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كلمة رئيس التحرير

شمسـة الظاهري
رئيس التحرير

صنع في أبوظبي 
بدأت إمارة أبوظبي في مواكبة التطورات الصناعية منذ تولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - 

طيب الله ثراه - مسؤولية الحكم عام 1966 وال عجب في ذلك فهو القائل: »إن الثروة البترولية التي وهبها 

الله ألمتنا يجب أن توجه لخدمة حاضر المواطن ومستقبل األمة.. .

ومن أجل هذا يجب أن نخطط للمستقبل لمواجهة احتماالت نضوب البترول وذلك بإقامة المصانع وإعداد 

المواطنين وتزويدهم بالخبرة والعلم«.  وَعزيٌز على دولة غنية بمواردها الطبيعية أن تظل معتمدة على 

بترولية وحجر جيري  احتياجاتها من منتجات  لها  يوفروا  أن  أو  لوازمها وسلعها  استيراد  األخرى في  الدول 

الشيخ زايد بن سلطان - طيب  المغفور له  وجبس ومواد أولية وغيرها، وهذا ما كان يتوارد على خواطر 

الله ثراه - كيف ال نستغل الثروات الطبيعية االستغالل األمثل لبناء قاعدة صناعية متقدمة في البالد تخلق 

التوازن االقتصادي الناجح وتحد من اعتماد البالد على مصدر واحد للدخل ثم تساهم في خلق الكوادر الفنية 

واإلدارية من بين أبناء البالد.  

وبعزم وتصميم على إقامة المشاريع الصناعية التي تفي باحتياجات البالد؛ وضعت خطة شاملة بعد عدة 

دراسات الستغالل ثروات البالد، ثم خطت في سبعينيات القرن الماضي خارطة جيولوجية وأخرى معدنية 

أتاحت التعرف على المعادن والعناصر ذات االستخدام الصناعي االقتصادي.  وحينما تزايدت الحركة العمرانية 

وتزايد الطلب على االسمنت لتوفير احتياجات البالد استحدث مصنع كامل في مدينة العين لتوفر المواد 

تلتها مصانع أخرى  ثم  ناجحة لالسمنت،  اقتصادية  قامت عليها صناعة  فيها وبكميات هائلة، حيث  الخام 

التي  تفي بمتطلبات التطور الصناعي كمصنع للبتروكيماويات وآخر للحديد وغيرها العديد من المشاريع 

تعتمد على الثروات الطبيعية.  حيث تمتلك أبوظبي وكافة إمارات الدولة قاعدة صلبة خاصة في صناعات 

األغذية والمشروبات تمكنها من الوفاء باحتياجات السوق المحلي في أصعب الظروف، بل والتصدير للخارج 

وبطاقات إنتاجية كبيرة كذلك، معتمدة على بنية تحتية ولوجستية وسالسل توريد فائقة التطور تربط الدولة 

بموردي المنتجات األولية والعكس.  

واآلن، وبعيداً عن النفط والغاز تتطلع الرؤية االقتصادية 2030 إلمارة أبوظبي، إلى مواكبة كافة التطورات 

العالمية في مجال المنافسة الصناعية وتطوير قطاع الصناعة وزيادة إنتاجيته ورفع تنافسيته، وتقوم كل من 

المؤسسة العليا للمناطق االقتصادية المتخصصة، وشركة أبوظبي للموانئ حالياً، بتطوير العديد من المناطق 

الصناعية الجديدة، بمواصفات عالمية سواء من خالل إيجاد بنية تحتية ذات مقاييس عالمية، أو من ناحية 

توافر الخدمات المتطورة، والتي مما ال شك في أنها ستلعب دوراً ريادياً في تنمية القطاع الصناعي وتطويره، 

وتنوع مصادر الدخل، باإلضافة إلى جذب االستثمارات وتحفيز النمو االقتصادي.  وكل ذلك من أجل خلق 

أبوظبي جديدة...أبوظبي المستقبل.

مركز زايد للدراسات والبحوث

   /   العدد مارس 

 صدق الله العظيم.
كلمتي في المغفور له بإذن الله تعالى سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رحمة الله تعالى.

"رحمك الله يا سلطان الخير، رحمك الله يا أبو هزاع، كنت لي معزباً وأخاً وأباً حنوناً ومعلماً وموجهاً، رحمك الله أيها 
قصدهم  لمن  الخير  وقدموا  وأمتهم،  ومواطنيهم  وشعبهم  وطنهم  خدمة  في  حياتهم  قضوا  الذين  الرجال  بين  النادر 

ورسموا في القلوب محبة لهم بتواضعهم وعطائهم المتدفق وغير المنقطع.
أشهد الله أنك من النوادر بين الرجال ومن نوادر ما يجود به الزمان، يا راعي الجمايل واأليادي البيضاء الكريمة، وأشهد 
الله أنني عشت معك أجمل أيام حياتي، تعلمت منك الكثير، كنت متواضعاً للصغير والكبير والغني والفقير، وكنت كلما 
أراك وأرى أفعالك الطيبة كأنني أرى فيك أباك ومربيك ومعلمك وقائدك المغفور له بإذن الله تعالى سيدي  الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه، كنت أراك تقتدي به وبصفاته التي تعلمتها منه، وعلمتنا منها الكثير والكثير.
رحمك الله واسكنك الفردوس األعلى، ونسأل الله تعالى ان يبارك له في أنجاله سيدي سمو الشيخ هزاع بن سلطان 
بن زايد آل نهيان وسيدي سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان وجميع االسرة الكريمة أهل العز والناموس، 
ونسأل الله تعالى ان يبارك ويطول بعمر إخوانه وابنائهم وكافة آل نهيان الكرام حفظهم الله معازيبنا ويديمهم تاجاً 

على رؤوسنا.
وحفظ الله لنا سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة أطال الله بعمره، وسيدي صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد نائب القائد االعلى للقوات المسلحة – أطال الله بعمره، وجميع 

اصحاب السمو الحكام وأولياء العهود في إمارات الخير والعطاء.
وختاماً تعجز الحروف والكلمات عن وصف هذا الرجل العظيم في اخالقه ومعانيه وتواضعه وعلمه وحكمته وبعد نظره 

وحبه لشعبه وقيادته ولالمة العربية واالسالمية، رحمك الله يا أبا الفقراء والمساكين. رحمك الله يا أبو هزاع.

رحمك ا� يا أبا هزاع
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د�إبراهيم أحمد ملحم

قاسم بن خلف الرويس
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محتويات العدد

ارتياد اآلفاق

سوق الكتب

يوميات عربي في بالد السامبا

فيما  خاصة  انبهاًرا،  لي  يمثل  الغد  كان  البرازيل،  إلى  رحلتي  بدأت  حين 
ماليين  ثمانية  على  يربو  ما  عبر  الممتدة  البلد  تلك  في  بالطبيعة  يتعلق 
كم مربع، وللحقيقة كنُت محظوًظا في عامي األول إذ تنقلت بين الشمال 
وساو  جانيرو  دي  ري��و  واليتي  )بين  الشرقي  الوسط  وبين  باهيا(،  )والية 

برازيليا  )والية  وال��ش��رق  ال��وس��ط  ف��ي  المستنقعات  منطقة  وبين  باولو(، 
عبر  ماتغرو دي سول(.  )والية  الغربي  الجنوب  وبين  واألمازون(،  العاصمة 
أخلع  أن  دون  البرازيلية من  والمدن  الواليات  بين  أنتقل  كنُت  أشهر  ستة 

مختار سعد شحاته د.  نظارة السائح عن عيني... 

السنع والسمت والذرابة

العربية  اإلم���ارات  دول��ة  وال��ذراب��ة في  والسمت  "السنع  كتاب  إص��دار  يأتي 
التراث  دار  عن  ال��ص��ادر  الطنيجي،  زاي��د  سالم  الدكتور  لمؤلفه  المتحدة"، 
الشعبي، في عام 2018، في وقت مهم جدًا، وخاصة تزامنه مع قرار وزارة 
التربية والتعليم "المدرسة اإلماراتية"، بإطالق مبادرة السنع ضمن المنهج 
الدراسي والتي تهدف إلى تعزيز القيم المجتمعية والسلوكية بين األفراد 
لتصبح جزءًا من الشخصية اإلماراتية المعاصرة.. فاطمة مسعود المنصوري

محتويات العدد

59

68

42

92

308 20

7496

12866
   /   العدد 244  فبراير  2020



7    /   العدد 246  أبريل  62020

أسعار البيع
سلطنة عمان 800 بيسة  - مملكة البحرين  الكويت دينار واحد -  10 دراهم - المملكة العربية السعودية 10 رياالت -  اإلمارات العربية المتحدة: 
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

حوار خاص

بحوث ودراسات

صالح محمد السنيدي: دخول األندلس غزو عسكري

عارض الدكتور صالح محمد السنيدي المتخصص في تاريخ األندلس نظرية الباحث 
اجناثيو أوالجوي الذي يرى أنَّ الفتح اإلسالمي إلسبانيا كان فتحًا حضارّيًا نتيجة 
بعد  وأكد  إسبانيا.  في  المتصارعة  الداخلية  األطراف  وسلبية  واإلعجاب  االحتكاك 
ة العسكرية التي اتبعها القادة  إنجازه عدًدا من البحوث حول األندلس واالستراتيجيَّ
محكمة  ة  خطَّ وضعا  زي��اد  بن  وط��ارق  نصير  بن  موسى  أنَّ  فتحها،  في  المسلمون 
القت  أن  بعد  دمشق  في  الملك  عبد  بن  الوليد  األم��وي  الخليفة  أقرها  الفتح،  لهذا 

حاوره محمد عويس استحسانه... 

أخبار األوبئة واألمراض في مخطوطات التاريخ اإلماراتي

تشكل المخطوطات أحد المصادر والطرق المؤدية لمعرفة أخبار األولين وتاريخهم 
ومن المخطوطات ذات األهمية  إلى جانب المصادر األخرى سيما الوثائق األجنبية. 
اإلم��ارات حتى  تاريخ  أقدم مخطوطة في  اعتبارها  اإلم��ارات، بل يمكن  تاريخ  في 
ونسخه   )1917 )توفي  الشريف  محمد  بن  يوسف  أرخها  التي  الحوليات  هي  اآلن، 
وأضاف إليه الشيخ محمد بن سعيد بن غباش )1899 - 1969(، وحققها الدكتور فالح 

... موزة عويص علي الدرعي حنظل تحت عنوان )الحوليات في تاريخ اإلمارات( 

86

98

رئيس التحرير 

شمسة حمد الظاهري

مدير التحرير 

وليد عالء الدين 

اإلرشاف العام 

فاطمة مسعود المنصوري 
موزة عويص علي الدرعي

اإلخراج والتنفيذ 

غادة حجاج

سكرتري إدراي وشؤون الكّتاب

محمد بدر
cmohamedbadr@gmail.com

مصورون: 

- مصطفى شعبان 

تراثية ثقافية منوعة
تصدر عن:

مركز زايد للدراسات والبحوث - نادي تراث اإلمارات، أبوظبي

االدارة والتحرير:
االمارات العربية المتحدة - ابوظبي

waleedalaa@gmail.com  :مدير التحرير 
هاتف: 022223000  

اإلمارات للتوزيع

عناوين املجلة

العدد محتويات 
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تراث الشهر

فعاليات المســرح 
أوالً: المهرجانات الرمضانية

بدأ المسرح نشاطاته منذ عام 2006 في المهرجان الرمضاني األول 
الرئيسة  التراثية  الدينية  المهرجانات  أهم  من  واحداً  أصبح  والذي 
كبيرة من  تستقطب شريحة  التي  فعالياته  لتنوع  نظراً  الدولة،  في 

الجمهور. ومن أهم تلك الفعاليات التي تقدم على خشبته:
المحاضرات الدينية ويقدمها مفكرون وفقهاء على مستوى الوطن 
الصيام،  فوائد  في  محاضرات  المثال  سبيل  على  ومنها  العربي، 
وأهمية شهر رمضان، وفضل قيام الليل، ورمضان ولياليه في الماضي، 
سبيل  على  المسرح  استضافهم  الذي  الضيوف  أولئك  من  ونذكر 
بيومي - عضو مجمع  المعطي محمد  الدكتور عبد  المثال: األستاذ 

البحوث اإلسالمي باألزهر - ، والشيخ منصور الرفاعي ورياض نعسان 
آغا وفضيلة الشيخ هشام يحى وغيرهم الكثير من المشايخ األفاضل.
المثال  الفرق، على سبيل  الديني، ومن تلك  استضافة فرق اإلنشاد 
حيث  اإلمارات،  من  للمالد  الهاشمي  عبد  السيد  فرقة  الحصر،  ال 
يزيد  فعمرها  اإلماراتي  المجتمع  في  العريقة  الفرق  من  تعتبر 
على خمسين سنة، ويعرف عن المالد بجذوره الممتدة في تاريخ 
المجتمع اإلماراتي، وهو يقدم في المناسبات الدينية واالجتماعية، 
وهو من الموروث المحببة إلى نفوس أبناء اإلمارات، وبهذا يسعى 

النادي للحفاظ على هذا الموروث الديني من االندثار.
استضافة فرق اإلنشاد من الدول الخليجية والعربية والدول اإلسالمية 
العريقة بهذا الفن اإلسالمي األصيل، كفرقة المنشد السعودي هشام 

مسرح نادي تراث اإلمارات
دور فاعل في الحراك الثقافي المجتمعي

 إعداد: شمسه الظاهري وفاطمة المنصوري

ضمن رؤية المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان – طيب 
الله ثراه-، ألهمية المسرح ودوره الفاعل اجتماعياً وثقافياً، أنشئ 
مسرٌح يتبع نادي تراث اإلمارات سمي بـ»مسرح أبوظبي« ليكون 

منارة تثري الحركة الثقافية في اإلمارات. 
من  بالقرب  العاصمة  كورنيش  على  فريد  بموقع  المسرح  يتميز 
أهم معالمها المتمثلة في سارية العلم، والقرية التراثية، ويعد من 
الفنية  وتجهيزاته  المعماري  تصميمه  ناحية  من  المسارح  أحدث 

عالية المستوى.

أهدافه ومهامــه
أهم  في  متمعنة  قراءة  خالل  من  أبوظبي  مسرح  أهمية  تبرز 
أهدافه ومهامه، فهو يقوم بإعداد وتنظيم الخطط والبرامج السنوية 
الفعاليات  بتنظيم  يقوم  كما  والثقافية،  الفنية  للفعاليات  والفصلية 
المسرحية المرتبطة بثقافة وتراث الدولة، والمشاركة في االحتفاالت 
والفنية  المسرحية  العروض  تقديم  خالل  من  الوطنية  والمناسبات 
والفعاليات المختلفة، وألن المسرح معني بتعزيز الثقافة الجماهيرية 
لذلك نراه يقوم باتخاذ كافة اإلجراءات التي من شأنها جذب أكبر 
عدد من الجمهور للمشاركة في فعالياته، ويولي المسرح عناية بفئة 
هذا  ولتعزيز  إبداعية،  ميول  لديهم  الذين  أولئك  وخاصة  الشباب 

الهدف يقوم بتدريب وتأهيل ورعاية الشباب ضمن هذا اإلطار.
ولم يغفل مسرح أبوظبي أهمية إقامة عالقات تعاونية مع الجهات 

ذات الصلة بالعمل المسرحي المحلية والخليجية والعربية.
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مشاركة  أول  في  وذلك  اإلنشادية  الحجازية  اإلقبال  وفرقة  باروم 
األوبرا  لدار  التابعة  الديني  اإلنشاد  وفرقة  المهرجان،  في  عربية 
المصرية ووزارة الثقافة في جمهورية مصر، وفرقة أحمد الكحالوي 
والمعروف »بمداح الرسول« ملسو هيلع هللا ىلص، باإلضافة إلى استضافة فرق من 

الدول اإلسالمية.
القرآن  تالوة  مسابقة  ومنها  والدينية،  التراثية  المسابقات  إقامة 

الكريم وذلك الختيار أفضل مرتل، فهذه المسابقة تساعد في إبراز 
القدرات المتميزة في التالوة والتجاويد، وترصد العديد من الجوائز 
والحوافز للمتسابقين، ويكرم الفائزون في احتفال خاص ينظم على 
خشبة مسرح أبوظبي، وألهمية هذا الحفل فقد اعتاد على حضوره 

العديد من الشخصيات الرسمية واإلعالميين ومن المهتمين.  
ثانياً: الفعاليات الثقافية والشعرية

على  والشعري  الثقافي  المستوى  على  الفعاليات  من  العديد  تقام 
خشبة المسرح، ومن أهم تلك الفعاليات إقامة العديد من األمسيات 

الشعرية، وأهمها: 
تدشين أول أمسية شعرية تأتي في شكل مجلس الشعراء؛ الستقطاب 
أعمدة الشعر النبطي في الدولة ممن أسهموا في تأسيس حركة هذا 
برنامج  انطالق  األولى في  اللبنة  الشعبي، وتكون  األدب  اللون من 

كبيرة إلعادة إحياء جذوة الشعر الشعبي. 
إقامة العديد من األمسيات الشعرية النبطية، وعادة ما يتزامن مع 
الوطني  كاليوم  وطنية  بمناسبات  االحتفال  األمسيات  تلك  تنظيم 
لالتحاد أو مناسبات دينية كاالحتفال باألعياد كعيدي الفطر واألضحى 
أو ضمن المهرجان الرمضاني، وعادة ما يحيي تلك األمسيات أسماء 
لشعراء المعين سواء على مستوى دولة اإلمارات أو استقطاب شعراء 

من الدول المجاورة.
ثالثاً: العروض المسرحية 

تقام على خشبة المسرح العديد من العروض المسرحية واألوبريتات 
المغناة.  وأطلق منذ عام 2007 موسم ثقافي مسرحي سنوي أصبح 
تقليداً في الحراك المسرحي اإلماراتي، حيث استضاف أغلب عروض 
الفرق المسرحية اإلماراتية وبعض العروض العربية والعالمية، إلى 
لجهات  مختلفة  وأنشطة  الطفل،  لمسرح  مستمرة  عروض  جانب 
للعديد  أبو ظبي، ما جعله مقصداً  ومؤسسات حكومية خاصة في 
والتي  الجهات،  تنظمها هذه  التي  والعالمية  المحلية  العروض  من 
تجد في مسرح أبو ظبي المكان المناسب للقاء الجمهور، ومن أهم 

النصوص المسرحية التي يستقطبها المسرح:
المسرح االجتماعي: يناقش قضايا ومشكالت اجتماعية يعاني منها 
والتركيبة  والهوية  التوطين  كقضايا  خاص  بشكل  اإلمارات  مجتمع 
السكانية، والصراع بين الخير والشر، وقد استضاف في هذا اإلطار 
العديد من المسرحيات، كمسرحية؛ )حرم سعادة الوزير(، ومسرحية 
)ال حيلة(، ومسرحية )وهيص( ومسرحية )خيول الريح(، ومسرحية 
وغيرها  صفراء(،  )موسيقى  ومسرحية  ملتبة(،  وعين  منكبة  )عين 

العديد من النصوص االجتماعية المهمة. 
مسرح الطفل: يعمل نادي تراث اإلمارات على إعداد خطة موجهة 
لتنمية ثقافة الطفل، وذلك إلثراء المشهد الثقافي المستقبلي للطفل 
في اإلمارات، ومن تلك المسرحيات على سبيل المثال، )حكاية عبود 
يا  )كوكو  و  الشرير(  والمارد  )ياسمين  الحلويات(،  )سلة  ودودو(، 
ثعلوب(، ومسرحية )شكراً بابا(، ومسرحية )حكاية العازف( لألطفال.  

المسرحية  الفرق  دعم  إلى  تأسيسه  منذ  أبوظبي  مسرح  ويسعى 
عروضها  لتقديم  استضافتها  خالل  من  الدولة  إمارات  مختلف  في 
المسرحية على خشبته، كفرقة أبوظبي وفرقة مسرح دبي الشعبي، 
الوطني  الفجيرة  الوطني، وفرقة مسرح  الخيمة  وفرقة مسرح رأس 
وفرقة مسرح كلباء الشعبي، وفرقة مسرح خورفكان للفنون، وفرقة 
مسرح دبا الحصن، وذلك إيماناً منه بأهمية دعم الحراك المسرحي 
السفارات  بعض  عروض  يستضيف  كما  اإلمارات،  دولة  في  والفني 
والمؤسسات الرسمية في أبوظبي، إضافة إلي تقديم عروض أخرى 

تقوم باستئجار المسرح.

الخطط المستقبلية للمسرح
في  أبوظبي  مسرح  يتحول  بأن  المسرح  على  القائمون  يسعى 
المستقبل إلى منارة ثقافية وفنية تعكس الوجه الحضاري الحقيقي 
إلمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة اإلمارات عامة، وذلك من خالل 
وعربية  خليجية  لعروض  واستقطابه  عمله،  نطاق  دائرة  توسيع 
والفنانين  األدباء  كبار  يقدمها  وأمسيات  ثقافية  وعالمية ونشاطات 
والموسيقيين، كما يسعى إلى عقد اتفاقيات وبروتوكوالت تعاون مع 
مؤسسات المسرح العربي والعالمي والمعاهد المتخصصة بما يعزز 
الخبرات، وتأسيس إلقامة  الحراك المسرحي ويشجع االستفادة من 
مهرجان مسرحي دولي في أبوظبي سنوياً ويكون ذا هوية خاصة. 
ومواصلة دعمه في مشروعه الوطني وهو دعم المبدعين المحليين 
خالل  من  سواء  الجديدة  الشابة  المواهب  خبرات  بتطوير  وذلك 
في  ودولية  وعربية  إماراتية  خبرات  بقيادة  تدريبية  دورات  إقامة 
مختلف الحرف المسرحية، وابتعاثهم للدراسة في معاهد متخصصة 
وتذليل  السبل  جميع  توفير  أو  الخارجية،  الخبرات  من  لالستفادة 
العقبات أمامهم، باعتبارهم النواة الحقيقية لنجاح مشروع المسرح 

الوطني في دولة اإلمارات 

حلقات لبرنامج شاعر المليون في جزيرة السمالية 
اإلمارات  تراث  لنادي  التابعة  السمالية  جزيرة  استضافت 
جلسات تصوير مجموعة من التقارير التليفزيونية مع نخبة 
النسخة  من  النهائية  قبل  للمرحلة  المتأهلين  الشعراء  من 

التاسعة لبرنامج »شاعر المليون«. 
التقارير في مواقع  البرنامج،  نفذت شركة كلو ميديا منتجة 
مختلفة من الجزيرة تبرز جمالها واألنشطة التراثية والبيئية 
المنوعة التي تقام فيها. بلغ عدد التقارير اثني عشر تقريراً 
شاعر  برنامج  من  المباشرة  الحلقات  خالل  موزعة  تبث 
المليون الذي يعرض كل ثالثاء على قناتي بينونة واإلمارات 
سعيد  السيد  الشعراء  استقبال  في  كان  مساء.  العاشرة  في 
المناعي مدير إدارة األنشطة في نادي تراث اإلمارات، والسيد 
المجلس  في  السمالية.  جزيرة  إدارة  مدير  المهيري  عبيد 
التراثي بالجزيرة. وأعرب المناعي عن سعادته باختيار موقع 
جزيرة السمالية للتصوير. وقال "جزيرة السمالية حقاً تتمتع 
تحاكي  التي  والتراثية  والبيئية  الطبيعية  المواصفات  بكافة 
تاريخ اآلباء واألجداد"، وأضاف: »يرحب نادي تراث اإلمارات 
إنتاج  في  المتخصصة  اإلعالمية  الشركات  مع  بالتعاون  دوًما 
المنوعة مفتوحة  النادي  الثقافية والوطنية، ومرافق  البرامج 

لجميع الشركاء«.

مركز زايد يبث حلقات رقمية ألزمة فيروس كورونا 

في إطار رسالة نادي تراث اإلمارات الوطنية، واستناداً لمقولة 
عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة: »نحن كلنا شركاء 
أمنه«،  في  تقدمه  في  وسعادته  في همومه  الوطن  هذا  في 
تراث  نادي  منصات  عبر  والبحوث  للدراسات  زايد  مركز  بث 
فيها  استضاف  التي  الحلقات  من  مجموعة  الرقمية  اإلمارات 
إعالميين وأكاديميين وكتاباً، للحديث عن دور دولة اإلمارات 
العربية المتحدة في التعامل مع أزمة انتشار »فيروس كورونا 
على  الدولة  اتخذتها  التي  االحترازية  واإلجراءات  المستجد«، 
الصعد كافة الحتواء هذا الوباء، وجهودها الدولية واإلنسانية 

التي قدمتها للدول بهدف مواجهة أزمة هذا الفيروس.

مسرح نادي تراث اإلمارات
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قصيد

مصنع »كدره« للمياه املعدنية

القصيدة للشاعر خميس بن حمد بن سالم السماحي، ولد في نحو 1940 بقرية »وادي الصفني« الجبلية 
الشعبية  التراثية  بقصائده  اإلمارات ويشتهر  في  الرزيف  أشهر شعراء  أحد  ويعد  الخيمة،  رأس  في 

الخفيفة والتي يطرب لها كل من يسمعها. وقد قال هذه القصيدة في مصنع »كدره« للمياه المعدنية.

طْــــروق لـــــيلي  مــــن  انْقــــــضن  لـين 

الــــشــوق هــــوى  ووقّضــــني  شاعــــــــــر 

مطلــــوق البــــــــــاب  ولــــّن  خــــــــاطف 

وألنّـــــي »بخلـــــــيفـه« رجــــــل مصـــــدوق

واهـــــــل المصــــانع لْهــــــم ْحـــــــــــقوق

الـــــــذوق طّيــــب  »كـــــدره«  مصنـــــــع 

الـــــعوق تـــشفي  هّنيــــــــــــــه  شـــــربه 

يْــــــــتوق عليــــــــــه قـــــــــلب الظـــامي 

لـــــــــعروق دم  ويتبـــــــــع  صــــــــــّحي 

عــــــــن الغديـــــــــــــر ألـــــــذ ويفــــــوق

عــــــوق مايشــــــــــتكوا  اعربـــــه  يــــــعل 

ويـــــعــــــل السحــــــــب لــــــي فيه لْبروق

لـــين العشــــــــــــب ترعــــــابه الــــــــنوق

ســـــــــاهر وجفــــــن الـعــــــــين مــــــا ذال

األمــــثال بعـــــــــض  بالـــــــــي  ع  ودارت 

آســــــــال المصنــــــع  ومـــــريـت صــــوب 

الفـــــــال وطّيب  حشـــــــــــيم  رجــــــــــٍل 

باألشغـــال قـــــــــاموا  الـــوطن  فـــي  لـــي 

لْـــجبـــال بيــــــــــــن  »الســـوادي«  نبـــع 

لـــْعالل الـــجــــــــسد من جمــــــــع  وتبري 

زاْلل مــــــــــايــــــــــــه  نـــبـــعِ  األرض  م 

الـــبــــــــال تْريَــــح  هنّيـــــــــه  شربــــــه 

والـــخيــــــر فيـــــــه أنــــــــواع واشـــــكال

ينقـــــال الشـــــــــكر  جزيـــــــل  ولـــــهم 

يبطـــــي علــــــــــى األوطـــــــان هّمـــــــال

مْسيــال كل  فــــــــي  الغــــــــدر  وتـــــلقى 

أضواء على تاريخ الصناعة 
14 الصناعة في العالم القديم - د. محمد رمضان العرجة

20 مالمح من الصناعات المصرية القديمة - د. إبراهيم مهران

26 الصناعات اإلسالمية في عصورها األولى - د حسام الدين عباس الحزوري

30 الحرف والصناعات عند العرب قبل اإلسالم - د عبد المعطي بن محمد سمسم

36 األرشيف الوطني يوثق اهتمام الشيخ زايد بالصناعة - جمال مشاعل
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أضواء على تاريخ الصناعة

القديم العالم  في  الصناعة 

د رمضان العرجة  ُمحمَّ

تتحدد قوة أي دولة عن طريق قوة نشاطها االقتصادي، والذي تؤثر 
الصناعة،  الزراعة والتجارة ثم  تأتي في مقدمتها  فيه عدة أنشطة 
الذي سيطرت  القديم،  العالم  لها دوٌر مهٌم ومؤثٌر في  والتي كان 
عليه عدة قوى وإمبراطوريات، أخذت تتأرجح بين القوة والضعف، 
المصرية  والحضارة  الرومانية  والحضارة  اليونان  بالد  حضارة  مثل 
التي كانت الصناعة أحد أهم  القديمة، وبعض الحضارات األخرى 

عوامل حضارتها ومصدًرا مهًما من مصادر قوتها.

الحضارة اليونانية
واعتبرت الحضارة اليونانية إحدى أهم الحضارات على مدار التاريخ، 
وكان نشاطها االقتصادي أحد أهم عوامل قيامها وتميزها؛ كما كانت 
ا وخاصة في المجال الصناعي، حيث  مواردها الطبيعية مصدًرا مهمًّ

نظامها  لها  بذاتها،  قائمة  سياسية  وحدة  يونانية  مدينة  كل  كانت 
السياسي واالقتصادي، والذي يختلف عن بقية المدن األخرى.

 ساعد الموقع الجغرافي بالد اليونان على أن تقوم بدور المستورد 
األوروبية،  القارة  أنحاء  باقي  في  لها  والموزع  الشرق  لحضارات 
البوابة الشرقية ألوروبا والتي منها  اليونان بمثابة  حيث كانت بالد 
ولهذا  الصغرى،  وآسيا  مصر  مثل  القديم  الشرق  حضارة  تدفقت 
نشطت الكثير من الصناعات اليونانية التي تأثرت بحضارات الشرق، 
الفخار،  صناعة  مثل  والتصميم،  الفن  في  اليوناني  الطابع  وحملت 
والَّذي نشطت صناعته في كثير من المدن اليونانية، وأهمها مدينة 
أثينا، وقد أُضيفْت رسوٌم لصور من الحياة اليومية على المصنوعات 
الفخارية للزينة، والمنسوجات والفضة والذهب؛ إذ وجدت كميات 
قدمه  وما  إيجة،  لبحر  الشمالية  السواحل  في  الفضة  من  كبيرة 
تطور  على  شاهد  خير  واألوديسة  اإللياذة  ملحمته  في  هوميروس 
الصناعات المعدنية في بالد اليونان؛ إذ حدثنا عن الدروع الذهبية 

واألسلحة والعمالت.

باإلضافة إلى كل ما سبق، عرف اليوناني القديم الكثير من الصناعات، 
التي  الصناعات  من  وغيرها  والنبيذ،  والعطور  الزيوت  صناعة  مثل 
اليونانية،  الحضارة  القديم، ومدى تفرد  اليوناني  ظهرت فيها مهارة 

وخاصة في المعابد والمباني المشيدة في كل أنحاء بالد اليونان.
ونظرًا لعظمة الحضارة اليونانية وتفردها في كثير من األمور ومنها 
وخاصة  األخرى  الحضارات  من  الكثير  بها  تأثرت  فقد  الصناعة 
الحضارة الرومانية؛ حيث قلد الرومان اليونانيين في بعض الصناعات 

مثل صناعة الفخار.

الحضارة الرومانية
القديم، وهي  العالم  إلى حضارة أخرى من ضمن حضارات  ونأتي 
ومؤثرًا  مهًما  دوًرا  الصناعة  فيها  مارست  التي  الرومانية،  الحضارة 
عبر تاريخها الطويل، إذ كانت الصناعة أحد المصادر المهمة لزيادة 
ملء  في  الناشئة  روما  قوة  عليها  اعتمدت  الَّتي  الرومانية،  الخزانة 
هذا  ليس  الوقت؛  ذلك  في  القديم  العالم  على  للسيطرة  خزانتها 
إنَّها استغلت كل ثروات البالد التي خضعت لسيطرتها  فحسب بل 
وخاصة في الواليات الشرقية التي كانت تشتهر بالكثير من الصناعات 
المالبس  رئيًسا لصنع  التي كانت مركزًا  الصغرى  المهمة؛ مثل آسيا 
البردي  الصوفية، إلى جانب مصر وسوريا وشهرتهم بالجلود وورق 
الوجود  لنا  العوامل تؤكد  الَّذي راجت صناعته في مصر، كل هذه 

الشرقي في النشاط الصناعي لإلمبراطورية الرومانية.
المالبس  صناعة  على  الصناعي  نشاطهم  في  الرومان  اعتمد  كما 
الصوفية مع تأثرهم فيها ببعض التقاليد الشرقية، كما ذكرنا من قبل، 
تارنتوم؛  إيطاليا، وخاصة في مدينة  النشاط في جنوب  وتركز هذا 
فيها  التي حرص  والمصابيح  والفخار  الزجاج  أيضا صناعة  ونشطت 
العصر  في  وخاصة  والجمالي،  الفني  الذوق  على  الرومان  الصناع 
األول  القرن  حتَّى  الهيللنستية  بالفترة  مروراً  المبكر،  الروماني 

الميالدي، ثم أخذت تختفي هذه الروح خالل القرن الثاني الميالدي، 
وانعدمت روح االبتكار، وخاصة في صناعة الفخار والزجاج وبعض 
عن  عاجزة  الرومانية  الحكومة  وقفت  كما  األخرى.  الصناعات 
أصحاب  فيها  يتحكم  الصناعة  وأصبحت  الصناعي،  النشاط  حماية 
المؤسسات  منافسة  حاولوا  والذين  واألفراد  الصغيرة،  الحوانيت 
على  الطلب  وزاد  ذلك،  في  فشلت  ولكنها  الكبرى،  الحكومية 
الجمود  وأصابها  االبتكار،  روح  من  خلت  التي  الرخيصة  الصناعات 
وعدم التطور، واعتمدت على األيدي العاملة من عبيد اإلمبراطورية 
الرومانية، والذين كانوا أداة طيعة في يد روما لقيام إمبراطوريتها، 
والتي سيطرت على البحر المتوسط في ذلك الوقت، وأطلقوا عليه 

الصناعة في العالم القديم
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اسم Mare Nostrum )بحرنا(.
كما ظهرت بعض القوى األخرى، التي شكلت 
منافًسا  وأضحت  الرومان،  قوة  على  خطرًا 
قويًّا لهم مثل قوة بالد الغال )فرنسا(، والتي 
تفوق  والزجاج  الفخار  من  صناعتها  كانت 
مصر  ثروات  كانت  كما  الرومان؛  صناعة 
منها  عوامل  عدة  فيها  أدت  التي  الصناعية، 
موقعها االستراتيجي وثرواتها ونيلها العظيم، 
الذي ساعد بسهولة ويسر على عملية نقل 
البضائع إلى األجزاء القاصية من البالد، ومن 
الصناعي  والتقدم  التطور  حدث  ذلك  أجل 
والتي  األخرى،  واألقاليم  اإلسكندرية  في 
كانت مطمًعا لكل القوى على مدار التاريخ.

الحضارة المصرية القديمة
وعلى مدار التاريخ المصري القديم كانت الصناعة أحد أهم األنشطة 
التي قامت عليها الحضارة المصرية القديمة، ليس هذا فحسب بل 
إنَّها أخذت تؤثر على الكثير من الحضارات األخرى وتتفوق عليها؛ 
فالمصري القديم استطاع بمهارته وفنه أنَّ يضفي على هذه الصناعة 
روح االبتكار، ولم يقف جامًدا بل أخذ يطور من نفسه شيئا فشيئًا، 
األغلب  في  المصري  الصانع  وكان  الكمال،  درجة  إلى  وصل  حتى 
يرث صناعته من أبيه وجده ويورثها ألبنائه، وتعددت الصناعات التي 
الفخار؛  صناعة  مقدمتها  في  وجاءت  القدماء  المصريون  فيها  برع 
إذ اشتهر الفخار المصري بجودته وإتقانه من قبل الصانع المصري 
القديم، وكان يتم صناعته من الطين المصري القديم، والَّذي تميزت 
لنا الدالئل األثرية على  التاريخ؛ وكشفت  بها تربة مصر على مدار 
الكثير من مصانع الفخار وأفران حرقه مثل منطقة كرانيس األثرية 

على  فيها  عثر  الَّتي  بالفيوم،  أوشيم(  )كوم 
بعض مصانع الفخار، وبعض القطع الفخارية 
هذه  تطور  على  شاهد  خير  كانت  والتي 
والروماني،  البطلمي  العصر  خالل  الصناعة 
أخذت  حتى  فشيئا  شيئا  تتطور  وبدأت 

تنافس فخار أثينا وجنوب إيطاليا.
في  المهمة  الصناعات  أهم  من  وكانت 
مصر، والتي أدت إلى نشاط صناعة األواني 
كان  الَّتي  الزيوت،  صناعة  هي  الفخارية 
كانت  إذ  وحفظها؛  لتعبئتها  الفخار ضروريًا 
منذ  مصر  في  انتشرت  التي  الصناعات  من 
إلى  اإلغريق  قدوم  وبعد  الفرعوني،  العصر 
بهذه  تامة  دراية  على  كانوا  حيث  مصر 
وجهها  التي  والعناية  فيها،  وبرعوا  الصناعة 
واحتكارها  زراعتها  زيادة  نحو  البطالمة 
ملحقة  للزيوت  مصانع  هناك  كانت  كما  عليها؛  الضرائب  وفرض 

بالمعابد، وكانت تنتج أفضل أنواع الزيوت.
في  تسمى  كانت  والتي  الجعة،  صناعة  القديم  المصري  عرف  كما 
اللغة المصرية القديمة )حنكت(، وهي أحد المشروبات المصرية 
خالل العصر الفرعوني مروًرا بالعصرين البطلمي والروماني، إذ ذكر 
المؤرخ اليوناني هيرودوت الذي زار مصر خالل القرن الخامس قبل 
الميالد في مؤلفه عن مصر »أن المصريين شربوا الجعة المصنوعة 
لصناعة  الالزمة  الكروم  إلى  تفتقر  كانت  بالدهم  ألنَّ  الشعير  من 

النبيذ«.
الصناعة  اليونانية رواج هذه  البردي  أوراق  الكثير من  لنا  وكشفت 
في مصر خالل العصرين البطلمي والروماني، الَّتي خضعت لإلشراف 
الحكومي من جميع مؤسسات الدولة، وفرضت عليها ضريبة مهمة 
عرفت بضريبة الجعة؛ كما كان من أهم األنشطة االقتصادية للمعابد 

مصانع  من  الكثير  وجدت  إذ  الجعة،  صناعة  هي  القديمة  مصر  في 
الكبيرة  العائالت  امتلكت  كما  بالمعابد،  ملحقة  كانت  والتي  الجعة، 
في مصر مصانع للجعة بصفتها مصدر دخل مهماً وكانوا يدفعون عنها 

ضرائب للدولة كما ذكرنا.
والروماني  البطلمي  العصرين  خالل  مصر  في  الكروم  بساتين  وزادت 
عنه في العصر الفرعوني، ولهذا انتشرت صناعة النبيذ والَّذي كان يمثل 
الضياع  في  سواء  المصرية  واألقاليم  القرى  في  رابًحا  اقتصاديا  نشاطًا 
للنبيذ  مصانع  ألحقت  كما  المنازل،  في  لألفراد  بالنسبة  أو  الكبيرة 

بالمعابد خالل العصرين البطلمي والروماني.
أوائل  من  كانت  حيث  والنسيج  الغزل  بصناعة  القديم  المصري  اهتم 
العصر  منذ  النساء  وخاصة  القديم  المصري  مارسها  التي  الصناعات 
الحجري الحديث؛ إذ نشطت زراعة الكتان ونسجه، ليس هذا فحسب 
بل أصبحت صناعة النسيج أحد األنشطة االقتصادية ذات الدخل الوفير 
للكثير من العائالت الكبيرة في مصر وخاصة من اليونانيين الذين عاشوا 
أبوللونيوس  عائلة  مثل  والروماني؛  البطلمي  العصرين  خالل  مصر  في 
أبوللونوبوليس هبتاكوميا )كوم سفحت  إستراتيجوس )حاكم( مقاطعة 
إقامة  محل  في  للنسيج  مصنًعا  يمتلك  كان  والَّذي  بسوهاج(،  الحالية 
عائلته ومسقط رأسه بهرموبوليس )األشمونيين(، وكانت تديره والدته 

القديم العالم  في  الصناعة 
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وزوجته وبعض العمال والعامالت وأوراق أبوللونيوس التي اكتُشفت 
النسيج في مصر  خير دليل على ذلك؛ وكانت أهم مناطق صناعة 

»طيبة، منف، تانيس، دندرة والفيوم«.
كما كان للمصريين القدماء باع طويل في الصناعات المعدنية مثل 
وبعض  واألدوات  األواني  صناعة  في  استخدامه  زاد  الذي  النحاس، 
التماثيل، باإلضافة إلى البرونز الذي صنعت منه السيوف والدروع 
والكثير من األدوات األخرى؛ والذهب المصري الذي زاعت شهرته 
المقابر  زينت  التي  والمجوهرات  الحلي  المصريون  منه  وصنع 
المصرية التي تم اكتشافها حتى اآلن والتي تدل على عظمة ومهارة 
المصرية  المتاحف  بعض  بزيارة  نقوم  وعندما  المصري.  الصانع 
على  تدل  والتي  السفن،  وبعض  واألثاث  التوابيت  من  الكثير  نجد 
عصورها  في  مصر  في  ورواجها  واألثاث  األخشاب  صناعة  عظمة 
األخشاب  توافر  الصناعة  هذه  نشاط  على  ساعد  والَّذي  القديمة، 
المحلية مثل النخيل والسنط والجميز، وأيضا األخشاب المستوردة 
من الخارج وخاصة من سوريا وآسيا الصغرى. وكانت هناك الكثير 
على  المصريون  فيها  برع  التي  المهمة،  الصناعات  من  والكثير 
والعطور  الجلدية  المصنوعات  مثل  القديم،  المصري  التاريخ  مدار 
من  نتعجب  أمامها  وقفنا  والتي  الحجرية،  والمصنوعات  واألدوية 
يبدع  لكي  العقبات  لجميع  وتذليله  وفنه،  القديم  المصري  عظمة 
ويبتكر، حتى ترك لنا آثارا وتاريًخا كان خير شاهٍد على رواج الصناعة 
لنا  يمكن  النهاية  وفي  القديمة.  العصور  خالل  وتميزها  المصرية 
الحضارات  تاريخ  في  الصناعي  النشاط  مارسه  ما  مدى  نؤكد  أن 

الوسطى  العصور  الحال في  كما هو  القديمة،  العصور  القائمة في 
والحديثة، والتي شكلت فيها الصناعة حلقة مهمة في سلسلة تطور 
أو  كتابات  أو  آثار  من  اكتشافه  تم  وما  التاريخ،  عبر  المجتمعات 
غيرها من المصادر المهمة التي ال تكذب، وال تتجمل؛ أكد لنا بما ال 
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 د. إبراهيم مهران

بدأ المصريون القدامى خطواتهم الواضحة في صناعات كثيرة بداية 
الحفائر  أثبتت  حيث  ق.م.(،   4500-3000( النيوليتي  العصر  من 
والمكتشفات األثرية معرفتهم األولية باستعمال المعادن، وقيامهم 
الفخار  من  وأوان  أدوات  وصنع  النيل،  وادي  في  الزراعة  بأعمال 
السالل  صنعوا  وكذلك  وتخزينه،  والشراب  الطعام  تناول  ألغراض 
والحصير، ونسجوا أقمشة صنعوا منها مالبسهم، وفي مرحلة تالية 
استطاعوا تطويع معدن النحاس لصنع أدوات صغيرة ودقيقة، ومنها 
نوعاً  التوسع  إلى جانب  األسلحة،  الزينة ورؤوس ونصال  وأدوات 
ظهرت  كما  الزينة،  وأدوات  الحلي  ألغراض  الذهب  استعمال  في 

مصنوعات أخرى من الفضة ومن الرصاص.

ومع مرور األيام تطورت الصناعات في مصر القديمة بشكل كبير، 
وبدا لها سمات محددة تميزها من عصر إلى آخر، وكان من أشهر 
ما استمر وتطور في مصر القديمة صناعة السالل والحبال وأوراق 

والمصنوعات  والخزف،  الزجاج  وأيضاً  الفخار  وصناعة  البردي، 
الخشبية ومنها صناعة السفن المدنية والحربية، وأدوات ومعدات 
وصناعة  وصباغتها،  األقمشة  ونسج  الموسيقية،  واآلالت  الزراعة، 
وترصيع  الكريمة،  ونصف  الكريمة  األحجار  ومن  الخرز  من  الحلي 
والدهون  والزيوت  التجميل  أدوات ومواد  التماثيل، وصناعة  عيون 
النباتية، وكذلك صناعة األدوية ومواد تحنيط جثث الموتى، وصناعة 
صنع  جانب  إلى  هذا  كثيرة،  وبأحجام  مختلفة  مواد  من  التوابيت 
التي امتدت بطول  المدنية والدينية  العمارة  أدوات خاصة بأعمال 

وادي النيل، وسنعرض اآلن لمحات من بعض هذه الصناعات.

صناعة السالل والحصير
وهي الخطوة األولى لمعرفة النسيج، وظهرت هذه الصناعة قبل أكثر 
النخيل  من 7000 سنة، ويعتمد معظم ما وصلنا منها على خوص 
الذي يُرتكز عليه في عملية التضفير، إلى جانب أوراق الدوم التي 
اليوم، وكذلك  تستعمل حتى  تزال  وما  استعملت في صعيد مصر، 

مالمح من الصناعات المصرية القديمة

استعملوا أنواعاً من الحشائش وسيقان نباتات أخرى مثل الكتان، 
وكانوا يزينون األسطح الخارجية للسالل بألوان وأشكال لطيفة.

واستعمل الحصير المصنوع من عيدان البوص في مساكن األحياء 
جثث  على  عثر  حيث  المقابر،  في  وكذلك  األرض،  على  كبساط 
لموتى منذ العصور الحجرية وما بعدها راقدة عليه أو مغطاة به 
أو ملفوفة فيه، وفي العصر الحجري النحاسي كان أصحاب حضارة 
البداري بمحافظة أسيوط يلفون موتاهم في حصير أو في جلود 

الحيوانات.

صناعة الحبال
بعض  فتل  على  وتقوم  الملكية،  األسرات  عصر  قبل  من  ظهرت 
األلياف الرفيعة المنفصلة المصنوعة في معظمها من الكتان إلنتاج 

حبال رفيعة، ثم تبرم هذه الحبال معاً لصنع حبل سميك وقوي.

صناعة البردي
وهي واحدة من الصناعات التي برع فيها المصري القديم، حيث 
كان نبات البردي ينمو بكثافة في مستنقعات الوجه البحري، وإلى 
جانب استعماله في صناعة الحبال فقد صنع منه المصريون ما هو 
أكثر أهمية على اإلطالق في تاريخهم وهو صحائف الكتابة التي 
تحمل  التي  النماذج  آالف  منها  والذي وصلنا  اليوم،  الورق  تعادل 
سطوراً قيمة من تاريخهم وصوراً ال تحصى تجسد تفاصيل دقيقة 

من حضارتهم ومعتقداتهم الدينية. 
البردي بمراحل متتالية من أجل إخراجه في صورته  وتمر صناعة 
البردي وهي  نبات  بداية من تقطيع سيقان  التي نعرفها،  النهائية 
القشرة  نزع  ثم  تناولها،  يسهل  أطوال  إلى  ناضرة  تزال خضراء  ما 
الخارجية وتشقيق اللب الداخلي إلى سلخات سميكة، وذلك بعمل 
حزوز في أحد الطرفين باستخدام سكين، ثم انتزاع السلخات ويتم 
ترتيبها على قماش ليمتص الماء منها، بحيث تتخذ أوضاعاً متوازية 

أضواء على تاريخ الصناعة
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أخرى  مجموعة  توضع  ذلك  فوق  ومن  بعضاً،  بعضها  مع  ومتداخلة 
متداخلة في وضع عمودي على األولى، ويتم تغطية الطبقتين بقماش 
يمتص ما فيهما من ماء، ثم يدق عليها بشكل متواصل بقطعة كروية 
مصنوعة من الحجر، أو بمطرقة ذات رأس من الخشب، وفي المرحلة 
األخيرة يوضع الورق الناتج عن ذلك تحت ضغط قطعة كبيرة منتظمة 
السطح من الحجر فيتم التحام السلخات مع بعضها وتتماسك بشدة 
دون استعمال أية مواد الصقة نهائياً، وقد يحتاج األمر لنوع من الصقل 
جاهزة  البردي  أوراق  تكون  وهكذا  أملس،  ليبدو  الخارجي  للسطح 

لالستعمال في الكتابة أو الرسم.

صناعة النسيج
وهي من أقدم الصناعات المعروفة في مصر، واقترنت هذه الصناعة 
بالنساء أكثر من الرجال، حيث كانت خيوط الكتان تغزل يدوياً بمغزل 
اليدوي  النول  استعمل  وكذلك  برمه،  يتم  الذي  بالخيط  يعلق  صغير 
الذي كان في البداية أفقياً، ثم ظهر النول الرأسي منذ أيام الهكسوس.
وعرف المصريون استعمال الصوف أيضاً، ولكنهم لم يدخلوه معابدهم 
وال مقابرهم ألن ديانتهم كانت تعتبره نجساً، ولذلك فلم يُعثر منه في 
عصر  وفي  جداً،  القليل  الشيء  على  إال  متأخر  عصر  حتى  مقابرهم 
الصباغة  الحرير. وعرفت  ثم  القطن  تاريخهم عرفوا نسج  متأخر من 

في مصر منذ عصر ما قبل األسرات، وما يميزها هو بقاء ألوانها حتى 
مواد  على  كعادتهم  فيها  المصريين  اعتماد  بسبب  الحالي،  عصرنا 
خام طبيعية من بيئتهم دون خلطها بأية مكونات أخرى، وأكثر ما 
عرفه المصريون من األصباغ ألوان األزرق واألحمر واألسود واألصفر 

والبني واألخضر واألرجواني.

صناعة الفخار
لصنع  النيل  وادي  في  لديهم  المتوافر  الطين  المصريون  استخدم 
حيث  مختلفة،  وألوان  وبأشكال  االستخدام،  متعددة  وأدوات  أوان 
أنه مادة سهلة الصنع والمادة الخام لها متاحة بوفرة، ويعتبر صنع 
الفخار وتشكيله من أقدم أنواع الفنون في مصر، حيث يرجع إلى 
العصر النيوليتي، وتمر األواني بأربع مراحل من أجل صنعها، حيث 
حرقه،  وأخيراً  تجفيفه،  يليه  اإلناء،  تشكيل  ثم  الطين،  بعجن  تبدأ 
وعرف المصريون من ألوان الفخار البني واألسود واألحمر، واألسود 
وادي  وطين  الصفرة،  إلى  المائل  والبرتقالي  والرمادي  األحمر،  مع 
النيل إذا أحرق يصير لونه بنياً أو أحمر، وفي مقبرة توت عنخ آمون 
من األسرة الثامنة عشرة عثر على جرار فخارية لحفظ النبيذ ذات 

لون سنجابي، وقد طليت بعد إحراقها بلون أزرق فاتح من المادة 
الزجاجية المصرية الزرقاء، ولون أحمر من المغرة، ولون أسود وهو 
كربون. وفي مراحل تالية بدأت زخرفة الفخار بدهنه باللون األصفر 
فقط،  حافته  أو  كله  اإلناء  سواء  بالدخان،  تسويده  أو  األحمر  أو 
الخارجية برسوم محفورة أو بصور ومناظر  وكذلك غطيت أسطحه 

ملونة.

صناعة الحلي والتمائم 
 بداية من عصور ما قبل التاريخ صنع المصريون أعداداً ال تحصى من 
الحلي والتماثيل الصغيرة والتمائم والجعارين من األحجار الكريمة 
ونصف الكريمة مثل العقيق اليماني، والجشمت، والزمرد المصري، 
والمرجان،  األبيض،  والعقيق  األحمر،  والعقيق  المصري،  والمرمر 
اليشم،  وحجر  الدم،  وحجر  سيالن،  وحجر  األخضر،  والفلسبار 
والؤلؤ،  والزبرجد،  والمالخيت،  والالزورد،  واليشب،  والجيدايت، 
استعملوا  وكذلك  والفيروز،  الصخري،  والبلور  األصفر،  والزبرجد 
الكهرمان وعدداً من الراتنجات الطبيعية وإن لم تكن من األحجار 

الكريمة وال شبه الكريمة.

القديمة المصرية  الصناعات  من  مالمح 
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صناعة الجعة والنبيذ
 صور صنع الجعة المخمرة المعدة من الشعير على عدد من جدران 
المقابر المصرية منذ عصر الدولة القديمة، ووصلنا اليوم عدد من 

الجرار التي كانت تحفظ فيها، ووجدت فيها رواسب جافة متبقية.
الطازج،  العنب  نبات  بتخمير  يصنع  كان  فقد  المصري  النبيذ  أما 
إنهم  حيث  القدامى،  المصريين  عند  الخمور  أنواع  أهم  ويعتبر 
البلح وفي عصر متأخر  صنعوا أنواعاً أخرى من نبيذ النخيل ونبيذ 
إلى  القديمة  المصرية  النصوص  أشارت  وقد  الرمان،  نبيذ  صنعوا 
النبيذ المصنوع من العنب باعتباره قرباناً يقدم في المعابد ضمن 
طقوس العبادة للمعبودات. وُصورت مناظر صناعة النبيذ بتفاصيلها 
جني  عملية  من  بداية  المصرية،  المقابر  من  العديد  جدران  على 
العنب الطازج، ثم عصره بالهرس باألقدام، وبعدها يصب العصير في 
جرار كبيرة مفتوحة من الفخار، حيث يترك فترة محددة حتى يتخمر 

بداخلها وينتج كحوالً فيصبح جاهزاً للشراب.

صناعة الطوب
صنع المصريون قوالب الطوب من الطمي المتكون من رواسب ماء 
النيل، وهو في األصل خليط من الطين والرمل، وتختلف نسبتهما 
باختالف أماكن وجوده، وتتوقف خاصتا اللدونة والتماسك في الطين 
إلى حد معين يكون تماسك  الطمي  ازداد  فإذا  الطفل،  على كمية 

الطين أعلى، بحيث يتماسك ويجف من دون الحاجة لمواد أخرى، 
ويعرضه  جفافه  صعوبة  إلى  يؤدي  الالزم  عن  نسبته  ازدياد  ولكن 
يخلط  صناعته  مراحل  أثناء  كان  فقد  ولذا  هيئته،  وتغير  للتشقق 
الحمير، وهو  الحيوان وبخاصة  المأخوذ من روث  التبن  أو  بالرمل 
أبسط  الطوب من  مهنة صناعة  ولدونة. وتعد  قوة  الطين  يزيد  ما 
المهن، بسبب وفرة المادة الخام، ولعدم حاجتها لمهارة فائقة من 

العمال.

صناعة مواد التجميل
إلى  وترجع  المصريون،  عرفها  التي  الصناعات  أقدم  من  وتعد 
فترات مبكرة جداً من التاريخ، وكان صنع الكحل هو األكثر شيوعاً، 
خامات  من  وأصله  األقدم  وهو  األخضر  المالخيت  من  ومعظمه 
ليحل  بكثرة  وانتشر  الرصاص،  خامات  من  وهو  والجالينا  النحاس، 

محل المالخيت في الشيوع. 
ذلك  في  مستخدمين  النباتية  العطور  صناعة  المصريون  وعرف 
المواد  من  قدراً  إليها  يضيفون  وكانوا  العطرية،  والدهون  الزيوت 
عند  قبوالً  أكثر  تجعلها  محببة  روائح  إضفاء  بهدف  العطرية 
استخراج  على  العطور  صناعة  واعتمدت  البشرة،  على  استعمالها 
األريج من الزهور بوضع بتالتها بين طبقات من الدهن الجامد، أو 
بنقعها في الزيت الستخالص العطر عن طريق الكحول، حيث كانت 

بأسلوب عصر  الكبس في قماش   تتم بطريق  الزهور  عملية عصر 
العنب نفسه.

صناعة السفن
الصور  القديمة بعدد يصعب إحصاؤه من  المصرية  المقابر  أمدتنا 
اآلثار  ودلت  مختلفة،  وأحجام  بأنواع  ومراكب  لسفن  والنماذج 
وأنهم  صنعها،  في  الريادة  لهم  كان  المصريين  أن  على  المكتشفة 
تاريخها على 3000 سنة ق.م،  بها، ولدينا أوان خزفية يربو  أبحروا 
الشراعية،  منها  مختلفة،  لمراكب  بصور  الخارجية  أسطحها  زينت 
كما عثر في مقبرتين، واحدة في سقارة واألخرى في حلوان، على 
بقايا مراكب مصرية أكثر بساطة في تفصيالتها، وطول الواحد منها 
من  العديد  وتشير  سنة.   5000 يتخطى  وعمرها  متراً،   18 يتجاوز 
المسجلة  المخربشات  وكذا  فخارية  أسطح  على  المصورة  المناظر 
والشرقية  الغربية  الصحاري  من  كل  في  والمنتشرة  الصخور،  على 
إلى  البردي  مراكب  استعمال  من  التحول  أن  إلى  العليا،  مصر  في 
مراكب مصنوعة من األخشاب قد حدث في حدود منتصف األلف 
على  الكبيرة  للسفن  رسومات  في  مراراً  توثيقه  وتم  ق.م،  الرابع 
طول مصادر المياه الموسمية في األودية، وغير ذلك في الصحراء 
الشرقية، الممتدة ما بين نهر النيل والبحر األحمر، حيث يرجح أن 
القوارب الخشبية األولى كانت مع القرويين المستقرين، وتستعمل 
لصيد األسماك والطيور والنقل الخفيف، وعلى األغلب فإن مراكبهم 

التي  الجديدة  أنشطتهم  وكذا  تطلعاتهم،  تناسب  تعد  لم  األولى 
توسعوا فيها يوماً بعد يوم، حيث عرفت السفن المدنية لنقل الناس 
السفن  من  أنواع  ظهرت  وكذلك  الصيد،  أجل  من  أو  البضائع  أو 
الحربية، وإن الصور الكثيرة والنماذج التي وصلتنا أظهرت مجموعة 
واسعة من المراكب النيلية أثناء إبحارها صوب الجنوب في مواجهة 
ذلك مجموعة  في  ويساندها  المرفوعة،  األشرعة  التيار، مستخدمة 
مثال  ولدينا  السرعة.  لزيادة  المجاديف  يستخدمون  الرجال  من 
حي لصناعة السفن هو مراكب خوفو التي تعد من أضخم السفن 
الخشبية التي صنعتها يد اإلنسان في الزمن القديم، وتعرض إحداها 
اليوم في متحفها الواقع جنوبي الهرم األكبر بالجيزة، بعد أن كشف 
عنها سنة 1954م، معبرة عن قدرة الصانع المصري في هذا الزمن 

السحيق على إنجاز هذا اإلبداع المتميز 

* أستاذ تاريخ وحضارة مصر القديمة، مصر

إشارة:

بيومي  محمد  إبراهيم  أ.د  مؤلفات  من  والصور  العلمية  *المادة 
القديمة،  القاهرة 2007م، وتاريخ مصر  القديمة،  آثار مصر  مهران: 
القاهرة  لالستعالمات،  العامة  الهيئة   - للجميع  القراءة  مشروع 
القديمة"، كلية اآلداب - جامعة  المياه في مصر  2010م، و"حامل 
القديمة"،  مصر  في  والمراكب  السفن  و"أشرعة  2017م،  أسيوط 

مجلة كلية اآلداب - جامعة أسيوط 2018م.

