 

ُ
أنا الغريبة

شفتاي
متا عن السؤال املوجع؟

ّ
تكت

ورحت في صمت
أتلو:

أ  ل  خي  را  ل  دا
أ  ل  خي  را  ل  دا.

* شاعرة وكاتبة مغربية
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مـــا أجمـــل ذلـــك الزمـــن الغابـــر، الـــذي ولدنـــا علـــى أنـــواره وترعرعنا فـــي كنفه، 
وكـــم أشـــعر بالفخـــر والســـعادة ألنـــي عشـــت مـــع أبنـــاء جيلـــي أيـــام الكرامـــة 
واإلبـــداع والفـــن الراقـــي، فتعّرفـــت عـــن كثـــب علـــى عمالقـــة ســـّجلوا أســـماءهم 

فـــي دفتـــر الخلود.
فخـــٌر تحـــول إلـــى إحباط، بســـبب مـــا نعاني منه هذه األيام من أســـى وأســـف 
علـــى مـــا آلـــت إليـــه أوضاع العرب، وحـــاالت االنهيار التي طالـــت كل منحى من 

الحياة. مناحي 
الزمـــن  ذلـــك  عـــز وجـــل بنعمـــِة معاصـــرِة  اللـــه  إيـــاه   عظيـــم منحنـــي 

ٌ
شـــرف

الجميـــل الـــذي نتحّســـر عليـــه، وعـــاٌر كبيـــر لحـــق بنا، فنحـــن نصل إلـــى أرذل 
عمـــر العـــرب، ليـــس بســـبب الحـــروب والفرقة والتشـــرذم فحســـب، بل بســـبب 
انحســـار موجـــات التنويـــر وغيـــاب العمالقـــة الذيـــن ضحوا وجاهـــدوا وقّدموا 
الكثيـــر ألمتهـــم، فأغنـــوا حضارتهـــا بروافـــد عصرية وعطاء متجّدد يســـجل 
لهـــم، ويثبـــت أنهـــا يمكـــن أن تضاهـــي أرقـــى األمـــم، عندمـــا تلتفـــت إلـــى العلـــم 
واملعرفـــة واإلبـــداع فـــي أجـــواء الحريـــة والتضحية، ودعم كل مبـــدع في مجاله، 

وتكـــّرم ذكـــراه ليكـــون قـــدوة لألجيال.
والبـــد مـــن التأكيـــد بـــأن مثـــل هـــذه الومضـــات فـــي تاريـــخ العـــرب لـــم تحقـــق 
اإلنجـــازات إال فـــي إطـــار منظومة متكاملـــة وتضحيات هائلـــة وبيئة حاضنة 

وإرادة حاســـمة وتشـــجيع وتقديـــر مـــن القمـــة إلـــى القاعـــدة.
ال أتحـــدث هنـــا عـــن التاريـــخ البعيد جـــًدا، بل عن العقـــود القليلـــة املاضية التي 
عشـــنا فيهـــا نهضـــة شـــاملة فـــي األدب والفن والشـــعر واإلعالم واملوســـيقى 
 تقديـــم صـــورة بانورامية لرمـــوز هذه املرحلة مـــن املبدعني 

ً
والطـــرب، محـــاوال

والتلفزيونـــي  الصحافـــي  عملـــي  خـــالل  لهـــم  معايشـــتي  مـــن  حلقـــات  فـــي 
بســـنواته الخمســـني، ومنهـــم مـــن تحـــّول إلـــى صديق.

Íא��õ� ��Üא��א �ö���א

والقواســـم  واملقومـــات  العوامـــل  بعـــض  أحـــّدد  أن  املناســـب  مـــن  أرى  وإنـــي 
املشـــتركة التـــي جمعـــت بـــني هـــذه الرموز وأســـهمت فـــي انطالقتهـــم ودعمهم 

ونجاحهـــم، وهـــي:
 – توفيـــر البيئـــة الحاضنـــة لإلبداع، أي مّد اليد إلى املبدع ومســـاعدته على 

ً
أوال

شـــق طريقـــه بســـالم، ففـــي البـــدء كان هناك مـــالك حارس يقـــف وراء كل من 
م" الذي يشـــرف على 

ّ
يجـــد فيـــه بـــذور اإلبـــداع والعطـــاء، هو كمـــا نســـميه "املعل

التأهيـــل والتعليـــم وتوجيـــه النصائـــح وتصحيح األخطـــاء وتمهيد درب األمل 
 

ً
لألجيـــال املقبلـــة، وكان مـــن حســـن حظـــي أن وضـــع اللـــه فـــي طريقـــي رجـــال

كريًما وصحافًيا كبيًرا هو األســـتاذ املرحوم  كامل مروة (1915 – 1966)، 
الـــذي اغتيـــل ظلًمـــا وهـــو فـــي عـــّز عطائـــه، لقد أمســـك بيدي وأشـــرف على كل 

شـــاردة وواردة، فـــكان بمثابـــة األب الروحي. 
ـــم كنـــا نجـــده فـــي كل مـــكان ومجـــال: الشـــعر واألدب والطـــرب والفن 

ّ
هـــذا املعل

والصحافـــة، ومهمتـــه تتركـــز علـــى صقـــل املواهـــب وتأمـــني مقومـــات النجاح، 
ـــا له، يقـــوم علـــى معاداة 

ً
وهـــو مـــا نفتقـــده هـــذه األيـــام وصرنـــا نشـــهد نقيض

كل موهـــوب، وزرع األلغـــام والعقبـــات فـــي طريقـــه، وشـــن حمالت تســـعى إلى 
تحطيمـــه وفـــق مبـــدأ معـــروف، يقـــول: نحـــن نحـــارب الناجـــح حتـــى يفشـــل، 
بينما األمم األخرى تســـاعد الفاشـــل حتى ينجح! وقد أشـــرت إلى هذه اآلفة 

الزمن الجميل

כא�£ ����

¶ جمال خاشقجي
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¶ كامل مروة في مكتبه
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عـــدة مـــرات محـــذًرا مـــن جمعيـــة أعـــداء النجـــاح التـــي لها فـــروع فـــي كل أنحاء 
العالـــم العربي.

ثانًيـــا –  توفيـــر متطلبـــات النجـــاح واإلبـــداع، بـــدًءا مـــن حفـــظ القـــرآن الكريـــم، 
وإتقـــان اللغـــة العربية ومخـــارج الحروف، وحفظ عيون الشـــعر، وقراءة مئات 
الكتـــب األدبيـــة والفلســـفية العربية واألجنبية، ما يســـتدعي إتقان لغة أجنبية 

واحدة علـــى األقل.
م فـــي التركيز على املجال الذي  يتفوق 

ّ
وبعـــد مرحلـــة التأهيـــل تبدأ مهمة املعل

ـــم 
ّ
فيـــه املبـــدع، ليكمـــل ثقافتـــه ومعلوماتـــه إضافـــة إلـــى الثقـــة بالنفـــس، وتعل

أصـــول اللباقـــة والبروتوكول واحترام الكبير والصغير، والصدق والشـــفافية 
والحفـــاظ علـــى الكرامـــة، وتجنـــب الســـقطات والصغائـــر والكبائـــر، ألنها البد 

وأن تـــؤدي إلـــى ســـقوط أصحابهـــا حتـــى وإن كانوا قـــد وصلوا إلـــى القمة.

א��Ê	 ��כ	א� א���א���

ـــا – الصبـــر واملثابـــرة والتحّمـــل وتكـــرار املحاولـــة مهمـــا كانـــت الصعـــاب، 
ً
ثالث

ض للفشـــل واإلنـــكار واالنتقـــاد عـــدة مـــرات، ثـــم أثبـــت  فكـــم مـــن مبـــدع تعـــرَّ
ريـــن  وجـــوده ووصـــل إلـــى القمـــة بفضـــل جهـــوده، وكـــم مـــن مبـــدع عانـــى األمَّ
وعـــاش كل آالم وأوقـــات الشـــدة والفقـــر، وبقـــي صامـــًدا مرفـــوع الـــرأس ولـــم 
رس األول الـــذي يتوجب عليه  ييـــأس، فمهمـــا حقـــق املبـــدع مـــن نجاح فـــإن الـــدَّ
ـــص فـــي معادلـــة التواضـــع واالبتعاد عن الغرور والنرجســـية 

ّ
أن يتعلمـــه يتلخ

والتعامـــل بـــكل احترام مع املعجبني والزمـــالء والجمهور، ألن بريق النجومية 
ال يـــدوم إال بتحصينـــه بالســـمعة املشـــرفة والحـــب املتبـــادل، وهـــذا الطريـــق 
وعـــٌر وصعـــٌب يتطلـــب منـــا دائًمـــا أن نتوقـــف عند محطـــات عديدة مـــن بينها 
حفـــظ الســـمعة واللســـان والتمســـك بالقيـــم العائليـــة واالجتماعيـــة والدينيـــة 

واألخالقيـــة وإعطـــاء القـــدوة لآلخريـــن واحتـــرام النفـــس.
رابًعـــا – تجنـــب الدخـــول فـــي مهاتـــرات ومعـــارك وخالفـــات شـــخصية تمـــّس 
بســـمعة اآلخريـــن، وخاصـــة مـــن هـــم فـــي املجـــال نفســـه، وذلـــك حتـــى تكـــون 
املنافســـة شـــريفة، ال خـــروج فيهـــا عـــن األخالقيـــات، وال تجـــاوز للخطـــوط 

الحمـــراء.
خامًســـا – أخـــذ العبـــرة والـــدرس مـــن التجـــارب، وهـــذا مـــا يهمنـــا فـــي مجمـــل 
هـــذا املقـــال، وال أدل علـــى ذلـــك مـــن الجريمة البشـــعة التي وقعـــت مؤخًرا ضد 
صحفـــي أعـــزل إال مـــن قلمـــه، و"وقع الفـــأس في الـــرأس": رأس الزميـــل الكاتب 
جمال خاشـــقجي رحمه الله (1958 – 2018)، ورأس الســـعودية التي ورطت 

بهـــذه املأســـاة املفجعـــة بشـــكل لم نعهـــده منـــذ قيامها حتـــى يومنا هذا. 
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وبغـــض النظـــر عن التفاصيل املعلنـــة واملكتومة لهذه الجريمة، وهول 
الفاجعـــة وانعكاســـاتها الخطيرة، فإن علينا تجـــاوز الجراح والتعمق 
واســـتعراض  الســـنني  لعشـــرات  الـــوراء  إلـــى  والعـــودة  أبعادهـــا  فـــي 
األحـــداث الداميـــة واالغتيـــاالت الوحشـــية التي طالت رجـــال الصحافة 
واإلعـــالم والفكـــر، منـــذ اغتيـــال الشـــهيد كامـــل مـــروة مالـــك صحيفة 
"الحيـــاة"، مـــروًرا بالشـــهداء ســـليم اللـــوزي وجبـــران توينـــي وســـمير 
قصيـــر ونقيـــب الصحافـــة اللبنانية ريـــاض طه ورســـام الكاريكاتير 
الشـــهير ناجـــي العلـــي واإلمـــام موســـى الصـــدر والصحافـــي عبـــاس 
بـــدر الديـــن (اختفـــى مع الصـــدر)، وعشـــرات الصحفيني واملراســـلني 
في الحروب التي وقعت في العراق وســـورية وليبيا واليمن وغيرها.

والســـؤال املطـــروح اليـــوم هـــو: مـــاذا جنـــى مـــن حـــرض وخطـــط ونفذ 
مثـــل هـــذه الجرائـــم؟ وهـــل نجح فـــي كتم األنفـــاس وحقق مـــا يبتغي، 
أم أن الســـحر قد انقلب على الســـاحر؟ فكانت النتيجة الوبال والثمن 

الباهـــظ، بينمـــا تحّول الشـــهداء إلـــى أبطال خلدهـــم التاريخ.
لهـــذا البـــد مـــن إعـــادة النظر فـــي العالـــم العربـــي بالخطاب السياســـي 
واملفهوم الوطني وفي كل السياســـات واملمارســـات املتعلقة بالعالقة 
املضطربـــة بـــني املواطـــن والوطـــن والســـلطة، وتصحيـــح العالقـــة بـــني 
الســـلطة واإلعـــالم، واملـــواالة واملعارضة، بعد العمـــل وفق أبعاد الكلمة 
الســـحرية التي تحل املشـــاكل واألزمات، وتحقق االستقرار والسالم 

الداخلي. 
إنهـــا الحريـــة التـــي علينـــا احترامها، علـــى أن تكون مســـؤولة وهادفة 
ومجـــردة مـــن كل غـــرض هـــدام أو مســـيء للوحـــدة الوطنيـــة، وعندما 
واللـــه  وهـــدوء،  بسالســـة  ويجـــري  الحـــوار  ينجـــح  الحريـــة  تحتـــرم 
عـــز وجـــل وجهنـــا بقولـــه: "ادع إلـــى ســـبيل ربـــك بالحكمـــة واملوعظـــة 

الحســـنة"، و"جادلهـــم بالتـــي هـــي أحســـن".
هـــذه هـــي بعـــض الخطـــوط العامـــة لخارطـــة طريـــق اإلبداع التـــي كانت 
ســـائدة، وينبغـــي التقّيـــد بهـــا، حتى نســـتعيد أمجاد املاضـــي ونعود 
إلـــى عطـــاءات ذلـــك "الزمـــن الجميـــل"، وتخريـــج دفعـــات جديـــدة مـــن 
العمالقـــة الذيـــن تفتخر بهم األمة وتتباهـــى بعطاءاتهم في العالم كله.

* كاتب وإعالمي وعربي
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لتحالـــف  املتحـــدة  األمـــم   ســـامًيا ملنظمـــة 
ً

اختياركـــم ممثـــا تـــم   •
الحضـــارات، التـــي تتخذ من نيويورك مقًرا لها، منذ ســـت ســـنوات، 
مـــا هـــي أبرز النتائـــج التي خرجتم بها، خصوًصـــا وأن هذه املهّمة 

جـــاءت في فتـــرة عامليـــة عصيبة؟
 منظمـــة األمـــم املتحـــدة لتحالـــف الحضـــارات عـــام 

َ
 • عندمـــا اســـتلمُت رئاســـة

2013 كانـــت التحديـــات كبيـــرة، خاصة مع تنامي لغـــة التطرف والكراهية بني 
األديـــان والثقافات، ونشـــوء منظمات إرهابيـــة ذات فكر إيديولوجي منحرف 
اختطفـــت الديـــن اإلســـالمي، وعملـــت على نشـــر ثقافة تكفير اآلخرين باســـم 
مـــن  وغيرهـــا  داعـــش  مثـــل  ملـــآرب خطيـــرة،  الشـــباب  واســـتخدام  اإلســـالم، 
املنظمـــات املتطرفـــة، مـــا أوجـــب علينـــا العمـــل علـــى حمايـــة األجيـــال القادمـــة 
مـــن هـــذا املـــرض الخبيـــث الـــذي ال عالقـــة لـــه بالديـــن، وكمـــا تعلـــم فـــإن منظمة 
"تحالـــف الحضـــارات" ترتكـــز علـــى أربعـــة محـــاور لنشـــر ثقافـــة الســـالم بـــني 
الشـــعوب واملجتمعـــات، هي: التعليم والشـــباب واإلعـــالم والهجرة، وقد اتضح 
 دور رجـــال الديـــن فـــي 

ً
لـــي أننـــا نســـتطيع إضافـــة محـــاور أخـــرى، هـــي: أوال

محاربـــة التطـــرف، وثانًيـــا دور الرياضـــة التـــي تعـــّد قـــوة ناعمـــة لنشـــر ثقافـــة 
ا دور الفن والســـيما املوســـيقى، وقد اســـتطعنا 

ً
الســـالم واحترام اآلخر، وثالث

ا مهّمـــة فـــي هـــذه املحـــاور، ولكـــن بمســـتويات متفاوتة. 
ً
أن نقطـــع أشـــواط
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• منحكم فخامة الرئيس الكازاخســـتاني نور ســـلطان نزارباييف 
وســـام الصداقـــة الرئاســـي من الدرجـــة األولى خالل مشـــاركتكم في 
املؤتمـــر الدولـــي للقـــادة الدينيـــني بأســـتانا مؤخـــًرا، حيـــث دعوتـــم 
فـــي املؤتمـــر إلـــى تصويـــب الخطـــاب الدينـــي، والتوجيـــه بانتهـــاج 
تجـــاوب  وجدتـــم  كيـــف  التطـــرف،  لغـــة  عـــن  واالبتعـــاد  الوســـطية 

املشـــاركني مـــع هـــذه الدعوة؟
رئيـــس  نزارباييـــف  ســـلطان  نـــور  الرئيـــس  فخامـــة  دور  أثّمـــن   

ً
بدايـــة  -

كازاخســـتان وكذلـــك الحكومـــة الكازاخســـتانية لالهتمـــام بدعـــم الحـــوار بـــني 
األديـــان والثقافـــات، كمـــا أشـــكرهم علـــى الوســـام والتكريـــم، والحقيقـــة منـــذ 
العـــام 2003 وكازاخســـتان تعمـــل بجـــد واجتهـــاد علـــى نشـــر ثقافة الســـالم، 
ـــاء فـــي نشـــر وتعزيز ثقافـــة الســـالم، وبناِء 

ّ
مـــن خـــالل دور رجـــال الديـــن البن

جســـورالتفاهم بـــني الثقافـــات، ودعـــم قيـــم التســـامح، وقـــد فوجئـــُت فـــي هـــذا 
املؤتمر باملشـــاركة الكبيرة التي جمعت كافة رجال الدين، ســـواء من األديان 
اإلبراهيميـــة الثالثـــة، أو مـــن ديانـــات أخـــرى، وعلـــى مســـتوى عـــال، هـــذا يعني 
أن هنـــاك تقديـــًرا واحتراًمـــا كبيريـــن للجهـــود التـــي تبذلها كازاخســـتان، وقد 
حرصـــُت علـــى املشـــاركة في حضور القمم التي تدعـــو إليها منذ عام 2013، 

ـــض عنهـــا بيـــان مهـــم يرســـل إلـــى األمـــم املتحدة.
ّ
وفـــي كل قمـــة يتمخ

• هـــل شـــعرتم بـــأن هناك جـــدوى حقيقيـــة من هذه املؤتمـــرات على 
الصعيـــد الواقعي؟

• نعـــم، ألن املشـــاركني اتفقـــوا علـــى أن تقـــوم كازاخســـتان بإنشـــاء مركـــز 
عاملـــي لحـــوار األديـــان، وســـوف يبـــدأ العمـــل قريًبـــا، وهـــذا نتيجـــة املشـــاورات 
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 ¶ النصر يطلق شراكة التطوع الرياضي بحضور أنطونيو غوتيريش وجاويش أوغلو 2018
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الضيف

واملشـــاركات الجـــادة، واملصداقيـــة التـــي يتمتـــع بهـــا الرئيس الكازاخســـتاني.

���� א�¹	� �א�������

• ثمـــة اعتقـــاد خاطئ بات يســـود في الغرب بأن العرب واملســـلمني 
 
ً
وراء ثقافـــة العنـــف، كيـــف يمكـــن تصحيـــح هـــذه الصـــورة، خاصـــة

وأنكـــم مـــن أشـــد املناصرين إلشـــاعة ثقافة الســـالم؟
• هـــذا يأخذنـــا إلـــى بداية تأســـيس منظمة األمم املتحدة لتحالـــف الحضارات، 
خـــوف  هنـــاك  كان   2001 عـــام  نيويـــورك  فـــي  ســـبتمبر   11 أحـــداث  فبعـــد 
كبيـــر مـــن أن تكـــون األحـــداث بدايـــة صـــدام حضاري بـــني العاملني اإلســـالمي 
والغربـــي، وعليـــه جـــاءت فكـــرة إنشـــاء منظمة أممية تمثـــل القـــوة الناعمة ملنع 
هـــذا الصـــدام، ونشـــر ثقافـــة الســـالم، عبـــر الحـــوار ودعـــم الثقافـــات واألديـــان، 
والفكـــرة جـــاءت مـــن قبـــل خوســـيه ماريـــا أثنار رئيـــس وزراء إســـبانيا آنذاك، 
: أرى املســـتقبل قاتًما 

ً
حيـــث جـــاء إلـــى الجمعية العامة في األمم املتحدة، قائال

بغيـــاب العمـــل الدولـــي املوّحـــد، خصوًصا بعد أحداث مدريـــد ولندن التي كان 
ـــا، مقترًحـــا إنشـــاء منظمـــة ذات دور ثقافـــي إنســـاني، 

ً
وراءهـــا التطـــرف أيض

طبًعـــا الجمعيـــة قبلـــت املقتـــرح، وســـلمته للراحـــل كوفـــي عنـــان األمـــني العـــام 
الســـابق لألمـــم املتحـــدة، والـــذي قـــام بالعمل على إنشـــاء املنظمة، فتـــّم اختيار 
عشـــرين شـــخصية دوليـــة مـــن جميـــع القـــارات واألقاليـــم ليكونـــوا أعضـــاًء 
مؤسســـني، ويشـــّرفنا أن ســـمو الشـــيخة مـــوزا بنت ناصر كانـــت ضمن هذا 
ـــض عنها "تحالـــف الحضارات"، 

ّ
الفريـــق، الـــذي عمـــل بجّد لســـنوات عدة، تمخ

علـــى أن يكـــون تركيزهـــا علـــى التواصـــل بـــني العاملـــني اإلســـالمي والغربـــي، 
والتعـــاون مـــع الحكومات ومنظمات املجتمع املدنـــي ووزارات التعليم لتحقيق 
األهـــداف املرجـــوة منهـــا.. أمـــا كيـــف يمكـــن تصحيـــح الصـــورة الخاطئـــة عـــن 
أن  أنـــا أرى  التفصيـــل،  مـــن  العـــرب واملســـلمني؟ فالجـــواب يســـتدعي نوًعـــا 
صـــدام الحضـــارات جـــاء إّمـــا من الدين أو مـــن الثقافة، ولو نظـــرَت إلى التاريخ 
ســـتجد أن دوَري الثقافـــة والديـــن مهمـــالن في تحصني الشـــباب من التطرف 
والوقـــوع فـــي براثـــن اإلرهاب الذي يســـتخدم كل األدوات لتنفيـــذ مآربه، هناك 
، لكنهـــا ال  مســـؤولية كبيـــرة علـــى العـــرب واملســـلمني، دور الحكومـــات مهـــمٌّ
تســـتطيع العمـــل لوحدهـــا، بل يجب العمل من خـــالل املنظمات اإلقليمية، مثل 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي والجامعـــة العربيـــة ومنظمـــة املؤتمـــر اإلســـالمي 
التـــي تـــم إنشـــاؤها ملحاربـــة التطـــرف وإظهار الدين اإلســـالمي علـــى حقيقته 
الوســـطية املعتدلـــة وصورتـــه الحضارية اإلنســـانية، وهناك مســـؤولية كبرى 
تقـــع علـــى رجـــال الديـــن واألكاديميـــني واملثقفـــني ورجـــال األعمـــال، باإلضافة 
إلـــى منظمـــات املجتمـــع املدني، للعمل عبر برامج لنشـــر ثقافة الســـالم وقبول 
اآلخـــر والتعدديـــة، وفـــي مؤتمرنا األول الـــذي دعا إليه رئيس أندونيســـيا عام 

2014 قمـــُت بجهـــود كبيـــرة على هـــذا الصعيد، وأنت تعلم أن أندونيســـيا بلد 
كبيـــر، يتمّيـــز بتعـــدد الثقافـــات واألديـــان، لكـــن الشـــعب األندونيســـي يعيـــش 
بســـالم ومحبـــة واحتـــرام، مـــن خالل أجواء التســـامح وقبول اآلخـــر املختلف، 
والتـــي مكنتهـــم مـــن الحفـــاظ علـــى املكتســـبات التـــي وصلـــوا إليهـــا، فـــأرادوا 
العمـــل الجـــاد مـــع منظمـــة تحالـــف الحضـــارات، وكان عنـــوان املؤتمـــر ُمعّبـــًرا 

"الوحـــدة فـــي التعددية".

