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غرناطة وقصر الحمراء 

)غرناطــة وقصــر الحمــراء( كتــاب أشــبه بالتحفــة الفنيــة ، إذ يقــدم وصفــًا دقيقــًا وشــاماًل لــُدرة األندلــس 

ــؤرخ ويرصــد كل مــا هــو  ــادرة ، وي ــة الن ــات الصــور التاريخي ، الفــردوس اإلســالمي المفقــود ، ُمدعمــًا بمئ

ٌمبهــر مــن تاريــخ غرناطــة وقصرهــا الرائــع الفريــد ، قصــر الحمــراء ، الــذي يشــمخ أمــام أعيــن الّدهــر مثــااًل 

أصيــاًل لروعــة فــن العمــارة اإلســالمية فــي القــرون الوســطى ، وشــاهدًا حيــًا أمــام أنظــار العالــم أجمــع علــى 

عظمــة المســلمين وُرقــي دولتهــم ، علــى أرض األندلــس  ، فأهــدت  البشــرية علومــًا وشــعرًا وفنــًا أدبيــًا 

جمــع مــا بيــن النثــر والّحكــي القصصــي الجميــل ، فضــاًل عــن إهــداء العالــم مــدارس ُمتعــددة فــي الفقــه 

والتفســير والتاريــخ والفلســفة اإلســالمية العريقــة والرائــدة ...

***

مؤلــف الكتــاب  هــو المــؤرخ  ألبــرت فريدريــك كالڤــرت Albert Frederick Calvert ، وهــو كاتــب 

ورّحالــة ومهنــدس تعديــن بريطانــي ، ُولــد فــي )كنتيــش تــاون ( عــام 1872 ميالديــة ورّبــاه جــده جــون 

كالڤــرت عالــم الفيزيــاء البريطانــي الكبيــر . وخالفــًا لمســيرة جــده البحثيــة ابتــدأ حياتــه مــن جديــد فــي 

إســبانيا بعــد تجربــة فاشــلة فــي االســتثمار االقتصــادي فــي أســتراليا ، اذ وجــد فــي تلــك المرحلــة الجديــدة 

مــن حياتــه بدايــة جديــرة بــأن تكــون تســجياًل مجيــدًا فــي تاريخــه البحثــي والعلمــي كمــؤرخ ورّحالــة  ، حيــث 

ــاب  ــًا حتــى عــام 1924 . مــن أهمهــا وأجملهــا كت ألــف عــن حضــارة األندلــس وفنونهــا وإســبانيا 36 كتاب

)غرناطــة وقصــر الحمــراء( فهــو موســوعة ُمصــورة ، تبلــغ صفحاتــه 460، ٌمزدانــة بمئــات الصــور الرائعــة 

لمدينــة غرناطــة ومســجدها ومعالمهــا  الشــهيرة ، مــع الشــرح الوافــي والتفســير الُمضــئ لــكل بنايــة أو 

بــرج أو حجــرات أو قاعــات ، أو بســاتين وريــاض وحدائــق ونوافيــر مــن الميــاه العذبــة.

تــراث حضــاري عريــق ُيذِكــْر كل عربــي بعبقريــة أجــداده ، ويســتثير وْجــده علــى هــذا المجــد الــذي بلغــوه فــي 

زمــن مضــى ، ثــم ُدثــر وبــاد ، فــال يجــد أمامــه مواســيًا غيــر أبيــات  الّصّمــة بــن عبــد اللــه الُقشــيري:

وأذكـُر أيام الِحـمى ثم أنــثـني                        على كبدي من خشية أن تصدعا 

ْن ّخــّل تد مــــعــــــا ـِ وليست عشياُت الحمى برواجع                    إلـيّك َوَلـكــ

كأّنا ٌخلقنا للّنوى وكأّنما                              حــرام َعـلى األيـام أن نـتـجـمعا

***

فما الصرح العظيم الذي ألهّم شاعرنا الكبير بهذه الكلمات التي تثير الّشّجن ؟ !



3 غرناطة وقصر الحمراء  |

إنــه بــال ريــب قصــر الحمــراء الفريــد الــذي تــزدان بــه مدينــة غرناطــة اإلســبانية ، أرفــع مثــال رائــع أّخــاذ للفــن 

ــًا عــّدة ،  ــا . ّشــيدُه الّمغاربــة المســلمون الذيــن ســادوا إســبانيا قرون العربــي اإلســالمي فــي جنــوب أوروب

فجمــع بيــن التحصينــات الدفاعيــة فــي أســواره وأبراجــه الخارجيــة ، وروعــة القاعــات والصحــون والعقــود 

الُمقرنصــة وأشــغال الّجــص الفريــدة ، والقبــاب الٌمرصعــة بالمقرنصــات وهندســة البســاتين الّنضــرة الفيحــاء. 

وقبــل أن نقــدم هــذا التــراث الثــري مــن الناحيــة الهندســية والفنيــة ، ينبغــي تقديــم اإلطــار التاريخــي 

والجغرافــي لهــذا الصــرح العظيــم ، حيــث بلغــت غرناطــة تحــت ُحكــم المســلمين المغاربــة أوج ّمجدهــا 

بعــد أن دخلهــا بنــو ّنصــر عــام 1237 ميالديــة  ، فغــدت عاصمــة الدولــة اإلســالمية فــي األندلــس ، وقــام 

ــع قصــر الحمــراء ، حتــى غــدا ُتحفــة فنيــة ومعماريــة ال يوجــد لهــا  الملــوك الُمتعاقبــون عليهــا ببنــاء ُمَجمَّ

مثيــل فــي أوروربــا بأســرها !

تقــع غرناطــة فــي الجنــوب الشــرقي لألندلــس ، علــى الضفــة الُيمنــى لنهــر شــنيل ويخترقهــا نهــر حــدرة  

الــذي أتــاح للجنــان والبســاتين أن تحيــط بالمدينــة إحاطــة الســوار بالمعصــم ، تتجلــى أرضــا خصبــة ذات 

ــواع مــن الخــوخ  ــان وأنهــار ُتظللهــا األشــجار وتنتشــر بهــا الحدائــق الخضــراء والمــروج الشاســعة ، وأن ودي

والتفــاح والمشــمش ومختلــف ألــوان الفواكــه ، وصفهــا الوزيــر  لســان الديــن بــن الخطيــب  قائــاًل : “ 

ومــن كــرم أرضنــا أنهــا ال تعــدم زريعــة بعــد زريعــة ، ورعيــًا بعــد رعــي طــول العــام ، وفــي أرضهــا المعــادن 

الجوهريــة مــن الذهــب والفضــة والرصــاص والحديــد والّتوتيــة “ . وفــي أرضهــا صــال وجــال ابــن بطوطــة  

فــي رحلتــه إلــى بــالد األندلــس ، فقــال عنهــا : “غرناطــة هــي قاعــدة بــالد األندلــس وعــروس ُمدنهــا ، ال 

نظيــر لهــا فــي بــالد  الدنيــا ، وهــي مســيرة أربعيــن ميــاًل ، يخترقهــا نهــر شــنيل المشــهور وســواه مــن األنهــار 

الكثيــرة والبســاتين والٍجنــان والريــاض  الواســعة ، ومــزارع الكــروم التــي تحيــط بهــا  مــن كل جانــب ، وتحــدو 

بهــا مــن كل جهــة ، ومــن عجيــب مواضعهــا عيــن الدمــع، وهــو جبــل فيــه الّرياضــات والبســاتين التــي ال 

مثيــل لهــا فــي الجمــال والبهــاء."

يبــدأ الكتــاب بكلمــات شــجاعة يعتــرف فيهــا بفضــل المســلمين فــي إرســاء حضــارة عريقــة ، ظلــت طــوال 

القــرون  التــي ّخّلــت خيــر شــاهد علــى عظمــة وجــالل مــا شــيدوه ، فيقــول :

“ليســت مدينــة غرناطــة ســوّى إبــداع صــرف للمســلمين المغاربــة ، فتاريخهــا تاريخهــم جميعــًا بــال إســتثناء 

انــةـ  كمــا قــال فاتحهــاـ  لــم ُتثمــر ولــم تتألق  ،وماضيهــا ســجُل ألمجادهــم ، وذكــرى زوال دولتهــم ، تلــك الُرمَّ

إاّل فــي شــمس المســلمين الســاطعة ولــم تــذٍو إاّل بانحســارها ، ثــم إذا بهــا فــي ظــل الحكــم المســيحي 

تهــوي منزلتهــا مــن عاصمــة ُمتألقــة إلــى مجــرد ضاحيــة فقيــرة ، ومــا هــي اليــوم إاّل نصــب تــذكاري عظيــم 

يشــهد على ســاللة تالشــت وحضارة دالت وبادت."  
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أمــا فيمــا يتعلــق بتاريــخ غرناطــة قبــل أن تصبــح مركــز مملكــة ُمســتقلة ، فــال حاجــة بنــا إلــى  كثيــر عنــاء 

فــي البحــث ، إذ أن أهميتهــا الفعليــة تعــود إلــى عهــد نشــوء ســاللة بنــي ّنصــر الحاكمــة ، وذلــك فــي 

النصــف األول مــن القــرن الثالــث عشــر الميــالدي ، وهــو عصــر انبثــاق دولــة الموّحديــن العظيمــة . وربمــا 

كان لألندلــس بأكملهــا أن ُتشــاطر مصيــر ُقرطبــة وإشــبيلية ، ولــكان ملــوك الكاثوليــك افتتحــوا البــالد 

قبــل قرنيــن مــن الزمــان ، لــواًل أن شــابًا ُيدعــّى ابــن األحمــر أتــى مــن أرخونــا أو أرجونــا وعقــد العــزم علــى 

إنشــاء مملكــة لنفســه علــى أطــالل إمبراطوريــة ُمجــزأة .

كان مؤســس الســاللة  النصريــة هــذه َرُجــاًل عظيمــًا بــكل مــا للكلمــة مــن ّمعنــى ، حيــث إمتــاز بحضــوره 

الالفــت القــوي وأســلوبه الُمرهــف اللطيــف ، أمــا شــجاعته ُفتدرجــه فــي مصــاف األبطــال . والــى جانــب 

بســالته فــي ســاحة القتــال لــم ُيضاهــه أحــد فــي حبــه للســالم وجنوحــه إليــه فلــم ُيماثلــه فيــه ملــك آخــر 

، فلقــد أثبــت نفســه كبطــل قومــي حقيقــي ، إذ شــجع علــى الصناعــة والزراعــة ، وكان راعيــًا  كباقــي  

ــرة نافــذة . ــرا ، ذا بصي ــا وقدي ــة ُمهاب ــون واآلداب . كان رجــل دول ســاللته للفن

ــا ، فبــذل كل وســيلة ُممكنــة ليصونهــا ويحميهــا . وقــد  كانــت غرناطــة آخــر أمــل للمســلمين فــي أوروب

ام المغــرب وتلمســان وتونــس وحتــى مركــز الخالفــة فــي بغــداد البعيــدة عــن  بــادر إلــى التحالــف مــع ُحــكَّ

مملكتــه ، وهــذا لــم يمنعهمــن التــودد الــى أهــل ّقشــّتالة واســتمالتهم ، فعقــد مفاوضــات تحالــف مــع

فرنانــدو الثالــث  ، وألــزّم نفســه بحضــور االحتفــاالت المســيحية ، وهــو أمــر خــارج عــن المألــوف فــي عصــره 

عند غالبية المسلمين . 

وبعــد ســنوات طويلــة مــن الُحكــم والقيــادة والسياســة ، أضحــى ابــن األحمــر َرُجــاًل طاعنــًا فــي الســن فــي 

ــة مــن تلــك  ــل ودون اشــتياق ، اســتعدادًا لحمل ــن مــن عمــره ، يمتشــق ســيفه ويحمــل درعــه بمل الثماني

الحمــالت العســكرية التــي راحــت نفســه تعافهــا ، ولكــن وقــت الراحــة األبديــة قــد جــاء أخيــرًا وعلــى غيــر 

انتظــار ، فعلــى ُبعــْد أميــال مــن أبــواب عاصمتــه وقــع ُمصابــًا وكان علــى رأس جيشــه ، ثــم لفــظ أنفاســه 

األخيــرة عنــد ســاعات الغــروب علــى جانــب الطريــق ، ُمحاطــًا بمحاربيــه  الذيــن بكــوه بعيــون دامعــة حزينــة 

، وكانــت تلــك الليلــة فــي تاريــخ غرناطــة ليلــة ُمدلهمــة ظلمــاء وحزينــة .

وخلــف ابــن ابــن األحمــر ـ محمــد الثانــي ـ والــده ، وهــو فــي الثامنــة والثالثيــن مــن عمــره ، وذلــك فــي 

يــوم الحــادي والعشــرين مــن ينايــر مــن عــام 1273 ميالديــة ، وبــدأ المؤرخــون العــرب كعادتهــم بإطرائــه 

بكثيــر مــن عبــارات المديــح ، كمــا اعتــادوا مــع معظــم أســالفه مــن الُحــكام ، فُوصــف بأنــه ُمحــارب ُشــجاع 

، ورجــل دولــة مــن طــراز فريــد ، وأديــب وشــاعر ذو موهبــة كبيــرة .

وخــالل فتــرة ُحكمــه التــي دامــت 29 ســنة ، لبــث فــي حالــة حــرب دائمــة ، فبعــد تبوئــه الحكــم مباشــرة 
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ــارة الملــك ألفونســو العاشــر  فــي  ــرا  ، وقــام  بعدهــا بزي ــن ، فــي إنتيكي ــوالة المتمردي ، قــام بســحق ال

إشــبيلية، بهــدف إجهــاض أي تحالــف بيــن الملــك القشــتالي وأعدائــه مــن المتمرديــن الُمنهزميــن ، غيــر 

أنــه لــم يســتطع أن يقضــي نهائيــًا علــى هــؤالء الذيــن خرجــوا عــن طاعتــه ، إاّل بإســتبدال تحالفــه مــع الملــك  

ألفونســو بتحالــف جديــد مــع ســلطان  المغــرب القــوي ، الــذي لبــّى طلبــه مــن المعونــة العســكرية 

العاجلــة ، فأرســل لــه جيشــًا مــن مائــة ألــف رجــل ، نزلــوا جميعهــم علــى ســاحل طريــف عــام 1275 .

***

وبعــد نحــو ربــع قــرن مــن الســالم الحــذر والُمضطــرب مــع خصومــه ، نجــده يمتشــق الســالح ويعــود إلــى 

ســاحات القتــال  ، ففــي  عــام 1303 نــراه يخــوض مــن جديــد  حربــًا ضاريــة مــع المســيحيين الكاثوليــك الذيــن 

نقضــوا العهــود الُمبرمــة معــه ، فواجههــم ُمقاتــاًل شــديد المــراس قــوي البــأس  ، ثــم أضحــى مقتــواًل علــى 

أيديهــم ، لتطــوى صفحته ،ويتولــى ابنــه محمــد الثالــث مــن بعــده .

كان  محمــد الثالــث خيــر خلــف ألبيــه ، وقــد ُعــرف بطاقتــه الُمبهــرة التــي ال تنضــب ، فقــد ّقضــى علــى 

الذيــن تمــردوا َعلــى مملكــة أبيــه ، حيــث اســتدعى حاكــم وادي آشــن ، وأمــر بقتلــه أمــام ناظريــه مــن أمــراء 

وُحــّكاْم ، ليثيــر الُرعــب فــي قلوبهــم  ويجعلهــم رهــن طاعتــه وطــوع  َبَناَنــه 

غيــر أن مآثــره الُمشــرقة ظلــت باقيــة فــي صفحــات وســجالت التاريــخ ، إذ فتــح مدينــة ســبته  ُقبالــة جبــل 

طــارق عــام 1306 ميالديــة . ومــن غنائــم تلــك الغــزوات الكثيــرة التــي  قــام بهــا ، بنــي مســجدًا فــي 

غرناطــة ، طّعــم بالذهــب والفضــة والرخــام النــادر ، ولعــل نجاحــه السياســي والعســكري والُعمرانــي هــو 

مــا أثــار غيــرة أمــراء وملــوك الُمقاطعــات  الكاثوليكيــة ، فهوجــم مــن كل جهــة مــن ٍقبــل ملــوك  ّقشــّتالة 

وأراجــون ، حتــى ُأجبــر علــى إبــرام اتفاقيــة ُصلــح ُمهينــة معهــم . وفــي طريــق عودتــه إلــى عاصمتــه ، اعتقــل 

فــي الحمــراء ذاتهــا علــى يــد ُعْصَبــة مــن الُمتآمريــن ، وٌأجبــر علــى التنــازل لصالــح أخيــه  مــوالي نصــر ، الــذي 

بــدأ حكمــه بعــدد مــن النجاحــات العســكرية ، إاّل أنــه فشــل فــي كســر شــوكة  أبوالوليــد  ابــن أخيــه .

***

كان ملــك غرناطــة الجديــد  أبــو الوليــد اســماعيل  رجــل حــرب وقتــال ، مولعــًا باإلشــادة بإيمانــه باللــه 

ــن ، بالتعصــب  ــى الســالح ، حتــى ليصفــه بعــض المؤرخي ــررًا بذلــك لجــوءه إل وحــده وبســيفه العــادل ، ُمب

لدينــه ، ويستشــهدون لذلــك ، بإبادتــه الجيــش اإلســباني الــذي اقتــرب مــن غرناطــة ، وقــد كان بيــن 

القتلــى األميــران  دون خــوان ، ودون بــدرو  وهمــا مــن أبنــاء الملــوك اإلســبان ، ممــا شــجعه علــى توجيــه 

جيوشــه نحــو الشــرق ، ُمنتزعــًا مقاطعــة  باثــا  التــي ُتنطــق بالعربيــة  بســطة  ومســتوليا علــى مقاطعــة  

مارتــوش  مــن أعــداء بنــي جنســه . إاّل أنــه بعــد ثالثــة أيــام مــن دخولــه الُمظفــر إلــى عاصمــة بــالده ، 
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ُقتــل غــدرًا علــى أبــواب قصــر الحمــراء بحــد خنجــر ، لرجــل كان قــد جرحــه خــالل قتــال ســابق ، ليتولــى ابنــه  

محمــد الرابــع  الُحكــم خلفــًا لــه ، وكان ذلــك فــي عــام 1325 . وُمنــُذ ذلــك العــام  ُأصبــح تاريــخ غرناطــة 

زاخــرًا بالثــورات الُمتتاليــة واالضطرابــات الُمســتمرة ، فقــد تشــابهت البدايــات عنــد غالبيــة الُحــكام مــن 

ســاللة  بنــي نصــر  بينمــا اختلفــت النهايــات وتعــددت أشــكالها ، مــا بيــن القتــل طعنــًا أو المــوت بالُســْم ، 

أو العــزل واإلطاحــة أو األســر .

***

فــي مطلــع العقــد التاســع مــن القــرن  الرابــع عشــر الميــالدي ، لــم يعــد باقيــًا مــن جميــع أقاليــم العــرب 

ــد  ــي عب ــي عشــر  والُملقــب بأب ــح  محمــد الثان ــدة ، إذ أصب ــة غرناطــة الوحي ــا ، إاّل مدين فــي كل أوروب

اللــه الصغيــر  ملكهــا بــال ُمنــازع ، فمــن غرناطــة أغــار علــى  آلنديــن  وعلــى  مارتشــينا  وغيرهــا ، ُمدمــرًا 

البــالد الخاضعــة للمســيحيين الكاثوليــك ، فمــا كان مــن الملــك  فرنانــدو  والملكــة  إيزابيــال  إاّل أن 

طالبــاه باإللتــزام  بالمعاهــدة الُمبرمــة معــه ، والتــي ُتلزمــه بالخضــوع لمشــيئتهما فــي حالــة العــدوان علــى 

ــه  ــاءه وغضــب أتباعــه يمنعان ــأن إب ممتلكاتهمــا . فأجــاب بــكل  صــدق ، ودون إدراك لعواقــب األمــور " ب

مــن ذلــك " حيــث راح عــدد ســكان غرناطــة  بالتزايــد ، بســبب فتحــه أبوابهــا للالجئيــن الوافديــن إليهــا مــن 

جميــع أجــزاء المملكــة ، ليصــل إلــى ثالثــة أضعــاف حجمهــا الطبيعــي ، فــأدرك الملــك اإلســباني أن الطريقــة 

الُمثلــى لكســر شــوكة  أبــو عبداللــه  وتقليــص عــدد ُســكان غرناطــة هــي بحصارهــا .

وســرعان مــا جــاء الحصــار بنتائجــه الُمــرة ، فقــد ضربــت المجاعــة ســكان غرناطــة ، وُقِطَعــت طــرق اإلمــداد 

الواصلــة إليهــا مــن إفريقيــا ، إذ أجهــض األســطول اإلســباني كل أمــل بوصــول المــؤن مــن المســلمين 

المغاربــة بالشــمال اإلفريقــي ، إلــى مدينــة مــا بــرح َاهلهــا البائســون يطلبــون الُمســاعدة !

وفــي الثانــي مــن شــهر ينايــر ســنة 1492 مــن الميــالد ، حضــر الملــك العربــي ، مــع 50 مــن الفرســان لُيســلم 

مفاتيــح غرناطــة إلــى الملــك الكاثوليكــي علــى ضفــاف نهــر  شــنيل  . وبعدهــا ُرحــل إلــى الُمقاطعــة التــي 

ُخصصــت لــه كمنفــى مــن قبــل الظافريــن ، حيــث ُحــددت  ألپوجــاراس  ذات الطبيعــة الصخريــة القاســية 

صعبــة الحيــاة ّكُمســتقر لــه ، وبــات وضعــه أقــرب إلــى األســير الواقــع فــي قبضــة أعدائــه ، والذيــن تعاملــوا 

معــه بــال رحمــة !

يقــول المؤرخــون وصفــًا لتلــك الســاعات الحزينــة فــي حيــاة آخــر ملــوك العــرب فــي األندلــس تلــك الكلمــات 

المؤلمــة : "إن حكايــة وقــوف  أبــو عبــد اللــه الصغيــر آخــر ملــوك الطوائــف فــي األندلــس ،  ليرنــو للمــرة 

األخيــرة إلــى مملكتــه الســابقة ، وتقريــع والدتــه لــه مشــهورة جــدًا ، فقــد انثالــت مــن عينيــه دمــوع الحســرة 

والنــدم واأللــم ، فمــا كان مــن والدتــه  عائشــة الُحــرة  إال أن قالــت لــه : " إبــِك مثــل النســاء ُمْلــكا ُمضاعــًا 
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، لــم ُتحافــظ عليــه مثــل الرجــال " !  وال يعلــم المؤرخــون فــي رصــد تلــك الســاعة مــا إذا كانــت عينــا األميــر 

العربــي  قــد لمحــت وميــض الصليــب الفضــي الكبيــر الــذي رفعــه فــوق قصــر الحمــراء الكاردينــال مندوثــا 

، فــي إشــارة مــن اإلســبان بــأن إحتــالل غرناطــة قــد تــم ، وبــأن ّغلّبــة اإلســالم علــى إســبانيا قــد ّوّلــْت 

وّمّضــْت إلــى األبــد ، إلــى الدرجــة التــي أطلــق اإلســبان الكاثوليــك علــى ذلــك المــكان الــذي وقــف فيــه  

أبــو عبــد اللــه الصغيــر  تعبيــر " زفــرة العربــي األخيــرة " !

***

كان مســلمو غرناطــة يعرفــون كيــف يخوضــون حربــًا ناجحــة ، حتــى لــو كان ذلــك ينطــوي علــى رهــان غيــر 

مضمــون ، وعندمــا كانــوا يعدمــون وســيلة أو يلــة لتحقيــق نصــر حاســم ، فإنهــم كانــوا يكافحــون مــن أجــل 

كســب شــرفهم . لقــد أثبتــوا فــي أوقــات كثيــرة أنهــم جديــرون باإلنتســاب إلــى أســالفهم العظــام . أمــا 

أروع الصــروح التــي تــُدل علــى هيمنــة المســلمين علــى إســبانيا وأكثرهــا بهــاًء ، وآخرهــا بحســاب الزمــن ، 

فــكان دونمــا ريــب ، غرناطــة النبيلــة الشــامخة ، ومســجدها الجامــع العتيــد ، جامــع الحمــراء المجيــد .

قصر الحمراء

مــن نافلــة القــول إّن قصــر الحمــراء بالنســبة لغرناطــة ٌيعــادل معبــد  األكروبولــس  بالنســبة ألثينــا ، وال  

ريــب أنــه أعظــم تــذكار حــي قدمــه المســلمون ألوروبــا ، وهــو ينتمــي إلــى آخــر حقبــة مــن الفــن اإلســباني 

العربــي ، وذلــك عندمــا بــدأت بــذرة أفكارهــم وثقافتهــم تضــرب جذورهــا عميقــًا فــي التربــة األوروبيــة ، 

وتبتكــر أســلوبًا يمكــن تســميته  بعصــر األندلــس  أكثــر مــن تســميته بالعصــر العربــي . فــإذا كان المســلمون 

قــد تركــوا بصمــة عميقــة فــي الفكــر والفــن اإلســباني الحديــث ، فهــذا ال يعنــي أنهــم قــد خرجــوا مــن تأثيــر 

جيرانهــم المســيحيين ، فخــالل قرنيــن مــن وجودهــم فــي األندلــس ، ّتراخــى الّتشــُدد الصــارم لعقيدتهــم 

بشــكل كبيــر ، وخصوصــًا فيمــا يتعلــق بالفــن ، الــذي هــو دائمــًا إنعــكاس لعــادات النــاس وروحهــم .

ولذلــك تبقــى الحمــراء صرحــًا إســالميًا بحتــًا ، لكنهــا ترمــز أيضــًا إلــى مرحلــة مؤسســاتية وثقافيــة ُممتــازة 

وفريــدة ، بالنســبة لوطــن وعهــد ُمحدديــن . والواقــع أن المســلمين لــم يصلــوا ، وال فــي أي مــكان آخــر 

إلــى هــذه الــذروة الســامقة مــن التفكيــر والرفعــة ، كمــا وصلــوا فــي  الحمــراء  ، فهــي تقــف كأســمى ذروة 

تبلغهــا بفنهــا وحضارتهــا .

وهكــذا فــإّن  قصــر الحمــراء  فــي غرناطــة ليــس ٌمهمــًا لمجــرد أنــه صــرح إســالمي ٌتــرّك ُمنعــزاًل فــي الغرب 

البعيــد فــي أوروبــا ، بــل كأثــر حــي بــاٍق لشــعب وحضــارة زاال منــذ زمــن طويــل ، وهنــاك مســحة مــن الحــزن 

ترتبــط بــه ، تنبعــث مــن ذكــرى إحبــاط عنيــف نــال ذلــك الشــعب ، ومهمــة لــم يتــم إنجازهــا ، كمــا هــو واضــح 

فــي صفحــات هــذا الكتــاب ، صفحــات ُمشــِرقة بالنــور والجمــال للعالميــن اإلســالمي والمســيحي علــى
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حد سواء . 

***

عندمــا أتــى العــرب إلــى شــبه الجزيــرة األيبريــة ، وتحديــدًا فــي تلــك األرض التــي ٌســميت  بغرناطــة  شــيدوا 

حصــن القصبــة َعلــى رأس  تلــة الحمــراء ، ُمِطــال علــى األبــراج الُقرمزيــة . ولهــذا أطلقــوا عليــه اســم  

الحمــراء  ، لتمييزهــا عــن حــي  القصبــة  الواقــع فــي إطــار أكبــر ، هــو حــي البيازيــن  أو ربمــا لتمييزهــا عــن 

ــة مــع القديمــة ، حيــث كان المهنــدس المعمــاري لهــذا الصــرح العظيــم  فوضــى تداخــل المبانــي الحديث

، بحســب مــا يذكــر الوزيــر لســان الديــن بــن الخطيــب  هــو  زاوي بــن زيــري ، الــذي عــاش فــي النصــف 

الثانــي مــن القــرن التاســع الميــالدي .

يصف  ابن الخطيب  قلعة غرناطة على هذا النحو :

الجــزء الجنوبــي مــن المدينــة ّتشــغله ضاحيــة الحمــراء أو مدينــة الحمــراء ، وبها قصر الســلطان  الذي يتوج 

بحصونــه القويــة وأبراجــه الشــامخة ، وصــروح فخمــة أخــرى تفتــن العيــن والــروح بروعتهــا . وهنــاك أيضــًا 

وفــرة فــي الميــاه التــي تفيــض فــي ســيول مــن الخزانــات ، ِمشــكلة فــوق المنحــدرات جــداول وشــالالت 

صغيــرة ُيســمع صــوت خريرهــا ، فضــاًل عــن الحدائــق الُمتناثــرة فــي كل مــكان بنظــام هندســي بديــع ، حتــى 

الُشــرّفات لــم تخــل مــن هــذا الثــراء الجميــل ، فالُخضــرة ُتغطيهــا مــن كل جانــب ، حتــى تومــض فــي ســاعات 

المســاء كالنجــوم .

باختصــار ال توجــد بقعــة حــول ُمحيــط القصــر ، إاّل وقــد زرعــت بالحدائــق وبســاتين الفاكهــة . وكانــت قمــة 

تــل الحمــراء مأهولــة بالُســّكان ، خــالل عصــر  ابــن األحمــر ، واســتمرت كذلــك أثنــاء حكــم خلفائــه . أمــا 

الُســّكان الذيــن كانــوا يقطنــون أســفل القصــر ، فيتألفــون بشــكل رئيســي مــن العلمــاء وكبــار الُقضــاة 

والســفراء الدائميــن والســفراء فــوق العــادة ، وقــادة الجنــود الُمرتزقــة ، فضــاًل عــن وجــود قبائــل قويــة  

كبنــي ســراج  الذيــن كان لهــم تأثيــر كبيــر ونفــوذ واســع جــدًا خــالل المراحــل األخيــرة مــن حكــم  بنــي نصــر  

الذيــن جعلــوا مــن قصــر الحمــراء  حصنــًا وقلعــة وموطنــًا ومركــزًا للحكــم والــذي يحتــاج وصفــًا ُمفصــاًل.

فناء المسجد واألبنية المجاورة

أظهــرت الدراســات الحاليــة بــأن المدخــل القديــم الــى قصــر الحمــراء كان عــن طريــق مدخــل يــؤدي الــى 

داخــل مــا ُيســمّى اليــوم بالكنيســة ، وأنــه ُمربــع الشــكل ، وُرفعــت  فيــه الجــدران فــي شــكل هندســي بديــع 

، وفــي كل جانــب ُكتبــْت وُنقشــت كتابــات مــن التــراث العربــي القديــم ، مــن بينهــا عبــارة تقــول : 

“النصر والتمكين والفتح اْلُمِبين لموالنا أبي عبدالله أمير المؤمنين“



9 غرناطة وقصر الحمراء  |

وُتشير الكتابة الى أن هذا القصر ،  “ ُأقيم بأمر اإلمام  محمد الُمظّفْر ، في ظله يرعّى عباده “ .

وُيعتقد بأن  هذاالشعار ُيشير الى  محمد الثالث الذي تولى الُحكم ما بين 1302 / 1309 ميالدية                                                    

***

ــر محمــد  ــر كان فــي عــام 1308 ، بأمــر وإشــراف األمي ــاء جامــع الحمــراء الكبي ــخ بن كذلــك نعــرف أن تاري

الثالــث ، وقــد تــم اإلبقــاء علــي رونقــه وجمالــه وروعتــه ، حتــى االحتــالل الفرنســي الــذي وقــع فــي 

مطلــع القــرن التاســع الميــالدي ، واعتمــد المؤرخــون  فــي  وصفــه وجمالــه ، علــى تلــك الروايــات الشــائقة 

والدقيقــة التــي ســجلها  بقلمــه ابــن الخطيــب فــي كتابــه ) اإلحاطــة فــي أخبــار غرناطــة(  فيقــول : 

ــن المســجد بالفسيفســاء فــي أجمــل ُحّلــة ، والنقــوش كثيــرة التعقيــد ممــا ُيزيدهــا جمــااًل وبهــاًء ، فتلــك  “ ُزيِّ

النقــوش تمازجــت مــع نقــوش ُأخــرى َعلــى هيئــة ورود فضيــة اللــون ، وقناطــر قويــة وصلبــة تجــري مــن 

تحتهــا قنــوات الميــاه ،  تســتند علــى دعائــم مــن الُرخــام المصقــول . فبــات المشــهد ال يضاهيــه أثــرًا بتلــك 

األناقــة فــي التصميــم ، مــع صالبــة البنــاء وجمالــه الــذي ّتحــّرى ودقــق عــن قيمتــه الســلطان بنفســه ، حتــى 

أنــه يمكــن القــول وبــكل يقيــن ، إنــه ال يوجــد لهــذا البنــاء مثيــل لــه فــي تلــك البــالد ، وكثيــرًا مــا ســمعت 

مــن أفضــل ُمهندســينا وأعالهــم شــأنًا  ، يقولــون بأنهــم لــم يشــاهدوا ، أو يســمعوا قــط ببنــاء ُيمٍكــْن أن 

ُيقــارن بــه".

***

ــا  وللداللــة َعلــى صحــة مــا ذكــره  ابــن الخطيــب  عــن المســجد العريــق ، وقصــر الحمــراء المجيــد ، علين

أن نرجــع بخطواتنــا إلــى بعــض جوانــب هــذا البنــاء العريــق ، ومنهــا صحــن المســجد ، الــذي يتســع  لمئــات 

م  كنمــوذج  الُمصليــن ، ومنــه نصــل الــى قصــر اآلس العطــري  ، وهــو واحــد مــن أجمــل أجــزاء القصــر وُيقــدَّ

حــي عــن اإلنتصــارات  التــي حققهــا األســالف العظــام ، إذ ُيخيــل للزائــر أنــه انتّقــل ُمباشــرة إلــى بــالد الشــرق  

وأصالــة فــن العمــارة ، حيــث األروقــة الُمهــواة  والمقاصيــر الوفيــرة ، والُشــقق الرائعــة التــي تلمحهــا مــن 

خــالل األروقــة الكثيــرة والُمتراميــة .