القديمة المصرية  الصناعات  من  مالمح 
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 د حسام الدين عباس الحزوري 

اإلسالمية  العربية  الدولة  شهدته  الذي  الحضاري  التطور  صاحب 
تطور في مجال الصناعة حيث ظهرت الحاجة إلى صناعات متنوعة 
مع  بجودتها،  والعناية  الصنائع  عدد  ذلك  بسبب  فازداد  متقنة، 

التركيز على التخصص في كل صنعة. 
وقد اكتسب العرب خبرة من الشعوب التي احتكوا بها في مجال 
البيزنطية،  البردي  إنتاج  ودور  والمصابغ،  السكة،  كدور  الصناعة، 
تاركة  باالستمرار،  الصناعات  لهذه  اإلسالمية  الدولة  سمحت  وقد 
إياها أليدي أهل البالد األصليين، وتعلم الكثير من الصناع العرب 
البالد،  أهل  من  الصناعات  أصحاب  أيدي  على  الصناعات  هذه 
التي  األمصار  إلى  الصناعات  تلك  بعض  ونقل  تقليد  على  وعملوا 

أنشأوها.

وتوفير  تصنيع  من  نشأتها  بداية  في  اإلسالمية  الدولة  غاية  وكانت 
البغي  قوى  وتدمير  العدو  من  النيل  الحربية  والمعدات  األسلحة 

والتعدي  للقتال  سبيالً  منه  العملي  الغرض  يكن  لم  بل  والطغيان 
بل جاء كغيره من المنتجات الحضارية والفنية والنواحي الجمالية، 
كذلك   وحليت  والحديد  الفوالذ  من  الفردية  األسلحة  صنعت  فقد 

باألحجار  بعضها  ورصعت  األصفر،  النحاس  أو  الفضة  أو  بالذهب 

الكريمة والجواهر، وحملت أجزاؤها الكثير من الزخارف اإلسالمية 

النباتية والهندسية ونقشت على أسطحها بعض من اآليات القرآنية 
وشيء من األدعية والشعارات التراثية والحكم وبيوت الشعر الرزين.
الرقيقة  المعادن  الماهر يقوم بوضع  المسلم  الفنان والصانع  وكان 
نقوشا  الخناجر  وأنصبة  السيوف وأغمادها  المقابض وواقيات  على 
إسالمية غاية في الدقة والمهارة والروعة وقد قامت حينئذ على أثر 

تلك الصناعة نهضة فنية كبرى.
ونتيجة لتطور الحواضر العربية فقد جذبت الكثير من األيدي العاملة 
لتوفر فرص العمل والرزق فيها، يضاف إلى ذلك حاجة المدن إلى 

وسائل الترف، فانتقل المهرة من أهل الصناعات إليها.
الصناعية في اإلسالم فقد برع عدد من  االستراتيجية  لهذه  ونتيجة 
 الصحابة كصناع مهرة اشتهروا بالعديد من الصناعات، فكان خباب 

بن األرّت حداًدا يصنع السيوف، وكان سلمان الفارسي يعمل في 
الل، وكان سعد بن أبي وقاص يبري النبل، وكان  صناعة نسيج السِّ

عثمان بن طلحة خياطًا.
الرََّحى الهوائية، وفي   وفي خالفة عمر وعثمان صنع المسلمون 
زمن سيدنا عثمان أمر أال يبقى في قرى المسلمين قرية إال صنع 

فيها هذه الرحى.
بحوزة  كان  حتى  الحربي،  بالتصنيع  الخطاب  بن  عمر   وعني 
منجنيًقا،  الفرس عشرون  بالد  بفتح  الذي قام  اإلسالمي  الجيش 
على أنَّ أول منجنيق تم تصنيعه في اإلسالم أثناء حصار الطائف.
  ونالت صناعة السفن في خالفة عثمان بن عفان شهرة كبيرة، 
فكان أول من أمر بتشييد دار لصناعتها، حتى كانت نواة األسطول 

 اإلسالمي في الفتوحات البحرية.
أمية،  أيام بني  في  والجماعية  الفردية  األسلحة  صناعة   نشطت 
كان  حتى  العربية  األمصار  شتى  في  الصناعة  دور  بناء  وتابعوا 
من  يتألف  عظيًما  حكم  معاوية أسطوالً  نهاية  في  للمسلمين 
الصناعات  من  العديد  في  براعتهم  إلى  إضافة  1700  سفينة. 
النسيجية،  كالصناعات  الوقت،  ذلك  في  انتشرت  التي  األخرى 
والمعدنية، والغذائية، وصناعة السكر، وصناعة الُفرُش، وصناعة 
القياس واألخشاب...  الطواحين، وصناعة آالت  العطور، وصناعة 
التي انتشرت في ذلك الوقت، كدليل  وغير ذلك من الصناعات 

على النمو والتطور الذي شهدته الصناعة في تلك الحقبة.

الصناعات اإلسالمية
 في عصورها األولى  

أضواء على تاريخ الصناعة
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المعاد ن  فاستخرجوا  الصناعة،  تقنيات  بتطوير  العباسيون  واعتنى 
والحجاز  والسودان  ومصر  المغرب  مناجم  من  والفضة  كالذهب 
وكرمان وما وراء النهر وخراسان، والحديد من غور فلسطين وفارس، 
والنفط والرصاص من فارس، والزئبق والفحم الحجري من مناجم ما 

وراء النهر.
األندلس  بالد  في  المسلمون  اهتم  فقد  ذلك  عن  ببعيد  وليس 
والكبريت  والنحاس  والرصاص  والفضة  والذهب  الحديد  باستخراج 
معامل  وطليطلة  غرناطة  في  وأقاموا  والكحل  والزجاج  والياقوت 
وأنشأوا  عالمية،  ذا شهرة  األندلسي  الفوالذ  وكان  والصلب،  الحديد 
معامل البُُسط والحرير والفخار والزجاج والفسيفساء ودباغة الجلود 

والصياغة، وصناعة البارود والسكر والورق.
  في نفس الوقت نجد اعتراف الغرب على لسان المستشرقة زيجريد 
هونكه بأن الصناعة العربية واإلسالمية في العصور الوسطى كانت 
كُتب  يديه سلعة  بين  يرى  واعتزازه، فعندما  األوروبي  موضع فخر 
تجده  قرطبة  أو  القاهرة  أو  بغداد  أو  دمشق  صنع  من  إنها  عليها 

يُفاخر بها َمن حوله؛ ألنها صناعة عربيَّة إسالمية .

أهم الصناعات التي برع فيها العرب المسلمون
والديباج..  كالخز  الحريرية  نوعان:  النسيجية: وهي  الصناعات   -  1 
وقد اشتهرت في فارس والعراق والشام، والكتَّانية واشتهرت في مصر 

وفارس. 
والنحاس  البرونز  مثل  المعادن  كتطعيم  المعدنية:  الصناعات   -  2
النحاسية  األدوات  بصنع  الموصل  واشتهرت  الفضة،  أو  بالذهب 
للموائد، واشتهرت حرّان بصناعة أدوات القياس الدقيقة كالموازين 

واالصطرالبات.

الصناعات  وأدق  أهم  من  تعتبر  حيث  الزجاجية:  الصناعات   -  4
الكيماوية وأعقدها، وقد نبغ المسلمون فيها نبوًغا وبراعة في كل 

من فارس، والعراق، وسورية، ومصر.
 5 - الصناعات الصوفية: وكانت منتشرة في كل أرجاء الدولة، لكن 
وبخارى  أرمينية  واشتهرت  الفاخر،  السجاد  بتصنيع  امتازت  فارس 

بأنواع متميزة من البُسط.
 6 - صناعة الرخام: وقد اشتهر في ظاهر الموصل لكثرته، وكذا في 
حواضر األندلس، حيث كانوا يستخرجون منه ما يلزم لبناء األروقة، 

والمنابر، والمحاريب، واألعمدة.
 7 - الصناعات الغذائية: كالسكر في األهواز وبالد الشام، وماء الورد، 

والعطور.. وغيرها.
بمدينة  الورد  وماء  فارس،  إقليم  في  العطرية:  الروائح  صناعة   -  8 
جور جنوب فارس، وكان ماء الورد يُنقل من جور إلى سائر البلدان، 

فيحمل إلى المغرب واألندلس ومصر واليمن وبالد الهند والصين.
 9 - صناعة الجلود: وقد اشتهرت هذه    الصنعة في المغرب العربي 

وبالد الشام والعراق.
اإلسالمي  التاريخ  في  اشتهرت  التي  الصناعات  من  العديد   وهناك 
وصناعة  الصناعي  الجلد  وصناعة  الشمع  وصناعة  الحلي  كصناعة 

الورق  العطور وصناعة  الصابون وصناعة  الرملية وصناعة  الساعات 
الالزم للكتابة والتعليم والتأليف.

وظهرت األسواق التخصصية للصناعات، كسوق المناخلين والبزورين 
والعلبيين، إلى جانب األسواق الرئيسة فذكر ابن عساكر بعض من 
هذه األسواق في كتابة نذكر منها: سوق النحاسين، وسوق السراجين، 
وسوق الحدادين، وسوق الدقيق، وسوق القناديل، وسوق القطانين. 
سهل  مما  األسواق  تخصص  هي  ظاهرة  اإلسالمية  المدن  وشهدت 
إشراف الدولة عليها، بحيث لم يكن باالستطاعة التالعب بالمقاييس 
واألوزان واألسعار، وتقلل كذلك من االحتكار، ويستطيع المستهلك 
شراء كل ما يلزمه في وقت قصير بسبب القرب من دكاكين الصناع 

وحوانيتهم باألسواق
وقد عانت الصناعة من العديد من المشكالت كانت من أهمها:

بفعل  والدمار  الهدم  نتيجة  األحيان  بعض  في  الصناعة  تراجع   •
الزالزل. 

التي  والثورات  الفتن  رافق  الذي  والفوضى  السياسي  االضطراب   •
شهدتها الدولة اإلسالمية عبر العصور اإلسالمية، فقد تمثلت بموجات 
السياسية  االضطرابات  إلى  أدت  حيث  العصيان،  وحركات  الفتن 
تعطل  عنه  فنتج  والنهب  السلب  أعمال  ووقوع  األسعار  وارتفاع 

األسواق.
مستقرة  غير  حياة  يعيشون  الناس  جعلت  التي  العصبية  الفتن   •
بسبب االضطرابات التي شلت الحياة االقتصادية وزادت في األسعار. 
األسعار، وكان  ارتفاع  إلى  أدت  التي  والمصادرات  الضرائب  كثرة   •
من نتيجتها صعوبة شراء الحاجات المصنوعة وخاصة لدى الطبقة 
الفقيرة من الناس مما دفع هؤالء إلى مهاجمة الدكاكين واالشتباك 
مع رجال الدولة، فوقع القتل بين الطرفين، ورافق ذلك أعمال سلب 
دور في عدم  له  وكان  الداخلية  المواصالت  قطع  إلى  أدت  ونهب 

االستقرار وحجز اإلنتاج عن السوق. 
اللصوص  كثرة  إلى  أدى  الجباية،  عملية  الذي صاحب  الجشع   -  5

وقطاع الطرق ما عرقل تصدير وبيع المصنوعات 
لم  الذين  المأجورون  الصناع  هما:  الصناع  من  نوعان  ظهر   وقد 
خالله  من  يكسبون  الذي  عملهم  في  مهارتهم  سوى  لديهم  يكن 
قوت يومهم لصالح أصحاب المصانع، وفي بعض األحيان استعملوا 
أصحاب  بها  زودهم  التي  األولية  المواد  بعض  أو  الخاصة  أدواتهم 
العمل. والصناع المستقلون، وهم أصحاب وسائل اإلنتاج واألدوات 
ورأس المال الالزم للصناعة وهم الذين يصنعون المصنوعات، وكان 
ذلك حسب الطلب أو حسب ما يستطيعون إمداده للسوق، فكانوا 
المأجور(،  )الصنف  النوع األول  بكل األحوال في مكانة أفضل من 
فكانت لهم حرية التصرف في عملهم حسب إرادتهم بعيدين عن 

أي استقالل وسيطرة.

األسواق،  الصناعة وعلى  رقابتها على  اإلسالمية  الدولة  وقد شددت 
حيث وجد للخليفة المنصور موظفون يزودونه بكل ما يجري في 
الورع  بين  جمع  من  المهمة  لهذه  يختار  الخليفة  وكان  األسواق، 
هو  الصناع  بمراقبة  يقوم  كان  والذي  والمعرفة،  والعلم  والتقوى 
المحتسب، وذكر الشيزري أن المحتسب كان عارفاً بأمور المكاييل 
والبيع  اإلنتاج  نواحي  على  ويشرف  وعيارها،  والصنج  والموازين 

والشراء كافة ويتدخل في شؤون الحرف واألصناف كافة.

عقوبات للمخالفين
أما ما يخص العقوبات التي تقع بحق المخالفين من الصناع فكانت 

وفق التسلسل التالي: 
1 - التعريف بالخطأ والدعوة بعدم ارتكابه مرة أخرى. 

2 - النهي بالوعظ والتخويف. 
3 - التعنيف بالقول الغليظ الخشن. 

4 - الضرب والتشهير، وقد يضطر المخالف إلى النفي من بلده إذا 
استمر في ارتكاب مخالفته 

* قسم التاريخ - جامعة أم القرى

األولى   الصناعات اإلسالمية  في عصورها 
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31 العرب قبل اإلسالم   /   العدد 246  أبريل  302020 الحرف والصناعات عند 

 د عبد المعطي بن محمد سمسم

على الرغم من عزوف كثير من العرب عن الصناعة وامتهان الحرف، 
القيام بها لعبيدهم ومواليهم،  واحتقارهم لمن يشتغل بها، وترك 
والمستضعفين من رجالهم والذين ليست لديهم الخبرة الصناعية 
العربي  المجتمع  في  تكن سائدة  لم  النظرة  أن هذه  إال  الكافية، 
كله، بل كانت مقتصرة على المجتمع البدوي - أو األعرابي - ألن 
قليلة،  الصناعي  لإلنتاج  حاجتها  تكون  البسيطة،  بحياتها  البداوة 
واعتمادها على حرية التنقل و الترحال من مكان آلخر سعياً وراء 
الماء والكأل، من غير أن يعرف حياة االستقرار والبناء واإلنتاج، أما 
بالصناعة  االشتغال  في  بأساً  يَر  فلم  والمستقر  الحضري  المجتمع 
فأقبلوا  اقتصادهم،  من حياتهم وكانت أساس  حتى أصبحت جزءاً 
على امتهان الحرف والصناعات المختلفة، من أجل البناء والتشييد، 

شهرتها  بحسب  األسر  تتوارثها  ما  وغالبا  الترف،  بوسائل  واألخذ 
الواحدة،  األسرة  في  وتنحصر  والده،  عن  الولد  ويتعلمها  الحرفية 
وتنتقل بالوراثة من اآلباء إلى األبناء، ومن عادة تلك األسر االحتفاظ 
بسر المهنة، وال يسمح للغرباء عن األسرة تعلمها، وال أن يقف على 
إلى مهارة ودقة  تحتاج  والتي  المربحة،  الحرف  أسرارها، وبخاصة 
وذكاء؛ خوفاً من قيام منافس ألصحاب الحرفة في عملهم، وانتزاع 
الرزق منهم، لذلك كانوا حريصين على الحفاظ على أسرار حرفتهم، 
وال يباح بأسرارها حتى ألقرب الناس من حولهم، وفي حالة اكتشاف 
الحرفي لطريقة جديدة غير معروفة في حرفته، فإنه يحتفظ بسره 
عدم  درجة  إلى  بالبعض  تصل  وقد  الغرباء،  إلى  يتسرب  ال  حتى 
فصح سرها حتى ألوالده، إال في حالة شعوره بالعجز عن العمل، أو 
بقرب وفاته؛ خشية انتقال سر المهنة منهم إلى غيرهم، فينتزعون 

منهم مصدر قوتهم، وينازعونهم مصدر رزقهم من جراء ذلك.

كما كان أصحاب الحرفة الواحدة، يقومون بتجميع بعضهم مكونين 
ويتعاونون  يمتهنونها،  التي  الحرفة  أو طبقة خاصة بصنف  جماعة 
الحاضر،  الوقت  في  والمهنية  الحرفية  النقابات  تعاون  بينهم،  فيما 
)أسواق  معينة  أماكن  )الحرفة(، وسط  رجال  أبرز  رئاستهم  ويتولى 
يشتروا بها(. وقد عرف العرب حرفًا وصناعات مختلفة منذ تاريخهم 
عصورهم  عبر  والحرف  الصناعات  بتلك  محتفظين  وظلوا  المبكر 
التاريخية المختلفة وكثيراً منها يتوارثها األبناء عن اآلباء وحتى وقتنا 

الحاضر. ومن أشهر الحرف والصناعات التي عرفها العرب قديماً:

• التجارة

ال شك أن مجد العرب ارتبط بحرفة التجارة، وهي المهنة العظيمة 
يَلِٰف  التي وصف الله بها العرب وخاصة قريش. قال الله تعالى: ﴿ِلِ

َربَّ  فَۡلَيۡعُبُدواْ   ٢ ۡيِف  َوٱلصَّ َتآءِ  ٱلّشِ رِۡحلََة  إِۦَلٰفِِهۡم   ١ قَُريٍۡش 
 .﴾ ۡطَعَمُهم ّمِن ُجوٖع َوَءاَمَنُهم ّمِۡن َخۡوِفۢ

َ
ِٓي أ َهَٰذا ٱۡلَۡيِت ٣ ٱلَّ

فيه  يشترك  جماعي  بشكل  األحيان  أغلب  في  تقوم  كانت  والتي 
األغنياء، ومتوسطو الحال، وحتى الفقراء، ولم يقتصر األمر عند ذلك 
حجم  من  ذلك  لنا  يظهر  كما  فيها،  ونساءهم  صبيانهم  شاركوا  بل 
التجار  فكان  مكة  في  وخاصة  الخارجية  التجارة  أو  القوافل  تجارة 
المشاق،  تحمل  على  وتدريبهم  بهم  لالستعانة  بأوالدهم  يخرجون 
وممارسة أعمال التجارة، وقد أشارت كتب السيرة إلى خروج النبي 
)ملسو هيلع هللا ىلص( وهو صبي مع عمه أبي طالب في التجارة إلى الشام، وقد 
أربعين  و  ثالثين  بين  ما  يتراوح  التجارية  القافلة  رجال  عدد  كان 
رجالً، وقيل ثالثمائة، وهم لفيف من التجار واألدالء، والقائمين على 
وتحميل  بالدواب،  يعنون  الذين  المساعدين  من  وكذلك  حراستها، 
البضائع، وتنزيلها، وإعداد الطعام، وعادة ما يكون أولئك من األجراء 
والعبيد، بينما يتراوح عدد اإلبل ما بين ألف إلى ألفين وخمسمائة 

بعير تقريبا.

الحرف والصناعات عند العرب 
قبل اإلسالم

أضواء على تاريخ الصناعة
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• الصرافة 

كما عرف العرب حرفة الصرافة، حتى أصبح للصيارفة أسواق خاصة 
بهم، ولعل ظاهرة وجودهم في أسواق خاصة بهم، وحوانيت كما 
اكتسب  وقد  العكس،  أو  بالفضة  الذهب  يبيعون  الصرافون  كان 
أصحاب هذه الحرفة شهرة كبيرة، ولألسف لم تمدنا المصادر بأسماء 
اليهود  من  أنهم  قياساً  الغالب  من  أنه  إال  وجنسياتهم  الصرافين 

والنصارى القاطنين في مكة.
• الحدادة 

لقد اشتهرت حرفة الحدادة، بين العرب، وعرف القائم عليها بالحداد 
حياتهم  في  منه  لالستفادة  الحديد  بتشكيل  يقوم  الذي  القين،  أو 
اليومية، وكان لهم أسواق خاصة بهم، يجتمعون فيها وتعرف باسمهم، 
بمختلف  كاألسلحة  كثيرة،  أصنافاً  وشملت  الصناعات  تنوعت  وقد 
أنواعها، والتي حظيت بأهمية كبري لدى العرب وكانت يثرب ومكة 
الحجاز خاصة  األسلحة في  أهم مراكز صناعة  تُعدان من  المكرمة 
الدروع، كما عرفوا صناعات  العرب عامة، إضافة إلى صناعة  وعند 
حديدية أخرى كصناعة اللجام، والشكيمة، والحكمة وهي الحديدة 
مختصة  وصناعات حديدية  والحدوة  الفرس  أنف  على  تكون  التي 
بأدوات الطعام والشراب، واألدوات المنزلية، مثل: اإلجانة: وهو إناء 
كبير يصنع من الحديد غالباً ويستعمل في حفظ السوائل، واألجفان، 

التي تستعمل في عمل األكل أو حفظه، إضافة إلى األباريق واألطباق 
وأدوات  النحاسية،  والقدور  واألقداح،  األواني  والسكاكين، ومقابض 

كسر الحجارة، وأدوات النجارة، والمعاول، والدالء. 
• الصياغة 

وعرف العرب إلى جانب حرفة الحدادة حرفة الصياغة، من الذهب 
والفضة وصنع القالئد واألساور والخالخل وغيرها. 

• النجارة 

عرف العرب حرفت النجارة واشتغلوا بها، وجعلوها من الحرف الضرورية 
البادية،  أبناء  من  أو  المدن،  أبناء  من  سواء  فئاتهم  بمختلف  لإلنسان 
ومما أشتهر عند العرب من تلك الصناعات صناعة القصاع، والصحاف، 
والجفان، وهي أوان خشبية يجعل فيها الثريد وغيره من أنواع الطعام، 
أنهم  كما  بـ»القواسون«،  بها  العاملون  وعرف  األقواس  صناعة  كذلك 

اعتبروا حرفة النجارة حرفة مكملة لحرفة البناء.
• الجزارة 

أن ما يجلبه العرب القادمون لمكة في مواسمها الدينية، وما ارتبطت 
عام  بشكل  بينهم  الجزارة  حرفة  انتشار  إلى  مأكلهم  في  عاداتهم  بهم 
وفي مكة بشكل كبير، لكثرة ما يذبح في مواسمها الدينية وعلى مدار 
العام، حيث امتهن كثير من أهل مكة هذه الحرفة، وكان له أثره على 
المجتمع العربي فعمل فيها كثير من ساداتهم وإن تعذر يقوم مكانهم 

األرقاء والموالي. 
• الدباغة 

البهائم،  من  يذبح  ما  لكثرة  الحرفة  هذه  انتشرت  فقد  يبدو  ما  وعلى 

العرب قبل اإلسالم الحرف والصناعات عند 

أضواء على تاريخ الصناعة
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الدباغة  حرفة  في  العرب  اشتغل  حيث  جلودها  من  واالستفادة 
فاندبغ  الجلد  دبغت  العرب:  وتقول  المكرمة،  مكة  في  وخاصة 
واإلهاب بما يدبغ به. واإلهاب الجلد من البقر والغنم والوحش، ما 

لم يدبغ، ويسمى صاحب هذه الصنعة دبَّاغاً .
• الخرازون والحذاؤون

تتبع عملية الدبغ حرف وصناعات تقوم بعد الدباغة، ومنها الخرازة، 
فبعد االنتهاء من دبغ الجلود تأتي مرحلة التصنيع، حيث يتم خياطة 
الجلود وتفصيلها، ويطلق على من يقوم بهذه الحرفة )خرَّاز(، وتُعد 
حرفة ضرورية، ودفعت إلى ظهور حرف أخرى مرتبطة بها، كصناعة 
العرب  الحذاءين، وهي حرفة عرفها  الجلدية، وخاصة  المشغوالت 

منذ زمن مبكر، وكان لها أسواق خاصة بهم، 
• الحياكة )النسج( والخياطة 

بها  أشتهر  التي  الحرف  من  وهي  النسج  حرفة  العرب  عرف  كما 
)الحياكة(  فالنسج  الخياطة،  حرفة  مهنة  بها  وارتبطت  العرب 
والخياطة حرفتان متكاملتان تدعم إحداهما األخرى، فالحياكة البد 
لها من نسيج مسبق، والنسيج ال تتم الفائدة منه إال بعد حياكته 

وخياطته سواء في نسج الثياب، أو الفرش، وبيوت الشعر.
• الخبازة

يشرب،  أو  يؤكل  ما  بكل  المتصلة  والصناعات  الحرف  لقد شغلت 
ذلك  في  غرابة  وال  والصناع،  الحرفيين  هؤالء  من  كبيراً  عدداً 
حرفت  عرفوا  حيث  الضروريات،  من  كانتا  والمشارب  فالمأكل، 
الخبازة واستعملوها في دورهم، وفي أسواقهم عبر أفراد اشتهروا 
بها وخاصة في مكة التي يحتاج إليها أهل مكة في غذائهم وشرابهم 

بصفة دائمة.

• السقاية 

بالّسقائين،  عرفوا  والذين  مكة  في  وخاصة  السقايا  العرب  احترف 
بهذه  وارتبط  احتياجاتهم،  لسد  بالماء  المنازل  تزويد  ومهمتهم 
الحرفة حرفة الحمارين والجمالين لجلب الماء من اآلبار إلى البيوت، 
وقد امتهن هذه الحرفة الرجال، والنساء، فأما النساء فكن يحملن 
الماء في القرب والدالل لتوصيلها، وكان عمل هؤالء الرجال والنساء 
لكسب الرزق الحالل، وقد يكون السقاة أحراراً من ذوي الحاجة أو 

عبيداً يبيعون الماء لصالح أسيادهم. 
• صانعو األطعمة واألشربة

تشير المصادر التاريخية إلى وجود فئة من الحرفيين كانوا يمتهنون 
يرجع  وقد  مكة،  في  وبيعه، وخاصة  والشراب  الطعام  إعداد  مهنة 
والشراء، فشجعوا من  البيع  بتجارتهم وحركة  التجار  ذلك النشغال 
تشتهر  أسواق  لهم  وكانت  لهم،  الطعام  وتجهيز  بخدمتهم  يقوم 
مكة،  أسواق  في  الطعام  بيع  وإلى جانب  الخدمات.  بتقديم هذه 
من  التي  المشروبات  بيع  في  تخصصت  أخرى  فئة  هناك  كانت 
من  خليط  وهو  الريئة  لبن  وصناعة  ومشتقاته،  الحليب  أهمها 
اللبن الحامض والحليب ويُعد عندهم من أطيب األلبان، كما كانوا 
يصنعون من اللبن الحامض األقط، ومواد غذائية أخرى ومنها: الزبد 

والجبن والسمن، وكان القرشيون يأكلون الجبن كمشٍه لطعامهم. 

• حرفة البناء 

كانوا  فيها  العاملين  معظم  وأن  البناء  حرفة  العرب  امتهان  كما 
حرفيون  هناك  كان  حيث  ويثرب،  مكة  في  وخاصة  الموالي،  من 
يبنون بالحجار المنقوشة، أو التي تحمل تماثيل مصورة عليها، كما 
بالبياض، وربما نقشت  البناء، وطلوها  النورة في عملية  استخدموا 
النورة  صناعة  حرفة  البناء  حرفة  صحب  وقد  بالجص،  أخرى  دور 
وكان أصحاب النورة يقومون بصناعة النورة من الحجر الذي يحرق 
ويسوى منه الكلس، وكذلك من الحرف المتصلة بالبناء حرفة قطع 

الحجارة.
• الحطابة 

مثل  والرقيق،  الموالي  بها  وعمل  الحطابة  حرفة  العرب  احترف 
المولى نجدة مولى عمرو بن العاص. 

• حرفة النقل 

الجمالين والحمارين، وكانوا  امتهن بعض أهل مكة ومواليها حرفة 
البضائع، وإكراء  يكسبون رزقهم عن طريق نقل المسافرين، ونقل 
الدواب، واشتهر من أهل مكة رجال من خزاعة، بهذه الحرفة فكان 

الحمارون ينقلون البضائع بسرعة تفوق سرعة الجمال 

* أستاذ التاريخ القديم بجامعة أم القرى

الحرفة والصنعة 
اللغة: اسم من االحتراف وهو االكتساب، ويقال:  الحرفة في 
هو يحرف لعياله ويحترف، بمعنى يكتسب من ها هنا وها 
الصانع،  هو  والمحترف  الصناعة،  هي  الحرفة  وقيل:  هنا، 
وَحرََف  صنعته،  الرجل  وحرفة  ُمعاملي،  أي  حريفي،  وفالن 
ألهله واحترف، بمعنى كسب أيّاً كان، والحرفة في االصطالح: 
الطعمة والصناعة التي يرتزق منها، وهي جهة الكسب، وكل 

ما اشتغل به اإلنسان فإنه يسمى عند العرب صنعة وحرفة.
الصنعة،  وعمله  الصانع،  حرفة  هي  اللغة:  في  الصناعة  أما 
بعمل  حاذق  صانع  أي  اليدين  وِصْنُع  اليدين،  صنيع  ورجل 
اليدين، والصناعة بالمعنى االصطالحي: عبارة عن عمل يدوي 
يجريه الصانع في صنعته، ويكون مما يغير في ذات المصنوع، 
مثل الحدادة، والصياغة، وفي هذه وأمثالها يسمى المصنوع 
أعم  الحرفة  أن مفهوم  يبدو  ما  اسم مادته، وعلى  باسم غير 
وأشمل من مفهوم الصناعة، حيث يدخل في نطاق الحرفة كل 
التي  والصناعة  فالحرفة هي"الطعمة  اإلنسان،  به  يقوم  عمل 
يرتزق منها، أما الصناعة فهي عملية تحويل المواد األولية إلى 

مواد أخرى أكثر فائدة منها. 
على  وجعلوا  إنتاجية،  حرف  إلى:  الحرفة  الباحثون  وقسم 
رأسهم: التجار، والحددين، والخرازين، والحذائين، والنجارين، 
والدباغين،  والصباغين،  والغزالين،  والقواسين،  والخياطين، 
والبناؤون،  الجزارون،  ومنهم:  خدمية  وحرف  األواني.  وصناع 
والجمالون،  والحجامون،  والحالقون،  والحطابون،  والسقاؤون، 

والحمارون، والمجمرون، وصانعو األطعمة.

العرب قبل اإلسالم الحرف والصناعات عند 
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 جمال مشاعل

في مقدمة كتاب )زايد والتميز( الصادر عن األرشيف الوطني، قال 
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، 
وزير شؤون الرئاسة: »...استطاع الشيخ زايد أن يستشرف المستقبل 
بكل وضوح وثقة، وعزم وهمة، وسار بشعبه نحو حضارة أدهشت 
العالم بأسره، حضارة قامت على رمال صحراء قاحلة، استطاع في 
وحتى  العين  في  الحاكم  تمثيل  مسؤولية  توليه  منذ   – عاماً   58
وفاته في نوفمبر 2004 - أن يجعلها قبلة سياحية رائدة في العالم، 
ونموذجاً اقتصادياً وسياسياً وشعبياً يحتذى به، ويستشهد بريادته 
وتجاوز  التاريخ،  زايد  الشيخ  تجاوز  لقد  المجاالت...  مختلف  في 
التميز  وهي  الصناعات  أعقد  من  صناعة  بإتقان  وتفرّد  اللغات، 
المستدام، وجعلها عالمة فارقة في مسيرة دولة اإلمارات العربية 

المتحدة...«.

العالم،  الباني والمؤسس وهو يتطلع إلى بناء حضارة أدهشت  إن 
يؤديه هذا  الذي  تنسجم والدور  الصناعة أهمية كبيرة  أولى قطاع 
برؤيته  زايد  الشيخ  أن  سيما  وال  الوطني،  االقتصاد  في  القطاع 
المستقبلية كان قد وضع تطوير قطاع الصناعة ضمن أولوياته في 
بناء الوطن ونهضته لكي تكون مصدراً مهماً في تنويع الدخل، وفي 
فيما  وتطويرها  بالصناعة  زايد  الشيخ  اهتمام  نتتبع  العجالة  هذه 
الذي  زايد(  أقوال  من  )الفرائد  كتاب  في  الوطني  األرشيف  وثقه 

يتألف من أربعة مجلدات، والصادر عام 2001م. 
افتتاح  بمناسبة  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  خطاب  في  ورد 

الدور العادي الثالث من الفصل التشريعي األول للمجلس الوطني 
االتحادي في نوفمبر 1973: ».. ففي مجال الصناعة اهتمت الدولة 
بالتنمية الصناعية التي هي عماد التنمية االقتصادية، وهي تسعى 
في  الصناعية  النهضة  لتحقيق  المتاحة  اإلمكانيات  كل  من  لإلفادة 
البالد، وتنويع مصادر الدخل القومي، وفي الوقت الذي يتزايد فيه 
مقياس  هي  الصناعة  أن  باعتبار  البالد  بتصنيع  الحكومة  اهتمام 
نداء  نوجه  فإننا  االقتصادي،  استقاللها  تحقيق  وأساس  األمم  تقدم 
إلى رأسمالنا الوطني بأن يساهم في بناء القاعدة الصناعية للبالد، 
وستلقى المشروعات التي يقيمها النشاط الخاص كل رعاية وتشجيع 
من الدولة«. وفي خطابه – طيب الله ثراه – في افتتاح الدور الثاني 
من الفصل التشريعي الثاني للمجلس الوطني االتحادي في نوفمبر 
1974، قال الشيخ زايد: »... أجرت الحكومة مسحاً صناعياً ومعدنياً 
الخبرات  مع  بالتعاون  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  واقتصادياً 
والبنك  الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  في  العالمية 
جامعة  في  الصناعية  التنمية  ومنظمة  والتعمير  لإلنشاء  الدولي 
والنتائج  التفصيلية  الدراسات  على  للحصول  وذلك  العربية،  الدول 
العلمية الالزمة لتنفيذ خطط التنمية وإقامة المشروعات الصناعية 
لموارد  األمثل  االستثمار  وتحقيق  القومي،  الدخل  مصادر  لتنويع 
الدولة وثرواتها الطبيعية والمعدنية، وتقوم أجهزة التخطيط بتوفير 
بمعدالت  لإلسراع  التنفيذية  والبرامج  الخطط  وإعداد  اإلحصاءات 

التنمية...«.
على  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  بقيادة  الدولة  شهدت 
المناطق الصناعية  الصعيد الصناعي نهضة صناعية كبيرة؛ فأقيمت 
بالدولة  الصناعية  الشؤون  إدارة  على  المشرفة  والمؤسسات 
واستثمرت مبالغ كبيرة في عملية النهوض بالصناعة الوطنية، لتأمين 

مصادر بديلة للدخل. وفي خطاب الشيخ زايد بمناسبة االحتفاالت 
في   ...« الله:  رحمه  قال  اإلمارات،  دولة  لقيام  العشرين  بالذكرى 
التي تضمن  الصناعية  القاعدة  بإنشاء  الدولة  الصناعة قامت  مجال 
ُحسن استغالل ثروة النفط والغاز، وتسهم في تنويع مصادر الدخل، 
بتأسيس  المتطورة  الصناعات  إنشاء  على  الخاص  القطاع  وشجعت 
المصرف الصناعي، وبتهيئة المناخ المناسب لتشجيع الصناعة، مما 
جعل نصيب الصناعات التحويلية والنشاط االقتصادي في دولتنا من 

أعلى األنصبة بين دول المنطقة«.
ودوره  الصناعي،  المجال  في  شاهدة  تقف  له،  المغفور  أفعال 
التنموي العظيم في تحقيق الرفاه والرفعة ألبناء وطنه وللعالم، فقد 
المناطق  فأنشئت  كبيرة،  صناعية  نهضة  القيادية  مرحلته  شهدت 
بالصناعة  النهوض  عملية  في  كبيرة  مبالغ  واستثمرت  الصناعية، 
الوطنية لتأمين مصادر بديلة للدخل، كما قدمت اإلمارات تسهيالت 
من  أتى  ذلك  وكل  اإلمارات،  دولة  خارج  من  للمستثمرين  كبيرة 
إيمان صادق، ومن روح تدرك مدى أهمية التنمية بالمجال البشري، 
والصناعي في آٍن. في حوار بين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع 
معالي األستاذ مانع سعيد العتيبة حول مصفاة في جزيرة أم النار 
في مارس 1973، قال العتيبة: »إن سموكم أمرتم في العام الماضي 
الحفر في زيادة مساحة األرض  ناتج  بحفر قناة مالحية واستخدام 
لمواجهة مشروعات المستقبل والتوسعات المتوقعة في المصفاة، 
إذ تخطت إلقامة مصنع لالستفادة من الحديد »الخردة والسكراب« 
أكبر  إقامة  ينتظر  كما  وغيرها.  والمواسير  التسليح  حديد  إلنتاج 

محطة لتقطير مياه البحر وتوليد الكهرباء على مشارف أم النار.
وحمام  ومالعب  وناد  سكنية،  مدينة  إقامة  المشروع  وسيتضمن 
كما  العاملين،  لجميع  الخدمات  لتوفير  لألطفال  ومالعب  سباحة، 
سنقيم محطة لتقطير المياه وتوليد الكهرباء من خمسة مولدات«.   
أن  والبد  محدود،  مصدر  النفط  أن  حينها،  في  له  المغفور  أدرك 
يأتي اليوم حتى ينتهي ويفنى، فعمل على تطوير القطاع الصناعي 
شهد  الذي  التصنيع  قطاع  تطوير  في  اهتمامه  جل  وتركّز  بالدولة، 
نهضة كبيرة في عهده. وفي حديث القائد المؤسس الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه- إلى صحيفة العمل التونسية عام 
نية  تنفيذها، وعن  اإلمارات  تعتزم دولة  التي  المشاريع  1972 عن 
اإلمارات لتكون بلداً صناعية، قال الشيخ زايد: »... أهم من الثروة 
في رأيي هو توفير الصحة والعلم والثقافة للمواطن، فهذا أعتبره أنا 
ميداناً آخر من ميادين اإلنتاج، ولقد سعينا لذلك وأنجزنا فيه الكثير«. 
اإلسمنت،  منها »مصانع  فإننا شرعنا في عدة مشاريع  الصناعة  أما 
إلى  باإلضافة  الفخار،  البتروكيماويات، والكبريت، ومصانع  ومصانع 
الثروة المائية، وتشجيعنا للمواطن في مجال الزراعة، وبهذا نأمل أن 

تأتينا هذه المصادر بخير وافر إلى جانب ثروة البترول..«.

وفي ظل اهتمام الشيخ زايد بالصناعة أشارت بيانات وزارة المالية 
والصناعة في أواخر سبعينيات القرن الماضي، إلى االرتفاع الملحوظ 
إقبال مواطني  المطردة في  الصناعية، والزيادة  المنشآت  في عدد 
الجهود  الصناعي، بسبب  القطاع  دولة اإلمارات على االستثمار في 
االستثماري  المناخ  تهيئة  سبيل  في  الدولة  قبل  من  المبذولة 
المناسب، وتوفير البنية التحتية الالزمة لالستثمار في هذا القطاع. 

الله ثراه - لصحيفة الجمهورية المصرية عام  وفي حديثه - طيب 
لإلمارات  السريع  التطور  عن  الصحيفة  سؤال  على  أجاب   1973
وارتباطه بالبترول، واالستعداد لعصر ما بعد البترول، قائالً: »...نعم، 
مصادر  إقامة  في  البترول  موارد  لتسخير  الجهد  نبذل  فإننا  ولهذا 
أخرى للدخل؛ منها زيادة الرقعة الزراعية وحفر اآلبار، ومنها إقامة 
صناعات بترولية وصناعات أخرى تحتاج إليها المنطقة بشكل كبير 
كصناعة اإلسمنت، وإن لدينا مخططاً طموحاً في هذا المجال بحيث 
تصل زيادة دخل الدولة من مصادر متنوعة، البترول مصدر منها...«.
وفي لقاء الشيخ زايد مع ممثلي الصحافة وأجهزة اإلعالم المحلية، 
الله - على سؤال عن توجه الدولة إلى بناء قاعدة  أجاب - رحمه 
صناعية لتنويع مصادر الدخل القومي، قائالً: »... إن اقتصادنا يجب 
يخدم  أن  يجب  كبير  أو  صغير  مصنع  كل  ككل،  مرتبطاً  يكون  أن 

االتحاد. كل مشروع يجب أن يهيأ لمصلحة المجتمع...«. 
ثم  ومن  وتعالى،  سبحانه  الله  من  بفضٍل  اإلمارات  أصبحت  لقد 
القيادة الرشيدة التي تسير على نهج وخطى المغفور له - بإذن الله 
- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تمتلك طموحات متميّزة وكبيرة 

لقطاعها الصناعي 

وثقه األرشيف الوطني في »الفرائد«

اهتمام الشيخ زايد بالصناعة 
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بطبقات من المؤسسات والبُنى االجتماعية، ترابطت تحّوالتها ضمن 
وتشّكل  تصف  التي  الهيكلي،  التغيّر  بعمليات  اقتصاديًا  يُعرف  ما 
االقتصاد  عالم  لتعريف  وفًقا  الحديث«  االقتصادي  »النمو  قلب 
روسي،  أصل  من  األمريكي  واإلحصائي  والمؤرخ  والديموغرافيا 

سيمون كوزنتس، حائز نوبل االقتصاد عام 1971م.
حيث رصد كوزنتس ست سمات لذلك النمو الذي نتج عن الثورة 
الصناعية، وهي »كّميًا« ارتفاع معدالت نمو إنتاجية عوامل اإلنتاج 
الهيكلي  التغيّر  الفردي، و»كيفيًا« تسارع عمليات  الناتج  ومتوسط 
من تقلص للزراعة لحساب الصناعة والخدمات وتضّخم للوحدات 
لألسواق،  وتكامل  واالستهالك  اإلنتاج  لهياكل  وتغيّر  اإلنتاجية 
التطور  و»مؤسسيًا«  السكان،  نمو  معدالت  ارتفاع  و»ديموغرافيًا« 
التطبيقات  نطاق  اتساع  و»ثقافيًا«  والسوقي،  والتنظيمي  السياسي 

العلمية في اإلنتاج االقتصادي والحياة االجتماعية عموًما.
االجتماعي  التطور  أو  الحديث  النمو  ذلك  ُمكونات  في  وبالنظر 
بقدر  نجدها  باألساس،  اقتصادي  مؤرخ  قّدمها  التي  أشمل،  بمعني 
من سعة النظر تعكس الديناميات الكلية للثورة الصناعية على كافة 

المستويات تقريبًا، االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية.
التخصص  اآللية وتعميق  الكّمي، زادت  االقتصادي  المستوى  فعلى 
وتقسيم العمل من متوسط إنتاجية عوامل اإلنتاج؛ ومن ثم متوسط 
الناتج الفردي، مع زيادة ُمجمل الناتج االقتصادي وتسارع معدالت 
المستوى  على  فيما  تاريخيًا،  مسبوق  غير  بشكل  االقتصادي  النمو 
االقتصادي الكيفي، تراجعت األهمية النسبية لقطاع الزراعة لصالح 
االقتصادات،  في  المساهمة  والخدمات من حيث  الصناعة  قطاعّي 
بل وأعادت الصناعة تشكيل الزراعة ذاتها بمنطقها الصناعي، برفعها 
مستويات التكنولوجيا الُموظفة فيها، وزيادة إمكانات تخطيط اإلنتاج 
الزراعي، ما يظهر بشكل خاص في الزراعة الرأسمالية في دول الغرب 
ديموغرافي  تحّول  حدث  االجتماعي،  المستوى  وعلى  المتقدمة. 
بزيادة معدالت نمو السكان مع تحّسن مستويات الرعاية الصحية 
وارتفاع متوسطات األعمار وانخفاض معدالت وفيات المواليد، كما 

رافق انتشار التصنيع نمًوا في المدن وتعاظًما في التحّضر بانتقال 
العمالة الفائضة المطرودة من القطاع الزراعي إلى العمل بقطاعات 
تفكك  األسرة مع  نمط  وتغيّر  المدن،  تلك  في  والخدمات  الصناعة 
المزارع الفالحية الصغيرة، فتفككت األسر الكبيرة الممتدة الُمكونة 
من ثالثة أجيال، لتصبح أسرًا نووية صغيرة تتكون من جيلين فقط، 
هم األب واألم وأطفالهما المباشرين، واكتسب المرأة وجوًدا مستقالً 
عن الرجل، وتغيّر الهيكل الطبقي، فحلّت طبقة العمال محل األقنان، 
والرأسماليين محل اإلقطاعيين، واتسع حجم ونطاق الطبقة الوسطى 

بينهما مع تعّقد النظام االقتصادي واالجتماعي.
وفي المستوى السياسي/المؤسسي، ظهرت الدولة الحديثة، بمنطقها 
والعالقات  والرشادة،  والكفاءة  العقالنية  على  القائمة  الفيبري، 
أهم  لتصبح  السوق  مؤسسة  وتطورت  الشخصية،  ال  الموضوعية 
والنقدية  السوقية  العالقات  معها  لتسود  االجتماعية،  المؤسسات 
ونشأت  المباشرة،  االجتماعية  العالقات  من  بدالً  المباشرة  غير 
الكبيرة والشركات الحديثة لتحل محل وحدات اإلنتاج  المؤسسات 
القنانة  من  العمل  عالقات  وتحّولت  الصغيرة،  والعائلي  الحرفي 
العلمي  المنطق  ساد  الثقافة،  مستوى  وعلى  المأجور.  العمل  إلى 
على الالهوتي في إدارة الدولة والمجتمع، وزادت تطبيقات العلوم 
المختلفة بشكل منتظم في عمليات اإلنتاج وإدارة الدولة ومشكالت 

عصر اآلالت
تضافر االجتماعي والتقني في تحقيق 

الثورة الصناعية
 مجدي عبد الهادي

تاريخ  في  كبرى  نقلة حضارية  الزراعة من  اكتشاف  مّثله  ما  رغم 
الُمنظمة  والدول  المستقرة  المجتمعات  لنشأت  أدت  البشرية، 
والطبقات االجتماعية.. إلخ، إال أنه ال يُقارن بما رتّبه انتشار الصناعة 
جذرية  تغّيرات  من  الصناعية،  الثورة  مع  التكنولوجي  وتعّمقها 
على  وحتى  وفكريًا،  وماديًا  وكيفًيا،  كمًيا  اإلنسانية  الحياة  لكامل 
مستوى اإلنسان الفرد، جسديًا ونفسًيا! وهو ما سنحاول استكشاف 
الصناعية  الثورة  المقالة حول  في هذه  سريًعا  التاريخية  خلفياته 

األوروبية ودينامياتها الكلية وآثارها االجتماعية.

الديناميات الكلية للثورة الصناعية
تنسب النظرة التقنية الضيقة للتاريخ نشأة الثورة الصناعية لمجموعة 
االكتشافات العلمية واالختراعات التكنولوجية التي عرفتها أوروبا في 
يغيب  ما  لكن  عشر،  والتاسع  عشر  السابع  القرنين  بين  ما  الفترة 
غير  الَعرضية  الصدف  من  لنوع  التاريخ  تحويلها  النظرة  هذه  عن 
لم  أنها  إال  واالختراعات،  االكتشافات  تلك  أهمية  فعلى  المترابطة، 
تكن لتكتسب فاعليتها العملية والتاريخية إال ضمن سياق اجتماعي 
داعم ومواتي. فمن جهة، الحاجة أم االختراع كما يقولون، ما يعني 
في سياقنا هذا، أولوية الحاجة االجتماعية وأسبقيتها على االختراع 
التقني، من جهة حفزه والدفع تجاهه، ومن جهة أخرى، فهي ذاتها 
التي تيّسر تطبيق االختراع عمليًا ونشره اقتصاديًا، وهو ما يعني على 
المستوى الكلي تضافر االجتماعي والتقني في صعود اآللية، ونشأة 
الثورة الصناعية عموًما. ومن هذا المنطلق، مثّلت الثورة الصناعية 
الُمحاط  الفوالذي  وقلبها  بل  الرأسمالي،  للتحّول  التقني  الوجه 
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وبالتفاعل بين االثنين كذلك، االجتماعي ُمتمثالً في الثنائي الصاعد 
رأس المال والدولة القومية ومصالحهما التجارية، والتقني الُمتمثل 
الجديدة،  االقتصادية  والتنظيمات  الجديدة  التكنولوجيات  في 
والمواصالت، وزادت سرعاتها وكثافة  النقل  اتسعت كذلك شبكات 
ما ساهم جميعه في  تكلفتها، داخليًا وخارجيًا؛  حركتها وانخفضت 
محليًا  العمل،  أو  السلع  سوق  سواء  عموًما،  السوق  نطاق  اتساق 
التجارة؛  نطاق  واتسع  اإلنتاجي  النشاط  تعاظم  وبالتالي  وعالميًا؛ 
والتنظيمات  اإلنتاجية  التكنولوجيات  من  االستفادة  بدوره  يّسر  ما 
االقتصادية الجديدة لالتجاه نحو اإلنتاج الكبير، بما يحمله من مزايا 
بُمجمله  أعطى  ما  ...إلخ؛  التشغيل  التكاليف ورفع معدالت  خفض 
أوروبا، وسّرع معدالت تطورها  الصناعية في  للنهضة  مزايا إضافية 
ننسى في هذا  العالم. وال  باقي  الجديد، وعلى حساب  العالم  في 
البخارية،  الطاقة  تكنولوجيا  لعبته  الذي  المحوري  الدور  السياق، 
بما هيّأته من  والبري؛  البحري  النقل  ثورة في مجال  التي أحدثت 
البحرية  المحركات  مثل  الجديدة،  النقل  تكنولوجيات  تطوير  سبل 
والسكك الحديدية، فيُذكر انخفاض استهالك األولى من الفحم لكل 
حصان في الساعة من 44 رطالً في محركات نيوكون إلى رطل واحد 
القرن  وتسعينيات  ثالثينيات  بين  ما  الثالثية  المحركات  في  فقط 
التاسع عشر، كذا امتداد خطوط السكك الحديدية في انجلترا من 
35 ميالً فقط عام 1830م إلى 25 ألف كيلومتر عام 1880م، وذلك 
قّدرت  اإلنتاجية عموًما، حيث  نمو  الطاقة في  تلك  فضالً عن دور 
الدراسات مساهمتها بما يُعادل نصف معدالت نمو إنتاجية العمالة 

البريطانية أواسط القرن التاسع عشر. وال ينفصل هذا الدور عن ميزة 
حظت بها انجلترا على ما سواها من دول العالم حينها، وهيى الوفرة 
من  لقربه  استخراجه  تكلفة  وانخفاض  سهولة  مع  للفحم،  الكبيرة 
سطح األرض لديها، ما كان له دور مهم في انخفاض تكلفة الطاقة 
بالنسبة  المال  تكلفة رأس  انخفاض  الذي ساهم في  آنًفا،  المذكور 
إلى تكلفة األجور؛ فعّزز من الحافز على استبدال رأس المال بالعمل 
في العمليات اإلنتاجية؛ ومن ثم شّجع احتضان رأس المال والجهاز 
اإلنتاجي لالختراعات والتجديدات التكنولوجية، بل ودفع لها كذلك 
وفًقا الحتياجاته، ناهيك عن دوره النوعي المهم في اختراع الُمحرك 
البخاري، أحد أهم الطفرات التكنولوجية التي أدت للثورة الصناعية؛ 
إذ تم اختراعه ابتداًء لمجرد إخراج المياه الفائضة في مناجم الفحم، 
تسهيالً الستخراجه، ثم انفتح باب استخدامه مع تطويراته الالحقة 
على  الخدمية  وحتى  واإلنتاجية،  الصناعية  االستخدامات  كافة  في 
ما سبق ذكره في مجاالت النقل والتجارة. خالصة القول إن الثورة 
الصناعية كانت ابنة الظرفين االجتماعي والتقني مًعا، فهي ليست 
مجرد نقل مكاني للتكنولوجيا، بل سياق اجتماعي كامل الفاعليات 
متداخل الديناميات، بما ال يمكن تلخيصه في هذه العجالة بال شك، 
وال يعني ذلك التضافر المعقد بين االجتماعي والتقني خصوصيتها 
األوروبية وعدم إمكانية تكرارها، فقد فعلها آخرون فعالً، لكنه يعني 
ضرورة توسيع رؤيتنا للتطور االقتصادي والتقدم االجتماعي، إذا ما 
شئنا تصنيع بلداننا تصنيًعا حقيقيًا واللحاق بالمجتمعات المتقدمة 

التي فعلتها! 

وأصبح  الطبيعية،  إلى جانب  االجتماعية  العلوم  فنشأت  المجتمع؛ 
اإلنسان نفسه ومجتمعه موضوًعا للبحث العلمي والتطوير المنظم 
الواعي، ما مثّل مرحلة جديدة أعلى في فهم العالم وسيطرة اإلنسان 

على شروط وجوده الطبيعي واالجتماعي.

لكن، لماذا أوروبا وبريطانيا تحديًدا؟!
لعل هذا أحد أكثر األسئلة الحديثة التي أسالت حبرًا وسّودت ورقًا 
الصناعية في أوروبا تحديًدا؟  الثورة  في إجابتها، وهو لماذا قامت 
أو بصيغة أخرى اجتماعية، لماذا تحّقق التحول الرأسمالي ألول مرة 
فيها؟ ورغم التعدد الهائل في اإلجابات، فإنه يمكن إجمالها في عدة 

عوامل على المستويين الكلي والجزئي،
في  مهم  دور  الدول  أحجام  لفروق  كان  الكلي،  المستوى  فعلى 
الرأسمالي في أوربا، فيشير عالم االجتماع األمريكي  التحّول  نجاح 
إيمانويل واليرشتالين، رائد تحليل النظم العالمية، إلى أن نمو رأس 
المال وهيمنته كعالقة اجتماعية حاكمة تضع التراكم الذاتي لرأس 
المال كأولوية النظام االجتماعي األولى على ما عداها من أولويات، 
وباعتبار ذلك أحد المحددات النوعية الجوهرية للرأسمالية، هو أمر 
يتطلب دوالً متوسطة الحجم وأسواقًا مفتوحة، فالدول األصغر من 
رأسمالها  دعم  على  قادرة  قوة  وال  حقيقية  أسواقًا  تملك  ال  الالزم 
حجًما  األكبر  اإلمبراطورية،  الدول  تكون  فيما  الخارج،  في  الوطني 
واألقوى من الالزم، قادرًة على كبح رأسمالها الوطني وجعله خلف 
أولوياتها السياسية، وهو ما مثّل أحد عوامل صعود القوة المستقلة 
الغرب األوروبي، مقابل ضعفه في اإلمبراطوريات  المال في  لرأس 

وأشباه اإلمبراطوريات الشرقية واآلسيوية؛ بما مّكن الستمرار هيمنة 
أطول  لفترات  واالقتصاد  اإلدارة  في  المتخلفة  اإلقطاعية  األنماط 
األوروبي  لالستعمار  مكشوفة  اإلمبراطوريات  تلك  وجعل  تاريخيًا؛ 
الحًقا. وعلى المستوى الجزئي، لعبت عالقة األجور برأس المال دوًرا 
األجور  أدت  حيث  استخدامها،  واقتصادية  اآللية  تشجيع  في  هاًما 
المرتفعة بالنسبة لتكلفة رأس المال في بريطانيا أواخر القرن السادس 
عشر )أعلى بنسبة 60 % عن نظيراتها في باقي دول أوربا وبأضعاف 
مضاعفة عن الهند والصين منافساتها الرئيسية خارج أوروبا(، ومع 
انخفاض تكاليف الطاقة، لتحفيز السعي للميكنة )بإحالل رأس المال 
محل العمل(، وجعلت استخدامها أكثر اقتصادية منه في أي مكان 
آخر، وهنا تفاعل العامل االجتماعي في صورة التكاليف االقتصادية 
واحتياجات اإلنتاج واالستهالك االجتماعي وإمكانات التجارة الدولية، 
واالختراعات  واالكتشافات  األفكار  صورة  في  التقني،  العامل  مع 
الفردية؛ ليحّفزا مًعا تطوير أشكال جديدة من قوى اإلنتاج، ويكفي 
أن نذكر مثاالً على الفوارق الكبيرة في عوائد االستثمار في مصانع 
الصناعة  القطن  صناعة  كانت  حيث  المختلفة،  الدول  بين  الغزل 
المركزية حينها، أنه بينما بلغت 40 % في انجلترا، فإنها لم تتجاوز 
9 % في فرنسا، وفقط 1 % في الهند؛ ال عجب أن شهدت األولى 
تشييد 150 مصنع غزل أركرايت وإنتاج واستخدام 20 ألف ماكينة 
هارجريفز، مقابل أربعة مصانع فقط و900 ماكينة في الثانية، وال 

شيء على اإلطالق من االثنين في الثالثة!

عصر اآلالت

أضواء على تاريخ الصناعة
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 جمال مشاعل 

أدرك الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه- فور توليه 
النفطية  الثروة  استغالل  أهمية   1966 عام  أبوظبي  إمارة  حكم 
مدروساً  علمياً  استغالالً  باستغاللها  وذلك  اإلمارات  شعب  إلسعاد 
لبناء شبكة واسعة من البنى التحتية المتقدمة وبالخطط الطامحة 
لتكون أساساً لتنمية اقتصادية ونهضة حضارية شاملة، وكان الشيخ 
بجميع  الوطن  لهذا  ُملكاً  باعتبارها  الثروة  هذه  مع  يتعامل  زايد 
أبنائه، من دون أن يغفل حق األجيال القادمة فيها، إذ يقول: »إن 
الثروة البترولية التي وهبها الله ألمتنا يجب أن توجه لخدمة حاضر 
لمواجهة  للمستقبل  نخطط  أن  ويجب  األمة،  ومستقبل  المواطن 
احتماالت نضوب البترول؛ وذلك بإقامة المصانع وإعداد المواطنين 

وتزويدهم بالخبرة والعلم وتنويع القاعدة االقتصادية«.

