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 تراثية ثقافية منوعة  تصدر عن                                     نادي تراث اإلمارات العدد 278 ديسمبر 2022

التراث في فكر القائد
 

ديوان »نشيج الوداع«

للشيخ سلطان بن صقر بن خالد القاسمي
القصائد األخيرة في رحلة العالج

أهمية التراث 
وضرورة المحافظة عليه

اآلباء المؤسسون
»سلسلة نماذج مختارة من إصدارات

مركز زايد للدراسات والبحوث«

 
إصدارات جديدة وأنشطة نوعية

 في معرض الشارقة الدولي للكتاب 
ومهرجان العين للكتاب

   
»غرفة شهيل« حصن مجهول في واحة العين 

التراث والتأصيل الثقافي في فكر

صاحب السمو الشيخ 
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كلمة رئيس التحرير

ا�هر�ي مسـ�ة ا�ه�ظ �هش
رئيس التحرير

الثقافة يف فكر

صاحب السمو الشيخ دمحم بن زايد آل نهيان

 ،- - حفظه الله ورعاه  صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 

شخصية استثنائية، يؤمن بأن الثقافة مفردة أساسية في حكاية دولة اإلمارات ويجب أن تكون حاضرة في كل 

الدولة، كما يعتبرها جزء من اإلرث الحضاري واإلنساني لإلمارات.  وكلمة  وصف وتحليل يتعلق بمسيرة أبناء 

الثقافة التي نعني بها هي التراث والقيم واألصالة والمبادئ والفكر والفنون وممارسات الحياة اليومية. 

 أوسع وغطت كافة مسارات التنمية مع رؤية 2030 التي راهنت 
ً
إن المشهد الثقافي في الدولة أخذت مالمحه أبعادا

على الثقافة والتراث والفنون، ووضعتها في مكانها الصحيح، ونادت باحترام الهوية والقيم األصيلة، واالحتفاء 

بالمبدعين والبارزين فيها، مما أحدث نقلة كبيرة بفضل جهود وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

 
ً
 ومنفتحا

ً
رئيس الدولة - حفظه الله - ، وأصبح المشهد الثقافي اإلماراتي بفضل هذا الدعم والتوجيهات متطورا

 من المحاضرة التاريخية التي ألقاها 
ً
 ويسير بانطالق نحو تحقيق رؤية اإلمارات 2071 ويبدو هذا واضحا

ً
وجاذبا

 من خالل تلك المحاضرة الخطوط العريضة لتجهيز دولة اإلمارات 
ً
سموه - حفظه الله - ألجيال المستقبل، راسما

لألجيال القادمة، لضمان استمرارية التنمية، واستدامة السعادة لعقود طويل.

سّيره 
ُ
 في المجتمع ت

ً
 وفعاال

ً
لقد أصبح اقتصاد المعرفة في دولتنا، بفضل توجيهات سموه - حفظه الله -  ، راسخا

تتمثل في كون  خطة نوعية ممنهجة ومتوافقة ومنسجمة مع كافة إمارات الدولة وملتفة حول رؤية موحدة، 

الثقافة تشكل جوهر مشروع دولة اإلمارات الحضاري والتنموي، وهذا ما عبر عنه سموه وهو يكرم الفائزين 

 ال يتجزأ من إرثنا 
ً
: »نحن في دولة اإلمارات نعتبر العلم والثقافة جزءا

ً
بجائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2017، قاال

الحضاري، ومن العملية التنموية، ومن بناء اإلنسان والهوية المنفتحة الواثقة بنفسها، دون أن تتنكر لقيمها 

وأصالتها وتراثها«. إن الرعاية التي قدمها سموه والدعم السخي لجائزة الشيخ زايد للكتاب، أضحت بفضله واحدة 

كما قدم الرعاية والتوجيه للفعاليات الثقافية الكبرى التي تشهدها إمارة أبوظبي  من أهم الجوائز العالمية، 

التي تعد أيقونات معمارية حضارية تشع على  وافتتاح المتاحف،  كالبرامج الثقافية المهمة ومعارض الكتب، 

أرض الدولة، وال نن�سى أهمية مجلسه الذي يستضيف فيه نخبة من المفكرين والعلماء، وتطرح فيه العديد 

 من األصالة والهوية 
ً
من الموضوعات في شتى أنواع المعرفة.  إن الفكر الثقافي الذي يتبناه سموه نابع أساسا

واالنفتاح على الثقافات اإلنسانية مما يضمن لنا إعداد عنصر بشري واعي مدرك لقضاياه وما يدور حوله من 

تطورات؛ وهذا يجعلنا مطمئنين على ما هو آت لمستقبل دولتنا وأجيالنا.

  تمنياتنا لكم بقراءة مفيدة وممتعة عبر مواضيع عددنا هذا. 

torathehc www.torath.ae

السلسلة الرتاثية الثقافية
مركز زايد للدراسات والبحوث
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رحلة أسرية هولندية يف بالد المغرب

الرحلة ماريا تير ميتلن التي عاشت في القرن الثامن عشر، وقد وثقت مشاهداتها 
في كتاب من أندر كتب الرحالت النسوية كتبته بعد خمس سنوات من عودتها إلى 

1748. جاءت نصوص هذه الرحلة منفتحة على خطابات متعددة،  بلدها سنة  

شملت عالم النساء، وعالم الرجال من المغاربة واإلسبان والفرنسيين والمسلمين 

والنصارى، من خالل عقد مناظرة ومقارنة بين األنا واآلخر، عن الوقائع واألحداث 

 لوصف الثقافات اإلنسانية، 
ً
التي عاشتها طوال مّدة األسر يمكن أن تكون مصدرا

ولرصد مالمح حياة الناس اليومية خالل مّدة زمنية محددة، مما يؤكد أن أدب 

لفكره وتأمالته عن نفسه واآلخر..... الرحالت هو دورة تثقيفية لإلنسان وإثراء 

محمد عبد العزيز السقا.

اآلباء المؤسسون

الذين ينسب  المؤسسون، حكام دولة اإلمارات العربية المتحدة،  يقصد باآلباء 

لهم الفضل الكبير في قيام اتحاد دولة اإلمارات والتوقيع على الدستور المؤقت 

للدولة في الثاني من ديسمبر 1971.  ويستعرض هذا اإلصدار لجزء من سير اآلباء 

المؤسسون باإلضافة إلى قائد مرحلة التمكين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد 

 في مباحثات االتحاد وتذليل 
ً
 ومهما

ً
 فعاال

ً
آل نهيان )2022-2004( الذي لعب دورا

الصعاب أمام إقامة اتحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة.... موزة عويص الدرعي

استلهام الرتاث يف الشعر العريب

العربي  الشعر  سمات  أهم  من  العربي  الشعر  في  التراث  استلهام  ظاهرة  تعد 

التي تقوم على الوعي  وهي تشكل حلقة الوصل بين ماضيه وحاضره،  الحديث، 

بالتراث المصحوب بوعي مماثل بالواقع، وذلك لتأصيل الواقع وربطه بالموروث 

 مدى األزمان. 
ً
 خصبا

ً
 ومعرفيا

ً
 ثقافيا

ً
وما يضمه من فكر وقيم وتجارب، تشكل رافدا

وٌيعد القرآن الكريم واألحاديث النبوية أحد أهم مصادر التراث التي يتكئ عليها 

إضافة للتراث  المعاصرين،  التجريب الشعري في استلهام التراث لدى الشعراء 

الشعبي، واألساطير، واألحداث التاريخية، وثقافات وموروثات الشعوب األخرى....

منى حسن

ذكريات زمن البدايات... من أبوظيب إىل مدينة العني

عندما كنا نغادر جسر المقطع تجاه مدينة العين، كنا نضع في حسابنا أننا سنسير 

ولم تكن على  ما تقابلك السيارات أو تتجاوزك،   
ً
في طريق شبه مقطوعة فنادرا

الطريق أية قرى أو حتى بيوت أو محطات بترول أو استراحات، ما عدا استراحة 

 من المدينة، وفيها 
ً
أنشئت خالل عامي 1971 و 1972 على بعد خمسين كيلومترا

كانت محطة البترول الوحيدة، وأطلق عليها في ذلك الوقت »استراحة خليفة«، 

وتعرف في الوقت الحاضر بــــــ »استراحة رماح«....خليل عيلبوني

118118
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أسعار البيع
اإلمارات العربية المتحدة: 10 دراهم - المملكة العربية السعودية 10 رياالت - الكويت دينار واحد - سلطنة عمان 800 بيسة  - مملكة البحرين 
دينار واحد - اليمن 200 ريال - مصر 5 جنيهات - السودان 250 جنيهًا  - لبنان 5000 ليرة - سورية 100 ليرة - المملكة األردنية الهاشمية ديناران 
- العراق 2500 دينار - فلسطين ديناران - المملكة المغربية 20 درهمًا - الجماهيرية الليبية 4 دنانير - الجمهورية التونسية ديناران - بريطانيا 3 

جنيهات - سويسرا  7 فرنكات - دول االتحاد األوروبي 4 يورو - الواليات المتحدة األميركية وكندا 5 دوالرات.

االشتراكات

لألفراد داخل دولة اإلمارات: 150 درهمًا / لألفراد من خارج الدولة: 
للمؤسسات   / درهمًا   150 الدولة:  داخل  للمؤسسات   - دوالر   200

خارج الدولة  200 دوالر.

8

محتويات العدد

ما ورد في هذا العدد يعبر عن آراء الكتاب وال يعكس بالضرورة آراء هيئة التحرير أو نادي تراث اإلمارات

رئيس التحرير 

شمسة حمد العبد الظاهري

اإلشراف العام 

فاطمة مسعود المنصوري 

موزة عويص علي الدرعي

اإلخراج والتنفيذ 

غادة حجاج

سكرتير إداري وشؤون الكتاب

سهى فرج خير
torath@ehcl.ae

التصوير: 

- مصطفى شعبان 

تراثية ثقافية منوعة
تصدر عن:

مركز زايد للدراسات والبحوث - نادي تراث اإلمارات، أبوظبي

اإلدارة والتحرير:

اإلمارات العربية المتحدة - أبوظبي

هاتف:  024456456 - 024092336

عناوين املجلة

العدد محتويات 

ّ

تراث الشهر

أدب ونقد

دراسات
107

8 إصدارات جديدة وأنشطة نوعية لنادي تراث اإلمارات في معرض الشارقة الدولي للكتاب 
ومهرجان العين للكتاب

5050

أطباء يف إمارة الشارقة: الطبيبة سارة هوسمن نموذجًا

في عام 1914 افتتحت الطبيبة سارة هوسمن في مدينة مسقط بعمان مستوصف 

للنساء؛ بعد أن عينتها اإلرسالية التبشيرية، ولكن في عام 1939 قدمت استقالتها  

وافتتحت في فترة األربعينيات عيادة في كلباء في منطقة الساحل المتصالح، وبعد 

استقالتها منه أسست مشفى كبير للوالدة في إمارة الشارقة ... أسماء يوسف الكندي

94
قصائد الشاعر أحمد العسم المسكونة بقلق الغياب

يختصر أحمد العسم في قصائده األلم واألمل في حياة غير مكفنة بالفقد والموت 

وغير مجروحة في جمالها بشظف العيش لتكون قريبة الشبه بالحلم اإلنساني 

 بعد جيل عبر أحاديثها وفنونها المتعددة 
ً
 والذي تتناقله البشرية جيال

ً
الباقي أبدا

في بنائها الفني على   
ً
وقدم من أجل ذلك نصوصه الشعرية معتمدا والمختلفة، 

تقنيات قصيدة النثر وقصيدة الهايكو  .. أحمد حسين حميدان

58 جماليات األبواب القديمة   - عبد الفتاح صبري 

60 رباعيات في ذكر الله - شعر: د. شهاب غانم

68 ديوان »نشيج الوداع« للشيخ سلطان بن صقر بن خالد القاسمي

القصائد األخيرة في رحلة العالج - سلطان العميمي

75 األلغاز الشعبية في الذاكرة اإلماراتية - موزة سيف المطوع

76 أهمية التراث وضرورة المحافظة عليه - فاطمة عطفة

89 حورية البحر * من الحكايات الشعبية في اسكتلندا -

 ترجمة: حمادة عبد اللطيف

90 استلهام التراث في الشعر العربي - منى حسن

ة وأهميتها في تراثنا الشعري - علي كنعان ِليَّ
َ
ل
َّ
مات الط 92 المقّدِ

98 الفنون في مقدمة ابن خلدون - نورة صابر المزروعي

100 أول فرنسية تحصل على جائزة نوبل لآلداب..

آني إرنو .. وصفت بأبرز رائدات )التخيل الذاتي( في السرد المعاصر - عبد العليم حريص

102 جدلية الكتابة والتشكيل في تجربة الروائية الفنانة اإلماراتية

 مريم مسعود الشحي - هشام أزكيض

104 الفكر الفلسفي في مصر القديمة -  فيبي صبري

108 »كائن يفترس نفسه« لعبير أحمد

توظيف النصية الموازية وتحقيق البنية الفنية - حمزة قناوي

111 الفن اإلسالمي: مجموعة أشكال وروائع

 وتصورات مرتبطة باإلنسان والحياة والكون - سامية بدر

112 من غرائب صور تزوير المخطوطات - عبد الله يحيى السريحي

114 اللغة العربية والهوية ومواقع التواصل االجتماعي  - جميل لحام

116 ميراث من التاريخ وحكمة األجداد في رواية »رياح من طشقند« - نشوة أحمد

118 طنجة لؤلؤة الشمال - ضياء الدين الحفناوي

122 »غرفة شهيل« حصن مجهول في واحة العين  -  شمسة حمد الظاهري

130 محمد بن زايد المحب للتراث - فاطمة حمد المزروعي
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تراث الشهر

العين للكتاب الدولي للكتاب ومهرجان  الشارقة  اإلمارات في معرض  لنادي تراث  إصدارات جديدة وأنشطة نوعية 

 قسم اإلعالم

شارك نادي تراث اإلمارات في الدورة 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب في الفترة من 2 إلى 
 من اإلصدارات الجديدة 

ً
13 نوفمبر 2022 بمركز إكسبو الشارقة، تحت شعار »كلمة للعالم«. وضم جناح النادي هذا العام عددا

التي تعد إضافة إلى المكتبة التراثية اإلماراتية،  حيث نظم النادي على مدار أمسيات المعرض حفالت توقيع إلصداراته الجديدة، 
وهي كتاب »السنع: قيم وعادات المجتمع اإلماراتي منهج الحياة المستدامة« تأليف الدكتور محمد فاتح زغل واألستاذة فاطمة 
المنصوري، وكتاب »تطور التخطيط العمراني لمدينة العين من واقع التجربة« للمهندس طالل السلماني، وكتاب »عوشة بنت 
تأليف: محمد نجيب قدورة، إعداد ومراجعة سعاد محمد أحمد، وكتاب  خليفة السويدي: معجزة الشعر الشعبي اإلماراتي« 
»ديوان  التي تم توقيعها   

ً
للفاضل يوسف أبوعاقلة. ومن اإلصدارات الجديدة أيضا »سرديات من التراث الشفاهي اإلماراتي« 

السحاب العذب: قصائد في رثاء فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان« جمع وإعداد الشاعرة مريم النقبي 
وفكرة وإشراف الشاعر سعيد بن غماض الراشدي، و»ديوان بن حويرب« للشاعر حمد بن بخيت بن حويرب المنصوري جمع 
ومراجعة وشرح الشاعر محمد بن يعروف المنصوري، و»ديوان العميمي« للشاعر حمد حارب راشد بن راشد العميمي جمع 

وإعداد موزة مطر حارب العميمي، وديوان الشاعرة موزة بنت جمعة المهيري من إعداد شيخة محمد الجابري.
* برنامج ثقافي حافل

فعاليات  في  لمشاركته  المصاحب  الثقافي  نشاطه  وضمن 
 من الجلسات الحوارية 

ً
المعرض نظم نادي تراث اإلمارات عددا

»واقع  بعنوان  حوارية  جلسة  وهي:  للمعرض،  الثقافي  بالمقهى 
محمود  تحدثت فيها عفراء  النشر في ظل التطور التكنولوجي«، 
ومريم الزرعوني الكاتبة والشاعرة  الكاتبة والناشرة اإلماراتية، 
»تجارب  وجلسة  وحود،  فتيحة  اإلعالمية  وأدارتها  اإلماراتية، 
أصحاب المكتبات الشخصية في اإلمارات« تحدث فيها كل من 
المطيري،  وشيخة  السركال،  وناصر  المنصوري،  جكة  محمد 
وجلسة »دور الثقافة في تعزيز السالم.. رسالة اإلمارات إلى العالم« 
التي تحدثت فيها الدكتورة فاطمة الدهماني عضو هيئة التدريس 
بجامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية، وحاورها الدكتور مني 
بونعامة مدير إدارة المحتوى والنشر في معهد الشارقة للتراث، 
وجلسة »جدلية األدب والتاريخ« تحدثت فيها الروائية والباحثة ريم 
الكمالي وأدارها د. علي فتحي الشريف، وجلسة »صورة المرأة في 
الدراما التراثية بين الواقع والنمطية« تحدثت فيها الفنانة عائشة 
عبدالرحمن، والباحثة في التراث الدكتورة ناجية الكتبي، وأدارها 

بدر األميري المدير اإلداري بمركز زايد للدراسات والبحوث.
وقالت فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث 
التابع للنادي إن المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب 

من واقع   
ً
كما جاءت أيضا تعد فرصة جيدة للتبادل المعرفي، 

وتعزيز الثقافة  الفكر الوطني،  مسؤولية النادي في سياق إثراء 
التراثية لدى جمهور المعرض من خالل اإلصدارات التي تعرف 
بالتراث اإلماراتي الغني والندوات والمحاضرات التي تسهم في إبقاء 
وتيرة التبادل الفكري حية وجاذبة، السيما أن المعرض هو بمثابة 

إصدارات جديدة وأنشطة نوعية لنادي تراث اإلمارات
يف معرض الشارقة الدويل للكتاب ومهرجان العني للكتاب
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قصائد يف رثاء فقيد الوطن املغفور له بإذن اهلل

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

ديوان

فكرة وإشراف الشاعر: سعيد بن غماض الراشدي

جمع وإعداد الشاعرة: مريم النقبي

تبكي��ْك يا ابويَه العنْي و ايفيان
عْم الحزِْن يف الدار وكلٍّ ينوحي

هيَْهات مثل قلبك يف العامل انس��ان
يااغىل من الغالني يا روح روحي

يا قلْب ش���اّ رَحلْت ونبْضك بقلبي
وانته يل العْمر يل يف ظلاّتك ريفه

لكني اس��تودعك عْفو ورضا ريب
يف جنٍة فاقت الحسن وتواصيفه

سمو الشيخة سالمة بنت خليفة بن زايد آل نهيان

سمو الشيخة شما بنت خليفة بن زايد آل نهيان

محمد جكة المنصوري، وناصر السركال، وشيخة المطيري في جلسة »تجارب أصحاب المكتبات الشخصية في اإلمارات«
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البلدان،  والمثقفين من مختلف  للكتاب  وملتقى  ثقافي  محفل 
مشددة على أن هذا هو الدور الذي ظل يضطلع به نادي تراث 

اإلمارات منذ تأسيسه قبل ثالثة عقود.

مهرجان سباق دلما التارييخ الخامس
مهرجان  من  الخامسة  النسخة  في  اإلمارات  تراث  نادي  شارك 
، الذي أقيم 

ً
سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدما

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم 
البحرية،  للرياضات  أبوظبي  نادي  ونظمه  الظفرة،  منطقة  في 
بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
 3  - أكتوبر   27 بأبوظبي، ومجلس أبوظبي الريا�سي في الفترة من 

نوفمبر 2022 بجزيرة دلما.
دلما  »سباق  بتنظيم  المهرجان  فعاليات  في  النادي  وشارك 
الذي جرى في أربعة   ،»

ً
قدما  40 لقوارب التجديف التراثية فئة 

هيرات  أسماء  حملت  نهائي،  خامس  وشوط  تأهيلية  أشواط 
وبوجفير،  بوصفير،  وحد  العنبر،  وأم  دلما،  حالة  وهي  دلما، 
والشوط الختامي »حصباة دلما«، حيث توج سعادة سالم راشد 
الرميثي المدير العام لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، وسعادة 
عبدالله محمد جابر المحيربي المستشار في مكتب المدير العام 
وعبدالله القبي�سي مدير إدارة الفعاليات  لنادي تراث اإلمارات، 
والتراثية  الثقافية  والبرامج  المهرجانات  إدارة  بلجنة  واالتصال 
وراشد محمد القبي�سي مدير إدارة اإلعالم والعالقات  بأبوظبي، 

الفائزين في »سباق دلما لقوارب  العامة في نادي تراث االمارات، 
.»

ً
التجديف التراثية فئة 40 قدما

إلصدارات   
ً
معرضا في المهرجان،   

ً
وشملت مشاركة النادي أيضا

نادي تراث اإلمارات بالتركيز على الكتب التي تعنى بالتراث البحري 
ومعرض صور من أرشيف معرض الشيخ زايد يعرض جوانب من 
لألطفال،   

ً
ومرسما البحرية،  لصور األحياء   

ً
ومعرضا تاريخ دلما، 

جانب  إلى  بالنادي،  األنشطة  إدارة  تنظيم  من  بحرية   
ً
وورشا

»مجلس تراثي«، كما نظم ندوة عن تاريخ دلما، وأمسية شعرية 
بعنوان »دلما في الشعر النبطي«. 

نادي تراث اإلمارات يشارك يف مهرجان العني للكتاب 2022
 بمركز زايد للدراسات والبحوث 

ً
شارك نادي تراث اإلمارات ممثال

الذي نظمه مركز أبوظبي للغة   2022 في مهرجان العين للكتاب 
إلى   14 العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة خالل الفترة من 

20 نوفمبر 2022 في إستاد هزاع بن زايد في مدينة العين.
التراثية،  العناوين  باقة واسعة من  النادي على  واحتوى جناح 
 عن اإلصدارات 

ً
والكتب المحققة ودواوين الشعر النبطي، فضال

الموسوعية، وأعداد مجلة تراث. 
كما نظم النادي ضمن مشاركته في البرنامج الثقافي المصاحب 
لمدينة  العمراني  التخطيط  »تطور  بعنوان  محاضرة  للمعرض 
العين.. من واقع التجربة« قدمها المهندس طالل السلماني، وأمسية 
شعرية تضمنت إطالق ديوان »السحاب العذب« وقراءات شعرية 
الراشدي  غماض  بن  الشاعر سعيد  قدمها  الديوان  قصائد  في 

والشاعرة مريم النقبي.

نادي تراث اإلمارات ينظم مهرجان فاكهة الشتاء 2022
نظم نادي تراث اإلمارات - مركز أبوظبي النسائي في الفترة 8 - 10 
في مقر المركز بمدينة  فعاليات مهرجان فاكهة الشتاء،  نوفمبر  

محمد بن زايد في أبوظبي.
احتفاء  ويقام المهرجان كل سنة في وقت دخول فصل الشتاء، 
من رموز الكرم   

ً
التي تعد رمزا »شبة النار«  وهي  بفاكهة الشتاء 

وتزاد   ،
ً
قديما النار  بضوء  يتفاخرون  كانوا  حيث  العرب،  عند 

 للضيف على وجود سكان في المنطقة. وضم 
ً
شعلتها لتكون دليال

العديد من األنشطة والفعاليات  المهرجان المخصص للنساء 
أهمها شبة النار، وورشة القهوة العربية وطريقة صبها وتقديمها 
للضيوف، والحرف اليدوية مثل السدو والتلي والغزل والخوص، 
واألكالت الشعبية، وصناعة الفخار والقوارب، والورش البحرية.

تراث الشهر

العين للكتاب الدولي للكتاب ومهرجان  الشارقة  اإلمارات في معرض  لنادي تراث  إصدارات جديدة وأنشطة نوعية 
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كما ركز المهرجان على فئة األسر المنتجة، حيث أوضحت ظبية 
سعيد الرميثي مديرة مركز أبوظبي النسائي: »أتحنا فرصة مناسبة 
إلبراز دور األسر المنتجة وعرض منتجاتها في المهرجان وتعريف 
الزوار بالمنتج الخاص بها، باإلضافة إلظهار دور المرأة في جميع 
المجاالت ووضع بصمتها في إحياء التراث والمحافظة على الهوية 

الوطنية«.
منها   وشاركت في المهرجان العديد من المراكز التابعة للنادي، 
والصحة  البيئة  وإدارة  الشبابي  أبوظبي  ومركز  التراثية  القرية 

والسالمة قسم الشؤون البيئية.

نادي تراث اإلمارات ينظم برنامج النخيل
نظم نادي تراث اإلمارات - مركز العين الشبابي، برنامج »النخيل« 
أكتوبر   31  -  25 في الفترة من  للطالب المنتسبين إلى المركز، 
بمقره في العين، وذلك بهدف تعريف الطالب على شجرة   2022
اإلمارات،  بدولة  الزراعية  الثروات  أهم  من  بوصفها  النخيل 
وقال خليفة بطي الشام�سي  وتعلم مهارات زراعتها والعناية بها. 
مدير مركز العين، إن تنظيم البرنامج جاء في سياق تحقيق رسالة 
إلى جيل  التراثية من جيل  المعارف  بنقل  نادي تراث اإلمارات 
بغية الحفاظ عليها وإحيائها، إضافة إلى أهمية مثل هذه البرامج 
في تعميق صلة الشباب بموروثهم الحضاري، واإلسهام في صقل 

انتمائهم إلى ثقافتهم.
وأبان أن البرنامج تكون من عدة حلقات قدمها المدرب خلفان 
العامري،  غصنه  علي  سالم  إشراف  تحت  الشام�سي،  راشد 

وتعرف الطلبة من خاللها على كل من زراعة النخيل، والتنبيت، 
أن نقل المعرفة   

ً
واليداد، وطريقة التخزين، موضحا والخراف، 

 للبرنامج.
ً
 رئيسا

ً
بالنخيل والتعامل معه بين األجيال يعد هدفا

»تراث اإلمارات« ينظم محارضة عن تجارة التمور
والبحوث،  للدراسات  زايد  مركز   - االمارات  تراث  نادي  نظم 
إصدارات  في  قراءة  »سلسلة  برنامج  ضمن   ،2022 أكتوبر   27
إمارات  في  التمور  »تجارة  افتراضية بعنوان  محاضرة  إماراتية« 
الساحل العربي للخليج العربي 1914 - 1939«، قدمتها الدكتورة 
خولة عبدالله العليلي الباحثة في تاريخ الخليج العربي الحديث 
الصادر  كتابها  عن  خولة  الدكتورة  تحدثت  حيث  والمعاصر. 
عن دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي الذي يحمل عنوان »تجارة 

التمور في إمارات الساحل العربي للخليج العربي 1914 - 1939« 
ويتناول األعمال التجارية المرتبطة بتجارة التمور مثل الشحن 
والنقل والتخزين، ويندرج ضمن التاريخ االقتصادي لدول الخليج 
واستعرضت العليلي الكتاب الذي يتضمن  قبل حقبة النفط. 
مقدمة وثالثة فصول امتّدت على 228 صفحة، ويتناول الفصل 
األول واردات التمور إلى موانئ إمارات الساحل العربي للخليج بين 
بينما يركز الفصل الثاني على صادرات   ،)1939  -  1914( عامي 
تلك  خالل  للخليج  العربي  الساحل  إمارات  موانئ  من  التمور 
الفترة، ويتناول الفصل الثالث أساليب التعامل التجاري بالتمور.

تراث  بنادي  الريش  أبو  عيل  يستضيف  المكتبة«  »حوار 
اإلمارات

مركز زايد للدراسات والبحوث   - استضاف نادي تراث اإلمارات 
يوم 25 أكتوبر 2022، الروائي والكاتب اإلماراتي علي أبو الريش، 
ضمن  اإلمارات«  في  الثقافي  »المشهد  بعنوان  في حلقة حوارية 
وافتخر أبو الريش  الذي ينظمه المركز.  برنامج »حوار المكتبة« 
بالكتاب اإلماراتيين خالل حديثه الذي وقال إنهم استطاعوا أن 
وإن جودتهم ال تقل عن  الثقافية اإلنسانية،  يواكبوا المسيرة 
السيما النساء،  بالكتاب الشباب،   

ً
مشيدا رصفائهم في العالم، 

بإلقاء   
ً
مطالبا من القدرة الفنية،  وقال إنهن على مستوى عاٍل 

 على تجاربهن وقدراتهن.
ً
المزيد من الضوء إعالميا

لقدرات دولة   
ً
وأكد أن الصوت الثقافي اإلماراتي سيظل مواكبا

السياسية،  وحنكتها  االقتصادية  المتحدة  العربية  اإلمارات 
بل ظلت  اآلن فقط،   

ً
على أن اإلمارات لم تنهض ثقافيا  

ً
مشددا

الثقافة راسخة فيها منذ القدم. وشدد أبو الريش على أن دولة 
اإلمارات استطاعت بفضل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان »طيب الله ثراه« أن تتبوأ مكانة عالية في الخريطة الدولية، 

ولكن على  ليس فقط على الصعيدين السيا�سي واالقتصادي، 
 باألثر الثقافي للشيخ زايد في أكثر من 

ً
، منوها

ً
الصعيد الثقافي أيضا

عاصمة عربية. 
المثقف  عاتق  على  ملقاة   

ً
مسؤوليات جساما هناك  أن  وأبان 

 على أهمية أن يعي الكاتب 
ً
اإلماراتي ويجب االلتفات إليها، مؤكدا

اإلماراتي أن ثقافة اإلمارات هي مرتكزه للحوار مع اآلخر. ودعا أبو 
إليها،  الوصول  بالمكتبات وإتاحتها ليسهل  إلى االهتمام  الريش 
 في الوقت نفسه بمعالجة اآلثار السلبية لمواقع التواصل 

ً
مطالبا

 
ً
مؤكدا من أجل استخدام مفيد للهواتف الذكية،  االجتماعي، 

على الدور المهم والحيوي للمكتبات.

ندوة حول العالقات اإلماراتية الصينية
نظم نادي تراث اإلمارات صباح 9 نوفمبر 2022 ندوة ضمن برنامج 

تراث الشهر

العين للكتاب الدولي للكتاب ومهرجان  الشارقة  اإلمارات في معرض  لنادي تراث  إصدارات جديدة وأنشطة نوعية 
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»اإلمارات  محطات تاريخية في حياة الشيخ زايد، جاءت بعنوان 
عالقات تاريخية أسسها الشيخ زايد وعززتها القيادة  والصين.. 
الرشيدة«، استضاف فيها سعادة علي عبيد علي الظاهري سفير 
والدكتور ت�سي  دولة اإلمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، 
تشينغ قوه مدير مركز الشيخ زايد للدراسات العربية واالسالمية 
المزروعي  وأدارتها نجالء  في جامعة الدراسات االجنبية ببكين، 

باحث رئي�سي في مركز تريندز للبحوث واالستشارات.
وقال سعادة علي عبيد علي الظاهري إن تميز العالقات بين دولة 
اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية نابع من 
األرضية الخصبة التي وضعها المؤسس المغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«. كما أشاد بدور مركز الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان للغة العربية والدراسات اإلسالمية في 
حيث تخرج فيه عدد كبير  دراسة الثقافة العربية واإلسالمية، 
 إلى أنه بالمقابل هناك نحو 

ً
من الدبلوماسيين الصينيين، منوها

 
ً
معبرا الصينية،  اللغة  بتدريس  تقوم  اإلمارات  في  مدرسة   170
عن إيمانه باستمرار دولة اإلمارات وجمهورية الصين الشعبية في 
 الشعبين اإلماراتي 

ً
دفع التعاون بينهما عبر كافة المجاالت، داعيا

والصيني إلى التعرف عن قرب على ثقافة كل منهما. 
الدبلوماسية  إلى أن العالقات  فيما أشار الدكتور ت�سي تشينغ 
وجمهورية  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بين  واالقتصادية 
العميق  التعاون  من  متينة  أسس  على  ترتكز  الشعبية  الصين 
المتبادل بين البلدين الصديقين، والتي بدأت منذ تأسيس دولة 
وأخذت تتعمق على مر   ،1971 اإلمارات في الثاني من ديسمبر 

السنين وعبر محطات ومراحل تنم على نضج تلك العالقات. 
العالقات  في  التاريخية  المحطات  ألهم   

ً
عرضا تشينغ  وقدم 

الصينية اإلماراتية، التي تؤكد على عمقها وتجذرها منذ تأسيس 
دولة اإلمارات إلى يومنا هذا.  وذكر أن مركز الشيخ زايد للدراسات 
العربية واإلسالمية الذي تأسس عام 1994، بمنحة من المغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خالل زيارته 
األكفاء  إلعداد   

ً
مهدا أصبح   ،1990 عام  الصين  إلى  التاريخية 

الدراسات في العلوم  الصينيين في اللغة العربية، وقاعدة إلجراء 
العربية بفروعها المختلفة، ونافذة لنشر صورة مشرقة للثقافة 
 لتعزيز الصداقة بين الصين 

ً
العربية اإلسالمية في الصين، وجسرا

.
ً
والدول العربية عامة واإلمارات خصوصا

من جهتها أكدت فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات 
المؤسس  القائد  إرث  يضع  اإلمارات  تراث  نادي  أن  والبحوث 
»طيب الله ثراه«  المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
حيث يسعى دائما إلى توثيق هذا اإلرث من  على رأس أولوياته، 
خالل إصدار الكتب والدراسات وتنظيم المحاضرات والندوات 
واإلحتفاء بالمناسبات الوطنية المتعلقة بإرث القائد المؤسس.

على  وأشارت المنصوري إلى أن الندوة جاءت لتسليط الضوء 
طبيعة العالقات بين دولة اإلمارات العربية المتحدة، وجمهورية  
 الماضية، 

ً
الصين الشعبية، وتطورها التاريخي عبر الخمسين عاما

وشهادات  واألوسمة  المقتنيات  على  الضوء  لتسليط  وكذلك 
التقدير، التي حصل عليها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان، طيب الله ثراه، من المنظمات الدولية واإلنسانية ورؤساء 

السالم  مبادئ  إرساء  في  بجهوده   
ً
واعترافا له   

ً
تكريما الدول، 

والتسامح وخدمة اإلنسانية جمعاء، وهي المقتنيات التي يضمها 
والوسام،  الوشاح  بينها  من  للمركز  التابع  زايد  الشيخ  معرض 
اللذان قدما للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 
إبان زيارته  الله ثراه، من قبل الرئيس الصيني يانج شانج كون، 

التاريخية إلى جمهورية الصين الشعبية في مايو 1990.

نادي تراث اإلمارات يحتفي بيوم العلم
احتفل نادي تراث اإلمارات بيوم العلم الذي يوافق الثالث من 
نوفمبر كل عام، برفع علم دولة اإلمارات العربية المتحدة بحضور 
اإلدارات  ومديري  التنفيذيين  والمديرين  للنادي  العام  المدير 

والموظفين في مقر النادي بالبطين.
وقال سعادة حميد سعيد بوالحج الرميثي المدير العام للنادي 
نتقدم بالتهنئة إلى  »في هذا اليوم المبارك،  في كلمته بالمناسبة: 
 ،

ً
قيادة وشعبا دولة اإلمارات العربية المتحدة،  دولتنا الحبيبة، 

والتكاتف  االتحاد  معاني  رمزيته  في  يجسد  الذي  العلم،  بيوم 
والمحبة  التسامح  قيم  ويمثل  كافة،  بالدنا  أبناء  بين  والتالحم 
والتمسك  للوطن وقيادته الرشيدة،  ويعبر عن الوالء  والسالم، 
والصورة  الرائدة  المكانة  ويعزز  والتعاضد،  االتحاد  بقيم 
المشرقة لدولة اإلمارات وشعبها«. وأضاف: »إن يوم العلم هو يوم 
الفخر لإلماراتيين بوطنهم ومكانته، ولإلمارات بأبنائها وإنجازاتهم، 

وعمق محبتهم  الدولة،  وهو مناسبة تدل على الوحدة بين أبناء 
ننطلق في  وصادق انتمائهم لوطنهم، ومن هذه الصورة الزاهية، 
كل عام نحو آفاق أرحب نستشرف فيها مستقبلنا الزاهي، لنحقق 

المزيد من التقدم والرفعة والرفاهية«.
التنفيذي  المدير  الرميثي  عبدالله  علي  سعادة  قال  جهته  من 
 
ً
»ننهئ دولتنا الحبيبة قيادة وشعبا للدراسات واإلعالم بالنادي: 
بهذه المناسبة التي نصطف فيها حول راية وطننا ورمز سيادتنا، 
مستلهمين روح االتحاد، وعازمين على مواصلة مسيرة اإلنجازات 
في كافة المجاالت. ونحرص في هذا اليوم على التعبير عن فخرنا 
متعاهدين على السير خلفها  ووالئنا لدولتنا وقيادتنا الرشيدة، 
في طريق الفالح والنجاح لنرسخ مكانة دولتنا كنموذج للتنمية 

الحضارية والرقي اإلنساني«. 
وفي إطار احتفاله بيوم العلم، نظم نادي تراث اإلمارات - مركز زايد 
للدراسات والبحوث في مركز العين للمؤتمرات بالخبي�سي، جلسة 
قراءة في  »علم دولة اإلمارات العربية المتحدة..  حوارية بعنوان 
شارك فيها الدكتور حمدان  نشأته ومراحل تطوره التاريخية«، 
الباحث  المصعبي  حسن  والدكتور  والباحث،  المؤرخ  الدرعي 
وأدارت  في التاريخ والخبير الفني في األرشيف والمكتبة الوطنية، 
الجلسة فاطمة المزروعي رئيس قسم األرشيفات التاريخية في 
الجلسة تم رفع علم  وعقب انتهاء  األرشيف والمكتبة الوطنية، 

الدولة على سارية مركز العين للمؤتمرات 

تراث الشهر

العين للكتاب الدولي للكتاب ومهرجان  الشارقة  اإلمارات في معرض  لنادي تراث  إصدارات جديدة وأنشطة نوعية 
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َنِشيـُد اإلَمـارَات

مهداة إلى صاحب السمو  الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان رئيس الدولة

ملف

قصيدقصيد

الَبَراَيــــــــــــــــــــــــا ُيْعَبـُد ــــــــــــــــــــَق 
َ
ل
َ
خ َمــــــــــــــــــــــــْن  ــــــــــــــــــــــــْيُر 

َ
َمــــــــــــــــــــــــا غ

ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــٍن
ْ
ُمـــؤ َحـــــــــــــــــــــــــــــــــّيٍ  ــــــــــــــــــــــــّلِ 

ُ
ك  

ُ
َجــــــــــــــــــــــــــــــــــأ

ْ
َمل اللــــــــــــــــُه 

ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــة

َ
ِليف

َ
خ ــــــــــــــــــــــــــــــــا الَحـــــــــِبيُب 

َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــا َم�َضى َعن مَّ

َ
ل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا
َ
ـاَبن

َ
ث
َ
أ ِميــــــــــــــــــــــــــــــــــَن 

َ
الَعــال َربَّ  ِكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ 

َ
ل

ــــــــــــــــــــــــا
َ
َحِبيُبن الَعـِريـِن  َســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُد 

َ
أ اِلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد 

َ
ُبو خ

ً
ــاِئـــدا

َ
ق  

ً
َرِئيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َبـاَيَعــــــــــــــــــــــــــُه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ 

ُ
الك

َوُهْم
ْ
ط

َ
خ َيْسِبــــــــــــــــــــــــــــــــُق  ــــــــــــــــــــــــــــــــاُم 

َّ
الُحك ــــــــــــــــــــــــــــــــَد 

َ
َواف

َ
َوت

ــــــــى
َ
الُعل ِإَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراِت  َبـاِني  اِيـــــــــــــــــــــــــٌد  زَ ُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَو 

اِيــــــــــــــــــــــــــٌد زَ َعْنُهــــــــــــــــــــــــْم  ـــــــــــــــــــــــــاَب 
َ
ا َمــــــــــــــــــــــــا غ

َ
ى ِإذ َحــــــــــــــــــــــــــــــــتَّ

اِيـــــــــــــــــــــــــٍد زَ  
ُ
ــــــــــــــــــــــــة

َ
ِليف

َ
ا خ

َ
ذ ُهَو  َعــــــــــــــــــــــــــــــــْم 

َ
ن ــــــــــــــــــــــــــــــــوا: 

ُ
ال

َ
ق

ْ
ــــــــــــــــــــــــت

َ
ل
َ
َواْعت  

ْ
َســــــــــــــــــــــــــــــــاَرت ــــــــــــــاِد  ْمَجــــــــــــــــــــــــــ

َ
األ  

ُ
َوَمِسيَرة

ٍة
َ
ِلَنْهض ِريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَق 

َّ
الط  

ُ
الَمْوت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُع 

َ
ط

ْ
َيق  

َ
ال

ـاِمِه:
َّ
ُحك َمــــــــــــــــــــــــــــــــَع  ْعـُب 

َّ
الش ــــــــــــــــــــــــــــــــاَل 

َ
ق َوالَيــــــــــــــــــــــــْوَم 

َجــــــــا الرَّ َجــــــــــــــــــــــــى ِفيــــــــــــــــــــــــــــــــَك 
َ
الُمْرت ِعيــــــــــــــــــــــــُم  الزَّ  

َ
ت

ْ
ن
َ
أ

ا
َ
اِيــــــــــــــــــــــــــــــــٍد الَعِظيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم ُجُموُعن ِســــــــــــــــــــــــْر َيا اْبَن زَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــا
َ
ْحَون

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــُر ن

ُ
ظ

ْ
ن
َ
ْرِض ت

َ
ُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُب األ

ُ
ى ش َحتَّ

ُيْحَمـــــــــــــــــــُد َيـــــــــــــــــــــــــا 
َ
الَبـال ـــــــــــــــــــــــــَد 

ْ
ِعـن ـــــــــــــــُرُه  ْيــــــــــــــــــــــــــ

َ
غ ْو 

َ
أ

ِجـــــــــــــــــــــــــــــــــُد
ْ
الُمن ــــــــــــــــــــــــاُب 

َ
ث
َ
الُمْست  

ُ
الُمِغيــــــــــــــــــــــــــــــــث َوُهَو 

َهـــــــــــــــــــــــــُد
ْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَم الَمش
َ
ـا َوغ

َ
�َضى ِفين

َ
َحــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ األ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُد الَبــْدِر الُمِنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِر ُمَحـمَّ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ ك

َ
ط

َ
أ
َ
ف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــُد ّمِ
َ
ُيض الِفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَراِق  ُجـْرَح  ْيُرُه 

َ
غ َمــــــــــــــــــــــــا 

الَيـــــــــــــــــــــــــــُد اإِلَمــــــــــــــــــــــــــــــــــاَراِت  ِمــــــــــــــــــــــــــــــــَن  ْيِه 
َ
ِإل  

ْ
ت ُمـدَّ

ُد ــــــّرِ
َ
ف

َ
ُمت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه 

ُ
ـاِريخ

َ
ت ِلَمـــــــــــــــــــــــــــــــــْن  ُحـــــــــــــــــــــــــــــــــبٌّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــُدوا ـَوحَّ
َ
َوت َوَباَيُعـــــــــــــــــــــــــــــــــوا  ِنـــــــــــــــــــــــــَداُه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــوا  بُّ

َ
ل

ــــُد َمجَّ
َ
َيت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة 

َ
ِليف

َ
خ ــــــــــــــــــــــــــُه  َوْجــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ 

َ
ط

َ
َوأ

ـــــــــــــــــــــــــــُدوا يَّ
َ
َوأ َوَبـاَيُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُه  ْيــــــــــــــــــــــــــــــــِه 

َ
ِإل ـــــــــــــــــــــــــــــــــْوا 

َ
ت
َ
َوأ

ْصَعــــــــــــــــــــــــــُد
َ
ت َيـْوٍم  ــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ 

َ
ك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَرِة 

َ
الَحض ِقَمَم 

ْسَعـــُد
َ
ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــِة   الَمَحبَّ

ُ
ــــــــــــــــــــــاَرات ِفيَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إَمــــــــــــــــــــــــــــ

ــــُد ّيِ
السَّ  

َ
ــــــــــــــــــــــــت

ْ
ن
َ
أ ْيـــــــــــــــــــــــــــــــــَك  بَّ

َ
ل ــاِلـــــــــــــــــــــــــــٍد 

َ
خ ُبـــــــــــــــــــــــــــــــــو 

الَمـْوِعــــــــــــــــــُد  
َ

ت
ْ
ن
َ
أ َســـــــــــــــــــــــــــــــــاِن 

ْ
اإِلن ِلَسَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَدِة 

ِشـــُد
ْ
ن
ُ
ت ِدي 

َ
ِبـــــــــــــــــــــــــــــــــال ِمــــــــــــــــــــــــْن  ـــــــــــــــــــــــــٍن 

ْ
ُرك ــــــــــــــــــــــــــــــــّلِ 

ُ
ك ِفي 

ْحِمــــــــــُد
َ
َوت  

َ
ت

ْ
َعل

َ
َمــــــــــــــــــــــــــــــــا ف ـــــــــــــــــــــــــــــــــُر 

ُ
ك

ْ
ش

َ
ت ِبالُحـــــــــــــــــــــــــّبِ 
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التراث والتأصيل الثقافي في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان... سيرة ومسيرة  في خدمة الوطن

 فاطمة سلطان المزرويع 

رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  ولد 
في مستشفى   1960 دولة اإلمارات العربية المتحدة في مارس 
الواحة بمدينة العين، وكان أول طفل من أنجال المغفور له 
بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذين تمت والدتهم 
 - طيب الله ثراه   - نشأ في كنف والده  في مستشفى الواحة.  
وقد تلقى  ووالدته الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله، 

تعليمه النظامي في مدارس أبوظبي .

تأثر الشيخ محمد بوالده - رحمه الله - منذ أن تقلد كحاكم إلمارة 
1966، وحينها كان الشيخ محمد بعمر ال يتجاوز  أبوظبي في عام 
من والده مما مكنه من معرفة الكثير من   

ً
وقريبا الستة أعوام، 

وشهد المراحل التأسيسية لجميع  أساسيات ومقاليد الحكم، 
باعتباره  باإلنسان  تهتم  التي  أبوظبي  إلمارة  التنموية  المشاريع 
للمواطنين  السعيدة  الحياة  توفير  إلى  وترمي  للوطن   

ً
استثمارا

االمارات  دولة  اتحاد  قيام  شهد  كما  للمستقبل.  وإعدادهم 
العربية المتحدة، ومحاوالت الوالد المؤسس الشيخ زايد واآلباء 
والمحبة  التعاون  قام على  الذي  االتحاد  لتأسيس  المؤسسين 
واالخاء والسالم والحكمة.  ولقد أثر هذا الحدث العظيم في مسيرة 
حياته فانعكس فيما بعد على جميع مراحله وتوليته للمناصب 

وأسهم في صقل شخصيته.
1971 مرحلة مهمة في تاريخ دولة االمارات وقد  2 ديسمبر  يعتبر 
انعكست على نشأة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وشكلت 
ذلك  يتضح  في شخصية سموه،  السيا�سي  الوعي  بداية مالمح 
من خالل البرقية التي أرسلها مع إخوانه الشيخ حمدان بن زايد 
والشيخ هزاع بن زايد متمنين لوالدهم المزيد من النجاح والتقدم 
على حكمته المهمة وسياسته السديدة التي قادت اإلمارات إلى 

تشكيل االتحاد ونجاحه على أقوى المستويات في العالم.
كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يقدر العلم ويرى 
لقد  مستقبلها،  إلى أهدافها وبناء  بأنه طريق لألجيال للوصول 
حضر المعرض السنوي األول لمدارس أبوظبي وأم�سى خمس 
واالبتسامة ال  ساعات كاملة يتحدث إليهم ويسأل عن كل �سيء 
تفارق وجهه واآلباء من حوله سعداء والحاكم يناقش أوالدهم، 
لقد ألقى سمو الشيخ محمد بن زايد الطالب بمدرسة الكندي 
االبتدائية الكلمة التالية أمام عظمة والده حاكم البالد بالنيابة 
يسعدنا  الحاكم  ..عظمة  الوالد  »سيدي  الطالب:  إخوانه  عن 
 ..أن تشرفنا في افتتاح هذا المعرض وباسم إخواني التالميذ 

ً
جدا

..على ما تمنحونا من اهتمام  ..نقدم لكم خالص شكرنا   
ً
جميعا

البررة وللوطن  ..ونعدكم صادقين بأن نكون لكم األبناء  ورعاية 
الجنود األوفياء..عشتم ..وعاش الوطن.  والسالم عليكم ورحمة 

الله وبركاته«. )جريدة االتحاد  1971(
تعلم منها ونهل  لقد كبر الشيخ محمد بن زايد في مدرسة والده، 
معارفه ومنهاجه ودروسه القيمة، ورأى الشيخ محمد كيف أسس 
والده - رحمه الله - دولة حديثة األركان من البداية، وهذا نشهده 
والفعاليات  العالم  لدول  والده  استقباالت  أغلبية  في حضوره 
والمناسبات التي شهدتها دولة اإلمارات في تلك الفترة، وخير مثال 
على ذلك أثناء زيارة الرئيس السوداني جعفر محمد النميري رئيس 
جمهورية السودان الديمقراطية وكان هذا أول لقاء تاريخي بينهما 
وبداية لصفحة من التعاون الخالق بين البلدين الشقيقين، لقد 

ألقى الطالب سمو الشيخ محمد كلمة باسم الطالب بمناسبة 
نميري،  الرئيس  سيادة  الكبير  »ضيفنا  فيها:  وقال  الزيارة  هذه 
أخواتي  باسم  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  رئيس  والدنا 
الطالب يسرنا أن نرحب بحضوركم ونحن  الطالبات وإخواني 
لهذه   

ً
رمزا نعرف بقلوبنا الصغيرة أنكم تحبوننا وتفرحون معنا، 

 إلى سيادة 
ً
 جميعا

ً
المودة األبوية، نقدم في خطوات واثقة، مرورا

هذه الباقة من األزهار داعين الله  ضيفنا العزيز وإلى سموكم، 
اإلسالمية..  العربية  أمتنا  وعاشت  عشتم  العمر..  طول  لكم 
1972(. وال يزال سمو الشيخ  والسالم عليكم«. )جريدة االتحاد، 
يلبي دعوة  فزايد األب  ينهل من مدرسة والده،  محمد بن زايد 
أبنائه ويشهد الحفل السنوي الذي أقامته مدرسة زايد الثاني 
 على جهاز 

ً
 رياضيا

ً
اإلعدادية، والشيخ محمد بن زايد يقدم عرضا

مايو   2 )جريدة االتحاد،   .
ً
بارعا  

ً
رياضيا  

ً
الترمبلين ويقدم عرضا

كان تخريج سموه من كلية سانت هيرست في بريطانيا   )1974
أسهم في إضافة الكثير من المسؤوليات العسكرية   

ً
مهما  

ً
حدثا

وبداية تحمل المسؤولية الوطنية، فقد التحق مباشرة بالسلك 
العسكري اإلماراتي ليبدأ مسيرته في خدمة الوطن بعد تخرجه 
وتولى عدة   ،1979 من أكاديمية سانت هيرست العسكرية عام 
الجوي  والدفاع  الجوية  القوات  قائد  أهمها  مناصب عسكرية 
كما تولى سموه منصب رئيس هيئة األركان العامة   ،1986 عام 

صاحب السمو الشيخ دمحم بن زايد آل نهيان...
سرية ومسرية  يف خدمة الوطن
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 24 في  »فريق«  وقد ترفع إلى رتبة   1993 للقوات المسلحة عام 
لقد أخذ على عاتقه تطوير القوات المسلحة من    .1994 يناير 
ناحية اإلعداد والتدريب والتنظيم والتسليح حيث دخلت عملية 
 في عهده حيث 

ً
 ورائدا

ً
 وبارزا

ً
 جديدا

ً
تطوير القوات المسلحة عهدا

تتمتع  وأصبحت  المسلحة  للقوات  الدفاعية  القدرات  تعززت 
بمكانة الئقة ومرموقة تتناسب مع أهمية دولة اإلمارات العربية 

المتحدة على المستوى الخليجي والعربي والدولي.
1997 تولى الشيخ محمد بن زايد منصب رئيس مجلس  وفي عام 
المؤسسة  إدارة  مجلس  ورئيس  المدني،  الطيران  هيئة  إدارة 
اإلمارات  مركز  زايد  بن  محمد  الشيخ  وقاد  للمعارض.  العامة 
 
ً
للدراسات والبحوث االستراتيجية منذ تأسيسه عام 1994  إيمانا
في   

ً
 مهما

ً
منه بأهمية التفكير االستراتيجي وقد شكل المركز رافدا

توفير معلومات لصناع القرار في مختلف القطاعات السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية وغيرها .

وكان سمو الشيخ محمد يقوم بمهام المستشار الرئي�سي لرئيس 
دولة االمارات في مجاالت األمن القومي وهو مساهم  ومشارك دائم 
في المناقشات السياسية والتشريعية وعضو في المجلس األعلى 
للبترول الذي يتمتع بسلطات واسعة في مجال البترول والطاقة 
وكذلك رئيس شركة »مبادلة« لالستثمار الذي يعتبر أكبر صندوق 
قام الشيخ زايد، رحمه الله،   2003 وفي عام  سيادي في العالم.  
 
ً
 لولي العهد حيث أصدر - رحمه الله - بصفته حاكما

ً
بتعيينه نائبا

 رقم )24( بتعيين سمو الشيخ محمد 
ً
 أميريا

ً
إلمارة أبوظبي مرسوما

تولى الشيخ   2004 وفي عام  لولي العهد.   
ً
بن زايد آل نهيان نائبا

كما  محمد بن زايد رئاسة المجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي، 
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد - رحمه الله - في عام 
 
ً
2004 عندما كان رئيس دولة االمارات العربية المتحدة مرسوما
 
ً
 بتعيين سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد رئيسا

ً
أميريا

للمجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي. كما عمل سموه على تعزيز  قيم 
التنمية الشاملة من خالل التركيز على التعليم والصحة والتنوع 
 بشكل أسا�سي على التنمية واستثمار 

ً
االقتصادي واالبتكار معتمدا

المواطن اإلماراتي الذي يعتبر الثروة الحقيقية للوطن.
وفي عام 2005 ترأس الشيخ محمد مجلس أبوظبي للتعليم، وكان 
يعتبر عملية التطوير والتعليم الركيزة األساسية في تقدم األمم، 
وفي يوليو 2005 تولى الشيخ محمد بن زايد رئاسة هيئة البيئة في 
أبوظبي حيث اهتم بالحفاظ على البيئة المحلية وحفظ التراث 
من خالل برامج حماية الصقور والحبارى والمها العربية من خالل 
تأسيس سموه لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات 
الحية، ورئاسته الفخرية لهيئة البيئة في أبوظبي. وفي 13 مايو عام 

2022 تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئاسة 
ويحظى سموه بحضور فاعل  دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
كما يتمتع بعالقات  ومؤثر على الساحتين اإلقليمية والعالمية، 

وطيدة مع العديد من قادة العالم.
لقد قام سموه بمبادرات كبيرة في دعم اإلنسان في كل أرجاء العالم 
وتخليص البشرية من شلل األطفال إلى األبد وسعى إلى دعم ثقافة 
التعاون الدولي من خالل المساعدات اإلنسانية التي تقدمها دولة 

اإلمارات إلى الدول المتضررة من الحروب والكوارث الطبيعية.
ووصفه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
)بأنه في طليعة  رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي  رئيس الدولة، 

القيادات الوطنية القادرة على التغيير الحديث(.
 
ً
شبها  - رحمه الله   - زايد  إنه الشيخ محمد بن زايد أقرب أبناء 
إنه شبيه ذلك الرجل المهيب الذي خط أحالمه على  بمالمحه، 
ثم سار على الدرب وعرف كيف يشق الصخر  رمال الصحراء، 
ليرويها ويحيل صفرتها الممتدة وسرابها الالهب وجفافها القاتل 
على ظالل خضراء ممتدة ومدن مزدهرة ومتجددة ، ذاك هو زايد 
باني االتحاد وذلك هو محمد بن زايد الذي تخرج من مدرسته 

وسار على مسيرته 

* رئيس قسم األرشيفات التاريخي في األرشيف والمكتبة الوطنية

التراث والتأصيل الثقافي في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان... سيرة ومسيرة  في خدمة الوطن
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 خالد صالح ملكاوي

من شغف صاحب السمو الشيخ   
ً
مهما  

ً
يمثل التراث عنصرا

محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، إذ هو في 
 
ً
صلب قناعات سموه بأنه بمختلف تكويناته يشكل مخزونا
ويتجلى  اإلمارات،  لدولة  المجتمعية  للهوية  ينضب  ال   

ً
ثريا

تمثل أداة معرفية ومجتمعية للحفاظ  بخصوصية مفرداٍت 
على الخصوصية الثقافية والهوية الوطنية، في مواكبٍة لتطور 
 في اإلسهام بحماية مالمح 

ً
حضاري سريع، إذ سجل سموه تميزا

الهوية الوطنية، وصون التراث، واستطاع أن ُيذكي تأثير التراث 
اإلنساني العظيم في سياق نهج للتسامح والتعايش اإلنساني، 
برؤية تقوم على التأصيل الثقافي لقيم الحداثة المعاصرة، 
اإلنساني  الواقع  سمّوه جوانب وعناصر ومجاالت   

ً
مستنبطا

المعاش من الثقافة التي أمدها التراث بالثبات واالستمرارية، 
وأخذ منها أشكاله ومعانيه ليمنح الهوية مضامينها المصونة. 

نما مع نمو  بل هو رفيٌق   ،
ً
واهتمام سموه بالتراث ليس جديدا

فقد نشأ سموه على حب  سموه وإدراكه وتفاعله مع ما حوله، 
األصالة بكل مفرداتها، والتمسك بها وتقديرها، واالعتزاز بالهوية 

الوطنية والعمل على صونها وتعظيمها، وهو ما أكد عليه سمّوه 
»إن التراث بجوانبه المادية  إذ قال:  في العديد من المناسبات، 
 من أركان الهوية الوطنية اإلماراتية، 

ً
 أساسيا

ً
والمعنوية، ُيعد ركنا

 :
ً
أيضا سمّوه  وقال  وتحصينه«.  المجتمع  قوة  عناصر  وأحد 

»ماضون على نهج زايد في الحفاظ على استدامة التراث بجوانبه 
 من أركان الهوية الوطنية 

ً
 أساسيا

ً
المادية والمعنوية، ليبقى ركنا

أراد  الله ثراه«،  ب  »طيَّ الوالد  وفي مضّيه على نهج  اإلماراتية«. 
 
َّ
سموه أن يتماهى النهج مع تطورات العصر ومتطلباته، وأن يغذ
الخطى نحو استشراف آفاق المستقبل، ال بل واإلسهام الفاعل 
في صنعه. فغدا لسموه رؤاه المميزة في التعامل مع التراث، وبرزت 
دت حكمة سموه،  تجليات وانعكاسات هذه الرؤى مبادراٍت جسَّ
 فحسب، وإنما في توظيف هذه 

ً
ليس في الحفاظ على التراث حيا

مثل  بالحياة،  بالتراث  مرتبطة  أخرى  عناصر  إمداد  في  الحياة 
الثقافة والعلم والهوية الوطنية، وفي جعل حيوات هذه العناصر 

متشابكة، مرتبطة في جذورها، مشتركة في ثمارها وعطائها. 

تشابك الرتاث والثقافة واهلوية
وحريٌّ بنا أن نتوقف عند عالئقية كل من التراث والثقافة والهوية 
د به صاحب السمو الشيخ  لندرك مدى دقة النهج الذي يجسَّ
المفاهيم  هذه  بين  العالقة  تمتين  في  الحكيمة  رؤيته  محمد 
الثالثة، ليجعل منها وحدة متداخلة بعرى وثيقة تخدم بناء نموذج 
إماراتي خاص لمستقبل يستوعب الفعل اإلنساني اإليجابي من 
دون تعصب، ويحتضن اإلبداع البشري بال حدود، ويضيف إلى 
استدامة التنمية التي ينشدها الجميع منارات تعين كل الساعين 
إلى منفعة اإلنسان وسالمة البشرية، وتحفظ لألجيال اإلماراتية 
حقها التاريخي في بصمتها الثقافية المتجددة في العطاء العصري 

الذي يشهد على جذوة األصالة في نسيج تكوينه.     
والثقافة هي األساس، فهي التي تميز اإلنسان عن بقية الكائنات 
الحية، وهي في الوقت نفسه الحلقة األوسع التي تحتوي في داخلها 
على كل جوانب وعناصر ومجاالت الواقع اإلنساني المعاش. ويأتي 
 للثقافة ُينتجها وَينتج عنها، وهو الذي يعطي للثقافة 

ً
التراث مالزما

 وفاعلية، كما يمدها عبر الزمن بالثبات واالستمرارية. أما 
ً
تجسيدا

الهوية فهي التي تعّرف اإلنسان لذاته، وتعّرف اآلخرين له بانتمائه 
إلى الوحدات المختلفة التي تكّون البناء االجتماعي للمجتمع الذي 
هو عضو فيه. وتحدد الثقافة البناء االجتماعي بمختلف وحداته 

ومستوياته، وتحدد مواقع األفراد في شبكة العالقات االجتماعية 
التي تكّون نظامه االجتماعي. فيما يشكل التراث مجمل الرموز التي 
تحمل الهوية وتمثلها وتجسدها وتعبر عنها، وتستمد هذه الرموز 
معانيها وشحناتها العاطفية من الثقافة. وبهذا المعنى فإن التراث 
يتوسط ما بين الثقافة والهوية، فهو يستمد من الثقافة أشكاله 

ومعانيه، فتستمد الهوية منه حدودها ومضامينها.

رؤى نموذجية
لقد أراد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لنا أن 
نكون جديرين بالحياة، أن نفهم حضارة العصر، ونملك القدرة 
على استشراف المستقبل، وتقييم التحديات، والتماهي مع روح 
العصر، والتقدم نحو بناء النهضة من غير خوف أو وجل. إذ ال بد 

والقفز عن عوامل النكوص، واستخدام  من امتالك الشجاعة، 
وتاريخنا  إرثنا  في  واإلبداع  الخلق  على  ومحّرض  إيجابي  هو  ما 
وقوة   

ً
ليكون ذخيرة وعونا ومخزوننا الحضاري الذي ال ينضب، 

قادر على مواكبة  إنسان جديد،  وبناء  النهضة الجديدة،  في بناء 
الثورات العلمية المتسارعة التي تجري فوق هذا الكوكب. 