ــر ، ونمــاذج مــن الجــص لصــور النبــات والــورود والزهــور الُمَوّزعــة  ــة النوافي ويكتمــل المشــهد جمــااًل برؤي

بصــورة ُمبهــرة الجمــال ، والتــي تنعكــس جدرانهــا الجصيــة فــي ميــاه البركــة التــي تتوســط المــكان . ويــزداد 

األمــر جمــااًل  بســماع حفيــف األشــجار الكثيفــة ، ومــع صفــاء الســماء ، فــي ســاعات الليــل أو منتصــف 

النهــار ، والســكون الــذي يســيطر فــي كل األرجــاء ، يجعــل المشــهد كلــه يفــوق الوصــف إلــى الحــد الــذي 

يخلــب الــروح فــي وقــت واحــد ، ويتركنــا لبعــض اللحظــات غارقيــن فــي بحــر مــن األحاســيس التــي تكشــف 
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لنــا عــن تناغــم المشــهد الكامــل الــذي ننعــم برؤيتــه ، ويجعلنــا ندهــش لهــذا العطــاء العبقــري الــذي تركــه 

األســالف العظــام مــن أمــراء األندلــس ، ألجيــال ُمتعاقبــة مــن أبنــاء اإلنســانية فــي كل عصــر وزمــن !

وفــي هــذا القصــر الجميــل ، توجــد كتابــات ُمتعــددة تعبــر عــن العصــر والُحــكام العــرب ، بــكل دالالت 

المأثــور العربــي اإلســالمي ، والمنقــول مــن الشــرق حيــث هبطــت الرســالة الُمحمديــة أهمهــا : 

“ نصر من الله وفتح قريب وبشر الصابرين “ ،

“ الٍعْز لموالنا السلطان أبي عبدالله ابن موالنا السلطان أبي الحجاج “

وكتابة تغزلية ، أو غزلية ، في تلك العمارة اإلسالمية البهية ، تقول : 

“ أنا كحّلة العروس ، ُمزينة بأتم الجمال والكمال “

وهنــاك الكثيــر مــن النقــوش بالكتابــة الكوفيــة والمغربيــة ، تتداخــل ضمــن الزخرفــة الفنيــة لتلــك القاعــات 

الفســيحة . وقــد تكــررت الشــعارات واألقــوال المأثــورة التــي ُتمجــد تاريــخ  بنــي األحمــر  ، فهنــاك تســع 

ُمختليــات أو مقاصيــر ، ُتفتــح َعلــى القاعــة الرئيســية بالقصــر ، وكل واحــدة منهــا تــزدان بنوافــذ ُمزدوجــة 

ملونــة  . أمــا المقصــورة الرئيســية التــي توجــد ُمَقاِبــل المدخــل ، فكانــت مــكان عــرش الســلطان ، وّتشــهد 

علــى ذلــك الكتابــات واللوحــات الُمزدانــة بقصائــد طويلــة مــن الشــعر العربــي الفصيــح ، ومأخــوذة مــن 

العصــور المختلفــة ، مــن الشــعر الجاهلــي الــى الشــعر األمــوي والعباســي فضــاًل عــن الشــعر األندلســي .

مشــاهد وصــور وتــراث عظيــم ُيغنــي العقــل ، وُيثــري  الــروح ، لكنهــا ُتثيــر مــن الذكريــات مــا ينبغــي ذكــره 

. فٌتــرى أيــة اجتماعــات ٌمبهــرة كانــت تمــأل هــذا البهــو فــي الســنوات الماضيــة ، وأيــة مشــاهد عنيفــة 

وحــوارات هادئــة أو مناقشــات صاخبــة وقــرارات مصيريــة قــد اٌتخــذت هنــا ، وتشــكلت فــي ضوئهــا وعلــى 

إثرهــا مصائــر شــعوب وحيــاة أفــراد ،  ســواء كانــوا ملــوكًا وأمــراء ، أو مــن عامــة الشــعب والرعيــة . 

بهو السباع والشقق الُمجاورة

يحتــل بهــو الســباع مــع الحجــرات المفتوحــة عليــه الُربــع الجنوبــي الشــرقي مــن القصــر ، فــال يوجــد قســم 

مــن هــذا القصــر مــن شــأنه أن ُيعطينــا فكــرة كاملــة عــن جمالــه األصلــي وروعتــه أكثــر منــه ، إذ أنــه علــى 

النقيــض مــن باقــي األقســام ، لــم ّتطلــُه يــد الزمــن بالتخريــب إاّل قليــاًل ، حيــث تقــوم فــي المركــز تلــك 

النافــورة  الشــهيرة التــي تغّنــوا بهــا فــي األغانــي والحكايــات ، فأحــواض المرمــر التــزال ّتُصــْب قطراتهــا 

الماســية مــن المــاء العــذب ، يزينهــا االثنــا عشــر أســدًا ، والتــي تجعــل نبعهــا البلــوري يتدفــق كمــا فــي أيــام  

أبــي عبداللــه الصغيــر  آخــر أمــراء ملــوك الطوائــف فــي زمــن األندلــس الغابــر !

***
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ومــن بهــو الٍســباع ، ّندُخــل مــن طرفــه الشــرقي إلــى قاعــة القضــاء ، أي قاعــة الشــريعة ، أو قاعــة العــدل 

التــي تتألــف مــن ســبع حجــرات مفتوحــة َعلــى ردهــة عامــة ، والغــرف األربــع صغيــرة الحجــم ُمربعــة الشــكل 

، تفصلهــا ثــالث شــقق ٌمســتطيلة كبيــرة المســاحة بديعــة الزخــارف جميلــة الرســوم واللوحــات ، فنجــد 

رغــم ّتقــاُدم الزمــن أن األلــوان البهيــة والناصعــة الجمــال هــي هــي لــم تتبــدل ، واإلســراف نفســه فــي          

اإلبــداع  ّنجــُده فــي تلــك الزخــارف الهندســية فــي أحلــى شــكل وأجمــل هيئــة . هنــا كمــا فــي أي مــكان 

فــي الحمــراء !

أمــا تلــك القنطــرة الُمشــيدة فــوق الحجــرة المركزيــة الصغيــرة أو الديــوان ، فربمــا تكــون األروع فــي القصــر 

بكاملــه ، ولكــن مــا جعــل هــذه األكثــر ّتميــزًا فــي القصــر هــو أنهــا تحتــوي علــى نمــاذج نــادرة  وتــكاد تكــون 

الوحيــدة فــي العالــم ، للفــن التصويــري اإلســالمي فــي كل العصــور الوســطى . فهــذا الجنــاح الخيالــي مــن 

الُغــرف ينتهــي إلــى ردهــة مفتوحــة ، ُنصبــت علــى زوايــا قائمــة تفصلهــا عــن الحديقــة الرئيســية فــي القصــر 

، وال تمنــع المــار بهــا مــن االســتمتاع برؤيتهــا وتنســم عبيرهــا الفــواح . وهــذه الحجــرات وذلــك المــكان 

الُمبهــر لــه قصــة طريفــة ، حيــث ُأعــدت تلــك الُحجــرات لألميــر  فيليــب الخامــس  والجميلــة  إليزابيــث دي 

بارمــا  اللذيــن حــال ضيفيــن علــى قصــر الحمــراء ، ُفخصصــت للملكــة ووصيفاتهــا إحــدى أكثــر الُحجــرات ّترفــًا 

، وهــي غرفــة نومهــا ، مــع عــدد مــن ملحقاتهــا مــن الُحجــرات األقــل مســاحة ، حيــث تفتــح تلــك الُحجــرات 

علــى منظــر بهيــج يســلب العقــل ، فهــي مفتوحــة علــى حدائــق دائمــة الخضــرة طــوال فصــول العــام . وقــد 

كانــت هــذه الحجــرات فــي األصــل شــرفة الُســلطانة العربيــة ، فــي زمــن الحضــارة الزاهيــة لدولــة األندلــس .

أبراج قصر الحمراء

بقــدر مــا يتميــز قصــر الحمــراء بســاحاته الفســيحة ، والهندســة المعماريــة الرائعــة التــي تتميــز بهــا مبانيــه 

وقاعاتــه الُمزدانــة بالزخرفــة اإلســالمية العربيــة البديعــة ، فهــو يتميــز بــال ريــب بأبراجــه الشــامخة المقامــة 

بطــول أســواره . وفــي عصرنــا الراهــن ، نســتطيع إحصــاء خمســة عشــر ُبرجــًا فقــط ظلــت صامــدة فــي 

ــل ، واآلكام ،  ــن ، والعقائ ــرج ُقمــارش ، والُمتزي ــات الزمــن وتقلــب العصــور ، نذكــر منهــا  ب وجــه عادي

ــرج المــاء  .. ــرؤوس ، وب ــرات ، وال واألســيرة ، واألمي

ــاق الســبع ، والســاح ، والّشــراب ، وهــو داخــل  ــاب  الغــدور ، والطب ــواب الرئيســية فهــي ب أمــا األب

القصــر ، أمــا بــاب الشــريعة ، فهــو المدخــل الرئيســي حاليــًا لقصــر الحمــراء . ولكــن تلــك األبــواب وهــذه 

األبــراج ال تتميــز ُكلّهــا بالفخامــة أو الضخامــة والهيبــة ، وعلينــا أن نختــار مــن بعضهــا لكــي تكــون الصــورة 

واضحــة والرؤيــة شــاملة ، فعــرض الجــزء يمكــن أن ُيغنــي عــن الــٌكل . فبــاب الشــريعة  مثــال هــو المدخــل 

الرئيســي إلــى الحمــراء ، وقــد تــم بنــاؤه فــوق القنطــرة الرئيســية بالقصــر ، خــالل عصــر الســلطان  يوســف 

أبــو الحجــاج  فــي عــام 1348 ميالديــة . والالفــت للنظــر أن فــوق القنطــرة ُنحتــت يــد مفتوحــة ، ومعناهــا 
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يثيــر الكثيــر مــن الجــدل ، إاّل أن التفســير الُمرجــح هــو أنهــا بمثابــة رمــز دينــي ، فاألصابــع الخمســة ُتمثــل أركان 

أألســالم الخمســة ) شــهادة اإليمــان باللــه ورســوله ، والصــالة  والصــوم  والــزكاة  والحــج الــى بيــت اللــه 

الحــام فــي مكــة الٌمكرمــة ( .

الســبعة  وُيعــرف          الّطبــاق  بــرج  التوقــف فقــط عنــد  ، فيكفينــا  األبــراج  إلــى  بالحديــث  انتقلنــا  فــإذا 

ــات اآلن مســدودًا ،  ــه ب ــر أن ــزدوج ، ويقــع علــى جانبــي مدخــل مــؤد إلــى القصــر ، غي ــرج الُم هندســيًا بالب

وكان فــي الســابق هــو المدخــل الرئيــس إلــى القصــر ، وُيقــال فــي كتــب المؤرخيــن ، إّن  أبــا عبــد اللــه 

الصغيــر  ســئ الحــظ ، قــد ّمــّر عليــه وهــو فــي طريقــه إلــى الّمنفــى ، عقــب زوال ُملكــه وســقوط حكــم 

آخــر أمــراء الطوائــف .

***

كان أول عمــل يقــوم بــه ملــك إســباني لــدى دخولــه إلــى مدينــة مســلمة مفتوحــة ، هــو أن يحــول المســجد  

ــى  الجامــع الرئيســي فيهــا إلــى كنيســة مســيحية ، وهــذا مــا حــدث بالضبــط فــي غرناطــة . لكــن ُمصلَّ

الحمــراء بقــي لبعــض الوقــت كاتدرائيــة األبرشــية الجديــدة ، بعــد أن اُســتخدم البنــاء للمذهــب الكاثوليكــي 

ة قرنيــن مــن الزمــن ، ثــم اختفــى دوره مــا بيــن 1705 و 1759 ، لتحــل محلــه ُغرفــة الُمقدســات الحاليــة  ِلُمــدَّ

، ككاتدرائيــة جديــدة ُألحقــت بالبنــاء القائــم الُمجــاور ، وُكّرســت  كذلــك فــي أغســطس مــن عــام 1561 

ميالديــة ، كواحــدة مــن أبنيــة الكنيســة الكاثوليكيــة فــي البــالد ...

وقبــل ُربــع قــرن مــن تأســيس الكاتدرائيــة ، كانــت توجــد  الكابيــا ريــال Capilla Real أي الكنيســة 

الملكيــة ، وُتعــد التــذكار األهــم واألّخــاْذ لفتــح غرناطــة ، وقــد ُأنشــئت عــام 1505 ككنيســة للملكيــن 

الكاثوليكييــن  فرنانــدو وايزابيــا ، وقــد ُصممــت علــى هيئــة صليــب التينــي . وُتعــد تلــك الكنيســة أحــد 

النمــاذج اآلخيــرة للطــراز القوطــي اإلســباني ، وتعتبــر تلــك المنحوتــات البــارزة فــي صحــن الكنيســة أو فــي 

ســقفها أو تلــك األيقونــات التــي ُتزيــن المذبــح ، أكثــر تناســقًا مــع البنــاء بشــكل عــام ، كمركــز للعبــادة 

الكنســية وفــق المذهــب الكاثوليكــي ، حتــى إن ذلــك الطابــع المســيحي امتــّد إلــى قاعــة القبــور الملكيــة 

، حيــث جــاء قبــرا  فرنانــدو  و إيزابيــال  كأبهــى مــا تكــون القبــور فــي ذلــك الزمــان  ، وشــاهدًا علــى روعــة 

الفــن فــي عصــر النهضــة ، فقــد أنجزهمــا النّحــات اإلســباني  بارتولومــه أوردونييــث  علــى األغلــب وفــق 

أكثــر المصــادر التاريخيــة دقــة .

أمــا الكنيســة الملكيــة ، فمــع االتفــاق بأنهــا ُتشــكل ــــ مــن الناحيــة المعماريــة ــــ جــزءًا مــن بنــاء الكاتدرائيــة 

ــه ورجــال الديــن القائميــن علــى خدمتهــا ، وقــد ٌســجلت علــى  ، فــإن لهــا تنظيمــًا كنســيًا ُمســتقاًل برهبان

بعــض جدرانهــا مشــاهد طريفــة تــُدّل علــى عالقــات ال تتصــف بالــود ، كانــت تــدور بيــن كهنــة الكاتدرائيــة 
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والقساوســة الملكييــن ، حتــى وصلــت الخالفــات بينهمــا إلــى حــد اللجــوء إلــى ســاحات القضــاء . ويصــف 

المؤرخــون المحايــدون مــا كان يحــدث مــن خالفــات ومشــاحنات بيــن الجانبيــن ، بتلــك الكلمــات الســاخرة :

“ غريبــة تلــك الشــجارات الُمضحكــة التــي تحــدث بيــن رجــال ديــن ، فــي زمــن يشــهد أعظــم وأكبــر األحــداث 

التاريخيــة التــي يســجلها التاريــخ الوطنــي اإلســباني ، فمــا بيــن الســمو والمهزلــة كانــت هنــاك خطــوة 

واحــدة  فحســب.

الكاتدرائية

ُبنيــت كاتدرائيــة غرناطــة لكــي تكــون مجــاورة وُمتصلــة بالكنيســة الملكيــة وغرفــة الٌمقدســات ، أو مــا كان 

ُيعــرف  قبــل ذلــك ، بالجامــع القديــم ، وذلــك بيــن عامــي 1523 و1561 بأمــر مــن  كارلــوس الخامــس 

، شــارلكان الــذي كان ُيفضــل بناءهــا وفــق الطــراز القوطــي ، غيــر أنــه وافــق بعــد مناقشــات كثيــرة مــع 

ُمستشــاريه ، علــى اختيــار ذلــك التصميــم الــذي وضعــه المهنــدس والمعمــاري  دييغــو دي ســيلوه ، 

وقــد بــدا ذلــك القــرار هــو األصــوب ، فقــد اتفــق غالبيــة المؤرخيــن والمعمارييــن فــي مختلــف العصــور، 

علــى أن تلــك الكنيســة ُتعــد واحــدة مــن أروع األمثلــة الدالــة علــى عظمــة الطراز اإلغريقــي والروماني معًا  

. لكــن ظــل الطابــع القوطــي هــو الغالــب علــى ذلــك التصميــم بشــكل واضــح ، ولكــن فــي الوقــت نفســه 

ال يســتحق هــذا الصــرح عبــارات التفخيــم التــي تقــول : إنــه  أعظــم معبــد فــي أوروبــا بعــد الڤاتيــكان ، فهــو 

مؤثــر فــي صرامتــه واتســاعه بــال شــك ، ولكــن يمكــن  وصفــه بأنــه مهيــب أكثــر منــه جميــل .

والكنيســة الرئيســية فــي غرناطــة هــي بنــاء فخــم بالطبــع  ، فقــد ُزخــرف بإســراف ، فعلــى ســبيل المثــال 

يقــوم الســقف علــى 22 عمــودًا ، وعلــى الطبقــة العليــا مــن الجــدران توجــد اللوحــات الســبع الجميلــة 

لمشــاهد مــن حيــاة الســيدة العــذراء الطاهــرة ، التــي أنجزهــا كبــار فنانــي عصــر النهضــة اإلســبانية ، وبجانــب 

هــذه اللوحــات البديعــة ، يكتمــل بهــاء المــكان بعــدد كبيــر مــن أعمــال النحــت الجيــدة ، فضــاًل عــن الزجــاج 

المصبــوغ الُمعشــق الفلمنكــي ، فــي النوافــذ األربــع عشــرة الموزعــة علــى الجــدران ، فهــي غنيــة باأللــوان 

، وقــد ُأنجــزت بأعلــى قــدر مــن المهــارة والجمــال .

لكــن ثمــة اتفــاق بيــن كثيــر مــن المؤرخيــن ، بــأن إحــدى أهــم الصــور الُمميــزة فــي ذلــك الصــرح الدينــي الكبيــر 

، هــي أيقونــة العــذراء الحزينــة الموجــودة فــوق مذبــح كنيســة القديــس ميغيــل ، وكانــت قــد ُســرقت 

فــي العــام 1873 ، ولكــن تــم اســتعادتها بعــد فتــرة وجيــزة مــن ســرقتها .

***

وقبــل أن ُنغــادر الكاتدرائيــة ، يتعيــن علينــا أن نــزور ُغرفــة الذخائــر الملكيــة ، فهــي تحتــوي علــى لوحــة ألحــد 
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الفنانيــن اإلســبان ، تحكــي عــن رفــع مريــم العــذراء إلــى الســماء ، بحســب مــا تقــول بعــض الُمعتقــدات 

الكاثوليكيــة ، فضــاًل عــن وجــود لوحــة ُأخــرى للعائلــة الُمقّدســة ، وخاتــم للبابــا  سكســتوس الثالــث ، 

والوعــاء الٌمقــدس الُمقــّدْم كهديــة للبابــا مــن الملكــة  إيزابيــا  بمــا لــه مــن أهميــة تاريخيــة .

وبجانــب مــا تحويــه الكنيســة الملكيــة مــن روائــع تراثيــة مــن فنــون عصــر النهضــة ، فثمــة اتفــاق فــي غالبيــة 

المصــادر التاريخيــة ، بــأن أعمــال الزخــارف والنحــت والزينــة تتمتــع بــروح عصــر النهضــة علــى نحــو ُمْبهــر 

ــل العصــر الكالســيكي  ــل التــي تمث وجــذاب ، وكذلــك يمكــن القــول بنفــس اإلطــراء ، بشــأن تلــك التماثي

بــكل وضــوح ، مثــل تلــك التماثيــل والمنحوتــات  الرائعــة لبعــض قياصــرة رومــا ، وپومبــي ، وهانيبــال أو 

ــًا الــى جنــب معهــم  هنيبعــل ، وهوميــروس وآخريــن . وبجانــب تلــك الشــخصيات التاريخيــة ، تظهــر جنب

شــخصيات مــن أســفار العهــد القديــم ممــا ُيَشــكل تناغمــًا وســالمًا واضحــًا ، وهــو األمــر الــذي اســترعى 

انتبــاه مؤرخنــا  ألبــرت فريدريــك كالڤــرت  مؤلــف هــذا الكتــاب عــن غرناطــة وقال بعبارة ملؤها الدهشــة 

: " كــم هــو غريــب حقــًا هــذا اإلعجــاب  بالحضــارة الوثنيــة ، وتعايشــها مــع التعصــب الدينــي الشــرس ضــد 

كل ماهــو غيــر كاثوليكــي فــي عصرنــا الحالــي ، زمــن العقــود األولــى مــن القــرن العشــرين! "

***

عندمــا نســير عبــر شــوارع غرناطــة وميادينهــا الحديثــة ، بتراثهــا األندلســي الغابــر ، أو بكنائســها الفخمــة 

وبيوتهــا الســكنية المتراميــة األطــراف علــى مســاحات واســعة ، ال يبــدو لنــا أنهــا تغيــرت كثيــرًا بتغيــر 

أســيادها مــن مســلمين عــرب إلــى إســبان ، لكــن تدهورهــا لــم يتــم  إاّل  بعــد مــرور ســنوات عديــدة بعــد 

الفتــح اإلســباني ، فالوقائــع التاريخيــة تقــول إن الحــرب التــي وقعــت بيــن إســبانيا واإلمبراطوريــة الفرنســية 

األولــى بقيــادة نابليــون بونابــرت ، ودامــت بيــن 1808 الــى 1814 ، قــد تركــت بصماتهــا الثقيلــة َعلــى كل 

إســبانيا ، إثــر اجتيــاح الجيــش الفرنســي لهــا ، بمــا فيهــا غرناطــة وقصــر الحمــراء .

لكــن فجــر يــوم جديــد ســيأتي لمدينــة الفخــر العربــي واإلســباني علــى الســواء ، فلــم ّتُعــْد غرناطــة تكتفــي 

بعــد اآلن بماضيهــا الُمشــرق ، فهنــاك عشــرات المظاهــر الدالــة علــى التحديــث العــام لــدى ســكان هــذه 

البــالد ، فهنــاك الُمتنزهــات الواســعة والمياديــن الفســيحة الُمنظمــة ، والشــوارع الُمضــاءة جيــدًا ، وعــددا 

مــن الصناعــات والمصانــع التــي تســتوعب أعــدادًا كبيــرة مــن ســكانها ، فالغنــي واألناقــة يبــدوان  بوضــوح 

وجــالء فــي مالبــس وســلوكيات أهلهــا .

لقد اســترد ســهل  فيغا Vega  الذي ُشــيدْت عليه  غرناطة ومســجد الحمراء  ابتســامته أخيرًا ، والتي 

أفتــر عنهــا عندمــا أعلنهــا أميــر ُمســٍلم ُمْلــكا لــه ، وُســمع فيهــا نــداُء المــؤذن يصــدح مــن أعلــى مائــة مئذنــة  

بدعاء اإلســالم إلى الصالة والفالح . 
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أصول الريادة الحضارية
دراسة في فكر الشيخ زايد)الدكتور نبيل راغب(

ألحــت علــي فكــرة تأليــف هــذا الكتــاب فــي منتصــف الثمانينــات )مــن القرن المنصرم( عندمــا كنت منهمكا 

فــي كتابــة "موســوعة الفكــر القومــي العربــي"؛ واحتــوت علــى ســتة وثمانيــن مــن أعــالم المفكريــن الذيــن 

ركــزوا فــي كتاباتهــم علــى المفهــوم العلمــي والموضوعــي للقوميــة العربيــة.

ــة فــي  ــان الحضاري ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــع إنجــازات ســمو الشــيخ زاي ــاء وقبلهــا كنــت أتاب وفــي تلــك األثن

دولــة األمــارات العربيــة المتحــدة، واكتشــفت أن المنهــج الفكــري والثقافــي الكامــن وراء هــذه اإلنجــازات 

الحضاريــة والقوميــة يتفــق بــل ويــكاد يتطابــق مــع المنهــج الــذي نهضــت عليــه هــذه الموســوعة.

عندئذ قررت أن أفرد للشــيخ زايد فصال في الموســوعة أحلل فيه منهجه الفكري والقومي والوحدوي 

الذي انطلق باإلمارات من كهوف الماضي إلى آفاق المســتقبل وبشــائره المشــرقة.

وعندمــا حصلــت علــى المــادة العلميــة التــي تمثلــت فــي إنجازاتــه وخطبــه وتصريحاتــه وندواتــه ومؤتمراتــه 

الصحفيــة المحليــة أو العالميــة والدراســات التــي اهتمــت بــه أدركــت أن فصال واحدا يغمط هذه المنجزات 

الحضاريــة حقهــا؛ لذلــك تســتحق دراســة مســتقلة تليــق بأبعادهــا المتعددة.

مــن هنــا ألحــت علــّي فكــرة تأليــف هــذا الكتاب"أصــول الريــادة الحضاريــة: دراســة فــي فكــر الشــيخ زايــد" 

ألضــع بعــد ثــالث ســنوات متصلــة مــن الجهــد يــد القــارىء علــى األســباب التاريخيــة والموضوعيــة التــي 

أدت إلــى هــذه االنطالقــة الحضاريــة التــي حــازت إعجــاب العالــم أجمــع.

لقــد كان الخيــال الخصــب الخــالق هــو البوتقــة التــي انصهــرت فيهــا كل عناصــر المنهــج الفكــري وأصــول 

الريــادة الحضاريــة عنــد الشــيخ زايــد، فالزعيــم التاريخــي يســتلهم خيالــه السياســي مســتفيدا مــن كل تجــارب 

الماضــي الوطنيــة والعالميــة ليصوغهــا وفــق واقعــه مهتديــا بإنجــازات ومواقــف الزعمــاء القومييــن الذيــن 

ســبقوه ســواء فــي بلــده أو فــي بــالد أخــرى.

لقــد اســتطاع الشــيخ زايــد أن يحــل المعادلــة الصعبــة التــي تحتــم الجمــع بيــن األصالــة والمعاصــرة من خالل 

الرؤيــة الثاقبــة والخيــال الخصــب الــذي منحــه القــدرة علــى تحليــل مكونــات الواقــع الراهــن وحقائقــه؛ ثــم 

االنطــالق إلــى آفــاق المســتقبل الــذي مــا هــو ســوى المحصلــة النهائيــة للحاضــر. وإذا لــم يتدخــل بفكــره 

لكــي يشــكل الحاضــر بمــا يتمشــى مــع الصالــح العــام لشــعبه فســيأتي المســتقبل بمــا ال تشــتهي األجيــال 

القادمــة. ولذلــك كانــت احتمــاالت المســتقبل هدفــا اســتراتيجيا عنــد الشــيخ زايــد ال يحيــد عنــه أبــدا.



16 غرناطة وقصر الحمراء  |

لذلــك تمتــع الشــيخ زايــد بالشــعبية الجارفــة ســواء فــي بلــده أو فــي الخليــج العربــي أو فــي الوطــن العربــي 

قاطبــة؛ نموذجــا للزعيــم القومــي الــذي ال يهــاب التحديــات المصيريــة بــل يجــد فيهــا الفرصــة المواتيــة لكــي 

يثبــت إرادة شــعبه مــن خــالل قيادتــه الواعيــة وطاقتــه الخالقــة التــي تراعــي الحســابات االســتراتيجية.

مــن هنــا كان إصــرار الشــيخ زايــد علــى ضــرورة المنهــج الفكــري المتســق والرؤيــة الشــاملة والعميقــة لكــي 

يمكــن التحكــم فــي كل جوانــب وعناصــر التقــدم الحضــاري دون حــدوث ثغــرات أو نكســات فــي الطريــق؛ 

ــج، والحــرص علــى عوامــل  ــن األســباب والنتائ ــط بي ــات، ورصــد المراحــل، والرب ــد األولوي مصــّرا علــى تحدي

التناغــم والتكامــل وااللتحــام بيــن مختلــف عناصــر البنــاء الحضــاري.

ولعــل الريــادة الحضاريــة للشــيخ زايــد تمثلــت عمليــا فــي كل األســاليب االســتراتيجية التــي اتبعهــا فــي 

تحقيــق إنجازاتــه القوميــة، مثــل: "إقامــة إتحــاد اإلمــارات العربيــة"، والقــرارات المصيريــة التــي اتخذهــا مثــل 

قطــع البتــرول كليــة عــن الــدول التــي ســاندت "إســرائيل" فــي حــرب اكتوبــر1973 م وفــي مقدمتهــا 

الواليــات المتحــدة االمريكيــة. 

وأي باحــث يتصــدى لدراســة معنــى القــرارات الكبــرى التــي اتخذهــا الشــيخ زايــد ســوف يجــد أن المنطلــق 

الــذي يربــط بينهــا جميعــا هــو تحريــر اإلرادة الوطنيــة، والحــرص علــى مقومــات الشــخصية القوميــة، وهــو 

مــا يؤكــد أن أصــول الريــادة الحضاريــة عنــد الشــيخ زايــد مثــل شــجرة مثمــرة وارفــة الظــالل، تمــد جذورهــا 

فــي أعمــاق تربــة الوطــن لتســتمد منهــا عصــارة الحيــاة التــي تســري فــي فروعهــا وأغصانهــا الشــامخة 

متطلعــة إلــى الســماء وهــي تحمــد اللــه الــذي منحهــا القــدرة علــى النمــاء والشــموخ والعطــاء. 

الفصل األول
الزعامة التاريخية

إذا مــا تتبعنــا اإلنجــازات الحضاريــة التــي حققهــا الشــيخ زايــد بعــد أن تولــى مقاليــد الحكــم فــي إمــارة 

أبوظبــي فــي الســادس مــن شــهر أغســطس 1966م ســنجد أنهــا كانــت نتيجــة لزعامــة تاريخيــة شــكلت 

نقطــة تحــول لمنطقــة الخليــج بأســرها. فقــد شــرع علــى الفــور فــي تشــييد نهضــة حضاريــة شــملت العمران 

والتعليــم والصحــة والزراعــة والجيــش والتنميــة االجتماعيــة علــى كافــة المســتويات.

ــه الوارفــة يمكــن        ــأن االتحــاد قــوة؛ وفــي ظالل ــل آمــن ب ــم يتوقــف بصــره عنــد حــدود إمــارة أبوظبــي، ب ل

للخيــر أن يعــم الجميــع، فلــم يــأل جهــدا فــي ســبيل جمــع الشــمل وبنــاء اتحــاد يجمــع اإلمــارات فــي     

المنطقــة، ولــم يــكل مــن تأكيــد مبدئــه الــذي ال يحيــد عنــه وهــو:"إن االتحــاد أمنيتــي، وأســمى األهــداف 

لشــعب اإلمــارات" وبالنظــرة االســتراتيجية والمنهــج العلمــي والممارســة الديموقراطيــة واإليمــان الراســخ 
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والحكمــة العميقــة والصبــر الــذي ال ينضــب معينــه، وتجــاوب المجلــس األعلــى لالتحــاد ممثــال فــي حــكام 

ــة اإلمــارات  ــام دول اإلمــارات مــع هــذا التوجــه الوحــدوي، تحقــق الهــدف التاريخــي الحضــاري، وأعلــن قي

العربيــة المتحــدة فــي الثانــي مــن ديســمبر 1971م.

لذلــك تتجلــى الزعامــة التاريخيــة للشــيخ زايــد فــي التجربــة الوحدويــة لدولــة اإلمــارات التي أكــدت أن االتحاد 

ــاء اإلمــارات، فلــم يعــد الرخــاء والنمــاء  ــر والقــوة واالنطــالق الحضــاري لــكل أبن هــو طريــق التقــدم والخي

واالزدهــار مجــرد شــعارات ترددهــا األلســنة، بــل واقــع حــي متجســد فــي كل اإلنجــازات الماديــة الملموســة 

التــي غيــرت وجــه الحيــاة علــى أرض اإلمــارات.

وعــي الشــيخ زايــد العميــق بــروح العصــر وظروفــه تجلــى فــي تأكيــده الدائــم علــى أن الُفرقــة ال ينتــج عنهــا 

إال الضعــف والتدهــور واالضمحــالل بعــد أن أصبحــت الكيانــات الصغيــرة ال مــكان لهــا فــي عصرنــا الحديــث. 

وقــد أدرك أبنــاء اإلمــارات أبعــاد هــذه التجربــة الوحدويــة الكبيــرة والفريــدة فــي نوعهــا؛ فعملــوا علــى 

تنميتهــا وتدعيمهــا حتــى أصبحــت باعتــراف الجميــع أنجــح تجربــة وحدويــة شــهدها العالــم العربــي حتــى 

اآلن، بــل موضــع فخــر واعتــزاز ألبنــاء اإلمــارات واألمتيــن العربيــة واإلســالمية.

والبــد مــن أن نســجل للزعامــة التاريخيــة للشــيخ زايــد قدرتهــا علــى الرؤيــة الثاقبــة الستشــراف آفــاق 

المســتقبل وروحهــا الديموقراطيــة التــي ألهمــت حــكام اإلمــارات بصفتهــم أعضــاء المجلــس األعلــى 

لالتحــاد لضــرب المثــل الوحــدوي؛ والمبــادرة بهــدف تغييــر مجــرى التاريــخ.