اهتم الشيخ زايد باستخدام عائدات النفط في تنويع مصادر الدخل، 
حيث كان التنوع االقتصادي أحد األهداف الرئيسة في استراتيجيته 

في بناء الدولة، وهي االستراتيجية التي مازالت تتبعها اإلمارات.

في  العمل  تطوير  على  الصناعة  بقطاع  زايد  الشيخ  اهتمام  انصّب 
المتبعة  النفطية وفق أحدث الوسائل  مجال الصناعات والصناعات 
في العالم، واهتم بإدارة الصناعات والمصانع بسواعد وعقول وطنية، 
وقد جاء في كتاب )زايد والتميز( الصادر عن األرشيف الوطني أن 
الشيخ زايد حرص على تطبيق سياسة نفطية وطنية خالصة تضمن 
 1978 لعام   8 رقم  القانون  وأصدر  المورد،  لهذا  األمثل  االستغالل 
بإنشاء دائرة النفط لينظم صناعة العمليات البترولية في  المراحل 
على  الفعال  واإلشراف  الكاملة  السيطرة  للدائرة  وليضمن  كافة، 
جميع عمليات شركات البترول العاملة في البالد، وقد واصلت دائرة 
النفط جهودها في تطبيق سياسة تعريب وظائف البترول وإعداد 
المواطنين وتدريبهم لتسلم الوظائف الرئيسة في شركات البترول أو 

في المشروعات الصناعية التي تتولى الدائرة إدارتها.
وناضب،  محدود  مصدر  النفط  أن  حقيقة  مبكراً  زايد  الشيخ  أدرك 
الصناعي،  القطاع  تطوير  في  رؤيته  وراء  الرئيس  الدافع  هو  وهذا 
القائد  ووجه  السبعينيات،  في  كبيرة  نهضة  القطاع  هذا  فشهد 
فيما  تحولت  التي  العامة،  الصناعية  الشركة  إنشاء  إلى  المؤسس 
بوضع  إليها  ُعهد  التي  )ش.م.ع(،  العامة  القابضة  الشركة  إلى  بعد 

السياسات والتخطيط لتنويع التنمية الصناعية.

عوائد  استخدام  تستهدف  للدولة  العامة  االستراتيجية  كانت  ولما 
النفط في استثمارات تسمح بتنويع مصادر الدخل، ومن أجل وضع 
سياسة وطنية موحدة للصناعة تضمن اتساق الجهود وتناغمها تال 
عام  الصناعة  شؤون  بتنظيم  الخاص  االتحادي  القانون  إصدار  ذلك 
1979، الذي اشتمل على القواعد والتسهيالت والحوافز التي تشجع 

على االستثمار في المجال الصناعي.

الخريطة الصناعية
الله  -طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  انتهج 
ثراه- منذ قيام االتحاد، التنمية الصناعية الشاملة، ركيزة أساسية في 
السياسة االقتصادية الوطنية، وذلك لما للصناعة من دور مؤثر في 

البناء االقتصادي متعدد القطاعات ومتنوع الموارد.
وقد نتج من هذه الجهود التي تستهدف المواءمة بين االستراتيجية 
الصناعية  الخريطة  رسم   - الوطنية  والمشروعات  للدولة  العامة 
للدولة، التي شملت مصفوفة بين الصناعات المختلفة وتوزيعها على 
يضمن  وبما  إمارة،  لكل  النسبية  الميزة  المختلفة حسب  اإلمارات 
مختلف  في  والتنمية  للنهضة  عمل  فرص  وتوفير  التوزيع،  عدالة 
اإلمارات. وأسست الدولة مناطق صناعية متكاملة كمنطقتي المصفح 
الصناعية، والرويس بأبوظبي، ومنطقة جبل علي الصناعية في دبي، 

وهكذا تنوعت الصناعات غير النفطية في مختلف اإلمارات.

صناعات زاهرة في اإلمارات
ويورد كتاب )زايد والتميز( الصادر عن األرشيف الوطني بياناً ألهم 
علي،  جبل  منطقة  في  األلمنيوم  فصناعة  ومواقعها:  الصناعات 
ومجمع  الصناعية،  المصفح  منطقة  في  والصلب  الحديد  وصناعة 
في  والصلب  الحديد  إلنتاج  ومصنع  الرويس،  منطقة  في  الحديد 
بين  شراكة  وتوقيع  الخيمة،  ورأس  ودبي  1983م،  عام  أبوظبي 
الدوائية،  الصناعات  أما  اإلسفنجي.  الحديد  إلنتاج  والهند  اإلمارات 
فقد بلغ عدد مصانع األدوية والمستلزمات الطبية في الدولة أكثر 
من عشرة مصانع، ومن أشهرها شركة جلفار لتصنيع األدوية برأس 
الخيمة، والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية. 
وقد اتجهت الدولة إلى الصناعات الغذائية لتحقيق األمن الغذائي، 
وكان من أهمها: إقامة مؤسسة أبوظبي الوطنية للصوامع ومطاحن 

شاهد على جهود القائد المؤسس 

الصناعة اإلماراتية.. قطاع زاهر 

أضواء على تاريخ الصناعة
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الدقيق عام 1978 لتوفير حاجة الدولة من الدقيق، وصناعة األلبان، 
وصناعة تعليب الخضراوات والتمر.

وفي مجال الصناعات البحرية أقيمت مصانع لتعليب األسماك في 
الشارقة، ورأس الخيمة، وأم القيوين، وارتبطت صناعة السفن بصناعة 
األسماك وبالمالحة البحرية في الخليج العربي، ويعّد مشروع حوض 
بناء  في  المشروعات  أهم  من   1978 عام  تم  الذي  الجاف  دبي 
الغازية وتعبئة  المشروبات  بالدولة وإصالحها. وفي صناعة  السفن 
ماء الشرب، ُعرف مصنع العين للمياه المعدنية وسبع شركات إلنتاج 
الرسوم  من  الصناعية  المشروعات  وأعفيت  هذا  المعدنية.  المياه 
رسوم  من  ولصادراتها  الصناعة،  لقطاع  الالزمة  لوارداتها  الجمركية 
المشروعات  أرباح  على  ضرائب  وجود  عدم  إلى  إضافة  التصدير، 
البشرية  والكوادر  العاملة  اليد  في  النقص  ولمواجهة  الصناعية، 
افتتحت مراكز تدريبية مهنية في أبوظبي والشارقة، وأوفدت بعثات 
إلى الخارج إلكسابهم الخبرات والمهارات الالزمة للنهوض بالقطاع 

الصحي. 

الصناعة.. في الخطة الخمسية األولى   
الصادر  المصرية(  الهالل  دار  مشاهدات   .. )أبوظبي  كتاب  وأورد 
عن األرشيف الوطني أيضاً: أنه  في الخطة الخمسية األولى إلمارة 
دينار  المليون  ونصف  مليوناً   59 يقارب  ما  تخصيص  تم  أبوظبي، 

بحريني )وهي العملة التي كان متعارفاً عليها حينذاك( على تنمية 
الصناعة والنهوض بها، وقد كانت تلك الخطة التي بدئ بتنفيذها منذ 
مارس 1968 أول خطة شاملة من نوعها في الخليج العربي، وانطالقاً 
طيب   - نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  بقيادة  البالد  توجه  من 
بمشاريع  الخطة حافلة  كانت  الثروة  موارد  تنويع  نحو   - ثراه  الله 
جديدة لخلق مصادر جديدة للدخل، مثل إقامة صناعات ترتكز على 
محلية،  صناعات  إلنشاء  ومجاالت  ومشتقاته،  البترول  مستخرجات 

وغيرها.

الصناعات النفطية 
بشكل  ركز  الله-  -رحمه  زايد  الشيخ  أن  إلى  هنا  اإلشارة  وتجدر   
وإنتاج  المصافي  وإنشاء  النفط  على  القائمة  الصناعات  في  خاص 
الكيماويات وتحويل المواد النفطية المستخرجة إلى مواد مصنعة 
داس  جزيرة  في  الغاز  تسييل  مصنع  فأنشأ  إضافية،  قيمة  لها 
تجني  أن  قبل من دون  يحترق من  كان  الذي  الغاز  لالستفادة من 
منه اإلمارات فائدة تذكر، وقد ورد في )يوميات زايد 1966 - 2004( 
الصادرة عن األرشيف الوطني أنه »في الرابع من أكتوبر 1977 افتتح 
صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مصنع تسييل الغاز 
في جزيرة داس، وقد شهد االحتفال أصحاب السمو الشيوخ أعضاء 
المجلس األعلى لالتحاد، وألقى معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة 

وزير البترول والثروة المعدنية حينذاك كلمة تحدث فيها عن الهدف 
من إنشاء المصنع. ويبين كتاب )خليج النفط( الصادر عن األرشيف 
الوطني أن النفط كان وما يزال جوهر القوة االقتصادية اإلماراتية، 
والصناعات النفطية تأتي في مقدمة الصناعات في الدولة، وهذا ما 
دعا إلى تأسيس شركة أبوظبي الوطنية للنفط »أدنوك« في 1971 
لكي تعمل في جميع مجاالت النفط والغاز وتسويقها، وكانت بمثابة 
أداتها للمشاركة في صناعة النفط، وقد نمت أدنوك وتوسعت مهامها 
لتشمل عدة مجاالت مصاحبة؛ حتى أضحت العمود الفقري لصناعة 
النفط في أبوظبي، واليوم تتولى شركة أدنوك اإلشراف على تنفيذ 
اختصاصاتها  وتنوعت  أبوظبي،  في  النفطية  السياسة  جوانب  كافة 
النفط كافة من األنشطة األولية مثل  حتى شملت  مراحل صناعة 
التنقيب وتطوير حقول النفط، إلى األنشطة الثانوية مثل التكرير، 
والنقل البحري، والتسويق، والتوزيع، ويتولى المجلس األعلى للنفط 

تنظيم صناعة النفط والغاز في أبوظبي«. 

تعبئة التمور وحفظها
يقول المهندس عبد الحفيظ خان - رحمه الله - في كتابه )خمسون 
عاماً في واحة العين( الصادر عن األرشيف الوطني: بدأت اإلمارات 
العربية المتحدة - لزيادتها الملحوظة في إنتاج التمر - تقيم صناعة 
تمور حديثة وشاملة تضم المعالجة والتعبئة، وتطرح عدداً كبيراً من 

المنتجات لالستهالك المحلي وللتصدير إلى عدد متزايد من البلدان، 
وتبين األرقام أن %  30 من تلك المنتجات يذهب إلى الخارج )هذه 
ومن   )2015 عام  والصادر  المذكور،  الكتاب  في  مثبتة  اإلحصائية 
المتوقع أن ترتفع تلك األرقام في السنوات القادمة مع زيادة إدراك 
التمر  إلى أن زراعة نخيل  الكتاب  الثمرة...ويشير  العالم مزايا تلك 
تموله  الذي  العلمي  البحث  بفضل  هائالً  تقدماً  تقدمت  وصناعته 

حكومة اإلمارات العربية المتحدة بسخاء 

زاهر  قطاع  اإلماراتية..  الصناعة 

أضواء على تاريخ الصناعة
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 د. وائل إبراهيم الدسوقي

كان  اقتصادية  تنمية  لتحقيق  العربي  الخليج  بلدان  طموح  إن 
ينطوي دائما على الرغبة في التصنيع، فبالد البترول الغنية التي قد 
ال تحتاج إلى موارد جديدة ال تقل تلهفا إلى التصنيع عن الشعوب 
األقل حظا. والرغبة في ذلك تجد ما يبررها تاريخياً ونظرياً، وقلة 
عشر  الثامن  القرن  ثورة  بأن  القائلة  الحقيقة  تعارض  أن  تستطيع 
الصناعية قد فتحت عهدا من التقدم االقتصادي المستمر فيما عرف 
بعد ذلك بالعالم المتقدم. ونظرا لذلك االرتباط الكبير بين نشاط 
بلدان الخليج االقتصادي بالعمل البحري، سواء في الغوص أو صيد 
األسماك، أو السفر، فإن صناعة السفن أصبحت ذات أهمية كبيرة 
لديها، وقد وجدت المنطقة مراكز مشهورة لتصنيع السفن، وكانت 
البحرين والكويت والساحل العماني من أهم مراكز هذه الصناعة 
في الفترة )1900 – 1930( والتي أفادت معظم البلدان المجاورة، 
فصنعت السفن بجميع أحجامها وأشكالها، سواء كانت سفن النقل 
سفن  أو  البقارة،  البغلة،  البوم،  أنواعها:  أهم  كانت  التي  البحري، 
الغوص، ومنها: الجلبوت، الشوعي، السمبوك، البتيل، البوم الكبير 
والصغير منها، أو السفن الشراعية التي اشتهرت منها أنواع كثيرة 

مثل: هورى، كتر، كيت، ماشوة. وكذلك سفن صيد األسماك.

واشتهرت كل من البحرين والكويت في تلك الفترة بهذه الصناعة، 
حتى أن البحرين كانت تصنع السفن لمعظم الدول المجاورة، وقد 
سفن  تصنيع  حسابات  القطريين  النواخذة  أحد  سجالت  في  ثبت 
كانت  وقد  وتصنيعها.  البحرين  من  األشرعة  قماش  وشراء  الغوص، 
البحرين تصنع سنويا نحو 130 سفينة، يقدر ثمن الواحدة منها ما 
بين 300 إلى 800 روبية، وذلك لحساب مناطق الساحل العماني. 
جالف(،   – )قالف  نجار   200 نحو  الصناعة  هذه  في  يعمل  وكان 

واطلقوا على رئيس العمال في السفن لقب رئيس الجالليف.
من  عالية  درجة  إلى  وصلت  السفن  صناعة  فإن  الكويت،  في  أما 
منطقة  بها شهرتها في  المصنعة  للسفن  وأصبحت  واإلتقان،  الرقي 
الخليج على اإلطالق، وقد أتقن المشتغلون بهذه الصناعة من أبناء 
الكويت فنونها ودقائقها، وبرعوا إلى درجة كبيرة في هذه الصناعة، 
بما  طرزها،  بعض  صنع  في  وتخصصوا  وأحجامها،  السفن  وأشكال 
هذه  فنون  تعلموا  إنهم  ويقال  تصنيعها.  من  والغرض  يتناسب 
الكويت  أهل  من  بها  المشتغلون  وكان  مسقط.  أهل  من  الصناعة 
ولكن  العشرين.  القرن  بداية  نحو 25 سفينة حتى  يصنعون سنويا 
منذ عام 1913 ارتفع العدد إلى 120 سفينة سنويا، وكانوا يستوردون 
أخشابها وحبالها من إقليم الملبار في الهند. وليس معنى ذلك أن 
هذه الصناعة لم تكن موجودة في مناطق الخليج األخرى في تلك 

الفترة غير البحرين والكويت، وإنما وجدت ولكن على نطاق ضيق 
في عجمان والشارقة ودبي، حيث كان يتم تصنيع قارب أو قاربين 

في العام. 
باسم  المعروفة  الصناعة  هذه  في  تستعمل  التي  المواد  وكانت 
والحدايد  األخشاب  استيراد  يتم  الهند، حيث  من  تجلب  »الوشار« 
الذين يقومون بدورهم ببيع األخشاب للعاملين  التجار  عن طريق 
يبيعون  وكانوا  جديدة.  سفن  بناء  في  والراغبين  المهنة،  هذه  في 
األسواق  قلب  وفي  الشاطئ،  من  قريبة  مخازن  في  األخشاب 

حسنة  أخرى  صناعات  نفسها  الفترة  في  وجدت  وقد  )العماير(. 
والنجارة،  األحرمة،  الشعر،  بيوت  األكلمة،  صناعة  أهمها:  اإلتقان، 
وكانت األخيرة من األهمية بمكان، حيث كان النجارون )الجالفون( 
المنزلي،  األثاث  وقطع  والشبابيك  األبواب  بصناعة  يقومون 
كالصناديق والدواليب والكراسي وغيرها. كذلك صناعة المنسوجات، 
وحياكة العباءات بأصنافها المختلفة، السميكة التي كانت تصنع من 
الغزل الكويتي، أو غزل البادية، أيضا العباءات الرقيقة والمتوسطة. 
وكان لبعض العائالت الكويتية شهرة في االشتغال بصناعة الحياكة 
والغزل، حدد لنا الدكتور »عبد الرحيم عبد الرحمن« بعض أسماء 
المشهورين منهم، مثل: حسين النجراني، الذي كان يملك معمال 
المزيدي،  حسين  الحاج  كذلك  أنوال،  عدة  على  يحتوي  للحياكة 
وحسين بن علي الخميس، وحسين بن حريدان. وكان بدء ازدهار 

هذه الصناعة في الكويت مع بداية القرن العشرين.
األقمشة،  وصباغة  الحدادة،  صناعة  أيضا  الخليج  بلدان  وشهدت 
واالحتياجات  المسامير،  وصناعة  )الصفارة(،  النحاس  وتبييض 
البسيطة،  البناء  ومواد  الصيد،  والفخار، وشباك  الصغيرة،  المنزلية 
والصناعات الجلدية )الحزازة(، وغير ذلك من الصناعات التي تؤدي 
الخدمات ألبناء المجتمع المحلي، وكان المشتغلون بهذه الحرف 

يدربون أبنائهم عليها، فيتوارثونها جيال بعد جيل.
عام  في  بالبحرين  بدءا  العربي،  الخليج  في  البترول  وباكتشاف 
المنطقة  شهدت   ،1967 عام  في  عمان  بسلطنة  وانتهاء   1932
ذات  وأصبحت  االقتصادية،  النواحي  مختلف  في  كبيرة  تغيرات 
نسبة عالية من التحضر. وأدى ذلك إلى رغبة ملحة لدى الشيوخ 
باإلسراع في عمليات التنمية بصورة لم يشهد العالم مثيال لها في 
الفترة نفسها. ومن منطلق سياسة تنويع مصادر الدخل واستغالل 
أمثل للموارد المتاحة، بدأت دول الخليج في تبني خطط التنمية 
وتبين  الشاملة.  االقتصادية  للتنمية  أساسي  كمدخل  الصناعية، 
الصناعات  قطاع  نسبة  أن  الباحثون  نشرها  التي  اإلحصائيات  من 
البحرين،  إلى 18.5 % في  ارتفعت بشكل ملحوظ  التحويلية قد 
إجمالي  وأن  المحلي.  الناتج  إجمالي  من  الكويت  في  و14.5% 
شخص،  ألف   330 من  أكثر  بلغ  الصناعي  المجال  في  العاملين 

نصفهم في السعودية، حتى تسعينيات القرن العشرين.
وقد بدأت التوجهات الحديثة والمخططة للتنمية الصناعية في دول 
المثال بدأت السعودية  الخليج في سنوات مختلفة، فعلى سبيل 
بإنشاء مصانع لألسمنت في جده عام 1959، ثم الكويت عام 1963 
بإنشاء شركة صناعة الكيميائيات، وأيضا البحرين عام 1971 التي 
أنشأت مصنع األلومنيوم، وقبل ذلك تأسيسها لمصافي النفط عام 
1936، وأسست السعودية أيضاً عام 1976 شركة سابك وتسليمها 
اإلشراف على الصناعات المعدنية والبتروكيميائية، أما في اإلمارات 

تاريخ الصناعة في الخليج العربي
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فقد بدأت في عام 1976 بإنشاء مصفاة أم النار بأبوظبي. ولتحقيق 
أكبر مردود للنشاط الصناعي، توجهت دول الخليج إلى تركيز ذلك 
النشاط في مواقع محددة، وفرت لها الخدمات والمرافق المطلوبة، 
بدبي والرويس  بالسعودية، وجبل علي  ينبع وجبيل  منها، مدينتي 
وغيرها  المدن  تلك  وتطورت  بالكويت.  والشعيبة  أبوظبي،  في 
فقد  واقتصاديا،  عمرانيا  كبيرة،  أهمية  ذات  وأصبحت  الوقت،  مع 

استقطبت جزءا ليس بالقليل من سكان الدول الخليجية، 
العربي.  الخليج  مدن  بين  رائدا  اقتصاديا  دورا  ولعبت 
بالعالم  االقتصادية  ارتباطاتها  لها  صناعية  مدن  وألنها 
لجميع  فإن  االستيراد،  أو  التصدير  في  سواء  الخارجي، 
وعملت  بحرية،  واجهات  الخليج  في  الصناعية  المدن 
األرصفة،  وإنشاء  البحرية  الواجهات  تعميق  على  الدول 

وتهيئة الموانئ الستقبال السفن المناسبة.
الكبيرة  االستيطانية  المراكز  عن  المدن  هذه  وتبعد 
بدرجات متفاوتة، ثالث مدن تقع على مسافات بعيدة 
ألكثر من 100 كم، مثل الرويس التي تبعد عن أبوظبي 
لمسافة  تبعد  التي  وينبع  235كم،  بمسافة  الغرب  من 
350كم شمال جدة، والجبيل التي تبعد عن الظهران من 

ناحية الشمال لمسافة 100كم. 
فال  بالكويت  والشعيبة  بدبي  علي  جبل  من  كل  أما 
فجبل  كيلومتراً،   50 من  بأقل  إال  العواصم  عن  تبتعدان 
والشعيبة  دبي،  غرب  35كم  مسافة  على  يقع  علي 
تنقسم  وجميعها  الكويت.  مدينة  جنوب  50كم  نحو 

الكبيرة  للصناعات  جزء  أجزاء،  خمسة  إلى  داخليا 
والرئيسة الثقيلة، وجزء للصناعات المتوسطة والثانوية 
وأخيرا  الميناء،  ومنطقة  سكنية،  ومنطقة  المساندة، 

مناطق الخدمات والترفيه.
الدول  بين  عالقات  الصناعية  المدن  هذه  وأوجدت 
الصناعي،  والتعاون  بالتنسيق  بدأت  حيث  الخليجية، 
وخاصة منذ صدور االتفاقية االقتصادية الموحدة عام 
1984 من قبل األمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. 
الخليجيين  المستثمرين  المدن  تلك  جذبت  كما 
واألجانب، فعرف الخليج الشركات الصناعية المشتركة.
الصناعي  القطاع  تطوير  بات  الماضية،  العقود  وخالل 
بعد  كثيرا  زاد  العربي،  الخليج  لدول  رئيسيا  هدفا 
التي كانت تشكل ركيزة  النفط  إنتاج  انحسار واردات 
أساسية لالقتصاد. ولذلك سعت إلى رفع مساهمة قطاع 
الصناعة في ناتجها المحلي اإلجمالي إلى 25 % بحلول 
العام 2020، مقارنة بنسبة 10 % فقط في عام 2015، 
ومن المتوقع أن يزيد االستثمار الصناعي الخليجي على 
تريليون دوالر بعد 3 سنوات من اآلن، مقارنة بنحو 323 مليار دوالر 

في العام قبل الماضي.
إلى  العربي  الخليج  في  المتزايد  الصناعي  النشاط  ذلك  وأدى 
بسبب  مختلفة  واقتصادية  واجتماعية  ثقافية  سلوكية  أنماط  خلق 
المكانية  للعالقات  جديد  نمط  إلى  أدت  التي  الصناعية  الوظيفة 

بين أجزاء الدولة الواحدة، بين العاصمة والمدن األخرى وبين أطراف 
العاصمة، وبهذا كان للصناعة تأثرها اإليجابي على الصعيدين االقتصادي 

واالجتماعي وكافة مناحي الحياة 

* باحث في التاريخ والتراث الثقافي
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 شمسه حمد العبد الظاهري

في أواخر ستينيات القرن الماضي شهدت إمارة أبوظبي نهضة عمرانية فرضت على جهات التخطيط والتنفيذ التفكير 
لدائرة  صناعة  كلمة  أضيفت  أن  وبعد  والصناعة.   للبناء  المتنامية  االحتياجات  وتلبي  النهضة  هذه  تخدم  بمصانع 
البترول وأصبحت دائرة البترول والصناعة، كَلّف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان –طيب الله ثراه- حاكم 
استثمار  أبوظبي  أرادت  ذلك  والحقيقة من  المصانع.   دراسات إلنشاء  بعمل  الدائرة  - 2004( هذه  أبوظبي)1966 
القطاع الصناعي وتوسيع قاعدته بما يضمن تنويع مصادر الدخل وتعدد  البترول، وألنها ماضية في تعزيز  عائدات 
الجوانب االقتصادية واالستثمارية من أجل تنمية شاملة ومستدامة. وكان الشيخ زايد مدركاً ألهمية الصناعة للبالد 
ودورها الكبير في تطوير اقتصاد اإلمارة القائم على بيع النفط الخام وصرف عائداته، وكان يعي أن النفط مادة ناضبة 

غير متجددة.  فماذا سيحل بإمارته والسكان لو تالشت ثروة النفط؟ 

الله  زايد – طيب  الشيخ  يونيو 1971، كان  الحادي عشر من  وفي 
االستشارية  األعمال  توقيع  لوزان بسويسرا وحضر حفل  - في  ثراه 
لمصنع إسمنت العين بين حكومة أبوظبي، ممثلة في دائرة البترول 
والمعادن والصناعة، ومؤسسة هولدر بنك، وهي الشركة االستشارية 
السويسرية التي كُلِفت بإعداد الدراسة االقتصادية والفنية لمشروع 
ويفي  المختلفة  بأنواعه  إسمنت  توفير  بهدف  اإلسمنت؛  مصنع 
بمتطلبات النهضة العمرانية في البالد وفي إقامة المساكن والمدارس 
والمستشفيات والموانئ والطرق والعديد من المشروعات الصناعية.
بالقرب من جبل  للمصنع  موقعاً  واختارت  تقريرها  الشركة  قدمت 
يحتاجها  التي  الجيرية  المواد  لوجود  العين؛  مدينة  في  حفيت 
المصنع وذلك في نوفمبر من عام 1971.  واقترحت الشركة مصنعاً 

أو ما يعادل  يومياً  اإلنتاجية عن 600 طن  تزيد طاقته  ال  متواضعاً 
200 ألف طن سنوياً. 

شركة يابانية تبني المصنع 
مثل  تنفيذ  على  وقدرتها  كفاءتها  أثبتت  التي  الشركات  ُسحبت 
 1972 أغسطس  في  بالمناقصة  المتعلقة  الوثائق  المشروع  هذا 
بعطاءاتها.  شركات  ست  تقدمت  نفسه  العام  من  ديسمبر  وفي 
وقد أسفرت نتائج تحليل المواد األولية المتوفرة في مدينة العين 
والتي أجرتها الشركة هولدر بنك االستشارية بمعاملها في سويسرا 
بأن نوعية المواد التي أجريت عليها التجارب تعد مناسبة بالدرجة 
العين،  في  متوافرة  والكميات  البورتالندي  اإلسمنت  إلنتاج  األولى 
لصناعة  الالزمة  الخامات  وأحسن  أنسب  من  المواد  هذه  وتعتبر 

اإلسمنت من الناحية التكنولوجية في جنوب الخليج العربي.  
إنشاء  عقد  توقيع  تم   ،1973 سبتمبر  من  والعشرين  السابع  وفي 
اجيما  »ايشيكاو  تدعى  يابانية  شركة  مع  العين  إسمنت  مصنع 
مربع،  متر  ألف  قدرها 360  المصنع على مساحة  وأقيم  هاريما«، 
للعاملين فيه. وقد وصلت  الخدمات  متضمنة مدينة سكنية كاملة 

يؤسس لنهضة صناعية شاملة

مصنع إسمنت العين 

أضواء على تاريخ الصناعة
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تكلفت المصنع نحو 20 مليون دوالر واستغرق تنفيذه 25 شهرياً، 
ووفّر نحو 200 فرصة عمل ُخِصصت ألبناء البالد.  

حفل االفتتاح
الثالث من ديسمبر  العين في  ُوِضع حجر األساس لمصنع إسمنت 
1973 في حفل حضره كل من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان - طيب الله ثراه -  والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم 

دبي )1958 - 1990(. 
وجاء في تصريح للمغفور له الشيخ زايد أثناء وضع حجر األساس 
للمصنع: »إن ما نقدم عليه اليوم هو جزء مما نحتاجه في المستقبل 
فنحن نحتاج إلى أن نبني أشياء كثيرة يحتاجها المواطن من مصانع 
ومنشآت في كل دولة اإلمارات العربية المتحدة، وإننا أيضاً نسهم 
مع أشقائنا في الدول العربية وأصدقائنا في إنشاء مصانع في هذه 
الدول، وال شك أن شعب اإلمارات يسعده أن يتعاون مع إخوانه في 

الدول العربية الشقيقة والصديقة.  
وأن هذه الروح التي نتبناها هي نفسها تبنيناها في مؤتمر القمة 
الذي عقد في الجزائر مؤخراً فلقد كان المطلب األساسي الذي طالب 
به الملوك والرؤساء العرب في المؤتمر هو التضامن بين الشعوب 
العربية كافة في وطننا العربي الكبير وال شك أن التضامن في األمور 
االقتصادية هي التي تزيد الروابط بين األشقاء وبين اإلنسانية كلها. 
وليس بالطبع التعاون في عملية إنشاء المصانع فقط بل كذلك في 

اأِلشقاء.   بين  االقتصادي  التعاون  ونتبنى  نؤيد  فنحن  الزراعة  مجال 
ذلك  بعد  يأتي  ثم  العربية  للشعوب  السعادة  يحقق  بال شك  هذا 

مشاركة األصدقاء والتعاون معهم«.
كان  إذا  ما  مفاده  سؤاالً  زايد  الشيخ  له  المغفور  على  طُِرح  ثم 
إنشاء مصنع إسمنت العين سينتج عنه حل مشكلة زيادة إيجارات 

المساكن، فكان رده بالشكل التالي:
»قد يتحقق بعض الحل ولكن مما ال شك فيه أن المستقبل يتطلب 
أشياء كثيرة غير هذا المصنع.... إن دولة اإلمارات العربية المتحدة 
احتياجاتنا  كل  نحقق  أن  ونتمنى  العمل  من  مزيد  إلى  حاجة  في 

أضواء على تاريخ الصناعة

العين  أسمنت  مصنع 

لله  الخبرات ولكن والحمد  ينقصنا كثير من  الماضي  ولقد كنا في 
فقد توفرت العديد من الخبرات من أبناء وطننا وكذلك أبناء أمتنا 
العربية ونرجو الله أن يوفقنا إلى عمل الخير وتحقيق السعادة لكل 

المواطنين في دولة اإلمارات العربية المتحدة«.
يقول َعّريف حفل افتتاح مصنع اإلسمنت اإلعالمي خليل عيلبوني 
بهذه المناسبة: »يا جبل حفيت وصلتك األيدي المؤمنة الخضراء.. 
وصلت لتحول كل صخورك، كل رواسب أيام التاريخ األولى... لتحولها 
لبنات بناء.  يا جبل حفيت..... يا من أطللت على صبر األجداد، انظر 
تشهد زحف األبناء زحف للخير وللعمران، انظر تشهد أعمدة دخان: 
هذه  في  اإلنسان  أن  إعالن  إال  هذه  ما  طغيان  أو  حرب  هذي  ما 
األرض الطيبة المعطاء يعلي البنيان ويسير على درب الخير األخضر 

بقيادة هذا الرائد هذا الرجل اإلنسان: زايد بن سلطان«.

المصنع يضبط ملوثاته
ليسهم مساهمة  إنتاجه  المصنع في  بدأ  أبريل من عام 1976  في 
فعالة في النهضة، وكان الشيخ زايد قلقاً بشأن دخان هذا المصنع 
المتصاعد وال يريد ألحد أن يتأذى بسبب التلوث من الدخان ألنه 
في  سيصبح  المصنع  أن  كما  سنوات،  عدة  بعد  بالسكان  سيضر 
وسط األحياء السكنية، لخطوات البناء والتعمير التي تشهدها البالد 
طُلب  ذلك  أجل  ومن  المصنع..  حول  السكنية  المباني  وستزحف 
من الشركة االستشارية السويسرية أن تجد حالً للتخلص من دخان 
المصنع، وبالفعل تمكنوا من حلها بإعدام غاز الفحم المتصاعد من 

مدخنة المصنع.  

الفئران السمان
التي  الشركات  قبل  من  لهجوم  العين  في  األسمنت  مصنع  تعرض 
لما يشكله المصنع من منافس  تضررت مصالحها من إنشائه؛ نظراً 
قوي لألسعار التي كانوا يفرضونها على األسمنت المستورد من قبلهم.  
وفي حوار أجريناه مع األستاذ خليل عيلبوني قال: »ولكن وبرغم من 
بالصحافة لتسريب أخبار  التي كانت تستعين أحياناً  تلك األصوات 
غة، فقد أنشئ المصنع،  عن أن تكلفة إنشاء المصنع عالية غير مسوَّ
والثروة  البترول  وزير  العتيبة،  مانع  الدكتور  الشاعر  عليهم  ورد 
في  نشرت  بقصيدة  المفتعل  الهجوم  ذلك  على  سابقاً،  المعدنية 
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المهاجمين جاءت بعنوان  المحلية يتصدى ألولئك  الصحف  إحدى 
نأخذ  ولكن  طويلة  القصيدة  السمان«.  والفئران  األسمنت  »مصنع 

منها جزء: »ذات يوم قال فأر لرفاقه: يا رفاق
وضُعنا أمسـى أليما ال يطاق..
كــــــأسنــــــا مر المــــذاق

لم تعد تستـرنا ظلمة الليل وال حتى الرمال
نهضــــــة العـمران زادت والجــــــــــحور 

أصبحــــــت مثــل القبـــــور
أيها الفئـــران هــبوا للدفــاع 

هاجموا كل بنـــــاء شامخ كل صـــــــناعة
فرقوا كـــل اتحــاد للجمــاعة

واعلمـــــــوا أن الحــــــضارة 
هي للفئران مــوت وخــسارة

قال فأر أسمر الذيل سمين:
يا رفاقي أنا مهمـــوم حزيــن

هل سمعتم قصة المصنع في شـــرق البالد
مصنــــــع اإلسمنــــــــــت؟
قالـــــــــــوا: قــد سمـــــعنا
صرخ الفأر: رفاقي نحن ضعنا
مصنع العين الذي قد أنشأوه
نكبة حـلت علينا فاهـــدموه
ومضى الفـــــــــأر السميــن
يذرف الدمــــــع السخيــــن
ويقول: يــــــــا رفـــــــــاقي
قد تعرضنا لحمــــالت اإلبادة
وضعوا الســـم لنا في كل دار
جـــــــــعلوا الليل نهـــــــــار

حرمونا متعة الســــــــير بعتمات الدروب

رجــــــفت منا القلــــــــوب
وبقينا فـــــــي الجحــــــــور 

يا رفاقي صنعوا اإلسمنت في تلك المدينة
في جبال عرفت باسم حفيت

صنعـــــــــوا للبـــــــــــــناء 
والبناء هو للفئران مـــــــــوت وفـــــــناء
مصنع اإلســمنت في العين الجميــــــــلة
هــــــو رمز لإلدارة...هــــو عنوان السيادة
هو خطوة في طريق الخير..في درب البناء
هـــــــو قوة لبالدي.. لبــــــــــالد األوفياء
مصــــــــــنع اإلسمنت في العين الجميلة

غيمة الحب التي قد أمطرت ...غرسة الخير التي قد أثمرت 
قائد الركب رعاها.... ومن الحــــقد حماها

قال زايد قائد الركب األمين:
بارك اللــــــــــه جهود المخلصـــــــــــين
وسيبقى مصنع اإلســـمنت في تلك الجبال

الشــــــــــــــــامخـــــــــــة
شعلة للنور والحـــــق المبين
بيد الخـــــــــير القــــــــوية

عشت زايــــــد...أنت يا أغلى هــــــــدية
قد حباها الله للشعب الصبور
ضجت الفئران، أعلـنت النفير
هاجمت كل صــــــغير وكبير

غرزت أسنـــــــــانها لكنــــها 
كســــــــــــــــرتها..

هــــــــــــكذا كـــان المـــــــــــــــصير«.

مرحلة التوسع وشركة أركان
يعد مصنع إسمنت العين اآلن األكبر من نوعه في اإلمارات، ويشكل 
توسعة على عدة  أن شهد  بعد  الوطني  االقتصاد  قيمة مضافة في 
إنتاج  خط  له  أضيف  حيث   ،1980 عام  في  أولها  وكانت  مراحل، 
العام  من  أغسطس  في  اإلنتاج  مرحلة  في  الخط  هذا  ودخل  ثان، 
نفسه، وارتفعت الطاقة اإلنتاجية للمصنع إلى أن وصلت نحو 850 
تحديث  لمشرع  المصنع  خضع   1998 عام  وفي  سنوياً.  طن  ألف 
تم تنفيذه على مرحلتين اشتملت األولى على استبدال المرشحات 
الكهربائية بمرشحات أكياس نسيجية للمحافظة على البيئة وتحوي 
العمل  إلى  المفتوحة  الدائرة  بنظام  العمل  لطواحين اإلسمنت من 
بنظام الدائرة المغلقة للحصول على تجانس تام لإلسمنت المنتج.  

كما طور الفرن رقم)2( بحيث يمكن االستفادة من الطاقة الحرارية 
وزيادة إنتاجها بمعدل 2080 طن يومياً بدالً من 1750 طناً، باإلضافة 

إلى تدوير نسبة كبيرة من تراب األفران بدالً من التخلص منه.
أنظمة  استبدال  التحديث  مشروع  من  الثانية  المرحلة  وشملت 
وإنشاء  عالمياً  المركزية  التحكم  نظم  بأحدث  المصنع  في  التحكم 
غرفة تحكم مركزية للمصنع الذي يتبع استراتيجية تهدف إلى إنتاج 
اسمنت مطابق ألعلى مواصفات الجودة المطبقة عالمياً وذلك من 
خالل مجموعة من المعامل التي تقوم بفحص اإلسمنت على مدار 
الساعة للتأكد من كفاءته في ظل جميع الظروف المناخية واالعتماد 

على كوادر وخبرات كبيرة ومتميزة في مجال صناعة اإلسمنت.
تصنيع  في  المتخصصة  »أركان«  شركة  المصنع  استلمت  وحينما 
اإلنشاءات  قطاعات  احتياجات  تلبي  التي  البناء  ومواد  منتجات 
عام  نوفمبر   21 في  المحلية  الصحف  نشرت  واإلقليمية،  المحلية 
وأكثرها  اإلنتاج  تقنيات  بأحدث  زود  أن  بعد  افتتاحه  خبر   2014
التقنية  العالم، ألهمية  المتاحة في  المعدات  وُجِهز بأحدث  تطوراً 
في زيادة الكفاءة اإلنتاجية وإلرساء معايير بيئية جديدة من خالل 
استخدام الغاز الطبيعي في تأمين احتياجاته من الطاقة ما يساعد 
في الحد من بصمته الكربونية ويعزز كفاءة استهالكه للطاقة فضالً 

عن خفض إجمالي تكاليفه التشغيلية.
وفي برنامج تلفزيوني»صنع في اإلمارات« سلط الضوء على المصنع 

المصنع  أن  المدير  ذكر  لإلسمنت  اإلمارات  بمصنع  سمي  الذي 
حصل على جوائز عديدة منها شهادة اإليزو للجودة وشهادة اعتماد 
خليفة  الشيخ  وجائزة  البيئية  اإلدارة  لنظام  الدولية  المواصفات 
الوحيد  المصنع  وهو  الجوائز،  من  وغيرها  الذهبية  الفئة  للصناعة 
على مستوى المنطقة الحاصل على ترخيص تصنيع اإلسمنت الخاص 

بالمفاعل النووية السلمية 
* مركز زايد للدراسات والبحوث

المصادر والمراجع:

1 - صحيفة الرصد،11/6، 1971.
2 -  البترول والصناعة في أبوظبي، وزارة البترول والصناعة، أبوظبي، 

العدد الرابع 1973. 
3 - موسوعة القائد الجزء األول )1968 - 1973(، مركز زايد للتنسيق 

والمتابعة، أبوظبي، 2001.
للدراسات  زايد  مركز  عيلبوني،  خليل  البدايات،  زمن  أبوظبي   -  4

والبحوث، أبوظبي، 2018.
5 - الكتاب التعريفي لمصنع االسمنت.

6 - صحيفة البيان، دبي، 21 نوفمبر 2014.
اإلمارات لإلسمنت«،  اإلمارات: »حلقة مصنع  برنامج صنع في   -  7

قناة الدار، 2014.
8 - مقابلة مع األستاذ خليل عيلبوني بتاريخ 5 مارس 2020.
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قلب الكالم

المستعرب  يكون   )1973  –  1900( بالشير  ريجيس  الفرنسي  يكاد 
األوروبي الوحيد الذي تخّصص بالمتنبي وعالمه الشعري والفضاءات 
الموسوم  الشاعر  التي يظل يفتتحها عالم هذا  المتشعبة  اإلبداعية 
على  تقدم  التي  أطروحته  فعدا  الناس«.  وشاغل  الدنيا  بـ»مالىء 
حملت  والتي  باريس،  جامعة  من  الدكتوراه  شهادة  لنيل  أساسها 
عنوان: »أبو الطيب المتنبي.. شاعر عربي من القرن الرابع الهجري«، 
ظّل ريجيس بالشير يكتب دراسات وأبحاثا متواصلة عن أبي الطيب 
ويترجم الكثير من أشعاره إلى اللغة الفرنسية. وال غرو، فهو القائل 
كان  التي  السوربون  جامعة  في  زاره  عندما  السطور  هذه  لكاتب 
»المتنبي   :1970 عام  العربيين  واألدب  اللغة  كرسي  فيها  يشغل 
للغة  حبّي  من  عّزز  الذي   المفّضل، هو  والعالمي  العربي  شاعري 
العربية واندفاعي للتضلع منها، ذلك أن قصائده هي عنوان البالغة 
العربية، وجمال صورتها، وقوة تعبيرها، ودقة إيقاعها الذي يستجيب 

للشاعر بعفوية ما بعدها عفوية«.
المتنبي، كتب ريجيس بالشير  الطيب  بأبي  وعلى هامش تخصصه 
عرّف  اإلسالمية،  المعارف  دائرة  في  الترجمات  من  سلسلة  أيضاً 
منهم  المختلفة،  العصور  في  العرب  واألدباء  الشعراء  بأبرز  خاللها 
مثاالً ال حصراً: أبو العتاهية، أبو النواس، الجاحظ، جرير، الفرزدق، 

عبدالله بن المقفع، أبو العالء المعري.. وغيرهم.. وغيرهم.
ولم  العربي  لألدب  تاريخ  كتابة  مشروع  بالشير  ريجيس  تولى  كما 
ينجز منه سوى ثالثة أجزاء، تنتهي عند سنة 724م. وكانت نيته فيه 
أن يصل إلى نهاية القرن الخامس عشر ميالدياً، لكن الموت حال من 

دون إنجازه هذا المشروع الحضاري العربي العتيد.
التي أقدم عليها بالشير عام 1945 ترجمته  الكبرى  المشاريع  ومن 
معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية، وهي الترجمة التي قال 
فيها جاك بيرك، زميله في عالم االستعراب: »ترجمة بالشير للقرآن 
لها مزاياها، فهو من أفضل المستشرقين األوروبيين اطالعاً وتضلعاً 
من قواعد اللغة العربية وآدابها، عالوة على تبّحره بالفقه اإلسالمي 
هذه  إيجابية  من  الرغم  وعلى  الراشدين.  والخلفاء  الرسول  وسيرة 
أن  أي  المعروفة،  علمانيته  في  يتجّسد  نقصاً  فيها  أن  إال  الترجمة، 
ريجيس لم يكن قادراً على تذوق المضمون الروحي للقرآن وأبعاده، 
اللغة  إلى  القرآن  لكن مع ذلك، تبقى ترجمته من أفضل ترجمات 
الجزائري حمزة  أخرى قدمها  ترجمة  بالتوازي مع  الفرنسية، وذلك 
بوبكر«. وبالعودة إلى شغف ريجيس بالشير بالمتنبي وشعره، أتذكر 
الطيب  ألبي  أحبّها  التي  واألبيات  القصائد  أفضل  عن  سألته  أنني 
من  وخصوصاً  تعجبني،  قصائده  معظم  وقتها:  فأجابني  المتنبي؟ 

بينها "اليائية" التي مطلعها:
كــــفى بـك داء أن ترى الموت  شافيا

وحســــب المنـايا أن يكّن أمـــــــانيا
تمنــــــيتها لما تمنيت أن تـــــــــرى

صـــــديقا فأعيا أو عدواً مداجيــــــــا 
حببتـــك قلبي قبل حبــــــك من نأى

وقــــــد كان غداراً فكن انت وافــــيا
واعلم ان البـــــين يشكيك بعــــــده

فلســــت فؤادي إن رأيتك شاكـــــــيا 
وكذلك القصيدة »البائية« التي مطلعها:
أغـــــالب فيك الشوق والشوق أغلب

وأعجب من ذي الهجر والوصل أعجب

و»الميمية« التي مطلعها:
إذا ساء فعـــــــل المرء ساءت ظنونه

وصّدق ما يعتاده مـــــــــــــن توّهم
ومن أبيات المتنبي التي توقف عندها ريجيس بالشير ورّددها أمامي 
بصوت رفيع متهدج، لكن بلسان عربي فصيح ال عجمة فيه وال لحن:

وقفّت وما في المـــــوت شك لواقف
كأنك في جفــــن الردى وهو نائـــــم

تمّر بك األبطــــــال كلمى هزيـــــمة
وثغــــــــرك وّضاح وثغرك باســـــــم

تجاوزت مقــــــــدار الشجاعة والنهى
إلى قول قوم أنــــــــت بالغيب عالم

وسألته، كيف للقارىء الفرنسي أن يقرأ بلغته.. لغة موليير، قصائد أو 
أبياتاً  للمتنبي، هي على هذا المستوى الرفيع من البالغة الضاربة؟.. 
المحّك وفي  ابتسم ريجيس بالشير برهة، ثم أجابني: سؤالك على 
إلى  المتنبي  قصيدة  انقل  وانا  اجتهدت  تراني  نعم،  تماماً.  محله 
الفرنسية، أن أحتقظ بذلك المعنى الداللي الصارخ فيها، وكذلك بتلك 
الصورة  لكأن  فيها.  تتظّهر  التي  الغرائبية  والصورة  القوية،  العاطفة 
الشعرية لديه تصل البراعة بالبراعة والتجريد بالواقع.. أو العكس. 
ومن هنا ال تستقيم تجربة ترجمة شعر المتنبي إلى الفرنسية، وال 
بالتأكيد إلى أي لغة أخرى، ما لم يكن المترجم متضلعاً من اللغة 
العربية، ومتمّكناً من عبقريتها على امتداد الماضي والحاضر، فضالً 

عن إلمامه المحّب للشعر والثقافة الشعرية.
العربية  اللغة  تعلم  أنه  بالشير  عن  والمعروف 
موالي  مدرسة  وفي  المغرب،  في  األولى  للمرة 
مع  انتقل  كونه  تحديداً،  الرباط  في  يوسف 
والده، من حي مونروج في باريس إلى المغرب 
سنوات.  عشر  العمر  من  له  وكان   ،1915 سنة 
وتدّرج بعد ذلك علمياً في المغرب إلى أن اجتاز 
مدرّساً  فعيّن   ،1924 العام  في  التبريز  مناظرة 
في  وباحثاً  نفسها،  يوسف  موالي  مدرسة  في 
بتزكية  المغربية«  في  العليا  الدراسات  »معهد 
من المستشرق ليفي بروفنسال. وقد ظّل بالشير 
تيراس  هنري  يديره  كان  الذي  المعهد  هذا  في 
مؤسس مجلة »هسبيريس« إلى سنة 1935، عاد 

بعدها إلى باريس ليدرس الدكتوراه ويتقدم بأطروحته عن المتنبي 
كما ذكرنا، ومعها بالتوازي أطروحة أكاديمية تكميلية أخرى تمثلت 

في ترجمته كتاب »طبقات األمم« لصاعد بن يوسف األندلسي.
بعد ذلك، شرع بالشير يُدرّس اللغة العربية في الجامعات الفرنسية، 
ويضع مؤلفات ومقاالت عنها، منها كتابه: »نحو العربية الفصحى«، 
باالشتراك مع جودفري دي مونبين ونشره سنة 1937. وكتابه »عناصر 
اللغة العربية الفصحى« سنة 1939. وكتابه الثالث »قواعد في نشر 

النصوص العربية وترجمتها«.
 كما اهتم بالشير بعلم الداللة، وأصول اللغة، وطرق جمعها، وأسهم 

في نشر معجم عربي - فرنسي - إنجليزي.
في لقائي الشخصي واليتيم به، بدا لي المستعرب 
ريجيس بالشير شخصية علمية وثقافية كارزمية 
ذرب،  ولسان  متقد،  بذهن  يتمتع  كان  جامعة. 
والفرنسي.  العربي  للتراثين  ثاقبة  نقدية  ورؤية 
فنون  على  يُطّل  كان  أنه  بعد،  فيه  ما  وأهم 
أخرى كالموسيقى، وينخرط فيها عازفاً على آلة 
الموسيقية.  المقطوعات  لبعض  ومؤلفاً  الكمان 
االستماع  يعشق  يزال،  وال  كان،  إنه  لي  وقال 
المغاربي«، بخاصة  لموسيقى وأغاني »المالوف 
الجزائري منه والتونسي والليبي، وأن هذا الفن 
الجماعي الموسيقي - اإلنشادي، هو موروث عن 

الموسيقى العربية األندلسية الساحرة  

بالشير المتماهي 
بالمتنبي

أحمد فرحات*

*شاعر و مترجم لبناني 

ريجي بالشير
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وجهة سفر

الطيبة الخرطوم 

لم أحب األحكام المطلقة، وال القاطعة في حياتي أبًدا، بالخصوص 
عندما تتعلق تلك األحكام بمزايا وعيوب شعوب مناطق بعينها، لدينا 
في مصر الكثير من األقوال التي تطلق على سبيل المزاح في األساس، 
و»المعايرة« أحيانًا حول طبائع السكان في مناطق بعينها، كثيرًا ما 
وجود«،  كرم  أهل  الشرقية  »أهل  ثقة:  بكل  يقول  َمن  هنا  تسمع 
و»اللي عزموا الَقطْر«، قاصدين بتلك الجملة حكاية يبدو أنها تنتمي 
أن  الحكاية  تروي  حيث  المصري،  به  يتمتع  الذي  الشعبي  للخيال 
قطاًرا ما كان قد تعطل أثناء مروره بمحافظة الشرقية؛ فقام السكان 
وقاموا  الطعام،  على  القطار  هذا  ركاب  كل  بدعوة  المنطقة  بتلك 
بتوفير مأوى لهم حتى تم إصالح العطل بالقطار، ومضى إلى وجهته. 
كما ال بد أنه قد تنامى إلى سمعك أقوال مختلفة عن طبائع سكان 
مناطق أخرى؛ كالمنوفية، أو دمياط، وأنا في حل من أن أذكر نماذج 
من تلك األقوال »المرسلة« حول هاتين المنطقتين؛ نظرًا لكونها تنال 
بهم.  السلبية  الصفات  بعض  إلصاق  باب  من  قدًحا،  أهاليهما  من 
كان منطلقي في رفض هذه األقوال الشعبية دوًما من نقطة أنه ال 
يُعَقل أن يكون »كل« األهالي -هنا أو هناك- تتلبسهم نفس الحالة 
البشرية  الصفات  من  غيرها  أو  الشجاعة،  أو  البخل،  أو  الكرم،  من 
ا أو طائًفا ما يتشبع به الهواء الذي يتنفسونه،  المختلفة، وكأن مسًّ
بكل  معقول  غير  أمر  هذا  نفسه.  المشترك  على  جميًعا  فيجبلهم 

تأكيد، لكن قناعاتي تلك اهتزت قلياًل، أو كثيرًا في الحقيقة، حينما 
ما  اآلن  عليها  التي مضى  الزيارة  تلك  األولى،  للمرة  السودان  زرت 

يقرب من ربع قرن، تكررت خاللها زياراتي للبلد، الطيب أهله!
أكرر على الدوام أسئلتي المندهشة عن معاني أسماء المدن، وقلما 
أجد اإلجابة، وفي موقفي ذلك كانت أسئلتي تدور حول واحدة من 
أقرب المدن إلينا -نحن المصريين-؛ نظرًا للتاريخ المشترك الطويل، 
والممتد بيننا وبين إخوتنا في الجنوب، أو الفص الجنوبي للقلب: 
وادي النيل، أتحدث هنا عن »الخرطوم«، لماذا أطلقوا عليها االسم، 
وهو ما ارتبط ذهنيًّا لديَّ منذ الصغر بالفيل، الحيوان الوحيد تقريبًا 
-في حدود معلوماتي البسيطة وقتها - الذي يمتلك خرطوًما؛ فهل 
كانت تلك المنطقة موطًنا لألفيال في مرحلة ما من التاريخ القديم 
مثاًل؟ طبًعا لم يكن لألفيال أي صلة بمسألة تسمية المدينة الرائعة 
وكون  القرطم،  زهرة  إلى  نسبته  بين  ما  التفسيرات  وتباينت  تلك، 
االسم قديًما »خور التوم«، وال أحد يعرف من هو هذا »التوم«! أو 
كونها تشكل على الخريطة ما يشبه األنف لدى اإلنسان؛ نظرًا لكونها 
تقع عند نقطة التقاء النيل األبيض بالنيل األزرق، مشكِّلة ما يشبه 
األنف. قرأت كثيرًا، وسمعت من أصدقاء شتى عن مدى الطيبة التي 
يتمتع بها السودانيُّون، وكنت قد التقيت ببعضهم في مرات لم تكن 
ُمَدُدها كاشفًة، لكنها كانت لبنات أولى في صرح العالقة التي صارت 
عميقة بيني وبين هذا البلد الطيب أهله، عبر زيارات بلغت الست، 
لم أقابل فيها شخًصا واحًدا يمكن أن يغير من تلك القناعة الراسخة 
تتعامل  أن  يمكن  مكان  كل  في  البلد،  تلك  أهل  وطيبة  بسماحة 
فيه مع أناس، حتى لو لم تكن تعرفهم شخصيًّا، تجد وداعة بادية، 
وطمأنينة غريبة تكسو حركاتهم وسكناتهم، ال أعرف سرًّا لها، وال من 

أين حلَّت، واستوطنت أرواح هؤالء! )يتبع( 

الخرطوم الطيبة

محمود شرف*

*شاعر، وإعالمي 

يوميات عربي في بالد السامبا
 د. مختار سعد شحاته

ارتياد اآلفاق

رسم مائي لمعالم من الخرطوم
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ارتياد اآلفاق

لخمسة  الطارىء  سفرى  بعد  حتى  لي  مالزًما  الشعور  ذلك  ظل 
من  بيانيًا  تكون  وأن  جديد.  من  إليها  العودة  قبل  متصلة  أشهر 
إذ  اإلفريقي،  العرق  جينات  كل  تستدعي  أن  عليك  سالفادور  أهل 
يسود العرق اإلفريقي كواحد من أكثر األعراق انتشاًرا في الشمال 
الكثير والكثير من حكايات هؤالء  الذي شهد عبر مدنه  البرازيلي، 
البرازيلية  اإلمبراطورية  عاصمة  إلى  وصلوا  الذين  األوائل  األفارقة 
تحمل  القديمة  المدينة  أحياء  تزال  وال  سالفادور،  وسكنوا  وقتها، 
نازاريه، وبروتاس، والريو  تفاصيل كثيرة من حياة هؤالء في أحياء 
فهميليو )النهر األحمر( وغيرها من األحياء التي شهدت ثورة هؤالء 
العبيد ضد بيدرو الثاني في واحدة من أشهر ثوراتهم هناك )ثورة 
الماليس(، الذين اتخذوا اللون األبيض رمزًا لثورتهم، كما ذكر الشيخ 
عبد الرحمن البغدادي في مذكراته المحفوظة كمخطوط في مكتبة 
العثماني في أول زيارة نحو  العامة، والذي صحب اإلسطول  برلين 
بالد أمريكا الالتينية والجنوبية، وحسب ما جاء في تلك المذكرات 
باولو، بأن هؤالء  باولو بجامعة ساو  البروفيسور فرح  والتي حققها 
 - بعد  فيما  ليتحول  لثورتهم،  رمزًا  األبيض  اللون  اتخذوا  الماليس 

وحتى اآلن - إلى اللون الفولكلوري للمالبس في والية باهيا )مدينة 
في  والعمل  الدراسة  بصدد  كنُت  حين  أنني  والحقيقة  سالفادور(، 
باهيا UNEB وخالل بحث حول األغاني واإليقاعات  جامعة والية 
الشعبية في باهيا، الحظُت أن أهالي سالفادور وكل باهيا، يرتدون 
اللون األبيض من دون أن يفهموا الحقيقة التاريخية من وراء ذلك 
اللون واعتماده كلون رسمي للمالبس الفولكلورية في عموم باهيا 

شمال البرازيل.

فيفا سالفادور
شاءت ظروف الحياة والعمل أن أنتقل إلى والية كاليفورنيا لخمسة 
باللغة  له  اإلعداد  يتم  شو  توك  برنامج  لمذيعات  كمدرب  أشهر 
في  العربية  للجالية  الموجهة  العربية  القنوات  من  بواحد  العربية 
أتصرف  وأنا  نفسي  أضبط  خاللها  كنُت  المتحدة،  الواليات  عموم 
أين  من  أحدهم  سألني  وكلما  سالفادور،  أهل  من  البيانيين  بروح 
فالمدينة  البرازيل«،  باهيا  سالفادور  من  باياني  »أنا  أقول  جئت 

 د. مختار سعد شحاته

كنُت محظوظًا قبل ثالثة أعوم بزيارة البرازيل والحياة فيها ككاتب ثم كباحث وطالب منحة دراسات عليا في )التاريخ والدراسات 
في  والسياحة  البرازيل  عبر  بتنقالتي  أكثر حظًا  كنت  األول  العام  باهيا UNEB، وخالل  األصلية( جامعة والية  والشعوب  اإلفريقية 
مدن عدة، في واليات مختلفة ما بين الشمال والجنوب، والشرق والغرب والوسط، وذلك ما ألهمني فيًضا من الكتابة عنها في كتابي 
»يوميات عربي في بالد السامبا«، والذي حصل على جائزة ارتياد اآلفاق )ابن بطوطة المعاصر( في دورة 2018/2019، والحقيقة في 
هذا الكتاب كنت أحاول الولوج إلى صورة حقيقية للمجتمع البرازيلي عبر الواليات التي قمت بزيارتها، وبال اعتماد على تلك الصورة 
الذهنية المتخيلة التي حاولت كسرها خالل مشاهداتي الواقعية عن البرازيل، والممتزجة بمزاج شخصي كسائح ال يخلو مزاجه من 
االنبهار بعالم أمريكا الالتينية وطبيعتها الساحرة، وأكرر -ربما كان ذلك كله بعين السائح عبر شهوري الستة األولى، لينقضي عامي 
األول وأستقر في الشمال بمدينة سالفادور العريقة، والتي تحتاج وحدها للكثير من الكتابة، وكيف كانت تلك المدينة ملهمة بشكل 
رائع لكتابة عشرات النصوص، التي راحت تنساب بسهولة من روحي وعقلي كأن بالمدينة سرًّا لم أكتشفه بعد، وهو ما فهمته حين 
هدأت مشاعري كسائح وبدأت الحياة كشخص يسكن ويعيش في باهيا، وقفز على الفور إلى ذهني عنوان كتاب الفيلسوف »كوامي 
آبيا« في رائعته عن أفريقيا في كتاب )NA casa de meu pai( )في بيت أبي(، إذ كان ذلك هو الشعور األنصع حين بدأت أعيش 
كأحد سكان سالفادور »البيانيون« كما يسمونهم في البرازيل، وهم شعب محب للحياة ويميل إلى االستمتاع بها إلى أقصى درجة، 
ويميل إلى الحكايات والسمر، من دون أن ينسى أن يفتخر بأصوله وعرقه اإلفريقي، أن تكون بيانيًّا يعني أن تكون إفريقًيا حتى الثمالة.