• هـــل هنـــاك تنســـيق بـــني منظمـــة تحالـــف الحضـــارات الـــذي تـــم 
إنشـــاؤها عـــام 2005 واملركـــز الدولـــي لحـــوار األديـــان الـــذي أنشـــأته 
مـــن  العديـــد  فـــي  عـــام 2010، خصوًصـــا وأنهمـــا يتقاطعـــان  قطـــر 

األهـــداف؟ 
• الحقيقـــة أن لســـمو األميـــر الوالد الشـــيخ حمد بن خليفـــة آل ثاني حفظه الله 
ورعـــاه إنجـــازات عظيمـــة فـــي كثيـــر من املجاالت، منها إنشـــاء مركـــز الدوحة 
الدولـــي لحـــوار األديـــان، الـــذي جّســـد نظرتـــه الثاقبـــة وحكمته الســـديدة، حيث 
رأى ســـمّوه أن العالـــم يتجـــه إلـــى العنـــف بعـــد أحـــداث نيويـــورك 2001، فوّجه 
بإنشـــاء املركـــز الذي يتمتع اآلن بســـمعة عاملية، ومنظمـــة تحالف الحضارات 

◄ ◄

الكازاخستاني نزارباييف يمنح  الرئيس   ¶ 

وسام الصداقة للنصر في أستانا 2018

 ¶ الرعيل األول من الدبلوماسيين القطريين حمد الكواري وتركي 

السبيعي ومحمد النصف وناصر النصر مطلع السبعينيات
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تثّمـــن ذلـــك لدولـــة قطـــر، وتعمل وتتعاون مـــع املركز، وأنا فخـــور بذلك، فحوار 
األديـــان مهـــّم جـــًدا، وقطـــر ســـعت منـــذ ســـنوات إلـــى مســـاعدة الشـــعوب التي 
ينشـــأ فيما بينها خالف ديني أو سياســـي من خالل الوســـاطة، وهذا يصب 
لصالـــح األمـــن والســـلم الدوليـــني، فالوســـيط ال يســـتطيع أن ينجـــز أي عمـــل 
مهمـــا كان حجمـــه إال إذا كان يتمتـــع باملصداقيـــة واالحتـــرام، وقطـــر تتمتـــع 

بهمـــا والحمد لله.
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• طالبتـــم فـــي بدايـــة ترؤســـكم للجمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة 
بدورتهـــا السادســـة والســـتني إلـــى إصـــالح األمـــم املتحـــدة، كيـــف؟

• هـــذا موضـــوع شـــائك، ألن اإلصـــالح لـــن يتحقق ما لم يكن هنـــاك توافق في 
اآلراء بـــني الـــدول األعضـــاء فـــي األمـــم املتحـــدة، فكمـــا تعلـــم أصبـــح عمـــر هذه 
املنظمـــة أكثـــر مـــن 70 عاًمـــا، وقد تأسســـت فـــي عالم يختلف عـــن العالم الذي 
، فيما اليـــوم هناك 

ً
نعيـــش فيـــه حالًيـــا، حيـــث كان عـــدد الـــدول األعضاء قليـــال

193 دولـــة، وأصبـــح العالـــم قريـــة كونيـــة نتيجـــة تطـــور العلـــوم والتكنولوجيـــا 
واإلعـــالم، وعندمـــا كنت رئيس الجمعية العامة ســـعيت إلى تطوير آلية العمل 
فـــي األمـــم املتحـــدة، حيـــث مازلنـــا نعمـــل بنظـــام امليثـــاق التأسيســـي نفســـه، 
وبعـــض الـــدول تتحكـــم فـــي اآلليـــة، وبعـــض منظماتهـــا أصبحـــت مترهلـــة، لذا 
وجـــدت أنـــه حـــان الوقـــت للتغييـــر واإلصـــالح، بـــدًءا مـــن مجلـــس األمـــن، فهـــو 
املنظمـــة التـــي تعنى باألمن والســـلم الدوليني، ولديهـــا صالحية وقف الحروب 
وفض النزاعات، عبر اســـتخدام اللغة السياســـية أو القوة العســـكرية، لكن هذا 
املجلـــس تتحكـــم فيـــه خمـــس دول، لديهـــا العضويـــة الدائمـــة وحـــق االعتراض 
"الفيتـــو"، واآلن بـــرزت قـــوى جديدة على الســـاحة الدولية، هنـــاك قارات كبرى 
مثـــل إفريقيـــا التـــي تقـــول: ليـــس لدينـــا ممثـــل دائم فـــي مجلس األمن، وآســـيا 
اآلن أكبـــر وأقـــوى، هنـــاك الصني ولكن أين الهند؟ وأيـــن دول أمريكا الالتينية: 
البرازيـــل واألرجنتـــني واملكســـيك، وأيـــن دول املجموعـــة العربيـــة، لـــذا حاولـــت 
بـــكل جهـــد وجـــّد تفعيـــل هـــذا املســـعى، طبًعـــا عندمـــا يكـــون هنـــاك اجتمـــاع 
خـــارج نطـــاق األمـــم املتحـــدة نـــرى أن اللغـــة أصبحـــت إيجابيـــة، ولكـــن عنـــد 
االجتمـــاع الرســـمي يختلـــف األمـــر، هنـــاك منظمـــات نشـــأت عبـــر مجموعـــات 

الـــدول األعضـــاء، فـــي إفريقيـــا وآســـيا وأوروبـــا، وتحديـــًدا إيطاليـــا التـــي لهـــا 
دور كبيـــر فيمـــا يســـمى "االتحـــاد مـــن أجـــل التوافـــق"، وحتـــى الـــدول الخمس 
دائمـــة العضويـــة تقـــول إنهـــا داعمة، إن كان هناك توافق على مســـتوى جميع 
الـــدول، وأقولهـــا بصراحـــة: يجب إعـــادة صياغة ميثاق األمـــم املتحدة، ليواكب 
عاملنـــا الجديـــد امللـــيء بالتحديـــات الخطيـــرة، ولكـــن هنـــاك خـــوف مـــن الـــدول 
الكبـــرى املتحكمـــة بقـــرار األمـــم املتحـــدة، ســـواًء فـــي مجلس األمـــن أو خارجه 
مـــن فتـــح ملـــف امليثـــاق، لصعوبـــة إغالقـــه بعـــد ذلـــك باعتقادهـــا، أنـــا أرى بعد 
تجربتـــي كمنـــدوب دائـــم لدولـــة قطـــر فـــي األمـــم املتحدة لســـنوات، ورئاســـتي 
للجمعيـــة العامـــة، أنـــه مـــن الصعـــب أن نحصـــل علـــى توافـــق 193 دولـــة علـــى 
تصـــور واحـــد، ومجلـــس األمـــن املكـــون من 5+10  يجـــب توســـيعه، و"الفيتو" 
 فـــي األزمـــات، وفـــي 

ً
يجـــب أن ُيلغـــى إذا أردنـــا أن نـــرى مجلـــس أمـــن فاعـــال

التعامـــل مـــع القضايـــا الحساســـة وفّض النزاعات، هذا رأيي الشـــخصي، وقد 
دارت حـــوارات ونقاشـــات ســـاخنة بينـــي وبـــني كثير مـــن ممثلي الـــدول حول 
ضـــرورة اإلصـــالح الشـــامل، ولكننـــي ال أرى ال اآلن وال في املســـتقبل القريب 

أيَّ اتفـــاق لتعديـــل امليثاق.

• يبـــدو أن عـــدم تعديـــل امليثـــاق ال يخـــدم القضيـــة الفلســـطينية، 
ـــا أمـــام تطلعـــات الشـــعب العربـــي 

ً
فكثيـــًرا مـــا يقـــف "الفيتـــو" عائق
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املســـتقلة؟  الحريـــة، وبنـــاء دولتـــه  فـــي  الفلســـطيني 
ـــا مـــن مبادئهـــا العربيـــة 

ً
• لألســـف، ولكـــن مـــن املؤكـــد أن دولـــة قطـــر، وانطالق

عمـــر  مـــن  املاضيـــة  الســـنوات  طـــوال  قامـــت  قـــد  واإلنســـانية،  واإلســـالمية 
فـــي دعـــم دولـــة فلســـطني مـــن أجـــل حصولهـــا علـــى  بـــدور مهـــّم  القضيـــة، 
حقوقهـــا املشـــروعة، ســـواء مـــن خـــالل عضويـــة قطـــر فـــي مجلـــس األمـــن، أو 

العامـــة لألمـــم املتحـــدة. رئاســـتها للجمعيـــة 

א�¸���� א���¸�א�� 2030

• يمـــّر العالـــم منـــذ األزمـــة االقتصاديـــة األولـــى قبـــل عشـــر ســـنوات 
ات ارتداديـــة متتاليـــة، تذّكرنـــا بأزمـــة الكســـاد العاملـــي 

ّ
(2008) بهـــز

الكبيـــر (1929)، كيـــف يمكـــن تجاوزهـــا نحـــو التنميـــة املســـتدامة، 
أحـــد أهـــم األهـــداف املســـتقبلية لألمـــم املتحـــدة 2030؟

• أنـــا لســـت أســـتاذ اقتصـــاد، ولكـــن هنـــاك دول غنيـــة جـــًدا تتحكـــم بمصيـــر 
االقتصاد العاملي، فعند بروز أي خطأ، مثل ســـقوط بعض املؤسســـات املالية 
فـــي الواليـــات املتحـــدة فـــي العامـــني 2007 و2008، فإنـــه يجـــّر خلفـــه انهيـــار 
مؤسســـات ماليـــة فـــي كل أنحـــاء العالـــم، ألن االقتصـــاد مترابـــط، خصوًصـــا 
فـــي ظـــل القريـــة الكونيـــة التي نعيشـــها اآلن، لكن مبـــادرات التنمية املســـتدامة 
ورؤية 2030 ومجموعة 77 والصني، كلها تعمل على بناء مســـتقبل أفضل 
لألجيـــال القادمـــة، مـــن خـــالل تقليـــل نســـبة الفقـــر إلـــى أقصـــى حـــد ممكـــن، 
ونشـــر التعليـــم، ومكافحـــة التغير املناخـــي في العالم، والتنمية املســـتدامة بال 

شـــك تعـــزز حـــوار الحضارات علـــى املـــدى القريب واملـــدى البعيد.

• يعانـــي ســـكان النصـــف الجنوبـــي مـــن الكـــرة األرضيـــة )البلـــدان 
الناميـــة) مـــن مشـــكالت معيشـــية حـــادة بســـبب ظاهـــرة االحتبـــاس 
الحراري، جّراء الســـلوك الجائر لســـكان النصف الشـــمالي (البلدان 
الجنوبـــي  الصنـــدوق  تأســـيس  علـــى  أشـــرفتم  وقـــد  املتقدمـــة)، 
بـــني  التعـــاون  مبـــادرة  وتطويـــر  اإلنســـانية،  والشـــؤون  للتنميـــة 
الجنـــوب والجنـــوب، هـــل بإمـــكان هـــذا الجنـــوب النهـــوض فـــي ظـــل 

هيمنـــة الشـــمال؟
 إلـــى الـــوراء، ففـــي العـــام 2004 ترأســـت قطـــر مجموعـــة 77 

ً
- ســـأعود قليـــال

والصـــني فـــي األمـــم املتحدة، والتي تتكـــون من 132 دولة ذات قـــوة اقتصادية، 
وتعنـــى بتعـــاون جنـــوب – جنـــوب، الـــذي كان الهدف منه الوصـــول إلى توافق 
فـــي اآلراء مـــع الشـــمال، وبنـــاء عالقـــة للعمـــل معهـــا مـــن أجـــل الحصـــول على 
مكتســـبات، حيـــث مشـــاريع القـــارات ال تمـــّرر إال بموافقة هذه الـــدول، خاصة 
حـــني يتعلـــق األمـــر بقضايـــا الجـــوع واملنـــاخ والتنميـــة املســـتدامة، أنا ترأســـت 

تعـــاون جنـــوب – جنـــوب ملدة ســـنة وأربعة أشـــهر، وكان لقطـــر دور كبير في 
القمـــة العامليـــة التـــي انعقـــدت فـــي نيويـــورك عـــام 2005، ملتابعة ما تـــم االتفاق 
عليـــه فـــي القمـــة األولـــى عـــام 2000، ومواصلـــة مـــا تـــم إنجـــازه، فعلى ســـبيل 
ا، لم 

ً
املثـــال االتحـــاد اإلفريقـــي، الـــذي كان ُيســـّمى منظمـــة دول إفريقيا ســـابق

يكن يتمتع بالتنظيم والعمل املشـــترك كما هو الحال اليوم، وبعد ترشـــيحي 
وترؤســـي للجنـــة العليـــا لألمـــم املتحـــدة املنبثقـــة مـــن الجمعية العامـــة لتعاون 
جنوب – جنوب ملدة عامني جاء املؤتمر الوزاري عالي املســـتوى في نيروبي 
عـــام 2009، فعملنـــا على مســـاعدة الدول في مجال األمن والســـلم، وبمبادرة 
منـــي، وأنـــا رئيـــس للجمعيـــة العامة لألمم املتحـــدة، زرُت الصومـــال في وضع 
أمنـــي حـــرج برفقـــة األمـــني العام الســـابق بـــان كي مـــون، كما ذهبنا إلـــى ليبيا 
في ظرف حّســـاس، حيث لم يســـبق لرئيس الجمعية أن زار مناطق ســـاخنة 
وخطيـــرة، وأذكـــر حـــني كنا فـــي طريقنا إلـــى العاصمة الصوماليـــة طلبْت منا 
القـــوات األمميـــة تأجيـــل الرحلـــة، بنـــاء علـــى معلومـــات تشـــير إلى اســـتهدافنا 
عنـــد الوصـــول، لكنني أصررُت على الذهاب رغـــم املخاطر، فقد كنا على بعد 
ســـاعتني مـــن مقديشـــو، والجميـــع كان قد َعِلـــم بهذه املهّمة، ولـــو أننا أّجلناها 
ألعطينـــا انطباًعـــا بأننـــا غيـــر جاديـــن، وبالتالـــي إلغـــاء كل مـــا تـــم إنجـــازه، 
وقلُت يومها لألمني العام: إن هذا الشـــعب يســـتحق أن نســـاعده، فالصومال 
يمـــّر بمحنـــة سياســـية واقتصاديـــة جعلتـــه فريســـة للتطرف، وأشـــياء أخرى 
ف 

ّ
أســـاءت إلـــى ســـمعة هـــذا البلد، حيـــث مكافحـــة قراصنة البحـــر األحمر تكل

املجتمـــع الدولـــي أكثـــر من ملياري دوالر، وإننا لـــو صرفنا نصف مليار على 
الصومـــال ســـنوًيا ألصبحـــت دولـــة منتجـــة تعيـــش فـــي أمـــن وأمـــان، فكانـــت 
ـــا لحـــل املشـــكلة الصوماليـــة، وبعدهـــا فتحـــت كثيـــر مـــن 

ً
هـــذه الزيـــارة منعطف

جريـــت انتخابـــات حـــّرة، وعـــادت 
ُ
الـــدول ســـفاراتها هنـــاك، واســـتتب األمـــن وأ

الصومـــال كمـــا نراهـــا اليـــوم، وباختصـــار قطـــر لهـــا دور كبيـــر فـــي تعـــاون 
 ترأســـنا منظمـــة 77 والصـــني، ثانًيـــا اســـتضفنا قمـــة 

ً
جنـــوب – جنـــوب، أوال

دول الجنـــوب فـــي الدوحـــة عام 2004، حيث حضر أكثـــر من 85 رئيس دولة، 
وكان هـــذا إنجـــاًزا كبيـــًرا بحـــد ذاتـــه، بعدهـــا دخلنـــا عضويـــة مجلـــس األمـــن 
الدولـــي خـــالل العامـــني 2006 و2007، فكانـــت قطـــر تلعـــب دوًرا كبيـــًرا فـــي 
التعامـــل مـــع قضايـــا مهّمـــة وحّساســـة، وقد شـــهدت لها بذلك كل الـــدول، بما 

فيها الـــدول الخمـــس الكبرى. 

ـــى من حاصرها، 
ّ
• ُمنـــي حصار قطر بالفشـــل الذريع، بشـــهادة حت

ما الســـبب برأيك؟
 ومواطن 

ً
• ألن هـــذا الحصـــار قـــام على أقاويـــل زائفة، أنا كمواطن قطـــري أوال

خليجـــي ثانًيـــا أصبـــت بصدمـــة، فهـــذه املنظومـــة الخليجيـــة قامـــت مـــن أجـــل 
الحفـــاظ علـــى األمـــن والســـلم اإلقليمَيـــني، ونحـــن نعيش في منطقة حّساســـة 

الضيف

◄ ◄
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مليئـــة باملشـــاكل منـــذ فتـــرة طويلـــة، فجـــاء مجلـــس التعـــاون للحفـــاظ علـــى 
مكتســـبات الـــدول املكونـــة لـــه والتنســـيق فيما بينهـــا والتعاضد فـــي مواجهة 
التحديـــات الكبيـــرة، فكيـــف نـــرى هـــذه الـــدول ذاتهـــا تقـــوم بفـــرض حصـــار 
علـــى دولـــة عضو وشـــقيقة لهم، واإلســـاءة إلـــى العالقات األخوية واإلنســـانية 
هـــذه  علـــى  والقضـــاء  بـــل  املشـــتركة،  الخليجيـــة  والعوائـــل  األســـر  وتفريـــق 
املنظومـــة التـــي تـــم العمـــل عليهـــا أكثـــر من ثالثـــني عاًما؟! ومن ثـــم أصبح من 
الصعـــب اآلن إصـــالح هذه املنظومة، وبرأيـــي إذا أرادوا إحياءها فعليهم البدء 
مـــن جديـــد، ألن تأسيســـها انطـــوى علـــى خلـــل كبيـــر، وقـــد رأينـــاه.. صحيـــح 
أن قطـــر تضـــّررت، لكـــن الضـــرر األكبـــر وقـــع علـــى دول الحصار، وقـــد أدارت 
قطـــر هـــذه األزمـــة بحكمـــة، من خالل ســـمعتها الدوليـــة، وتواصلهـــا مع الدول 
األعضـــاء املؤثـــرة فـــي العالـــم لشـــرح وجهـــة نظرهـــا، حيـــث ألصقوا بنـــا تهمة 
ليســـت صحيحـــة.. إن قطـــر تســـهم فـــي الوســـاطة الدوليـــة، وتدعـــم التنميـــة 
فـــي الـــدول الفقيـــرة، ولهـــا دور إيجابـــي علـــى جميـــع املســـتويات، مـــن خـــالل 
عضويتهـــا فـــي منظمـــات عامليـــة ولجـــان قانونيـــة دوليـــة وغيرهـــا، ولألســـف 
الشـــديد هـــذا الحصـــار الجائـــر أســـاء إلـــى منطقـــة الخليـــج، وأعطـــى اآلخريـــن 
فرصـــة اســـتغاللنا مـــن جميـــع النواحـــي، وهنـــا أتســـاءل: ملـــاذا منظومـــة دول 
مجلـــس التعـــاون فشـــلت؟ ألنهـــا لـــم تكـــن مهيـــأة إلدارة أزمة كبيـــرة مثل هذه 
األزمـــة، أنـــا أقـــول دائًمـــا إن األزمة الصغيرة تخيفني أكثر مـــن األزمة الكبيرة، 
ولـــو نظرنـــا إلـــى التاريـــخ فإننـــا ســـنجد أن كل الحـــروب الكبيـــرة بـــدأت بأزمـــة 
صغيـــرة لـــم يتـــم التعامل معهـــا بجدية فكبرت، أنا أفتخـــر بأني قطري وأعتز 
بالقيـــادة والحكومـــة والشـــعب القطـــري الـــذي ظهـــر معدنـــه األصيـــل فـــي هذه 
األزمـــة، وســـعى إلـــى إبـــراز اســـم دولـــة قطـــر في جميـــع املحافـــل، فهنـــاك دول 
كبيـــرة ودورهـــا فـــي معالجـــة القضايـــا الدولية صغيـــر، وهنـــاك دول صغيرة 
ودورهـــا علـــى الصعيـــد الدولـــي كبيـــر ومؤثـــر، أنـــا متواجـــد في منظمـــة األمم 
املتحـــدة، وأقـــوم بزيارات رســـمية حول العالم، ودائًما أســـمع عبارات االحترام 
والتقديـــر، اآلخـــرون خســـروا ونحـــن ربحنـــا، وللعلـــم لـــم نكـــن نتمنـــى حدوث 
هـــذا، وال تعـــّرض منطقـــة الخليـــج لهـــذه الســـمعة الســـيئة التـــي جنوهـــا بهـــذا 
الحصـــار الجائـــر، واملهـــم اآلن أن قطـــر تســـير علـــى الطريق الصحيـــح بقيادة 
حضـــرة صاحـــب الســـمو الشـــيخ تميـــم بن حمـــد آل ثاني أمير البـــالد املفدى، 
وبتالحـــم وتكاتـــف القيـــادة والشـــعب، والقطريـــني واملقيمـــني كافـــة، فـــي هـــذه 

الظـــروف الصعبـــة، والتـــي تجاوزناهـــا والحمـــد لله.

�Üא�	א� Î����

مـــت اللجنـــة العليـــا للمشـــاريع واإلرث، الجهـــة املســـؤولة عـــن 
ّ
• نظ

 ،2022 قطـــر  ملونديـــال  الالزمـــة  التحتيـــة  البنيـــة  مشـــاريع  تنفيـــذ 

ـــا فـــي نيويورك بعنـــوان "تطويع الرياضـــة لتحقيق التنمية 
ً

معرض
مـــا ال  تفعـــل  أن  للرياضـــة  أي حـــد يمكـــن  إلـــى  برأيـــك  املســـتدامة"، 

تســـتطيع السياســـة فعلـــه؟
• يمكن للرياضة أن تســـهم بشـــكل كبير جًدا في نشـــر ثقافة الســـالم، فهي 
ا، حيث يشـــتركون في قيم اإلعجاب وقبول 

ً
تقـــّرب النـــاس إلى بعضهم بعض

اآلخـــر، بغـــض النظـــر عـــن الخلفيـــات الثقافيـــة والدينيـــة املختلفـــة، والرياضـــة 
مثـــل املوســـيقى، نســـمعها ونســـتمتع بها، حتـــى وإن لم نفهـــم معناها، والبد 
مـــن تضافـــر جهـــود الجميـــع فـــي كل املجـــاالت، وخصوًصـــا رجـــال األعمال، 
علـــى ســـبيل املثـــال لدينا فـــي تحالف الحضـــارات الكثير من البرامـــج، ولكننا 
ال نملـــك التمويـــل الكافـــي لهـــا، ولـــو نظرنـــا من زاويـــة أخرى ســـنرى أن رجال 
األعمـــال يســـتفيدون مـــن األمـــن والســـلم الدوليني، لذلـــك نقول لهـــم: إن عليكم 
مســـؤولية دعـــم مـــا نقـــوم بـــه، واآلن لدينا دعم من شـــركة BMW منذ خمس 
ســـنوات، وهي تدعم برنامج الثقافة املشـــتركة للشـــباب على مســـتوى العالم، 
وعلـــى الشـــركات األخـــرى أن تحـــذو حذوهـــا، ألن ذلـــك ســـيعود بالنفـــع علـــى 

الجميع.

ـــا مـــن تفاصيـــل الحـــرب 
ً

• عايشـــت أيـــام الدراســـة  فـــي لبنـــان بعض
األهليـــة خـــالل ســـبعينيات القـــرن العشـــرين، مـــا األثـــر الـــذي تركتـــه 

تلـــك التجربـــة املبكـــرة فـــي رؤيتـــك للســـالم الدولـــي؟
• لبنـــان كان يعيـــش فـــي أمـــن وســـالم، ونهضـــة ورقـــّي فـــي العلـــم والثقافـــة، 
اعتدنـــا أن نقضـــي فيـــه إجـــازة الصيـــف مـــع العائلـــة، لكـــن ذلـــك البلـــد الجميـــل 
انقلـــب فجـــأة إلـــى بلـــد مضطـــرب تشـــوبه النزاعـــات، إلـــى درجة قتل اإلنســـان 
ـــر ذلك فيَّ كثيًرا ولفترة طويلة، ألننا فقدنا مركَز إشـــعاٍع 

ّ
◄ ◄علـــى الهويـــة، لقد أث
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 عاًما بدبي
ً

 ¶ النصر يتحدث عن لوحة بورتريه له تعود إلى فترة عمله قنصال
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حضـــارّي عربـــّي كنـــا بحاجـــة إليه، بل كنـــا بحاجة إلى مراكـــز عديدة للثقافة 
العربيـــة، واملهـــم اآلن أن لبنـــان أفضل، ونتمنى له أن يعيش في أمن واطمئنان، 

مـــع محيطـــه مـــن البلـــدان العربيـــة التي تعانـــي من اضطرابات سياســـية.