فقــد كانــت البدايــة الحقيقيــة والعمليــة لقيــام دولــة االتحــاد فــي 18 فبرايــر 1968م، عندمــا اجتمــع 

الشــيخ زايــد بــن ســلطان حاكــم أبوظبــي والشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم فــس "الســميح" فــي أعقــاب 

إعــالن الحكومــة البريطانيــة فــي ذلــك العــام عــن عزمهــا علــى إجــالء جيوشــها عــن منطقــة الخليــج العربــي 

قبــل نهايــة عــام 1971م، وكذلــك فــي أعقــاب التطــورات االقتصاديــة التــي شــهدتها اإلماراتــان مــع بــدء 

إنتاجهمــا البتــرول، كضــرورة حضاريــة ملحــة لمواجهــة التحديــات المقبلــة مــع المتغيــرات الجديــدة.

وأثبــت حــكام اإلمــارات األخــرى أنهــم علــى مســتوى المســؤولية الحضاريــة، واســتجابوا لدعــوة الشــيخ زايــد 

ورفيــق دربــه الوحــدوي الشــيخ راشــد، وعقــدوا اجتماعــا آخــر فــي 27فبرايــر 1968م ليعلنــوا عزمهــم علــى 

قيــام إتحــاد اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وفــي الفتــرة مــن 25-21  اكتوبــر 1969م ُعقــد االجتمــاع التاريخــي 

الحاســم إلعــالن االتفــاق الرســمي علــى قيــام االتحــاد، وانتخــاب الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان رئيســا 

لالتحــاد لمــدة ســنتين، والشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم نائبــا لرئيــس االتحــاد للمــدة نفســها.

وفــي اجتمــاع 18 يوليــو 1971م بدبــي أقــر حــكام اإلمــارات الســبع مشــروع إقامــة الدولــة االتحاديــة" 
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اإلمــارات                دولــة  اســم  عليهــا  يطلــق  اتحاديــة  دولــة  إقامــة  فــي  المنطقــة  شــعوب  لرغبــة  اســتجابة 

العربيــة المتحــدة"، لتصبــح نــواة التحــاد شــامل فــي المنطقــة، كمــا أقــروا فــي االجتمــاع نفســه الدســتور 

ــا فــي أول األمــر مــن ســت إمــارات هــي  المؤقــت لتنظيــم شــؤون الدولــة. وولــد مشــروع الدولــة مكون

أبوظبــي ودبــي والشــارقة وعجمــان وأم القيويــن الفجيــرة، إذ أّن إمــارة رأس الخيمــة لــم تكــن قــد انضمــت 

لالتحــاد بعــد.

المؤقــت  الدســتور  الموقعــون علــى  الســت  الثانــي مــن ديســمبر1971م أصدرحــكام اإلمــارات  وفــي 

لإلمــارات العربيــة المتحــدة البــالغ التاريخــي "بإعــالن ســريان مفعــول أحــكام الدســتور اعتبــارا مــن هــذا 

العــام"، وتــم فــي هــذا االجتمــاع انتخــاب الشــيخ زايــد بــن ســلطان رئيســا لدولــة االمــارات لمــدة خمــس 

ســنوات والشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم نائبــا للرئيــس للمــدة نفســها. وكانــت بشــرى غامــرة بالتفــاؤل 

والســعادة لــكل العــرب، ومجــددة لآلمــال الوحدويــة التــي أصيبــت بضربــة قاصمــة عندمــا انهــارت الوحــدة 

بيــن مصــر وســوريا فــي 28 ســبتمبر 1961م.

وفــي 10 فبرايــر 1972م انضمــت إمــارة رأس الخيمــة إلــى االتحــاد ليكتمــل بذلــك كيانــه السياســي الموحــد 

القــوي؛ وتصبــح دولــة االتحــاد منــذ يــوم إعالنهــا الدولــة الثامنــة عشــرة فــي جامعــة الــدول العربيــة؛ 

والعضــو الثانــي والثالثيــن بعــد المائــة فــي األمــم المتحــدة، لتنطلــق مســيرة التقــدم والرخــاء وتحقيــق 

اإلنجــازات الفائقــة.

هنــا تتجلــى الزعامــة التاريخيــة للشــيخ زايــد، الــذي اســتطاع بحكمتــه وحنكته ونظرته االســتراتيجية ومنهجه 

العلمــي وممارســته الديموقراطيــة وقدوتــه األخالقيــة وروحــه االســرية أن يبحــر بالســفينة الخليجيــة إلــى 

شــواطئ التقــدم الحضــاري واالزدهــار االقتصــادي والنمــو االجتماعــي، برغــم األعاصيــر والزوابــع التــي 

تهــب علــى المنطقــة بيــن الحيــن واآلخــر.

خبــرة الشــيخ زايــد بظــروف منطقــة الخليــج التاريخيــة والجغرافيــة والســكانية والبيئيــة، ووعيــه العميــق 

بــروح العصــر ومالبســاته؛ جعــاله رائــدا وأســتاذا فــي تجنــب الدخــول فــي دوامــات وعواصــف ال طائــل وال 

جــدوى مــن مواجهتهــا؛ أو بمواجهتهــا إذا تحتمــت المواجهــة، بنظــرة ثاقبــة وصبــر جميــل وجهــد علمــي 

بنــاء لتحويلهــا لصالــح الوطــن.

إن كل مــن عــرف الشــيخ زايــد شــخصيا أو درس فكــره ورؤيتــه القوميــة الحضاريــة يضــع يــده بســهولة 

علــى منابــع زعامتــه التاريخيــة؛ فهــو ال يحــب المنــاورات السياســية التقليديــة، إذ السياســة عنــده هــي 

التطبيــق العملــي للمبــدأ القومــي واإلنســاني الــذي ينــادي بــه مــن دون انفصــال بيــن األقــوال واألفعــال، 

وبتلقائيتــه وبســاطته المبهــرة.
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إن مقولــة "الرجــل هــو األســلوب" تمثــل المبــدأ الــذي يعرفــه كل نقــاد األدب والفــن، وينطبــق على الشــيخ 

زايــد؛ وهــو المبــدأ الــذي ســجله الكاتــب إبراهيــم ســعدة الــذي وصفــه ب-" طــراز فريــد مــن نوعه"حيــن 

التقــاه فــي منتصــف مايــو 1991م وكتــب عنــه:" بهرنــي الرجــل ببســاطته المفرطــة، وبهرنــي أكثــر أنــه – 

علــى غيــر عــادة معظــم الملــوك والرؤســاء – ال يشــترط معرفــة االســئلة المطروحــة عليــه مقدمــا وقبــل 

اإلجابــة عليهــا، علــى العكــس مــن ذلــك قــال لــي:" اســأل كل مــا جئــت لتعــرف إجابتــي عنــه، ال تتــردد فــي 

التطــرق إلــى أي موضــوع يشــغل بــال أمتنــا العربيــة فــي هــذه االيــام، فليســت لــدى حساســية تمنعنــي 

مــن الحديــث فــي أي موضــوع أعــرف أبعــاده، إن مــا أقولــه داخــل الغــرف هــو نفســه الــذي أقولــه علنــا". 

وهــذه الزعامــة التاريخيــة يرصــد الكاتــب وجيــه أبــو ذكــري فــي كتابه"زايــد عــن قــرب" رحلتهــا منــذ اســتقرار 

قبيلــة "بنــي ياس"علــى ســاحل الخليــج مــع مطلــع القــرن الســادس عشــر الميــالدي؛ وبســطها نفوذهــا 

مــن حــدود قطــر حتــى واحــة البريمــي بشــيوخها الذيــن كانــوا قــادة لمعظــم القبائــل خــالل اربعــة قــرون 

مــن الزمــان، ولــم يتــم فــرض هــذه الزعامــة بالقــوة، بقــدر مــا فرضتهــا حكمــة شــيوخها. إذ اشــتهرت قبيلــة 

بنــي يــاس بقدرتهــا علــى إنهــاء القتــال وعقــد الصلــح بيــن القبائــل المتحاربــة؛ لتكــون المســاعي الحميــدة 

لتحقيــق الســالم جــزءا ال يتجــزأ مــن تراثهــا وتقاليدهــا.

ــود موريــس  ــر" ووصفــه الكاتــب البريطانــي كل ــد الكبي ــن خليفــة الــذي عــرف ب- "زاي ــد ب فهــذا الشــيخ زاي

فــي كتابــه" صقــر الصحــراء" بالشــخصية األســطورية كان نفــوذه مــن القــوة لدرجــة أن زعمــاء القبائــل 

البعيــدة كانــوا يهرعــون لــه طلبــا لوســاطته، نظــرا لصداقاتــه الكثيــرة والوطيــدة مــع زعمــاء البــدو ونجدتــه 

للمضطهديــن والمظلوميــن. وهــذه البــذرة الحضاريــة التــي رعاهــا زايــد الكبيــر فــي تربــة الوطــن لــم تمــت 

أو تجــف.

ــد  ــه "زاي ــر؛ فأطلــق علي ــد الكبي ــد رأي فيــه طيفــا مــن جــده زاي ــه الشــيخ ســلطان بطفــل جدي فقــد رزق الل

الصغيــر"؛ والــذي تعهــدت بتربيتــه الشــيخة ســالمة بعــد وفــاة والــده فتركــت بصماتهــا واضحــة علــى تربيتــه 

ونشــأته، وبالتالــي زعامتــه التاريخيــة؛ وقــد تعلــم منهــا "أن الســعادة الحقيقيــة هــي فــي إســعاد اآلخريــن. 

وهــو مــا وضعــه نصــب عينيــه، لدرجــة أن كلمتــي" الســعادة" و"إســعاد اآلخريــن" تتــرددان فــي تصريحاتــه 

وخطبــه بيــن الحيــن واآلخــر.

ــه مــدى النجــاح القومــي الــذي حققــه؛  ــه" مقياســا يحــدد ب ــاء وطن ــد" إســعاد أبن لذلــك وضــع الشــيخ زاي

وكثيــرا مــا أشــار إلــى فلســفة الحكــم التــي اتبعهــا بقولــه:"إن الحاكــم... أي حاكــم مــا وجــد إال ليخــدم شــعبه 

ويوفــر لــه ســبل الرفاهيــة والتقــدم. ومــن أجــل هــذا الهــدف يجــب أن يعيــش بيــن شــعبه ليتحســس رغباتــه 

ويعــرف مشــكالته، ولــن يتحقــق لــه ذلــك إذا عــزل نفســه عنــه".
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وهنــا يكمــن الفــرق بيــن الزعامــة التاريخيــة والزعامــة الطارئــة المفتعلــة التــي يصطنعهــا اإلعــالم األجــوف. 

فأفعــال الشــيخ زايــد وإنجازاتــه فــي جميــع المجــاالت أضعــاف أضعــاف كلماتــه وتصريحاتــه وبياناتــه التــي 

تتميــز بالصراحــة والتــي تعــد مــن أهــم ســمات الزعامــة التاريخيــة لــه، فضــال عــن حكمتــه فــي التعامــل مــع 

البشــر وحنكتــه بالســير فــي دروب السياســة، وخبرتــه بالعالقــة بيــن اإلنســان والجماعــة كمــا يقول"مــا 

يدفعــك لمصارحــة الشــخص إال حبــك لــه، وعندمــا أعــرف مــن أول مــرة أن شــخصا ال يتحمــل الصراحــة فــال 

أصارحــه بــل أحدثــه عمــا يرضيــه".

 ويعتقــد الشــيخ زايــد" أن الصراحــة واجبــة دائمــا بيــن األحبــة واألصدقــاء الذيــن يرغبــون فــي حــب بعضهــم 

البعــض... ومــن ال يحــب الصراحــة إذا صارحتــه فيمكــن أن يحاربــك، والحــرب بيــن االحبــة ال وجــود لهــا 

وغيــر مقبولــة وأرفضهــا ولقــد رفضتهــا كثيــرا". وبذلــك كانــت زعامــة زايــد دائمــا مركــزا لجــذب االصدقــاء، 

ومضاعفــة عددهــم، وفــي الوقــت نفســه مركــزا لطــرد العــداوات والخصومــات؛ بــل وتحويــل األعــداء 

والخصــوم إلــى أصدقــاء وزمــالء كفــاح كلمــا كان ذلــك ممكنــا.

ويبــدو أن التقاليــد العريقــة لقبيلــة بنــي يــاس فــي مجــال الصيــد والمالحــة واإلبحــار كانــت مترســبة فــي 

وجــدان الشــيخ زايــد عندمــا خــاض بحــار السياســة؛ إذ الربــان الماهــر يــدرك أماكــن الدوامــات واألعاصيــر 

ومواقــع القراصنــة فيتجنبهــا؛ وإذا واجههــا يشــحذ تفكيــره وخبراتــه للخــروج بأقــل خســائر ممكنــة.

والزعيــم ربــان السياســة الماهــر يضــع نصــب عينيــه حمايــة ظهــر الوطــن بخبراتــه فــي مجتمــع قبلــي زاخــر 

بالشــكوك فــي مواجهــة أيــة محاولــة للتغييــر. يقــول الكاتــب عــوض العرشــاني فــي كتابه"حيــاة زايــد": 

"كانــت البدايــة صعبــة فــي مجتمــع قبلــي داخــل الخليــج ذاتــه... فالنــاس لــم يالفــوا بعــد صيغــة االنتقال في 

الــوالء مــن العشــيرة وشــيخ القبيلــة والعائلــة والقبيلــة إلــى ســلطة مركزيــة، فــكان منطــق زايــد البســيط 

القريــب إلــى أذهــان النــاس فــي الداخــل هــو وســيلته فــي اإلقنــاع بمزايــا االتحــاد".

منطــق الشــيخ زايــد البســيط جعلــه يقــول للجميــع: " إذا أخذنــا ســيارة وذهبنــا إلــى الصحــراء فمــا هــي 

الطريــق االســهل التــي علــى الســيارة أن تســلكها؟ الطريــق الرمليــة أم الطريــق الجديــدة؟ أنظــروا أيضــا فــي 

المنافــع التــي تنتــج عــن الطريــق. فحتــى الطريــق وأنتــم فــي الســيارة ســتمتعكم بالمنظــر الجميــل، وجمــال 

االشــجار علــى جانبيهــا".

وفــي حديــث آخــر دار بيــن الشــيخ زايــد والكاتــب البريطانــي كلــود موريــس الــذي ســأله عــن األســلوب الــذي 

اتبعــه لينطلــق ببــالده مــن نقطــة الصفــر إلــى هــذا البنيــان الحضــاري الشــاهق، فمــا كان مــن الشــيخ زايــد 

ســوى أن أجابــه بكلمــة واحــدة كررهــا ثــالث مــرات:" العمــل، العمــل، العمــل"؛ ليقــول كلــود موريــس:" 

الشــيخ زايــد رجــل مثالــي عملــي، وفــي أعماقــه قبــس مــن الفلســفة العالميــة القريبــة إلــى فكــر الفيلســوف 
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الفرنســي تيــالر دي شــاردان أكثــر منهــا إلــى تلــك التــي يعبــر عنهــا عــادة شــيخ عربــي".

زعامــة الشــيخ زايــد التاريخيــة تذكرنــا بموقــف الزعيــم السياســي الرومانــي فابيــوس الــذي أنقــذ رومــا مــن 

الغــزو الهانيبالــي بفلســفة تقــوم علــى أن "االنتصــار فــي معركــة مــا رهــن باختيــار اللحظــة المناســبة لهــا؛ أي 

ليــس قبلهــا، ألن الزمــن لــن يكــون فــي صالحهــا، وليــس بعدهــا ألن أوانهــا يكــون قــد فــات، أمــا إذا حانــت 

اللحظــة المناســبة فعليــك أن تشــرع كل أســلحتك حتــى تحــرز النصــر النهائــي".

 وهــذا مــا فعلــه الشــيخ زايــد فــي معركتــه القوميــة مــن أجــل الوحــدة التــي كان يحلــم بهــا حتــى قبــل توليــه 

الســلطة فــي إمــارة أبوظبــي 1966م، ولــم يســتغرق مشــروع االتحــاد أكثــر مــن أربــع ســنوات ونصــف 

عقــب توليــه اإلمــارة.

ــاج إلــى  ــة:" كمــا أن اإلنســان يحت ــة بالبعــد العالمــي المحكــوم برؤي ــد التاريخي وتتكامــل طبيعــة الشــيخ زاي

عائلتــه وأقاربــه فهــو بالقــدر ذاتــه فــي حالجــة إلــى التعــاون والصداقــة مــع مناطــق أخــرى قريبــة كانــت أم 

بعيــدة. لقــد خلــق اللــه النــاس ليعيشــوا مــع بعضهــم؛ بغــض النظــر عــن مركزهــم فــي الحيــاة، والبرهــان 

علــى ذلــك أن أكبــر دولــة علــى وجــه األرض تحتــاج إلــى أصغــر دولــة. وكثيــرا مــا تكــون البلــدان الصغيــرة ذات 

ميــزات حســنة ال تتوافــر لــدى البلــدان الكبــرى كالنفــط".

ــاء اإلمــارات  ــة مــن أبن ــه التاريخي ــد الشــعبي الجــارف لقرارت ــد حققــت التأيي ــة للشــيخ زاي إن الزعامــة التاريخي

والوطــن العربــي؛ ولعــل أخطرهــا قــرار قطــع البتــرول فــي حــرب أكتوبــر؛ والــذي قــال عنــه بقوة:"لقــد 

أصــدرت هــذا القــرار ولــم أكــن أنتظــر كل هــذا التأييــد. ولــم أكــن أتطلــع إليــه لحظــة واحــدة. لقــد أصــدرت 

قــرار قطــع بتــرول أبوظبــي عــن أميــركا إليمانــي بأننــي أؤدي واجبــي كامــال تجــاه أهلــي وقومــي... الواليات 

المتحــدة فــي موقفهــا ضــد العــرب ومســاندتها إلســرائيل تقــف ضــد العدالــة... ".

إن وعــي الزعيــم التاريخــي وجــد أن اللحظــة المناســبة إلصــدار قــراره:" لقــد كنــا دائمــا نطالــب باســتعادة 

حقنــا فــي األرض الســليبة... وكانــت الواليــات المتحــدة تقــف دائمــا ضــد إرادة العــرب ومــع إســرائيل التــي 

تجحــف حقنــا. ولقــد واجهنــا المســتحيل ألننــا أصحــاب حــق... وأننــا نتالــم آلالم الشــعوب المغلوبــة علــى 

أمرهــا". وهكــذا تبــدو القيــم اإلنســانية الثابتــة مرجعــا أساســا للشــيخ زايــد كلمــا قــام بتحليــل المتغيــرات 

السياســية، لذلــك يقــول"إن تعاليــم ديننــا هــي أن نــرد بالخيــر ... ولكننــا ال نســتطيع أن نتحمــل اإلســاءة إلــى 

مــا النهايــة. ونحــن اآلن نــرد اإلســاءة".

وبالوضــوح الفكــري واالتســاق المنهجــي يقــول الشــيخ زايــد "أي قــوة علــى األرض ال تســتطيع أن تنــزع 

روح اإلنســان؛ فهــذا شــيئ بيــد الخالــق، إلــى متــى ســنظل نخــاف ونخشــى؟ لمــاذا ال يخــاف العــدو؟ 

إن إســرائيل تطلــق صواريخهــا علــى االرض العربيــة... وتتمركــز فيهــا منــذ أكثــر مــن 25 عامــا والواليــات 
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المتحــدة تســاندها وتدعمهــا بالســالح والمــال بــال حســاب فإلــى متــى نخــاف؟ إن ضبــط النفــس ومــا إلــى 

ذلــك مــن العبــارات يكــون فــي وقــت الســلم أمــا فــي وقــت الحــرب... فإمــا حيــاة أو مــوت".

وبهــذا المنطــق المتماســك المتســق يضــع الشــيخ زايــد يــده علــى مــا تؤكــده علــوم االســتراتيجية الحديثــة 

مــن أن عامــل المخاطــرة ضــرورة ملحــة ال يمكــن ألي قــرار مصيــري أن يتجاهلهــا أو يتجنبهــا.

كمــا تتســع الرؤيــة الخاصــة لتكــون الســلطة فــي نظــر الزعيــم التاريخــي ليســت مصلحــة شــخصية يتشــبث 

بهــا؛ بــل هــي مجــرد وســيلة أو أداة لتحقيــق المصلحــة العامــة للوطــن، فالســلطة والمســؤولية فــي 

نظــره تكليــف ال تشــريف، وهــذا مــا دعــاه للقــول فــي مؤتمــره الصحفــي فــي 7 أغســطس1976م:" لقــد 

انتهــت المــدة التــي توليــت فيهــا رئاســة الدولــة وهــي خمــس ســنوات، والتــي أخــذت علــى عاتقــي خاللهــا 

أن أعمــل كل مــا يمكننــي مــن أجــل األبنــاء واإلخــوان. وال يجــوز أن آخــذ أكثــر ممــا قطعتــه علــى نفســي 

وتحملتــه أمــام وطنــي وأمتــي؛ والشــيئ الثانــي أننــي قبلــت القيــادة وتحملــت أعبــاء الرئاســة فــي الوقــت 

الــذي كانــت فيــه اإلمــارات مبعثــرة وكانــت تعانــي مــن تخلــف شــديد.

فــي هــذا الوقــت واجهــت مســؤولياتي وبــدأت العمــل فــي الداخــل والخــارج وبــكل مــا أملــك مــن وقــت 

وقــوة وطاقــة. وكان جهدنــا فــي الخــارج ال يقــل عــن جهدنــا فــي الداخــل، فــي بلدنــا وإماراتنــا. كنــا نعمــل 

ليــل نهــار مــن أجــل إســعاد شــعبنا الــذي عانــي طويــال. وكانــت اتصاالتنــا مــع إخواننــا العــرب وفــي الــدول 

الصديقــة مــن أجــل بنــاء عالقــات قويــة وطيبــة علــى نفــس المســتوى؛ واســتطعنا أن نخلــق الكثيــر مــن 

االتصــاالت الهامــة بيــن دولــة اإلمــارات وهــذه الــدول. وكل هــذه اإلنجــازات واضحــة ويلمســها الجميــع. 

ويعلــم اللــه كيــف كنــت أتابعهــا وأســهر عليهــا إليمانــي بأنهــا عمــل نريــد إنجــازه فــي دولــة اإلمــارات. حتــى 

اتصاالتنــا الخارجيــة كنــت أتابعهــا وأســهر عليهــا إليمانــي بأنهــا لصالــح دولتنــا".

هــذا هــو الواقــع الحضــاري الرائــد الــذي حققــه الشــيخ زايــد لوطنــه، ومــن حقــه أن يحافــظ عليــه ويحميــه 

حتــى لــو أدى بــه هــذا إلــى اإلصــرار إلــى التنحــي الفعلــي عــن الســلطة؛ مــا يوضــح لنــا الفــارق بيــن الزعيــم 

الديموقراطــي الــذي يــرى أن تتواصــل المســيرة الديموقراطيــة مــن خــالل االنتقــال الشــرعي والحضــاري 

للســلطة مــن جيــل إلــى جيــل دون انقالبــات أو نكســات؛ وبيــن الزعيــم الديكتاتــوري الــذي يظــن أنــه العقــل 

األوحــد والمفكــر األوحــد والمحــرك األوحــد لمقــدرات أمتــه، وأنــه ال يســتطيع أن يتصــور كيــان األمــة 

ووجودهــا مــن دونــه، ويتصــرف تطبيقــا لمبــدأ" أنــا ومــن بعــدي الطوفــان".

هــدف الشــيخ زايــد ليــس ممارســة الســلطة بــل كيفيــة ممارســتها؛ لتكــون كل األطــراف المعنيــة ســندا 

للزعيــم تحقيقــا للصالــح العــام؛ وهــو يعنــي أّن ثّمــة خيــرا أكبــر وإشــباعا أعظــم للرغبــة فــي حيــاة الجماعــة إذا 

كان العــرف االجتماعــي ســواء مــن خــالل القانــون أو عــن طريــق التقاليــد مطبقــا بحيــث يصــل إلــى الفعــل 



23 غرناطة وقصر الحمراء  |

الصــواب الــذي ترضــى عنــه جميع األطــراف المعنية.  

لذلــك كانــت شــروط الشــيخ زايــد لمواصلــة تحمــل أعبــاء ومســؤوليات الزعامــة أن يبــذل مــا فــي وســعه 

لتحويــل الرغبــات المتصارعــة إلــى رغبــات ممكنــة تســهل الوصــول إلــى الصالــح العــام:" فــي الوقــت الــذي 

قبلــت فيــه الرئاســة كانــت بعــض المشــاكل موجــودة ولكــن الظــروف وقتهــا لــم تكــن تســمح لــي أن أضــع 

شــروطها. وأنــا أحمــد اللــه أننــي قطعــت المســيرة، وأشــكره تبــارك وتعالــى أّن الطريــق كان بفضــل اللــه 

وتوفيقــه كلــه خيــرا للوطــن والشــعب والحمــد للــه..."

ــة إصــرار  ــاط الشــعب بزعيمــه، إذ ســرعان مــا انطلقــت المســيرات الشــعبية الضخمــة معلن ــا تجلــى ارتب هن

جمــوع المواطنيــن الكامــل علــى إصــرار بقــاء زايــد رئيســا لالتحــاد ورفضهــا الكامــل لقــرار ســموه باعتزامــه 

التنحــي. وهــذا يعنــي زوال كل العقبــات التــي يمكــن أن تعــوق االســتراتيجية الحضاريــة التــي شــرع الشــيخ 

زايــد فــي تطبيقهــا منــذ أن تولــى المســؤولية القوميــة فــي البــالد.

 وبرغــم ثقــل المســؤولية وخطورتهــا الجســيمة وقيــود الســلطة ومشــكالتها، فــإن اإلنجــازات اإليجابيــة 

التــي حققهــا الشــيخ زايــد منــذ بدايــة توليــه للمســؤولية كانــت نبعــا متجــددا لألمــل فــي مزيــد مــن التقــدم 

ــه:" ليــس مــن المفــروض أن يكــون المســؤول علــى صــواب دائمــا، ولكــن المفــروض أن  واالزدهــار، بقول

يكــون مخلصــا دائمــا عندمــا يحمــل األمانــة"؛ وبهــذا الفكــر الواضــح يضــع الشــيخ زايــد المســؤولية فــي 

مفهومهــا الجوهــري؛ أي يصيــر مســؤوال عــن كل أبنــاء وطنــه فــي المجــال الــذي حمــل مســؤوليته. لذلــك 

كــرس حياتــه كلهــا لخدمــة وطنــه، وتطــوره وازدهــاره بتوظيــف اتســاق فكــره ومواقفــه التــي ال تفصــل 

بيــن المظهــر والجوهــر.

وهــذا مــا شــهد بــه الدكتــور مانــع ســعيد العتيبــة وهــو يحــدد المالمــح المميــزة للزعامــة التاريخيــة للشــيخ 

زايــد فــي وضــوح الرؤيــة للماضــي والحاضــر والمســتقبل؛ فضــال عــن الحســم وعــدم التــردد فــي اتخــاذ 

القــرار، كمــا تميــز بالصراحــة والجــرأة ليقــول للمخطــئ أنــت مخطــئ ويقــف مــع المصيــب حتــى لــو وقــف 

الجميــع ضــده.

إن الشــجاعة فــي المواقــف تمثــل ســمة مــن ســماته، وكان الرجــل الكبيــر الــذي ال يهتــز وال يضطــرب فــي 

مواجهتهــا بــكل جــرأة  وحكمــة. ولقــد كان االتحــاد نفســه مــن األمانــي الصعبــة واألهــداف الكبيــرة التــي 

آمــن زايــد بهــا، ولــم يتــردد للحظــة فــي بــذل أعظــم التضحيــات مــن أجــل قيــام دولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة، ومــن أجــل تقدمهــا وازدهارهــا.
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الفصل الثاني
النظرة االستراتيجية

لقــد ميــزت النظــرة االســتراتيجية الشــاملة كل مواقــف الشــيخ زايــد وقراراتــه منــذ تولــى المســؤولية 

حاكمــا ألبوظبــي أو رئيســا لدولــة اإلمــارات، وال شــك أن القــدرة علــى التخيــل والتصــور تمنــح المفكــر 

االســتراتيجي رؤيــة ثاقبــة تربــط بيــن اإلمكانــات المتاحــة أو المحتملــة وبيــن التطبيقــات والمشــروعات التــي 

يمكــن تنفيذهــا.

فــي كتــاب "زايــد عــن قــرب" يقــول الشــيخ زايــد للكاتــب وجيــه أبــو ذكــري: "عرفــت أن البتــرول موجــود قبــل 

أن أكــون فــي العيــن، وحاولــت ومعــي بعــض إخوانــي أن نقتــرض مــن الشــركات صاحبــة االمتيــاز للبــدء 

فــي مشــروعات البحــث والتنقيــب عــن البتــرول فــي بالدنــا، ولكــن بعــض اإلخــوة واألشــقاء رحمهــم اللــه 

عارضــوا ذلــك وقالــوا ال نريــد أن نراكــم علينــا القــروض والديــون مــن البدايــة. فالبتــرول موجــود لكنــه لــم 

يكتشــف بعــد؛ وقــد كنــت أخطــط إلنشــاء طــرق، لدرجــة أن بعــض النــاس كانــوا يضحكــون لذلــك ومعهــم 

ســعيد بــن شــخبوط رحمــه اللــه".

وهــذا يــدل علــى قــدرة الشــيخ زايــد االســتراتيجية التــي ينظــر بهــا دائمــا للمســتقبل ويخطــط لــه. فــاإلرادة 

واإلصــرار والرؤيــة الثاقبــة مــن العوامــل التــي تحيــل النظــرة االســتراتيجية إلــى واقــع فعلــي حتــى فــي غيــاب 

اإلمكانــات، لذلــك يقــول لرجــال الصحافــة العربيــة واألجنبيــة عــن حاضــر ومســتقبل منطقــة الخليــج:" إننــا 

ــا بالعمــل  ــا ووطنن ــا، ونعمــل مــن أجــل رفــع مســتوى قومن ــا وقدراتن يجــب أن نعيــد النظــر فــي إمكانياتن

المخلــص... رفــع مســتوى اإلنســان هــو األســاس لرفــع مســتوى األمــة".

والرؤيــة االســتراتيجية للشــيخ زايــد تتضمــن التخيــط للبدائــل " إن ثــروة البتــرول مثــل أيــة ثــروة معرضــة للزوال 

، وإذا لــم تســتغل لمواجهــة المســتقبل فــال قيمــة لهــا، يجــب أن نســتغل البتــرول إليجــاد مصــادر أخــرى 

للثــروة تحــل محــل البتــرول عندمــا ينفــد أو ينضــب؛ وأملنــا كبيــر فــي أن اللــه ســبحانه وتعالــى ســيوفقنا إلــى 

مــا نحــب ونرضــاه إلــى هــذه األمــة".

ويحــدد الشــيخ زايــد ســالحه فــي هــذه القضيــة: " الحمــد للــه فــكل مواطــن مقبــل علــى التعليــم، وكل 

منهــم يعــرف واجبــه ومســؤوليته واالمــل كبيــر فــي الشــباب"؛ ومــن هنــا كان حرصــه علــى انتشــار العلــم 

وترســيخ الثقافــة بصفتهــا مــن أهــم االســلحة التــي يمكــن أن يواجــه بهــا الوطــن كل احتمــاالت المســتقبل 

وتوقعاتــه بــل ومفاجآتــه، لذلــك يقــول فــي المعــرض الثانــي لمــدارس أبوظبــي 24إبريــل 1973م "إن العلــم 

والثقافــة أســاس تقــدم األمــة وأســاس الحضــارة وحجــر األســاس فــي بنــاء األمــم... وبالتعليــم الممتــاز 

نســتطيع أن نوفــر جيــال مــن المواطنيــن يشــرف علــى بنــاء المصانــع ويديــر المشــروعات التــي بــدأت تقــام 
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فــي مختلــف أنحــاء الدولــة".

وبتحديــد األولويــات يطالــب الشــيخ زايــد أبنــاء وطنــه بمعرفــة ودراســة كل إمكانــات وطنهــم، ونوعيــات 

المناطــق التــي يعيشــون فيهــا حتــى يســعوا بالمنهــج العلمــي الســتغاللها أفضــل اســتغالل، ويرتبط بذلك 

حتميــة وضــع االســتراتيجية التــي تحــدد مجــاالت البحــث العلمــي واإلنتــاج القومــي علــى أســس اقتصاديــة 

وعلميــة؛ ويكــون اســتقدام الخبــراء مــن الخــارج مــع تأصيــل التدريب المحلي في البيئــة والظروف الطبيعية 

التــي تقــوم فيهــا الصناعــة نفســها.

إن نظــرة زايــد االســتراتيجية تجمــع بيــن فهــم الظــروف المحليــة والوطنيــة، واســتيعاب اإلنجــازات الحضاريــة 

العالميــة؛ فــكل العلــوم يمكــن أن تســهم فــي تطويــر األمــة وتقدمهــا دون مســاس بخصائصهــا الجوهريــة 

ــر األمــة بهــا عــن  وأصالتهــا التراثيــة وشــخصيتها القوميــة، كثوابــت يجــب رعايتهــا والمحافظــة عليهــا لتعبِّ

نفســها وتفخــر بأصولهــا.