يوميات عربي في بالد السامبا
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نازريه  حي  عبر  اليومية  رحلتي  خالل  روحي  إلى  تسللت  كأنها 
التاريخي وسط سالفادور وإلى مقر الجامعة حيث أدرس. كل شيء 
تبدلت  كيف  والحظت  انتباه،  دون  من  روحي  إلى  يتسرب  كان 
ألشعر  أرتديها،  التي  المالبس  ونمط  أكلي،  وطريقة  شعري،  قصة 
يعتبرها  والتي  سالفادور،  من  خالصا  بيانيًّا  صرت  بأنني  بعد  فيما 
البرازيليون عاصمة األفارقة في البرازيل. أذكر في واحدة من المرات 
أنني تقابلت بمحض صدفة غريبة مع طالبين برازيليين، عبرا إلى 
الواليات المتحدة للدراسة، وكانا يعمالن في )محل كوافير للرجال( 
البرازيلية،  البرتغالية  اللكنة  في المنطقة العربية، وحين بدأ أسمع 
الشابين، ولحظتها  إلى  العربي قفز قلبي حبًا وشوقًا  المكان  وسط 
شعرت أنني أعود إلى بيتي من جديد في حي نازاريه بسالفادور. 
أمام هذا الشعور كنت مندهًشا، إذ كنُت أعرف أن المصري صعب 
الداخلي  التأنيب  ببعض  لذلك شعرت  آخر،  بلد  أي  قلبه  ينازع  أن 
إذ سمحت روحي لباهيا أن تتسلل إلى قلب لتسكن سالفادور إلى 
جانب مصر في قلبي، للدرجة التي جعلتني ال أشعر باأللفة وسط 
العرب من لبنان واألردن وفلسطين وسوريا في أناهايم بكاليفورنيا، 
بينما شعرت بقرب أكبر حين وجدت هذين الشابين من البرازيل، 

.)Viva Bahia, viva Salvador( وصحت عليهما
عدُت إلى البرازيل بعد خمسة أشهر عشتها وسط ثاني أكبر تجمع 

األساسي  قوامه  يمثل  مجتمع  في  المتحدة  الواليات  في  للعرب 
إلى  تعود  بدأت  أناهيم،  مدينة  في  وبالتحديد  المهاجرين  العرب 
فكرة الصور المتخيلة، فاألمر في كاليفورنيا لم يكن للسياحة إطالقًا، 
لذلك لم تكن صورة »أرض األحالم« التي يكونها الناس غير األمريكان 
حاضرة بأي حال، إنما حضرت صورة الواقع الرأسمالي االنتهازي في 
معظم األوقات، والتي تخللها بعض اإلنسانية بشكل فردي ومجهود 
النظام  هذا  شراسة  كانت  األنصع  الصورة  لكن  للبعض،  شخصي 
الرأسمالي البغيض الذي يتحول الفرد فيه إلى مجرد آلة مقيدة بدفع 
الدخول  لحظة  منذ  بك  اإلمساك  يضمن  بما  دائم  بشكل  الفواتير، 

وحتى لحظة الموت نفسها، إال من فلح في الهروب.

انهيار الصورة الذهنية
بدأت الصورة الذهنية تتكسر عن أمريكا USA، وشتان ما بين الصورة 
التي تخيلتها وبين واقعها، حتى صورة األشخاص هناك، لكن أعجب 
ما فيها أنها كانت تحطم ذلك التجمع العربي المهاجر وتضربه في 
مقتل، إذ ال يمكن بأي حال من األحوال أن يسمح لك بأن تحافظ 
المجتمع  قلب  إلى  ولجت  دمت  ما  تلك،  المتخيلة  صورتك  على 
إذ  مغايرة،  البرازيل  إلى  عودتي  جعل  ما  وهو  اليومية،  وتعامالته 

إلعادة  البرازيلي  المجتمع  صميم  في  الدخول  ضرورة  إلى  نبهني 
للغاية  صادمة  كانت  صورة  وهي  عنه،  الحقيقية  الصورة  تشكيل 
اتضح  إذ  عربي«،  »يوميات  الكتاب  بها  كتبت  التي  الصورة  عكس 
لي أمرًا غريبًا، وهو أننا حين نهدم صورة ذهنية فإننا نهدمها لصالح 
صورة  فال  حياتنا،  مالبسات  وحسب  ظروفنا  حسب  نكونها  أخرى 
اعتبارها مادامت صورة خاصة بظروف  المكان يمكن  حقيقية عن 
خاصة. وُهنا أود اإلشارة إلى أمر غاية في األهمية، وهو في ظني 
الفور  الواحد منهم على  يبدأ  إذ  بالكتابة،  المعنيون  فيه  يقع  خطأ 

واألصح،  واألوقع  األنسب  أنها هي  متخيالً  األولى  انطباعاته  بكتابة 
وأنه عبر تلك االنفعاالت يقوم بنقل الحقيقة، بينما هو في األصل 
صورة  بتكوين  الزيارة  فترة  له  تسمح  ال  إذ  األول،  االنبهار  سجين 
حقيقية عن المجتمع الذي يعيشه، فمثال منذ أيام قرأت مقاالً ألحد 
الكتاب المصريين عن المنطقة الحدودية بين البرازيل والبراجواي 
الويكيبيديا  صفحات  من  لمادة  تجميع  أنه  وظني  واألورجواي، 
والمنتديات السياحية أكثر منه حقيقة، وهنا ال أهاجم تلك الكتابات 
إنما أنبه إلى خطورتها وكيف تغذي تلك الصور النمطية المتخيلة، 

السامبا يوميات عربي في بالد 
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وانتظرنا  قليال  تعبنا  لو  وكأننا  ترسيخها،  إلى  ككتاب  نسعى  والتي 
سيكون  ذلك  كأن  األول،  االنبهار  لحظة  مشاعرنا  فورة  تهدأ  حتى 
ذنبًا. في ظني أن المسافر والمعني بالكتابة وأدب الرحلة عليه أن 
يهدأ قليالً قبل الكتابة عن األماكن الجديدة التي زارها، وإال تحولت 
تلك الكتابات إلى مجرد دعايات سياحية تعتمد باألساس على عين 
السائح التي بحكم السياحة لن ترى إال ما يبهر، لكنها أبًدا لن تتخلل 
المجتمع والمكان محط الزيارة، وستظل أسيرة تلك النظرة السياحية 

السطحية وردة فعل لهذا االنبهار الخادع برمته.

العودة إلى سالفادور
مثلت العودة إلى البرازيل هذه المرة دافعا شخصيًا ذاتيًا، إذ قررت 
تظهر  بدأت  والتي  البرازيلي،  للمجتمع  الحقيقية  الصورة  اكتشاف 
االعتراض  للبعض  يمكن  ما  وهو  تلك،  عودتي  بعد  رويًدا  رويًدا 
يزال  ال  صاحبه  أن  نتيجة  االعتراض  ذلك  سيكون  ظني  وفي  عليه، 
وبالتالي  المتخيلة،  الصورة  مستويات  من  الثاني  المستوى  أسير 
وهي  وأكتشفها،  سأطرحها  التي  الجديدة  الصورة  هدم  سيحاول 
محاولة مدفوعة بخوفه من الالمتوقع بالنسبة لصورته المتخيلة عبر 
المستوى األول أو الثاني وقبل أن يصل إلى المستوى الثالث الذي 
تتكون فيه الصورة المتخيلة وتبدأ في التحول إلى الصورة الواقعية.

أظن أنني اليوم، حين أعيد كتابة يومياتي تلك، أو أثناء كتابتي للجزء 
الثاني من تلك اليوميات، سأحدد أوصافاً مغايرة للمجتمع البرازيلي، 
بل ومتناقضة عما قلته سابًقا، وهو ما سيحدث حين أنتهي من كتابة 
فيه  تكسرت  والتي  بكاليفورنيا،  أناهيم  وسط  الحياة  عن  يومياتي 
لألبد الصورة الذهنية في المستويين األول والثاني سريًعا، إذ بدأت 
فيه  تنكشف  والذي  الصورة  الثالث من  المستوى  إلى  االنتقال  في 
عورات المجتمع وثغراته، بل قل، يتعرى فيه العالم المتخيل ذلك، 
وتبدأ صوره في االنهيار لتفسح المجال إلى صورة ذهنية واقعية ال 
في  يستثمرون  الذين  ألن  تصديقها،  بعضهم  على  يصعب  متخيلة، 
دفعا  يدفعون  سيظلون  الذهنية،  الصورة  تلك  من  األول  المستوى 
نحو اإليمان بتلك الصورة المتخيلة، ضمانًا لجني أرباح استثماراتهم، 
لذلك وجب االنتباه حين نقع أسرى للمستوى األول أو الثاني للصورة 

الذهنية المتخيلة.

اعتراف شفاف
أذكر حين بدأت رحلتي قبل ثالث سنوات إلى البرازيل، كيف كان 
يتعلق  فيما  مضافًا، خاصة  انبهاًرا جديًدا  لي  يمثل  غد-  الغد –كل 
بالطبيعة في تلك البلد الممتدة عبر ما يربو على 8 ماليين كم مربع، 

الشمال  بين  تنقلت  إذ  األول  عامي  في  محظوظًا  كنُت  وللحقيقة 
)والية باهيا حيث استقر بي المطاف لعامين(، وبين الوسط الشرقي 
)بين واليتي ريو دي جانيرو وساو باولو(، وبين منطقة المستنقعات 
وبين  واألمازون(،  العاصمة  برازيليا  )والية  والشرق  الوسط  في 
الجنوب الغربي )والية ماتغرو دي سول(. عبر ستة أشهر كنُت أنتقل 
بين الواليات والمدن البرازيلية من دون أن أخلع نظارة السائح عن 
إذ  ذلك،  بعد  سيكون  عما  أكثر  استمتاًعا  ذلك  منحني  ربما  عيني، 
لم أكن مشغوال بتحليل العالقات بين الناس أو أنماط السلوك في 
المجتمع البرازيلي، وأظن أن آفة المرء حين يكون روائيًا وكاتبًا أن 
العميقة  األسئلة  باب  ويفتح  جًدا،  الصغيرة  التفاصيل  عينه  تلتقط 
روح  دفعتني  كلما  منه  أهرب  كنت  ما  وهو  والناس،  المكان  عن 
الروائي خالل الرحلة، مفضال االستمتاع باللوحة العامة دون التدقيق 
في تفاصيل اللوحة، لكن أعرف تماًما أن عيني كانت تلتقط آالف 
التفاصيل والنقاط الدقيقة، وأن ثمة أسئلة عديدة عبر تلك الرحلة 
الممتدة قبل االستقرار في والية باهيا والعاصمة التاريخية القديمة 

للبرازيل مدينة سالفادور، وتلك حكاية أخرى.

”Madre de Deus“ جزيرة األم المقدسة
جزر  من  واحدة  في  للحياة  األخيرة  الثمانية  الشهور  في  انتقلت 
اختياري  ووقع  بأرخبيله وجزره،  بكثرة  والمشهور  سالفادور،  خليج 
على واحدة من الجزر األكثر هدوًءا وصخبًا في آن واحد، ربما يُظن 
بوصفين  يسمح  ال  المنطق  وأن  الجزيرة،  وصف  في  أتناقض  أنني 
متناقضين لشيء واحد، لكن هكذا يسميها أهل باهيا )جزيرة الهدوء 
نهاية  وحتى  االثنين  من  األسبوع  أيام  طوال  فالجزيرة  والصخب(، 
العالم،  في  هدوًءا  األماكن  أكثر  من  واحدة  تُعتبر  الجمعة،  نهار 
لكنها ومع مغرب يوم الجمعة تتحول إلى واحدة من أكثر األماكن 
صخبًا، إذ تمتلك الجزيرة شواطيء استوائية مميزة جًدا بحركتي المد 
وبقلة  باهيا،  باقي والية  نسبيًا من دون  المعتدل  والجزر، وبجوها 
نسبة الرطوبة فيها، مما يجعلها مصيًفا فريًدا للجميع خالل عطالت 
االستجمام  في  والراغبين  بالمصطافين  فتزدحم  األسابيع،  نهايات 
باهيا  حرارة  ومن  العمل  ضغط  من  هربًا  األسبوع  نهاية  بعطالت 
وقربها  سالفادور،  خليج  في  الفريد  ولموقعها  البرازيلي،  والشمال 
من مصافي النفط البرازيلي يوجد بها واحًدا من أكبر موانىء تصدير 
البترول في البرازيل، وهو ما يمنح الجزيرة تنوًعا فريًدا في تركيبتها 
السكانية التي تضم الكثير والكثير من األجناس والعرقيات المختلفة، 
األغاني  إلى  تستمتع  أن  المدينة  أمسيات  واحدة من  في  فيمكنك 
والموسيقى العربية إلى جانب الموسيقى اليونانية المميزة بعزفها، 

وكذلك األغاني الهندية اآلسرة، وكأن الجزيرة أم مقدسة تضم الجميع 
في كنفها من دون اعتبار للون أو عرق أو دين.

خالل إقامتي في الجزيرة، والتي انتقلت لإلقامة فيها ألجل التركيز 
على كتابة المخطوط النهائي لرسالتي العلمية حول الربيع العربي، 
وتقديمي لمصطلح التاريخ الحي، بدأُت في اكتشاف جوانب أخرى 
لم تكن ظاهرة لي إطالقًا في الشخصية البرازيلية في والية باهيا، 
البرازيليين،  هؤالء  عن  تتكون  واقعية  جديدة  صورة  بدأت  وكيف 
الجزيرة  ففي  للكلمة،  معنى  بكل  الحياة  تناقضات  يحملون  الذين 
قابلت وتعرفت إلى ديانات مختلفة إلى جانب الديانات اإلبراهيمية، 
غالبها جاءت مع األجداد األفارقة الذين وصلوا إلى ميناء سالفادور 
قبل أكثر من ثالثة قرون، فحملوا معهم أرضهم وثقافتهم ودينهم، 
وكأنهم حملوا إفريقيا في قلوبهم وأعادوا زراعتها في أرض البرازيل 
قلب  في  ولو  حتى  اإلنبات  على  بقدرتها  تذهلك  التي  الخصبة 
المحيط، ستجد في كل ركن وفوق كل حجر أثرًا لنبات يزهر وينمو. 
كانت الجزيرة عالًما عجيبًا وملهًما، وفيها بدأت تساؤالتي تتزايد حول 
المعنى األكبر إلنسانيتنا وكيف ال يمكننا أن نفهم أن السماء الواحدة 
االحترام  كل  ومع  عداوة  دون  من  تحتها  للجميع  تتسع  ان  يمكن 
وكيف  واحد،  آن  في  والديني  العرقي  االختالف  من  التزاحم  لهذا 
وجدت  متى  وأمًنا  سلًما  أكثر  المختلف  اآلخر  مع  التعايش  يصير 
ضوابط عادلة يحترمها الجميع، ويعرف أن حريته تتوقف متى تبدأ 
أو خطوة من حرية اآلخر ومساحته الشخصية في اختياراته الحياتية 
من أبسطها كطريقة وشكل المالبس إلى أكثرها تعقيًدا مثل الدين 

الذي يعتنقه أو حتى ال يؤمن به.

ختاًما:
يبقى أعظم ما تمنحه لك باهيا بشكل خاص والبرازيل بشكل عام، 
هو تلك القدرة الهائلة على أن ترى الحياة بتفاصيلها الدقيقة وكيف 
يمكن أن تجد الجمال من حولك في أبسط األشياء وكيف يمكنك 
أن تستمتع بتلك الحياة إلى أقصى درجة من دون ان تتعدى أي حد 
من حدود اآلخر المختلف، بل كيف يمكنك ان تنسج مع ذاك اآلخر 
شباكًا تمنعكما من السقوط في دوائر كثيرة من العنف والجريمة، 
االخيرة  السنوات  في  البرازيلي  المجتمع  له  ينتبه  الذي  األمر  وهو 
ويجتهد كثيرًا على المستوى الشعبي والحكومي في معالجته بعد 
المدن  أخطر  كأحد  تصنف  البرازيل  في  المناطق  بعض  بدأت  أن 
في  بذلك.  تخبر  ال  التي  الخالبة  رغم طبيعتها  العالم  في  واالماكن 
بالعربية  البرازيل عليك أن تتعلم قانون مهم جًدا يمكن تردجمته 
إلى جملتين أرى فيهما ملخص الحكمة في الثقافة البرازيلية وهما: 
فاي  »تودو  وعبارة  واحدة«،  واحدة...  وترجمتها  )»بوكو...بوكو 
سيرتو« وترجمتها »كل شيء سيكون بخير«(، كل ما عليك أن تأخذ 
كل الحياة خطوة خطوة، وأن توقن بأن كل شيء مهما كان بحلوه 

ومره، سوف يمر 
*روائي وباحث مصري

السامبا يوميات عربي في بالد 
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عين على مكان 

 حسين عبد الرحيم

لة  »روسي وألماني وانجليزي.. يا عزيزي« ... »نريد الزبائن المحمَّ
وغيرها،  النداءات،  هذه   ... بلد«  يا  حزين  المال  فاقد  بالنقود، 
تتواصل، وتَترى داخل الذاكرة، يعلو بها صوت العم »عربي البحري« 
العامية  بين  خليٌط  هي  التي  البورسعيدية،  »الَبمبوطيَّة«  بلهجته 
ورحلة  والصبا،  الطفولة  ذكريات  خاللها  من  أستعيد  والفصحى، 

الكفاح، التي بدأت على أرض تلك المدينة الساحرة: بورسعيد. 
كان الرجل قد بدأ َشراكة في عام 1979 مع أبي: حسن محمد عبد 
والفواكه، وكل صنوف  المالبس  في  التجارة  احترف  الذي  الرحيم، 
المستعملة،  المالبس  لتجارة  كامل  يُْخلَِص بشكل  أن  قبل  الطعام، 
إثر قرار تحويل مدينتنا إلى مدينة »حرة«؛ أي غير خاضعة لقواعد 
رئيس  لقرار  طبًقا  المصري،  بالداخل  المناطق  بقية  في  الجمارك 
التي  للمدينة،  كمكافأة  السادات؛  أنور  محمد  آنذاك،  الجمهورية 
قناة  مدن  بقية  ومعها  الحروب،  ويالت  من  طوياًل  أهلها  عانى 

السويس، الخط األول لمجابهة العدو، من شمال شرق البالد. 
اقتصاديًّا،  المستويات:  كافة  على  تحوالت  المدينة  شهدت 
القرار اشتمل على  واجتماعيًّا، وحتى أخالقيًّا! فعلى الرغم من أن 
أن تكون المدينة مركزًا لالستيراد، والتصنيع، والتصدير؛ إال أن األمر 
على  شاعت  التي  المقولة  مع  تماشًيا  فقط؛  االستيراد  في  اخُتزل 
ة وقتها منسوبًة إلى الرئيس: »َمن لم يغتِن في عصري؛  ألسنة العامَّ
عليه  اصطُلح  ما  انطالق  عاَم   1979 عام  وكان  أبًدا«!  يغتني  فلن 

بتجارة »البالة«.

انطالق الرحلة
المالبس  بأسواق  يُعرَف  لما  مصطلح  »الكانتو«،  أو  »البالة«،  سوق 
المستعملة، وكانت إيطاليا هي الدولة التي سمعت من العم »عربي« 
يات عديدة  والعم »علي بطة« أن »البالة« تأتي منها: درجات ومسمَّ
لهذه المالبس، أربعة أو خمسة مصطلحات ارتبطت بجودتها؛ مالبس 
مزركشة وذات رائحة مميَّزة تأتي من »روما« عبر البحر المتوسط، 
وبينما يخجل أبي أن ينادي على البضاعة، كان العم »بحري« يفعل 
التي  »الباالت«  جديد  في  بالتقليب  ذلك  ويتبع  الجهوري،  بصوته 
وصلت منذ يومين، وأتت بها عربات النقل من بابَْي »20« و»38« 
العرب«،  »أول  البيع في منطقة  بورسعيد، وتبدأ مهرجانات  بميناء 

وهي أول منطقة ُرّوج فيها لهذه النوعية من المالبس، التي تعاظََمت 
قيمتها، وقَلَّ سعرها، في »طولون« و»الحميدي«، أو »حارة العدل«، 
مخزنًا  السابق  في  كانت  والتي  بها،  تقع  مخازن جدي  كانت  التي 
لعيدان القصب منذ ثالثينيات القرن الفائت. بدأت تجليات المرحلة 
الجديدة، بموسم للمالبس الشتوية، استعدت منطقة »أول العرب« 
وعليها  الخشبية،  اليد  عربات  )فَرْش(  عرض  في  َعت  وتوسَّ جيًدا، 
واأللوان. ظهر  األشكال  المستعملة، من كل صنف، وبكل  المالبس 
نوع جديد من األعمال، »الَهتِّيفة«، أو »الـِمالغيَّة« طبقة جديدة من 
الزبائن بمعسول  ليجذبوا  البضائع،  ينادون على  بالسوق،  العاملين 
الكلمات، وبالعروض التي ال تُرفَض. كانت »الباالت« تحوي مالبس 
يجمعها من  إيطاليا، حيث  تَرُِد من  الثمن،  الخامات، زهيدة  جيدة 
ار إيطاليون َمَهرة، تعبَّأ و»تَُشوَّن«  فرنسا وألمانيا واليونان وروسيا، تُجَّ
البالستيك  من  ع«  »مشمَّ داخل  تُلَفُّ  الحجم،  كبيرة  »باالت«  داخل 
من  السفن  عبر  تُشَحن  ثم  بالستيكية،  »شنابر«  بـ  وتُربَط  الملوَّن، 
»نابولي« و»جنوه« و»روما« إلى ميناء بورسعيد، لينتهي بها الحال في 
أيادي المصريين المتوافدين باآلالف ليل نهار على المدينة الباسلة. 
َعت المالبس، وازدهرت تجارة البالة، ونشأت على هامشها أنواع  تنوَّ
من األعمال المشروعة، وغير المشروعة، من بينها التهريب، حيث 
كان المئات يفدون إلى بورسعيد بغرض تهريب المالبس عبر منافذ 
الجمارك، وفود عظيمة تأتي يوميًّا لشراء البضائع بأسعارها الزهيدة، 
مفتشي  أيدي  في  الوقوع  دون  من  بها  المرور  أجل  من  والتحايُل 
ة قطع من  الجمارك، ِبِحيٍَل شتَّى، من أهمها أن يرتدي الشخص عدَّ
المالبس على جسده، يصل الحال ببعضهم أحيانًا ألن يرتدي سبعة 
قمصان مثاًل، في طبقات، فوق جسده، والسيدات كنَّ يفعلن ذلك 
أيًضا طمًعا في فارق السعر الكبير حين يبيعون المالبس في مدنهم. 
وهكذا صارت مدينة بورسعيد، التي نشأت مع بداية مشروع حفر 
االنفتاح«،  »عصر  لثقافة  صارًخا  عنوانًا   ،1858 عام  السويس،  قناة 
شيئًا  ر  تُصدِّ ولم  لها،  أريد  كما  يُذكر،  شيئا  تَُصنِّع  لم  االستهالكي، 
تاريخها سجالًّ حافاًل من  التي حملت طوال  المدينة  بالتالي، وهي 
النضال والبطولة، إذ كانت في قلب مشهد النضال والكفاح المصري، 
التي كانت شريكة  الداوم، عبر حروب: 1956، 1967، 1973،  على 
أساسية في كل منها، ويستمر مسلسل صعود طبقات من االنتهازيين 
العرب«،  »أول  من  »البالة«.محطات  عصر  بداية  مع  والمنتفعين 
عت  وتوسَّ التجارة،  تلك  انطلقت  »البالة«  لرحلة  األولى  المحطة 

جغرافيًّا في مدينة بورسعيد، فانتقلت إلى مناطق أخرى، وتغلغلت 
»نبيل  نواصي  على  وقوفًا  »الحميدي«،  شارع  بامتداد  دروبها:  في 
»شارع  ومخازن  السمك«،  »سوق  وحتى  الحسن«  و»أبو  منصور« 
بـ  الشهير  المستورد »أحمد زغلول«  التي كان يمتلكها  100«، تلك 
»أحمد الشكوري«، الذي تمَّ اختياره ليصبح أول مسؤول عن »ُشعبة 
َعت  المالبس المستعملة« في بورسعيد. انتشرت تلك التجارة، وتوسَّ
جغرافيًّا في المدينة، وزاد حجم العمل بها بشكل جنوني، فالـ »بالة« 
المالبس  إلى خمسمائة جرام من  ثالثمائة  بين  ما  تَزُِن  كانت  التي 
كانت تُباع في وقت قياسي، وصاَحَب ذلك عملياٌت تنافسية كبيرة 
ذلك  وواكب  األسعار،  »حرق«  بـ  يُعرَف  ما  إلى  أدَّت  التجار،  بين 
ظهور بضائع بالمدينة من بلدان أخرى، على رأسها »اليابان«، التي 
ذاع صيتها بشكل كبير في مجال األجهزة اإللكترونية، بجوار مالبس 
السيدات الحريرية، والتي كانت تُباع بأسعار أكبر من نظيرتها الواردة 
من بلدان أوربا؛ لجودتها. وكذلك انتشرت تجارة األواني الخزفية، أو 
»الصيني« بدرجاتها المختلفة، وكانت المقبالت على الزواج من كافة 
محافظات مصر، بمختلف أوضاعهن االقتصادية، يُْقِبلْن على المدينة 

لتجهيز منازلهن المستقبلية من بضائع بورسعيد المستوردة. 
د في طرقات وشوارع بورسعيد،  ظلت تجارة »البالة« تنتشر، وتتمدَّ
كان  منهم  الواحد  إن  حتى  كبير،  بشكل  التجار  أرباح  وارتفعت 
هائل  مبلغ  وهو  جنيه،  وألف  خمسمائة  بين  ما  يوميًّا  يكسب 
بحساب بدايات وأواسط ثمانينيات القرن الماضي، وصواًل إلى حقبة 
التحوُّالت، على رأسها حالة الركود  التسعينيات، التي شهدت بعض 

بالقطَّاعي  »البالة«  تجارة  لتنتقل  المدينة،  أصاب  الذي  البيِّن  شبه 
بعض  وتبقى  ببورسعيد،  »المناخ«  بحي  »األمين«،  وشارع  لمنطقة 
»البوتيكات« وعربات البيع المتفرقة في شوارع »نبيه« و»الحميدي« 
و»التجاري«، ونثار لعربات و»فروشات« تعرض بضائعها في شارع 
لتنكمش   ،1995 العام  منتصف  حتى  العزبة«،  و»أرض  »الصباح« 

وتتراجع بعد ذلك -نسبيًّا- تجارة »البالة«.

الحياة مستمرة، ولكن
كان سعر الدوالر قد ارتفع مع حلول عام 1995، في مصر، وكان لذلك 
وأصبح  تعقيًدا  األمر  وزاد  بالمدينة،  التجارة  حركة  على  سلبي  أثر 
هناك ركود أكبر في حركة البيع والشراء، وتحولت مراكز البيع إلى 
البضائع  تهريب  على  تقوم  مجاورة،  محافظات  في  أخرى  مناطق 
باالشتراك مع المستوردين من بورسعيد إلى تلك المناطق؛ لتسهيل 
عملية وصول الزبائن للبضائع، بداًل من االضطرار لدخول بورسعيد؛ 
لترويج  رئيساً  مركزًا  بالقاهرة  البلح«  »وكالة  منطقة  فأصبحت 
البضائع الواردة -تهريبًا- من بورسعيد، إلى جوار مناطق أخرى مثل: 
المناطق. في  باإلسماعيلية، وغيرها من  الكبير« و»القنطرة«  »التل 
سعر  تحرير  إثر  على  حيويتها  بعض  للمدينة  عادت  األخير  العقد 
الجنيه المصري؛ فأصبحت المالبس الجديدة باهظة الثمن بالنسبة 
ًدا لمحاولة البحث عن المالبس المستعملة،  لكثيرين؛ ما ردَّهم مجدَّ

في أروقة، ودروب بورسعيد الباسلة! 

بلد »البالة«!
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سوق الكتب

 فاطمة مسعود المنصوري 

كتاب »السنع والسمت والذرابة في دولة اإلمارات العربية المتحدة«، لمؤلفه الدكتور سالم زايد الطنيجي، الصادر عن دار التراث 
الشعبي، في عام 2018. يقع الكتاب في مائة وعشرين صفحة، من القطع الصغير. 

مبادرة  بإطالق  اإلماراتية«،  »المدرسة  والتعليم  التربية  وزارة  قرار  مع  تزامنه  وخاصة  جداً،  مهم  وقت  في  الكتاب  إصدار  يأتي 
السنع ضمن المنهج الدراسي والتي تهدف إلى تعزيز القيم المجتمعية والسلوكية بين األفراد لتصبح جزءاً من الشخصية اإلماراتية 
المعاصرة. وقبل قرار وزارة التربية والتعليم، يعتبر السنع والذرابة والسمت صفات أصيلة في المجتمع اإلماراتي، ارتبطت بالسلوك 
من  مهماً  وجزءاً  اإلماراتية،  الثقافة  في  متأصلة  أصبحت  حتى  الزمان،  قديم  منذ  اإلمارات  ألهل  اإلنسانية  والعالقات  اإلنساني 
الشخصية اإلماراتية التي تميزها، تتوارثها األجيال – أي تلك الصفات النبيلة - جيالً بعد جيل، وال نبالغ إذا قلنا أن هذه الصفات 
أصبحت جزءاً مهماً كذلك من القوة الناعمة التي تميز دولة اإلمارات العربية المتحدة على مستوى المنظومة الدولية، وفي عالقاتها 

على مستوى الدول، تلك القوة القائمة على مبادئ االحترام والتقدير والتعاون والفزعة. 

السنع،  مفهوم  لتبرز  الفصول  تنوعت  فصول،  أربعة  الكتاب  يضم 
غرس  في  المجالس  ودور  المختلفة،  ومفرداته  ومجاالته،  وآدابه، 
قيم السنع والسمت، واألمثال الشعبية التي تناولت السنع، والسنع 
لماذا  عنوان،  تحت  األول،  الفصل  جاء  حيث  الشعبي.  الشعر  في 
وآدابه  السنع  تعريف  صفحاته  خالل  من  الكاتب  متناوالً  السنع، 
المحلية في  اللهجة  فالسنع مفردة من مفردات  المختلفة،  وآلياته 
فالسنع  األخالق،  بالتربية وحسن  األولى  بالدرجة  مرتبطة  اإلمارات 
والمذهب والذرابة كلمها مفردات للتربية الصحيحة والتربية تقوم 
بها األسرة بالدرجة األولى لذلك تعول المجتمعات الكثير من اآلمال 
في  األساسية  الوحدة  إنها  حيث  األسرة  به  تقوم  الذي  الدور  على 
بناء المجتمع. كما يعرف السنع بأنه عبارة عن جملة من العادات 
العامة  واآلداب  القواعد  معرفة  وتشمل  عليها،  المتعارف  والتقاليد 
في التصرف مع اآلخرين، ومراعاة شعورهم، وتحديد أسلوب التعامل 
الفنجان  إمساك  طريقة  فمن  المجتمعية،  بالقيم  لالرتقاء  بينهم 
واإلصرار  بالضيف،  الترحيب  إلى  الفنجان،  هز  إلى  القهوة  لكمية 
على جلوسه ودعوته إلى الغداء، واحترام األكبر سناً والعطف على 

الصغير وغيرها العديد من السلوكيات واألخالق الرفيعة. 
كما يتطرق الكاتب في الفصل األول، إلى ذكر مجاالت السنع، فهناك 
السنع المرتبط بآداب الدرب، وخاصة التعامل مع الطريق واحترام 
الكبير دائما األولوية سواء كان في  من يمشي بالطريق، ولإلنسان 
الطريق  آداب  من  كذلك  ما،  مكان  من  الخروج  أو  البيت  مدخل 
السالم على اآلخرين والمبادرة بالسالم والتحية. أما اآلداب المرتبطة 
باألكل، فلها كذلك طقوس وسنع معين سواء في الوالئم أو العزائم 
أو على مستوى محيط األسرة، فمن آداب سنع المائدة غسل اليدين، 
وهدوء  بتأٍن  يكون  واألكل  الكبير،  قبل  باألكل  الصغير  يبدأ  ال  وأن 
أخذ  وعدم  الضحك  أو  األكل  وعدم  إليه،  االنتباه  لفت  دون  من 
المتوارثة  والعادات  السنع  من  كذلك  الحاضرين،  أمام  من  الطعام 
الضيف، ويبادر صاحب  اللحم وإعطاء  تقطيع  العزائم  أثناء  خاصة 

الضيف  أثناء ذلك »منقولة« ويرد عليه  بقوله  العزيمة  أو  البيت 
الناس من ال يأكل مع الضيف  »مقبولة«، وهناك من 

دون  من  للضيف  األريحية  توفير  بهدف  وذلك 
السالم  بآداب  المرتبط  السنع  أما  عليه.  التضييق 
المتأصلة  العادات  من  كجزء  بالخشوم  فيكون 
الفصل  في  الكاتب  ويتنقل  اإلمارات.  أهل  عند 
المفردات  من  مجموعة  عن  للحديث  الثاني 
المتعلقة بالسنع والسمت والذرابة، ومن أهم 
كلمة  الكاتب،  يذكرها  التي  المفردات  تلك 
المتعلقة  المفردة  هي  والمنقود  »منقود«، 
بالشي المعيب، وقد أخذت من كلمة نقد 

أو عيب وتأتي هذه المفردة من االنتقاد للشيء، أي إذا أتى الشخص 
بسلوك خاطئ وجه إليه النقد أي االستهجان لهذا الفعل. ومما قيل 

في الروايات قديماً حول هذه المفردة: 
أمشـي وأعد خطايه واحاتي المنقود

واحاتي مـن ورايه بو شارٍب مجــلود 
للصفات  الثانية فهي »الحشمة«، وهي مفردة مرادفة  المفردة  أما 
والعادات  باألخالق  التمسك  على  تدل  والحشمة  لإلنسان،  الحسنة 
والتقاليد والمثل األصيلة. وهناك كذلك مفردة »الصمت والسكوت«، 
وهي صفة مطلوبة ترتبط باالحترام والتربية واألخالق، ويستحب في 
المجالس أن يتحلى الرجل بصفة الصمت، ألن كثرة الحديث تعطي 
إنطباعا بأن صاحبها يكثر اللغو، ومن آداب المجالس أن يتكلم الفرد 
عندما يطلب منه ذلك، ويقول الشاعر حمد بن علي المدحوس حول 

هذه الصفة: 
أوصيك كثر الصمت وسط المجالس 
وال تســــتوي بين الرجـــــال هذور 

السنع والسمت والذرابة
 في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
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كما يتطرق الكاتب إلى مفردة »الصمالة«، وهي تطلق على الرجل 
الذي ال يخطئ أبداً، يقال فالن صامل ال يضحك، وال يتكلم من دون 
إنه مهذب  أي  الصاد  بالتشديد على  منه، وفالن صميل،  يطلب  ما 

وراٍق جداً في تعامله مع اآلخرين. 
وخصص الكاتب الفصل الثالث للحديث عن المجالس ودورها في 
الفصل،  في هذا  الكاتب  يتناول  والسنع، حيث  السمت  قيم  غرس 
المكانة االجتماعية التي يحظى بها المجلس في المجتمع اإلماراتي، 
فهو له دور أساسي ومهم في التنشئة االجتماعية، حيث يتعلم منه 
والتقاليد  والعادات  والقيم  السنع  مهارات  الناشئة،  واألجيال  األبناء 

الصحيحة مثل: 
الزائر، وآداب السالم عليه، حيث يبدأ  • آداب استقبال الضيف أو 

السالم على األكبر سناً، والسؤال عن حاله ورد التحية عليه، 
حمل  وهي  الصحيحة،  بالطريقة  القهوة  وصب  الضيافة  تقديم   •
وختاماً  الفنجان،  بهز  والختام  باليمين  والتقديم  باليسار  الدلة 

بالمدخن والطيب. 
• وفي مراسم صب القهوة يبدأ باألكبر سناً، ويكون غالباً الوالد إال 
إذا أصر أن تقدم القهوة للضيف قبله، وهذا يأتي تقديراً واحتراماً 

وترحيباً بالضيوف. 
• ومن عادات السنع أال يؤكل مع الضيف أثناء تقديم الفوالة له، 

ويترسخ السنع هنا أال يأكل الصغير مع الضيوف. 
• ومن آداب المجالس كذلك أن يكون محصوراً على الرجال فقط، 
وأال يسمح بجلوس النساء فيه معهم على اإلطالق، حيث ترسخ لدى 
الرجال، ألن ذلك ليس من  النساء مع  الكثيرين عدم جواز جلوس 

مجتمع  في  عليه  تربوا  الذي  السنع  أو  الحشمة 
اإلمارات. 

أما الفصل الرابع، فقد خصصه الكاتب للحديث 
عن السنع في التراث الشعبي اإلماراتي، سواء 
الشعبي.  الشعر  في  أو  الشعبية  األمثال  في 
فيها  ورد  التي  الشعبية  األمثال  أهم  ومن 

مفهوم السنع: 
ولد العــــــرب حشمة ومــــــدراه 
لـــــو شفـــــته مـــــــرقع حصيره 

يطلق هذا المثل على الصفات التي يتميز 
والقيم  األخالق  أن  إذ  العرب،  ابن  بها 

متأصلة في دمه. 
لـــــي مالفاني والديار مخــــــيفه 
ال مـــرحبا بـــــــه والديار أمــــان 

ال  الذي  لإلنسان  المثل  هذا  يضرب 
فال  الشدة،  وقت  لآلخر  العون  يقدر 

مسموح لقدومه في وقت الرخاء. 
مـــن كثر هـــذره قــــــل قـــدره

الكالم  ألدب  الصحيحة  الطريقة  إلى  للتوجيه  المثل  هذا  يضرب 
والتأدب مع اآلخرين، وعدم اإلكثار من اللغو والحديث في المجالس، 
ألن الخلق القويم هو إعطاء الحديث لألكبر سناً فال يتكلم األصغر 

إال إذا طلب منه ذلك. 
من جدم الحسنات استوفى اليمايل

يطلب  حين  اآلخرين،  مع  اإلنسان  تعامل  في  المثل  هذا  يضرب 
تعين  التي  والمنفعة  الطيب  العمل  دائماً  يقدم  أن  الشخص  من 

المحتاجين. 
الميـــــالس مــــــــدارس 

والعادات  القيم  األبناء  فيها  يتعلم  التي  المدرسة  هي  المجالس 
والتقاليد والمهارات، وتبني فيها الثقة بالنفس عند الصغار. 

الرجـــــــــــال بأفعالها مــــــب بكالمها
يضرب هذا المثل في الرجولة وأنها بالفعل وليس بالكالم، لذلك من 

يكثر في الكالم واللغو لن ينفذ شيئاً من وعوده. 
اتــــــــــرك عـــــــنك القيل والقــــــال

يقال هذا المثل للنهي عن كثرة الكالم والجدل فيه، ذلك أن اإلنسان 
المتزن يكون قليل الكالم، وكل كلمة منه محسوبة عليه. 

المذهــــــــب ذهب والمعــاني حروف 
يضرب هذا المثل لإلنسان الذي يتحلى بالسلوك الصحيح، لذا من 
الكالم  وكذلك  قيمته،  في  الذهب  يساوي  الوافي  بالسلوك  يتصف 

الطيب هو األفضل. 
الكاتب  الذي خصصه  الثاني  القسم  أما 
التي  الشعبية  القصائد  عن  للحديث 
ورد فيها مفهوم السنع، فقد احتوى هذا 
التي  القصائد  من  العديد  على  القسم 
السنع  على  تحث  والتي  المؤلف  ذكرها 
ولعل  والتقاليد  والعادات  بالقيم  والتمسك 
زايد  الشيخ  له  المغفور  قصيدة  أهمها  من 
بن سلطان آل نهيان، وقصيدة أخرى، للشاعر 
علي بن سلطان بن بخيت العميمي، وقصيدة 
وقصيدة  العقيلي،  حمد  بن  مبارك  للشاعر 
وقصيدة  القبيسي  جمهور  بن  غيث  للشاعر 
للشاعر حمد بن علي المدحوس المري، وأخرى 
للشاعر فارس السبيعي، وقصيدة للشاعر محمد 
هذا  في  وسنورد  الطنيجي،  الخيال  علي  بن 
األسطر قصيدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان التي يقول فيها: 

حــــــــــايز ســـــــمت ومــــــــــعاني

وحــــــــــامي كــــــــــــل اشـــــــرافه 

بارحــــــــــــب بـــــــــــه ثمــــــــاني

لـــــــــي ميـــــــــــز موقــــــــــــــفه

لـــــــي للمــــــــــــــــال ميـــــــــزاني 

عنــــــــــــده مــــــــــا حــــــــــــرفه

النـــــــزه قـــــــــــــــدره بانــــــــــي 

والتـــــــــــــــافه مـــــــــــا أعــــــرفه

ولي هون في المعاني يخـسر في موقفه 

يفشـــــــل مـــــــــع العــــــــــــرباني 

واصـــــــله مـــــــــا شـــــــــــــــــرفه

إال عــــمله لنســــــــــــانـــــــــــــــي   

لـــــــــــي يرفـــــــــــع منصبــــــــــه

إن كــــــــــان فعــــــــــــــله دانـــــي   

يرخــــــــــص عـــــــــــــند اعربـــــــه
على  يثني  الله  رحمه  زايد  الشيخ  أن  القصيدة  هذه  من  يتبين 

ويقول  لآلخرين.  قدوة  يكون  والذي  والشريف  النظيف  اإلنسان 
الناس،  كل  ويعرفه  للعيان  ظاهر  النظيف  الشخص  إن  الله  رحمه 
يتلزم  الذي لم  السيىء فال أحد يعرفه ويهتم به، فهو  أما الشخص 
بالعادات والتقاليد الموجودة في مجتمعه وعند ناسه، وفي النهاية 
يقول رحمه الله إن العمل الجيد هو الذي يرفع اإلنسان إلى أعلى 
أمام  وجاهة  وبال  قيمة،  بال  يصبح  الدنيء  الشخص  بينما  المراتب 

أهله ومجتمعه. 
ونالحظ في هذه القصيدة اهتمامه - رحمه الله - بالسمت والسنع 
لدى  والسنع  السمت  أساس  والتي هي  الكريمة  باألخالق  وااللتزام 
الشباب، وهي التي ترفع من شأنهم وتعليهم إلى الرتب العليا، وال 
غرو في ذلك فزايد هو المدرسة األولى التي ينهل منها اإلماراتيون 
مبادئ السنع والذرابة فهو القائد المؤسس لمنهج اإلمارات األخالقي 
المنظومة  في  العليا  المراتب  تحتل  اإلمارات  من  جعل  والتي 
والتعاون  االحترام  مستوى  على  بالبنان  لها  يشار  وأصبح  األخالقية 

واألخالق والشيم 

* مركز زايد للدراسات والبحوث 

المتحدة  العربية  السنع والسمت والذرابة  في دولة اإلمارات 

سوق الكتب
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سوق الكتب

 سمير درويش

كتابها  في  المرأة  مشكلة  على  يدها  شريف  هبة  الدكتورة  تضع 
)ن النسوية( الصادر عام 2018 عن العربي للنشر والتوزيع )250 
الصناعات  بإنتاج  الحديثة  المصانع  قيام  أن  ترى  حيث  صفحة(، 
الخبز  وإعداد  الطبخ  مثل  المرأة،  بها  تقوم  كانت  التي  الصغيرة 
وتعدد  تنوع  صاحب  الذي  الغالء  وأن  وتعليمهن،  األبناء  وتربية 
الحاجات االستهالكية التي فرضها هذا النظام االقتصادي وما صاحبه 
ظل  في  للعمل،  الخروج  إلى  المرأة  دفع  استهالكية،  ثقافة  من 
حاجة المصانع والشركات إلى أيٍد عاملة، وعدم كفاية دخل الرجل 
التي فرضها  المتزايدة، خاصة أن األجور  لتلبية االحتياجات  وحده 
الرأسماليون متدنية، وهو ما أدى إلى إعادة صياغة العالقات بين 
النساء والرجال، وجعل »الزواج مؤسسة تعاون اقتصادي واجتماعي 

وتبادل خدمات«.

التي مهمتها األولى  النسوية  الجمعيات  إنشاء  التزامن صاحبه  هذا 
سواء  له،  يتعرضن  ظلًما  تراه  ما  ضد  النساء،  حقوق  عن  الدفاع 
أقل  مرتبة  الذي يضعهن في  المجتمع  أو من  الشريك،  الرجل  من 
بدعاوى  العليا،  للمناصب  والترقي  واألجر،  العمل،  فرص  توفير  في 
منذ  تطورت  الجمعيات  هذه  مطالب  أن  د.هبة  وترى  مختلفة، 
المادية  االحتياجات  وتبدل  المجتمعات  تطور  بسبب  إنشائها 
والمعنوية، فبدأت بالمطالبة بالحق في التعليم والعمل والمشاركة 
في االنتخابات، ثم بالمساواة في األجر لنفس نوع العمل، والترقي 
حسب الكفاءة، وأخيرًا المطالبة بالحرية الجسدية، باعتبار أن جسد 

األدوار  ظل  في  واإلنجاب  الزواج  مسألة  تعقد  بعد  يخصها  المرأة 
الجديدة لكل من المرأة والرجل.

لكنها لم تمسك - بالقوة نفسها - بجوهر مشكلة المرأة وأهدافها، 
تطرق  وقد  ومطالبها،  المرأة  مشكلة  وضوح  عدم  إلى  راجع  وهذا 
بين  »يفرِّق  بيري  هانس  إن  فتقول  النقطة،  تلك  إلى  الكتاب 
الجوهرية  فاالختيارات  الجوهرية،  واالختيارات  العادية  االختيارات 
هي تلك التي نسأل أنفسنا معها: ما الذي أريده فعاًل؟ وهل أريد أن 
ا؟« ص9، واإلجابة صعبة هنا ألن أي اختيار  أسلك هذا الطريق حقًّ
بها:  تتمتع  بميزة  تضحي  ويجعلها  المرأة،  ستتحملها  صعوبات  له 
»إن اختارت أفكار التحرر، ستجد أحيانًا مقاومة ورفًضا من العادات 
والتقاليد والعرف، وستجد نفسها تتحمل أعباء مضاعفة في حياتها 

لتعدد األدوار التي تقوم بها« ص10.
تحمله  مقابل  القيادة  حق  للرجل  يعطي  الذي  التقليدي  الوضع 
مشقة العمل والنفقات، يعطي للمرأة ميزة الراحة في البيت وعدم 
الخروج اليومي وتحمل متاعب العمل، والغالبية العظمى من النساء 
يفضلن هذا مستندات إلى اختالف تكوين المرأة وحاجاتها، كما إته 
"ليست المساواة بالضرورة أن تكون للنساء مطالب الرجال نفسها" 
وتلد وترضع  تحمل  فالمرأة  الوجاهة،  له بعض  الرأي  ص54. وهذا 
األطفال، وتحتاج إلى فترة زمنية لرعايتهم، كما أن تكوينها العضلي 
أقل بحيث ال تكون مستعدة لبذل جهٍد مساٍو لما يستطيعه. فهل 
المساواة في األجر؟ وإذا كان »ال يمكن  يستقيم ذلك مع دعوات 
أن تعتمد األسرة على دخل فرد واحد، حتى وال لفترة من الوقت« 
ص59.. فهل تقبل المرأة العمل بأجر أقل بغرض مساعدة زوجها؟ 
ثم: لماذا على صاحب رأس المال الخاص أن يدفع للمرأة أجرًا من 
بإزاء  أننا  ال شك  األبناء؟  ورعاية  الوالدة  فترات  في  تعمل  أن  دون 

أسئلة شائكة ال أتصور أن الجمعيات النسوية ذاتها تمتلك إجابات 
قاطعة بشأنها! ألنه على المرأة التي تريد أن تتساوى مع الرجل في 
ميزات  تطلب  وأال  وكفاءته،  قوته  بنفس  تعمل  أن  والترقي،  األجر 

خاصة لنفسها، مثل الكوتة والحصول على إجازة بأجر.
الكتاب في غير موضع- أن  المنطلق نفسه أتصور –كما يؤكد  من 
الجمعيات النسوية تردد شعارات غير قابلة للتطبيق أحيانًا، منطلقة 
من فكرة )المساواة( الشكلية، المساواة التي تعني التطابق، رغم أن 
الحالتين ليستا متطابقتين من وجوه كثيرة، وبذلك "ال يتركن فرصة 
اختيار حقيقية أمام المرأة، فوجهة نظرهن هي أنه على المرأة أن 
تأخذ شعارات المساواة وحركات التحرر بجدية وتنفذها بحذافيرها 

وتخرج للعمل حتى لو لم تكن محتاجة" ص65.
يجعلنا  ال  هذا  فإن  صعب  التطابق  بأن  اعترافنا  من  الرغم  وعلى 
نتغافل عن أن الرجال استخدموا )القوة( التي ليس لهم دخل فيها، 
المساعد،  دور  يلعبن  أن  على  ويرغمونهن  النساء  يُخضعوا  لكي 
ووجدوا سباًل متعددة لتبرير ذلك، واستخدموا التراث الشعبي لخلِق 
أجواٍء تبدو طبيعية تجعل النساء يقبلن هذا الدور، فقد »انتبه النقد 
ذكوري  أساس  إلى  المستند  الشعبي  التراث  بنية  أن  إلى  النسائي 
التي  التقليدية  المرأة ليسجنها في األدوار  به تنميط واضح لصورة 
يبرزها بشكل إيجابي حتى تقتنع هي نفسها بها، وترفض أي محاولة 
للخروج عنها« ص139، هذه األجواء جعلت المرأة ال تقتنع فحسب، 
بل وتشارك في صناعتها، بأن تفرِّق هي نفسها في المعاملة بين ابنها 

)الذكر( وابنتها )األنثى(.

الدين وحرية المرأة
في  المرأة  دور  تهميش  في  كبير  دخل  لها  االجتماعية  العالقات 
ترصد  أساسي، حيث  بشكل  القوة  بعالقات  ترتبط  المجتمع، وهي 
القهر  نفس  يمارسن  ناحيتهن  الكفة  تميل  حين  النساء  أن  الكاتبة 
دوًرا  تلعب  الدينية  المعتقدات  لكن  الرجال،  عليهن  يمارسه  الذي 
ا في صياغة العالقة بين الرجال والنساء، خصوًصا في اإلسالم، بعد  مهمًّ
أن استطاع تطور المجتمعات األوروبية فصل الكنيسة عن السلطة، 
وألن النصوص اإلسالمية ليست حبيسة الكتب، بل فاعلة في الحياة 
القرآن  حول  نشأ  الذي  الديني  الخطاب  وألن  للمسلمين،  اليومية 
الكريم كتبه ذكور، لم يتوانوا عن تفسير النصوص لمصلحتهم، فقد 
التي تدعو إلى حرية  النسوية  الجمعيات  اتهام  استسهل أحفادهم 
المرأة باالنحالل الخلقي والدعوة إلى الحرية الجنسية، في تحريف 
فال  لصاحبته،  ملًكا  باعتباره  الجسد  تحرير  إلى  لدعوتها  دقيق  غير 
يجوز تزويج المرأة بغير رغبتها، وال حبسها على ذمة زوج ال تحبه، 
اإلناث ومعاقبتهن  الذكورية على تحركات  الرقابة  إلى رفض  إضافة 

على أشياء ال ذنب لهن فيها.. وهو ما الحظه جيل ليبوفتسكي حين 
النسوي  التيار  قاده  الذي  الكفاح  قلب  في  المرأة  »جسد  إن  قال 

الجديد«. )ص76(
في  المرأة  وضع  في  وأثره  الديني  العامل  إلى  اإلشارة  تأخرت 
المجتمع إلى ص158، الكاتبة ال ترى أن ثمة قيوًدا دينية تحد من 
حرية المرأة، على األقل بحكم تطور المجتمعات الذي يستلزم تطوًرا 
في فهم النصوص وفي التشريعات المستخرجة منها، فالكتاب ينتصر 
فتتساءل  موضع،  من  أكثر  في  الدينية  للنصوص  )اإليجابي(  لألثر 
لنا  التي تصدرها  الكاتبة باستنكار ظاهر في ص227: »عن الصورة 
وسائل اإلعالم المهيمنة على الكوكب عن المرأة اإليرانية، هل هي 
مضطهدة بالفعل إلى هذا الحد الذي يصبح معه إنقاذها ضرورة؟«. 
أن  حقيقة  المعاصرة  اإليرانية  األفالم  "تؤكد  ص228:  في  وتضيف 
المرأة اإليرانية قد استطاعت بالفعل التواجد في المجال العام بقوة، 

حتى وهي مرتدية الحجاب«.
وهذا الرأي فيه الكثير من التناقضات التي وضعتها الكاتبة متجاورًة 
من دون أن تجد غضاضة، فاعترافها أن الحجاب مفروض على المرأة 
اإليرانية ينفي فكرة التواجد )القوي(، ألنه يستلزم أن يكون حرًّا ليس 
انتقائيًّا، هو تواجد لفئة واحدة قبلت ما )فُرض( عليها من أناس قد 
ال يكونون أفضل منها! كما أنه )مشروط( بممارسة أعمال من دون 
أخرى، فالمرأة اإليرانية ال تستطيع أن تمارس حقها السياسي مثاًل، 
وإذا كانت تستطيع أن تمثل في السينما، فإنها ال تستطيع أن تختار 

األدوار الذي ترغب في تجسيدها 

»ن النسوية«
 حين ال تدرك المرأة ماذا تريد بالضبط!
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أدب ونقد

 د. هويدا صالح 

إن مقاربة التراث الصوفي في نص روائي يحتاج إلى مهارة خاصة 
معطياته  بكل  الّثر  التراث  هذا  من  اإلفادة  من  الروائي  تمكن 
فال  التخييل  فرصة  تمنحه  الوقت  ذات  وفي  والروحية  الفكرية 
يفلت منه خيط السرد، وربما هذا ما استطاع أن يفعله الروائي 
»بواب  روايته  في  كمال  الرحيم  عبد  المصري  والسيناريست 

الحانة« التي صدرت عن دار كيان للنشر والتوزيع بالقاهرة.
يبدأ الكاتب روايته بأسطورة تتحدث عن الصبر، الصبر على ابتالء 
رحمة  الممتلئ  الباطن  يهبنا  رحيم  رب  في  ثقة  األليم  الظاهر 

ومحبة. 
وألن المقدمات دوماً هي من النصوص المصاحبة ألي نص روائي 
والتي اعتبرها جيرار جينت وجورج ماي أحد أهم عتبات قراءة 
النص، فكان على القارئ أن يتأمل حكاية السيدة »عجب« التي 
يتم اختبارها بألم ظاهر غير محتمل، في محاولة الختبار صبرها، 
الصوفي،  الوعي  مفاتيح  أحد  الصبر  أن  القارئ  على  يخفى  وال 
عبر  الصبر  فضيلة  موسى  سيدنا  السالم  عليه  الخضر  يُعلِّم  ألم 
لم  ربما  تستطيع معي صبرا«؟  »لن  التحمل  على  قدرته  اختبار 

يكن الخضر هو أول من َعلّم الصبر! 

 تحكي المقدمة التي اعتبرناها عتبة نصية لقراءة الرواية عن امرأة 
فهربت  يأكل طفال صغيرا،  الكتاب«  »شيخ  رأت  »عجب«  اسمها 
منه واختفت وتزوجت بعد ذلك من أمير وكلما أنجبت له ولدا 
يأتي »شيخ الكتاب« ويخطفه ويضع دما على فمها ويتكرر الحال 
مع ثالثة أوالد حتى يطلقها األمير بعد أن يشك في جنونها وأكلها 

لصغاره.
إلى  األوالد  الكتاب«  »شيخ  يعيد  طويل  صبر  وبعد  النهاية  وفي 
الحكاية  لتكون  متعلمين  مهذبين  صاروا صبية  أن  بعد  »عجب« 

مثاالً على "الصبر على الظاهر األليم ثقة في باطن رحيم.
الله  عبد  عن  بحكاية  السردي  المتن  يبدأ  بالصبر؟!  تُختَبر  الشخصيات سوف  أي  لكن 
العراقي الذي فّر من القصف األمريكي الذي يغتال كل مظاهر الحياة في بغداد. يقفز 
عبد الله العراقي إلى نهر الفرات هربا بحياته، لكن الهروب إلى النهر مغامرة خطرة 
ال تقل في خطورتها عن البقاء في شوارع بغداد، فمن ينزله لن يسلم من نيران قنبلة 
تحرقه، أو ربما صاروخ أمريكي يفجره، فال أمان المرأة تمشي في الشارع أو رجل 
يقفز إلى النهر! فربما تمشي امرأة في شارع جانبي تحتمي هي وأبناؤها من نيران 
القصف، فتطالها نيران قنبلة أو رصاصة قناص، الكل معرض للتفجير واالحتراق، لكن 
نيران من نوع خاص تشتعل في قلب وجسد عبد الله العراقي، فيقفز إلى النهر 
عله يطفئ نيران الحزن على ضياع بلده. رجل حزين يترك زوجة وثالثة من األبناء، 
ويقفز للنهر، تأخذه ِسَنة من النوم، فيستيقظ مفزوعا، ويخرج من الماء ليكتشف 

أنه في نهر النيل في مصر، أي معجزة تنقله من مكانه إلى نهر النيل؟
تتزوجه »فواكه« األرملة التي فقدت رجلها، ويكمل حياته في القاهرة، لكنه 

طوال النص يحاول أن يقنع الجميع أنه سبح في الفرات، فخرج في نهر النيل.
التي  الرواية  في  الرئيسة  الحكاية  هي  العراقي  الله  عبد  حكاية  هل  لكن 
تعتمد على تقنية السرديات المتجاورة وتفارق الحبكة الدرامية التقليدية؟ 

التراث الصوفي 
في رواية »بواب الحانة«
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إضاءة

نقد استجابة القارئ

ياسر شعبان *

* روائي ومترجم، مصر

تناولنا يف العدد السابق كتاب )فن القراءة(، ألربتو مانغويل- ترجمة: 
القراءة هي  بأن  قناعة  من  مانغويل  ينطلق  وفيه  املفرجي،  عباس 
ينظرون  النقاد  بعض  وأن  إنسانيني  يجعلنا  الذي  اإلبداعي  النشاط 
إىل فعل القراءة بوصفهُ منشئًا للمعنى بعد أن كان مجرد بحث عن 
املعنى، وذهب البعض أبعد من اإلقرار بأهمية القارئ إىل تحميله مع 
املؤلف مسئولية مشرتكة. واستخدم هؤالء النقاد كلامت من قبيل: 
القارئ، عملية القراءة، واالستجابة ليميزوا حقاًل من حقول املعرفة. 
ومثله مثل أي تيار فكري نقدي، دارت بينه وبني التيارات واملدارس 

الفكرية والنقدية األخرى سجاالت عديدة ولكن من دون بلورة ذلك 

يف رؤية نقدية متامسكة ملا اصطلح عىل دعوته بـ)استجابة القارئ(. 