��¸� א���	 א��א��

• تقيـــم فـــي أمريـــكا منـــذ عشـــرين عاًما، وشـــهدَت أحـــداث 11 
ســـبتمبر 2001، هـــل كنـــت تتوقع كل هـــذه التداعيات بعدها؟
• ال، لـــم أتوقـــع، فجـــأة حدث مـــا حدث، وانتابني الذعـــر ألن الذين قاموا 
بمثـــل هذا العمل الشـــنيع عرٌب ومســـلمون، ومـــن الطبيعي أن ينتفض 
املجتمـــع األمريكـــي وينظـــر إلينـــا علـــى أننـــا غـــزاة همجيـــون، وأننا فئة 
مجرمـــة لديهـــا كراهيـــة ضد الشـــعوب واألديان األخـــرى.. فعندما كنا 
 ونســـأل من أين أنتم؟ كنا نتحفظ بداية فربما 

ً
ندخل إلى مطعم مثال

تـــؤدي ردة الفعـــل املتوقعـــة إلـــى مشـــكلة، وقـــد كان اإلعـــالم قاســـًيا، 
فلألســـف الشـــّر يعّم والخير يخّص كما ُيقال، وهنا أود أن أقول كلمة 
حـــول املبـــادرة الرائعـــة التـــي قـــام بهـــا حضرة صاحـــب الســـمو األمير 
الوالـــد الشـــيخ حمد بـــن خليفة آل ثاني، وكان أميـــًرا لقطر آنذاك، فجاء 
إلى نيويورك وقام بزيارة لم يقم بها أي زعيم عربي أو إســـالمي في 
ظـــل تلـــك الكراهيـــة التـــي ســـادت ضد العرب واملســـلمني حينهـــا، وكان 
، حيـــث أصـــّرت الواليات 

ً
مـــن املفتـــرض أن يقـــوم بزيـــارة واشـــنطن أوال

املتحـــدة علـــى هـــذه الزيـــارة رغـــم الظـــروف الســـائدة أواخـــر ســـبتمبر 
خبـــرُت أن صاحـــب الســـمو ســـيصل نيويـــورك، ويـــوّد أن 

ُ
2001، ثـــم أ

يقـــوم بزيـــارة مركـــز التجارة العاملي، لتقديم العزاء للشـــعب األمريكي، 
ومقابلـــة عمـــدة مدينـــة نيويورك الســـيد جوليان، وكذلك زيـــارة قائدي 
الشـــرطة واإلطفـــاء، ومـــن ثم لقـــاء األمني العام لألمم املتحـــدة.. وبعد أن 
اســـتقبلت ســـمّوه ذهبنا مباشـــرة من الطائرة إلى مستشفى كورنيل 
وتحديًدا قســـم الحريق، إذ كان هناك أكثر من 100 شـــخص أصيبوا 
بحـــروق بالغـــة بعـــد الهجـــوم، فقـــدم ســـمّوه دعًما لقســـم الحريـــق ليتم 
فكانـــت  العاملـــي،  التجـــارة  زرنـــا مركـــز  التالـــي  اليـــوم  وفـــي  تطويـــره، 
زيـــارة مؤثـــرة، حتـــى أننـــا لـــم نتمكـــن مـــن الذهـــاب بالســـيارة بـــل عبـــر 
الـــزوارق، وكانـــت أعمـــدة الدخان مازالت تتصاعـــد، والجيش األمريكي 
فـــي املـــكان، كان الوضـــع مأســـاوًيا كئيًبـــا، والجميـــع فـــي حالة غضب، 
دخلنـــا املـــكان وتحدث ســـمو األمير إليهم مقدًما التعازي باســـم دولة 
قطـــر، وذكـــر لهـــم إن هـــذا عمـــل مشـــني، قامـــت به فئـــة ضالـــة ال تنتمي 
إلـــى الديـــن اإلســـالمي، ولهـــا مخططـــات إرهابيـــة اســـتغلت اســـم الدين 
لتدميـــر الحضـــارة، وأخبرهـــم بأنـــه جـــاء إلـــى نيويورك قبل واشـــنطن 

لتقديـــم العـــزاء، وفـــي اليـــوم التالـــي نشـــرت نيويـــورك بوســـت مقالـــة 
كبيـــرة مـــع خريطـــة قطـــر وصـــورة ســـمو األميـــر الوالـــد تحـــت عنـــوان 
"بلـــد صغيـــر بقلـــب كبيـــر"، فكانـــت هـــذه لفتة كبيـــرة من ســـمو األمير 

رغـــم صعوبتهـــا، وهـــذا هـــو دور قطر اإليجابـــي دائًما.  

��א� אîæ¸	א�

• تعيـــش أســـرة الدبلوماســـي حياة االغتراب عـــادة، ما الذي 
تفعلـــه لتعويـــض غياب األســـرة عن الوطن؟

علـــى  امللقـــاة  املســـؤولية  تتفّهـــم  عائلـــة صغيـــرة  لـــدي  للـــه  الحمـــد   •
عاتقـــي، ولكـــن فـــي الفتـــرة األخيـــرة اضطـــررُت للســـفر كثيـــًرا، طبًعـــا 
ـــى الدعم 

ّ
ـــى اللـــوم علـــى التقصيـــر واإلهمـــال، ومـــع ذلك أتلق

ّ
ـــا أتلق

ً
أحيان

مـــن  أتمكـــن  حتـــى  الوقـــت  لـــي  يتـــاح  أن  وأتمنـــى  ـــا، 
ً

أيض واملســـاندة 
تعويضهـــم، خصوًصـــا بعـــد أن أنجـــزت مهمتـــي بعد ســـتة أعـــوام من 
العمـــل فـــي منظمـــة تحالـــف الحضـــارات، وكان آخـــر أعمالهـــا املنتـــدى 
الدولـــي لتحالـــف الحضـــارات الذي عقد وألول مـــرة بمقر األمم املتحدة 
فـــي نيويـــورك نوفمبر املاضي، بحضور عدد كبير من الشـــخصيات 

السياســـية واالقتصاديـــة والثقافيـــة والدينيـــة.

 عـــن كونهـــا العاصمـــة السياســـية للعالـــم، توصـــف 
ً

• فضـــا
كتـــب  وقـــد  واالقتصاديـــة،  الثقافيـــة  بالعاصمـــة  نيويـــورك 
العديـــد مـــن الشـــعراء العـــرب واألجانب قصائد معّبـــرة فيها، 

كيـــف تصـــف عالقتـــك بمدينـــة نيويـــورك؟
فتجـــد جميـــع  شـــوارعها  فـــي  تمشـــي  العالـــم،  نيويـــورك عاصمـــة   •
وكلهـــم  واللغـــات،  واألديـــان  الثقافـــات  مختلـــف  مـــن  البشـــر  أجنـــاس 
يعيشـــون فـــي أمـــن ووئـــام، أمضيـــُت فيها ســـنوات طويلة مـــن عمري، 
عندمـــا كنـــت نائـــب منـــدوب قطر لدى األمـــم املتحدة مـــن 1986 وحتى 
1992، ثـــم مندوًبـــا دائًما ملدة 13عاًما، منها 6 ســـنوات رئيًســـا ملنظمة 
الحضـــارات، حـــني كانـــت األوضـــاع األمنيـــة  املتحـــدة لتحالـــف  األمـــم 
فيهـــا صعبـــة، خاصـــة بعـــد أحـــداث 11 ســـبتمبر، إلى أن تغّيـــر الوضع 
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 ¶ ناصر النصر مع ابنه عبد العزيز

الضيف
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وأصبحـــت اآلن أأمـــن مدينـــة في الواليـــات املتحدة، الحقيقـــة هي مدينة 
تتمتـــع بأشـــياء ال توجـــد فـــي أي مدينـــة أو عاصمـــة أخـــرى، سياســـًيا 
الغذائيـــة فيهـــا مميـــزة، فهنـــاك  الثقافـــة  واقتصادًيـــا وثقافًيـــا، حتـــى 
أكثـــر مـــن 26 ألـــف مطعـــم فـــي هـــذه الجزيرة الصغيـــرة التـــي يبلغ عدد 
 أو نهـــاًرا، بل يقظـــة على مدار 

ً
ســـكانها 8 مليـــون نســـمة، ال تهـــدأ ليـــال

24 ســـاعة، التواجـــد العربـــي فيهـــا قليـــل، لكـــن املدينـــة جميلـــة والحياة 
فيهـــا ســـريعة، إلـــى درجـــة أنـــك تشـــعر أن النـــاس تجـــري كمـــا لـــو أن 
ـــا مـــا قـــد وقـــع، وأنـــك متأخـــر دائًما، أنا شـــخصًيا أحب أن أمشـــي 

ً
حدث

فيهـــا، وأشـــعر كمـــا لـــو أنني فـــي فيلم ســـينمائي، فيها طاقـــة وحيوية 
ال توجـــد فـــي أي مـــكان، وعندمـــا أعـــود إلـــى قطـــر بعـــد انتهـــاء مهمتي 
ســـأظل أحمـــل ذكريـــات جميلـــة عنها، وقد اســـتفدت كثيـــًرا من عملي 
وإقامتـــي فـــي هـــذه املدينـــة، فكانـــت بمثابة املدرســـة التـــي تعلمت منها 

لكثير.  ا

• أصـــدرت مـــن قبـــل كتاًبا حمل عنوان "ســـنة على رأس األمم 

املتحـــدة"، هل في جعبتك مشـــاريع جديـــدة تتناول تجربتك؟
• لـــدي كتـــاب جديـــد عـــن "تحالـــف الحضـــارات"، ســـيصدر باللغتـــني 
العربيـــة واإلنكليزيـــة، أمـــا كتابـــي الـــذي أشـــرت إليـــه "ســـنة علـــى رأس 
األمـــم املتحـــدة" فهـــو خالصـــة لرئاســـتي للمنظمـــة األمميـــة، ورؤيتـــي 
لتطويرهـــا، ألن التحديـــات كبيـــرة أمـــام هـــذه املنظمـــة التـــي تأسســـت 
ملعالجـــة املشـــاكل العامليـــة، وتجنب الوقوع في حـــروب كونية قد تؤدي 
إلـــى تدميـــر العالـــم وكل إنجازات اإلنســـان، وقد تم إصـــدار الكتاب في 
واحـــدة مـــن أعرق وأهـــم الجامعـــات األمريكية، وهي جامعـــة نيويورك، 
مـــون،  كـــي  بـــان  الســـيد  املتحـــدة  العـــام لألمـــم  األمـــني  بقلـــم  مقدمتـــه 
والتقديم للدكتور فرحان نظامي مدير مركز أوكســـفورد للدراســـات 
اإلســـالمية، وعلـــى الغـــالف الخلفـــي كتـــب عنـــه شـــخصيتان بارزتـــان 
همـــا جيمـــس هـــوك الكاتـــب فـــي نيويـــورك تايمـــز، وفيتالـــي نمبكـــن 
املســـتعرب الروســـي ورئيـــس مركـــز الشـــرق للدراســـات في موســـكو.

• ختاًما ماذا تقول لقّراء "فنار"؟
• أود أن أشـــكر مجلة "فنار" على إتاحة هذه الفرصة، نقدر نشـــاطكم 
ونتمنـــى لكـــم التوفيـــق والنجاح، خاصة وأنكم تبـــرزون دور قطر عبر 

هـــذه اللقاءات، وأنا مســـرور بأن يكـــون لي منها نصيب.  
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 كتابه سنة على رأس األمم المتحدة
ً

 ¶ النصر حامال

 ¶ النصر أثناء االحتفال بالرئاسة 66 للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك 2012
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 فنــي، تحــت رعايــة متاحــف 
ٌ

 الفنيــة فــي مدينــة الدوحــة محتــرف
ُ
ظاهرةاإلقامــة

قطريــني  ــا، 
ً
فنان عشــر  ثمانيــة  اختيــار  يتــم  مطافــئ)،  الفنانــني:  (مقــر  قطــر 

واإلدراكيــة  الفنيــة  معارفهــم  حــدود  لتنظيــم  أشــهر  تســعة  ملــدة  ومقيمــني، 
واملعرفيــة فــي أمكنــة مســتقلة، حيــث يصــل الفنــان الليــل بالنهــار فــي منــاخ 

عــام إلنهــاء مشــروعه.  
تعــرض النتائــج فــي نهايــة املــدة املحــددة  فــي جاليــري مطافــئ (كــراج)، واختيار 

مــا يمثلهــا للعــرض خــارج قطــر فــي املحافــل الدولية.
ويأتي عنوان املعرض بنسخته  الثالثة  2018 "ازدواجية  االستلهام" ملناقشة 
 (awareness) رؤى املعنــى املــزدوج فــي حــدود التأويــل لتمكــني كلمــة الوعــي
كمســألة فنيــة فــي زمــن  التحــوالت واالتجاهــات اآلنيــة فــي فنــون العالــم، وثانًيــا 
ملعرفــة طبيعــة التحــوالت الفنيــة التــي نشــهدها، وليــس مــن مــن مجــال أن نقــف 

عنــد كل فنــان علــى حــدة لتمكــني حضورهــم الكلــي فــي هــذه املســاحة.  
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باإلشــارة إلــى اشــتقاق معنــى االســتلهام: مــن الفعــل لَهــَم واملصــدر اإللهــام 
(Inspiration)، فإن الحد املوجب أن نرى تهافت الفنانني على مسألة البحث، 
بمــا يتناســب مــع مــدة اإلقامــة الفنيــة، واملحاولــة الجــادة املبذولــة للخــروج مــن 

ثمانينيــات القــرن العشــرين بتقديــر حداثــي. 
ا جديــًدا خالًصــا فــوق العــادة 

ً
قــد يكــون مــن املبالــغ فيــه االّدعــاء أن ثمــة شــيئ

وغيــر مســبوق، ولكــن باملقابــل فإننــا نجــد الحــد املوجــب فــي التهافــت علــى 
مســألة البحــث الفنــي مــن قبــل الفنانــني الذيــن أنهــوا مــدة إقامتهــم للخــروج مــن 

بقايــا أثــر ثمانينيــات القــرن العشــرين بتقديــر مــا بعــد الحداثــة.
للمعــرض  العــام  اإلطــار  داخــل  موقًعــا  يتخــذ  التقديــر  جــاز  إذ  فالتجديــد 
واالنطــالق بأفــكار قائمــة وأخــرى عائمــة فــي جوانــب العــرض، ال يســُع املجــال 

جوانبهــا.  لتفصيــل 
نــي علــى 

ّ
الالفــت للنظــر عنــوان العــرض (ازدواجيــة  االســتلهام)، الــذي حض

تقديــم بعــض أعمــال جيــل الــرواد العــرب مــن مقتنيــات متحــف الفــن العربــي 
الحديــث، باختيــار أعمــال فنيــة لهــم يتــم بموجبهــا إعــادة اســتلهام وتوليــف 

املحتــوى، بأســلوب آخــر. 
املثيــر للمراجعــة أن الــرواد العــرب أجابــوا عــن هــذه املســألة فــي النــدوة التــي 
فــي  العــرب  للفنانــني  العــام  االتحــاد  مــه 

ّ
نظ الــذي  األول  املعــرض  فــي  عقــدت 

مدينــة الحمامــات التونســية عــام 1972، حيــث ورد فــي النــص أن (االســتعانة 

 المــرئــي
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◄ ◄

بمعنــى  الهويــة)،  تحكمهــا  ألســباب  ضروريــة  ليســت  الســابقة  بالتجــارب 
االرتــداد إلــى املاضــي فــي ســياق عصــري، وكان هــذا مثــار جــدل ووجهــات 

نظــر متباينــة طواهــا الزمــن علــى لســان الجيــل  الــرواد. 

Óכ�¶ א�¸ Ë���

فــي فتــرة الثمانينيــات أصبــح املجــال الشــكلي تحــت مســمى "التشــكيل" مــن 
 (postmodern) منظــور عربــي يبحــث عــن حداثــة عربيــة، إذ قيســت بالحداثــة
التــي تقــوم علــى تالئــم الحقيقــة مــع الواقــع، ومــن ثــم جــاءت مــا بعــد الحداثــة 
الفنيــة  األســاليب  بــني  الســلمي  التعايــش  مرحلــة  أي   (postmodernism)
جميعهــا، فــي وقــت كانــت اللوحــة العربيــة مندفعــة نحــو مفهــوم التأكيــد علــى 
ســمة  األصالــة واملعاصــرة، بمعنــى االســتلهام املــزدوج لنمطيــة ثقافيــة فــي 

اســتعادة  املاضــي. 
إن محاولــة خلــط املســارات بازدواجيــة املعنــى، عبــر إدراجهــا ضمن املوجهات، 
غايتهــا بلــورة األزمنــة، والتوافــق مــع املقاصــد، والوصايــة والتبعيــة والتوجيــه 

العام. 
أرى أن األحــرى بالفنــان أن ينــأى عــن غوايــة استنســاخ األزمنــة، بإعــادة تقديــم 
النمــاذج والتجــارب الســابقة، إذا أردنــا اســتلهام املاضــي محــل الوعــي، وهــي 
 لهــا يماشــي التحــوالت 

ّ
النقطــة الفاصلــة شــديدة الحساســية فــي إيجــاد حــل

اآلنيــة.
العالــم  لفهــم تتشــكل بداخلــه ثقافــة  فنــي اجتماعــي  الفنيــة منظــور  اإلقامــة 
مــن الجنســيات املختلفــة، الستنســاخ  تجــارب ومســارات رؤيويــة شــاملة، 
تقّربنــا وال تفرقنــا، بمعنــى املقاربــة بــني الخصوصيــة والكونيــة، لتصبــح محــل 

االكتشــاف الداخلــي لــدى الفنــان. 

Ô���א�� א�î

ولتوضيــح وجهــة النظــر فــي عنــوان املعــرض (ازدواجيــة االســتلهام)، يفتــح 
البــاب للنقــاش لتبنــي دراســة العالقــة بــني املــدرك والحســي واملفهــوم بإيجــاد 
املنقولــة  للصــورة  مزدوجــة،  غيــر  عالقــة صدقيــة  لبنــاء  املناســب  التعريــف 
بأســلوب آخــر، قــد تقلــل مــن حالــة التباعــد واالنقســام الجزئــي، بمعنــى أن 

القيمــة الوظيفيــة ليســت ثابتــة بتغيــر مقامهــا. 
علــى الفنــان أن يكتشــف بــاإلدراك الذاتــي غوايــة البحــث عــن صــورة منفصلــة، 

ال متصلــة بســياق املاضــي تزيــد مــن حالــة الرتابــة.
الشــعور  بــني  التمييــز  املاضــي تســتوجب  فــي  التأمــل  الخالصــة إن تجربــة 

للحاضــر. االنصيــاع  بحجــة  املاضــي  متاهــة  وراء  االنقيــاد  أو  باملســتقل 

* فنان وناقد تشكيلي قطري
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 بالذكــرى الســنوية العاشــرة علــى تأسيســه اختــاَر متحــف الفــن اإلســالمي 
ً

احتفــاال
ــة، التزاًمــا منــه بالحفــاظ علــى  فــي قطــر معــرض "ســوريا ســالًما" لهــذه املناســبة املهمَّ
التــراث الســورّي الغنــّي، والــذي طالتــه يــد التدميــر منــذ ثمانــي ســنوات بســبب الحــرب، 
ــًرا النــاس: ملــاذا يجــب أن يحتــل الحفــاظ علــى إرث ســورية بلــد الحضــارات أهميــة 

َّ
مذك

قصوى؟
ــن املعــرض ســعادة الدكتــور خالــد بــن محمــد العطيــة نائــب رئيــس مجلس الوزراء 

ّ
دش

مهــم الســيد  وزيــر الدولــة لشــؤون الدفــاع، بحضــور لفيــف مــن كبــار الشــخصيات، تقدَّ
منصــور بــن إبراهيــم آل محمــود املستشــار الخــاص لســعادة الشــيخة املياســة بنــت 
حمــد آل ثانــي رئيــس مجلــس إدارة متاحــف قطــر، وســعادة الســيد نــزار الحراكــي 
لــوا فــي أرجــاء املعــرض املدهــش، والــذي تعــود  الســفير الســوري بالدوحــة، حيــث تجوَّ
محتوياتــه إلــى حقــب زمنيــة مختلفــة فــي التاريــخ الســوري، بدايــة مــن القــرن التاســع 

 إلــى الحقبــة املعاصــرة.
ً

قبــل امليــالد، وصــوال
وضــم املعــرض أكثــر مــن 100 قطعــة فنيــة مأخــوذة مــن مجموعــات متحــف الفــن 
املستشــرقني،  ملتاحــف قطــر، الســيما مجموعــة  التابعــة  اإلســالمي، واملجموعــات 
ومــن مكتبــة قطــر الوطنيــة، ومتحــف الشــيخ فيصــل بــن قاســم آل ثانــي، إلــى جانــب 
القطــع التــي ُجلبــت مــن جهــات دوليــة مختلفــة، مثــل متحــف األرميتــاج فــي ســانت 
بطرســبرج، واللوفــر فــي باريــس، ومتحــف فنــون الشــرق األدنــى القديــم فــي برلــني، 
ومكتبــة برلــني الوطنيــة، واملكتبــة البريطانيــة، ومتحــف اآلثــار التركيــة فــي إســطنبول.

الفــن اإلســالمي، واملشــرفة علــى  الدكتــورة جوليــا غونيــال مديــرة متحــف  وقالــت 
تنســيق املعــرض: إن املعــرض كمــا املتحــف يــروي قصــة الفــن اإلســالمي، وهــي قصــة 
ــس  تبــت فصولهــا فــي ثــالث قــارات علــى مــدار أكثــر مــن 1400 عــام، فاملتحــف تأسَّ

ُ
ك

بنــاء علــى إيمــان عميــق بــأن أي ثقافــة ماديــة ال غنــى عنهــا فــي الحفــاظ علــى التــراث 
لألجيــال املقبلــة، مضيفــة: لقــد أســهم املتحــف فــي تحويــل دولــة قطــر إلــى وجهــة 
فنيــة محليــة ودوليــة، تجــذب الزائريــن والســائحني مــن مختلــف أنحــاء العالــم، وتعــّزز 

القيــم املحليــة، وتغــرس فــي نفــوس املجتمعــات العربيــة واإلســالمية عامــة والقطريــني 
خاصــة شــعوًرا بالفخــر واالعتــزاز.

ويبحــر زائــر املعــرض فــي رحلــة عبــر أزمنــة وأمكنــة مختلفــة، مســتمتًعا بتجربــة 
الفرنســية،  إيكونــم  إنتــاج شــركة  مــن  مبتكــرة  تقنيــة  بوســائل  تفاعليــة مدعومــة 
يعيــش معهــا الزائــر أجــواء املــدن الســورية التراثيــة الشــهيرة، مثــل دمشــق وتدمــر 

وحلــب، والتــي طــال الدمــار معظــم معاملهــا جــراء الحــرب.
كمــا يقــام علــى هامــش املعــرض عــدد مــن العــروض واملحاضــرات وورش العمــل 
واألنشــطة العائليــة وحلقــات الكتــب النقاشــية لجميــع األعمــار، بهــدف تثقيــف أفــراد 
املجتمــع حــول ســوريا، باإلضافــة إلــى اســتضافة حديقــة متحــف الفــن اإلســالمي 
نســختها الشــهيرة مــن "ســوق الحميديــة"، والتــي حاكــت فــي تفاصيلهــا الســوق 

الدمشــقي العريــق، واســتمرت حتــى 23 ديســمبر املاضــي.
أخيًرا يذكر إن معرض "سوريا سالًما" يستمر حتى 30 أبريل املقبل.
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¶ أصحاب السعادة العطية وآل محمود والحراكي وكبار الشخصيات أثناء الجولة باملعرض

¶ مدخل سوق الحميدية في حديقة متحف الفن اإلسالمي بالدوحة

¶ لوحة مدخل الجامع األموي بدمشق للفنان األملاني 

غوستاف باويريفند 1890
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مــا الــذي يمكــن أن يحملــه الهــارب مــن أوزار الحــرب التــي تعبــث بمالمــح 
ســوريا منــذ ســنوات؟! قــد يبــدو الســؤال عبثًيــا فــي رحلــة مــن يريــد أن 
ينجــو مــن املجــزرة، لكــن ذلــك لــم يغــب عــن اهتمــام متحــف املتوســط فــي 
الســويد، والــذي بــذل جهــًدا كبيــًرا لجمــع أي شــيء حملــه املهاجــرون معهــم 
مــن وطنهــم ســوريا.. أشــياء بســيطة لكنهــا لهــا خصوصيتهــا، لــدى مــن 

حملهــا لتوقــظ حنينــه الدائــم فــي صقيــع الشــتات.
عــن معــرض "حكايــات مــن ســوريا" تقــول إيلنــا نــورد مديــرة املشــروع 
فــي متحــف البحــر املتوســط بســتوكهولم: املعروضــات ذات قيمــة خاصــة 
جــًدا ملــن افتقــد وطنــه، فهــي تغطــي الســحر الخــاص باملاضــي، مضيفــة: 
نهــدف إلــى تقديــم صــورة متميــزة عــن ســوريا، بعيــًدا عــن عناويــن الحــرب، 
ومــن خــالل منظــور تاريخــي للمنطقــة، ونأمــل أن يكــون املتحــف ملتقــى 

لالجتماعــات، الذكريــات واملعــارف الجديــدة.
ة فارغــة كانــت تحتــوي فــي   جــرَّ

ً
مــن أجــواء املعــرض ومقتنياتــه نجــد مثــال

الســابق علــى كريــم يــد، كتــاب، شــال، بطاقــات معايــدة، صــور فوتوغرافيــة.. 
أفروديــت (22 ســنة) جــاءت مــن الرقــة عــام 2014، أغلــى ممتلكاتهــا زوج 
مــن األقــراط هديــة مــن والدتهــا فــي يــوم زفافهــا، ومــع فرارهــم لــم تجــرؤ 
علــى جلــب األقــراط، لكنهــا احتفظــت ببطانيــة الطفــل التــي حمــت بهــا طفلهــا 

فــي الطريــق.
أمــا سيليســت مــراد (35 عاًمــا)، فقــد وصــل الســويد عــام 2015، تــرك كل 
شــيء خلفــه هارًبــا، إال سلســلة تذكاريــة طوقــت عنقــه فــي رحلــة الهــروب.