ــات األمــة؛ فقــد قــال وهــو  فــي النظــرة االســتراتيجية للشــيخ زايــد ينبغــي أن يراعــي التخطيــط خصوصي

ــل  ــن: " كل شــيئ جمي ــق أبوظبــي – العي ــة مــن طري ــة القريب ــع الرســوم الهندســية للقــرى النموذجي يطال

علــى الــورق، ولكنــه ال يناســب البــدوي الــذي سيســكن هنــا، فــال توضــع المــدارس متجــاورة... يجــب وضــع 

مدرســة البنــات فــي طــرف القريــة والبنيــن فــي الطــرف اآلخــر، والمســجد يكــون علــى الطريــق العــام  

ليســهل وقــوف الســيارات أو العابريــن للصــالة، وتقســم البيــوت علــى كل جانــب ليتــوزع العمــران؛ وأن 

ــة مــزارع مســتقلة  لــكل بيــت، ونســلم األشــجار مثمــرة..." . تنشــأ خلــف القري

إنهــا الدقــة التفصيليــة التــي ميــزت نظــرة زايــد االســتراتيجية وكأنــه يــرى القــرى رأي العيــن معتمــدة        

علــى المنهــج العلمــي، وهنــا يكمــن الســر وراء نجــاح كل اإلنجــازات والمشــروعات التــي حققهــا علــى              

الواقــع. أرض 

الرؤيــة االســتراتيجية للشــيخ زايــد تضــع فــي تقديرهــا أيضــا الواقــع الخارجــي مــن أجــل صالــح اإلنســان فــي 

كل مــكان؛ ويقــول فــي رســالته إلــى مؤتمــر عــدم االنحيــاز بنيودلهــي 1989م:"إن إقامــة األمــن والســالم 

الدولييــن تتطلــب اســتكمال عمليــة تصفيــة االســتعمار، والقضــاء علــى الســيطرة واالحتــالل األجنبــي 

بكافــة أشــكاله، والتعجيــل بعمليــة تمكيــن الشــعوب التــي ال تــزال تــرزح تحــت نيــر االســتعمار والســيطرة 

األجنبيــة مــن الحصــول علــى حقهــا فــي تقريــر المصيــر والقضــاء علــى سياســة الفصــل والتمييــز العنصــري 

وتعزيــز مبــادئ االســتقالل الوطنــي للدولــة وســيادتها وســالمة أراضيهــا".

إذن فالســالم العــادل هــو القاعــدة التــي تنهــض عليهــا نظرتــه االســتراتيجية، لذلــك يطالــب فــي الرســالة 

علــى  قائــم  هــدوء وســالم  فــي  والعيــش  الصــراع  ونبــذ  الشــامل"،  الدمــار  أســلحة  "نــزع  نفســها ب- 
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العدالــة االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة، وســد الفجــوة بيــن البلــدان الناميــة والمتطــورة بالعدالــة  

االقتصاديــة الدوليــة.

ويؤكــد الشــيخ زايــد أن " تعــاون دول الخليــج هــو دعــم لألمــة العربيــة بأســرها وللجامعــة العربيــة بشــكل 

خــاص، وعلــى الــدول العربيــة أن تســعى ألن تبنــي نفســها وتقيــم تعاونــا فــي مــا بينهــا... ألنــه ال يمكــن 

اســترجاع حقــوق إخواننــا العــرب إال بالتعــاون والتــآزر".

كمــا أن طموحــات الشــيخ زايــد العلميــة والحضاريــة ال تقتصــر علــى دولــة اإلمــارات فقــط، بــل تمتــد حســب 

خطابــه للمؤتمــر اإلقليمــي الرابــع لــوزراء التربيــة والمســؤولين عــن التخطيــط االقتصــادي فــي الــدول 

العربيــة باإلمــارات لتشــمل كل أرجــاء العالــم العربــي "بمــا يســهم فــي تحقيــق التقــدم العلمــي وبلــوغ 

األهــداف التــي تتطلــع إليهــا شــعوبنا".

لذلــك فــإن الشــيخ زايــد يــرى إلــى أن التفاعــل اإليجابــي المثمر بين اإلنســان والوطــن، بين الزعيم والمواطن 

هــو األســاس المتيــن الــذي يمكــن أن تنهــض عليــه أيــة اســتراتيجية، وشــعور المواطــن وثقتــه بأنــه يشــارك 

الزعيــم فــي حمــل المســؤولية القوميــة يفجــر كل طاقاتــه وإبداعاتــه، ذلــك أن الجميــع يشــاركون فــي صنــع 

مســتقبل الوطن.

الفصل الثالث
العمق الروحي

يشــكل العمــق الروحــي عنــد الشــيخ زايــد أصــال حيويــا وضروريــا مــن أصــول الريــادة الحضاريــة لديــه؛ فهــو 

نظــرة شــاملة وعميقــة ليــس فقــط إلــى قيــم الديــن الحنيــف ومثلــه العليــا، بــل تقلبــات الدنيــا ومتغيــرات 

المجتمــع المتجــددة؛ ومــن هنــا كان إصــراره علــى بلــورة العمــق الروحــي وتأكيــده ليكــون اإلنســان إنســانا 

وال يســلك ســلوك الحيــوان فــي الغابــة.

كمــا أن حريــة اإلنســان ال تكــون مطلقــة؛ فالحريــة المطلقــة كمــا يراها ليســت إال وجها للعبودية المطلقة، 

والنتيجــة هــي أن يلتهــم الذئــب الحمــل، ويســتبد القــوي بالضعيــف فيمــا الديــن منهــج دقيــق لتهذيــب 

النفــس البشــرية. يقــول الشــيخ زايــد:" واجــب علــى اإلنســان أن يعمــل آلخرتــه بالعمــل الصالــح وخدمــة 

المجتمــع ونصــرة اإلســالم ومــا يعــز األمــة". وفــي حديــث إلــى صحيفــة لومونــد الفرنســية 12 مــارس 

1979م يقــول:" إننــي أتســاءل هــل اإلســالم ضــد العمــران والتقــدم العلمــي، وضــد االزدهــار والرفاهيــة 

ورفــع مســتوى معيشــة المجتمــع؟ بالطبــع ال... علــى العكــس، إذ أن المبــادئ اإلســالمية هــي التــي 

تطالــب بــكل هــذا وتحــث علــى تحقيقــه، ونحــن ملتزمــون بمبــادئ ديننــا اإلســالمي الحنيــف... نحــن نأخــذ 

مــن الحضــارة الغربيــة مــا هــو خيــر ألمتنــا وننبــذ مــا هــو شــر لهــا".
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لذلــك يــرى الشــيخ زايــد أن اإليمــان الفعلــي هــو علــم وعمــل، وهــي حقيقــة يؤكدهــا لــكل رجــال التربيــة 

والتعليــم فــي بلــده؛ وقــد تعلــم الشــيخ زايــد مــن اإلســالم احتــرام اإلنســان كقيمــة فــي حــد ذاتــه:"إن 

نقطــة كهــذه بالضبــط تجســدها المبــادئ اإلنســانية فــي اإلســالم وهــي مــا تجعلنــا نعتــز باإلســالم. هــذه 

المبــادئ التــي تقضــي بــأن نكــون معــا ونثــق ببعضنــا كبشــر".

وعلــى  الحنيــف،  اإلســالمي  الديــن  مبــادئ  بــكل  زايــد  الشــيخ  يلتــزم  أن  والمنطقــي  الطبيعــي  ومــن 

هــذا كــرس كل ثــروات األمــة فــي ســبيل رفــع مســتوى معيشــتها وتقدمهــا وازدهارهــا؛ ألنــه يــرى أن                

أخالقيــات اإلســالم كانــت الحصــن الحصيــن لعــرب الخليــج ضــد كل محــاوالت الغــزو والقهــر والفرقــة 

والشــقاق. والخــالف 

وال شــك أن الشــيخ زايــد يؤكــد دومــا علــى المثــل العليــا والقيــم الرفيعــة ويضــرب القــدوة الحســنة بنفســه 

ــا معهــم"، وهــو مــا يتطابــق مــع  أوال، ويقول"يجــب أن يكــون اإلنســان متواضعــا محبــا إلخوانــه، متعاون

رأي الفيلســوف اإلنجليــزي برترانــد راســل: "آن اآلوان لكــي تعهــد الشــعوب بمقاليــد أمرهــا إلــى رجــال 

يحملــون لهــا كل تعاطــف وكل وفــاء وكل معرفــة وكل فكــر" وهــذه النظــرة اإلنســانية الشــاملة يحــرص 

عليهــا الشــيخ زايــد الــذي تعلــم مــن اإلســالم احتــرام اإلنســان كقيمــة فــي حــد ذاتــه، واالنطــالق مــن 

كــون اإلســالم هــو القاعــدة الراســخة التــي ينهــض عليهــا العمــران والتقــدم والعلــم واالزدهــار والرفاهيــة 

ومكافحــة الفســاد.

وهــذه األرضيــة كانــت البيئــة التــي وفــرت الترابــط العضــوي بيــن التجربــة الديموقراطيــة، والقيــم الروحيــة 

واألخالقيــة التــي ينهــض عليهــا المجتمــع اإلنســاني الحــق. ومــن هنا كان إصرار الشــيخ زايد على الممارســة 

الديموقراطيــة التــي يعدهــا نظامــا اجتماعيــا أخالقيــا قوامــه الديــن الحنيــف كمــا تتمثــل فــي الحــق والخيــر 

والعدل والحرية والمساواة. 

وهــو ال يــرى فــي الديموقراطيــة مجــرد منهــج سياســي للحكــم يســعى إلــى تطبيقــه مــن أجــل بنــاء جســر 

بيــن الحاكــم والمحكــوم، بــل هــي نظــرة أشــمل مــن هــذا بكثيــر؛ وتعمــل علــى إقامــة مجتمع يتيــح للجماهير 

شــتى الفــرص السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة.

إن الديموقراطيــة فــي فكــر الشــيخ زايــد هــي تحويــل القيــم الروحيــة واألخالقيــة إلــى ممارســة عمليــة 

ويوميــة، تســعى إلــى ترســيخ أرقــى أنــواع المعامــالت األخالقيــة بيــن النــاس وتفاعلهــم الحــي المثمــر مــع 

معتقداتهــم فيمــا يختــص بالديــن والســلوك والمشــاعر.
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الفصل الرابع
التجربة الديموقراطية

تعــد التجربــة الديموقراطيــة مــن أهــم أصــول الريــادة الحضاريــة عنــد الشــيخ زايــد؛ وهــي نابعــة مــن احترامــه 

لإلنســان، وتقييمــه موضوعيــا مهمــا كان االختــالف حــول وجهــات النظر؛، ولذلك يتميز بمنهجه التطبيقي 

لهــذه التجربــة بالصبــر مــع الذيــن يصعــب إقناعهــم، واالحتــرام لمــن لــم يتعــودوا علــى الديموقراطيــة ومــا 

زالــوا يهابونهــا.

ويؤمــن الشــيخ زايــد أن الممارســة الديموقراطيــة هــي مــن أنبــل األفكار االجتماعية، والمفاهيم السياســية 

التــي اهتــدى إليهــا العقــل البشــري وأنــه ال بديــل لهــا إذا أراد اإلنســان المتحضــر تجنــب الفوضــى، والعنــف 

والقســوة واالضطــراب، واإلرهــاب والخــوف وعــدم االســتقرار، بــل إن الصعوبــات التــي تعتــور طريقهــا 

تمثــل تحديــا للتقــدم الحضــاري بصفــة عامــة.

ولعــل مــن أهــم أســباب حمــاس الشــيخ زايــد للديموقراطيــة هــو إيمانــه العميــق بمبــدأ الشــورى فــي 

اإلســالم، ذلــك أن جوهــر الديموقراطيــة أو الشــورى يتمثــل فــي الحريــة التــي يختــار بهــا المواطنــون 

حكامهــم، والحريــة أيضــا فــي الرقابــة الدائمــة عليهــم أثنــاء ممارســتهم للســلطة.

ويــرى الشــيخ زايــد أن النظــام االجتماعــي الســليم هــو الــذي يكفــل الحــق ويلــزم بالواجــب. ويتحتــم علــى 

أبنــاء الوطــن تنظيــم وتجميــع وتوجيــه القــوى الموجــودة فــي مجتمعهــم بالفعــل، فليــس أمامهــم ســوى 

االتحــاد والعمــل وتفاهــم ووفــاق وحــب. وتبــدو ريــادة الشــيخ زايــد فــي تجربتــه الديموقراطيــة فــي إيمانــه 

بالحــوار المســتمر وإقامــة الحيــاة النيابيــة علــى أســس ســليمة.

يقــول فــي حديــث إلــى صحيفــة العمــل التونســية 6 يونيــو 1972م: "إننــا بدأنــا الديموقراطيــة والعدالــة 

فأنشــأنا أول مجلــس استشــاري حديــث فــي تاريــخ البــالد، وقــد نجحنــا فــي ذلــك كثيــرا ألننــا اعتمدنــا علــى 

أبنــاء وإخــوة لنــا، وهــؤالء األبنــاء واالخــوة لــم نجــد منهــم إال األمانــة واإلخــالص والوفــاء واألخــوة ممــا 

يســاعدنا علــى أبنــاء وإخــوة لنــا وهــؤالء األبنــاء واإلخــوة لــم نجــد منهــم إال األمانــة واإلخــالص والوفــاء 

ــرا مــن مســؤوليات  واالخــوة ممــا يســاعدنا علــى إعطــاء المزيــد مــن المســؤوليات وتســليمهم جــزءا كبي

الدولــة ليشــاركوا فــي تســيير األمــور فــي هــذا الوطــن الغالــي".؟

هنــا نســتطيع أن نلمــس نظــرة زايــد االســتراتيجية فــي مجــال الممارســة الديموقراطيــة، التــي تحتــاج دائمــا 

إلــى عنصــر االســتمرارية والتنميــة والترســيخ فــي وعــي أبنــاء الوطــن، ســواء علــى مســتوى النظريــة أو 

مســتوى التطبيــق. لذلــك يقــول فــي كلمتــه إلــى أعضــاء المجلــس الوطنــي االتحــادي فــي 19 يوليــو 

1972م: " إننــي أطالبكــم أن تقولــوا رأيكــم بصراحــة فــي كافــة القضايــا التــي تعــرض عليكــم، وال يهمكــم 
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شــخص كبيــر أو صغيــر ألنكــم ال تمثلــون أنفســكم. فأنتــم تمثلــون أمــة بكاملهــا ومجلســكم هــو مجلــس 

أمــة... وإذا حــدث أي تــراخ فإنكــم بذلــك تتحملــون المســؤولية. إن المجلــس ليــس عليــه أي رقيــب أو 

وصايــة مــن أي فــرد أو جهــة مــن الجهــات...".

إن الديموقراطيــة فــي نظــر الشــيخ زايــد تعنــي الحريــة، وفــي الوقــت نفســه المســؤولية حتــى تتــوازن كفتــا 

ميــزان العدالــة التــي يؤكدهــا فــي كل أحاديثــه، وتتجلــى الــروح الديموقراطيــة لديــه بمتابعــة المناقشــات 

الدائــرة بيــن أعضــاء المجلــس بطريقــة أبويــة وديموقراطيــة.

أو  النقــد دون حــرج  الحقــة، أي بممارســة  الديموقراطيــة  يــده علــى أهــم عناصــر  زايــد  الشــيخ  ويضــع 

حساســيات، ويقــول: " أنــا مــع النقــد البنــاء، وكل مجاملــة علــى حســاب المصلحــة العامــة أرفضهــا رفضــا 

باتــا"؛ معتبــرا " أن الخــالف ضــرورة ملحــة لتوليــد أفــكار جديــدة وبلــوغ آفــاق بعيــدة؛ وتبــادل اآلراء واالقتنــاع 

بهــا ال يعنــي ســوى توزيــع المســؤوليات والواجبــات وااللتــزام بهــا".

وهــذه التجربــة الديموقراطيــة دفعــت الكاتــب وجيــه أبوذكــري يقــول عــن كتابه:"لمــاذا كتــاب عــن زايــد؟ 

الننــي لــم أســمع أنــه فتــح الســجون لمواطنيــه؛ بــل فتــح أبوابــه ليســتمع إلــى آراء الجميــع دون خــوف مــن 

هــذه اآلراء... حيــث يقــف المواطــن ويقــول: يــا زايــد... وبعــد ذلــك يبــدي رأيــه فــي كل شــيئ ؛ ويســتمع 

زايــد بانتبــاه شــديد إلــى كالم المواطــن، ثــم يــرد عليــه، ويبــدأ حــوار إيجابــي بيــن المواطــن ورئيــس الدولــة".

وثيقــة                         صلــة  علــى  زايــد  الشــيخ  "كان  زايــد:  الشــيخ  مستشــار  العتيبــة  ســعيد  مانــع  الدكتــور  يقــول 

بجميــع أفــراد شــعبه؛ وكان يقــول: أنــا رب اســرة هــي الشــعب، وصفــة رب االســرة الكبيــرة هــذه هــي أهــم 

الصفــات التــي عرفــت عــن الشــيخ زايــد... الــذي يســتمع فــي مجلســه لمشــاكلهم فيجــدون األذن الصاغيــة 

والحلــول المناســبة.

والتجربــة الديموقراطيــة عنــد الشــيخ زايــد ال تتجــزأ؛ فهــي تنطبــق علــى المســتوى الوطنــي المحلــي كمــا 

تنطبــق علــى المســتوى العربــي القومــي؛ حيــث  يناقــش قضايــا الحــدود بالــروح الديموقراطيــة نفســها. 

وفــي حديثــه للبرلمانييــن العــرب فــي 21 ديســمبر 1975م يقــول: "ليســت الحــدود مشــكلة دائمــة إنمــا 

قــرب المصالــح وقــرب المــدن خلــق بعــض الحساســيات والمشــاكل، والمهــم أال نســمح لهــذه المشــاكل 

بــأن تطــول وتكبــر، والتفاهــم واجــب بيــن األصدقــاء فكيــف يكــون الحــال بيــن االشــقاء؟".

الديموقراطيــة عنــد الشــيخ زايــد تتيــح للمواطــن الحريــة فــي التعبيــر والحصــول علــى المعلومــات؛ لذلــك 

يقــول فــي حديــث إلــى عــدد مــن المواطنيــن ذهبــوا إلــى قصــر المشــرف مجدديــن مطلــب الشــعب فــي 

الوحــدة عقــب اجتمــاع المجلــس االعلــى فــي26 مــارس 1979م: "اســألوا ونطلعكــم علــى كل مــا هــو 

موجــود، فــال يمكــن أن نخفــي شــيئا. إن كل مــا نعملــه نبينــه وكل مــا نتوصــل إليــه نخبركــم بــه".
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وتتجلــى الديموقراطيــة الفعليــة عنــد الشــيخ زايــد فــي لقائــه بأبنائــه وبناتــه مــن طلبــة وطالبــات جامعــة 

اإلمــارات كوالــد ومعلــم وقائــد؛ حيــث يتحــدث إليهــم حديــث األب والزعيــم والقائــد، بخبرتــه العريضــة 

وحكمتــه العميقــة ونصائحــه القائمــة علــى الصبــر والدراســة والتأنــي؛ وهــم يتحدثون بحماســهم وتلهفهم 

علــى تحقيــق اآلمــال المرجــوة.

وفــي ظــل الديموقراطيــة الحقــة يســتطيع المواطــن أن يبــدي رأيــه فــي مــا يطــرأ علــى حياتــه، والشــيخ زايــد 

يــرى أن الموضوعيــة الديموقراطيــة ال تأتــي إاّل مــع انتشــار التعليــم لذلــك أصــر علــى القضــاء علــى األميــة، 

ــرى أنهــا أخطــاء مــن وجهــة  ــن، وي ــل أخطــاء اآلخري ــم المثقــف ذو صــدر رحــب فــي تقب فالمواطــن المتعل

نظــره، طالمــا أن هــذه األخطــاء لــم ترتكــب بســوء نيــة.

ويشــرح الشــيخ زايــد هــذه القضيــة ألبنائــه وبناتــه مــن طلبــة وطالبــات جامعــة اإلمــارات بالقــول:"إن كل 

مــا تطلبونــه هــو حــق وكلنــا رغبــة فــي تحقيقــه ولكــن أقــول لكــم التأنــي والصبــر ألن الصبــر وراءه النجــاح... 

ونحــن إذا صبرنــا ال نصبــر علــى عــدو بــل نصبــر علــى إخــوة وشــركاء لنــا فــي الســراء والضــراء ويجــب أن 

نواصــل مســيرتنا هــذه...".

قناعــة الشــيخ زايــد أن النوايــا الحســنة تتوافــر فــي المجتمــع الديموقراطــي؛ فالمواطــن الــذي يشــعر بــأّن 

كرامتــه فــي الحفــظ والصــون، ال يمكــن أن يســمح لنفســه بــأن يمــس وطنــه مــن قريــب أو بعيــد أو يعمــل 

ضــد أخيــه فــي هــذا الوطــن...".

الديموقراطــي،  المنهــج  بصعوبــة  لوعيــه  والدراســة،  والصبــر  والرؤيــة  التأنــي  إلــى  زايــد  الشــيخ  ويلجــأ 

ففــي افتتــاح الفصــل التشــريعي الخامــس 28 ديســمبر 1981م يقــول: "علينــا كذلــك تعميــق مفهــوم 

الديموقراطيــة الســليمة وتشــجيع الحــوار البنــاء وإفســاح المجــال أمــام الشــباب لإلســهام بدورهــم الخــالق 

فــي تجديــد الطاقــات ومشــاركتهم الفعالــة فــي إطــار مــن االلتــزام بقيــم المجتمــع وتراثــه الخالــد والعمــل 

علــى االســتفادة مــن تجــارب الماضــي ودروســه المســتفادة".

وفــي افتتــاح الفصــل التشــريعي الثالــث يقــول:" إن لهــذا البلــد حقوقــا علــى أبنائــه؛ وكمــا قــدم لهــم 

مــن خدمــات وأتــاح لهــم مــن فــرص الحيــاة الكريمــة فكذلــك عليهــم أن يشــعروا بالمســؤولية نحــوه... 

كلكلــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه". والشــيخ زايــد فــي تصــوره الديموقراطــي يركــز علــى أنــه فــي 

النظــام الديموقراطــي يشــعر المواطــن بــأن الحكومــة حكومتــه، وأنهــا جهــاز تابــع لــه ويعمــل فــي خدمتــه            

وليــس العكــس.

وحتــى عندمــا يضطــر الشــيخ زايــد إلــى الحــزم الشــديد فــي موقــف مــن المواقــف فإنــه يؤكــد فــي الوقــت 

نفســه أنــه مــا يــزال يفتــح قلبــه لمعالجــة أيــة مســألة بالحــوار والشــورى والمنطــق والعــدل، ومــن هنــا 
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كان حرصــه وإصــراره علــى ترســيخ التجربــة الديموقراطيــة فــي دولــة اإلمــارات؛ ولذلــك كانــت التجربــة 

ــد. ــة عنــد الشــيخ زاي ــادة الحضاري ــة فــي الري الديموقراطيــة تشــكل أحــد العناصــر المهمــة والحيوي

الفصل الخامس
القيمة اإلنسانية

يقــول الشــيخ زايــد فــي حديثــه إلــى صحيفــة "األضــواء "البحرينيــة فــي 24 يونيــو 1973م:"إن اإلنســان هــو 

أســاس أيــة عمليــة حضاريــة"، وهــذه المقولــة تشــكل أحــد المداخــل المهمــة إلــى أصــول الريــادة الحضاريــة 

عنــد الشــيخ زايــد. ويرجــع مفهــوم القيمــة اإلنســانية ودورهــا الحضــاري إلــى العالقــة الوثيقــة بيــن اإلنســان 

ــرة         ووطنــه الــذي يعيــش ويتفاعــل معــه؛ وهــذه القيمــة تمثــل الــروح التــي تمنــح اإلنســان الهويــة الجدي

بــه والجديــر بهــا.

فاإلنســان فــي مفهــوم الشــيخ زايــد هــو" القــادر بفكــره، القــادر بفنــه وإمكاناتــه "علــى تطويــر وتغييــر 

وجــه الحيــاة علــى األرض؛" فلــوال اإلنســانم بعقلــه وفكــره وجهــده لمــا اســتطاع أحــد اســتغالل الثــروات 

الطبيعيــة المدفونــة وتحويلهــا إلــى منتجــات لــم تكــن تخطــر علــى بــال بشــر". 

لذلــك كان الشــيخ زايــد دائــم اإللحــاح علــى أن الثــروات الطبيعيــة إذا لــم يســتوعبها التطــور الحضــاري فإنهــا 

قــد تنتهــي أو تتبــدد ؛ وحســب قوله:"عندمــا بدأنــا فــي بنــاء دولتنــا جلبنــا الخبــرات المختلفــة وراعينــا فــي 

هــذه الخبــرات أن تكــون عربيــة اللســان والوجــدان والشــعور بقــدر اإلمــكان... ووضعنــا فــي اعتبارنــا تربيــة 

كــوادر مــن الشــباب مســلحين بالعلــم والفكــر والثقافــة حتــى يمكننــا االعتمــاد عليهــم في المســتقبل، ولم 

تكــن عمليــة التطويــر والبنــاء ســهلة بــل كانــت شــاقة اقتضــت وتقتضــي منــا مزيــدا مــن الصبــر والحكمــة".

ومــا يكشــف أبعــاد الفكــر الحضــاري للشــيخ زايــد هــو قولــه: "عندنــا حوالــي ثلثــي المواطنيــن مــن البــدو 

الرحــل؛ وكان الســؤال الــذي واجهنــاه فــي البدايــة هــو: هــل نســتطيع توطيــن هــؤالء البــدو ونقلهــم إلــى 

روح العصــر داخــل المــدن الحديثــة التــي تشــيد وتقــام؟ ووجدنــا أن نقــل البــدوي مــن حيــاة الصحــراء إلــى 

حيــاة المــدن دفعــة واحــدة ليــس أمــرا ســهال... لذلــك عملــت علــى أن ننقــل إلــى هــؤالء أســاليب الحيــاة 

الضروريــة حيــث هــم؛ نقلنــا إليهــم المــاء والغــذاء والســيارات ومضخــات لرفــع الميــاه؛ بنينــا لهــم المســاكن 

ــل اآلن باالســتقرار". ومراكــز صحيــة ومــدارس؛ وهكــذا... وعــن هــذا الطريــق َنِعــَم معظــُم البــدو الُرحَّ

وعلــى الرغــم مــن أن الشــيخ زايــد يــرى أن بنــاء اإلنســان هــو بنــاء صعــب لكنــه يمثــل الثــروة الحقيقيــة؛ 

ــروة  ــا أؤمــن أن الثــروة ليســت ث وبمناســبة تخريــج الدفعــة األولــى مــن طلبــة جامعــة اإلمــارات يقــول" أن

المــال بــل هــي ثــروة الرجــال واألجيــال واألبنــاء الذيــن هــم كنــوز لألمــة وامتــداد لألجيــال القادمــة وعــون 



32 غرناطة وقصر الحمراء  |

ألشــقائنا فــي كل االراضــي العربيــة ودعــم وقــوة لهــم ولنــا وغنــى عــن كل أجنبــي وكل إنســان يمــن علينــا 

بــأي شــيئ يقدمــه لنــا".

إن نظــرة الشــيخ زايــد بروحــه األبويــة تمتــد إلــى مرحلــة مــا قبــل الشــباب أيضــا أي إلــى الطفــل باعتبــاره 

نقطــة االرتــكاز األولــى فــي عمليــات التنميــة لذلــك يقــول:"إن موضــوع رعايــة الطفولــة ضمــن خطــط 

التنميــة الشــاملة وتجهيــز الطاقــات البشــرية القــادرة علــى النهــوض بالمهمــات الجســام التــي تنتظــر أمتنــا 

تعــد مــن أهــم موضوعــات الســاعة وأعظمهــا أثــرا علــى تطــور حيــاة شــعوبنا ومســتقبل أبنائنــا وأحفادنــا..."

لذلــك فــإن أهتمــام الشــيخ زايــد بالقيمــة اإلنســانية فــي حــد ذاتــه مــن شــأنه أن يخلــق االنســجام والتآلــف 

والتضامــن بيــن أبنــاء الوطــن؛ وال يتكلــم الشــيخ زايــد عــن مبــدأ إال ويكــون قــد طبقــه علــى أرض الواقــع؛ 

وســعادته تتضاعــف كلمــا التقــى بأبنائــه وســمع منهــم بقلــب واســع حديــث المصارحــة خاصــة وأنــه متأكــد 

ممــا يتحلــون بــه مــن روح عاليــة ونبيلــة. 

ويقــول فــي العــام 1972 للســفراء الجــدد:" علينــا جميعــا أن نحــرص علــى الحديــث إلــى أوالدنــا عــن الفترات 

التــي عانينــا وقاســينا خاللهــا، وحينئــذ يفخــر الجيــل القــادم بجيلنــا الحاضــر الــذي يبنــي دولــة اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة علــى أســس راســخة ودعائــم متينــة".

وإذا كانــت نظريــة الشــيخ زايــد فــي بنــاء اإلنســان تهتــم بالمواطــن فــي كل مراحــل عمــره وأجيالــه المختلفــة 

فإنــه مــن الطبيعــي أن توجــه اهتمامهــا البالــغ إلــى المــرأة أيضــا؛ لذلــك يقــول فــي كلمــة لــه فــي أكتوبــر 

1975م :" إننــي أتطلــع بــكل ثقــة إلــى أن تقــوم المــرأة فــي بالدنــا بدورهــا فــي النهــوض بالمجتمــع كمــا 

عملــت أخــوات لهــا بالعالــم العربــي"؛ ويؤكــد لعضــوات جمعيــة نهضــة المــرأة الظبيانيــة بالبطين:" اإلســالم 

شــجع المــرأة علــى العمــل والمشــاركة فــي البنــاء... والبــد أن تمثــل المــرأة بالدهــا في المؤتمرات النســائية 

بالخــارج لتعبــر عــن نهضــة البــالد وتكــون صــورة مشــرفة لنــا ولمجتمعنــا الــذي أعطاهــا كافــة الحقــوق".

إن الشــيخ زايــد فــي الحفــاظ علــى القيمــة اإلنســانية اتخــذ مــن الحــب والحنــان واألبــوة منهجــا لــه، معتمــدا 

ــرا  ــة والنصــح والتأنــي فــي اســتخدام الشــدة فــي العقــاب، وأن تكــون األخطــاء دروســا وعب علــى التوعي

مســتفادة وليســت خطايــا، وهــو المنهــج اإلنســاني الــذي ذكــره األميركــي روبــرت ريــش عــام 1993م 

فــي كتابــه المهــم "عمــل األمــم" حيــث أكــد أن القــرن الحــادي والعشــرين ســيكون قــرن التقــدم العلمــي 

المذهــل و" قــرن المواطنيــن القادريــن علــى مواجهــة كل هــذا التقــدم الــذي ســيفوق الخيــال"؛ وأطلــق 

عليــه تســمية" قــرن المواطنيــن المهــرة. وقــد اســتخدم روبــرت ريــش المصطلحــات والمفاهيــم نفســها 

التــي نــادى بهــا الشــيخ زايــد منــذ الســتينات. 
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الفصل السادس
الوعي الوحدوي

يعــد الوعــي الوحــدوي مــن أبــرز أصــول الريــادة الحضاريــة عنــد الشــيخ زايــد، وهــو وعــي ينهــض علــى منهــج 

عملــي، علمــي، واقعــي، ومــن هنــا كان إصــرار الشــيخ زايــد علــى ضــرورة بنــاء اإلنســان العربــي المتميــز 

بفكــره العقالنــي ورؤيتــه الحضاريــة ونظرتــه العلميــة الموضوعيــة. وكانــت تجربــة إقامــة دولــة اإلمــارات 

العربيــة نموذجــا لتطبيــق النظريــة علــى أرض الواقــع بعيــدا عــن الشــعارات.

ويقــول لتليفزيــون الكويــت فــي 5 ينايــر 1972م:" قــام االتحــاد وأصبــح حقيقــة ملموســة، وأعتقــد أن 

األمــل فــي قيــام دولــة متحــدة علــى أرض الخليــج لــم يكــن أملنــا فقــط، بــل كان أمــل كل الــدول العربيــة؛ 

ألننــا نؤمــن بــأن االتحــاد قــوة، وقــوة هــذه الدولــة... قــوة لــكل أبنــاء األمــة العربيــة...".  

وهــذا يؤكــد أن الشــيخ زايــد هــو زعيــم وحــدوي ال يــرى ثمــة تعارضــا أو تناقضــا بيــن الوحــدة والتنــوع؛ وبهــذا 

تعــدُّ تجربــة اتحــاد اإلمــارات العربيــة المتحــدة تجربــة رائــدة فــي مجــال الوحــدة العربيــة علــى المســتوى 

القومــي الشــامل؛ ولعــل هــذا هــو الســبب فــي حــرص الشــيخ زايــد علــى مجلــس التعــاون الخليجــي واعتزازه 

بــه بصفتــه الدعامــة األساســية لتأميــن القــوة الذاتيــة لــدول المنطقــة بمــا يمكنهــا مــن القيــام بدورهــا فــي 

خدمــة االمــة العربيــة ومواجهــة التحديــات العالميــة المتجــددة؛ ألن:"دولــة اإلمــارات العربيــة تؤمــن دائمــا 

بالعمــل الجماعــي لخيــر ومصلحــة أبنــاء المنطقــة وشــعوبها ولخيــر ومصلحــة المنطقــة العربيــة كلهــا...".

والوعــي الوحــدوي عنــد الشــيخ زايــد ال يتأتــى إال بانتشــار التعليــم والثقافــة وهــو مــا يلقــي المســؤولية 

علــى أكتــاف المثقفيــن علــى المــدى الطويــل بتجــاوز االختالفــات اإليديولوجيــة لينصهــر الجميــع فــي 

بوتقــة اإليديولوجيــة الشــاملة للقوميــة العربيــة التــي تجمــع بيــن مفهومــي االصالــة والمعاصــرة. يقــول 

لصحيفــة األضــواء البحرينية:"ليــس أن ترفــع الشــعارات بــل األهــم أن نتفــق فــي مــا بيننــا علــى خطــة عمــل 

ــا فــي  وننســق بيننــا ونــوزع األدوار علــى مســتوى األمــة العربيــة كلهــا دون مزايــدات أو مناقصــات... إنَّ

دولــة اإلمــارات ال ولــن نتأخــر أبــدا عــن دعــم القــوة العربيــة فــي مواجهــة أعدائهــا... أعدائنــا".