من الطبيعي أن يكون سموه من دون غيره من يحمل مثل هذه 
الرسالة ويطرح مثل هذه الرؤية، فهو سليل أسرة ضربت المثل 
 لقيادة آمنت بضرورة التمسك 

ٌ
ف

َ
ل
َ
األعلى في سمو رسالتها، وهو خ

بجذوة أصالتها وجذور هويتها، ووَعْت لظروف العصر وتحوالته، 
وتميزت بحسن تدبير التنوع واالختالف.  كت اإلرادة والرؤية، 

َ
وَمل

في  االتحاد  دولة  نجحت  »لقد  سموه:  قول  ذلك  على  ويشهد 
على   

ً
متميزا  

ً
وهي تحتل موقعا دخول القرن الحادي والعشرين، 

الرتاث والتأصيل الثقايف للحداثة يف فكر صاحب السمو الشيخ دمحم بن زايد

التراث والتأصيل الثقافي في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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التطور  مقومات  كل  وتمتلك  والدولي،  اإلقليمي  المستويين 
عن شخصيتها األصيلة  تتخلَّ  لم  ذاته  الوقت  وفي  والتحديث، 
وسماتها الخاصة المتمثلة في تراثها الحضاري العربي - اإلسالمي«. 
ر سموه عن جزء من هذه الرؤية خالل لقاٍء مع الفائزين  وقد عبَّ
دولة  في  »نحن  بقوله:   2016 عام  للكتاب  زايد  الشيخ  بجائزة 
 ال يتجزأ من إرثنا الحضاري، 

ً
اإلمارات نعتبر العلم والثقافة جزءا

المنفتحة  والهوية  اإلنسان  بناء  ومن  التنموية،  العملية  ومن 
الواثقة بنفسها، من دون أن تتنكر لقيمها وأصالتها وتراثها«. هذه 
 بإرثنا الحضاري، وموقع الثقافة والعلم 

ً
الرؤية التي تعكس اعتزازا

أصحابها  يشعر  هوية وطنية  بناء  في  الثقافة  دور  وتفسر  فيه، 
بالفخر واالعتزاز بأنفسهم، دون تعاٍل، ومن دون اختالق صراع مع 
الثقافات األخرى، وانعزال عنها، بل بانفتاح على مختلف ثقافات 
بل   ،

ً
فالثقافة ليست ترفا العالم وحضاراته األخرى واحترام لها. 

هي عنصر مهم في تكوين الفرد واالرتقاء بقدراته. هكذا هي الثقافة 
أن معرض  حين أكّد  وهذا ما أشار إليه سموه،  في فكر سموه، 
أبوظبي للكتاب، وجائزة الشيخ زايد للكتاب، يجسدان مع بقية 
الفعاليات والمؤسسات الثقافية في الدولة إدراك دولة اإلمارات 
العربية المتحدة القيمة الحقيقية التي يمثلها العلم والمعرفة 
وفي  ودورهما الحيوي في إعداد العنصر البشري،  في المجتمع، 
بناء المستقبل، من خالل تطوير الفكر، وتوسيع الوعي لمواكبة 
 بين 

ً
المتغيرات واستشراف التحديات. وال يرى سموه أن ثمة فكاكا

ويترجم بوضوح  بل يؤكد على االرتباط بينهما،  الثقافة والعلم، 
هذه الرؤية المتسعة للثقافة في المحاضرات التي دأب مجلس 
العلماء  من  نخبة  فيها  يستضيف  أن  على  منذ سنوات  سموه 
من  والمبدعين  والخبراء  والمثقفين  والمفكرين  الدين  ورجال 
لطرح آرائهم وتجاربهم النظرية والعلمية  مختلف بلدان العالم، 
والتطبيقية حول مختلف المواضيع العامة والقضايا الحيوية 
آفاق  واستشراف  ومتطلباته،  العصر  بتطورات  الصلة  ذات 
 للمفاهيم الراقية في تبادل اآلراء واألفكار من 

ً
المستقبل، ترسيخا

لتحقيق فهم أعمق   
ً
وصوال المعرفة،  النقاش وإغناء  أجل إثراء 

مستقبل  تمس  التي  القضايا  شتى  تجاه  أفضل  حلول  وإيجاد 
المجتمعات وحياة اإلنسان، حيث يحتل فيها العلم والتطبيقات 
للقضايا   

ً
فبقدر ما نجد فيها حضورا ؛ 

ً
بارزا  

ً
التكنولوجية موقعا

التكنولوجية،  والتطبيقات  للعلم   
ً
بارزا  

ً
حضورا نجد  الفكرية 

إلى معناها الحقيقي الذي يشمل المعرفة في  ُيعيد الثقافة  ما 
لمختلف   

ً
ويجعل من هذا المجلس ملتقى فكريا كل المجاالت، 

وتبّني الحوار وتبادل الرأي لغة للحضارة وسمو  وجهات النظر، 
الهدف.

صناعة الثقافة اإلبداعية
رؤية  تتبلور  سموه،  وتوجيهات  وبرعاية  الجديدة،  المرحلة  في 
سموه بشكل جلّي، فتتسارع وتيرة حراك المشهد الثقافي اإلماراتي 
على مواكبة العصر،  ّسه نحو العمل بجّد 

ُ
من أصالة أ  

ّ
المنبث

يريده  لما   
ً
تعزيزا المستقبل،  استشراف  على  القدرة  وامتالك 

سموه لدولة اإلمارات للخروج بالثقافة من المفهوم التقليدي 
 ومواكبة للمستجدات من حولنا، في إطار من 

ً
إلى آفاق أكثر تطورا

االقتصاد اإلبداعي، إذ أطلقت أبوظبي في عام 2019 استراتيجية 
أبوظبي للصناعات الثقافية واإلبداعية، ضمن إطار أجندة ثقافية 
الكبيرة  االستثمارات  بين  الجمع  بهدف  سنوات،  خمس  مدتها 
الصناعات  الزدهار  مالئمة  بيئة  لخلق  المسبوقة  غير  والتدابير 
دولة  تكون  أن  في  تطلعات سموه  لدعم  واإلبداعية،  الثقافية 
 
ً
 رائدا

ً
 إقليميا

ً
اإلمارات حاضنة عالمية للمواهب اإلبداعية ومركزا

في إنتاج وتصدير المحتوى الثقافي واإلبداعي. ويدعم هذا التطلع 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  إطالق   

ً
تماما معه  ويتماهى 

راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
الثقافية  للصناعات  الوطنية  االستراتيجية  الله«،  »رعاه  دبي 
التي تؤسس لمرحلة جديدة في مستقبل االقتصاد  واإلبداعية، 
 قوية داعمة للتنمية المستدامة، وتعزز 

ً
اإلبداعي، وترسخ أسسا

الخبرات  تستقطب  عالمية  كوجهة  اإلمارات،  ومكانة  حضور 
رؤية  مستدام.  إبداعي  محتوى  إلنتاج  اإلبداعية  والمواهب 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تمتلك طموحات ال تعرف 
 لتحويل اإلمارات إلى مركز ومنارة إشعاع للثقافة والفنون 

ً
حدودا

والتسامح في المنطقة والعالم، ويعكس المشهد الثقافي اإلماراتي 
منذ سنوات هذه الرؤى، ويشهد على الخطوات المدروسة بدقة 
وفق معايير تتفوق على كثير من المعايير المتعارف عليها والمتبعة 
في دول العالم من أجل تحرك يحقق هذه الرؤية،  وقد ظهر ذلك 

إذ تم  في مشاريع ضخمة تم تنفيذها وأخرى في طريقها لإلنجاز، 
الثقافية،  والمنصات  المتاحف  من  العديد  وإطالق  تأسيس 
مجال  في  سموه  يرعاها  التي  الثقافي  التطوير  مساعي  إطار  في 
الثقافة والفنون، حيث رسمت مالمح الهوية التاريخية العريقة 
وخاصة في إمارة أبوظبي،  والحضارية الحديثة لدولة اإلمارات، 
بتوقيع  يكون  يكاد  بإبداع  بين األصالة والمعاصرة  ما  وجمعت 
إماراتي خالص، فكانت خير تجسيد لرؤى ومساعي سموه في هذا 
اإلطار،  وتنضوي في هذا السياق مبادرات وتوجيهات سموه بشأن 
المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات في أبوظبي التي تضم أكبر 
متحف  أبرزها  العالم،  في  الرائدة  الثقافية  للمؤسسات  تجّمع 
اللوفر أبوظبي، الذي يعد أول متحف عالمي في المنطقة، وتحفة 
معمارية أبهرت العالم. وتتواصل خطوات العمل لتنفيذ متحف 
زايد الوطني ومتحف وجوجنهايم أبوظبي، بما يعزز مكانة اإلمارات 

وجهة ثقافية وسياحية عالمية.

مبادرات نوعية
برزت جهود صاحب السمو الشيخ  وعبر العديد من المبادرات، 
المادي  بشقيه  التراث  تحويل  في  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 
التطور  مع  التماهي  فيه خصائص  تتوافر  نمط  إلى  والمعنوي 
من الهوية  وجزء  والتنمية التي تشهدها في مختلف القطاعات، 
المجتمعية، لتتجسد مفاهيم التراث في مختلف أشكال الحياة، 
ابتداًء من االهتمام بالتراث المادي المرتبط بالمتاحف واألماكن 
إلى التراث المعنوي والفنون والعادات الموروثة.   

ً
األثرية وصوال

وتعكس توجيهات سموه بإنشاء لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
التي  التراثية  المهرجانات  وتنظيم  بأبوظبي،  والتراثية  الثقافية 
مثل مهرجان قصر الحصن  تستضيفها الدولة على مدار العام، 
من  وغيرها  زايد  الشيخ  ومهرجان  والفروسية  الصيد  ومعرض 

التي نجحت في استقطاب الزوار من كل مكان في  المهرجانات، 
 من الرؤية الثقافية لسموه.

ً
 هاما

ً
العالم، جانبا

الذي  المليون«،  »شاعر  ومسابقة  لبرنامج  سموه  رعاية  وما   
التراثية  الفعاليات  للعديد من  ورعايته  لسمّوه،  نبع من فكرٍة 
لتسهم  الفعاليات  هذه  بتطوير  سمّوه  وتوجيهات  والثقافية، 
الزائرين  واستقطاب  والثقافية،  التراثية  بالسياحة  النهوض  في 
من  الثقافية  الرؤية  لهذه  ترجمة  إال  العالم،  أنحاء  من جميع 
وإيصال رسالة اإلمارات  خالل الحفاظ على الموروث وإحيائه، 
الحضارية واإلنسانية إلى العالم. ويقف سموه وراء التطور الهائل 
الذي شهده العمل الثقافي في دولة اإلمارات وفي إمارة أبوظبي، 
والمشروعات الثقافية الكبرى التي نقلت إلى الدولة وعاصمتها 
مركز الثقل في العمل الثقافي العربي، وجعلتها صاحبة التأثير األكبر 
فيه، وأصبحت الدولة قبلة المثقفين والمفكرين والمبدعين في 
كل المجاالت، يجدون فيها المجال الرحب واألرض الخصبة التي 

تسمح لألفكار الخالقة بالنمو والنجاح.

عالمية الرتاث اإلمارايت
وإليمان سموه بأهمية التراث اإلماراتي، وضرورة صونه والحفاظ 
دعم سموه التعاون مع منظمة األمم  عليه وتعريف العالم به، 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( لتسجيل عدد من 
مفردات التراث اإلماراتي، وتكللت جهود الدولة بفضل دعمه، عبر 
 في »اليونسكو«، 

ً
نحو عقد من التعاون، بتسجيل اثني عشر عنصرا

كتراث ثقافي إنساني يخّص البشرية، وشملت الصقارة، السدو، 
الهجن،  سباق  العازي،  الرزفة،  المجلس،  العيالة،  التغرودة، 
النخلة، األفالج، والقهوة العربية، إضافة إلى الخط العربي. كما 
تم تسجيل منطقة العين في أبوظبي ضمن مواقع التراث العالمي 

* إعالمي وباحث 

التراث والتأصيل الثقافي في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

زايد الشيخ محمد بن  السمو  للحداثة في فكر صاحب  الثقافي  والتأصيل  التراث 
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 فاطمة المنصوري 

تربط أدبيات التنمية بين النهضة والقيادة، حيث تشير بأنه ال 
توجد هناك نهضة حقيقية بدون قيادة واعية وطموحة قادرة 
على إدارة الموارد المتوافرة لديها بكفاءة وفاعلية. فالتجارب 
التنموية في كثير من دول العالم تبين بأن توافر الموارد المالية 
 لتحقيق القفزة التنموية الشاملة التي تضع 

ً
وحدها ليس كافيا

أي دولة على طريق التطور والنهضة، حيث إن العامل الرئيس 
قوتها  وعناصر  الدولة  موارد  مختلفة  إدارة  كيفية  في  يكمن 
وتوجيهها الوجهة السليمة لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل 
والمستدام، وهذا ما يقودنا كذلك إلى مفهوم الحكم الرشيد 
وهو من المفاهيم التي بدأت تبرز في األونة األخيرة وتسعى إلى 
لتعريف البنك الدولي   

ً
ووفقا تفسير دور القيادة في التنمية، 

فالحكم الرشيد يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة ويستهدف 
ويلتزم بتطوير موارد الدولة  تحقيق مصلحة عموم المجتمع، 
على حقوق  التنموية  ويحافظ من خالل سياساته  ونموها، 

أجيال متعددة.              
                                                  

وبالنظر إلى ما سبق نالحظ أن صاحب السمو الشيخ محمد بن 
 
ً
للقيادة الملهمة التي تمتلك فكرا  

ً
زايد آل نهيان يمثل نموذجا

، ويتبنى حفظه الله رؤية شاملة للتنمية في أبعادها 
ً
 عصريا

ً
تنمويا

المختلفة التنموية واالجتماعية والثقافية والحضارية واإلنسانية 
نموذج إماراتي  باعتبارها تصب في تحقيق هدف واحد هو بناء 
عالمي رائد للتنمية، يتسم باالستدامة والشمول، وقد عبر سموه، 
حفظه الله، عن هذه الرؤية في العديد من المناسبات، منها على 
»من يتدبر تاريخ دولة  سبيل المثال قوله في إحدى المناسبات: 
 
ً
االتحاد يدرك أنها قصة نجاح اإلنسان اإلماراتي الذي صنع واحدا
من أعظم إنجازات المنطقة في التاريخ الحديث والمعاصر، بعد 
 للدولة العصرية، وأضحى 

ً
أن أصبحت الدولة اإلتحادية نموذجا

به  يحتذى   
ً
اإلصرار على الحفاظ عليها والنهوض بقدراتها مثاال

في خطوات  بثبات وثقة  نم�سي  فإننا  لذلك  الوطني،  العمل  في 
المجلس  السياسية وتوسيع دور  مدروسة نحو تطوير تجربتنا 
الوطني اإلتحادي، وتفعيل المشاركة العامة، وتوفير أق�سى قدر 
يقوم  المستقبل  بأن  منا   

ً
إيمانا الكريم،  والعيش  الرفاهية  من 

على سواعد شبابنا وجهودهم، لذلك لم تتوان الدولة عن تلبية 
وغيرها  المقولة  هذه  خالل  من  يتبين  المجتمع..(،  احتياجات 

لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، بأن رؤية سموه، حفظه 
الله، شمولية فهي تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية والنقطة 
التنموية تسعى  بأن نظرته  التي نستشفها من مقوالته  األخرى 
إلى تحقيق التنمية المستدامة التي تضمن رفع مستوى الحياة 
كما يتبين من خالل مقولته، ضرورة االستثمار  بعناصرها كلها. 
التي تعتبر من أهم المحددات في  في طاقات المجتمع البشرية، 
فلسفة التنمية في فكره، ال سيما فئة الشباب. فسموه  ينظر إليهم 
 
ً
باعتبارهم القاطرة التي تقود عملية التنمية، ولهذا ال يألو جهدا
في توفير أوجه الدعم الالزمة لتأهيل الشباب، وتسليحهم بالعلم 
والمعرفة والمهارات التي تمكنهم من مواجهة مختلف التحديات 
وبناء مستقبل مشرق، ألن الشباب كما أنهم عماد الحاضر فإنهم 
صناع المستقبل، ولذلك يجب تمكينهم وتهيئة الظروف التي تتيح 
لهم المشاركة بفاعلية في المسيرة التنموية.  وقد أكد ذلك، حفظه 
الله في العديد من كلماته منها على سبيل المثال قوله: »أتوجه إلى 
الجيل الجيل القادم جيل الشباب، أملنا وعدتنا في استكمال هذه 
 
ً
 غاليا

ً
المسيرة المباركة.. يا أبنائي .. يا ذخر الوطن.. تستلمون وطنا

 نحو 
ً
 إنجازاته زاهرة، تقع عليكم المسؤولية للسير به قدما

ً
كريما

آفاق جديدة من النمو والتقدم، فتحديات المستقبل والتنافسية 
واألمانة،  للمسؤولية  أهل  بأنكم  الثقة  تملؤنا  ونحن  عديدة، 
الشرف وساحات  ميادين  في  الطيب  معدنكم   

ً
دوما لنا  الوغى وفي المعاهد والجامعات ومختلف مواقع العمل والمحافل تثبتون 

اإلقليمية والدولة..«، وال شك في أن هذه النظرة الواعية لصاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الشباب ودورهم تعكس 
، ألن الشباب طاقة كبيرة وخالقة، واألمم التي 

ً
 عميقا

ً
 تنمويا

ً
فكرا

هي  تريد أن تكون في مقدمة الصفوف في التنافس نحو القمة، 
كما  تلك التي تستثمر هذه الطاقة وتوجهها الوجهة الصحيحة. 
يعد التراث من الركائز األساسية في فلسفة التنمية في فكر سموه، 
باعتباره  بالتراث  التمسك  ييركز على ضرورة  الله حيث  حفظه 
المجتمع  تماسك  تضمن  التي  الراقية  الحضارية  القيم  يضم 
واستقراره، وفي مقدمتها التكافل االجتماعي والتعاون وحب الخير 
والنخوة والشجاعة وغيرها من القيم التي تتوارثها األجيال، ومن 
المهم الحفاظ عليها في مواجهة تحديات الهوية التي تتعرض لها 
دول العالم كافة في القرن الحادي والعشرين بفعل التطورات 
المتسارعة في مجالي االتصاالت والمعلوماتية، وقد دعا، حفظه 
على تقديم القدوة للشباب في   

ً
أكثر من مرة وعمل دائما الله، 

التراثية والمهرجانات  بالفنون  هذا المجال من خالل اهتمامه 

، حفظه الله، 
ً
التقليدية ودعمه ومشاركته فيها، كما يؤكد دائما

أن الحاضر الذي نعيشه هو امتداد للما�سي، ولوال الما�سي ماكان 
الحاضر وقد أشار سموه إلى هذا المعنى خالل زيارته لمهرجان 
»إننا اليوم نستنشق  حيث قال:   ،2013 قصر الحصن في عام 
عبق التاريخ لنضرب المثل لألبناء واألجيال القادمة على أن أحالم 
قادتنا وآبائنا وأجدادنا ليست سوى الحاضر الذي نعيشه، بعد 
أن عانوا وبذلوا كل غال ونفيس كي نصل إلى ما وصلنا إليه، وأن 
 على ما صنعناه ونصنعه لمستقبل 

ً
ما نفعله اليوم سيكون شاهدا

هذا الوطن المعطاء  

* مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث
المراجع:

1. الدكتور د. سالم سعيد الكتبي، فخر العروبة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان القائد واإلنسان، Maroc Media Communication الطبعة األولى 2017,

ص 115 - 148.

2 . حسن العطار، مفهوم الحكم الرشيد وأساسياته، صحيفة إيالف االلكترونية،  

3 نوفمبر 2018.

ركائز فلسفة التنمية يف فكر صاحب السمو الشيخ دمحم بن زايد آل نهيان 

التراث والتأصيل الثقافي في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان



29 28   /   العدد 278  ديسمبر 2022

 عادل نيــل

ا من مقومات  تمثل الثقافة بمفهومها الشامل مقوًما أساسيًّ
جوهر  تمثل  بل  المجتمعي،  الوجدان  وتشكيل  الوعي  بناء 
مؤمن  بدوره،  واٍع  متطور  مجتمع  لبناء  الضامن  الحضارة 
بالقدر ذاته  بثوابته وقيمه وإرثه التاريخي،  متمسٍك  برسالته، 
مع  والتفاعل  واالندماج  المواكبة  على  فيه  يحرص  الذي 
ال  والثقافة ظاهرة مجتمعية،  معطيات الحضارة اإلنسانية. 
ا 

ً
ا مشترك

ً
إذ إنها تخلق مناخ يمكن اختزالها في نظرة أحادية، 

على  تقوم  الواحد،  المجتمع  أفراد  بين  جامعة  ومفاهيم 
من  تبدأ  فهي  والسلوك،  الفكر  إطارها  في  يتشكل  منظومة 
الفرد بوصفه عضًوا في جماعة تمنحه سماتها ويأخذ سْمتها، 
إذ إن »مفهوم الثقافة  وفق ما يتشبع به من عناصر ثقافية؛ 
أولهما فيما يعنيه من تعبير عن  يكتسب داللته في مجالين، 
نمط اجتماعي معين في التفكير والسلوك، وثانيهما فيما يشمل 
ا 

ً
توصيف جميع صنوف اإلبداع الفكري واألدبي والفني موروث

وحاضًرا«.)1(     

 بناًء 
ً

وتكامال  
ً
تفاعال وتأسيًسا على هذا الدور الشامل للثقافة، 

تأتي أهمية التشريعات الثقافية في تمكين هذا الدور،  وارتقاًء، 
 بموادها 

ُّ
وذلك من خالل القوانين التي تقرها الدولة، والتي تخط

 لرسم السياسة 
ً
 داعمة

ً
مساًرا للعمل الثقافي، وتيهئ لمؤسساته قوة

وتحقيق األهداف الوطنية التي ترتبط بها،  الثقافية وتنفيذها، 
والتي تضمن الخصوصية وتعميق انتماء الفرد لعناصر حضارته 
من  أصيل  جزء  كله  بذلك  ليتعزز  وقيًما  وثوابَت  ا 

ً
وتاريخ ا 

ً
إرث

»القيم  إذ إن التشريع يضمن تشكيل  مقومات هوية المجتمع؛ 
ويعبر عن العناصر األصيلة لطابعها القومي  الحضارية للدولة، 

وخصوصيتها الثقافية، وتلبية حاجيات المجتمع األساسية«.)2(
والحديث عن المبادرات الثقافية لصاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان »حفظه الله ورعاه« تضيق عنها هذه السطور، 
إذ تشكل عطاءات سموه في هذا الميدان، كغيره من الميادين، 
صفحات مشرقة، وإنجازات تتخطى حدود الوطن، كان فيها راعًيا 
لإلبداع، وداعًما لكل ما يرّسخ الُبعد الثقافي في المسيرة التنموية 
الشاملة لدولة اإلمارات، وتأكيد مكانتها الحضارية الرائدة، وهو 
يأتي امتداًدا لما غرسه الوالد والمؤسس الشيخ زايد بن  عطاء 

سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«. ويسعى هذا المقال إلى رصد 
جانب مختصر من جوانب دعم سموه للتراث الثقافي، من خالل 
التشريعات التي صدرت خالل تحمله أمانة والية العهد، وترؤسه 
رت للثقافة المحلية بمفهوم شامل 

ّ
المجلس التنفيذي، والتي أط

وتعكس مدى حرص الدولة  برسالتها الوطنية واإلنسانية،  واٍع 
ا. ا وإجرائيًّ على وضع سياسة ثقافية، تشريعيًّ

تقوم  إن الثقافة في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، 
في  وتسهم  مفرداتها،  على  الحافظ  تضمن  استراتيجيات  على 
دمجها في حركة المجتمع، وإعالء قيمتها في وجدان أفراده، حتى 
أو منفصلة  ال تكون الثقافة مفاهيم نخبوية بعيدة عن الواقع، 
عن األولويات، أو مجرد شواهد تاريخية من الما�سي، باإلضافة 
إلى العمل على مواكبة الثقافة على اختالف أشكالها ومصادرها 

التنموية  المسيرة  من  ا  أساسيًّ جزًءا  لتكون  للمستجدات، 
الشاملة التي تشهدها الدولة.

التأصيل  على  سموه  حرص  المادي،  التراث  مستوى  فعلى 
التشريعي لحماية هذا اإلرث الذي تتركه األجيال السالفة إلى 
يمثل حلقة من  ا ممتًدا،  باعتباره نتاًجا اجتماعيًّ من بعدها، 

حلقات حضارة الوطن.
فقد أصدر سموه قراًرا رقم )14( لسنة 2019 بإصدار الالئحة 
2016 بشأن التراث الثقافي  التنفيذية للقانون رقم )4( لسنة 
إلمارة أبوظبي، والذي أتى في سبع وسبعين مادة، شملت التراث 
تعزيًزا  اإلرث؛  هذا  على  ا 

ً
حفاظ والمعنوي،  المادي  الثقافي 

لشعور المسؤولية الفردية والمجتمعية إزاء ما يشكل الهوية 
الثقافية.

وال يتوقف الحفاظ على التراث في فكر سموه عند ما تتوارثه 
األجيال من إرث مادي قديم، وإنما شمل الحفاظ على التراث 
ومواقع ومناطق،  المادي الحديث، من هياكل وأبنية وأحياء 
لإلبداع  نتاًجا  باعتباره  له،  الزمني  للعمر  النظر  دون  من 
وما  الحضاري،  الواقع  لتطورات  يستجيب  الذي  اإلنساني 
مستجدات  التشريع  أدرج  حيث  ثقافية؛  قيم  من  يحمله 
وذلك لغايات  تدخل وفق معايير علمية في التراث اإلماراتي، 
بالما�سي،  كاتصالها  بالمستقبل  تتصل  وإنسانية  وطنية 
وترتبط بالفرد كارتباطها بالمجتمع، وذلك وفق ما نص عليه 
التشريع في مادته السادسة عشرة: »1 - إضافة قيمة إلى تراث 
الدولة واإلمارة. 2 - إضفاء الشعور باالستمرارية بين الما�سي 
- خلق الروح   3 التقليدي والتطلعات المستقبلية في اإلمارة. 
من خالل التفاعل مع التراث الحديث  االجتماعية واالنتماء 
الجماعية.  والتجارب  والذاكرة  بالمكان  الشعور  خالل  من 
- ترسيخ الشعور باالمتنان والتقدير لتراث اإلمارة الحديث   4

يعات الثقافية يف فكر صاحب السمو الشيخ دمحم بن زايد الترش

دور متكامل يف تشكيل الوعي الحضاري 

الحضاري  الوعي  زايد دور متكامل في تشكيل  الشيخ محمد بن  السمو  الثقافية في فكر صاحب  التشريعات 

التراث والتأصيل الثقافي في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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«.)3( وقد أدخل التشريع الحفاظ 
ً
 ودوليا

ً
وقصته الفريدة، محليا

نتيجة  ا  طبيعيًّ تشكلت  التي  الثقافية  الطبيعية  المناظر  على 
للتفاعل بشكل مادي أو غير مادي بين اإلنسان وبيئته الطبيعية، 
بما يعكس مضامين قيمية في  في إطار المسؤولية المجتمعية، 
ليشمل كل ما يمثل قيمة  تطور األماكن والشعوب والثقافات، 
ا،  ا أو معماريًّ ا أو دينيًّ ا، أو أدبيًّ ا، أو علميًّ ا أو فنيًّ نادرة أو فريدة تاريخيًّ
ا يضاف إلى  ا إنسانيًّ

ً
باعتبار هذه المفردات جميعها تراث ا،  أو بيئيًّ

مظاهر التطور الحضاري للوطن.
ا عميًقا بالجهود الدولية 

ً
وترتبط هذه اإلجراءات التشريعية ارتباط

ال سيما االتحاد الدولي لصون  لحماية هذه الطبيعة الثقافية، 
الطبيعة، الذي انضمت إليه الدولة بموقف المرسوم االتحادي 
»الحكومات  ويهدف إلى جمع جهود   ،)4(2020 لسنة   )171( رقم 
الوطنية والمنظمات األهلية والعلماء في شراكة ذات نطاق عالمّي 
تتمثل مهمته في التأثير على المجتمعات وتشجيعها ومساعدتها في 
العالم لصون سالمة الطبيعة وتنوعها ولضمان أن  كافة أنحاء 

 مستداًما«.)5(
ً
يكون أي استخدام للموارد الطبيعية عادال

وقد نص التشريع على وضع آليات للمسح العام للتراث الثقافي 
بالمجاالت  يتعلق  فيما  وخاصة  ودراسته،  لتوثيقه  المعنوي، 
فنون   -  2 الشفوي.  التعبير  وأشكال  التقاليد   -  1« التالية: 
الممارسات االجتماعية والطقوس الشعبية   -  3 وتقاليد األداء. 
بالطبيعة  المتعلقة  والممارسات  المعارف   -  4 واالحتفاالت. 
 -  6 المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية.   -  5 والكون. 
التاريخ الشفهي. 7 - أي تراث ثقافي معنوي آخر، مثل الممارسات 
تقرره  مما  وغيرها  القبلية  والعالقات  واألعراف  الرياضية 
تشريعات  عدة  صدرت  التشريع،  هذا  جانب  وإلى  الدائرة«)6( 
ببعض هذه  ترتبط  التي  المعنوي  الثقافي  التراث  بدعم  ترتبط 
منها قرار سموه بشأن إنشاء صندوق محمد بن زايد  المجاالت، 
الدولي لحماية األنواع وإثراء الطبيعة)7(، والذي يهدف إلى حماية 
التنوع  جميع مفردات الحياة الفطرية في البيئة المحلية، وإثراء 
إلى  باإلضافة  الطبيعة،  في  والبيئي  الحيوي  والتوازن  البيولوجي 
تقديم الدعم المادي واللوجستي للعلماء والباحثين والمختصين، 
وإيجاد آلية لالتصال والتعاون الدولي مع الجهات ذات االهتمام 

المشترك.
كما صدر تشريع في الحماية البيئية التي تدخل ضمن المعارف 
والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون، وهو قرار سموه بشأن 
إنشاء الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى)8(، ويترأس سموه 
مجلس إدارة الصندوق الدولي بقرار تشريعي)9( ويهدف القرار إلى 
ا وثيًقا بالبيئة اإلماراتية من 

ً
حماية هذا الطائر الذي يرتبط ارتباط

والمحافظة على األصول  انتشاره،  في جميع مواطن  االنقراض 
الوراثية النقية لسالالته على امتداد مناطق انتشاره، كما يمتد 
أهداف التشريع إلى وضع آلية للتعاون الدولي وعقد االتفاقيات 
التي ترمي إلى المحافظة عليه وتراث رياضة الصيد بالصقور، 
وهو ما يعزز من زيادة   ،

ً
وإقليميا  

ً
ونشر التوعية بقضاياه محليا

أعداد الحباري البرية.
وتبرز هذه التشريعات األهمية التي يشكلها تنظيم الصيد البري 
للحفاظ على التنوع البيئي والطبيعة المرتبطة  في فكر سموه، 
بالمجتمع اإلماراتي، ويعزز ذلك قرار المجلس التنفيذي بإصدار 
بشأن تنظيم   2005 لسنة   )22( الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
والذي وضع في مواده الحيوانات  بإمارة أبوظبي،  البري  الصيد 
البرية التي يجوز صيدها، واشتراطات ترخيص األنشطة المرتبطة 
والمناطق المخصصة له، كما وضع القانون في مادته  بالصيد، 
رقم )20( ما يحظر على ممار�سي هذا النشاط، وما يتضمنه ذلك 

من اشتراطات لم تخُل من الجوانب اإلنسانية مع هذه الكائنات، 
والتي منها حظر: »7 - صيد الحيوان الذي يكون تحت تأثير مهدئ 
أو عقار مخدر شال للحركة أو أي مادة مماثلة.  8 - صيد الحيوان 
المأسور أو المحبوس داخل قفص أو غيره بحيث ال يكون لديه 
فرصة سانحة للهرب. يحظر حيازة أي حيوان مصطاد حال العلم 
ال يسمح  أنه لم يتم صيده أو الحصول عليه بطريقة قانونية. 
البحث  ألغراض  إال  بها  واإلمساك  بالشرك  الحيوانات  بإيقاع 
العلمي أو الحفاظ على األنواع وبموافقة السلطة المختصة«.)10(
وللحفاظ على الطابع التراثي المميز لمدينة العين، وحمايتها من 
تبعات الزحف العمراني، أصدر سموه قراًرا بشأن الحفاظ على 
واحات النخيل بالمدينة)11(، من خالل تشريع ضامن لإلجراءات 
والتراثية،  التاريخية  معالمها  حماية  تضمن  التي  والضوابط 

باعتبارها رمًزا من الرموز الحضارية للمدينة.
ووضع القرار عدة ضوابط تحفظ هذا التراث الثقافي في البيئة 
بالواحات،  النخيل  منها حظر تغيير استعمال أرا�سي  المحلية، 
أو إقامة أي مباٍن أو منشآت جديدة داخل أرا�سي النخيل، أو في 
كما حظر  حدود الواحات إال بأوامر سامية وبشروط محددة، 

المساس بالمعالم التراثية أو المباني والمنشآت القائمة داخل 
حدودها أو المتاخمة لها، باإلضافة إلى أنه حظر إزالة أي نوع من 
أنواع النخيل القائمة داخلها إال بعد موافقة الجهات الرسمية، 
كما حظر كذلك زراعة أي أشجار دخيلة على الواحات، ليضمن 

بذلك الحفاظ النوعي وتأكيد طابعها األصلي.
 يربط بين اإلنسان 

ً
ا شامال ا ثقافيًّ

ً
 وهذه الضوابط تضمن تخطيط

مستقبل  يقتضيه  وما  والحاضر،  الما�سي  ويراعي  والمكان، 
األجيال، كما أنه يربط بين القطاع االقتصادي في زراعة النخيل 
الدولة  سياسات  في  ينفصالن  ال  اللذين  الثقافي  القطاع  وبين 

التراث والتأصيل الثقافي في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

الحضاري  الوعي  زايد دور متكامل في تشكيل  الشيخ محمد بن  السمو  الثقافية في فكر صاحب  التشريعات 
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اإلماراتي  اإلنسان  لبناء  الضمانة  تكمن  و»هنا  وتشريعاتها؛ 
وعلى  والثقافي،  الحضاري  الموروث  على  الحفاظ  على  القادر 
مواكبة التطور العالمي الذي يمكنه من مواجهة تحديات العصر 

والعولمة«.)12( 
وقد شكلت القيم والعادات والثوابت األصيلة في فكر صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد أولوية وطنية، ترتبط باألسس التي 
قامت عليها ثقافة المجتمع في دولة اإلمارات، وارتكزت عليها كل 
تحوالتها، حيث ظلت راسخة مع كل مظاهر االنفتاح ال تمسها يد 
التحوالت، فتم ربط هوية المجتمع بإرثه األخالقي وثقافة تعامله، 
ال سيما وأن القيادة قد حرصت على أن تقدم نموذًجا وقدوة في 
التكوين الوجداني لألجيال، تبني بمدلوالتها القيمية ثقافة مميزة 

للمجتمع اإلماراتي.   
ويشكل التشريع الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
بشأن الالئحة التنظيمية للمدارس الخاصة مساًرا يجسد أهمية 

التربية  بأن  إيماًنا  الراسخة،  الثوابت  على  تقوم  التي  التنشئة 
جزء أصيل في بناء الثقافة المجتمعية، وإعالء القيم األخالقية؛ 
»التأكيد على أهمية توجيه العملية التربوية لتربية  ومن ثم يأتي 
والمعاصرة،  األصالة  على  تعتمد  التي  القيم  وغرس  المواطن 
وصقل أدوات الفكر عند المتعلم وتطوير قدراته على التحصيل 

والنقد والمبادرة والحوار الهادف«.)13(
 وتأسيًسا على ذلك، فقد حرص التشريع على إلزام المؤسسات 
التعليمية بقيم أساسية تعلي الثوابت التي ينبغي أن تغرس في 
وفًقا  الجيل ما ييهئ له اندامجه اندماًجا مستقيًما في المجتمع، 
للقيم األساسية التي نصَّ عليها التشريع في مادته الثانية: »العمل 
الجماعي: التأكيد على قيم التعاون مع اآلخرين. النزاهة واألمانة: 

االلتزام بالسلوكيات الصائبة تحت أي ظرف من الظروف.
الشفافية: التعامل مع اآلخرين بأسلوب يتسم بالوضوح والصدق 
واألمانة. االحترام: احترام الطلبة والزمالء وأولياء األمور والمجتمع. 
الحرص  وأفعاله.  أقواله  مسؤولية  الفرد  تحمل  المساءلة: 
االهتمام باآلخرين والشعور بالمسؤولية تجاههم«. والتعاطف: 
)14( فممارسة المؤسسة التعليمية نشاطها التربوي وفق الثقافة 

السائدة في المجتمع وما يستقر فيها من عادات وأخالق سوية، 
جزء من تكوين بنية مجتمعية متماسكة راسخة، واعية بدورها 
والتسامح،  اآلخر  وقبول  واإلخاء  المحبة  على  القائم  اإلنساني 

واالنتماء والوالء لمحيطه الثقافي.
لدى  أولوية  تمثل  الثقافية  التشريعات  في  الفضائل  هذه  إن 
سموه، بوصفها قيًما أساسية ترتبط بتشكيل الوجدان، وتوجيه 
السلوك الفردي والمجتمعي، ورسم مالمح هوية المجتمع أمام 
غيره من المجتمعات، فالقيم حاضرة في كل تفاصيل الممارسة 
 
َ
 ويقظة

ً
اإلنسانية الحياتية، حاضرة مع الذات التزاًما واستقامة

بل  ووالًء،  انتماًء  الوطن  مع  وارتقاًء،  احتراًما  الغير  مع  ضميٍر، 
المادي  شكليها  في  الثقافة  لتشكل  الوجود،  شواخص  كل  مع 

والمعنوي نهج حياة، وهوية وطن، وبناء حضارة 
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 هيثم يحىي الخواجة

يعد المغفور له - بإذن الله - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
من أهم الحكام في العالم الذين منحوا التراث أهمية فائقة، 
فقد عرف عنه أنه تصدر المهتمين بالتراث في الوطن العربي - 
وقد يكون في كثير من بلدان لعالم - فهو يحرص على التراث من 
منطلق إيمانه بأن الذي ال ماض له ال حاضر له وال مستقبل، 
والرائع في هذا المجال هو أن صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان سار على نهج والده الشيخ زايد ونهج أخيه الشيخ 

خليفة، طيب الله ثراهما.

الوطنية  الهوية  أركان  من  ركن  التراث  أن  سموه  أدرك  لقد 
اإلماراتية، فعمل على تعميق المعرفة بأهميته إذ وجه بأن يكون 
، وأن تأخذ الفعاليات واألنشطة التي تقام ألجله 

ً
االهتمام نوعيا

الوعي  تعميق  خطط  ضمن  وتندرج  ومدروسة،  وجادة  هادفة 
ألنه ال فائدة من االحتفاالت  وتثقيف الجيل النا�سئ بضرورته، 
في  برع سموه  هذا وقد  التظاهرات فقط،  في محور  تدور  التي 
الدعوة إلى حفظ التراث وإلى صونه ونشره بين األجيال، كما برع 
في اتباع األساليب الناجعة التي تحقق األهداف وتبقي على تراث 

.
ً
 متألقا

ً
الوطن باهيا

إن حبه للتراث وإيمانه بأهميته جعله يرسخ هذا الحب في نفوس 
وإنما من خالل  ليس فقط عبر التذكير به،  الغادي والصادي، 
الوسائل العملية والجهود الجماعية التي تعمل من أجل التراث، 
للحفاظ  قوية  وقواعد  متينة  أسس  إيجاد  إلى  يهدف  فسموه 
وأن  ألنه يؤمن أن القول البد أن يصاحبه الفعل،  على التراث، 

المواقف هي خير شاهد ومترجم لهذا الحب. لقد ترجم نهج الشيخ 
إلى عمل، فما تركه األجداد يجب أن نحافظ   - - رحمه الله  زايد 
فالتراث  في نفوس األجيال،  عليه ويجب أن يصان وأن يكرس 
والتراث يربط اإلنسان باألرض  عنصر أسا�سي في تعزيز الهوية، 
ومن عاش عليها وفيه من العبر ما ال يعد وال يح�سى، كما فيه أمثلة 

عريضة عما فعله األجداد من تضحيات وعطاء وبناء وعمران.
أليس هذا التوجه  أليست هذه مدرسة زايد في حفظ التراث؟ 

 في وطن التطور والتقدم واالزدهار؟
ً
 حضاريا

ً
يعكس بعدا

إن ارتباط صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بالتراث ارتباط 
وبناء على ذلك ال يترك مناسبة إال ويدعو فيها إلى  وثيق ومتميز، 
حفظ التراث، كما يحرص على دعم المعاهد والجمعيات واألندية 
والعمل واإلنجاز والمساهمة في  ويشجعها على العطاء  التراثية، 
المناسبات وفي تعليم الجيل الجديد األلعاب الشعبية والعادات 
السلف من فنون ورقصات  يمارسه  كان  وما  العربية األصيلة 
واألهم من ذلك  العصر.  تندثر مع تطور  تكاد  شعبية وأعمال 
هذا الحرص الدائم على الموازنة بين األصالة والحداثة، إلبقاء 
الشباب والفتيان،  الشعبي لدى جيل  الوجدان  في   

ً
التراث حيا

باعتبار أن هذا التمسك بالجذور والقيم له أثر كبير في نهضة أبناء 
 يؤسسان للتجدد واالستمرار، 

ً
 وتعاضدا

ً
الوطن، ويصوغ تماسكا

فسموه يرى أن استدامة التراث بجوانبه المادية والمعنوية يزيد 
 من أركان الهوية الوطنية.

ً
 رئيسا

ً
 وركنا

ً
االطمئنان في بقائه مخضرا

فإلى جانب الدعوة إلى االبتكار والتميز والتقدم واالزدهار يدعو 
التمسك  وإلى  العالمي،  اإلنساني  الموروث  صون  إلى  سموه 
ألنه خير زاد وخير مرجع إلظهار نصاعة  بالتراث الوطني والعربي، 
مسارات  يصوغ  المتماسك  بمجموعه  ذلك  وألن  الهوية،  وبهاء 

ودروب النجاح والتفوق واإلنجاز، وبناء على ذلك رسمت الخطط 
ووضعت االستراتيجيات، من ذلك على سبيل المثال ال الحصر: 
التراثية  والمجالت  الكتب  ودعم  وترميمها  التراث  مواقع  صون 
ومعارض الكتاب وتشييد المتاحف، والدعوة إلى النهوض باللغة 
التراث  ودالالت  معنى  وتلقين  التراثية،  الكتب  وطباعة  العربية 
وإبراز أهميته في المناهج الدراسية والمناشط الصفية والالصفية 
والتعليم بصورة عامة. ومن الجدير ذكره في هذا المجال حرصه 
على إدراج مدينة العين في إمارة أبوظبي كأول موقع إماراتي على 
توجيهاته واهتمامه   

ً
والجدير ذكره أيضا العالمي،  التراث  قائمة 

 يعد من أهم المعالم 
ً
 كبيرا

ً
بجزيرة السعديات التي تحتضن عددا

وما توجيهاته بإقامة متحف   .
ً
الثقافية في اإلمارات والعالم أيضا

اللوفر في أبوظبي - الذي يعد أول متحف عالمي في الوطن العربي 
ومتحف زايد الوطني ومتحف وجوجنهايم في أبوظبي إال خير شاهد 
على توجه دولة اإلمارات العربية المتحدة نحو تعزيز مكانة التراث 
. ما تقدم يدعونا إلى القول: إن رؤية صاحب السمو 

ً
 وعالميا

ً
عربيا

الشيخ محمد للتراث تجسد رؤية وعبقرية الشيخ زايد - رحمه الله 
- في عدم فصل التراث عن التطور والبعد الحضاري الذي تعمل 
لقد سعى صاحب السمو الشيخ محمد بن  عليه دولة اإلمارات. 
زايد رئيس الدولة - حفظه الله - إلى تعزيز وترسيخ مالمح الهوية 

باتجاه العمق الحضاري،   
ً
التراثية العريقة إلى جانب السير قدما

لكي تبقى دولة اإلمارات العربية المتحدة في المقام األول وفي 
الصدارة والمركز األول وأكبر دليل على ذلك الدور الذي تسنمه 
التراث في حياة أبناء اإلمارات وفي السياحة والحضارة عامة، لقد 
تحولت المناط التراثية إلى مراكز نشاط عبر إحيائها باألنشطة 
المتنوعة. وهذا ما يدفع للتأكيد على النهج السديد الذي ينهجه 
الصناعات  دعم  لقد  عليه..  والحفاظ  التراث  دعم  في  سموه 
والسباقات البحرية التراثية،  التقليدية وفرق الفنون الشعبية، 
فسموه  المحلية،  المجالس  دور  وإحياء  والفروسية،  والصيد 
يرفض الثبات في المكان ويسعى إلى التطوير باستمرار، وهذا ما 
يالحظ في المناسبات المختلفة، من مثل المهرجانات واحتفاالت 
وترميم  بناء  وإعادة  التراثية،  األسواق  وإقامة  الحصن،  قصر 
بعض الصروح التراثية واالستفادة من التراث في أسلوب المعمار 
الحضاري. إن شغف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بالتراث 
يدعو إلى الفخر واالعتزاز، خاصة وأن هذا الشغف شمل التراث 
المادي والمعنوي، ويكفي أن نذكر النشاطات التي تربط األجيال 
بموروثهم الضخم والكبير والنوعي، إضافة إلى الميزانية المعتمدة 
أكانت ذات صبغة  لدعم المهرجانات والفعاليات التراثية سواء 

محلية أم عربية أم دولية. 
فهي ال  إن دعوة سموه الشباب للتمسك بتراثهم تعني الكثير، 
تهدف إلى حفظ التراث في نفوس الجيل الجديد فقط، بل تتجاوز 

ذلك إلى استشراف المستقبل.
إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نبراس متميز 
ومن الضروري  التراث والحفاظ عليه،  في دعم  وقدوة متفردة 
 نهجه.. إنه بحق خير خلف لخير 

ً
أن نسير على منواله ونثمن عاليا

ولسوف يسجل التاريخ بحروف من ذهب رؤيته للتراث  سلف، 
 ومعنويا والحفاظ عليه بأسلوب علمي 

ً
وحرصه عليه ودعمه ماديا

ممنهج ومدروس. وبعد، فإن الشيخ محمد بن زايد نبراس يحتذى 
به في الحفاظ على التراث، فهو الحارس األمين عليه، وهو صاحب 
وإنه  والداعم،  والموجه  الراعي  إنه  لصونه،  المبتكرة  الرؤى 

المدافع عن األصالة وعن مكنونات التراث وجواهره.
وقد عكس أبناء اإلمارات البررة هذا الحب من قائدهم وقدوتهم 
إلى عمل نوعي وجهد واضح تجلى ذلك في برامج ثقافية ومناسبات 
واحتفاالت وسباقات ومناشط ودورات ومحاضرات وورشات ال 
إن توصيات وتوجيهات وإرشادات سموه خير  تعد وال تح�سى.  
شاهد على ما قدمناه وأشرنا إليه. وإن مثل هذا القائد البد أن 

يسجل صنيعه بحروف من نور 

* كاتب وناقد 

صاحب السمو الشيخ دمحم بن زايد عاشق الرتاث ومعزز األصالة

التراث والتأصيل الثقافي في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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 رشيف مصطفى محمد   

قد يظن بعضهم أن الثروة التي تمتلكها دولة اإلمارات العربية 
الطيبة لكن  في جوف صحرائها  الكامن  النفط  المتحدة هي 
الحقيقة أن الثروة الحقيقية التي تمتلكها هي اإلنسان وعلى 
عليهم  انعكست  الذين  وشيوخها  قيادتها  الثروة  تلك  رأس 
الله  بإذن  لهما  المغفور  فكان  وإنسانية،  قيمية  موروثات 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ومن بعده الشيخ خليفة بن 
 إلى صاحب السمو 

ً
زايد آل نهيان، طيب الله ثراهما، ووصوال

الله  حفظه   - الدولة  نهيان رئيس  الشيخ محمد بن زايد آل 
 به إلى الخطوات األولى من 

ً
-  الذي حمل أمانة الوطن منتقال

 
ً
نموذجا اإلمارات  دولة  تكون  أن  بطموح  الثانية  الخمسين 
 
ً
 إماراتيا

ً
لإلدارة السياسية التي تتكئ على إنسانية تعكس موروثا

 من اإلرث الثقافي واإلنساني، ما يبني شخصية 
ً
 ممتلكا

ً
صحراويا

متفردة وقائد استثنائي.

اإلنسان ابن بيئته
الثقافي  وتشرب موروثها  فيها،  تربي  التي  بيئته  ابن  اإلنسان هو 
واإلنساني. ودولة اإلمارات ذات بيئة صحراوية تتمتع بإرث كبير 
 
ً
وصنع موروثا تراكم عبر التحوالت الزمنية،  وعميق في التاريخ، 
القيم  من  وثيق  برباط  والحاضر  الما�سي  بين  ما  يربط   

ً
ثقافيا

األخالقية واإلنسانية.  تربط اإلنسان اإلماراتي ببيئته الصحراوية 
عالقة من طراز خاص تتميز بروحانية عالية ذات رباط قوي مع 
متنوع  موروث  الصحراوي  الموروث  اإللهية.  واإلرادة  السماء 
المتحدة  العربية  في دولة اإلمارات  المنابع فالبيئة الصحراوية 

بيئة متصلة ببيئات متعددة. تتميز بأنها ليست بيئة معزولة، بل 
وكانت  بحرية أو زراعية.  هي مفتوحة على بيئات مختلفة سواء 
تاريخها.  عبر  الشرقية  والحضارات  الثقافات  من  للعديد   

ً
معبرا

وتراكمها  اإلماراتية  الشخصية  بنية  في   
ً
تفردا خلق  التنوع  هذا 

تتميز تلك الشخصية الصحراوية بذوبان األنا  القيمي واألخالقي. 
في المجموع. فالفرد داخل المجتمع هو فرد ذائب في المجموع، 
بمعنى أن الفرد يؤمن بقيمة المجتمع وبدوره المهم في خدمته 
فقبل أن يحقق الفرد رغباته  كونه الهدف األسمى لدى الفرد، 
 على 

ً
 مع أهداف المجتمع وحريصا

ً
 ومتسقا

ً
يجب أن يكون مندمجا

مصلحة الجميع.

اإلدارة اإلنسانية
اإلدارة هي سلوك إنساني مستدام يعمل على تحقيق مجموعة من 
األهداف المحددة. واإلدارة الحقيقية الواعية هي التي تستطيع 
بصورة  أهدافها  تحقيق  أجل  من  تمتلكها  التي  الموارد  إدارة 
ُمثلى. حيث تمثل اإلدارة السياسية القوة الدافعة لكل الخطط 
التنموية االجتماعية، االقتصادية، الثقافية والسياسية للدولة. 
ونجاح الدولة في تحقيق ذلك يتطلب وجود قيادة واعية ومنفتحة 
على الجميع، وقادرة على إدارة كافة الملفات التنموية للمجتمع 
في  النجاح  أجل  من  لشعبه  والمحب  لوطنه  المنتمي  بكفاءة 
تحقيق الرفاهية للمجتمع. واإلدارة الواعية تتطلب تمتع القائد 
على   

ً
المسؤول عن اإلدارة بقدرات اتصالية عالية تجعله قادرا

بناء روابط اتصال قوية مع المجتمع بمختلف مكوناته وعناصره 
اإلنسانية المتباينة في الثقافة وحجم المعرفة والتكوين المنهي. 
كما تحتاج إلى بناء من القيم اإلنسانية التي يتمتع بها القائد والتي 

 في منظومة قادرة 
ً
تجعل من هذا االتصال فاعلية على العمل معا

على تحقيق األهداف االستراتيجية للمجتمع والدولة.
يمكن  فال  لإلدارة.  اإلنساني  بالبعد  االهتمام  يتطلب  والنجاح 
أن تتجاهل القيادة الناجحة البعد اإلنساني للعالقة بينها وبين 
المجتمع. لذلك القيادة اإلنسانية تمثل النموذج األمثل لتحقيق 
إلدارة  والمعرفية  العلمية  المفاتيح  تمتلك  التي  فهي  النجاح 
تلك  في  اإلنساني  بالبعد  والوعي  الفهم  مع  والمجتمع،  الدولة 
العملية. تبقى اإلدارة اإلنسانية هي النموذج األهم في بناء عالقة 
مسيرة صاحب السمو  القائد والمجتمع.  بين  قوية ومتماسكة 
- غنية بالكثير من  - حفظه الله  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
المواقف التي تتجلى فيها مالمح اإلدارة اإلنسانية الواعية التي 

تحتوي الجميع تحت جناح من المحبة واألخالق. 
وسأستشهد هنا بحالتين لهما دالالت واضحة وتتجلى فيهما تلك 
القيم واإلرث األخالقي الذي يمتلكه سموه والذي يؤطر إلدارته 
اإلنسانية لشؤون الحكم داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
يدها  مدت  حين  المزروعي  عائشة  الطفلة  واقعة  نتذكر  كلنا 
لتصافحه وسموه لم ينتبه النشغاله مع ضيفه حينها ولي العهد 
السعودي األمير محمد بن سلمان فما كان منه بعد أن علم بذلك 
بل فيه يد 

َ
إال أن توجه لمنزلها لزيارتها. ولن نن�سى المشهد الذي ق

الطفلة بإنسانية وأبوية ليتجلى في هذا المشهد قيمة الموروث 

عن   
ً
صادقا  

ً
تعبيرا فجاء  األخالقي في شخصية سموه اإلنسانية. 

 
ً
واحتراما للصغير،   

ً
تقديرا طفلة صغيرة  بشعور  اهتمام سموه 

لمشاعر فرد من المجتمع. 
لمقره،  استدعاها  أو  هدية  أو  عنه  مندوب  بإرسال  يكتف  لم 
بل ذهب بنفسه إلى بيتها بمشاعر أبوية صادقة تؤشر إلى رؤيته 
الصحراوية  القيم  وتجلت  الصادقة.  األبوة  بروح  للمجتمع 
األخالقية الراسخة في موقف سموه من جائحة كورونا وكلمته 
في  الطمأنينة واألمان  في بث روح  السحر  لها مفعول  كان  التي 
المجتمع اإلماراتي بكل مكوناته مواطنين ومقيمين حين قال بكل 
ثقة وحب وعطاء )ال تشلون هم( واألمر لم يتوقف عند الكلمة، بل 
 طوال جائحة كورونا، 

ً
رجمت هذه الكلمة إلى واقع عشناه جميعا

ُ
ت

في الوقت الذي عانى فيه الكثير من الدول المتقدمة من أزمات 
وحققت اإلمارات ريادة في حماية  في المخزون الغذائي والطبي، 
التي حققت  واإلجراءات  والعالجات  اللقاحات  وتوفير  المجتمع 
خالل  سموه  مواقف  فكانت  للمجتمع.  حقيقية  حماية  مظلة 

 لإلدارة اإلنسانية.
ً
الجائحة تجليا

 بالمواقف والمشاهد 
ً
يبقى دفتر اإلدارة اإلنسانية لسموه ممتلئا

 
ً
 وأخالقيا

ً
 قيميا

ً
التي تضعنا أمام نموذج لشخصية تحمل موروثا

على  وتكونت شخصيته  نشأ  التي  لبيئته   
ً
انعكاسا يمثل   

ً
عريقا

رمالها الطيبة 

صاحب السمو الشيخ دمحم بن زايد آل نهيان.. اإلدارة اإلنسانية
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 صالح أبوزيد
  

 في فكر صاحب السمو 
ً
 كبيرا

ً
ال شك في أن المحافظة على التراث واالهتمام به وصونه أحد أهم األمور التي تشغل حيزا

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«.. فعمل سموه على صون تاريخ وتراث دولة اإلمارات العربية 
المتحدة عبر العديد من المبادرات التي تعنى بالعادات والتقاليد والمواقع التراثية واآلثار والمتاحف.. فعلى خريطة الدور 
المنفرد لسموه في هذا الجانب نجد العديد من المهرجانات الثقافية والفعاليات التراثية باإلضافة إلى االهتمام بكل 
ما يتعلق بالتراث غير المادي مثل التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، والممارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت، 
إضافة إلى المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون، وكذلك المواقع التراثية والثقافية، كما لم يغفل سموه 
المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية.. ومن هذه الرؤية الثاقبة، عمل سموه على استثمار الكوادر البشرية 
واستقطابهم في مجال التراث، بشقيه المادي وغير المادي.. وفيما يلي استطلعت »تراث« آراء عدد من الشعراء والمثقفين 

للتعرف أكثر على اهتمام ورعاية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«: 

تعزيز القيم االجتماعية
وأشار المستشار اإلعالمي جمعة عبيد الليم إلى أن التراث ٌيعّرف 
ه مجموعة من الموروثات التي يتم نقلها من الجيل السابق 

ّ
على أن

- اآلباء واألجداد - إلى الجيل الحالي من عادات وتقاليد، ومن دون 
التراث لن يكون تواجد حقيقي للحضارة التي تمّيز الشعوب عن 
، وهو جزء من الموروث الثقافي العام الذي يتسم 

ً
بعضها بعضا

الشعب بصفاته التي تميزه عن اآلخرين.
أنه غني ويضم  التاريخ اإلماراتي لوجدنا  في  لو تمعنا  وأضاف:   
اإلماراتية،  الهوية  عن  تعبر  التي  والتقاليد  العادات  من  الكثير 
في الما�سي أو في وقتنا  وتعكس صورة الحياة في اإلمارات سواء 
وتعزيز  تراثها  على  بالحفاظ   

ً
كثيرا اإلمارات  تهتم  حيث  الحالي، 

أولى  وتابع:  األجداد.  التي رسخها  واإلنسانية  االجتماعية  القيم 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
 
ً
»حفظه الله« اهتمامه الكبير بالتراث والموروث الثقافي، امتدادا
لنهج الوالد المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
»طيب الله ثراه«، حيث تسعى الدولة بقيادته الحكيمة وبشكٍل 
حثيث للحفاظ على هذا التراث، وتجذيره في الحياة االجتماعية 
لما له من أهمية في تماسك المجتمع والحفاظ على  اإلماراتية، 
هويته، وقدرته على التطور نحو المستقبل األفضل. وأكد الليم 
على أن اهتمام الدولة بالتراث الثقافي، ليس من باب الترف، ولكنه 
ينطلق من شعوٍر عميٍق بالمسؤولية، وفهم عميٍق ألهمية التراث 
الثقافي في حياة الشعوب واألمم، وأهميته في الحفاظ على الهوية 

الوطنية. 
 على جعل 

ً
وأوضح أن ذلك ينبع من حرص اإلمارات قيادة وشعبا

أصالة الموروث والتاريخ الحضاري لدولة اإلمارات خير زاد وسند 
في مسارات النجاحات واإلنجازات الكبيرة التي تشهدها البالد في 
لبناء  ظل مسيرتها الحضارية التي شملت جميع مناحي الحياة، 
أن  ذلك  على  زد  القادمة،  واألجيال  للوطن  الزاهر  المستقبل 
، بما يرقى بسمعتها 

ً
االهتمام بالتراث يعكس صورة اإلمارات عالميا

على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

المايض أساس المستقبل
الّسمو  صاحب  »إن  الشفيري:  ناصر  واإلعالمي  الشاعر  وقال 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« ينظُر 
 يحمل الفكرة األصيلة التي أر�سى دعائمها 

ً
 مؤسسّيا

ً
إلى التراث فعال

والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله«، وقد اتضحت 
بتراث  هذه الرؤية بفضل جهود سمّوه في تأكيد ارتباط األبناء 
اآلباء واألجداد في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وأن يخلصوا 

 لألصالة والمعاصرة 
ً
لتراثهم ويحموه ويذودوا عنه؛ باعتباره عنوانا

م الرائع في أبوظبي وفي غيرها من 
ّ
، يدعم ذلك العمل المنظ

ً
أيضا

أرجاء الدولة، فكان التراث يحفظ بجهود باحثين يجوبون المدن 
والقرى والبوادي للظفر بالموروث المادي وغير المادي »المحكي 
وتدعو   

ٌ
واألمثلة على ذلك وافرة في أرشيف مهم،  أو الشفاهي« 

لإلعجاب بشخصّية رئيس الدولة وثقته بما�سي بالده وتشجيعه 
الشباب على المفاخرة باإلرث العظيم«.

 
ً
 شبابّيا

ً
 وفهما

ً
 في ذلك، فإّن وعيا

ً
وأضاف: حين يكون القائد قدوة

لقيمة التراث الذي وضع مداميكه األولى الشيخ زايد »رحمه الله«، 
»حفظه  زايد  بن  محمد  الشيخ  الّسمو  وجوده صاحب  ورّسخ 
إلى تسجيل  من مبادرة سمّوه  واألمثلة على ذلك كثيرة؛  الله«، 
مفردات التراث على قائمة التراث العالمي لليونسكو، مثل مدينة 
العين، ومفردات الّصقارة والسدو والتغرودة والعّيالة والمجلس 
والقهوة العربية والرزفة والهجن، وتسجيل أبوظبي ضمن مواقع 

.
ً
التراث العالمي أيضا

:» ُكتَّاب ومثقفون لـ»
 على نهج زايد يف الحفاظ على 

ٍ
صاحب السمو الشيخ دمحم بن زايد ماض

استدامة الرتاث 
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أبوظبي تحتضن أكبر تظاهرة شعرّية في  وأشار الشفيري إلى إّن 
بميزانيتها  المليون  شاعر  مسابقة  هي  والشعبي  النبطي  الشعر 
الضخمة، كما أّن اهتمام صاحب الّسمو الشيخ محمد بن زايد 
يحتوي  الذي  التراثي  الظفرة  كمهرجان  التراثّية،  بالمهرجانات 
على أكثر من مهرجانات فرعية من مزاينة اإلبل والصقور وغيرها، 
ليوا  ومهرجان  زايد،  الشيخ  ومهرجان  التاريخي،  دلما  ومهرجان 
سمّوه  قناعات  في  يصّب  التراثّية،  السياحة  وتطوير  للرطب 
واحترامه للتراث. وتطرق إلى اهتمام سموه بجزيرة السعديات وما 
تحتضنه من معالم تراثّية، هذا عدا تشجيع الّصيد والصقارة، بل 
وتأسيس مدرسة محمد بن زايد للصقارة، وما إلى ذلك من احترام 
لقيمة المتاحف والتراث وتشجيع المتطوعين على اإلسهام مع 
ولم يقتصر هذا فحسب على  الدولة في حفظ التراث وترويجه، 
دولة اإلمارات وأبنائها بل هناك الكثير من المهرجانات التراثية 
اليمن،  المغرب،  المثال مصر،  الدولة ومنها على سبيل  خارج 
العربية  بالفعل جعل دولة اإلمارات  ذلك  كّل  وتابع:  موريتانيا. 
التراث  على  الحفاظ  موضوع  في   

ً
عربّيا الصدارة  في  المتحدة 

وكذلك جعلها موضع احترام وتقدير بلدان أجنبّية في  وحفظه، 
نجاح الرؤية االجتماعية  إّن   

ً
ولهذا نقول دائما مسارها الثقافي، 

لصاحب الّسمو الشيخ محمد بن زايد »حفظه الله« هو قائٌم على 
جناحين، هما األصالة والمعاصرة على حّدٍ سواء.