جــاك (9 أعــوام) مــن القامشــلي، وصــل الســويد عــام 2013، مــع والدتــه 
ــا هنــاك، وفــي الطريــق إلــى تركيــا ثــم اليونــان عبــر 

ً
ا والــده مختطف

ً
تــارك

حــذاءه  يرتــدي  كان  "البلــم" 
بميــاه  تبلــل  الــذي  الرياضــي 
املتوســط فــي رحلــة محفوفــة 
الشــديد،  والخطــر  بالخــوف 
وصربيــا  مقدونيــا  إلــى  ثــم 
وهنغاريــا، حيــث انتظــر علــى 
 ،

ً
طويــال الهنغاريــة  الحــدود 

قبــل املــرور بالنمســا وأملانيــا، 
رحلــة  فــي  الســويد،  وأخيــًرا 
اســتمرت 19 يوًمــا، بقــي فيهــا 
 حــذاءه 

ً
الطريــق منتعــال طــوال 

الرياضــي ليتحــول إلــى حكايــة 
املعــرض. حكايــات  مــن 

هفــال (38 عاًمــا) مــن دمشــق، 
حمــل تذكــرة حضــور مســرحية فيــروز فــي احتفاليــة دمشــق عاصمــة 
للثقافــة العربيــة عــام 2008  مــع والدتــه، وظلــت التذكــرة فــي جيبــه كذكــرى 

ال تنســى.
ليــرة ســورية،  فئــة 100  مــن  نقديــة  احتفــظ بورقــة  عصــام (28 عاًمــا)، 
لــه اشــرب بهــا فنجــان قهــوة  أعطتــه إياهــا حبيبتــه قبــل الســفر، لتقــول 
وبــات  أخبارهــا  عــام 2015، غابــت  الســويد  فــي ســفرك، وبعــد وصولــه 

إليــه. بالنســبة   
ً

مجهــوال مصيرهــا 
يجــذب املعــرض املهاجريــن مــن ســورية إلــى الســويد منــذ انــدالع الحــرب، 
املعــرض  فــي  املغتربــون  يلتقــي  إذ  بعيــد؛  زمــن  منــذ  تركوهــا  والذيــن 

أينمــا وحيثمــا حــل. الــذي يســطع نجمــُه  تــراث بالدهــم  ليجمعهــم 

����§אÆ א���� ®� 
���ªכ�´¤ Ç��

א��¤ �� Æא¨כא

¶ جانب من املعرض
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قبل سنوات طويلة من استلهامها بكثرة في األعمال الفنية واألدبية، 
تمحورت تجربة علي فوزي حول فكرة "الكرسي"، التي بلغت أوجها 
إبان أحداث "الربيع العربي" التي بدأت عام 2011، لكن فوزي لم يكن 
يتناول "الكرسي" بصيغته السياسية، بل كان ينسج لوحته بخيوط 
حياكة  عبر  املفردة  هذه  فيها  تندرج  فلسفية،  ومعالجات  وألوان 
 بها من املستوى الواقعي املباشر إلى املستوى الفني 

ً
جمالية، منتقال

البصري، والحوار  التعبير  لغة  إلى  الفكرة  املوحي، مستدرًجا عنف 
الفكري.      

يقول علي فوزي: تعد مفردة "الكرسي" من املفردات املهّمة واملبتكرة 
والفلسفية  التعبيرية  والتأويالت  باملعاني  لثرائها  نظًرا  أعمالي،  في 
استنطاق هذه  خر جهًدا في محاولة  أدَّ ال  وبالتالي  والسيكولوجية، 
املفردة، من أجل املزيد من فهم عالقة الناس بالكرسي، والذي يمثل 

من وجهة نظري: "الراحة – البقاء – السكون – االنتظار – القلق – 
الرحيل – الديمومة – السلطة".

د علي فوزي – وهو الكاتب الصحفي والناقد التشكيلي –  لقد تعمَّ
"الكرسي"  ملفردة  املمكنة  التأويالت  خاتمة  في  السلطة  مفردة  ذكر 
وعالقتها مع "الناس"، بعد أن باتت املخيلة العربية، تحت وطأة معاناة 
العرب الباهظة جراء التنازع على الكرسي والتشبث به من قبل بعض 
الحكام، تقدم هذه الداللة دوًما، ولكن فوزي أراد أن يفتح قوًسا أوسع، 
ال  ثابتة،  إلى سلطة جمالية  املتلقي  يحيل  الثابت  السياسي  فالرمز 
تقل جموًدا عن جمود الحاكم الجالس فوق الكرسي دون أن يرى أو 

يسمع أو يتكلم مع الناس!
وإلى جانب مفردة الكرسي، استثمر مفردات أخرى، أخذت أماكنها 
املالئمة في أعماله، منها: الهرم، التفاحة، السمكة، الشخوص املبهمة.. 
وكل هذه التفاصيل ليست غريبة على الواقع املرئي، بل تتخذ لنفسها 
ا بالعديد من الدالالت التي يتم توظيفها خدمة 

ً
طابًعا رمزًيا مشحون

��¡ א��כ��
����� א��� א���¥¦�
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أدب وفن
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للنص البصري الذي يدهش املشاهد، ويسهم في خلق 
واقع بصري جديد، يمنح تجربته نوًعا من الخصوصية 

والصدق في التعبير.

א��¹א�� א��א���

من  خاصة  حالة  الفنية  أعماله  أن  فوزي  علي  ويؤكد 
حاالت املعايشة الواعية للمرئيات في املجتمع، مشيًرا إلى 
ا يجول في خاطره،  أنه يتحاور معها، لتخبر املشاهد عمَّ
وأنها تستمد كينونتها من العالقة املتجددة بالعديد من 
وإعادة  تفكيكها  على  يحرص  التي  واملفردات  الرموز 
إلعادة  املثلى  الطريقة  التفكيك  يعد  حيث  صياغتها، 
البناء، بما ال ينتقص من أهميتها ويسمح لها بالتواجد 

فوق أسطح أعماله.
خالل  من   :

ً
قائال العمل  في  طريقته  الفنان  ويشرح 

بصرية  تعقيدات  أي  عن  البعيدة  التعبيرية  التجريدية 
يتم املزج بني العديد من الصياغات البصرية التي تعّبر 
باملشاعر  املشمول  واملحسوس،  املرئي  عن  بصدق 
القضايا  العديد من  التي تدفعني غالًبا لطرح  اإلنسانية 

التي تهم البشر.
 ،1951 عام  القاهرة  مواليد  من  فوزي  علي  إن  يذكر 
 1973 والتربية  الفنون  في  البكالوريوس  شهادة  يحمل 
في جامعة حلوان، وتمهيدي ماجستير عام 1990، وهو 
عضو عامل في نقابة الفنانني التشكيليني املصرية منذ 
عام 1973، كان معرضه األول ملشروع التخرج بمسرح 
السامر في القاهرة 1973، واملعرض الثاني بقصر ثقافة 
املركزي  البريد  بساحة  الثالث  واملعرض   ،1974 أسوان 
العام في طرابلس الليبية 1978، ويأتي معرضه الجديد 
وازت  طويلة،  فنية  لتجربة  تتويًجا  والكرسي"  "الناس 

رحلته النقدية وخبراتها.
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الصمـــت يغلـــف املـــكان، هذا ركنه املفضل في فرقة قطر املســـرحية، 
وهنـــا مناوشـــاته وتعليقاتـــه مـــع رفقـــاء الدرب، من طرائـــف الفن إلى 
ـــا، والســـيما نتائـــج النادي العربـــي وتكرار 

ً
كواليـــس الرياضـــة أحيان

الهزائـــم، ثـــم أفضل األندية فـــي العالم! 
مـــا زال رفقـــاء الـــدرب يفتقـــدون بشـــّدة محبـــوب املســـرح القطـــري 
اء، 

ّ
الفنـــان الكبيـــر الراحـــل عبـــد العزيـــز جاســـم، ذلـــك الســـادر، الحـــك

املعطـــاء.. الـــكل غيـــر مصـــدق، قبلهـــا بســـاعات كان املرحـــوم محور 
الحديـــث فـــي الفرقـــة، وأن الطبيـــب أّجـــل موعـــد عودتـــه إلـــى الديـــار، 
ولكـــن "بـــو ســـعود" خالـــف توقعـــات الطبيـــب املعالج، وحـــنَّ إلى ثرى 

الوطن!
ما قيمة اإلنسان في رحلة الحياة؟

الشـــك أن قيمـــة اإلنســـان فيمـــا يقّدمـــه للوطـــن عبـــر أي مجـــال مـــن 
مجـــاالت الحيـــاة، وهـــل هناك مجـــال أكثر قيمة من أن يرســـم الفنان 
أداء  يواصـــل  وهـــو  وســـنوات  ســـنوات  الوجـــوه؟  علـــى  االبتســـامة 
رســـالته، اســـتطاع أن يحفـــر فـــي الصخـــر ويتـــرك بصمتـــه، لـــذا فقد 

أحّبـــه عشـــاق الدرامـــا فيمـــا قدمـــه. 
كان نجًمـــا أثـــرى الســـاحة  بالعديـــد مـــن املســـرحيات واملسلســـالت 
التلفزيونيـــة، وطـــوال أربعـــة عقـــود مـــن الزمـــن اســـتطاع أن يشـــكل 
جســـًرا للمبـــدع القطـــري مـــع أشـــقائه فـــي معظـــم دول املنطقـــة، بـــل 
اســـتطاع عبـــر عـــروض خـــارج وطنـــه أن يقـــف فوق الخشـــبة نـــًدا مع 
كبـــار الفنانـــني، فكـــم ســـعدت وأنـــا أراه فـــي دولـــة الكويـــت الشـــقيقة 

يحمـــل رســـالة الفنـــان القطـــري إلـــى اآلخـــر.
أيهـــا الزائـــر الغريـــب، أيهـــا الضيـــف الـــذي ال يســـتأذن، لقـــد أبكـــرت 
الحضـــور هـــذه املـــرة، وخطفـــت فـــي غفلـــة منا مـــن كان يمأل ســـماء 
ا، ولكنها مشـــيئة الله، وكما قال الشـــاعر كعب 

ً
اإلبداع حضوًرا وألق

ابـــن زهير: 
ُ

كل ابن أنثى وإن طالت سالمتهيوًما على آلة حدباء محمول
رحلـــت بجســـدك، نعـــم هـــذه حقيقـــة، ولكـــن أمثالـــك لـــن يرحلـــوا، كل 
األدلـــة والشـــواهد تؤكـــد علـــى ذلـــك، هـــذا الجمـــع الغفيـــر مـــن زمـــالء 
الرحلـــة ومريديـــك وتالميذك، وهذا الحب الجـــارف والحزن الجارف، 

دالئـــل علـــى أنـــك بـــاٍق، وســـتبقى فـــي ذاكـــرة كل األجيال. 

بمقـــدور َمـــن أن ينســـى مـــا قدمتـــه مـــن أعمـــال أصبحـــت عالمـــات 
 حقيقًيـــا ملســـيرة الدرامـــا فـــي فتـــرة مـــن أخصـــب 

ً
خالـــدة، وســـجال

فتـــرات الدرامـــا القطريـــة؟ مـــن هنـــا كان الحـــزن الـــذي غلـــف واقع من 
عـــاش معـــك وعاشـــرك أو كان جـــزًءا مـــن إبداعاتـــك. 

لقـــد كنـــُت في املســـجد لحظة الـــوداع األخير أشـــاهُد الوجوه والحزن 
قـــد خـــط عليهـــا األســـى، هنـــا لحظـــة الصـــدق، ألن رحيلـــك املفاجـــئ 

أدمـــى القلوب.
أربعـــة عقـــود أو أكثـــر بقليل، وأنت تقدم للجمهـــور العريض إبداعك، 
منـــذ أن وجـــد فيـــك املخـــرج التونســـي الراحـــل املنصـــف السوســـي 
البـــذرة الصالحـــة لكتابـــة تاريـــخ نجـــم قـــادم، كان ذلك في مســـرحية 

 ¶  عبد العزيز جاسم

رحيـل
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"رحلـــة جحـــا إلـــى جزيرة النزهـــاء" عام 1979، وكأنما كنت تســـابق 
الزمـــن، فلـــم تتوقـــف عنـــد محطـــة، مـــا زال الجمهـــور بعـــد أكثـــر مـــن 
أربعـــة عقـــود يتذكـــر أداءك املميـــز فـــي "عنتـــر وأبلـــه".. هـــذا األلـــق لـــم 
يـــأِت مـــن فـــراغ، بل عطـــاء متواصل بكثير من الجهـــد واالجتهاد مع 

زمـــالء الرحلة.
كان الصديـــق الغائـــب الحاضـــر ســـالم ماجـــد ذلـــك املخـــرج األكثـــر 
ـــا بموهبتـــك، فأســـهم فـــي تقديم نجم املســـتقبل عبـــر أكثر من 

ً
إيمان

عمـــل، فكانـــت االنطالقة في إطـــار من الثنائيـــات الناجحة مع الفنان 
غانـــم الســـليطي عبـــر أطروحات المســـت الواقـــع املحلـــي والخليجي 
والعربـــي، ســـواء فـــي التلفزيون، أو في املســـرح الذي كنت وســـتبقى 
ـــا وإبداًعا، 

ً
لق

ُ
واحـــًدا مـــن أبـــرز فرســـانه، وشـــاهًدا لنجٍم لـــن يتكرر خ

نجـــم أخـــذ بأيدي عـــدد هائل مـــن النجوم. 
كان يؤثـــر اآلخريـــن علـــى ذاته، وكأنما يستشـــرف املســـتقبل، وقف 
مـــع عـــدد مـــن أبـــرز األســـماء الذيـــن ســـيكونون نـــواة مســـيرة نجـــوم 
اللعبـــة فـــي وطننـــا املعطـــاء، الفنانني الشـــباب: عبد الله العســـم، أحمد 

العقـــالن، فيصـــل رشـــيد، محمـــد عادل، فهـــد القرشـــي، وغيرهم..
عـــن  بعيـــًدا  كان  األنـــا،  عنـــده  تتضخـــم  ولـــم  األنانيـــة،  يعـــرف  لـــم 
النرجســـية، فنـــان آمـــن بالفـــن، وأن دور الفنـــان أكبـــر بكثيـــر مـــن أن 
ينتمـــي إلـــى جهـــة على حســـاب جهة أخرى، لـــذا تعّددت مشـــاركاته 
مـــع أبـــرز أقطـــاب املســـرح القطـــري، بـــدًءا مـــن املخـــرج الفنـــان ســـالم 
املناعـــي، وصديـــق  الرحمـــن  عبـــد  الكبيـــر  بالفنـــان  مـــروًرا  ماجـــد، 
رحلتـــه ســـعد بـــو رشـــيد، والنجـــم الفنـــان غانـــم الســـليطي، واملخرج 

املتميـــز حمـــد الرميحـــي، والشـــاعر الفنـــان علـــي ميـــرزا محمـــود.
عبـــد  خـــرج  والتلفزيونيـــة  املســـرحية  التجـــارب  مـــن  بعـــد ســـنوات 
العزيـــز جاســـم مـــن إهـــاب اآلخـــر، دافًعـــا عجلـــة اإلنتاج خطـــوات إلى 
األمـــام، أســـس شـــركته الخاصة "منار" عـــام 1999، ليقـــّدم عدًدا من 
أبرز األعمال مثل: "في بيتنا مرشـــح"، ثم توالت أعماله التي شـــكلت 
نقلـــة نوعيـــة فـــي املســـرح الكوميـــدي القطـــري، مثـــل: وزيـــر النـــاس، 
هواميـــر األســـهم، البترول يـــا حكومة، خليك في البيت، شـــمالن في 
 إلـــى آخـــر إبداعاتـــه "ديرة العـــز"، هـــذه الصرخة التي 

ً
لبنـــان، وصـــوال

أطلقهـــا تعبيـــًرا عن الحصار الجائر على وطنـــه، وقّدم خاللها عدًدا 

مـــن نجوم املســـتقبل.
تقديـــم  فـــي  مبدًعـــا  الزمـــن،  عمـــر  فـــي  ممتـــدة  الفنـــان  هـــذا  رحلـــة 
ا 

ً
الفكـــرة واملعالجـــة، نجًمـــا كبيـــًرا بعطائـــه، متواضًعـــا بأخالقـــه، آخذ

بيـــد األجيـــال، لـــذا فـــال غرابـــة أن يبكيـــه الجميـــع، بعـــد أن أضحكهـــم 
وأســـعدهم طـــوال هـــذه الســـنوات. 

لروحـــك الرحمـــة والســـالم، ولعشـــاقك الصبـــر والعـــزاء، وللتاريخ أن 
يســـجل فـــي دفتـــر املبدعـــني اســـًما قطرًيا قـــدم أحلى ســـنوات عمره 
محطات إلســـعاد الناس، ولكل محبيك يا "بو ســـعود" تلك الدروس 

التـــي تركتهـــا: التواضـــع واإليثار والحب وأســـمى معانـــي اإلبداع.
كلمـــة أخيـــرة: هـــل باإلمـــكان إطـــالق اســـم عبـــد العزيـــز جاســـم على 
أحـــد الشـــوارع بالقـــرب مـــن منزلـــه، أو إطـــالق اســـمه علـــى قاعـــة فـــي 
الســـمع  مـــلء  الفنـــان  كان  التـــي  املســـرحية  الفـــرق  مقـــرات  إحـــدى 

والبصـــر فيهـــا؟!
* كاتب وناقد مسرحي قطري

 ¶  مشهد من مسرحية هوامير األسهم
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منذ أن نزل الوحي على قلب الرسول الكريم محمد صلى الله عليه 
وسلم  وصدع بما أمره الله به من الدعوة والتبليغ في مكة املكرمة 

تشكل حزب كبير ملحاربة هذه الدعوة الربانية، التي قدمت لإلنسان 
منهجا متكامال للحياة الطيبة في الدنيا، والسعادة األبدية في 

اآلخرة.
كانت معاداة اإلسالم ومناوأته بكل السبل، ومحاولة تشويهه والنيل 

منه وإلصاق شتى التهم الباطلة بنبيه وأتباعه هي الهاجس الذي 
يضطرم في نفوس األعداء واملناوئني من مشركي مكة ويرسم 

جميع توجهاتهم.
قالوا عنه: شاعر وكاهن ومجنون وساحر، وعذبوا أتباعه وآذوهم 

بمختلف صنوف اإليذاء، وكان الذي يجمع جبهة العداء ويوحد 
صفوفها أمران ظاهران: التعصب لآلباء واألجداد الذين ورثوا عنهم 
عبادة األصنام وتقديسها، والحفاظ على مصالح السيادة والزعامة 

واألنفة من األخوة التي أعلنها اإلسالم بني أتباعه.
ا في مجتمع مكة البسيط  واتخذ العداء في البداية شكال قبلّيً

بني بني هاشم وسائر بطون قبيلة قريش، ثم تطّور األمر ملنحى 
اجتماعي طبقي إذ انضم كثيٌر من الضعفاء والفقراء والعبيد 

إلى الدعوة الجديدة، في مواجهة األغنياء والسادة، ثم اتسع األمر 
ووضحت الرؤية لدى كثير من الناس، وعرفوا أن اإلسالم ليس 

دعوة قبلية لترسيخ زعامة بني هاشم على  قريش، وال هي ثورة 
اجتماعية  ملواجهة األغنياء والسادة، وال هي دعوة ملك أو زعامة 

لشخص النبي املبلغ عن الله، إنها ديٌن موحى به من عند الله، 
ورسالة خاتمة لجميع البشر، ومنهج متكامل للحياة إلى يوم 

القيامة، جاءت متتمة ملا قبلها من الشرائع اإللهية إلى قيام الساعة، 
إنها رسالة الحق في مواجهة الباطل، والعدل في مقابلة الظلم، 

واإليمان في محاربة الكفر.
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وحصل بذلك  التفاصل والتمايز على أساس هذه املعايير، وكان 
من وراء ذلك الحب والبغض، والتصديق والتكذيب، واملحاربة 

 تعالى أن حقيقة تكذيب املشركني ليست لشخص 
ِّ

واملساملة. ويبني

الرسول الكريم الذي عرف في قومه بالصادق األمني، ولكنه التكذيب 
بآيات الله ودينه القويم: "فإنهم ال يكذبونك ولكن الظاملني بآيات الله 

يجحدون" [األنعام : 33].
واضطر النبي الكريم إلى الهجرة من مكة، بعدما آمن به األنصار 
في املدينة، واشتدت أحوال املسلمني في مكة، ونشأ لإلسالم في 
املدينة مجتمع إيماني وكيان سياسي يحتمي به أتباعه، واتخذ 

الصراُع شكال آخَر، أذن فيه للمستضعفني بأن يدافعوا عن 
أنفسهم بالسالح: "أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على 

نصرهم لقدير * الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إال أن يقولوا 
ربنا الله" [الحج : 39]، وتفجرت كراهية املشركني لإلسالم حروبا 

عديدة هدفوا فيها إلى اجتثاث املسلمني، ودعوِتهم من جذورها، 
وتتابعت املعارك  بدًءا من بدر التي انتصرت فيها قلة من املؤمنني 

على نحو ألف من املشركني، وأمر اإلسالم في إقبال، وأمر الكفر 
في إدبار، حتى فتحت مكة ودانت جزيرة العرب بهذه الدعوة وحطم 

النبي الكريم األصنام، ودخل الناس في دين الله أفواجا، واتحدت 
القلوب املتنافرة، وذهبت حمية الجاهلية الجهالء، لتحل محلها  

الحمية للدين والعقيدة، ثم توفي الرسول الكريم بعد أن أقر الله عينه 
بإسالم العرب وإتمام الوحي والتشريع: "اليوم أكملُت لكم دينكم 

وأتممُت عليكم نعمتي ورضيُت لكم اإلسالم دينا" [املائدة : 3].
وبدأت مرحلة جديدة لدولة اإلسالم بعد أن استطاع خليفة النبي 
األول أبو بكر الصديق القضاء على حركات املرتدين، بثبات قلب 
وقوة إيمان، ثم انطلقت جيوش املسلمني فاتحة املشارق واملغارب 

مًعا، في حركة فتوحات ال يعرف لها التاريخ البشري مثيال، 
يلخص توجهها ما قاله ِربعيُّ بن عامر لرستم قائد الفرس في 
ا أخرج املسلمني ملحاربة الفرس:  معركة القادسية، وقد سأله عمَّ

"إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة ربِّ العباد، 
ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور األديان إلى عدل اإلسالم"، 

كانت كلمات ربعي هذه خير ترجمة عن حقيقة الفتوحات 
ا عسكرًيا عابًرا كحركة األمواج في  اإلسالمية وهدفها، فلم تكن مّدً
ارتفاعها وانخفاضها، ولم تكن حركة جياع خرجوا يضربون في 
األرض كما ظن رستم، لقد كانت رسالة وجدت لها حملة مؤمنني، 

يحبون املوت في سبيلها كما يحب غيرهم الحياة.
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ومع امتداد الزمن سادت الخالفة اإلسالمية بني حدود الصني 
وشطآن األطلسي، ونشأت حضارة إسالمية شاهقة باذخة تتلمذ 