قامت  والرتبية  اإلنجليزية  للغة  كأستاذة  تخصصها  من  وانطالقًا 
)جني ب. تومبكنز( بجمع مقاالت لعدد من كبار النقاد واألكادمييني 
ريفاتري،  مايكل  برنس،  والكر جيبسون، جريالد  لـ:  مقااًل  )اثنا عرش 
جورج بوليه، فولفغانغ آيزر، ستانيل إي. فيش، جوناثان كلر، نورمان 
هوالند، ديفيد يليتش، والرت بن ميشيلز باإلضافة ملقدمة وخامتة بقلم 
 Reader-Response( لتصدر يف كتاب عام 1980 بعنوان ،)تومبكنز
عن   )Criticism: from Formalism to Posr-Structurlaism
مطبعة جامعة جونز هوبكنز، وتصدر الرتجمة العربية له عام 1999، 
ضمن إصدارات املرشوع القومي للرتجمة مبرص )ترجمة: حسن ناظم 
بتقديم  املرتجامن  يقوم  تقريبًا  عقدين  وبعد  صالح(،  حاكم  وعيل 
طبعة منقحة ومدققة املصطلحات، لتصدر عن دار الكتاب الجديد 
املتحدة 2016. وتعد مدرسة )نقد استجابة القارئ( إحدى املدارس 

الفكرية املتخّصصة يف النظرية األدبية، وتركّز 
قراءة  يف  وتجربته  القارئ  عىل  املدرسة  هذه 
عن  املدرسة  هذه  وتختلف  ما.  أديب  عمل 
األخرى  األدبية  والنظريات  الفكرية  املدارس 
محتوى  أو  املؤلف  عىل  االهتامم  تركّز  التي 
وشكل العمل يف املقام األول. ويُعد كل من )إي 
إيه. ريتشاردز( و)لويز روزنبالت( و)يس. إس. 
املجال؛  هذا  يف  املهّمني  األسالف  أحد  لويس( 
قراءات  من  مجموعًة  ريتشاردز  حلّل  فلقد 
الطلبة الجامعيني الخاطئة يف جامعة كامربيدج 
يف عام 1929، بينام أكّدت روزنبالت يف كتابها 
)األدب بوصفه استكشافًا- )1938 عىل أهمية 
املعلّم لفرض أي »أفكار مسبقة حول  تجّنب 

الطريقة الصحيحة للتفاعل مع أّي عمل«، أّما لويس فوّضح رؤيته يف 
كتابه )تجربًة يف النقد- 1961(. تؤكد نظرية استجابة القارئ عىل دور 
القارئ بوصفه عنرًصا نشطًا، إذ تعرتف بقدرته عىل إضفاء »وجود 
حقيقي« عىل العمل وإمتامه للمعنى من خالل تفسريه. ويناقش نقد 
استجابة القارئ الفكرة القائلة بأنه ينبغي النظر إىل األدب بوصفه 
أحد أنواع فنون األداء، إذ يصوغ كّل قارئ من خالله أداءه الخاص 
والفريد واملتعلّق بالّنص. وتعارض حركة استجابة القارئ، يف سياق 
كل  بها  نادى  التي  الجديد  النقد  مقولة  أمرييك،  األنجلوــ  النقد 
وجاء  العاطفية(  )املغالطة  مقالتهام  يف  و)بريدسيل(  من)وميزات( 
فهي  ونتائجها،  القصيدة  بني  الخلط  هي  العاطفية  )املغالطة  فيها 
تبدأ مبحاولة اشتقاق معيار للنقد من التأثريات النفسية لقصيدة ما، 
بأنه  القارئ  استجابة  نقاد  ويجادل  والنسبية(.  باالنطباعية  لتنتهي 
ال ميكن للقصيدة أن تفهم مبعزل عن نتائجها 
هي  ذلك،  غري  أم  كانت  نفسية  "فتأثرياتها"، 
جوهر أي وصف دقيق ملعناها، ما دام املعنى 
ليس له من وجود حقيقي غري مرتبط بإدراك 
التمييز بدقة  القارئ. وأصبح من السائد اآلن 
بني )مؤلف العمل الفني األديب( وبني )املتكلم 
املتخيل ضمن العمل الفني(، ويستدعي ذلك 
أن نقيم متييزًا يُعنى بالقارئ، وهو متييز وثيق 
إذا  ألنه  واملتكلم،  املؤلف  بني  بالتمييز  الصلة 
وغامًضا  مرتبًكا  الحقيقي"  "املؤلف  ُعد  ما 
ومفقوًدا يف التاريخ، فعىل الجانب اآلخر ميكن 
اعتبار القارئ مفقوًدا يف التاريخ الراهن وليس 

أقل غموًضا 

إن الحكاية الرئيسة هي حكاية حسان عميرة الفوال»بواب الحانة« 
الذي تلقى العلم الظاهر بانتسابه لألزهر الشريف، كما تلقى العلم 
اللدني على يد قطبه الصوفي الذي أخبره في لحظة فارقة أنه »لو 

جربت ما ذاق ما هان عليك الفراق«. 
ال  »اللهم  فيها  يدخله  أال  ربه  المسيح  دعا  التي  التجربة  إذن هي 
تدخلني في تجربة« وهي المقولة الصوفية األعمق »من ذاق عرف« 
التي دفعت حسان إلى أن يفارق عالمه المسالم؛ ليدخل إلى الحانة، 
وصاحبها.  مديرها  ثم  ومن  بوابها  يصير  حتى  أبدا  منها  يخرج  وال 
عائد  وهو  األزهر،  في  وتعلم  تربى  الذي  الفول  بائع  ابن  حسان 
إلى بيته ليال، يجد رجال سكيرا يترنح ويسب بفم معوج كل المارة، 
فيصفع الشيخ حسان الرجل السكير، صفعة قوية وينهال عليه ركال 
وضربا وينادي على المارة أن يشاركوه في عقاب المنحل، وحينما 
الشيخ  عليه  يعتب  ومعلمه  الصوفي  وقطبه  األكبر  لشيخه  يحكي 
عتابا صامتاً مكتفياً بقوله »لو جربت ما ذاق ما هان عليك الفراق«.
 ويذهب حسان إلى الحانة التي خرج منها الشاب السكير؛ ليعتذر 
ال  اإلصالح  أن  أدرك  أن  بعد  الناس  أمام  أذى  من  به  أنزل  عما  له 
يكون بالعنف، لكنه ال يعثر للشاب على أثر. فهل ثمة اختبار سوف 
يتعرض له الشيخ الشاب حسان؟ هل سيصبر على االختبار؟ هل آن 
أوان اشتغال داللة العتبة النصية األولى في الرواية؟ هل حسان هو 
الوجه اآلخر لعجب؟ !ذاق حسان ما ذاقه الشاب السكير، وتحققت 
المقولة، فلم يخرج من الحانة أبدا. إذن هي التجربة التي حولت 

مسار حياة الشيخ األزهري.
عبر صوت الراوي الكلي العلم يحكي الكاتب ليس عن حسان فقط، 
بل حكايات السكيرين والمخمورين، أحزانهم وتعاساتهم، سعاداتهم 
إلى  القبيح  الواقع  من  ويهربون  الخمر،  يعاقرون  وهم  ومباهجهم 

عالم السكر الُمغيّب ألحزانهم. 
التعساء،  هؤالء  أرواح  على  يربت  أن  الصوفي  دور حسان  ويصبح 
ويصد من يستجيب له ويجعله ال يعود للحانة مجدداً، ويحمي من 
من  ارتكب  عما  يكّفر  إن حسان  الخمر.  ومعاقرة  البقاء  على  يصر 
عنف في حق الرجل السكير قديما، فيحاول أن يحمي رواد الحانة 
هؤالء  لكل  كبيرة  عائلة  إلى  الحانة  لتتحول  المحبة؛  روح   بفضل 
التعساء، لعبد الله العراقي، وفريد الصحفي االنتهازي الذي يفيد من 
المال واألعمال  الكبار في عالم  كل األنظمة، ويجمع أدلة يبتز بها 
والسياسة، والبرديسي الشاعر الفاشل الذي ترك حلم الشعر وتحول 
إلى مقاول أنفار يبني العمارات والبنايات في القاهرة، أو الدكتور 
يمامة الذي يفلسف الشرب والخمر والحزن والمآسي اإلنسانية، أو 
علي اليماني الروائي الذي يقرر أن يتخذ من رواد الحانة شخصيات 
حسان  ليهدهد  للحانة،  يأتون  هؤالء  كل  وهكذا  الجديدة،  لروايته 
ال  الذي  فالساقي  وأحالمهم،  أحزانهم  تتملكه  التي  الصوفية  بروح 

ليسمع  المتعبين ويجلس؛  السكارى  أرواح  يشرب يشرع في عالج 
لهم ويتعامل معهم برفق؛ حتى يُقلِع من يقلع عن الشرب ويصبر 

على من استمر. 
ويصبح الحب هو مقولة الرواية األهم، الحب بمعناه األوسع، حب 
اإلنسان لكل شيء، لقطة صغيرة تموء خارج غرفة أحدهم أو حب 
الناي  به  ينوح  شجي  موسيقي  لحن  حب  أو  جميلة  حسناء  امرأة 
إال  يناديهن  وال  بقسوة،  النساء  كل  يعامل  لرجل  ممرضة  حب  أو 
بأسماء الرجال أو حب أجنبية »تارا« التي جاءت من بالدها كموظفة 
دبلوماسية في سفارتها في مصر، لكنها تقع في حب مجنون يفوق 
الوصف لشاعر شاب يمرض بالسرطان ويغادر هذه الدنيا، فتظل في 
مصر تقرأ أشعاره على رواد الحانة السكارى. إنه الحب الذي يداوي 
الحب  إنه  للتعايش.  الحياة ممكنة قسوتها وقابلة  الجراح، ويجعل 
الذي يجعل رواد الحانة يصلحونها في كل مرة يأتي السلفيون إليها 

ويحرقونها.
لكن وعبر كل هذه الحكايات المتناسلة والمتناثرة معا يطرح الكاتب 
االنتهازي  فاإلعالمي  يومي،  بشكل  المصري  المجتمع  تشغل  قضايا 
والدور المريب الذي يغيب به وعي المجتمع ال يقل خطورة عن 
يعادون  والذين  الدين  بروح  المبنية على جهل  السلفيين وحربهم 
المدنية، ويعادون أيضا من يمتلك رؤية  الدولة  كل شيء، يعادون 
والفقراء  المهمشين  قضايا  حتى  أو  المتصوفة،  مثل  للدين  مغايرة 
الذين يعيشون على أطراف الحياة في الحي الشعبي الذي توجده 
قبل  ما  وهي  بحكاية عجب  روايته  الكاتب  بدأ  ومثلما  الحارة.  به 
بعد  بـ»ما  يعنونها  بخاتمة  ينهيها  الروائي  للمتن  بالنسبة  الحكاية 
الحكاية« ليشرح لنا مصير الشخصيات التي شاركتنا السرد طوال174 
صفحة من القطع المتوسط، في لغة تتوسل بروح الصوفية، وتفيد 

من لغتها ومقوالتها 

الحانة« التراث الصوفي في رواية »بواب 

أدب ونقد

عبد الرحيم كمال



7979 المنجرة   /   العدد 246  أبريل  782020 المهدي 

إضاءة

يمّثل المهدي المنجرة، عالم المستقبليات، الصوَت المفارق لألصوات 
المثقفة في العالم، وذلك مرّده إلى رؤيته الثاقبة وزوايا النظر التي 
ينطلق منها في تحليل قضايا العالم، وذلك وفق استراتيجية علمية، 
أساسها االنتصار إلى اإلنسان. كما أنّه علَم من أعالم الفكر الرافض 
للهيمنة الغربية واستحواذها على خيرات الشعوب الثالثية خصوصا، 
منتقدا  المتوحشة،  لإلمبريالية  األشّداء  المعارضين  من  ويعتبر 
المدافعين  الجديد، ومن  االستعمار  أو  الجديدة  النيولبيرالية  جشع 
األَُصالِء عن حق العالم الثالث في تحقيق تنمية مستقلة عن سياسة 
الدول العظمى الالإنسانية. داعيا إلى نظام عالمي جوهره العدالة 
واإلنصاف والكرامة، فقد اعتبر أن األنظمة المتخلفة تسعى دائما إلى 
بل  واالستبداد،  الَجْور  وممارسة  واالستعباد،  العبودية  ثقافة  ترسيخ 
هي السبب الرئيس في تخلف شعوبها، والعمل على تكريس ثقافة 
الخنوع والخضوع  والتبعية المقيتة إلمالءات صندوق النقد الّدولي 
وبنك باريس وغيرها صناديق، مما يؤدي إلى انتشار أحزمة البؤس 
الدولية،  المواثيق  كل  مع  يتناقض  وهذا  والالأمن،  والجهل  والفقر 
حاول  لهذا  القيم،  عن  الحديث  يمكن  ال  اإلنسان  إنسانية  فبدون 
الوقوف إلى جانب اإلنسان أين ما كان بالحث عن قيمة القيم التي 
دول  في  اإلمبريالي  التغول  على  للقضاء  الوحيد  المسلك  أنها  أبرز 
العالم الثالث. بعبارة أخرى إن العمل على نشر القيم اإلنسانية–كما 
يتصوَّرها المنجرة - لكليشيهات برّاقة تعمي البصر والبصيرة، وإنما 
كثوابت يشترك فيها كل الناس كيفما كان عرقهم أو جنسهم أو لونهم 
كان  وقد  وعمقه.  جوهره  في  اإلنسان  هو  المهم  لكن  دينهم،  أو 
هذا األمر من بين االنشغاالت المهمة والرئيسة عند المفكر المهدي 

المنجرة الذي نذر حياته وعمره وعقله لهذه 
القيم النبيلة، 

الذين  المفكرين  أهم  من  كذلك  ويعتبر 
 / القيم  قيمة  منها  عديدة  مفاهيم  أبدعوا 
بل  الجديد.  االستعمار  إمبريالية/   - الميغا 
إليه  سبّاقا  كان  الحضارات  صراع  مفهوم  إن 
وأقّر  اعترف  الذي  هتنجتون  صامويل  قبل 
المفهوم  هذا  وظف  المنجرة  فالمهدي  بهذا، 
كموقف وقائي بنائي ال أصولي، بغية الوقوف 
االنتصار  وإلى  الضعيف؛  الدول  جانب  إلى 
ألن  والحضارية،  التاريخية  بأبعاده  لإلنسان 

التحليلي، لم تأت من فراغ،  هذه الحضارة اإلنسانية، في مشروعه 
بل تحّققت بفضل كل البشر. من هنا كان المنجرة رمزا من الرموز 
المستوى  على  الدولية  القوى  حقيقة  عرّت  التي  العالمية  الفكرية 
الجهّنمية والكشف  الوقوف على مخططاتهم  السياسي، من خالل، 
لما  نظرا  االهتمام  محّط  جعله  الذي  الشيء  عميقة،  برؤية  عنها 
من   ومتشرّب  واع  وتصّور  نباهة  من  الدولي  للوضع  قراءاته  يميّز 
الخليج  حرب  بخصوص  له  تنبأ  ما  ولعل  كافة.  والمعارف  العلوم 
األولى والثانية، حيث أشار إلى الكوارث التي ستنجم عنها ، كوارث 
المبنية طبعا  التكهنات -  إنسانية/ اجتماعية/سياسية/ وبيئية، وكل 
على قواعد العلم والعقل - كانت سليمة الطرح، وقد حدث للعراق 
ُعد خير دليل على ذلك،  ما حدث له من التراجعات على جميع الصُّ
إسرائيل  لصالح  كانت   - المنجرة  قال  كما   - الحربين  هاتين  وأن  
األوسط،  ولعل  الشرق  الصهيوني في منطقة  األمريكي  والمشروع 
واقع التشرذم والشقاق والنفاق وصراعات اإلخوة األعداء دليل على 
في جل  المنجرة  المهدي  إليه  أشار  ما  صحة 
الكوني؛  البعد  ذات  والمتنوِّرة  النيّرة،  كتاباته 
والساعية إلى تحقيق التوزيع العادل للخيرات، 
بغية عتق  والواجبات  الحقوق  والمساواة في 
اإلنسان من نظم اقتصادية عولماتية جشعة، ال 
تؤمن بالقيم واإلنسان؛ بقدر ما  تبتغي هيمنة 
والغايات  المقاصد  البشع  السوق  اقتصاد 
المتمثلة في استنزاف خيرات الدول المتخلفة 
ما  وهذا  اقتصادية،  بلبوسات  استعمار  عبْر 
حّذر منه المفكر المهدي المنجرة الذي يشّكل 
صلة وصل بين الوطن العربي والعالم، حيث 

كان ينقل نظريات وأفكار تصورات غربية جديدة للعالم المغاربي 
والعالم العربي.

وصفه  كما   - العالم  بآالم  ينذر  كان  فالرجل  األمر  في  غرابة  وال 
وتجربته  المعرفية  قيمته  يزكّي  مما  وقوعها  قبل   - جوبير  ميشيل 
الثرية والغنية التي أوصلته إلى هذه الحقائق المؤلمة التي يتخبط 
فيها العالم الثالثي من حروب وخراب وتهجير الشعوب من بلدانهم 
منحت  لحضارات  وتدمير  واإلخوة،  األعداء  رصاص  رحمة  تحت 
المهيمنة  للدول  الغابوية  العقلية  لكن  الكثير،  الشيء  اإلنسانية 
والمصالح كانت أكبر من القيم واإلنسان، ما أفضى إلى قتل العدل 
والسالم والمحبة والحياة في نفوس الشعوب المقهورة. والرجل ينبذ 
وسائل اإلعالم العميلة والساعية إلى نشر ثقافة التسطيح وتبخيس 
الفكر الملتزم واإلنساني، وموقفه من القنوات الفضائية معتبرا إياها 
يمس  ما  لكل  رفضه  على  دليل  وهذا  والتسطيح،  للضحالة  وسيلة 
قيمة اإلنسان. إضافة إلى امتالكه بصيرة ثاقبة تنبّأَْت إلى أن الدول 
المستبّدة والديكتاتورية ستعرف انتفاضات ستغيّر من وجوه العديد 
الرؤساء الحاكمين، و»الربيع العربي« تعبير عما قاله المهدي المنجرة 
الحرية  العربي وتحيي حلم  الثوري  الفكر  تنعش  »انتفاضة شعبية 
عبقرية  تجلّت  هنا  الماضي«  القرن  ستينيات  وتعيد وهد  الموؤود 
هذا المفكر إذ عبّر عن تنبؤاته في كتبه العديدة منها »االنتفاضة في 
زمن الدمقراطية« و»الحرب الحضارية األولى« كلها كتابات عمودها 
الفقري االستشراف المستقبلي؛ المنبني على المقارنة ومؤّشر التطور 
االجتماعي واالقتصادي والبشري إضافة إلى حجم الموارد والحكامة 
الجيّدة والتدبير المعقلن. وقد كان هذا المفكر العالم الفذ عرضة 
للتهميش واإلقصاء والمضايقات من لدن السلطة، من خالل التضييق 
المجتمع  جعل  مّما  محبّيه،  مع  ولقاءاته  محاضراته  بمنع  عليه، 
احتضانها  األولى  من  كان  وفكرية،  علمية  ثروة  يخسر  المغربي 
وتيسير مهاّمها لتنوير الرأي العام المغربي والعربي، ومع ذلك فإن 
المهدي المنجرة ترك أثره في أجيال السبعينيات والثمانينيات وحتى 

بداية التسعينيات، رغم مظاهر التغييب التي مورست عليه.
فيها  رحيله  على  الرابعة  ذكراه  في  المنجرة  المهدي  استرجاع  إن 
نوع من االعتراف بهذا العالِم الفذ، المختلف والمتنوع أوالً، وثانياً 
لكونه رجل المواقف التي أصبحت نادرة اليوم نظرا النبطاح غالبية 
واستسالمهم  واالستبداد،  المال  سلطة  أمام  والعلماء  المثقفين 
الدروس  نستلهم  حتى  وثالثاً  واهية.  بدعاوى  األمام  إلى  والهروب 

واألفكار،  الطروحات  والغنية  العميقة  الكثيرة  نتاجاته  من  والِعبَر 
ورابعاً دعوة إلى التفكير في المنجز الذي خلّفه من أجل مدارسته 
وتفكيكه وتحليله، والكشف عّما يطرحه من أفكار تنتصر لإلنسان 
المقهور، وخطاب نقدي لسياسة الدول العظمى تُّجاه العالم الثالثي، 
كان  أنَّ  اعتبار  نقوله على  ما  يثبت  التحليلي  النقدي  ولعل منجزه 
الراغبة  الشعوب  إرادة  يُحاك من مشاريع ضد  ما  بُمجريات  خبيرا 

في التحرر وتحقيق االستقالل التام، والساعية إلى التقدم والتطور.
إن درس المهدي المنجرة ال يمكن أن يستوعبه إال المؤمنين بأهمية 
الترُْموِمتر  علم المستقبليات وبالفكر االستشرافي الذي يلعب دور 
لقياس التوتر االجتماعي، والوقوف على المؤشرات االقتصادية التي 
في  تقع  قد  قالقل  أو  اضطرابات  األولى ألي  الشرارة  بمثابة  تكون 
مجتمع من المجتمعات التي تعرف ركوداً اقتصادياً واستبداداً سياسياً 
متأنية  قراءة  قراءته  إعادة  إلى  يدعونا  عميق  درس  إنه  وسلطوياً، 
حتى ندرك األوضاع والوقائع التي يشهدها العالم العربي؛ المتمثلة 
في ارتكاسة حضارية تعكس معالم الترّدي وهيمنة الضحالة كعنوان 
يُميُِّز األلفية الثالثة، ويؤكّد بما ال يدع مجاال للشك في كون المهدي 
من الذين دقوا جرس اإلنذار إلثارة انتباه المجتمعات العربية حتى 
تستعيد عافيتها ، وتؤدي دورها الحضاري ومواكبة التحوالت الرهيبة 
الحاضر  أسئلة  خارج  يبقى  ال  حتى  البشري،  للعقل  والمربكة 

والتاريخ 

المهدي المنجرة

صالح لبريني*

* شاعر وكاتب من المغرب

المهدي المنجرة
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حكايات التراث

 خلف جابر

وهي  واحد،  نقطة  نحو  يشريان  حدث/  وما  سيحدث..   كان  »ما 
دامئا الحارض/ صدى وقع أقدام يف الذاكرة/ عرب املمر الذي مل نخرته/ 

باتجاه الباب الذي مل نفتحه/يت أس أليوت، نورتون املحرتقة«.
"مغلق حتى 2020" جملة حريت الكثري من األدباء والباحثني للتعرف 
عىل أرسار قصة الحب الرسية ومصدر اإللهام للشاعر األمرييك يت 
أس أليوت، الحاصل عىل جائزة نوبل يف اآلداب مجموعة من 1131 
رسالة كتبها الشاعر رسيا عىل مدار عرشات األعوام لحبيبته الرسية، 
جاء  حتى  عاما،   60 ملدة  برينستون،  جامعة  أدراج  حبيسة  ظلت 
تكهنات  وتؤكد  الجمهور  أمام  الرسائل  هذه  لتفتح   ،2020 يناير 
وتأثريها  العالقة  هذه  وجود  بشأن  األدبيني  الباحثني  من  العديد 

املهم عىل مسرية أهم شاعر يف القرن العرشين. 

 Burnet« يف  إليوت  بها  تغنى  التي  بك  السيدة  تتذكرون  هل 
 La« ؟ والسيدة الصامتة يف قصيدة »الرماد«؟ والشابة يف»Norton
Figlia che Piange« التي تنفح األرض بأزهارها؟ جاء اليوم الذي 
يخرج وقع أقدام هذه السيدة من ذاكرة إليوت إىل العلن، لتتكشف 

هذه الشخصية املجهولة التي ظلت أثرية إلهام وقصائد إليوت. 
يف بداية يناير الجاري، أعلنت جامعة برينستون فتح هذه الرسائل 
وما يصحبها من صور، تنفيذا ألمنية إميييل هال التي أهدتها هذه 
الرسائل رشيطة عدم فتحها إال بعد 50 عاماً من وفاتها أو وفاة يت 
أس أليوت.  مل تخرج الرسائل وحدها للعلن، بل بيان أيضا لتي أس 
أليوت من مؤسسة تحمل اسمه، يرشح فيها قصته مع إميييل هال 

والتي طالب عدم نرشها إال بالتزامن مع نرش هذه الرسائل. 
مصدر وحي ونوع من العشق أفالطوين، تكشف الرسائل كيف غذت 
تعرف  مرسح،  ُمدرسة  األمرييك.  الشاعر  وأفكار  إبداع  هال  إميييل 
معها يف جامعة هارفرد.   دراسته  عام 1912 خالل  إليوت يف  عليها 
نظرة واحدة كافية ليقع يف حبها، ليخربها حينها مبشاعره، من دون 

أن يتوقع أن يكون هذا الحب متبادالً.  
يسافر إليوت إىل أملانيا ثم إىل انجلرتا يف عام 1914 ملتابعة دراسته 

يف جامعة أكسفورد، ليأخذ هذا الحب شكل رسائل ساحرة يطغى 
عليها إحساسه الشعري. 

بعد عام من وصوله إىل أكسفورد، يتزوج إليوت بفيفيان هيج - وود، 
زواج وصفه شاعرنا بـ »املفاجئ«. يكتب إليوت يف البيان الذي كتبه 
عام 1960، »كنت ال أزال حينها، كام كنت أشعر منذ عام، واقعاً يف 

حب األنسة هال«. 
يكتشف يت أس أليوت رسيعا ارتكابه خطأً جسياًم مع تحول زواجه 
إىل مأساة. هذا الزواج التعيس يقوده للحنني إىل اللحظات الجميلة 
التي قضاها مع اآلنسة إميييل هال، أو تلك التي كان يتخيلها لو كان 
وإميييل هال جمعهام  التعيس  الزوج  بني هذا  لقاء  بجانبها. عقب 
»لو  رسالة:  يف  إليها  يكتب   ،1930 عام  لندن  يف  شاي  حفلة  خالل 
عىل(  )أقدر  ال  التي  االشتياق  وصفحات  الصفحات،  عدد  تعلمني 

كتابتها، أعتقد أنك ستثقني يب حينها«. 
أن  أجل  من  إليها  إليوت  توسل  الرسالة  يف  التالية  السطور  تفصح 

يستأنفا قصة حبهام من جديد. 
»للمرة األوىل واألخرية، أرجو أنني مل أرتكب أي جرم. ألنني ال أرى 

يف هذا االلتباس أي يشء أخجل منه. حبي نقي، كأي حب ميكن أن 
يكون«، يضيف إليوت. 

مشاعرها  عن  تفصح  ال  التي  املعهودة  املتحفظة  شخصيته  رغم 
كارولينا  نورث  جامعة  يف  االستاذ  كودا،  أنثوين  بحسب  بسهولة 
جرينسبور، إال أن الرسائل تظهر وجها آخر ألليوت كشاعر »غارق يف 

الحب«، وفق آراء باحثني اطلعوا عىل هذه الرسائل. 
 يفصح هذا التباين بني شخصيته ومشاعره املتدفقة إلميييل أن هذا 
الحب شكل منطقة أمان خاص يهرب إليها إليوت من واقعه الذي 
ال يرضيه، ونقطة خصبة خارج الطبيعة تغذي خياله مبنظور خاص 

للحياة والحب والعالقات البرشية، انعكس يف قصائده. 
تقبل إميييل هال توسالت إليوت، لتبدأ بعدها سلسلة من املراسالت 
العشقية الرسية بني االثنني، مل يصلنا منها سوى رسائل إليوت إليها، 
األخري  بعد طلب  بواسطة صديق إلليوت  أحرقت  فقد  أما رسائلها 

منه ذلك، خوفا من تكشف أمرهام. 
لها كيف  ليصف  إليوت إلميييل هال،  يكتب  نوفمرب من 1930،  يف 
سعيدا  جعلتني  »لقد  متابعا:  »التأنيب«،  من  حالة  يف  شهرا  قىض 
متاما، بل أسعد من أي لحظة يف حيايت. أصبح اآلن لدي ذلك النوع 
الوحيد من السعادة الذي ميكنه االستمرار لبقية الحياة، ورغم ذلك، 
فهو نوع السعادة الذي يتطابق مع أعمق خساريت وحزين، أنه يشبه 

نوعا من النشوة الخارقة«. 
يرسد إليوت احساسه: »حاولت التظاهر بأن حبي لك قد مات، لكن، 

ما فعلته هو التظاهر أمام نفيس أن قلبي قد مات«. 
شهر آخر مير، يصف إليوت نفسه بأنه يف حالة من »الحمة العاطفية«، 
وأن األمل الذي أصبح يتملكه بحدة، ال ميكن أن يعيش من دونه يف 
إليوت  بينام كانت زوجة  الظروف. بني عامي 1935 و1939،  هذه 
يف  معا  الصيف  يقضيان  وهال  إليوت  بدأ  عقيل،  مرض  من  تعاين 
لجامعة  كتبتها  مذكرة  يف  إميييل  جلوسيسرتشاير، ترشح  كامبدرين، 
برينستون عن مشاعرها تجاه إليوت: »أصبحنا قريبني جدا لبعضنا يف 
ظل ظروف غري طبيعية للغاية، حينها أدركت أين قد أصبحت مولعة 
واالنفعاالت  االهتاممات  من  الكثري  يف  روحيا  متجانسني  »كنا  به«. 
هال،  إميييل  توضح  اآلخر«،  الطرف  لحاجة  العاطفية  واالستجابة 

االثنني  التي ربطت حياتهام  الهادئة  العميقة  الروابط  متحدثة عن 
واملكانة املحرتمة واملرتفعة التي وضعا فيها عالقتهام. 

حب شبح لشبح
اآلن مبقدورها  إميييل:  لدى  األمل  أحيا   ،1947 عام  زوجته يف  وفاة 
الزواج من شاعرها املراد. وكـــفريمينا داثا يف رواية »الحب يف زمن 
الكولريا«، لجابريل جارثيا ماركيز، يكتشف إليوت فجأة أنه مل يكن 
يحب إميييل هال: »شيئا فشيئا، أدركت أنني كنت محب للذكريات، 

ذكريات تجربة، حبي لها خالل شبايب«. 
»بالنسبة لها )فيفيان هيج - وود(، فالزواج مل يكن مصدرا للسعادة: 
السبعة أعوام األخرية من حياتها قضتها يف ملجأ. وبالنسبة يل، فهذا 

»مغلق حتى 2020«

 رسائل تي إس إليوت السرية

يكتشف تي أس أليوت سريعا ارتكابه خطًئا 
جسيًما مع تحول زواجه إلى مأساة. هذا الزواج 
التعيس يقوده للحنين إلى اللحظات الجميلة 
التي قضاها مع األنسة إيميلي هال، أو تلك 

التي كان يتخيلها لو كان بجانبها. 

رغم شخصيته المتحفظة المعهودة التي ال 
تفصح عن مشاعرها بسهولة بحسب أنثوني 

كودا، االستاذ في جامعة نورث كارولينا 
جرينسبور، إال أن الرسائل تظهر وجها آخر ألليوت 

كشاعر »غارق في الحب«، وفق آراء باحثين 
اطلعوا على هذه الرسائل. 
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أدخلني يف حالة قصيدة »ذا ويست الند«، وهذا 
ما منعني من الزواج بإمييل هال«. 

إليوت  يخفي  ال  برينستون،  لجامعة  رسالته  يف 
عالقته بإميييل هال، بل يعرتف بها بوضوح، لكن 
يربطها بحالته الشعرية، فالزواج من إميييل كان 
بداخله«،  الذي  الشاعر  »يقتل  أن  املمكن  من 
عىل  حافظت  لكنا  تقريبا،  قتلتني  »فيفيان 

الشاعر حيا«، يقول إليوت يف خطابه. 
إميييل  من  الزواج  لعدم  آخر  عذرا  إليوت  لدى 
هي  بأنها  طالبها  أمام  تفاخرها  فرغم  هال، 
من  العديد  يف  املستوحاه  الرئيسية  الشخصية 
قصائد إليوت، إال أنها، بحسب إليوت، مل تكن يف 
الحقيقة محبة للشعر، ومل تكرتث كثريا بإنتاجه 

نفسية  حالة  يف  إليوت  يدخل   ،1947 عام  فيفان  وفاة  بعد  األديب. 
سيئة، مع شعور بأنه ظلمها، جعله يستبعد فكرة الزواج. متر عرشة 
أعوام عىل الوفاة، ويدخل إليوت يف زواج آخر »ليس مفاجئاً« هذه 

املرة، من إيسمي فالريي فليترش، التي تصغره بـ 38 عاما. 
»أدركت أن حبي إلميييل هو حب شبح لشبح آخر، وأن الخطابات 
الهلوسة، رجل حاول بال  التي أكتبها لها هي خطابات لرجل متلؤه 

 ،»1914 عام  يف  يزال  ال  أنه  يعتقد  أن  جدوى 
يوضح إليوت يف البيان. 

 1960 عام  أليوت  كتبه  الذي  البيان  يعكس 
عليه  كان  ملا  مغايرة  مشاعر  إلظهار  محاوالته 
إعادة  يحاول  وكأنه  بينهام،  املراسلة  فرتة  خالل 
تربير  أو  جديد  من  املشاعر  هذه  صياغة 
التحول  هذا  الرسائل.   هذه  نرشت  إذا  موقفه 
يف  بأدبه  واملغرمني  الباحثني  من  العديد  ترك 
اللغة  اندهاش. يوضح مايكل وود، أستاذ  حالة 
اإلنجليزية يف جامعة برينستون، الذي حرض فتح 
املايض،  أكتوبر  الجامعة  داخل  املبديئ  الرسائل 
إليوت: »كانت مفاجأة كبرية،  بيان  تعليقا عىل 
قصة  قول  ويحاول  غضب  حالة  يف  كان  لقد 
يعتقد أنها ستصحح مضمون الرسائل التي أرسلها لها، يبدو أنه حاول 

إعادة كتابة عالقته مع إميييل من جديد«. 
بحسب  يربرها  ما  لها  البيان  يظهرها  التي  الجديدة  املشاعر  هذه 
بعضهم، يرجح أنثوين كودا أن كتابة صورة مختلفة ملشاعره، عرب هذا 
البيان، رمبا كان لغرضني، أولهام، إثبات أنه ليس شخصية هشة كالتي 

تظهرها الرسائل، والثاين حتى ال يجرح زوجته الثانية 

رسائل تي إس إليوت السرية

إضاءةحكايات التراث

الحاكم بأمر اهلل

محسن عبد العزيز*

* كاتب وصحفي

تويف  بأعىل شجرة جميز عندما  يلعب  الله طفالً  بأمر  الحاكم  كان 
والده العزيز بالله الخليفة الفاطمي. 

واجتمع القواد والوزراء ورجال القرص وذهبوا إليه ليحرضوه للحكم. 
يف البداية رفض أن ينزل من شجرة الجميز ويرتك اللعب من أجل 
شجرة الحكم، إال أنه يف النهاية نزل لتبدأ أغرب فرتة حكم يف تاريخ 

مرص امتدت 25 عاما.
توىل الحاكم بأمر الله الحكم كخليفة فاطمي وعمره احدى عرشة 
القرص  ورجال  الوزراء  أمره  يتنازع  أن  الطبيعي  من  وكان  سنة، 
بكل  عمل  عرشة  الخامسة  سن  بلغ  عندما  ولذلك  أيضا،  وسيداته 
الطرق الن تكون له شخصية مستقلة، حتى لو جاءت ترصفاته ضد 

العقل واملنطق نكاية يف كل الذين تنازعوا أمره. 
فقد منع أكل امللوخية والجرجري وأكل السمك، وذبح البقر، ونادي 
العرص أول  السابعة، ويؤذن لصالة  الساعة  الظهر  بأن يؤذن لصالة 
التاسعة، وال يباع يشء من السمك بغري قرش، كام حرم النساء من 

للنساء  أحذية  بعمل  األحذية  لصانعي  يسمح  ومل  منازلهن  مغادرة 
حتى ال يتمكن من مغادرة املنازل. وإضافة إىل هذه األمور الغريبة 
يقول  وكام  الدماء،  سفك  إىل  رسيعا  السطوة  شديد  الحاكم  كان 
املقريزي: عم القتل بني وزير وكاتب وقاض وطبيب وشاعر ونحوي 

ومغن وطباخ وصاحب، كام قطع حتى أيدي الجواري يف قرصه. 
ويركب  بالليل،  وزراءه  يجمع  بالظالم  شغوفا  كان  ذلك  كل  وفوق 
ويفتش  الرعية،  يتحسس  القاهرة  شوارع  يجوب  الرمادي  حامره 
املكاييل واملوازين، وقال البعض أنه كان يتجسس عىل الناس. ورغم 
كل هذا الجنون فقد أنشأ »دار العلم« يف قرصه وكان يجمع فيها 
العلامء واألدباء عىل اختالف آرائهم يتناقشون يف شتي املوضوعات، 

كام أنشأ مرصداً للنجوم فوق تالل املقطم، كان يزوره باستمرار.
كل األفعال املتناقضة طوال فرتة حكمه كان البد أن تلقي بظاللها 
عىل نهايته لتكون أشد غرابة مام توقع هذا الحاكم الذي جعل البالد 

تعيش يف غرائبه طويالً.
اتحد كل األعداء مع أخته بعد أن رماها بالفجور. 

أثناء  مؤامرة  له  دبرت  قوية،  شخصية  امللك«  »ست  أخته  كانت 
إحدى جوالته عىل جبل املقطم.

 فبينام هو يسري بال مباالة كعادته، عاجلته بضع طعنات قضت عىل 
حياته وكان ذلك يف يوم الثالث عرش من فرباير 1021 ميالدية. وقد 
يرتديه  كان  الذي  والرداء  يركبه  كان  الذي  الحامر  بعدها عىل  عرث 
ومل  أثر،  لها عىل  يعرث  فلم  نفسها  الجثة  أما  الجرمية،  آثار  وعليهام 
ينتظرون عودته  قتله، وظلوا  أم ال، وال من  قتل  الناس هل  يعرف 

سنوات. 
وبذلك غدت وفاته لغزاً محرياً ومثرياً مثل حياته بالضبط. إنه مكر 

التاريخ الذي جعل موته أكرث غرابة من حياته ليتعظ من يعقلون  شجرة الجميز
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سيمياء

الثقافة كما يعرِّفها مالك بن نبي في كتابه )مشكلة الثقافة( »عالقة 
الفرد  لدى  االجتماعي  السلوك  تحدد  التي  العالقة  هي  متبادلة؛ 
بسلوك  الحياة  أسلوب  تحدد  كما  المجتمع،  في  الحياة  بأسلوب 
الذي  الحياة  وأسلوب  االجتماعي  للواقع  تصوير  ألنها  ذلك  الفرد«؛ 
اعتمده  الذي  الحياة(  )أسلوب  إنه  المجتمعات،  وتحدده  تختاره 
المجتمع، واختاره تواضعيا. ولقد أشارمالك بن نبي في كتابه )مشكلة 
الثقافة( ـ ضمن مناقشة مفهوم الثقافة وصوالً إلى كونها )مشكلة( ـ 
إلى أن الثقافة »موقف يُتخذ في إطار اجتماعي ثقافي«، وهو بذلك 
يحدد النمط الثقافي وفق السلوك االجتماعي أو فعالية السلوك أو 
للثقافة في  يمكن  بحيث ال  معينة،  اجتماعية  بيئة  الموقف ضمن 
عالقتها بالمجتمع أو تنمو إال وفق هذا التفاعل والعالقات المتبادلة 

بين أفراده ومنظومته الثقافية الكلية. 
ولهذا فإن أهمية الثقافة تظهر في منظومة المجتمع  ضمن ارتباطها 
واالقتصاد  والسياسة  والفنون  واآلداب  واإلعالم  والتعليم  بالدين 
تفاعلها  في  تستطيع  والتي  المجتمع،  حياة  جوانب  من  وغيرها 
وتطورها تغيير مستويات العالقات للمكون الحضاري الذي يتأسس 
دعم  من خالل  وأولوياته،  توجهاته  تغيير  أيضا  بل  المجتمع،  عليه 
تنميته واقتصاداته المتنوعة. ولهذا فإن العالقة بين الثقافة والتنمية 
تبادلية كونها تقوم على تلك التجربة التي ينتجها اإلنسان والمعتمدة 
إن  والروحية،  والفكرية  المادية  المتطلبات  من  مجموعة  على 
وحماية  المطالب  بين  التوازن  ذلك  معا  ينتجان  والتنمية  الثقافة 
بُهويته  اإلضرار  دون  تنميته  على  وقدرته  ثقافته،  بتنوع  المجتمع 
ومبادئه األصيلة. تعني التنمية الثقافية كما تقرر عفاف عبد العليم 
وكيفا وتتوسع  اً  الثقافة بمقتضاها كمَّ الذي تزيد  التقدمي  »التغيير 
آفاقاً وأبعاداً وتتطور وتزدهر«. األمر الذي يجعلنا نقرر بأن التنمية 
هي منهجية تطوير الثقافة واستيعاب قدرة المجتمع على إنتاجها 
وتطويرها بما يضمن الحفاظ على ُهويته من ناحية، وتطوير أنماطه 
مبتكر  شامل  مدلول  الثقافية  التنمية  ألن  ذلك  أخرى؛  ناحية  من 
ضمن مفاهيم العمل االجتماعي، حيث تتسع لتشمل مناشط الحياة 
اإلنسانية في مختلف أنماطها وسياقات إنتاجها، لهذا فإن الدول التي 
حظيت بحركة اليقظة الفكرية الحديثة، وكان لها السبق في اكتشاف 
أهمية الثقافة في التنمية اإلنسانية المستدامة، طوَّرت فكرة التنمية 
بناء على رسالة ثقافتها، ودورها في بناء اإلنسان. ولقد أصبح هذا 

تكشفه  الذي  المجتمعات،  تقدم  أهم مؤشرات  من  اليوم  المفهوم 
تلك السياسات الثقافية واالجتماعية للخطط الوطنية التنموية.

هي  التويجري  العزيز  عبد  عليها  يطلق  كما  الثقافية  التنمية  إن 
الثقافة  ولتنمية  ثقافيا،  المجتمع  لتنمية  الموضوعي  »المعادل 
في  فاعالً  عنصراً  الثقافة  ستكون  هنا  ومن  واقتصادياً«،  اجتماعياً 
تطوير أساسيات البناء المجتمعي ودعم جهود النهوض بمستويات 
الحياة، وتنمية قدرات اإلنسان لتفعيل إسهامه في تنمية مجتمعه 

مستفيداً من التقنيات الحديثة والمقاربات العلمية المتطورة.
سيرورة  تتداخل ضمن  فإنها  العناصر  متكاملة  عملية  التنمية  وألن 
بها  تتأسس  التي  المعايير  من  مجموعة  مع  المجتمع  في  حياتها 
واألخذ  حقوقه،  وحفظ  اإلنسان  تكريم  رأسها  على  المجتمعات 
بمناهج العلم الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة التي تدعم أهدافها، 
تنهض ضمنه  الذي  الشامل  اإلطار  الثقافة بوصفها  أن  ولهذا سنجد 
المجتمعية،  اإلنسانية  العمليات  من  منظومة  في  تتشكل  التنمية 

التي تظهر في منظومة التنمية الشاملة. 
طرح  هو  الثقافية  للتنمية  نخطط  ونحن  به  نبدأ  ما  أهم  ولعل 

مجموعة من التساؤالت المهمة التي تفتح أمامنا الطريق؛ مثل: 
ما طبيعة العمل الثقافي المراد تنميته؟

ما المقومات المحلية المؤسسة لهذه التنمية؟
ما اإلمكانات التقنية والمعرفية التي يمكن أن تعمل على النهوض 

بذلك العمل الثقافي؟
التنمية  على  للقائمين  تحدد  التساؤالت  تلك  عن  اإلجابة  إن 
المادية  وإمكاناته  المجتمع  به  يتميز  الذي  والتفرد  الخصوصية 
والمعنوية، األمر الذي يجعل من هذه المرتكزات األساسية جوهرا 
وخصائص  حضارية  ثوابت  عبر  الثقافية  التنمية  خالله  من  تنهض 

تميز مجتمعاتنا من ناحية وتطور مفاهيمها من ناحية أخرى؛ ذلك 
إيجابي  بشكل  ومتجاوبة  مبدعة  ثقافة  مجتمعاتنا  في  الثقافة  ألن 
مع المتغيرات الحضارية واالنفتاح الكبير الذي يشهده العالم، وهنا 
تبرز الحاجة إلى بناء سياسات تنموية قائمة على التوازن بين الواقع 

المحلي من ناحية والتطور المعرفي العالمي من ناحية أخرى. 
ذكر دنيس كوش في كتابه )مفهوم الثقافة في العلوم االجتماعية( 
فحسب،  محيطه  مع  التأقلم  من  ليس  اإلنسان  تمكن  »الثقافة  أن 
أنه  وحاجياته«؛  مشاريعه  ومع  معه،  المحيط  تأقلم  من  أيضا  بل 
احتياجاته  مع  يتالءم  بشكل  ويوظفها  بيئته  يكيِّف  أن  يستطيع 
وتطوره المتعاقب، إال أن كوش يؤكد أن السياسة التنموية ال يمكن 
أن تتحقق من دون معرفة الثقافة التقليدية ومعطياتها الحضارية، 
للتنمية  مكون  أهم  بوصفها  المعاصرة  الثقافة  على  وتجلياتها 
ثقافة  تنطلق منها  التي  العام والرؤية  المسار  الثقافية؛ ألنها تحدد 
المحددة  الحضارية  األبعاد  ذات  المتنامية،  عبر سيرورته  المجتمع 
التنمية  إن  والتنمية.   التطوير  نحو  ينطلق  ومنها  المجتمع  لُهوية 
الثقافية تستند إلى العديد من المرتكزات والمبادئ التي تعتمد على 
الثقافة وتستثمر طاقاتها،  التي تطور  القوة األساسية  العلم بوصفه 

كما أن التوازن بين القيم العقلية والروحية من أهم تلك المرتكزات 
التي يتحقق من خاللها فهم الخصوصية الثقافية. عليه فإن التنمية 
الثقافية تفرض وجود مجموعة من المشروعات الثقافية ذات البعد 
المستوى  عالية  ومعرفية  تقنية  تطبيقات  على  المتأسس  التنموي 
المبدع وتطوير مهاراته اإلبداعية كل  هدفه تنمية قدرات اإلنسان 
على  وقادرة  مستدامة  المشروعات  هذه  تكون  بحيث  مجاله؛  في 
البناء المتكامل؛ كتلك المشروعات الخاصة باالستثمار اإلبداعي التي 
شراكة  في  المدنية  والمجتمعات  الحكومات  تأسيسها  في  تشترك 
قصدها التنمية الثقافية المستدامة في الطاقات اإلنسانية اإلبداعية 
المجاالت  في  والتنمية  التقدم  تحقيق  من  مستفيدة  اإلنتاجية، 
المرحلة  في  خياراً  يُعد  ال  االستثمار  وهذا  واالجتماعية.  العلمية 
التنموية القادمة لدولنا بل واجباً اجتماعياً واقتصادياً علينا المضي 
بدأت  التي  المعرفة  اقتصاديات  ألن  وقت؛  أسرع  في  تنفيذه  في 
تغزو العالم وتِعد بالكثير من التنمية المستدامة قائمة على التقنية 

والثقافة.
األمر الذي يجعل من إيجاد مشروعات تنموية ثقافية ضرورة أساسية 

في دعم توجهات المرحلة القادمة من عمر اقتصاد العالم 

قدرة التنمية الثقافية 
وعالقاتها

عائشة الدرمكي*

* باحثة وكاتبة من سلطنة عمان
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حوار خاص

 حاوره - محمد عويس

عارض الدكتور صالح محمد السنيدي املتخصص يف تاريخ األندلس 
اإلسالمي  الفتح  أنَّ  يرى  الذي  أوالجوي  اجناثيو  الباحث  نظرية 
وسلبية  واإلعجاب  االحتكاك  نتيجة  حضاريّاً  فتحاً  كان  إلسبانيا 
األطراف الداخلية املتصارعة يف إسبانيا. وأكد بعد إنجازه عدًدا من 
البحوث حول األندلس واالسرتاتيجيَّة العسكرية التي اتبعها القادة 
املسلمون يف فتحها، أنَّ موىس بن نصري وطارق بن زياد وضعا خطَّة 
محكمة لهذا الفتح، أقرها الخليفة األموي الوليد بن عبد امللك يف 

دمشق بعد أن القت استحسانه. 
 وقال يف حوارنا التايل معه: إن ما ينفون الغزو العسكري لألندلس 
وأضاف:  النفي،  لهذا  ذريعة  الفتح  روايات  اضطراب  من  اتخذوا 
ببحث  الخروج  أمكن  الروايات ومتحيصها،  دراسة هذا  بعد  »لكن 
الغزو العسكري واستخدام خطة عسكرية يف  مغاير، يؤكد مسألة 
غاية اإلحكام، أنجزت الفتح بظرف سنتني تقريباً، بينام استغرق فتح 

املغرب نحو السبعني سنة«. 

• ملاذا اخرتت التخصص يف تاريخ األندلس؟
با، أيام كنا نقيض فراغنا وإجازاتنا  هذا السؤال يعود يب إىل عمر الصِّ
الصف  ففي  أوقاتنا،  التليفزيون ويرسق  ينترش  أن  قبل  القراءة،  يف 
أستاذ فاضل  األدب  )التاسع( كان يدرسنا يف مادة  املتوسط  الثالث 
نكنُّ له التقدير واالحرتام الجتهاده وطريقة تدريسه، وعىل مشارف 
العطلة الصيفية سألناه عن الكتب التي يرشحها لنا لقراءتها، فعدد 
األندلس  من  هاتف  ضمنها:  من  والقصص  الكتب  من  عدداً  لنا 
د يف هذه القصة مجتمع قرطبة أيام  لألستاذ عيل الجارم الذي جسَّ
عزها يف الفرتة اإلسالمية، وفعالً اشرتيت الكتاب وقرأته أكرث من مرة 
ووقع مني موقعاً حسناً أحببُت من خالله األندلس وتاريخه، ومن 
يومها وأنا أقرأ كل ما يقع تحت يدي عن األندلس، وعندما تخرجت 
من الثانوية اتجهت إىل قسم التاريخ حيث بدأُت التخطيط ملواصلة 
املبكر، وكانت  الوقت  املجال منذ هذا  الدراسة والتخصص يف هذا 

بحويث الصفيَّة تصب يف هذا االتجاه، وعندما أكملت الجامعة كنت 
يف  الدراسة  مواصلة  آفاق  أمامي  فتح  مام  األوائل  الخمسة  ضمن 

نفس التخصص.
• يالحظ دارسو الحركة التاريخية مدى اهتامم األندلسيني بتصنيف 
الدراسات  من  اللون  هذا  نشاط  واتساع  الكتب،  وفهارس  معاجم 

التاريخية والحضارية. ما تعليقك؟
الفهرسة فنٌّ متيَّز به األندلسيون فعالً، يستعرض فيه املؤلف  كتب 
مع  أيديهم  عىل  تعلم  الذين  واألساتذة  عليها  تتلمذ  التي  الكتب 
ترجمة وافية لهم، كام يستعرض مروياته عن مشائخه وما رووه من 
العلمية  العامل  هذا  ملسرية  حافال  الً  سجِّ يعترب  مام  واآلداب،  العلوم 
الوفاء  ألوان  ملا رواه وقرأه، من ناحية أخرى، فهو لون من  ورصداً 

ملن علموه وأفادوه باستعراض معارفهم ومتيزهم بفنٍّ من الفنون.
يف  اإلسالمية  العربية  الحضارة  سلكتها  التي  املعابر  تعددت   •  
يف  متثلت  رئيسية  معابر  ثالثة  هناك  فكانت  أوروبا  اىل  اتجاهها 
األندلس وصقلية والحروب الصليبية باإلضافة اىل عاملني مساعدين 

هام الرتجمة والتجارة. كيف تنظر إىل هذه املعابر؟
إذا نظرنا إىل الحضارة عىل أنها وعاء أو حاوية تنصهر فيها العلوم 
تتوارثه  املواقع والبقاع،  العصور واألزمان وتعدد  واملعارف عىل مرِّ 
علوم  من  إليه  توصلت  مبا  فيه  وتسهم  املتعددة  بأممها  البرشية 
تراكم فيه من علوم  الوعاء مبا  استلموا هذا  املسلمني  وتقنية، فإن 
ورومان  ويونان  وفرس  وهنود  صينيني  من  سبقوهم  من  ومعارف 
وغريهم، فدرسوه وهضموه وأعادوا تدويره مبفهومهم وأضافوا عليه 

الكثري من إبداعهم، فخرجوا بنظريات وتجارب ومفاهيم جديدة يف 
شتى امليادين، فكانت ثورة علمية اعتمدت عىل التجارب واملعامل، 
بقاع  أغلب  والظالم  الجهل  ساد  وقت  يف  مبهرة  نتائجها  فكانت 
والقاهرة  وبغداد  قرطبة  تصبح  أن  الطبيعي  من  فكان  املعمورة، 
كانت  ولذا  منهم،  األوروبيني  من  خاصة  العلم  أنظار طالب  محط 
األرس  أبناء  من  النابهني  تستقبل  لهؤالء  املالصقة  األندلس  حوارض 
األوروبية املورسة وتتعلم يف مدارسها، مام كان بدايًة لالتجاه لدراسة 
ما لدى املسلمني من علوم كان األندلس شمعتها املضيئة يف العصور 

الوسطى.
ومع ما قدمته املعابر األخرى التي أرشَت لها إال أن ذلك ال يقارن مبا 
قدمته األندلس، سواء من حيث حجم اإلقبال األورويب عىل التعلم 
عىل  الرتجمة  مدارس  انتشار  حيث  من  أو  وجامعاتها،  مدارسها  يف 
مشارف األندلس يف طليطلة وغريها، التي تخصصت يف ترجمة ونقل 
هذه،  وتلتهمها  أوروبا  إىل  لتصل  الالتينية  إىل  العربية  من  العلوم 
الحضارة  أفرزته  الذي  التقدم والتطور  اليوم من  نراه  لنا ما  لتخرج 

الغربية مستمدة أصوله وجذوره من حضارة العرب واملسلمني.
 • توليت إدارة املركز الثقايف اإلسالمي يف مدريد. ما أهم إنجازات 

املركز وأبرز األنشطة التي قام بها؟
إذا اعتربنا مرحلة الدراسة يف جامعة غرناطة متثل املرحلة النظرية، 
فإنَّ العمل يف إدارة املركز الثقايف اإلسالمي مبدريد ملدة ست سنوات 

)1997–2003( واملركز الثقايف األندليس ست سنوات أيضاً )2007 - 
2012 م( هو املرحلة العملية واملامرسة الفعلية للتواصل مع الناس 
بألوانهم وأشكالهم ومشاكلهم وطبقاتهم، ومع املجتمع املضيف مبا 
يفرضه من نظم وقوانني يجب مراعاتها، ولذا فهي بالنسبة يل تجربة 
قنوات  عىل  واطلعُت  الكثري  منها  تعلمُت  بالتجارب،  وغنية  مثرية 
املعرفة املتعددة يف مجتمع يحرتمها ويقدر من يحسن التعامل معها.
ا اإلنجازات فقد اجتهدُت يف نقل املركز يف مدريد من مجرد مصىل  أمَّ
ودروس وعظية إىل ملتقى حضاري واجتامعي متتزج فيه الثقافات 
املسلمة  الجالية  بني  املصطنعة  للحواجز  كرس  ومحاولة  وتتالقح، 
وبني املجتمع املضيف، حيث فتح املركز أبوابه للزيارات وامللتقيات 
متعددة  املعارض  استضاف  كام  والرياضية،  واالجتامعية  الثقافية 
واإلسباين  العريب  للكتاب  املحتشم  بالرسم  تهتم  فنية  من  األنشطة 
وللسجاد الرشقي وغريها مام أعطاه زخامً إعالمياً وبعداً ثقافياً، كام 
قبل  اإلسبان  وجهة  صار  العربية  للأمكوالت  ومقهى  مطعامً  افتتح 

العرب. كل ذلك مع احتفاظ املركز بهويته.