وكان الشــيخ زايــد عنــد كلمتــه  كالعهــد بــه دائمــا؛ فقبــل انــدالع معــارك أكتوبــر المجيــد فــي 1973م 

تــم اســتخدام البتــرول كســالح فــي المعركــة مــن خــالل تحويــل جــزء مــن عائــده إلــى ســالح؛ ولــم يخــف 

الشــيخ زايــد هــذه الحقيقــة فــي ذلــك الوقــت؛ بــل صــرح بهــا لصحــف"دي تلغــراف" الهولنديــة، و"الصيــاد" 

اللبنانيــة ، و"االنــوار"  فــي 7أغســطس 1973م بقولــه:" بالنســبة الســتخدام البتــرول فإننــا لــن نتــردد 

الحقــوق                                      الوســيلة ال ســتعادة  اســتخدام هــذه  العربــي علــى  العالــم  يجتمــع  اســتخدامه عندمــا  فــي 

العربيــة المغتصبــة".
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وكانــت مواكبــة الشــيخ زايــد لحــرب أكتوبــر لحظــة بلحظــة مــن الحميــة والتصميــم لدرجــة أن مــن ال يعــرف 

موقــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى الخريطــة يظــن أنهــا علــى خطــوط النــار مــع العــدو.

وكان الوعــي الوحــدوي العربــي الــذي بلــغ َأْوَجــه فــي أثنــاء حــرب الســادس مــن أكتوبــر تأكيــدا لنظريــة 

الشــيخ زايــد التــي تثبــت أنــه ال يمكــن تحقيــق أي نجــاح أو نصــر أو إنجــاز مرمــوق إال مــن خــالل الوحــدة 

العربيــة الشــاملة. لذلــك يقــول لصحيفــة "الجمهوريــة" المصريــة عــن دولــة اإلمــارات العربيــة : " أصبحــت 

ــا ننســق الجهــود مــع دول الخليــج الشــقيقة كمراحــل  ــة. كمــا أنن ــة اتحادي ــر منهــا دول ــة أكث ــة وحدوي دول

ــه عــزَّ وجــل". ــإذن الل ــة حتميــة وهــي وحــدة الخليــج ب تمهيدي

والشــيخ زايــد لــم يفقــد األمــل والتفــاؤل بتضامــن عربــي قــادم بعــد أن نجــح النمــوذج الوحــدوي علــى أرض 

اإلمــارات والنمــوذج التعاونــي فــي منطقــة الخليــج؛ ولعــل الصعوبــات والعقبــات التــي قهرهــا الشــيخ 

زايــد فــي ســبيل إقامتــه التحــاد اإلمــارات العربيــة قــد أكــدت لــه أن اإلرادة القويــة والنيــة الخالصــة والرؤيــة 

الثاقبــة كفيلــة بتمهيــد الطريــق للتضامــن العربــي الشــامل.

ولعــل نجــاح تجربــة زايــد الوحدويــة يقــوم علــى عناصــر زعامتــه التاريخيــة ونظرتــه االســتراتيجة والعمــق 

الروحــي وتجربتــه الديموقراطيــة والقيمــة اإلنســانية والتــي تشــكل فــي مــا بينهــا منظومــة متناســقة 

متكاملــة تمنــح للدعــوة الوحدويــة كل المصداقيــة والقــدرة علــى اإلقنــاع واألســاس العلمــي الحضــار 

الــذي يســتقرئ التاريــخ والتــراث وتجــارب الماضــي ليســتفيد منهــا فــي الوقــت الــذي يستشــرف فــي آفــاق 

المســتقبل مســتوعبا روح العصــر ودارســا إلمكاناتــه دون تشــنج أو رفــض غاضــب.

كذلــك حــرص الشــيخ زايــد علــى أن تقــوم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بدورهــا فــي مجــال توحيــد 

الجهــود والطاقــات العربيــة منــذ أن نشــأت ســواء عــن طريــق الجامعــة العربيــة أو المحافــل الدوليــة أو 

االتصــاالت الجماعيــة والفرديــة؛ ألنــه يؤمــن أن مصيــر األمــة إن عاجــال أو آجــال إلــى الوحــدة الشــاملة؛ 

ولعــل الوحــدة الخليجيــة تشــكل نموذجــا عمليــا لهــذا التوجــه القومــي.

ــة زايــد: " يتهمنــي النــاس بأننــي  وكان تصريحــه لمراســل مجلــة" المســتقبل" فــي باريــس مؤكــدا لوحدوي

وحــدوي، طبعــا أنــا وحــدوي لكننــي ال أفــرض هــذه الوحــدة علــى أحــد قــط ... إننــي أرغــب بالوحــدة، عندمــا 

تجتمــع حفنــة مــن الرجــال يتبادلــون الــرأي ويتوصلــون بقناعــة تامــة إلــى أن الوحــدة هــي أمــر لصالحهــم... 

هــذه هــي ديموقراطيتنــا وديموقراطيــة الوحــدة". وهنــا تتبلــور فلســفة الشــيخ زايــد الوحدويــة. فالوحــدة 

خاصيــة البــد أن تنبــع مــن داخــل المواطــن... أو مــن داخــل الوطــن، وبالتالــي ال يمكــن فرضهــا مــن الخــارج.
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الفصل السابع 
التوجهات االقتصادية

للحيــاة  بالنســبة  كذلــك  فهــو  السياســية،  للحيــاة  والزمــة  ملحــة  ضــرورة  الوحــدوي  التوجــه  كان  وإذا 

االقتصاديــة، وهــذا مــا يجعــل التكامــل االقتصــادي يشــكل أصــال مــن أصــول الريــادة الحضاريــة عنــد الشــيخ 

زايــد، حيــث يرجــع الســر فــي التمــزق الــذي يجتــاح العالــم العربــي إلى فشــلنا في إقامة القاعــدة االقتصادية 

المشــتركة التــي تعتمــد علــى المصالــح المشــتركة والمتبادلــة.

وكان الشــيخ زايــد يأمــل أن يتخــذ العــرب ممــا جــرى فــي حــرب أكتوبــر 1973م درســا عمليــا فــي قيمــة 

التكامــل االقتصــادي وفعالياتــه ســواء فــي وقــت الحــرب أو الســلم، وكثيــرا مــا نــادى بــأن الثــروة النفطيــة 

ال بــد أن تتحــول إلــى قــوة سياســية واقتصاديــة لــكل العــرب.

وكمــا أصــر الشــيخ زايــد دائمــا علــى ضــرورة تنويــع القاعــدة االقتصاديــة عــن طريــق تطويــر الصناعــة والزراعــة 

لكــي يصبحــا مــوردا إضافيــا للدخــل مــع البتــرول ومــوردا بديال إذا نضب البترول؛ فــإن مفاهيمه االقتصادية 

العــام وليــس فقــط علــى  اإلنســاني  المســتوى  التعــاون االقتصــادي علــى  أنــواع  لتشــمل كل  تمتــد 

المســتوى العربــي، ذلــك أن هــذا التعــاون االقتصــادي أنجــع عــالج لــكل االحتمــاالت المدمــرة للحــروب.

كذلــك كان الشــيخ زايــد رائــدا فــي مجــال حــل مشــكالت التجــارة الدوليــة عــن طريــق تخفيــف سياســات 

الحمايــة أو الوصايــة التــي تنتهجهــا البــالد الصناعيــة التــي تعــوق تجــارة البــالد الناميــة مــن الوصــول إلــى 

ــادة االنتاجيــة الصناعيــة وتنويعهــا. ــا لخدمــة التنميــة وزي االســواق ونقــل العلــم والتكنولوجي

كمــا طالــب الشــيخ زايــد بوضــع حلــول جذريــة للمشــكالت الماليــة والنقــد وقــد أثبتــت االســتراتيجية 

االقتصاديــة التــي طبقهــا فــي بــالده قدرتهــا علــى تجــاوز الركــود االقتصــادي الشــديد الــذي أدى إلــى 

أزمــات حــادة فــي بعــض الــدول حتــى الكبيــرة منهــا، إال أن دولــة اإلمــارات بفضــل هــذه االســتراتيجية 

اتخــذت الخطــوات المناســبة، ومنهــا ترشــيد اإلنفــاق بمــا يضمــن اســتمرار مســيرة االتحــاد فــي طريــق 

التنميــة واالســتقرار دون المســاس بحاجــات المواطــن وضروراتــه األساســية؛ وال يــرى الشــيخ زايــد منهجــا 

أو أداة لتخطــي هــذه العقبــات والتصــدي لهــذه التحديــات ســوى التعــاون المثمــر الفعــال علــى قاعــدة 

اقتصاديــة صلبــة عربيــة فــي مواجهــة التــكالت االقتصاديــة الدوليــة تحقيقــا للتكامــل القومــي وبديــال عــن 

ــي التبعــي. التكامــل الدول

وســعيا لبناء اإلنســان الســوي تضع اســتراتيجية الشــيخ زايد االقتصادية في مســتهدفها معالجة الفجوة 

الواســعة والعميقــة بيــن االغنيــاء والفقــراء بقولــه لممثلــي الصحافــة وأجهــزة اإلعــالم المحليــة 21 اكتوبــر 

1975م:" كل مصنــع صغيــر أو كبيــر يجــب أن يخــدم االتحــاد، كل مشــروع يجــب أن ُيهيــأ لمصلحــة المجتمع، 



36 غرناطة وقصر الحمراء  |

وإذا حــدث ذلــك فــإن المجتمــع يشــعر بســعادته وتــآزره مــع بعضــه البعــض...".

وهــذا يؤكــد لنــا الحكمــة العميقــة التــي تميــز فكــر زايــد االقتصــادي فــي مجــال ترشــيد اإلنفــاق؛ وأن تكــون 

ــروات تنفــق فــي الدرجــة  ــه "هــذه الث ــة معتمــدة علــى فكــر اســتراتيجي واضــح بقول كل خطــوة اقتصادي

األولــى علــى أبنــاء شــعبنا الذيــن عاشــوا فــي زوايــا الحرمــان والتخلــف ســنوات عديــدة، هــذه الثــروات ُتنفــق 

فــي شــكل خدمــات ومــدارس ومستشــفيات وطــرق وزراعــة ثــم بعــد ذلــك علينــا التزامــات تجــاه إخواننــا 

وأشــقائنا العــرب الذيــن تجمعنــا وإياهــم وحــدة الهــدف والمصيــر، ثــم علينــا التزامــات تجــاه إخواننــا مــن أبنــاء 

الــدول اإلســالمية والصديقــة الذيــن يســاندون قضايانــا...".

إن التوجهــات االقتصاديــة عنــد الشــيخ زايــد هــي توجهــات إنســانية فــي المقــام االول، فالثــروة إذا وضعت 

فــي خدمــة اإلنســان فــال بــد أن تزدهــر أحوالــه وينطلــق وطنــه إلــى آفــاق التقــدم.

الفصل الثامن 
التنمية الزراعية

تشــكل سياســة التنميــة الزراعيــة التــي ينتهجهــا الشــيخ زايــد عنصــرا مــن أهــم عناصــر التوجهــات االقتصاديــة 

عنــده؛ خاصــة وانهــا تجســد جهــد اإلنســان وكفاحــه وعلمــه لترويــض الصحــراء مــن أجــل حيــاة زاخــرة بالرخــاء 

والرفاهيــة. وكانــت التنميــة الزراعيــة مــن التحديــات التــي قبلهــا الشــيخ زايــد، برغــم أن الخبــراء األجانــب 

الذيــن قدمــوا إلــى البــالد عبــروا عــن يأســهم المطلــق فــي مثــل هــذه التنميــة. 

لكــن الشــيخ زايــد لــم يعبــأ أو يتاثــر بآرائهــم التــي ربمــا تكــون مغرضــة إليمانــه الراســخ بقــدرات أبنــاء وطنــه. 

يقــول:" كان الخبــراء الذيــن قدمــوا إلينــا ال يشــجعون الزراعــة والنمــو، إال أننــا قلنــا لهــم دعونــا نجــرب فربمــا 

أفلحنــا فــي تحويــل منطقتنــا الصحراويــة إلــى منطقــة زراعيــة، وبالفعــل بدأنــا التجربــة ووفقنــا فــي تجربتنــا 

ممــا شــجعنا علــى االســتمرار، ونحــن اليــوم نباشــر بتشــجير المراعــي وزراعتهــا للحيوانــات ألن منطقتنــا 

منطقــة فيهــا كثيــر مــن الحيوانــات مثــل اإلبــل والماعــز والظبــاء".

ونتيجــة للمتابعــة الشــخصية للشــيخ زايــد لــكل مــا يتعلــق بالزراعــة وتطويرهــا وتنميتهــا والمناهــج والحلــول 

المبتكــرة ظــل حجــم اإلنتــاج الزراعــي للخضــروات والمحاصيــل االخــرى كالحبــوب والنخيــل يتضاعــف مــن 

عــام آلخــر؛ وباهتمــام الحكومــة ورعايتهــا للمزارعيــن أصبحــت الصحــراء الجــرداء القاحلــة تجــود بأحســن      

الثمــار وأينعهــا.

ولــم تتوقــف رعايــة الشــيخ زايــد وتشــجيعه عنــد حــدود المشــروعات القوميــة، بــل شــمال الجهــود الفرديــة 

التــي يمكــن أن تضاعــف مــن ســرعة عجلــة االنتــاج الزراعــي؛ فضــال عــن تقديــم القــروض وإمــداد المزارعيــن 
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بــاآلالت الزراعيــة والخدمــات اإلرشــادية وحفــر اآلبــار الجديــدة؛ واالهتمــام بالثــروة الحيوانيــة.

ولعــل هــذا االهتمــام يعــود لكــون الشــيخ زايــد عاشــق للصحــراء، التــي تمنحــه فرصــة التأمــل واللقــاء بالبــدو 

وارتباطــه بقيــم الصحــراء المتمثلــة فــي الشــهامة والفروســية وكــرم الضيافــة. لذلــك أصبحــت اإلمــارات 

دولــة مرصعــة بالمــزارع الجميلــة التــي تحقــق قناعاتــه بمطــاردة اللــون األصفــر وتغييــره إلــى األخضــر الزاهــي 

علــى حــد قــول الكاتــب إبراهيــم ســعدة فــي كتابــه " زايــد عــن قــرب".

لقــد كان الشــيخ زايــد فــي مجــال التنميــة الزراعيــة خبيــرا وأخصائيــا وليــس مفكــرا اســتراتيجيا فحســب؛ 

بتحديــد األهــداف األساســية لخطــط التشــجير ووقــف زحــف الصحــراء، فــازدادت أعــداد المــزارع ورقعــة 

األعــالف الخضــراء، وزراعــات النخيــل والشــروع فــي مشــروع تصنيــف التمــور الــذي يشــكل صرحــا صناعيــا 

مهمــا، بجانــب االهتمــام بتنميــة الثــروة الحيوانيــة وتأســيس الجمعيــات التعاونيــة ورعايــة جهــود الصياديــن 

الذيــن حققــوا االكتفــاء الذاتــي مــن األســماك.

ومــع كل اإلعجــاز التنمــوي الزراعــي الــذي حققتــه اإلمــارات، فــإن حنيــن الشــيخ زايــد للصحــراء لــم يتوقــف؛ 

والخصائــص التــي اكتســبها مــن الصحــراء هــي الخصائــص نفســها التــي اســتخدمها فــي غزوهــا بصالبــة 

اإلرادة والكفــاح والصمــود.

الفصل التاسع
األمن القومي 

لقــد كانــت سياســة التنميــة الزراعيــة التــي ينتهجهــا الشــيخ زايــد تشــكل عنصــرا مــن أهــم عناصــر  األمــن 

الغذائــي المرتبــط باألمــن االقتصــادي كأحــد أوجــه األمــن القومــي بقاعدتــه السياســية، وهــي المنظومــة 

التــي عبــر عنهــا فــي خطــاب افتتــاح الفصــل التشــريعي الثالــث للمجلــس الوطنــي فــي 15 نوفمبــر 1977م 

ــة ويصــون  ــه الســياج الــذي يحمــي الدول ــأن األمــن ال يتجــزأ وال ينبغــي أن يتجــزأ؛ ألن ــدرك ب ــا ن بالقول:"إنن

منجزاتهــا، وبــه تتعلــق اآلمــال لتوفيــر الحيــاة اآلمنــة المســتقرة للوطــن والمواطنيــن".

ــة؛ وهــذا يعنــي أن  ــة تنميــة حضاري ومــن دون عنصــري األمــن: االســتقرار واالســتمرار ال يمكــن القيــام بأي

اســتراتيجية األمــن القومــي تنقســم إلــى قســمي األمــن الداخلــي واألمــن الخارجــي، وهــو مــا حافظــت 

عليــه الدولــة حفاظــا علــى كيانهــا وحمايــة حقــوق شــعب االتحــاد؛ وقــد نــص قانــون الجنســية الواحــدة 

علــى ضمــان تمتــع كل المواطنيــن فــي الخــارج بحمايــة حكومــة االتحــاد وفقــا لالصــول الدوليــة المرعيــة.

إن إدمــاج إدارات الجنســية والهجــرة اتحاديــا والربــط بيــن مراكــز الشــرطة االتحاديــة والمحليــة وإعــداد 

المواطنيــن للعمــل فــي هــذا المجــال حافــظ علــى ســالمة الدولــة ودعــم اســتقرارها فــي وجــود القــوات 
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المســلحة الســياج المتيــن الــذي يحمــي كل اإلنجــازات خاصــة بعــد توحيدهــا فــي الســادس مــن مايــو 

1976م؛ ومشــاركتها الفعالــة فــي المنــاورات المشــتركة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

ــه يؤمــن بأنهمــا ال  ــرى فــي األمــن واإلنمــاء وجهيــن للتطــور الحضــاري لألمــة فإن ــد ي وإذا كان الشــيخ زاي

يمكــن أن يتحققــا إال بالتضامــن العربــي الفعــال والشــامل؛ ويمتــد مفهومــه لألمــن ليشــمل اإلنســانية 

كلهــا إليمانــه بــأن األمــن القومــي ال ينفصــل عــن األمــن الدولــي. يقــول فــي دور االنعقــاد الثانــي للمجلــس 

الوطنــي 1977م:" أمــن العالــم السياســي يرتبــط أساســا باألمــن االقتصــادي... وإننــا قــد أســهمنا فــي أي 

جهــود تحــاول وضــع أســس جديــدة للتعــاون االقتصــادي الدولــي".

ومــن هنــا كان حمــاس الشــيخ زايــد النضمــام دولــة اإلمــارات العربيــة إلــى حركــة عــدم االنحيــاز التــي قامــت 

لتدعيــم االســتقالل الوطنــي واحتــرام ســيادة الشــعوب، ورفــض التبعيــة لألحــالف العســكرية. يقــول:" 

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إنطالقــا مــن التزاماتهــا العربيــة وعضويتهــا فــي حركــة عــدم االنحيــاز 

ــه وحدهــا؛ ولهــذا فهــى ترفــض االنضمــام إلــى أيــة  تؤمــن بــأن أمــن الخليــج مســؤولية قاصــرة علــى ِدَوَل

أحــالف عســكرية، كمــا ترفــض تدخــل أيــة دولــة أجنبيــة فــي شــؤونها الداخليــة".

ونظــرا ألن مصــر بمكانتهــا الحضاريــة والبشــرية وثقلهــا الدولــي هــي بمثابــة القلــب مــن الجســد لألمــة 

العربيــة كمــا يصفهــا الشــيخ زايــد، لذلــك كانــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أول دولــة عربيــة تعلــن 

اســتئناف عالقاتهــا الدبلوماســية الكاملــة مــع جمهوريــة مصــر العربيــة فــي أعقــاب اختتــام مؤتمــر القمــة 

ــا بالتضامــن العربــي. العربيــة التــي عقــدت فــي ُعمــان 1987م، إيمان

والشــيخ زايــد بطبيعتــه النفســية والفكريــة يمقــت الصــراع والحــرب والقتــال. يقــول للكاتــب وجيــه أبــو 

ذكري:"أنــا أكــره الحــرب... إننــي أقــول دائمــا للقبائــل المتحاربــة ال منتصــر فيكــم... إن الحــرب تلتهــم الخيــر...

خيــر الخاســر وخيــر المنتصــر... إن الصلــح والتقــارب يأتــي بالخيــر لــكل االطــراف".

وهكــذا كان الشــيخ زايــد رائــدا بــكل المقاييــس فــي هــذا المجــال؛ ويقــول عــوض العرشــاني فــي كتاب"حياة 

زايــد": كان فــي مســتوى فهــم العصــر، وفــي مقدمــة دوافــع الرجــل وأهدافــه مــن االتحــاد تحقيــق ذلــك 

الســياج المتيــن مــن القــوة والمنعــة والرفاهيــة لشــعوب المنطقــة ومشــاركة المنافــع بينهــا تعويضــا عــن 

التخلــف والحرمــان".

ويــرى الشــيخ زايــد أن األســاس المتيــن والصحيــح الــذي يجــب أن ينهــض عليــه األمــن القومــي العربــي هــو 

يــة وحكمــة وبعقــل متجاوبــة... وأن  "بالتشــاور والتعــاون واللقــاء وطــرح االفــكار واالســتماع إلــى بعضنــا بروِّ

تتضافــر األفــكار والقــوى الموجــودة فــي الوطــن العربــي حتــى يكــون لهــا صــدى عالمــي يهــز الدنيــا".
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وبذلــك كان الشــيخ زايــد رائــد االتحــاد والتعــاون والتضامــن والتآخــي والتــآزر واالســتقرار واالمــن ليــس فقط 

علــى مســتوى اإلمــارات؛ بــل علــى مســتوى العالــم العربــي أجمــع، ويصفــه الكاتــب وجيــه أبــو ذكــري بأنــه " 

رجــل التوفيــق والتصالــح الوحيــد فــي عالمنــا العربــي، والســبب أنــه ربمــا يكــون الوحيــد فــي عالمنــا العربــي 

المقبــول مــن كافــة االطــراف، وقــد منحــه اللــه القبــول مــن أطــراف أي نــزاع؛ وكــم مــن النزاعــات العربيــة 

نجــح فــي إيقافهــا واحتوائهــا قبــل أن تنفجــر، لذلــك فاألمــن يحــل فــي كل مــكان يحــل فيــه الشــيخ زايــد". 

ــد التــي تتجلــى كذلــك فــي منهجــه بالسياســة  ــة للشــيخ زاي ــادة الحضاري وهــو مــا يحقــق أحــد أصــول الري

الخارجيــة.

الفصل العاشر
السياسة الخارجية

لقــد ارتكــزت اســتراتيجية الشــيخ زايــد الخارجيــة علــى مبــادئ الحــق والعــدل والســالم إيمانــا منــه بــأن 

الســالم هــو حاجــة ملحــة للبشــرية جمعــاء، وبــأن منطقــة الخليــج يجــب أن تكــون منطقــة ســالم بعيــدة 

عــن الصــراع العالمــي حتــى تتمكــن كل دول المنطقــة مــن التركيــز علــى خطــط التنميــة وتوفيــر الحيــاة      

االفضــل لشــعوبها.

كذلــك حرصــت هــذه االســتراتيجية علــى تدعيــم العالقــات األخويــة مــع الــدول اإلســالمية والتعــاون 

معهــا فــي شــتى المجــاالت؛ ورفضــت ســيطرة بعــض األقليــات البيضــاء علــى شــعوب إفريقيــة بكاملهــا 

مــع تقديــم العــون للــدول اإلفريقيــة الصديقــة لمســاعدتها فــي مواجهــة التحــدي العنصــري.

كمــا حرصــت الحكومــة علــى تنســيق مواقفهــا وتدعيــم تعاونهــا مــع منظمــة االوبــك ومنظمــة االقطــار 

بتروليــة رشــيدة تصــون مصالــح أعضائهــا وتحقــق  إقــرار سياســة  أجــل  للبتــرول مــن  المصــدرة  العربيــة 

االســتقرار االقتصــادي العالمــي.

وقــد أعلنــت دولــة اإلمــارات غــي مناســبات عــدة إيمانهــا الراســخ بالحقيقــة التــي اقرهــا المجتمــع الدولــي، 

وهــي أن قضيــة شــعب فلســطين هــي الجوهــر واالســاس لمشــكلة الشــرق االوســط؛ وأنــه اليمكــن 

تســوية النــزاع العربــي اإلســرائيلي دون تســوية شــاملة لمشــكلة الشــرق االوســط، ومشــاركة منظمــة 

التحريــر الفلســطينية فــي أيــة مســاع تبــذل لحــل القضيــة باالنســحاب اإلســرائيلي الكامــل مــن جميــع 

األراضــي العربيــة المحتلــة بمــا فيهــا القــدس، واالعتــراف بحقــوق الشــعب الفلســطيني الثابتــة وخاصــة 

ــه المســتقلة. ــره وإقامــة دولت ــر مصي حقــه فــي العــودة إلــى وطنــه وتقري

التــي               الخارجيــة  للسياســة  تطبيقــا  االنحيــاز  لحركــة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  انضمــام  وكان 

ينتهجهــا الشــيخ زايــد والتــي تميــزت بأنهــا خاليــة مــن كل العقــد والحساســيات واالنطــالق بحريــة ووعــي 
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بــكل  لــه  يســتعد  التــي  المعنيــة؛ فالمســتقبل هــو قضيتــه  االطــراف  لــكل  الحضاريــة  رســالته  مبلغــا 

اإليجابيات الممكنة.

لقــد كان الشــيخ زايــد رائــدا فــي مجــال إيجــاد األرض المشــتركة التــي يمكــن أن يقــف عليهــا الجميــع تمهيــدا 

ــة هــو  ــد فــي السياســة الخارجي لتقاربهــم مــن بعضهــم البعــض فيمــا بعــد؛ وبذلــك فمفهــوم الشــيخ زاي

مفهــوم  السياســة الواعيــة التــي تختــار وتنتقــي مــن الخــارج كل اإليجابيــات التــي تدعــم المســيرة الوطنيــة 

فــي الداخــل كمــا يقــول للتلفزيــون البريطانــي فــي 29 ديســمبر1971 م:"إننــا نحــب أن نجلــب ألنفســنا 

وأمتنــا ووطننــا األشــياء التــي تناســبه والتــي يحتــاج إليهــا، أمــا األشــياء غيــر المناســبة فنحــن ننبذهــا ونبعــد 

نفســنا عنهــا ونتركهــا".

ويعــد الشــيخ زايــد رائــدا فــي المفهــوم الجديــد للقــوة منــذ مــا يقــرب مــن عشــرين عامــا؛ وهــو المفهــوم 

الــذي أدركــه المفكــرون السياســيون العالميــون اآلن؛ فقــد تبنــوه علــى أســاس أن القــوة االقتصاديــة 

أصبحــت تأتــي فــي المقــام األول يليهــا القــوة السياســية ثــم القــوة الثقافيــة واالجتماعيــة؛ ثــم تأتــي القــوة 

العســكرية فــي نهايــة المطــاف.

ــر 1974م:"إن الــدول القويــة التــي عشــنا عشــرات بــل مئــات  يقــول لصحيفــة الجزيــرة الســعودية 4 اكتوب

الســنين نســمع عــن جبروتهــا لــم يعــد لهــا اآلن أثــر، وبعــض هــذه الــدول مــا زال موجــودا وكأنــه غيــر موجود. 

إن القــوة الجديــدة هــي قــوة الــرأي وقــوة اإلقنــاع، ومــن يهــدد بقــوة الســالح فإنــه يفتقــد بالتأكيــد الحجــة 

القويــة والــرأي الصائــب وإال فلمــاذا يســتعمل الســالح؟".

وال شــك أن القــوة االقتصاديــة فــي عالــم اليــوم أصبحــت ســالحا فعــاال يمكــن اســتخدامه بصفــة متجددة 

ومتنوعــة فــي الزمــان والمــكان المناســبين، كمــا حــدث فــي حــرب أكتوبــر وقطــع البتــرول. والبــد لصاحــب 

القــوة االقتصاديــة أن تكــون لــه كلمتــه النافــذة المؤثــرة عنــد الــدول التــي يســتثمر فيهــا أموالــه؛ أي أن 

القــوة االقتصاديــة البــد أن تتحــول إلــى قــوة سياســية وإعالميــة.

لقــد انطلــق الشــيخ زايــد بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى آفــاق العالــم المعاصــر فــي زمــن قياســي؛ 

ومــن هنــا كان إصــراره علــى أن المصلحــة الوطنيــة تفــرض علــى كل دولــة أن تبنــي عالقاتهــا مــع الــدول 

األخــرى علــى أســاس المصالــح المشــتركة وبهــدف تحقيــق الرخــاء والرفاهيــة.

وهكــذا تبــدو السياســة الخارجيــة فــي مفهــوم الشــيخ زايــد محصلــة لريادتــه الحضاريــة التــي حــددت معالــم 

ــة المتحــدة صــوب المســتقبل المشــرق المزدهــر بســرعة وزمــن قياســي  ــة اإلمــارات العربي الطريــق لدول

يعــدُّ فــي عمــر الشــعوب لحظــة.
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*****

إنهــا ملحمــة الزعيــم الــذي يكتشــف طاقــات أمتــه فــي لحظــة مصيريــة مــن عمرهــا؛ فيضعهــا تحــت أضــواء 

ــه الرشــيدة والحكيمــة إلــى آفــاق  مبهــرة ألبنائهــا الذيــن يتعرفــون عليهــا، ثــم ينطلقــون بهــا تحــت قيادت

المســتقبل بيــن دول الحضــارة المعاصــرة.

********************                         

َة ِرْحَلُة اْلَحاجِّ ْالـُمَعاِصِر ِإَلى َمكَّ

ين" نجاري" ترجمة "ريم بو زين الدِّ للرحالة البريطاني "آرثر چون واڤل" ـ الحاج "علي الزِّ
 ـ  هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث ـ دار الكتب الوطنية ـ 2011م

اليــن اإلنجليــز الجريئيــن، الذيــن قامــوا برحلــة الحــجِّ متنكريــن بثيــاب  حَّ ُيَعــدُّ "آرثــر چــون واڤــل" واحــًدا مــن الرَّ

المســلمين ومتقمصيــن شــخصياتهم. مثلــه مثــل "ريتشــارد ُبرتــون" ـ الحــاج "عبــد اللــه" ـ و"چــون فرايــر كيــن" 

ـ الحــاج "محمــد أميــن"، واإليطالــي "لودوڤيكــو دي ڤارتيمــا" ـ الحــاج "يونــس المصــري" .. وغيرهــم.

ُوِلــَد "آرثــر چــون بينــج واڤــل" فــي الســابع والعشــرين مــن مايــو ســنة 1882م، وكان ينتمــي إلــى أســرة 

ــِة الحربيــة، وســرعان مــا انضــمَّ  يَّ ج فــي الُكلِّ ــاٍط عســكريين، َفَتابــع ســيره علــى ُخَطــى أبيــه وجــده، وتخــرَّ ُضبَّ

ــَن فــي عــدٍد مــن مســتعمرات "جنــوب  إلــى فصيــل "ويلــز" ســنة 1900م، وأبحــر إلــى جنــوب "إفريقيــا"، وُعيِّ

إفريقيــا" البريطانيــة فــي "ســوازيالند"، و"التونجــا"، و"زولــو" الشــمالية، وقــام برحلــة فــي مجاهــل الصحــراء 

ــى وصــل إلــى منحــدرات "زامبيــزي" المائيــة. إلــى شــالالت "ڤيكتوريــا" حتَّ

ولــم تطــب لــه الحيــاة العســكرية بعــد أن تــذوق "واڤــل" حيــاة المغامــرة واالســتقالل، فتــرك الخدمــة عــام 

1906م؛ ليبحــث عــن حيــاة جديــدة فــي أراٍض بعيــدة، فتوجــه أواًل إلــى شــرق "إفريقيــا" للممارســة رياضــة 

الصيــد، وابتــاع أرًضــا فــي "نيالــي" بالقــرب مــن "مومباســا"، قــرب ســاحل "زنجبــار" الــذي يقطنــه مســلمون، 

ــا  ة، ومــارس التجــارة فــي "سيســال" وكانــت قــد أصبحــت مركــًزا مهمًّ ــواحليَّ ــم العربيــة والسَّ وهنــاك تعلَّ

ــر فــي الرحلــة إلــى "مكــة" ـ ُعقــر  للتجــارة فــي تلــك المنطقــة، لكنــه تــاق إلــى حيــاة المغامــرة مــن جديــد؛ ففكَّ

مــة علــى غيــر المســلمين. دار اإلســالم ـ تلــك المدينــة الُمَحرَّ

ــة شــائقة لألحــداث والمخاطــر والمــآزق الطريفــة التــي عاشــها  وتضــمُّ أخبــار هــذه الرحلــة تفاصيــل حيَّ

م صــورة إيجابيــة راقيــة لإلســالم  َلَها ِبُلَغــٍة ســرديٍة شــائقة وبأســوب وصفــي ممتــع، قــدَّ "واڤــل"، َســجَّ

النبيــل. الروحــي والفكــري  بجوهــره 

وقــد صــدرت الطبعــة األولــى للكتــاب عــن دار "كونســتابل" للنشــر بلنــدن ســنة 1913م، بعــد قيامــه بالرحلة 
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بخمســة أعــوام، قبــل أن يلقــى "واڤــل" حتفــه فــي "إفريقيــا" علــى يــد األلمــان فــي ينايــر ســنة 1916م.