رافد أسايس من روافد المجتمع
وقالت الشاعرة مريم النقبي: »إن صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« يولي التراث أهمية 
وارتباطه وصلته  منه بدوره الكبير في المجتمعات،   

ً
كبيرة إيمانا

 
ً
 أساسيا

ً
 في مجتمعاتنا، إذ يعتبر التراث رافدا

ً
بالشعوب خصوصا

من روافد المجتمع وثقافته وأصالته، فهو األساس الذي تنبثق 
منه الروافد األخرى في تكوين أي مجتمع«. وأوضحت أن صاحب 
انتهج نهج والده المغفور له  السمو رئيس الدولة »حفظه الله« 
الذي  »رحمه الله«،  بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
األكبر فم�سى على  وأعطاه االهتمام  المقدمة،  في  التراث  جعل 

فأقيمت  يستحقه،  الذي  االهتمام  التراث  وأولوا  أبناؤه  نهجه 
المراكز المتخصصة وانطلقت المسابقات والدورات والرياضات 
 بالتراث، وحظي المهتمون 

ً
 مباشرا

ً
والمطبوعات المتصلة اتصاال

يعيش  التراث  فأصبح  كبيٍر،  بدعٍم  عليه  والمشتغلون  بالتراث 
ذهبية في دولة اإلمارات منذ عهد زايد وحتى يومنا هذا   

ً
عصورا

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  ورعاية  ودعم  بقيادة 
»حفظه الله«. 

أكلها،  تؤتي  بدأت  الدعم  هذا  ثمرات  أن  على  النقبي  وأكدت 
في  وأصالتها  بتراثها   

ً
أساسيا  

ً
مشاركا اإلمارات  دولة  فأصبحت 

المعارض والمؤتمرات الدولية، وأصبحت الكثير من مكونات هذا 
 وموثقة بشكٍل رسمي في منظمة اليونسكو 

ً
 بها دوليا

ً
التراث معترفا

مع  اإلنجازات  هذه  وستسمر  الدولية،  المنظمات  من  وغيرها 
الذي آمن بأن التراث  حرص القائد رئيس الدولة »حفظه الله« 

أساس كل الشعوب والمجتمعات وهو القاعدة التي تنطلق منه 
المكونات المجتمعية والثقافية واإلنسانية في كل مجتمع.

دعم ال محدود
وفيما يتعلق بهذا الجانب الريادي لصاحب السمو الشيخ محمد 
في مجال ودعم  الله«  »حفظه  بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
التراث، قال الشاعر أحمد الميسري: »إن أعز ما يملك المرء في 
هذه الحياة شيئان دينه ووطنه، ومن هذا المنطلق جسد سموه 
صورة القائد المحافظ على هوية وتراث وطنه في وقت قد تالشت 
التطور  والتقاليد والتبس فيه مفهوم  العادات  الكثير من  فيه 
الحضاري«. وأضاف: دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
والشيخ  زايد  الشيخ  لمسيرة  استكمال  وهو  للتراث ال محدود، 
خليفة »طيب الله ثراهما«، حيث واصل على نفس النهج وحث 

وأشار إلى  الخطى من أجل الحفاظ على تراث آبائنا وأجدادنا. 
والهوية الوطنية اإلماراتية  أن كل األمم تتباهى بهويتها الوطنية، 
العربية أصيلة وجذورها ممتدة من آالف السنين والحفاظ عليها 
لألجيال القادمة هو بمثابة سالح ثقافي مهم لدحر األفكار الشاذة 

والدخيلة.

مخزون جوهري ال ينضب
وأشارت الكاتبة بثينة أحمد شريف إلى أن الموروث وتكويناته، 
 من شغف صاحب السمو الشيخ 

ً
 مهما

ً
كانت والتزال تمثل عنصرا

من قناعة سموه أن التراث   
ً
انطالقا محمد بن زايد آل نهيان، 

المجتمعية  للهوية  ينضب  ال   
ً
جوهريا  

ً
مخزونا يشكل  الشعبي 

التقاليد  بخصوصية  يتجلى  أنه  شريف  وترى  اإلمارات.  لدولة 
والعادات الشعبية بما تمثله من أداة معرفية ومجتمعية للحفاظ 
على الخصوصية الثقافية والهوية الوطنية، وفي ظروف مواكبة 
اليوم من دون  العالم  به  يمر  الذي  السريع  الحضاري  التطور 
استثناء، كما يشكل فرصة لتحا�سي أخطار ضياع مالمح الهوية 
الوطنية في ظل تأثيرات العولمة، حيث يواصل سموه في سياق 
ذلك نهج التسامح والتعايش اإلنساني.. فاإلمارات لم تقف عند 
مرجعية التراث والمواقع التاريخية وارتباطها فقط بالمحلية، بل 

واكبت تأثيرها اإلنساني العظيم  مريم النقبي ناصر الشفيري بثينة الشريفجمعة عبيد أحمد الميسري

التراث لـ»تراث«: صاحب السمو  الشيخ محمد بن زايد ماض على نهج زايد في الحفاظ على استدامة  كتاب ومثقفون 
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 جمال مشاعل

التراث قضية سياسية واجتماعية، وهو الشخصية الجمعية 
الهوية  لتلك  ومتكأ  للشعوب،  الحضارية  الهوية  تمثل  التي 
ومرجعية التاريخ الوطنية الذي تدور حوله وتتبلور من خالله، 
والتحرر  والدفاع،  لالستنفار  الرئيس  المحرك   

ً
أيضا وهو 

وباإلمكان  والوحدة والتصدي للهيمنة بأشكالها،  والتضامن، 
في  الشعوب  لخدمة   

ً
واعيا  

ً
سياسيا  

ً
توظيفا التراث  توظيف 

المجاالت التنموية واالجتماعية المختلفة، أو لخدمة القضايا 
عن  الصادر  والتراث(  )زايد  كتاب  في  جاء  عامة.  اإلنسانية 
األرشيف والمكتبة الوطنية - أن المؤسس والباني الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - قد نشأ وترعرع في كنف 
 
ً
التراث وعلى هْدى ِقيمه وأعرافه وتقاليده، وصاغ معانيه أبياتا
 مأثورة؛ فقد درس وتخّرج في مدرسة التراث، 

ً
من الشعر وأقواال

 ألفراد أسرته وأبناء مجتمعه.
ً
 لسلوكه، وهاديا

ً
وجعله نبراسا

 من 
ً
 مهما

ً
وقد ذكر الكتاب أنه - رحمه الله - قد جعل التراث جزءا

الخطاَب   - مكانته وتأثيره   - خطابه السيا�سي الذي أصبح بحكم 
الريادي،  التنموي  لمشروعه   

ً
أساسا وجعله  للدولة،  السيا�سي 

ومن ثم نشأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
- وترعرع في مدرسة زايد التراثية، واحتذى  - حفظه الله  الدولة 
على مثاله، واستّن بسنته في االهتمام بالتراث، والعمل لتأصيله في 

ثقافة المجتمع.
من  باعتباره  بالتراث  سموه  اهتمام  يتجلى 
 
ً
وانطالقا للدولة،  االستراتيجية  المرتكزات 
 
ً
عريقا  

ً
تاريخا تمتلك  اإلمارات  دولة  كون  من 

في التراث والفنون والحضارة المعمارية يرجع 
الجهود  وتبذل  الميالد،  قبل  ما  حقبة  إلى 
بأسلوب  العريق  التراث  هذا  على  للحفاظ 
علمي في خضم حياتنا المعاصرة وما تشهده 
بين شعوب  المسافات  قّرب  تقني  تطور  من 
بأهمية تعزيز الهوية اإلماراتية   

ً
وإيمانا العالم. 

ونشر الموروث اإلماراتي الذي تفخر به الدولة 
للعناية  متخصصة  حكومية  هيئات  أنشئت 

بشؤون التراث والمحافظة عليه وممارسته بالمنهجية الصحيحة 
ّيدت المتاحف والمعارض من وحي 

ُ
وش في نمط الحياة اليومي، 

الما�سي لهذا الهدف.

نفحات من يوميات القائد حفظه هللا
)يوميات صاحب السمو الشيخ  في المجلدات األربعة التي توثق 
محمد بن زايد آل نهيان( التي أعّدها وأصدرها األرشيف والمكتبة 
الوطنية، يِرُد الكثير من الفعاليات التي يتجلى فيها اهتمام سموه 
بالتراث من حيث الحفاظ عليه وتأصيله في وجدان أبناء المجتمع، 

ورعايته، ونشره لتفاخر به دولة اإلمارات شعوب العالم.
اهتمام  على  وتدل  اليوميات،  قتها 

َ
وث التي  األحداث  جملة  ومن 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالتراث أن سموه 
رأس مجلس إدارة جمعية إحياء التراث الشعبي بالدولة، وجرى - 
بإشرافه - ترميم وتجديد قصر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
وُحّول إلى   ،

ً
ن�سئ منذ ثمانين عاما

ُ
الذي أ )قصر العين(  في العين 

متحف للتراث عام 2001 لُيضاف إلى المعالم الحضارية واألثرية 
 - وبرعاية كريمة من سموه  المهمة التي تحفل بها مدينة العين. 
حفظه الله - افتتح سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل 
الحاكم في العين قلعة الجاهلي عام 2008 ضمن فعاليات تراثية 

غنية. 
التراثية  والفعاليات  بالمعالم   

ً
كبيرا  

ً
اهتماما يبدي  وظل سموه 

يدعمها ويرعاها حتى تصير من المعالم التراثية الكبرى في الدولة، 
في  الظفرة  مهرجان  الفعاليات  هذه  ومن 
 
ً
اهتماما  

ً
أيضا وأبدى سموه  الظفرة.  منطقة 

إذ  أبوظبي؛  في  والفروسية  الصيد  بمعرض 
وأكد حينذاك أن المعرض   ،2008 زاره عام 
يعبر عن حرص دولة اإلمارات على إعالء شأن 
تراث اآلباء وعطاء األجداد، وإحياء الموروثات 
وتطويرها،  عليها  والحفاظ  األصيلة،  العربية 
مالمحها  بأبرز  المقبلة  األجيال  وتعريف 
مثله من ركن أسا�سي 

ُ
ومكوناتها العريقة؛ لما ت

الوطنية،  الهوية  على  الحفاظ  مقومات  في 
ورافد مهم لمخزون التراث اإلنساني. وفي عام 
2005 دعا سموه بعدما تفقد أجنحة المعرض 

الذي يحافظ على  الدولي للصيد والفروسية، 
إلى بذل   - روح التراث ويرسخ األصالة العربية 
مزيد من الجهد لتعريف العالم بتاريخ اإلمارات 
وفي  العريق وتراثها الزاخر بالرياضات األصيلة. 
وقتنا الحاضر يعّد معرض الصيد والفروسية - 
بفضل دعمه واهتمامه- أكبر حدث من نوعه في 
منطقة الشرق األوسط وإفريقيا؛ وذلك بناء على 
دوره الوطني في حفظ تاريخ وتراث دولة اإلمارات 
مهرجان   

ً
أيضا وتفقد سموه  الخليج.  ومنطقة 

2010( بمنطقة الظفرة،  )مزاينة الظفرة لإلبل 
وأشاد بالمشاركة الواسعة في المهرجان، وأكد 
التراثية  المهرجانات  لترسيخ  تعمل  الدولة  أن 

صون  وأن  والمقبلة،  الحاضرة  لألجيال  كرسالة  والثقافية 
من  األصيلة  وتقاليدنا  عاداتنا  على  والمحافظة  العريق  التراث 
أهم مقومات الحفاظ على هويتنا الوطنية ورصيدنا الحضاري 
ألف   )35( للرطب  ليوا  مهرجان  بمنح  سموه  وأمر  واإلنساني. 
فسيلة نخيل لتوزيعها على الفائزين والمشاركين في المهرجان؛ 
من سموه الهتمامهم بالحفاظ على هذا التراث األصيل.   

ً
تقديرا

توجيه سموه من أن النخلة تتبوأ مكانة مرموقة في دولة  وجاء 
البيئي  لمشروعه   

ً
أساسا زايد  الشيخ  منها  جعل  لذا  اإلمارات؛ 

 للحاكم في مدينة المنطقة الشرقية؛ 
ً
والزراعي عندما كان ممثال

 2007 وفي عام   .
ً
لها عالميا  

ً
إذ قاد نهضة زراعية وبيئية مشهودا

أبوظبي  أعلنت حكومة  بعد أن   - صّرح سموه لوسائل اإلعالم 
إطالق مشروع )جزر الصحراء( السياحي- بأن مثل هذه المشاريع 
 يحمل سمات ومقومات محلية، وإقليمية، 

ً
 سياحيا

ً
تعّد مقصدا

ودولية تستلهم اإلرث البيئي والتراثي الذي أر�سى دعائمه المغفور 

له - بإذن الله - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. 
وكان سموه ال يفّوت فرصة من دون أن يبدي 
عام  ففي  المحوري؛  ودوره  بالتراث  اهتمامه 
1998 أشاد بالرعاية الكريمة للمؤسس والباني 
وباهتمامه  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
لدولة  الشعبي  الموروث  على  للحفاظ  الكبير 
آبائهم  بتراث  اإلمارات  أبناء  وتمّسِك  اإلمارات، 
بالِعبر   

ً
زاخرا  

ً
سجال باعتباره  وأجدادهم، 

ذلك  وقد جاء  والِحكم اإلنسانية.  والمواعظ، 
والتراث(،  األصالة  )زايد:  لكتاب  تقديمه  في 
باليوم  الدولة  احتفاالت  بمناسبة  الذي صدر 
أكد   1999 وفي عام  الوطني السابع والعشرين. 
سموه - في تقديمه لكتاب أصدرته شركة بترول أبوظبي الوطنية 
دراسة  ضرورة   - أبوظبي  في  األثرية  االكتشافات  عن  )أدنوك( 
والحفاظ  األجيال الحاضرة والمستقبلية لتراث دولة اإلمارات، 
 
ً
عليه واستيعابه. وحين استقبل سموه في قصر البحر)17( طالبا
الذين  بأبوظبي،  الخاصة  الدولية  المعالي  مدرسة  من  وطالبة 
ِدموا للسالم على سموه وتهنئته باليوم الوطني التاسع والثالثين 

َ
ق

ولي مسألة االهتمام 
ُ
لدولة اإلمارات - أكد أن قيادة دولة اإلمارات ت

خاصة،  عناية  األمثل  اإلعداد  وإعداده  وتنميته،  باإلنسان، 
إلى   

ً
مشيرا باعتباره ركيزة التقدم ورهانها نحو مستقبل مشرق، 

التحديات،  بحجم  المستقبل  وأجيال  الناشئة  تعريف  أهمية 
مبادئ  لترسيخ  واألجداد  اآلباء  قدمها  التي  التضحيات  وعظم 
االتحاد، وبناء دولة عصرية ترتكز على تاريخ عريق، وتراث أصيل، 
تنموية  تجربة  أضحت  حتى  والحداثة  التطور  بمبادئ  وتأخذ 

نموذجية يشار إليها بالبنان، وتحظى باحترام العالم وتقديره.

الرتاث.. لماذا؟
التراث هو امتداد السلف في الخلف، واستمرار مآثر اآلباء واألجداد 
في األبناء واألحفاد - على حّد تعريف بعض المفكرين- وهو الما�سي 
الذي يحاور الحاضر عن المستقبل - على حّد تعريف المستشرق 
الفرن�سي جاك بيرك. وفي الوقت الذي اتسمت فيه نظرة الفئات 
إلى  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  المختلفة  االجتماعية 
إلى  بالتراث  أسهم االهتمام الرسمي  التراث باالحترام والتقدير- 
ترسيخ النظرة اإليجابية إليه. ومن المؤكد أن نظرة المثقفين إلى 
 
ً
التراث تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة للتراث، التي تعّد امتدادا

لنهج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه 

* إعالمي في األرشيف والمكتبة الوطنية

الرتاث يف فكر القائد 

التراث والتأصيل الثقافي في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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 مريم سلطان المزرويع

التعليم هو المستقبل والوسيلة التي منها تقام الدول، وهذه 
الرؤية آمن بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
طيب  زايد،  بن  الشيخ خليفة  األمانة  فحمل  ونقلها ألبنائه، 
أصبح  ومن بعده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،  الله ثراه، 
 ،»

ً
»التعليم أوال رائد مسيرة التعليم اإلماراتي وصاحب تعبير 

في  يحمل  التعبير  وهذا  الوطنية،  أولوياته  قمة  في  ووضعها 
طياته العديد من المعاني العميقة واالستراتيجية، وأول هذه 
المعاني أن التعليم يأتي على قمة أولويات سّموه في نظرته إلى 
حاضر الوطن ومستقبله، كما أنها استمرار في تحقيق التنمية 
وكذلك أن االستثمار في  المستدامة في عصر ما بعد النفط، 
صاحب  يقول  للدولة،  األمثل  االستثمار  هو  التعليم  قطاع 
الحقيقي  »رهائنا  نهيان:  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
أضاف  كما  التعليم«،  في  االستثمار  هو  المقبلة  الفترة  في 
ويجب أن نستثمر  »نحن نعيش فترة لدينا فيها خير،  سموه: 
كل إمكانياتنا في التعليم ألنه سيأتي وقت بعد خمسين سنة، 
ونحن نحّمل آخر برميل نفط للتصدير، وسيأتي السؤال: هل 

سنحزن وقتها؟«. 

البشرية  في مواردنا  اليوم  »إذا كان االستثمار  كما أكد سموه: 
التعليم  أن  اللحظة«.  بتلك  أننا سنحتفل  أراهن  فأنا   

ً
صحيحا

هو  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  رؤية  في 
الفلسفة  أبعاد  على  التعرف  خالله  من  يمكن  الذي  المفتاح 
التنموية الشاملة لسمّوه وجوانبها، فالتعليم في رؤية سموه هو 
ضمانة المستقبل لدولة اإلمارات العربية المتحدة في عصر ما 
بعد النفط، واالستثمار فيه هو الخيار األمثل من أجل الحاضر 
األول  األلهام  مصدر  هي  تّعد  زايد«  »مدرسة  والمستقبل. 
اهتمامه  في  نهيان،  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  لصاحب 
مستشفى  في  العين  مدينة  في  ولد  فسمّوه  والتعليم،  بالعلم 
كند، درس ما بين مدينتي أبوظبي والعين، كما كانت دراسته في 

رَج  تخَّ المتحدة،  الدولة والمملكة  الدراسية بمدارس  المراحل 
1979م،  عام  العسكرية  الملكية  هيرست  ساند  أكاديمية  من 
ُمطلع  للتاريخ،  كما إنه متمرس قارىء  يمتاز بالحكمة والحنكة، 
على تجارب الدول المتقدمة التي يشار لها بالبنيان، ويؤمن بأن 
العلم هو أهم معايير القوة والتقدم وأهم مصادر الثروة والنفوذ، 
تربى سموه وشرب من نبع فكر مدرسة زايد، ونهل منها عن قرب 
عبر مالزمته للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فقد 
وتعرف إلى رؤيته  له لسنوات طويلة،   

ً
منه ومستشارا  

ً
كان قريبا

المستقبل،  هذا  في  المتميز  التعليم  وموقع  الوطن  لمستقبل 
إلى  ينظر  كان  له  فالمغفور  األعلى،  والمثال  القدوة  كان  فقد 
 عن ارتباطه بالعمل، لذلك 

ً
التعليم وأهميته بشكل مجّرد بعيدا

ر الشباب بأن العلم وحده ال يكفي، 
ّ
للشباب: »أذك  

ً
قال مخاطبا

فالبّد من التجربة والعمل، وعلى خريجي الجامعات أن يتدرجوا 
في السلم الوظيفي وفي المناصب؛ ليكسبوا الخبرة كما اكتسبوا 
العلم«، وعلى هذا الدرب سار صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد في إعطاء أولوية قصوى للتعليم، والعمل على جعل التعليم 
تحصيلة ثقافة راسخة لدى أبناء الدولة، لذلك نالحظ بأن سّموه 
ويمتلك  تميز بقدرته على قراءة الما�سي والحاضر والمستقبل، 
من  العديد  واجهته  وقد  القرارات،  واتخاذ  المبادرة  شجاعة 
التحديات الكبرى والتي بحاجة إلى تغييرات جذرية على مستوى 
الفكر التنموي والمجتمعي والثقافي، والقادة المحنكون يتقبلون 

اكتسبها  التي  الميزة  وهذه  بقدرة شعبهم،  ويؤمنون  التحديات، 
سموه من والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وال نن�سى الدور 
الذي قامت به »أم اإلمارات« الشيخة فاطمة بنت مبارك والدة 
فقد  وحنانها،  بعطفها  عليه  الحانية  اليد  كانت  والتي  سّموه، 
والدافع  كانت الداعم األكبر والمشجع لتعليم الفتيات والنساء 
بأفكارها ومعتقداتها القوية المتينة  لمسيرة التعليم إلى األمام، 
أن التعليم في  التي تنبع من ثقة قوية في مسيرة العلم والتعليم. 
فكر سّموه، هو الضمانة لخلق أجيال إماراتية واعية بالتحديات 
ولقد و�سى  والفرص في البيئات المحلية واإلقليمية والدولية، 
»أنتم المعلمون  سّموه باالهتمام بالشباب من قبل المعلمين: 
تمثلون العمود الفقري ألعظم ثروة لدينا وهو اإلنسان، وذلك ألن 
مسؤولية بناء اإلنسان اإلماراتي تقع على عاتقكم وتتم بأيديكم، 
وأنتم من يتحمل شرف إعداد أجيال المستقبل لمواصلة مسيرة 
والتنمية خدمة إلماراتنا الحبيبة وحماية لمنجزات وطننا  البناء 
الغالي وتعزيز مكتسباته«، ونالحظ من هذه الكلمات إنها كلمات 
أن  الشباب إلبد  بأن  التفكير والحرص الشديد  تنم على عمق 
وأن يصوغوا صورة الحاضر بصورة  يسيرون على خطى قوية، 

مبشرة، وأن يرسموا مالمح المستقبل برؤية واضحة مرسومة. 
هو  التعليم  أن  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  يدرك 
هي  العلمية  المنجزات  وإن  المجاالت،  كل  في  العالم  مستقبل 
ومن  المقبلة،  السنوات  العالم خالل  التي ستحدد شكل هذا 
سيتأخر عن اللحاق بركب التطور التعليمي والعلمي سوف يغرد 
خارج السرب وسوف يفقد كل المبادرات والقدرات. ومن مالمح 
اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالتعليم، 
بأنه حرص على نوعية التعليم المكتسبة وربطه برؤية الدولة 
توفير المنهاج الدراسية المناسبة للحصول  وحاجتها من حيث؛ 
أنه ركز  كما  تنافسية،  تعليمية عصرية متميزة  على مخرجات 
تتصل  ألنها  وأهمها،  المهن  أخطر  بصفتها  التعليم  مهنة  على 

وقادرة على تحقيق أهداف التنمية  العقل وتربية النشء،  ببناء 
األفكار  وضع  على  يقتصر  لم  فالتعليم  الدولة،  في  وطموحاتها 
والتصورات بل امتد إلى المتابعة الميدانية لتنفيذ هذه الرؤى 
التعليمية على أرض  المؤسسات  والتواصل مع  رسالته،  وإداء 
الجوانب  على  تتوقف  لم  رؤية سموه  إن  الطلبة،  ومع  الواقع 
المادية، وإنما امتدت لجميع الجوانب، فاإلخالق قبل كل �سيء، 
لدى  القيم اإلخالقية  تعميق  المنطلق كان إلبد من  ومن هذا 
النشء والشباب. والجانب اآلخر نتيجة لدراسة سّموه في المملكة 
االنفتاح على  في  ورغبته  في شخصية سّموه  أثر هذا  المتحدة 
كما أدى إلى زيادة قناعته  العالم الخارجي المتقدم والمتطور، 
بأهمية االطالع على تجارب التطور والتقدم واالستفادة منها بما 
ما  والجمع  منها،  المناسب  ونقل  المجتمع  يتناسب مع طبيعة 
بأهمية المزج ما بين األصالة والمعاصرة في مناهج   

ً
بينها إيمانا

 ما كان يدعو شباب الوطن إلى دراسة 
ً
التعليم، لذلك سّموه كثيرا

وقراءة تاريخ  التجارب الناجحة والتعرف إليها واالستفادة منها، 
الدول وكيف أنها استطاعت النهوض والتعديل من أوضاعها حتى 
أصبحت في مصاف الدول العظمى كـ: ماليزيا، وسنغافورة، وكوريا 
اهتمام  إن  األخير  وفي  وغيرها.  واليابان  وإندونيسيا  الجنوبية، 
بتنمية الموارد  صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
يعكس رؤية سّموه لدور الشباب  التعليم،  البشرية من خالل 
ومن هنا  في حاضر دولة اإلمارات العربية المتحدة ومستقبلها، 
ولديكم مسؤوليات مضاعفة  »أنتم مستقبل الوطن،  يخاطبهم: 
خالل الفترة المقبلة في مواجه التحدديات برؤية واضحة، تواكب 
نهضة هذا الوطن العزيز وآماله«. وهذه الرسالة تؤكد بأن دولة 
اإلمارات ستستمر في جهودها إلى نشر العلم واالبتكار، وإلى وضع 
تنمية  وضرورة  المستقبل،  نحو  الطريق الصحيح  شبابها على 
عنوانه  معرفي،  اقتصاد  لبناء  قدراتها  وتطوير  الشابة  العقول 

االبتكار والتنمية المستدامة 
 * باحثة من اإلمارات

صاحب السمو الشيخ دمحم بن زايد رائد مسرية التعليم يف اإلمارات

التراث والتأصيل الثقافي في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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 خالد بن محمد مبارك القاسمي

عتبر رياضة الصيد بالصقور إحدى أهم ركائز ُمقّومات التراث غير المادي األصيل لدولة اإلمارات العربية المتحدة، لذا حظيت 
ُ
ت

هذه الرياضة باهتمام بالغ من الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - كما نالت نفس االهتمام من 
جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،  رئيس الدولة »حفظه الله«، والذي سار على نهج والده وتبنى مبادئ الصيد 
 عن الصقور البرية، وبحلول عام 2002 أصبح صقارو اإلمارات 

ً
المستدام، وشجع على استخدام الصقور المكاثرة في األسر بديال

يعتمدون بنسبة 90 % على الصقور المكاثرة في األسر، ما جعل اإلمارات البلد العربي األول الذي أصبح يعتمد على استخدام 
الصقور التي يتم إكثارها في األسر في رياضة الصيد بالصقور)1(.

كما بذل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من خالل رئاسة مجلس إدارة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، 
 بارزة في الحفاظ على طائر الحبارى، ونجحت رؤية سمّوه الشاملة ونهجه االستراتيجي في ترسيخ عرى »الصندوق الدولي 

ً
جهودا

2006 بقرار من سمّوه لقيادة برامج الحفاظ على طائر الحبارى، وحمايته في بيئته  الذي تأسس عام  للحفاظ على الحبارى«، 
الطبيعية، واستدامة أعداده على المدى الطويل؛ مع ضمان استمرارية تراث الصقارة الذي يعد أحد التقاليد التراثية العربية 

واإلنسانية األصيلة. 

 420 ونجح برنامج إكثار الحبارى في لعب دور في إنتاج أكثر من 
ألف طائر في مناطق   300 وإطالق أكثر من  ألف طائر حبارى، 
بالتوازي مع جهود تنظيم الصيد بالصقور.  االنتشار الطبيعية، 
كما تم توفير أكثر من 58 ألف طائر للصقارة خالل األعوام الـ15 

السابقة للقضاء على تهريب الحبارى بطريقة غير شرعية)2(.

الوصول بـ »الصقارة« إىل آفاق العالمية
عتبر دولة اإلمارات من أولى األعضاء في االتحاد العالمي للصقارة 

ُ
ت

 2003 العام  ُمنذ  اإلمارات«  »صقاري  نادي  من خالل عضوية 
حيث ُيعتبر االتحاد المؤسسة العالمية الوحيدة التي تمثل رياضة 
الصيد بالصقور ويضم في عضويته 110 أندية ومؤسسات معنية 
ل 87 دولة تضم في مجموعها ما يزيد على 75 ألف 

ّ
مث

ُ
بالصقارة ت

صقار حول العالم)3(. وبفضل جهود صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان في مجال حماية التراث وحرصه على التوازن 
منظمة  أعلنت  والفروسية،  الصيد  برياضات  واهتمامه  البيئي 
 16 بتاريخ  )اليونسكو(  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم 

2010 عن تسجيل الصقارة كتراث إنساني حي في قائمتها  نوفمبر 
التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي وذلك خالل اجتماعات لجنة 
التراث الدولية الحكومية بمنظمة اليونسكو والتي انعقدت حينها 
في نيروبي بكينيا. وذلك بعد جهود دؤوبة بدأت عام 2005 حيث 
أنجزت اإلمارات ملف الصقارة بالتنسيق مع العديد من الدول 
ه 

ّ
بأن الملف  اليونسكو  في  الخبراء  الُمشاركة وقد وصفت لجنة 

األفضل في تاريخها من حيث العلمية والموضوعية والجودة ودقة 
لدولة  والفاعل  المهم  للدور   

ً
وتقديرا المعلومات وشموليتها)4(. 

اإلمارات في مجال الحفاظ على التراث اإلنساني وصون الصقارة 
تاريخ  في  اإلنجازات  أهم  قادت  التي  وهي  الُمستدام  والصيد 
الُممارسة  مشروعية  ومنحها  اليونسكو  في  بتسجيلها  الصقارة 
فقد اختير مؤسس نادي صقاري اإلمارات صاحب السمو الشيخ 
 لالتحاد العالمي للصقارة والمحافظة 

ً
 فخريا

ً
محمد بن زايد رئيسا

على الطيور الجارحة )IAF( في عام 2017)5(.

مدرسة محمد بن زايد للصقارة
، مدرسة 

ً
وبتاريخ 19 ديسمبر 2016 افتتحت بمدينة العين رسميا

التي تعد األولى من  محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء 
نوعها في العالم لتعليم الصقارة العربية وأخالقياتها وقواعدها 
الطبيعة ومعرفة  بالمحافظة على  ترتبط  التي  العريقة  وفنونها 
المبادئ األساسية لفراسة الصحراء، وتعزيز القدرة على التعامل 
معها)6(. وتهدف مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء 

إلى ما يلي:
- نقل المبادئ والممارسات السليمة للصقارة العربية إلى األجيال 

القادمة.
العربية  اإلمارات  في  العربية  للصقارة  الفريدة  الطبيعة  إبراز   -

سرياً على نهج الوالد املؤسس..

ياضة الصيد صاحب السمو الشيخ دمحم بن زايد يصل بر
 بالصقور إىل آفاق العاملية 

التراث والتأصيل الثقافي في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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المتحدة وشبه الجزيرة العربية والعالم العربي على المستويات 
الوطنية واإلقليمية والدولية.

- ترويج التقاليد المستدامة للصقارة العربية.
- نشر مبادئ وأخالقيات الصقارة العربية على المستوى الدولي 

عن طريق تدريب الصقارين من جميع أنحاء العالم.
األساسية  المبادئ  على  الشابة  لألجيال  التدريب  تقديم   -
والسليمة للصقارة العربية، بما في ذلك تدريب الصقور، والصيد، 

والتغذية، والوقاية من األمراض، والبيولوجيا والسلوك.
تراثية  وتقديمها كواجهة  للصقارة،  التقليدية  الطبيعة  تعزيز   -

وثقافية مهمة ألبوظبي.
- دعم الجهود الدولية للحفاظ على الصقارة كتراث إنساني حي، 
من خالل زيادة الوعي بالصقارة العربية على المستويات المحلية 

واإلقليمية والعالمية.
تثقيف الطالب وتعريفهم بالتشريعات والسياسات المتعلقة   -

بصون الصقارة واستدامتها.
- إجراء البحوث والدراسات حول تراث الصقارة في العالم العربي.
التراث  هذا  وتعزيز  العربية  الصقارة  أرشيف  على  الحفاظ   -

التاريخي في المحافل المحلية واإلقليمية والدولية)7(.
وهكذا، وبفضل جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان وصلت رياضة الصيد بالصقور إلى آفاق العالمية باعتبارها 
افتتاح  على توجيهات سمّوه،  كما تم بناء   ،

ً
إنسانيا  

ً
ثقافيا  

ً
تراثا

مدرسة لتدريس هذه الرياضة لكونها أحد أهم عناصر التراث غير 
المادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وأحد أهم عناصر هويتها 

الوطنية 
* باحث ومؤرخ في تاريخ اإلمارات والجزيرة العربية

الهوامش:

الحارس األمين على األصالة والتراث اإلماراتي،  محمد بن زايد.  أحمد الشناوي:   .1

.https://cutt.us/uz0Kg :موقع رؤية، بتاريخ 17 مايو 2022، على الرابط التالي

موقع اإلمارات  رحلة األصالة والصقارة والفروسية مستمرة،  محمد بن زايد..   .2

اليوم، بتاريخ 30  يوليو 2019، على الرابط التالي: 

https://www.emaratalyoum.com/life/four-sides/2019-07-30-1.1237674

)وام(،  اإلمارات  أعوام على تسجيل الصقارة في اليونسكو، موقع وكالة أنباء   10  .3

بتاريخ 14 نوفمبر 2020، على الرابط التالي:

 http://www.wam.ae/ar/details/1395302886433.

10 أعوام على تسجيل الصقارة في اليونسكو ، موقع وكالة أنباء اإلمارات )وام(،   .4

بتاريخ 14 نوفمبر 2020، على الرابط التالي:

 http://www.wam.ae/ar/details/1395302886433.

سبتمبر   28 بتاريخ  موقع صحيفة مكة،  5. صقور العرب تنتزع اعتراف اليونسكو، 

2021، على الرابط التالي:

 https://cutt.us/MXRlI.

6. موفع صحيفة االتحاد بتاريخ 20 ديسمبر 2016: على الرابط التالي: 

https://cutt.us/otU9W.

التالي:  الرابط  على  الصحراء:  وفراسة  للصقارة  زايد  بن  محمد  مدرسة  موفع   .7

https://mbzfalconryschool.com/ar/info/objectives

التراث والتأصيل الثقافي في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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 موزة سيف المطوع

الزال ذات السؤال يراودني بين الفينة واألخرى، ماذا لو لم يكن 
 يذكر؟

ً
لنا تراث؟ وكنا من دون إرث ثقافي؟ هل يحدث ذلك فارقا

االختالف جميل ألن التشابه ممل، وباالختالف نتبادل الخبرات 
 فريدة مع تراث كل دولة من دول 

ً
 ومتعة

ً
والمهارات، ننال علما

وألجل  التعمق بالتراث ما هو إال حافز ألجل الحياة،  العالم، 
آبائنا وأجدادنا نصون إرثهم الذي يعد اليوم النواة للمفهوم 
الجديد للتراث العالمي.  التراث يختلف من منطقة ألخرى ومن 
لما  فلو كنا نعتمد على ما نحن عليه اآلن فقط،  بالد لبالد؟  
تميزنا مع هذا االنفتاح الذي أصبح فيه العالم قرية واحدة، 
بشرية  طبيعة  موجودة،  والتفرد  التميز  لحب  النزعة  تبقى 

يصعب االنسالخ عنها.

 فقط، مصطلح أشمل ينعكس 
ً
 وطعاما

ً
التراث ليس عادات ولباسا

 
ً
في كافة التقاليد والعادات الموروثة فهو يحوي بين دفتيه تراثا
الدينية  المادي يشمل اآلثار والمباني واألماكن   ،

ً
ومعنويا  

ً
ماديا

والتاريخية، والمعنوي يتفرع منه التراث الشفهي من شعر وأمثال 
وتقاليد  احتفاالت شعبية عادات  فنون وموسيقى،  وحكايات، 
الشعبي،  كالطب  ومعتقدات  شعبية  معارف  الطعام  مهارات 
م يعتز به شعب  مهارات بالِحرف والصناعات اليدوية، موروث قّيِ
هويتهم  على  به  يحافظون   

ً
واقيا  

ً
درعا لهم  يمثل  مما  اإلمارات 

العربية اإلسالمية.

أكمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة 
المغفور  والده  جهود  الله  حفظه  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - الذي كان 
التراث  الحفاظ على استدامة  اللبنة األولى من أجل  قد وضع 
لالرتقاء  السعي  أهمية  الشيخ محمد عن  يغفل  ولم  اإلماراتي، 
بمستوى استدامة التراث حتى تربعت دولة اإلمارات على قائمة 
في   

ً
حيا وإبقائه  عليه  والحفاظ  بتراثها  الوعي  تعزيز  في  الدول 

الوجدان الشعبي.
حار�سي  تستقطب  ومراكز  مؤسسات  افتتاح  وتابع  وجه  فقد 
الضياع،  من  وحفظها  وتدوينها  خبراتهم  من  لالستفادة  التراث 
لتحفظ لألجيال القادمة تراثهم  اهتم بغرسها في نفوس األبناء 
 
ًّ
على جعل التراث حيا  

ً
وقد عمل أيضا الضارب في عمق التاريخ. 

في   
ً
بل أن يكون متواجدا ال يقتصر فقط في المتاحف والكتب، 

تقام له المسابقات والورش  مختلف المناسبات والفعاليات، 
محلية  مشاركات  الصحيح،  بأسلوبه  الدولة  تراث  ليمارس 
أسهم اإلعالم في تسليط الضوء على هذه الجهود حتى  ودولية، 
، كله نتاج جهد وعمل متواصل 

ً
 إقليميا

ً
بات تراث اإلمارات معروفا

ودؤوب من خالل األفراد والمؤسسات ودوائر السياحة والهيئات 
عليه،  والمحافظة  التراث  شؤون  بعناية  المختصة  الحكومية 
والتي بقيت  فإرث اإلمارات إرث غني ومتميز بتفاصيله الخاصة، 

شاهدة على تاريخ دولتنا الذي يعود لمئات السنين 

* كاتبة من اإلمارات

رؤية صاحب السمو الشيخ دمحم بن زايد آل نهيان يف استدامة الرتاث اإلمارايت

التراث والتأصيل الثقافي في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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 سوسن محمد كامل

اهتمت دولة اإلمارات، منذ تأسيسها، بتطوير كل ما من شأنه 
وبخاصة  الحياة،  مجاالت  كل  في  والمواطن،  الدولة  رفعة 
بن  زايد  الشيخ  لهما  المغفور  أولى  فقد  بالتراث.  يتعلق  ما 
طيب  نهيان،  آل  زايد  بن  والشيخ خليفة  نهيان،  آل  سلطان 
التراث،  كل مجاالت  في  النظير  منقطع   

ً
اهتماما ثراهما،  الله 

صاحب  يقول  اإلمارات،  دولة  نهج  في  أساسية  ركيزة  فكان 
طى الوالد 

ُ
سيره على خ  

ً
مؤكدا السمو الشيخ محمد بن زايد، 

الشيخ زايد في االهتمام  الله،  بإذن  المغفور له،  المؤسس، 
الحفاظ  في  زايد  نهج  على  )ماضون  عليه  والحفاظ  بالتراث 
 
ً
ليبقى ركنا على استدامة التراث بجوانبه المادية والمعنوية، 
وبالفعل تمت  من أركان الهوية الوطنية اإلماراتية(،   

ً
أساسيا

ترجمة مقولة سموه إلى العديد من المبادرات، التي تهدف إلى 
دعم التراث والحفاظ عليه وترسيخه في المجتمع، وتعزيزه في 

نفوس األجيال المقبلة.

ومع تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئاسة 
باهتمامه  وتطويره  التراث  على  الحفاظ  ملف  حظي  الدولة، 
الشخصية  مكونات  من   

ً
رئيسا  

ً
عنصرا باعتباره  الخاص، 

يقول  الوطنية،  الهوية  عناصر  من  أساسية  وركيزة  اإلماراتية، 
سموه إن )المحافظة على التراث وتوريثه لألجيال المقبلة، يمثل 
التي   من رؤية الدولة، وأحد أهدافها االستراتيجية، 

ً
رئيسا  

ً
جزءا

بتراثها،  الناشئة  األجيال  ارتباط  لتعزيز  تحقيقها،  على  تحرص 
الذي يعد ذاكرة الوطن، وحاضنة أساسية لهويته(، ومن هنا جاء 
اهتمام سموه بالتراث اإلماراتي، وذلك عبر برامج عمل وخطط، 
المادي والمعنوي،  تضمن الحفاظ على التراث الثقافي بشقيه؛ 
لذا  ؛ 

ً
وتمثله قدوة وسلوكا وتشجع أفراد المجتمع على حمايته، 

اهتمامات صاحب  بؤرة  في  وصونه،  به  واالهتمام  التراث  كان 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ الشخصية والرسمية، عبر 
والمواقع  عنى بالعادات والتقاليد، 

ُ
التي ت العديد من المبادرات، 

التراثية واآلثار والمتاحف.
 
ً
شكل نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، امتدادا
البحري  التراث؛  نواحي  بكل  في االهتمام  الدولة،  لنهج مؤسس 

سموه  توجيهات  ترجمة  تمت  وقد  والحرف،  والفنون  والبري 
)لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية(،  بتشكيل 
المحلية  المشاركات  وتنظيم  التراث،  مسارات  تطوير  ومهمتها 
والدولية، لتمثيل الدولة في مختلف مجاالت التراث. كما تنضوي، 
في السياق نفسه، توجيهات سموه بشأن )المنطقة الثقافية(، في 
من أهم المعالم الثقافية   

ً
والتي تضم عددا جزيرة السعديات، 

في مجال  المحصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
الثقافة والفنون، حيث رسمت مالمح الهوية التاريخية العريقة 
وخاصة في إمارة أبوظبي،  والحضارية الحديثة لدولة اإلمارات، 
بمختلف  الثقافي  الموروث  بأن  سموه،  قناعة  من   

ً
وانطالقا

 ال ينضب في دعم الهوية 
ً
 تاريخيا

ً
تجلياته وتكويناته، يشكل مخزونا

المجتمعية لدولة اإلمارات، وأن العادات والتقاليد الشعبية هي 
تسهم في الحفاظ على الخصوصية الثقافية،  معرفية،  أدوات  
كما تشكل حائط سد ضد أخطار ضياع مالمح الهوية الوطنية، 

في ظل تحديات تأثيرات العولمة المتسارعة. 
مثل  المادي،  غير  بالتراث  يتعلق  ما  بكل  االهتمام  جانب  وإلى 
العادات والتقاليد الشعبية وأشكال التعبير الشفهي، والممارسات 
التراثية  المواقع  وكذلك  واالحتفاالت،  والطقوس  االجتماعية 
والثقافية، لم يغفل سموه المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية 
عمل سموه على استثمار  ومن هذه الرؤية الثاقبة،  التقليدية، 
لتجسد مفاهيم  الكوادر البشرية واستقطابها في مجال التراث، 
من االهتمام بالتراث  ابتداًء  التراث في مختلف أشكال الحياة، 
إلى التراث   

ً
المادي المرتبط بالمتاحف واألماكن األثرية، وصوال

المعنوي المتمثل بالفنون والعادات والتقاليد األصيلة الموروثة.  

وصون  األصالة،  حب  على  سموه  نشأ  لقد 
التراث الوطني بكل مفرداته، كما في قوله )إن 
 
ً
ُيعد ركنا التراث بجوانبه المادية والمعنوية، 
من أركان الهوية الوطنية اإلماراتية،   

ً
أساسيا

وتحصينه(،  المجتمع  قوة  عناصر  وأحد 
ترسيخ  على  سموه  مبادرات  انصبت  لذا 
وموروثهم  بثقافتهم  اإلماراتي  الشباب  اعتزاز 
التاريخي، بالتوازي مع تميزهم في كافة مجاالت 
سموه  من   

ً
حرصا وذلك  واإلبداع،  العمل 

لدولة  الحضاري  الموروث  أصالة  على جعل 
اإلمارات رافعة حقيقية، في مسيرة النجاحات 
واإلنجازات المتحققة أرض الواقع، ولذا وّجه 
بأن تنطلق  2030م(،  )رؤية أبوظبي  سموه في 
والتراث  الثقافي،  التراث  على  المحافظة  من 

مستندة  المستقبل،  وتستشرف  والعراقة،  واألصالة  المادي 
لمقولة   

ً
فكان ذلك استلهاما إلى هذه الثوابت الثقافية التراثية، 

ليس له  )من ليس له ماٍض،  الخالدة  رحمه الله،  الشيخ زايد، 
حاضر(. وتعكس المهرجانات والفعاليات التراثية التي تستضيفها 
للصيد  أبوظبي  ومعرض  الحصن،  مهرجان قصر  مثل  الدولة، 
التراثي،  الظفرة  ومهرجان  زايد،  الشيخ  ومهرجان  والفروسية، 
ومهرجان دلما التاريخي وغيرها من المهرجانات، اهتمام صاحب 
من  السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الشخ�سي بالتراث، 
خالل رعايته العديد من الفعاليات التراثية، فقد حرص سموه 
الذي يقام  على زيارة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، 

وُيعد من أبرز  )أبوظبي(،  في العاصمة   
ً
سنويا

الصيد،  محبي  تستقطب  التي  الفعاليات 
أحدث  إلى  للتعرف  المنطقة،  في  والفروسية 
المنتجات والتقنيات المعروضة في المعرض، 
في مجال الصيد والفروسية، من مختلف دول 
العالم. وفي المجال نفسه؛ تم افتتاح )مدرسة 
محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء(، 
على  المدرسة  ودأبت  2016م(،  )ديسمبر  في 
وبناء  التراثية،  الفعاليات  أهم  في  المشاركة 
بتطوير  سمّوه  توجيهات  جاءت  ذلك  على 
السياحة  تطوير  في  لتسهم  الفعاليات،  هذه 
من  الزائرين  واستقطاب  والثقافية،  التراثية 
وترجمة الرؤية الثقافية  العالم،  جميع أنحاء 
الشعبي  الموروث  على  الحفاظ  في  لإلمارة، 

الحضارية  اإلمارات  وإيصال رسالة  وإحيائه، 
الوالء  قيم  وتعزيز  العالم،  إلى  واإلنسانية 
من خالل ممارسة التراث اإلماراتي  واالنتماء، 
إلى أن دولة اإلمارات عضو في   

ً
ونظرا األصيل. 

لحماية  )2003م(،  لعام  اليونيسكو  اتفاقية 
انطلقت  فقد  المادي،  غير  الثقافي  التراث 
للتاريخ  والتوثيق،  البحث  عمليات  جهود 
بالتعاون  الشفهي والتقاليد والقيم المحلية، 
التي أسهمت في حفظ  مع المنظمة الدولية، 
على  وشجعت  التقليدية،  الشعبية  الثقافة 
تطوير مبادرات محلية جديدة في مجال اآلداب 
أولى  فقد  كذلك  اليدوية،  والحرف  والفنون 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
 بالصناعات والحرف التقليدية، 

ً
 كبيرا

ً
اهتماما

في  اليدوية(  والحرف  التقليدية  الصناعات  )مركز  إنشاء  مثل 
اللواتي  النساء  الذي يجمع  أبوظبي،  في  العام  النسائي  االتحاد 
اهتمت  يمارسن الحرف اليدوية التقليدية، ومن هذا المنطلق، 
دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بـ)حاميات التراث(، وحرصت 
على مشاركتهن في الفعاليات الثقافية، التي تقام في مختلف أنحاء 
المثمرة  سموه  توصيات  إن  اإلمارات.  بتراث  للتعريف  العالم، 
وغرسه في نفوس األجيال  بالعناية بالتراث والموروث الشعبي، 
كموروث عريق، خير دليل على اهتمامه بالتراث، ما يعكس مكانة 
أبوظبي الريادية، ودورها في إثراء المشهد التراثي والثقافي العربي 
الثقافة،  تعزيز  إلى  الرامية  لخططها   

ً
تنفيذا وذلك  والخليجي، 

قيمه  وترسيخ  اإلماراتي  الموروث  وتأصيل 
ألهمية   

ً
وتجسيدا المتعاقبة،  لألجيال  ونقلها 

التراث ودوره الكبير في دعم هويتها الثقافية، 
تشهدها  التي  والتنمية  التطور  مواكبة  مع 
وهكذا تم�سي  الدولة في مختلف القطاعات، 
 على نهج المؤسس الشيخ 

ً
دولة اإلمارات قدما

زايد بن سلطان آل نهيان )طيب الله ثراه(، من 
أجل تحقيق رؤيتها الشاملة في تعزيز الثقافة 
قيمه،  وترسيخ  اإلماراتي  الموروث  وتأصيل 
وتأكيد دور أبوظبي في تعزيز التفاعل والتواصل 
لدولة  الحضارية  الرسالة  إليصال  الثقافي، 

اإلمارات، إلى مختلف شعوب العالم  

* باحثة في الشأن التراثي والثقافي

صاحب السمو الشيخ دمحم بن زايد.. 
رجل الرتاث األول 

التراث والتأصيل الثقافي في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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 خالد بن محمد مبارك القاسمي

إن اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
بالموروث والتراث اإلماراتي ليس بالغريب، فقد نشأ سمّوه على 
لذا كان  والتمسك بها وتقديرها،  حب األصالة بكل مفرداتها، 
فسموه  الحفاظ على التراث اإلماراتي من أولويات اهتمامه، 
من أركان الهوية الوطنية،   

ً
أساسيا  

ً
يرى أن التراث ُيعد ركنا

 على نهج المغفور له الشيخ زايد بن 
ً
عد سيرا

ُ
وأن هذه الرؤية ت

سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - . 

وهو ما أكد عليه سمّوه في العديد من المناسبات، كما في قول 
المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  التراثي  الموروث  »إن  سمّوه: 
نماذجه،  وصون  مفرداته  لحفظ  االهتمام  من  زاخر  بفيض 

وتعضيد ارتباطه بالواقع المعاش«)1(.
 
ً
كما قال سمّوه: »إن التراث بجوانبه المادية والمعنوية، ُيعد ركنا
وأحد عناصر قوة  من أركان الهوية الوطنية اإلماراتية،   

ً
أساسيا

نهج  على  »ماضون   :
ً
أيضا ومقولة سمّوه  وتحصينه«.  المجتمع 

زايد في الحفاظ على استدامة التراث بجوانبه المادية والمعنوية، 
 من أركان الهوية الوطنية اإلماراتية«)2(.

ً
 أساسيا

ً
ليبقى ركنا

محل اهتمام   
ً
»إن التراث الوطني األصيل دائما كما قال سموه: 

ورعاية قيادة الدولة منذ نشأتها على يد المغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس لدى أبناء اإلمارات 
محبة موروث وطنهم وتقاليده وهويته والحفاظ عليه«)3(.

تلك الرؤى والمقوالت ترجمها صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، إلى العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم التراث 
والحفاظ عليه وترسيخه في المجتمع، وتعزيزه في نفوس األجيال 
وذلك من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية للشعب  المقبلة، 
والتي أطلقها سموه في  على أن ذكر جميع المبادرات،  اإلماراتي. 
هذا الشأن، يحتاج إلى مؤلف ضخم، لذا سنكتفي في هذا المقام 

بعرض بعض مبادرات سموه.

مبادرة مادة الرتبية األخالقية والحفاظ عىل الموروث القديم
الهوية  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  يولي 
أن  حيث يرى سموه   ،

ً
بالغا  

ً
اهتماما الوطنية  والتراث والثقافة 

الهوية الوطنية األصيلة مكون أسا�سي في الشخصية اإلماراتية 
التي يمكنها أن تواجه تحديات العصر الحالي والعصر المقبل، 
وهي تقف على أرض صلبة. من هنا جاءت مبادرة سمّوه بتدريس 
التربية األخالقية في المدارس لتكون أداة أساسية لزرع القيم 
حيث يرى سمّوه أن  والشباب،  اإلماراتية األصيلة لدى النشء 
أجيال المستقبل في دولة اإلمارات ال تحتاج إلى العلوم الحديثة 
واالنفتاح على تكنولوجيا العصر فحسب، وإنما تحتاج بجانبها، 

األصيلة  األخالقية  القيم  ترسيخ  إلى  أهمية،  تقل  ال  وبدرجة 
المستمدة من ثقافة وتراث وعادات وتقاليد شعب اإلمارات)4(.

اإلعالن   ،2016 أكتوبر   26 بتاريخ  وبتوجيهات سمّوه،  وقد تم، 
الرسمي عن إدراج مبادرة مادة التربية األخالقية ضمن المناهج 
والمقررات الدراسية في مدارس دولة اإلمارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مكانة 
القيم الفاضلة في بناء األمم ونهضتها ورقي الشعوب وتطورها وأنه 
»مهما بلغت الدول من تقدم علمي ومعرفي وتقني فإن ديمومة 
وتمسكها  النبيلة  قيمها  على  محافظتها  بمدى  مرهونة  بقائها 
بمبادئها السامية لتواصل طريقها نحو بناء حاضرها ومستقبلها 
المشرق وما العلم في جوهره إال تجسيد وإعالء للقيم الحضارية 
العربية  اإلمارات  دولة  »إن  سمّوه:  وقال  اإلنسانية«.  واألخالق 
المتحدة تتميز بهويتها الثقافية وقيمها األخالقية األصيلة المرتكزة 
على موروث القيم النابع من تعاليم الدين الحنيف وتقاليد اآلباء 
واألجداد التي تعلي من قيم التسامح واالحترام والتعاون وحب 
الخير واالنتماء والبذل والتضحية والعطاء الالمحدود للوطن«)5(.
ويأتي برنامج التربية األخالقية ليؤسس لثقافة تحافظ على سمات 
التسامح واالنفتاح التي طَورها المجتمع اإلماراتي على مدى العقود 
القليلة الماضية، وهي احترام اآلخر والحفاظ على عادات وتقاليد 
وتراث وثقافة وقيم دولة اإلمارات العربية المتحدة، واالستفادة 

من مخزون الحكمة األخالقية والمثل الصالح من خالل: التاريخ، 
ال  ولما كانت الثقافة هي جزء  والحكايات)6(.  واألدب،  والفنون، 
يتجزأ من تراث المجتمع لذا يهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على 
الثقافة اإلنسانية المشتركة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
والتي تضم مجموعة من القيم والتقاليد والرموز التي تساعد على 
الثقافية على  الدراسات  وسوف تركز  الهوية اإلماراتية.  تحديد 
تعزيز فهم ثقافة اإلمارات والتعرف على التراث اإلماراتي من خالل 
وتشمل مادة  التراث المادي أو غير المادي)7(.  سواء  القصص، 
التربية األخالقية خمسة عناصر رئيسة هي االخالقيات والتطوير 
الذاتي والمجتمعي والثقافة والتراث والتربية المدنية والحقوق 
وبإدراج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد  والمسؤوليات)8(. 
مادة التربية األخالقية في مناهج المدارس يكون قد سار على نفس 
 - - رحمه الله  النهج الذي رسمه األب المؤسس، الشيخ »زايد«  
فمن أقواله في هذا الشأن »بدون األخالق وبدون حسن السلوك 
وبدون العلم ال تستطيع األمم أن تبني أجيالها والقيام بواجبها 
والشهامة ومعرفة  الخلق  بالعلم وحسن  األمم  وإنما حضارات 

الما�سي والتطلع للحاضر والمستقبل«)9(.

 - »اإلمارات  كتاب  بتدريس  ه  يوجِّ زايد  بن  محمد  الشيخ 
تاريخنا«

الشيخ  السمو  وتحت رعاية صاحب  2019م،  أبريل   17 بتاريخ 
الحفاظ  على طريق  كبيرة  وكخطوة  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 
على التراث اإلماراتي والتعريف به، تم إطالق المرحلة التجريبية 
الحلقتين  مناهج  ضمن  تاريخنا«   - »اإلمارات  كتاب  لتدريس 
السابعة والثامنة في مدارس أبوظبي على أن يتم تعميمه على كل 
وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن  المراحل التعليمية. 
»كتاب اإلمارات تاريخنا يوثق لطلبة المدارس  زايد آل نهيان أن 

صاحب السمو الشيخ دمحم بن زايد.. والحفاظ على أصالة املوروث 

والتاريخ الحضاري لتدعيم الهوية اإلماراتية

التراث والتأصيل الثقافي في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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وحاضرها  الزاخر،  وإرثه  المتجذر  الدولة  ما�سي  من  مراحل 
بتاريخها  تفخر  األمم  »إن  سمّوه:  وقال  للمستقبل«.  ورؤيتها 
كتاب  وقيمها ورموزها الوطنية ومنجزها الحضاري واإلنساني.. 
اإلمارات تاريخنا يوثق ألبنائنا الطلبة مراحل من ماضينا المتجذر 
لتستلهم األجيال من  وإرثه الزاخر وحاضرنا ورؤيتنا للمستقبل، 
تاريخنا العزم واإلصرار والتحدي للعبور بالوطن إلى المستقبل 
ويساعد هذا الكتاب في استخالص الدروس من  المنشود«)10(. 
الما�سي واالستفادة منه في الحاضر إضافة إلى أنها تعمق المعرفة 
 لتمسكهم 

ً
في كيفية عيش األسالف مما يزيد من احترامهم تقديرا

المناخية  التحديات  الكثير من  التغلب على  باألصالة من أجل 
والمعيشية وابتكار أدوات وأنظمة تساعد على تخطي الصعاب 
وتحويلها إلى مصدر معي�سي أو وسيلة تسهل العيش، كما حدث 
مع ابتكار نظام األفالج قبل ثالثة آالف عام والذي ساعد على 
نشأة النظام الزراعي واكتشاف مناجم النحاس قبل نحو خمسة 
آالف عام والتي سخرت لمصلحة التجمعات السكانية وقتها. كما 
أن النشاط التجاري الذي بدأ قبل نحو سبعة آالف عام يدل على 
اجتهاد أهالي هذه األرض القدماء لتحسين أحوالهم خارج حدود 
عن اللؤلؤ منذ وقت بعيد   

ً
المنطقة واستكشافهم البحار بحثا

 إلى التغيرات الكبرى التي طرأت على هذا النشاط في القرن 
ً
وصوال

مثل  اإلمارات  ومجتمع  الصناعي.  اللؤلؤ  اكتشاف  مع  العشرين 
 
ً
المجتمعات األخرى مر بعدة تغيرات وكان إنسان المكان مستعدا

ليتجاوب معها بمرونة ليحولها إلى صالحه ويتكيف معها)11(.
الري  نظام  ظهور  الكتاب  بحثها  التي  الموضوعات  ومن ضمن 

العصر  الكتاب  يغطي  كما  والبلدات.  القرى  وتطور  بالفلج، 
وكذلك ظهور القوى  الحديث لتتبع ظهور بني ياس والقواسم، 
األجنبية في منطقة الخليج العربي خالل القرنين الخامس عشر 
والسابع عشر إضافة إلى تغطيته التكون التدريجي للهوية الوطنية 
خالل السنوات التي سبقت منتصف القرن العشرين وبعدها 
في  ودوره  نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  له  المغفور  حكم 
مفاوضات قيام اتحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة ومراحل 
تأسيسها من عام 1966 إلى 1971. ويختتم الكتاب بفصول تتبع 
التطور السريع لدولة اإلمارات العربية المتحدة في العقود التي 
المعاصرة  البلدان  أحدث  من  واحد  إلى  وتحولها  االتحاد  تلت 
اليوم)12(. وهكذا يعتبر هذا الكتاب وسيلة مهمة لتعريف النشء 
بتراثهم وموروثهم التاريخي والحضاري، حيث تعد هذه العناصر 

من أهم مكونات الهوية اإلماراتية.

لجنة إدارة المهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية
بإنشاء  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وّجه صاحب 
وتم  والتراثية«،  الثقافية  والبرامج  المهرجانات  إدارة  »لجنة 
إنشائها بالفعل بقرار صادر عن األمانة العامة للمجلس التنفيذي 
وتدير اللجنة العديد من   .2013 فبراير   3 إلمارة أبوظـبـي بتاريخ 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية التي تحقق استراتيجيتها 
من  والقيادة  للوطن  واالنتماء  الوالء  قيم  تعزيز  إلى  الهادفة 
خالل ممارسة التراث اإلماراتي والمحافظة عليه وترسيخ قيمه 
وتسهم في إيصال  وضمان استدامته ونقله لألجيال المتعاقبة، 

رسالة دولة اإلمارات العربية المتحدة الحضارية واإلنسانية إلى 
مختلف ثقافات وشعوب العالم. وتعمل اللجنة على تعزيز الهوية 
الوطنية من خالل الحفاظ على التراث وتشجيع المجتمع المحلي 
النشاطات  وتفعيل  المهمة،  أشكاله  بمختلف  ممارسته  على 
والتقاليد  بالعادات  المرتبطة  والثقافية  التراثية  والممارسات 
من أجل استدامة الهوية الوطن وهكذا، نجد أن صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حريص على الحفاظ على أصالة 
من خالل  وذلك  اإلمارات،  لدولة  الحضاري  والتاريخ  الموروث 
والتي  على توجيهات سمّوه،  الكثير من المبادرات التي تمت بناء 
األصيلة،  اإلماراتية  والقيم  باألخالق  اهتمامه  حول  تمحورت 
وتشجيعهم  والشباب بتاريخهم وتراثهم،  وضرورة معرفة النشء 
أجل  من  وذلك  التراثية،  األنشطة  مختلف  في  المشاركة  على 

تدعيم وترسيخ الهوية الوطنية للشعب اإلماراتي 
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 عبد الفتاح صربي

وأهمية،  مكانة  احتلت  القديمة  التراثية  العمارة  في  األبواب 
 
ً
أشكاال اتخذت  وبالتالي  للمنزل،  الرئيس  المدخل   

ً
أوال كونها 

 مميزة من مكان إلى مكان، ومن دولة عربية إلى أخرى، 
ً
وأنماطا

وفق الحالة االجتماعية من ناحية، ولوظيفة الباب من ناحية 
 واستخدم في 

ً
أخرى، فأثّر ذلك على األبواب بأن اتخذت أشكاال

صناعتها مكونات مختلفة واهتم بها الصانع الفنان، وتعهدها 
بالنقوش والزخارف التي اتسمت بمظهر عام ربما متشابه في كل 
للفلسفة التي ارتكن عليها الصانع، وهي البعد   

ً
نظرا األماكن، 

االجتماعي واالقتصادي ألهل العمارة، أو أنه باب كبير لمدينة 
وتبقى االختالفات في التنفيذ لشكل الباب  أو حارة أو شارع، 

وسمته ومسمياته.