د.صالح محمد السنيدي:
دخول األندلس تم بغزو عسكري
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أما يف مالقة حيث املركز األندليس، فقد اجتهدُت 
مع  يتناسب  مبا  أيضاً  تخصصه  يف  متميزاً  لجعله 
فيه مكتبة متخصصة  فأسست  وأناقته،  جامليته 
جمعه  استطعت  ما  فيها  جمعت  باألندلسيات 
وحاولُت  األندلس،  بتاريخ وحضارة  يتعلق  مام 
أن أجعل منه أمنوذجاً يف مواكبته لتقنية العرص 
التواصل  يف  اإلليكرتوين  التعامل  حيث  من 
واإلدارة واملراقبة األمنية، كل ذلك كان بدعم 
بن  العزيز  عبد  األمري  املليك  السمو  صاحب 

فهد حفظه الله.
• كتبت يف مجال االسترشاق اإلسباين أكرث 
من بحث، فام أبرز ما خرجت به من نتائج 

وانطباعات؟
كام   - االستعراب  أو  اإلسباين  االسترشاق 
ما  له  أنفسهم-  به  وا  يسمُّ أن  لهم  يحلو 

االسترشاق  حركة  يف  متميزة  مدرسة  ميثل  فهو  عليه،  ما  وعليه  له 
الرتاث  إىل  إحداها  تنظر  التي  املتعددة  اتجاهاته  وله  العاملي، 
اإلسالمي باألندلس عىل أنه تراثها، فقد نشأ وترعرع يف ربوع بالدهم 
إىل  وترجمته  تحقيق مخطوطه  فاجتهدوا يف  فيه،  فهم رشكاء  ولذا 
اإلسالمية ومتجد  الحضارة  تنصف  قيمة  دراسات  وقدموا  اإلسبانية، 
كان  ببحث  املدرسة  هذه  إبراز  هي  مساهمتي  وكانت  رموزها، 
عنوانه: »مدرسة كوديرا وتالميذه، اإلسبانية ودورها يف نرش وترجمة 
الرتاث اإلسالمي يف أوروبا«، وهو منشور عىل اإلنرتنت، وقد أبرزت 
فيه دور هذه املدرسة تجاه الرتاث األندليس وجهودها يف هذا املجال 
آخر حول ما كتبه هؤالء  الجريئة تجاهه، كام كتبُت بحثاً  وآراؤها 
لذلك فيام  الله عليه وسلم اخرتُت أمنوذجاً  حول نبينا محمد صىل 

برنيت، وكان  اإلسباين إخوان  املسترشق  كتابات  تناثر يف 
إخوان  اإلسبانية،  الكتابات  يف  النبوية  »السرية  بعنوان: 

برنيت أمنوذجاً«.
ولدي مرشوع بحثي عن التوجه اآلخر الذي ينظر لفرتة 
عن  فتبحث  سلبية،  نظرة  األندلس  يف  اإلسالمي  الحكم 
املدرسة  وهي  حسناتها،  وتتجاهل  املرحلة  تلك  معايب 
وسانشيز  سيمونيت  فرانثيسكو  كتابات  متثلها  التي 

البورنوث.
فام  األندلس،  يغزو  مل  العرب  نظرية  صاحب  انتقدت 

مرتكزات رأيك؟
األخرية  اآلونة  يف  األندلس  فتح  عىل  اهتاممي  انصبَّ 
االسرتاتيجيَّة  حول  آخرها  كان  بحوث،  بعدة  وذلك 
العسكرية التي اتبعها القادة املسلمون يف فتح األندلس، 

بن  بن نصري وطارق  أنَّ موىس  فاكتشفت 
الفتح،  لهذا  محكمة  خطَّة  وضعا  قد  زياد 
الوليد  األموي  الخليفة  استحسان  القت 
هنا  ومن  فأقرها،  دمشق  يف  امللك  عبد  بن 
اجناثيو  نظرية  عىل  واطالعي  احتكايك  جاء 
أوالجوي الذي يرى أنَّ الفتح اإلسالمي إلسبانيا 
واإلعجاب  االحتكاك  نتيجة  حضاريّاً  فتحاً  كان 
وسلبية األطراف الداخلية املتصارعة يف إسبانيا، 
من اضطراب  العسكري، متخذاً  التدخل  وينفي 
روايات الفتح ذريعة لهذا النفي، لكن بعد دراسة 
ببحث  الخروج  أمكن  ومتحيصها،  الروايات  هذا 
واستخدام  العسكري  الغزو  مسألة  يؤكد  مغاير، 
خطة عسكرية يف غاية اإلحكام، أنجزت هذا الفتح 
املغرب  فتح  استغرق  بينام  تقريباً  سنتني  بظرف 

حوايل السبعني سنة. 
• حدثنا عن اهتاممك بالرحالت األجنبية إىل جزيرة العرب، وهو 
املجال الذي حصلت فيه عىل جائزة امللك سلامن للبحوث املرتجمة 

عن تاريخ الجزيرة العربية؟
املحيل،  التاريخ  الرتكيز عىل  إىل  اململكة  البحثية يف  املراكز  اتجهت 
وصار هو مدار االهتامم يف ندواتها ومؤمتراتها وحتى يف اهتاممات 
النرش، ما حدا بنا إىل البحث عن طريقة للدخول إىل هذه الحلقات، 
وجدناه يف الرتجمة والعرض واستقراء ما كتب عن تاريخ الجزيرة يف 
كتب الرحالة األجانب، ومن هنا كان اختياري لرحلة دومنجو باديا 
اإلسباين وما كتبه عن الجزيرة العربية مدخالً لذلك، حيث وصل هذا 
إىل مكة املكرمة سنة 1807م وكتب عن الحج ومكة ومدن وقرى 
رشق البحر األحمر وهو الكتاب الذي نرشته دارة امللك عبد العزيز 

ى: رحالة إسباين يف الجزيرة العربية سنة 1429هـ، ثم واصلُت هذا  بالرياض تحت مسمَّ
املسار باستعراض وتتبع رحلة الرحالة اإلنجليزي وليم بلجريف إىل داخل الجزيرة العربية، 

مع مواصلة الطريق يف بحويث األخرى يف مجال التخصص.
• ماذا عن مشاريعك القادمة؟

لدّي مشاريع بحثية ترتاوح بني الرتجمة من اللغة اإلسبانية وبني بحوث أنجزتها وأسعى 
التي قدمتها لجامعة غرناطة حول الرصاع األموي يف  للدكتوراه  لنرشها، منها رسالتي 
األندلس والفاطمي يف شامل أفريقيا، أسأل الله أن مينحني الصحة والسعة يف الوقت 

إلخراجها للنور.
• ماذا ميثل لك التكريم من جانب اتحاد املؤرخني العرب بالقاهرة يف دورته العام 

املايض؟
ال شك أنَّ هذا التكريم جاء يف وقته، فهذه التجمعات التخصصية هي مرآة الباحث 
الباحثني اآلخرين ملا قدمه من جهود وإنتاج،  لنفسه وإنتاجه، ومدى قبول ورضا 
أشكر الزمالء عىل هذا التكريم الذي يعني دعامً للمسرية البحثية واعرتافاً باألحقية 
وتشهرياً بالباحث يف املنتديات األكادميية املتخصصة، وإعالناً لتميزه عن أقرانه يف 
هذا املجال، أسأل الله أن أكون مبستوى هذه الثقة وأن يكون ذلك دافعاً للمزيد 

من البحوث وأسأله تعاىل أن يكون عميل خالصاً لوجهه الكريم 

الضيف في سطور

توىل د. صالح محمد السنيدي إدارة املركز الثقايف 
  .2003 إىل  من1997  الفرتة  يف  مبدريد  اإلسالمي 
واملركز الثقايف األندليس بني عامي 2007 و2012م. 
وكانت -كام يصفها- فرصا رائعة للتواصل مع الناس 

بألوانهم وأشكالهم ومشاكلهم.
عمل الدكتور السنيدي محارًضا يف التاريخ األندليس 
له  ونرش  االمام،  االجتامعية-جامعة  العلوم  بكلية 
البحوث  مركز  يف  األندلس(  مجلة  )كشاف  مؤخرا 
عىل  وأرشف   .)2018( بالرياض  املعريف  والتواصل 
عدد من الرسائل العلمية يف املاجستري والدكتوراه، 
يف جامعات اململكة وعدد من الجامعات املغربية 
منها:  واإلسبانية. وهو عضو يف جمعيات وهيئات 
اتحاد املؤرخني العرب بالقاهرة، الجمعية التاريخية 

السعودية، ورابطة الخريجني العرب يف مدريد. 

د. صالح محمد السنيدي: دخول األندلس تم بغزو عسكري
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صدى الذاكرة

طبقة  العربية  الثقافة  على سطح  ران  2007، حيث  عام  ذلك  كان 
العرب األول؛ اختفى الشعراء في  الالمباالة بمصير فن  سميكة من 
النرجسية، وارتفعت أصوات تُردِّد مقوالت مجلوبة،  قوقعة ذواتهم 
فحواها أن العصر قد غزته الرواية، وصّدق الناس ذلك، وأنذر تاريخ 
عندئذ  البياني.  اإلعجاز  تقدس  كانت  التي  الذائقة  بتحول  األدب 
نبتت مبادرة شجاعة إلطالق برنامج تلفزيوني من »أبوظبي« يعيد 
هذا  في  للمشاركة  ُدعيت  المفقود.  وعرشه  وراهنيته  ألقه  للشعر 
المجيد  تاريخه  ذرى  بإحدى  يذكر  اسم  عليه  أطلق  الذي  البرنامج 
المزروعي«  خلف  »محمد  عليه  المشرف  كان  الشعراء«،  »أمير 
بثقة غالية،  الذكاء والحماس، يظفر  الله- شعلة متَّقدة من  -رحمه 
ويقدم على المهام الصعبة. أبديت له تحفُّظي على أمرين؛ أولهما 
أنَّ تسمية  والثاني  الحديث،  الشعر  قاموس  انقرض من  المديح  أن 
بشوقي،  تعتزُّ  التي  المصرية  الشوفونية  حفيظة  تثير  قد  البرنامج 
ظاتي على مراجعه  وال تبغي التفريط في لقبه. عرض المشرف تحفُّ
العليا، وعاد متهلِّاًل يقول لنا »صدر أمر أميري بمنع قصائد المديح 
من البرنامج«، أما التسمية فهي شأن إعالمي، وال بأس في أن تظلَّ 
كما أعلنت من قبل. فوجئت حينئذ بورود آالف القصائد من جميع 
والبنات  البنين  من  الشباب  هؤالء  كان  أين  العربي،  الوطن  أرجاء 
يخفون مواهبهم ويطمرون كتاباتهم ظناً منهم بأن العصر قد تجاوز 
البرنامج  تعميم  وعند  لجماله؟  وعشقهم  الشعر  بإبداع  شغفهم 
واجهتنا مشكلة »الميديا«؛ تريد االعتماد على المشاهدين وَحثَّهم 
على المشاركة، والنقاد يحسبون أنهم وحدهم القادرون على تمييز 
الذي  التوفيق بين الطرفين، وَمن  الرديء، فكيف يمكن  الجيد من 
يضمن إقبال الجمهور على البرنامج من دون هذا التحفيز؟ علَّلُت 
نفسي لقبول هذه المشاركة على ما كنت أروِّج له في مناهج النقد 
-حتى  واالعتداد  والتقصي  االستقبال  جماليات  بدعة  من  الحداثي 
يه، ووجدت نتيجة  القيم الجمالية- بمنظور الجمهور وأفق تلقِّ في 
لذلك بروز ظاهرة ليس لها نظير في تاريخ األدب العربي؛ هي أن 
عون  يتوافَّر عدد ضخم من عشرات الماليين من المشاهدين، يشجِّ
في وقت واحد قصائد الشعراء وما نالحظه عليها من جوانب نقدية 
فنية  حساسية  هؤالء  كل  لدى  يتربى  وكيف  سلبية،  أو  وإيجابيه 
بالشعر ووعي علمي بالنقد في آن واحد، وتأكَّد لي أن موسًما واحًدا 
من هذه المواسم - التي امتدت حتى اآلن - قد خلق للشعر سوقًا، 

س له وعيًا، وصنع منه أبطااًل، بما لم تستطع  وجذب له جمهوًرا، وأسَّ
كل برامج التعليم في الوطن العربي أن تصنعه في العصر الحديث 
الشواعر  وهمسات  ورعودهم،  الشعراء  بوارق  بأن  فوجئت  كله، 
يقيم  التي  المعمورة  أركان  كل  إلى  أصداؤها  وصلت  قد  وبوحهن 
إن  لي  تقول  مصرية  بصحفية  رًا  مؤخَّ فوجئُت  عربي.  مهاجر  فيها 
شعراء الجيل الجديد ال يعترفون بمن لم يقف منهم - ولو خاسرًا - 
أمام لجنة البرنامج مرة في عمره، لكن المفاجأة التي ال زلت أعاني 
من نتائجها حتى اآلن هي الحملة الشرسة التي قام بها كبار الشعراء 
– في مصر خصوًصا - على البرنامج، وخلقهم تيَّاًرا ُمعاديًا له لدى 
اإلعالم، مع أني أتفهَّم دوافع غيظهم؛ فهم بحكم أعمارهم محرومون 
واألربعين،  الخامسة  الشباب حتى  تقتصر على  التي  المشاركة  من 
إنها  ويقولون  المليونية،  الجوائز  نعمة  على  الفائزين  ويحسدون 
للفن  النضج  شروط  من  والحرمان  الفاقة  وكأن  ألخالقهم،  ُمْفِسدة 
ر المواهب، وال يدركون أن الشهرة المبكرة ورطة شديدة، وأن  وتَفجُّ
الثراء محنة وإن أدَّى إلى النزق واإلهمال، وأن الفائزين ال يبلغون 
الجوائز إال في العقد الرابع من أعمارهم بعد أن تكون قد تشكَّلَت 
المظلومون  ا  أمَّ الناضجة،  غ إلبداعاتهم  التفرُّ إلى  واحتاجوا  حياتهم 
حتى اآلن في هذا البرنامج -وال زلت أكرر ذلك من فترة طويلة - 
النثر؛ لعدم صالحيتها لإللقاء أو قابليتها للفهم  فهم شعراء قصيدة 
مكتوبة  مسابقات  عقد  من  بُدَّ  وال  جماهيرية،  برامج  في  الفوري 
خاصة بها وتهيئة المناخ المالئم إلذاعة ونشر األعمال الفائقة منها، 
إضافة الى ضرورة إدخال المسرح الشعري في إطار هذه المسابقات 
هو  يحتاج  الذي  األغنية  شعر  وإدخال  والتمثيلية  الفنية  بأشكاله 
األخر لقبلة حياة في ثغره الذي تشوهه الكلمات الرديئة. أما كبار 
الشعراء فينبغي دعوتهم وتكريمهم في كل برنامج أو موسم؛ حتى 
ال يفوتهم مجٌد يستأثر به الشباب ويصبحون نجوًما في مجتمعاتهم 

من دون أن يكون لهم تاريخ عريض مثلهم. أما ما لم أفهمه حتى 
أفسد  قد  البرنامج  أن  دعوى  فهو  وموضوعية-  حياد  وبكل   - اآلن 
الشعر العربي وأدى إلى تراجعه القتصاره على شكلين فقط، هما: 
وفي  النثري،  الثالث  للشكل  واستبعاده  التفعيلة،  وشعر  العمودي 
ة؛ فليس بوسع أحد أن يدعو إلى بتر  تقديري أن هذه مغالطة فجَّ
تاريخ الشعر العربي وإلغاء قصائد العمود والتفعيلة ودفن نماذجه 
كلها، ليست هناك ثقافة فنية في كل أنحاء العالم تتنكَّر لتاريخها 
تستوعبه  لم  آخر  ألنموذج  ترويًجا  العليا،  نماذجه  وتبتر  وتقصيه 
الذائقة العامة حتى اآلن، وقد كتبت قبل المشاركة أكثر من عشرين 
كتابًا نظريًّا وتطبيقيًّا عن الشعر الحديث، وال أحسب أنني خرجت 
مرة واحدة على الهواء برأي يعارض أو يناقض ما كتبته، فدائًما ما 
أدعو الشعراء الشباب إلى تحديث األخيلة وتأصيل التجارب وتعميق 
الشعرية  أساليب  ومراعاة  والجمال،  والعدل  الحرية  بعميق  الوعي 
األصيلة من كثافة وترميز وتخليق وحس إنساني، فأين يجدون هذا 
الذين  وهم  بالشعر،  انعكاس  أنه  يزعمون  ا  عمَّ والترويج  اإلفساد 
الجمعي  التعبير عن ضميره  بالجمهور وعجزوا عن  فقدوا عالقتهم 
هذه  حصاد  أوجز  أن  بوسعي  الفردية!  ومواجعه  أشواقه  حتى  أو 
التجربة المهمة بالنسبة لي وللشعر العربي فيما يلي، أواًل: لم يعد 
أحد يجرؤ على القول بانتهاء عصر الشعر واحتالل فن آخر مكانته؛ 
المستطرقة؛  األواني  مثل  والتمثيلية  والتشكيلية  اللغوية  فالفنون 
ج  فتوهُّ المجاالت،  كل  في  ارتفعت  أحدها  منسوب  ارتفع  كلما 
الشعر يؤدِّي إلى ازدهار الرواية والمسرح والسينما والرسم والغناء 
الشعراء  أمير  برنامج  من  الثمانية  المواسم  أثبتت  ثانيًا:  وغيرها. 

اتساع دائرة المبدعين بالعربية في مناطق لم يسبق لها أن قدمت 
كل هذه المواهب الناضجة مثل بالد الشمال اإلفريقي، بل وبعض 
في  أبنائها  بعض  ويقيم  العربية  تتحدث  ال  التي  اإلفريقية  األقطار 
بالتواصل  العناية  عودة  ثالثًا:  ثقافتها.  من  ينهلون  عربية  أقطار 
العصور،  في جميع  العرب  الشعراء  من  العليا  النماذج  مع  ق  الخالَّ
واالهتمام األعظم بشعراء الحداثة باعتبارهم المجددين الحقيقيين 
للشعرية العربية. رابًعا: ينبغي االعتراف بأن نوعية الشعر الذي يفوز 
التداولي،  الرواج  عالية من  نسبة  تعتمد على  والتصفيق  باإلعجاب 
ين، ومهارة اإللقاء،  مثل جاذبية التجربة وحضورها في وعي المتلقِّ
ة  الفذَّ التجارب  س  يحمِّ قد  ما  والغنائية؛  الخطابية  النبرة  ووضوح 
الحداثية التي ال ينتبه لها الوعي التلقائي للجمهور، على الرغم من 
إيجابيًّا  النقد على تقديمها، لكن ما يجعل األمر في جملته  إصرار 
هو أن المجموعة األخيرة تستحق كلها الفوز، مهما تبايََنت مواقعها 
ودرجة أولوية بعض الشعراء على غيرهم. خامًسا: استطاع البرنامج 
اإلبهام  من  محدودة  نسبة  تَقبُّل  على  المتلقين  ماليين  يدرب  أن 
ى بجماليات االختالف،  الشعري الجميل، واستعدادهم لتلقِّي ما يُسمَّ
والهمس  النجوى  فإن  األغلبية  تأسر  تزال  ما  الخطابية  كانت  وإذا 
قيها. سادًسا:  والدرامية والعناصر الجمالية األخرى قد صنعت متذوِّ
خاصة  مسابقات  وعقد  الكبار  الشعراء  بتكريم  المبادرة  يتعيَّن 
ابتكار  وتشجيع  النثر،  وقصيدة  الغناء  وشعر  المسرحي  بالشعر 
الرقمية  اإلعالم  وسائل  وتوعية  نشرها،  وتشجيع  الجديدة،  األشكال 
للقيام بهذه الوظائف؛ حتى ال تقتصر قُبْلَُة الحياة على هذا الفم، بل 

تشمل وتفتح آفاق المستقبل لألشكال اإلبداعية األخرى 

قبلة الحياة في فم 
الشعر العربي

د. صالح فضل*

* ناقد ومفكر مصري
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تراث اإلمارات

 صبحة بوغورة 

من فضائل املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله 
ثراه أن رسخ لدى أبناء اإلمارات العربية املتحدة قيمة الرتاث. وما 
لألجيال: »من ليس له ماض ليس له  الشهرية نرباساً  زالت كلامته 
حارض وال مستقبل«. أعلت اإلمارات يف مرشوعها من قيمة ثقافة 
عىل  املحافظة  املتميزة  الشخصية  ببناء  فاهتمت  وفكره  اإلنسان 
تكرس  أن  يف  قياسية  فرتة  يف  ونجحت  وتقاليدها.  وعاداتها  تراثها 
حضورها الثقايف عىل الصعيد العريب وعىل املستوى العاملي، بوصفها 
الراسخة  التقاليد  من  أسس  املعارص عىل  املجتمع  لتنمية  أمنوذًجا 
من  العديد  انتقل  السديدة  النظرة  وبفضل هذه  األصيلة.  والقيم 
ألوان الرتاث من طابعها الوطني الخاص إىل الطابع العاملي، ولعل 
من أبرز ما ميكن أن نورده كمثال عىل ذلك حرفة صناعة املراكب 
اإلماراتية  البيوت  ومفردات  والغوص،  الصيد  حياة  ومفردات 
واأللعاب  التقليدية  واملأكوالت  والرجال،  النساء  ومالبس  القدمية، 
اصيلة  مفردات  من  وغريها  الخيول…  وترويض  واقتناء  الشعبية، 
أمنوذجه  من  جزًءا  فباتت  وطورها  اإلمارايت  املجتمع  عليها  حافظ 

الثقايف املعارص. 

حرفة صناعة المراكب
األسايس يف  بالبحر، وكان عامدهم  اإلمارات  أهل  ارتبط  القدم  منذ 
العيش واملصدر الرئيس للرزق سواء يف الصيد أو التجارة أو البحث 
التي  »الربيج«  ومنها  املراكب  صناعة  حرفة  فازدهرت  اللؤلؤ،  عن 
تستعمل لألسفار البعيدة نحو الهند وإفريقيا،  والـ»جالبوت« قارب 
النزهة وهو من سفن الغوص وتصنع محليا للبحث عن اللؤلؤ ونقل 
البضائع وصيد السمك يف األعامق البعيدة، وتعد املراكب الرشاعية 
»السنبوك« من أقدم السفن التي عرفها أهل اإلمارات،  وهي إحدى 
أفضل املراكب وأكرثها شيوعا وتتميز مبظهرها الرشيق وقدرتها عىل 
خاصة  البضائع  ونقل  الصيد  رحالت  يف  بسالسة  البحر  عباب  شق 

األخشاب واملسامري من زنجبار والهند.
الشتاء  فصل  يف  تبدأ  أصيلة  إماراتية  حرفة  املراكب  هذه  وصناعة 
شهر  يف  الغوص  رحالت  وتبدأ  الصيف،  موسم  بداية  مع  وتنتهي 
إبريل برحلة قصرية تسمى »الخانجية« تستمر شهرا، يعقبها املوسم 
الرئييس للغوص »الغوص العود« أي الكبري ملدة أربعة أشهر، وعرشة 

أيام تسمى »الدشة« أو »الركبة«.
عىل ظهر السفن املكتظة بالبرش يعيش البحارة عىل وجبة واحدة 
من األرز وبعض حبات من التمر، ويطلق عىل نهاية الرحلة وعودة 

السفن إىل الديار »القفال« وتقام لها احتفالية عىل طول الشواطئ 
تشارك فيها النساء واألطفال للقاء البحارة الغائبني.

ولرحالت الصيد البحري طاقمها الخاص، إذ تتطلب الرحالت فريق 
عمل متجانساً يجمع بني الغواصني و»النوخذة« وهو الربان املسؤول 
عن سفينة الغوص، و»الجعدي«، وهو مساعد الربان يف قيادة سفينة 
الغوص، وهو الشخص الخبري يف املغاصات والهريات، و»املجدمي«، 
وهو  و»السيب«  السفينة،  يف  العمل  عن  املسؤول  البحارة  رئيس 

الرجل الذي يجلس عند حافة السفينة وهو ميسك بطرف حبل اليدا 
بطريقة  الحبل  هز  بواسطة  إشارته  الستقبال  الغواص  مع  املتصل 
الذي  وهو  و»الغواص«  البحر.  عمق  من  لسحبه  عليها،  متعارف 

يغوص إىل قاع مياه البحر لجلب املحار.
والدروع  املالبس  البحارة  ويرتدي  السفينة  تقف  للغوص  استعداًد 
أنوفهم  عىل  »الفطام«  ويضعون  املفرتسة،  األسامك  من  الواقية 
ويتزودون »باملفلجة« الخاصة بفتح املحارات باإلضافة إىل األحبال، 
الفرد  فيها  يتحمل  التي  الشاقة  األعامق  يف  الغوص  رحلة  تبدأ  ثم 
يف  يكون  ما  غالبا  الذي  اللؤلؤ  عن  بحثا  املخاطر  ويواجه  املتاعب 

مناطق ليست بعيدة عن أسامك القرش وقناديل البحر. 
وقد وجد نشاط الغوص طريقه ليصبح رياضة عاملية بني من يتمكن 

من الغوص ملسافات أكرث عمًقا. 

مفردات البيوت اإلماراتية القديمة
مبختلف  فريد  كموروث  األنظار  القدمية  اإلماراتية  البيوت  تجذب 
ولكل  و»الشعر«،  و»اليواين«  »البحر«  بيت  ومنها  وأمناطه،  أشكاله 
منها سحره ورسه، وهي مصنوعة من مواد محلية من البيئة، كالطني 
الذي يعد عازال جيدا للحرارة ويوفر الرطوبة والهواء املنعش داخل 

البيوت، أو اليواين، أو صوف األغنام. 
 لقد أدى غياب الرجال يف رحالت الغوص لفرتات طويلة عن أرسهم 
إىل تحمل املرأة اإلماراتية مسؤولية بيتها كاملة وكسب قوت يومها 

دولة اإلمارات العربية المتحدة
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وقوت أطفالها، كانت املرأة اإلمارتية تستيقظ مع آذان الفجر لتحلب 
وتبيعه.  الحطب  وتجمع  الدهن  وتصنع  املوايش،  وترعى  البقر، 

وتعتمد يف نشاطها اليومي املتنوع عىل عدد من األدوات املميزة.
حصري مصنوع من الخوص، »لبخشة« أو صندوق خشبي له خانات 
لتخزين أغراض األرسة، قرب لنقل املاء العذب، الهاون الذي ال يخلو 
أي بيت إمارايت منه تستخدمه املرأة لطحن الفلفل والهيل والثوم. 

الدلة لتقديم القهوة العربية ترافقها املبخرة والفحم والبخور.
للقرآن  ومعلمة  أطفال  ومولدة  وطبيبة  خياطة  املرأة  عملت  كام 

الكريم والقراءة والكتابة، وساعدت زوجها يف بناء البيت أيضا.

مالبس النساء والرجال
وقتنا  قامئة حتى  تزال  ما  بخصوصية شديدة  النساء  متيزت مالبس 
هذا، فالكندورة مطرزة بخيوط التيل أو سادة، والثوب يلبس فوق 
الكندورة وهو جلباب واسع من قامش شفاف، والعباءة تفصل من 
الخلق  أو  والرسوال  األسود،  الربسيم  بخيوط  األسود مطرزة  الحرير 
ويكون قامشا من نوع الويل أو الرشبت، ثم الربقع لتغطية الحاجبني 
واألنف والفم. أما بنات الشيوخ واألغنياء فكن يلبسن الذهب عىل 

رؤوسهن وعىل صدورهن، وتخضب أياديهن بالحناء.
يصنع  طويل  حبل  وهو  الخزام  أو  العقال  فهي  الرجال  مالبس  أما 
من الصوف أو الوبر، الغرتة وتفرد عىل الرأس ويثبت عليها العقال، 
أرقى  وهي  العباءة  أو  والبشت  الرسمي،  الثوب  وهو  والكندورة 

األزياء الشعبية وأغالها وتحاك يدويا.

المأكوالت التقليدية واأللعاب الشعبية
تنتيش النفس بعبق املايض الجميل يف أسواق اإلمارات 
وبني  األصيل  املعامري  طابعها  بني  املريحة  املتوازنة 
أمناط عمرانية حديثة، وفيها تختلط فيها روائح البخور 
املأكوالت  أكسبت  التي  النادرة  البهارات  مع  والعطور 
الشعبية مذاقها الشهي مثل الهريس واملجبوس والرثيد 
التي  اللذيذة  األخرى  املأكوالت  من  وغريها  والخبيصة 

تشكل وصلة سحر أمسيات املايض الجميل.
أصحاب  محالت  مع  املدينة  أسواق  طرقات  تتقاطع 
الشعبية  والحيل  التقليدية  والصناعات  اليدوية  الحرف 
واألصوات،  واأللوان  الروائح  من  فريداً  مزيجاً  لتشكل 
إنها مشاهد تعيد صياغة املايض بروح متجددة متعددة 
يتعلق  العريب  املشاهد  جعل  ما  هذا  ولعل  املذاقات، 
مبسلسل الرسوم املتحركة »فريج« الذي نقلنا إىل عمق 
وتقنية  رفيعة  بجودة  األصيل  العريب  اإلمارايت  الرتاث 

عالية. ال تخلو أمسيات املجتمع اإلمارايت من لهو الصبيان وألعاب 
الفتيات املبتكرة للتسلية والرتويح عن النفس، وغالباً ما تعرب هذه 
وتقاليده  وعاداته  املجتمع  ووجدان  الشعبية  الروح  عن  األلعاب 
الخاصة وهو  األلعاب وشكلتها وأكسبتها نكهتها  أفرزت هذه  التي 
ما يعكس تأثر هذه األلعاب بالبيئة املحيطة والظروف االجتامعية، 
فظهرت لعبة »عظيم الرسا أو عظيم لواح« ولعبة »سبيت حي ولو 
»املحاماة«،  ولعبة  »املريحانة«،  ولعبة  يريد«،  »خيل  ولعبة  ميت« 

ولعبة  »الجحيف«.  

القنص واقتناء وترويض الخيول 
عرف املجتمع اإلمارايت بتعلقه الكبري برتبية الخيول واقتناء السالالت 
القابلية الكبرية للرتويض  الرفيعة من الخيول العربية األصيلة ذات 
والتدريب القادرة عىل تحمل خوض سباقات الجري وعروض الخيل 
والرتويض وقفز الحواجز.  ولعبت الخيل دوراً بارزاً يف تشكيل حياة 
أبلغ األثر يف خصالهم ولغتهم وأدبهم وطباعهم  اإلماراتيني وتركت 
وألهبت مخيلة الشعراء فتغنوا بشجاعتها ورشاقتها وخيالئها. لذلك 
أنسابهم  ما حفظوا  بقدر  أنسابها  اإلماراتيون  أن حفظ  عجبا  ليس 
سبيل  يف  وسعاً  يدخروا  ومل  استطاعوا  ما  الهجنة  من  وصانوها 
باقتناء وتربية الصقور املدربة  إكرامها. إىل جانب الشغف الشديد 
الصحراء  الخيام يف  البالد وخارجها حيث ترضب  داخل  الصيد  عىل 
البعيدة وال يكرس هدوء لياليها سوى تداول الشعر »النبطي« شعر 
العامية الشعبية ذي األوزان والفنون الخاصة الذي يعرب عن الرتاث 
العريب العريق ويضفي املزيد من روح األصالة، فهو الشعر املعرب عن 

مشاعر اإلنسان وواقعه 

»ليل أمستردام 2/ 2«

حمزة قناوي*

* شاعر وكاتب  

من  الثالثة  بطواِبقه  املتحف  محتويات  كل  مشاهدة  من  أنتِه  مل 
أعامٍل فنيٍة وتوثيٍق حّي لحياة فان جوخ، حتى ارتفع النداء الداخيل 

طالباً من الزائرين التهيؤ للمغادرة ألن املتحف سيغلق أبوابه..
حني خرجت فوجئت بأن الليل قد حلَّ دون أن أنتبه.. نظرت بعيداً 
األفق،  تنري  الغامضة  األضواء  انعكاسات  كانت  بعمق،  وأصغيت 
واملوسيقى تنساب من بعيد، وخرير مئات القنوات يتسلل إىل الليل 
حول  معطفي  أشّد  العاصف  الهواء  يف  أسري  وأنا  غموضاً،  فيزيده 

جسدي متسائالً عن رس الليل وغموضه الغريب!
رنني  إىل  لليل، ألستمع  نوافذي مرشعًة  تركت  التاريخّي  الفندق  يف 
برج الساعة يف ساحة املدينة وعدد دقاتها ألرقب الفجر وأتأهب له 
قبل طلوعه، كام أرهفت حوايس كلها ملعرفة رس هذا املزيج السحري 
الغريب الذي يتسلل إىل النفس مع الليل من أفٍق بعيٍد تلتقي فيه 

املوسيقى الخفية مع الضوء الخافت وأصداء لطبيعٍة غامضة. 
أمسرتدام-  الطواحني خارج  مدينة  مع  موعٍد  كنت عىل  الصباح  يف 
ساعٍة  نحو  أمسرتدام  من  إليها  الطريق  يستغرق  والتي  كندرليك. 
أدبيات  يف  ارتبطت  التي  الطواحني،  لرؤية  مشدوداً  كنت  وأكرث، 
كانت  وأنها  باالقتصاد،  خاصًة  والهولندي  عامًة  األورويب  التاريخ 
واألحذية  األخشاب  كصناعة  التقليدية  للصناعات  أساسياً  ُمحركاً 
والحقاً  الزراعة-  مساحات  وتحديد  وضبط  الري  وتنظيم  الجلدية، 
توليد الكهرباء يف العرص الحديث باعتبارها مضخًة هوائية توربينية، 
أما الظهور التاريخي للطواحني يف هولندا فبدأ منذ نحو ستة قروٍن 
عندما أنشئت لتحويل مجرى املياه وتجفيف األرايض من املياه إنقاذاً 
للبالد- املنخفضة عن مستوى سطح البحر- من الغرق، فهولندا تدين 

لطواحينها بعدم ابتالع البحر لها، وتحّولها إىل حضارٍة غارقة! 
يف "كندرليك"، التي تنترش فيها الطواحني، متتُد أراٍض زراعيٌة يغلب 
عليها التوليب بألواٍن متعددة، يف مشهٍد برصٍي آرٍس، خاصًة يف تقاطع 
حقول الزهور مع القنوات الصغرية والبط األبيض الذي يسبح فيها، 
أن  كاللقلق والبجع.. دون  الفينة واألخرى تظهر طيوٌر أخرى  وبني 
تشخص  وهي  والرتيب  املرتفع  الطواحني  دوران  من صوت  تجفل 
تخيلت  )للحظٍة  السنني!  مئات  منذ  األفق  تراقب  هائلة  كعاملقٍة 
هذيان دون كيشوت يف مغامرته مع سانشو بانثا وهو يتخيل الطواحني 
عدواً عظيامً ينافح عن الرش فيقرر محاربتها، وللحظٍة أيضاً حاولت 
معايشة حالته وأنا أمعن النظر إىل الطواحني العمالقة، وأشعر مبهابٍة 
مصدرها التاريخ وما مرت به هذه الطواحني وقد طحنت بأذرعتها 

الفايكنج،  ومحاريب  الشامل  بحر  وتحدت  قرونِه  من  ستًة  العمالقة 
وحّولت األنهار وأخضعت أخشاب األشجار وأنتجت الجلود ورّسمت 

الحدود وماوالت تقُف شامخًة.. كأنها تبتسم!( 
املجموعِة  من  يطلب  السياحي  املرشد  صوت  عىل  سوى  أُِفق  مل 
كان  أمسرتدام،  إىل  ستعيدنا  التي  الحافلِة  إىل  للعودة  االستعداد 
الوقت قد تحول إىل املساء، وها هي الشوارُع تركض يف رسعٍة من 

زجاج نافذة الحافلة عكس اندفاعها، باتجاه أمسرتدام وليلها. 
أن  املدينة!  ليل هذه  رّس  أكتشف  أن  املساء  قد عزمت هذا  كنت 
أفهم لغز املوسيقى الخافتة واألضواء الغامضة واألصداء البعيدة التي 
ال تأيت سوى مع الليل. وعندما صعدت إىل غرفتي بالفندق، قررت 
أن أظل مستيقظاً إىل صباح اليوم التايل، أن أراقب الفجر، وأتابع رس 
الليل وعنارصه الخفية الغريبة التي مل أرها يف أي مدينٍة أخرى من 

العامل. 
كان وعيي يرتاجع وصمودي يخفت مع انسياب املوسيقى وتسلل 
انبالج  اقرتاب  "روكِن"  ميدان   ساحة  دقات  وإعالن  البعيد  الضوء 
الفجر ساعًة بعد أخرى. كنت بني املستيقظ والنائم حينام طالعت 

عيناي ساعة الربج بينام تشري عقاربها إىل الثامنة صباحاً. 
استيقظت فجأًة منتفضاً وقد تنبهت كل حوايس.قفزت إىل حقيبتي 
الكبرية، موقناً أنني أضعت قطار "هانوفر" الذي سينطلق يف التاسعة. 
يف  والخرائط  والكامريا  باملالبس  ألقي  بينام  السفر  بطاقة  طالعت 
الحقيبة، وأهرول من الفندق باتجاه سيارة األجرة ومنها إىل محطة 
القطار املركزية! دلفت من بوابتها الضخمة بينام تدق الساعة متام 
التصميم  قديم  أوروبياً  قطاراً  مقابٍل ملحت  رصيٍف  التاسعة، وعىل 
لراكٍب  خالياً  إال مقعداً  بالركاب  الثانية  امتألت عربته  يتحرَّك، وقد 

ينهب األرض باتجاهه! 

المحفوظ  التراث  أرض  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

تراث اإلمارات
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إضاءة

حمل الشعر -والمقصود به هنا مجموع القصائد والنصوص اإلبداعية 
المسموعة التي تناقلتها األجيال على مر العصور منذ عصور ما قبل 
وأرتامها  المنطقة  أهالي  لهجات  خصوصية  معه  حمل   - التدوين 
ن ذاكرة األحداث، إضافة إلى  الموسيقية، ورسم معالم األمكنة ودوَّ
أنماط العيش التي كانت سائدة ومجمل القيم واألخالق والعادات، 
وقد ساعدت صفات الشعر الشعبي المرتبطة باألوزان والقوافي على 
سهولة حفظه وتداوله حامال في طياته قيمة معرفية تاريخية تروي 
سيرة المكان وأهله.وال زال الكثير من شعراء دولة اإلمارات العربية 
المتحدة محافظين على النمط الكالسيكي للشعر المحلي المعتمد 
على األوزان والقافية، والتي تجد الصدى الواسع على مستوى العالم 
إليهم  الخليج فحسب، وبرز منهم شعراء كبار يشار  العربي وليس 
بالبنان. كان وال يزال للشعر األثر األكبر في الحفاظ على الموروث 
خالل  من  العربية،  المنطقة  من  الجزء  لهذا  واإلنساني  الحضاري 
للمناطق  الدقيق  والوصف  التاريخية  لألحداث  الدقيق  التسجيل 
وسكانها وعاداتهم وتقاليدهم المتوارثة، إضافة إلى نهجه في الحث 
على مكارم األخالق. ومن ذلك قصيدة المغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان التي يقول فيها: 
يعـــــــل نـّون بانــت امزونـه        يسقـي الظفــــــــرة ويرويهـا
لين يزخـر عشـــــــب بينونـه        والغـزر تسقــــــــي سواقيهـا

والرّمل يعشـــــــب ويرعونـه        والبـدو تزهـــــــــي مبانيــهـا

و يستقي م الغيث في الّسونه        شـرق والوديــــــــــان ييريهـا

والجبـل تتدّفـق اركــــــــونـه        ويملـي القيعــــــــان ياريـهـا

والغضـى تتنّقـــــــل اظعونـه        لـي همـوم القلــــب يشفيهـا

وان عرض يمـــشي على هونه       يسبـي الدنــــــــيـا وما فيـهـا
هو دعاها النفــــس ممحونـه       والطبيـــــــب اللـي يشافيـهـا
محتـرم والنـاس يحضــــــونـه         لـي وصوفـه نافـل ن فــــيهـا
نطقته وان يـــــــات موزونـه        مــــن سخـاوة نفـس يفضيهـا
االتجاهات  الشاعر  يحدد  كما  القديمة،  لألماكن  مذهل  توثيق  هنا 
التي توجد بها تلك المناطق وفائدتها للسكان ويوثق أماكن الرعي 

والترحال، وذكر عذب للخصال الحميدة المحببة لإلنسان.

ال يا عيــــــن عليج الله صيحي
وفي إحدى قصائده يُعلي الشاعر أحمد بن خلف البدواوي من القيم 
البحتة  المحلية  األلفاظ  ببراعة  األخالق، مستخدًما  األصيلة ومكارم 

المعاني  أهمية  مؤكًدا  الشاعر،  مقدرة  وتبين  القافية  تطوع  التي 
واآلداب التي يتمسك بها المجتمع وإن دفعه الحزن لتجاوزها أحيانا، 
إال أن القصيدة في مجملها حملت أخالق األدب في الحزن مع الله 

واألخالق والعادات السائدة رغم المصاب الجلل، يقول: 
ال يا عيــــــن عليــــــج الله صيحـــــي  

وجـــودي بالدمــــوع وال تمــــــــــلي
وخلي الدمـــــع هماله نضــــــــــيحي    

على خــــد ٍ تجعد مــــــــــن حزن لي
طوانا الهــــــــــم والغــــــم الكسيحي 

وحـــــزن ٍ حـــــــــــل بي ما يضمحلي
اال وا كامـــل الوصف الفصيــــــــــحي 

اال وا غيــــــم ع ديــــاره يهلــــــــــي
اال وا راعــــــــــــي اللفـــظ الصحيحي 

اال وا مـن ســـــــــكن في ضامر ٍ لــــي
اال وا زايـــــد الفـــــــذ الرجيحــــــــي 

اال وا راعــــــي المعــــــــــروف ياللي
صدى ذكره ملى الكـــــــــون الفسيحي 

شــــــــرات البدر نوره يستــــــــــهلي
كـــــريم ٍ والزمن صاير شحيــــــــــحي 

اال يا كـــــــم مـــــن فيضه نعـــــــلي
ويوم الالل م الضحضاح ضيـــــــــــحي  

سقــــانا زايــــــــد وبه نستـــــــــظلي
قــــراح المــــــــــاي من عقبه مليحـي 

وليس الــــــزاد عقبه سايـــــــــــح ٍ لي
وعقبه الهــــــب الحسرة لفــــــــيحي

وعقبه ال سعــــــــــادة وال تسلـــــــي

حريـــــٍم م الخـــــــــدر تظهر تصيحي 
تشـــــــــق الجــــــــيب وتنوح وتولي

وشـــــــياب ٍ لحـــــــــــاهم يستبيحي 
غـــــزيــر الدمــــع خرســــــــها يهلي

مصــــاب ٍ مدلهـــــــم ٍ لـــــــو يليحي 
علـــــى صم الصخـــــــــر أمسى مّولي

وذكــــره ال يـــــزول وال يميـــــــــحي 

غـــــرس حبه ابويـــــــــه في حشاً لي

اال يــــارب يعلـــــــــه مســـــــتريحي 

وفــــي الفردوس تكتب لــــــــه محلي
المعنى وإن  وهو يوثق لألخالق والعادات ويرسمها بصورة جميلة 
كانت عكسية الطرح، وكان استخدام لفظ )وا( وهو نادر االستخدام 
دلياًل على الشاعرية المتأصلة والجذور التراثية العريقة، وهذا اللفظ 
المنادى يؤدي   بياء  النساء، وإن استبدل  بأنه لعويل  معروف تراثياً 
البعد  ليضيف  المنادي  عويل  كلفظ  استخدم  ولكنه  نفسه  الغرض 

العاطفي والمشاعر العميقة باستخدام األلفاظ الخاصة بالمنطقة، 

سر في الصالح
القبيسي وهو من  بن جمهور  بن جمعة  الشاعر غيث  أما قصيدة 
آل  خليفة  بن  زايد  بن  حمدان  الشيخ  زمن  عاصر  أبوظبي،  سكان 

نهيان وتوفي في سبعينيات القرن العشرين، والتي يقول فيها:
باوصيك تــــدى لــــي عليــــك فريضه

سر في الصالح وترك الفحشــــــــــــايه

وبوصيك بالبــــشة إلى جــــاك عـــاني

من البعد الفي مــــــــن عقب صوعايه

وبوصيك لي من جاك من الدهـر مـجرم

البــــــد لـــه مخطـــي عـــــليه جنايه

ادفــــع حـــاللك جــــــــان با ترضيهم
وإن ال ... فعرّضــــــــــهم على العياليه
ففيها يتجلى تمسك الشاعر بالعادات العربية األصيلة فيه واإلرشاد، 
في  الفحش  وترك  والصالح  الحنيف  بالدين  بالتمسك  ابنه  ينصح 
أمور الحياة، كما أنه يشدد عليه بإتباع العادات السائدة عند قدوم 
والتقاليد  بالعادات  والتمسك  ووفادته،  استقباله  وطريقة  الضيف 

التي تقضي بنجدة الملهوف حتى وإن كان مطلوباً بالثأر والوقوف 
معه في شدته حتى إرضاء دائنيه، حتى وإن أدى ذلك للدخول معهم 

في خالف بسبب التجاء الشخص إليه.
وفي قصيدته يوثق الشاعر محمد بن يعروف بن مرشد المنصوري  
ممارسات البدو في منطقته، ويورد وصفاً دقيقاً للمواسم والنشاطات 

المجتمعية السائدة فيها ودروب قوافل الترحال. يقول:
طلبـــــــت الكريم الرازق المعطي المناع

  كريم ن عظيم ن يعلـــــــم السر والغيبي
خلق خلقه اللي صــــــار ماله عدد وأنواع

  وكل ن حياته حســـــــــب خلقته بترتيبي
وايام وســــــــنه وشهور عجله تمر اسراع  

وفيها مواسم دايم اتحـــــــــــضر وتغيبي
هـــــي القيض والمصــــــــــفار يالله لها 

سماع  وبعد الشتا ياتيك صيف اللواهيـــبي
بدايه بتالي القيـــــــض لبيوتهم قـــــشاع

  وشدوا قطــــــــين العد غرب ومجانيــبي
وغدا عند راعي الصيد فرصه على المطالع

 وكل بطـــــــــيره كامل الريش ما عيـــبي
مــــــــن الفرخ والقرناس كل اشقرن بّتاع 

 عزوم ن إلـــــــــى من خد لحّيق ويصيبي
وعقب القنــــــص بايام شدو هل المرباع

 وتقافت ظعون البــــــدو مع شّمخ النيبي
تدق الوطا والقاع صـــــــــوب الحيا نّجاع  

يبون الحيا في شـــــف سود ن حنازيبي 

الشعر والتراث 

سرور خليفة الكعبي*

* شاعر وباحث من اإلمارات
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بحوث ودراسات

 موزة عويص علي الدرعي

دولة  تاريخ  مؤرخي  من  األولني  كتابات  عىل  واملطّلع  الباحث  إن 
اإلمارات العربية املتحدة، يُدرك حقيقة اهتاممهم مبختلف جوانب 
الحياة، وعدم اقتصارها عىل جانب معني، وإن كان لألخبار السياسية 
النصيب األكرب من التدوين والتوثيق والرصد واملتابعة. ولكن، مع 
واالجتامعية  االقتصادية  الحواداث  تدوين  املؤرخ  يغفل  مل  ذلك، 
الغري  والغرائب  العجائب  وبعض  الطبيعية  والظواهر  واملناخية 
مألوفة، هذا إىل جانب تدوين بعض مام له صلة بالجوانب الدينية 

والثقافية والصحية واملتمثلة يف أخبار األوبئة واألمراض.

أخبار  ملعرفة  املؤدية  والطرق  املصادر  أحد  املخطوطات  وتشكل 
األولني وتاريخهم إىل جانب املصادر األخرى والسيام الوثائق األجنبية. 
ومن املخطوطات ذات األهمية يف تاريخ اإلمارات، بل ميكن اعتبارها 

حتى  اإلمارات  تاريخ  يف  مخطوطة  أقدم 
يوسف  أرخها  التي  الحوليات  هي  اآلن، 
ونسخه   )1917 )تويف  الرشيف  محمد  بن 
بن  سعيد  بن  محمد  الشيخ  إليه  وأضاف 
الدكتور  وحققها   ،)1969  -1899( غباش 
يف  )الحوليات  عنوان  تحت  حنظل  فالح 
تاريخ اإلمارات(. ولهذه الحوليات أهميتها 
باعتبارها  كام سبق القول أقدم مخطوطة 
يف تاريخ اإلمارات، إضافة إىل أن ماجاء فيها 
البئية االجتامعية والتاريخية  هو بقلم ابن 
املطلع عىل لبلد وأهله والحواداث الرئيسة 
التي حدثت فيه. وقبل الولوج إىل موضوع 
وبشكل  التطرق  من  البد  العدد،  هذا 
وناسخه  وصاحبه  املخطوط  إىل  مخترص 

ومحققه يف عدة محاور، هي :

•مؤلف املخطوط يف سطور
يوسف بن محمد بن عيل بن عبدالرحمن الرشيف من أهايل إمارة 
رأس الخيمة مولداً ومسكناً. ليس هناك تاريخ دقيق لوالدته، ولكن 
من املحتمل أنه ولد يف عام 1847 أو 1850. كان كاتباً لدى شيوخ 
األحداث  وخاصة  املنطقة  حوادث  بتأريخ  مهتامً  وكان  القواسم، 
يقرص  مل  ولكنه  باإلمارة،  إقامته  بحكم  الخيمة  رأس  يف  الواقعة 
اإلمارات  يف  الواقعة  األحداث  شملت  وإمنا  ذلك،  عىل  مخطوطته 
األخرى، باإلضافة إىل أخبار سلطنة مسقط وعامن وكذلك منطقة نجد 
كام  وغريها.  والهند  والبرصة  كفارس  األخرى  املناطق  أخبار  وبعض 
مل يقترص تدوين التاريخ عنده عىل األحداث السياسية، وإمنا شمل 
أيضاً الجانب االقتصادي والصحي واالجتامعي، وتأريخ زيجات بعض 
األفراد والوالدات واألحوال الجوية. كام أن الرشيف، عالوًة عىل كونه 
مؤرخاً، فقد كان رجل دين )مطوعاً(، كام أنه مارس الطب. وقد تويف 
بعد مرض أصابه يف عام 1917. وقد ورد يف أحداث السنة الهجرية 
وتويف  الرشيف  بن محد  يوسف  قلم  انتهى  هنا  “إىل  التايل:   1335
بعد عام 1335هـ. قاله كاتب هذه األحرف 
لأللفاظ  وإصالح  يسري  تبديل  مع  وناقلها 
املذكور.  يوسف  تركها  إليها  يُحتاج  وزيادة 
بن  محمد  وتعاىل  سبحانه  إليه  الفقري  وأنا 
سعيد بن غباش نائب الحكم الرشعي برأس 
الخيمة. حرر يف 10 محرم 1365هـ”. أي أن 
ابن غباش حرر ما كتبه الرشيف بعد حوايل 

ثالثني عاماً من وفاته.

• ناسخ املخطوط  يف سطور
غباش  بن  سعيد  بن  محمد  الشيخ  القايض 
بن مصبح املري، ولد مبنطقة املعرييض برأس 
الخيمة يف عام 1898 أو 1899، مارس مهنة 
القضاء وكذلك التعليم. كان مهتامً بالتأليف، 
ولذلك فقد ُعرث عىل عدد من مؤلفاته، منها: 

فوائد يف تاريخ اإلمارات، التعريف بقبيلة الشحوح، وغريها الكثري. 
ونظراً لدقته فقد كان بعض املؤرخني يعتمدون عليه ويطلبون منه 
مخطوطة  يف  له  تعليقات  ظهرت  ولذلك  يكتبون،  ما  عىل  التعليق 
بن  عبدالله  للمؤرخ  الشاميل(،  عامن  تاريخ  يف  والآلىلء  )الجواهر 
املشايخ  وفيات  يف  األخبار  )نقل  مخطوطة  وكذلك  املطوع،  صالح 
وحوادث هذه الديار( لحميد بن سلطان الشاميس. وتويف ابن غباش 

بحادث سري يف قطر عام 1969.
• املحقق والوصول للمخطوط

الدكتور فالح حنظل، من مواليد العراق، بدأ حياته العملية ضابطاً يف 
الجيش العراقي، وأنهى دراسته العليا يف اإلدارة الصناعية من جامعة 
سرياكيوز يف الواليات املتحدة األمريكية. ويعترب الدكتور فالح حنظل 
من أهم املؤرخني يف اإلمارات، وقد جاء إليها يف أواخر عام 1968، 
ولقب بشيخ املؤرخني، نسبة إىل سنوات اشتغاله الطويلة يف املؤلفات 
التاريخية والرتاثية، إذ قدم للمكتبة العربية 25 مؤلفاً، ما بني معاجم 
بتاريخ  تتصل يف معظمها  وكتب ودواوين وبحوث وتحقيق كتب، 
امتدت ألكرث من 40  التي  الطويلة  تجربته  اإلمارات، خالل  وتراث 
عاماً. وقد حصل يف عام 2013 عىل جائزة أبوظبي التقديرية. وقد 

كان، والزال، هاجس الكتابة يف تاريخ وتراث دولة اإلمارات وتحقيق 
املخطوطات شغله الشاغل، لذلك مل يأُل جهداً يف البحث ُمنذ أن أخذ 
التي قام بتحقيقها1،  اسم الرشيف يرتدد يف املخطوطات اإلماراتية 
فضالً عن بعض املصادر الربيطانية، فأخذ البحث واالستفسار إىل أن 
نسخة من  الحصول عىل  إىل  عام 2011  أوائل  الله يف  بفضل  وفق 
املخطوط عند ابنة املؤرخ عبدالله بن صالح املطوع، فقىض ما تجاوز 
السنة والنصف يف تحقيقها ودراستها متهيداً لنرشها. إال أن حنظل 
مل يكتف بالحصول عىل املخطوط، وإمنا استمر يف البحث عن عائلة 
الرشيف. وبعد عدة محاوالت يف البحث والتقيص واالتصاالت، متكن 
الخيمة  رأس  إمارة  االلتقاء يف  أيار 2012 من  مايو/  السابع من  يف 
يوسف  بن  عيل  بن  محمد  بن  عبدالله  بن  محمد  اسمه  بشخص 
بن محمد  يوسف  للمؤرخ  الثالث  الحفيد  أي  الرشيف،  بن محمد 

الرشيف. 
أوراق  مجموعة  املحقق  بتسليم  يوسف  واسمه  محمد  نجل  وقام 
قدمية، من ضمنها أدعية وابتهاالت مؤرخة يف عام 1328هـ/ 1910 
بقلم ابن الرشيف. وينبغي القول أن املحقق قد بذل جهداً كبرياً يف 

تحقيق املخطوط ودراسته وعرضه ملحتواه.

أخبار األوبئة واألمراض 
في مخطوطات التاريخ اإلماراتي

»مخطوطة الشريف أنموذجًا«
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• أحداث السنة الهجرية 1188 :
»وقوع املرض يف البرصة«. 

الذي دونه الرشيف من أوائل األمراض  اعتبار هذا »املرض«  ميكن 
وباء  هو  املقصود،  واملرض  مخطوطته.  يف  ذكرها  التي  واألوبئة 
املوافق   1187 الهجري  العام  يف  البرصة  أصاب  الذي  »الطاعون« 
21773. وكان الطاعون قد بدأ يف مارس/ آذار يف بغداد التي انتقلت 
البرصة  إىل  امتد  ولكنه  تركيا.  من  قادمة  قافلة  من  العدوى  إليها 
أيلول،  سبتمرب/  شهر  بحلول  إال  البرصة  يف  يتوقف  ومل  الفور.  عىل 
أبرز ضحاياه. وقد توجه بعض  الالتيني من بني  بابل  وكان أسقف 
وكانت  املدينة.  عن  بعيد  ريفي  قرص  يف  أنفسهم  لعزل  املسؤولني 
حالة املدينة صعبة جداً؛ إذ كانت الوفيات الناتجة عن هذا املرض 
تصل إىل 1000 حالة يف اليوم. وحبس ممثلو رشكة الهند الرشقية يف 
الوكالة، يف حني هرب قسم منهم إىل مناطق  البرصة أنفسهم مبقر 
أخرى. وقدرت ضحاياه بـ 200 ألف نسمة، ومل يبق من أهل البرصة 
أكتوبر/  يف  للبرصة  عودته  عند  الهند  وكيل رشكة  ووصف  قلة.  إال 
متزايدة  والجرائم  العدد وألبنية معطلة،  قليلة  بأنها  األول،  ترشين 
وقد أصاب الركود التجار، وبقي فقط القليل من السكان الضعاف 
البرصة  يف  الربيطاين  الوكيل  أن  أيضاً  وذُكر  املرض.  تخطاهم  الذين 
مايو/   14 يف  بومباي  ميناء  إىل  وصلو  عندما  معه  العاملني  وبعض 
أيار1773 قادمني من البرصة ظلوا يف الحجر الصحي حتى 17 يونيو/ 
حزيران. والجدير بالذكر أن الشاميس يف مخطوطته املعنونه بـ»نقل 

األخبار يف وفيات املشايخ وحوادث هذه الديار«، ذكر بأن عام 1187 
الخلق،  كل  فأفنى  الطاعون  وباء  »تفيّش  شهد   ،1773 عام  املوافق 

وجرف دونه القبائل يف جميع الديار، ثم ارتفع بقدرة الله«.

• أحداث السنة الهجرية 1206: 
»وقع الجدري3 الكبري يف رأس الخيمة ووفاة أوالد حسن بن محمد 

بن كرص«.
يتضح من خالل تسمية »الجدري الكبري« أنه سبقه رمبا انتشار مرض 
هنا  ُسمي  ولذلك  أقل،  أو  أضيق  نطاق  عىل  يبدو  ولكن  الجدري، 
ووقع  الجدري.  أنواع  بني  التميز  به  قصد  رمبا  أو  الكبري.  بالجدري 
مابني عامي 1791- 1792، وكان حسن بن محمد بن كرص أو قرص 
هو الذي ورد ذكره يف املادة )6( من املخطوط والذي بنى مسجداً 
الخيمة  رأس  يف  عائلة  هناك  املطرويش4:  وعلق  الخيمة.  رأس  يف 

يسمونهم )قوم القريص(5.

• أحداث السنة الهجرية 1272:
»يف شعبان أصيب الشيخ خليفة بن سعيد مبرض الجدري يف لنجة«.
املصاب بالجدري، هو الشيخ خليفة بن سعيد بن قضيب بن سعيد 
القاسمي حاكم بلدة لنجة )1854 - 1874(، وذلك يف شهر أبريل/ 
نيسان 1856. وشهدت فرتة حكمة أحداث عدة ، ولعل ما يهمنا هنا 

يف ذات املوضوع، أن مرض الكولريا 6 ظهر يف لنجة عام 1865.