ِمْن "َلندن" إلى "بيروت"

تحتــوي مدينــة "مكــة" علــى "الكعبــة" أولــى القبلتيــن الشــريفتين، فهــي ذات قدســية خاصــة، لذلــك فقــد 

حظــر دخــول غيــر المســلمين "مكــة" و"المدينــة المنــورة"، التــي تســتمد قدســيتها مــن وجــود قبــر الرســول 

مــا بعــد أن يعلــن  والعديــد مــن صحابتــه فيهــا، وَمــْن يرغــب فــي زيــارة المدينتيــن، بإمكانــه القيــام بذلــك إنَّ

ــفر  إســالمه، ُيعطــى جــواز ســفٍر خــاص، وتكــون الحكومــة العثمانيــة مســؤولة عــن حمايتــه، وُيْســَمُح لــه بالسَّ

إلــى "مكــة" و"المدينــة" بــال أيــة مخاطــر.

ي. َخفِّ والبديل الوحيد لهذا الخيار غير السهل، هو الذهاب إلى هناك بالتَّ

وتحتوي الصفحات التالية على مدونٍة للرحلة، كتبتها بعد عودتي.

دت أخذه إلى "إنجلترا" ليســاعدني  ُفُكم أواًل ِبُرْفَقِتي: "مســعودي"، وهو إفريقي من "مومباســا" تعمَّ ُأَعرِّ

فــي هــذه المغامــرة، و"عبــد الواحــد" عربــي مــن "حلــب"، ترعــرع فــي "برلين" وضممته إلــى فرقتي الحًقا.

اجتمــع ثالثتنــا فــي "مارســيليا" يــوم الثالــث والعشــرين مــن أغســطس ســنة 1908م، وكان الحــج تلــك 

ل مــن مــارس، وكنــت قــد قــررت أن أقضــي وقًتــا كافًيــا فــي "دمشــق" إلقنــاع نفســي  الســنة يوافــق األوَّ

بأننــي شــرقي حقيقــي، قبــل دخولــي األراضــي المقدســة.

واســتطعت الحصــول علــى جــواز ســفر تركــي باســم "علــي بــن محمــد"، مواطــن مــن "زنجبــار" وفــي طريقــه 

إلــى "مكــة".

حاولنــا أن نجــد مكاًنــا فــي الدرجــة الثانيــة فــي ســفينة متجهــة إلــى "مصــر" أو "ســوريا". كان ذلــك مســتحياًل 

وجــه إلــى "جنــوا"، حيــث علمــت أن هنــاك عــدًدا مــن  حيــث أنَّ الســفن كانــت مزدحمــًة، ُثــمَّ خطــر لــي التَّ

ابعــة  الســفن أقــل شــهرة مــن غيرهــا، تتوجــه شــرًقا، وغادرنــا "مارســيليا" منتصــف الليــل، وصلنــا "جنــوا" الرَّ

بعــد ظهــر اليــوم الثانــي، ووجدنــا فندًقــا رخيًصــا ال بــأس بــه فــي الطريــق مــن المحطــة، وقمنــا بزيــارة جميــع 

مكاتــب الســفر البحــري، إلــى أن حصلنــا علــى مهاجــع لنــا فــي الدرجــة الثانيــة فــي الســفينة "فاليرنــو" بعــد 

ــام، وكانــت هــي الســفينة الوحيــدة المتوفــرة، ولــم يكــن لنــا أي خيــاٍر آخــر. ثمانيــة أيَّ

صعدنــا متــن الســفينة بعــد ظهــر الثالثــاء، كانــت ســفينة رثــة المظهــر، ولــم يكــن هنــاك أيــة خدمــات متوفرة 

ــام إلــى "اإلســكندرية"، التــي وصلنــا  لنــزالء الدرجــة الثانيــة علــى ظهــر الســفينة، اســتمرت الرحلــة تســعة أيَّ

منــا وثائقنــا التــي  إيهــا فــي وقــت متأخــر مــن الليــل، وفــي الصبــاح توجهنــا إلــى مكتــب الجــوازات، حيــث قدَّ

ــه  ــح ب ــا شــيء للتصري ــِئْلنا إن كان معن ــا إلــى الجمــارك حيــث ُس ــمَّ توجهن ــْن َث ــْت بتأشــيرة الدخــول، وِم ُخِتَم
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أنــا مــا معنــا مــن ســالح وذخيــرة فــي جيوبنــا، باإلضافــة إلــى وثائــق هامــة وعــدد مــن  فنفينــا، وكنــا قــد خبَّ

الســاعات والهدايــا الثمينــة، وجعلونــا نفتــح كل الصناديــق ونخــرج محتوياتهــا التــي فتشــوها جيــًدا، وبعــد 

االنتهــاء مــن أول صنــدوق، ُطِلــَب منــا توضيبــه مــن جديــد، فاســتطعت أنــا و"مســعودي" إفــراغ مــا فــي 

مــا كان مــن المســتحيل التواصــل مــع "عبــد الواحــد"، فتوقعــت كارثــة محققــة. جيوبنــا فــي الصنــدوق، إنَّ

بعــد أن انتهــى تفتيــش الصناديــق، ِســيَق بنــا إلــى غرفــة داخليــة للتفتيــش. خرجنــا أنــا و"مســعودي" أبريــاء 

ــه مــن مسدســات  ــد الواحــد: فقــد ظــلَّ يفــرغ مــا فــي جيوب ــا "عب ــا، أمَّ ــازة مــا هــو محظــور قانونيًّ مــن حي

وذخيــرة وبطاقــات بريديــة ومجوهــرات فــي ســيٍل مســتمر فانقــض عليــه موظفــو الجمــارك بانفعــال، 

وبعــد مداولــة، ُأْلِقــَي القبــض علينــا كأفــراد مشــتبه بهــم، وخضعنــا لتحقيــق دقيــق، وكنــت قــد اتفقــت مــع 

عــي ملكيتــه لهــذه األشــياء؛ وُأْطِلــق ســراحنا، بعــد حجــز مــا كان  "عبــد الواحــد" فــي حالــة أيــة مواجهــة أن يدَّ

معنــا فــي مبنــى الجمــارك علــى أن ُيعــاَد إلينــا عنــد إبحارنــا إلــى "بيــروت".

ــى أظهــر  ــام ُتركــي، وحلقــت شــعري كلــه حتَّ نزلنــا فــي فنــدق متواضــع، وفــي المســاء توجهنــا إلــى أقــرب حمَّ

بمظهــٍر غيــر أوروبــي، وارتديــت مالبس عربيــة كما فعل اآلخرون. 

ثالثــة  بعــد  "بيــروت"  إلــى  بريــد خديويــة  علــى ســفينة  تذاكــر ســفر  علــى  التالــي، حصلنــا  اليــوم  وفــي 

ــدة، والتدريــب علــى اللهجــة                         ــاة الجدي ِد علــى ظــروف الحي ــوُّ َع ــر لــي فرصــة التَّ ــر هــذا التأخي ــام، وقــد وفَّ أيَّ

المحليــة. المصريــة 

تركنــا "اإلســكندرية" بحــًرا بعــد ظهــر األربعــاء، وتوجهنــا إلــى مكتــب الجمــارك الســتالم حاجياتنــا، وِمــن 

ــص مالمحنــا  ــَق فــي جــوازات ســفرنا للمــرة الثانيــة، وتــمَّ تفحُّ ُهنــاك ُأِخْذَنــا ِإلــى مفوضيــة الشــرطة، حيــُث ُحقِّ

جيــًدا مــع الصــور الُمْلَصقــة علــى الجــدران، وعندمــا تأكــدت الشــرطة أننــا ال نشــبه أحــًدا مــن المطلوبيــن، 

ة أخــرى، وُأْرِســْلَنا ِإلــى غرفــة أخــرى حيــث قــام الطبيــب  ُأْرِســْلَنا إلــى مكتــب الَحْجــِر حيــُث ُفِتَحــْت أمِتعتنــا مــرَّ

بمعاينــة هزليــة.

نــا وصلنــا متأخريــن فقــد ُحِجــَزت األماكــن الجيــدة  ا، وألنَّ كانــت الســفينة البخاريــة الضخمــة مكتظــة جــدًّ

ــق علــى  ٍة حــادة تمكنــا مــن أن نضــع ســجادتنا فــوق صنــدوق كبيــر ُمَعلَّ ل الواصليــن، وبعــد ُمشــادَّ ألوَّ

ــه  ــا، فهــو نظيــف وفــوق الزحــام، لكننــا اكتشــفنا فيمــا بعــد أنَّ جانــب الســفينة، حيــُث بــدا لــي موقًعــا مِهمًّ

مــا احتــاج طاهــي الســفينة إلــى أي شــيء، كان علينــا أن نلــف الســجادة، ونرفــع  كان صنــدوق الثلــج، فكلَّ

حاجياتنــا مــن فوقــه لنخلــي الطريــق للطاهــي، وكان هــذا ســبب الكثيــر مــن اإلزعــاج لنــا، والكثيــر مــن 

التســلية والفكاهــة لبقيــة المســافرين.

ــان غرفتــه مقابــل جنيهيــن، لكننــا اتفقنــا علــى جنيــه "لويــس" واحــد، كانــت  بَّ وفــي المســاء عــرض علينــا الرُّ
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القمــرة فــوق دفــة القيــادة مباشــرة، لكنهــا كانــت شــديدة الحــرارة رديئــة التهويــة، باإلضافــة إلــى حجــم 

بــاب فيهــا. وشراســة الذُّ

وصلنــا "بورســعيد" فــي اليــوم الثانــي، وقضينــا اليــوم بطولــه علــى الشــاطئ، وفــي الصبــاح التالــي وصلنــا 

ة أخــرى، ُحِمَلــْت آلــة  حــي مــرَّ نــا وصلنــا إلــى األراضــي التركــي، فقــد وجــب علينــا الحجــر الصِّ "يافــا"، وباعتبــار أنَّ

د ِمــْن ثيابنــا لتطهيرهــا، فرشــوت أحــد الموظفيــن  ــا أن نتجــرَّ ــَرة إلــى متــن الســفينة، وُطِلــَب ِمنَّ التبخيــر الُمَطهِّ

ــي  ــا دعانــي إلــى االعتقــاد أنِّ ــَق ســراحنا، أخــذ الموظــف المــال بطيــب نفــس، ِممَّ ــى ُيْطِل بــدوالر واحــد حتَّ

نــا أنجزنــا.  غاليــُت لــه فــي المبلــغ. وحصلنــا علــى بطاقــة بأنَّ

هار، ويهتاج البحر معها، ومع حلول الليل وصلنا إلى "حيفا"،  كانت الرياح تعصف طوال النَّ

وكان ظهر المركب في حالة مزرية، وعند الفجر دخلنا ميناء "بيروت".

ا مــع الســلطات فــي مينــاء "بيــروت"، وتوقعــت حجزنــا لفتــرة غيــر قصيــرة، لكــن شــيًئا مــن  ُكنــت أتوقــع شــرًّ

هــذا لم يحدث، 

فعندمــا توجهنــا إلــى مكتــب الجــوازات ختــم الموظــف جــوازات ســفرنا بعــد أن ألقــى غليهــا نظــرة ســريعة، 

ُثــمَّ توجهنــا إلــى الجمــارك؛ حيــث فتحنــا صناديقنــا دون أن ُنســأَل إن كان معنــا شــيء للتصريــح بــه، ولــم 

يعتــرض علــى حملنــا الســالح عندمــا عــرف أننــا مــن الحجــاج، ودفعنــا غرامــة بســيطة عليــه.

ــه، وبعــد  ــاج إلي ــاع مــا نحت ــة ونبت هــار نتجــول فــي المدين ــا النَّ ــن فــي فنــدق، وأمضين ــن كبيرتي ــا غرفتي حجزن

تنــاول العشــاء جلســنا أمــام مقهــى فــي المركــز الرئيــس للمدينــةـ وخلدنــا إلــى النــوم باكــًرا حيــث كان 

بانتظارنــا ســفٌر فــي فجــر اليــوم التالــي.

"ِدَمْشق"

ــار الســوريين، دخلنــا "دمشــق" إحــدى أكثــر مــدن الشــرق  جَّ ســافرنا فــي الدرجــة الثالثــة مــع مجموعــة مــن التًّ

كثافــة ســكانية وَجمــااًل، فهــي تحتــوي عــل أميــال مــن األســواق المســقوفة الشــرقية المميــزة، وتنقســم 

المدينــة إلــى قســم إســالمي، وهــو أكبــر أقســام المدينــة وأغناهــا، وآخــر يهــودي، وثالــث مســيحي.

 كان اليــوم العشــرين مــن رمضــان، وكان أمامنــا شــهر للتوجــه إلــى "المدينــة"، ووجــدت أنــه مــن المناســب 

أن أؤقلــم نفســي علــى الحيــاة الشــرقية، وأن أتعلــم بعــض الجمــل واألقــوال، وكيفيــة الترحيــب واإلجابــة 

الصحيحــة عليهــا، وأن أتعلــم شــعائر المســلم عنــد دخولــه وخروجــه مــن المســجد، تلــك التقاليــد التــي 

هــا مشــتركة فــي العالــم اإلســالمي، وأي خطــأ  ــة أمــام األوربــي المتخفــي كمســلم، حيــث أنَّ تكــون عقب

فيهــا يلفــت االنتبــاه إليــه. أعتقــد أنَّ الســرَّ يكمــن فــي لعــب الــدور بعفويــة، وأن يصــدق المــرء نفســه فــي 
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ــاس. دوره الجديــد إن كان منفــرًدا أو بيــن النَّ

اتخذنا ألنفسنا العادات التالية خالل رمضان:

اعة التاسعة والنصف، نتوضأ ونقرأ بعض الصحف أو الكتب إلى الحادية عشرة. نستيقظ حوالي السَّ

ُثمَّ نخرج للتجوال في األسواق حوالي ساعة.

ونلجــأ إلــى المســجد الكبيــر بانتظــار صــالة الظهــر، ونبقــى أنــا و"مســعودي" فــي المســجد نقــرأ أو نســتمع 

كــر والمحاضــرات، إلــى صــالة العصــر. إلــى حلقــات الذِّ

ُثمَّ نعود إلى الفندق ونبتاع ما نحتاجه على الطريق من حلوى أو فواكه، باعتبارها "إفطار رمضان".

مــق، وعــادة مــا ندخــن النرجيلــة فــي المقاهــي، ُثــمَّ نتوجــه إلــى أحــد المطاعــم لتنــاول  بعــد المغــرب نســد الرَّ

وجبــة كاملة.

ى نستطيع أن نبقى بال طعام خالل اليوم التالي. وحوالي الساعة الواحدة نتناول "السحور" حتَّ

توالــت األيــام المتبقيــة مــن رمضــان، وجــاءت نهايــة رمضــان تمتــاز باحتفــاالت فيهــا الكثير مــن مظاهر الفرح، 

ويــزدان النــاس الموســرون بمالبــس جديــدة، وُتقفــل األســواق، وتخلو المدينة مــن الحركة اليومية.

اقتــرب وقــت الرحيــل، وبدأنــا باالســتعداد للســفر، ابتعنــا مالبــس اإلحــرام، وابتعنــا أيًضــا خيمــة وُحْصــًرا، 

ــا وضعنــا بــه أمتعتنــا، وبعــض أدوات الطهــي.  وجراًب

اْلَخطُّ اْلَحِديِديُّ اْلِحَجاِزيُّ

َتَقــع محطــة الحجــاز الحديديــة فــي الجهــة الشــرقية مــن المدينــة فــي نقطــة نائيــة، اســتغرق الوصــول إليهــا 

ســاعة كاملــة مــن الفنــدق، وصلنــا إلــى المحطــة فــي وقــت مبكــر، وكنــا قــد حجزنــا أربعــة مقاعــد متقابلــة، 

لكــن المســافرين الذيــن صعــدوا إلــى القطــار أخلــوا حقائبنــا بالقــوة مــن اثنيــن مــن المقاعــد، فجلســنا 

متكدســين مــع أمتعتنــا بطريقــة مزعجــة، وأخيــًرا تحــرك القطــار متأخــًرا نصــف ســاعة كاملــة.

ســافرنا فــي حقــول مزروعــة إلــى أن حــلَّ اليــل، وفــي صبــاح اليــوم التالــي دخلنــا فــي الصحــراء، ولــم نعــد 

ــى المالريــا، وقــد غمرنــي  نــرى الكثيــر مــن المناطــق الســكنية، وأصابتنــي فــي اليــوم التالــي نوبــة مــن ُحمَّ

ــى  وا ـ علــى ضيــق المــكان ـ أن ُيْفِســحوا لــي المجــال حتَّ المســافرون بلطفهــم، عندمــا رأونــي مريًضــا فأصــرُّ

ــا الجنــود األتــراك فقــد طهــوا لــي بعًضــا مــن الطعــام علــى مــا جلبــوه معهــم مــن  أســتلقي علــى راحتــي، أمَّ

الفحــم، وأطعمونــي بعًضــا مــن الفواكــه.
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فــي اليــوم الثالــث وصلنــا إلــى محطــة فــي الســاعة التاســعة صباًحــا، ولــم نتحــرك إالَّ فــي الخامســة مســاًء، 

ت علينــا ليلــة  فقــد كان قائــد القطــار مرهًقــا ويحتــاج إلــى قســٍط مــن الّراحــة. انطلقنــا مــن جديــد، ومــرَّ

ــة األشــكال،  ــمت إلــى هضــاب رائعــة المنظــر ُمغطــاة بصخــور غريب ــا فيهــا أرًضــا تقسَّ ــة أخــرى، اجتزن طويل

وكلمــا توغلنــا أقفــرت األرض أكثــر.

بعــد ظهــر اليــوم الثالــث وصلنــا إلــى قريــة كبيــرة محاطــة بالنخيــل، قضينــا فيهــا ســاعة مــن الزمــن وتزودنــا 

ــرق، بيــن هــذا المــكان وبيــن  ــاع الطُّ بمــا نحتــاج إليــه مــن مــؤن، وُأْعِلمنــا بإمكانيــة مهاجمــة القطــار مــن ُقطَّ

"المدينــة المنــورة"، ولــذا فقــد اســتحضرنا أســلحتنا عنــدا تحــرك القطــار مــن جديــد.

لــم يحصــل أي أمــر خــالل الليــل، وكنــا فرحيــن أنَّ الرحلــة علــى وشــك االنتهــاء، وظهــرت مــن خــال فجــوة 

بيــن التــالل مــآذن مســجد الرســول بالمدينــة، ُثــمَّ وصلنــا إلــى منبســط فــي األرض، ُثــمَّ "المدينــة" نفســها.

ــاحة أمــام البوابــة الداخليــة، توقفنــا هــن، وســألنا  ُجلنــا فــي المدينــة يتبعنــا الحمالــون، حتــى وصلنــا إلــى السَّ

عابــر ســبيل أن يدلنــا علــى نــزل مريــح نظيــف وغيــر باهــظ، طالعنــا الرجــل باهتمــام، وقــال إنَّ لديــه غرفتيــن 

فــي منزلــه يؤجرهمــا لنــا إن رغبنــا برؤيتهمــا، فتركنــا الحماليــن وأمتعتنــا بحراســة "مســعودي"، وتبعنــا أنــا 

و"عبــد الواحــد" الرجــل إلــى منزلــه.

كانــت الغرفتــان فــي الطابــق الثانــي، نظيفتــان، مضيئتــان، ومفروشــتان جيــًدا، وبعــد نقــاٍش قصيــر وافــق 

الرجــل علــى جنيهيــن ثمنــا لهمــا.

ــار النخاســة قــد خطفــوه فــي صغــره،  ــه حبشــي األصــل، واســمه "إيمــان"، وأنَّ ُتجَّ أعلمنــا مالــك المنــزل أنَّ

ــَق  ــا ِليِع ــَر مــااًل كافًي ِخ ــٍة، فقــد اســتطاع أن يدَّ ــٍد طيب ــه وقــع فــي أي ــَع فــي "مكــة" وكان محظوًظــا أنَّ وِبي

نفســه، وإثــر ذلــك هاجــر إلــى "المدينــة".

ــاي ذهبنــا أنــا و"عبــد الواحــد" إلــى الحــرم للصــالة، وتركنــا "مســعودي" وراءنــا فــي الطريــق  بعــد تناولنــا الشَّ

العــام، تركنــا أحذيتنــا مــع حــارس البوابــة ودخلنــا، توجهنــا نحــو مقــام الرســول، ثــمَّ انتقلنــا إلــى جهــة الجنــوب، 

وقرأنــا الفاتحــة ألبــي بكــر و"عمــر"، ثــمَّ توجهنــا إلــى الجهــة الشــمالية، واســتقبلنا القبلــة وصلينــا ركعتيــن 

نافلتيــن. عــال صــوت اآلذان مــن المئذنــة، وبــدأ الجمــع فــي االصطفــاف للصــالة. أقيمــت صــالة العشــاء، 

وعدنــا أدراجنــا إلــى المنــزل.

رة اْلـَمِديَنُة اْلـُمَنوَّ

اســتيقظنا فــي الصبــاح التالــي الســاعة التاســعة والنصــف، فقــد نســي "إيمــان" إيقاظنــا لصــالة الفجــر، 

ــا قــد اتفقنــا علــى أالَّ ُنــَرى أنــا و"مســعودي" برفقــة بعضنــا، حيــث قــد نصــادف أحدهــم ممــن يعرفــه  وُكنَّ
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ــى لــو  ، فلــم أكــن تحــت خطــر االكتشــاف إن ُكْنــُت وحــدي أو برفقــة "عبــد الواجــد"؛ حتَّ ويلفــت االنتبــاه إلــيَّ

صادفــت أحــًدا ممــن عرفنــي قبــاًل.

ا بخيــاط رافقنــا  ذهبــت أنــا و"عبــد الواحــد" للتســوق، لــم يكــن هنــاك مالبــس جاهــزة فــي الســوق، فاســتعنَّ

إلــى الســوق لشــراء مــا يناســب مــن األقمشــة، أخــذ علــى عاتقــه كل مســؤولية، واختــار األلــوان واألقمشــة 

ــا، وبعــد أن ابتــاع مــا يحتاجــه، عدنــا إلــى حانوتــه ألخــذ مقياســي،  التــي ظنهــا مناســبة دون أي مشــورة ِمنَّ

لقــد طلبــت ثوبيــن اســتلمتهما بعــد يوميــن.

صلينــا صــالة الظهــر فــي الحــرم، وقضينــا مــا بعــد الظهــر فــي التجــوال فــي المدينــة، وفــي طريــق العــودة 

ــا بأمــسِّ الحاجــة  إلــى المنــزل التقينــا بأحــد معــارف "عبــد الواجــد"، كان يعمــل ســابًقا لــدى أحــد أصدقائــه، ُكنَّ

ــَر لنــا الطعــام فــي منزلــه، وينقلــه إلينــا بمــا يســمح لنــا بتســخينه  إلــى طــاٍه، اتفقنــا مــع هــذا الرجــل أن ُيَحضِّ

ــه طــاٍه  ــه أثبــت أنَّ ــا أن نســتأجره لرحلــة "مكــة"، كانــت النتيجــة أنَّ بســهولة، ووعدنــاه إن كان عملــه ُمرِضيًّ

ممتــاز، وُمــذ ذاك اليــوم تحســنت نوعيــة طعامنــا.

حاولنــا عــدة مــرات زيــارة "البقيــع"، لقــد كانــت البوابــة مقفلــة حيــث أنهــا كانــت تحــت مرمــى نيــران األعــداء، 

وقــد قــررت الحكومــة إغالقهــا فــي الوقــت الحاضــر. لكــن لــم تحصــل أيــة أعمــال عدوانيــة ِمــْن ِقَبــِل الجانبين 

منــذ وصولنا.

ــران  ــا علــى أصــوات إطــالق ني ــة"، فقــد صحون ــن تجــددت المناوشــات فــي "المدين بعــد أســبوعين هادئي

كثيــف إلــى الجنــوب مــن المدينــة، وعلمنــا أنَّ البــدو توجهــوا إلــى القواعــد الدفاعيــة األماميــة وبــدأوا 

بإطــالق النــار علــى جنودهــا، ســرنا أنــا و"عبــد الواحــد" بعــد اإلفطــار إلــى البوابــة التــي تفضــي إلــى البقيــع، 

ض  عــرُّ فوجدناهــا مقفلــة وعليهــا حراســة، اتخذنــا ألنفســنا موقًعــا نســتطيع منــه أن نراقــب جيــًدا دون التَّ

ألي أخطــار، وفــي منتصــف النهــار، وبعــد أن تبيــن عــدم وقــوع أيــة أحــداث جديــدة، توجهنــا نحــو المســجد 

لصــالة الظهــر، وتنــاول الغــداء.

فــي فجــر اليــوم التالــي، تقدمــت فرقــة مــن نحــو أربعــة آالف رجــل، ومــا لبثــت أن واجهــت مقاومــة، 

وتصاعــد صــوت القتــال، فأســرعنا بالتوجــه إلــى البوابــة التخــاذ موقعنــا الســابق، فلــم ُيســمح لنــا بالصعــود 

ــا الســابق. ــا بمحــاذاة الســور إلــى موقعن ــا طريقن ــا أســرعنا بالصعــود، وأخذن إلــى الســور، لكنن

بقينــا فــي موقعنــا عــدة ســاعات، لــم يحصــل خاللهــا أي تقــدم ُيذكــر، وكأن أقصــى مــا حصــل إيقــاع بعــض 

أشــجار النخيــل. نزلنــا مــن علــى الســور الــذي ُأصيــب فــي بعــض أجزائــه، وســرنا إلــى بوابــة جانبيــة قادتنــا إلــى 

داخل المدينة. 
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ــاس يراقبــون  وصلنــا إلــى الشــارع الرئيــس وكانــت البوابــة الكبيــرة مفتوحــة، وقــد تجمــع حولهــا حشــٌد ِمــَن النَّ

المعــارك، واســتمر مــرور الجرحــى والقتلــى، وفجــأة ثــارت فوضــى بيــن المتجمعيــن فــي المقاهي، وأســرعوا 

نحــو البوابــة. كان رجــل يتنــاول قهوتــه قــد أصيــب فــي رأســه فُقِتــل علــى الفــور. وتعالــى صوت إطــالق النار. 

ــاس الذيــن يحاولــون العبــور مــن البوابــة، وأطلقــت المدافــع فــوق البوابــة شــظاياها  ســيطر الرعــب علــى النَّ

فتوقــف تقــدم البــدو، واغتنمنــا فرصــة الهــدوء جميعنــا للعبــور مــن البوابــة فــي مشــهد فوضــوي.

ا إلــى المنــزل لنجــد صاحبــه  فــي طريــق عودتــي التقيــت "مســعودي" الــذي كان يبحــث عنــي، عدنــا ســويًّ

ــران طعــام العشــاء. وبرغــم أصــوات القصــف المســتمّر، نمــت بســالم تلــك الليلــة  و"عبــد الواحــد" يحضِّ

ــا. ــُت ُمْرهًق ــي ُكْن خصوًصــا أنِّ

فــي الصبــاح وجدنــا البــدو قــد تراجعــوا إلــى مواقعهــم الســابقة، واســتأنفوا عمليــات القنــص عــن ُبعــد، وتمَّ 

قــت رؤوســهم علــى بوابــة "دمشــق"؛ ليكونــوا عبــرة ألعــداء حكومــة  إعــدام أســرى ثالثــة بالســيف، وُعلِّ

جاللــة الســلطان، ُثــمَّ ُأنزلــت الــرؤوس الثالثــة وُدِفَنــْت فــي أرض الســوق.

َم معظمهم  ان. لقد تطوع الجميع، وُسلِّ كَّ ة لالنضمام إلى الجيش ِمْن ِقَبِل السُّ كان ُهناك َحِميَّ

أســلحة، وأردنــا أنــا و"مســعودي" االشــتراك فــي الحــرب، واســتطعنا بمســاعدة أحــد الجنــود األتــراك 

الذيرافقنــا فــي رحلتنــا مــن "دمشــق" تدبيــر مقابلــة لنــا مــع المســئول عــن تســجيل المتطوعيــن فــي 

ــاج  القيــادة العامــة، وبرغــم ســروره وتعاطفــه معنــا إالَّ إنــه اعتــذر، حيــث أن األوامــر كانــت صارمــة، فــال ُحجَّ

مســموح لهــم باالشــتراك فــي القتــال، حتــى ال يأخــذه البــدو مبــرًرا لالعتــداء علــى القطــارات أو القوافــل 

فــي الطريــق. وحتــى ال تظهــر الحكومــة التركيــة بأنهــا غيــر جديــرة بحمايــة الحرميــن الشــريفين.

مــرَّ األســبوع التالــي دون حــوادث ُتْذَكــر، وحينمــا هــدأ القتــال فــي ناحيــة "البقيــع" ُفِتَحــت أبــواب المقبــرة 

لدخــول الحجــاج، هالنــي مظهــر المبانــي المتواضــع، وحالــة اإلهمــال التــي تهيمــن علــى المــكان، فبالرغــم 

مــن المالييــن التــي أنفقــت علــى المبانــي الدينيــة فــي بــالد إســالمية أخــرى، مثــل المســاجد الفارهــة فــي 

"القاهــرة" و"دمشــق" و"القبــة الذهبيــة" فــي "كربــالء"؛ فــإنَّ أضرحــة زوجــات النبــي، وابنــه الرضيــع، وحفيــده 

ــُم أماكــن خاصــة أخــرى. ــم مثلمــا ُتَرمَّ "الحســن"، وغيرهــم كثيــر، ال ُتَرمَّ

َمــرَّ علينــا ثالثــة أســابيع فــي "المدينــة"، وبدأنــا بالتفكيــر فــي الرحيــل، لكــن األحــداث التــي تلــت أتــت بالقــرار 

ــه قابــل فــي المســجد  ــام، وروى أنَّ ــرة أحــد األي ــة، إذ رجــع "مســعودي" إلــى المنــزل فــي ظهي علــى ُعجال

خمســة مــن أهــل "مومباســا" الســواحليين، والذيــن تربطهــم بــه معرفــة حميمــة، وأن اثنــان منهــم كانــا قــد 

ــه تركنــي فــي  عــى أنَّ زارانــي فــي منزلــي فــي "مومباســا" لشــراء أراٍض، وأنهــم الحقــوه بالتســاؤالت، لكنــه ادَّ

ــه  "إنجلتــرا"، وجــاء للحــج مــع بعــض الحجــاج المصرييــن، وعندمــا خرجــوا مــن المســجد بعــد الصــالة، زعــم أنَّ
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تــرك مســبحته فــي المســجد، ونجــح فــي أن يختفــي فــي الحشــد، وعــاد إلــى المنــزل مــن طريــٍق آخــر.

ِلُحســن الحــظِّ ُنــوِدي فــي المســاء أنَّ القافلــة إلــى "ينبــع" ســتتحرك خــالل يوميــن، وكان هــذا خالصنــا       

مــن المــأزق.

ــَر "عبــد الواحــد" جمــااًل ثالثــة، وابتعنــا زادنــا المكــون مــن األرز،  ــر للرحيــل. َدبَّ أمضينــا اليــوم التالــي نتحضَّ

اليــن  والتمــر، والخبــز الجــاف، وابتعــت بندقيــة وخمســين مشــًطا مــن الذخيــرة، بعــد الظهــر أرســلنا إلــى حمَّ

لينقلــوا متاعنــا إلــى حيــث تتجمــع القافلــة. وتولــى "مســعودي" رعايــة األمتعــة، فــي حيــن توجهــت مــع 

"عبــد الواحــد" إلــى الحــرم الشــرف للزيــارة والدعــاء.

أمضينــا ليلــة بــاردة وغيــر مريحــة، اســتيقظنا فــي الفجــر علــى صــوت تمريــن المدفعيــة، انتهــى تحميــل 

ابتهــا الشــمالية، وتجمعنــا خارًجــا ننتظــر انتظــام القافلــة للمســير. الجمــال، وتركنــا "المدينــة" مــن بوَّ

كانــت القوافــل الكبيــرة التــي يســتعملها األغنيــاء مــن الحجــاج ذات تكلفــة عاليــة تصــل إلــى ثالثيــن جنيًهــا 

للمســافر الواحــد، وِمــن َثــمَّ فهــي جيــدة التنظيــم، حيــث يرافــق القوافــل فرقــة مســلحة بالبنــادق، وفرقــة 

اُس فــي الليــل، ويقــوم قــاٍض بالفصــل فــي الخالفــات، فيجــد أي حــاج مــن  مــن الكشــافة فــي النهــار، وُحــرَّ

يســتمع لــه فــي حــال وجــود أي شــكوى مــن المســئولين عــن الجمــال.

ــرة،  ــا كلهــم مــن الطبقــة الفقي ــا فاتصفــت بمواصفــات مختلفــة، حيــث كان المســافرون تقريًب ــا قافلتن أمَّ

فلــم يكــن ُهنــاك أيــة ُمَراَفَقــة، أو تواجــد لرجــال الشــرطة، وكان علــى كل مســافر أن يحمــل معــه زاده 

ــز برخــص الثمــن. مــا تتمي ومــاءه الخــاص، إنَّ

وصــل تعدادنــا إلــى خمســة آالف جمــل تحــت مســئولية شــيٍخ مــن البــدو، يســاعده عشــرون مــن قومــه، 

حون بالبنــادق والســيوف. يركبــون جمــااًل ســريعة، وهــم مســلَّ

ــاعة الثالثــة دخلنــا فــي الجبــال، ولــم نعــد نــرى "المدينــة المنــورة" وفــي خلــل ســاعة أخــرى رأينــا  عنــد السَّ

ٍة قبــة ومــآذن الحــرم الشــريف مــن خــالل الفجــوات مــا بيــن الهضــاب. آلخــر مــرَّ

َرِة" إلى "َيْنُبع" ِمَن "المدينة الُمَنوَّ

ــا نترجــل مــن وقــٍت آلخــر لنرتــاح   واصلنــا طريقنــا ببــْطٍء، ودأبــت الطريــق تســوء مــع كل ُخطــوٍة أخذناهــا، ُكنَّ

ــا قــد تســلقنا ألــف قــدٍم كاملــٍة فــي الجبــال، وازدادت  مــن الحركــة الرتيبــة للجمــال، وعنــد المغــرب ُكنَّ

بــرودة الطقــس كلمــا أوغــل الليــل، وُطــوال الطريــق إلــى "ينبــع" كانــت النــار ُتطلــق فــي الهــواء ابتــداًء مــن 

مقدمــة القافلــة إلــى آخرهــا، ربمــا كان ذلــك رســالة إلــى البــدو أنَّ القافلــة مســلحة، وبعــد منتصــف الليــل 

م الشــيخ المســؤول أمــام القافلــة ليختــار ، ومــا هــي إالَّ دقائــق حتــى توقفــت الجمــال فــي المقدمــة،  تقــدَّ
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وحططنــا الرحــال فــي واٍد فســيح بيــن الجبــال الشــاهقة.