كما أن صناعة األبواب تعدت الباب نفسه إلى مكمالت وزخارف 
ليس مجرد  فالباب  وبهائه..  زينته  ليستكمل  ونقوش  وحفريات 
دليل مهم عن   

ً
ولكنه أيضا  ،

ً
أو ساندا  

ً
أو مانعا  

ً
أو فاصال  

ً
مدخال

صاحبه ومكانته ووجاهته االجتماعية واالقتصادية في المكان، 
حتى أصبحت هذه األبواب اآلن ذاكرة وتاريخ ناهيك عن الفن 
هذه الوجاهة والفخامة الفنية للباب الذي كان قد  واإلبداع، 
ليقوم بوظيفته الحمائية وستر الداخل عن الخارج،   

ً
بدأ بسيطا

 على تطور الفن والذوق والرقي ومهارة 
ً
ليتحول ويتطور ليكون داال

والزخارف  التزويقات  من  بحلل  أبهرنا  الذي  المبدع،  الصانع 
والمكمالت األخرى حتى تحول الباب إلى تحفة مهمة، صرنا اآلن 
نؤرخ بها لحقب اجتماعية وسياسية في التاريخ العربي والمدني 
واإلنساني، وتلون نوعه واستخداماته حسب المكون المعماري 
األسا�سي، فباب الدار الخارجي غير باب إلحدى حجراته الداخلية، 
حجمه  اختلف  وبالتالي  الباب،  مكانة  وفق  تختلف  فالوظيفة 
الدار  باب   

ً
فمثال للوظيفة،   

ً
وشكله وسمته ومتانة سبكه وفقا

الصغيرة في مكان ريفي غير باب البناية الكبيرة في مكان مديني.
كان أو كنيسة سيختلف عن باب   

ً
كما أن باب المعبد مسجدا

قصر كبير، إذا تأملنا وظيفة الباب في عمارة سنرى مدى التبدل 
حضوره  وعظمة  سبكه  وقوة  وزخرفته  متانته  في  واالختالف 
كواجهة أولى في العمارة التي يقبع فيها، وبالتالي فإن الصناعة على 
مدار الوقت والتاريخ ضّفرت أشكال وأنواع من المواد، الخشب 

في  أو  للزخرفة،  أو  للمتانة  مع تطعيمها بمواد أخرى  والحديد، 
إلخ،  شكل ملحقاتها كالمزاليج والمقابض والمطارق والمفاتيح.. 
التجويف  وفي  العمارة،  بحلق  ثباته  في  المتحكمة  والمفصالت 
كما أن يد الصانع المبدع لم تكتف  الذي يسكن فيه الباب. 
الزمانية،  يتسق ومرحلته  الذي  الشكل  الباب واعطائه  بعمارة 
بل سيضيف إلى المكمالت جماليات أخرى متصلة بالحفر البارز 
وكتابة بعض الحكم أو األمثال أو  بأشكال هندسية وزخرفية، 
األشعار على األبواب كنوع من البهاء، وإعمار نفس الداخل باألمان 
- يا داخل هذا المكان صِل على النبي  والطمأنينة مثل: البسملة 

العدنان - أدخلوها بسالم آمنين - ما شاء الله.. إلخ.
إلى  يدفعنا  الباب،  على  الفنان  يضفيها  التي  الجماليات  هذه 
حتى أنه  تصنيف هذه األبواب حسب صناعتها وحسب شكلها، 
 في عمارة الشارقة القديمة 

ً
أصبحت هناك مسميات بعينها مثاال

كان هناك:
 كنمط خليجي يضفر 

ً
- الباب المسماري: وُعرف هذا النوع قديما

 ومتانة.
ً
فيه مسامير حدادي كبيرة الرأس تعطي للباب شكال

- الباب المقطع: ويتكون من مجموعة من القطع المستطيلة أو 
كما تسمى هذه القطع مناظر وعادة ما  المربعة في كل مصراع، 

كان يستخدم كباب داخلي للغرف.
- باب بوفرخة: يتشابه مع الباب المسماري، ولكن مع إضافة أو 
 فتحة أو 

ً
عمل باب صغير في الباب األصلي، أو ربما بابين وأحيانا

فتحتين يتم الدخول منها من دون فتح الباب الكبير، وهذا مرتبط 
واالهتمام بالخصوصية  بالقيم االجتماعية والدينية في الخليج، 
 عن الخارج وحتى ال ينكشف للرائي 

ً
ومحاولة ستر الداخل تماما

الخارجي.
كان يحفر  لمسات جمالية على تلك األبواب،  في إضفاء   

ً
وإمعانا

الفنان على تلك األبواب النقوش الجمالية واألشكال الهندسية، 
وحسب   

ً
وأحيانا البارز،  الحفر  أعمال  بطريقة  تكون   

ً
وأحيانا

طعم الحشوات البارزة بالصدف 
ُ
أهمية صاحب الباب كانت ت

على سمت الباب الذي  وبهاًء   
ً
ليضفي جماال والعاج والنحاس، 

يوحي بمكانة صاحبه، وُعرفت بعض األبواب لوجهاء وتجار كبار 
ووزراء إن كان يستخدم في تزيين أبواب دورهم بصور نحاسية، 
المسبوك  البرونز  أو  بالذهب والفضة  األبواب  تكفيت   

ً
وأحيانا

ومن مظاهر جماليات األبواب القديمة هذه  والمحلى بالنقوش. 
المكمالت مثل المطرقة والتي تعّد من التقدم الحضاري لإلنسان 

 للنداء أو القرع باليد، 
ً
العربي، وتطور فن استخدام األدوات بديال

إذ تعتبر المطرقة من التراث الفني العربي، وتعكس سمو الذوق، 
والمطرقة أداة صغيرة من المعدن تعلق بالباب، ويمكن تحريكها 
وقرعها على قاعدتها المعدنية ليسمع من بالداخل ليفتح الباب 
للطارق.. وكانت مرتبطة بآداب الدخول، حيث هي أداة استئذان، 
وبالتالي فإنها تحقق الوازع الديني في االستئذان، وبالتالي يستغنى 
في االلتزام بالُبعد االجتماعي والديني،   

ً
وإمعانا عن النداء.   

ً
أيضا

كان يتم وضع مطرقتين على الباب إحداهما كبيرة وأخرى صغيرة، 
لها  تفتح  القادمة حتى  للمرأة  والصغيرة  القادم  للرجل  الكبيرة 
وااللتزام بعدم انكشاف امرأة  هر التواصل، 

ُ
على ط  

ً
امرأة حفاظا

غريبة على رجل من الداخل. والالفت أن هذه المطارق كانت تتميز 
بزخرفتها هي األخرى مع تنوع أشكالها، فمنها  ما هو على شكل يد 
وأخرى على شكل يد قابضة على كرة تسهم عند القرع بإحداث 
الصوت المطلوب، وهناك مطارق على شكل دائرة معدنية وأخرى 
 لورود وزهور ونباتات أو على شكل أّهلة.. وسنرى أن 

ً
تأخذ أشكاال

البعض كان يحرص على أن يثبت على مطارق األبواب أسمائهم.
وقد استخدمت هذه المطارق كوظيفة إعالم وإعالن عن قادم 
يريد الدخول، وتعدى ذلك إنها أداة ارتبطت ببعد اجتماعي وقيمي 
كمعتقد شعبي   

ً
الحسد مثال حين تنوعت أشكالها لدرء  وتراثي، 

فالقبضة حين تكون على شكل كف بخمس  يسود بين العامة، 
أصابع فهذا في اليقين الشعبي يعني درء الحسد، حيث أن الكف 
الحسود،  وعين  الحسد  ضد  تميمة  يشكل  الخمس  بأصابعه 
وللصّناع  العربي  للفنان   

ً
مهما  

ً
ميدانا المطارق  أشكال  وشكلت 

لإلبداع، كما ربطوا بينها بأشكالها ورموزها بين القيم الجماعية 
والدينية والمعتقد الشعبي، لتكون أداة منسجمة مع هذه القيم، 
إلى الدين اإلسالمي،   

ً
فالمطرقة على شكل هالل هي تشير مثال

وحينما تكون على شكل حيوان ما كالحصان  إلى الخير،   
ً
وأيضا

، فإنها تشير إلى القوة لصاحب المكان والقيمة وهكذا.
ً
مثال

 فإن تنوع أشكال المطارق وهيئاتها والتي جاءت معظمها من 
ً
إذا

منحوتات معدنية، ال تخلو من جماليتها وعاكسة للقيم الشعبية 
والموروثات ألهل المكان، كما تبرز هذه المطارق إبداع الفنان 
العربي الماهر واهتمامه بالصنعة وربطها باإلنسان وبمعتقداته، 
وتبرز هذه المطارق ذات األشكال والقياسات واألحجام المتنوعة 
هذه  وارتباط  والتفاصيل،  التصميم  في   

ً
مميزا  

ً
وتنوعا  

ً
تفردا

التفاصيل باألداء االجتماعي والثقافي للمكان أو ألهل المدينة، أو 
الحي الكبير الذي يقع فيه الباب الذي تعلق عليه هذه المطرقة 
بل إنها  التي تحولت إلى تحفة فنية تعّدت وظيفتها المنوطة بها، 
للقيم والعادات، ومحملة بما يمكن أن يكشف   

ً
كانت تمثل رمزا

ومن هذه المكمالت  الثقافية.  عن العالئق االجتماعية والقيم 
التي ارتبطت بالباب وأضفت عليه معاني أخرى للجمال والبهاء، 
فإضافة إلى المطرقة التي هي أداة إعالم وإعالن عن قادم طارئ، 
المزالج وهو أحد أهم   

ً
هناك أيضا أو حتى من أصحاب الدار. 

عناصر الباب الرئيسة رغم أنه من المكمالت، إذ به يقوم الباب 
بوظيفته الرئيسة وهي الستر والمنع والصد، فلوال المزالج الذي 
سيثبت الباب في وضع وظيفته المطلوب أن يؤديها وهي اإلغالق، 
 للخطر، أو محاولة الدخول غير الشرعي 

ً
بل وإحكام اإلغالق درئا

أو غير اآلمن ألهل الداخل، هذه الوظيفة المهمة والفائقة األهمية 
، إذ تتنوع أشكال وأنواع المزاليج، 

ً
 أيضا

ً
 جماليا

ً
للمزالج تأخذ ُبعدا

ما هو من الحديد ومنها ما هو من الخشب يتنوع في الحجم يرتبط 
تدرج وتطور من  أنه  سيرى  القديم،  تاريخه  الباب منذ  بحجم 
بساطة التأثيث إلى قوة اإلتقان ليتناسب مع الغرض المطلوب 
أشكاله  تنوع  إلى  الطمأنينة  واسباغ  والحماية  الستر  في  منه 

لتتناسب مع قيمة وحجم المبنى والغرض األسا�سي.
وشمل هذا التطور االهتمام الزائد بجماليات الشكل والسبك، 
حتى أن مكمالته  ليتحول إلى تحفة فنية مرصعة بالجماليات، 
التي تتعالق به اهتم بها الفنانون والحرفيون، وأسبغوا على الباب 
من فنهم الذي يتساوق وقيم الناس والجماعة فتنوعت أساليبهم 
 
ً
وتنوعت أشكال األبواب ومكمالتها لتؤدي وظيفتها ومهامها، وأيضا

أصبحت تحفة من الفن واإلبداع.
وذكريات ورمز لحضارة اإلنسان   

ً
تاريخا األبواب أصبحت  هذه 

العربي ومهارته، وعاكسة لذوقه وإبداعه 

جماليات األبواب القديمة

إضاءة
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قصيدقصيد

رباعيات في ذكر الله
شعر: د. شهاب غانم

يز السقا  محمد عبد العز

يا تري ميتلن اثنتا عرشة سنة من االستعباد  مار
رحلة أسرية هولندية يف بالد املغرب

1

الحمُد لله رّبِ العالمين لُه

    نديُن في كّلِ أمٍر كان ما كانا

في السّرِ نعبُده.. في الجهِر نعبُده

 وممسانا
ً
    في صبحنا، وحَده دوما

هو المليُك الذي ندعو فنسألُه

 وغفرانا
ً
، فيمنحنا عفوا

ً
   عفوا

.. والذي في كّلِ حالكٍة
ً
ورحمة

    ما إن سألنا هدًى إال وأهدانا

2

 وقْل
َ
الحمُد للِه رّبِ العالمين

     هو الرحيُم هو الرحمُن والمِلُك

إياَك نعبُد في حّبٍ وفي وجٍل            

 فهذي األرُض معترُك
ُ
      ونستعين

 لصراٍط قد رسمت لنا
ٌ
هداية

       هي الطريق، فال تلهو بنا السكُك

ِه  ِنَعٌم
ّ
ِل
ُ
فجْد لنا بصراٍط ك

َرُك
َ

      فال ضالٌل وال ِشْرٌك وال ش

 3

ال ربَّ للكوِن إال الواحُد األحُد

 ومن سجدوا
ً
     طوبى لمن ركعوا دوما

لقد أتينا إلى الدنيا لنعبَده

 بها إال لمن عبدوا
َ
   وال نجاة

ِبعو
َ
 فمن ت

ً
قال اهِبطوا واسكنوا حينا

      ُهدى المليِك فبالجناِت قد ُوِعدوا
ٌ
 الخيِر عند اللِه راجحة

ُ
ة وذرَّ

قُد
َّ
 الشّرِ في النيراِن تت

ُ
     وذرة

رباعيات في ذكر اهلل
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ارتياد اآلفاق

المغرب اثنتا عشرة سنة من االستعباد رحلة أسيرة هولندية في بالد  تير ميتلن  ماريا 

يز السقا  محمد عبد العز

سيدة هولندية شابة، عاشت في القرن الثامن عشر الميالدي، 
وفي سن الثالثة عشرة من  1704م،  يونيو   20 حيث ولدت في 
وتعرضت لألسر من قبل  عمرها شرعت في التجول بأوروبا. 
قوات السلطان المغربي واحتجزت في مدينة مكناس وسط 
المغرب، من عام 1731 إلى عام 1743، وقد وثقت مشاهداتها 
كونه  عن   

ً
فضال النسوية،  الرحالت  كتب  أندر  من  كتاب  في 

 على العصر، نشرها اتحاد 
ً
رواية تاريخية وسيرة ذاتية، وشاهدا

مكتبات البحوث األوروبية تحت عنوان: 
|Maria ter Meetelen, Wonderbaarlyke en merkwaardige 

gevallen van een twaalf jarige slaverny | Also: Curious and 

Amazing Adventures of Maria Ter Meetelen; Twelve years 

a slave, the (1731-43) (Travellers in the wider levant) 

وفي الترجمة الحرفية تكون: »مغامرات غريبة ومذهلة لماريا تير 
«، )1731  - 43( )المسافرون في 

ً
ميتلين؛ اثنا عشر عاًما »عبدا

 بعنوان: )اثنتا 
ً
رجمت إلى العربية رسميا

ُ
بالد الشام األوسع(! وت

عشرة سنة من االستعباد رحلة أسيرة هولندية في بالد المغرب 
قام بها بوشعيب الساوري،  1743-1731م الترجمة العربية، 
لصالح جائزة ابن بطوطة ألدب الرحالت، وعمدت إلى التثبت 
وإضاءة تواريخ وأعالم،  من الحوادث وتصحيح المعلومات، 

ترقى لدرجة الفوز بدرجة الرحلة المترجمة المحققة.

على  مالحظتي  أسجل  أن  األول  المقام  في  كباحث  أود  وهنا 
وعن وصف  األوسع!  الشام  لبالد   

ً
ذكرا الذي تضمن  العنوان 

إلى  تنتقل  أن   
ً
قسرا أجبرت  وأنها  خاصة  بالمغامرات،  رحلتها 

ذاك البلد العتيق النائم على شاطئ المحيط غرب  المغرب، 
مفضلة   

ً
وجهة ظل وعلى امتداد قرون عديدة،  العالم العربي، 

ن الكثير منهم مشاهداته ورحالته،  للّرّحالين األوروبيين الذين دوَّ
في حين لم يكن للنساء حظ وافر من  ُهم من الرجال، 

ُّ
وكان ُجل

أبين  إال أن بعضهم من حامالت التاء  االسهام في أدب الرحلة، 
حيث أودع بعضهن شهادات  وتسجيل إثبات،  إال ترك بصمة، 
عالية األهمية عن إقامتهّن في المغرب مثل إديث وارتون وكوليت، 
 إال في نهاية القرن 

ً
لكن هذا الحضور النسوي لم ُيصبح ملحوظا

ل 
ّ
في فترة حضور ديرمانوند هاي ممث  

ً
وتحديدا التاسع عشر، 

المملكة البريطانية في المغرب، وكانت أغلب الّرّحاالت، في تلك 
أن  إلى  وضواحيها،  طنجة  مدينة  يبرحَن  لم  إنجليزّيات،  الفترة 
جاءت الفرنسيات في مرحلة الحقة، مع فرقة الحماية الفرنسية 

على المغرب؛ بناء على استدعاء من المقيم الفرن�سي.
وإن  نسوة،  الرحالة  بين  تجد  أن  النادر  من  الفترة  تلك  قبل   
لكن   ،

ً
وإن كتبن فكتابتهن قليلة جدا وجدن فهن من األسيرات، 

 غاية في األهمية على 
ً
هناك امرأة هولندية واحدة تركت لنا نصا

 Maria Ter وهي األسيرة الهولندية مارية تر ميتلن-  قلة حجمه، 
فت 

ّ
Meetelen التي وقعت أسيرة على يد القراصنة المغاربة، وخل

 عن المغرب في القرن الثامن عشر، وما صاحب 
ً
 مهما

ً
 رحليا

ً
نّصا

تكون  ربما  واجتماعية  واقتصادية  سياسية  أحداث  من  ذلك 
صادمة وغريبة وجديرة بالدراسة.

يا تري ميتلن اثنتا عرشة سنة من االستعباد  مار
رحلة أسرية هولندية يف بالد املغرب
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رسد الذات والمعاناة
في قالب رحلي يشبه سرد الذات روت فيه الكاتبة قصة أْسرها، وما 
حفلت به من وقائع مؤلمة وأخرى طريفة. وعلى الرغم من اللغة 
التقريرية التي وسمت الكتابة عند ماريا تير ميتلن، فإن أسلوب 
بالمفاجآت،  مفعم  مثير  برسم  روايتها  نقش  لألحداث  سردها 
 أزعم أنه آسر للقارئ. تمثيل سردي 

ً
 خاصا

ً
ومنحت النص سحرا

لحكاية واقعية يرويها شخص بضمير المتكلم أو الغائب من خالل 
، رغم 

ً
تمثيل ألحداث ومواقف فعلية أو افتراضية متسلسلة زمنيا
وجود توترات سياسية ملتبسة عاشها المغرب تلك المّدة.

من  نوافذ  يفتح  أنه  إال  صفحاته  عدد  قلة  رغم  الكتاب  هذا 
الدهشة والفضول لقراءة مغايرة ومعاكسة ربما لما نعرفه عن 
تلك الفترة التاريخية، وقد كتبتها بعد خمس سنوات من عودتها 
منفتحة  الرحلة  هذه  نصوص  جاءت   .1748 سنة  بلدها  إلى 
الرجال  وعالم  النساء،  عالم  شملت  متعددة،  خطابات  على 
والمسلمين  والهولنديين  والفرنسيين  واإلسبان  المغاربة  من 
والنصارى، من خالل عقد مناظرة ومقارنة بين األنا واآلخر، عن 
الوقائع واألحداث التي عاشتها طوال مّدة األسر يمكن أن تكون 

 لوصف الثقافات اإلنسانية، ولرصد مالمح حياة الناس 
ً
مصدرا

اليومية خالل مّدة زمنية محددة، مما يؤكد أن أدب الرحالت هو 
دورة تثقيفية لإلنسان وإثراء لفكره وتأمالته عن نفسه واآلخر.

متكأ الرحلة: االستعباد والرسدية
بين عرب  والعرق والديانة،  مقاربات التعدد في اللغة واالنتماء 
وهولنديين  وإسبانيين  ويهود،  ومسيحيين  مغاربة،  مسلمين 
وبرتغاليين، جاءت واضحة في سطور الرحلة، رحلة األسر الممتد 
الرحلي ضم  النص  هذا  االستعباد،  اثنتي عشرة سنة من  عبر 
والواقعية،  والتوثيق  والتأريخ  والوصفية  والحوارية  السردية 
تتكئ الكاتبة على عمودين األسر أو الرق، والسردية الرحلية، أما 
، لذلك 

ً
 ال طوعا

ً
التنقل داخل محطات الرحلة ذاتها فقد كان جبرا

 ،
ً
في بنية هذه الرحلة بالمسار أو نقاط التوقف كثيرا فال اعتناء 

 فهو هذا السرد 
ً
ألنها مسيرة ال خيار فيها، أما ما يميز الرحلة حقا

وكأن الكاتبة قد أمضت سنواتها  المتواصل الالهث بال توقف، 
 تتالحق أنفاسها حتى وإن بقيت في مقامها 

ً
االثنتي عشرة تعدو جريا

ال تتحرك، نحن أمام روح متمردة، حق لها أن تكون ممتطية لظهر 

الخيل، أو قائدة لفرقة جوالة تتقافز بين الغابات وسفوح الجبال 
فما كان  لكن القدر قال كلمته وأوقعها في السالسل،  وقممها، 
من روحها إال أن وثبت وسجلت ذاكرتها ما استطاعت إلى ذلك 
غاية في الخطورة إذ يرسم مالمح المشهد   

ً
، وقدمت نصا

ً
سبيال

ينسحب على   
ً
في بالد المغرب في تلك الحقبة بل ويقدم امتدادا

طول ساحل البحر المتوسط الذي تصارعت على صفحاته أعتى 
وأعظم القوى البحرية في التاريخ.

مالبسات الرحلة
قد تمت قرصنة السفينة التي كانت تقل هذه السيدة الهولندية 
1731 من طرف  رفقة زوجها في عرض السواحل البرتغالية عام 
قراصنة مغاربة، وتم اقتيادها إلى سال ثم إلى مكناس لتدخل في 
12 سنة من  عهدة السلطان عبد الله بن إسماعيل. وستق�سي 

العبودية في عاصمة الملك مكناس. 
والسلطان المشار إليه هو عبد الله بن إسماعيل بن الشريف 
والمنسوب إلى الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب. 

سلطان المغرب من ساللة العلويين

 عدة مرات. أولها عام 1729 واستمر 
ً
وقد أصبح عبد الله سلطانا

وحل محلة علي زين العابدين بن  حين عزل،   1734 حتى عام 
ثم استرد عبد الله منصبه لعدة أشهر ولكنه  إسماعيل األعرج. 
 وأصبح السلطان الجديد هو محمد الثاني بن إسماعيل 

ً
عزل أيضا

حتى عام 1738.
 للمرة الثالثة، لمدة خمس سنوات إلى 

ً
ثم أصبح عبد الله سلطانا

عام 1745.  وستتولى الكاتبة األسيرة مهمة السرد باستعمال ضمير 

ارتياد اآلفاق

المغرب اثنتا عشرة سنة من االستعباد رحلة أسيرة هولندية في بالد  تير ميتلن  ماريا 
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قادتها  التي  والمغامرات  بها  ألمت  التي  المحن  لشرح  المتكلم، 
لإلفالت من المآزق التي كانت تتعرض لها، وستصف حالة القصر 
ورجاله، والسلطان وحاشيته، لكننا هنا ال يمكننا االعتماد على ما 
تقدمه كدليل موثوق، ليس ألنها متهمة أو متقولة، بل ألنه سقطت 
في فخ »التبئير« والذي يعرف عند أهل االختصاص بأنه ينصب في 
حصر مدى الرؤية لدى الشخص الراوي داخل القصة من خالل 
مجموعة من المعلومات المحددة فقط، وقد تم اللجوء إلى لفظ 
التبئير لتوصيف هذا المعنى نظًرا إلى أن طبيعة السرد في هذه 
الحالة تتم من خالل بؤرة محددة تحصر إطار رؤية الراوي . هذا 
التبئير الذي طال حديث الكاتبة عن شخصية السالطين والحكام 
الرق،  نير  تحت  والعيش  األسر،  نفسية  ظل  في  تفهمه،  يمكن 
واالغتراب، لكن ذلك ال ينفي الحضور الطاغي للسلطة في المشهد 
المغربي في تلك الفترة، وال يلغي الصراع الدموي على العرش بين 

أبناء البيت الواحد.
وحتى  الرحلة،  أدب  في  التي مرت علي  الكتب  بين عشرات  من 
بعد مرور سنوات على صدور الطبعة العربية أجد لهذه الرحلة 
نكهة خاصة، وأعدها من أهم ما أوصت لجنة تحكيم جائزة ابن 
بطوطة بطباعته في حقل الرحالت المترجمة، وأتفهم لماذا تنفد 
الكاتبة  تجربة  في كل عام،  الكتاب  في معرض  الكتاب  طبعات 
األسيرة، وقوة شخصيتها، وصبرها، بل ورجولتها في مواقف كثيرة 
ربما هّدت عزائم الرجال من حولها، وتركيزها على ذاتها في الحديث 
عن تجربة مريرة داخل األسر، واالغتراب أشعلت النار في صفحات 
الكتاب، وجعلتنا نتقاسم معها محنة األسر واالستعباد والغربة 
والبعد وتضعنا أمام المرآة في مواجهة حضارية بين األنا واآلخر، 
جعلت القارئ في حالة محاكاة مشحونة بالحركة والحياة، ونقلت 
الكريم فرصة  للقارئ  أترك  التأثير  بالغ  بوصف  دقيقة،  وقائع 

الدخول إلى عالمها في السطور التالية:

من الرحلة:
تعني محمد   - خالل حكم هذا الملك   ......«
ق�سى  ُيرثى لها،  اجتْزنا فترة غالء   - بن عربية 
ألف نفر؛ بسبب اشتداد الجوع،   48 خاللها 
أكلت  بل  األموات،  يفترسون  األحياء  وكان 
 ،

ّ
ال كلب وال قط ولم يتبّق  األّمهات أبناءهّن. 

ُه. كما كان الناس ُيخِرُجون عظاَم 
ُ
ل
ْ
ك
َ
الكّل تّم أ

الحيوانات من األرض، ويسحقونها بين قطَعَتي 
َها مع ُجَرع من الماء، 

َ
ويبتلعون دقيق حجر، 

كما أكل الناس إسمنت الحيطان والتبن، كما 
البهائم، بسبب انعدام العشب...« وتضيف في 

موضع آخر »كانت الدروب والطرقات التي كنت أسلكها كل يوم 
إلى درجة أنه لم  إذ مات الناس بأعداد كبيرة،  مغطاة بالجثث، 
تكدست الجثث في المقابر حتى وصلت  يعد بالمستطاع دفنهم. 
نُت أتمّتع برخصة للذهاب 

ُ
إلى مستوى قامة رجل. وأيضا: »..... ك

المدينة،  ما عبرُت 
ّ
وكل وكانت يهودية،  إلى القصر ُرفقة خادمتي، 

بيننا نحن   
ً
كان المغاربة يسألونني ما إذا كان الطاعون منتشرا
النصارى؟ وكانوا يسألونني حينها ما العمل لتجّنبه؟.«.

دخلت في  ولم أذرف أي دمعة؛  فلم أكن معتمة،  أما أنا،   .....«
تبين لي أنهم  كما لو أنهم ليسوا أعداء.  حوار مع أولئك الناس، 
أصعدوا حقائبي التي كانت تحوي مالب�سي من عنبر السفينة إال 
يفتحوها  كي  المفاتيح،  ناولتهم  الضرب.  بفعل  حطموها  أنهم 
بسهولة، لكنهم كانوا نافدي الصبر. فاستولوا حينها على مالب�سي 
الدمقسية، وشدوها على أجسامهم العارية، وغطوها بمالبسهم 
الخاصة وقاموا بالفعل نفسه بكل أغرا�سي حتى أفرغوا الحقائب. 
وكنت  كنت أتابع كل ذلك من دون أن أذرف ولو دمعة واحدة. 
»لله ما أخذ، وله ما أعطى، والحمد لله«.  أعتبر قائلة في نف�سي: 
كنت أتوفر على أشياء أخرى، قربتان إسبانيتان من جلد، ونبيذ، 
يوجد في قمتيهما أقماع خشبية، فلم يكن علينا سوى وضعهما في 
رأيت المغاربة  وكان ما يزال يوجد بها النبيذ،  لنشرب،  أفواهنا، 
على  إليهم  فتوجهت  فيهما،  ما  ويشربون  عليهما،  يستحوذون 
 .
ً
كي أشجعهم قليال وحملتهما إلى رفاقي،  وانتزعتهما منهم،  الفور، 

 باستخفاف مثلي، لكن، من 
ً
كنت أود أن يأخذوا هذا األمر أيضا

دون جدوى. لم ينل مني الحزن، ألنني أعد نف�سي جد محظوظة 
حين قال   

ً
غير أن هذا األخير أثقل قلبي قليال باحتفاظي بزوجي. 

ولذلك  لي عند وصولنا إلى بالد المسلمين سيباع كل واحد منا، 
، لكنني لم أصدق ذلك، وأجبته بأنني لم 

ً
سنفترق، ولن نتالقي أبدا

أكن أريد أن أصير بائسة من اآلن....«.

الخالص
طاعون  انتشار  وأثناء   ،1742 يونيو  في 
قتيل   100 ماريا  وفق  يحصد  كان  بالمغرب 
اص )ساعي 

ّ
وأكثر كل يوم، وصل إلى مكناس رق

بريد( من طنجة، يحمل معه رسالة كما تابعنا 
في  تحمل  رسالة  التاسع…  نهاية الجزء  في 
طياتها أسعد خبر لماريا، يعلن عن قرب نهاية 
ونهاية   من األسر قضتها في المغرب، 

ً
12 عاما

على  »مرايانا«  التي تابعناها في  حكاية ماريا، 
اص إلى طنجة يحمل 

ّ
مدى 10 أجزاء. وصل رق

رسالة من تاجر يدعى لويس باتلر، يحمل أسعد خبر لماريا ورفاقها؛ 
فحواه أن القبطان لومبري، قبطان كبار سادة هولندا، اشترى من 
واتفق  الباشا األسرى الهولنديين الذين كانوا يوجدون بطنجة، 
معه على أن يرسل له في ظرف ستة أسابيع، األسرى الموجودين 

لدى السلطان في مكناس.
كانت ماريا وحيدة في حانتها حين أعطاها الرقاص الرسالة. وألنها 
كانت موجهة إلى معشر األسرى الهولنديين، لم تفتحها، بل شرعت 

 وبال توقف: »حرية. حرية«.
ً
تصرخ فورا

اجتمع حولها بعد ذلك أبناء وطنها، إذ ظنوا أنها صارت مجنونة 
ولم يكن أحد  كانت الرسالة باللغة اإلسبانية،  وغريبة األطوار. 
غيرها يستطيع قراءتها، ثم حين فعلت، لم يصدقوا ما جاء فيها، 

وحتى وجود الرقاص أمامهم لم يقنعهم.
كان 84 ألف شخص قد قضوا في مكناس في اليوم الذي حررهم 
كما أن العديد من القرى التي مروا بها  تحكي ماريا؛  السلطان، 
حتى أنهم خشوا أن ال أحد من  اجتاحها الموت…  في سفرهم، 

النصارى سيتحرر بسبب الطاعون.
استدعيت ماريا وزوجها وطفليهما للمثول  من نوفبر،  ثم في الـ9 
بين يدي السلطان، الذي وافق على تحريرهم، وسلمهم لمبعوث 

باشا طنجة… منحهم السلطان حريتهم عن طواعية، أما األسرى 
اآلخرون، فقد دخل في مفاوضات بشأن حريتهم.

الزوج  يستطع  لم  السلطان،  أمام  وزوجها  ماريا  مثلت  حينما 
التحدث أمامه من فرط الفرحة، فيما كانت هي حاذقة في مجاملة 
حتى إنه قال لها: »صحيح ما  السلطان على الطريقة المغربية، 

رأيت، هذه النصرانية جديرة بأن تكون أميرة«.
ودعت أمه  ثم غداة ذلك،  اللقب ودعت ماريا السلطان.  بهذا 
من  وواحد  أبوين  بين  كوداع  ماريا،  تحكي  ذلك،  بدا  وأخته. 

أبنائهما، إذ بكتا معها، ومنحتاها دوكتين من أجل السفر 

* باحث بالمركز العربي لألدب الجغرافي

المراجع:

رحلة أسيرة هولندية في بالد  اثنتا عشرة سنة من االستعباد،  تير ميتلن ماريا:   .1

دار السويدي للنشر  ترجمة وتقديم بوشعيب الساوري،   1743  -  1731 المغرب 

والتوزيع، اإلمارات العربية المتحدة، الطبعة األولى، 2018.

الحكاية والتأويل، دراسات في السرد العربي، إصدارت دار  2. كيليطو عبد الفتاح، 

توبقال، الطبعة الثانية، 1999.

3. إصدارات المركز العربي لألدب الجغرافي - إرتياد اآلفاق.

ارتياد اآلفاق
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أدب ونقد

 سلطان العميمي

لصاحب السمو الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي حاكم 
والبحثية  اإلبداعية  األدبية  المؤلفات  من  العديد  الشارقة 
بالتاريخ والجغرافيا واإلعالم،   

ً
والتوثيقية، منها ما كان متصال

ورفد سموه المكتبات العالمية والعربية والمحلية بعدد غير 
 
ً
بدءا قليل من هذه المؤلفات طوال أربعة عقود من الزمان، 

من عام 1986م حيث كان إصداره األول. 

وفي عام 2011 بدأ سموه في إصدار سلسلة من الدواوين الشعرية 
لعمه الشيخ سلطان بن صقر بن خالد القاسمي حاكم الشارقة 
1951م«، حيث أصدر في ذلك العام أول دواوين هذه   -  1924«
القصائد األخيرة للشيخ   - »نشيج الوداع  السلسلة تحت عنوان 
ثم أصدر سموه في عام  سلطان بن صقر بن خالد القاسمي«. 
2017 الديوان الثاني لعمه تحت عنوان »مساجالت شعرية بين 

الشيخ سلطان بن صقر وصديقه الشيخ محمد بن عبد العزيز 
2018 أصدر سموه الديوان الثالث تحت  الصديقي«، وفي العام 
»الطيب في قصائد الشيخ سلطان بن صقر القاسمي«.  عنوان 
وهي سلسلة يكتسب نشرها أهمية كبيرة ضمن جهود نشر األدب 
وخاصة الشعر الفصيح في  اإلماراتي المتصل بالقرن العشرين، 

النصف األول من ذلك القرن، وما قبله.
إن جمع صاحب السمو حاكم الشارقة قصائد الشيخ سلطان 
السلسلة  هذه  ضمن  ونشرها  القاسمي  خالد  بن  صقر  بن 
ويعيد  الشعرية ينصف في جانب منها التجربة الشعرية لعمه، 
 عن كثير من 

ً
تسليط الضوء على إنتاجه الشعري الذي كان غائبا

المهتمين بتاريخ الشعر في اإلمارات، إال أنه من جهة أخرى يطرح 
 حول مقدار اإلنتاج الشعري لشعراء إمارات الدولة 

ً
 مهما

ً
تساؤال

النبطي  أو  الفصيح  الماضية،  القرون  في  تاريخها  امتداد  على 
كم من  وهذا السؤال يمكن أن نصوغه على النحو اآلتي:  منه. 
شعر آبائنا وأجدادنا فقدناه ولم نسارع إلى البحث عنه، ومن ثم 

على   
ً
أيضا تلقي هذه التجربة الضوء  تدوينه وحفظه ودراسته؟ 

وجودهم في  اإلمارات أثناء  النتاج األدبي الذي صدر عن شعراء 
 في الهند التي كان يتردد عليها أبناء اإلمارات منذ 

ً
الخارج، وتحديدا

مئات السنين، ألسباب عديدة، منها التجارة والعالج. ويأتي الشيخ 
الشعراء  القاسمي على رأس قائمة  سلطان بن صقر بن خالد 
الكم من  وبهذا  الهند،  في  وجودهم  أثناء  الذين نظموا قصائد 
الشاعر  قصائد  الخصوص  هذا  في   

ً
أيضا وتحضرنا  القصائد، 

خلفان بن مصبح التي نظمها في الهند أثناء فترة عالجه، وكذلك 
العويس  علي  بن  وسالم  سليم  بن  سلطان  بن  أحمد  قصائد 

وغيرهم من الشعراء.
على  من تسليطها الضوء   

ً
تكتسب هذه القصائد أهميتها أيضا

في الشعر الفصيح أو النبطي.  سواء  شعر حكام إمارات الدولة، 
الشعري لدى األسرة الحاكمة في  وكذلك إبراز الجانب األدبي/ 
إمارة الشارقة، أسرة القواسم الكرام، وحبهم لألدب واهتمامهم 
به منذ أمد بعيد. ومن المهم هنا أن نشير إلى أن اهتمام صاحب 
السمو حاكم الشارقة بالنتاج الشعري للشيخ سلطان بن صقر، 
قاده إلى استقصاء وبحث كبيرين، فتوصل إلى قصائد غير معروفة 
وهي قصائد تحمل أهميتها في المشهد الشعري اإلماراتي  لعمه، 
 صاحب السمو 

ً
القديم، وقد نجم عن الجهد الذي بذله مشكورا

حاكم الشارقة إصدار ثالثة دواوين شعرية مهمة للشيخ سلطان 
على  منها  ديوان  كل  الستقصاء  جاهدين  سنسعى  صقر،  بن 
واستعراض أهم المكونات الشعرية والفكرية لقصائده،  حدة، 

وظواهرها.
 - الوداع  »نشيج  فقد حمل عنوان:  اإلصدارات،  أول هذه  أما 
القصائد األخيرة للشيخ سلطان بن صقر بن خالد القاسمي« وضم 
الشارقة  حاكم  السمو  وذكر صاحب  وعشرين قصيدة،  ثماني 

في مقدمته نبذة عن شاعر الديوان، فذكر أنه 
في  وتولى الحكم  1906م،  يونيو   23 في  مولود 
ونظم  1924م،  أكتوبر   16 في  الشارقة  إمارة 
 إلى 

ً
الشعر وهو ابن الحادية والعشرين، استنادا

ما ذكره الشاعر نفسه في إحدى قصائده. 
الديوان  قصائد  جامع  أوضح  المقدمة،  وفي 
ومحققها الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي 
أن أول ما وقع بين يديه من شعر الشيخ سلطان 
بن صقر كان في صورة مخطوط مجلد أهداه 
الهاشمي،  هاشم  السيد  المرحوم  أبناء  إليه 
يحتوي على قصائد للشيخ سلطان بن صقر 
ومساجالته مع بعض الشعراء، ثم أخذ بعدها 

في البحث عن مزيد من قصائده، ليعثر على دفتر تحتفظ به أسرة 
عمه الشيخ ماجد بن صقر القاسمي، يضم القصائد التي قالها 
في فترة مرضه في الهند، وتبدأ من شهر مايو 1949م، كما يضم في 
آخره قصيدة قالها في أثناء وجوده في أحد مستشفيات أوروبا التي 
سافر إليها في الثامن من فبراير 1951 الستكمال عالجه فيها، وظل 

فيها إلى أن توفي في مارس من عام 1951م.
ثم أهدت الشيخة شيخة بن محمد بن صقر القاسمي إلى صاحب 
لدى  كانت  التي  القصائد  من  الشارقة مجموعة  السمو حاكم 
زوجها المرحوم الشيخ خالد بن سلطان بن صقر القاسمي نجل 
 تحتوي على القصائد نفسها 

ً
الشاعر، وضمت المجموعة أوراقا

التي كانت في الدفتر الذي أهدته إليه الشيخة عزة بنت عبدالله بن 
خادم زوجة المرحوم الشيخ ماجد بن صقر القاسمي، مع زيادة 
في عدد القصائد التي خطها الشيخ سلطان بن صقر القاسمي 
بنفسه. وفي ضوء ما توفر لصاحب السمو حاكم الشارقة، أصدر 
سموه هذا الديوان الذي صّنف قصائده تحت عشرة عناوين، 

يمكن أن نطلق عليها باقات شعرية، معنونة على النحو اآلتي: 
1. قصائد يوم الوداع.

2. قصائد أرسلها إلى أبنائه.
3. قصائد إلى آل صقر.

4. قصائد أرسلت إلى إخوته.
5. قصائد النصح.

6. قصائد في الوطنية.
7. قصائد في التعليم.
8. قصائد في القضاة.

9. التشريح.
10. القصيدة األخيرة.

القضايا الشعرية في نشيج الوداع:
إن أول ما تصافحه عين القارئ عند قراءتها 

جمع قصائده وحققها صاحب السمو حاكم الشارقة:

ديوان »نشيج الوداع« للشيخ سلطان بن صقر بن خالد القاسمي

القصائد األخرية يف رحلة العالج
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قصائد هذا الديوان، هو العاطفة الجياشة التي 
والنابعة عن الذات المرهفة.  تفيض بها أبياتها، 
من  مجموعة  بوضوح  نستجلي  أن  يمكننا  كما 

القضايا التي شغلت شاعر الديوان، من أهمها:
1. شؤون القضاء.
2. شؤون التعليم.

األهل  مع  والتواصل  المراسالت  استمرار   .3
والرفاق.

االطمئنان على أحوال األهل واألصدقاء والشعب.
ويمكن أن نميز بوضوح أربعة ظواهر موضوعية 
 للصور 

ً
 لديه، ومحركا

ً
لت هاجسا

ّ
في قصائده، شك

الشعرية عنده، هي: 
1. معاناة المرض. 

2. الشعور بالغربة. 
3. الشوق إلى األهل. 
4. الحنين إلى الوطن.

 
ً
كما يمكننا أن نتلمس في عدد غير قليل من قصائده، حضورا
تتصل  التي  كتلك  خياله،  تفارق  ال  ذكريات  لتفاصيل   

ً
كبيرا

مثال ذلك قصيدته  بلحظات وداع أهله قبل سفره إلى العالج، 
»أحبائي« التي يقول فيها:

يذكرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــوم الوداع صبيحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ولوعــــــــــــــــــــة وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد بالحشــــــــــــــــــــــــــــــا وزفـــــــــــــــــــــــــــــــــــيُر

تودعــــــــــــــــــــــــــــــني توديع وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍل وخائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍف 
كأن شفــــــــــــــــــــــــــــــاء دائي »صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار« عســــــــــــــــــــــــــــــيُر

وتوديــــــــــع رب البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت والدمــــــــــــــــــــــــــــــع جــــــــــــــــــــارٍ 
تقــــــــــــــــــــــــــــــول فــــــــــال قلـــــــــــــــــــــــــٌب لدّي صبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُر
 مشهد ابنه الشيخ 

ً
ثم يقول في موضع آخر من القصيدة مستعيدا

محمد وهو يودعه بدمعة لم يستطع حبسها:
ـــــــــــــــــيب محمــــــــــــــــــــــــــــــٍد  ولــــــــــم أنس توديــــــــــــــــــــــــــــــع الحبــــــــ

بوقٍت بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا الطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار كــــــــــــــــــــاد يطــــــــــــــــــــــــيُر
 على وجهي ويسكــــــــــــــــــــــــــــــب دمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ً
مكبــــــــــــــــــــــــــــــا

 فأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُر
ً
وتأخذنــــــــــــــــــــــــــــــي الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إذا

التي لم تبارح ذكرياتها  وهكذا تتجلى تفاصيل الفراق المؤلمة، 
ذهن الشاعر، ولم يستطع أن يكتمها، فعبر عنها في هذه القصيدة 
 عن 

ً
 تهانيه ألهله بحلول عيد الفطر، ومعّبرا

ً
التي أرسل فيها أيضا

تفاؤله بنجاح عالجه وشفائه بعون الله:
ولكــــــــــــــــن ظني بالكريـــــــــــــــم وواثــــــــــق   

بأن يشفني وهو قديــــــــــــــــــــر بصـــــــــــيُر

فتعود  تبتعد عنه،  أن  الذكريات ترفض  ولكن 
بين  الشارقة  في  أعياده  ليتذكر صباحات  إليه، 

أحبته فيقول في القصيدة ذاتها:
يذكرني بعد انقضاء صالتكــــــــــــم

وطلعتكم نحو البــــــــــــــــــــــــــــــالد تسيُر
وتشريف إخواني وصحٌب أعزة 

وشعب كريــــــــــــــــــــم للســــــــــــــــــــالم يزور
ر الشاعر شعب الشارقة الكريم الذي يأتي 

ّ
إن تذك

يوضح لنا رابط  للسالم عليه في صباح العيد، 
المودة والحب التقدير الذي يجمع بين الحاكم 
وشعبه، وهو تعبير يأتي هنا ال على لسان الشعب، 

بل على لسان الحاكم الشاعر.
لم تكن األبيات السابقة، الوحيدة التي خصصها شاعر الديوان 
للحديث عن ذكرياته مع الوداع، إذ تلت القصيدة السابقة التي 
كان عنوانها: »أحبائي«، قصيدة: »بين الضلوع شمعة«، التي يبث 

فيها أشواقه ألحبته وأهله، ومن أبياتها:
أنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم منى قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي وأنتم سلوتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

نومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ُعقــــــــــــــــــــــــــــــيب بعادكــــــــــــــــــــــــــــــم عني نفــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــا من نحوكــــــــــــــــــــــــــــــم  ـــــــــــــــم أتــــــــــى لنــــــ وإذا النسيــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعنكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أحتــــــــــــــــــــفي
ً
فيهزنــــــــــــــــــــــــــــــي طربــــــــــــــــــــــــــــــا

ويستمر حضور هذه الذكريات فيما بعد في أغلب قصائد الديوان 
عنوان  تحت  وردت  التي  الديوان  قصائد  أما  ملفت.  بشكل 
فبلغ عددها ثالث قصائد،  »قصائد أرسلها الشاعر إلى أبنائه«، 
الشيخ  إلى  والثانية  الشيخ صقر بن سلطان،  إلى  أرسلها  األولى 
خالد بن سلطان، والثالثة قالها في أبنائه، وهي قصائد تمتزج فيها 
عاطفة األب المحّملة بمشاعر الحب والخوف على أبنائه والنصح 
 على 

ً
 له ردا

ً
والدعاء لهم، ونجده يخاطب ابنه الشيخ صقر قائال

رسالته إليه:
فيا أيهــــــــــا االبــــــــــــــــــــــــــــــن الذي كنــــــــــــــــــــــــــــــت أرتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

طــــــــــــــــــــــــــــــوال حياتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي زاكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات فعائلــــــــــــــــــــه
 
ً
 وصنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يافعــــــــــــــــــــــــــا

ً
ــــــــــــــــــــــــــــودا غذوتــــــــــــــــــــك مولــ

رجائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بأن ألقـــــــــــــــــــــــــــــــــــى الذي فيك آملــــــــــــــــــــــــــــــه
الصفات  من  جوانب  فيها  يجد  القصيدة  لهذه  المتأمل  إن 
 لإلمارة، أما المتأمل 

ً
الشخصية والقيادية لديه في منصبه حاكما

ابنه الشيخ خالد بن سلطان  اللتين يخاطب فيهما  لقصيدتيه 
، نتج 

ً
 جدا

ً
 مؤثرا

ً
 عاطفيا

ً
القاسمي، فسيجد أن األولى تحمل موقفا

عن وصول صورة ابنه الشيخ خالد بن سلطان القاسمي إليه، 
، وقال:

ً
 كبيرا

ً
فتأثر تأثرا

أتى رســــــــــــــــــــــــــــــم من أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى فزاد تشّوقــــــــــــــــــــي   
فوا أسفــــــــــــــــــــي، متى »متى« نحُن نلتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي؟

جرى قدر الرحمــــــــــــــــــــــــــــــن بالبعــــــــــــــــــــــــــــــد بيننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   
فــــــــــــــــــــــــــــــوا حسرتــــــــــــــــــــي منه عــــــــــــــــــــــــلّي تحّرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

لقــــــــــد كنــــــــــــــــــــت مســــــــــــــــــــــــــــــرور الفؤاد بقربهــــــــــــــــــــــــــــــم   
 وال مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن تفــــــــــــــــــــرِق

ً
وال نشتكــــــــــــــــــــــــــــــي همــــــــــــــــــــــــــــــا

نروح ونغــــــــــــــــــــــــــــــدو في المســــــــــــــــــــــــــــــرة والهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   
وليس بنــــــــــــــــــــا من قبــــــــــــــــــــــــــــــل في يومه شقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

لعــــــــــــــــــــــــــــــل الذي أجــــــــــــــــــــــــــــــرى التفرق بيننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   
يمــــــــــــــــــــــــــــــن علينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا باجتماٍع فنلتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
، فيعاتبه فيها 

ً
أما القصيدة التي يوجهها البنه الشيخ خالد أيضا

 عن سبب تأخره في مراسلته.
ً
بحنان األبّوة مستفسرا

وفي ثالث باقة من قصائده، نجد قصيدتين تحت عنوان »قصائد 
إلى آل صقر«، وجههما إلى األسرة القاسمية من آل صقر، وفيهما 
وقوة  مشاعر دافئة توضح مدى ارتباطه بأسرته ومحبته لهم، 

العالقة التي تجمعه بأفرادها:
أسفــــــــــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍت مــــــــــــــــــــ�ضى   

أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف التويجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر إذ خســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت لقاءكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  فمــــــــــــــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــــــــ

إال وقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي ينفطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ـــــــــــــــــــــــرأت كتابكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــ

إال ودمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ينحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر

وجاءت قصيدته الثانية التي يخاطبهم فيها لتكشف عن مرور سنة 
:
ً
 مصابه، وصابرا

ً
 عنهم، متحمال

ً
على وجوده في الغربة بعيدا

داٌء بلينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــه واللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــّدره   
 على ما جرى والله يشفينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ً
صبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

 لمخلوق صبابتنـــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ُ

فمــــــــــــــــــــــــــــــا اشتكيــــــــــــــــــــــــــــــت
جينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ْ
إال لمــــــــــــــــــــــــــــــن قد بالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فهو ين

ثم تأتي باقة القصائد التي أرسلها إلى إخوته، وهم الشيخ محمد 
صقر  بن  ماجد  والشيخ  قصائد«،  »ثالث  القاسمي  صقر  بن 
القاسمي »قصيدتان«، والشيخ راشد بن صقر القاسمي والشيخ 
ونجد أن  »قصيدة لكل واحد منهما«،  حميد بن صقر القاسمي 
قصيدته األولى التي أرسلها إلى الشيخ محمد بن صقر قد كتبها 
»إثر إرسال الشيخ محمد رسم صورته الكريمة«، مما يصور لنا 
مدى التأثير الذي كانت تتركه الصور في ذلك العصر في النفوس 

عند تلقيها بالبريد أثناء الغربة:
رســــــــــــــــــــم الحبــــــــــــــــــــــــــــــيب أتى فهاج المنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُق 

يا رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ما لك صامٌت ال تنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُق؟
 عن تأثير الصورة في نفس شاعر 

ً
وال يختلف تأثير الرسائل كثيرا

الديوان، إذ يقول في قصيدته الثالثة التي يوجهها ألخيه محمد، 
 التأثير الذي تركته رسالته في نفسه عند استالمه لها:

ً
مصورا

 دموعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
ُ

ورد الكتــــــــــــــــــــــــــــــاُب فما ملكــــــــــــــــــــــــــت
 قد خفتُه ضلوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ً
وأبــــــــــــــــــــاح ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

باسم  المعنونة  القصائد،  من  السادسة  الباقة  إلى  وباالنتقال 

العالج القصائد األخيرة في رحلة  القاسمي  الوداع« للشيخ سلطان بن صقر بن خالد  ديوان »نشيج 

أدب ونقد



73    /   العدد 278  ديسمبر 722022

»قصائد في الوطنية«، نجد أنها تمثل الجانب المرتبط بالفكر 
القيادي لدى الشيخ سلطان بن صقر القاسمي، حيث نجد أربع 
فيه  ويخاطب  االئتالف«،  على  »الحث  األولى  عنوان  قصائد، 

صديقه الشاعر سالم بن علي العويس، مطلعها: 
وقائلة طــــــــــــــــــــــــــــــال احتباســــــــــــــــــــك في الهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد 

فواللــــــــــــــــــــه ما بي من سعــــــــــــــــــــــــــــــاد وال هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
أما القصيدة الثانية فيتحدث فيها الشاعر عن إمارته الشارقة، 
:
ً
وذكرياته فيها وحنينه إليها وإلى من فيها من أسرته وشعبه، قائال

 بقــــــــــرب أحــــــــــــــــــــــــــــــبتي
ً
 أيامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ً
تذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت

ومجلـــــــــــــــــــــس أنٍس للمكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارم قد حــــــــــــــــــــــــــــــوى
   

ً
وفيهــــــــــــــــــــــــــــــم عزيز النفــــــــــــــــــــــــــــــس أعني محمـــــــــــــــــــــــــــــدا

كريم السجايــــــــــــــــــــا للمكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارم قد هــــــــــــــــــــــــــــــوى
من  بالضيق  القصيدة شعوره  آخر من  في موضع  يوضح  ثم 

 عن وطنه، فيقول:
ً
وجوده بعيدا

ولوال عضــــــــــــــــــــــــــــــــــال الداء في الّرِْجــــــــــــــــل عاقـــــــــــــــــني
وأســـــــــــــــأل رب العـــــــــــــرش أن يذهب البلــــــــــــــــــــــــــــــوى

لمـــــــــــــــا كــــــــــان لي فـــــــــــــــي الهنـــــــــــــــد أدنى مقامــــــــــــــــــــــــــــــة 
وما اخترتهـــــــــــــــا دون األحبـــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــأوى

:
ً
ويختتم القصيدة قائال

فأهــــــــــــــــــــــــــــــدي سالمـــــــــــــــي إخوتــــــــــــــــــــي وبـــــــــــــــني أبـــــــــــــــي
وأوالدنـــــــــــــــا والعائــــــــــــــــــــــــــــــالت علـــــــــــــــى الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

وأصحابنــــــــــــــــــــــــا والمخلصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين جميعهـــــــــــــــم   
 للمفاخِر قد حـــــــــــــــــــــــــــوى

ً
 كريمـــــــــــــــا

ً
وشعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

نفسها  الباقة  في  الغراء«  »الشارقة  عنوانها  التي  قصيدته  أما 
 عن اشتياقه 

ً
المعنونة باسم »قصائد في الوطنية«، فيقول معبرا

 ابنه الشيخ محمد بن سلطان القاسمي:
ً
إلمارته، ممتدحا

ً
نفـــــــــــــــ�ضي بشارقـــــــــــــــة الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّراء شارقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

شوقـــــــــــــــي إلـــــــــــــــى حبهـــــــــــــــا شوقـــــــــــــــي مغانيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 
ً
 بل زادنـــــــــــــــي هلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ً
قد زادني ولعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

والدمــــــــــــــــــــــــــــــع جــــــــــــــــــــــــــــــاٍر بخـــــــــــــــّدي من تنائيهــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد من طابت أرومتــــــــــــــــــــــــــــــــــه  فيهــــــــــــــــــــــــــــــا محمــــــــــ

فخــــــــــــــــــــــــــــــر القواســــــــــــــــــــــــــــــم قاصيهــــــــــــــــــــــــــــــا ودانيهـــــــــــــــــا
التعليم:

في قصائد الباقة السابعة من باقات الديوان، وعنوانها »قصائد 
في التعليم«، يتجلى لنا انشغال الحاكم حتى في أثناء رحلة عالجه، 
تعبر عن  حيث نجد ثالث قصائد،  في اإلمارة،  التعليم  بقضية 
عالقته الوثيقة برجال التعليم في اإلمارة، واالهتمام الذي يوليه 
التي  القصائد  في إحدى هذه  ونجده يخاطب  للتعليم،  الحكام 

1950 األديب مبارك بن سيف الناخي  أرسلها من بومبي في مايو 
الشيخ  أسسها  والتي  آنذاك،  القاسمية  اإلصالح  مدرسة  مدير 
سلطان بن صقر القاسمي عام 1948م »قبل سنة من سفره إلى 

الهند للعالج«، فيشيد بصفات الناخي وعلمه وأمانته وتقواه:
 يا كريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم األعــــــــــــــــــــــــــــــراق عنـــــــــــــــدي

َ
أنـــــــــــــــت

مثل سامـــــــــــــــي األخـــــــــــــــــــــــــــــــــالق فخــــــــــــــــــــــــر زمانــــــــــــــــــــــــــــــه
الهمــــــــــــــــــــــــــــــام األريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب والشهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم األ

ديـــــــــــــــب والفـــــــــــــــذ المرتضـــــــــــــــى فــــــــــي الديانــــــــــــــــــــــــــــــه
والتقــــــــــــــــــــــــــــــي النقــــــــــــــــــــــــــــــي والسيــــــــــــــــــــــــــــــد الوفـــــــــــــــــــــــــي  

واألبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل الصيانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
وفي إحدى قصائد هذه الباقة، يخاطب الشيخ سلطان بن صقر 
بن  أحمد  وهو  القاسمية،  اإلصالح  مدرسة  في  المعلمين  أحد 
محمد بو رحيمة، فيبلغه تحياته، ويشكره على جهوده التي يبذلها 

:
ً
في التعليم قائال

 
ً
 طيبــــــــــــــــــــــــــــــا

ً
إني ألشكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك حاال

 بفلـــــــــــــــذة األكبــــــــــــــــــــــــــــــاِد
َ

فيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اعتنيــــــــــــــــــــــــــــــت
:
ً
ويدعوه في آخر القصيدة إلى االستمرار في جهوده التعليمية قائال

ثابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر على حفــــــــــــــــــــــــــــــِظ البنين وحثهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
فهم الحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة وهم منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار بــــــــــــــــــــــــــــــالدي

   
ً
فالشعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ينعش إن يكـــــــــــــــن متعلمــــــــــــــــــــــــــــــا

وأخـــــــــــــــو الجهالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة شأنــــــــــــــــــــــــــــــه كرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِد

 على االهتمام الذي 
ً
 مهما

ً
وتمثل هذه القصائد في غرضها، شاهدا

كان يوليه حكام اإلمارات في القرن الما�سي بالتعليم، وهو اهتمام 
ينطلق من وعي بالمسؤولية التي في أعناقهم تجاه أبناء المنطقة.

القضاء:
باسم  المعنونة  الديوان،  في  الثامنة  الباقة  تأمل قصيدتي  إن 
 عند عدد من الجوانب 

ً
»قصائد في القضاة«، يجعلنا نتوقف مليا

منها مدى أهمية القضاء  في شخصية الشيخ سلطان بن صقر، 
وحرصه عليه، حتى في أثناء سفره في الخارج. كما توضح قصائد 
الشيخ سلطان  التي كانت تجمع  الطيبة  الصالت  الباقة،  هذه 
بالقضاة من مختلف اإلمارات، إذ إنه يخاطب في القصيدة األولى 
قا�سي الشرع في الشارقة، وفي الثانية يخاطب القا�سي المفتي في 
عجمان. أما قصيدته األولى التي أرسلها إلى الشيخ سيف بن محمد 
فيبلغه فيها سالمه وتحياته  المدفع قا�سي الشرع في الشارقة، 
ثم يشيد بالقا�سي  المرفقة بأشواقه وتذكره أيامه في الشارقة، 

.
ً
وأمانته، ويدعو الله أن يجتمع به وبأهالي الشارقة فيها قريبا

أما قصيدته الثانية فيرد فيها على قصيدة صديقه القا�سي حمد 
بن المحارب المطيري القا�سي المفتي في عجمان، وكان المطيري 
قد أرسل إلى صديقه الشيخ سلطان بن صقر قصيدة يستفسر 
فما كان من الشيخ  فيها عن سبب انقطاع رسائل الشيخ إليه، 
 من صديقه أن 

ً
 عذره بتواضع الكبار، طالبا

ً
إال أن أرسل موضحا

:
ً
يقبل عذره، قائال

ي أنكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لـــم تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــها
ّ
ولكـــــــــــــــن ظن

مكـــــــــــــــان اعتمــــــــــــــــــــــــــــــادي أنت ناٍء ومبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر
 فإنني

ً
 عزيــــــــــــــــــــــــــــــز القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر عفـــــــــــــــوا

ً
فعفـــــــــــــــوا

على كل حاٍل عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وفاك مقّصــــــــــــــــــــــــــــــُر
قصيدة التشريح

تنقل لنا قصيدة التشريح، وهي القصيدة قبل األخيرة في الديوان، 

العالج القصائد األخيرة في رحلة  القاسمي  الوداع« للشيخ سلطان بن صقر بن خالد  ديوان »نشيج 

أدب ونقد
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صورة من صور يوميات رحلة عالجه في الخارج، واألغلب أنه كتبها 
بين شهري فبراير ومارس من عام 1950، حيث يقول: 

وما ســــــــــــــــــــاءني التشريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح فيُه منافــــــــــــــــــــــــــــــُع 
ُ

لعــــــــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــه رب البريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يلطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
وليس لنــــــــــــــــــــــــــــــا من حيلــــــــــــــــــــــــــــــٍة دون وقعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ُ
وليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس به من فضـــــــــــــــل ربي تكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

 مسَّ الضـــــــــــّرِ حـــــــــــــــتى ألفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 
ُ

تعــــــــــــــــــــــــــــــّودت
ُ

خلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
ُ
وأصبــــــــــــــــــــــــــــــح عنــــــــــــــــــــــــــــــدي عادة ال ت

ويوّضح في موضع آخر من القصيدة عدد األشهر التي مرت به 
بيد   صبره وإيمانه بأن الشفاء 

ً
مؤكدا وهي عشرة أشهر،  هناك، 

الله عز وجل، فيقول:
مضـــــــــــــــى لـــــــــــــــي عشــــــــــــــــــــــــــــــٌر بالجــــــــــــــــــــــــــــــروح وإنـــــــــــني 

ُ
 عليهــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــبر من ال يضعــــــــــــــــــــــــــــــف

ُ
صـــــــــــــــبرت

 أن الله جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل جاللــــــــــــــــــــــــــــــُه
ُ

وأيقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
ُ

هو المبتلـــــــــــــــي الشافي وبالحـــــــــــــــاِل ألطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
أما آخر قصائد الديوان فهي من أواخر ما قاله الشيخ سلطان بن 
ويعود   ،

ً
إن لم تكن آخر قصائده فعال صقر من شعر في حياته، 

تاريخها إلى الثامن من مارس 1951، ونظمها بعد م�سي شهر على 
وصوله إلى أوروبا الستكمال عالجه في أحد مستشفياتها بعد فترة 
عالجه في الهند، وقد توفي بعد أسبوعين من كتابته هذ القصيدة 
يعاتبه فيها على  التي قالها في وزيره إبراهيم بن محمد المدفع، 

:
ً
انقطاعه عن مراسلته، بأسلوب عتاب رقيق ورفيع، قائال

ــــــــــــــــــــــــــــــب الموّدة بيننــــــــــــــــــــــــــا 
ْ
فهل حّرَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت كت

أهجـــــــــــــــر »لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا« أم أصبـــــــــــــــح الطبع غالبا
أال أيهــــــــــــــــــــــــا الخـــــــــــــــل العزيــــــــــــــــــــــــــــــز قطعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني 

 كاتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
َ

 لســـــــــــــــت
ْ
لكتبــــــــــــــــــــــــــك حتى خلت أن

مضــــــــــــــــــــــــــــــى لي شهـــــــــــــــر في أوروبـــــــــــــــا ولم يصـــــــــــــــــــــــل
 عاتبــــــــــــــــــــــــــــــــــا

َ
كتابــــــــــــــــــــــــــــــَك حتى خلتكم لســــــــــــــــــــــــــــــت

إن ديوان »نشيج الوداع« يكتسب أهمية أدبية وتاريخية كبيرين، 
إذ إنه يرصد مجموعة من القيم الفكرية واالجتماعية والتاريخية 
الديوان  في  قائلها  عنها  عبر  والتي  الشاعر،  ذات  في  واألخالقية 
األسرة  وكبير  واألب  المواطن  وبصوت   ،

ً
حينا الحاكم  بصوت 

والتربوي واألديب والصديق في أحيان أخرى.
في  مهمة  وأسماء  ألحداث   

ً
أيضا الديوان  هذا  قصائد  توثق 

على األدوار التي أدتها بعض  وتلقي الضوء  تاريخ إمارة الشارقة. 
إمارة  شهدتها  التي  الحضارية  النهضة  مسيرة  في  الشخصيات 

الشارقة خالل القرن العشرين.
المذكرات  أشكال  من   

ً
شكال الديوان  هذا  اعتبار  يمكن  كما 

الشعرية لرحلة الشيخ سلطان بن صقر بن خالد القاسمي في فترة 
 من األغراض الشعرية في 

ً
عالجه في الخارج، لتشكل بذلك غرضا

إنتاجه األدبي.
فهي  الديوان،  قصائد  منه  تكّونت  الذي  اللغوي  المعجم  أما 
األدبي  المستوى  تعكس  إنها  إذ  مستقلة،  دراسة  تستحق 
والمستوى المعرفي لدى الشاعر من جهة، ومن جهة أخرى تدلل 
على خصوصية اللهجة المحلية في بعض منها وصلتها بالفصحى 

السائدة خالل فترة حياة الشاعر.
 تحليل القصائد في موضوعها المتصل بدراسات شعر 

ً
ويبقى أخيرا

 من الشعر 
ً
االغتراب، الذي يمكن رصده في القصيدة العربية بدءا

كما يمكننا أن نالحظ أن قصائد الديوان تتالمس في  الجاهلي، 
الحنين  مثل  المهجر،  شعراء  بقصائد  وثيماتها  جوانبها  بعض 
اإلنسانية،  النفس  وتأمل  إليه،  واالشتياق  الوطن  إلى  الجارف 
والتحاور مع الطبيعة المحيطة بالشاعر واالمتزاج بها، واالبتعاد 
في اللغة الشعرية عن التكلف، وذلك على الرغم من أن التجربة 
الشعرية للشيخ سلطان بن صقر بن خالد القاسمي في الديوان 
شعور  وليدة  هي  بل  الهجرة،  أشكال  من  لشكل   

ً
نتاجا ليست 

بالغربة، كان السبب فيها رحلته العالجية في الخارج 

* رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات ومدير أكاديمية الشعر

 موزة سيف المطوع

هدوء الليل ونور القمر بريق النجوم وضجيج الفراغ ونسمات 
ليال  رمل بارد يلتحفونه أمام العريش،  عليلة تلفح الوجوه، 
طوال يمتد ألشهر عديدة مع هدوء البحر وصخبه، ذكريات ال 
 تثير الحماس، يم�ضي 

ً
 أو ألغازا

ً
تن�ضى مع خراريف سمعوها يوما

الوقت حتى يتسلل النوم للعيون الحالمة.
تمر األيام والسنون لتتحول تلك القصص" الخراريف" واأللغاز 
إلى تراث فكري له خصوصيته في مجتمع دولة اإلمارات العربية 
المتحدة والتي كانت هناك مبادرات لتوثيق ما ظل في الذاكرة 

الشعبية. 