• أحداث السنة الهجرية 1274: 
- »يف ربيع ثاين [...7]، وفيها نزل الوباء يف فارس وعامن«. )ربيع 

• منهج وأسلوب الرشيف يف تدوين الحوادث التاريخية:
من خمس  مكونة  وهي  )91( صفحة،  يف  الرشيف  مخطوطة  تقع 
أو  زمني  تسلسل  شكل  عىل  األخبار  ذكر  جاء  وقد  مخطوطات، 
للقول  يدفعنا  منهج  وهو  واألحداث،  للحوادث  تاريخي  تسلسل 
ما  وهو  التقليديني،  اإلسالميني  املؤرخني  مدرسة  إىل  ينتمي  بأنه 
يُعرف مبدرسة الحوليات يف كتابة التاريخ. إذ كان الرشيف ومن ثم 
ناسخ املخطوط يدون الحوادث التاريخية يف السنوات الهجرية من 
يكتف  ومل  التفاصيل.  وإعطاء  والتحليل  الرشح  يخوض يف  أن  دون 
بعض  ففي  فقط،  الهجرية  السنة  بذكر  الناسخ  وكذلك  الرشيف 
اما  الزمني كذلك.  والتوقيت  والشهر  اليوم  إىل  يُشري  كان  الحوادث 
من ناحية أسلوبه يف الكتابة ، كان بسيطاً بعيد عن اإلنشاء وخالياً 
من املبالغات وغري متحيز لهذا أو لذلك. وكُتب املخطوط بلغة وروح 
ذلك العرص، لذلك مل تخل من بعض املفردات العامية واملصطلحات 
السائدة واملتداولة يف ذالك الوقت. وتجدر اإلشارة إىل أن الرشيف 
تكن  مل  أنهام  رغم  املخطوط،  ناسخ  غباش  وابن  املخطوط  صاحب 
لديهام املراجع واألسانيد املتيرسة يف يومنا هذا، إال أنهام متكنا من 
وخاصة  والتقدير،  اإلعجاب  تثري  بطريقة  وتسجيلها  الوقائع  حفظ 
بعد مطابقة أخبار املخطوط باملصادر العربية واإلنجليزية، ويف ذلك 
إبراز ملقدرة أهل الفكر واملعرفة من الجيل القديم من أبناء اإلمارات 

اإلمارات مل  أن أهل  يقول  رد عىل من  والتدوين، وأيضاً  الحفظ  يف 
يكتبوا تاريخهم ألن الجهل كان سائداً بينهم.
• ملحة مخترصة لطريقة تقسيم املخطوطة:

قسم  كل  أقسام،  إىل خمسة  قُسم  املخطوط  أن  أعاله  القول  سبق 
مخترصة  عرض  ييل  وفيام  الكتاب(،  )حوليات  اسم  عليه  أطلق 

لطريقة التقسيم:
- حوليات الكتاب األول: تبدأ من عام 1142 إىل 1307هـ /1729 - 

1890م.
- حوليات الكتاب الثاين :تبدأ من عام 1115 إىل 1299هـ /1703  - 

1882م.
- حوليات الكتاب الثالث تبدأ من عام 1291 إىل 1335هـ /1874   - 
1917م. وعند هذا الكتاب تنتهي الحوليات التي كتبها الرشيف إذ 

انه تويف بعد عام 1335هـ.
 1918( 1365هـ   -1337 عام  من  تبدأ  الرابع:  الكتاب  حوليات   -
غباش.  بن  سعيد  بن  محمد  الشيخ  بقلم  الحوليات  1946-(.وهذا 
مع التنوية أن ابن غباش قد ذكر أيضاً أحداث السنة الهجرية 1368. 
- حوليات الكتاب الخامس: هذا القسم من الكتاب ليس له عالقة 
بالحوليات السابقة وكاتبة ليس ابن غباش، ولكنه نقل عنه مواضيع 
الشيخ  ماجد،  بن  أحمد  ترجمة  املثال:  سبيل  عىل  منها  مختلفة، 
سلطان بن صقر كام ذكره الشيخ محمد بن سعيد بن غباش، جملة 

أشعار من نظم وتأليف املال عمران، فائدة عن محيط األرض.
األوبئة واألمراض يف مخطوطة الرشيف:

يف هذا الجزء نسلط الضوء عىل بعض األوبئة واألمراض التي رصدها 
نقلها ممن  أو  عليها،  أوشاهداً  الرشيف، سواء كان معارصاً  ودونها 
سبقوه من خالل الروايات الشفهية أو مراجع حصل عليها. خاصة 
امليالدي  عرش  الثامن  القرن  سبعينيات  إىل  تعود  أحداثاً  دون  وأنه 

ومنتصف القرن التاسع عرش. 
وفيام ييل عرض لبعض تلك األوبئة واألمراض مع بيان تاريخ ومكان 
منها، وتبعاتها، وعدد وفياتها، وأشهر من  ما ذكر  وقوعها، ووصف 
توفوا فيها كام دونها صاحبها، مع تقديم بعض املعلومات املخترصة 

حولها:

بحوث ودراسات

اإلماراتي التاريخ  األوبئة واألمراض في مخطوطات  أخبار 
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تقرير بريطاين، يبني ظهور الكولريا يف إمارات الساحل عام 1893

أحد املصابني بالطاعون يف الهند عام 1897
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ثاين 19 نوفمرب/ ترشين الثاين - 17 ديسمرب/ كانون األول 1857(.
- »يف 17 جامدى الثاين ارتفع الوباء عن الشارقة«. )3 فرباير/ شباط 

 .)1858
السنة  هذه  يف  وباء  وقوع  عيىس«  »ابن  النجدي  املؤرخ  ذكر  لقد 
الهجرية قائال: »يف هذه السنة وقع الوباء العظيم يف نجد والبحرين 

واألحساء، ومات خالئق كثرية«.

• أحداث السنة الهجرية 1295: 
»وفيها صارت حمى يف رأس الخيمة«. 

ذُكر يف أحد التقارير الربيطانية أن الحمى اجتاحت سواحل اإلمارات 
خالل صيف عام 1878، تاركة خلفها مئات الوفيات من الناس. ومل 
يتضح نوع الحمى هل هي الكولريا أو املالريا، أو أنها مجموعة أوبئة 

رضبت املدن واخترصت باسم الحمى.

• أحداث السنة الهجرية 1296:
وأحمد  سامل  به  وأصيب  الشارقة،  يف  الجدري  مرض  وقع  »وفيها 
ابنا الشيخ سلطان بن صقر.« وذكر روس املقيم السيايس الربيطاين 
املذكور  العام  خالل  أنه   1879 عام  له  تقرير  يف  العريب  الخليج  يف 
كان هناك معدل وفيات كبري بسبب الجدري والحمى واملالريا، ويف 
الشارقة وحدها سجلت 2500 حالة وفاة. وكان من بني املرىض كام 

ذكر الرشيف، سامل وأحمد أبناء الشيخ سلطان بن صقر8 .

• أحداث السنة الهجرية 1298:
»يف 26 محرم تويف الشيخ مايد بن سلطان مبرض الجدري« .ويوافق 
بن  الشيخ ماجد  واملتوىف هو  امليالدي 28 ديسمرب 1880.  بالتاريخ 

سلطان بن صقر القاسمي، حاكم بلدة كلباء منذ عام 1871.

• أحداث السنة الهجرية 1299:
»يف ربيع ثاين تويف العامل محمد بن حسن، أصيب مبرض األسهال«. 
هنا يتحدث الرشيف عن وفاة أحد العلامء - رمبا يكون من علامء 

رأس الخيمة - مبرض اإلسهال وذلك يف فرباير/ شباط أو مارس / أذار 
اإلسهال بسبب وباء كان منترشاً يف  إذ كان ذلك  يتضح  1882. ومل 

تلك السنة أم ال 9. 

•أحداث السنة الهجرية 1307: 
»وفيها صارت وقعة حمى ببلدة عيامن«.

لعل املقصود، أن حمى أو وباًء انترش يف إمارة عجامن، خالل تلك 
السنة الهجرية التي توافق ) 28 أغسطس/ آب 1889- 16 أغسطس/ 

آب 1890(. وقد تكون هذي الحمى هي الكولريا.

• أحداث السنة الهجرية 1308:
»وفيها نزل الوباء يف عامن، بالبطن والحمى«.

هنا يُدون الرشيف، خرب وباء نزل يف عامن، خالل تلك السنة الهجرية 
 6  -1890 آب  أغسطس/   17( بامليالدي  يوافق  ما  وهو  املذكورة 
أغسطس / آب 1891(. وقد يكون هذا الوباء هو الكولريا أو املالريا.

• أحداث السنة الهجرية 1309:
»يف جامدى األوىل، صار حمى وسعال يف جميع البلد ومات خلق 

وبرش«
هذا خرب عن وباء حل يف رأس الخيمة أو غريها من اإلمارات. وقد 
وصف هذا الوباء بـ»حمى وسعال« .وعلق املحقق: )قرأها األستاذ 
املطرويش، مات خلف بن حرش(. والجدير بالذكر أن جامدى األوىل 
يوافق من 30 ديسمرب/ كانون األول  1891- 1 يناير/ كانون الثاين 
الحمى صارت يف  أن  القراءة، ومبا  1892(. ومهام كان االختالف يف 
جميع البلد من دون تحديد البلد، وهو ما يُفيد اتساع رقعة املرض 

الذي صاحبه عدد من الوفيات.

• أحداث السنة الهجرية 1310:
خالئق  فيه  ومات  املكرمة،  مكة  يف  الوباء  وقع  الحجة،  ذي  »يف 
كثرية قيل أحصوا 6300، منهم 4000 من جاوه، والباقي من سائر 

األقطار، وتويف من أهل الشارجة 38 رجالً منهم حسن بن عبدالله 
املدفع، وولده عبدالعزيز، وأخوه سامل وذلك يف يوم 6 ذي الحجة، 

وتوفيت مهرة بنت محمد زوجة الشيخ حميد بن عبدالله.«
يوليو/ متوز 1892- 14   26( مابني  املوافقة  الهجرية  السنة  تلك  يف 
يف  الكولريا  وباء  تفّش   1892 عام  يف  أن  ذكر   ،)1893 متوز  يوليو/ 
موسم الحج، وشهدت تلك الفرتة موت ألف من الحجاج يومياً نظرا 
لخطورة ذلك الوباء. وأشار -ابن عيىس- املؤرخ النجدي لذلك الوباء 
مات  الحج  أيام  وباء  املرشفة  مكة  وقع يف  السنة  “ويف هذه  قائال: 
الوفيات مدى خطورة  فيه خالئق كثرية”. ويتضح من خالل أعداد 
هذا الوباء الذي حصد العديد من األرواح يف موسم يشهد تجمعاً 
أن  اضطروا  الحجيج  آالف  أن  إىل  أيضا  املراجع  وتشري  كبرياً.  برشياً 
النحر. وكان  أيام  ينقطعوا عن إمتام املناسك ويغادروا منى يف أول 
من ضمن الوفيات عدد من أهايل إمارة الشارقة ومنهم: حسن بن 
بنت  والشيخة مهرة  املدفع وولده عبدالعزيز وأخوه سامل  عبدالله 
محمد زوجة حاكم رأس الخيمة حميد بن عبدالله القاسمي )1869 
1900-(. والشيخة مهرة بنت محمد بن صالح القاسمي من قواسم 

لنجة وهي ابنة عم الشيخ حميد بن عبدالله، حيث إن أمها عائشة 
الصغرية بنت الشيخ سلطان بن صقر القاسمي. وذكر يف موضع آخر 
من املخطوط أنه يف الثاين من رمضان 1313 املوافق 16 فرباير 1896، 

»توفيت عايشة الصغرية بنت سلطان بن صقر«.
ويف السياق نفسه، ذكر أحد املسؤولني الربيطانيني، أن عام 1893 شهد 
تفيش ملرض الكولريا يف البحرين قائالً: ظهرت الكولريا يف شهر يوليو/ 
الوفيات  وارتفع معدل  االنتشار،  أصبحت شديدة  ما  متوز ورسعان 
بنهاية شهر أغسطس/آب  الوباء  يوميا. ولقد توقف  إىل 150 حالة 
بعد أن حصد، حسب ما يقال، نحو 7000 ضحية. كام انترش هذا 
الوباء يف القطيف واستمر لفرتة تزيد عن الشهر خالل شهري يوليو 
الوباء ما بني 10  انتشار  بداية  الوفيات يف  وأغسطس. وبلغ معدل 
إىل 15 حالة، وارتفع فيام بعد إىل 60 حالة يوميا. وسوف يالحظ أن 

الوباء انتقل بعد ذلك إىل منطقة الساحل املتصالح. 

• أحداث السنة الهجرية 1311:
- »يف محرم، نزل الوباء يف ساحل عامن«.

 13  - يوليو/متوز   15 )املوافق  محرم  شهر  يف  حل  الذي  الوباء  إن 
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أغسطس/أب 1893( ، ذكره مسؤول بريطاين قائالً إن الكولريا أنترشت 
من الداخل إىل الساحل يف نهاية الفصل الحار، وعىل الرغم من أن 
الوفيات كان كبريا وخصوصا  إال أن معدل  انتشارها مل يدم طويال، 
يف رأس الخيمة، والشارقة، وديب وأبوظبي. وقد اختفت بحلول شهر 

أكتوبر/ ترشين األول 1893.
عامن  ساحل  يف  بقر10  عقر  مع  حمى  صارت  الحجة  ذي  »يف   -

وغريها«. 
هنا يتحدث الرشيف عن مرضني نزال يف الساحل يف شهر ذو الحجة 
الحمى،  وهام   )1894 متوز  يوليو/   4  - حزيران  يونيو/   5 )املوافق 
ويجعله صعب  اإلنسان  ركب  يصيب  مرض  وهو  بقر  عقر  ومرض 

الحركة، أي وجع املفاصل يف الركبتني. 

• أحداث السنة الهجرية 1312:
- »يف ربيع الثاين، صار مرض الحمى يف رأس الخيمة، وتويف عبيد بن 

يوسف بن عبود وزوجته يف يوم واحد«.
- »يف جامدى األول، تويف أوالد الشيخ أحمد بن حمد الرجباين وهم 

بنتان وولد مع الخادمة وسبطها.«

رأس  إمارة  يف  ظهر  الذي  الحمي  مرض  عن  هنا  الرشيف  يتحدث 
الخيمة يف ربيع الثاين )املوافق سبتمرب/ أيلول - أكتوبر/ ترشين األول 
1894( ، وأدى إىل وفاة عدد من األشخاص، ومنهم عبيد بن يوسف 
بن عبود وزوجته. كام ذكر أيضا بأن الشهر التايل – أي جامدى األوىل، 
شهد وفاة عدد من أبناء القايض الشيخ أحمد بن حمد الرجباين11. 
ومل يُوضح إذ كان سبب الوفاة هو مرض الحمي أو غريها. وقد تكون 
لها.  السابقة  السنة  انتشارها يف  بناًء عىل  الكولريا  الحمي هي  تلك 
كام ذكرت املصادر الربيطانية أنه يف عام 1895 ظهرت حمى خطرية 
الغوص، مام  موسم  بداية  لإلمارات يف  الساحلية  املناطق  اجتاحت 
حرم العديد من صيادي اللؤلؤ من النزول إىل البحر وبالتايل أثر عىل 

محصول اللؤلؤ يف ذلك العام.

• أحداث السنة الهجرية 1314:
 - »يف 11 / محرم، تويف محمد بن سامل بن محمد بالجدري بعد 

رجوعه من الحج«. 
مل يتضح معرفة هذا الرجل، ورمبا يكون من أعيان إمارة رأس الخيمة، 
وتويف مبرض الجدري يف 23 يونيو 1896 بعد رجوعه من الحج، ومل 
يُوضح صاحب املخطوط أيضاً هل كان املرض منترشاً يف اإلمارة أم 

أنه كان يحمل املرض من رحلة الحج.
- »جامدى األول، وقع املرض يف بومبي من أرض الهند«.

يتحدث الرشيف عن مرض وقع يف الهند وبالتحديد يف بومباي وذلك 
ذلك  ففي   .1896 الثاين  ترشين  نوفمرب/  األول-  ترشين  أكتوبر/  يف 
حّل  الذي  الطاعون12  وباء  تفيش  وقع  عىل  بومباي  عاشت  العام 

باملنطقة ليتسبب يف وفاة عدد هائل من السكان.

• أحداث السنة الهجرية 1315:
»يف شعبان، وقع الجدري يف الشارقة وتشنرت الشيخ خالد بن صقر«.
من األحداث املهمة التي دونها الرشيف يف العام الهجري املذكور، 
شعبان  شهر  يف  وذلك  الشارقة  إمارة  يف  الجدري  مرض  وقوع  هو 
الثاين  كانون  يناير/   23  -1897 األول  كانون  ديسمرب/   26 )املوافق 
1898(، ذاكراً أن الشيخ خالد بن صقر، قد »تشنرت« أي أخذ التطعيم 
ضد هذا املرض13. وذكر املحقق أن الشيخ خالد بن صقر كان حاكم 
خالد  بن  صقر  الشيخ  هو  الشارقة  حاكم  أن  الشارقة والصواب، 
الربيطانية  التقارير  أن  ينبغي ذكره  )1914-1883(. ومام  القاسمي 

ذكرت أن الجدري كان منترشاً يف الساحل خالل 1897 - 1898.

• أحداث السنة الهجرية 1316: 
»يف 16 ذي الحجة، صار الجدري يف رأس الخيمة عموماً، وجدر فيه 
نيسان  إبريل/  املوافق )27  الشيخ سعيد بن حمد بن ماجد«. أي 
1899(. املصاب هو الشيخ سعيد بن حمد بن ماجد بن سلطان بن 
صقر القاسمي، الذي حكم بلدة كلباء الحقاً ) 1903 - 1937(، وكان 

جده الشيخ ماجد قد حكم كلباء منذ عام 1871. 

• أحداث السنة الهجرية 1317:
- »يف رجب، وقع الجدري يف بلدة عجامن، وهلك فيه ناس كثري، 

قيل إنه إرتفع يف رمضان«.
- »يف 23 شوال، أصيب الشيخ حميد بن عبدالله مبرض الجدري«.
- »يف 20 ذي الحجة مرض الشيخ حميد بن عبدالله مبرض الفالج«.

يالحظ هنا أن الرشيف رصد، عدة أخبار خاصة ببعض األمراض التي 
ظهرت يف الساحل خالل تلك السنة الهجرية ومنها، ظهور الجدري 
يف إمارة عجامن يف شهر رجب املوافق )5 نوفمرب/ ترشين الثاين - 4 
املرض يف شهر رمضان.  وارتفع هذا  األول 1899(.  كانون  ديسمرب/ 
ولكن يف 23 شوال املوافق 24 فرباير/ شباط 1900، أصيب بالجدري 
الشيخ حميد بن عبدالله بن سلطان بن صقر القاسمي حاكم رأس 
أصيب  شهرين،  من  أقل  ويف  وبعدها   .)1900  -  1869( الخيمة 
الشيخ حميد يف 20 ذي الحجة املوافق 21 أبريل/ نيسان بالفالج ) 
الشلل(. ويف عرص يوم األثنني من ربيع الثاين لعام 1318 املوافق 12 

أغسطس/ أب 1900 تويف الشيخ حميد بن عبدالله.
وفيام يتعلق مبرض الجدري، ذكرت التقارير الربيطانية خالل الفرتة 
1899 - 1900، أن منطقة الساحل شهدت انتشار املرض، ولكنها مل 

تتعرض للكولريا أو الطاعون الذي ظهر يف املناطق الُعامنية.

• أحداث السنة الهجرية 1319:
فيه  وتويف  الحج،  يف  املرشفة  مبكة  املرض  وقع  الحجة،  »ذو 
مارس/أذار  أي يف شهر  الشارقة«.  أهل  بن حديد من  عبدالرحمن 
- أبريل / نيسان 1902. وعلق األستاذ املطرويش: لقد اشتهر حفيد 
هذا الرجل وهو عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن بن حديد، 
العرشين.  القرن  اإلمارات يف  الثقافية يف  النهضة  وكان من رجاالت 

مكة  يف  وقع  السنة  »هذه  يف  أن  عيىس  ابن  النجدي  املؤرخ  وذكر 
املرشفة وباء أيام الحج، مات فيه خالئق كثرية«. ومام ينبغي ذكره 
أن الشاميس ذكر يف مخطوطته أيضأً أنه يف عام 1319 »وقع الجدري 
يف هذا الساحل ثم ارتفع بقدرة الله يف آخر شعبان«. أي أرتفع يف 

نوفمرب/ ترشين الثاين 1901.

• أحداث السنة الهجرية 1322:
كثريون  ناس  ومات  البالد  عم  الذي  الوباء  نزل  الثاين،  ربيع   29«

وارتفع يف رجب«.
الثاين  البالد يف 29 ربيع   هنا يتحدث الرشيف عن وباء نزل وعم 
البالد  نطاق  تحديد  دون   ،1904 متوز  يوليو/   13 املوافق  )اآلخر( 
املحقق  ويرى  واسع.  نطاق  عىل  انترش  الوباء  هذا  أن  يبدو  ولكن 
هجامت  أقوى  أن  لورميري  ذكر  حني  يف  الطاعون.  هو  الوباء  أن 
الكولريا عىل الخليج كانت عام 1904، وأن هناك 8 آالف حالة وفاة 
يف اإلمارات و1200 يف جزر البحرين، كام انترش املرض يف الواليات 
العامنية مسبباً خراباً كبرياً يف الداخل، وبلغ عدد الوفيات 14 ألفاً يف 
ساميل والرستاق وموانئ الباطنة، و43 حالة يف مسقط، و12 حالة يف 
مطرح. كام انترشت أيضاً الحمى يف املنطقة، ولكن كانت أقل خطراً 
من الكولريا. ومام يالحظ أن الرشيف ذكر أن هذا الوباء ارتفع يف 

رجب أي أنه استمر ما يقارب من الشهرين.

• أحداث السنة الهجرية 1329:
- »ويف أوله - )أي جامدى األول( - نزل الوباء يف ديب والذي يسمى 

القرحة«.
- »29 منه - )أي جامدى الثاين( - ، توفيت عائشة بنت إبراهيم بن 

عبدالله املدفع بالشارقة مبرض القرحة«. 
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- »2 ، وفيه )أي رجب( انترش مرض القرحة مع أبو صفار والحمى 
يف الشارقة، ومات فيه جمة من الناس«.

وباء يف  بظهور  أحداث »وبائية«، مرتبطة  ثالثة  الرشيف هنا  رصد 
ديب والشارقة وترتب عليها عدة وفيات. إذ ذكر ظهور وباء يُسمى 
»القرحة« يف ديب يف أول جامدى األول )املوافق 30 إبريل/ نيسان 
1911(. ورجح املحقق أن يكون املرض هو الطاعون أو الكولريا أو 
القرحة  )أبو زوعه( كام يسمون املرض. وأضاف الرشيف أن مرض 
تسبب يف وفاة عائشة بنت إبراهيم بن عبدالله املدفع يف الشارقة 
بتاريخ 29 جامدى األخر املوافق 27 يونيو/ حزيران 1911. والجدير 
بن  سامل  بن  محمد  الشيخ  والدة  هي  املدفع  عائشة  أن  بالذكر 
سلطان بن صقر القاسمي.  وباإلضافة إىل مرض القرحة الذي ظهر 
يف الشارقة، ففي الثاين من رجب املوافق 29 يونيو، انترش فيها مرض 

بوصفار14 والحمى ومات فيهام أعداد كبرية من الناس.
والحقيقة أن تلك األخبار التي أوردها الرشيف، ذكرها برييس كوكس 
)P.Z. COX( املقيم السيايس الربيطاين يف الخليج العريب، يف تقرير 
الساحل  يف  كبري  بشكل  انترش  الطاعون  وباء  أن   :1911 عام  كتبه 
املتصالح خالل الربيع وفرتة الطقس الحار، وقد بدأ يف ديب ووصل 
القرى املجاورة كذلك. ويُضيف  امتد ووصل إىل  الشارقة، ورمبا  إىل 
قائال: ولسوء الحظ، فإن وباء الطاعون الذي انترش يف ديب بشكل كبري 
جدا يف بداية الفصل الحار، قد وصل إىل امليناء، ويُعتََقُد بأن عدد 
الوفيات بسبب الطاعون قد وصل إىل 400 أو 500 حالة وفاة. وظل 

املرض ينترش لبعض الوقت بسبب سوء املواصالت وتأخر املكاتبات 
وجهل الناس بطرق الوقاية من ذلك املرض. ثم تطرق كوكس لسبب 
ظهور ذلك الوباء ذاكراً أن السكان أنفسهم يعزون سبب االنتشار إىل 
التواصل املوجود حاليا بني ديب و الهند عن طريق البواخر الربيطانية 
الهندية، التي وصلت يف مايو ويونيو، إضافة إىل وصول ركاب إىل ديب 
هناك صعوبة يف حرص  وكان  بالطاعون.  مصابني  لنجة  من  قادمني 
أعداد الوفيات ولكن وكيل املقيمية الربيطانية وشيخ ديب يعتقدان 
ثم  الشارقة.  يقل عن 2000 يف ديب و500 يف  ال  الضحايا  عدد  بأن 
يُضيف كوكس قائال بأن الوباء اختفى فجأة متاما كام بدأ، ويف شهر 
أغسطس/ آب، أصبحت املدن خالية منه. وختم كوكس حديثه عن 
انتشار الطاعون يف ديب، وهي أحد املوانئ  وباء الطاعون قائال: إن 
الهند مسؤولياتها  أن تتحمل حكومة  يتطلب  للبواخر اآلن،  الدامئة 
املتصالح.  الساحل  يف  الطبي  الجانب  عىل  باإلرشاف  يتعلق  فيام 
إجراءات  أي  تتخذ  مل  الربيطانية  الحكومة  أن  إىل  املراجع  وتشري 
تجاه ذلك الوباء رغم أن نائب امللك الربيطاين يف الهند طلب منها 
الحجر الصحي عىل مدن الخليج العربية، وكان اإلنجليز والتابعون له 

يتخوفون من زيارة تلك املدن عندما يحل الوباء فيها.

•أحداث السنة الهجرية 1331:
الذي وقع  املرض  امدية وسلطان بن عبدالله، يف  بن  »صفر، تويف 
يف ديب«. )شهر صفر يوافق من 10 يناير/ كانون الثاين - 7 فرباير/ 
شباط 1913(. علق املحقق: هذان رجالن من أعيان إمارة ديب. وذكر 
تقرير بريطاين يف عام 1913 ظهور الطاعون يف ديب يف يناير/ كانون 
األول 1913 وقد تسبب ذلك يف نزوح حاكم ديب وعائلته إىل الداخل، 
وكذلك األغنياء والسكان، أما طبقة الفقراء فقد بقوا، وهناك يومياً 

ميوت ما بني 17 إىل 20، والوفيات منذ 23 يناير بلغ  1,300.

•أحداث السنة الهجرية 1332:
بالشارقة من أول محرم إىل أول  السنة، وقع املرض  »ويف هذه   -
 1400 نحو  بلغوا  إنهم  يقال  كثري،  ناس  به  وتويف  الثانية،  جامدى 

نفر«. 
- »ويف ليلة االثنني املوافق 25 جامدى األول، تويف الشيخ صقر بن 

خالد حاكم الشارقة من املرض الذي وقع بها«. 
- »4/ جامدى الثاين، توفيت موزة بنت املرحوم الشيخ صقر يوم 

األربعاء بعد أبيها، وكذلك ابنتها مهرة بنت محزم بن محمد«.
املناطق  ومن  املنطقة،  يف  لينترش  الطاعون  مرض  يعود  أخرى  مرة 
محرم  أول  من  بها  ظهر  التي  الشارقة  إمارة  الرشيف،  ذكرها  التي 
)30 نوفمرب/ ترشين الثاين 1913 ( إىل أول جامدى اآلخر )27 أبريل/ 
الشخصيات  ومن   .1400 نحو  الوفيات  عدد  وبلغ   ،)1914 نيسان 
التي غيبها املوت بسبب ذلك املرض الشيخ صقر بن خالد القاسمي 
حاكم الشارقة )1883 - 1914(، يف ليلة االثنني 25 جامدى األول15. 

ابنته الشيخة موزة  وبعد عرشة أيام من وفاة الشيخ صقر توفيت 
وحفيدته مهرة وذلك يف 28 أبريل/ نيسان 1914. وقد ذكرت التقارير 
الربيطانية، إىل استمرار انتشار الطاعون يف الشارقة، وأن هناك من 
مارس/  يومياً وذلك خالل شهر  الوفاة  من  إىل خمس حاالت  أربع 
آذار من عام 1914. وأن هذا الطاعون امتد إىل إمارة عجامن وظهر 
كذلك يف جزيرة أبوموىس. ثم ورد تقرير آخر يف أبريل/ نيسان يُفيد 
ببدأ انحسار الطاعون يف الشارقة وأن هناك من حالة إىل حالتي وفاة 
فقط يف اليوم. وأشارت التقارير أيضاً إىل وفاة الشيخ صقر بن خالد 
بسبب الطاعون يف 18 أبريل/ نيسان 1914. وأفاد تقرير أخر يف شهر 
مايو/ أيار وكذلك يونيو / حزيران إىل انحسار الطاعون يف الشارقة، 
التقارير  أفادت  بسببه 1,000 حالة. كام  الوفيات  وقد كان مجمل 
ذاتها إىل تعرض حاكم الشارقة الجديد الشيخ خالد بن أحمد )1914 
- 1924( للطاعون، ولكنه تشاىف منه. كام ظهر الطاعون يف ديب خالل 
من  وكان  يومياً.   20 إىل   15 مابني  الوفيات  عدد  وبلغ  السنة  تلك 
بني الوفيات الشيخ بطي بن راشد آل مكتوم16. ويتبني أن الساحل 
الطاعون  لها من ويالت  السابقة  السنة والسنوات  قد عاىن يف تلك 

املتكرر عليه.

•أحداث السنة الهجرية  1335:
»جاء مرض )عقر بقر( يف رأس الخيمة«. وعلق األستاذ املطرويش: 

عقر بقر مرض يصيب األرجل فيعجز املريض عن الوقوف.

• أحداث السنة الهجرية 1337: 
»تويف عبدالله بن سيف بن عبدالرحمن يف الحمرية، يف املرض العام 

الذي وقع يف هذه السنة«.
الحمرية  بلدة  أحد شيوخ  الشاميس،  عبدالرحمن  بن  الشيخ سيف 
)1869 - 1904(، كان له من األبناء ستة أوالد وخمس بنات. ومن 
من  متزوجاً  وكان  هنا،  املذكور  سيف  بن  عبدالله  الشيخ  أبنائه 
أبناء  القاسمي، وله منها ثالثة  الشيخة سارة بنت سامل بن سلطان 
وتوفيت  ناعمه  اسمها  واحدة  وابنه  وعبدالله  وماجد  سيف  وهم 
وهي صغرية. وقد توىل ابنه سيف حكم الحمرية من 1931 - 1932.

وكام هو معلوم أن تلك السنة التي توافق بامليالدي ) أكتوبر/ ترشين 
األول 1918- سبتمرب/ أيلول 1919(، ُعرفت يف معظم الخليج بشكل 
عام بسنة الرحمة، وتشري املراجع نقالً عن عدد من املصادر أن سنة 
أرواح  الوباء وحصد  فيها  تفش  إذ  1337هـ كانت سنة غري عادية 
مئات األلوف من البرش وعم كافة أرجاء الجزيرة العربية بل العامل 
بأرسه، ومل يسلم منه إال القليل، ومن ذلك يقول املؤرخون: »وكان 
عاماً يف نجد واألحساء والعراق وجميع املدن عىل الخليج العريب«. 
وأخر يقول: »ويف هذه السنة أوقع الله بالجزيرة العربية كلها البادية 
والحارضة مرضاً وانتقصت الجزيرة بنفوس عديدة«. ومن شدة هول 
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املرض  فيها  انترش  التي  السنة  األجداد عىل هذه  أطلق  الوباء  هذا 
الباحثني سبب  )الرحمة(، وسنة )السخونة(، وقد فرس بعض  بسنة 
هذه التسمية لكرثة الرتحم عىل املوىت، وألن هذا الوباء كان يصاحبه 
قلب  يف  بسببه  »هلك  وقد  املريض.  حرارة  درجة  يف  كبري  ارتفاع 
الجزيرة العربية ألوف من األنفس البرشية وكان عظيامً وفش املرض 
يف الناس وقل من يسلم منه ...وبسببه هجرت مساجد وخلت بيوت 
من السكان وهملت املوايش يف الرباري فال تجد لها راعياً وال ساقياً«.
وعن ذلك الوباء تقول آن هاريسون - زوجة الطبيب بول هاريسون 
يف  آنذاك  متواجداً  كان  الذي  االمريكية  اإلرسالية  أطباء  أحد   –
البحرين: »يف ديسمرب 1918 انترش وباء األنفلونزا يف وسط الجزيرة 
العربية. فأرسل ابن سعود رسالة عاجلة إىل بول هاريسون، يدعوه 
أن  وجد  الرياض،  إىل  هاريسون  بول  وصل  املرىض...وعندما  لعالج 
ُعرش سكانها قد توفوا. وكان عدد املوىت يفوق املعقول. ومل يتمكن 
الناس من دفن موتهم. أمر إبن سعود حفر القبور الجامعية لدفن 
ابن  فقد  بذلك.  القيام  القادرين عىل  الرجال  يجد  مل  ولكنه  املوىت، 

سعود ابنه األكرب وزوجته املفضلة بفعل املرض«.
ميكن القول بأن هذا مجمل األوبئة واألمراض التي ذكرها الرشيف يف 
مخطوطته، وكان وباء البرصة )الطاعون( الذي حل يف العقد السابع 
من القرن الثامن عرشامليالدي وتحديدا يف عام 1773 أول وباء ذُكر 
فرتة  خالل  الواقعة  للحوادث  املؤرخ  معارصة  ومع  املخطوط.  يف 
حياته، ظهر تدوينه لها بشكل أكرث. ويالحظ أن الرشيف عند ذكر 
األوبئة واألمراض السائدة يف تلك القرون املاضية، قد دون بعضاً منها 
دون اسامً مكتفياً بلفظ »املرض« أو »الوباء« أو »املرض العام« أو 
»الحمى«، وهو أمر كان يتبعه أغلب املؤرخني يف العصور السابقة. يف 
حني كان يذكر بعضها أويصنفها أو يصفها باسمها »كالجدري« الذي 
تكرر ذكره مبا يُقارب )8( مرات. هذا إىل جانب ذكر »مرض اإلسهال« 
و»حمى وسعال« و»وباء البطن والحمى« و»حمى وسعال« و»حمى 
مع عقر بقر« أو»القرحة« أو»مرض القرحة مع بوصفار والحمى«. 
وهي يف مجملها أوبئة اجتاحت املنطقة عىل شكل موجات وأهمها 
الطاعون والكولريا واملالريا. وكام سبق القول، أن الرشيف مل يقرص 
منها،  لكونه  الخيمة  رأس  إلمارة  الجغرايف  النطاق  عىل  مخطوطته 
وإمنا شمل تدوينه وتوثيقة مناطق جغرافية أخرى، ومنها كام ظهر 
فارس  بومبي،  الهند-  ُعامن،  مكه،  نجد،  البرصة،  األوبئة:  ذكر  يف 
باإلضافة إىل إمارات الساحل. ورغم أن الرشيف مل يكن يعطي بياناً 
أنها ال تنقص من عمله بل  إال  أو تفصيالً  أكرث حول تلك األخبار، 
عن  فضالً  الحواداث،  لتلك  ومخترصة  ملحة رسيعة  القارئ  وتعطي 
مدى  أيضاً  الوقت ومنهجها. ويتضح  املتبع يف ذلك  الكتابة  أسلوب 
بشكل خاص،  واألوبئة  عام  بشكل  األحداث  تدوين  املؤرخ يف  دقة 
املخطوطات  وكذلك  الربيطانية  الوثائق  مع  مطابقتها  عند  والسيام 

أن  أن  املهمة،  املالحظات  من  ولعل  العربية.  واملصادر  الخليجية 
ترتفع يف  ثم  الربيع،  أثناء فصل  تقع  كانت  املذكورة  األوبئة  أغلب 

أول الصيف أو خالله 
* مركز زايد للدراسات والبحوث

الهوامش :
1 - لقد قام الدكتور فالح حنظل بتحقيق العديد من المخطوطات 
التي كبتها أبناء اإلمارات منها علي سبيل المثال: »مخطوطة الجواهر 
صالح  بن  عبدالله  »للمؤرخ  الشمالي  عمان  تاريخ  في  والأللى 
في  سعود  آل  أيام  في  الجمان  »عقود  مخطوطة  وكذلك  المطوع، 
عمان«، للمطوع. وأيضاً مخطوطة »نقل األخبار في وفيات المشايخ 
وحواث هذه الديار«، للمؤرخ حميد بن سلطان بن حميد الشامسي. 

وغيرها الكثير من المخطوطات.
2 - يالحظ أن الشريف ذكر أن المرض وقع في البصرة عام 1188 

والصواب 1187.
3  - مرض ُمعٍد وسريع االنتشار وينتقل من منطقة إلى أخرى على 
الجسم. وفي  شكل وباء مرعب، ويتسم بظهور دمامل وبثور على 
على  القضاء  في  نجحت  أنها  الصحة  منظمة  أعلنت   ،1980 سنة 
المستعصية  األمراض  من  يعتبر  السابق  في  الجدري  وكان  المرض. 
المريض  عزل  إال  دواء  من  له  يوجد  وال  الناس،  أرواح  تحصد  التي 
المجدرين. وفي  أي  »الميّدر«  البلد في معزل خاص يسمى  خارج 
فيها  يدفنون  المعزل  بجانب  مقبرة  ينشئون  كانوا  كثيرة  حاالت 
أورثه علة وتشوهاً  الموت وتعدى خطره  موتاهم. ومن يسلم من 

كالعمى أو الصمم أو تشوهات في الوجه والجسم.
االنتهاء  بعد  المخطوط  مادة  أحال  المحقق  أن  بالذكر،  الجدير   -4
منها إلى األستاذ علي بن محمد المطروشي مستشار التراث والتاريخ 
بدائرة التنمية السياحية في عجمان، الذي قام بتدقيقها وأضاف إليها 
السنوات الميالدية والشهور التي تقابلها ، كما صحح وأضاف سطوراً 
األستاذ  )تعليق  بعبارة  المحقق  إليها  أشار  وقد  المتن،  إلى  كثيرة 

المطروشي(. 
الموافق   1168 الهجري  للعام  السادسة  المادة  في  ذكر  وقد   -  5
إتمام  األول 1755،  تشرين  أكتوبر/   – األول 1754  تشرين  أكتوبر/ 

مسجد أحمد بن حسن بن قرص في رأس الخيمة. 
6 - هي عدوى معوية حادة تنشأ بسبب تناول طعام أو ماء ملوث 
ببكتيريا الضمة الكوليرية، وتنتج ذيفاناً معوياً يؤدي إلى إسهال مائي 
غزيز غير مؤلم يمكن أن يؤدي إلى جفاف شديد وإلى الوفاة إذا 
لم يعط العالج فوراً، باإلضافة إلى القيء والمغص وتقلصات وآالم 
الكوليرا  نوعين:  إلى  الكوليرا  وقمست  أخرى.  وأعراض  البطن  في 

اآلسيوية، والكوليرا األوروبية واألخيرة أقل فتكاً من األولى.
7  - تم حذف العبارة لعدم صلتها بالموضوع.

8  - الجدير بالذكر أن الشيخ سلطان بن صقر القاسمي حاكم الشارقة 
)1803 - 1866(، كان له عدة أبناء من بينهم الشيخ سالم بن سلطان 
بن صقر الذي حكم الشارقة )1868- 1883(، وكان الشيخ سالم قد 
أعطى ألخيه أحمد حكم القسم الشمالي من الشميلية )قرية دبا(. 

حسن  بن  محمد  الشيخ  اسم  مدينة«،  »سيرة  كتاب  في  ورد   -  9
االجتماع  حضروا  الذين  اإلمارة،  في  العلم  رجال  كأحد  المرزوقي، 
الشارقة.  أول مستشفى في  لتأسيس  التبرعات  الذي خصص لجمع 
 1321 رمضان  حتى  الحياة  قيد  على  اليزال  كان  العالم  هذا  ولكن 

الموافق 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 1903. 
10 - ورد في األصل عقر بحر. والصواب على مايبدو »عقر بقر«.

بأنه  عنه  ُعرف  الخيمة،  رأس  قضاة  من  الرجباني،  الشيخ  كان   -11
ذو خلق طيب، وكان كريماً وعدالً في أحكامه، وإلى جانب عمله 
في القضاء فقد أسهم في مجال التعليم. ومن تالميذه الشيخ محمد 
أخر  موضع  في  الشريف  ذكر  وقد  وغيرهم.  غباش  بن  سعيد  بن 
من مخطوطته، أنه في عام 1335هـ/ 1917 وتحديداً في »جمادى 
الشيخ  الفاضل  العالم  توفي  األحد صباحاً،  يوم  موافق  غرته  الثاني 
أحمد بن حمد الرجباني النجدي الحنبلي. وقد تولى القضاء في رأس 
الخيمة مرتين في زمن الشيخ حميد بن عبدالله وفي ....وقد عاش 

من العمر نحو 95 سنة«.
الكوليرا.  هو  المقصود  المرض  أن  إلى  المحقق  يُشير  بينما   -  12

13 - وكلمة َشْنترأو تشنتر، لفظة عامية كانت تستخدم في مجتمع 
اإلمارات سابقاً وقل استخدامها حالياً. وتعني التلقيح ضد الجدري أو 

الكوليرا أو غيرها من األوبئة واألمراض. 
14  - هو مرض اليرقان الناتج عن تسرب ) الصفراء ( من المرارة إلى 
الدم فيصاب الجسم كله بالصفار ويتحول لون العينين إلى الصفار. 
وأعراض  الجسم  ضعف  إلى  باإلضافة  أصفر  المريض  بول  ويكون 

أخرى. 
15- ورد في مرجع آخر أن الوفاة كانت يوم السبت الثاني والعشرين 
من شهر جمادى األولى. والجدير بالذكر أن الشيخ صقر، جد الحاكم 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  صاحب  الشارقة،  إلمارة  الحالي 

القاسمي.
16  - الشيخ بطي هو ابن الشيخ راشد بن مكتوم بن بطي بن سهيل، 

حاكم إمارة دبي بين 1886-1894.

المصادر والمراجع:
وأضاف  حققه  الشعبي،  الطب  سليمان،  بن  إبراهيم  األنقر،   .1
أبوظبي،  الخزرجي،  الشيخ حسن  الشيخ محمد بن أحمد بن  إليه: 
لجنة التراث والتاريخ، شركة أبوظبي للبطاعة والنشر )بن دسمال(، 

)د.ت(، ط2.
تقرير  الحجاز عام 1307هـ/ 1890  العامة في  الصحية  األحوال   .2
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هداية  الشاعرة  عن  أدبية  دراسة  محمد،  إبراهيم  بوملحة،   .4
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)د.ط(.
6. حنظل، فالح، مختصر معجم األلفاظ العامية في دولة اإلمارات 
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مؤسسة دار الفكر الجديدة للطباعة والتوزيع والنشر، ط 1، 1986.

عبدالرحمن  بن  سيف  الشيخ  سيف،  بنت  شيخة  الشامسي،   .10
الشامسي حاكم الحمرية 1286 - 1322هـ/ 1869 - 1904م، بيروت، 

الدار العربية للموسوعات، ط1، 2016.
11. الشيخ، عارف، تاريخ القضاء في اإلمارات،ج2، دبي، ط1، 2013.
12. الصايغ، فاطمة وحنظل، فالح، )جمعها ورتبها وحققها(، رسائل 
رسائل  من  المستخلص  المتحدة  العربية  اإلمارات  تاريخ  السركال 

الوكيل الوطني في الشارقة 1852 - 1935، )د.م(، )د.ن(، )د.ت(.
تاريخ  في  رجال  الشفاهي  التاريخ  سلسلة  عبدالله،  الطابور،   .13

اإلمارات، ج2، العين، مركز زايد للتراث والتاريخ،ط1، 2003.

المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مرسي،  محمد  عبدالله،   .14
وجيرانها،ج1، دار القلم، الكويت،1981.

الدرر  النجدي، عقد  إبراهيم بن صالح بن عيسى  ابن عيسى،   .15
الثالث عشر وأول  فيما وقع في نجد من الحوادث في آخر القرن 

الرابع عشر، الرياض، 1999.
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حوار خاص

30 شاًبا نهمات الغوص والبّر  ناصر بن حسن الكاس:  مستعدون لتعليم 

 حاوره - سعيد حمد الجنيبي

على مدار سنوات عدة عمل ناصر بن حسن بن حميد الكاس آل علي، وهو مواطن من إمارة رأس الخيمة، على جمع 
وحفظ التراث الشعبي. فبعد عودته من دولة الكويت متأثًرا بطرقهم في حفظ وتوثيق التراث في المتاحف، قرر نقل 
التجربة إلى إمارة رأس الخيمة حيث وجد اهتماًما ودعًما رسمًيا ومن األهل واألصدقاء وسكان اإلمارة فصار صاحب 
واحدة من التجارب الجادة في حفظ وعرض ونقل التراث الشعبي اإلماراتي بشقيه المعنوي والمادي وبجميع بيئاته، 

لألجيال الناشئة. في حوارنا التالي نتعرف منه على أبرز مالمح هذه التجربة.

النشأة والتعليم
التقينا الكاس في منطقة المعيريض برأس الخيمة وتحدث 
لنا عن نشأته وتعليمه وعمله قائال: »ولدت في إمارة رأس 
النخيل  وسعف  الطين  من  بيت  في  1942م  عام  الخيمة 
األهالي  لدى  يكن  لم  الوقت  ذلك  وفي  علي،  آل  بفريج 
اهتمام بتسجيل تاريخ الميالد، كانوا يعتمدون على األحداث 
مدارس  هناك  تكن  ولم  ميالدهم،  تواريخ  لتحديد  المهمة 
على  يشرف  من  هو  المطوع  وكان  اليوم،  نعرفها  كالتي 
الكريم  القرآن  تعاليم  درست  سني،  صغر  ومنذ  التعليم. 
موزة،  المطوعة  بمجلس  دروسها  حضور  على  وحرصت 
السمك،  صيد  في  والدي  لمساعدة  أذهب  كنت  وبعدها 
وبعد فترة انقطعت عن الدراسة بسبب انشغالي مع والدي 
للدراسة  األسرة...حبي  تجاه  المسؤوليات  وكثرة  العمل  في 
متابعة  على  للعمل  بالكويت  وجودي  فرصة  أنتهز  جعلني 
واصلت  وبعدها  المسائية،  الفترة  في  الدراسي  التحصيل 
ثم  بالمعيريض،  المسائية  الفترة  في  الدراسية  مسيرتي 
التعليم  يكن  لم  حيث  الدراسة،  عن  أخرى  مرة  انقطعت 
متيسراً للجميع كما هو الحال اآلن، ولعل من أبرز العوائق 
التي حالت من دون ذلك هو كثرة مسؤولياتي، وكنت مضطراً 
اللؤلؤ والنقل وصيد األسماك. سافرت  للتوجه للغوص على 
مع والدي إلى البحرين عام 1959، حيث مكثنا هناك طيلة 
عام كامل، وعمل في مهنة صيد األسماك. وبعد 6 أشهر من 
عودتنا إلى رأس الخيمة، قررت السفر إلى الكويت والعمل 
والتعليم  التربية  وزارة  وكراج  المركبات،  بقسم  الميناء  في 
كمساعد ميكانيكي ثم التحقت بالعمل في مدرسة الجزائر، 
وبعد أن قضيت 8 أشهر بالعمل في الكويت عدت إلى رأس 
الخيمة للعمل مع حاكمها، إلى أن تمكنت من تأسيس شركة 

مقاوالت مع صديق العمر محمد الصاقول«.
للفنون  ماجد  بن  أحمد  جمعية  أشهرت  عام  أي  في 
الهيكل  عن  وماذا  إشهارها؟  من  الهدف  وما  والتجديف؟ 

اإلداري للجمعية؟
كان اسم الجمعية فرقة آل علي، وتحول الحقاً إلى جمعية 
أحمد بن ماجد للفنون والتجديف بتاريخ 14 - 4 - 1984م، 
والهدف  والتجديف،  الشعبية  الفرق  على  مقتصرة  وكانت 
العربية  اإلمارات  لدولة  الشعبي  التراث  إحياء  من  األول 
وتقاليد  قيم وعادات  فيه من  بما  لألجيال  المتحدة، ونقله 
والسياح  الوافدين  وتعريف  واألجداد،  اآلباء  خلفها  ثابتة 

بتراثنا، والحفاظ على اآلثار والمقتنيات من الضياع.
ونائبه  الكاس آل علي،  ناصر حسن بن حميّد  الرئيس  كان 

مؤسس جمعية ابن ماجد للفنون الشعبية والتجديف

ناصر بن حسن الكاس: 
مستعدون لتعليم 30 شاًبا نهمات الغوص والبّر 
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الشحي.  الخرخور  أحمد حسن  السر  وأمين  آل علي،  أحمد سعيد 
بربر  العوبد آل علي، وسالم راشد  أما األعضاء فهم: جمعه مبارك 
الكاس  ناصر حسن  وفيصل  النعيمي،  الشرهان  وعبدالله  علي،  آل 

آل علي.
ما سبب اختيار اسم أحمد بن ماجد؟

رأس  حاكم  القاسمي  محمد  بن  صقر  الشيخ  االسم  علينا  اقترح 
الخيمة - رحمه الله - حين قمنا بتحويل الفرقة إلى جمعية، قال: 
أتريدون بحركم؟ قلنا »نعم، نريده« قال: »إذاً أسموها جمعية أحمد 

بن ماجد«.
حدثنا عن نشاط الجمعية وما تضمه من مقتنيات؟

تضم الجمعية عدة متاحف وأقسام تعرض فيها مقتنيات من مختلفة 
البيئات وغيرها بالشكل التالي:

متحف الشيخ محمد بن زايد البحري، ويضم مقتنيات البيئة البحرية 
الماضي  في  الزراعية  والبيئة  القديمة  واألبواب  الفخار  وصناعة 

والبيئة الصحراوية والبيئة الجبلية. 
أقسام  عدة  يضم  الذي  ماجد،  بن  أحمد  البحار  عالم  متحف 
متخصصة؛ قسم الغوص، وقسم السفر، وقسم الري، وقسم لألبواب 
والقالع  للحصون  متخصص  وقسم  الفخار،  لصناعة  وقسم  القديمة 
عن  تحكي  صورة   14 يضم  قسم  وهناك  الخيمة،  رأس  في  األثرية 
الهيمنة البريطانية في المنطقة. ومركز أحمد بن ماجد، الذي يضم 
وثائق وحكماً وأقواالً ألحمد بن ماجد عن البحر وإرشاداته، ويحتوي 
»آلة  ماجد  بن  اختراع ألحمد  أول  وكذلك  »الديرة«،  البوصلة  على 
الله  - رحمه  الخيمة  الشيخ صقر حاكم رأس  اإلسطرالب«. ومكتبة 
التي تضم جميع الكتب المتخصصة بدولة اإلمارات ودول الخليج، 
جميعها  كتاب،  آالف  ثالثة  نحو  وتضم  والباحثين.  الطالب  لخدمة 
النشر  دور  من  اإلهداء  سبيل  على  عليها  حصلنا  تاريخية.  تراثية 
المحلية وكذلك من نادي تراث اإلمارات. ومعظم رواد هذه المكتبة 

والتراث  للوثائق  طنب  قاعة  الجمعية  تضم  كما  الجامعات.  طالب 
اإلمارات  بين  المتبادلة  الرسائل  منها  وثيقة   20 نحو  تعرض  التي 
وبريطانيا، وصوًرا خاصة بجزر اإلمارات وأخرى تحكي تاريخ اإلمارات 
بشكل عام. وعدد كبير من الصور حصلنا عليها من ديوان حاكم رأس 
اسم طنب،  تحمل  لقاعة  تأسيسنا  فعندما علم سموه عن  الخيمة، 

وجه المسؤولين بديوانه لتسهيل مهمتنا وتلبية طلباتنا. 
وتضم الجمعية كذلك مركز جلفار للتاريخ، ويضم المالبس القديمة 
للنساء وأدوات الطبخ وقطع أثاث وصوراً مختلفة إلمارة رأس الخيمة 

وأبوظبي ودبي. 
وغرفة التميز والتقدير التي تضم 370 شهادة ودرعاً، حصلت عليها 
قد  كانت  ودروعاً  والخارجية،  الداخلية  المشاركات  الجمعية خالل 
حصلت عليها الجمعية عن مشاركاتها في السباقات البحرية، وبرقية 
من  شكر  ورسالة  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  المرحوم  من 
إصدار  بمناسبة  الشارقة  القاسمي، حاكم  بن محمد  الشيخ سلطان 
كتابي، باإلضافة إلى رسالة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان وسمو الشيخ عبدالله بن زايد – حفظهم الله -.

حرق رأس الخيمة
هناك لوحة مرسومة على حائط المجلس كتب عليها »حرق رأس 
الخيمة على يد القوات البريطانية الساعة 2:30 مساء في يوم 13/

نوفمبر/1809« لو تحدثنا عنها وعن الرسومات األخرى؟
حاكم  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الشيخ  من  الصورة  على  حصلنا 
فعندما  البريطاني،  األرشيف  من  وهي  عمره،  يطول  الله  الشارقة 
رسمت  التي  الصورة  لنا  أرسل  الجمعية  في  لها  بحاجتنا  أبلغناه 
البريطانية واألشخاص  الغازية  السفن  بها  الجدار، وتظهر  بآلة على 
المهاجمين والمدافعين عن المدينة، ومدينة رأس الخيمة وبشكل 

عام ببيوتها ومحالتها.. والصورة تعبر عن واقع الهجوم البريطاني في 
اللحظة نفسها«.

متى نبعت فكرة تأسيس المتحف، وكيف جمعتم المقتنيات؟
خالل عملي بدولة الكويت منذ عام 1964 عملت في ميناء الكويت، 
ثم عملت في مدرسة الجزائر الثانوية وفيها كنا نأخذ الطالبات في 
لتراثهم،  الكويتيين  بطريقة حفظ  كثيراً  أعجبت  للمتاحف،  رحالت 
وعندما  التجربة،  تطبيق  على  وعزمت  الفكرة،  بدأت  هنا  ومن 
بعد  القاسمي  صقر  الشيخ  عند  وعملت  الخيمة،  رأس  إلى  عدت 
قيام االتحاد. وبعد سنة من إشهار الجمعية وخالل أحد اجتماعات 
الجميع  موافقة  وبعد  تراثي،  متحف  إنشاء  فكرة  األعضاء، طرحت 
وإصدار أوامر ومتابعة من ديوان الشيخ صقر القاسمي، بدأنا بتجهيز 
أعضاء  من  وبعضها  أسرتي،  من  ورثته  المقتنيات  بعض  المتحف، 
مع  القطع  يوثق  كتاباً  أصدرنا  الخيمة.  رأس  سكان  ومن  الجمعية 
الصور، ولدينا أشرطة فيديو توثق جميع قطع المتحف، كما أن بعض 
للمشاركات  ونأخذها  المكان  لضيق  عرضها  من  نتمكن  لم  القطع 

الداخلية والخارجية. 

دروازة راشد الداب وحادثة الطموة
يعرض متحف الشيخ محمد بن زايد بابًا قديًما )دروازة(، من أين 

حصلتم عليه وكم عمره؟
حصلنا عليه من بيت المرحوم راشد الداب، كان مؤذنًا في الفريج، 
توفي في أواخر السبعينيات، وانتقلت ملكية )الدروازة( البن عمه 
البيت،  باع  أن  بعد  واستأذنته  آل علي،  رقيط  بن  بن حسن  علي 
وانتقلت ملكيته إلى الجمعية. ويبلغ عمر الدروازة أكثر من 120 
1956م  سنة  علي  آل  فريج  حادث  قبل  موجودة  كانت  إذ  سنة 

)المشهورة باسم الطموه(.

ماذا تذكر عن هذه الحادثة؟
النصف من  الليالي من  كنا نسكن في فريج ال علي، وفي إحدى 
شعبان عام 1956 دخل علينا البحر وأحاط بالفريج نقلنا كبار السن 
والحريم واألطفال لبيوت مرتفعة لم يصل إليها البحر، يملكها كل 
من عيسى بن علي المفتول آل علي، وسيف بن عبدالله الرمس آل 

علي، وعلي بن حسن رقيط آل علي.
 الشاعر سيف البلي آل علي، صلى الفجر عند الشيخ صقر حاكم 
عندنا؟«  مصلي  »فالن  له:  قال  الشيخ  لمحه  فلما  الخيمة،  رأس 

فأجابه: »نعم حبيت أخبرك آل علي شلهم البحر«. 
أسرع الشيخ لفريج آل علي، وسأل إن كانت هناك حاالت وفاة أو 
واألطفال،  والحريم  السن  كبار  نقلنا  الحمدلله،  ال  له:  فقالوا  ضرر 
للعم  فقال  البالد  غرقت  تشاهد  كما  ولكن  وفاة،  حالة  توجد  وال 
غانم: ماذا تقول )أي سأله المشورة( فقال له: سنبقى جالسين. قال 
وانتقل  لألمواج.  عرضة  ألنها  الفريح  منطقة  من  سننقلكم  الشيخ: 
نصف السكان لمنطقة )سدروه - وهي منطقة قريبة من حصن رأس 
لمنطقة  اآلخر  النصف  مع  االنتقال  نحن  وفضلنا  القديم(،  الخيمة 

المعيريض، لقربها من منطقة الصيد. 
هل هناك تنسيق بين المتاحف الحكومية واألهلية؟

نعم، هناك تنسيق بين الطرفين، فمتحف اللوفر في أبوظبي أخذوا 
الداخلية  المحافل  في  الدولة  نمثل  أننا  كما  الصيد.  أدوات  منا 
المراد عرضها ويتم تغليفها ونقلها  القطع  والخارجية، ونحن نختار 

عن طريق الدولة. 
كيف تفيد هذه المتاحف والجمعيات الشباب؟

وبالمتاحف،  بالجمعيات  الشباب  بإلحاق  الدولة  تهتم  أن  أملي 
ونهمات  الغوص  نهمات  شابًا   30 لتعليم  الجمعية  في  ومستعدون 

البر من دون مقابل 
*كاتب وباحث من اإلمارات

30 شاًبا نهمات الغوص والبّر  ناصر بن حسن الكاس:  مستعدون لتعليم 

حوار خاص
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موروثنا

يعدُّ الشعر الشعبي من المصادر المهمة في التعريف بالتراث غير 
اإلمارات  دولة  في  بوضوح  نجده  ما  وهو  عليه،  وشاِهًدا  المادي، 
العربية المتحدة؛ إذ عرَّف الشعر الشعبي اإلماراتي هذا التراث غير 
المادي بشكل كبير، من خالل آالف القصائد، التي تؤكد على وجود 
لنا، ونحن  الذي حافظ عليه أجدادنا وآباؤنا ونقلوه  الموروث  هذا 

ننقله ألبنائنا، لينقلوه ألبنائهم ليبقى خالًدا عبر الزمن.
االجتماعية  المناسبات  اإلمارات  في  الشعبي  الشعر  تناول  وقد 
المختلفة، ووثق العادات والتقاليد، وما استقر عليه العرف المجتمعي 
الشعراء  قصائد  بها  ُعِنيَت  التي  المناسبات  بين  ومن  السنين.  عبر 
الشعبيين: األعياد، ورمضان، والزواج. كما استوقفت عادات الشعب 
اإلماراتيين،  لدى  المختلفة  التجمعات  ومظاهر  كالكرم،  اإلماراتي، 

كالمجالس - الشاعر الشعبي؛ فرصدها من خالل أبياته الشعرية.