ــق حولهــا الباقــون حيــن وصولهــم مؤلفيــن معســكًرا  ناخــت جمــال المقدمــة وكونــت نــواًة للمخيــم، تَحلَّ

اليــن. اندلعــت نيــران  دائــري الشــكل فــي أقــل مســاحة ممكنــة. اختلطــت أصــوات الِجمــال بصــراخ الحمَّ

ــا أنــا فقــد كنــت متجمــًدا مــن  المخيــم فــي كل مــكان كالســحر، وانهمــك الجميــع بإعــداد الطعــام، أمَّ

البــرد، ولحســن حظنــا جلبنــا معنــا كميــة كافيــة مــن الفحــم، وســرعان مــا كانــت النــار تشــتعل أمامنــا، وبــدأ 

"مســعدي" و"عبــد الواحــد" والخادمــان يعــدون الشــاي والطعــام.

أدهشــني تحمــل الجماليــن البــدو للبــرد القــارس، فلــم يقتــرب أي منهــم مــن النــار مــع أن مالبســهم كانــت 

مــن القطــن الرقيــق، بــل جلســوا داخــل دائــرة الجمــال يتحدثــون ويضحكــون، ولــم يبــُد عليهــم التعــب ول 

الجــوع وال العطــش وال البــرد بعــد مســيرهم أربــع عشــرة ســاعة متواصلــة فــي بــرٍد قــاٍس ودون طعــاٍم.

تهــب  البــاردة  والريــح  دامًســا،  الظــالم  كان  الليــل،  منتصــف  بعــد  الثانيــة  الســاعة  النــوم  إلــى  خلدنــا 

بقــوة، غــاب القمــر وتــألألت النجــوم كمــا لــم أرهــا ِمــن قبــل. ومــع نســمات الصبــاح األولــى اســتأنفت                             

المســير. القافلــة 

فــي                      كمــا  جديــد،  مخيــم  فــي  الرحــال  حططنــا  حيــن  مســاًء،  التاســعة  الســاعة  إلــى  رحلتنــا  اســتمرت 

ــابقة. السَّ الليلــة 

فــي اليــوم التالــي اســتمرت مســيرتنا مــن الفجــر إلــى المغــرب مجتازيــن ســهاًل واســًعا بيــن سلســلة جبــال 

بيــن شــاهقة وشــديدة االنحــدار، وأرض موحشــة مقفــرة ال أثــر فيهــا للنبــات.

ــاج العــرب، وكان أســوأ مــع غيــر العــرب، خصوًصــا مــن ال يفقهــون  اليــن ســيًئا مــع الُحجَّ كان مســلك الجمَّ

العربيــة، فكانــوا يفرضــون عليهــم إعطــاء بقشــيش يومــي بمقــدار دوالر واحد على مدى الرحلة، ويهددون 

بســحب جمالهــم وتــرك الحجــاج وســط الطريــق مــا لــم ُيدفــع البقشــيش الــذي يطالبــون بــه، إنَّ هــذه 

الحــوادث بالطبــع ال تتوافــر فــي القوافــل جيــدة التنظيــم.

ل مظاهــر العمــران ُمــذ تركنــا  مررنــا بقريــة للبــدو بهــا أكــواٌخ مــن الطيــن وبعــض النخيــل، وقــد كانــت أوَّ

المنــورة". "المدينــة 

ــاحل، كانــت الطريــق َوِعــَرًة فــي بعــض  ــابقة، كنــا نتجــه نحــو السَّ ابــع ُمشــابًها لأليــام السَّ وكان يومنــا الرَّ

ــى وصلنــا إلــى موقــع المخيــم قبيــل الغروب. األماكــن، وفاجأتنــا الجمــال برشــاقة حركتهــا فــوق الصخــور، حتَّ

ــاعة العاشــرة صباًحــا، كان علينــا أن نســير ُقُدًمــا إلــى "ينبــع" دون توقــف لقلــة  انطلقنــا نواصــل المســير السَّ

ــى وصلنــا فــي الســاعة الرابعــة بعــد الظهــر إلــى أرض مســتوية قفــراء واســعة  المــاء، تركنــا الهضــاب حتَّ
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تتصــل بالبحــر، و ُبعيــد منتصــف الليــل بــدأت تظهــر أضــواء الســفن الراســية علــى طــول الطريــق إلــى "ينبــع".

َبَعِة، فكان  وصلنــا إلــى األســوار ٌقبيــَل الفجــر، وكانــت البوابــات ال ُتْفَتــُح إال بعد الشــروق طبًقا للقوانيــن الُمتَّ

علينــا االنتظــار خارجهــا، وعندمــا ُفِتَحــت البوابــة دخلنــا إلــى شــارع واســٍع، ووقفنــا فــي ســاحٍة مفتوحــة 

احــة وبعــض الطعــام، فاســتأجرنا غرفــة فــي منــزل يقابــل الســاحة،  ــا بحاجــة إلــى الرَّ قــرب قلــب المدينــة، ُكنَّ

وبعــد أن تناولنــا اإلفطــار، توجهنــا إلــى المينــاء وابتعنــا تذاكــر لســفينة يونانيــة قديمــة ســتبحر قبــل المغــرب.

عدنــا إلــى المنــزل وحملنــا أمتعتنــا إلــى المرفــأ، وتركنــا "مســعودي" هنــاك لحراســتها، وتوجهنــا إلى الســوق 

للتــزود للرحلة.

إنَّ "ينبــع" مــن أكثــر المــدن التــي زرتهــا إهمــااًل، فبيوتهــا منحرفــة، وتقــف مئذنــة الجامــع الوحيــد فيهــا علــى 

زاويــة ُتحاكــي بــرج "بيــزا" المائــل. وأســواقها هزيلــة تنتشــر فيهــا أنــواع رديئــة مــن البضائــع، ويحمــي المدينــة 

ســور يحيــط بهــا مــن جهــة مزارعهــا.

انطلقنــا إلــى الســفينة الرابضــة علــى ُبعــد نصــف ميــل مــن الشــاطئ عبــر قــارب حصلنــا عليــه بمشــقة، كانــت 

ــان  ــاج، فأضيــف إليهــا طبقت يًصــا لســفر الُحجَّ ــَزت ِخصِّ مــا ُجهِّ الســفينة ُمعــدة ألن تكــون ســفينة شــحن، إنَّ

فــي مقدمتهــا وفــي المؤخــرة، وســرعان مــا امتــألت الســفينة، وحيــن المغــرب كان علــى متنهــا مــا ُيقــارب 

األلــف وخمســمئة مســافر، ُكنــا علــى الطبقــة العليــا مــن الســفينة وراء مقصــورة القيــادة، وكان لدينــا 

متســع كبيــر مــن المــكان، وأخيــًرا حصلنــا علــى ليلــة مريحــة للغايــة، لقــد اســتغرقت فــي النــوم، ولــم أشــعر 

بشــيء إلــى الســاعة الثامنــة مــن صبــاح اليــوم التالــي.

ة جدَّ

ــاعة الرابعــة والنصــف مســاًء، ُأْطِلَقــْت  ــا قــد قطعنــا شــوًطا كبيــًرا، وفــي نحــو السَّ عندمــا اســتفقُت ُكنَّ

صفــارات الســفينة معلنــة نقطــة اإلحــرام فقمنــا باإلحــرام، وفــي صبــاح اليــوم التالــي رســت الســفينة فــي 

"جــدة" علــى ُبعــد أكثــر ِمــْن ميــٍل مــن الشــاطئ، فاضطررنــا أن ركــوب قــوارب صغيــرة تجمعــت بانتظارنــا، 

ــْش أمتعتنــا. وألننــا وصلنــا مــن أراٍض تركيــة لــم ُتطلــب جــوازات ســفرنا للتدقيــق، ولــم ُتَفتَّ

قررنــا أن نمضــي بضعــة أيــام فــي هــذه المدينــة، فبحثنــا عــن مــكان جيــٍد لإلقامــة، وفــي النهايــة حصلنــا 

علــى ثــالث غــرف فــي منــزل أحــد األعيــان مــن "بــالد فــارس"، وكان النهــار قــد انتصــف واســتبد بنــا الجــوع، 

فتوجهنــا إلــى مطعــم لتنــاول الغــداء.

لــم يكــن الثمــن باهًظــا، كان بنســين فقــط لصحــن مــن اللحــم المشــوي وقطعــة مــن الخبــز، وكان صاحــب 

َقــت يافطــة فــوق محلــه تعلــن جــواز تنــاول طعامــه ِمــْن ِقَبــِل المســلمين. ا، لكــن ُعلِّ المطعــم مســيحيًّ
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ــى لهــا مــن  ــع" ـ فــي حالــة ُيْرَث ــُر إحــدى أقــدم المــدن فــي العالــم، إالَّ أنهــا ـ مثــل "َيْنُب ومــع أنَّ "جــدة" ُتْعَتَب

هــا تترنــح علــى قواعدهــا، وجميــع المــآذن يميــل يــاردات عــدة  اإلهمــال، تبــدو المنــازل النحيلــة العاليــة كأنَّ

عــن خطهــا العمــودي.

جــل  وجدنــا أنفســنا فــي مــأزق بســبب شــائعة وصــول أحــد الشــيوخ مــن "مومباســا" إلــى الحــج، فــإنَّ هــذا الرَّ

ــه مــن األفضــل مالقاتــه هنــا فــي "جــدة"،  مــة" متنكــًرا، ولــذا ظننــت أنَّ يعلــم بنيتــي دخــول "مكــة الُمكرَّ

ــه وصــل إلــى المدينــة، ولهــذا أرســلت  ل خطــوة التأكــد أنَّ دخــل، كانــت أوَّ وأذكــره بوعــده فــي عــدم التَّ

"مســعودي" ليســتطلع المنــزل المعتــاد لحجــاج "زنجبــار"، فعــاد وأعلمنــي أن الشــيخ لــم يصــل، لكنــه قــد 

يصــل فــي أي وقــت. ولــذا بقيــت فــي "جــدة" أربعــة أيــام كاملــة، وفــي اليــوم الرابــع وصلــت عــدة ســفن 

مــة"،   اًجــا مــن الجنــوب دون أنبــاء مــن "مومباســا"، فعقــدت العــزم علــى التوجــه إلــى "مكــة الُمَكرَّ تحمــل ُحجَّ

وكنــت مصمًمــا أالَّ أتــرك ورائــي خيوًطــا تفضحنــي، فأرســلت كتاًبــا إلــى الشــيخ أشــرح فيــه مــا حصــل، 

وأطالبــه بموقــف حيــادي تــام، وأودعــت الكتــاب لصاحــب المنــزل الــذي قــد يمــر بــه الشــيخ، ليعطيــه لــه إن 

م لــي بعــد رجوعــي. أتــى أو ُيَســلَّ

قمنــا باالتفــاق مــع شــيٍخ بــدوي الســتئجار جمالــه، وإحضارهــا إلــى منزلنــا فــي فجــر اليــوم التالــي، اســتيقظنا 

مــا لــم أرَض عــن مظهرهــا، وبــدا لــي  باكــًرا فــي صبــاح اليــوم التالــي، وصلــت الجمــال فــي الوقــت المحــدد، إنَّ

ــه ســيقع ميًتــا فــي أية لحظة.  ــص لركوبــي كأنَّ الجمــل الُمخصَّ

َمِة" َة اْلـُمَكرَّ َة" ِإَلى "َمكَّ ِمْن "جدَّ

خرجنــا مــن البوابــة إلــى ســهل رملــي مســطح يمتــد نحــو ســبعة أميــال، وينتهــي علــى ســفح هضــاٍب 

منخفضــة، وامتــد طابــور مــن الجمــال إلــى هــذه الهضــاب واختفــت مقدمتــه بينهــا. 

ــي أهــوي، ووجــدت نفســي فجــأة علــى األرض، لقــد نفــق  ــى أحسســت كأن ــرة حتَّ ــم نبعــد مســافة كبي ل

ــال إلحضــاره إبــاًل بهــذه الحالــة، وهددنــاه  الجمــل. خرجنــا إلــى جانــب الطريــق، وصببنــا جــام غضبنــا علــى الجمَّ

ــى ُيْحِضــر جمــاًل غيــره، ولــم  بالعــودة إلــى "جــدة" وإلغــاء التعامــل معــه. كان علينــا أن ننتظــر ســاعة كاملــة حتَّ

ــاعة الثامنــة. نعــاود المســير إالَّ بعــد السَّ

ابعــة والنصــف مــن بعــد الظهــر وصلنــا إلــى قريــة "بحريــة" فــي منتصــف المســافة، ضربنــا  فــي نحــو الرَّ

مخيمنــا فــي مــكان وجدنــاه أكثــر نظافــة علــى مســافة قليلــة مــن القريــة، ولــم نتكبــد عنــاء نصــب الخيــام، 

ــا أن نواصــل المســير فــي فجــر اليــوم التالــي،  إالَّ  فلــم نجــد حاجــة لهــا فــي طقــس جيــد ودافــئ، وعزمن

أنَّ الجمــال أجبرنــا علــى المســير خــالل الليــل، بحجــة مســاعدتنا فــي الوصــول إلــى نهايــة رحلتنــا فــي أقصــر 

اب. لــم أمانــع فــي هــذا األمــر  كَّ ــى يتســنى لــه العــودة إلــى "جــدة" لخدمــة المزيــد مــن الــرُّ وقــت ممكــن، وحتَّ
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ِض لشــمٍس حارقــة تضــرب رؤوســنا المحلوقــة دون  عــرُّ كثيــًرا، فالســفر فــي ليــل دافــئ ســاكن أفضــل مــن التَّ

ــا نقتــرب مــن "مكــة" فــي ســيٍل    ــا إلــى طابــور الجمــال الــذي ال زال يتهــادى شــرًقا، وكن حمايــة، فانضممن

من البشر. 

فــي ســاعات الصبــاح األولــى دخلنــا األراضــي المقدســة، والتــي يحددهــا عمــودان أبيضــان مــن الحجــر مررنــا 

بينهمــا. كان الصبــاح بــارًدا ونحــن فــي مالبــس اإلحــرام التــي ال تغنــي عــن بــرٍد، ولمــا بــزغ الضــوء ظهــر لنــا 

جبــل النــور بقبتــه مخروطيــة الشــكل، ثــم مررنــا علــى بضعــة بيــوت حجريــة مــن بيــوت "مكــة المكرمــة".

قــررت أنــا و"عبــد الواحــد" أن نكمــل الطريــق ســيًرا علــى األقــدام لالستكشــاف، وقــد نتمكــن مــن العثــور 

علــى مــكان للســكن قبــل وصــول الجمــال. طلبنــا مــن "مســعودي" أن يلقانــا فــي الشــارع الرئيــس فــي 

الجهــة األخــرى مــن المدينــة.

ــم نســتطع  ــا إلــى األروقــة التــي كانــت مزدحمــة لدرجــة ل ــمَّ انعطفن ــل، ُث ــا فــي شــارع طوي شــققنا طريقن

المــرور، خرجنــا مــن األروقــة إلــى شــارع مســتقيم آخــر يفضــي إلــى "ِمَنــى"، فأكملنــا ســيرنا لمــدة عشــرين 

دقيقــة أخــرى إلــى أن وصلنــا إلــى منطقــة ذات شــوارع هادئــة ومنــازل عاليــة بنوافــذ مغلقــة، بعضهــا 

يتضمــن حدائــق صغيــرة، قيــل لنــا إن هــه المنطقــة مــن أفضــل المناطــق الســكنية فــي المدينــة. جذبتنــي 

ــي اســتبعدت قــدرة حجــاج "زنجبــار" أو "مســقط" علــى االســتئجار فيهــا. اســتعرضنا  المنطقــة خصوًصــا أنِّ

ــًرا علــى جنــاٍح مــن ثــالث غــرف، ملحــق بــه حديقــة علــى الســطح، فــي منــزل  عــدة منــازل، وقــرَّ الــرأي أخي

ضابــٍط كبيــر مــن أهــل "مكــة" األصلييــن.

ــًرا فــي الســاحة  ــا أنفســنا أخي ــا التوجــه إلــى الحــرم الشــريف للطــواف، دخلنــا مــن بوابــة الحــرم ووجدن قررن

الكبيــرة التــي تتضمــن مجموعــة مــن األبنيــة التــي قدمنــا لرؤيتهــا، ُهنــاك كانــت الكعبــة بردائهــا األســود 

الــذي يبهــر الناظريــن، حولهــا بســاط مــن الرخــام أبيــض المتأللــئ تحــت أشــعة الشــمس، انتقــل نظرنــا 

الممتلــئ رهبــة إلــى القبــة غيــر المزخرفــة التــي تغطــي بئــر "زمــزم" المطهــرة، ُثــمَّ إلــى اآلثــار التــي تــدل علــى 

مقــام "إبراهيــم" و"إســماعيل".

مــا هــو يجيــش فــي نفــس ناظــره  إنَّ التأثيــر البــارز الــذي يتركــه هــذا المشــهد هــو تأثيــر مــكان غيــر اعتيــادي، إنَّ

روعــة اإلبهــار. يشــعر المــرء بصــورة فطريــة أنــه ينظــر إلــى شــيء فريــد مــن نوعــه، فــال يضاهيــه أي شــيء آخــر 

فــي العالــم. ال أدري إن كان هــذا مجــرد اعتقــاد مبعثــه اإليمــان المتعلــق بالمبنــى المربــع فــي الوســط، ال 

مــا ال شــكَّ أنَّ النتيجــة شــعور خــارق للطبيعــة. يهــم مــا هــو التفســير المقبــول لذلــك، إنَّ

طفنــا حــول الكعبــة، مشــًيا تــارة وهرولــة تــارة أخــرى مردديــن دعــاًء طويــاًل وراء الدليــل، بعــد االنتهــاء 

مــن الطــواف الســابع كان علينــا أن نقبــل الحجــر األســود فــي زاويــة الكعبــة، ُثــمَّ توجهنــا إلــى "الصفــا" 
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و"المــروة" لنــؤدي منســك الســعي، بعــد االنتهــاء مــن الســعي ُحِلَقــت دائــرة صغيــرة مــن شــعورنا معلنــة 

انتهــاء المناســك. أصبحنــا اآلن فــي حريــة الرتــداء مالبســنا الخاصــة والعيــش كأهالــي "مكــة" إلــى أن 

يحيــن موعــد الحــج، كانــت العــودة إلــى المنــزل راحــة كبيــرة، حيــث ُكنــا مرهقيــن، بحاجــة إلــى االســتحمام                         

وتغييــر المالبــس.

َمُة ُة اْلـُمَكرَّ َمكَّ

ــَة"، وكانــت األســواق المكتظــة مصــدر اهتمــام ومتعــة  قضينــا األيــام التاليــة مســتمتعين باستكشــاف "مكَّ

ــة او أربعــة  ــازل تتكــون مــن ثالث ــا الشــوارع فهــي واســعة ونظيفــة بشــكٍل عــام، وجميــع المن فائقيــن، أمَّ

طوابــق، وأحياًنــا أكثــر، أّمــا مبانــي "مكــة" العامــة فتضمــن المحكمــة، ومركــز البريــد والبــرق، ومكاتــب 

حكوميــة أخــرى. ويتواجــد مســجد واحــد غيــر الحــرم الشــريف نفســه.

دت أن أتجــول مــع "عبــد الواحــد"، وكنــا نذهــب إلــى الحــرم الشــريف لصــالة الظهــر، ومــن ثــمَّ لصــالة  َتَعــوَّ

الِعَشــاء، وخــالل إقامــي فــي "مكــة المكرمــة" كان بإمكانــي َتَفحــص كل األمــور المميــزة، وجمــع مــا أرغــب 

مــن معلومــات عنهــا.

قمنــا بزيــارات عــدة إلــى ســوق النخاســة، يصطــف العبيــد ـ الذيــن ُيوضعــون فــي ُغــَرِف عــرٍض خاصــة ـ علــى 

مقعــٍد واطــئ فــوق مصطبــة مرتفعــة، وهــم جميًعــا مــن النســاء، يمكــن شــراء العبيــد الرجــال والخصيــان 

مــا ال ُيْعرُضــون فــي الســوق، وَثَمــُن الجــواري النســاء يتــراوح بيــن عشــرين جنيًهــا إلــى  باتفاقــات خاصــة، إنَّ

ات يمتلكــن مفاتــن خاصــة. وإذا كان لــدى َعبــٍد أيــة  مئــة جنيــٍه، ويــزداد المبلــغ فــي حالــة بيــع نســاء چركســيَّ

شــكوى مــن إســاءة مــا فــإن القاضــي ســرعان مــا يصلــح األمــر، وفــي قضايــا اإلســاءة اللفظيــة، قــد ُتعطــى 

الحريــة للعبــد الُمســاء إليــه ٍمــن ِقَبــِل َماِلكــه. إنَّ القانــون يرعــى الرقيــق أفضــل مــن قوانيــن البــالد األخــرى 

المتعلقــة بالخــدم االعتيــادي.

َعــاد "مســعودي" إلــى المنــزل ظهــر أحــد األيــام، حامــاًل معــه أفضــل األنبــاء، فلقــد وصلــت رســالة مــن 

شــيخ "مومباســا" ـ والــذي انتظرنــاه طويــاًل فــي "جــدة" ـ ُتْعِلمنــا أنــه لــن يأتــي إلــى الحــج هــذه الســنة، وال 

أيٌّ مــن مرافقيــه، محــت هــذه الرســالة أســوأ مخاوفنــا. تأكــدتُّ اآلن مــن عــدم وصــول أي حجيــج قــد              

. ــيَّ يتعرفــون إل

كّرســنا صبــاح أحــد األيــام لزيــارة مجموعــة مــن األضرحــة علــى ُبْعــٍد قليــل مــن المدينــة، علــى يســار الطريــق 

إلــى "ِمَنــى"، ُدِفَنــت ُهنــا الســيدة "خديجــة" وعمــه "العبــاس" و"أبــو طالــب".

ــاء، ومعظــم  ــد، إنَّ المنــزل نفســه حديــث البن ــا التاليــة كانــت مســقط رأس النبــي، منزلــه حيــث ُوِل محطتن
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" حيــث ُوِلــَد، وأخيــًرا مرننــا بمنــزل الرســول حيــث  النــاس يشــكون فــي صــدق نســبه. زرنــا بعدئــٍذ منــزل "علــيٍّ

عــاش مــع زوجتــه "خديجــة".

ــام كاملــة، وعلينــا تحضير مواصالتنا  . كان علينــا أن ُنفــارق "مكــة" ألربعــة أيَّ َحــان الوقــت ألداء مناســك الحــجِّ

وزادنــا، فقررنــا اســتئجار ثالثــة أباعــر وثالثــة حميــر للركــوب، وإضافــة خــادم وخيمــة ثانيــة كبيرة.

ــى"  ــرة اليــوم التالــي ازدحــم الشــارع المــؤّدي إلــى "ِمَن ــى" باكــًرا، وفــي ظهي توجــه بعــض النــاس إلــى "ِمَن

والقريــب مــن منزلنــا بسلســلة متصلــة مــن الجمــال توافــدت طــوال الليــل، وصبــاح اليــوم التالــي أغلقــت 

ــواع األعمــال فــي الســوق. ــع أن ــرة توقفــت جمي ــد الظهي معظــم المحــالت واألســواق، وعن

َتمركزنــا علــى ســطح المنــزل لنشــهد مــرور المحمــل الشــامي، مراَفًقــا بكتيبــٍة مــن الجيــش، حيــث كان 

الجنــود أيًضــا ُمحرميــن، وبعــد فتــرة قليلــة مــرَّ الســيد "حســين" ـ شــريف "مكــة" ـ علــى جــواٍد أبيــض ووراءه 

ــا  مــاح علــى الُهجــِن ســريعة العــدو، حيــاه مــن كان واقًفــا علــى الطريــق، ولحظــت أنــه كان مهتمًّ َحَمَلــِة الرِّ

بــرد الســالم علــى الجميــع، ومــع أنــه لــم يكــن يرتــدي إالَّ مناشــف اإلحــرام، فمــا فتــئ الجــالل يلــوح علــى 

ــا المحمــل المصــري وحاشــيته فقــد مــرَّ بعــد فتــرٍة قصيــرة.  ــاه. أمَّ ُمحيَّ

ِرْحًلُة اْلَحجِّ

ركبنــا الحميــر وانطلقنــا إلــى خيمنــا التــي ُنِصَبــت علــى مســافة قريبــة مــن مقــر الشــريف، وخلدنــا إلــى النــوم 

باكــًرا، وعنــد الفجــر حللنــا المخيــم، وأرســلنا الخــدم والمتــاع قبلنــا علــى الجمــال، وتوجهنــا إلــى "ِمنــى"، كان 

الطريــق يمتــد شــرًقا ويضيــق كلمــا تقدمنــا، وأصبــح جبــل "عرفــات" فــي مرمــى الرؤيــة، وقــد غطــاه النــاس، 

ــه غطــى علــى أي صــوٍت آخــر. وكلمــا اقتربنــا تعالــى صــوت النــداء: "لبيــك اللهــم لبيــك". إلــى درجــة أنَّ

وصلنــا إلــى خيمتنــا، واســترحنا ســاعة فــي ِظــلِّ الخيمــة، ُثــمَّ صعدنــا إلــى القمــة لصــالة ركعتيــن نافلتيــن، 

ــى مغيــب الشــمس التــام. ــع الحجيــج كلهــم اآلن، صلينــا الظهــر، وبقينــا حتَّ لقــد تجمَّ

بعــد رحلــة دامــت ســاعتين وصلنــا إلــى فســحة أمــام مســجد "نمــرة"، حيــث حططنــا الرحــال ولــم ننصــب 

ــا إلــى النــوم لفــرط تعبنــا بالرغــم مــن الضجيــج والغبــار الــذي كان حولنــا. الخيــام، وخلدن

توجهنــا إلــى "منــى" قبــل شــروق الشــمس، وكان أول الشــعائر التــي علينــا قضاؤهــا رمــي الجمــرات. كان 

نــا احتجنــا إلــى أكثــر مــن ســاعة لنصــل إلــى موقــع رمــي الجمــرات، ولــم نُعــد إلــى  الزحــام شــديًدا لدرجــة أنَّ

خيمتنــا إالَّ عنــد الظهيــرة. أخذنــا قســًطا مــن الراحــة وتناولنــا طعــام اإلفطــار قبــل أن نخــرج ثانيــة لنضحــي.

وجــه عائديــن إلــى  انتهــى عملنــا فــي "ِمَنــى" عنــد انتهائنــا مــن ذبــح األضحيــة، وأصبــح باســتطاعتنا التَّ

ــا، ُكلُّ شــيٍء كان ُمغلًقــا، ُأقِفَلــت الحوانيــت  ــة، وكان مظهــر المدينــة غريًبــا حقًّ ــة". كانــت الطريــق مكتظَّ "مكَّ
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والبيــوت بالمــزالج، وصلنــا إلــى الحــرم مغبريــن، وأدينــا طــواف الــوداع، ُثــمَّ توجهنــا ألداء الســعي بيــن 

ــا. ــا عنــد قدومن "الصفــا" و"المــروة" كمــا فعلن

ــنِّ يحمــل بيــده شــفرة، حلــق جــزًءا مربًعــا مــن شــعري  ــعي ُأِخذنــا إلــى شــيخ كبيــر فــي السِّ بعــد إتمامنــا السَّ

فــوق هامتــي، وكان ذلــك نهايــة لحالــة اإلحــرام, والعــودة إلــى الحالــة المعتــادة.

ــمس  ــا مزيًنــا بخنجــر، وُقَبيــل مغيــب الشَّ ــة ســوداء، وحزاًمــا ذهبيَّ اغتســلت وارتديــت ثوًبــا أبيــض اللــون، وُجبَّ

ــُق إحــدى  ــد ُتطَل ــام العي ــة صــالة العشــاء، خــالل أي ــة المدافــع معلن ــا مــع تحي ــى"، وصلن ــى "ٍمَن ــا إل توجهن

ا، فقــد توجهنــا  ــا متعبيــن جــدًّ نــا ُكنَّ وعشــرون طلقــًة مــن ُكلِّ فرقــٍة علــى أوقــات الصــالة الخمــس، وبمــا أنَّ

إلــى النــوم مباشــرة بعــد تنــاول العشــاء.

ــا مــا نحمــل مــن أمتعــة وأغــراض متفرقــة فــي وســط الخيمــة، وأهمهــا كان  ــرة، جمعن ــا كبي كانــت خيمتن

كيًســا بنــيَّ اللــون فيــه حوالــي خمســة جنيهــات ذهبيــة، ومصحــف جميــل الصنــع، ومســبحة مــن الكهرمــان، 

باإلضافــة إلــى مسدســين احتياطييــن، ويبــدو أننــا اســتغرقنا فــي نــوم عميــق، فعندمــا اســتيقظنا لــم نجــد 

تلــك األغــراض  وغيرهــا ممــا كان فــي الخيمــة.

ــا  ــت اآلثــار علــى الرمــال والفجــوة فــي جانــب الخيمــة علــى كيفيــة دخــول اللــص إلينــا. وبالحقيقــة ُكنَّ َدلَّ

ك أحدنــا بينمــا كان اللــصُّ داخــل الخيمــة، فــِإنَّ طعنــة خنجــر ســتطيل نومــه إلــى          محظوظيــن، فلــو تحــرَّ

يــوم القيامــة.

ــا مقيديــن بعضهــم باآلخــر، ومتجهيــن إلــى "مكــة"،  فــي طريــق إيابنــا مررنــا بمجموعــٍة مــن تســعة عشــر ِلصًّ

ُأْعــِدَم ســتة منهــم رمًيــا بالرصــاص، وُقِطَعــت أيــدي الباقيــن. ُتعَتَبــُر هــذه الطريقــة بربريــة عنــد األوروبييــن، 

عاُمــل مــع  ِبــُع المنطــق فــي هــذه البــالد، فــال ُبــدَّ مــن إجــراءات عنيفــة عنــد التَّ مــا ُيصــادق عليهــا َمــْن َيتَّ إنَّ

آفــات خطــرة.

مــع صبــاح يــوم العيــد ارتــدى الجميــع أفضــل مــا لديــه، توجهنــا لنشــهد تقديــم الهدايــا للشــريف، كان 

ُمخيمــه علــى مصطبــة مرتفعــة، ويشــتمل علــى أربــع خيــام كبيــرة وعــدة خيــام صغيــرة، اصطــفَّ الحــرس 

ا يمنــع تدافــع الحشــود، وســارت الفــرق الموســيقية فــي المــكان المفتــوح بيــن  ــا َمَمــرًّ ًن ــا واحــًدا ُمَكوِّ صفَّ

ــي الحــرس. وصــل األعيــان والوفــود واحــًدا تلــو اآلخــر مــع مرافقيهــم، كان منهــم حاكــم "مكــة"،  صفَّ

م  وبعــض الملــوك المســلمين، وموفــد تركــي مــع هديــة مــن الســلطان، وبعــد انتهــاء المراســيم تقــدَّ

أشــراف "مكــة" لتحيــة الشــريف.

أخــذت فــي االســتعداد للرحيــل ِمــْن "مكــة"، لكــن كانــت األوامــر صارمــة فــي منــع أي أحــد مــن تــرك 
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ــى إشــعاٍر آخــر، إذ إن الطريــق صــارت بــل حراســة، ولــم ُتعــد آمنــة بعــد أن ُطِلًبــْت معظــم الفــرق  المدينــة حتَّ

العســكرية التــي تحمــي الحصــون علــى الطريــق إلــى "مكــة" ألســبوٍع ُمْقِبــٍل، وكان مــا تبقــى مــن مالــي بــدأ 

ينفــد ســريًعا.

ــا قــد أنهينــا  وجــه إلــى "جــدة"، ُكنَّ ــماَح ِلَمــْن ُيريــد التَّ أخيــًرا وفــي مســاء يــوم الجمعــة أعلــن المنــادي السَّ

إجــراءات الســفر، وأصبــح بإمكاننــا الســفر فــي فجــر اليــوم التالــي.

قــص فــي مواردنــا الماليــة ببيــع بندقيتــي ومختلــف  ْضــُت النَّ قمنــا بــوداع الحــرم الشــريف تلــك الليلــة، وعوَّ

عــدة التخييــم التــي لــم أعــد بحاجــٍة إليهــا. واســتأجرنا بعــض الحميــر وكان دليلنــا فتــى بــدوي. 