وبالتركيز على األلغاز فهي تمتلك مميزات وخصائص تميزها عن 
غيرها من الفنون الثقافية الشعبية والتي تعتبر من أقدم األشكال 
األدبية التراثية. واللغز ما هو إال سؤال محير فيه تضليل ومواراة، 
يتميز بالصور البالغية والبيانية فيه سجع وتشبيه يلقيه السائل 
جواب  على  الحصول  بغية  أفراد  مجموعة  أو  بعينه  فرد  على 
يكون على هيئة سؤال أو كلمات متناقضة وقد يكون  صحيح، 
يحتاج الوصول إلى جوابه انتباه  أو حتى عملية حسابية،   

ً
شعرا

ويسهل حله في بعض  من الخيال،   
ً
وتفكير وسرعة بديهة وبعضا

كانت  ببيئة الشخص الذي يسأل سواء   
ً
األحيان إذا كان مرتبطا

بيئته بحرية أو زراعية أو صحراوية. تعتبر األلغاز وسيلة من وسائل 
وفيه  الخبرات والمعارف،  النفس وتنمية  الترفيه والترويح عن 
القدرة  وتعزز من  واللغوية،  والفكرية  الذهنية  للقدرات  تنمية 
على التركيز والتحليل والربط بين المرادفات، وتساهم في رفع روح 

التحدي عند إلقائها في تجمعات األهل والرفاق.
وقد أثبتت بعض من األلغاز تواجدها في الذاكرة اإلماراتية فال 

تزال تتداول بينهم ومن أشهرها:
ه ريش وال ِمنقار؟ 

َ
 • طيٍر طاْر فوق األْبحار، ال ل

 • َبنات َمْسعود ِعماِيْمِهْن ِخِضْر َمالِبْسِهْن سود؟
َعْب كوْز؟

ْ
كوْز في الَبْحر َمْركوْز، ال ِيْدِخْل الّدار َوال ِيل

ْ
َرن

َ
وز ك

ُ
 • ك

باْع؟
ْ
ي َبْعِد الَعِصْر ما ِين

ّ
ي الل  •  شو ال�سَّ

َم الله، وِمْفتاْحها َحديد؟
ْ
ها َعبيد، الِحِكْم ِحك

ْ
ْضرا وداِخل

َ
ه خ  • ِقبَّ

ه؟
َ
جوم الّسما وما ِتْنَعد بيبان

ُ
ه ِتْنَعد ن

َ
يان

ْ
 •  بيت ِبنيناه َعز الله ِبن

ه؟
َّ
 • بوزه ِفالبيت وِلْحِيَته في السك

حين وِيعِجنون العجين 
ّ
حنون الط

ْ
 • عّمال عن عينج مْحجوبين ِيط

هم مشكورين؟
ْ
من غير ما تدفع لهم أجر وال ِتقوِلل

ه؟
َّ
 • �َسّيٍ طويل وال له ِظل

ْت؟
َ
ْستيه ِسك

َّ
يتيه صاْح وِإذا يل

ّ
 • �َسّيٍ إذا شل

فالطير الذي  عند التأمل في حل هذه األلغاز ستصل إلى الحل، 
وقد يكون زبد البحر وكثير يظنون أنها  طار قد يكون بخار الماء 
وكوز كرنكوز  الباذنجان،  أما بنات مسعود فالجواب  الرسالة، 
فهو بال شك المحارة، والذي يباع بعد العصر هو الليمون، والقبة 
الخضراء هي فاكهة الجح، أما البيت الذي التعد أبوابه فهو شبكة 
»المرزاب«،  الماء  ة هو مصب 

َّ
السك في  لحيته  والذي  الصيد، 

والطويل  »الضروس«،  والعمال الذين ال أجر لهم هم األسنان 
الذي ال ظل له هو الشارع، والذي إذا حملته سكت فالجواب دون 

ريب هو الخوص 

* صحافية وكاتبة إماراتية

العالج القصائد األخيرة في رحلة  القاسمي  الوداع« للشيخ سلطان بن صقر بن خالد  ديوان »نشيج 

إضاءةأدب ونقد

األلغاز الشعبية يف الذاكرة اإلماراتية



77 عليه   /   العدد 278  ديسمبر 762022 المحافظة  وضرورة  التراث  أهمية 

استطالع

التراث من خالل المهرجانات التي تقام في الظفرة بإمارة أبوظبي 
ومنها مهرجانات اإلبل وسباقات الخيل إضافة  أو في إمارة دبي، 
إلى أن أهمية التراث والحفاظ   

ً
الفتا إلى أيام الشارقة التراثية«. 

عليه أسسه المغفور له الشيخ زايد ين سلطان آل نهيان واستمر 
 
ً
في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، وما زال العمل جادا
من  الجديدة  لألجيال  معالمه  ونقل  التراث  كنوز  حفظ  على 
الرسمية.   للمتاحف   

ً
تعزيزا شخصية،  متاحف  إنشاء  خالل 

وأشار سليمان إلى أن موضوع التراث دخل هذا العام في مناهج 
التربية والتعليم، وهذا يعلم األجيال ويجعلها حريصة على حفظ 
ميديا  السوشيال  تحدي  في  اليوم  أصبحنا  ألننا  الوطن،  تراث 
منفتحين على ثقافات عديدة لكنهم متمسكون بالتراث  واألبناء 
يحافظون على لباسهم التراثي   

ً
وقادتنا أيضا والمحافظة عليه، 

 أن 
ً
العريق، كما أن النساء يحافظن على أزيائهن التراثية، مؤكدا

هذه األشياء جميعها تدخل في الحفاظ على تراثنا وإظهاره للعالم. 
جميع   

ً
سنويا  

ً
تقليدا أصبح  وهذا  الليلة«  »حق  العادات  ومن 

هذه األشياء البصرية تستمد منها األجيال ثقافتنا، لذلك التراث 
 من خالل اإلعالم وتقديم 

ً
وفي دولة اإلمارات أيضا في أيد أمينة. 

المسلسالت المحلية حيث تطرح فيها مفردات شعبية كما في 
اإلذاعات البرامج الثقافية التي تعلم أشياء تراثية.

نظرة شعرية
ومع النظرة الشعرية إلى أهمية التراث، نلتقي الشاعر محمد نور 
الدين ليحدثنا كيف ينظر إلى التراث والمحافظة عليه قال: منذ 
 في الدولة والمجتمع، وإن 

ً
 مهما

ً
أن بدأ االتحاد كان التراث عنصرا

كان المجتمع قبل ذلك يعيش في حياة بسيطة، لكن مع دخول 
عصر االتحاد وارتفاع مدخول الفرد وتحسن مستوى المعيشة 
وهذا  تطور،  في  أصبحنا  البترول،  اكتشاف  بفضل  باإلمارات 
والحاضر  الما�سي  بين  كبيرة  مسافة  إلى  أدى  السريع  التطور 
وحضور  النظامي  بالتعليم  يتمتع  جديد  جيل  هناك  وأصبح 
التعليمية  الروافد   

ً
حاليا الحديثة  واالتصاالت  والكهرباء  الماء 

والصحية والخدمية واالجتماعية، وهذا ما أدى إلى وجود مسافة 
لذلك  بين المجتمع الذي كان قبل السبعينيات وما بعد ذلك، 

للمجتمع فال ينسلخ   
ً
جدا  

ً
مهما  

ً
أصبح الحفاظ على التراث أمرا

الحاضر عن الما�سي. وأضاف الشاعر نور الدين أنه منذ البداية 
كان اهتمام المغفور له الشيخ زايد بالتراث وترسيخ قيمه في أبناء 
الوطن للحفاظ على الموروث الذي يخافون عليه من االندثار، 
لذلك نشأت مؤسسات وبرز باحثون وشخصيات تحاول أن ترسخ 
أهمية التراث في أذهان الجيل الجديد حتى ال يبتعد المجتمع عن 

أصله وجذوره.

دولة اإلمارات حالة استثنائية
وكيف ينظر المفكر د. عمر عبد العزيز إلى مكانة التراث وكيفية 
الحفاظ عليه، يقول إن دولة اإلمارات العربية المتحدة هي حالة 
استثنائية في الوطن العربي، بالمعنى الثقافي والمعنى االجتماعي، 
 وهو درب الدولة الالمركزية 

ً
 خاصا

ً
ألن دولة اإلمارات اختطت دربا

 يانعة ألنها خلقت إمكانية 
ً
االتحادية، وهذه المسألة أثمرت ثمارا

فعلية لتعظيم األفضلية الفعلية في كل اإلمارات المختلفة، كما 
في  المكونات االجتماعية  بين مختلف   

ً
السباق حرا أنها جعلت 

 لذلك كان ال بد من العناية بالما�سي بقدر العناية 
ً
الدولة، وتبعا

: أعتقد أن 
ً
بالحاضر والمستقبل. وأضاف د. عبد العزيز موضحا

معادلة الما�سي التراثي والحاضر الراهن والمستقبل الواعد، هذه 
، حيث يتماهي الما�سي والحاضر 

ً
كلها في نهاية المطاف تلتقي معا

 أن هذا هو األمر األسا�سي الذي 
ً
، مؤكدا

ً
 إيجابيا

ً
والمستقبل تماهيا

 في اإلمارات 
ً
 وبسيطا

ً
 وتلقائيا

ً
 طبيعيا

ً
يجعل االهتمام بالتراث أمرا

: في تقديري إن موضوع 
ً
العربية المتحدة. ويتابع د. عبد العزيز قائال

التراث سؤال المستقبل، ألن من ال يمتلك الخصوصية التراثية 
ال يستطيع أن  في أي مكان على وجه الكرة األرضية،  المحلية، 
 
ً
يكون في أساس هويته الخاصة، هويته النوعية التي تمثل رافدا
من روافد اإلنسانية الكبرى. ولهذا السبب دولة اإلمارات العربية 
التاريخي  العربي  الكيان  روافد  من   

ً
مهما  

ً
رافدا تمثل  المتحدة 

وبهذا المعنى تمثل  بالمعنى الواسع للكلمة،  والجغرافي والثقافي، 
الرافد اإلنساني األكبر واألوسع، وأنا أعتقد أن هذه البيئة هي التي 
 بإعادة إنتاج اإلبداع 

ً
سمحت بإعادة إنتاج المعرفة والرؤيا وأيضا
والنظر لما كان، وما هو حاضر وما سيكون 

أهمية الرتاث ورضورة املحافظة عليه

 فاطمة عطفة 

تعمل دولة اإلمارات من خالل أنظمة وإجراءات فعالة على 
حماية التراث الثقافي، وتوليه أهمية كبيرة تشغل الباحثين في 
 من هذا االهتمام، 

ً
. وانطالقا

ً
 وبحرا

ً
مختلف مناطق الدولة، برا

اب والمفكرين لبيان 
ّ
بلقاء عدد من الكت قامت مجلة »تراث« 

مكانة التراث وأهمية المحافظة عليه.

وفي هذا المجال، يقول الروائي علي أبو الريش إن األمة ال تكون 
أن التراث هو جزء   

ً
مؤكدا بدون أن تتكئ على وسادة الما�سي، 

كما  وهذا التراث تشكل بأيد نحتت في الصحراء  من وجداننا، 
بالتراث  االهتمام  ومبادرة   .

ً
أساسا والماء  الصخر  على  كتبت 

بل  ليست جديدة على حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
 مع معطيات الما�سي، ألن الما�سي هو الذي بنى 

ً
هي تعمل دائما

ونحن نجد دولة اإلمارات خالل الخمسين سنة  هذا الحاضر، 
الماضية قفزت قفزة رائعة والمعة، وهذا نتيجة ألنها كانت تتكئ 
على مخزون من التراث استطاع أن ينقلها من لحظات البداية 
ومكنوناتها ال تنتهي ما دامت هناك أقالم تخط وما دامت عقول 
وهذا الحب  تبدع وقلوب تحب وتحافظ على كنوز هذا التراث. 
في عروق  نبت   ،

ً
أساسا النقي  الصحراوي  الحب  هذا  الجميل، 

وأكد أبو الريش على أن هذا  الشجر كما نبت مع قلوب البشر. 
في  والقيادة  المجتمع  بين  واستجابة  تعاون  هو  للتراث  الحب 

 وهذه القدرات 
ً
الدولة، لذلك وجد هذا الصعود والسطوع أساسا

للتراث  عطائها  في  والمثالية  والنموذجية  واالستثنائية  الفائقة 
والمحافظة عليه، وهو يشبه القصيدة أو المعلقة التي تثير فينا 
ألن التراث هو  مشاعر المحبة واالنبساط لهذه األرض الطيبة، 
هويتنا. وفي لقاء اإلعالمي محمد غانم مصطفى، مدير عام هيئة 
»نحن في البث المباشر اليوم نحتفي  إذاعة رأس الخيمة يقول: 
الخيمة  رأس  أبناء  أحد  أبوالريش  علي  الروائي  الكبير  باألديب 
ونقوم بإعداد كتاب جميل عنه ألنه اشتغل لسنوات  الكرام، 
عمق  في  يكتب  وهو  كثيرة،  إصدارات  ولديه  الكتابة  في  طويلة 
 تحث على 

ً
التراث والمحافظة على الهوية، وقيادتنا الرشيدة دائما

توثيق التراث والفنون وكل ما يتعلق بمجتمع دولة اإلمارات، وقد 
تم طباعة مئات الكتب التي تخص هذا الجانب.  ويؤكد مصطفى 
، ونحن كإعالميين 

ً
على أن دعم الحكومة بهذا الجانب كبير جدا

علينا أمانة أن نؤديها ونحافظ على تراثنا بكل ما يتعلق في هذا 
الجانب وسوف تبقى جميع األمور التراثية والتاريخية والثقافية 
في دولة اإلمارات محفوظة في صدورنا قبل أن تحفظ في صفحات 

الكتب.

حفظ كنوز الرتاث ونقله لألجيال
ونتابع مع الكاتب والناشر اإلماراتي محسن سليمان لنعرف نظرته 
إلى التراث وكيفية المحافظة عليه، يقول: »نحن محظوظون في 
ناحية جمع وحفظ التراث ألن قيادتنا تشجع على المحافظة على 
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 موزة عويص عيل الدريع

للدراسات  زايد  مركز  في  والبحوث  الدراسات  قسم  يسعى 
أهداف  تحقيق  إلى  اإلمارات،  تراث  لنادي  التابع  والبحوث 
القسم من خالل االهتمام بالنشر في موضوعات تتعلق بتراث 
وتاريخ الدولة بشكل خاص ومنطقة الخليج والجزيرة العربية 

،
ً
عموما

ونجح عبر  وقد ترجم المركز هذا الهدف إلى واقع ملموس،   
مسيرته الطويلة في إصدار المئات من الكتب والدراسات في 
مجاالت  وفي  المختلفة،  الزمنية  مراحلة  عبر  التاريخ  حقول 
التراث الثقافي والشعر النبطي والفن واألدب، والتراث المادي 
هذه  وتأتي  وغيرها،  التراثية  والعمارة  الشعبية  واأللعاب 
»سلسلة  عنوان  تحت  تراث  مجلة  عبر  المنشورة  السلسلة 
نماذج مختارة من إصدارات مركز زايد للدراسات والبحوث«. 
لتستعرض نماذج من تلك اإلصدارات المختلفة بهدف تعريف 
وإلبراز دور المركز الثقافي وجهوده الكبيرة  القارئ بمحتواها، 
والمميزة في توثيق عناصر التراث الوطني والعربي واإلسالمي، 
تلك  عبر  االندثار  من  الدولة  وتراث  تاريخ  على  الحفاظ  وفي 
اإلصدارات المهمة التي تعكس رؤية ورسالة وأهداف المركز 

 في حفظ تراث وتاريخ الوطن.
ً
 رائدا

ً
 وطنيا

ً
باعتباره مركزا

في هذا العدد تتناول السلسلة، الكتاب المعنون بالتالي: )اآلباء 
المؤسسون(، وصدر عن المركز في طبعتين، الطبعة األولى في 
عام 2012 وكان إصدارها بمناسبة مرور 40 عاًما لقيام اتحاد 
باللغة  الطبعة  تلك  وكانت  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
العربية. في حين تم إعادة طباعته مرة أخرى باللغتين العربية 

واإلنجليزية في عام 2019. 

الكتاب وأهميته:
ُيعد هذا اإلصدار واحًدا من سلسلة الكتب والنشرات التعريفية 
وبصورة مختصرة  التي أصدرها المركز في إطار تعريف القارئ، 
دولة  حكام  بهم  ويقصد  المؤسسون«،  »اآلباء  عن  ومركزة، 
قيام  في  الكبير  الفضل  لهم  ينسب  الذين  العربية،  اإلمارات 
الدستور  على  والتوقيع  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  اتحاد 
1971. وكان  المؤقت للدولة في الثاني من ديسمبر/ كانون األول 
هذا االتحاد يعتبر أول تجربة عربية وحدوية يكتب لها النجاح 
وماكان هذا ليحدث إال  واالستمرار على مستوى الوطن العربي، 

بفضل وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وتعاون وتكاتف ووحدة 
حكام اإلمارات »اآلباء المؤسسون« لهذا االتحاد.

من  الوطن  هامات  عن  الكتابة  أن  واإلقرار،  القول  من  والبد 
يصعب  مجال  هي  بل  اليسير،  باألمر  ليست  المخلصين  رجاله 
أدواتها،  وامتالك  الكتابة  على  المقدرة  كانت  فمهما  توثيقه، 
فإنها ال توفيهم حقهم. فقد ضحى أولئك اآلباء بالنفس والنفيس 
ليصلوا إلى ما وصلت إليه دولة اإلمارات العربية. ومن ذلك فمن 
الواجب أن تبقى ذكرى وسيرة آبائنا المؤسسين خالدة في نفس 
، فهم الجيل األول الذي أسس االتحاد، ومن  وعقل كل إماراتي 
تيب لنبذة عن سيرة كل واحد من أولئك 

ُ
هذا المنطلق يعرض الك

الرجال العظماء ، وب�سيء من االختصار، لتوثيق ما قدموه ولتبقى 
إنجازتهم محفورة في الذاكرة اإلماراتية.

قراءة ونبذة مختصرة لمحتوى الكتاب:
تيب يقع في حدود )43( صفحة، ومدعم بالعديد من الصور 

ُ
الك

باالضافة إلى صور لآلباء  التاريخية التي توثقت لقيام االتحاد، 
الدولة.  إمارات  في  المميزة  المواقع  لبعض  وصور  المؤسسين 
ويستفتح هذا اإلصدار الحديث عن باني االتحاد ومؤسس صرحه 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ثم يلي ذلك الحديث 

عن باقي حكام إمارات الدولة.
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )1966 - 2004(:

يتطرق هذ المحور، لجزء من المسيرة الخالدة للمغفور له بإذن 
وذلك من خالل  نهيان،  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  تعالى  الله 
إلقاء نظرة سريعة ومختصرة ومركزة على ميالده ونشأته وأدواره 
إلى تحقيق اإلنجاز األكبر األ وهو قيام اتحاد   

ً
السياسية وصوال

دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
شير المراجع ولد الشيخ زايد - طيب لله ثراه - في عام 

ُ
وحسب ما ت

وُسمي على جده الشيخ زايد  في قصر الحصن بأبوظبي،   ،1918

1946 أصبح  1909(. وفي عام  بن خليفة حاكم أبوظبي )1855 - 
 لحاكم أبوظبي، في مدينة العين وذلك حتى عام 

ً
الشيخ زايد ممثال

وخالل تلك الفترة سعى الشيخ زايد على تطوير منطقة   .1966
العين رغم قلة اإلمكانيات وشح الموارد؛ إذ أعاد النظر في ملكية 
فشق األفالح وزدات  المياه وجعلها على ندرتها ُمتاحة للجميع، 
كما تم افتتاح أول مدرسة في  المساحة الزراعية في المدينة، 
مدينة العين وهي المدرسة النهيانية في عام 1958. واهتم بالجانب 
سوق تجاري ومستوصف  وببناء  فتم إنشاء  التجاري والصحي، 
يستع�سي عالجها  التي  األمراض  وعالج  المدينة  لخدمة سكان 

بالطرق الشعبية.
تولى الشيخ زايد   ،1966 آب لعام  وفي السادس من أغسطس/ 
مقاليد حاكم إمارة أبوظبي، لتنهض أبوظبي في مختلف المجاالت 
لعملية  زايد  الشيخ  وضعها  التي  المختلفة  البرامج  خالل  من 
في أبوظبي، فتحولت اإلمارة إلى ورشة عمل في كل  النماء والبناء 
إذ أعلن الشيخ زيد عن إقامة حكومة رسمية ذات  اإلتجاهات، 
يقتصر  ولم  اإلمارة.  شؤون  تسير  إليها  سندت 

ُ
أ ودوائر  إدارات 

اآلباء املؤسسون
»سلسلة نماذج مختارة من إصدارات مركز زايد للدراسات والبحوث«

سوق الكتب

مؤسس االتحاد مع عدد من حكام اإلمارات
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اهتمام الشيخ زايد على إمارة أبوظبي وإنما امتد عطائه واهتمامه 
 في أعمال مجلس 

ً
 بازرا

ً
وحبه وحرصه إلى باقي اإلمارات، ولعب دورا

وذلك من   ،1952 حكم اإلمارات المتصالحة الذي تأسس عام 
خالل دعم مشاريع التنمية في جميع إمارات الساحل المتصالح.

وبرز دور الشيخ زايد في تحقيق قيام اتحاد دولة اإلمارات، ليصبح 
تم   ،1971 كانون األول  الحلم حقيقة،ففي الثاني من ديسمبر/ 
إعالن قيام دولة اإلمارات العربية المتحدة دولة عربية مستقلة 
لجمع  ذلك  تحقيق  سبيل  في  زايد  الشيخ  وسعى  سيادة،  ذات 
اإلمارات في كيان سيا�سي واحد متجاوًزا ألي خالفات ومواجًها 
فأصبح الشيخ زايد أول  لجميع التحديات الداخلية والخارجية. 
رئيس لدولة اإلمارات العربية المتحدة )1971 - 2004(. فالتاريخ 
فما ُيذكر زايد إال  يحكي قصة هذا الرجل العظيم مع االتحاد. 
كر االتحاد إال وارتفع وعال ذكر زايد الذي كان 

ُ
كر االتحاد، وما ذ

ُ
وذ

والزال يحظى بكل تقدير داخلًيا وخارجًيا حتى بعد رحليه في الثاني 
2004. ليبقى زايد في القلب والتاريخ.  من نوفمبر / تشرين الثاني 
أبوظبي  إمارة  الدولة وحكم  رئاسة  انتقلت  زايد  الشيخ  وبوفاة 
 - إلى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد )2004 
طيب   - وبوفاته  ليكمل مسيرتها وقيادتها بكل اقتدار.   ،  )2022
الله ثراه - انتقل حكم اإلمارة ورئاسة الدولة إلى صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - حفظه الله ورعاه-.
الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم )1958 - 1990(

ولد الشيخ راشد في دبي عام 1912، ونشأ في كنف والده الشيخ 
وتلقى تعليمه في   )1958  -  1912( سعيد بن مكتوم حاكم دبي 
الكتاتيب فتعلم علوم اللغة العربية والفقه، ثم التحق بالمدرسة 
األحمدية فتفقه في العلوم الدينية إلى جانب التاريخ والحساب 
وُمنذ ثالثينيات القرن العشرين كان  والجغرافيا واللغة العربية. 
الشيخ راشد ُيسير شؤون الحياة العامة في دبي، ألن والده الشيخ 

سعيد أسند إليه تلك المهام فأصبح هو القائم بشؤون الحكم 
الشيخ سعيد  توفي   1958 عام  في  والده.  نيابة عن  والسياسة 
لتشهد إمارة  بن مكتوم وتولى الحكم الشيخ راشد بن سعيد، 
دبي خالل فترة حكمة طفرة تنموية شملت مختلف المجالت 

وأصبحت دبي مركًزا تجارًيا بين الشرق والغرب.
ولقد لعب الشيخ راشد أدواًرا كبيرة ومهمة في إنجاح مباحثات 
االتحاد التي استمرت قرابة الثالثة أعوام حتى إعالن االتحاد في 
ليتولى الشيخ راشد بن   ،1971 كانون األول  الثاني من ديسمبر/ 
مع إعالن االتحاد منصب نائب رئيس دولة  سعيد حاكم دبي، 

اإلمارات العربية ُمنذ عام 1971 وحتى عام 1990.
في السابع من أكتوبر/   - طيب الله ثراه   - وانتقل الشيخ راشد   
من األعمال واإلنجازات   

ً
ا وراءه سجال

ً
تارك  1990 تشرين األول 

االتحاد.  حلم  وتحقيق  وطنه  خدمة  في  تفاني  لقائد  الخالدة 
ولقد خلف الشيخ راشد في حكم اإلمارة أبنه الشيخ مكتوم بن 
راشد )1990 - 2006(، الذي شهدت دبي في عهده انجاز العديد 
من المشاريع الضخمة التي حولت دبي إلى مركز إقليمي لألعمال 

 ،2006 في عام   - رحمه الله   - وبوفاة الشيخ مكتوم  والسياحة. 
انتقل الحكم إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
نائب رئيس دولة اإلمارات العربية   ،- حفظه الله   - آل مكتوم 
المتحدة ورئيس مجلس الوزراء عضو المجلس األعلى لالتحاد، 

حاكم إمارة دبي . 
الشيخ خالد بن محمد القاسمي )1965 - 1972(:

 1965 تولى الشيخ خالد بن محمد حكم إمارة الشارقة في عام 
واستمر في حكم اإلمارة حتى وفاته في يناير/ كانون الثاني 1972. 
والجدير بالذكر أن الشيخ خالد أخ صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة الحالي، والذي 

تولى الحكم خلًفا ألخيه ُمنذ عام 1972.
اجتماعات  في  الشارقة  إمارة  عن   

ً
ممثال خالد  الشيخ  وشارك 

مجلس حكام اإلمارات المتصالحة، كما انتخب لرئاسة المجلس 
في عام 1970، كما شارك في المباحثات التي ُعقدت من أجل قيام 
 لعقد العديد من تلك االجتماعات، 

ً
االتحاد، ومثلت الشارقة مقرا

وكان الشيخ خالد قد وقع على الدستور المؤقت في الثاني من 
 من اتحاد اإلمارات.

ً
ديسمير/ كانون األول وأصبحت الشارقة جزءا

الشيخ  السمو  صاحب  إلى  الحكم  انتقل  خالد  الشيخ  وبوفاة 
عضو   - الله  حفظه  القاسمي-  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
الذي أعلن وقت  المجلس األعلى لالتحاد حاكم إمارة الشارقة، 
تطور  خدمة  في  الشارقة  إمكانيات  جميع  وضع  للحكم  توليه 
االتحاد وذلك في تصريحه الشهير الذي قال فيه: »إننا نعتبر جميع 
دوائر الشارقة ومرافقها جزًءا ال يتجزأ من مرافق دولة اإلمارات 
العربية المتحدة وهي تضع جميع إمكانياتها المحدودة وخبراتها 
وشهدت الشارقة في ظل حكم  الطويلة تحت تصرف االتحاد«. 
القاسمي،  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 
 سواء أكان في المجاالت االقتصادية أو العمرانية أو 

ً
تطوًرا هائال

البشرية أو الثقافية والعلمية...الخ. فقد وضع - حفظه الله ورعاه 
رؤيته التنموية التي اكتبسبها عبر سنوات طويلة من الدراسة   -
األكاديمية والخبرة العلمية في خدمة اإلمارة وشعبها بشكل خاص 

والدولة بشكل عام.
الشيخ راشد بن حميد النعيمي )1928 - 1981(

فتعلم  لوالده الشيخ حميد،   
ً
كان الشيخ راشد بن حميد مالزما

من مجلسه العامر واستقى العلم على يد شيوخ القرآن والسنة. 
وفي عام 1928 تولى الشيخ راشد مقاليد الحكم في إمارة عجمان، 
 من االستقرار واألمن والتقدم 

ً
التي عرفت خالل فترة حكمه مزيدا

والنهوض في مختلف المجاالت، إذ أنه - طيب الله ثراه - لم يكن 
 في سبيل تقدم إمارته. فهتم بالتعليم النظامي 

ً
 وال ماال

ً
يأُل جهدا

بالظهور  المدارس  فبدأت  الكتاتيب،  يقتصر على  أن كان  بعد 
الخدمات  تقدم  التي  الدوائر  من  العديد  وأنشئت  اإلمارة،  في 
ومنها البلدية التي قامت بممارسة  المختلفة لشرائح المجتمع، 
المهمام والمسؤوليات المنوطة بها في مجال التنمية والخدمات 
المختلفة ليبدأ معها التخطيط العلمي الحديث يتغلغل في أنجاء 

زايد للدراسات والبحوث« المؤسسون »سلسلة نماذج مختارة من إصدارات مركز  اآلباء 

سوق الكتب

 الشيخ زايد بن سلطان مع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم

 الشيخ زايد مع الشيخ خليفة بن زايد والشيخ مكتوم بن راشد الشيخ زايد في حديث مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - حفظه الله -

الشيخ زايد بن سلطان مع الشيخ خالد بن محمد القاسمي

  الشيخ زايد بن سلطان مع الشيخ راشد بن حميد النعيمي

 مؤسس االتحاد  مع الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي - حفظه الله -
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سوق الكتب

 مؤسس االتحاد مع حاكم أم القيوين الشيخ أحمد بن راشد المعال الشيخ زايد مع حاكم الفجيرة الشيخ محمد بن حمد الشرقي

  الشيخ زايد مع الشيخ صقر بن محمد القاسمي

وامتد   .1967 عام  في  الشرطة  دائرة  تأسيس  تم  كما  اإلمارة، 
كالقطاعات  اإلمارة  في  المختلفة  القطاعات  وتأسيس  النهوض 

الصحية والقضائية والزراعية وغيرها.
 - عمل الشيخ راشد بن حميد مع أخيه الشيخ زايد بن سلطان 
وإخوانه حكام اإلمارات من أجل وضع أسس   - مؤسس االتحاد 
إمارات  جميع  رايتها  تحت  تجتمع  قوية  دولة  وإقامة  االتحاد 
الساحل المتصالح، وذلك إيماًنا منه بالمصير الواحد والمصلحة 
المشتركة . وفي عام 1981 توفي الشيخ راشد بن حميد النعيمي، 
الحكم  في  وخلفه  عجمان،  ثرى  من  شبر  كل  في  بصماته  ا 

ً
تارك

 - النعيمي  صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد بن حميد 
مقتفًيا أثر  - عضو المجلس األعلى حاكم عجمان،  حفظه الله 

والده الكريم، لتستمر مسيرة النماء والتطور في اإلمارة.
الشيخ صقر بن محمد القاسمي )1948 - 2010(

ونشأ وترعرت في  ولد الشيخ صقر بن محمد في رأس الخيمة، 
كنف والده الشيخ محمد بن سالم القاسمي حاكم رأس الخيمة 
1919(، واستقى الشيخ صقر من مجالس والده تاريخ   -  1917(
القواسم المجيد، مما كان له األثر على صقل شخصيته، واهتم 
1948 تولى  الشيخ محمد بتعليم وتدريس الشيخ صقر. وفي عام 
وحرص على  الشيخ صقر مقاليد الحكم في إمارة رأس الخيمة، 

إرساء قواعد الوحدة الوطنية بين قبائل اإلمارة. 
وكان  كما عمل على تطوير اإلمارة وتقدمها في شتى المجاالت، 
وفي هذا الصدد  في أجندة حكمه،  التعليم من أهم األولويات 

أنشاء دائرة المعارف وافتتح العديد من المدارس النظامية.
شهدت اإلمارة خالل فترة حكمة العديد من اإلنجازات الحضارية 
في جميع الميادين العمرانية والبشرية والثقافية واالقتصادية،إذ 
شهدت إمارة رأس الخيمة نقلة كبيرة جذبت العديد من الصناعات 
الرائدة في منطقة الشرق األوسط أسهمت في دفع عجلة التقدم 
والجدير  منها صناعة اإلسمنت واألدوية والسيراميك والحديد. 

بالذكر أنه في عام 1966 انتخب الشيخ صقر رئيًسا لمجلس حكام 
اإلمارات المتصالحة. وشارك الشيخ صقر بن محمد – رحمه الله- 
في مباحثات االتحاد وانضمت رأس الخيمة التحاد دولة اإلمارات 

العربية المتحدة في العاشر من فبراير/شباط 1972.
وفي السابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين األول من عام 2010، 
توفي الشيخ صقر بن محمد القاسمي ، وانتقل الحكم إلى صاحب 
عضو  القاسمي  محمد  بن  صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو 
المجلس األعلى حاكم إمارة رأس الخيمة - حفظه الله -، لتستمر 

مسيرة العطاء والتقدم.
الشيخ أحمد بن راشد المعال )1929 - 1981(

نشأ الشيخ أحمد بن راشد في كنف والده الشيخ راشد بن أحمد 
على  الذي حرص   ،)1922  -  1904( القيوين  أم  حاكم  المعال 
اإلسالمية.  والشريعة  الدين  مبادئ  وفق  وتنشئته  نجله  تعليم 
وفي عام 1929 تولى الشيخ راشد بن أحمد حكم اإلمارة ونجح في 
إقامة السالم في إمارته التي كان يتمتع بشعبية كبيرة فيها، وكان 
 يضم أقاربه قبل اتخاذ أي قرارات رئيسة، خاصة 

ً
يستشير مجلسا

العديد   - رحمه الله   - أسس  في الشؤون الداخلية والخارجية. 

 المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان والشيخ خليفة بن زايد، مع الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة - حفظه الله-.

من الدوائر في اإلمارة قبل قيام االتحاد مثل الشرطة والديوان 
رئاستها إلى ابنه   1968 والبلدية التي أسند الشيخ أحمد في عام 
الشيخ راشد بن أحمد بن راشد المعال، الذي كان الذراع األيمن 
 للعهد . وأشرف على 

ً
لوالده في إدارة شؤون اإلمارة إذ اختاره وليا

العديد من المشاريع العمرانية واإلنشائية في اإلمارة.
شارك الشيخ أحمد بن راشد في اجتماعات مجلس حكام اإلمارات 

المتصالحة ، كما شارك في اجتماعات مباحثات االتحاد، ووقع 
 
ً
 للعهد ونائبا

ً
ابنه الشيخ راشد بن أحمد على الدستور بصفته وليا

لحاكم أم القيوين في الثاني من ديسمبر/ كانون األول 1971. وفي 
عام 1981 توفي الشيخ أحمد بن راشد وانتقل الحكم لولى عهده 
الشيخ راشد بن أحمد بن راشد المعال حاكم أم القيوين وعضو 
 - 2009(، وعمل الشيخ راشد   -  1981( المجلس األعلى لالتحاد 
رحمه الله - على تطوير اإلمارة لتواكب مسيرة التطور الحضاري 
على أرض الدولة، وكانت مسيرته حافلة باالنجازات والعطاءات . 
في الثاني من يناير/ كانون الثاني 2009 توفي الشيخ راشد وانتقل 
الحكم إلى ابنه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعال 
عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم أم القيوين- حفظه الله -، 
ليكمل مسيرة النماء والتطور والتقدم واإلرتقاء إلى جانب أخوانه 

حكام اإلمارات.
الشيخ محمد بن حمد الشرقي )1938 - 1974(

وتولى حكم  نشأ الشيخ محمد في بيت اشتهر بالقوة والشجاعة، 
الفجيرة بعد وفاة أخيه الشيخ سيف بن حمد بن عبدالله الشرقي 
1938.  ُعرف عن الشيخ محمد كرمه وطيبة قلبه وحبه  في عام 
لشعبه، كان يساعد الناس في تصريف شؤون حياتهم ويتابع تنفيذ 
سير المشروعات في اإلمارة بنفسه. شهدت الفجيرة  في عهده قبل 
قيام االتحاد نهضة إدارية وتنموية في مختلف المجاالت التعليمة 
بموضوع   - الله  رحمه   - رحب  والثقافية.  والزراعية  والصحية 
االتحاد بين اإلمارات وكان اهتمامه بالوحدة واالتحاد كاهتمام 
إخوانه حكام اإلمارات المتصالحة، فاالتحاد هو السبيل الوحيد 
فشارك في مباحثات االتحاد  واالزدهار،  للقوة والتطور والنماء 
ووقع على الدستور المؤقت لقيام االتحاد في الثاني من ديسمبر/ 

كانون األول 1971.
وكان الشيخ محمد قد قام بتعين ابنه الشيخ حمد بن محمد 

 المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان والشيخ راشد بن أحمد المعال حاكم أم القيوين

الشيخ زايد يتوسط كال من الشيخ راشد بن حميد )يمين الصورة( 
والشيخ حميد بن راشد النعيمي -حفظه الله- يسار الصورة.
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 لعهده، ليساعده على تصريف شؤون اإلمارة. وعند 
ً
الشرقي وليا

صاحب  تولى حكم الفجيرة،   1974 وفاة الشيخ محمد في عام 
عضو   - حفظه الله   - السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي 
لتشهد إمارة الفجيرة في عهده نهضة  المجلس األعلى لالتحاد، 

كبيرة شملت جميع مرافق الحياة.
الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان )2004 - 2022(

من   
ً
شيئا الكتاب  تناول  الذين  الموسسين  اآلباء  جانب  وإلى 

 على قائد مرحلة التمكين، المغفور 
ً
سيرتهم، سلط الضوء أيضا

له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
- طيب الله  إذ أسهم   ،)2022  -  2004( اإلمارات وحاكم أبوظبي 
ثراه - في وضع اللبنات التأسيسية األولى بجانب والده في المرحلة 
التاريخية المهمة لقيام االتحاد. وكان الشيخ زايد - طيب الله ثراه 
له   

ً
- قد حرص على تنشئة وتربية الشيخ خليفة ليكون امتدادا

 في منطقة العين، وفي 
ً
 لعهده. فقد ُعين في عام 1966 ممثال

ً
ووليا

عام 1969 تولى الشيخ خليفة والية العهد في إمارة أبوظبي وقائًدا 
نائًبا  الشيخ خليفة  ُعين   1976 وفي عام  أبوظبي.  لقوات دفاع 

للقائد األعلى للقوات المسلحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
كما تولى - طيب الله ثراه - رئاسة المجلس األعلى للبترول ورئاسة 
جهاز أبوظبي لالستثمار الذي ُيعد واحًدا من بين أكبر الصناديق 
 
ً
السيادية في العالم.. والجدير بالذكر أن الشيخ خليفة لعب دورا
ومهًما في مباحثات االتحاد وتذليل الصعاب أمام إقامة   

ً
فعاال

اتحاد دولة اإلمارات إذ نجح في إدارته الجتماعات نواب الحكام 
بكل ثقة واقتدار. ومع إعالن قيام دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
تولى الشيخ خليفة منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب 
مسؤولياته المحلية. كما كان الشيخ خليفة - طيب الله ثراه - أول 
1971، والذي  رئيس مجلس وزراء في تاريخ أبوظبي وذلك في عام 
حل محله الحًقا المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي وذلك في عام 
1974 وكان أول رئيس له.. وفي الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 

من عام 2004، توفي الشيخ زايد بن سلطان - طيب الله ثراه - ليتم 
انتخاب الشيخ خليفة باالجماع من قبل أعضاء المجلس األعلى 
لالتحاد في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، ليتسلم رئاسة دولة 
اإلمارات العربية المتحدة ، ويصبح ثاني رئيس للدولة، التي عمل 
فيها بكل جد واخالص ونجاح مشهود للعبور بالدولة من مرحلة 
التأسيس إلى مرحلة التمكين وهي المرحلة التي اتخذت العنوان 

الرئيس والسمة األساسية في فترة حكمه.
 وقد تمكن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد من خالل قيادته 
روح  مواطنية  نفوس  في  يغرس  أن  لوطنه  الحكمية  التاريخية 
وتمكين الوطن والمواطن  التحدي واالصرار والنجاح والمثابرة، 
يوم  وفي  األوطان.  وإعمار  والبناء  التقدم  صناعة  على  للعمل 
 - زايد  بن  الشيخ خليفة  توفي   2022 آيار  مايو/   13 الجمعة 
طيب الله ثراه -، ولتبدأ في دولة اإلمارات مرحلة اإلنطالق لصنع 
السمو  صاحب  بانتخاب  بدأت  التي  المرحلة  وهي  المستقبل 
 لدولة اإلمارات)1( - حفظه 

ً
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا

عزيمة  بكل  واالزدهار  والتقدم  البناء  مرحلة  الستكمال  الله، 
 رحبة 

ً
واقتدار، ولتعيش دولة اإلمارات عهًدا جديًدا يحمل آفاقا

بعد مرحلتي التأسيس  ومرحلة واسعة من األمجاد واإلنجازات، 
التي وضعها الشيخ زايد بن سلطان، ومرحلة التمكين التي واصلها 

الشيخ خليفة بن زايد بكفاءة واقتدار)2( 

* مركز زايد للدراسات والبحوث
الهوامش

الهاملي، علي عبيد، خليفة بن زايد قائد مرحلة التمكين وأمين رحلتها المباركة،   .1

مجلة تراث، ع 272، يونيو 2022، أبوظبي، نادي تراث اإلمارات، مركز زايد للدراسات 

والبحوث، ص 14.

2. السويدي، جمال سند، رئيسنا الشيخ محمد بن زايد ..قائد بالفطرة فاستبشروا، 

صحيفة االتحاد، 20 يوليو 2022.

زايد للدراسات والبحوث« المؤسسون »سلسلة نماذج مختارة من إصدارات مركز  اآلباء 

سوق الكتب

 المغفور لهما الشيخ زايد والشيخ خليفة بن زايد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة - حفظه الله- مع الشيخ زايد -طيب الله ثراه-
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سرد الذاكرة

 خليل عيلبوين

عندما أقود سيارتي من أبوظبي إلى مدينة العين أو إلى اإلمارات 
صورة  استعادة  من  نف�ضي  أمنع  أن  أستطيع  ال  الشمالية، 
لم تكن حتى   1971 ففي عام  في بداية السبعينيات،  الطرق 
الطريق الرئيسة بين أبوظبي ودبي معبدة، بل كانت أول رحلة 
لي إلى دبي عبر الطريق الصحراوية القديمة من أكبر المغامرات 

التي قمت بها في مرحلة الشباب.
قد  األعمال  وكانت  بدائي،  بشكل  معبدة  العين  طريق  كانت 
إلصرار المغفور له بإذنه   

ً
بدأت في توسيع تلك الطريق نظرا

عملية  تسهيل  على  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  تعالى 
حتى  االنتقال بين العين والمنطقة الشرقية ومدينة أبوظبي، 
 إلى العين لقضاء عطلة نهاية األسبوع 

ً
أننا كنا نسافر أسبوعّيا

الذين كانوا يعملون ويقيمون في تلك المدينة  مع األصدقاء 
الرائعة التي اهتم القائد بجعلها حديقة إمارة أبوظبي، ومزرعة 

إلنتاج أجود أنواع التمور والخضراوات.

الذهاب إىل العني 
كنا نضع في  عندما كنا نغادر جسر المقطع تجاه مدينة العين، 

تقابلك  ما   
ً
في طريق شبه مقطوعة فنادرا أننا سنسير  حسابنا 

السيارات أو تتجاوزك، ولم تكن على الطريق أي قرى أو حتى بيوت 
أو محطات بترول أو استراحات، ما عدا استراحة أنشئت خالل 
المدينة،  من   

ً
كيلومترا بعد خمسين  على  و1972   1971 عامي 

وفيها كانت محطة البترول الوحيدة، وأطلق عليها في ذلك الوقت 
»استراحة  ب  الحاضر  الوقت  في  وتعرف  خليفة«،  »استراحة 
فما أن نصل  كنا نجد في تلك االستراحة واحة جذابة،  رماح«، 
إليها حتى نوقف السيارة في »الباركينج« المتسع، ونبدأ التجول في 
أنحائها، ونتناول المشروبات الباردة، ونالعب األطفال في جّوٍ نقي، 
وبرغم خلو طريق العين من المدن والقرى ومحطات االستراحة في 
كان قد بدأ،  ذلك الوقت إال أن مشروع نشر الغابات الخضراء 
كل االهتمام والرعاية والدعم  رحمه الله،  وأعطاه الشيخ زايد، 

المادي. 
كانت تلك المساحات المزروعة باألشجار القادرة على مقاومة 
تغري  واحات  العين  أبوظبي  طريق  على طول  ل 

ّ
تشك الجفاف، 

بالملل  لذلك لم نكن نشعر  إليها،  المسافرين بالنظر 
كانت  القيادة  من  ساعات  ثالث  برغم  اإلطالق  على 
ضرورية لتصل من أبوظبي إلى العين، ومع اقترابنا من 
العين كنا نالحظ تغير لون الرمال من صفراء إلى حمراء، 
 للنظر، وقد وجدنا 

ً
 جدا

ً
 ومغريا

ً
اللون األحمر كان جذابا

كميات كثيرة من تلك الرمال تنتقل إلى أبوظبي لتلون 
الكثير من المواقع التي أقيمت فوقها المباني والحدائق 

الخضراء.
اللون  لمعانقة  شوقنا  يزيد  الرمال  تلك  ظهور  وكان 
كانت المدينة في ذلك الوقت  األخضر لمدينة العين، 
والورود  النخيل  بأشجار  مليئة  كبيرة  حديقة  بمنزلة 
والزهور التي ال يخلو منها شارع من شوارعها القليلة، 
َها الذي يتميز  وكنا نشعر فيها بكثير من االرتياح لجّوِ

باالعتدال والجفاف، وعدم وجود أية نسبة للرطوبة فيه حتى في 
أيام الصيف التي ترتفع فيها درجة الحرارة، كنا في النهار نتجه إلى 
البريمي ونستمتع بتناول طعام الغداء الذي نحضره معنا مفترشين 
األرض أمام المياه الجارية وبين أشجار النخيل، فال نشعر بم�سي 

الوقت، وال نغادر المكان إال مضطرين.

العودة إىل أبوظيب
وبرغم عدم وجود  العودة إلى أبوظبي كانت بعد حلول الظالم، 
األضواء على الطريق ما بين العين وأبوظبي إال أننا لم نكن نشعر 
بأي قلق، فالطريق كانت آمنة، ودوريات رجال األمن كانت تروح 
وتغدو على تلك الطريق من دون توقف، خاصة خالل الليل، ولم 
نكن نشعر بأية خشية من جراء تعطل محرك السيارات، وتوقفنا 

 
ً
في الليل أو النهار، وكم كنا نتوقف لنقّل عامال في الطريق سواء 
في تلك المزارع أو الغابات المنتشرة على جانبي الطريق الطويلة 
من ذلك المكان إلى مدينة العين أو مدينة أبوظبي، من دون أي 

توجس أو خوف.
حتى أننا يمكن أن ننام في  بكل معنى الكلمة،   

ً
كان األمان غامرا

العراء أو فوق كثبان الرمال بغير تحفظ، وجميع من عاش في إمارة 
أبوظبي في تلك الفترة كانت لديه ثقة باألمن وبجهاز األمن الذي 
كان يشرف عليه ويديره ذلك الرجل العظيم واإلنسان الطيب 
المغفور له سمو الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان وزير الداخلية 

األسبق.

غرس زايد
 إلى مدينة العين أصاب بالذهول 

ً
اآلن عندما أقود سيارتي متجها

 طريق مدينة 
ً
وأتساءل بيني وبين نف�سي: هل هذه هي حقا

العين التي عرفتها في بداية السبعينيات؟ ويطل أمامي في 
الفضاء الرحب وجه ذلك القائد الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان،حمه الله، وأسمع صوته الدافئ يقول: »زرعوا 
أذكر أنني سمعت األخ مفيد  فأكلنا ونزرع فيأكلون«، 
مرعي يسأل الشيخ زايد: لماذا تزرعون المسافة ما بين 
طريق الذهاب وطريق اإلياب بالنخيل، وببعض النباتات 
 أمام العيون ما بين السيارات الذاهبة 

ً
التي تشكل حاجزا

: حتى نحجب 
ً
والسيارات اآلتية؟  فأجاب رحمه الله: أوال

 :
ً
األضواء في الليل عن أعين السائقين حماية لهم، وثانيا

لالستفادة   :
ً
وثالثا خضراء،   

ً
ثيابا الطرق  تلك  إللباس 

من الثمار وزيادة مصادر الدخل، وبالفعل ما خطط له 
رحمه الله وجدناه، فالمساحة المزروعة ما بين الطرق 

يات زمن البدايات )8( ذكر

من أبوظيب إىل مدينة العني

خليل عيلبوني
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ترجمات

 من مصادر الدخل، 
ً
في اإلمارات تشكل اآلن حديقة كبيرة، ومصدرا

القيادة الليلية من األضواء  هذا عدا عن أنها تقي أعيننا أثناء 
الساطعة الصادرة عن السيارات.  

اعتقدُت في البداية، وأنا أرى بعض المنشآت السكنية تقام على 
جانبي طريق العين أبوظبي مثل: الوثبة، وطريق أبوظبي دبي مثل: 
الشهامة، أن األمر لن يتعدى تلك الطرق الطويلة المعبدة، ولكنني 
واإلعمار والسكن الجديدة  اكتشفت فيما بعد أن حركة البناء 
شملت حتى المناطق الموغلة في البعد في أعماق الصحراء، مثل: 
مدينة زايد في جنوب غرب اإلمارة، قامت دولة زايد على الرمال 
هذه حقيقة، ولكن هذه الدولة ال تنهار وتتال�سى كما كان المفهوم 
السابق من أن »ما يبنى على الرمال ال يبقى وال يدوم«، بل ليصبح 
مفهوم جديد ال عالقة له بالرمال أو األساس الصخري،  للبناء 

الذي أعاله زايد في جميع أنحاء  إن البناء 
على  قام  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
أسس أقوى وأثبت من الصخور، إنها أسس 
ولذلك بقيت  العدل والمساواة والتقوى، 
حركة العمران بل وانتشرت بعد رحيله على 
يد أوالده، وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان وأخوه الوفي األمين 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
إلى  الله،  رحمه  زايد،  الشيخ  نظر  لقد 
وأن  اإلمارات على أساس أنها وطن واحد، 

الحرمان الذي عاش فيه هو وجيله في الزمن الذي سبق ظهور 
النفط يجب أال يهدد مرة أخرى األجيال القادمة التي ستعيش 
فوق أرض هذا الوطن، لذلك حّول زايد الرمال إلى جنات خضراء، 
ال يهتز وال يتزلزل إذا ما أصاب مادة   

ً
قويا  

ً
وأقام فوقها اقتصادا

النفط أيُّ خلل أو حتى إذا أعلن العالم، في زمن قادم ال محالة، أن 
النفط نفد وأن العالم أصبح بغير نفط.

إن اقتصاد اإلمارات الذي بناه زايد وحرص عليه أبناؤه بعده 
قادر على الحفاظ على الحياة مزدهرة نامية في هذه المنطقة التي 
وأن حضارتها مؤقتة  ال يزال يظن الكثيرون أنها مجرد صحراء، 
ومرتبطة باستمرار تدفق النفط، ولست أبالغ إذا قلت: إن الشيخ 
 
ً
نفطا االقتصادية  وخطته  بحكمته  المنطقة  لهذه  جعل  زايد 

 ال ينضب ويتجدد باستمرار 
ً
جديدا

إلى مدينة العين )8( من أبوظبي  البدايات  ذكريات زمن 

 ترجمة: حمادة عبد اللطيف

يسير  المكان،  يغمر  القمر  وضوء  الرملي،  البحر  على شاطئ 
مياه البحر وانعكاس القمر عليها،  رجل يتأمل   بهدوء   

ً
وحيدا

أقترب  بعيد،  من  يأتي  خافت  ضوء  انتباهه  جذب  وفجاءة 
حتى أصبح في مكان يسمح له برؤية واضحة،   الرجل بحذر، 
فرأى من بعيد مجموعة من حوريات البحر يرقصن على ضوء 
القمر وبجوارهن الكثير من جلود الفقمات منثورة على الرمال، 
دفعه الفضول إلى أن يقترب منهن أكثر وأكثر ، وعندما أحسسن 
به انطلقن على الفور وبسرهة  إلى المخابئ التي بين الصخور، 
ثم عدن مسرعات بعد أن تحولن إلى فقمات، ثم قفزن في البحر 
ولكن الرجل الحظ أن هناك جلد فقمة واحد  ليغصن فيه، 
ملقى على الرمال  لم تلتقطه إحداهن، فحمله بعناية وذهب 
تبكي،  جميلة  امرأة  وجد  الشاطئ  إلى  عاد  عندما  و  ليخبئه 
فأخبرته بقصة جلد الفقمة  فسألها الرجل عن سبب بكائها، 
اللحاق  وأنها بدون هذا الجلد لن تتمكن من  الذي فقدته، 
بأقرانها في أعماق البحر، وألنها تعلم أنه هو الذي أخذ الجلد 
فقد  ظلت تتوسل إليه أن يعيده لها، ولكن من دون جدوى، 
فقد أحبها الرجل منذ أول لحظه وقعت عيناه عليها، ورفض أن 
يعيد إليها جلد الفقمة حتى ال تتركه ، ثم عرض عليها أن يتزوجا 

وتذهب معه لتعيش في بيته .

في هذه اللحظة أيقنت حورية البحر أنه ال مفر من قبول عرض 
وقد كان،  وأن عليها أن تيهئ نفسها للعيش على األرض،  الرجل، 
، ومضت 

ً
 وانجبا أطفاال

ً
وتزوج الرجل من حورية البحر وعاشا معا

البحر تقتنص بعض  ذلك كانت حورية  أثناء  وفي  الحياة،  بهم 
الشاطئ،  إلى  لتذهب  البيت  في  بمفردها  تكون  عندما  الوقت 
وعندما تقترب من الماء تصدر إشارة معينة، وبعدها بفترة قصير 
تخرج من البحر فقمة كبيرة، ويتبادالن الحوار بلغة غير مفهومة 
ثم تعود الفقمة إلى البحر وتعود الحورية إلى  لفترة من الوقت، 

منزل زوجها .

ومرت سنوات على هذا الوضع، إلى أن حدث أمر غير متوقع  قلب 
 على عقب، ففي يوم كان أحد أطفالهم يلعب في فناء 

ً
األمور رأسا

 غريبا ُمخبأ بين 
ً
المنزل ،كما اعتاد كل يوم، وأثناء لعبه وجد شيئا

أكياس الحبوب، لم يكن هذا ال�سئ الذي وجده الطفل سوى جلد 
فعاد الطفل   الفقمة الذي كان قد خبأه أبوه منذ فترة طويلة، 
 الى أمه ليريها ماذا وجد، وعندما رأته يمسك جلد الفقمة 

ً
مسرعا

فقد وجدت الوسيلة الوحيدة   ،
ً
تألألت عيناها فرحا بين يديه، 

التي يمكن أن تعيدها إلى وطنها في أعماق البحر، ولكن سرعان 
ما تبخر الحلم الذي أصبح في المتناول بعد أن كان قبل ذلك 
أمام الثمن الذي  تال�سى أمام الواقع الذي تعيشه،   ،

ً
مستحيال

البد أن تدفعه، فعندما تتخلى عن صورتها اآلدمية، سوف تبتعد 
 حسمت حورية البحر 

ً
يا له من ثمن باهظ، أخيرا عن أطفالها، 

وانطلقت هاربة   عانقت أوالدها بشده،  أمرها و اتخذت قرارها، 
إلى شاطئ البحر .

عندما عاد الزوج إلى المنزل علم بما حدث من األطفال، فانطلق 
 في اللحاق بزوجته، ولكنه وصل بعد 

ً
 إلى شاطئ البحر أمال

ً
مسرعا

ثم اتجهت  فوات األوان، فقد تحولت بالفعل زوجته الى فقمة، 
ذلك ظهرت الفقمة الكبيرة التي كانت  وأثناء  نحو مياه البحر، 
 على 

ً
حورية البحر تأتي إليها خلسة بين فترة وأخرى ليتحدثا معا

الشاطئ، وهنأتها على عثورها على جلدها الذي فقدته من قبل  
ونجاحها في الهروب.  ولكن قبل أن تغوص حورية البحر في الماء 
 على الشاطئ 

ً
ألقت نظرة وداع على زوجها الذي كان يقف حزينا

 أتمنى لك كل الخير، فقد أحببتك عندما كنت 
ً
وقالت له: وداعا

وعندما عدت إلى طبيعتي  أعيش على األرض بصورتي اآلدمية، 
األولى ، اكتشفت أني أحب زوجي األول أكثر، فلم يكن زوجها األول 
سوى تلك الفقمة الكبيرة  التي كانت تأتي إليها حورية البحر عند 

الشاطئ 

)الحكايات الشعبية  في كتاب  * قصة من الحكايات الشعبية في اسكتلندا، وردت  

واألساطير الفولكلورية االسكتلندية  1889(.

Scottish Folktale and Legends: Scotland, 1889.

ية البحر *  حور

من الحكايات الشعبية يف اسكتلندا

سرد الذاكرة
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تراثيات

العربي الشعر  في  التراث  استلهام 

 مىن حسن - السودان

الحضارات ومرتكز تطورها واستمراريتها،  التراث أساس بناء 
وهو مصطلح واسع وشامل للموروثات عن األجيال السابقة 
على اختالف أنواعها. فهو في اللغة مشتق من اإلرث، الذي ال 
يقتصر على اإلرث المادي، وحسب، بل يشمل اإلرث المعنوي 
ولطالما  من عادات وتقاليد وآداب وفنون وأساطير وغيرها. 
الوجداني  فكرها  وتراكم  الشعوب،  هوية  الموروث  شكل 

والمعرفي. فاإلنسان بطبعه كائن مؤثر ومتأثر.  