لها العالم قرونا طويلة، وتجاوزت الدعوة هذا الكيان السياسي، 
لتمتد إلى بالد بعيدة كأندونيسيا ومجاهل إفريقيا وغيرها، 
حملها التجار إلى تلك البالد النائية فاتحني لها بمعامالتهم 

والتزامهم األخالقي مع السكان املحليني، لقد ازداد أتباع اإلسالم 
واملؤمنون به أضعافا مضاعفة، لكن األعداء والحاقدين الذين هددت 

الدعوة مصالحهم ومراكزهم كانوا في ازدياد أيضا.
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ومع ما شاب صفاء الدعوة اإلسالمية من انحراف بعض املسلمني 
عن جوهرها، وانحراف كثير من الحكام عن االلتزام بها، والدفاع 
عنها والحكم  بموجبها، وتطرف بعض املسلمني في فهم الدين 

وتأويل نصوصه، حتى شكلت  أعمالهم وأفهامهم اتجاًها للتنفير 
منه بدل الدعوة إليه، وفي هذا قال أحد الداخلني في اإلسالم: "الحمد 

لله أنني عرفت اإلسالم قبل أن أعرف املسلمني"!
ثم توالت الهزائم والنكبات بالعالم اإلسالمي قديما وحديثا، 

كالحروب الصليبّية  واالجتياح املغولي، وضياع األندلس وتفرق 
دول املسلمني وتصارعها وخيانة بعض قادتها، ثم وقوع معظم 

العالم اإلسالمي تحت نير االستعمار الحديث، إال أن اإلسالم 
بقي قوة كبرى كامنة في العالم يحسب لها أعداؤها ألف حساب، 

إنهم يتذكرون كيف قامت الدولة العثمانية مارًدا على أنقاض دول 
عديدة، ورفعت راية اإلسالم من جديد وفتحت القسطنطينية عقر 

دار الصليبية الشرقية، وأتبعتها بأوروبا الشرقية، حتى طرقت 
أسوار فيينا، وهي بالد لم يطأها فاتح مسلم من قبل، وكان حدثا 
اهتز له العالم  كله عموما والعالم الصليبي خصوصا، حتى جعل 

نهاية للعصور الوسطى وبداية للعصور الحديثة (857هـ - 1453م). 
وأيقن دهاقنة السياسة الحاقدون أن اإلسالم ال يمكن أن يهزم 

عسكريا، وأنه ليس دعوة قومية تموت بالسيطرة على قوم معينني، 
وال رسالة دولة من الدول تموت بهزيمتها كما حصل في األندلس، 
واتخذ الصراع شكال آخر لم يكن من همه أن يجتث املسلمني من 

رقعة جغرافية اجتثاثا كامال، فلقد علمتهم دروس التاريخ أن هذا ال 
يقضي على اإلسالم، بل ربما يعطيه دفعة للنهوض من جديد، بل 
كان أكبر همه أن يغزو اإلسالم من الداخل، وكان السالح هذه املرة 
هو االستشراق، وكان عليهم أن يدرسوا كل ما له عالقة باإلسالم، 
بدءا من العربية لغة القرآن في شعرها ونثرها، إضافة إلى جميع 

علوم الدين فقها وتفسيرا وحديثا، وتحليل مختلف مراحل 
التاريخ اإلسالمي  والتركيز على الشبهات التي يمكن  تضخيمها 

واستغاللها.
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لقد كان من أهم وظائف االستشراق الدس والتشويه وقلب الحقائق 
وإثارة الشكوك لخدمة هدف محوري مشترك لجميع الدراسات، 

وهو تشكيك املسلمني بدينهم وثقافتهم، وإبعاد غيرهم عن الدخول 
في الدين، وقد استطاع  املستشرقون بعد جهود هائلة مضنية 

تحقيق شي من هذه األهداف بني فينة وأخرى متسترين بلبوس 
البحث العلمي املوضوعي، ونشأت طبقة من املسلمني الذين تربوا 

على الثقافة الغربية، وحلوا محل املستشرقني في الطعن والتشكيك، 
لكن األمر لم يكن كافيا وال مجديا، مع انكشاف حقيقة االستشراق 

وأهدافه، والتغريب وخطورته، ونشأ اتجاه جديد يجاهر بالعداوة 
والبغضاء لرسالة اإلسالم، دعي باإلسالموفوبيا، وأخذ بالتوسع 

تغذيه األحقاد املتراكمة ضد اإلسالم، منذ أن بدأ النبي بدعوته 
في بطحاء مكة، إنه صورة من  الصراع األبدي بني الحق والباطل، 

وقد يكون للجهل دور في العداوة، ألن من جهل شيئا عاداه، لكنها 
العداوة العابرة كالغيوم التي سرعان ما تنقشع لتسطع الشمس 

من جديد، أما العداوة الحقيقية املستحكمة في نفوس هؤالء فهي 
عداوة االستكبار في األرض، والجحود ليقينّيات الكون، هي نفسها 
عداوة زعماء مكة من املشركني الذين أبوا التخلي عن األصنام التي 
وجدوا آباءهم يعبدونها، وعن املكاسب واملنافع التي كانوا يتمتعون 

هوق للحق املبني: "والله غالب على أمره 
ّ
بها، هي عداوة الباطل الز

ولكن أكثر الناس ال يعلمون" [يوسف : 21].

* باحث إسالمي
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كتـــاب "األمالـــي" لإلمـــام اللغوي واألديب أبو علي إســـماعيل بن القاســـم 
بـــن عيـــذون القالـــي احتـــوى بيـــن صفحاتـــه أخبـــاًرا وحكايـــا وأشـــعاًرا، 
أمالها وقدمها وشرحها مؤلفه لتالمذته في مجالس متفرقة، دون أن 
يلتـــزم بموضـــوع محـــدد، أو بـــاب مـــن األبواب، لكنه حرص على إســـناد 
ـــز بيـــن الروايـــات، واختـــار  أخبـــاره التـــي وصلـــت إليـــه بدقـــة، كمـــا أنـــه ميَّ

 علـــى ذلك بما 
ً

األصـــح واألرجح، مســـتدال
عرفـــه مـــن لغـــة العـــرب، وعّززه بمـــا حفظ 
من أشـــعار وأمثـــال وكالم تداولـــه العرب، 
الغريبـــة،  األلفـــاظ  شـــرح  علـــى  فحـــرص 
والمـــراد مـــن المعنى عندهـــم، واعتمد في 
ذلـــك على أئمـــة اللغة كاألصمعـــي، وأعانه 
فـــي ذلـــك مـــا تلقـــاه مـــن أكابـــر شـــيوخه 

كابـــن دريـــد وابـــن األنباري.
ْمِلَية"، 

ُ
أمـــا عـــن معنى األمالي فهو جمـــع "أ

أن  أي  أملـــى،  الفعـــل  مـــن  مشـــتقة  وهـــي 
طالبـــه،  حولـــه  ـــق 

ّ
ويتحل العالـــم  يجلـــس 

مـــن  إيصالـــه  يريـــد  مـــا  عليهـــم  فُيملـــي 
العلـــم.

�א�� �¸���� �א��¹
ة  وقـــد حـــرص القالـــي، صاحـــب هـــذه الدرَّ
اللغويـــة األدبية النفيســـة، على تنوع مادة 
العـــرب  بلغـــة  يتعلـــق  مـــا  فـــأورد  كتابـــه، 
مـــن  جملـــة  أورد  كمـــا  ـــا، 

ً
وبيان شـــرًحا 

أمثـــال وأشـــعار وأقوال العـــرب، ونثر بين 
ذلـــك من أخبار الخلفـــاء واألمراء، وبعض 

مـــا رآه مـــن نـــوادر الحمقـــى والنســـاء، وأخبـــار الهوى وأحاديث العشـــق 
وأشـــعار الغـــرام، وغيـــر ذلـــك ممـــا جعـــل الكتـــاب باقـــة جميلـــة متنوعـــة 
اللغـــة،  أنـــه مـــّر علـــى غريـــب  جامعـــة ألخبارالنـــاس وحكاياتهـــم، كمـــا 
ـــا مـــن آيـــات القـــرآن الكريـــم، وأحاديث النبـــي األمين صلى 

ً
ـــر بعض وفسَّ

اللـــه عليـــه وســـلم، وعرّج علـــى وجوه القـــراءات وطرائـــف الحكمة وفنون 
الموعظـــة وأحـــوال النـــاس وصـــروف الدهـــر.

: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
ً

فقـــد أورد فـــي باب الحكمة والموعظة مثـــال
أبـــو حاتـــم، عـــن األصمعـــي، قـــال: بلغنـــي أن بعـــض الحكمـــاء كان يقول: 
 علـــى نفســـي، غيـــر حامٍد 

ٌ
إنـــي ألعظكـــم، وإنـــي لكثيـــر الذنـــوب مســـرف

لهـــا وال حاملهـــا علـــى المكـــروه فـــي طاعـــة اللـــه – عـــز وجـــل، قـــد بلوتها 
فلـــم أجـــد لهـــا شـــكًرا في الرخـــاء، وال صبًرا على البالء، ولـــو أن المرء ال 
يعـــظ أخـــاه حتـــى يحكـــم أمـــر نفســـه لتـــرك األمر 
محادثـــة  ولكـــن  المنكـــر،  عـــن  والنهـــي  بالخيـــر 
 للقلوب، وجالٌء للنفوس، وتذكير 

ٌ
اإلخـــوان حيـــاة

ســـرورها  الدنيـــا  أن  واعلمـــوا  النســـيان،  مـــن 
أحـــزان، وإقبالهـــا إدبـــار، وآخـــر حياتهـــا المـــوت، 
فكـــم مـــن مســـتقبٍل يوًمـــا ال يســـتكمله، ومنتظٍر 
غـــًدا ال يبلغـــه، ولو تنظرون إلى األجل ومســـيره، 

ألبغضتـــم األمل وغـــروره.

��א�� א���¹ ���א���
وممـــا جـــاء فـــي مقدمة الكتـــاب، حديـــث القالي – 
رحمـــه اللـــه –  عـــن كيفية حمله هـــمَّ تلقي العلوم 
 قيمتهـــا، وبعد أن 

ُ
وحفظهـــا وبذلهـــا لمـــن يعـــرف

ـــي لما رأيُت العلم 
ّ
حمـــد اللـــه وأثنى عليه، قال: فإن

أنفـــس بضاعـــة، أيقنـــُت أن طلبـــه أفضـــل تجـــارة، 
للدرايـــة،  العلمـــاء  ولزمـــت  للروايـــة،  فاغتربـــت 
ثـــم أعملـــت نفســـي فـــي جمعـــه، وشـــغلت ذهنـــي 
بحفظـــه، حتـــى حويت خطيره، وأحـــرزت رفيعه، 
ورويـــت جليلـــه، وعرفت دقيقه، وعقلت شـــارده، 
يعـــرف  ال  عّمـــن  ثـــم صنتـــه  غامضـــه،  وعلمـــت 
هته عند مـــن يجهل مكانه، وجعلُت  مقـــداره، ونزَّ
مـــه، والعلم يذكر 

ِّ
غرضـــي أن أودعـــه مـــن يســـتحقه، وأقصد به مـــن ُيعظ

أطلـــب  دهـــًرا  ومكثـــُت  بالنباهـــة صاحبـــه،  وينعـــت  طالبـــه،  بالرجاحـــة 
ا، حتـــى تواتـــرت األنبـــاء 

ً
ـــا، وبقيـــُت مـــدة أبتغـــي لـــه مشـــّرف

ً
إلذاعتـــه مكان

المتفقـــة التـــي ال تخالجهـــا الشـــكوك، بـــأن مشـــّرفه فـــي عصـــره أفضـــل 
َمـــن ملـــك الـــورى، أميـــر المؤمنيـــن وابن عـــم خاتم النبييـــن محمد صلى 
اللـــه عليـــه وســـلم عبـــد الرحمـــن بـــن محمـــد اإلمـــام العـــادل والخليفـــة 
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جائـــًدا  فخرجـــت  الفاضـــل، 
لحشاشـــتي،   

ً
بـــاذال بنفســـي، 

ـــال أن أوصـــل الِعلق النفيس  ُمؤمِّ
إلـــى مـــن يعرفـــه، فمـــنَّ اللـــه جـــل 
حللـــت  حتـــى  بالســـالمة،  وعـــز 
أميـــر  فنـــاء  الخـــّواف،  بعصـــرة 
بـــن  الرحمـــن  عبـــد  المؤمنيـــن 
 النـــاس بعد 

ّ
محمـــد، فرأيتـــه أجل

ا، 
ً
ســـلف وأفضلهـــم  أبيـــه خطـــًرا، 

لـــديَّ  فتابـــع  علًمـــا،  وأغرهـــم 
النعمـــة، حتـــى أبديـــُت مـــا كنت له 
كاتًمـــا، فأمللـــت هـــذا الكتـــاب من 
حفظـــي فـــي األخمســـة بقرطبة، 
وفي المســـجد الجامـــع بالزهراء 

المباركـــة.

�¹�� ����� ���כא
بمكانـــة  األمالـــي  كتـــاب  حظـــي 
رفيعـــة عنـــد العلمـــاء، حيث ذكره 
: "معروف 

ً
ياقـــوت الحموي قائـــال

بيـــد النـــاس، كثيـــر الفوائـــد غايـــة 
فـــي معنـــاه"، واعتبـــره أهـــل العلـــم 
العربـــي  األدب  دواويـــن  أحـــد 
تبـــٌع  ســـواها  مـــا  وكل  األربعـــة، 
ابـــن  فيقـــول  عليهـــا،   

ٌ
وعالـــة لهـــا 

خلـــدون فـــي مقدمتـــه: "وســـمعنا 
مـــن شـــيوخنا فـــي مجالـــس التعليم أن أصول هـــذا الفـــن (األدب) وأركانه 
للمبـــرد،  و"الكامـــل"  قتيبـــة،  البـــن  الكاتـــب"  "أدب  وهـــي:  دواويـــن  أربعـــة 
و"البيـــان والتبييـــن" للجاحـــظ، و"النوادر" ألبي على القالـــي البغدادي، وما 

ســـوى هـــذه األربعـــة فتبـــٌع لهـــا وفـــروع عنهـــا".
يذكـــر إن أبـــو علي إســـماعيل بن القاســـم البغـــدادي القالـــي (288 – 356 
هجري / 901 – 967 ميالدي)، نشأ في المشرق ثم انتقل إلى األندلس، 

مـــن  منازكـــرد  ولد فـــي  حيـــث 
جـــّده  وكان  بكـــر،  أعمال ديـــار 
بـــن عبـــد  ســـلمان مولى لمحمـــد 
الملـــك بن مروان، وقد وفد القالي 
إلى بغداد عـــام 303 هجريـــة، في 
"قالـــي  قريـــة  مـــن  قـــوم  صحبـــة 
ِســـَب إليها، ثـــم رحل إلى 

ُ
قـــال"، فن

الخليفة عبـــد  عهـــد  فـــي  قرطبـــة 
اللـــه،  لديـــن  الناصـــر  الرحمـــن 
أحبـــه  هنـــاك  إقامتـــه  وخـــالل 
ولـــي العهـــد الحكـــم المســـتنصر 
المـــال  فأدنـــاه منه، وأغـــدق عليـــه 
ـــطه علـــى التأليف، فانتشـــر 

ّ
لينش

مـــن  العديـــد  وألـــف  فيهـــا،  علمـــُه 
التصانيـــف، أشـــهرها "األمالـــي"، 
و"البـــارع فـــي اللغـــة"، و"المقصور 
والمهمـــوز"،  والممـــدود 
ونتاجهـــا"،  و"األمثال"، و"اإلبـــل 
و"مقاتـــل الفرســـان"، و"في حلـــي 
وشـــياتها"،  والخيـــل  اإلنســـان 
و"تفســـير  وأفعلـــت"،  و"فعلـــت 

الطـــوال". الســـبع 
يدينـــا  بيـــن  التـــي  والنســـخة 
مـــع  "األمالـــي"،  كتـــاب  تتضمـــن 
كتابـــّي "ذيـــل األمالـــي" و"النوادر"، 
يليهمـــا كتـــاب "التنبيه مـــع أوهام 
البكـــري األندلســـي، واشـــتمل هـــذا  أبـــي علـــي فـــي أماليـــه"، ألبـــي عبيـــد 
 تصويب أخطائه 

ً
الكتـــاب األخيـــر علـــى تنبيهات البكـــري للقالي، محـــاوال

واســـتدراك مـــا فاتـــه، بالليـــن تـــارة وبتشـــديد العبـــارة تـــارة أخـــرى، وهذه 
النســـخة حققها كل من الشـــيخ صالح بن فتحي هلل والشـــيخ ســـيد بن 
عبـــاس الجليمـــي، وهي صـــادرة عن المكتبـــة العصرية للطباعة والنشـــر 

فـــي صيـــدا – بيـــروت 2001، وتقـــع فـــي 976 صفحـــة.
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بعد النجاح الالفت ملهرجان محاصيل كتارا، للسنة الثالثة على التوالي، يأتي 
ســوق محاصيــل كتــارا، ليواصــل افتتاحــه ثالثــة أيــام فــي األســبوع (الخميــس 
والجمعــة والســبت) حتــى شــهر مــارس 2019، مجتذًبــا جمــوع املرتاديــن، فــي 
هــذه الفتــرة مــن الســنة، والتــي تتميــز باملنــاخ املالئــم إلنتــاج املزروعــات املوســمية 

فــي قطــر، بالطقــس اللطيــف املناســب للتســوق فــي الهــواء الطلــق.
وكان ســعادة الدكتــور خالــد بــن إبراهيــم الســليطي املديــر العــام للمؤسســة 
الثقافــي (كتــارا) قــد افتتــح املهرجــان علــى الواجهــة الجنوبيــة  العامــة للحــي 
بــني كتــارا  مــا  بالتعــاون  ينايــر 2019)،  إلــى 5  الفتــرة (مــن 1  لكتــارا خــالل 
ووزارة البلديــة والبيئــة، بمشــاركة 35 جهــة زراعيــة وغذائيــة، بينهــا 22 مزرعــة 
وهــي:  الغذائــي،  اإلنتــاج  قطــاع  فــي  وطنيــة  شــركات  و6  مشــاتل  و7  قطريــة 
ملنتجــات  الخليــج  "غديــر"، وشــركة  األلبــان  إلنتــاج  القطريــة  العربيــة  الشــركة 
األلبــان "روعــة"، وشــركة "دانــدي"، والشــركة العربيــة القطريــة إلنتــاج الدواجــن، 

الغذائيــة. "ودام"  "عذبــة"، وشــركة  ومزرعــة 
بــات يجّســد  املناســبة: مهرجــان محاصيــل كتــارا  الســليطي بهــذه  وقــال د. 
االهتمــام باملنتجــات الزراعيــة الوطنيــة، ويعكــس أهميــة الزراعــة املحليــة، ويســهم 
فــي تشــجيع أصحــاب املــزارع علــى تطويــر وزيــادة إنتاجهــم تلبيــة الحتياجــات 
الســوق القطــري، والنهــوض بالواقــع الزراعــي، وتعزيــز األمــن الغذائــي، وتحقيــق 
االكتفــاء الذاتــي، وذلــك ســعًيا للوصــول إلــى إســتراتيجية التنميــة املســتدامة، 

لثــالث  املهرجــان  تنظيــم  فــي  ملموًســا  نجاًحــا  كتــارا  لقــد حققــت  ــا: 
ً
مضيف

ســنوات متتاليــة، وذلــك عبــر التوســع والتنــوع الــذي يشــهده "محاصيــل" كل 
عــام.
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وأكــد د. الســليطي أن مهرجــان محاصيــل كتــارا يســهم فــي دعــم االقتصــاد 
الوطنــي والقطاعــني الزراعــي والغذائــي فــي قطــر، كمــا يشــجع االســتثمار فــي 
املحاصيــل الزراعيــة واملنتجــات الغذائيــة، مشــدًدا علــى أن كتــارا لــن تدخــر جهــًدا 
دوره  وتعزيــز  واســتمراره،  املهرجــان  إلنجــاح  التســهيالت  كافــة  تقديــم  فــي 
ومكانتــه كمنصــة تســويقية مهمــة لالقتصــاد الوطنــي، ورافــد حيــوي للتنميــة 

والتطويــر وتحســني اإلنتــاج الزراعــي والغذائــي املســتمر.
املنظمــة  اللجنــة  رئيــس  النعيمــي  محمــد  ســلمان  الســيد  أوضــح  جهتــه  مــن 
ملهرجــان محاصيــل كتــارا أن املهرجــان يعمــل علــى تنشــيط ودعــم وتطويــر 
القطــاع الزراعــي واإلنتــاج الغذائــي، مؤكــًدا أنــه يســاعد فــي تســويق املنتجــات 
الوطنيــة مــن الخضــراوات والفاكهــة التــي تتميــز بهــا املــزارع واملناحــل القطريــة، 
وغيرهــا مــن الصناعــات الغذائيــة املتنوعــة وعاليــة الجــودة، ويطرحهــا بأســعار 

تشــجيعية.
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ــا 
ً
ملحوظ دبلوماســًيا  اهتماًمــا  شــهد  قــد  كتــارا  محاصيــل  مهرجــان  وكان 

�ª»  ®� א¦�´אÍ א���א�� �א��¾א¢�
¤�� ��א�£ כ´א�א 

 ¶  جناح الشتالت والزهور

 ¶  د. السليطي والسفير البولندي يانوش يانكي خالل جولتهما بالمهرجان
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عــدد  زار  حيــث  الثالثــة،  بنســخته 
قطــر  دولــة  لــدى  املعتمديــن  الســفراء 
املهرجــان، مــن بينهــم ســعادة الســيد 
أكســل وابنهورســت ســفير أســتراليا، 
يانكــي  يانــوش  الســيد  وســعادة 
وســعادة  بولنــدا،  جمهوريــة  ســفير 
ســفير  فيالســكو  كارلــوس  الســيد 
جمهوريــة بيــرو، وقــد اصطحبهــم د. 
الســليطي فــي جــوالت اطالعيــة علــى 

ــا خاللهــا أهــداف "محاصيــل" فــي 
ً
منتوجــات املــزارع القطريــة املتنوعــة، مبين

دعــم املنتــج املحلــي، ملــا يتمتــع بــه مــن جــودة وتنافســية فــي األســعار، وقــد عّبــر 
ل منصــة 

ّ
أصحــاب الســعادة الســفراء عــن إعجابهــم باملهرجــان، باعتبــاره يشــك

تســويقية مميــزة للمنتجــات املحليــة القطريــة، مشــيدين بمــا الحظــوه مــن جــودة 
املنتجــات. فــي  وتنــوع 

العديــد  أشــاد  حيــث  املتســوقني،  جانــب  مــن  كبيــًرا   
ً

إقبــاال املهرجــان  ولقــي 
منهــم باملنتجــات الزراعيــة الوطنيــة املعروضــة، والتــي يتــم قطافهــا مباشــرة 
مــن املــزارع القطريــة، مشــيرين إلــى أن املعروضــات مــن الخضــراوات املحليــة 
الطازجــة تتميــز بجودتهــا العاليــة، باإلضافــة إلــى أصنــاف الدواجــن والطيــور 
املتميــز وتنــوع  الشــهير بطعمــه  القطــري  العســل  وأنــواع  الحليــب  ومشــتقات 

نكهاتــه.
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قبــل  مــن  الفــت  بإقبــال  األصلــي  القطــري  العســل  بيــع  محــالت  وتحظــى 
املتســوقني فــي "محاصيــل"، نظــًرا ملــا يتميــز بــه العســل القطــري الطبيعــي الــذي 

ومنافــع صحيــة وعالجيــة.  فوائــد  مــن  القطريــة  املــزارع  تنتجــه 
ومــن املناحــل املشــاركة فــي "محاصيــل كتــارا" جنــاح مناحــل بوســيف التــي 
تحتــوي أنواًعــا متنوعــة مــن العســل القطــري الطبيعــي املســتخلص مــن الســدر، 
والــذي يتميــز بجودتــه الفائقــة ونوعيتــه الفاخــرة، إلــى جانــب طعمــه وتنوعــه، 
بمــا يســهم فــي شــفاء العديــد مــن األمــراض، وخاصــة أمــراض الربــو والجهــاز 
التنفســي، إلــى جانــب مقدرتــه الغذائيــة وعالجــه لنقــص الحديــد والكالســيوم، 

وخاصــة لكبــار الســن.