أجواء رمضان الكريم 
وشهر رمضان واحد من المناسبات الدينية ذات الخصوصية الكبرى 
تتنزَّل  وفيه  وبركة،  خير  شهر  فهو  اإلمارات؛  دولة  مجتمع  في 
الرحمات، وأبناء اإلمارات ينتظرون هذا الشهر بفرح، ومن عاداتهم 
التهاني بقدومه، كما يكثر فيه اجتماعهم، ال سيَّما على  فيه تباُدل 
موائد اإلفطار، وتكثر في رمضان الصدقات ومساعدة اآلخرين، وفي 

هذا كله يقول الشاعر علي بن سلطان بن بخيت العميمي:
يا مرحبا بْشهـــــــــٍر على النــــــاس الفـي

شهر ْرمضــــــــان اللـي به الناس يبهــــون
تلــــــقى جميـع النـــــــــاس فيها اْوتالفي 

وقت الفطــــــــور ْوعقـــب ماُهم يصلّون

العيد وتقاليده
والعيد -سواء كان العيد الصغير »عيد الفطر«، أو العيد العود »عيد 
األضحى« - هو يوم له عاداته التي دأب عليها األجداد، منها ارتداء 
والذهاب  للنساء،  الزينة  أنواع  ببعض  والتزيُّن  الجديدة،  المالبس 
لصالة العيد، ثم زيارة األقارب. كما أن طقوس العيد تشمل تقديم 
توثِّقه  لم  العيد، وهذا كله ربما  تُصنع صباح يوم  مأكوالت خاصة، 
المخطوطات كاماًل، وقام بذلك الشعراء عبر قصائدهم؛ ففي زيارة 
مؤكًِّدا  الشامسي،  راشد  بن  الشاعر محمد  يقول  والجيران،  األقارب 

على أهميَّة الزيارة والتسليم في يوم العيد، وأنها من أََجلِّ العادات 
والتقاليد:

قلت يعله يومــــــــك ْسعيدي       ويعـــــــلكم ع العــيد ِعّواِده

لك شـــــــــكر مّنــي وتاييدي      ع الزيـــارة لـــــــي بها فــاده

هكذا طبــــــع اللياويـــــــدي      الزيارة بيــــــنهم عـــــــــاده
وانت مـــــا تحتاج تمجيــــدي      م المــــــعاني مـــا خذ ْزياده
الخاصة،  وزينته  العيد،  عن  أبيات  سوقات  بن  محمد  وللشاعر 

ومالبسه، يقول:

حامد عطاني كـــــــسوة العيد      وانـــته بلّيـا ثْياب تّمـــــــيت

م تْعرف حــــــــّد ْمن األياويد      يعطــــيك سفرة شال وابشيت

ثوبك َسِمل والالس تقــــــــليد       والعيــــــــــد حّقه ما تحنّيت

 أما الشاعر علي بن سلطان بن بخيت العميمي فيجمع في أبيات 
قصيدته مشهًدا كبيرًا من مظاهر االحتفال بالعيد:

ونحنا علينا مصبـــــــــح العيد      واجب علينا وْصل االرحــــــام
نْزور صــــدقان ْومــــــــواديد       في شــــانهم نسعى ع االقدام
والعيــــــــد له سْمت ْوتقاليد       من عادة الطيبـــــــين االكرام
الناس تلبـــــــــــس له مياديد      وتْرّضف الحــــــــّنا ف االقدام
رّدوا الســــــــــالم ْومدوا االيد       هــــــذا اعتبار الناس االحشام

الزواج واحتفاالته 
بشكل  اإلماراتيون  بها  يعتني  التي  االجتماعية  المناسبات  بين  من 
المصاحبة  العادات  بعض  الشعبي  الشعر  عرَّف  وقد  الزواج،  بارز: 
رأس  فوق  المال  نقط  وهو  التنقيط؛  مثل  بالزواج،  لالحتفاالت 

العروس. يقول في ذلك الشاعر راشد بن ثاني:
ال غّير اللـــــــه كــــل من تاح       يوم الطرب نّقط على الــروس

الغنائية،  الزواج عادات مختلفة، مثل الحفالت   وترتبط باحتفاالت 
بن  راشد  الشاعر  يقول  هذا  وفي  و»الرزفة«،  »العيّالة«  وأشهرها: 

عبالن:
سيــــد للــــــــــرزفة ْصطّفينا      والرمـــــــــي يتراكت كْنينـــه

آداب صب القهوة
المجتمع  لدى  ورمزيتها  خصوصيتها  العربية  القهوة  ولمجالس 
باعتبارها رمزًا لكل عربي؛ فهي  ا  لها تقديرًا خاصًّ اإلماراتي؛ كما أن 
تدل على الكرم واحترام الضيف، وعلى التمسك بالعادات والتقاليد، 
ولتلك المجالس طقوس خاصة، فمن بين آداب صب القهوة –مثاًل- 
أن يبدأ »المقهوي« بصبِّ القهوة لكبير السن أو كبير المجلس، أو 

كبير الضيوف، يقول الشاعر أحمد بن دري الفالحي:
يا ما حال الفنيال بالبّن والهـيــل      في مجلٍس فيه القروم الرجالي

صّبه على ضيفك كبير الرجاجيل     أشقر حمر شروات دّم الغزالي
القهوة  من  القليل  »المقهوي«  يَُصبَّ  أن  القهوة  صبِّ  آداب  ومن 
في »الفنجان«؛ ألن صب الكثير منه يَُعدُّ مخالًفا للعادات والتقاليد، 
بن  سلطان  بن  علي  الشاعر  ويقول  »منقود«.  عندئذ  عنه  ويقال 

بخيت العميمي:
يشرب وفنجــــــــــانه ْمظرّف      والمـــــــزر عند الناس منقود 

الزينة والحلي
حياتهم  في  أجدادنا  استخدمها  التي  المتنوعة  الزينة  خالل  ومن 
اليوميَّة، تشكَّلَت أسماء كثيرة للزينة، وقام الشعر الشعبي بتعريفها، 
والوجه،  المرأة،  َشعر  بها:  الخاصة  زينتها  لها  الجسد  أجزاء  فجميع 
من خالل األنف واألذنين، والصدر، واليدين، والرجلين؛ ولكل منطقة 
من الجسد عطرها الخاص بها، وغيرها من الزينة المتعلقة باللباس 
ة«  »القصَّ حنَّاء  في  فوثَّقها.  بها؛  الشعبي  الشعر  عني  وقد  والحلي، 

يقول شاعر مجهول:
خّصــــــــني من قْبل ال خّصة       بالســـــــــالم ْوبالّترّحيـــــبـي
حّي لـــــــــــــي مْتحّنٍي قّصه       بو جـــــــديماٍت شرى الحيبي
بأنواع  كانت  للمرأة  الرأس  وزينة  الرأس،  زينة  أيًضا:  الزينة  ومن 
الحصان«،  و»ذيل  و»العقوص«،  »المنشول«،  فمنها  دة،  متعدِّ
ة« و»الِبْكلِة« و»الِقْذلِة« و»الَعْجِفة«؛ وجميعها تمثِّل أشكااًل  و»الِقصَّ

من أشكال تصفيف الشعر على الجبين، وكل هذه التسريحات كانت 
الشاعر  يقول  »البكلة«  تسريحة  وفي  الشعبي،  الشعر  متناول  في 

حمد بن سوقات:
وحار الوصـــــــــف في شكله      وال قــــد ريت أنــــــــــا مثله
وشْعر الـــــــــــــراس والبكله      عـــــــــلى اْلِْمتــــــون وّرادي
كانت  التي  أنواعه  جميع  الشعبي  الشعر  عرَّف  فقد  الحلي  أما 
تستخدمها النساء في الماضي، يقول الشاعر حمد بن ناصر السويدي:
شـــــرٍت لفـــــح غّباشـــــــي      يا بْنفحــــــــــات الطــــــيب
من بــــــــــو فتر وكْواشـــــي      والخلـــــخال الغصــــــــــيب

العطور الشعبية
لم  ما  الشعبي  الشعر  طريق  عن  الشعبية  العطور  عن  وردنا  وقد 
نعرفه من الكتب والمدوَّنات، فذكر أنواًعا كثيرة من العطور، منها: 
»زباد - شمطْريّة- ياسمين- قايني - مخّمريّة - دهن عود- زعفران 
- صند ل- عنبر- مسك - دهان - مغربي - نرجس - عود - عبيثريّة 
- هال - ريحان - رند - البان - مشموم« وغيرها. يقول الشاعر سالم 

سعيد الدهماني:
يا مرحبا حّي النسيم اللي مطـــل 

عقب الســـــــهيلي صلّبت سّرايه
واذكرت زين العود لي زاهي ِبدل

والمغربي من تحث ثوب الصـايه 

الشعر الشعبي والتعريف 
بالتراث

فهد المعمري*

* باحث من اإلمارات
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تراث الشعوب

 د. بوزيد الغلى 

ليست الرحلة الثقافية مجرد نزهة وسياحة يف األرض بقدر ما هي 
اكتشاف ومعرفة ومتاس مع اآلخر. ذاك هو الشعور الذي ساورين 
يف الطريق إىل متحف الطانَكيا الذي تديره جمعية ثقافية إسبانية 
منها  املنيس  وإحياء  التقليدية  األلعاب  عاتقها صيانة  حملت عىل 
سبيل  معنية عىل  ثقافية  ومهرجانات  تظاهرات  تنظيم  من خالل 
متعدد  مادياً  ال  تراثاً  متثل  التي  التقليدية  باأللعاب  االختصاص 
الثقافات، حيث تربز هجرة األلعاب العتيقة عرب سريورة الزمن من 
حضارة إىل أخرى، وليس أدل عىل ذلك من لعبة »الطانكَيا« التي 
اشتقت منها الجمعية اسمها، فهي لعبة ذات نظائر يف عديد من 
الدول والثقافات، وال تختلف سوى طريقة أدائها عىل غرار كثري من 

.jeux d’adresse ألعاب املهارة

من مراكش إلى أراندا دي دويرو 
تستقبل  التي  العريقة  مراكش  مبطار  الطائرة  سلم  صعدت  حني 
وعراقة  السياحية،  سمعتها  بحكم  أوروبا  الجارة  من  كثرية  رحالت 
من  الطريق  أن  خلدي  يف  يجل  مل  الفنا"،  "جامع  الشهرية  ساحتها 
مدريد التي صافح وجهي نسيمها العليل قبل غسق الفجر تبعد عن 
مدينة أراندا دي دويرو التي تحتضن املتحف مسرية ساعة ونصف 

عىل منت سيارة متوسطة الرسعة.
 كان أول ما لفت انتباهي مبطار مدريد االحتفاء بلغة أهل البلد، 
فكل الالفتات مكتوبة أصالة باللغة اإلسبانية، كام أن أغلب موظفي 
املطار ال يعبأون بجعجعتي بالفرنسية، األمر الذي ألجأين إىل التحدث 
مبا استطعت إليه سبيال من لغة رسفانتيس التي عملت عىل تعلمها 
التي  الرسدية  األعامل  بعض  قراءة  يف  طمعا  خلت  سنوات  خالل 
 El " كتبت باإلسبانية، ومل أهتد إىل ترجمة لها بالعربية مثل رواية
arquitecto de Tombuctú, Es Saheli التي تستعيد رسديا حياة 

األندليس أبو إسحاق مهندس مسجد تنبكتو الشهري.
باملدينة  حللت  قد  كنت  الليل،  غمد  من  النهار  سيف  انسل  حني 
الذي  الدليل  السود من كرثة االخرضار. تصفحت  بالجبال  املَحوطة 
تسلمته مع الربنامج الذي يتضمن زيارة للمتحف ودار الثقافة مكان 

.mujeres y bolos :انعقاد ندوة
ألقيت نظرة عىل الدليل، فوجدته غنيا من حيث كّم املعلومات التي 
يحتاجها الظاعن واملقيم معا، فهي تقدم تفسريا للخصب الذي مييز 
وأرانديا.  بانويلوس  دويرو،  هي:  أنهار  ثالثة  تخرتقها  التي  املنطقة 
خمنت أن املدينة اشتقت اسمها من النهر األول "دويرو"، وتأكدت 
من صحة ظني حني عربت قنطرة مير تحتها هذا النهر دائم الجريان.
ضفافه  عىل  امتدت  الذي  الخصيب  النهر  هبة  املدينة  تكون  قد   
واملناظر  املشاهد  لحامية  اليونسكو  بجهود  ذكرتني  جميلة  مناظر 
حدثني  بالصيانة.  قمينا  ماديا  ال  إنسانيا  تراثا  باعتبارها  الطبيعية 
يف  أجمل  كانت  الطبيعة  أن  الفيا  ذي  كارلوس  املضياف  صديقي 
باملراعي  يعتنون  كانوا  الذين  الفالحني  وأن  املاضية،  السنوات 
املدينة قد هاجر أكرثهم إىل املدن، فضاع من  الفسيحة يف محيط 
املدينة  ترقد  الطبيعة،  بهاء  عن  فضال  الكثري.  اليشء  الطبيعة  مهن 
الهادئة عىل مهاد تاريخ عريق تجسده مبانيها ومنشآتها املعامرية 
مروراً  املقدس  الفن  ومتحف  خوان  سان  كنيسة  من  بدءاً  األصيلة 
بساحاتها التي تعبق بالرتاث خاصة الساحة الكربى أو بالصا مايور، 
املقدس  األسبوع  احتفاالت  مع  تزامنا  بهيج  ترايث  أقيم حفل  حيث 
التقليدية التي تصدرت  )la semana santa(. ومل تنفصل األلعاب 
املشهد االحتفايل عن الغناء الرتايث الذي أدته فرقة محرتفة أشعرتني 

السيمفونية التي عزفتها بعراقة الفن االيبريي.

جولة في متحف الطانَكيا لأللعاب التقليدية
 صبيحة اليوم الثالث من أيام إقامتي بأراندا دي دويرو، كان الطقس 
جميالً. الشمس ترسل أشعتها الدافئة، والسكون يخيم عىل الساحة 
املقاهي  وحدها  التجارية.  املحالت  جنباتها  يف  تنترش  التي  الكربى 
يتقوا  أبوابها ونصبت مظالت فوق رؤوس بعض زبنائها يك  رشعت 
الساحة  عّجت  حتى  سويعة  سوى  مل متض  الربيع.  لسعات شمس 
يتقافز متسابقون  تقليدية. هنا  أنشطة رياضية  انطالق  إثر  بالناس 
يلتمس آخرون وضعوا عصابات  أكياس، وهناك  أرجلهم يف  وضعوا 
يك  حبل،  عىل  علقت  الطني  من  جراٍر  نحو  الطريق  أعينهم  عىل 
يهشموها بالعيص التي يحملونها. وهناك عىل بعد أمتار يكّور العب 
فرنيس وابنه براميل بخفة ورشاقة. مل أشهد هذه اللعبة قط. سألت 
 ...Rouleurs de Barriques عنها، قيل: إنها لعبة   تدوير الرباميل

الذي شيده  القديم  التي ذكرتني بسوق بلديت  السواري  تحت ظل 
الفرنسيون أيام االستعامر، دلفت إىل جمهرة يلعبون لعبة تقليدية 
خفيفة رشيقة قوامها التسابق يف مللمة حبل ممدود علقت يف طرفه 
علبة مملوءة مبادة بيضاء خمنت أنها الجبس. مل أحظ بالرتبة األوىل، 

لكنني مل أتذيل ترتيب املتسابقني الذين ال أعرف منهم أحدا. حالهم 
املِرح ينبئني بأن يف كل راشد طفالً صغرياً يهوى اللعب. 

انتبهت إىل باب متحف الطانَكيا الذي ظل مغلقاً حتى اشتدت حرارة 
شمس الضحى، فوجدته مفتوحاً. استبرشت خرياً، ألنني ظننت ألول 
املغلقة.  باملتاجر  يوم األحد أسوة  أبوابه صباح  يفتح  لن  أنه  وهلة 
ذكرين مشهد إغالق املحالت بيوم الجمعة يف بعض األسواق باملدن 

العتيقة التي تتخذ هذا اليوم يوم عطلة وراحة.
من  أِعدت  التي  الحجلة  لعبة  طالعتني  املتحف،  باب  ولجت  حني 
اللعبة،  استهوتها  برتغالية  للرتكيب. راقني مشهد طفلة  قابلة  قطع 
يرتدد  مل  الذي  أبيها  من  رضا  ابتسامة  نالت  مبهارة  تلعب  فطفقت 
قادم من جنوب  أنني  أخربته  ملا  الحديث معي  أطراف  تجاذب  يف 
املغرب. قال إنه اشتغل سنوات عديدة برشكة أجنبية بالدار البيضاء، 
غري أن ظروف العمل مل تتح له زيارة مدن املغرب السياحية مثل 
مراكش وفاس وطنجة. مل أنشب أن حدثته عن أسامء اللعبة عندنا 
يف املغرب )بيسو، رشيطة، الكاري...(. ثم أردفت: هذه لعبة يزعم 
بعض  لكن  روماين،  أصل  ذات  أنها  الرومانية  األلعاب  كتاب  مؤلفو 
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األبحاث األركيولوجية أثبتت وجودها أيضا يف الفيسفساء الفرعونية. 
تأثريها  بلغ  للقارات والثقافات، وقد  أنها لعبة عابرة  واملعول عليه 
األدب، فاستلهمها الروايئ Julio Cortázar وجعل منها عنواناً لروايته 
التي تحمل اسم اللعبة ذاتها Rayuela.  يف التّو، كان صديقي رئيس 
جمعية املتحف يسلم نسخاً من اإلصدارات إىل باحثتني اسبانيتني. 
إصدارات  ثالثة  من  نسخاً  فأهداين  االطالع،  يف  رغبة  عيني  يف  قرأ 
متخصصة يف األلعاب التقليدية، ثم قال: إنها باإلسبانية فقط. رددت: 
أعرف. لقد ألقيت نظرة عىل العناوين من ذي قبل من خالل موقع 
املتحف عىل الشبكة، فهو يوفّر جردا ملحتويات املكتبة. جددت له 
الشكر، واستأنفت جولتي داخل أروقة املتحف. كل التحف، لَُعب 
بشكل  مرتبة  الزجاج.  من  صناديق  يف  محفوظة  والكبار،  األطفال 
جميل، ومرفقة باسم اللعبة أو أسامء أدوات اللعب باللغة االسبانية. 
حني يعوزين فهم املصطلحات، أكتفي بالتحديق يف األدوات. أغلبها 
الشكل  أو  النمط  عىل  وإعداده  صنعه  تم  حديث  وبعضها  عتيق، 
متعددة  بأشكال  متوافرة  مثال  الخرضوف  فلعبة  سائدا،  كان  الذي 
يف  االستخدام  أجل  من  يصمم  مل  ألنه  للدهشة،  ومثري  كبري  بعضها 
للرتويج واإلشهار، شأنه يف ذلك شأن خرضوف صغري  وإمنا  اللعب، 
أهدي إيّل عىل هيئة حاّملة مفاتيح. إنه ترصف مثمر إلحياء الرتاث 
سياريت  مفاتيح  بني  أحمل  أن  حقا،  ومبدعة  مجددة  فكرة  اللعبي. 
لعبة تقليدية ألهبت حامس الطفل الذي كنته أواخر السبعينيات. 

املتحف ذو طابع اثنوجرايف يتيح معرفة تنوع األلعاب عىل املستوى 
املحيل والجهوي، فأدوات لعبةBolos  مثال متوافرة بأشكال مختلفة 

باختالف مناطق وإثنيات اسبانيا، كام يف الصويرات:
مثة أشكال مختلفة باختالف الثقافة املحلية للساكنة، لكنها ال متثل 
سوى تنويعات مختلفة للعبة ذاتها التي متارسها النساء عىل سبيل 
بني  يستحرض  أنرثوبولوجي،  ملمح  ذو  املتحف  أن  كام  االختصاص، 
محتوياته مراحل تطور اللعبة الواحدة أحيانا، كام يف الجناح املخصص 
للعربات التي كان بلعب بها األطفال، إذ تطورت من عربات قدمية 
مصنوعة من الخشب إىل عربات مصنوعة من البالستيك وغريه من 
املواد الحديثة. مل تغب األلعاب التقليدية بالعامل العريب عن اهتامم 
قبيل  من  تونسية  لعب  أدوات  عىل  وقفت  فقد  املتحف،  إدارة 
الخربقة. وهذا ملمح مهم من مالمح التبادل الثقايف املرغوب فيه، 
فالثقافات يزيد غناؤها باالنفتاح، وتضعف باالنكامش واالنغالق عىل 
نفسها، وقد راقني معرض الصور الذي تضمن مناذج عديدة للعبة 
الفروسية عرب العامل، من ضمنها صور تنتمي إىل  بلدان شامل إفريقيا 
التي تعرف يف بعضها اللعبة باسم التبوريدة؛ كام شد انتباهي تنوع 
إىل  املتبارون  يعمد  الربتغال،  ففي  الشجر"،  "جذوع  لعبة  أشكال 
الفأس  أظهرت  بينام  الجدع،  يف  املسامري  دق  رسعة  عىل  املنافسة 
املوجود ضمن أدوات اللعبة يف املتحف أن التنافس كان يقوم عىل 

رسعة قطع الجدع من طرف أحد الفريقني املتباريني 

أسبانيا  في  التقليدية  األلعاب  إحياء   La Tanguilla

إضاءةتراث الشعوب

في محبة الطاهر مكي

* شاعر وكاتب مصري

يظل العالمة الراحل الدكتور الطاهر ميك، الذي غادر عامنا قبل ثالث 
سنوات، قامًة وقيمة وأمنوذًجا فريًدا ألستاذ الجامعة الفذ واملتميز، 
نهل الكثريون من علمه، ومن فيض ثقافته، ومعرفته العميقة، حتى 

أصبحت له مدرسة ومريدون من املحيط إىل الخليج. 
لقد كان أينام حل ميتلئ املكان بعبق العلم والورع والتواضع والقيم 
يبقون  رحيلهم  بعد  الكبار،  املبدعني  وكعادة  النبيلة،  اإلنسانية 
إىل  تضاف  التي  الطيبة  وآثارهم  ومؤلفاتهم  بكتاباتهم،  حارضين 

الرتاث النفيس، الذي نحتاجه وتحتاجه أجيالنا القادمة.
ومؤلفاته  كتبه  طباعة  من  أبًدا  يتكسب  مل  العظيم،  الرجل  هذا 
ميك،  أحمد  الطاهر  اسمه  مجانا.  لطالبه  يهديها  كان  بل  وأبحاثه، 
باحث ومفكر مرصي، أحد رواد األدب املقارن يف مرص والعامل العريب، 
رحل عن عاملنا يف الخامس من أبريل سنة 2017، عن عمر يناهز 93 
عاًما، إذ ولد يف السابع من إبريل عام 1924، بقرية كيامن املطاعنة 
التحق  مرص.  بصعيد  األقرص  مبحافظة  إسنا  ملركز  حاليًا  التابعة 
بقنا،  الديني  املعهد  من  االبتدائية  عىل  فحصل  األزهري،  بالتعليم 
حفظ القرآن يف سن صغرية، ثم انتقل يف املرحلة الثانوية إىل القاهرة، 
تخرج يف كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام )1952(، ثم حصل عىل 
الدكتوراه يف األدب والفلسفة عام )1961( بتقدير ممتاز، من كلية 

اآلداب بالجامعة املركزية بالعاصمة اإلسبانية مدريد.
الدراسات  لقسم  فرئيًسا  فأستاًذا،  مساعًدا،  فأستاًذا  مدرًسا،  عمل 
األدبية، فوكيال لكلية دار العلوم للدراسات العليا والبحوث حتى عام 
والجامعي  العام  التعليم  قطاعات  يف  وظائف  عدة  شغل   ،)1989(
والدراسات العليا، آخرها أستاًذا متفرًغا يف كلية دار العلوم بالقاهرة. 
تعرف  الكولومبية،  بوغوتا  بجامعة  زائرًا  أستاًذا  سنوات  عدة  قىض 
وكان  الالتينية،  أمريكا  يف  باإلسبانية  املكتوب  األدب  عىل  خاللها 
أكادمييًّا وباحثًا يف األندلسيات ومرتجاًم ومحقًقا وناقًدا، متيز بإجادته 
للعديد من اللغات منها اإلنجليزية والفرنسية واإليطالية واإلسبانية 

والربتغالية، باإلضافة إىل إجادة تامة اللغة الالتينية القدمية.
العريب  الشعر  يف  الجادة  املؤلفات  من  عدًدا  ميك  الدكتور  خلف 
والتاريخ  األدب  يف  األندلسية  والدراسات  القصة،  وأدب  املعارص، 
والفلسفة. من بينها: »امرؤ القيس.. حياته وشعره« )1968(، »بابليو 
نريودا.. شاعر الحب والنضال« )1974(، »القصة القصرية.. دراسات 
ومدخل  روائعه  املعارص..  العريب  »الشعر  ومختارات«)1977(، 
 ،)1991( إسباين«  منظور  من  األندليس  »األدب   ،)1986( لقراءته« 
أصوله  املقارن..  »األدب   ،)1999( املايض«  من  أصداء  »األندلس.. 

املقارن«  اإلسالمي  األدب  يف  »مقدمة   ،)2002( ومناهجه«  وتطوره 
الوسيط«  األورويب  الفكر  يف  وإسالمية  عربية  »أصداء   ،)2002(
يف  بحوثه  تأيت  األسد:  الدين  نارص  د.  األردين  عنه  )2005(.قال 
األندلسيات يف القمة العلمية، وترجامته تكشف عن إملامه بناصية 
الباحثني  تعطي  والفكرية  النقدية  وآراؤه  عجيب،  بفهم  اللغات 

املصداقية والنزاهة العلمية والرأي البعيد عن الهوى والغرض.
الحاممة«  »طوق  كتايب  هي:  كتب  أربعة  ميك  الدكتور  وحقق 
و»األخالق والسري يف مداواة النفوس« البن حزم األندليس )1992(، 
و»الوايف يف علم القوايف« أليب البقاء الرندي )1994(، »تحفة األنفس 
وشعار أهل األندلس« البن هذيل )1999(. وترجم تسعة كتب منها: 
»ملحمة السيد« )1970(، ورواية »العجوز يرحل« للكاتبة الربازيلية 
ليفي   - إسبانيا«  يف  العربية  و»الحضارة   ،)1978( فريينك  ليني 
بروفنسال عن الفرنسية، و»الشعر األندليس يف عرص الطوائف« عن 
الفرنسية، و»الرتبية اإلسالمية يف األندلس.. أصولها املرشقية وتأثرياتها 
الغربية« – خوليان ريبريا. ولعل أحدث هذه الرتجامت هي: »مع 
شعراء األندلس واملتنبي« للمسترشق اإلسباين إميليو غراسيه غومث 
)1997(، فضال عن إسهاماته يف مجاالت األبحاث وعضوية املجالس 
واللجان املختصة بالشؤون الثقافية واألدبية والفنية واللغة العربية.

الدولة  جائزة  منها:  الجوائز  من  العديد  عىل  ميك  الطاهر  حصل 
التقديرية يف اآلداب عام )1992(، ووسام العلوم والفنون من الطبقة 
األوىل عام )1992(، وجائزة التميز من جامعة القاهرة عام )2009(.  
واإلمارات  تونس  بجامعات  زائرًا  أستاًذا  طويلة  لفرتات  وعمل 
والجزائر واألردن ومدريد، ورأس تحرير صحيفة دار العلوم، ومجلة 
أدب ونقد، وأرشف عىل أكرث من )35( رسالة دكتوراه، و )75( رسالة 

ماجستري بالجامعات املرصية 

أحمد الالوندي*
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 عمرو العزالي

باختزال  كالهام  املكتبة  ورفوف  السيناميئ  الفيلم  رشيط  ينشغل 
العامل؛ ليختزل الفيلم العامل يف مكان واحد أو أكرث والزمن يف ملحات 
التي  األوراق  ماليني  يف  املكتبة  رفوف  وتختزله  رسيعة؛  ولقطات 
تجسد أصحابها وعواملهم وأزمنتهم؛ لذا فقد احتفت السينام العاملية 
الكتاب  مع  املعريف  للتواصل  األهم  املكاين  الحيز  بصفتها  باملكتبة 
 - للمكتبة  كان  التي  األفالم  من  العديد  إنتاج  عرب  مبارش،  بشكل 

كمكان - فيها دور فني يضيف إىل رؤية الفيلم. 
التي  السينامئية  التجارب  أوىل   you have got mail فيلم  ويعد 
كونها  إىل  الحدث،  لوقوع  كحيز  حدودها  فيها  املكتبة  تجاوزت 
معادالً موضوعياً مرر الفيلم من خالله رصد التحول العاملي للتجارة 
األمريكية والذي طال تجارة الثقافة والكتب كجزء من تلك التجارة، 
من  أمريكا  تقوده  عاملياً  تحوالً  يرصد  كان  األوسع  إطاره  يف  لكنه 
تجارة املحال الصغرية إىل انصهار الكيانات الصغرية يف كيان واحد 
كبري، كأمنوذج مصغر لفكرة العوملة من خالل رصد التغري الطارئ 

عىل )املكتبة( كمعنى.

يرصد الفيلم الذي أنتج يف العام 1994 املواجهة بني املكتبة الصغرية 
التي تعني بتفاصيل زبائنها الذين توارثوا ارتيادها جيالً بعد جيل، 
ومواجهتها  أمها،  عن  رايان(  )ميج  املكتبة  صاحبة  ورثتها  مثلام 
أماكن  تسع  والتي  املساحة،  الكبرية  الضخمة  صورتها  يف  للمكتبة 
لالستامع  األطفال  وجلوس  واأللعاب  الكتب  لبيع  بداخلها  عديدة 
رجل  أقامها  والتي  األدوات،  من  العديد  بيع  إىل  إضافة  للقصص، 
أعامل لن يعرف زبائنه ولن يعرفوه ولن يعني بفكرة الحميمية من 

األساس )توم هانكس(. 
ورغم  ومفرداته،  الزمن  لتغري  موضوعي  كمعادل  املكتبة  جاءت 
اتخاذه عنواناً من تعبري شائع عىل اإلنرتنت يف ذلك الوقت )لديك 
الفكرتني،  الفيلم عرب دمج  إمييل(، فإنه كان جزءاً من صياغة رؤية 
من خالل قصة الحب التي تجمع البطل الجاف العميل الذي يتعامل 
مع األمور بشكل حسايب آيل، وبني البطلة التي ورثت املكتبة عن أمها 
والتي تخص كل  الصغرية  املعنوية  وتفاصيلها  املكتبة  تجليات  بكل 
عميل عىل حده، وكأنه بارتباطهام يف النهاية بعد عدة مفارقات عىل 
اإلنرتنت يشري إىل عدم استحالة دمج الفكرتني )املكتبة الصغرية عىل 
ناصية الشارع ومكتبة فوكس(، أو كأن الفيلم يطرح مساحة للبحث 

بني هذا وذاك، ال تفقد املكتبة طاقتها املعنوية، ويف الوقت ذاته 
الحسابية  مفرداته  بكل  الزمن  عن  منفصالً  مرشوعاً  يجعلها  ال 
الذي  )الثعلب(   fox مكتبة  صاحب  بني  الجديدة.  التجارية 
يلتف عىل كل املعاين الحميمية للمكتبة، وبني الوداعة يف عنوان 
)املكتبة التي تقع عىل ناصية الشارع( تقع أحداث الفيلم الذي 
يصحح املفاهيم التقليدية، فال وجود ملعاٍن مطلقة تستغني عن 
أية سبل مادية لتحقيقها، وال توجد ماديات مطلقة بدون روح، 
كام قد يظن البعض يف رواد األعامل، لذا مل يتنبَّ الفيلم أي توجه 
رصيح، وإمنا يرصد التغري فحسب، من عامل كان طبيعياً بالكامل 
يتحول بأجزاء عدة منه إىل تصور إلكرتوين افرتايض واسع لكل 
يشء، وتحول من قيم الحداثة إىل قيم ما بعد الحداثة، والتي 
عرب عنها الفيلم أكرث من مرة يف عبارة "انتهاء الحضارة األوروبية 

كام نعرفها«. 

مكتبة هاري بوتر 
إحدى  مكتبة  يف  بوتر«  »هاري  فيلم  أحداث  تصوير  إىل  وإضافة 
الجامعات األمريكية، فإن فكرة العمل األصلية قد تولدت باألساس 

لدى مؤلفة العمل جني كريوين يف مدينة »بورتو«، حني كانت تعمل 
يف التسعينيات معلمة يف تلك املدينة، وهي من أجمل املكتبات يف 
العامل، ومن أكرثها جذباً للزائرين، حيث يرتادها مليون زائر سنوياً، 

وتبيع ما يقارب ألف ومائتي كتاب يومياً.

المكتبة بطاًل 
في السينما 

العالمية
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وال تعجب حني تعلم أن املكتبة مستعدة 
للنسخة  مثناً  يورو  ألف  سبعني  لدفع 
بوتر«اعرتافاً  »هاري  كتاب  من  األصلية 
يف  له  كبري  فضل  من  به  تدين  مبا  منها 

شهرتها. 
تلعب  املكتبة  فإن  الفيلم،  أحداث  أما 
ابتداء من معرفة هاري  كبرياً،  فيها دوراً 
بوتر أنه ساحر وأن أبويه ساحران كذلك، 
أثناء  كمكان  املكتبة  تفاصيل  وتتجىل 
املخبأ يف  الفيلسوف  عملية حامية حجر 
وأصدقاؤه  هاري  ينقذه  والذي  املدرسة، 
ذلك  يف  يفشلون  لكنهم  الرسقة،  من 
الوصفات  معلم  اسرتداد هو  رحلة  لتبدأ 
سناب يصبح  أستاذ سيفروس  السحرية 
املشتبه به األول. يف ظل العمل املشرتك 
واملساعدة من قبل األصدقاء الثالثة ينجح 
القوى  عىل  بالتغلب  وأصدقاؤه  هاري 
يف  حيث  الحجر،  تحرس  التي  السحرية 

النهاية يواجه هاري شخًصا ال يتوقعه أبًدا، ليس األستاذ سناب كام 
األسود  السحر  النفس ضد  الدفاع عن  كويريل معلم  وإمنا  توقعوا، 
الذي سيطر لورد فولدمورت عىل جسده وشاركه إياه، حيث استعمله 

اللورد فولدمورت من أجل رسقة الحجر، 
فولدمورت  اللورد  اختفى  فشل.  ولكنه 
من  تدمريه  تم  والحجر  كويريل،  ومات 
ألن  دمبلدور؛  الباس  الربوفيسور  قبل 

هناك الكثريين يسعون وراؤه اآلن.

أمين المكتبة
فنياً  املكتبة - بوصفها مكاناً  أنتجت  وقد 
أمينة  عدة ألمني/  ً- صوراً  مؤثرا  سينامئياً 
النمطية  الصور  بني  تنوعت  املكتبة، 
لذلك الشخص الغارق يف تصنيف الكتب 
الوقت،  طوال  الهدوء  عىل  والحفاظ 
التي  الجميلة  أو  الجميلة،  غري  الفتاة  أو 
ترتدي ثياباً مملة ورتيبة وغري جذابة، أو 
ويف  املتوجسة..  أو  الرثثارة  البدينة  املرأة 
املقابل فإن بعض األفالم عمدت إىل كرس 
كام  املكتبة،  ألمني  النمطية  الصورة  تلك 

)أمني  أو  )املومياء(  مثل  أفالم  يف  حدث 
املكتبة(، وغريهام من األفالم التي عرضت 
أو  ذكياً  شخصاً  بوصفه  األمنوذج،  لذلك 
املكتبة  ألمني  عرضت  وكذلك  جذاباً، 
العلم،  إىل قدر كبري من  تحتاج  كوظيفة 
باألمر  ليس  اللقب  لذلك  الوصول  وأن 

املجاين عىل أي حال. 
ومل يتوقف األمر عند ذلك، بل إن أمناء 
املكتبات قد عربوا بشكل ما عن أنفسهم 
أمينة  وهي   - سيدل(  )آن  خالل  من 
مكتبة باألساس - والتي ألفت وأخرجت 
فيلم »أمني مكتبة هوليوود«، وعرض يف 
يونيو 2007 يف إحدى الجلسات الخاصة 
األمريكية،  املكتبات  جمعية  ملؤمتر 
اختالف  اإلضاءة عىل  إىل  الفيلم  ويهدف 
املكتبات ألنفسهم عن نظرة  أمناء  نظرة 
إىل  سعت  فإنها  وعليهم  لهم؛  األخرين 
توضيح الصورة الحقيقية ألمناء املكتبات 
التي دفعت موقع  العديد من األفالم  العمل. وغري ذلك  من خالل 
Librarians In The Movies إىل أن يتحمس لحرص وتصنيف فئات 
األفالم التي لعبت فيها املكتبة دوراً محورياً، وأشكال تقديم شخصية 

أمني املكتبة. 
للموقع  وفقاً   - األفالم  تلك  عدد  وصل 
هذه  رتبت  سينامئياً،  فيلامً   550 إىل   -
الفيلم  إنتاج  لتاريخ  وفقاً  هجائياً،  األفالم 
وشكل تناول شخصية أمني املكتبة، ومدى 
مشاركة املكتبة وأمينها يف أحداث الفيلم 
كام يقدم وصفا للمشهد او املشاهد التي 
صمن  املكتبة  أمني  أو  املكتبة  تناولت 
موقع إلكرتوين  دفع  ما  الفيلم؛  احداث 
تقديم  إىل   Film Librarianبعنوان آخر 
املكتبات  تناولت  أفالم   10 باكرث  قامئة 
وأمني املكتبة يف صفحته الرئيسة، ويتميز 
كامل  وصف  بوجود  األول  املوقع  عن 
يركز  آخر  وملخص  عام،  بشكل  للفيلم 
عىل تناول الفيلم للمكتبات وأمني املكتبة، 
كمي؛  بتفوق  األول  املوقع  يحتفظ  لكن 
حيث يقترص Film Librarian عىل عدد 

محدود جدا من األفالم 
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الفيروسات..
اإلنسان ينتصر!

* كاتبة وأديبة من اإلمارات

التي متر به،  العامل برمته واحدة من أشد األزمات املعارصة  يعيش 
وأيضاً  للناس  االجتامعية  الحياة  مفاصل  مختلف  عىل  تؤثر  والتي 
بكوفيد19  علمياً  املعروف  كورونا  والتنمية. فريوس  باالقتصاد  ترض 
الذي  الرتم  وحول  العادات،  من  الكثري  غرّي  قليلة  أيام  غضون  يف 
كان سائداً يف مختلف بيئات الناس. ومع أن هذا الفريوس كام هو 
بطريقة  يتميز  أنه  إال  االنتقال  طريقة  ومحدود يف  بطيء  معروف 
تنقله التي تجعله خطرياً بكل ما تعني الكلمة، فهو ينتقل باملخالطة 
وعند التقاء الناس بعضهم ببعض، وهنا لب املشكلة كام يقال، فهو 
ينتقل بأهم نقطة يعيشها الناس، فاإلنسان كائن اجتامعي كام هو 
معروف، والعالقات والجمعات والزيارات جزء ال يتجزأ من التفكري 
هي  بعضاً  بعضنا  تحيتنا وسالم  بل طريقة  منا،  واحد  لكل  اليومي 
ركن أسايس يف حياتنا االجتامعية؛ هذا الفريوس ينتقل بواسطة هذه 
العادات التي تعترب جزءاً رئيسياً من تكويننا وطريقة حياتنا. وهنا 
الناس،  املزيد من  الحقيقة. وإليقاف متدده وإصابة  متكن خطورته 
يف  تعلمها  الناس  عىل  ويجب  جديدة،  وقواعد  حدود  وضع  يجب 
وصعب  املعاند  يظهر  وهنا  اإلصابة،  لتجنب  محدودة  أيام  غضون 
املراس، ويظهر من يرفض ويتحدى، ونجد أيضا من يستند عىل الثقافة 
واملعرفة والوعي فيستجيب ويدرك خطورة األمر. هذا إىل مستوى 
األفراد، لكن هناك حاالت عىل مستوى مجتمعات ودول؛ البعض من 
الدول سارعت يف اتخاذ خطوات وإجراءات وقائية، دول كثرية اخرى 

لدى  مخاوف  مجرد  واعتربتها  بال  أي  التحذيرات  تعر  ومل  تباطأت 
العلامء، عندها وقعت يف براثن هذا الفريوس واليوم تسجل أعداد 
اصابات كبرية جدا لدرجة عجز نظامها الصحي عن مواجهة ومعالجة 
الناس. البعض من األفراد الذين يعتقدون أن  كل تلك األعداد من 
عىل  الحال  وأيضا  اإلجراءات،  هذه  لكل  مربر  وال  مبالغات  هناك 
مستوى البعض من الدول التي تجاهلت، يوضح لنا أن اإلنسان مل 
يتعلم من التاريخ ومل يأخذ العربة من املايض القريب أو حتى البعيد، 
ألمراض وفريوسات انترشت وذهب ضحيتها املاليني من الناس، عدم 
الفهم والوعي قد يكون مكلفاً يف مثل هذه الحاالت بذهاب الكثري 
بنقل  يقومون  ويستهرتون،  يرفضون  الذين  األفراد  األرواح،  من 
نرش  مبارشة يف  بطريقة  ويسهمون  ومجتمعهم،  بني أرسهم  املرض 
لتحمي  واإلجراءات  واألنظمة  القوانني  أهمية  تأيت  لذا  الوباء،  هذا 
عىل  أما  الواعية.  وغري  املبالية،  غري  الفئة  هذه  من  ككل  املجتمع 
مستوى الدول فعدم املباالة هنا تعني كارثة صحية تلم بالناس، وهو 
التي تصلنا من  مع األسف ما نشاهده ونسمعه من خالل األخبار 
بالتقدير والثناء، هو يف وعي شيوخنا  الجدير  عدة بالد. واملوضوع 
وحكومتنا ومسارعتها املبكرة جدا، ملحارصة هذا الفريوس والحد من 
انتشاره من خالل القرارات واإلجراءات التي يتم اتخاذها يوميا. مثل 
هذه األزمة ليست جديدة عىل البرشية، فقد مرت أوبئة وفريوسات 
وامراض كثرية يف نهاية املطاف تغلب عليها اإلنسان ووجد لها أمصاالً 
وعالجات، حتى أصبحت طي النسيان مثل الجدري والحصبة وشلل 
له،  الوصول  اريد  والذي  الخطرية.  الفريوسات  األطفال، وغريها من 
أن هذا الفريوس ليس استثناء سنجد عالجات له، وسنخرج من هذه 
األزمة، لكن املهم الوعي والقيام بالدور الصحيح حتى تنجيل هذه 

الغمة 

فاطمة المزروعي*
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بيت الجهل 

لولوة المنصوري*

* كاتبة من اإلمارات

والتالل  السفوح  الجهل: صّف من  بيوت  االسم؟!  أىت هذا  أين  من 
املحتشدة وعليها تلك البقايا األثرية، يتألف البيت من رابية مدّورة 
بُنيت من حجارة بركانية دائرية غري محكمة، ال تحتاج التثبّت ألن 
حتى  أو  عرشة  إىل  مثانية  بني  أقدام  أربعة  ارتفاعه  كبري،  حجمها 
اثنتي عرشة قدماً، وقد سقف منتصفه يف بعض األحيان، يبلغ ُسمك 
الجدار ما يقارب القدمني، ُوّسع يف أحد محاوره وتُرك تجويف حجرية 

للمدخل، ال تستوعب أكرث من رجل منبطح. 
يعرب الرحالة الغريب برترام توماس مبحاذاة فلج مايئ يف الجبال يسمى 
ما  كل  وهو  مستخدم،  غري  أسحم  سطح  عىل  ويتوقف  )الّسوق(، 
تساءل  ملفتة،  قامتة  تلة  منها  بالقرب  قدمية،  مستوطنة  من  تبقى 
توماس )ما هذه(؟ وهو يشري إىل سلسلة أكوام من الحجارة الصغرية، 

حددت قمة املنت التي تقع عىل يسارهم. 
أجاب الدليل: )إنها بيت الجهل( ويعني بذلك أنها بيوت الجاهلية 
ما قبل اإلسالم، أي الفرتة الزمنية التي سبقت اإلسالم! فكر توماس 
عاشوا  الذين  األقزام  نوع  ما  وتساءل  الجاهلية!(  أيام  )بيوت  مليا: 
فيها حينئذ! كال، مل تكن بيوتاً. ومع ذلك ال بد أنها تنحدر من عصور 
املراجع  لكانت  األوىل، وإال  الحجرية  العصور  قدمية غامضة، حيث 

قد حفظت تفسرياً معقوالً لها، واملتفحص لباطن صخور تلك املباين 
واألحافري  األحياء  من  متكدسة  إىل وجود طبقات  سينتبه  الحجرية 
البحرية، رمبا ألن الحجارة الرسوبية إلقليم جبال الحجر كان يكسوها 

الجليد يف األزمنة الجيولوجية السحيقة.  
حربية،  وظيفتها  أيضاً  تكن  مل  الحجرية  املباين  تلك  أن  املرجح  من 
ألنها مل ترشف عىل منظر حقل محدد، كانت واجهتها داخلية دامئاً 
إىل جانب املنظر الخارجي لنفس قمة املنت، وكانت متقاربة جداً من 

بعضها، ويف بعض األحيان فُتح بعضها باتجاه بعض. 

التي مّر  الضخمة  البيوت  التوافق مع أعداد   هذا االفرتاض صعب 
عليها الرحالة توماس، بعد أن الحظ محورها الداخيل الطويل الذي 
يسكن  قدمياً  الحجري  أن  املعلوم  من  ثم  عام.  توجه  أي  فيه  ليس 
الشعر.  بيوت  يف  البعض  ويسكن  الصخري،  الحجر  من  مساكن  يف 
وبيوتهم محلياً حسب املتعارف عليه تسمى 'القفل' وهي تبنى يف 
الجبل،  داخل  محفورة  تكون  ولكنها  الجبل،  من  املرتفعة  املناطق 
وللمسكن فتحات تهوية لخروج ودخول الهواء، وله قفل ال يعرف 
عىل  يأمتنونه  ومن  وزوجته،  البيت  صاحب  إال  يفتحه  كيف  أحد 
رسهام، حتى إن بعضهم ال يستطيع أن يفتح الباب إال إذا استدار 
وأعطى ظهره للباب ثم يبدأ عملية فتح القفل باإلحساس من دون 
التي ال  السدر،  الباب من جذوع أشجار  للباب، ويصنع  يلتفت  أن 
تستطيع حرشة السوس أو الرمة أن تأكلها. ويضم هذا املسكن كل 
بسنابلها،  الحبوب  بداخلها  تحفظ  التي  الكبرية  الفخارية  األوعية 
باإلضافة للتمور، كام يوجد املوقد الذي يطبخ منه ويتدفأ هو وأرسته 

يف داخل ذلك املسكن.
األبنية  تلك  هوية  عن  نتساءل  أن  الطبيعي  من  ذلك  عىل  وبناء 
الصخرية )بيوت الجهل( –حسب مسمى الدليل - والتي مّر عليها 

الجزيرة  اخرتاقه لشعاب رشق شبه  توماس وهو يف طريق  برتريام 
العربية، والتقط للبيوت صوراً عزز بها كتاب رحلته )مخاطر وجوالت 
ذات  كانت  رمبا  البيوت  تلك  بأن  الظن  العرب(.أغلب  جزيرة  يف 
أهمية دينية ملا بعد املوت، ورمبا كانت مناذج أصلية ألبراج الصمت. 

هل ميكن أن تكون مدافن؟
نعم أفرتض ذلك، واملسّوغ أنها مباٍن دائرية التشكيل، بداخلها بقايا 
صغرية من العظام البرشية املبعرثة، وسط كومة من حجارة صغرية 
مرصفة بشكل بيضاوي تأخذ مقاس جسد اإلنسان، يفرتض أن هذه 
العظام لشخص ما دفن بداخلها، بعض املباين بها فجوات أو فتحات 
كان سائداً  ديني  رمبا العتقاد  تحديداً،  الشمس  نحو رشوق  تتوّجه 
تلك  من  تخرج  امليت  روح  أن  مفاده  الحجري،  الزمن  يف  ومتعارفاً 
إلنسان  األول  املعبود  الشمس،  إله  باتجاه  نوراً  املتدفقة  الفجوة 

الجزيرة العربية. 
املدهش أن تلك املدافن بُنيت من صخور ضخمة مسننة ومقصوصة 
بإتقان مذهل، دالة عىل براعة صنعة اإلنسان الحجري يف اإلمارات، 
واستبعاد تهمة البدائية عنه، بل كان يعيش يف حالة اقتصادية فكرية، 

وطاقة هائلة من الحرفة واإلبداع والصرب يف إتقان عمل يعمله 
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برزة تراث

مع انقضاء عام 2019 ووالدة العام امليالدي 2020 وسط احتفاالت 
العامل به، مل يكن متوقعاً أن يكون خرب إصابة بعض األشخاص بفريوس 
كورونا يف الصني سيكون مهدداً - بعد ذلك - لسكان األرض؛ ليطغى 
صبحاً  وحديثهم  الناس،  شاغل  ويكون  كلها؛  األخبار  عناوين  عىل 

ومساء؛ فتتحول كل الخطط واملشاريع إىل مكافحته والقضاء عليه.
الطريان  رحالت  انخفضت  الوباء،  هذا  قبل  كان  كام  العامل  يعد  مل 
الدول حدودها مع  أغلقت كثري من  غري مسبوق،  انخفاضاً شديداً 
الدول املحيطة بها، يف حني أعلنت بعض الدول حالة الطوارئ ، يف 
بعضها اآلخر انكشف مدى هشاشة النظام الصحي، مشاكل وتبعات 
تتالحق بالدول ستتضح أكرث - رمبا - يف األشهر القادمة. املدن التي 
أبدا، هدأت واستكانت. ظن  تنام  كانت خلية نحل تضج حياة، ال 
كثري من الناس أنهم يشاهدون فيلامً طويالً مل ينته، أو هم يف كابوس 
صار  األفراد،  حياة  تغريت  منه.  االستيقاظ  لحظة  ينتظرون  مرعب 
العمل عن بعد، والجلوس وتناول الطعام والدراسة والرتفيه كلها تتم 

يف البيت، أعظم مكان وأكرث دفئاً من أي مكان آخر.
واالتحاد،  القوة  دولة  املتحدة،  العربية  اإلمارات  أننا يف  الله  نحمد 
الرشيدة،  القيادة  بفضل  والحزم،  والعزم  والتخطيط،  االستعداد 
بسبب  وواثقة  موحدة  قوية  بإجراءات  الدولة  مؤسسات  تحركت 
التحكم  الدولة  استطاعت  بذلك  مسبقاً،  واالستعداد  لها،  التخطيط 
يف هذا املرض ومنع انتشاره، إال بأعداد يسرية جلبها القادمون من 
الخارج ومن خالطهم.إنها قيادة تهتم بالوطن، واملواطن عىل رأس 
أولوياتها. حديث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، قطعة من البالغة 
والبيان، يصل القلب من أول كلمة، تكفي مقولته »ال تشلون هم« 
فيام يتعلق بالغذاء والدواء.كيف للمواطن أن يحمل هام، أو يعاين 
قلقاً، وهو يعلم علم اليقني أنه ماء قلب الدولة وبني أياديها األمينة. 
خري اإلمارات امتد الستضافة بعض العرب ابتداء من نقلهم لإلمارات 
اإلنسانية  املدينة  يف  لشفائهم،  وصوالً  الصحية  حالتهم  متابعة  إىل 
مستوى  عىل  العاملية  الصحة  منظمة  جهود  دعمت  كام  بأبوظبي، 
أفعال  ردود  إىل  أدت  العامل  عىل  كورونا  فريوس  وطأة  إن  العامل. 
مختلفة، منهم العلامء يف الواليات املتحدة، أوروبا ،الصني واليابان، 
فهؤالء عاكفون ليالً ونهاراً عىل صناعة دواء يقيض عىل هذا املرض، 
الهزيلة  امليزانيات  تساعدهم  فال  العامل  دول  يف  العلامء  أغلب  أما 
املخصصة للبحث العلمي عىل املشاركة يف إيجاد دواء، رغم قدراتهم 

إىل  فتحولوا  الناس  من  الباقية  البقية  أما  تؤهلهم.  التي  العلمية 
إعالميني وصحفيني بفضل وسائل التواصل االجتامعي، فهم يقدمون 
النصائح ويذكرون املواقف املؤكدة لكالمهم.أهل الطب البديل من 
العاملني يف مجال األعشاب يذكرون قامئة طويلة، خاصة ما يتعلق 
حبة  اليانسون،  الزنجبيل،  الكركم،  ثوم،  بصل،  من  بالخرضاوات 
فإن  املناعة  تعزز  كانت  والقامئة تطول وإن  الهندي،  الربكة،القسط 
دورها غري مثبت يف الشفاء. بعض األشخاص ركزوا عىل صناعة بعض 
االجتامعي،  التواصل  عىل  الديني  الجانب  عىل  واملنشورات  األفالم 
يتضمن أدعية لرفع الوباء، يف حني ابتكر بعض األشخاص فيديوات 
تعتمد عىل  التعقيم  وكيفية  السالمة  إجراءات  وتوعوية عن  مرحة 
لقطات من مسلسالت وأفالم، أو كتابة جمل، وصوالً إىل إنتاج أغان 
اإلغاين  إحدى  وزن  ومغناة عىل  الكورونا  عن  كلامت  والرقص عىل 
املشهورة. يبدو أن الفريوس فتح شهية الناس للمرح؛ وهذا يخفف 
الوقائية  اإلجراءات  اتخاذ  املرض، مع حرصهم عىل  الناس من  قلق 
ما  كرثة  من  الكيل  بها  طفح  إيطالية  عاملة  أعجبتني  والتعقيم. 
تداول الناس كالم املشاهري والسياسيني يف إيطاليا، الذين ذهبوا إىل 
أن كورونا ليست إال نزلة برد خفيفة، مخالفني بهذا الكالم الواقع. 
الوفيات متفوقة عىل  ما أّدى إىل كرثة اإلصابات يف إيطاليا وارتفاع 
ومؤملاً  غالياً  مثنها  كان  وإن  كثرية،  دروساً  كورونا  منح  لقد  الصني. 
للجميع، أهمها أن اإلنسانية قيمة مهمة البد أن تتصدر األولويات، 
وأن معادن الناس وجوهر الدول تظهر يف هذه الظروف، كام فعلت 
دولتنا الحبيبة مع غريها، هو درس قاس وملهم للعامل أظهر الحاجة 
املاسة للعمل املشرتك بني الدول كلها، وأن تعتمد بروتوكوالً موحداً 

لذلك.وكلنا أمل يف املستقبل، فالشاعر يقول:
محن األيام كثرية ال تنقيض/ ورسوره يأتيك كاألعياد 

كورونا من بنات الدهر

د. فاطمة حمد المزروعي*

* كاتبة وباحثة من اإلمارات

مركز زايد للدراسات والبحوث

   /   العدد مارس 

 صدق الله العظيم.
كلمتي في المغفور له بإذن الله تعالى سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رحمة الله تعالى.

"رحمك الله يا سلطان الخير، رحمك الله يا أبو هزاع، كنت لي معزباً وأخاً وأباً حنوناً ومعلماً وموجهاً، رحمك الله أيها 
قصدهم  لمن  الخير  وقدموا  وأمتهم،  ومواطنيهم  وشعبهم  وطنهم  خدمة  في  حياتهم  قضوا  الذين  الرجال  بين  النادر 

ورسموا في القلوب محبة لهم بتواضعهم وعطائهم المتدفق وغير المنقطع.
أشهد الله أنك من النوادر بين الرجال ومن نوادر ما يجود به الزمان، يا راعي الجمايل واأليادي البيضاء الكريمة، وأشهد 
الله أنني عشت معك أجمل أيام حياتي، تعلمت منك الكثير، كنت متواضعاً للصغير والكبير والغني والفقير، وكنت كلما 
أراك وأرى أفعالك الطيبة كأنني أرى فيك أباك ومربيك ومعلمك وقائدك المغفور له بإذن الله تعالى سيدي  الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه، كنت أراك تقتدي به وبصفاته التي تعلمتها منه، وعلمتنا منها الكثير والكثير.
رحمك الله واسكنك الفردوس األعلى، ونسأل الله تعالى ان يبارك له في أنجاله سيدي سمو الشيخ هزاع بن سلطان 
بن زايد آل نهيان وسيدي سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان وجميع االسرة الكريمة أهل العز والناموس، 
ونسأل الله تعالى ان يبارك ويطول بعمر إخوانه وابنائهم وكافة آل نهيان الكرام حفظهم الله معازيبنا ويديمهم تاجاً 

على رؤوسنا.
وحفظ الله لنا سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة أطال الله بعمره، وسيدي صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد نائب القائد االعلى للقوات المسلحة – أطال الله بعمره، وجميع 

اصحاب السمو الحكام وأولياء العهود في إمارات الخير والعطاء.
وختاماً تعجز الحروف والكلمات عن وصف هذا الرجل العظيم في اخالقه ومعانيه وتواضعه وعلمه وحكمته وبعد نظره 

وحبه لشعبه وقيادته ولالمة العربية واالسالمية، رحمك الله يا أبا الفقراء والمساكين. رحمك الله يا أبو هزاع.

رحمك ا� يا أبا هزاع
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