بل يتكامل معهما  وال يتعارض التراث مع المعاصرة والتجديد، 
والحاضر  ويمنحهما ميزة األصالة التي تربط الما�سي بالحاضر، 
بالمستقبل، فهو ثروة للشعوب والمجتمعات التي تجيد توظيفه 
واستخدامه في تطويرها والحفاظ على هويتها، فاآلداب والفلسفة 
، ويرتكز على 

ً
والطب وغيرها من العلوم إرث حضاري يتطور يوميا

والتأثر  وقابلة لإلضافة  تتوارث من جيل آلخر،  ثقافية  نماذج 
وظاهرة استلهام التراث في الشعر العربي تعد من  واالكتساب. 
وهي تشكل حلقة الوصل  أهم سمات الشعر العربي الحديث، 
التي تقوم على الوعي بالتراث المصحوب  بين ماضيه وحاضره، 
بوعي مماثل بالواقع، وذلك لتأصيل الواقع وربطه بالموروث وما 
 
ً
 خصبا

ً
 ومعرفيا

ً
 ثقافيا

ً
يضمه من فكر وقيم وتجارب، تشكل رافدا

وٌيعد القرآن الكريم واألحاديث النبوية أحد أهم  مدى األزمان. 
مصادر التراث التي يتكئ عليها التجريب الشعري في استلهام التراث 
واألساطير،  إضافة للتراث الشعبي،  المعاصرين،  لدى الشعراء 
وقد  وثقافات وموروثات الشعوب األخرى.  واألحداث التاريخية، 
الشعر العربي الحديث بعدة مراحل مهمة ارتبطت جميعها  مرَّ 
بالتراث الشعري العربي بصورة أو بأخرى. فنجد أنه حتى المدارس 
اتخذته   ،

ً
ومضمونا  

ً
شكال الشعري  التراث  هجر  إلى  دعت  التي 

نقطة ارتكاز وانطالق لبدء حركتها الشعرية التي لم تنجح بالكامل 

تبنت إحياء  التي  المدارس  وكانت أول  التراث.  في االنعتاق من 
ما أطلق عليها روادها مدرسة اإلحياء  العربي،  التراث الشعري 
العمودية  العربية  التراثية  القصيدة  إحياء  شعراؤها  تبنى  التي 
فافتتحوا  وأغراض،  وجماليات،   ،

ً
ومضمونا  

ً
شكال ومحاكاتها 

وكتبوا في المدح والغزل وغيرها  ووقفوا على األطالل،  بالغزل، 
 
ً
من األغراض الشعرية العربية األصيلة، كما استحدثوا أغراضا
والمسرحي،  االجتماعي،  والشعر  الوطني،  الشعر  مثل  جديدة 
وكانوا يجمعون بين عدة أغراض في قصيدة واحدة كما القصيدة 
ويلتزمون القافية واأللفاظ العربية التقليدية  العربية التراثية، 
الفصيحة، ويجارون قصائد كبار شعراء العربية بقصائد خالدة 
، وخلدت أسماؤهم في سماء القصيدة 

ً
 كبيرا

ً
 ثقافيا

ً
شكلت حراكا

، يميل للخطابية، 
ً
، هادفا

ً
العربية، وكان شعرهم في أغلبه ملتزما

وكان رائد هذه المدرسة الشاعر محمود سامي البارودي، وأهم 
شعرائها أحمد شوقي، حافظ إبراهيم، أحمد محرم، محمد سعيد 
وذلك في محاولة إلعادة مجد  وعلي الجارم وغيرهم،  العبا�سي، 
القصيدة العربية الذي فقد بريقه، بعد سقوط بغداد المأساوي 
مدرسة الديوان أو المدرسة  وعاب عليها شعراء  على يد التتار، 
على حساب المضمون  الرومانسية التي تلتها اهتمامهم بالبناء 
وابتعاد شعرهم عن واقع حياتهم، وعدم تعبيره عن شخصياتهم 
أو شعورهم، إضافة إلى عدم الوحدة الموضوعية للقصيدة، فقد 
كانوا ينحازون للوحدة الموضوعية على مستوى البيت الواحد، 
عكس شعراء حركة الديوان التجديدية التي اتفقت مع اإلحيائية 
من حيث إحياء واستلهام التراث الشعري، ولكنها اتجهت للشعر 
الوجداني، وإعادة كتابة القصيدة العذرية، والغزل العفيف، مع 
في  وكتابة همومها وحاالتها الوجدانية،  اإلصغاء لصوت الذات، 
وعبر عنها عبد الرحمن  ثوب عصري ينحاز للوجدان والعاطفة، 
شكري بمقولته الشهيرة »أال يا طائر الفردوس إن الشعر وجدان«، 
 لحركتهم الشعرية التي ظهرت في الربع األول 

ً
والتي اتخذت شعارا

وإبراهيم  العقاد  محمود  عباس  يد  على  العشرين  القرن  من 

عبد القادر المازني وعبد الرحمن شكري 
المتأثرين بالرومانسية في األدب اإلنجليزي، 
العربية.  بالثقافة  القوي  تمسكهم  مع 
كتاب  إلى  نسبة  االسم  هذا  عليها  وأطلق 
عام  أصدراه  الذي  والمازني  العقاد  فه 

ّ
أل

ووضعا فيه مبادئ هذه الحركة،   ،1921
األدب  في  »الديوان  عنوان:  عليه  وأطلقا 
ودعت هذه المدرسة إلى التمرد  والنقد«. 
على األساليب الكالسيكية في الشعر العربي 
واللغة  والمضمون  الشكل  مستوى  على 
بمواضيعهم  شعراؤها  واتجه  الشعرية، 
نحو الشعر الوجداني ودعوا إلى التجديد 

واالستفادة من األدب الغربي وآداب  الشعري في الموضوعات، 
مدرسة  شعراء  لنظرة  مغايرة  نظرتهم  فجاءت  األخرى.   األمم 
وهاجموا  عصرهم،  وأحداث  مشاعرهم،  عن  فعبروا  اإلحياء، 
اإلحيائيين، وفي مقدمتهم )شوقي وحافظ والرافعي(، كما هاجموا 
بالنظم،  شعر المناسبات ونفوا عنه مسمى الشعر واستبدلوه 
ألنهم يرون أنه مجرد نظم خال من المشاعر الصادقة ولحظة 
بينما يقول الرأي المخالف أنه وفي كثير من  الشعر الحقيقية، 
ولحظة  صدق  عن  مناسبات  قصائد  الشاعر  يكتب  األحيان 

شعورية حقيقية تنتج قصائد غاية في الجمال في الرثاء وغيره. 
 وإن ابتعدوا 

ً
كذلك لم يبتعد شعراء التفعيلة عن التراث مضمونا

، من دون أن 
ً
 ووظفوه رمزيا

ً
 وجوهرا

ً
، بل استلهموه روحا

ً
عنه شكال

ينخرطوا في قوالبه الفنية، أو صوره الشعرية، مواكبين للتطور 
ال   

ً
مثاال أبرزهم،  العربية وكان  المعرفي والوجداني للشخصية 

، السياب والمالئكة، صالح عبدالصبور، محمد عبدالحي، 
ً
حصرا

الشعرية  والتجربة  وغيرهم.  إبراهيم  المكي  ومحمد  أدونيس، 
واشتغلت  استصحبته  بل  للتراث  تهمل  لم   

ً
أيضا المعاصرة 

وذلك ما يلمسه المطلع على دواوين أغلب الشعراء   ،
ً
عليه فنيا

المعاصرين التي ال تخلو من استلهام التراث الديني واالجتماعي 
والثقافي وتوظيفه في قصائدهم بصور ودالالت رمزية تتمثل جوهر 
التطور  يتما�سى مع  في ثوب عصري  وتخرجه  التراث ال شكله، 
ويثير الجدل القائم حول  الوجداني والمعرفي لإلنسان العربي. 
ة تضع  ُملحَّ أسئلة  والموروث  الحداثة  أو  والمعاصرة،  األصالة 
الهوية العربية أمام تحديات مصيرية كبيرة حول مستقبل الثقافة 
العربية وقدرتها على ابتكار منهج يجمع بين األصالة التي تربطها 
المعاصر  الواقع  من  رؤاه  يستمد  الذي  والتجديد  بالموروث، 
ومواكبة المستجدات فيه. وتتنوع االشتغاالت في استلهام التراث 

في الشعر العربي المعاصر بين عدة أوجه 
الذي  الشعبي  التراث  استلهام  تشمل 
ويهتم بالناحية  يربط بين الشاعر وبيئته، 
وفيها  األقنعة  تشمل  كما  التاريخية، 
يستدعي الشاعر شخصية تاريخية يختبئ 
خلفها للتعبير عن موقف معين، أو إليصال 
أو هدم ما  في محاولة لبناء  فكرة معينة، 
الشخصية  تلك  قصة  دالالت  إليه  تشير 
 
ً
ومن أشكال استلهام التراث أيضا  .

ً
أحيانا

في  رموزها  واستخدام  األسطورة  توظيف 
حالة شعورية  أو  معين  واقع  عن  التعبير 
معينة. وخالصة القول إن استلهام التراث 
 من أدواته، 

ً
 متمكنا

ً
وتوظيفه بثوب مواكب للعصر يتطلب شاعرا

 على اإلرث الثقافي ليس العربي 
ً
لعا

ّ
، وُمط

ً
موسوعي الثقافة، متطلعا

القدرة  ولديه  التراث اإلنساني والحضاري،  بل عموم  وحسب، 
على توظيف المادة التراثية بوعي معرفي يربط الحاضر بالما�سي 
تام  انغماس  الموروث ويستفيد منه من دون  ويستخلص من 
فالغرض الرئيس من استلهام التراث هو التفاعل  في الما�سي، 
المعرفي والثقافي اإليجابي بين الما�سي والحاضر، وربط الموروث 
 عن السطحية، يجمع 

ً
، وبعيدا

ً
 متميزا

ً
 أدبيا

ً
بالواقع ليخرج انتاجا

المعاصرة باألصالة، ويعزز الهوية واالنتماء 

* كاتبة وشاعرة سودانية مقيمة باإلمارات

استلهام الرتاث يف الشعر العريب

الرتاث أساس بناء الحضارات 
يتها، وهو  ومرتكز تطورها واستمرار
مصطلح واسع وشامل للموروثات 
عن األجيال السابقة على اختالف 
أنواعها. فهو يف اللغة مشتق من 
اإلرث، الذي ال يقترص على اإلرث 
املادي، وحسب، بل يشمل اإلرث 
املعنوي من عادات وتقاليد وآداب 

وفنون وأساطري وغريها
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تمتاز المقدمات الطللية بأهمية بالغة في الشعر العربي القديم، 
وهي ال تقتصر على الداللة الفنية والعاطفية وحسب، إنما توحي 
بدالالت اجتماعية وتاريخية وعمرانية، بالمعنى الحضاري الواسع 
وإذا  الذي تحدث عنه ابن خلدون في مقدمته.  »عمران«  لكلمة 
تجاوزنا عاطفة الشاعر ودعوة صاحبيه للوقوف والبكاء )كما في 
معلقة امرئ القيس(، فال بد أن نتأمل باهتمام وإعجاب »ذكرى 
ألن الشاعر يؤكد على أهمية التاريخ في هذه  الحبيب والمنزل«، 
اإلشارة، وهو سلسلة من اآلثار والوقائع والذكريات، سواء احتفت 
هذه الذكريات بالمكان وما فيه من معالم وأدوات أو تطرقت إلى 
المجتمع الذي عاش فيه. وأول ما يلفت النظر ورود أسماء أمكنة 
عديدة في المقدمة الطللية، وهذا دليل على أهمية تلك المواقع 
وما جرى فيها من أحداث وشجون، سواء للشاعر وأبناء قومه، أو 

لقوم حبيبته. يقول الشنفرى:
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِب الـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي دون سلــــــــــــــــــــٍع ِ

ّ
إن بالش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ
َ
لقتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال دُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــا ُيط

الجبلي على مقربة من  الممر  الشاعر مكان ذلك  عندما يحدد 
السلع، وهو الصدع في الجبل - كما يشير العالمة ابن منظور في 
فهذا يعني أنه مكان معروف وهو عزيز عليه،  »لسان العرب«، 
 ولم يأخذ أحد 

ً
 من أحبته ذهب دمه هدرا

ً
وهو يبين أن هناك قتيال

بثأره. وهذا يدل على أن القتيل من الصعاليك، رفاق الشنفرى 
وصحبه المحببين إليه. والجميل في القصيدة الطللية أن الشاعر 
يخاطب المكان وكأنه كائن حي عزيز، فعنترة يرجو من )دار عبلة( 
 يعتب على )دمنة أم 

ً
وهو يلقي عليها تحية الصباح، كما أن زهيرا

أم أوفى( ألنها لم تتكلم، وذلك ألن الديار تكتسب الحياة والمحبة 
من ساكنيها. 

إن للمكان أثره الكبير الذي يدعو الباحثين الجادين إلى تحديد 
أن  إلى  اإلماراتيين  الباحثين  بعض  أشار  كما  الجغرافي،  موقعه 
)الجواء( الوارد في معلقة عنترة هو ليوا في اإلمارات، وخاصة أن 
لقد أفرد المؤرخ العراقي  حرف الجيم يلفظ هنا في الغالب ياء. 
الجليل د. جواد علي المجلد الثالث من موسوعته »تاريخ العرب 
قبل اإلسالم« للحديث عن )أيام العرب( وما جرى فيها من أحداث 
االهتمام  من  مزيد  إلى  يحفزنا  وهذا  أشعار.  من  فيها  قيل  وما 

كما يشجع أجيال الشباب على مواصلة البحث  بهذه األسماء، 
بصبر واهتمام لتحديد كثير من األمكنة المذكورة في مطالع تلك 

القصائد القديمة.
وإذا كان التاريخ يذكر أن أول متحف قد أقيم في مدينة اإلسكندرية 
ويعود تاريخه إلى ما يزيد عن مئتي سنة قبل الميالد، فإن مطالع 
القصائد في الشعر العربي القديم تحتفي بترديد أسماء كثير من 
األمكنة، وكأن الذاكرة العربية التي تمتاز بحفظ الشعر وروايته 
 
ً
في المنتجعات ومجالس المؤانسة وأسفار الظعائن.. كانت بديال
 من تلك المتاحف، وإن كان في كالمي هذا �سيء من شطحات 

ً
حيا

الخيال الشعري. ونستحضر في الذاكرة العديد من األمثلة، مثل: 
سقط اللوى، الدخول، حومل »في مطلع قصيدة امرئ القيس«، 
كما نجد »العلياء والسند« لدى النابغة، و»منى ومدافع الريان« 
في معلقة لبيد، و»دار عمرة« في قصيدة لقيط بن يعمر اإليادي، 
كما تتردد أسماء عديدة في فصائد زهير بن أبي سلمى والحارث بن 

حلزة اليشكري وغيرهما من الشعراء.
إن حنين الشاعر عميق مؤثر وهو عاشق يتأمل بلهفة آثار تلك 
الديار التي رحل األحبة عنها وتركوها خالية مقفرة إال من بقايا 
ضئيلة متناثرة كأثافي القدر، ومعّرس المرجل، والنؤي المحفور 
نرى  أن  يمكن  المجال،  هذا  وفي  السيل.  التقاء  الخيمة  حول 
مدى تعلق الشاعر وعمق محبته لتلك الديار التي كانت تقيم فيها 
، كما في مطلع معلقة 

ً
 عزيزا

ً
 جماليا

ً
الحبيبة وأهلها، وأصبحت أثرا

طرفة:
لخولـــــــــــــــــــــــــة أطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل ببرقـــــــــــــــــــــــــة ثهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

تلــــــــــــــــــــوح كباقي الوشــــــــــــــــــــــــــــــم في ظاهـــــــــــــــر اليـــــــــــــــــــــــــد

إضاءة

َلِليَّة وأهميتها  مات الطَّ املقدِّ

يف تراثنا الشعري

علي كنعان
شاعر وكاتب من سوريا

وال نن�سى أن الوشم نوع من الزينة والتجميل على أيدي الصبايا 
بين  الشاعر  يمزج  الجمالية  الفنية  الصورة  وبهذه  وخدودهن، 
المكان وساكنيه في إلماحة وجدانية حميمة، وهو يشير إلى مرور 
الزمن وتقادم العهد، ألن الوشم ال يزول بسرعة، وعبارته »باقي 
الوشم« تؤكد أنه وشم قديم، وهو يعني أن القوم رحلوا منذ عهد 
بعيد، وهذا ما توحي به المعالم القليلة الباقية من تلك األطالل. 
للكأل   

ً
التماسا البوادي  عبر  والتنقل  الترحال  حياة  طبيعة  إن 

 للمراعي حرمت القبائل من االستقرار في أماكن محددة 
ً
وانتجاعا

 من تلك األمكنة المتناثرة التي تغنى 
ً
مدة طويلة. وال شك أن كثيرا

بها الشعراء كانت بمثابة صور لمتاحف مهجورة، وهي عزيزة على 
رغم اندثار  أصحابها حتى احتفى بها الشعر واحتفظ بأسمائها، 
لكن امرأ القيس في مطلع قصيدته يبين لنا أن الرياح  معالمها. 
المتقلبة بين الجنوب والشمال لم تستطع أن تمحو آثار األحبة، 

وهو يوحي بأنه لم يمض وقت طويل على رحيلهم، إذ يقول:
 رسمهــــــــــــــا

ُ
فتوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــح فالمقــــــــــــــــــــراة لم يعـــــف

لمـــــــــــــــــــــــــا نسجـــــته من جنــــــــــــــــــــوٍب وشمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأِل
مواقعها  نحدد  أن  استطعنا  إذا  األماكن  هذه  أهمية  وتزداد 
الجغرافية، سواء طرأ عليها تبديل أو احتفظت بأسمائها، أو طرأ 
عليها بعض التحوير مع مرور الزمن. وتجدر اإلشارة إلى أن بعض 
الوارد في معلقة عنترة  الباحثين في اإلمارات إلى أن موقع الجواء 

األمكنة الواردة في الشعر  وكثير من أسماء  هو ليوا في اإلمارات. 
قبل اإلسالم تقت�سي البحث الكتشاف مواقعها، ما دامت تشكل 
أهمية بالغة في تراثنا العربي. وإذا كان طرفة يذكر أن أطالل خولة 
العديد  يورد  اليشكري  زة 

ّ
حل بن  الحارث  أن  نرى  ثهمد،  ببرقة 

محّياة،  بـ»الخلصاء،   
ً
مرورا »برقة شماء«  من   

ً
بدءا من األمكنة، 

أودية  رياض القطا،  الوفاء،  غاذب،  أعلى ذي فتاق،  الصفاح، 
ربب، الشعبتان، األبالء... وجميع هذه األمكنة يأتي بها متتابعة  الشُّ
في ثالثة أبيات، مما يدل على أهميتها البالغة في نفسه ولدى قومه.    
أود  الجغرافية،  األعالم  أهمية  على   

ً
وتأكيدا السياق،  وفي هذا 

العودة إلى قصيدة امرئ القيس الذي يتحدث فيها عن رحلته إلى 
بالد الروم ليستنجد بقيصر، ومطلعها: »سما لك شوق بعدما كان 
 من أسماء األمكنة في هذه القصيدة، 

ً
أقصرا«. والشاعر يعدد كثيرا

ومنها: حوران، بعلبك، حمص، شيزر.. حتى يمر بقرية تاذف، وهي 
اليوم بلدة تقع بالقرب من مدينة الباب إلى الشمال من حلب. 
وللتأكيد على أن الكثير من هذه المدن والمواقع ما زالت قائمة في 
سوريا، قام بضعة أصدقاء برحلة على خطى امرئ القيس سنة 
1986 من مدرج بصرى الروماني في حوران حتى وصلوا )تادف(، 
كما يلفظها أهالي  وهي واردة في القصيدة بالذال وليس بالدال، 
تلك القرية. إن أهمية األسماء الواردة في الشعر تستحق البحث 
المعمق الدؤوب الكتشافها وبيان أهميتها التاريخية وما جرى فيها 
من أحداث، ألن تراث األمة سلسلة مترابطة ومتحدرة من اآلباء 

واألمهات إلى األبناء واألحفاد 



95 والتخييل   /   العدد 278  ديسمبر 942022 الواقع  بين  الغياب  بقلق  المسكونة  العسم  أحمد  الشاعر  قصائد 

أدب ونقد

 أحمد حسني حميدان

عن  )جلجامش(  ملحمة  في  البحث  )أنكيدو(  محاولة  قبل 
تحدث النص الديني عن الغواية التي تعرض  عشبة الحياة، 
لها المخلوق البشري األول )آدم النبي( بسبب شجرة الخلد)1( 
مخالفته  التي تناول ثمرتها فأدت إلى هبوطه من عليين جراء 
األمر اإللهي كما جاء في الرواية الدينية؛ وهو ما اعتبر محاولة 
إنسانية مبكرة ألخذ الحياة من بقائها المؤقت إلى بقائها الدائم 
 عن نبضها، لكن هذا الموت ظل الجسر 

ً
ومحو الموت نهائيا

األوحد للعبور والعودة إلى تلك الحياة العلوية الخالدة وبقي 
المفترق األصعب أمام الذات اإلنسانية التي لم تعثر على ملجأ 
 من الضجعة في حفرته المعتمة فبقي 

ً
لها منه ولم تجد مفرا

 بالفقد والغياب الذي تناولت اآلداب 
ً
الوجود الدنيوي مجروحا

والفنون آثاره بطرق وأشكال متعددة ومختلفة. 

وما قدمه الشاعر أحمد عي�سى العسم في مجموعته الشعرية 
الصادرة عن اتحاد كتاب وأدباء  )تحت الظل الكثرة(  الجديدة 
اإلمارات ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، استولى هذا الفقد 
الشاعر  تجربة  أن  ويبدو  فيه.  المساحة  معظم  على  والغياب 
العسم العالجية أسهمت إلى حٍد كبير في هذا االستيالء فهو منذ 
الطبية واستبقى روحه  للعقاقير  أكثر من عقدين ترك جسده 
لتدافع بالقصيدة عن الحياة المزينة بالحلم واألمل وتنجو بها مما 
 في قصيدته )عجلة هوائية( 

ً
يتربص بنبضها ويعكر صفوها معلنا

بالغناء)2(  واأللم  البعد  مسافة  سيكسر  بأنه 
وهذه المسافة كما تنهض عبر القصائد ممتدة 
باأللم والمشافي وشاسعة بالقلق واألرق وهو ما 
بعناوينه التي اختارها لتكون مداخل   

ً
يظهر جليا

المستشفى  )صندوق  مجموعته:  لنصوص 
قلق يتصاعد،  المفقود فينا،  المرض،  الكبير، 
سبب رابع للحزن، جسدي المريض....( ويتضح في 
مقاصد هذه العناوين أصداء معاناته ومكابداته 
مقاصد  تأتي  وكذلك  منها  الصحية   

ً
وخصوصا

البنية التعبيرية في تراكيب سياقه الشعري طوع 
هذه المعاناة ال سيما أن الشعر في غالبه أحادي 

وما يم�سي  الصوت وينزع إلى الذاتية كما يؤكد يوري لوتمان)3( 
إليه أحمد العسم تستولي عليه هذه السمة في الكثير من قصائده 
الفردية التي انطلق منها ليقول في  )أناه(  باعتباره ماثل من تأزم 

توصيف حالته الداخلية :
)ثمة قلق يأكل من البال

 ويقبض على عضلة القلب
 ربما أموت الليلة

 من السعال
 أو من النظر

 إلى جسدي المريض
 البرد في عظامي ..()4( 

من خالل هذا البوح الذي ينضح بالخوف على روح الحياة مما 
يتهددها داخل الجسد المريض يرتسم مالمح الخطاب الن�سي 
عند أحمد العسم كما تتحدد مركزية انطالق جملته الشعرية 
ومعها شيفرات اللغة وأنظمتها الداللية المختزنة وميض المعاني 
اآلتية عبر ما يسميه باختين ببالغ النص الذي يكاد ال يغادر هذه 
البؤرة الممتلئة في العديد من القصائد بترقب التالي والمابعد 
المجموعة  عنوان  من   

ً
جليا ويظهر  يتبدى  ما  وهو  والماوراء 

الشعرية كمدخل رئيس لقصائدها حيث يعلن فيه: تحت الظل 
الكثرة أي أن الباطن والمخفي هو المتعدد واألغنى من الظاهر 
والمرئي.. وما هو مخبوء في المجهول يتحول بالمعرفة واالكتشاف 
 مأمون 

ً
إلى إضافة جديدة للمعلوم لكن هذا المعلوم ال يكون دائما

 إذا قدم من حاالت القلق والتأزم الذي ما إن 
ً
العواقب خصوصا

يتوغل ويتمدد يصيب الذات الشاعرة باالنشطار 
فتنقسم بين آالمها من واقع معتل وآمالها في واقع 
حلمي مشتهى وبين هذا الشطر وذاك يستفيق 

 وهو يردد:
ً
أحمد العسم مذهوال

)في المرض يتحد ضدك
ً
عشرون سببا

ً
يصبح الجسد بقعا

ومناطق ساخنه
تشتد فيها المنافسة والحرب

تحتل الجزء األكبر 
فطريات دخيلة

 لم أصل تركيبة الخالص من األلم واألرق  
 لم أصل للوسيلة..()5(

عبر هذا الفيض من المعاناة يرسم أحمد العسم ذروة المكابدة 
وبعد أن بلغ سيلها الزبى دفع بذاته إلى اللجوء من جحيم شطره 
الحلمية  الثانية  دنياه  في  المستوطن  شطره  جنة  إلى  المكابد 
جسده  تأخذ  كي  الحياة  وردة  فراديسها  داخل  من  ويخاطب 

 عنه ويهمس لها:
ً
المريض بعيدا

)استيقظي أيتها الوردة
ال وجود لعالم

يمنح اليد الضعيفة

سوى المحاولة ... 
السعادة نادرة

وردة واحدة
يطاردها نحل كثير..()6( 

عبر هذا الفحوى الذي تنجلي به الحقائق عن وجه أزمات الواقع، 
يسعى أحمد العسم بلوغ طوق النجاة منها بالقبض على وردة 
بأجنحة التخييل لبلوغ مسعاه وهو بذلك يعيد   

ً
الحلم مستعينا

وعلى  الواقع  ألماتنا  التخييل  لوال  نيتشة:  مقولة  األذهان  إلى 
 في جغرافيا المجاز، فإن 

ً
 آخر موازيا

ً
الرغم أن ذلك سيخلق واقعا

 بواقعه األول وذلك جراء تعلقه بأمكنته 
ً
أحمد العسم ظل عالقا

إلى قلبه والتي احتلت أسماؤها عناوين قصائده كما  الحميمة 
احتلت ذكرياته بمناطقها المختلفة متن هذه القصائد ويمكن 
أن نذكر منها: )الطريق من رأس الخيمة إلى أبوظبي، قبل مغادرة 
أبوظبي، في رأس الخيمة، من أبوظبي إلى رأس الخيمة...( إضافة 
إلى عالقته الحاّرة ببحر هذه األمكنة الحبيبة إلى قلبه. وإذا كانت 
القصة اإلماراتية القصيرة قد أودعت إعالن حبها لهذا البحر في 
فإن أحمد  العديد من سياقاتها جراء حنينها المتأجج للما�سي، 
العسم قدم غير مرة في سياقه الشعري حنينه البحري لما يملك 
حي لذلك كتب  االنبعاث التي خلق الله منها كل �سيء  من ماء 

ألصدقائه في وصيته الشعرية:
) خذوا جسدي المريض

ً
في العزلة بعيدا

حتى ال تروا سخونته
وصيتي

أن تأخذوا نتاجي األدبي

قصائد الشاعر أحمد العسم املسكونة بقلق الغياب بني الواقع والتخييل
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وتذهبوا به للبحر
حتى يستقر في األعماق..()7( 

ويخرج منه ويم�سي  هكذا يترك الشاعر الجسد المعتل لألطباء 
من بوابة البحر إلى البقاء في حياته الحلمية التي يحب. وعلى مقربة 
من شواطئه يجلس لتضميد جراح أمنياته ومن دون تردد يرتفع 
صوته ليشكو له اليابسة على ما ألقت من خراب أصاب دورته 

:
ً
الحياتية في مقتل وقبل الختام ينادي بحره الحبيب مستنجدا

)يا بحر،
ادفع موجتك إلى صدري
بانتظار أن ترفع صوتك 

وتناديني من أعماقك
ً
سأصلك منهكا

بقدم مبلولة
وقلب مأخوذ

ادفع موجتك وال تقلق
إذا ظهرت لك عظامي()8( 

إن انحياز قصائد الشاعر العسم بهذه الصورة للبحر لبلوغ ما 
ت به اليابسة من بارقة خالص يعيد تكريس معاني التطهر 

ّ
ضن

الفن  أن  باعتبار  بالماء  باألزمات  الملوث  الواقع  واالنعتاق من 
تعويض على ما يفتقده الواقع وذلك من خالل تحدي الممكن 
تشكيل  إعادة  ذلك  مؤدى  من  ويكون  إيحاء  أكثر  بمستحيالت 
الُمعاش ومفترقة عنه  الواقع على صورة أخرى موازية لراهنه 
إحداث  إلى  العسم  أحمد  دفع  ما  وهو  الفني  شرطها  لتحقيق 
 من العالقة بين الح�سي وشبه الح�سي والمجرد 

ً
تراكيب تقيم نوعا

 فيما بينها كي يوقظ في سياقها المعاني التي تخصه في 
ً
ليقيم تفاعال

مالمح تشكلها ونستطيع القول أنه حقق مراده في بعض نصوصه 
الشعرية وليس في كلها كقوله في قصيدة )افعلها واطردهم( :

)بعد معركة طويلة
في الفراش مع القلق

ظهرت شجرة
حول السرير..()9( 

وكقوله في قصيدة )قبل مغادرة أبوظبي(:
 أغادر بصري

ً
)غدا

أمسك ذراع الفندق الطويلة
وأمشط شعر الكالم..()10( ص27     
وفي قصيدة )سبب رابع للحزن( يقول:

)آاااه ياصديقي
طيور القلب

ال ترف بجناحيها
ومالبس العيد

ليس لها صدى !..()11( 
)وهو الكائن  يتحدث في القصيدة األولى عن معركة ناشبة بينه 
ويستخدم  الكائن المجرد(  )وهو  القلق  وبين  الح�سي الموجود( 
 
ً
المجاز في بيان االنتصار عليها الذي تّم بدون قتل وإراقة دماءـ تاركا
ظهور الشجرة بقوامها الح�سي ضمن عالم متخيل يعبر عن ذلك. 
وفي قصيدته الثانية )قبل مغادرة أبوظبي( يقلب الكائن غير الحي 
 طويلة يستعين بها في 

ً
 تنبت له ذراعا

ً
)الفندق( ويجعله حيا وهو 

عر إلى شبه حسية  بذلك حسية الشَّ  
ً
عر الكالم ناسبا

َ
تمشيط ش

 هيئته بخلقة جديدة. وفي تعبيره عن شدة الحزن؛ 
ً
الكالم مصورا

ينسب للكائن الح�سي  )سبب رابع للحزن(  وفي قصيدته الثالثة 
 آخر ليس منه وهو )الطيور( التي منعها 

ً
 حسيا

ً
 حيا

ً
)القلب( كائنا

األ�سى من الرفرفة وكذلك الحال في نسبه غياب صوت الصدى 
)وهو شبه ح�سي( عن مالبس العيد )الحسية( للداللة على عدم 
بيوم العيد بسبب موت أحد األعزاء على قلب الشاعر  االحتفاء 
الما�سي في بث ما يعتمل بداخله ضمن تشكيالت لغوية يرغب 
منها أن تخرج من سائدها التعبيري وتأتي على صورة مختلفة 
لما هو مستمد  عن هذا السائد ألن الصورة الفنية ثمرة انتقاء 
من الطبيعة ومن الحياة وغاية هذا االنتقاء إحداث التأثير وبلوغ 
االنفعال الجمالي)12( الذي سعى أحمد العسم إلى الظفر به حتى 
ولو بطرافة الجملة اإلخبارية الحاملة تركة المرض الثقيلة عليه 
وعلى قصيدته التي لم تكتِف بإخبارنا بمرضه بل بمرض أصدقائه 
والثاني مريض  األول مريض،  ناقلة عنه أن له صديقان،   

ً
أيضا

!. األمر الذي انطلق منه أحمد العسم ليعلن والءه وانحيازه 
ً
أيضا

عنه الجسد كي يتخلص وينعتق من حفرة   
ً
للروح وينفي بعيدا

الغياب وفي ذروة هذا األرق يخاطب  بأرق  التي أغرقته  الموت 
أصدقاءه: 

)يا أصدقاء
ال تضعوا الجسد في السرير  

خذوه للشمس 
حتى يتبخر!..()13( 

بهذه األمنية األزلية والمستحيلة يختصر أحمد العسم في قصائده 
األلم واألمل في حياة غير مكفنة بالفقد والموت وغير مجروحة في 
جمالها بشظف العيش لتكون قريبة الشبه بالحلم اإلنساني الباقي 
 بعد جيل عبر أحاديثها وفنونها 

ً
 والذي تتناقله البشرية جيال

ً
أبدا

الشعرية  نصوصه  ذلك  أجل  من  وقدم  والمختلفة  المتعددة 
 في بنائها الفني على تقنيات قصيدة النثر وقصيدة الهايكو 

ً
معتمدا

في تراكيبها اللغة البسيطة التي تقوم على األضداد   
ً
ومستخدما

والمفارقة إضافة إلى تقطيعه سياق القصائد باألرقام وبالعناوين 
وعبر التجريب في بلوغ المالمح األخرى من  ـ  منه   

ً
الفرعية سعيا

الكتابة الشعرية اإلبداعية التي مازالت ترزح في الغياب 

* كاتب وأديب من سوريا

هوامش وإحاالت:

1ـ القرآن الكريم ـ سورة البقرة آية رقم )26(  والنص المسماري لملحمة جلجامش ـ 

الدكتور نائل حنون ـ دار الخريف للنشر والتوزيع ط1ـ دمشق 2006م.

2ـ مجموعة تحت الظل الكثرة ـ شعر أحمد عي�سى العسم ـ إصدار اتحاد كتاب وأدباء 

ـ قصيدة عجلة  2017م  ـ اإلمارات  اإلمارات ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ط1 

هوائية ص57.

دار  ـ  ترجمة الدكتور محمد فتوح أحمد  ـ  يوري لوتمان  ـ  تحليل النص الشعري  3ـ 

المعارف ـ القاهرة 1995م.

4ـ مجموعة تحت الظل الكثرة ـ شعر أحمد عي�سى العسم ـ إصدار اتحاد كتاب وأدباء 

اإلمارات ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ـ قصيدة ورق جدران ص113.

5ـ المرجع السابق ـ قصيدة أغاني الليل ص12.

6ـ المرجع السابق ـ قصيدة تحت الظل الكثرة ص53.

7ـ المرجع السابق ـ قصيدة أمر أظنه مهم ص49.

8ـ المرجع السابق ـ قصيدة أمام البوح ص48.

9ـ المرجع السابق ـ قصيدة افعلها واطردهم ص13.

10ـ المرجع السابق ـ قصيدة قبل مغادرة أبوظبي ص27.

11ـ المرجع السابق ـ قصيدة سبب رابع للحزن ص64.

12ـ مقدمة في علم الجمال ـ أميرة حلمي مطر ـ دار الثقافة للطباعة والنشر ـ القاهرة 

1976م.

13ـ مجموعة تحت الظل الكثرة ـ شعر أحمد عي�سى العسم ـ قصيدة المرض ص43

أدب ونقد

والتخييل الواقع  بين  الغياب  بقلق  المسكونة  العسم  أحمد  الشاعر  قصائد 
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1332 يرجع إلى أصول يمنية  ولد عبد الرحمن ابن خلدون عام 
األندلس  أهل  عليه  وأطلق  إشبيلية  في  عاش  حضرموت،  من 
علماء  من  كان  الذي  األكبر  جده  إلى   

ً
نسبة »خلدون«  باسم 

ووجهاء القوم. م�سى شبابه في األندلس وعاش عاصفة التغيرات 
واستالء  األندلس  مدن  تساقط  على   

ً
شاهدا وكان  السياسية 

المرابطين ثم الموحدين على زمام الحكم فيها ، هاجر وسط تلك 
التحوالت السياسية إلى المغرب العربي وبعدها استقر في تونس 
وهو يدون في ذاكرته أحوال النظم السياسية التي عاصرها. درس 
ابن خلدون األدب العربي، واألحاديث، وعلم الكالم ثم تنقل بين 
حقول المعرفة بين علم التاريخ وعلم الفلسفة وعلم الموسيقى. 
لم تعرف تلك األزمان علم التخصص في حقل واحد بل كانت 
تقوم على وحدة المعرفة كان طبيعي أن يجمع بين معارف متعددة 

 من الثقافة االسالمية.  
ً
والذي كان جزءا

السياسية  وأحوالها  بالمدن  تحل  التي  األحداث  يسجل  كان 
تحكمت  التي  القوانين  يدون  وكان  واالجتماعية  واالقتصادية 
في التاريخ األموي حتى سقوط الخالفة اإلسالمية في بغداد على 
يد المغول وتساقط المدن في األندلس وتفرق العرب في الشرق 
والغرب على يد الصلبيين. دون ابن خلدون أكثر من 4000 صحفة. 
وأهم ما ذكره عالم الفنون في المجتمعات العربية والفارسية ما 

يلي: -
الفنون وامتزاج الحضارة الفارسية واإلسالمية 

وفن التأليف األلحان والقاء  يقصد بالفنون هنا هو فن الغناء 
في نظر ابن خلدون باكتمال الحياة  يزدهر فن الغناء  الشعر.  
الموسيقي  والتأليف  الغناء  فن  ويلمع  )الكمالّي(،  العمرانية 
عندما يكون هناك استقرار سيا�سي واكتمال الحياة العمرانية، 
 بعدما يتحقق 

ّ
وفي رأيه ال يمكن لإلنسان أن يتفنن في صناعتها إال

له االكتفاء عن جميع حاجاته الّضرورّية في الحياة. وتحدث عن 
فذكر أن ملوك العجم يعتبرون  الفنون عند العرب والعجم.  
وكان ملوكهم يولعون بكافة    .

ً
أساسيا  

ً
علما الموسيقى والغناء 

وكان لملوك الفرس اهتمام عظيم بأهل  الفنون خاصة الغناء، 
وكانوا  في مملكتهم،  للفنانين شأن عظيم  وكان  الّصناعة،  هذه 
وهذا حال أهل العجم منذ  يحِضرون مجالسهم ويغّنون فيها. 
الحضارات القديمة )البابلية والسمارية واآلشورية( حتى مجيىء 
اإلسالم وتصدير فنون الفارسية إلى األرا�سي العربية. أما في فنون 
الدارجة في شبة الجزيرة العربية ذكر ابن خلدون في مقدمته ما 

يلى :  
متساوية  فون فيه الكالم أجزاء  ِ

ّ
ُيؤل عر 

ّ
الش »فكان لهم أّوال فّن 

على تناسب بينها في عّدة حروفها المتحّركة والساكنة، ويفّصلون 
 

ًّ
مستقال منها  جزء  كّل  يكون   

ً
تفصيال األجزاء  تلك  في  الكالم 

بع 
ّ
فيالئم الط ويسّمونه البيت.  ال ينعطف على اآلخر.  باإلفادة، 

بالتجزئة أّوال ثّم بتناسب األجزاء في المقاطع والمبادئ، ثّم بتأدية 
وامتاز من  به،  فلهجوا  الكالم عليه.  المقصود وتطبيق  المعنى 
رف ليس لغيره ألجل اختصاصه بهذا 

ّ
من الش  

ّ
بين كالمهم بحظ

 
ً
ا
ّ
وِمَحك وشرفهم،  ِمهم 

َ
وِحك ألخبارهم   

ً
ديوانا وجعلوه  الّتناسب. 

على  واستمروا  األساليب.  وإجادة  المعاني  إصابة  في  لقرائحهم 
ذلك. أما الّتناسب الذي من أجل األجزاء والمتحّرك والّساكن من 
َناُسب األصوات كما هو معروف في كتب 

َ
الحروف قطرة من بحر ت

 أّنهم لم يشعروا بما سواه ألنهم حينئذ لم ينتحلوا 
ّ

الموسيقى. إال
تغّنى  ثّم  وكانت البداوة أغلب نحلهم.  وال عرفوا صناعة،   

ً
علما

الُحداة منهم في حداء إبلهم والفتيان في قضاء خلواتهم، فرّجعوا 
موا«. 

ّ
األصوات وترن

الدنيا امتالك أرض  ذكر ابن خلدون بانتشار اإلسالم في أنحاء 
فارس التي انتصر فيها أهل البداوة على أهل التحضر والفنون، 
التي  العربية  الجزيرة  إلى  الفنون  من  الكثير  دخلت  يومها  ومن 
عر. فلما 

ّ
رنم بالش

ّ
كانت تمتاز بالفصاحة في الخطابة والقراءة والت

رف من الغناء والموسيقى، ادخلت في القصور أصبح 
ّ
جاءهم الت

للفنانين شأن كما هو لدى الفرس خاصة في العصر العبا�سي.  
أرض  إلى  والّروم فوقعوا  الفرس  المغّنون من  الكثير من  رحل 
بالعيدان  جميًعا  وغّنوا  للعرب  موالي  وصاروا  وبغداد  الحجاز 

وسمع العرب تلحينهم لألصوات  نابير والمعازف والمزامير، 
ّ
والط

َويس 
ُ
شيط الفار�سي وط

َ
فلّحنوا عليها أشعارهم. وظهر بالمدينة ن

وسائب بن جابر َمولى ُعبيد الله بن جعفر، فسمعوا شعر العرب 
ولّحنوه وأجادوا فيه وطار لهم ذكر. ثم أخذ عنهم َمعبد وطبقته 

وابن ُسريج وأنظاره.
 
ً
تدّرجت من الجاهلية مرورا أشار ابن خلدون أن صناعة الغناء 
العبا�سي ولمعت  العصر  في  بالعصر األموي واكتملت وازدهرت 
في تاريخهم فذكر إبراهيم بن المهدي وإبراهيم الموصلّي  أسماء 
وابنه إسحاق وابنه حماد. وذكر أن أصبحت لها شأن في مجالس 
العصر  في  تقام  كانت  التي  الفنون  الطرب  بجلسات  القصور 
بني  لدى  الفنون  االزدهار  فترة  في مقدمته  ذكر  فقد  العبا�سي، 
خذت آالت 

ّ
عب وات

ّ
هو والل

ّ
في الل )بنى العباس(  »...أمعنوا  العباس 

عليه،  بها  م 
ّ
ُيترن التي  واألشعار  والقضبان  الملبس  في  الّرقص 

رَّج« 
ُ
وجعل صنًفا وحده. واتخذت آالت أخرى للّرقص تسمى بـ»الك

أقبية  بأطراف  قة 
ّ
معل تماثيل خيل مسّرجة من الخشب،  وهي 

فيكّرون ويفّرون  الخيل،  سوان ويحاكون بها امتطاء 
ّ
تلبسها الن

واألعراس  للوالئم  الُمعّدة  عب 
ّ
الل من  ذلك  وأمثال  ويتثاقفون، 

وكثر ذلك ببغداد وأمصار  وأيام األعياد ومجالس الفراغ واللهو. 
العراق وانتشر منها فيما سواها«. 

الفنانين أمثال زرياب الذي أخذ أسلوب  وتحدث عن مواهب 
وفن التلحين من أهل العراق وضيقوا عليه أهل العراق  الغناء 
ثم شاءت األقدار  فرحل إلى المغرب،  غيرة من مواهبه الفذة، 
م بن هشام 

َ
أن يرحل من المغرب إلى بالد األندلس ويلحق بالَحك

فبالغ في تكرمته وركب  بن عبد الرحمن الّداخل أمير األندلس، 
للقائه، وأسنى له الجوائز واإلقطاعات. أصبح له شأن عظيم في 
األندلس وأورث باألندلس من صناعة الغناء ما تناقلوه إلى عهد 
وذكر ابن خلدون أن االنشغال بالنزاعات والحروب  وائف. 

ّ
الط

ويق�سي على الفنون والعمران، يحث تراجع وتناقص في االهتمام 
بالعمران وبالتالي تتراجع صناعة الفن والموسيقى ألنها في رأي ابن 
خلدون »آخر ما يحصل في العمران من الّصنائع«، ألنها كمالّية 
 
ً
في وظيفتها تنحصر بالفرح واالنشغال بها عند الفراغ، وهي أيضا
وبشكل عام  أّول ما ينقطع من العمران عند اختالله وتراجعه. 
أثنى  في كتاباته على اهتمام األمم بالفنون التي هي أحد وسائل رقي 
وذكر الّرياحين  وشبهها بالروائح الطيبة،  الشعوب والحضارات، 

واألزهار أكثر ما يجذب روح االنسان ويعتقد ابن خلدون السر في 
عشق الروح للروائح الزكية هو غلبة الحرارة فيها التي تعشقها 
الفنون زينة تتزين بها العمران  الّروح بالفطرة كعشقها للفنون. 
وهي التي تسهم في رقي الحضارات وتطفي عليها جمالية تجذب 

العالم إليها. 

جمال  األصوات  
يجيدون  القرآن ويذكر هناك قراء  يشيد ابن خلدون بملحني   
فيطربون السامعين بحسن  في تالحين أصواتهم كأّنها المزامير، 
أصواتهم وتناسب نغماتهم اللحنية. ومن هذا الّتناسب ما يحدث 
القراءة واألداء  في معرفته.  الّناس يستوي  ركيب وليس كل 

ّ
بالت

يحتاج إلى مقدار من الّصوت الجيد ويتعّين أداء الحروف به من 
حيث اتباع الحركات في مواضعها، ومقدار المّد عند من يطيله أو 
يقّصره، وأمثال ذلك.  والتلحين أيًضا يتعّين له مقدار من الّصوت 
ال تتّم إال به من أجل الّتناسب في الّتلحين، وإذا تعارض أحدهما 
قد ُيِخلُّ باآلخر. وذكر رأي المدارس اإلسالمية ومذاهبها في تلحين 
افعي ومراد الّتلحين أن يهدي صاحب 

ّ
فقد أجازها الش القرآن، 

 على نسب يدركها العالم 
ً
ُد أصواته ترديدا ردَّ

ُ
المضمار بطبعه، فت

القرآن في  ألّن  كما أنكرها اإلمام مالك ابن أنس،  وغيره.  بالغناء 
رأيه محل خشوع يقوم على تذكير الموت وما بعده، وليس الغرض 
االستمتاع بإدراك الحسن من األصوات. وقوله رسول الله صلى 
فليس  من مزامير آل داود«   

ً
وتي مزمارا

ُ
»لقد أ م: 

ّ
الله عليه وسل

حسن  معناه  ما 
ّ
وإن مالك،  رأي  في  والّتلحين  رديد 

ّ
الت به  المراد 

القراءة واإليضاح في مخارج الحروف والّنطق بها.  الّصوت وأداء 
يذكر ابن خلدون: أّن االستمتاع اتجاه األصوات الملحنة يحدث 
عندما تتناسب مع قواعد وقوانين فنون الغناء العلمية، فيحدث 
تقبل فوري من قبل المستمع للمسموع آلنه يتقّرر في موضعه 
يحدث  للمستمع  مناسب  األداء  كان  وإذا  الُمالئم«.  »إدراك 

  
ً
 له، كانت غير مقبولة ُمنافرة

ً
االستمتاع، وإذا كانت ُمنافية

المراجع: 

- ابن خلدون عبد الرحمن ، عبد الّسالم الشدادي )تحقيق(: صناعة الغناء، خزانة 

ابن خلدون رقم Ar.5136  بيت الفنون والعلوم واآلداب، باريس، فرنسا   2005.

https://saramusik.org/256/texte/

نورة صابر المزروعي 
أكاديمية من اإلمارات

الفنون يف مقدمة ابن خلدون

إضاءة
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إضاءة

الذاتي( في السرد المعاصر .. وصفت بأبرز رائدات )التخيل  إرنو  آني 

 عبد العليم حريص

تشرين  في شهر أكتوبر/   
ً
وتحديدا  ،

ً
تتجه أنظار العالم سنويا

األول إلى األكاديمية السويدية المانحة لجوائز نوبل، لمعرفة 
الفائزة بهذه الجائزة العالمية. ولكن يبدو أن نصيب  األسماء 
األدب العربي، قد اقتصر في قائمة الفائزين بجائزة نوبل لآلداب 

على اسم نجيب محفوظ، والذي نال الجائزة عام )1988م(.

القائمة  من  عربي  اسم  فيها  اقترب  التي  العدة  المرات  وبرغم 
القصيرة المرشحة للفوز بالجائزة، قبل اإلعالن الرسمي للجائزة 
إال أن اآلمال  ومحمود درويش،  يوسف إدريس وأدونيس،  ومنها: 
تتبخر، ونظل نقتات ذكريات حصولنا على الجائزة، ونمني النفس 
 
ً
مبدعا وتمنحها  أخرى  مرة  القاعدة  لآلداب ستكسر  نوبل  بأن 
 كرس نفسه لخدمة األدب وهم كثر.ومنذ أسابيع احتفت 

ً
عربيا

األوساط األدبية بإعالن جائزة نوبل لآلدب والتي كانت من نصيب 
إلنجازاتها األدبية التي هدفت   

ً
وذلك تقديرا الفرنسية آني إرنو، 

إلى سبر أغوار النفس البشرية، وحللت ما فيها بدقة، وخرجت لنا 

 
ً

واتخذت تجربتها الشخصية بطال أدبي يعبر عن المعاناة،  بنتاٍج 
وإرنو أول امرأة فرنسية تحظى بجائزة نوبل  في معظم أعمالها. 
 
ً
تقديرا  

ً
والتي تمنح سنويا  )1901( على تاريخ الجائزة منذ العام 

 - )الفيزياء  والعلوم  والطب  األدب  حقل  في  الفائزين  إلنجازات 
بركب  إرنو  آني  تلحق  وبذلك  واالقتصاد.  والسالم،  الكيمياء(، 
الروائيين:  بالجائزة  الفائزين  لآلداب  نوبل  قائمة  على  العظماء 
وتوني موريسون،  وغابرييل غارسيا ماركيز،  إرنست هيمنغوي، 
لويز غلوك،  وعبدالرزاق قرنح ومن الشعراء  ونجيب محفوظ، 
الكتاب  ومن  وطاغور،  برودسكي،  وجوزيف  نيرودا،  وبابلو 

المسرحيين فاز هارولد بنتر ويوجين أونيل وغيرهم. 
ومنذ إعالن اسمها من قبل   ،

ً
عاما  82 وآني أرنو تبلغ من العمر 

لجنة الجائزة، أصبحت المرأة السابعة عشرة التي تحصل على 
 
ً
هذه الجائزة األدبية العالمية، من أصل ما مجموعه )119( فائزا
بفئة اآلداب منذ بداية منح جائزة نوبل األولى عام )1901(. وقد 
)1909( وكانت  بدأت الجائزة تعرف طريق نون النسوة في العام 
وآخرهن  الغيرلوف،  سلمى  السويدية  والروائية  الكاتبة  أولهن 
وإلى   .)2020( العام  الشاعرة والكاتبة األمريكية لويز جلوك في 

 
ً
جانب كونها أول امرأة فرنسية تحظى بنوبل لآلدب فهي أيضا
بعد ثماني  صارت الفائز الفرن�سي السادس عشر في تاريخ نوبل، 
وقد سبقها  سنوات من حصول الروائي باتريك موديانو عليها. 
عدة رجال منهم أناتول فرانس وألبير كامو وجان بول سارتر )الذي 

امتنع عن تسلم الجائزة(.
وأرنو اسم جديد يضاف لقائمة الفائزين في نوبل لآلداب واسمها 
آني دوشيسن وهي   )1940( الحقيقي عند والدتها في سبتمبر عام 
العديد من  حصلت على  أدب فرن�سي،  كاتبة وروائية ومدرسة 
الجوائز منها جائزة رينودو األدبية )1984( وهي جائزة أدبية تمنح 
للروايات المكتوبة باللغة الفرنسية، عن روايتها المكان، كما تعد 

روايتها امرأة من كالسيكيات األدب المعاصر في فرنسا.
عاشت آني أرنوا المولودة في منطقة النورماندي بشمال فرنسا 
 ،

ً
ماديا متواضعة  عائلة  كنف  وفي  قاسية،  حياة  طفولتها  منذ 

 ،
ً
إال أنها منذ الصغر كانت طموحة جدا تنتمي للطبقة العاملة، 

وقد نجحت في استكمال دراستها الجامعية وعملت معلمة لألدب 
واللغة الفرنسية. وتعتبر إرنو نفسها مدونة لسيرتها الذاتية أكثر من 
كونها كاتبة أو روائية، ما شجع الكثير من المتابعين على وصفها 
)وهو مصطلح أدبي اقترن ظهوره  الذاتي  بأبرز رائدات التخيل 
 )1977( بالكاتب والناقد الفرن�سي سيرج دوبرفسكي قرابة العام 

وهو نوع وسيط بين السيرة الذاتية والرواية.
 حينما وصلت روايتها السنوات أو )السنون( 

ً
وقد ظهر ذلك جليا

وهنا   )2019( عام  الدولية  البوكر  لجائزة  القصيرة  القائمة  إلى 
واعتبرت كأديبة ذات أسلوب مميز  إرنو مكانتها األدبية،  أكدت  
ومغاير في الكتابة المعاصرة، في مجال كتابة السيرة، ومن ثم تأثر 
بأسلوبها الكثير من المؤلفين حول العالم، وساروا على نهجها، في 

كتابة الرواية المعاصرة.
في  )خزائن فارغة(  من خالل روايتها األولى  وتعرف عليها القراء 
العام )1974(، وتوالت أعمالها السردية والتي من أشهرها المكان 
وقد   .)2018( ذكريات حياة   

ً
ومؤخرا  )2008( والسنون   )1982(

صدر كتابها األخير الشاب  في مطلع شهر  مايو عن دار غاليمار التي 
درجت على نشر كتبها.

 من خالل عدة 
ً
 تعتبر آني إرنو من األسماء التي عرفت عربيا

ً
وحتما

وامرأة،  المكان واالحتالل والحدث،  روايات تمت ترجمتها منها: 
وغيرها من األعمال  مذكرات فتاة،   

ً
ورواية شغف بسيط وأيضا

الروائية التي ترجمت للعربية على يد نخبة من المترجمين منهم: 
وإلسكندر حبش وسحر ستالة،  البحراوي،  أمينة رشيد وسيد 

ومبارك مرابط  ولينا بدر.
اللغة اإلنجليزية معظم رواياتها كونها تعيش  إلى  كما ترجم لها 
عرفت  وقد   

ً
عاما منذ عشرين  األمريكية  المتحدة  الواليات  في 

الشهرة األدبية من خالل أعمالها الروائية والمتابعات الصحافية 
والدراسات النقدية ألعمالها الروائية.

لشجاعتها  أرنو  اختيار  على  للجائزة  المانحة  اللجنة  وصرحت 
السرد  في  وقوتها  الشخصية،  الذاكرة  الجذور  الكشف عن  في 
والكتابة بجرأة. وقد علقت إرنو على منحها الجائزة بقولها: )أعتبر 
، وبالنسبة إلي في الوقت نفسه مسؤولية 

ً
 كبيرا

ً
عطيت شرفا

ُ
أنني أ

عطيت لي من خالل منحي جائزة نوبل. ما 
ُ
كبيرة، وهي مسؤولية أ

يعني ذلك إعطاء شهادة عن شكل من أشكال اإلنصاف والعدالة 
في ما يتعلق بالعالم( 

أول فرنسية تحصل على جائزة نوبل لآلداب..

آين إرنو .. وصفت بأبرز رائدات )التخيل الذايت( يف الرسد املعارص

محمود درويشلويز جلوكعبدالرزاق قرنحطاغورسلمى الغيرلوفجان بول سارتر ٕارنست هيمنغوي لبير كامو
ٔ
ا
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أدب ونقد

الشحي مسعود  مريم  اإلماراتية  الفنانة  الروائية   تجربة  في  والتشكيل  الكتابة  جدلية 

 هشام أزكيض 

 
ً
مبدعا  

ً
تنطلق مريم مسعود الشحي في بداياتها الثقافية كائنا

تخضرمت نتاجاته بين الرواية والتشكيل، مع ما خاضته من 
 
ً
الكتابة أوال حيث بدأت  المجالين،  في هذين  تجارب عميقة 
في وقت مبكر من حياتها وهي تعمد إلى التعبير عن مشاعرها 
والورقة  القلم  بين  الجميلة  القصيرة  المسافة  في  باالنزواء 
لتعبر عما يعتمل في داخلها من شؤون وشجون. كانت البدايات 
عفوية، طليقة حد الفطرة، ومع الوقت انتقلت إلى حيز النشر 
مع عملها األول   2009 وتحديدا منذ عام  القارىء  ومواجهة 

»أنثى ترفض العيش« عن دار الفارابي في بيروت. 

كانت الرواية باكورة أعمالها التي تخرج عن أجنداتها ودفاترها 
 
ً
الخاصة وخواطرها اليومية. في فن التشكيل، تؤكد الشحي دائما
أنها كانت وال تزال في حيز الهواية الجميلة العفوية، كعاشقة للون 
والريشة، وترى أن ذلك تعبير من نوع آخر عما يفيض بداخلها من 
أحاسيس، وتوأمة جدلية مع الكلمات التي تنبض وتفيض داخل 
كل لوحة من لوحاتها التي لم تلتزم بها بمدرسة تشكيلية محددة، 
من هنا تحتار مريم الشحي في  بل تركت لريشتها حرية الرسم.  
المفاضلة بين الكتابة والرسم، وهي تفضل أال نقيد أنفسنا بهكذا 
مسألة، فهي مجرد إنسانه مبدعة، واالبداع يجب أن ال يؤطر، بل 
إنها ضد التأطير ألنها ال زالت تبحث عما يشبهها وما تكونه، لذلك 
دائما ما تسمي نفسها »مريم مسعود الشحي« اإلنسانة التي تحب 
 وال 

ً
اللون و الحرف و البحث لكي تعيش. لم تدرس الشحي أكاديميا

ترى أن ذلك قد يضيف إلى ابداعها بالضرورة، إال ما حازته من 
. ال تؤمن باألدب النسوي، 

ً
شهادة في التمريض الذي امَتَهنْتُه عمليا

ووجهته  األجناسية  هويته  كانت  كيفما  واحد  األدب  أن  وترى 
الخاصة  التجارب  تمازج  المعنى  بهذا  فهي  ولذلك  االبداعية، 
الحاالت،  في بعض  نفسها  الشحي  تكتب  في نصوصها.  بالعامة 
وتشير إلشكالياتها الخاصة تدونها وتضعها في قالب كتابي يصل 
كما تكتب المرأة التي في عالمها و تحيط  لألخرين باإلشارة لها، 
وتكتب كل تلك  تكتب الصديقة والجارة واألخت والزميلة،  بها، 
الشخوص النسوية بدافع كونها أنثى تعرف تفاصيلها فتنقلها بما 

وبكل أبجديات الزهو والقلق  حباها الله به من موهبة الكتابة، 
والتحديات التي من الممكن أن تعيشها المرأة داخل مجتمعاتنا.  
الذي قامت دار الفارابي  »أنثى ترفض العيش«  في تجربتها األولى 
تناولت فيها فكرة   ،

ً
2009 كما أشرنا سابقا اللبنانية بنشره عام 

فالكاتب يكتب وجدانه أوال،   ال عقلها،   سيطرت على وجدانها، 
تبلورت على هيئة سيرة ذاتية إلحداهن اسمها )نورة( بطلة العمل 
األبوة  أسئلة  فبسطت  وجدانها  في  يدور  كان  ما  بعض  ْتها 

َ
حّمل

القاسية : كيف ُيكتب األب في الروايات من منطلق تجربة حياتية 
 على مقصلة القسوة 

ً
ُق غالبا

َّ
خاصة؟  وأين يقع دوره؟  ولماذا ُيعل

التي تسقط على حيوات أبنائه فتفصلها أو تقتلها؟ مع العلم أنها 
قد تكون مجرد وهم و خوف يدفع لإلشكاليات النفسية التي تبني 
 ال يقوون علة مواجهة الحياة باعتداد.  كانت )نورة( 

ً
 ضعافا

ً
أوالدا

هي صوت الشحي في البحث عن األب بصورته األخرى، المتألقة 
والصحيحة، الصورة التي قد تكون قليلة في مجتمعاتنا العربية 
لكن القليل موجود ويجب اإلشارة إليه.  في العنوان، ترى الشحي 
أنه جاء بعد االنتهاء من صياغة العمل حيث وجدته مما يناسب 
بطلة العمل التي كانت بفعل حبها ألبيها وفقدها له تدور داخل ديرة 
الفقد كانت الحالة المسيطرة  مغلقة من المشاعر والتساؤالت. 
علي العمل أو ما يترتب على الفقد من المشاعر التي يعاني منها 
)بطلة  هكذا كانت نورة   ،

ً
بعض الشخصيات الحساسية نفسيا

العمل( التي فقدت الرغبة في الحياة بعد حالة الفقد التي واجهتها 
العيش  الحياة،  هامش  علي  البقاء  وفّضلت  العيش  فرفضت 
المقصود به هنا الحياة بكل أبعادها ، فّضلت هي الموت البطئ 
إن جاز التعبير، أو عدم االستمتاع بمباهج الحياة والبقاء داخل 
فقاعة الحزن الطويل . الحزن الطويل حالة طبية نفسية يصاب 
بها بعضهم في حاالت الفقد ال تتوقف مريم الشحي عند روايتها 
ولذلك فهي تم�سي في مشروعها   ،

ً
األولى التي اشتغلتها وجدانيا

الصادرة  »فراشة ومن نور«  بعنوان  التالية  الروائي مع روايتها 

كتبت  وفيها   2013 عام  ذاتها  الدار  عن 
المرأة التي تحّدت العالم لكي تكون ما تريد، 
المرأة التي تعيش في مجتمع مغلق محدود 
في روايتها الثالثة  في بيت يجدها مجرد أنثى. 
»فنتليتور« وكذلك بالتعاون مع ذات الدار، 
عن طريقتها المعتادة   

ً
خرجت الشحي قليال

سردّية  أصواٍت  بأربعة  فكتبت  بالكتابة 
بعكس الروايات السابقة التي حكمها صوت 
واحد، أصوات تشابكت لتحكي حيوات من 
بسالم  تعيش  مختلفة  ومجتمعات  ثقافات 
القرية  ابن   :

ً
معا وتتعايش  روايتها  داخل 

المدينة  ابن  الطبيب  أفكاره،  المرتبكة 
إلى  الواهية،  بنجاحاته  يزهو  وهو  المغرور 
الممرضة التي تبحث عن العيش الرغيد، ثّم 

 لحيوات اآلخرين.  ال تبتعد 
ً
عامل النظافة الذي يشكل خطا موازيا

تجربة الشحي في الميدان الصحفي، فلديها كتابات في العديد من 
الصحف، ال سيما مع جريدة الرؤية اإلماراتية، وكتبت في قضايا 
فكانت تريد إيضاح  إليها،  المجتمع  التمريض وحيثياتها ونظرة 
ما تعانيه هذه المهنة من مصاعب دعم الناس، لكن األمر تغير 
 بسبب الجائحة التي عصفت في العالم وكان 

ً
بعض ال�سيء مؤخرا

التمريض ضمن خط الدفاع األول عن البشرية إن صح التعبير 
كما سلطت  فالتمريض مهنة سامية يجب االهتمام بها.  وجاز، 
الضوء كذلك على بعض الزوايا االجتماعية، فكتبت عن الثقافة 
وقدمت بعض القراءات في منجزات  المحلية واألعمال األدبية، 
على تناول كل ما يدور ويعتمل داخلها على شكل   

ً
ثقافية عطفا

هناك  أن  الشحي  ترى  مقال.  لكل  كلمة   300 في  كبيرة  أسئلة 
الكثيرين والكثيرات من رواد الرواية في اإلمارات، لكنها ال تتمكن 
من تحديد أسماء بعينها فهذا أمر شائك، ورواد السرد اإلماراتي 

يمكن االطالع على أسمائهم عن طريق البحث في محركات البحث 
الخاصة باإلنترنت أو يمكن أن يتم البحث عبر أحد المواقع 
لكنها  التي تحتفي بالسرد اإلماراتي و تضع هي لهم التصنيف، 
 غير مخولة بالكتابة عن اسم بعينه أو الكالم عنه أحكي 

ً
شخصيا

لكن من الممكن طبعا االشارة وبرأي شخ�سي  بشكل مطلق. 
منجزاتهم  على  تطلع  الذين  اإلماراتي  السرد  مبدعي  و  لصناع 
فقط كالروائي المبدع علي أبو الريش، والمبدعة ميسون صقر 
واألستاذ راشد عبد  القاسمي والكاتب محمد ناصر المزروعي، 
فاطمة  الكاتبة  وأعمال  »شاهنده«،  روايته  في  النعيمي  الله 
الشاعر أحمد العسم،  الروائية لولوة المنصوري،  المزروعي، 

السينمائية  الكاتبة  الكمالي،  ريم  الروائية 
صالحة  الحفيتي،  سلمى  عمرو،  بن  منال 
الملتقيات  عن  مريم ناصر وآخرين.  عبيد، 
ترى  الثقافية التي شاركت في العديد منها، 
الشحي أنها تؤثر في المستقبل الثقافي العربي 
 ،

ً
بشكل أو بآخر، كما تشجع على اإلبداع جدا

للحديث والحوار الذي  فهي فضاءات للقاء 
 من مدارك المبدع 

ً
يمكن له أن يوسع جدا

لكي تزيد حصيلته الثقافية، كما يفتح آفاق 
قضايا  في  االستفهام  وعالمات  التساؤالت  
مريم  تتأخر  وال  كبرى.  وانسانية  وجودية 
الشحي عن جهود اإلمارات العربية المتحدة 
،  ال سيما في 

ً
 ودوليا

ً
في خلق مناخ ثقافي محليا

زمن كورونا العالمي  الذي كانت مشغولة فيه 
بكونها جزًءا من خط الدفاع األول الذي كان على عاتقة التطبيب 
و الربت على القلوب والعقول، فاإلمارات تسعى بشكل كبير لخلق 
مناخ ثقافي صحي يمكن التعويل عليه في رفعتها ، والهّم األول هو 
اإلنسان الواعي المثقف الذي يمكن االعتماد عليه في خلق وطن 
ُيعتد به . بهذا المعنى تشير الشحي إلى أنه حتى وقت الجائحة التي 
ألمت بالعالم كانت اإلمارات تعمل على عدة أصعدة، فلم تعمد 
نعم  قطاع الثقافة أو اقصائه في وقت األزمة الصحية،  إلى شّل 
ربما أصابه بعض العطب و الفتور الذي أثقل خطواته بعض 
تم�سي نحو األمام  لكنها كانت تحاول جعل كل األشياء  ال�سيء 
وأن ال تقف، فمعارض الكتاب كانت حاضرة و البرامج الثقافية 
كانت دائرة لم تخبو، وجهود اإلمارات جلية في كل ذلك الفعاليات 

 بدوائرها ومثقفيها 
ً
 وتفاعال

ً
الثقافية والمشاركات الدولية فعال

* كاتب وقاص من المغرب

جدلية الكتابة والتشكيل يف تجربة الروائية 

الفنانة اإلماراتية مريم مسعود الشحي
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دراسات

القديمة مصر  في  الفلسفي  الفكر 

 فييب صربي

هل نحن بحاجة إلى إعادة النظر فيما ُيعرف بـ »المعجزة اليونانية«، أي نشأة الفلسفة في بالد اليونان؟ أال يلزمنا لتحقيق ذلك 
والبحث فيه عن جذور الفلسفة التي تم تجاهلها من قبل المؤرخين المؤسسين للمركزية الغربية؟  اإلحاطة بالفكر القديم، 
هذا ما يحاول د. مصطفى النشار بحثه في كتابه الذي نتناوله اليوم بالعرض واإليجاز. ومما يدفع شبهة االنحياز غير العلمي إلى 
الفلسفة الشرقية عموًما والمصرية خصوًصا، أنه حصل على درجة الماجستير في الفلسفة عن »فكرة األلوهة عند أفالطون«، 

ودرجة الدكتوراه عن »نظرية العلم األرسطية«. 