كمــا تشــارك مزرعــة الدواجــن وطائــر الســمان "عذبــة" بمنتجــات ذات جــودة 
عاليــة، حيــث تعــد مشــاركتها مــن العالمــات البــارزة فــي "محاصيــل"، ويتوافــر 
فــي الشــركة العديــد مــن األصنــاف مــن الدجــاج وطيــور الســمان والفــري الطــازج 
وبأحجــام مختلفــة، حيــث يتــم ذبحهــا يومًيــا وتنظيفهــا وتعليبهــا وإحضارهــا 

مــن املزرعــة مباشــرة.
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ــز ســوق محاصيــل كتــارا بمشــاركة واســعة مــن قبــل األســر القطريــة  ويتميَّ
املنتجــة، الســيما بعــد أن تــم  تخصيــص جنــاح للمأكــوالت الشــعبية، حيــث 
تعــرض األســر املنتجــة العديــد مــن املأكــوالت واألطعمــة الشــعبية والحلويــات، 

وتســتقطب قطاعــات واســعة مــن زوار املهرجــان.
الزراعيــة  منتجاتهــا  أجــود  الســوق  فــي  املشــاركة  القطريــة  املــزارع  وتعــرض 
مــن الخضــراوات، بعــد تنظيفهــا وتعقيمهــا وتغليفهــا مــن قبــل فريــق زراعــي 
متخصــص، كمــا تخضــع إلشــراف مــن قبــل وزارة البلديــة والبيئــة، للتأكــد مــن 
خلوهــا مــن األســمدة الكيميائيــة، ممــا يدعــم الجهــود املبذولــة فــي تحقيــق األمــن 

الغذائــي واالكتفــاء الذاتــي، وتعزيــز اســتقاللية االقتصــاد الوطنــي.

 ¶  ملصق مهرجان محاصيل كتارا

 ¶  جناح األسر المنتجة
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العالــم  فــي  مطــار  أفضــل  بجائــزة  الفــوز  الدولــي  حمــد  مطــار  يترقــب 
للعــام 2019، بعــد أن أعلــن ترشــحه فــي جوائــز ســكاي تراكــس العامليــة 
للمطــارات، حيــث تحصــل املطــارات الفائــزة علــى اللقــب عبــر تصويــت 
ومــن  العمــالء،  لرضــا  عاملــي  ســنوي  اســتطالع  أكبــر  فــي  املســافرين 

املنتظــر اإلعــالن عــن الجوائــز فــي شــهر أبريــل املقبــل.
وقــال املهنــدس بــدر محمــد امليــر الرئيــس التنفيــذي للعمليــات فــي مطــار 
حمــد الدولــي: يمكــن للمســافرين الذيــن قامــوا بتجربــة خدمــات ومرافــق 
مطــار حمــد الدولــي زيــارة موقــع ســكاي تراكــس اإللكترونــي الخــاص 
فئــات  إلــى  اســتناًدا  للمطــار  والتصويــت  العامليــة،  املطــارات  باســتطالع 
تشــمل: الراحــة فــي املطــار واملأكــوالت واملشــروبات والتســوق واملســاعدة 
ــا: إن االســتثمار فــي التكنولوجيــا الحديثــة، 

ً
املقدمــة للمســافرين، مضيف

وتقديــم الضيافــة األصيلــة، وخيــارات التســوق، إضافــة إلــى مجموعــة 
األعمــال الفنيــة العامليــة، جعلــت مطــار حمــد الدولــي أحــد الرمــوز املتميــزة 

لدولــة قطــر والعالــم.
وأعــرب املهنــدس امليــر عــن فخــره بمكانــة مطــار حمــد الدولــي ضمــن 
أفضــل املطــارات فــي العالــم، مؤكــًدا مواصلــة تقديم الخدمات االســتثنائية 
للعمــالء، وتفــّوق العمليــات التشــغيلية للمطــار، مــع الحفــاظ علــى راحــة 
املســافر فــي صلــب كل عمــل، وقــال: نتطلــع ألن يســتمر مطــار حمــد 
الدولــي فــي موقعــه الريــادي بــني أفضــل مطــارات العالــم لســنة 2019 ومــا 

بعدهــا.
جديــر بالذكــر إنــه تــم تصنيــف مطــار حمــد الدولــي "خامــس أفضــل مطــار 
فــي العالــم" خــالل جوائــز ســكاي تراكــس العامليــة للمطــارات 2018، والتــي 
تعــدُّ معيــاًرا عاملًيــا لتميــز املطــارات، حيــث تــم اختيــار املطــار نظــًرا ملرافقــه 
املبتكــرة، ومبنــى املســافرين الحديــث، الــذي يمكنــه أن يســتوعب أكثــر 
مــن 30 مليــون مســافر ســنوًيا، كمــا يذكــر إن مطــار حمــد الدولــي حــاز 
علــى لقــب "أفضــل مطــار فــي الشــرق األوســط" ملــدة أربــع ســنوات متتاليــة، 
ســنوات  ثــالث  ملــدة  األوســط"  الشــرق  فــي  موظفــني  خدمــة  و"أفضــل 

متتاليــة.
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¶ لقطة جوية ملطار حمد الدولي

¶ مطار حمد الدولي

¶ بدر املير
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وســط األجــواء االحتفاليــة باليــوم الوطنــي 2018، وبــدء العــد التنازلــي ملونديــال 
قطــر 2022، تفضــل حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي 
أميــر البــالد املفــدى فشــمل برعايتــه الكريمــة حفــل اإلعــالن عــن تصميــم اســتاد 
للمونديــال،  والختاميــة  االفتتاحيــة  املباراتــني  سيســتضيف  الــذي  لوســيل، 
بحضــور فخامــة الرئيــس لينــني مورينــو غارســيا رئيــس جمهوريــة اإلكــوادور، 
وســعادة  املتحــدة،  لألمــم  العــام  األمــني  غوتيــرش  أنطونيــو  الســيد  وســعادة 
الســيدة ماريــا فرنانــدا إسبينوســا غارســيس رئيســة الجمعيــة العامــة لألمــم 

املتحــدة، وكبــار الشــخصيات والضيــوف.
وقــال ســعادة حســن الــذوادي األمــني العــام للجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث بهــذه 
ــل عالمــة فارقــة أخــرى نحــو اســتضافة بطولــة 

ّ
املناســبة: اســتاد لوســيل يمث

كأس العالــم لكــرة القــدم ألول مــرة فــي الوطــن العربــي، حيــث يجّســد ماضــي 
قطــر العريــق ومســتقبلها املشــرق، ونحــن نتطلــع إلــى أن تنظــر األجيــال القادمــة 
النهضــة  لتحقيــق  اســتغاللها،  حســن 

ُ
أ فرصــة  بوصفهــا  البطولــة  هــذه  إلــى 

وتعزيــز التنميــة فــي الوطــن العربــي واملنطقــة كلهــا.
مــن جهتــه قــال الســيد ناصــر الخاطــر مســاعد األمــني العــام لشــؤون تنظيــم 
البطولــة فــي اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث: وصلنــا إلــى % 30 مــن أعمــال 
التشــييد، ونثــق فــي أن ملعــب لوســيل ســيكون مــن األجمــل فــي العالــم، وســيبقى 

فــي الذاكــرة.
وتحمــل مدينــة لوســيل رمزيــة خاصــة لــدى أهــل قطــر، فقــد عــاش فيهــا الشــيخ 

جاســم بــن محمــد آل ثانــي مؤســس الدولــة فــي أوائــل القــرن املاضــي، حيــث 
وضــع أســس بنــاء دولــة عصريــة، كمــا يجّســد اســتاد لوســيل، الــذي ســتبلغ 
طاقتــه االســتيعابية 80 ألــف مقعــد، مــا تحملــه قطــر مــن طمــوح وحمــاس تجــاه 

مشــاركة الثقافــة العربيــة مــع العالــم أجمــع.
ويعــد االســتاد محــور مدينــة لوســيل، الواقعــة علــى مســافة 15 كلــم إلــى الشــمال 
مــن وســط الدوحــة، وهــي مدينــة عصريــة جديــدة يجــري بناؤهــا علــى أحــدث 
وحَي تصميم هذا االســتاد االســتثنائي مــن تداخــل الضــوء 

ُ
طــراز، وقــد اســت

والظــل الــذي يمّيــز "الفنــار" العربــي التقليــدي (الفانــوس)، كمــا يعكــس النقــوش 
بالغــة الدقــة علــى األوانــي األثريــة التــي وجــدت فــي أرجــاء العالــم العربــي، وفــي 

املتاحــف وصــاالت املعروضــات الفنيــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم.
التخطيــط  ويرتكــز اســتاد لوســيل علــى عناصــر االســتدامة، فكافــة جوانــب 
املســاحات  وفــرة  أو  لوســيل،  خطوط تــرام  ســواء  الرائــدة،  لوســيل  ملدينــة 
الخضــراء، تتمحــور حــول احتياجــات اإلنســان والحفــاظ علــى البيئــة، لتصبــح 
مدينــة تحتضــن 200 ألــف شــخص يعيشــون فــي تناغــم مــع البيئــة، وينعمــون 

بــإرث هــذا االســتاد الرائــع.
وعقــب انتهــاء منافســات قطــر 2022، ســوف يجــري تحويــل اســتاد لوســيل إلــى 
وجهــة مجتمعيــة تضــم مــدارس ومتاجــر ومقاهــَي ومرافــق رياضيــة وعيــادات 
طبيــة، وســوف يتيــح هــذا املركــز املجتمعــي متعــدد األغــراض كل مــا يحتاجــه 

النــاس تحــت ســقف واحــد.
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¶ سمو أمير قطر وكبار القادة والشخصيات في حفل اإلعالن عن استاد لوسيل
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�	��É א����
ُينصح  لــذا  ومناعته،  وحيويته  الجسم  لصحة  تحصى،  ال  فــوائــد  ولليمون 
الطازج،  الليمون  املاء باستمرار، كما ُينصح باستهالك  الليمون مع  بتناول 
وليس الليمون الصناعي، فمن فوائد الليمون ترطيب الجسم، فالكمّية التي 
يحتاجها اإلنسان من املاء يومًيا تتراوح ما بني 8 و10 كؤوس من املاء، والذي 
يشمل املياه املوجودة في األغذية واملشروبات املختلفة، لكن يبقى املاء أفضل 
املشروبات لترطيب الجسم، ولتعزيز نكهته يمكن إضافة الليمون إليه، مما 

يساعد على استهالك كمّيات أكثر من املاء خالل اليوم.
ُيعّد مضاًدا  والــذي  ج  بفيتامني  الغنّية  الحمضّية  الفواكه  من  الليمون  وألن 
أساسًيا لألكسدة، فهو يساعد على حماية خاليا الجسم من الجذور الحرة 
ل مــن خطر اإلصــابــة بأمراض 

ّ
الـــدم، ويقل ض ضغط 

ّ
أنــه يخف الــضــارة، كما 

أّن  إلــى  البحوث  أشــارت  وقــد  الدماغّية،  والسكتات  الدموّية،  واألوعــيــة  القلب، 
أكثر عرضة  ج  فيتامني  انخفاض مستويات  من  يعانون  الذين  األشخاص 
الّسمنة  مــن  يعانون  الــذيــن  الــّرجــال   

ً
خــاصــة الــّدمــاغــّيــة،  بالّسكتات  لإلصابة 
املفرطة املتزامنة مع ارتفاع ضغط الّدّم. 

Â³��א�� א� 
ويساعد فيتامني ج الذي يحتويه الليمون بكثرة على تقليل مدة اإلصابة بنزالت 
تليني  الريق على  الساخن على  أو  الدافئ  والليمون  املــاء  يعمل شــرب  البرد، كما 
وتحريك الجهاز الهضمي، ومنع حدوث اإلمساك، ويساعد على خسارة الوزن، 
حقنت  ثم  بالدهون،  غني  بطعام  تغذيتها  تمت  فئران  على  التجربة  ّبقت 

ُ
ط فقد 

بمضادات األكسدة املوجودة في الليمون، فكانت النتيجة أّن قللت زيادة الوزن لدى 
فئران الدراسة بشكل ملحوظ.

كما أكدت تجارب الكثير من األشخاص على قدرة املاء والليمون على دعم فقدان 
ل حصى الكلى، 

ّ
الوزن، وقد يمنع حمض الستريك املوجود في الليمون من تشك

حيث يوصي بعض املراكز الطبية بزيادة كمّية حمض الستريك املتناولة للحّد من 
ل حصى الكلى الناتجة عن تراكم الكالسيوم، كما أّن شرب املاء نفسه 

ّ
خطر تشك

ل هذه الحصى، وشرب نصف كوب من عصير الليمون يمدُّ الجسم 
ّ
يمنع تشك

بكمية حمض الستريك نفسها املوجودة في بعض األدوية املوصوفة.
س وينعشه، ويمنع حدوث رائحة الفم الكريهة 

َ
ف

َ
ويحّسن شرب املاء والليمون الن

الناجمة عن تناول األطعمة ذات الروائح القوية كالثوم والبصل والسمك، لذا ُينصح 
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بشرب كوب من املاء والليمون بعد تناول الوجبات، وعند 
ز إفراز 

ّ
االستيقاظ من النوم، حيث ُيعتقد أّن الليمون يحف

اللعاب، واملاء يمنع جفاف الفم، مما يعني إزالة رائحة الفم 
الكريهة الناجمة عن نمو البكتيريا أثناء النوم. 

���� �²�	É
طريقة إعــداد املــاء مع الليمون سهلة جــًدا، وذلــك بإضافة 
عصير نصف ليمونة إلى كوب من املاء املغلي أو الدافئ 
النكهة،  لتعزيز  أخرى  البارد، ويمكن إضافة مكونات  أو 
كإضافة القليل من النعناع أو القرفة، أو شرائح من غيرها 
من الحمضيات كالبرتقال، أو شرائح من الخيار، أو ملعقة 

صغيرة من العسل، أو شريحة من الزنجبيل الطازج.
وينصح األطباء بتناول كوب من مشروب املاء والليمون 
املــاء املحتوي على  الدافئ عند الصباح، وتــرك إبريق من 
بعض شرائح الليمون في الثالجة، وذلك الستهالكه على 

مدار اليوم.
ا لالستهالك دوًما، 

ً
ورغم أن شرب املاء مع الليمون ُيعّد آمن

إال أّن له القليل من املضار واألعراض الصحية املحتملة، 
فقد يسبب ويهّيج شرب املاء والليمون حرقة املعدة عند 
الليمون على حامض  احــتــواء  بعض األشــخــاص؛ بسبب 
الستريك، باملقابل فإنه قد يهّدئ من أعراض حرقة املعدة 
عند بعضهم اآلخر، وفي حال فاقم شرب املاء والليمون 
ــب شــربــه 

ّ
مـــن مــشــكــلــة حــرقــة املـــعـــدة، فــإنــه ُيــنــصــح بــتــجــن

مينا  والليمون  املــاء  ُيضعف شــرب  قد  كما  واستهالكه، 
األسنان، لذلك ُينصح بعد شرب عصير الليمون بشرب 

املاء إلزالة آثاره على األسنان.
عصر  وهــي  الليمون،  استعمال  لتسهيل  طريقة  وهــنــاك 
الليمون وتجميده في قوالب التجميد بالثالجة، واستعماله 

وقت الحاجة.

 Ùא¸�Ú ³Ëà¹� ±Ý�א Ù א���¸��� ��î
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يأتي ديوان الشاعر القطري خالد املحمود "قصائد في زمن الحصار"، 
ا على الحصار  من أوائل النصوص التي صدرت – ورّبما األسبق – رّدً
الجائر الذي تتعّرض له دولة قطر، من حيث تخصيص الديوان كامًال 

له، بعد مضي أكثر من سنة على الحصار. 
الديوان صدر عن دار العرب في 146 صفحة، وتضمن 25 قصيدة، 

تراوحت بني الشعر العمودي وقصيدة التفعيلة أو الشعر الحّر، 
يرى فيها كاتبها، وهو يخاطب قارئه في موقعه اإللكتروني: "قارئي 
العزيز.. هذا ديواني األخير يسبق غيره في الصدور، معلًنا رفضه 
ال للحصار فحسب، بل للعقلية التي أفرزته، والنفسّية التي قبلته، 

واألخطاء التي تحتاج إلى التصويب مما أبرزها لنا في ذواتنا"، حيث 
يقول الشاعر:

"في زمِن الِحصاْر 
خياُرنا الوحيُد للِخيَرِة

أْن نختاْر!
ألّننا بعزِمنا

نا على ِصراِط ربِّ
نخلُع ليًال جاِثًما على صدوِر َوعِينا

وَنرتدي الّنهاْر".
فمنذ البداية يعلن املحمود أن قطر انتصرت في الحصار، وانتصرت 

به أيًضا، عبر محاكمة منطقية لتصاريف األمور، حيث يولد االنتصار 
من رحم املعاناة، مؤكًدا أن الحصار أسهم في شّد العزيمة، وتكاتف 

الجهد، واجتراح الحلول، ولم يبق من الحصار غير حكاية تثبت أّن 
عاقبة الظلم وخيمة، وهنا ينطلق املحمود من استلهام حوادث الفيزياء 

الصغيرة:
"االنشطاْر

يقسم الذرة أشتاًتا
ويعطينا انطباًعا

ها زالت أنَّ
وآلت النكسار..

بيد أّن الطاقة الجّبارة الكبرى متى
تتأّتى منه تعني

ه فرصُة إعماٍر  أنَّ

إذا ما أدركته النفُس
إّما وّظفتُه

لبناٍء وَعماْر".
وفي ثنايا النّص يتحّدث الشاعر عن فضل املعاناة في بناء قدرات األفراد 
واألمم، في أكثر من مثال موٍح، يرى من خالله أنَّ قطر استطاعت أن تثبت 

المكتبة
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جدارتها في تلك النهضة املدهشة، وما الحصار إّال عقبة 
برهنت للعالم، أّن هذه البالد ال تستكني أمام الصعاب:

"باختصاْر
بارك الله لنا هذا الحصار".

��Åא���� ����	� ³���

يتناول الديوان كّله موضوعة الحصار، لكّنه ينقسم إلى مناخني، 
مناخ تظهر فيه عاطفة اعتزاز الشاعر بموطنه وقدرته على تجاوز 

األزمة، ومناخ آخر ينتقد مواقف دول الحصار، عبر التلميح 
والتعريض، من خالل اإلشارة إلى رموز قرآنية وتاريخية، ذات أثر 

سلبي في رحلة اإليمان املمتدة منذ أبينا آدم "فرعون – عاد – إخوة 
يوسف – مسيلمة"، وقد يتوّجه بتسمية األسماء تسمية صريحة، 
سالًكا درب الشاعر اليمنّي عبد الله البرّدوني في هجائياته املريرة، 
وقد يلجأ إلى اللهجة العامّية ليزيد مرارة السخرية، وكأّنها أهاجي 

أبي الشمقمق:
"لك الُعتبى أيا ْعتيبة
أيا صلًعا على خيبة

لك العتبى على اإليميل
إذ أنكرت تسريبه."

وفي هذه النصوص يحيل الشاعر قارئه إلى القصص القرآني، 
بتعدد الحوادث ومراميها وأغراضها، فيعيد الشاعر توظيف هذا 

القصص في الراهن السياسي:
"ألم تروا قوم عاٍد عندما ظلموا؟                         

وعاقري ناقة الجبار من ثمِد؟
وأهل مدين أو أصحاب أيكتهم؟                        

جميعهم باء بالتنكيل لألبِد 
وقوم فرعون من عّموا بنقمته                            

لفسقهم.. وهُم فرعوُن ذو الوتِد؟".

א��õ� ���א� Â³א��

وال ينسى الشاعر شرائح أخرى، غير األنظمة السياسية التي 
خاضت في العدوان والتحريض ضّد دولة قطر، وهم رجال الدين، 

والناشطني فيما يسّمى "الذباب اإللكتروني":
"قال السفهاُء من الناْس

من عدموا فينا اإلحساْس

نحن ذباُب بغّي األمر
وعترته بني األنجاس".

وقد تخرج النصوص إلى معارضة نصوص شعرّية شهيرة، كما 
فعل في معارضة قصيدة "لسُت أدري" إليليا أبي ماضي، واستبطن 

معانيها – ولكّنه واجه راهنه بأسئلة أخرى، انطلق بعدها إلى حالة 
مختلفة عن حالة أبي ماضي الغارقة في التشاؤم، قائًال:

"أنا ال أدري
وال أعرف مْن

يتصّدى لسؤالي
بجواٍب مقنٍع

كدُت أجّنْ
أعلموني أنتُم

يا آنساتي
سّيداتي
سادتي

ما الذي يعني لكم هذا الوطْن؟
تأتي نصوص املجموعة في معظمها على أوزان خفيفة صالحة 

لإلنشاد، اإلنشاد الحماسي، وبخاّصة أن الشاعر ابتعد عن مخاطبة 
نخبة بعينها، بل توجه إلى عموم القّراء، دون الوقوع في السطحية 

املبتذلة، فجاءت القصائد ذات طابع منبرّي حماسّي، تالئم غرضها، 
مستمّدة من القرآن جزالته، ومن حكمة الشعب القديمة كثيًرا من 

ا على  الصور املعّبرة، لتكون "قصائد في زمن الحصار" شاهًدا أدبّيً
عصر التحديات، وعلى االنتصار في الوقت نفسه.

* شاعر وكاتب سوري
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املكتبة

يتــراءى عصــٌر بأكملــه وأنــت تقــرأ مؤلفــات الشــاعر والباحــث العراقــي الدكتــور 

طالــب البغــدادي، املقيــم فــي قطــر منــذ عقديــن مــن الزمــان بصــورة شــبه دائمــة، 

أشــرف خاللهــا علــى تأســيس متحــف الشــيخ فيصــل بــن قاســم آل ثانــي، نظــًرا 

 عــن تجربتــه الثقافيــة والفنيــة 
ً

لخبرتــه الطويلــة فــي عالــم التــراث واآلثــار، فضــال

باريــس،  فــي  دراســته  أيــام  منــذ  املتنوعــة، 

مــروًرا بعودتــه إلــى بغــداد، وتدريســه فــي 

التجــاري  ثــم افتتاحــه ملشــروعه  الجامعــة، 

البغداديــة"  "الــدار  باألنتيــكات  الخــاص 

شــهد  التــي  الدوحــة،  إلــى   
ً

وصــوال  ،1977

املؤلفــات،  هــذه  طباعــة  فيهــا  اســتقراره 

ــة علــى النصــف الثانــي  مســجلة شــهادة حيَّ

العشــرين، وحتــى يومنــا هــذا. القــرن  مــن 

Ù���א��� א��
دار  عــن  الصــادر  املــوج"،  "عناقيــد  ديــوان 

يبــدو   ،2007 عــام  بالكويــت  قرطــاس 

أكثرهــا قرًبــا مــن وجدانــه وذاتــه املســافرة 

مــن  بــدًءا  الفــن،  وهوايــة  األدب  لغــة  بــني 

ل 
ِّ
العنــوان "الســوريالي" للديــوان، والــذي  ُيمث

ــا، ليــس لهــذا الكتــاب فحســب،  مفتاًحــا مهّمً

املتأرجحــة  البغــدادي  كتابــات  ملعظــم  بــل 

فــي سلســلة غرائبيــة  والحلــم،  الواقــع  بــني 

مــن األحــداث واملواقــف والشــخصيات التــي 

الصفحــات.  علــى  وتتجلــى  تتشــابك 

الفنــون  مــن  نوعــني  العناقيــد  هــذه  تجمــع 

الشــعر  همــا  املؤلــف،  أحبهمــا  اللذيــن 

، دون أن 
ً
ــا واقتنــاًء، وكذلــك ممارســة

ً
، والثانــي تذوق

ً
 وكتابــة

ً
والتشــكيل، األول قــراءة

معــرض. فــي  للمــأل  عنهــا  يكشــف 

وعبــر مــا يقــارب 160 صفحــة رافقــْت لوحــاُت الفنــان ســعدي رشــيد قصائــَد 

القصائــد،  لكتلــة  موازيــة  بصريــة  تكوينــات  عبــر  البغــدادي،  طالــب  الشــاعر 

 فــي طياتهــا لواعــج 
ً
املكتوبــة فــي العديــد مــن العواصــم العربيــة والعامليــة، حاملــة

الغربــة، والحــزن علــى وطــن يشــرف علــى الفجيعــة، يستشــرفها الشــاعر مــن 

"عناقيــد  الديــوان  عنــوان  حملــت  التــي  القصيــدة  ففــي   ،
ً

ومتأمــال رائًيــا  موقعــه 

املــوج"، ويعــود تاريــُخ كتابتهــا إلــى العــام 2001 فــي الدوحــة، حيــث يتجلــى فيهــا 

تأثــر الشــاعر بالبيئــة القطريــة ومفرداتهــا، 

يقــول البغــدادي: "وكالغــواص/ يبحــث تحــت 

أضاعهــا  لؤلــؤة  عــن  النفــط/  آبــار  لهيــب 

الزمــان/ فــي عينــي ســيد الطواشــني/ تلتــف 

ســاقاي حــول ضلوعــي/ لتدفــن رأســي فــي 

الوحشــي  والليــل  املشــدوه/  الصمــت  عمــق 

يحملنــي/ فــوق أجنحــة الحمــام الهــارب نحــو 

الســراب".

البغــدادي  طالــب  للشــاعر  الثانــي  الديــوان 

وعــرس  ذاكرتــي  "بغــداد  بعنــوان  جــاء 

وصــدر  وعبــرات"،  قصائــد  رجولتــي: 

للنشــر  أمجــد  دار  عــن  صفحــة   132 فــي 

أنــه  علــى  املؤلــف  قّدمــه   ،2015 والتوزيــع 

خواطــر، موزونــة مقفــاة تــارة، ومنثــورة ذات 

طابــع شــعري تــارة أخــرى، مكملــة ملــا نشــره 

املــوج".  "عناقيــد  األول  الديــوان  فــي 

�כא�¸� �Î ��א½
أمــا فــي كتابــه "حكايتــي مــع صــدام"، الــذي 

صــدر عــن دار قرطــاس فــي الكويــت 2006 

فــي 112 صفحــة، فيســرد البغــدادي وقائــع 

العراقــي  الرئيــس  مــع  الشــهيرة  قصتــه 

الراحــل صــدام حســني، والتــي بــدأت فصولهــا عــام 1976، حــني كان صــدام نائــب 

ًســا فــي كليــة اإلدارة  رئيــس مجلــس قيــادة الثــورة، والدكتــور طالــب البغــدادي ُمدرِّ

وقشــت فيهــا عالقــة الناتــج 
ُ
واالقتصــاد بجامعــة بغــداد، إثــر محاضــرة أكاديميــة ن
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القومــي مــع الدخــل القومــي، لكــن مســار النقــاش أفضــى إلــى مقولــة "مــن ال ينتــج 

لــت إلــى قضيــة شــغلت الشــارع العراقــي، بــل اإلعــالم والــرأي  ال يــأكل"، التــي تحوَّ

العــام الخارجيــني، فكانــت النتيجــة فصــل الدكتــور طالــب البغــدادي مــن الجامعــة 

وزّجــه فــي الســجن، لتتوالــى فصــول الحكايــة وتفاصيلهــا املريــرة، كاشــفة عــن 

البنيــة البوليســية لعــراق الســبعينيات والثمانينيــات، والتــي لــم تســتوعب طرًحــا 

فــي محاضــرة أكاديميــة، ولكــن الحكايــة ذاتهــا تقــول: إن صــدام اســتدعى الدكتــور 

طالــب البغــدادي مــن الســجن، ليســتعني بــه فــي دراســة علميــة لواقــع االقتصــاد 

 لــه، لكــن 
ً
العراقــي والنهــوض بــه، ومــن ثــم أخرجــُه مــن ســجن "أبــو غريــب" مكافــأة

املبدئيــة  فــي مواقفــه  ــا 
ً
لين ُيبــِد  لــم  البغــدادي  آخــر، ألن  تأخــذ مجــرى  األحــداث 

حســبما يوضــح.

� א��� � א�Ýאכ	�
تحــت هــذا العنــوان "أخاديــد فــي الذاكــرة" أصــدر طالــب البغــدادي سلســلة مــن 

الكتــب، منهــا "أحلــى املفارقــات فــي عالــم األنتيــكات" عــن دار ضفــاف للطباعــة 

والنشــر والتوزيــع فــي بغــداد 2014، وفيهــا يغــوص املؤلــف فــي تالفيــف ذاكرتــه، 

ة علــى  خــاء والشــدَّ مســتدعًيا حكايــات بغــداد وشــخصياتها وطرائفهــا فــي الرَّ

حــد ســواء، ومنهــا مــا امتــد إلــى عواصــم عربيــة وأجنبيــة، يقــول البغــدادي فــي 

مقدمــة الكتــاب: "ذكريــات حفرتهــا أيــام عملــي فــي عالــم األنتيــكات، وقــد وجــدت 

لتدوينهــا أهميــة ال تقــل عــن ذكريــات أخــرى تتعلــق بحياتــي السياســية أو العلميــة 

 فــي طبيعتــه، 
ً

أو االجتماعيــة، ملــا تعكســه مــن صــور عــن عالــم قــد يكــون منفصــال

ر فــي حيــاة املجتمــع العراقــي"، مشــيًرا إلــى أن مفــردة "األنتيــكات" فــي 
ّ
لكنــه متجــذ

العــراق تختلــف عنهــا فــي بقيــة املناطــق العربيــة، فهــي تعنــي التحــف التــي ال يزيــد 

عمرهــا عــن 200 عــام، وبذلــك فهــي تختلــف عــن "اآلثــار" التــي يمتــد عمرهــا إلــى 

مئــات بــل آالف الســنني.

الســحرية،  والخزانــة  األملانــي  علــي  الطريفــة:  الكتــاب  قصــص  مــن  يــرد  وممــا 

الســلطان محمــود خــان الثانــي فــي مطبــخ رديــف عبــاس، صبيحــة خانــم وامللــك 

األنتيــكات  أروقــة  بــني  باريــس: جولــة  إلــى  رحلــة  فلــس،  واملائــة  الثانــي  فيصــل 

ر ودلــة القهــوة املوقعــة، ســلوى الحصــري وجواد  ودهاليــز املخابــرات، الدينــار املــزوَّ

ســليم، شيشــة النرجيلــة بــني رغبــة الحســني وبــكاء رســام، الســيف العباســي بــني 

أرشــد الياســني وأحــد أغنيــاء بغــداد، فايــق حســن فــي القنينــة الزجاجيــة.  

كمــا أصــدر البغــدادي ضمــن سلســلة "أخاديــد فــي الذاكــرة" مجلــًدا تحــت عنــوان 

ومــا   ،2015 عمــان  فــي  والتوزيــع  للنشــر  أمجــد  دار  عــن  البغــدادي"،  "مقامــات 

املجلــد ســوى الجــزء األول مــن املقامــات، مشــتملة علــى ثالثــة كتــب، هــي: "مقامــات 

متنوعــة" و"مقامــات ومداخــالت سياســية" و"املقامــات الثقافيــة"، واملجلــد أكثــر 

ثــراًء بمادتــه، مــن حيــث األزمنــة واألمكنــة، حيــث يقــول املؤلــف: "أقــدم لكــم نفســي 

مــن خــالل هــذه املقامــات (املذكــرات) كنمــوذج حــّي ملواطــن عراقــي، عــاش كل 

العهــود التــي مــرَّ بهــا العــراق.. مــن عائلــة بغداديــة كرخيــة عريقــة ترجــع بأصولهــا 

العربيــة إلــى قبيلــة الخزاعــل"، وعبــر 304 صفحــات يســرد البغــدادي مذكراتــه 

بــأدق تفاصيلهــا وجزئياتهــا، التــي مــا زال كثيــر مــن شــخوصها يعيشــون بيننــا 

اليــوم، فــي العــراق وقطــر والعديــد مــن البلــدان العربيــة واملهاجــر.

 �אÉ	 א��´�א�±
فــي  مــا كتبــه بشــكل متتابــع علــى صفحتــه  املؤلــف  نقلــة نوعيــة ينشــر  وفــي 

"الفيســبوك"، تحــت عنــوان "خواطــر البغــدادي"، وصــدر عــن دار أمجــد للنشــر 

والتوزيــع 2016 فــي 130 صفحــة، ليكــون حلقــة أخــرى مــن الذكريــات إلــى جانــب 

سلســلة "مقامــات البغــدادي"، وإن اختلفــت فــي طبيعتهــا وهدفهــا عــن املذكــرات 

ــة.  ــة والحيَّ املألوفــة، نظــًرا لطبيعتهــا اآلنيَّ

أمــا الكتــاب األخيــر فــي سلســلة املؤلفــات "مــن مقتنيــات الدكتــور طالــب البغــدادي 

ر  اس مصــوَّ ــرَّ
ُ
ك عــن  عبــارة  فهــو  العراقيــني"،  التشــكيليني  الفنانــني  أعمــال  مــن 

واد مــن األجيــال الثالثــة، بلــغ عددهــا  ألعمــال مجموعــة مــن الفنانــني العراقيــني الــرُّ

أكثــر مــن مائــة عمــل، جمعهــا املؤلــف مــن خــارج العــراق منــذ عــام 1999، وُعِرضــْت 

فــي معــرض بكتــارا عــام 2016، وهــي غيــر مجموعتــه األساســية التــي بقيــت فــي 

اس رصــد وتشــجيع حركــة التعامــل التجــاري ألعمــال  ــرَّ
ُ
بغــداد، والهــدف مــن الك

فنانــي العــراق فــي الداخــل والخــارج، خدمــة للحركــة التشــكيلية العراقيــة.

شــهادة  يحمــل   ،1938 بغــداد  مواليــد  مــن  البغــدادي  طالــب  الدكتــور  إن  يذكــر 

 ،1973 بفرنســا  بواتييــه  جامعــة  مــن  االقتصاديــة  العلــوم  فــي  دولــة  دكتــوراه 

ودبلــوم عــال فــي الصيرفــة واملاليــة فــي النظــام االشــتراكي مــن ســتاتني بانــكا 

ببــراغ 1965، وأحــد مؤسســي مؤتمــر القوميــني االشــتراكيني فــي بغــداد 1965، 

رئاســة  ديــوان  ورئيــس   ،2004 حتــى   1999 مــن  قطــر  دولــة  فــي  ومستشــار 

جمهوريــة العــراق مــن 2004 حتــى 2006، ورئيــس منتــدى 30 حزيــران الثقافــي.
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مت مكتبة قطر الوطنية بالتعاون مع الســفارة الفرنســية في قطر واملعهد 
ّ
نظ

ــا بعنــوان "نهايــة 
ً

الفرنســي فــي الدوحــة خــالل شــهر نوفمبــر املاضــي معرض
الحــرب 1918"، بمناســبة مــرور 100 عــام علــى نهايــة الحــرب العامليــة األولــى.

األولــى  العامليــة  للحــرب  الفرنســي  املتحــف  أعــّده  الــذي  املعــرض  ــن  وتضمَّ
ــا 

ً
مقتنيــات نــادرة مــن متحــف الشــيخ فيصــل بــن قاســم آل ثانــي، وعروض

األول  الجانــب  الحــرب:  مــن  جانبــني  علــى  ــًزا 
ّ
مرك وثائقيــة،  ومقاطــع  ألفــالم 

قلبــت  التــي  العظمــى،  الحــرب  هــذه  أثنــاء  واألبنــاء  واألم  األب  معانــاة  حــول 
حيــاة العائــالت واألســر رأًســا علــى عقــب، وُيبــرز هــذا الجانــب معانــاة النســاء 
اليوميــة  الحيــاة  مــن  ومشــاهد  الحــرب،  ويــالت  مــن  والزوجــات  واألمهــات 
ط الضــوء علــى أصــوات الحــرب 

ّ
للجنــود فــي الجبهــة، أمــا الجانــب الثانــي فســل

واملوســيقى والصمــت، ومــا ارتبــط بالحــرب مــن موســيقى عســكرية وأغــاٍن 
وطنيــة وأصــوات القتــال مــن انفجــارات القنابــل وقذائــف املدافــع وصرخــات 

األلــم واملــوت.
وقالت الدكتورة ســهير وســطاوي املدير التنفيذي ملكتبة قطر الوطنية: كانت 
الحــرب العامليــة األولــى نقطــة تحــول محوريــة فــي تاريــخ العالــم، وترتبــت عليهــا 
م  تداعيــات هائلــة ال تــزال أصداؤهــا تتــردد فــي تاريخنــا املعاصــر، مضيفــة: قــدَّ
املعــرض للمجتمــع فــي قطــر فرصــة فريــدة للتثقيــف واملعرفــة، ونوجــه التحيــة 

والتقديــر لشــركائنا علــى تنظيمــه.
مــن جهتــه قــال ســعادة فرانــك جوليــه ســفير جمهوريــة فرنســا لــدى دولــة 
ــا علــى املعــرض: إننــي ســعيد بتقديــم املعــرض، وأود أن أعبــر عــن 

ً
ق

ّ
قطــر معل

خالــص شــكري وتقديــري للدكتــورة ســهير وســطاوي املديــر التنفيــذي علــى 

أشــكر متحــف  أن  أود  الوطنيــة، كمــا  فــي مكتبــة قطــر  املعــرض  اســتضافة 
ــا: 

ً
الشــيخ فيصــل بــن قاســم آل ثانــي علــى مشــاركته فــي املعــرض، مضيف

إن معــرض "نهايــة الحــرب 1918" هــو تحيــة ألرواح الضحايــا، وبعــد مــرور 
100 عــام علــى انتهائهــا، وينبغــي لنــا أن نســتخلص منهــا الــدروس والعبــر 

للمســتقبل.
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¶ جانب من املعرض

¶ سهير وسطاوي

¶ ملصق معرض نهاية الحرب 1918
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وافــق مجلــس الــوزراء القطــري مؤخــًرا علــى إنشــاء مركــز بيانــات عاملــي 
الســحابية"،  للحوســبة  "أزور  قطــر  دولــة  فــي  مايكروســوفت  لشــركة 
وقبــل ذلــك كانــت شــركة أوريــدو قــد أبرمــت اتفاقيــة شــراكة مهّمــة مــع

لخدمــات  مــزود  أول  تصبــح  أن  مــن   ooredoo تمكــن     Microsoft
الســحابية  الحوســبة  حزمــة  يوفــر  الخليــج،  منطقــة  فــي  االتصــاالت 
Microsoft Azure Stack hybrid cloud، والتــي ســتمكن بدورهــا مــن 
تعزيــز نمــو األعمــال الرقميــة فــي قطــر، باإلضافــة إلــى تمكــني عمليــة 

التحــول الرقمــي بشــكل عــام.
 Microsoft مــن Azure لعمالئهــا مــن خــالل نظــام ooredoo وســتوفر
علــى  املســتضافة  الســحابية  الحوســبة  حلــول  مــن  كبيــرة  مجموعــة 
يتمكــن  بحيــث  للبيانــات،  قطــر  مركــز  فــي  املعتمــد  الثالــث  املســتوى 
العمــالء مــن اختيــار حلــول البنيــة التحتيــة كخدمــة، مثــل حلــول النســخ 
كمــا  البيانــات،  مركــز  وتحديــث  الكــوارث  مــن  والتعافــي  االحتياطــي 
ــا مــن اختيــار حلــول النظــام كخدمــة مثــل تطبيقــات الجــوال 

ً
تمكنهــم أيض

الويــب.  وتطبيقــات 
 Azure بيئــة  تســهم  قطــر:  مايكروســوفت  مديــرة  خلــف  النــا  وقالــت 
Ecosystem فــي توســيع االســتثمارات لتشــمل Azure Stack، وإتاحــة 
االبتــكارات  لدعــم  الســحابية  الحوســبة  بيئــة  مــن  الفرصــة لالســتفادة 
فــي أي مــكان، مضيفــة: تشــكل مبــادرات مثــل رؤيــة قطــر لعــام 2030، 
واســتضافة كأس العالــم لكــرة القــدم عــام 2022، وإطــالق مبــادرة املدينــة 
الذكيــة، مصــادر إلهــام لتكريــس الجهــود بشــكل أكبــر والعمــل علــى بنــاء 
قاعــدة معرفيــة واقتصــاد متنــوع، وتابعــت: إن الثــورة الصناعيــة الرابعــة 
مــن  مــن يطمــح بتحقيــق االســتفادة  لــكل  لهــا  تتيــح فرًصــا ال حــدود 
التوجــه إلــى عالــم التحــول الرقمــي، وتكمــن رســالتي التــي أود تقديمهــا 
لعمالئنــا وشــركائنا فــي دولــة قطــر فــي تمكــني كل شــخص ومنظمــة 

لتحقيــق املزيــد.
وســتركز النــا خلــف فــي دورهــا الجديــد علــى دفــع عمليــات االبتــكار، 
الرقمــي عبــر مجموعــة واســعة مــن  الذكيــة والتحــول  املبــادرات  ودعــم 
والــذكاء  املختلــط،  الواقــع  مثــل  تقنيــات  باســتخدام  وذلــك  الصناعــات، 
االصطناعــي وإنترنــت األشــياء والتــي مــن شــأنها املســاعدة فــي إشــراك 

العمــالء، وتمكــني املوظفــني، وتعزيــز العمليــات وإعــادة تحســني املنتجــات 
والخدمــات.

يذكــر إن النــا خلــف عينــت مديــًرا للقطــاع العــام فــي مايكروســوفت قطــر 
عــام 2014، وقــد أســهمت فــي دعــم مســيرات التحــول الرقمــي ملنظمــات 
عديــدة فــي جميــع قطاعــات الحكومــة والصحــة واإلعــالم، كمــا شــملت 
لدعــم رؤيــة قطــر 2030،  إطــالق شــراكات إســتراتيجية  مســؤولياتها 
ــا مــن 

ً
لــم يقتصــر علــى التكنولوجيــا فقــط، بــل كان أيض وهــذا الدعــم 

خــالل مبــادرات بنــاء القــدرات وتمكــني الشــركات الصغيــرة واملتوســطة، 
وكذلــك عــن طريــق تعزيــز عمليــات البحــث واالبتــكار. 

حيــث   ،2006 عــام   Microsoft إلــى  انضمــت  قــد  خلــف  النــا  وكانــت 
الخليــج،  منطقــة  فــي  واملعلمــني  الطــالب  تمكــني  عــن  مســئولة  عملــت 
لتحقيــق املزيــد مــن خــالل التكنولوجيــا، وتعزيــز االبتــكار مــع التركيــز 
علــى تطويــر طــالب STEM، وفــي عــام 2010 انتقلــت إلــى قطــر للعمــل 
مــن األدوار  فــي مجموعــة متنوعــة  التعليــم، وقبلهــا عملــت  فــي قطــاع 
فــي شــركة سامســونج، وActive Mania تطويــر حلــول ذكيــة وبنــاء 
واألوتوماتيكيــة،  الذكيــة  والبيــوت  العمــل  أماكــن  لتمكــني  إســتراتيجية 
وقــد حصلــت علــى شــهادة علــوم الكمبيوتــر مــن الجامعــة األمريكيــة فــي 
بيــروت (AUB)، وماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن الجامعــة اللبنانيــة 

.(LAU) األميركيــة 
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نوفمبـــر  مـــن  عشـــر  الخامـــس  فـــي 
الخامســـة  الذكـــرى  مـــرت   2018
عشـــرة لوفـــاة الكاتـــب املغربـــي الكبير 
مـــن  هـــم  فكثيـــرون  شـــكري.  محمـــد 
الراحـــل  كاتبنـــا  شـــخصية  تناولـــوا 
مـــن زوايـــا مـــا تقّدمـــه ســـيره الذاتيـــة 
بأجزائهـــا الثالثـــة "الخبـــز الحافـــي – 
زمـــن األخطـــاء – وجـــوه"، مـــن وقائـــع 
عالقـــة  لهـــا  اســـتثنائية،  ومغامـــرات 
ملحمـــد  العـــام  الحياتـــي  باملحكـــي 

شـــكري.
غيـــر أن ســـيرة محمد شـــكري الذاتية 
هـــي أوســـع وأمتـــع بكثيـــر ممـــا تقدمه 
املكتوبـــة،  الذاتيـــة  ســـيرته  نصـــوص 
مـــن وقائـــع وتجـــارب بنكهـــة حكائيـــة 
ومغايـــرة  الفتـــة  وجماليـــة  وســـردية 
عربيـــة  ذاتيـــة  ســـير  فـــي  ألفنـــاه  ملـــا 
أخـــرى. بمـــا هـــي ســـيرة حققـــت، كما 
هـــو معـــروف، ومنذ لحظـــة صدورها، 
كثيـــرة  وترجمـــات  كبيـــًرا  نجاًحـــا 
وانتشـــاًرا واســـًعا فـــي العاملني العربي 

والغربـــي.
غير أن سيرة محمد شكري العامة ال 
يمكن أن تتبع كل خيوطها املتناســـلة 
مـــا تكشـــف  خـــالل  مـــن  واملتشـــابكة 
عنـــه كتاباتـــه الســـير ذاتيـــة فقـــط مـــن 
معطيـــات بيوغرافية، مرتبطة برحلته 
الغنيـــة فـــي األزمنة واألمكنـــة والوجوه 
والوجـــود، بـــل إن ثمـــة صـــوًرا أخـــرى 
تكشـــف عـــن اهتمامـــات وانشـــغاالت 
شـــكري،  محمـــد  حيـــاة  فـــي  موازيـــة 
والتـــي ال تقـــل أهمية عـــن تلك الصورة 

إشــراقـات
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الشـــهيرة املتداولـــة عنـــه، أي باعتبـــاره كاتًبـــا عاملًيـــا ذا تجربة أدبية 
– ســـير ذاتيـــة  فريـــدة فـــي األدب العربـــي املعاصـــر. 

القـــارئ"، باملفهـــوم  يتعلـــق األمـــر هنـــا بصـــورة "محمـــد شـــكري 
الواســـع للفـــظ القـــراءة، باعتبارهـــا صـــورة ال تقـــل أهميـــة وداللـــة 
ا عـــن صورة محمد شـــكري الكاتب التـــي ألفناها 

ً
وتأثيـــًرا وإشـــراق

أكثر من غيرها، وإن بدا أن كل صورة من هاتني الصورتني تكمل 
األخـــرى وتتداخـــل معهـــا، كمـــا تكشـــف عـــن ذلـــك كتابات شـــكري 
ورســـائله  ذاتيـــة  الســـير  وأحاديثـــه  الصحفيـــة  األدبيـــة وحواراتـــه 
املنشـــورة، فضـــال عن كتاباته ومذكراته املوازيـــة لتجربته الكتابية 
الســـير ذاتية. وال غرابة في ذلك، ما دام أن كثرة القراءة قد ســـبقت 
عنـــد شـــكري فتنـــة الكتابـــة، مـــا يجعـــل منـــه، فـــي اآلن ذاتـــه، كاتًبـــا 

ـــا كبيًرا.
ً
وقارئ

ومـــن يقـــرأ رســـائل شـــكري املتبادلـــة مـــع الكاتـــب املغربـــي محمـــد 
بـــرادة، الصـــادرة فـــي كتـــاب، ســـوف يـــدرك أن عمليـــة القـــراءة عنـــد 
شـــكري كانت تشـــكل جـــزًءا ال يتجزأ من حياتـــه اليومية، إذ نجده 
دائمـــا يحيـــل على مقروءاته من الكتـــب واملجالت، إلى حد يجد في 
 للتطهـــر واإلدمـــان "إنني أطهـــر نفســـي. الكتب تنام 

ً
القـــراءة مجـــاال

معـــي. عـــادة اكتســـبتها منذ ســـنني. القـــراءة والكتابة فـــي الفراش.. 
غـــارق فـــي القـــراءة، لكـــن اإلحســـاس بالكتابة لم يغرنـــي بعد".

كمـــا أن مـــن يتتبـــع بعض الصفحات املشـــرقة من "زمـــن األخطاء"، 
سوف يلمس عن كثب أن محمد شكري كان، منذ بدايات اكتشافه 
لعوالـــم األدب والثقافـــة، يقبل بلهفة على القراءة، مســـتمتعا بلذتها، 
إن لـــم نقـــل بـــأن القـــراءة كانت بالنســـبة إليـــه محفًزا أساســـًيا على 
ممارســـة الكتابـــة فيمـــا بعد "بدأ يســـكنني شـــيطان األدب فصرُت 
أهتـــم بقـــراءة الكتـــب األدبية أكثر من اهتمامـــي بدروس علم النفس 
ـــل فعل القراءة 

ّ
التربـــوي، والتشـــريع املدرســـي"، هـــو الذي كان يفض

علـــى اإلنصـــات إلـــى الدرس "ضبطني أســـتاذ التربيـــة وعلم النفس 
ـــا (هـــذه قاعـــة الدرس وليســـت 

ً
أقـــرأ (البؤســـاء) فأخرجنـــي صارخ

ـــا: "أوزع وقتـــي بـــني القـــراءة بالعربيـــة 
ً

مكتبـــة)، أو فـــي قولـــه أيض
واإلســـبانية والعربدة فـــي الحانات".