يبدأ النشار طرحه بالعودة إلى أصل الحضارة المصرية القديمة 
وسر قوتها؛ »الماعت« أو »العدالة والنظام«، وهي المنظومة التي 
قام عليها المجتمع المصري وحقق نجاحه، ألن إقامة العدالة بين 
ا بين الحكام 

ً
»مطلًبا مشترك أفراد المجتمع وتطبيق النظام كانا 

الرئيسة«)1(.  الحاكم  الماعت هو مهمة  وتحقيق  والمحكومين.. 
فإذا بات هناك عقد اجتماعي يعرف كٌل بموجبه ما له من حقوق 
وما عليه من واجبات، صار لدينا األساس األول لقيام الحضارة 

في أرقى صورها. 
الفلسفات  شأن  شأنها  القديمة،  المصرية  الفلسفة  بدأت 
األخرى، ببحث قضية الوجود اإلنساني وتفسير العالم الطبيعي. 
وقد قدمت أربع مدارس فكرية/مذاهب مختلفة إجاباتها عن تلك 
األسئلة اإلنسانية العامة. نشأت كل مدرسة منهم ـ إذا جازت تلك 
في مدينة محددة هي العاصمة المزدهرة في عصرها،  ـ  التسمية 
ذلك  علماء  كونهم  غالًبا،  الكهنة  أنتجها  التي  أفكارها  وسادت 
 
ً
الزمن، من دون أن نعرف أفراًدا يمثلون تلك المذاهب. خاصة

، ألجياٍل متعاقبة.
ً
 ال كتابة

ً
وقد تناقلت الناس تلك األفكار شفاهة

: المذهب الشم�ضي:
ً

أوال
الحالية،  »عين شمس«  »أون«،  ُينسب هذا المذهب إلى مدينة 
إذ يرجع أول تسجيل  وهو أقدم تفسير معروف لنشأة الوجود، 

مكتوب له إلى القرن الرابع والعشرين قبل الميالد. 
الخليقة وانتهوا إلى القول  »تأمل أصحاب هذا المذهب في بدء 
إنما عدم مطلق،  سحيق لم تكن فيه أرض وال سماء،  بماٍض 
ال يشغله سوى كيان مائي ال نهائي أطلقوا عليه »نون«. ثم ظهر 
الروح األزلي الخالق »آتوم«ـ يجمع لفظ »آتوم« بين ضدين؛ معنى 
وأوجد من  على تلك المياه أو الهيولي،  ـ  العدم ومعنى االكتمال 
نفسه أول عنصرين من عناصر الوجود: »شو« الذكر الذي تكفل 
بأمر الفضاء والهواء والنور، و»تفنوة« األنثى التي تكفلت بالرطوبة 
والندى. ومن تزاوجهما تولد بقية التاسوع اإللهي في أزواج أيًضا: 
بين  الربط  تم  ونفتيس«.  ست  وأوزوريس،  إيزيس  ونوة،  جب 
»آتوم« و»رع« في عصر الدولة الوسطى، قبل الميالد بألفي عام. 

وقد بدا »رع« هو الخالق القديم نفسه وقد أراد 
أن يتجلى على الناس في هيئة إله الشمس.

ثانًيا: المذهب األشموني:
 إلى مدينة األشمونين في مصر الوسطى، 

ً
وهو نسبة

وكانت تعرف قديًما بـــــــ »أونو«. وقد بدأ هذا التفسير 
فإذا  عندما ثار الجدل حول المذهب الشم�سي؛ 
كان »رع آتوم« قد خرج من نون، أفال تكون نون 
هي من أنجبته؟ حل حكماء »أونو« هذه المشكلة 

ماء  بفرضية جديدة مفادها أن الوجود تقدمته أربعة عناصر: 
وعنصر لطيف ال  قدرة منطلقة دافعة،  ظالم محيط،  كثيف، 
وقدروا أن كل عنصر يتكفل به توأمان يتفقان في الطابع  ُيرى. 
ويختلفان في الجنس، مذكر ومؤنث، وأن لكٍل من التوأمين روح 
ربانية منفصلة. وبذلك يكون لديهم »الثامون« اإللهي، الذي نتج 

عنه »رع آتوم«، ثم سائر المخلوقات.
ا: المذهب المنفي:

ً
ثالث

التي أسسها الملك مينا لتكون عاصمة  ُينسب إلى مدينة منف، 
المدينة مواكبة  وقد حاول مفكرو  الموحدة.  المصرية  الدولة 
كان الميزان  »بتاح«  »إن معبد إلهها  فقالوا  أهميتها السياسية، 

الذي وزنت فيه مصر العليا والسفلى«.)2(
التفسيرات  على  ينطوي  جديًدا  فكًرا  يبتكروا  أن  عليهم  كان 
السابقة ويتجاوزها. فإذا كان »آتوم« قد خلق من نفسه التاسوع 
وكيف وجدت  كيف وجدت بقية األرباب والكائنات؟  العظيم، 
التشريعات والنواميس التي يعمل وفقها كل �سيء؟ وصل فالسفة 
منف إلى افتراض وجود اإلله الخالق الذي فكر ودبر وأراد قبل 

الخلق والتعمير.

»يبدأ النص المنفي بابتهال موجه إلى اإلله »بتاح«، 
ُيعلن في إطاره أن األرباب الذين عرفهم البشر قبله 
لم يكونوا غير صور من »بتاح«، وأنه هو الرب الخالق 
وأنه منذ استوى على عرشه العظيم ألول  القديم، 
مرة، كان روًحا للكيان المائي بكل ما احتواه من ذكر 

وأنثى، كما كان روًحا لليابس..
بصفات  »بتاح«  اإلله  المنفيون يصفون  بدأ  لهذا 
جديدة، فاعتبروه »القلب واللسان لألرباب جميًعا«، 
والبشر واألنعام والزواحف  »قائم في كل صدر وكل فم لألرباب، 

على السواء«.)3(
»فعن طريق الفكر والنطق من بعده بدأ الخلق.. أفضت كل كلمة 
ربانية تدبرها العقل اإللهي وأمر بها اللسان إلى أن تتابع خلق 
األنفس.. وتقرر ما يستحب من أمور الناس وتقرر ما يكره«. هنا 

الفكر الفلسفي يف مرص القديمة
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وتدشين  في التحول إلى تجريد أمر الخلق،  يقع التطور األخطر؛ 
قدسية »الكلمة«، أصل الوجود وسر بدء الخليقة، التي يمتزج فيها 

العقل بالنطق ليكون أصل الكلمة اليونانية »لوجوس«. 
رابًعا: المذهب الواستي:

وهو نسبة إلى مدينة »واست« أو »األقصر« حالًيا. نشط فالسفتها 
»وجد  وتتابع األرباب جميًعا بعده.  »آمون«  إلثبات أصالة إلههم 
آمون من البداية دون أن تعرف له نشأة، فلم يوجد قبله إله أو 
يوجد معه إله يستطيع أن يصف له هيئة، ولم تكن له أم تبتدع 
له اسًما أو ولد ينجبه ويقول.. ها أنذا«. وقد أرادوا إقناع الناس 
أن الروح اإللهية التي اعتادوا أن يتعبدوا لها في المعابد الكثيرة، 
هي روح واحدة وإن تعددت أوضاعها، ونجح هذا المسعى وصار 
المذهب الواستي هو األكثر شيوًعا بين المصريين. ألنه لخص كل 
واآلخر الذي  المذاهب السابقة باعتبار آمون هو األول الخفي، 
اتحد بإله الشمس. كما أنه حافظ على ما اعتاد الناس في ذلك 
الوقت من تصور الربوبية على هيئة آلهة متعددة يرأسها اإلله 

األعظم.
طبيعة النفس/الروح بين الفكر المصري وأفالطون:

كشفت النصوص المصرية المعروفة باسم »متون األهرام« عن 
الكا تمثل طاقة  واآلخ.  البا،  الكا،  ثالث صور للنفس اإلنسانية: 
الحياة  إلى  رحلته  في  يصحبه  الذي  قرينه  وفاعليته،  اإلنسان 
التي تسري في  فهي الجوهر المقدس الخالد،  أما البا،  األخرى. 
الظاهر والباطن. واآلخ هي القوة النورانية التي تصل إلى الخلود. 
فلنتأمل العالقة بين اللفظين المستخدمين في اللغة المصرية: 
للداللة  أفالطون  استخدمه  الذي  »بشوكا«  ولفظ  واآلخ،  البا 
»إن  والتي عرفها أيًضا بالجوهر النوراني البسيط.  على النفس، 
اإلنسان في الفكر المصري القديم، كما عند أفالطون، يعد كائًنا 
إلهًيا بما فيه من نفٍس هي قبس من األلوهية.. فالنفس أتت من 
العالم السماوي لتسجن في الجسد الفاني، فاإلنسان كائن ثنائي 
الطبيعة، والبد من الصراع بين النفس والجسم، اإللهي واألر�سي، 

حتى تعود النفس إلى أصلها اإللهي مرة أخرى«.)4(
وقد جاء فضل أفالطون في تجريد األفكار المصريةـ  التي اطلع عليها 
أثناء إقامته بمصرـ  وإضفاء الطابع العقالني عليها. فالنفس عنده 
الشهوية والغضبية والعقلية. ويتمثل جوهر  ا: 

ً
أيًضا تنقسم ثالث

الحياة األخالقية في إقامة العدالة داخل النفس بين وظائفها، 
للوصول إلى الفضائل الثالث: العفة والشجاعة والحكمة.

يتضح لنا أن عقيدة النفس وأصلها وخلودها هي المدخل للحياة 
وعندما  األخالقية الصحيحة في التراثين المصري واألفالطوني. 
نأتي إلى فكرة التناسخ، نجد نصوص كتاب الموتى تتحدث عن 

التطهر والتخلص  أنواع من الحيوانات على سبيل  إلى  التحول 
وقد آمن بتلك الفكرة فيثاغورس ونقلها إلى شمال  من األوزار. 
أما أفالطون فقد قصر التناسخ على النفوس  البحر المتوسط. 
التحرر  تستطع  ولم  فأثقلها،  بالجسد  اختلطت  التي  الشريرة، 
منه، وتميز بتقديم البرهان العقلي المجرد على اعتقاده في الخلود، 
وذلك في محاورات فيدون وفايدروس والجمهورية.  »وربما صدق 
ديوجين اليرتوس)5( حين قال إن أفالطون قد اشترى ثالثة كتب 
عن المباحث الفيثاغورية وقد ضمها إلى »تيماوس«، ومن ثم فال 
أفالطون وبين النصوص  »تيماوس«  يثير التشابه بين ما ورد في 
سليلة  أفالطون  أفكار  جل  كانت  حيث  عجب،  أي  المصرية 

الحكمة المصرية القديمة«   

الهوامش:

للنشر  بتانة  دار  النشار،  مصطفى  تأليف:  القديمة.  مصر  في  الفلسفي  الفكر   .1

والتوزيع، ص)13(.

2.  الترجمة العربية لنصوص الشرق األدنى القديم ج1، ص)36(.

للنشر  بتانة  دار  النشار،  مصطفى  تأليف:  القديمة.  الفلسفي في مصر  الفكر    .3

والتوزيع، ص)34(.

للنشر  بتانة  دار  النشار،  مصطفى  تأليف:  القديمة.  مصر  في  الفلسفي  الفكر   .4

والتوزيع، ص)148 - 149(.

5. مؤرخ فالسفة اليونان، عاش في النصف األول من القرن الثالث الميالدي. 

القديمة مصر  في  الفلسفي  الفكر 

إضاءة

 أسماء يوسف ذياب الكندي

القرن  أواخر  في  العربية  والجزيرة  الخليج  منطقة  شهدت 
التاسع عشر بداية وفود إرساليات للتبشير بالمسيحية تبنتها 
مؤسسات  إحدى  تعد  التي  الهولندية  اإلصالحية  الكنيسة 
الدعوة البروتستانتية في الواليات المتحدة األمريكية، واتخذ 
تلك اإلرساليات من تقديم الخدمات الطبية والتعليمية واجهة 
للتنصير، فبدأت بتأسيس مراكز لها في منطقة الخليج امتدت 
، مروًرا بالكويت والبحرين ومسقط جنوًبا، 

ً
من البصرة شماال

األخير من  الربع  اإلرساليات حتى  تلك  ونشاط  واستمر عمل 
القرن العشرين حققت خاللها قدًرا من النجاح في التطبيب 
وباءت بالفشل في مهمة التنصير، وقد جاءت اإلرسالية العربية 
اإلمارات  )دولة  المتصالح  الساحل  منطقة  إلى  األمريكية 
لها،  التابعة  والمناطق  الشارقة  وزارت  المتحدة(  العربية 
وقدمت خدماتهم الصحية والطبية فيها، ومن أبرز الطبيبات 
الالتي زرن الشارقة الطبيبة سارة هوسمن.  ولدت سارة بتاريخ 
16 /9 /1883م، في مدينة هندرسون في والية كنتاكي األمريكية، 
1911م، ومن ثم ارتحلت  وتخرجت من جامعة إلينوي في عام 
لتتعلم  نفسه  العام  في  البحرين  إلى  األمريكية  اإلرسالية  مع 

اللغة العربية. 

وفي عام 1914م افتتح مستوصف نسائي في مدينة مسقط بعمان 
بالعمل  وعينت اإلرسالية  النسائي«  »مستوصف مسقط  سمي 

فيه الطبيبة سارة هوسمن، وقد تميزت الطبيبة 
هوسمن بمواقفها المتشددة لدينها المسيحي، 
هذا  في  العمل  من  سنوات  عدة  وبعد  ولكن 
استقالتها  هوسمن  سارة  قدمت  المستوصف 
 مستوصف 

ً
للبعثة بتاريخ 12 /5 /1939م  تاركة

وكان  مقيمة،  طبيبة  بدون  مسقط  في  النساء 
للطبيبة هوسمن محاوالت  عديدة لفتح عيادة 
في منطقة الساحل المتصالح في  طبية في كلباء 
حيث تم االطالع على إحدى  فترة األربعينيات، 
إرسال  على  تشكره  تاندي  الوكيل  إلى  برقياتها 

األدوية لها، كما أنها أخبرته أن الشيخ )حميد القاسمي( وهو ابن 
سابًقا الذي توفي  الشيخ سعيد بن حمد القاسمي  حاكم كلباء 
سنة 1937م، حيث اخبرته عن رغبتها في مساعدة العرب في كلباء 
على حد تعبيرها، وأنها طلبت من الشيخ بن سعيد القاسمي أن 
يسمح لها بالحصول على أربعة أذونات لدخول )طبيب وزوجته، 
وكانت هناك أيًضا برقية من الوكيل السيا�سي  وكاهن وزوجته(. 
 10/  22 بتاريخ:  البحرين  في  السيا�سي  الوكيل  إلى  الشارقة  في 
/1944م بخصوص رسالة الطبيبة هوسمن التي أرسلتها بتاريخ 2 
/1944م تطلب من السلطات البريطانية الحصول على إذن   5/
حيث عللت  لمرافقتها إلى كلباء،  )إيدنا بارتر(  دخول الممرضة 
طلبها أنها كبرت بالسن وبحاجة لمن يساعدها في عالج المر�سى 
ولكنها استقالت مرة أخرى ثم عادت لتأسيس مشفى  في كلباء، 
فقد التقت الطبيبة هوسمن في عام  للوالدة في إمارة الشارقة، 
1952 بالشيخ محمد بن صقر القاسمي، وهو والد حاكم الشارقة 
الحالي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
)سوق  حيث منحها بيته في منطقة السوق  حفظه الله ورعاه، 
صقر(، وقامت هوسمن بتحويله إلى مستشفى كبير للوالدة، تأتي 
ظلت  لها من كافة مناطق اإلمارات المتصالحة آنذاك.  النساء 
كانت تسمى  والتي  المستشفى  في هذه  تعمل  الطبيبة هوسمن 
)األمريكانية( أيًضا من دون ملل أو كلل، وكانت تقرأ التراتيل من 
توليدها، سعًيا إلى تعميدها وتنصيرها  اإلنجيل على المرأة أثناء 
عن  هوسمن  وتقاعدت  الرياح،  أدراج  ذهبت  محاوالتها  ولكن 
العمل في عام 1962م، وتوفيت في 25 /7 /1964م 
في الواليات المتحدة األمريكية وكانت تبلغ حينها 

81 عاًما 

* باحثة في تاريخ اإلمارات.

المصادر : 

دولة  ــ  الشارقة  سرد الذات،  سلطان بن محمد،  القاسمي،   •
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يكية يف إمارة الشارقة: أطباء من اإلرسالية العربية األمر
الطبيبة سارة هوسمن نموذجاً

دراسات
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أدب ونقد

 حمزة قناوي

األسرع  فهي  القارئ،  لدى  الخاص  رونقها  القصيرة  للقصة 
القراءة  أفق  إلى  والحياة،  الواقع  ونقله من عالم  لتشويقه، 
 عن رتابة الرواية الطويلة، وفي الوقت 

ً
ودائرة التوقع، مبتعدة

نفسه فإن لديها القدرة على نقل عدة مشاعر نفسية وحياتية 
للرواية،  يتوافر  ال  ما  وهو  الواحدة،  المجموعة  في  مختلفة 
فالقصة  التأويل،  عملية  ثِقل 

ُ
ت فة،  ِ

ّ
ُمكث بعوامل  ترتبط  التي 

ذات   ،
ً
قصيرة نسبيا لتقص،  تدرك  أدبية،  »حكاية  القصيرة: 

ال في  خطة بسيطة، وحدث محدد، وحول جانب من الحياة، 
 لنظرية مثالية أو رمزية، 

ً
واقعها العادي والمنطقي، وإنما طبقا

لحظة  في  توجز  وإنما  وشخوص،  وبيئاٍت   
َ

أحداث تنمي  وال 
 ذا معنى كبير.« على حد وصف الدكتور )الطاهر 

ً
واحدة، حدثا

»كائن يفترس  أحمد مكي()1(،ومن هذه الخلفية نقرأ مجموعة 
نفسه« للقاصة )عبير أحمد(.

يلفت النظر  في »بنية«)2( القصص الست والعشرين تلك اللغة 
الرهيفة التي تتوجه بها الراوية إلى القارئ، وهو ما يجعل  عملية 
السرد تتُم بنحٍو سلس وشفاف، كأنما يشاهد القارئ عبر بلورة 
من  ما يحدث من وقائع وأحداث،  شبيهة بالبلورات السحرية، 
دون أن يتورط في وقائع التعريف بالشخصيات أو المعطيات 

الخاصة بالقصة، ففي قصتها »الحذاء الذي ال يستبدل«، تقول: 
الفردة   

ً
وتختفي أحيانا تموت بعض األحذية،  »لغياب الحركة، 

وحدي  من دون إنسان ينتعلهما.   ،
ً
ال معنى لفردتين معا األخرى. 

لما وضعت على رف األحذية،   ،
ً
محظوظا كنت حذاًء  لم أمت، 

شعرت بقيمتي أكثر. كل األحذية المحيطة بي حزينة، تشعر بعدم 
كفايتها، فأصحابها، من دون سابق إنذار، هجروها، ألجل أحذية 

جديدة.«)3(
تدون  من  وهي  لنا،  تحكي  من  هي  الساردة  بأن  معرفتنا  رغم 
تقبلنا فكرة أن  وبسبب لغتها الشفافة،  إال أننا،  هذه األسطر، 
وأن تتم أنسنته وأن نتشوق إلى ما  عن نفسه،  يتحدث الحذاء 
وهو ما يذكرنا بمقولة  المغامرة التي يمكن أن تحدث له،  وراء 
التي يرى فيها أن تميز القصة القصيرة  )شكري عياد(  الدكتور 
يكمن في  التشويق، يقول: »إن ما يهم كاتب القصة القصيرة هو 
التأثير في القراء من خالل الحدث نفسه أكثر من أبطاله، أي بتفرد 
المغامرة أكثر من طبيعة المغامر، فقارئ القصة القصيرة مثله في 
ذلك مثل من يسمعها، ال يريد كالهما الوصف أو التعليق على ما 
يشعر به أو يفكر فيه البطل، إنهما يريدان إدراك ما حدث بشكل  
 
ً
 وفارقا

ً
 متمايزا

ً
 وعشرين حدثا

ً
موجز)4(. إذن نتوقع أن نجد ستة

وتغلب عليه روح المغامرة وينضُح بالتشويق في هذه المجموعة. 
وعودة إلى قصة »الحذاء الذي ال يستبدل«، نجد أن روح المغامرة 
التي تضعنا فيها الساردة هي اكتشاف طبيعة هذا الحذاء، وكأننا 

التراثية، عندما يذكر  نمارس لعبة »عروستي« 
ثم  األحجية،  خصائص  من  ما   

ً
شيئا السارد 

السارد  ليم�سي  »عروستي«  المستمع:  يقول 
 
ً
رويدا بالتدريج،  الصفات  هذه  عن   

ً
كاشفا

حتى يتمكن المتلقي من معرفة كامل   ،
ً
رويدا

هنا كانت المغامرة هي معرفة هذا  األحجية، 
يتم  ال  الذي  الحذاء  هذا  وراء  الكامن  السر 
وتم�سي الساردة مقتبسة  استبداله أو تغييره. 
ومقدار  الحذاء،  لهذا  المرهف  الشعور  روح 
ختام  في  نعرف  أن  قبل  بالسعادة،  شعوره 
القصة أن هذه السعادة التي يشعر بها الحذاء، 
تقابلها تعاسة وشقاء تشعر به من ترتدي هذا 

الحذاء!  وهنا تتجلى ازدواجية المشهد، في مقابل السعادة، تأتي 
في  بذلك   

ً
متباهيا يتغير،  ال  الحذاء  يبقى هذا  وبينما  التعاسة، 

مقابل أقرانه، فإن صاحبته، ال تتباهي به بالتأكيد أمام أقرانها، 
وال تشعر من ارتدائه إال بكل سوء، ومع اللغة المرهفة والشفافة، 
تأتي  كأننا ننظر من بلورة سحرية إلى داخل نفس هذا الحذاء، 
الخاتمة، التي تقول فيها: »أحب تلك األقدام، لم تتغير منذ عرفتها، 
لم تخن تعلقي بها، ومعناي الذي أستمده من وجودها. أود أحيانا 
أن تقسو علي، كي أرد جميلها وال أبدي أي تمزق. لكنها رقيقة، مثل 
، مثل سقوط أوراق الخريف. رقيقة، مثل طفلة ال 

ً
الغروب تماما

تدوس األرض، ألنها تكبر، وقدماها ال تكبران معها، رقيقة، مثل 
يدي مراهقة تضغط على األرض، كي تستطيع تحريك جسدها، 
هو  هنا نكتشف أن ذلك الحذاء  ورفعه إلى كر�سي متحرك.«)5( 
الخاص بالمصابين بشلل األطفال، الذين ال يقوون على الحركة، 
ممن فرض عليهم المرض أال تتطور أقدامهم، وهنا تنقلب فجأة 
 إلى 

ً
كل المعاني الواردة في النص، وتتحول المغامرة بأبعادها كافة

نوع من التعاطف اإلنساني، مع إنسانة في سن المراهقة، ال نعرف 
عنها إال أنها مصابة بذلك المرض، وأنها تعيش حالتها الخاصة من 
المعاناة، وال نستطيع هنا أن نشارك الحذاء فرحته بهذه األقدام 
الغضة الطرية، وال شعوره باألهمية بين بقية األحذية لكونه ال 
يتم استبداله، بل إن »السارد« تنجح في أن تنسينا أن الكاتبة هي 

 من تروي لنا، وهي من تنقل لنا رؤيتها عن تلك األحداث.
ً
أصال

تصنع  ما  وهي  الخاتمة،  هي  القصيرة  القصة  عناصر  أهم  إن 
للقصة القصيرة تمايزها، يقول )رشاد رشدي( عن ذلك: »والواقع 
التي تميز القصة  أن النهاية في القصة القصيرة من أهم األشياء 
القصيرة عن الرواية. فكل ما في القصة القصيرة يؤدي بالضرورة 
- بل إن نقطة  - أي إلى نهاية القصة  والحتمية إلى نقطة التنوير 

التنوير هذه هي التي تبرز معنى كل ما سبقها في 
الكاتبة  نجحت  فقد  نرى،  وكما  القصة.«)6(، 
في  في القصة التي استعرضناها هنا بفاعلية، 
جعل لحظة الخاتمة لحظة تنويرية تغير كامل 
وتحقق عناصر  معاني االفتتاحية من ناحية، 
أخرى،  ناحية  من  والتغريب  الفنية،  البنية 
وعند محاولة اختبار  هذه الكيفية مرة أخرى، 
والتي جاءت  في القصة التي تلي تلك مباشرة، 
وهي عنونة  العزلة«،  بـ»مائة عام من  معنونة 
ما  وإذا  الشهيرة،  )ماركيز(  رواية  مع  تتناص 
مواٍز«)7(،  »نٌص  باألساس  هي  العنونة  كانت 
فإننا هنا أمام حالة تعدد التوازي في العنونة 
 هذه العنونة هي بالفعل نٌص مواٍز لروايِة 

ً
على النحو التالي:  فـأوال

ماركيز بما فيها من إسقاطاتها وإسهاماتها وما تحمله خلفها من 
استحضاراٍت حول التأمل في الزمن، وحول طبيعة النسق الفني 
ستجعلنا هذه   :

ً
ثانيا »الواقعية السحرية«،   

ً
خصوصا لـ)ماركيز( 

وبين  »الماركيزية«   عن المتشابه بين هذه الرؤية 
ُ

العنونة نبحث
وهنا نجد القصة القصيرة باعتبارها  ثنايا القصة الواردة هنا، 
البنية  إلى  إحالتها  تأويلها  في  يتم  الرواية،  بنية  من  أصغر  بنية 
: يبدأ القارئ 

ً
األكبر، أي بنية رواية »مائة عام من العزلة«، ثم ثالثا

بما أننا اتفقنا أن القصة القصيرة تركز على فكرة المغامرة   -
في نهايتها،  وحدوث لحظة التنوير   التي يتم اكتشاف طبيعتها، 
سيقوم القارئ هنا باكتشاف تلك المغامرة التي تدخل الساردة 
فيها تلك الرواية في ثنايا قصتها، لكي نبحث عن المعنى اإلجمالي 
من هذا التأويل. وهنا نجد أن الساردة توظف الرواية في إطالق 
تلخص حياة سبعة أجيال  )ماركيز(  فبينما رواية  معنى عك�سي، 
من عائلة )بوينديا( في بلدة )ماكوندو(، فإن المؤلفة هنا تستعير 
ذلك التعبير لتبرز لنا العزلة المعاصرة التي صرنا نعيشها بسبب 
وكأننا نعيش طوال أعمارنا معزولين عن  وسائل التكنولوجيا، 
الواقع الذي نحيا فيه، فأعمارنا تم�سي دون أن نشعر، وأعمار 
عبر هذه التنويعة   ،

ً
وهنا تنجح الساردة أيضا  ،

ً
من حولنا أيضا

الخفيفة من الحكي، ومن األحداث اليسيرة، أن تضعنا في مواجهة 
تقول في   ،

ً
وعميق شعوريا  ،

ً
بشكل شفاف سرديا هذه القضية، 

»أفكر: من هذا المجنون الذي أخطا طريق  خاتمة أقصوصتها: 
، وال أشم سوى 

ً
منزله؟ أركض ألبحث عن أبي، لكنني ال أجد أحدا

يصرخ كما في  يأتيني الصوت من خلفي،  رائعة الغبار والموت. 
أراجع في  ومثل من يراجع ذكرى بعيدة،  خالد!  خالد،  الصغر: 
فأدرك أنني ال أعرف غير آخر العنقود  هذا االسم،   

ً
عقلي طويال

»كائن يفرتس نفسه« لعبري أحمد
ية وتحقيق البنية الفنية توظيف النصية املواز
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أخي خالد. أغمض عيني بقوة، أحاول استيعاب األمر، فيسقط 
، بعشوائية من ال يعرف ماذا 

ً
كتابي من يدي، أقرأ العنوان مجددا

مئة عام من  أحاول..   .. أحاول استيعاب األمر  عليه أن يفعل، 
القارئ للقصة  )محمد يوسف نجم(  يوجه الدكتور  العزلة!«)8( 
 سؤالين عقب القراءة، هما: »1 

ً
القصيرة بأن يسأل نفسه دائما

- ما هو العنصر السائد في القصة؟ 2 - كيف نسق القاص مادته 
؟«)9(، ويمكن 

ً
 وممتعا

ً
ورتبها، بحيث يجعل تطور القصة واضحا

الصنعة  كامل  تحتوي  السؤالين  هذين  عن  اإلجابة  إن  القول 
الفنية للتأليف القص�سي، وإذا ما حاولنا أن نجيب عنهما فيما 
 من فكرة خلق وضع 

ً
نجد أنها تنطلق دائما يخص القاصة هنا، 

ودفعه في  متوتر من أجل تهيئة المتلقي إلى نوع من المغامرة، 
بداية القصة القصيرة إلى تأمل ذلك الوضع غير المستقر، حتى 
التي عن طريقها تتحقق لحظة  يتسنى لها أن تنقله إلى الخاتمة، 
 ،

ً
التنوير، وتنقلب كامل المعاني السابقة إلى معاٍن مغايرة تماما

إنها عملية صراع مع التأويل باألساس. وهذه العملية مستمرة عبر 
، التي يميزها أنها وثيقة الصلة بالواقع 

ً
قصص المجموعة جميعا

من حاالت التوتر اإلنساني   
ً
جديدا  

ً
وترصد نوعا الذي نعيشه، 

الناتج عن التطور التكنولوجي، ففي قصة: »كائن يفترس نفسه«، 
نجدها تشير إلى الهاتف  والتي تستمد المجموعة تسميتها منها، 
تقول: »مثل  المحمول، وإشعاراته المتتالية وما ينتج عن ذلك، 
كثير من الناس، قبل أن يفتح عينيه، اعتاد أن يمد يده إلى أسفل 
الحياة  من  فيها  يمتعض  صديقه  من  إشعارات  يقرأ  وسادته، 
الذي يعاني من اكتئاب  ما زال صديقه،  يطمئنه هذا،  كدأبه. 
حاد، على قيد الحياة.«)10(، هذه التنويعة النفسية المتداخلة مع 
 مما يشعر به الشباب 

ً
التكنولوجيا الحديثة، والتي تناقش بعضا

المعاصر، وظاهرة االنتحار التي انتشرت لألسف في الفترة األخيرة 
بين بعض الشباب، سواء ألسباب مرضية، أو نفسية اجتماعية، 
هنا منذ البداية تضعنا الساردة في مواجهة البحث عن تحقق 
النتيجة  لتأتي  القصة،  في ختام  االنتحار  واقعة  تحقق  عدم   /
المفارقة، أن ذلك الذي كان يطمئن صديقه، ويقوم بمقام الظهر 
 على أن يتحدث عن أي مشكلة 

ً
والسند له، والذي كان يحثه دائما

بها،   
ً
إذ به هو من يتناول كامل حبوبه المهدئة منتحرا تواجهه، 

وهنا نعرف أن الكائن الذي يفترس نفسه، هو ذلك الذي يحاول 
 لآلخرين، بينما هو في الحقيقة أكثر 

ً
 وملجأ

ً
 وسندا

ً
أن يكون ظهرا

 لطلب العون في حياته.
ً
الناس احتياجا

 عبر هذه اللغة الشفافة التي تدخل القارئ منذ السطر األول 
ً
إذا

شخصيات  وجميعها  المتنوع،  شخصياتها  عالم  إلى  لقصصها 
لديها مشكلتها الخاصة تجاه الواقع الذي تعيشه، سواء تمثل في 

المرض، أو في انسحاب بساط الزمن من حولها، أو عالقة طفلة 
أو لحظة نضج فتاة تستشعر قشعريرة حركة يد الخياط  بأمها، 
حول نهديها وهي تأخذ المقاس، أو تحول القيم في الحياة إلى قيم 
بيع وشراء فقط، وغيرها من الموضوعات التي تتناولها القاصة 
 كمن 

ً
في مجموعتها، لتجعلنا نشتبك معها في روح المغامرة، تماما

يحاول أن يكشف الخبيئة الكامنة داخل صندوق الكنز ليعرف 
حاسم  تنوير  بلحظة  مشفوعة  قصصها  خاتمة  تأتي  محتواه، 
بسيطة  ربما  تبدو  التي  التفاصيل  كل  تأويل  تحول  ومصيرية، 
ومعطياتها،  الحياة  في  تأملية  فلسفية  تفاصيل  إلى  وعفوية، 
 من النقاش النف�سي الوجداني بين القارئ ونفسه، 

ً
محققة نوعا

فة في مجموعتها هنا  ِ
ّ
تجاه القضايا المختلفة التي تطرحها المؤل

ببراعٍة وأسلوِب قّصٍ فريٍد يصل إلى درجٍة رفيعٍة من االحترافية، 
 
ٌ
رغم كونها المجموعة األولى لكاتيٍة أقل ما توصف به أنها موهوبة

وُمجيدة  
* شاعر وناقد مصري مقيم في اإلمارات
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الفنية البنية  وتحقق  الموازية  النصية  توظيف  أحمد  لعبير  نفسه«  يفترس  »كائن 

استراحة النص

 سامية بدر

من أجمل   
ً
يعتبر الفن اإلسالمي هوية ثقافية عريقة وواحدا

الفنون التي قدمها المسلمون على مر العصور المختلفة حيث 
أنه ظهر منذ بداية الدعوة اإلسالمية ومع انتشار اإلسالم في 
وقد اختلط الفن اإلسالمي بالعديد من  العديد من الدول، 
يصل  فعندما  والتوسعات  الفتوحات  بفعل  األخرى  الفنون 
اإلسالم إلى أي بالد كان يتفاعل مع حضارتها فيأخذ من مميزاتها 
بذلك  فتكونت  لها،  المختلفة  الفنية  نتاجاته  من  ويعطي 
 
ً
حضارة جديدة ُعرفت بالحضارة االسالمية التي شملت أنواعا
مختلفة من الفنون اإلسالمية نبعت من ُرؤى جمالية فريدة 
وقوانين اجتماعية ومنها فن الرسم، فن النحت، فن الكتابة، 
فن العمارة، فن الزخرفة وغيرها من الفنون المختلفة والتي 
بذاته وله طابعه   

ً
مستقال  

ً
الفن اإلسالمي بعدها فنا أصبح  

الخاص.

الفنون  باقي  اإلسالمي عن  الفن  ميزت  التي  العناصر  أهم  ومن 
أنه اتخذ أشكال و تصورات مرتبطة باإلنسان والحياة  األخرى  
العقيدة االسالمية والتي  والكون ألن أساسه هو تحقيق مبادىء 
في التوحيد وتحقيق مبدأ التوازن بين المشيئة   

ً
تتلخص بداية

اإللهية المطلقة والمشيئة اإلنسانية المحدودة، فقد استند إلى 
مجموعة من المبادئ الفكرية المستنبطة من العقيدة اإلسالمية 
ومن مبادئ العبادة وُصورها المختلفة والتجريد وتصوير عناصر 
ظهرت  والتي  جديدة،  تكون  أن  على  التركيز  مع  الطبيعة  من 
هذا باإلضافة  انعكاساتها على سلوك الفنان المسلم ونتاجه، 
إلى اعتماد الفن اإلسالمي على إظهار المشاعر الدفينة لإلنسان، 
فأصبح الفن اإلسالمي أسلوبا للتعبير عن األفكار و استطاع أن 
بهر بشكلها كل من 

ُ
وح مرئية ت

ُ
يحول هذه األحاسيس والمشاعر إلى ل

يراها.  وتتنوع أنواع الفنون اإلسالمية التي لكل منها طابعه الخاص 
وتشمل :العمارة، حيث بدت مالمح المدينة العمرانية والمعمارية 
من عمارة مسكنه  بدًء  عهد الرسول صلى الله عليه وسلم،  في  

استخدام  عن   
ً
فضال الحربية  العمارة  إلى  والسوق  ومسجده 

الزخارف الهندسية في تزيين التحف المعمارية . الخزف والزخرفة 
والتي دخلت بوصفها عملية تجميلية لحاجات اإِلنسان اليومية 
والتي تعد أبرز أنواع الفن اإلسالمي. النسيج والسجاد فقد أنشأت 
 خاصة كانت تسمى بدور الطراز. فن 

ً
بعض الدول المسلمة دورا

التجليد والتذهيب لتجميع كتاب القرآن والحفاظ عليه ولتزدان 
المصاحف بغرر المخطوطات الفريدة وقد تطور ليصبح صناعة 
فنية خاصة بالكتب وبقية المحفوظات التي أنتجها المسلمون. 
 الخط العربي والتي ظهرت حاجته بظهور اإلسالم والحاجة 

ً
وأخيرا

إلى كتابة القرآن ثم امتد لكتابة المخطوطات، وبعدها في تزيين 
أنماط  عن  تحدثنا  ولو  واألحاديث.  القرآنية  باآليات  المساجد 
الفنون اإلسالمية الغنية، فقد وصل فيها الفنان المسلم إلى أعلى 
الدرجات الجمالية وتميزت هذه األنماط باإلبداع الخاص ومنها 
األنماط الهندسية والتي كان لها شعبية كبير حيث استخدمت 
لعكس لغة الكون وساعدت في التعبير عن عظمة الخالق. النوع 
الثاني هو األنماط النباتية )األرابيسك( التي مع االنتشار الجغرافي 
وتأثر الفاتحين المسلمين بالفنون الموجودة في  للفن اإلسالمي  
العديد من الدول التي فتحوها، تم أخذ هذا النمط من تقاليد 
الثقافة البيزنطية وقد ُمزجت باهتمامات جديدة وأسلوب مميز. 
الزخرفة  شمل  والذي  المجازي  التمثيل  هو  الثالث  النوع  أما 
ببراعة  المسلم  الفنان  فيها  أبدع  والتي  المختلفة  اإلسالمية 
منقطعة النظير والتي استخدمت في تزيين األشكال المعقدة من 
السجاد المساجد والكتب. أما النوع األخير هو نمط الخط العربي 
 بحد ذاته يخص الحضارة اإلسالمية من 

ً
 متفردا

ً
الذي يعتبر فنا

دون سواها والعنصر األكثر أهمية وجوهرية بالفن اإلسالمي وأكثر 
استخداماته أهمية كانت في القرآن الكريم كأحد أشكال الزخرفة. 
 عمق تأثير الفنون اإلسالمية المختلفة 

ً
وال يخفى على أحد أيضا

 حتى اليوم 
ً
بمكونها العام في الفنون األوروبّية حيث ال يزال ظاهرا

هذا األثر في إبداع وتصميم مجموعة روائع معمارية وتشكيلية 
ونحتية نتبينها شاخصة في الكثير من مدن أوروبا العريقة 

الفن اإلسالمي: 
مجموعة أشكال وروائع وتصورات مرتبطة باإلنسان والحياة والكون

أدب ونقد
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دراسات

 عبد هللا يحىي الرسييح

وقد  قديمة،  ظاهرة  )المخطوطات(  الكتب  تزوير  ظاهرة 
فقد يزيد المزّور في الكتاب  تعددت صور ووسائل تزويرها، 
ويدّس فيه ما ليس منه، أو يحذف منه فقرات أو صفحات..إلخ، 
وقد يغّير عنوان المخطوط، أو اسم مؤلفه، أو تاريخ النسخ، أو 
اسم الناسخ، أو مكان النسخ، ويمكن أن يطال كذلك خوارج 

النص )التملكات، والسماعات، والقراءات، والوقفيات(. 
وتتعدد كذلك دوافع وأسباب من يقوم بعملية التزوير، فقد 
أو  المادي،  الكسب  على  الحصول  في  الرغبة  دافعه  يكون 
يقله  لم  ما  له  فينسب  معين  شخص  على  والحقد  الحسد 

لإلضرار به، أو بدافع التعصب السيا�ضي والمذهبي.

ومن أغرب الصور التي وقفت عليها في تزوير المخطوطات والّدس 
فيها والزيادة عليها صورتان:

حدثت ببغداد في الربع األول من القرن الرابع الهجري،  األولى: 
 ،

ً
محتاال  ،

ً
ذكيا  ،

ً
وكان وراقا وبطلها شخص يعرف بالدانيالي)1(، 

ويكتب فيه بخطه ما يشبه الخط  )الورق(،  ق الكاغد  وكان ُيعّتِ
ِبي  هر تلك الكتب وكأنها عتيقة، وينسبها إلى دانيال النَّ

ْ
العتيق فتظ

قوم وحالهم  أسماء  الكتب  ِتلَك  ثنايا  في  ويدرج  م، 
َ

ال السَّ ْيِه 
َ
َعل

ويشير بها إلى ما يعرف ميلهم إليه من أحوال الرفعة  )صفاتهم( 
القديم  الحدثان  من  أنها  ويوهمهم  للناس  ويظهرها  والجاه، 
المأثور عن دانيال النبي وغيره، وأنها من )المالحم( المتوارثة عن 
اَمت سوقه َبين رجال الدولة وقضاتها 

َ
اْسَتَوى جاهه َوق

َ
ف آبائه، 

خادم الخليفة  وأول من وقع في شباكه مفلح الخادم،  ببغداد، 
908- 320-295هـ/  )حكم المقتدر  العبا�سي المقتدر وحاجبه، 
وله نفوذ كبير في بالط  أسود اللون،   

ً
وكان مفلح خصيا  ،)932

وبلغ من قوة  قطع اإلقطاعات الجليلة، 
ُ
المقتدر فعظم أمره وأ

نفوذه أنه كان يؤثر في تعيين الوزراء أو عزلهم. وقد أظهر الدانيالي 
)م م م( وصفته في المالحم، وذكر بعض  لمفلح أنه وجد اسمه 
صفاته الشخصية وأنه سيكون له شأن ورفعة، فأحضره مفلح 
الثالث، فقال: هو كناية عنك ألنك مفلح  )الميمات(  وسأله عن 
مولى المقتدر، ثم سأله مفلح: من أين لك الكتاب؟ قال: وراثة من 
 أنه وجد في تلك الكتب 

ً
آبائي وهو من مالحم دانيال، وعّرفه أيضا

فانطلت على مفلح وشغف  الب، 
َ
أبي ط ْبن  َجْعَفر  أنه من ولد 

 
ً
سببا فكان  الطريقة  بهذه  الدانيالي  واحتال  وأغناه.   وقّربه  به 
)ت  ْرِخي 

َ
ك

ْ
في تولي الُحَسْين بن القاسم بن عبيد الله بن وهب ال

/934م( منصب الوزارة للمقتدر، حكى أبو القاسم ابن  هـ   322
 لي يسكن 

ً
زنجي)2(، قال: كان أبو علّى الحسين بن القاسم صديقا

فيه ويشاورني،   
ً
الذي كان مستترا الموضع  إلى  ويستدعيني  إلّي 

فالزمني بذلك حّقا وحرمة، فاجتهدت في السعي له والتوّصل بكّل 
 
ً
د الوزارة. فكان من أنجع ما عملته أّن رجال

ّ
سبب وحيلة إلى أن تقل

بمدينة السالم يعرف بالدانيالي كان يلزمني ويبيت عندي ويخرج 
 قديم، 

ّ
ينسبها إلى دانيال بخط  

ً
ه يظهر كتبا

ّ
بسّره ويحّدثني أن إلّى 

ُحَسْين بن القاسم بن عبيد الله بن 
ْ
فطلبت منه إثبات صفة ال

والعالمات  وهب، ومالمح صورته، مثل الجدري الذي ِفي َوجهه، 
ِلك وذكر 

َ
كتب ذ

َ
عليا، من غير أن يكتب اسمه، ف

ْ
ِتي ِفي شفته ال

َّ
ال

اس استقامت أموره  َعبَّ
ْ
فيها إنه متى ما وزر للثامن عشر من ولد ال

ها وعال على أعدائه وانفتحت البالد على يده وعمرت الدنيا في 
ّ
كل

َوذكر ِفي تضاعيفه هذه الصفات وعّتقته ِفي   
ً
عمل دفترا

َ
ف أّيامه، 

ى اصفر  ْيِه َحتَّ
َ
ة وم�سي َعل حت خفَّ

َ
 َوجعله ت

ً
ْبن مدة عشرين يوما الّتِ

ُه لم أشك ِفي انه 
َ
اَل اْبن زنجي: فلوال معرفتي من عمله ل

َ
َوعتق، ق

فصادفت هوى  َوحمله إلى ُمْفِلح فعرضه على المقتدر،  قديم، 
 أعرفها 

َ
اَل ال

َ
ُه: أتعرف َهِذه الّصفة لمن؟ ق

َ
اَل ل

َ
ق

َ
عند المقتدر، ف

اَل فاستدعه وشاوره، ثم واله المقتدر 
َ
أال للحسين بن القاسم. ق

قلت: 
َ
اَل ابن زنجي: ثمَّ إن الدانيالي طالبني بالمكافأة، ف

َ
الوزارة. ق

ُه 
َ
ا ولي الُحَسين الوزارة واله الحْسَبة وأجرى ل مَّ

َ
ل
َ
ى يتم األمر، ف َحتَّ

ْهر، ولكن الدانيالي لم يقتنع بهذا المبلغ فطالبني  تي ِديَنار ِفي الشَّ
َ
ِمائ

مت الحسين بن القاسم في أمره فأجرى له 
ّ
بعد أيام بزيادته، فكل

مائة دينار أخرى تسّبب برسم الفقهاء. والصورة الثانية: حدثت 
 
ً
)تزوير نص شعري كيدا في األندلس أواخر القرن الرابع الهجري 

وحسد لصاعد البغدادي()3(:
 417 )ت  البغدادي،  الربعي  كان صاعد بن الحسن بن عي�سى 
وله معرفة بالموسيقى   ،

ً
فذا  

ً
وأديبا  

ً
وشاعرا  

ً
لغويا 1026م(،  هـ/ 

وكانت األندلس  هـ،   380 انتقل إلى األندلس نحو سنة  والغناء، 
هم يحظون بالعز 

ّ
المشرق عل وأدباء  حينها مهوى أفئدة شعراء 

والثروة في بالط حكامها، وحظي صاعد في بالط المنصور )محمد 
بن أبي عامر( بما يتمناه، حيث أكرمه ابن أبي عامر، وصّنف له 
فأثابه عليه بخمسة  على نسق أمالي القالي،  )كتاب الفصوص( 
آالف دينار، وكان صاعد يمتع بحافظة قوية وسرعة بديهة، فكان 
 ،

ً
 شاهدا

ً
ال يجري في مجلس ابن أبي عامر كلمة إال أنشد عليها شعرا

بمجلس المنصور   
ً
وأتى بحكاية تناسبها، ومن ذلك أنه كان يوما

فأهديت إليه وردة في غير أوانها لم يكمل فتح ورقها فقال فيها 
:
ً
صاعد مرتجال

مسك أنفاسهــــــــــــــا(
ْ
 ... ُيحاِكي لَك ال

ٌ
با َعامــــــــر َوردة

َ
تَك أ

َ
)أت

)كعذراء أبصرَها مبصــــــــــــــر ... فغطت بأكمامها راسهـــــــــا( 
فسّر بهما المنصور واستحسنهما وتابعه الحاضرون، وكان األديب 
الحسين بن الوليد بن نصر، المعروف بابن العريف )ت390 هـ 
 فحسده وجرى إلى مناقضته، وقال للمنصور: 

ً
/1000م( حاضرا

وقد أنشدنيهما بعض البغداديين لنفسه  هذان البيتان لغيره، 
فقال له المنصور:  وهما عندي على ظهر كتاب بخطه،  بمصر، 
أرنيه، فخرج ابن العريف وركب وحّرك دابته حتى أتى مجلس ابن 
بدر، وكان أحسن أهل زمانه بديهة، فوصف له ما جرى، فقال 

ابن بدر هذه األبيات، ودّس فيها بيتي صاعد:
وُم ُحراَسَهـا(

َّ
صِر َعباسٍة ... َوقْد َجدَل الن

َ
ى ق

َ
 ِإل

ُ
)َعشوت

اسهــــــــــــــا(
َّ
فيتها َوهَي ِفي ِخْدرها ... َوقْد َصَدعَ السكر أن

ْ
)فأل

 كاسها(
ْ

رمت
َ
 َبلى ف

ُ
قلت

َ
 أساٍر على َهَجعــــــــــــــة ... ف

ْ
قالت

َ
)ف

ك المسك أنفاسها(
َ
هــــــــــــا ... ُيحاكي ل

َّ
ف

َ
ى وردٍة ك

َ
ت ِإل )ومدَّ

ت بأكماِمها َراسها(
ّ
)كعذراء أبصرَها مبصــــــــــــــــــــــــر ... فغط

فضحّنِ ... ِفي اْبنِة َعمك عَباَسها(
َ
 ت

َ
ِف الله ال

َ
 خ

ْ
ت

َ
)وقال

 ناسها( 
َ

 نا�ضي َوال
ُ

ت
ُ
 خن

َ
لٍة ... َوال

َ
وليت َعنهـــــــــــــــــــــا على غف

َ
)ف

قها على ظهر كتاب قديم بخط مشرقي، 
ّ
فطار ابن العريف بها وعل

ليظهر وكأنه قديم،  وتحّيل حتى غير المداد فأصبح له أشقر، 
ودخل بها  من ذلك الكتاب القديم،  فغدت األبيات وكأنها جزء 
على صاعد،  غيظه  اشتد  المنصور  رآها  فلما  المنصور،  على 
وحلف صاعد أنه له قالها بداهة فلم ُيقبل منه، وافترق المجلس 

على أنه سرقها. 
هم به صاعد فأعّد له   بما اتُّ

ً
والظاهر أن المنصور لم يكن مقتنعا

، فأمر بإعداد بركة ماء مصغرة حصباؤها 
ً
في اليوم التالي امتحانا

وطلب  وفيها حية تسبح،  وفيها أزهار ورياحين وياسمين،  اللؤلؤ، 
ففعل صاعد في الحال بداهة ووصفها   ،

ً
منه أن يصفها شعرا

أحسن وصف، فصّدقه المنصور وأمر له بألف دينار ومائة ثوب، 
، وألحقه بالندماء 

ً
ورتب له في كل شهر ثالثين دينارا

* دار الكتب )دائرة الثقافة والسياحة - أبو ظبي(

الهوامش:

1. انظر: تكملة تاريخ الطبري، محمد بن عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد، أبو الحسن 

الهمذاني المعروف بالمقد�سي )المتوفى سنة 521هـ(، تحقيق ألبرت يوسف كنعان، 

تجارب األمم وتعاقب الهمم،   ،65  -  64 1958م، ص  المطبعة الكاثوليكية  بيروت: 

 ،297 2000م،5/ 294 -  لمسكويه، تحقيق أبو القاسم إمامي، طبعة طهران، ط2، 

الكامل في التاريخ البن األثير، تحقيق، عمر عبد السالم تدمري، بيروت: دار الكتاب 

العربي 1997م، 6 /760 - 761.

2. محمد بن إسماعيل بن زنجي الكاتب، من أعيان الكتاب في الدولة العباسية من 

منها:  وله تصانيف،  معروف بجودة الخط،  أيام المعتضد إلى آخر أيام الرا�سي، 

ترجمته في تاريخ  324هـ.  توفي سنة  و)كتاب رسائله(،  )كتاب الكتاب والصناعة(، 

بغداد 2/ 48، ومعجم األدباء 6/ 2434، والوافي بالوفيات 2/ 210.

3. انظر: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس، ألبي جعفر الضبي، القاهرة: دار 

268، بدائع البدائه، علي بن ظافر بن حسين األزدي،  1967م، ص  الكاتب العربي، 

لياقوت  األدباء،  ومعجم   ،163 ص  1278هـ/1861م،  األميرية،  المطبعة  القاهرة: 

الحموي، تحقيق إحسان عباس، بيروت: دار الغرب اإلسالمي، 1414هـ /1993م، 3 

/1164 - 1165، ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيص، لعبد الرحيم بن أحمد 

1367هـ/  بيروت: عالم الكتب،  العبا�سي، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، 

1947م، ص67، ونفح الطيب من غصن االندلس الرطيب، البن المقري التلمساني، 

تحقيق إحسان عباس، بيروت: دار صادر، 1997م، 3/ 79 - 80، والذخيرة في محاسن 

الدار  تونس:   - ليبيا  تحقيق إحسان عباس،  البن بسام الشنتريني،  أهل الجزيرة، 

العربية للكتاب، )1981-1978م(، 7/ 17. 

من غرائب صور تزوير املخطوطات
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إضاءة

االجتماعي التواصل  ومواقع  والهوية  العربية  اللغة 

 جميل لحام 

يتحدد تعريف الهوية في الحياة بصورة عامة بأنها الصفات 
أما إن كانت  عن غيره أو مجموعة عن غيرها،   

ً
التي تميز فردا

جمعية )وطنية أو قومية( فإنها تدل على ميزات مشتركة يتسم 
من هذه الميزات على سبيل المثال  بها مجموعة من البشر، 
الوجود على أرٍض واحدة، واالنتماء إلى وطن واحٍد واالشتراك 
فاللغة  يؤلف ما�ضي األفراد، يضاف إلى ذلك اللغة؛  في تاريٍخ 
إلى   

ً
إضافة  ،

ً
في الهوية الفردية والجمعية أيضا عامل أسا�ضٌي 

في دساتيرها  الدول  وتصوغ  الدول،  أنها أحد مكونات نشوء 
 تحدد اللغة األم الرسمية للبالد.

ً
مادة

أهم العناصر التي  من  أن  نجد  العربية،  الدول  عن  وبالحديث 
العربية؛ التي تصوغ في دساتيرها  اللغة  هويتها  وتحدد  تجمعها 

 تحدد اللغة العربية على أنها اللغة األم . 
ً
مادة

اللغة العربية من اللغات السامية، وهي من أعرق اللغات وأقدمها، 
فناهيك عن تحدث الشعوب العربية بها، فإن المسلمين من غير 

العرب يتحدثون بها بوصفها لغة القرآن، كما أن العربية تعدُّ من 
أكثر اللغات الغنية بالمفردات والمحتكمة إلى قواعد تضبط 
 تم اعتمادها في األمم 

ً
 ألهمية اللغة العربية عالميا

ً
صياغتها. ونظرا

 
ً
ة، وفي عام 1973 أعلن يوم 18 ديسمبر يوما  رسميَّ

ً
المتحدة لغة
للغة العربية. 

دت مكانتها، ومن  تحدياٍت جمة هدَّ العربية واجهت  أن اللغة  إال 
العامية  اللغة  التوجه الستخدام  التحديات  تلك  أهم 
بشكل مفرط، كذلك حدوث بعض التغيرات على الكالم ليتسنى 
 
ٌ

لغة هجينة تصوغها حروف فهم كالمنا، مما شكل  العرب  لغير 
عربية من دون أي انتماٍء إلى العربية نفسها. 

ويمكن التنويه هنا إلى الدور الذي لعبه ذهاب الشباب العربي 
في بعض األحيان للحديث فيما بينهم باللغة االنجليزية أو بكالم 

متداخل بين العربية واالنجليزية. 
ومع الغزو الكبير لوسائل التواصل االجتماعي زادت التحديات التي 
تواجه اللغة العربية، لنرى من يكتب رسائله على مواقع التواصل 
حين نرى العربية  ذلك  العامية، واألسوأ من  باللغة  االجتماعي 
استعمال  في  "النقحرة"  شاعت   

ً
انجليزية، فمثال )ALmaktab Ana fi(، وفي تكتب بأحرف  المكتب(  لجملة )أنا في  يقال  اللغة، 

تدل  بأرقام  الحروف  بعض  تستبدل  الموضة اللغوية  هذه 
عليها، فمثال الرقم )3( يدل على حرف )ع(، بذلك تصبح كلمة 
كلمات  التواصل  مواقع  في  نرى  »T3al«. كذلك  تكتب  »تعال« 
ِرْن« 

ْ
 عن »شارك«، »َسك

ً
: )»شّير« عوضا

ً
انكليزية بنكهة عربية، مثال

»أوك« للداللة على  الشاشة«،  صورة  عن »التقط   
ً
عوضا

الموافقة والقائمة تطول( أضف إلى ما سبق ذكره أنه حتى في 
الجامعات العربية؛ التي من المفترض أن يكون التواصل فيها بين 
ي. 

ّ
 بشكل شبه كل

ً
الدكاترة والطلبة بالفصحى نرى هذا األمر غائبا

العامية  لضبط  الطهطاوي،  إليه رفاعة  ما دعا  والبد من ذكر 
واستخدامها في بضع مواضيع اللغة، وانضمام بعض المثقفين 

له للترويج للكتابة بالعامية. 
وهنا نتساءل: هل الفصحى عاجزة عن إيصال المعاني واألفكار 
للجمهور وعاجزة على مواكبة العلم والمعرفة وآخر االكتشافات 
الجمهور ال  أن  لدرجة  وهل هي معقدة وصعبة  التكنولوجية؟ 

يستطيع فهمها؟ وهل العامية تعّد أسهل وأفضل في التداول؟. 
ورموزها  وقواعدها  الفصحى  اللغة  الفهم عن  أن انغالق  يبدو 
إلى  بالداعين  حدا  الذي  واستعاراتها كان السبب  ومجازاتها 
ألنه من غير الممكن أن  ألنها لغة معقدة،  في رأيهم،  تبسيطها، 

 ذواقين للشعر في مقامات لغته العالية، أو 
ً
نجعل الشباب جميعا

متحدثين كبلغاء بالفصحى. 
ونستذكر مقولتين قيلتا حين ألقى أبو تمام الطائي قصيدة مليئة 
ما  تقول  ال  له )لماذا  والمجازات، فقيل  واالستعارات  بالرموز 

ُيفهم؟( فأجاب الطائي: )لماذا ال تفهم ما ُيقال!(. 
ما سبق لم تكن العقبات األولى من نوعها فيما يتعلق بتهديد اللغة 
 قدم االحتكاك نفسه مع اآلخر، فقد 

ً
العربية إنما كان األمر قديما

بدأ خروج اللغة العربية عن معاييرها المألوفة للعرب القدماء 
والتفخيم  واإلمالة  والتحريف  والهمس  اللحن و النبر  بظاهرة 
والترقيم وسواها مما استخدمه الناس في أدائهم اللغوي اليومي، 
فنشأت لغة أخرى إلى جانب العربية الفصيحة لكن أهل العلم 
اللغوي  النسق  تدوين  امتنعوا عن  الظاهرة بأن  هذه  واجهوا 
على انتشاره، لكن هذا لم   

ّ
الهجين؛ العتقادهم أن تدوينه يحث

ما حدا بهم للدعوة إلى وضع قواعد  لمنع االنتشار،   
ً
يكن كافيا

تضبط اللغة. 
هنا يجب االنتباه، العربية لم تعد في خطر وحسب؛ إن وجودها 
التي  التواصل  اللحن واالنحراف في مواقع  النحو من  على هذا 
تسرق عيون الناظرين وأسماعهم، ال بّد من إيجاد مخرٍج يحفظ 

 من وجودها وكرامة حضورها التاريخي 
ً
للعربية بعضا

اللغة العربية والهوية ومواقع التواصل االجتماعي
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سوق الكتب

 نشوة أحمد

االرتباط بالجذور، االرتكاز على الما�ضي، وإعادة تدوير وتأويل 
كلها سمات تميز الرواية التاريخية،  التاريخ من منظور فني، 
 
ً
التي يعمد الكاتب عبرها للمزج بين الواقع والتخييل، مستدعيا
لتخدم وقائعه وأحداثه البعيدة  ماض تقطعت به الصالت، 
قضايا اجتماعية معاصرة، وهذا ما تجلى في رواية »رياح من 
الصادرة عن الدار  للكاتبة اإلماراتية منى التميمي،  طشقند« 

العربية للعلوم ناشرون - بيروت .

عبر عنوان الرواية مهدت الكاتبة للبطولة المكانية في النص، 
ورغم اختيارها فضاءات بعيدة في آسيا الوسطى »أوزبكستان«، 
البالد  هذه  خالله  ارتبطت  لألحداث،  التاريخي  السياق  فإن 
بالثقافة العربية نتيجة ما بلغها من المد اإلسالمي، وما أضافه لها 
وجودها على طريق الحرير من ارتباط وثيق بالعرب، أثمرته التجارة 
أما  والقوافل التجارية المتبادلة آنذاك بينها وبين بالد الحجاز. 
الفضاء الزمني لألحداث فكان خالل حقبة حكم القائد المغولي 
تيمور لينك، الذي اشتهر بدمويته. وارتكب الفظائع في كل البالد 
ولم يشفع للمسلمين  وعذب نساءها.  وقتل رجالها،  التي دخلها. 
منهم أنهم كانوا مثله على دين اإلسالم. هذه الحوادث التاريخية 
فإنها ما كانت إال لخدمة  النص،  القوي داخل  رغم حضورها 
منحته  »يوسف«،  أوزباكستاني  شاب  بطلها  متخيلة،  حكاية 
الكاتبة صوت السرد، لتر�سي عبر هذا السرد الذاتي، أولى قواعد 

صدقية النص وحميميته. فكان صوته وسيلتها الستدعاء تاريخ 
تيمور لينك المهووس بالقوة والنفوذ، ولو على رقاب وجماجم 
أداتها لسبر أغوار النفس اإلنسانية،   

ً
وكان أيضا الشعوب. 