أمـــا عـــن شـــغف شـــكري وهوســـه الكبيـــر والالمتناهـــي بالقـــراءة، 
فيمكـــن التدليـــل عليـــه من خـــالل هذا الشـــاهد من "زمـــن األخطاء": 

ا، أو ورقة مكتوبة 
ً
"أقـــرأ أي شـــيء مكتـــوب: كتاًبا معاًرا أو مســـروق

مـــن علـــى األرض، أغلبها باإلســـبانية (...) صـــارت القراءة والكتابة 
عنـــدي هوًســـا في الحلـــم واليقظة".

ومـــن يتتبـــع أحاديـــث شـــكري الصحفيـــة ســـوف يكتشـــف مـــدى 
الحضـــور الالفـــت عنـــده للحديـــث عـــن تجربـــة القـــراءة فـــي حياتـــه، 
وعـــن دورهـــا وتأثيرهـــا العام فـــي أدبه ومخيلته وفـــي ثقافته ككل، 
ـــا مـــن مجهوداتـــه الفرديـــة، حيث لـــم يكن موجًها فـــي البداية 

ً
انطالق

مـــن لـــدن قـــراء جاديـــن، كما عبر عـــن ذلك في حديـــث صحفي "مع 
مـــرور التجربـــة القرائيـــة، بـــدأت أميـــز بـــني الجيد والغث فـــي اختيار 
ما أقرأ، ســـواء بذكائي الخاص أو بمســـاعدة بعض أذكياء القراءة".

ويكفـــي، هنـــا، أن نســـتدل علـــى مكانـــة القـــراءة فـــي حيـــاة شـــكري 
بكتابـــه املمتع "غواية الشـــحرور األبيض"؛ كتاب أعتبره شـــخصًيا 
فها محمد شـــكري، وإن لم ينـــل الكتاب 

ّ
مـــن بـــني أهـــم الكتب التـــي أل

مـــا يســـتحق مـــن متابعـــة ورصـــد، علـــى األقـــل مـــن زاويـــة طرافـــة 
موضوعـــه وتنوعـــه وانفـــراد محمـــد شـــكري فيـــه – بخـــالف كتاب 
مغاربـــة آخريـــن – بالكتابـــة عـــن ســـيرة القـــراءة لديـــه، وأيضـــا مـــن 
زاويـــة مـــا يكشـــف عنـــه هـــذا الكتـــاب مـــن ثـــراء الفـــت فـــي مادتـــه 
ـــا، إلى جانـــب ما يضمره 

ً
ومعانيـــه، وفـــي أفـــكاره ومرجعياتـــه أيض

مـــن إمكانـــات تركيبيـــة هائلـــة، تمّيـــز شـــخصية محمـــد شـــكري 
فـــي التأمـــل واملقاربـــة والتـــذوق والقـــراءة لألعمال األدبيـــة والفكرية 
 عمـــا يكشـــف عنـــه 

ً
العربيـــة واألجنبيـــة، القديمـــة والحديثـــة، فضـــال

الكتـــاب مـــن حّس نقدي وروح مرحة، ومن ســـخرية ودعابة وِحكم 
ا.

ً
أيض

ـــا ذكًيـــا، ومتتبًعـــا 
ً
ففـــي هـــذا الكتـــاب، نتتبـــع محمـــد شـــكري قارئ

الفكريـــة  بمجهوداتـــه  والعاملـــي،  العربـــي  األدبـــي  لإلنتـــاج  كبيـــًرا 
الفرديـــة، هـــو الـــذي لـــم يتابع الدراســـة قط بالجامعة، بـــل إنه كان قد 
"حفـــر مســـاره الخـــاص مـــن األمية إلـــى العاملية"، كما عبـــر عن ذلك 
محيـــي الديـــن الالذقانـــي، فاختـــرع شـــكري لنفســـه شـــرطه األدبي 
والتأملـــي والنقـــدي، بمـــوازاة مـــع افتتانـــه الكبيـــر، وعلى حد ســـواء، 

بغوايـــة القـــراءة إلـــى جانـــب غوايـــة الكتابة.

* رئيس اتحاد كتاب املغرب
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◄ ◄

 Ðא�כ��א ��� Âא����א

قــال الكلمــة مباشــرة وبدقــة، فمــن يبغــي رفــض شــيء أو 
ُ
فــي الغــرب ت

 والــدوران. لكــن 
ّ

ــف
ّ
عمــل يقــول: "ال"، وعــادة بطريقــة مهذبــة وقليلــة الل

فــي جنــوب شــرق آســيا، هــم أقــرب إلــى العــرب، فنحــن نســتعني بجملــة 
"إن شــاء اللــه"، وهــم يــدورون حــول الكلمــات وعليــك أن تنصــت جيــًدا 
ــا، 

ً
ــا حتــى تفهــم القصــد، كان ُيخّيــل إلــّي أحيان وأن تكــون واعًيــا وذكّيً

أنهــم أكثــر شــرقية مــن العــرب، أعنــي أنهــم يطوفــون حــول الــكالم، وال 
يمســكون بــه أو يجعلونــك تمســك بــه جيــًدا.

مــن  الكثيــر  تقضــي  خاللهــا  مــن  ا،  جــّدً مهمــة  الصداقــة  الوس،  فــي 
يمكنــك  ال  لكــن  الحياتيــة،  أمــورك  فــي  بهــا  تســتعني  احتياجاتــك، 

الحصــول علــى صداقــة عميقــة للغايــة، بحيــث تكــون األقــرب لشــخص 
مــا، وهــو األقــرب لــك، مــا زلــت لــم تولــد فــي الوس؛ هــذه النعمــة ملــن ولــدوا 

�א���א�! �א���א�

■ الوس

■ سوق شعبي
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◄ ◄

فــي الوس فقــط، لكــن يمكــن قيــام صداقــات مبنيــة علــى الفائــدة، وليســت 
يحبــذون  ال  الالويــني  أن  كمــا  العميقــة،  الصداقــة  أساســها  عالقــات 
صداقــات عريضــة بــل صداقــات ضيقــة، أعنــي ال يحبــذون أن يكــون 
إنمــا  الغربيــني،  مــع  الحــال  عليــه  مثلمــا  األصدقــاء،  عشــرات  لديهــم 
ــك 

ُ
ن
ّ
ُيفضلــون صداقــات "الحلقــة الضيقــة"، وهــذا النــوع مــن الصداقــة ُيمك

مــن الحصــول علــى فوائــد جّمــة دون مقابــل، ربمــا لشــعورهم بأنهــم 
ســيحتاجونك يوًمــا، لكــن عليــك أن تتذكــر أنَّ هــذا ملــن ولــدوا فــي الوس، 

أيهــا الغريــب، هكــذا وجدتنــي أردد.

א�¸Ò 	 ��¶ א�����

 التأخيــر 
ً

ا عنــه عنــد الغربيــني، مثــال الوقــت عنــد الالويــني، يختلــف جــّدً
، وُيَعــدُّ أمــًرا 

ً
ــا؛ ُيعــّد أمــًرا مقبــوال

ً
علــى املوعــد؛ بــل عــدم الحضــور بتات

ــا أن تســتلم دعــوة لحضــور حفــل زفــاف قبــل بــدء الُعــرس 
ً

 أيض
ً

مقبــوال
بدقائــق ربمــا، وأن تطــرق بــاب أي صديــق أو قريــب بــال موعــد فهــو أمــر 
عــادي، مثلمــا عليــه الحــال فــي أوطاننــا بخاصــة فــي املجتمعــات الريفيــة، 
حتــى وإن تركــت الريــف منــذ ســنوات طويلــة واســتقررت فــي املدينــة؛ 
حافظــت علــى هــذه الثقافــة، نجدهــا منتشــرة فــي العــراق وكأننــا فــي 

مجتمــع الوي. 
فــي الدوائــر الحكوميــة فــي الوس يمتــد وقــت الغــداء إلــى ســاعتني زائــًدا 

الـرحـلــة

 � Âא��א�¸� Ó�	�א� ��	א��
 Îכ� א��א�� Ë±���א Â��א�²א

»�¸Å�

¶  بائعة خضروات

¶ شارع مكتظ في الوس

■ امرأتان الويتان
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القيلولة.حيــث يعانــي موظفــو الحكومــة مــن الترهــل الوظيفــي ويفتقــدون 
للجــدة فــي العمــل.

ــا؛ مفتوحــة، أْي بإمكانــك 
ً

حفــالت الــزواج، فــي الوس؛ وفــي الســودان أيض
ا،  مدعــّوً ليــس  وهــو  لــك،  ــا 

ً
صديق تدعــو  أن  زواج  لحفــل  مدعــّو  وأنــَت 

املجتمــع  عليهمــا  نطلــق  أن  يمكــن  والســوداني  الــالوي  فاملجتمعــان 
املفتــوح، بينمــا فــي املجتمــع الغربــي ال يمكــن دعوتــك إلــى حفــل زواج إن 
لــم تكــن مقرًبــا مــن أحدهمــا؛ العــروس أو العريــس. بــل مــن الطرائــف أن 
دعــوات حضــور لعــدة أعــراس وصلــت لزوجتــي فــي املدرســة التــي كانــت 
تعمــل فيهــا، ألنــاس ال تعرفهــم، ملجــرد أنهــم يعملــون فــي املدرســة أو 
أحــد أقاربهــم يعمــل فيهــا، والســبب فــي ذلــك أن الالويــني يعتقــدون بــأن 
دعــوة األجانــب فيهــا وجاهــة لهــم، يتباهــون بهــا أمــام أبنــاء جلدتهــم، 
ليــس هــذا فقــط، بــل وألن األجنبــي بمــا أنــه يحســبها بالعملــة الصعبــة، 
فهــو ســيدفع فــي أســوأ الحــاالت أكثــر بكثيــر مــن مــا يدفعــه الــالوي هديــة 

ــا للعريســني.
ً
أو نقوط

Ðא�¸��� Ð�Üא�� Öא��

فــي البوذيــة املــرأة أقــل مرتبــة مــن الرجــل، تقــع خلفــه، لكــن فــي القطــاع 
الخــاص نســاء كثيــرات يعملــن، وقــد الحظــت عــدًدا كبيــًرا مــن النســاء 
◄ ◄يملــك دكاكــني لبيــع الخضــروات والفواكــه، أو يعمــل فــي محالت القصابة 

¶  عازفة على آلة موسيقية تقليدية ماوية

■ امرأتان الويتان
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الخضــروات  يبعــن  عربــات  يملكــن  ونســاًء  اللحــوم)،  وبيــع  (تقطيــع 
ــا دائًمــا لهــن، فهــّن فــي الحقيقــة 

ً
والفواكــه أو مــوادَّ أخــرى، كنــُت زبون

مناضــالت ومنتجــات، يعملــن مــن أجــل إعالــة أســرهن.
متســاويان،  والرجــل  املــرأة  ا؛  شــيوعّيً بوصفــه  الــالوي؛  القانــون  فــي 
ولكــن مــا هــو موجــود علــى الــورق يختلــف عمــا هــو موجــود فــي الواقــع، 
شــكل املــرأة مــا نســبته 63 % مــن القطــاع الخــاص، وســبب عــدم 

ُ
حيــث ت

املســاواة العــاداُت والتقاليــد واألعــراف، وكذلــك فــإن للبوذيــة دورهــا؛ إذ 
 املــرأة الراهبــة 

ً
املــرأة فــي الديانــة البوذيــة أقــل بكثيــر مــن الرجــل، مثــال

حتــى لــو مضــى عليهــا أكثــر مــن عشــرين ســنة، بــل لــو قضــت عمرهــا 
كلــه فتبقــى ســلطة الرجــل أعلــى منهــا، وعليهــا أن تتلقــى األوامــر وتمتثل 
 دخــل للتــوِّ ســلك الرهبــة فلــه الســلطة عليهــا، 

ٌ
للذكــر، فــإذا دخــل مراهــق

طة لهــا عليــه.
ْ
وال ُســل

فــي وســط وشــمال الوس، فــي األراضــي املنخفضــة وليــس فــي الجبــال، 
نقــل خــالل املــرأة وليــس خــالل الرجــل، عندمــا 

ُ
ثــروة األســرة تمــرر أو ت

يتزوجــون يذهــب الرجــل إلــى بيــت الزوجــة، وليــس العكــس فــي األســر 
الثريــة. يصبــح مقّيــًدا وعليــه تنفيــذ مــا تطلبــه زوجتــه وأســرتها منــه، ألنه 
متــزوج مــن امــرأة ثريــة. املــرأة القادمــة مــن أســرة ثريــة تملــك قــوة كبيــرة، 

الثــروة ســيدة املوقــف.

��א��Ø א���² א���± 

معظــم الالويــني يفضلــون الحفــظ واالســتظهار عــن ظهــر الغيــب؛ علــى 
التعلــم املــؤدي إلــى التفكيــر والتأمــل، وهــذا موجــود فــي معظــم جنــوب 
الــذي يتســيده الراهــب –  شــرق آســيا، بســبب طبيعــة التعليــم البــوذي 
الجميــع أن ينصتــوا ويحفظــوا ويــرددوا مــا يقولــه دون  املعلــم، وعلــى 

تفكيــر أو تأمــل أو إعمــال عقــل أو تجربــة.
هنــاك الكثيــر مــن مــن املفاهيــم التــي يتميــز بهــا املجتمــع الــالوي، ومنهــا 
بوصفهــا  هنــا،  أدونهــا  أمثلــة  عشــرة  وهــذه  بالقلــب،  يتعلــق  مــا   

ً
مثــال

نمــاذج مــن عمــق املجتمــع الــالوي:
إن الشخص الثقة، صاحب قلب نقي.

يحتمــل  ال  الــذي  القلــب  أي  الصغيــر،  القلــب  صاحــب  هــو  الحســاس 
والحياتــي. العاطفــي  التذبــذب 

الكريم صاحب قلب كبير.
، صاحب قلب مريض.

ُ
ِلق

َ
الشخص الق

ف أضاع قلبه. تأسِّ
ُ
امل

ا. الشخص املسيطر على مشاعره وعواطفه يملك قلًبا قوّيً
ا.

ً
الَجزوع (غير الصبور) يملك قلًبا ساخن

الـرحـلــة

◄ ◄

�³א�� א�	³ ���� א�¸Êא� 
 	��Ê� ��א���� Ú�¶ �א

א��א�� א�כ�	�א¼��

■ حقول األرز في الوس

■ الزميل باسم فرات في إحدى المناسبات الماوية

■ أحد معالم الوس
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ا.
ً
الصبور يملك قلًبا ثابت

ا وتريد الثأر فأنت تملك قلًبا أسوَد. أن تكون ُمّرً
أن تفهم أو تستوعب يعني أنك تدخل القلب.

א�	��Ê�� ³	 א��א��

طــوال مــدة إقامتــي فــي الوس حرصــُت علــى الدخــول فــي عمــق املجتمــع، 
فحضــرت أعراًســا ومناســباٍت وفعاليــات وأنشــطة ثقافيــة واجتماعيــة، 
وكنــُت أرتــاد األســواق واملعابــد والشــوارع الخلفيــة، أقمــُت عالقــات مــع 
وأنهــم  إخوتــي،  الكادحــني  أن  وِمــُن 

ُ
أ النــاس،  والباعــة وبســطاء  َســبة 

َ
الك

هــا الناصعــة 
ُ
ُملهمــو قصائــدي وكتاباتــي، هــم نبــض املجتمعــات وحقيقت

بــال رتــوش. 
الكادحــون الفقــراء تتعــرف علــى لهجتهــم وأحاديثهــم العابقــة بشــذى 
األصالــة، فهــم منبــع ثــّر للتــزود بجوهــر املجتمــع الــذي تنتقــل للعيــش 
فيــه، لــم ينقطعــوا عــن تراثهــم، فلهجتهــم تقتــرب كثيــًرا مــن لهجــة اآلبــاء 
واألجــداد، أعنــي مســتويات اللغــة والــكالم، مثلمــا تســاعد تلقائيتهــم فــي 

فهــم األنســاق الثقافيــة والحوامــل االجتماعيــة فــي مجتمعهــم.

 
ً

الوس بلــد مغلــق، تحيطــه اليابســة مــن كل جانــب، وتقــف فيتنــام حائــال
بينــه وبــني البحــر مــن جهــة الشــرق، والصــني وميانمــار مــن جهــة الشــمال، 
مســاحته  الجنــوب،  جهــة  مــن  وكمبوديــا  الغــرب،  جهــة  مــن  وتايالنــد 
236800 كيلــو متــر مربــع، وطقســه مــداري ال يعــرف الفصــول األربعــة، 
بــل اكتفــى بفصلــني، أحدهمــا ممطــر واآلخــر جــاف، يتقاســمان العــام، 

لكــن املمطــر عــادة يعتــدي علــى فصــل الجفــاف.  
خضــرة  منحهــا  الــذي  ميكونــغ  بنهــر  جيرانهــا  مــع  الوس  وتشــترك 
األرض، خاصــة  أصقــاع  أقصــى  مــن  الســياح  إليهــا  يجذبــان   

ً
وجمــاال

وأنهــا تتمتــع بتضاريــس جبلّيــة، تتخللهــا ســهول يــزرع فيهــا الالويــون 
الــرز، كمــا تتمتــع بمعالــم أثريــة قديمــة ونــادرة. 

الكهربائيــة  الطاقــة  الشــعبية  الديمقراطيــة  الوس  جمهوريــة  وتصــدر 
الــذي يعــد أحــد أفقــر بلــدان  البلــد،  لجيرانهــا، وهــو مــا يدعــم اقتصــاد 
القارة اآلســيوية، وفيه ُيشــكل القرويون نســبة 65 % من الســكان الذين 
يبلــغ تعدادهــم نحــو 7 مليــون نســمة، ومــدن البــالد صغيــرة، بمــا فيهــا 

(فيينتيــان). العاصمــة 
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ــا تذهــب إلــى حديقــة أو تمــرُّ بشــارٍع فيحــدث شــيٌء مــا، أو 
ً
أحيان

 شــيٍء 
ّ

ا مــا، يلفــت نظــرك بشــكٍل قــد َيبَهــت أمامــه كل
ً
تــرى شــيئ

آخــر، وال تعــود مــن نزهتــك إال بذكــراه..
 شــيء.. يكشــف كل 

ّ
يترجــم كل ــا 

ً
أحيان مشــهٌد عفــويٌّ صغيــٌر، 

 
ً
شــيء.. يفــكك خيــوط أشــياٍء تشــابكت فــي ذهنــك، فأصبحــت كتلــة

هــذا  فيأتــي  ــر صــدرك، 
ّ
وتوغ دماغــك  ثقــل 

ُ
ت غيــر صحّيــة  أفــكاٍر 

 هــذه العقــدة، إذ يجســد 
ّ

املشــهد الــذي ال يتجــاوز بضــع ثــواٍن فيحــل
مــا كنــت تعنــي، ويبعــث بابتســامٍة ترتســم فــي قلبــك قبــل شــفتيك..

كل القصــة أن أميــر اإلنســانية، ملــك القلــوب.. امنحــه مــا شــئت مــن 
األلقــاب فــإن شــخصيته الثريــة تســتوعب.. الشــيخ صبــاح األحمــد 
، ثــم بعفويــٍة مــد 

ً
مــرَّ بعلــم قطــر، فلــم يســتطع تجــاوزه.. وقــف لحظــة

ــه ودَّ لــو شــعر الجميــع بحضــور هــذا 
ّ
 وكأن

ً
يــده إليــه، فــرَده قليــال

 قبــل أن ُيكمــل طريقــه..
ً
العلــم.. تأّملــه برهــة

 إنساٌن أمام شيٍء إال إذا كان يحترمه.. 
ُ

ال يقف
ال يتوقــف إنســان لينظــر إلــى شــيٍء ال جديــد فيــه إال ألنــه ُيحــب 

مــا يمثلــه..
الــذي هيمــن عليــه مؤخــًرا مــا يشــبه  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
شــيع البغضــاء ال الحــب، 

ُ
الــروح الخبيثــة التــي تفــّرق وال تجمــع، وت

الكويــت  ضيافــة  فــي  كان  الــذي  الســابق  اجتماعــه  فــي  فِشــل 
ُ
أ

بخفــض بعــض الــدول تمثيلهــا، وُعرقلــت خطــط أميــر اإلنســانية 
للمصالحــة. لــذا لــم يأمــل أحــٌد خيــًرا مــن االجتمــاع التالــي. وبالفعــل، 
لــه 

ّ
بــدأ برنامجــه وانتهــى بــال شــيٍء يمــت بأدنــى صلــٍة إلــى مــا يمث

املجلــس. لقــد ولــد هــذا االجتمــاع األخيــر خديًجــا، ألنــه لــم يضــع فــي 
أجندتــه مناقشــة أكبــر عاصفــة واجهتــه..

لــم يكــن بــه مــن روح املجلــس القديمــة إال تلــك اللمســة اإلنســانية 
ألميــر اإلنســانية.. كانــت هــي الجــذوة الباقيــة مــن روٍح قديمــٍة كادت 
تنطفــئ أمــام األنانيــة وشــهوة الســيطرة لبعــض أفــراده، إذ لــم يقــم 

أمينهــا بأدنــى محاولــٍة إلصــالح ذات البــني كمــا هــو متوقــع منــه.. لــم 
يجــرؤ.. بــل ظــل يميــل بوالئــه لجهــاٍت معّينــة ويتعامــل مــع أخــرى 
 ،

ّ
وكأنهــا خصــم. وبــدت ســوءة املجلــس: إنــه كيــاٌن غيــر مســتقل

 لبعــض األعضــاء بوضــع اليــد، 
ٌ
 مملوكــة

ٌ
غيــر محايــد.. إنــه مؤسســة

أو بســوء تفســير إكبــار األشــقاء وتبجيلهــم ألحدهــم..
بــني  الكبيــر  هــو  أنــه  املتتاليــة  مواقفــه  أثبتــت  اإلنســانية،  أميــر 
ــم نرهــا  ــه مواصفــات ل ــة الكبيــر ل األعضــاء، ألن مــن يســتحق منزل

املحبــة.  فــي صبــاح  إال 
. قــال مــا معنــاه 

ً
فــي واشــنطن، ومــن منبــر عاملــّي قالهــا صراحــة

 مــن ِقبــل قطــر كمــا تــأذت الكويــت"، بمــا يعنــي 
ٌ
 دولــة

َّ
ــه "لــم تتــأذ

ّ
إن

اســتاءت  مهمــا  نفســها،  الكويــت  حتــى  ا 
ً
شــيئ كان  الحصــار  أّن 

غــزى. هكــذا 
ُ
 عــن أن ت

ً
مــن قطــر، ال تــرى أن قطــر تســتحقه، فضــال

الكبــار..  مواقــف 
فــوق  يتســامى  كبيــٍر   

ُ
ذاتــه موقــف بحــد  الريــاض  قمــة  حضــوره 

القمــة  يقاطــع  أن  بــل واملتوقــع،  املمكــن،  مــن  فقــد كان  كل شــيء. 
لتخريــب  قمتــه  إفشــال  األعضــاء  بعــض  تعّمــد  كمــا  فُيفشــلها 
تمنــح وســاطته  لــن  هــا 

ّ
أن يعلــم  مســاعيه لإلصــالح. وحتًمــا كان 

أدنــى فرصــة، وأن مآلهــا بذلــك إلــى الفشــل، ولكنــه تصــرف بحجــم 
نفســه..

ــم الشــيُء الوحيــد الــذي خرجنــا بــه، 
َ
تلــك الوقفــة العفويــة أمــام العل

والــذي خــرج بــه الخليــج مــن القمــة، لــو كانــوا يعلمــون، إذ نفــخ فيــه 
تلــك الــروح ثانيــة. هــذا بالضبــط مــا كنــا نحــاول قولــه فترجمتــه 
تراحــم  محّبــة،   ،

ٌ
ة أخــوَّ الخليجــي  التعــاون  مجلــس  صبــاح:  ملســة 

وعالقــات إنســانية قبــل أن يكــون اقتصــاًدا وسياســة.. 
الشــيخ صبــاح لــم يقــل قــط، ال هــو وال أي كويتــّي، فيمــا أعلــم، إن 
قطــر فــي قلــب صبــاح، ولكــن هــل بقــي قطــريٌّ أو حتــى خليجــيٌّ لــم 

يصلــه أن قطــر فــي قلــب صبــاح؟

* كاتبة روائية ومسرحية قطرية

شــرفـة

Èא���א Î�µ �® ����

 * ��¦£ �±� ■

1918 À�א��  ���ª� Õא