وقدرتها  ومدى صبرها على طريق التعلم،  وكشف أسرارها، 
على استخالص الحكمة من ميراث األجداد.

تنوع الشخوص 
عربية  بين  النسيج  داخل  الشخوص  تنوعت 

االمتزاج  لحالة  كانعكاس  وأوزبكستانية، 
ما  بالد  شهدته  الذي  الحضاري،  والتزاوج 
وتأثرها  اإلسالم،  دخولها  بعد  النهر  وراء 
يوسف  جانب  فإلى  بالعرب،  الشديد 

»التوشكندي«، وجّده، وجارهما أمل شاه، لعب »كعب« الوافد 
رفقته  عبر  لألحداث،   

ً
ومحركا  

ً
محوريا  

ً
دورا الحجاز  بالد  من 

وسمرقند،  بخارى  إلى  رحلتهما  وخالل  »طشقند«،  في  ليوسف 
الجواهري،  صديقه  من   - موته  بعد   - الجد  أمانة  السترجاع 
الكاتبة صفات  أبرزت  الرفقة  هذه  وعبر  الصندوق.  لغز  وحل 
فضائل  الفيافي  علمتها  التي  العربية،  الشخصية  وخصائص 
الذي  أما يوسف األزوبكستاني،  والزهد والكرم واإليثار.  الوفاء 
فكان وسيلة الكاتبة لتفنيد  لعب دور البطولة األولى في النص، 
وتمرير رؤى ضمنية تدين  ورفض دموية تيمور لينك،  التاريخ، 
الحضارات من  وبناء  كل قوة توجه الغتصاب خيرات الشعوب، 
حول  أخرى  رؤى  وتمرير  المنهوبة.  وأموالها  المسلوبة  حقوقها 
الصوفية  من  واالكتفاء  الجماعة،  بمذهب  التمسك  ضرورة 
بعفافها وحسب. وكما تنوعت الشخوص فيما يتصل بمرجعيتها 
ومذاهبها  انتماءاتها  كذلك  تنوعت  والثقافية،  الجغرافية 
التقليدية  الثنائية  عن  تنوعها  في  لتعبر  الحياة،  في  ومناهجها 
وهي الثنائية التي أذكت الكاتبة  واألبدية للخير في مقابل الشر، 
 تعددت مستوياته داخل النسيج، فبرز في محطات 

ً
عبرها صراعا

من طشقند إلى بخارى  عدة من رحلة يوسف وصديقه كعب، 
 عن الجواهري وصندوق الجّد. فنشب مرة بين 

ً
بحثا وسمرقند، 

كعب وبين الحراس اللصوص في مزرعة النعام بمدينة بخارى، 
أما في مدينة سمرقند، فنشب مرات بين يوسف والمشعوذين، 
وبينه وبين اللص، وبينه وبين قاتل المسافر .. كذلك برز مستوى 
اشتعل في عوالم يوسف  آخر من الصراع الداخلي، 
لينك،  لتيمور  بين كراهيته  المنقسمة  الداخلية 
وذلك  الكراهية  تلك  عن  اإلفصاح  في  ورغبته 
الغضب من جهة، وبين مخاوفه من بطش تيمور، 
وأن يزج به في السجن من جهة أخرى. وقد اتسق 
مع هذا المستوى من الصراع، ذلك الحضور 
الكثيف لتيار الوعي، واستخدام »التميمي« 
تقنية المونولوج الداخلي في غير موضع من 
النفس،  أسرار  استجالء  بهدف  النسيج، 
والكشف عن هواجسها ومكنوناتها، وقد 
الحلم.  تقنية  عبر  ذاتها  الغاية  حققت 
كنت  أين  يقول:  النوم  في   

ً
هاتفا »رأيت 

تأكد أنه لن يمنعنك  منذ أيام،   
ً
متواريا

عنا �سيء. هل تظن أننا لن نستق�سى خبرك أيها 
الجبان؟« 44.

نفحات تراثية 
الكاتبة بعض تراث األجداد وميراثهم  استدعت 
من الحكايات الشعبية. وأعادت إحيائه وتوظيفه 
عبر أحداث الرواية. وهو ما بدا في مواضع متفرقة 
أم  حكاية  استدعائها  عبر  السيما  النسيج،  من 
عامر)الضبعة التي أشفق عليها إعرابي، وصد عنها 
وأنقذها من القتل، فكان  سهام قوم يالحقونها، 
جزاؤه منها أن بقرت بطنه(، »دخل كعب الخيمة 

قلُت:  فقتلته.  فإذا بها قد بقرت بطن الرجل وهو نائم،  وتَبعُته، 
 لضبعة؟، ولما خرجنا من الخباء، حاولنا أن 

ً
رباه من يقدم جميال

نحفر قبرا لإلعرابي المسكين وفعلنا. وحين انتهينا فإذا بهاتف من 
البعيد يقول: ومن يصنع المعروف في غير أهله«. ص 48.  ولم تكن 
 على حضور الموروث داخل 

ً
 وحيدا

ً
الحكايات الشعبية أنموذجا

النص، وإنما تسلل هذا الموروث مرات أخرى عبر طيات البناء، 
والتي استندت  السيما من خالل الفانتازيا التي تخللت النسيج، 
الكاتبة عبرها إلى ما رسخ من معتقدات قديمة ومتوارثة، حول 
الجن الذين يسكنون الجبال والصحراء، ويتخذون من الثعالب 
 لهم. كذلك برز الموروث عبر مساحات واسعة من التناص 

ً
مراكبا

المباشر وغير المباشر، مع المأثور من القول، وكذا عبر ما غلف 
ال سيما وقد توجت الحكاية حكمة  النسيج من نزوع حكمي، 
نحو طريق   - لبلوغها   - التي أراد تعليمها لحفيده، فدفعه  الجّد، 
ليكون  موته،  قبل  له  رسمها  وشائكة،  طويلة  ورحلة  صعبة، 

الحصول على اإلرث والصندوق غايتها الظاهرة، 
بينما الوصول إلى النضج والحكمة غايتها الباطنة 
والحقيقية. »سعادة المرء ال تأتي إال بعد شقاٍء 
مرير« ص 226   وإضافة للحكايات والمعتقدات 
من  الشعبي  الموروث  بعض  حظى  والمأثور، 
النص،  داخل  مميز  بحضور  العربية،  العادات 
السيما عادات إشعال البخور في البيت والتطيب 
التقليدي،  الزي  وأيًضا  بالسيوف،  الرقص  به، 
التقليدية  واألطعمة  والقلنسوة،  الجبة  وارتداء 
مثل الثريد، وفاكهة األترج التي باتت من الما�سي، 
وكان لها مكانة خاصة قديما عند العرب، حد أن 

تغنى بها شعرائهم.

متعة المعرفة 
ت�سي فضاءات النص المكانية والزمانية، وتطويع الكاتبة لوقائع 
وحقائق تاريخية ثابتة في خدمة بنائها السردي؛ برغبتها في استثمار 
 من أجل 

ً
التاريخ، ال على مستوى بناء الرواية وحسب، وإنما أيضا

تمرير حموالت معرفية، وإضافة متعة جديدة للسرد، هي متعة 
المعرفة. وقد نجحت في تمرير تلك الحموالت بانسيابية فائقة، 
فبدت كمكون  من السياق الدرامي لألحداث،   

ً
إذ جعلتها جزءا

وهكذا  وغير مقحمة عليه.  أصيل من مكونات السرد غير زائدة، 
تمكنت من تمرير معارف عن القائد المغولي تيمور لينك، وعن 
، مثل دمشق وحلب وبغداد 

ً
 وبلدانا

ً
غزواته التي أحرق فيها مدنا

والهند، وعن زوجته بيبي خانم وأسطورة عشق المهندس اإليراني 
وهروب  أو�سى به زوجها من أجلها،   

ً
بعد أن شيد مسجدا لها، 

الزوج.  بطش  من   
ً
خوفا »مشهد«  مدينته  إلى   

ً
طائرا المهندس 

النهر،  بالد ما وراء  كما مررت معارف أخرى عن طريق الحرير، 
التي  والثقافية  التجارية  والعالقات  بالعرب،  الشديد  وتأثرها 
كانت تربطها مع بالد الحجاز.  استخدمت »التميمي« لغة فصحى 
واتسمت بالمشهدية  تتسق مع النكهة التراثية لألحداث.  جزلة، 
التي تدفع بالشخوص واألماكن واألحداث إلى حيز الرؤية، كذلك 
عمدت إلى الوصف بمستوييه اإلبهاري والتفسيري، بما يتسق مع 
وقد أضفى  طرقها فضاءات زمنية ومكانية بعيدة عن القارىء. 
مظهر الحقيقة على مساحات التخييل.  ما انتهجته من وصٍف؛ 
للتتضافر مع  كذلك افردت مساحات كبيرة للديالوج المسرحي، 
تقنيات الوصف في إبطاء السرد واإليهام بواقعية وآنية الحدوث. 
بلغز  االستباق  عبر  السرد،  إلى  التشويق  من  بجرعات  ودفعت 

الصندوق، والمفاجآت التي تخللت رحلة البحث عنه 

ياح من طشقند« مرياث من التاريخ وحكمة األجداد يف رواية »ر



119 الشمال   /   العدد 278  ديسمبر 1182022 لؤلؤة  طنجة 

وجهة سفر

 ضياء الدين الحفناوي

إللتقاء   
ً
تعتبر المدينة الجميلة صاحبة التاريخ الحافل مركزا

حيث   
ً
جدا  

ً
غنّيا ها 

ُ
تاريخ كان  فقد  المتوسطّية،  الحضارات 

بالحضارة الفينيقّية   
ً
مرورا األمازيغّية،  ها بالحضارِة 

ُ
بدأ تاريخ

وتقسُم  اإلسالمّية.  الحضارة   
ً
وأخيرا اليونانّية  والحضارة 

 إلى أربِع مقاطعات، هّن مقاطعة الشرف مغوغة 
ً
المدينة إدارّيا

طنجة  ومقاطعة  الغربّي  والشمال  الغرب  جهة  في  الواقعة 
المدينة الواقعة في المركز والشمال والشرق ومقاطعة الشرف 
الواقعة في المركز ومقاطعة بني مكادة الواقعة في  السودانّي 
جهِة الجنوب وتعّد طنجة من أهم المراكز التجارّية والصناعّية 

في منطقة شمال قارة أفريقيا.

والصخور  األعشاب  بين  تمزج  لوحات مذهلة  الطبيعة  وترسم 
قبالة  في غرب طنجة،  البحرية حيث تعيش أنواع من األسماك. 
المحيط األطل�سي وتوجد مغارة هرقل التي تطل على كاب سبارتيل 
هناك وستكتشف كتلة من الجرانيت يمر منها الضوء وتطل على 
روعة  ناهيك عن  مذهلة  بطريقه  األفريقي  والساحل  المحيط 

مدينة القصر الصغير التي تطل على البحر األبيض المتوسط. 
زة بمرافق وفضاءات  كما تنتشر في مدينة طنجة مالعب كبيرة مجهَّ

حديثة تستقطب الزوار من كل مكان.
وتهيمن مدينة طنجة وضواحيها على المنطقة المحيطة بها والتي 
البالد وتقع على شبه جزيرة شمال سهل  تحتل أق�سى شمال 
الغرب المنخفض مباشرة ومجاورة لجبال الريف، وتقع المدينة 
أيًضا إلى الجنوب الشرقي ومدينة طنجة مبنية على منحدرات تل 
المحاطة بأسوار  طباشيري من الحجر الجيري والبلدة القديمة  
من القرن الخامس عشر وتهيمن عليها القصبة وقصر السلطان 
)الذي أصبح اآلن متحًفا للفن المغربي( والمسجد الكبير واألحياء 
األوروبية التي انخفض عدد سكانها بشكل كبير منذ االندماج مع 
كانت طنجة  وتمتد إلى الجنوب والغرب.    1956 المغرب في عام 
موقًعا صيفًيا لإلقامة الملكية المغربية منذ عام 1962 وهي ميناء 
هام ومركز تجاري، وتتمتع المدينة بوصالت طرق وسكك حديدية 
 عن مطار 

ً
ممتازة مع فاس ومكناس والرباط والدار البيضاء فضال

صيد  تجارة  وايًضا  أوروبا  إلى   منتظمة  شحن  وخدمات  دولي 
والسياحية  والتجارة  والسجاد  المنسوجات  وصناعة  األسماك 

النابضة بالحياة في المدينة.

وكانت طنجة موجودة بالما�سي كمركز تجاري فينيقي في منتصف 
األلفية األولى قبل الميالد وأصبحت فيما بعد قرطاجية وال يزال 
بالقرب من كيب  بقايا مستوطنة قرطاجية  رؤية  الممكن  من 
الروماني  الجنرال  استولى  الميالد  قبل   81 عام  وفي  سبارتيل 
كوينتوس سيرتوريوس على المدينة من الملك الموريتاني بوكوس 

األول وكانت المدينة تسمي )بتينجيس( في ذلك الوقت.
 وبعد خمسة قرون من الحكم الروماني واحتالل قصير من قبل 
البيزنطية  اإلمبراطورية  استولت  الخامس  القرن  في  الفاندال 
على تينجيس في القرن السادس،  وعندما وصل العرب في القرن 
السابع وقد كانت سبتة حصنهم الرئيس على المضيق ووصل 
  682 القائد العربي عقبة بن نافع )سيدي عقبة( إلى طنجة عام 
ومن هناك اقتحم عمق المغرب.  في عام 707، عندما تم تعيين 
كان عليه أن يستعيد  لشمال أفريقيا،   

ً
مو�سى بن نصير حاكما

 وفي عام 
ً
طنجة، وتم تعيين األمازيغ )البربر( وطارق بن زياد حاكما

711 شن غزو إسبانيا  حيث ال تزال نقطة إنزاله  في جبل طارق، 
951  قام عبد  تحمل اسمه على أنها فساد لجبل طارق وفي عام 
الرحمن الثالث ملك قرطبة بضم المدينة، وبقيت تحت الحكم 
80 عاًما  وتحت  اإلسباني اإلسالمي حتى انهيار الخالفة بعد نحو 
حكم المرابطين أصبحت طنجة مغربية مرة أخرى، وعلى الرغم 
البرتغالي  األمير  قبل  من  المدينة  لغزو  الفاشلة  المحاولة  من 
هنري المالح في 1437  ظلت المدينة تحت حكم المسلمين حتى 

تم نقلها   1662 1471 وفي عام  استولى عليها البرتغاليون في عام 
إلى التاج اإلنجليزي كجزء من مهر كاثرين براغانزا  زوجة تشارلز 
 كبيرة على هذه الملكية الجديدة ولكن 

ً
الثاني  وعلق اإلنجليز آماال

على الرغم من بناء كاسر أمواج جيد وإقامة تحصينات قوية فإن 
المستمره  تكلفة الحفاظ على المدينة ضد الهجمات المغربية  
ليتم التخلي عنها مرة أخرى في عام 1684 ومنذ ذلك الحين ظلت 

جزًءا من المغرب .
بدأت طنجة تلعب دوًرا مهًما في التاريخ مرة أخرى في أواخر القرن 
الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر وفي نهاية القرن الثامن 
بريطاني  مواطن   100 ونحو  بريطاني  قنصل  هناك  عشرأقام 
حصار اإلسبان لجبل طارق  وفي منطقة تطوان المحيطة أثناء 
وأصبحت  البريطانيين  هؤالء  السلطان  طرد   ،)1783  -  1779(
طنجة العاصمة الدبلوماسية للمغرب في القرن التاسع عشر وفي 
فترة أربعة عقود هناك  )جون دروموند(  بدأ السير   1845 عام 
كممثل بريطاني في المغرب  طوال تلك الفترة ساد النفوذ التجاري 
1844 تعرضت طنجة  والسيا�سي البريطاني في المنطقة وفي عام 
للقصف من قبل األسطول الفرن�سي كجزء من الحمالت الفرنسية 
ضد األمير الجزائري عبد القادر  ثم غزا اإلسبان المغرب في عام 
إلى منع  التي تهدف  البريطانية  متحدين بذلك السياسة   1860
أي قوة قارية من تأمين السيطرة على الشاطئ الجنوبي لمضيق 
جبل طارق وأدى هذا الوضع إلى إصدار البريطانيين تحذيًرا من 

طنجة لؤلؤة الشمال
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عدم السماح باحتالل إسباني دائم لطنجة أو الساحل المغربي 
القريب وفي نفس الوقت تقريًبا بدأت قوى أجنبية مختلفة في 
تم   1864 إنشاء خدمات بريدية خاصة بها في المدينة وفي عام 

إنشاء منارة في ) كيب سبارتيل(. 
1904 أبرمت فرنسا معاهدة سرية مع إسبانيا لتقسيم  وفي عام 
المغرب ووافقت أيًضا على عدم معارضة تحركات بريطانيا في 
مصر مقابل الحرية في المغرب لكن ألمانيا أصرت على سياسة 
وفي عرض درامي للقوة اإلمبريالية  الباب المفتوح في المنطقة  
31 مارس  زار اإلمبراطور ويليام الثاني طنجة وأعلن من يخته في 
1905 عن استقالل المغرب وفي الفترة من يناير إلى أبريل 1906 
الحقوق  على  الحفاظ  تم  حيث  الخضراء،  الجزيرة  مؤتمر  في 
االقتصادية األلمانية وغيرها من الحقوق االقتصادية الوطنية 
في  األمن  بمهمة حفظ  واإلسبان  الفرنسيين  تكليف  تم  وحيث 
المغرب وفي 8 فبراير 1909 أعادت اتفاقية فرنسية ألمانية أخرى 
السياسية  »المصالح  بـ  االعتراف  مع  المغرب  استقالل  تأكيد 
الخاصة« لفرنسا ومصالح ألمانيا االقتصادية في شمال أفريقيا 
وكعادة الدول االستعمارية في ذلك الوقت إلبراز قوتها وتحصيل 
بعض المكاسب على األرض تم إرسال الزورق الحربي األلماني 
المصالح  لحماية  ظاهرًيا   1911 يوليو   1 في  أغادير  إلى  النمر 
الواقع  في  ولكن  المغرب  في  محلية  انتفاضة  خالل  األلمانية 
الحديث  من  موجة  أغادير«  »حادثة  أثارت  الفرنسيين  إلرضاء 
وا  عن الحرب خالل الصيف والخريف )حتى أن البريطانيين أعدُّ
االستعدادات لحرب محتملة لكن استمرت المفاوضات الدولية  
منحت  والتي     1911 نوفمبر   4 فت األزمة مع إبرام اتفاقية  وخَّ
فرنسا حقوق حماية المغرب  وفي المقابل ُمنحت ألمانيا أجزاء 
من أرا�سي الكونغو الفرنسية  واعترضت إسبانيا في البداية ولكن 
 - من خالل تدخل بريطانيا العظمى وتم إبرام معاهدة فرنسية 

1912  لتعديل طفيف للحدود الفرنسية  27 نوفمبر  إسبانية في 
بين   1911 ت مفاوضات  أدَّ المغرب كما  في  السابقة  اإلسبانية 
تين إلى التدويل النهائي لمنطقة طنجة التي تتكون من طنجة  القوَّ
وضواحيها في عام  1923. وفي النطاق التقليدي للشعوب األصلية 
المعروف اآلن باسم البربر )األمازيغ( كان المغرب عرضة لهجرة 
واسعة النطاق منذ فترة طويلة وكانت المدينة موقًعا للمجتمعات 
خارج  من  قبل شعوب  من  األصل  في  استقرت  التي  الحضرية 
وهو اليوم النظام   1956 المنطقة لكنها استعاد استقاللها عام 
الملكي الوحيد في شمال أفريقيا والمبهر في طنجة على الرغم من 
ا سريًعا وتتمتع بمستوى معيشة مرتفع  إال 

ً
أن البالد تشهد تحديث

أنها تحتفظ بالكثير من هندستها المعمارية القديمة وحتى الكثير 
المحيط  وأكبر مدينة في المغرب وميناء  من عاداتها التقليدية. 
األطل�سي الرئيس هي الدار البيضاء وهي مركز صناعي وتجاري وتقع 
 على ساحل المحيط 

ً
العاصمة الرباط على مسافة قصيرة شماال

األطل�سي وتشمل مدن الموانئ األخرى طنجة على مضيق جبل 

البحر  على  والحسيمة  األطل�سي   المحيط  وأغاديرعلى  طارق 
األبيض المتوسط ويقال إن مدينة فاس بها بعض من أفضل 
المغرب على  وتتمتع  أفريقيا  في كل شمال  المفتوحه  األسواق 
عمومها بمناظر خالبة وخصوبة أرضها. وتنفرد مدينة طنجة بعدد 
 للسائحين 

ً
من المعالم السياحية الرائعة التي جعلت منها مقصدا

من مختلف أنحاء العالم مثل أسوار المدينة العتيقة وهي أسوار 
حي  وكذلك  العتيقة  بالمدينة  تحيط  2200م،  بطول  ممتدة 
القصبة وجنان قبطان ودار البارود وقد تم تدعيم  تلك األسوار 
بعدد من األبراج  وتم فتح 13 باب بها ويقال أن هذه األسوار قد 
بنيت على بقايا المدينة الرومانية )تينجيس( وأيًضا قصبة غيالن 
وبنيت في عام 1664 م ومكانها وادي الحلق بالضفة اليمنى حيث 
تقع على الطريق الذي يصل إلى شرق المدينة العتيقة وسميت 
االستعمار  قاوم  الذي  )الخضرغيالن(  إلى  نسبة  االسم  بذلك 
البريطاني وكان قائد لحركة الجهاد اإلسالمي ومن أجمل التحف 
المعمارية في طنجة الجامع الكبير ويقع بالقرب من سوق الداخل 
ويتميز الجامع الكبير بالزخارف المتنوعة والمتعددة التي تجلت 
بأشكالها  الفسيفساء  تجد  حيث  المغربي  الفنان  عظمة  فيها 
عالية  باحترافية  المختلفة  الفنون  استخدمت  المبهرة وكذلك 
وإتقان بديع مثل فن النقش على الخشب وأعمال النحت وفنون 
الصباغة والجدير بالذكر أن الجامع الكبير كان قد تم تحويله إلى 
إبان االحتالل البرتغالي ولكن تم استرجاعه من جديد  كنيسة  
عام  1684. ويتكون الجامع الكبير من بيت صالة به ثالث أروقة 
بشكل متوازي مع القبلة ويوجد به صحن كبير محاط برواقين 
من كل جانب ويعد هذا الجامع نموذج فريد للمساجد العلوية 
أيًضا في طنجة وهي  المميزة  ومن األماكن  التصميم.  البسيطة 
الكنيسة االسبانيه وكان مبنى الكنيسة اإلسبانية في خالل القرن 
الثامن عشر الميالدي ملك ألسرتين يهوديتين ولكن  قام السلطان 
هذا المبنى وبعد  بشراء  1760م   محمد بن عبد الله تقريًبا في 
المبنى لحكومة السويد حتى تحوله إلى قنصلية  ذلك تم إهداء 
خاصة بها في عام  1788م وفي عام 1871م قام الحاكم اإلسباني 
باستغالل ذلك المبنى كمقر سكني خاص بالبعثة الكاثوليكية 
وبنى بها كنيسة أطلق عليها اسم )البوريشيما( وأيًضا ال يجب أن 
نغفل ذكر عدد من أحياء مدينة طنجة الشهيرة مثل الحي الحسني 
وجامع مقراع ومسترخوش والمدينة القديمة ومسنانة والرهراه 
التي حين تضع قدمك بها تجد رائحة المغرب الذكي مختلطة 
بعمق الثقافات التي مرت على أرضه فطنجة بحق مزيج مختلف 

مما يجعلها من أكثر المدن تميًزا في عالمنا العربي 
* كاتب من مصر

الشمال لؤلؤة  طنجة 

وجهة سفر



123    /   العدد 278  ديسمبر 1222022

دراسات إماراتية

العين  »غرفة شهيل« حصن مجهول في واحة 

 شمسة حمد الظاهري

إمارة  من  الشرقية  المنطقة  واحات  إحدى  العين،  واحة  في 
تخبئ اللوحة الشهيرة التي تشير بسهم إلى مبنى مبهم  أبوظبي، 
األسرار.   من  العديد  شهيل،  غرفة  عليها  كتب  موجود  وغير 
فقد حّيرت هذه اللوحة الكثير من الزوار والمهتمين بالتراث 
المعنوي والمعماري لواحة العين حول تحديد موقع الغرفة، 
وفي أي زمن بنيت؟ وكيف كان شكلها وحجمها؟ واألهم من هو 

شهيل صاحب هذه الغرفة؟
الصور  أرشيفات  في   

ً
أوال بحثنا  باليقين،  الشك  يقطع  وبما 

الفوتوغرافية للمكان التي تقع فيه اللوحة ولم نجد غير صورة 
وحيدة خاصة بأرشيف مستشفى كند بالعين، وكانت لمتحف 
قصر العين، وقد بين في الصورة جزء من غرفة شهيل، ولكن 
األهم من تلك الصورة التقينا بأحد أقرباء شهيل ليحدثنا عن 
الغرفة وعن صاحبها، وهو الوالد راشد حمد المطوع الظاهري، 
من مدينة العين وممن عاصر صاحب هذه الغرفة)1( وطرحنا 

عليه عدة أسئلة:

- صف لنا غرفة شهيل بشكل عام؟
الغرفة عبارة عن مبنى ضخم على شكل حجرة من طابقين، وشكلها 
أقرب إلى مربعة العين الشهيرة غير أنها أكبر من المربعة بقليل، 
تقع في واحة العين وتعد ضمن الحصون التي اندثرت أو أزيلت 
في الدولة وبنيت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وقد 
 عند مدخل واحة العين من الجنوب 

ً
 استراتيجيا

ً
اختير لها موقعا

 من سور لبيت كبير، 
ً
الغربي.  وأصبحت الغرفة فيما بعد جزءا

بعد أن أضيف حولها سور للتحصين وللخصوصية، ويتألف هذا 
مجموعة من الغرف  باإلضافة إلى مبنى الغرفة،  البيت الكبير، 
أما موقعها بالنسبة للمباني المجاورة لها  والوحدات السكنية.  
فهي تقع في الركن الجنوب الغربي من سور المنزل وغالبية أحجار 
السور مندمجة أو استخدم بعضها في بناء جدار الغرفة الجنوبي، 
 نحو 

ً
 وشرقا

ً
 ثم شماال

ً
الذي كان آيل للسقوط.  ويمتد السور غربا

مزارع النخيل بحيث أن السور له فتحه نحو مزارع النخيل.  ويذكر 
لنا أنهم استخدموا الغرفة للحراسة ولمراقبة الطرق المؤدية إلى 
قرى واحة العين ومزارع النخيل، وللتحذير المبكر من أي هجوم 
أو عدوان خارجي عليها.  وقد أشرف على مراحل بنائها شهيل وابن 

 من قبائل 
ً
عمه وهو والدي حمد، بعد أن استأجروا لها َبّناء ماهرا

البلوشستان. 
وما هي صلت القرابة التي  حدثنا أكثر عن صاحبها شهيل،   -

تجمعك به؟
هو شهيل بن محمد بن سعيد بن حمد بن سعيد بن صالح بن 
وسأبدأ قصة الغرفة من عند سيدة تدعى بـ  مسعود الظاهري. 
عائشة بنت حمد وهي من عشيرة المطاوعة من الظواهر. تزوجها 
أحد رجال ال أتذكر اسمه ولكنه من سكان واحة الجيمي في العين، 
وأنجبت عائشة منه  محمد بن أحمد من الظواهر،  ومن أبناء 
ربيع كان من أبنائه علي ومحمد وشيخة،  ربيع وسعيد.  ولدين، 
وهذه شيخة هي أم شهيل بن محمد بن سعيد الظاهري، فجده 
 اسمه سالم بن علي وهو 

ً
من واحة الجيمي.  ابنه علي أنجب ولدا

الذي له ولد اسمه ريد. أما شيخة فأنجبت سعيد وشهيل وكليثم، 
وهذه كليثم تزوجها أبي حمد وأنجبت له أخي علي. أما شهيل فقد 
تزوج من عمتي )مريم( وأنجبت له سعيد وعبيد. ثم توفيت وتوفي 
وقد تزوج شهيل من موزة  بعدها أبناءها ولم ينجبوا أي ذرية.  

بنت خليفة وهي من عشيرة الشراشرة التابعة لقبيلة الظواهر.
هذه  لبناء  التي دعت شهيل  في اعتقادك...ما هي األسباب   -

الغرفة؟ 
ولمواجهة  والغارات  الحروب  كثرة  ولكن  عدة،  أسباب  هناك 
الطامعين لثروات واحة العين الطبيعة من وفرة المياه وأشجار 
النخيل وغيرها كان السبب الرئي�سي لبناء هذه الغرفة.  أما قصة 
البناء فهي تعود إلى والدي حمد بن أحمد المطوع الظاهري، فقبل 
أن يتزوج كان قد خطب ابنة عمه صالح بن راشد بن علي الظاهري 
وهي من سكان الجيمي، ولكن أبيها أراد أن يَزّوجها من شخص آخر 

فغضب أبي حمد وذهب ليحتكم ويأخذ بحقه مع والده وعمه 
محمد وأبناء عمه شهيل وسعيد ورفاقه. فقالوا لوالدها إما أن 
توافق على زواج ابنتك من حمد، أو أن تعطوا حمد مبلغ وقدرة 
100روبية والتي كانت تساوي وقتها الكثير..  وما كان من أبي حمد 
 
ً
إال أن أخذ المبلغ، ولكنه آثر أن يبني به مع ابن عمه شهيل حصنا
قرب سكناهم في واحة العين، لحاجتهم إلى مبنى يكون لهم حصن 
وقد  فبنوا بالمبلغ هذه الغرفة،  للحراسة.   

ً
وبرج للمراقبة ومقرا

اكتسبت الغرفة اسمها من شهيل ألن قيمة المبلغ الذي دفعها 
شهيل كانت أكثر بكثير من المبلغ الذي دفعه أبي حمد، كما كان 

»غرفة شهيل« حصن مجهول يف واحة العني 

رسم توضيحي لموقع غرفة شهيل في واحة العين

الوالد راشد بن حمد المطوع الظاهري

رسم توضيحي لشكل الغرفة وهي بجانب قصر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
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شهيل هو من يدير ويقيم في الغرفة وبشكل دائم.
- هل شهيل وبنفسه من قام ببناء هذه الغرفة، وفي رأيك كم 

كلف البناء؟
تميزت  اإلمارات  دولة  في  والقالع  الحصون  أن  من  الرغم  على 
غير أن هذه الغرفة بناها واحد  غالبيتها بأنها بنيت بأيد محلية، 
من رجال البلوش ال أتذكر اسمه ولكنه كان من أمهر البنائين في 
ذلك الوقت، وقد كلف بناء الغرفة شهيل نحو 300 روبية فقط.

العنارص المعمارية للغرفة 
المعمارية  العناصر  في حديثة عن  الوالد راشد بن حمد  يذكر 
 
ً
حيث أكد أن شكلها يشبه كثيرا التي تألفت منها غرفة شهيل، 
ولكن الواقع وما ترسمه أسس جدرانها فوق بقع  مربعة العين، 
األرض المشيدة عليها كان يالحظ الفرق واالختالف، فهي بشكل 

المستطيل، أي أن أبعاد جدرانها المتقابلة كانت متساوية.

الوصف الخاريج والواجهة األمامية
يقول الوالد راشد عن الشكل الخارجي للغرفة والواجهة األمامية: 
»اتسمت واجهات الغرفة بالبساطة ولم تهتم بالزخارف الخارجية 
أو الداخلية، ووزعت الفتحات فيها بشكل متناسق، ويرتفع بابها 
الرئي�سي، الذي كان يتوسط ضلع الغرفة الشمالي، بحدود 20 سم 
عن مستوى األرضية الخارجية والداخلية لمنع دخول المياه.  وقد 
 مع حجم األبواب المجاورة أو مع شكل 

ً
 قياسا

ً
كان الباب صغيرا

الغرفة ومكون من درفتين، وهو قليل االرتفاع ومصنوع من خشب 
قوي ومتين ال يتسع إال لدخول فرد واحد. وهذا المبدأ يزيد من 

قوة وصالبة المقاومة والسيطرة للغرفة من دخول األعداء كمبنى 
دفاعي. وهناك فرق بين عرض واجهة الغرفة األمامية والخلفية 
مثل بعض،   

ً
وتقوم هندسة الواجهتين الشرقية والغربية تماما

وعلى جوانب الواجهات توزعت فتحات البندقيات والمراقبة«.)2(  
- وماذا عن الغرفة من الداخل والسطح؟

يصادفك عند دخول الغرفة ردهة مستطيلة الشكل في طرفها، 
وعلى يمين الباب من الداخل يأخذك الدرج الطيني إلى الطابق 
 على جوانب حائطها تظهر فتحات 

ً
األول وهو عبارة عن ردهة أيضا

ضيقة تساعد على التهوية واإلضاءة ومن خاللها يمكن رؤية من 
وعلق على حائطها  بالخارج من دون أن يشعر بمن في الداخل، 
 »أم عشر« و»أم قمعة« 

ً
بنادق مختلفة األشكال كالمسماة محليا

وغيرها من األنواع األخرى. كما كانت تحتوي الغرفة على مجموعة 
في صندوق  الكتب لشهيل وألخيه سعيد وموضوعه  كبيرة من 

نسميه نحن بـ )سحاره(، ومجموعة أخرى من الكتب كانت تخص 
 كانت في الغرفة.  

ً
والدي حمد أيضا

من  مع عدد  مثلثة  بشرفات  يتكون من سور  فهو  السطح  أما 
ثالث مزاريب   

ً
وتوجد فيه أيضا الفتحات الخاصة بالبندقيات، 

لتصريف مياه األمطار وتقع في الواجهة الخلفة للغرفة من جهة 
بالنسبة  المهمة  األماكن  من  الغرفة  سطح  ُعّد  وقد  الجنوب. 
للحراسة، فلها دور مهم وحيوي وهو التحذير من أي خطر قادم.  
 بأن يطلق الحراس طلقة تحذيرية واحدة 

ً
وقد جرت العادة قديما

 أم عشر أو من غيرها، وإذا كان هناك 
ً
من البندقية المسماة محليا

الحراس  فيطلق  العين  واحة  حارات  تحذير سكان  وجب  غارة 
طلقتين فقط.

- حدثنا أكثر عن المواد التي استخدمت في بناء الغرفة؟
وهو نوع من الطين األحمر   - الغرفة الصاروج  استخدم في بناء 
المحلي - والجص والنورة لطالء المبنى من الداخل، أما األخشاب 
جذوع  مثل  المحلية  البيئة  على  اعتمدت  فقد  المستعملة 
النخيل ومنتجاتها األخرى من الجريد )الدعن( والخوص والليف.  
البناء  عناصر  من  أسا�سي  عنصر  النخيل  أشجار  كانت  فقد 
األعمدة  من  طويلة  كعوارض  واستخدمت   ،

ً
تاريخيا التقليدي 

ودعائم للسقف.  وترص بمسافات متساوية لتدعيمه، وتعلوها 
طبقات من جريد النخيل وحصير من السعف، وطبقات من المدر 

.
ً
والطين، كما صنعت »المزاريب« من أخشاب النخيل أيضا

المنطقة المحيطة بالغرفة وأهميتها
سألنا الوالد راشد عن المباني المعمارية المجاورة أو المصاحبة 
بالغرفة  المحيط  المكان  ووصف  شكل  وعن  شهيل،  لغرفة 
فقال: »يقع في جانب الغرفة من جهة الشرق منزل شهيل وأخيه 
سعيد باإلضافة إلى أربعة مخازن للتمور، فتحت أبوابها من جهة 
وفي الجانب الغربي من الغرفة  الشمال ومجلس بجانبه سبله. 
منزل أبي حمد المطوع الظاهري، ويتكون المنزل من غرف وأربع 
مخازن للتمور وسبلة، وفي الجهة الجنوبية الشرقية من الغرفة 
وقد سمي اليوم بمسجد  يقع مسجد يسمى مسجد المطاوعة، 
وال  »علي حمد راشد المطوع الظاهري«  وعلى نفقة  »النخيل« 
وفي مقابل هذا المسجد من الشرق  أعرف من هو هذا الرجل!  
تقع غرفة الحوادث وهي ألسرة من قبيلة الظواهر والتزال غرفتهم 

موجوده إلى يومنا هذا».)3( 
- حدثنا عن أهمية هذه الغرفة بالنسبة لواحة العين؟

تعود أهمية بناء غرفة شهيل إلى عدة أسباب: 

العين  »غرفة شهيل« حصن مجهول في واحة 

دراسات إماراتية

مسجد خلف الغرفة

لوحة غرفة شهيل في واحة العين

غرفة الحوادث

رسم توضيحي لمبنى الغرفة
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1 - االجتماع:
الجتماع الرجال في   

ً
الغرفة وموقعها ألن تكون مقرا شجع بناء 

وفي  األعياد  في   ،
ً
أيضا مختلفة  مناسبات  وفي  مختلفة،  أوقات 

وكان يدور الحديث في جلسات الغرفة سرد  ليالي شهر رمضان، 
مشاكل  بعض  وحل  الثقافية  والمجاالت  والقصص  البطوالت 
أهالي المنطقة، وال أعلم إن اجتمع فيها أصحاب المهن كالتجار 
لعقد صفقات البيع والشراء.  كما تواجد فيها الحرس المدافعون 
وفي  عن المنطقة أو المناوبون ألوقات المراقبة داخل الغرفة.  
أوقات الحرب أو الخوف من الغارات المفاجئة كانوا يغلقون على 

أنفسهم في هذه الغرفة.
2 - تخزين السالح )المواد الثمينة(

والثمينة  المهمة  للمواد   
ً
آمنا  

ً
مخزنا تكون  أن  الغرفة  ساعدت 

بعض  بداخلها  ّزن 
ُ
خ وقد  الدفاع،  وأدوات  األسلحة  وخاصة 

المواد الغذائية القابلة للتخزين لمدة طويلة كالحبوب والتمور 
وكان شهيل يصنع  الحصار.  أو  الضيق  ألوقات   

ً
المهمة تحسبا

لتكون  العتيقة  البنادق  ويجدد  األسلحة  ويصلح  الذخيرة  فيها 
صالحة لالستخدام، فلديه مهارة وخبرة وإلمام بكل ما يتعلق بها.  
أما  كما كانوا يضعون بداخل الغرفة أغراضهم ومعدات اإلبل، 

ق على حائطه أسلحة.
ّ
الطابق العلوي فقد ُعل

- متى كان انتقالكم من المكان، وفي أي عام اندثرت أو أزيلت هذه 
الغرفة؟

كان حال مبنى الغرفة جيد حتى سبعينيات القرن الما�سي ولكنه 
اندثر أو تمت إزالته، أما نحن فقد انتقلنا قبل أن تسكن بجوار 
حرم المغفور له الشيخ   - الغرفة الشيخة فاطمة بنت مبارك 
في القصر الذي بناه لها الشيخ زايد،  زايد بن سلطان آل نهيان- 
خلف  انتقالنا  وكان  العين،  متحف  بقصر  اليوم  والمعروف 
الوادي وقبل أن يبني لنا المغفور له الشيخ زايد منازل في منطقة 
المطاوعة وهي ضمن واحة العين بجانب »جبل النقفة«.  وبعد 
منا كان  أحٌد  وال  بالخرابة،  الغرفة ومنازلنا أشبه  أن أصبحت 
طلب الشيخ زايد أن يشتري منا الغرفة  يزور منازلنا القديمة؛ 

وبعد موافقتنا أمر كل من عبد الله بن  والمنازل المجاورة لها، 
بتثمين الغرفة والمنازل   - من أتباع الشيخ زايد   - هالل وغريب 
 عن القصر إال 

ً
المجاورة لها.  فرغم أن موقعها كان بعيد نسبيا

أن ارتفاعها كان يكشف من بداخل قصر المغفور له الشيخ زايد 
ّمن لنا المنزل الواحد 

ُ
والتي تسكنه الشيخة فاطمة بنت مبارك، وث

المنازل  لجميع  كان  المبلغ  وهذا  روبية  ألف   15 وقدره  بمبلغ 
عن المبلغ   

ً
فسألهم الشيخ زايد مستنكرا وكذلك لغرفة شهيل. 

الذي أرادوا به للُمالك وقال لهم: هذه المنازل تثمن بمبلغ قدره 

15 ألف روبية فقط!  لماذا؟  وبكرم من الشيخ زايد اشترى كل 
 وثمنت الغرفة أكثر بكثير عن 

ً
منزل في ذلك المكان بقيمة 50 ألفا

المنازل.  وذات يوم سألنا المغفور له الشيخ زايد عن الذي بنى 
 بالمبنى ومتانة أساسه، بعدها شاهدنا 

ً
الغرفة، فقد كان معجبا

 يبنون مربعة العين.
ً
عماال

له  المغفور  اشتراها  التي  المنازل  عدد  معرفة  يمكن  هل   -
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع غرفة شهيل؟

اشترى الشيخ زايد مع الغرفة منزل والدي حمد بن أحمد المطوع 
ومنزل شهيل، ومنزل عرار، والسبع ومنزل سالم بن عبيد، ومنزل 
ومنزل  السميطي،  ومنزل  اليبهوني  حمد  ومنزل  سالم،  بن  علي 
ومنزل ابن حارب وبيت  ومنزل ابن تريس،  العّريف ابن سلطان، 
 من قبيلة الظواهر 

ً
روية وهي شقيقة والدي حمد وهؤالء جميعا

التي تسكن في واحة العين وممن انتقلوا إلى حارة المطاوعة خلف 
أما المنازل األخرى المجاورة فلم يشترها الشيخ زايد  الوادي.  
 عن جيل. وهذه المنازل 

ً
وبقيت ألصحابها إلى اليوم يتوارثونها جيال

واقعة في الجهة الشمالية من غرفة شهيل.

رشكاء الحياة...زوجه وأوالده  
وقد أشار إلى أنه  يتذكر الوالد راشد المطوع أيامه مع شهيل، 
وذا أخالق فاضلة وأنه بارع في ضرب األهداف   

ً
وقورا  

ً
كان رجال

 إلى البر للقنص، كما كان كثير 
ً
بالبندقية وصياد ماهر يذهب كثيرا

 للعلم، ويقول عن زواجه وأبنائه: »تزوج شهيل من 
ً
االرتحال طلبا

سيدة تدعى موزة بنت خليفة الظاهري، وقد أنجبت له فاطمة 
ومحمد وعائشة وأحمد. ولم يتزوج ابنه محمد فقد توفي في شبابه. 

العين  »غرفة شهيل« حصن مجهول في واحة 

دراسات إماراتية
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المكان الذي كان عليها مبنى الغرفة

رسم توضيحي لشكل الغرفة
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أما فاطمة فقد تزوجها محمد بن شهوان، وعائشة تزوجها أحمد 
بن حمد وهو أخي.

الرحلة يف طلب العلم
تأثر شهيل بحركة التواصل العلمي والثقافي في واحات العين رغم 
»ال  ويقول عن ذلك الوالد راشد:  أنها كانت تسير بوتيرة بطيئة، 
شك أن الرحلة في طلب العلم من األمور العظيمة التي هي من 
أسباب تحصيل العلم وهذا ما كان يؤمن به شهيل، ففي البداية 
تعلم على يد المطاوعة القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم 
إلى  الناس  انصراف  كان  الوقت  ففي ذلك  النبوية،  واألحاديث 
المعرفة،  لكسب  منه  يدخلون  التقوى  أبواب  من  باب  العلم 
ونيل العلوم الشريفة.  ورغم أن التعليم في إمارة أبوظبي قد تأخر 
 إلى 

ً
 للعلم أوال

ً
 عن دبي واإلمارات األخرى، ارتحل شهيل طالبا

ً
قليال

ممن استقروا فيها وقاموا  مدارس دبي عند مشايخها الكثيرين، 
 للحوار والبحث 

ً
ل مرتعاً خصبا

ّ
ك

َ
بالتدريس، وألن التعليم في دبي ش

الثقافة  بأجواء  شهيل  تأثر   ،
ً
موجودا كان  التنافس  أن  باعتبار 

والعلم التي عاشها وهو يدرس في دبي فسافر بعدها إلى بالد فارس، 
في الفترة التي أدى تأثر تجار اللؤلؤ الكبار في دبي بحركات اإلصالح 
واليقظة العربية وكانوا يرسلون أبناءهم إلى دول أخرى لاللتحاق 
التجار  والنظامية عن طريق رحالت  نظامية  الشبه  بالمدارس 
البحرية، وذهب شهيل إلى بالد فارس وتعلم فيها على يد العلماء 
مع أبناء التجار ثم لحقه أخيه سعيد إلى هناك ليستكمل تعليمه 
بعد دروس المطوع في واحة العين، أما والدي حمد فقد بقي في 

إمارة دبي وتعلم في مدارسها«.  ويكمل الوالد راشد في حديثة عن 
»أكمل شهيل وسعيد بعد  عودة شهيل من بالد فارس ويقول: 
عودتهما من بالد فارس التعليم في إمارة دبي مع أبي، ولكن شهيل 
أراد االستزادة فذهب إلى السعودية إما لإلحساء أو الدمام، ليكمل 
والدروس  والتاريخ  والتفسير  العقيدة  أصول  ويتعلم  تعليمه 
وعند عودته جلب معه مجموعة كبيرة من  الدينية المختلفة، 
الكتب، كما استضاف في واحة العين وفي وقت الحق، أحد علماء 
السعودية.  وبعد رحلة العلم تلك أصبح أخيه سعيد ضمن قضاة 
والمنازعات،  الخصام  وقت  المنطقة  أهل  إليه  ويرجع  العين 
وينفذ األحكام وفق الشريعة اإلسالمية ووفق األعراف السائدة 
 - التي سبقت قدوم قاض يدعى  الفترة  في  وذلك  المنطقة،  في 
السيد - ثم أخذ دوره القا�سي مجرن الكندي وفي الفترة التي لم 
الجدير بالذكر  من القضاة«.   

ً
تكن واحات العين تحتضن كثيرا

الذي يقصد به الراوي هو السيد محمد  »السيد«  أن القا�سي 
علي الهاشمي، وكان يفتي على مذهب اإلمام الشافعي في الفقه، 
وكان يق�سي في بيته وقتما يطلب منه المغفور له الشيخ زايد بن 
فاسمه الشيخ مجرن  »مجرن الكندي«،  أما  سلطان آل نهيان، 
بن محمد بن أحمد بن سلطان المجرن المرر، ويلقب بالكندي 
المنطقة منذ  في  القضاء  إلى أسرة علمية مارست مهنة  نسبة 
العشرين،  القرن  التاسع عشر واستمرت حتى منتصف  القرن 
 
ً
14 سنة، ولّما كبر أصبح قاضيا وقد مارس القضاء وهو في سن 
ويكمل  بشكل رسمي في مدينة أبوظبي والعين لسنوات عدة.)4( 
 
ً
: »أعجبت كثيرا

ً
الوالد راشد حديثه عن شهيل وحبه للعلم قائال

بالعلم الذي امتلكه ابن عمنا شهيل وقد َعِلَم بذلك، فكان بنفسه 
يأخذني ألحفظ القرآن الكريم عند ابن طناف في منطقة يقال لها 
خزينة قرب واحات العين.  أما عن وفاة شهيل فال أتذكره ولكنه 
توفي قبل أن يحكم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - 
مدينة العين عام 1946 بعدة سنوات«. وعن »ابن طناف« الذي 
ذكره الراوي فقد وجدنا في المراجع أن اسمه سالم جمعة طناف 
كان يدرس القرآن الكريم في   ،1924 الشام�سي، وهو من مواليد 
وممن تعلم عنده المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل  منزله، 
نهيان والشيخ أحمد بن مبارك آل نهيان والشيخ نهيان بن مبارك 

آل نهيان وغيرهم الكثير.)5(

شهيل وعهد عود التوبة
 مفاده: »هل عاصر شهيل 

ً
طرحنا على الوالد راشد بن حمد سؤاال

المصالحة وعهد عود التوبة والتي كانت مع الشيخ زايد الكبير«؟
فأجاب: »في إحدى القصص التي قيلت لي عن شهيل إنه عاصر 
المصالحة مع زايد بن خليفة المعروف بزايد الكبير )الذي حكم 
1909(، وعهد عود التوبة والتي كانت   -  1855 إمارة أبوظبي من 
بداية حكم زايد الكبير على المنطقة الشرقية من إمارة أبوظبي، 
فعندما تمكن الشيخ زايد من تحقيق النصر على كل أعدائه في 
 ،)1891 )في دليل الخليج،  الحروب قبل بداية القرن العشرين 
وحينما قرر إخضاع الكل إلى سلطته بدون منازع، جعل معسكره 
ونصب مقره تحت شجرة غاف  في منطقة تواجه بلدة البريمي، 
وهناك جلس وأعلن مناديه أن من يريد أن يتوب   

ً
ضخمة جدا

: اللي يبا يتوب 
ً
فعليه الذهاب إلى زايد تحت الشجرة ونادى صائحا

أي شجرة الغاف،  وتغفر ذنوبه يسير إلى زايد عند عود التوبة، 
ومنذ ذلك اليوم مازال اسم المكان معروف وقائم إلى اليوم، وقد 
ذهب شهيل ووالدي ومن معهم من القاطنين عند الغرفة لمبايعة 
وبعد تلك المصالحة بنى الشيخ زايد قلعة  الشيخ زايد الكبير، 

وقصر والمعروف إلى يومنا هذا باسم قلعة الجاهلي«)6(  

* مركز زايد للدراسات والبحوث

الهوامش والمراجع:

1. مقابلة مع الوالد راشد بن حمد بن أحمد المطوع الظاهري في منزلة بالعين بتاريخ 

23 يونيو 2022، والجدير بالذكر أن السيد راشد ولد وترعرع عند غرفة شهيل.

كنا قد أجريناها مع المغفور له عبيد بن حمد   - غير منشورة   - مقابلة قديمة   .2

وقد وصف الشكل الخارجي للغرفة بنفس وصف   2008 المطوع الظاهري في عام 

أخيه الوالد راشد.

3. طرحنا نفس السؤال على السيدة موزة بنت علي بن حمد الظاهري وهي زوجة 

ابن شهيل أحمد وكذلك على السيدة فاطمة بنت سالم الظاهري وهي إحدى قريبات 

وأضافتا أن الغرفة كانت داخل سور وهذا  شهيل وزوجة الراوي راشد بن حمد، 

السور له فتحه عند منطقة أشجار النخيل. وتؤكد السيدة موزة أن جميع المنازل 

المجاورة لغرفة شهيل كانت مبنية من طين وليست من العريش. أجريت المقابلة مع 

موزة وفاطمة في 16 يونيو2022.  كما تحدثت عن الغرفة السيدة عوشة بنت عبد 

الله الشبلي، والتي سكنت بجوار غرفة الحوادث مع أسرتها وذكرت بأن الغرفة كانت 

مهجورة في ستينيات القرن الما�سي، وهي محاطة بسور مفتوح عند مزارع النخيل.  

أجريت المقابلة معها بتاريخ 5 يوليو2022.

4. تاريخ القضاء في اإلمارات، عارف الشيخ، دبي، 2013.

5. تاريخ التعليم في أبوظبي )1972-1902(، عارف الشيخ، مطبعة بن دسمال، 2008.

6. للمزيد عن المبايعة والصلح عند عود التوبة انظر: عقود الجمان في أيام آل سعود 

في عمان، صالح عبد الله المطوع، تحقيق فالح حنظل.  وانظر دليل الخليج ، لوريمر، 

الجزء الثاني من القسم التاريخي، 1172.

7. شكر خاص للمهندسة شرينة عبد الرحمن الظاهري لمساعدتنا في رسم توضيحي 

للمكان ولشكل غرفة شهيل من جميع الواجهات قبل ستينيات القرن الما�سي. 

العين  »غرفة شهيل« حصن مجهول في واحة 

دراسات إماراتية

رسم توضيحي لواجهة الغرفة األمامية
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ماضيها  فهو  الوطنية،  الهوية  من   
ً
مهما  

ً
جزءا التراث  يشكل 

وعاداتها  فنونها،  تتجلى في آدابها،  بما فيه من ثقافة،  األصيل، 
 المأكل، المشرب، وتفاصيل 

ً
وتقاليدها، أسلوب حياتها متضمنا

الحياة اليومية. وللتراث بشقيه المادي والمعنوي دور فاعل، فهو 
لما بين أفراد المجتمع  مؤكًدا وحدته وترابطه،  يجمع الشعب، 
بماضيه  بنفسه،  ثقة اإلنسان  كما ترسخ  من وشائج متصلة، 
المشرق، تطلعه على مكامن قوته وإنجازاته، أسلوب حياة اآلباء 
واألجداد في الما�سي، مدى ما عانوا من محن وخطوب، أّدت إلى 
إضافة  وأسهمت في انتصاراتهم ومنجزاتهم،  صقل شخصياتهم، 

لدوره في تعزيز التمسك االجتماعي.
يحظى التراث بمكانة رفيعة المقام لدى صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله ورعاه- فهو 
وأحد  »ركًنا أساسًيا من أركان الهوية الوطنية اإلماراتية،  يعّده 
 من 

ً
 مهما

ً
عناصر قوة المجتمع وتحصينه« ويرى أنه »يجسد جانبا

نواكب الحاضر وحداثته  العراقة واألصالة اإلماراتية والعربية.. 
ونحافظ على هويتنا من خالل حفاظنا على تراث اآلباء واألجداد«. 
لقد نهل سموه حب العراقة والتماسك بها من والده المغفور له 
- وآمن سموه  - طّيب الله ثراه  الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
متذكًرا قول الشيخ زايد بن  بدوره في تعزيز الوحدة الوطنية، 

سلطان «إن اإللمام بالتراث ينير األفكار، وينير طريق الحياة«. 
كما حث سموه اآلباء على التواصل المستمر بينهم وبين أبنائهم 
في تأكيد حضور التراث في نفوس أبنائهم وبناتهم، فهو جزء أصيل 
 ،1971 منذ نشأة الدولة المباركة في عام  من الهوية الوطنية، 
وهو طريقها في خلق التواصل بين األجيال، اعتزاًزا بماضيها العريق 

الذي هو أساس حاضرها ونور لمستقبلها. 
اهتمام سموه ورعايته للتراث بدأت من عمر مبكر، لكنها تجلت 
في أوضح صورها منذ سنوات واليته للعهد في إمارة أبوظبي في 
نوفمبر 2004، حيث حرص على رعاية مختلف األنشطة التراثية، 
ما يتعلق منها بالتراث البري والبحري، من خالل إقامة الفعاليات 
مثل:  الوطنية،  المناسبات  وفي  العام  مدار  على  والمهرجانات 
للحرف  الوطني  والمهرجان  أبوظبي،  في  الحصن  مهرجان قصر 
ب، ومعرض 

َ
ط والصناعات التقليدية في العين، ومهرجان ليوا للرُّ

كما ظهرت فعاليات جديدة  أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. 
لم تكن تقام سابًقا مثل: مزاينة الرطب، مزاينة اإلبل، إضافة إلى 

ما يصاحب هذه المهرجانات والمزاينات من مسابقات شعرية، 
أما البرامج  في التصوير الضوئي وفي مسابقات األفالم القصيرة. 
المستوى  على  صداه  فصار  المليون،  شاعر  مثل:  التلفزيونية 
العربي، خاصة في دول الخليج العربي، واألمر ذاته مع برنامج أمير 

الشعراء، الذي يركز على أحد مكونات هويتنا العربية.
مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تهدف إلى االستدامة 
مثل إنشائه مجلس إدارة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، 
جعل  مما  األسر،  في  المكاثرة  الصقور  استخدام  على  وشجع 
ومازالوا إلى  صقارة اإلمارات يعتمدون عليها منذ عشرين عاًما، 
اآلن، ومن ثم صارت اإلمارات الدولة العربية األولى في العالم، التي 
كما حرص على تشجيع  تعتمد على الصقور المكاثرة في األسر. 
تعليم فنون الصقارة من خالل مدرسة محمد بن زايد للصقارة 

وفراسة الصحراء عام 2016. 
ألهمية الجانب العلمي فقد تأسست أكاديمية الشعر،   

ً
تأكيدا

التي تقيم دورات ومبادرات مختلفة للتشجيع على كتابة الشعر 
النبطي.

لها أهداف سياحية واستثمارية،  تقام  التي  التراثية  الفعاليات 
فهي تهدف إلى تعريف المقيمين والزوار بتراث اإلمارات العريق، 
له  استثمار  فهي  ثم  ومن  وتقاليد،  وعادات  قيم  من  فيه  وما 
الحيوانية  الثروة  مجال  في  خاصة   ،

ً
أيضا االقتصادي  مردوده 

والنباتية. حفظ الله رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان  وأبقاه، فهو المحب للتراث المخلص له، ولدوره 
الفاعل في ترسيخ الهوية الوطنية مع مواكبة الحاضر واستشراف 

المستقبل، لما فيه خير للعباد والبالد 

فاطمة حمد المزروعي
كاتبة وباحثة من اإلمارات

دمحم بن زايد املحب للرتاث

برزة تراث

torathehc www.torath.ae

إعالن طباعة كتب
بإصدارات  اإلماراتّي  قافّي 

ّ
ة لرفد املشهد الث

ُ
َوَضع نادي تراث اإلمارات ومركز زايد للدراسات والبحوث خط

متنّوعة كلَّ عاٍم فيما يخص تراث وتاريخ اإلمارات فقط. تغني املكتبة التراثية اإلماراتية، وتفتح منافذ معرفّية 
ّتاب واألدباء اإلماراتيين والعرب 

ُ
فين والباحثين والك

ّ
جديدة أمام الباحث اإلماراتي والعربّي، وذلك بدعوة املؤل

قافّية، ويمكن 
ّ
إلى طباعة كتبهم وتسهيل نشرها وتوزيعها في املركز واملشاركة بها في املعارض والفعالّيات الث

ف  ِ
ّ
م املركز ملؤل ُيقّدِ تحكيم من املختّصين.  لنشرها بعد أن ُيِقّرها فريُق  فاتهم؛ 

ّ
للراغبين في ذلك إرسال مؤل

ر 
ْ

ش
َ
مل هذا املبلُغ  التعويَض عن ُحقوق ن

ْ
الكتاب مكافأة مالّية تتراوح بين )1500 - 2500 دورالر أمريكي(. َيش

م املركز  ف. كما ُيقّدِ ِ
ّ
ْمِس َسَنواٍت من تاريخ إبرام الَعْقِد بين املركز واملؤل

َ
دة خ

ُ
الكتاب، وطباعته، وترجمته،  مل

ف بعد طباعة الكتاب. 
ّ
عشرين نسخة للمؤل

شروط الّنشر
وأال ُيخلَّ  والفائدة املعرفّية،  وشمول املعالجة،  واملوضوعّية،  بالِجّدة،   

ً
أن يكون موضوع الكتاب متصفا  •

بالقيم العربّية األصيلة.
 من هذه الّرسائل.

ً
• أال يكون الكتاب رسالة من رسائل املاجستير أو الدكتوراه أو جزءا

.
ً
 سابقا

ً
• أال يكون الكتاب منشورا

 للنشر في جهة أخرى.
ً
ما • أال يكون الكتاب ُمقدَّ

غة العربّية الفصيحة.
ّ
• أن تكون لغة الكتاب هي الل

.
ً
• أال يكون الكتاب مترجما

 األمانة العلمّية، واإلحاطة باملوضوع، واالعتماد 
ً
• أن يلتزم الكتاب باملنهجّية العلمّية في الّتأليف، وخصوصا

على املصادر األصيلة، وتدوين الهوامش في أمكنتها من كّل صفحة. 
ف، أو أسرته، أو قبيلته، 

ّ
 بحسب لقب املؤل

ً
 ألفبائّيا

ً
ن املصادر واملراجع في نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبا دوَّ

ُ
• أن ت

قسم بحسب أنواعها: املصادر، املراجع، الّدراسات، وبحسب لغتها العربّية أو األجنبّية. 
ُ
وأن ت

 بنسخة ورقّية على وجه واحد.  
ً
، ومرفقا

ً
 بالحاسوب بصيغة الوورد، وُمصّححا

ً
دا • أن يكون الكتاب ُمنضَّ

ق الكتاب بخالصة وافية في حدود مائتي كلمة باللغة العربية. 
َ
• ُيرف

ن اسمه الثالثي، وبلده، وعنوانه البريدّي  • ُيرفق الكاتب مع الكتاب نبذة مختصرة عن حياته العلمية، تتضمَّ
واإللكترونّي، وعمله، وصورة شخصية ملونة حديثة له.

• أال يقل الكتاب عن )مائة وخمسين صفحة(، وأال يزيد عن )250 - 350 صفحة(، على قياس A 4   وبونط 16 
 Times New Roman أو Simplified Arabic

قييِمه وإصداِر قرار ِنهائّيٍ في أمر طباعته خالل شهرين من 
َ
 الكتاب وت

َ
 مراجعة

ٌ
 تحكيٍم مختصة

ُ
ى هيئة

َّ
َتول

َ
ت  •

تاريخ إرساله.
التعديالت  بإجراَء  في حال املوافقة على طباعة الكتاب شريطة تنفيذ بعض الّتعديالت،  يلتزم الكاتُب،   •

املقترحة من هيئة التحكيم. 
ر عن نشرها إلى أصحابها.  

َ
عتذ

ُ
َردُّ الكتب امل

ُ
• ال ت

• ُيستبَعد أيُّ كتاب مخالف للشروط املذكورة. 
torathbook@ehcl.ae :رَسل الكتب على نسختين وورد وبي دي اف على اإليميل الخاص بالكتب وهو

ُ
• ت



شمسة حمد العبد الظـاهري

العمـارة
 التقليدية والحضرية 

في دولة اإلمارات العربية 

كتاب يتناول اهتمام دولة اإلمارات بتراثها املعماري  »العمارة التقليدية والحضرية في دولة اإلمارات العربية املتحدة« 
والعمراني والذي يتكون من ثنائية نمطيها املتمثلة في العمران التقليدي واآلخر النمط الحضري الذي شاع تنفيذه في كل 
أرجاء العالم بعد اكتشاف واستخدام العديد من مواد البناء الحديثة. ويمثل الكتاب إضافة مهمة للمفردات التراثية التي 
تستخدم في العمارة التراثية والحديثة، وذلك ملا يحتويه من أبواب وفصول وموضوعات مختلفة غطت جوانب مهمة من 
تاريخ وثقافة العمارة في الدولة. ومن أهم املوضوعات التي يستعرضها الكتاب، عمارة سعف النخيل، وعمارة املساجد 
وكذلك يتناول العمارة الحضرية والتخطيط والتطوير و مشاريع الطرق واملواصالت في  والقصور والعمارة الدفاعية. 
إمارة أبوظبي منذ التأسيس وحتى  استشراف املستقبل، فيستعرض على سبيل املثال مجموعة من املشاريع االقتصادية 
واالجتماعية واملعمارية التي شهدتها إمارة أبوظبي منذ أواخر ستينيات القرن املا�سي، كمصنع اسمنت العين ومشروع مركز 

أبحاث األرا�سي القاحلة في جزيرة السعديات.