ي إلــى المدينــة، ومررنــا  ة أخــرى، وســرنا فــي الشــارع المســتقيم الطويــل المــؤدِّ وفــي الصبــاح انطلقنــا مــرَّ

اس الذيــن تأكــدوا مــن ســالمة أوراقنــا، وألفينــا أنفســنا علــى الطريــق العــام الــذي بقودنا إلــى أوطاننا. بالُحــرَّ

ــمَّ واصلنــا الطريــق بصحبــة مجموعــة مــن تجــار  وصلنــا ظهــًرا إلــى "بحريــة"، حيــث اســترحنا لمــدة ســاعة، ُث

"جــدة" مســافرين علــى الحميــر مثلنــا، قررنــا مرافقتهــم حمايــة لنــا مــن أي قطــاع ُطــرٍق.

ــرام، وتوقعنــا أن ندخــل "جــدة: قبــل الظــالم، لكــن عنــد وصولنــا إلــى أحــد  كانــت الرحلــة تســير علــى مــا ُي

الحصــون اعترضنــا أحــد الجنــود وأخبرنــا أنَّ األوامــر صــدرت بعــدم الســماح بالســفر تحــت جنــح الظــالم، عــال 

ــا.  مــا دون فائــدة، فــكان علينــا فــي النهايــة أن ُنعســكر فــي العــراء حيــث ُكنَّ صــوت احتجاجنــا إنَّ

ــا "جــد" قبــل  ــٍط مــن ضــوء الفجــر، ودخلن ل خي ــد أوَّ ــاح عن ــا فــي الصب ــر مريحــة انطلقن ــاردة وغي ــة ب بعــد ليل

شــروق الشــمس.

ــه  وهكــذا، وصلــت قصــة رحلتنــا هــذه إلــى نهايتهــا، حيــث انفصلنــا ُكلٌّ فــي طريقــه فــي "جــدة"، توجَّ

"مســعودي" إلــى "مومباســا"، و"عبــد الواحــد" إلــى "بــالد فــارس"، وأنــا إلــى "مصــر"، وقــد تخطينــا مســألة 

ــز. مــا إلــى ُلْطــِف أحــد اإلنجلي الحجــر الصحــي بنجــاٍح، وال يعــود الفضــل إلــى نباهتــي، ِإنًّ

السينما
من سلسلِة الثقافِة الفنيِة العالمية في القرن العشرين.

المؤلفــْة .. لــود ميــال باجينوفــا أســتاذْة العلــوم التربويــِة بمعهــد التربيــة الفنيــة التابــْع ألكاديميــِة التعليــم 

الَرُوســيْة .. والمتخصصــة فــي فنــون الْقــرن العشــرين، لهــا أكثــُرَ مــن خمســيَن دراســًة أكاديميــَة رصينــة فــي 

شــئون ثقافــِة الســينما.
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أمــا المترجــْم .. فهــو األســتاْذ عمــاْد طحينــة .. وهــو ســورَىٌ َحَصــَل علــى ماجســتير الدراســات اللغويــة .. ولــه 

عــدُة تراجــم .. مــن الروســية إلــى العربيــة.

كتــاُب الســينما الــذي نحــن بصــدد قراءتــِه اآلن .. هــو مــن إصــدارات دار كلمــة .. فــي       أبــو ظبــى – 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة .. عــام 2018.

موسيقى

يســتعرُض الكتــاُب .. نشــأة الســينما وتطوَرهــا .. منــذ اختراِعهــا علــى أيــدى األخوْيــن لومييــر .. فــي العقــد 

األخيــر مــن القــرن التاســع َعشــر .. وحتــى العقــد األول مــن الَقــرن الحــادى والعشــَرين.

وَتستهُل المؤلفة كتاَبها بهذه السطور:

توجــت الثقافــة الفنيــة العالميــة فــي القــرن العشــرين بنــوع جديــد مــن الفــن هــو .. الســينما .. وقــد ارتبطــت 

نشــأُته علــى نحــو مباشــٍر بتطــور العلــوم والتقنيــة؛ وقــد َحــَدث ذلــك فــي مطلــع القــرن العشــرين عنــد 

ظهــور األســاس التقنــّى لفــن الســينما .. حيــن صــار ممكنــا تشــغيُل الصــورة الفوتوغرافيــة متحركــة علــى 

ســطح الشاشــة.

ونغوص في القراءة

)فاش(

قــام العالــم البلجيكــى جوزيــف فردينانــد بالتــو .. المولــوُد فــي العــام األول مــن القــرن التاســع عشــر .. 

والمتوفــى عــام ألــف وثمانمئــة وثالثــة وثمانيــن بدراســة ُقــدرات الْعيــِن البشــرية علــى االحتفــاظ بصــورة 

عــن شــيَء .. حتــى بعــد أن ُتصبــح العيــُن ال تســتقبُل ذلــك الشــيء بشــكل مباشــر .. ومــع نهايــة عــام ألــف 

وثمانمئــة واثنيــن وثالثيــن كان بالتــو قــد ابتكــر جهــاز القــرص البصــرى الســحرى . والــذي أساســه مشــاهدة 

الرســوم مــن خــالل قــرص دواِر، علــى أحــد جانبيــه ..        رســوم علــى شــكل دائــرى ، والرســُم نفســه فــي 

وضعيــات مختلفــة ، وبالقــرب مــن مركــز الُقــرص شــقوٌق موزعــة علــى شــكل دائــرى أيضــًا ، وعندمــا يــدور 

القــرص حــول المحــور أمــام المــرآة، ال يشــاهُد الناظــر مــن خــالل الشــقوق رســومُا منفصلــة علــى المــرآة ، 

إنمــا يشــاهد رســمًا واحــدًا يــؤدى حــركات معينــة مميــزة.

فــي الوقــت نفســه قــام النمســاوى .. ســيمون فــون شــتامبفير باختــراع جهــاز مشــابه اطلــق عليــه اســم 

ــاْض ستروبوســكوب .. ثــم فــي عــام ألــف وثمانمئــة وأربعــة وثالثيــن صمــم عالــم الرياضيــات البريطانــى  الَومَّ

جــورج هورنيــر جهــاز زويتــروب .. وهــو عبــارة عــن تعديــل لجهــاز بالتــو، الرســوم فيــه مرســومة علــى شــريط 

مــن الكرتــون الرقيــق وهــو بذلــك ُيشــكل النمــوذج البدائــى للشــريط الســينمائى .. 
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وســرعان مــا ظهــرت فكــرة عــرض الصــورة علــى الشاشــة .. وأول مــن قــام بذلــك ضابــط المدفعيــة 

النمســاوى البــارون فرانــس فــون أو شــاتيوس .. فــي البدايــة لــم يكــن األمــر ســهاًل حيــث كان الزمــن الــالزم 

للحصــول علــى لقطــة واحــدة يســتغرق نصــف ســاعة .. ولكــن تطــور تقنيــة التصويــر أدى فيمــا بعــد إلــى 

إمكانيــة أخــذ لقطــات خاطفــة ، وكان ذلــك حوالــى عــام ألــف وثمانمئــة وســتين.

وفــي الفتــرة بيــن عامــّى ألــف وثمانمئــة وثمانيــن .. وألــف وثمانمئة وتســعين ، اتجه العديد من المخترعين 

إلى التصوير الكرونوفوتوغرافى .. واستخدام ُمستحلب جيالتين بروميد الفضة. 

اه المســرح البصــرى  فــي أكتوبــر عــام ألــف وثمانمئــة وثمانيــة وثمانيــن ، َعــَرَض اميــل رينــو جهــازًا جديــدًا ســمَّ

.. وكان رينــو هــو أول مــن اســتخدم الشــريط المرئــى المثقــب لعــرض األفــالم ، وقــد ســبقه تومــاس 

إديســون فــي ذلــك التطبيــق علــى الصــور المتحركــة.

وفــي فرنســا ابتكــر ماريــه آلــة تصويــر ، وكذلــك رينــو الــذي ابتكــر جهــاز عــرض الصــور المتحركــة خــالل دقائــق 

فــي البدايــة ، إال أنهمــا لــم َيْبُلغــا إمكانيــة االســترجاع الكامــل للحركــة بمســاعدة فيلــم الصــور .. وقــد حــل 

تلــك المشــكلة تومــاس إديســون الــذي اشــتهر باختــراع تســجيل الصــوت المســمى بالحاكــى )الفونوغــراف( 

والمصبــاح المتوهــج.

ــم أول جهــاز تجريبــى يمكــن تســميته بالحاكــى  حــاول إديســون تصنيــع جهــاز لتســجيل الصــورة ، كمــا صمَّ

البصــرى مــع زميلــه فــي العمــل وليــم ديكســون ، ثــم أجــرى تجــارب لصناعــة الشــريط الســينمائى المتحــرك 

، وقــد أســس المخترعــان لفكــرة توزيــع شــقوق الثقــوب علــى الشــريط، وعلــى هــذا النحــو بــات ُيصنــع 

الشــريط الســينمائى الُمثقــب فــي شــكِلِه الــذي حافــظ عليــه حتــى وقتنــا الراهــن.

ونواصل القراءة عن سينما األخوين لومبير من كتاب السينما لمؤلفته لودميا باجيبوفا.

)فاصل(

  لــم يكــون األخــوان لومييــر .. أوجســت ولــوى .. خــالل العقديــن الســادس مــن القــرن التاســع عشــر .. 

والخامــس مــن القــرن العشــرين مجــرد محترفيــن لصناعــة التصويــر ، بــل كانــت لهمــا أيضــًا معــارُف وافــرة 

فــي اختصاصهمــا ، اســتطاعا مــن خاللهــا إدخــال مختلــف االبتــكارات إلــى صناعتهمــا.

كان جهــاز الِكنتوســكوب آنــذاك ُيوفــر إمكانيــة مشــاهدة األفــالم مــن خــالل إلصــاق العيــن بالعدســة. 

كــرس األخــوان لومييــر وقتهمــا للبحــث عــن حــل لتلــك المعضلــة .. ذات مــرة أدرك لــوى الحــل .. وهــو أن 
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يتحــرك الفيلــم علــى نحــو متقطــع ، وُســمى الجهــاز الــذي اخترعــاه بجهــاز الســينما توجــراف .. أى الكاميــرا 

الســينمائية .. وتميــز بقدرتــه علــى أداء ثــالث وظائــف فــي آن: التصويــر، والعــرض علــى الشاشــة ، وطباعــة 

الصــور الموجبــة .. ابتكــر لــوى بعــد ذلــك جهــازًا مــن نــوع جديــد تمامــًا لتصويــر األفــالم بســرعة تبلــغ خمــس 

عشــرة لقطــة فــي الثانيــة ، وجــرب أول عــرض ألفــالم لومييــر للجمهــور فــي باريــس يــوم الثانــى والعشــرين 

مــن مــارس عــام ألــف وثمانمئــة وخمســة وتســعين .. كان عرضــًا تجريبيــًا ، بعــد ذلــك فــي الثامــن والعشــرين 

مــن ديســمبر عــام ألــف وثمانمئــة وخمســة وتســعين تــم تقديــم أول عــرض مدفــوع الثمــن فــي قبــو جرانــد 

كافيــه .. وحققــت العــروض فــي ذلــك الكافيــه نجاحــًا باهــرًا فصــارت معروفــة فــي شــتى أنحــاء العالــم ، 

وغــدا يــوم الثامــن والعشــرين مــن ديســمبر عــام ألــف وتســعمائة وخمســة وتســعين عيــد والدة الســينما 

، وبــدأت الســينما تجتــاح العالــم.

] الباريســّى جــورج ميليــه َدَخــَل مجــال التطويــر الســينمائى وكان قــد تّعــرف علــى الســينما فــي العــرض 

األول للومييــر فــي جرانــد كافيــه .. لــم تحفــظ أفــالم ميليــه األولــى بمــا يميزهــا عــن أفــالم لومييــر ، ولكــن 

وفــي نهايــة عــام ألــف وثمانمائــة وســتة وتســعين خــالل تصويــره أحــد المشــاهد فــي أحــد الشــوارع حــدث 

مــا دفعــه إلــى فكــرة الخــدع الســينمائية [. 

كانــت األعــوام األولــى مــن تاريــخ الســينما مــن عــام ألــف وثمانمئــة وســتة وتســعين وحتــى عــام ألــف 

وثمانمئــة وســبعة وتســعين هــى حقبــة لومييــر .. وفــي األعــوام الالحقــة بــرز دور الباريســى جــورج ميليــه 

حتــى عــام ألــف وتســعمئة واثنيــن .. ففــي عــام ألــف وثمانمئــة وتســعة وتســعين قــام ميليــه بتصويــر 

ــة  ــام ليل ــن .. وفــي عــام ألــف وتســعمئة أخــرج جــان دارك ، ومن خمــس وســتين فقــرة ، وفيلميــن طويلي

الميــالد .. وفــي عــام ألــف وتســعمئة وواحــد أخــرج ذات القبعــة الحمــراء واللحيــة الزرقــاء .. وفــي عــام ألــف 

وتســعمئة واثنيــن أخــرج رائعتــه " رحلــة إلــى القمــر" ، وكذلــك رحــالت جاليفــر وروبتســون كــروزو.

صــور ميليــه فيلــم رحلــة إلــى القمــر عــن روايــة جــول فــرن بإبــداع وخيــال اســتثنائيين .. والقــى نجاحــًا كبيــرًا 

لــدى الجمهــور .. فــي اليــوم التالــى لعرضــه إنهالــت الحجــوزات مــن شــتى أنحــاء فرنســا .. ولــم ُيعــرض الفيلــم 

فــي مناطــق فرنســا فقــط ، بــل فــي شــتى أصقــاع أوروبــا.

[ فــي عــام ألــف وتســعمئة وثمانيــة دخــل ميليــه فــي أزمــة ، حيــث رده تطــورًا الســينما المتســارع إلــى 

الصفــوف الخلفيــة .. وحــاول َبْعــَض الوقــت التغلــب علــى منافســين كانــوا يســتخدمون تقنيــات ســينمائية 

ــر  ــر أفالمــه غي ــه األمــر إلــى أن تصي جديــدة ، ممــا جعلــه ينتهــك أســلوبه الخــاص فــي اإلفــراج ، لينتهــى ب

ــر واإلنقــالب  ــُه التغي ــم ُيْمِكْن ــه مــع األســلوب الــذي ابتكــره ، فلــم يرغــب ول ــة .. وولــى زمــن ميلي مطلوب

علــى نهجــه [.
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ويمضى بنا الكتاب إلى سينما المملكة المتحدة لنواصل القراءة.

)فاصل(

روبــرت وليــام بــول .. المولــود عــام ألــف وثمانمئــة وتســعة وســتين والمتوفــى عــام ألــف وتســعمئة 

وثالثــة وأربعيــن .. ُيعــد أول منتجــى األفــالم البريطانيــن.

وحتــى عــام ألــف وتســعمئة واثنيــن، كانــت الســينما البريطانيــة رائــدة فــي مجــال اإلنتــاج، وفــي مســتوى 

الحرفيــة .. إال أنــه بحلــول عــام ألــف وتســعمئة وثمانيــة ، وألســباب مختلفــة ، تــرك معظــم المنتجيــن 

الســينمائيين المعروفيــن اإلنتــاج الســينمائى .. وخــالل تلــك الفتــرة تحديــدًا تطــورت الســينما الوثائقيــة .. 

كذلــك شــهدت الســينما البريطانيــة فــي ذات الفتــرة إنتــاج عــدد كبيــر مــن أفــالم المطــاردات وكان مــن 

أشــهر مــن تميــزوا بهــذه النوعيــة األخيــرة سينســيل هيبــورث الــذي اســتخدم فــي أفالمــه اللقطــة القريبــة 

، والتفصيــل كعنصــر تشــويق .. وواصــل فــن الواقعيــة االجتماعيــة تطــوره فــي الســينما البريطانيــة فصــور 

إيــه بــول فيلــم " الدفــع نحــو الفوضــى" عــام ألــف وتســعمئة وســتة .. تنــاول فيــه األحــداث الجســام فــي 

روســيا آنــذاك.

)فاش(

الكثيــر مــن الموضوعــات التــى تناولتهــا تلــك الفتــرة وجــدت تجســيدها فــي أفــالم شــارلى شــابلن .. الــذي 

ولــد عــام ألــف وثمانمئــة وتســعة وثمانيــن وتوفــى عــام ألــف وتســعمئة وســبعة وســبعين  حتــى أنــه 

يمكــن االفتــراض أن لبعــض الكوميديــات اإلنجليزيــة بيــن عامــى ألــف وتســعمئة وخمســة وألــف وتســعمئة 

وســبعين تأثيــرًا علــى شــابلن الفتــى انعكــس فــي أفالمــه الحقــًا.

فــي عــام ألــف وتســعمئة أنشــأ جــورج ألبــرت ســميث ســتوديو صغيــرًا فــي برايتــون ، وكانــت أفالمــه األولــى 

مــن نمــط تعابيــر وجــه ُمضحكــة مبنيــة علــى اللقطــات القريبــة َحْصــرًا .. كان لســميث مســاهمة كبيــرة فــي 

تطويــر الســينما .. فآلــة التصويــر لديــه متحركــة كالعيــن البشــرية ، وأدى ذلــك إلــى ظهــور عناصــر المونتــاج 

فــي أفــالم مخرجــى برايتــون التــى مكنــت مــن عــرض أحــداث تجــرى متزامنــة فــي أماكــن مختلفــة. 

المتحــدة  الواليــات  عــن ســينما  يتحــدث  الــذي  الكتــاب  فــي فصــل  القــراءة ولكــن  ونواصــل 

األمريكيــة.

)فاصل(

حقــق أول عــرض ســينمائى فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي الثامــن عشــر مــن يوليــو عــام ألــف 

وثمانمئــة وســتة وتســعين نجاحــًا باهــرًا .. وقــد أدرك كبــار رجــال األعمــال مبكــرًا المســتقبل الكبيــر الــذي 
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ينتظــر الصــورة المتحركــة كمشــروع اقتصــادى مربــح قبــل كل شــيء ، لذلــك ســعوا الحتــكار ذلــك المجــال 

مــن خــالل اســتبعاد المنافســة األجنبيــة تحديــدًا.

فــي ربيــع وخريــف عــام ألــف وثمانمئــة وســتة وتســعين ُشــغلت األوســاط الفنيــة بنجــاح ســينما األخويــن 

لومييــر علــى شــارع بــرود واى .. وكذلــك فــي كبــرى مــدن الواليــات المتحــدة األمريكيــة ، إال أن الصناعييــن 

األمريكييــن لــم يكــن مــن مصلحتهــم وجــود األجانــب فــي ســوق الترفيــه .. وطبقــت الحكومــة سياســة 

الصناعــة المحليــة .. وســرعان مــا اضطــرت ســينما توجــراف لومييــر إلــى مغــادرة الشاشــة األمريكيــة.

فــي البدايــة لــم تتطــور الســينما ســريعًا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة وكانــت شــركة إديســون األكثــر 

إنتاجــًا .. وقــام مخرجهــا إدويــن بورتــر بإخــراج أكثــر األفــالم األمريكيــة شــهرة آنــذاك ، وهــو ســرقة القطــار 

الكبــرى عــام ألــف وتســعمائة وثالثــة .. اســتخدم بورتــر المونتــاج ، وتنــاوب اللقطــات ، وطبــق الســاترة 

والبانورامــا كوســائل تعبيريــة .. بفضــل بورتــر ظهــر للســينما األمريكيــة أســلوبها الخــاص ، ثــم تدريجيــًا حــاز 

علــى إعجــاب المشــاهدين فــي أوروبــا ودول العالــم األخــرى ، وأدى التطــور الصاخــب للصناعــة فــي 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة ، بدايــة القــرن العشــرين إلــى تدفــق هائــل للقــوى العاملــة إليهــا ، فــي 

مختلــف البلــدان ، فالحاجــة إلــى الترفيــه كانــت تدفعهــم إلــى الســينما التــى كانــت فــي تلــك الوقــت 

صامتــة ، ومــن ثــم هــى مفهومــة للجميــع ..     وأســهم ذلــك فــي إزديــاد سلســلة دور الســينما الرخيصــة 

وتطورهــا مثــل " مســرح الخمــس ســنتات " ومســرح أوديــون .. ومضــى تطويــر صناعــة الســينما جنبــًا إلــى 

جنــب مــع بــروز أســماء ُمثيــرة جديــدة مــن صانعــى األفــالم ، مثــل ديفيــد وورك جريفيــث الــذي أخــرج 

أفــالم .. مغامــرات دوللــى ، وهــو فيلمــه األول، ثــم فيلــم مولــد أمــة عــام ألــف وتســعمئة وخمســة عشــر 

، وفيلــم التعصــب: نضــال الحــب عبــر العصــور عــام ألــف وتســعمئة وســتة عشــر ، وكان لهذيــن الفيلميــن 

ــر الفــن الســينمائى. أهميــة كبيــرة فــي تطوي

ونواصل القراءة في كتاب السينما لمؤلفته لودميا باجينوفا 

) فاش (

ــا فيلــم فنــدق تســكنه  فــي عــام ألــف وتســعمئة وســبعة جلبــت شــركة فايتجــراف األمريكيــة إلــى أوروب

اإلشــباح .. الــذي أدهــش المشــاهدين بمشــاهد غيــر مألوفــة ، فهنــاك أشــياء تتحــرك وتطيــر ، وذلــك 

باســتخدام المنتجيــن للتصويــر الفوتوغرافــى المتباطــئ الفاصــل .. وهكــذا تــم اكتشــاف الطريقــة التقنيــة 

التــى قامــت علــى أساســها الرســوم المتحركــة .. وســرعان مــا بــدأت تلــك التقنيــة فــي االنتشــار  واتــاح 

ظهــور الرســوم المتحركــة إمكانــات جديــدة للصناعــة الســينمائية .. وتطــورت األفــالم مصممــة لغتهــا 

الخاصــة فــي أنــواع جديــدة ، كإختــراع تقنــى لنقــل الصــورة المتحركــة .. وقــد أدى ذلــك إلــى تحــول الســينما 

توغــراف تدريجيــًا إلــى فــن.
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)فاصل(

يأخذنــا الكتــاب إلــى ســينما العشــرينيات ونبــدأ بســينما فرنســا .. بعــد الحــرب العالميــة األولــى انتقــل 

إلــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة الــدور الريــادى لتطويــر الصناعــة الســينمائية .. وقــد تراجعــت الســينما 

الفرنســية مــن ناحيــة التجهيــزات التقنيــة كثيــرًا عــن مثيلتهــا األمريكيــة حيــث أوقفــت شــركات " ســينمائية 

ــة العشــرينيات ، إنخفــض  ــة فــي بداي ــاج أفالمهــا .. وتحولــت إلــى اســتئجار األفــالم األمريكي ــدة إنت " عدي

إنتــاج األفــالم إنخفاضــًا ملحوظــًا ، خاصــة األفــالم باهظــة الثمــن .. علــى ســبيل المثــال قــام المخــرج 

هنــرى ديامــان بيرجيــه بإنتــاج فيلــم الفرســان الثالثــة فــي اثنــى عشــر مشــهدًا عــام ألــف وتســعمئة وواحــد 

وعشــرين .. وقــد شــهد النصــف الثانــى مــن العشــرينيات تصاعــدًا فــي إنتــاج األفــالم ، إال أن ضعــف 

القاعــدة الماليــة لصناعــة الســينما الفرنســية واصــل تأثيــره ، فلــم َتِجــد االختراعــات التقنيــة الواعــدة فــي 

مجــاالت اإلضــاءة والصــوت والعــرض علــى الشاشــات العريضــة، التطبيــق العملــى لهــا .. لكــن علــى الرغــم 

مــن التعقيــد فــي القاعــدة التقنيــة فقــد لوحــظ فــي الســينما الفرنســية نشــاط إبداعــى عاصــف لمخرجيــن 

شــباب يســعون إلــى تحويــل الســينما إلــى فــن أصيــل معاصــر .. وقــد اكتســبت أعمــال الطليعــة األولــى مــن 

ــة بســبب اســتخدام المشــاهد المصــورة فــي الموقــع ، مــع  هــؤالء الشــباب تســميه الســينما االنطباعي

االســتيعاب والتجســيد الشــاعرى للطبيعــة. 

 )فاش(

نشــط جــان رينــوار .. ابــن الرســام اإلنطباعــى الشــهير علــى نحــو الفــت – فــي تلــك الفتــرة – فأخــرج أفــالم: 

ــرة ، اقتباســًا عــن هانــس  ــة إلميــل زوال ، وبائعــة الكبريــت الصغي ــا ، اقتباســًا عــن رواي ــم نان ــاة المــاء ، ث فت

كريســتيان أندرســن .. يروى فيلم فتاة الماء قصة طفلة تعيش على مركب .. الشــيء الممتع في الفيلم 

ليــس مضمونــه، بــل الطريقــة التــى صــور بهــا ، حيــث األهميــة الكبــرى أعــادت للضــوء نقــل خصوصيــات " 

المنظــر الطبيعــى".

أمــا جــاك فيديــر فقــد اســتلهم المؤلفــات األدبيــة لفيلميــه كرينكيبيــل المقتبــس عــن إبــداع أناتــول فرانــس 

، واألخــر كارمــن ، عــن بروســير ميرميــه ، وتريــز راكان عــن إميــل زوال ، وُيعــد جــان دارك عــام ألــف وتســعمئة 

الســينما             أفــالم  أفضــل  مــن  واحــدًا  ديرييــر  كال  الدانماركــى  المخــرج  صــوره  الــذي  وعشــرين  وســبعة 

الفرنســية الصامتــة.

)موسيقى(

نواصــل قــراءة كتــاب الســينما ولكــن حــول ســينما المملكــة المتحــدة  خــالل أعــوام الحــرب العالمية األولى، 

إنخفــض اإلنتــاج الســينمائى فــي المملكــة المتحــدة بشــكل كبيــر، وأشــارت الصحافــة عــام ألــف وتســعمئة 
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وســتة وعشــرين إلــى توقفــه عمليــًا .. واســتمر األمــر علــى هــذا النحــو إلــى أن انبــرى الــرأى العــام لحمايــة 

الســينما الوطنيــة ، فصــدر فــي عــام  ألــف وتســعمئة وســبعة وعشــرين قانــون الحصــص الــذي نظــم 

نســب األفــالم األجنبيــة والمحليــة لإليجــار .. وقــد أعطــى ذلــك ثمــاره بالفعــل ، ففــى عــام ألــف وتســعمئة 

وتســعة وعشــرين ُأنتج مائة وتســعة وعشــرون فيلمًا بريطانيًا ، وأدى ســعى المنتجين البريطانين لتصوير 

نجــوم الســينما فــي المســتوى العالمــى فــي أفــالم باهظــة التكاليــف إلــى تنافــس مــن نــوع خــاص مــع 

هوليــود .. وفــي عــام ألــف وتســعمئة وخمســة وعشــرين بــرز ألفريــد هيتشــكوك فــي اإلنتــاج البريطانــى 

األلمانــى المشــترك: حديقــة المســرات ، ثــم اكتســب الشــهرة بالفيلــم المثيــر، النزيــل، عــام ألــف وتســعمئة 

وســبعة وعشــرين .. ويأخذنــا الكتــاب إلــى ســينما ألمانيــا.

)فاصل(

أثرت الحرب العالمية األولى في تطور صناعة الســينما األلمانية .. كانت المكانة األولى على الشاشــات 

قبــل الحــرب لألفــالم المســتوردة مــن بلــدان أخــرى ، ومــع بدايــة الحــرب نمــا إنتــاج األفــالم المحليــة ســريعًا، 

وســعت الحكومــة األلمانيــة إلخضــاع الســينما لنفوذهــا واســتخدامها ألغــراض الدعايــة العســكرية، إال 

أنــه بحلــول عــام ألــف وتســعمئة وســتة عشــر بعــد اإلخفقــات علــى الجبهــات، تقلــص إنتــاج األفــالم كثيــرًا 

وظهــرت علــى الشاشــات أفــالم الميلــو درامــا ، والمغامــرات مجــددًا .. وخــالل ســنوات الحــرب بــدأ العمــَل 

فــي صناعــة الســينما األلمانيــة مخرجــون جــدد      مثــل: إرنســت ليوبيتــش وريتشــارد أوزوالــد وآخــرون .. 

وفــي العشــرينيات بــزغ نجــم المخرجيــن روبــرت بونــه ، وإيوالــد دوبــون ، وفريــدرك تســلنيك وغيِرهــم .. 

كان أبطــال أفــالم بونــه يعانــون مــن اضطرابــات نفســية، فهــم ال يجــدون ألنفســهم مكانــًا فــي المجتمــع 

، وعــادة مــا تنتقــل مشــاهد أفالمــه إلــى بيئــة مشــروطة ، حيــث تشــوه اإلضــاءة االصطناعيــة األشــكال 

الحقيقيــة لألشــخاص واألشــياء .. وقبــل عــام ألــف وتســعمئة وأربعــة وعشــرين تشــكلت فــي ألمانيــا 

اتحــادات ســينمائية ضخمــة وتطــورت القاعــدة التقنيــة لصناعــة الســينما األلمانيــة كثيــرًا ، وأنتجــت العديــد 

مــن األفــالم المالئمــة ألذواق الجمهــور، ميلودراميــة ، وكوميديــة، وبوليســية، ونالــت الشــهرة أفــالم 

الدرامــا التاريخيــة والغريبــة بيــن عامــى ألــف وتســعمئة وخمســة عشــر، وألف وتســعمئة وخمســة وعشــرين 

كاحتجــاج ضــد الفــن البورجــوازى ومثلــه غيــر المســتنيرة، بالتزامــن مــع ذلــك أنتجــت أفــالم وفقــًا لتقاليــد 

الرومانســية الجديــدة neo – romanticism حيــث أخــذت المشــاهد إلــى عالــم الحكايــات واألســاطير او 

المســتقبل البعيد .. وقبل نهاية عشــرينيات القرن الماضى ُعقدت روابط مع صناعة الســينما الســوفيتية 

، وعرضــت علــى الشاشــات أفــالم األم والمدمــرة بوتيمكــن وأكتوبــر وغيرهــا .. وفــي منتصــف العشــرينيات 

بــدأت صناعــة الســينما األلمانيــة تجاربهــا علــى األفــالم الناطقــة.

ومــن الســينما األلمانيــة إلــى ســينما الواليــات المتحــدة األمريكيــة .. كمــا تــروى المؤلفــة لــود 
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ميــا باجينوفــا فــي كتابهــا الســينما .. ونواصــل القــراءة.

)فاصل(

ســرعان مــا احتلــت الســينما األمريكيــة العالــم مســتغلة تراجــع الســينما األوروبيــة ..     وغــدت هولويــود 

ــا مركــزًا للســينما األمريكيــة ، يتوافــد إليــه  ــاء لــوس انجلــوس فــي واليــة كاليفورني الواقعــة فــي أحــد أحي

بدايــة مــن العقــد األول للقــرن العشــرين صغــار رجــال األعمــال الســينمائيين هربــًا مــن اضهــاد شــركة 

إديســون محتكــرة إنتــاج وتأجيــر األفــالم .. وبالتدريــج وصــل هولويــود الممثلــون والمخرجــون حيــث منــاخ 

كاليفورنيــا المالئــم للتصويــر .. فعلــى مــدار العــام تقريبــًا تســطع الشــمس الصافيــة ، إضافــة إلــى طبيعتهــا 

الفنيــة المنوعــة .. تأسســت شــركات ســينمائية جديــدة        مثــل: باراماونــت ومتــرو وكولومبيــا وغيرهــا، 

وكانــت تخــوض صراعــًا تنافســيًا فيمــا بينهــا .. تطلــب تطويــر الصناعــة الســينمائية كثيــرًا مــن األمــوال 

ــًا لــرأس المــال  ــًا وإيديولوجي التــى توفرهــا المصــارف الضخمــة .. وبــدأت عمليــة إخضــاع هوليــود اقتصادي

الضخــم .. األمــر الــذي أدى إلــى تنميــط اإلنتــاج، فــي العشــرينيات .. ابتعــدت قصــص األفــالم أكثــر فأكثــر 

عــن الحيــاة الواقعيــة .. وصــار أبطــال الشاشــة أرســتوقراطيين اوروبييــن .. وشــخصيات نمطيــة غريبــة ، 

لعــب أدوارهــم بنجــاح رودولــف فاالنتينــو ، ونشــط فــي أفــالم المغامــرات البطــل ســوبرمان الــذي جســد 

شــخصيته دوجــالس فيربانكــس .. فــي حيــن جســدت شــخصيات البطــالت الخجــوالت مــارى بيكفــورد ، أمــا 

الســيدات الدنيويــات فقــد قامــت بدورهــن جلوريــا سوانســون.

)فاش(

اضطــر االتجــاه الواقعــى فــي صناعــة الســينما األمريكيــة إلــى التنافــس مــع الســينما التجاريــة، فانتقــد 

إيريــك فــون ســتروهيم أخــالق صفــوة المجتمــع البرجــوازى بأفالمــه، زوجــات حمقــاوات 1921  والطمــع 

1924 ، واألرملــة الطــروب عــام 1925 ، وحفــل الزفــاف عــام 1928 .. فــي تلــك الفتــرة أبصــرت النــور 

أفــالم شــارلى شــابلن الرائعــة .. وقــد ولــد شــابلن فــي لنــدن لعائلــة مــن فنانــى ميوزيــك هــول .. وخــالل 

جوالتــه فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة وقــع عقــدًا مــع شــركة كيســتون الســينمائية ، وبــدأ التمثيــل 

ــه 34 فيلمــًا أصبــح شــابلن أشــهر كوميديــى الســينما األمريكيــة. فــي األفــالم ، وبعــد تمثيل

وفــي عــام 1923 أســس شــابلن شــركته الســينمائية .. أخــذ بعدهــا فــي تصويــر أفــالم طويلــة  وفــي العــام 

نفســه ظهــر فيلمــه " امــرأة مــن باريــس " وهــو الفيلــم الشــابلنى الدرامــى الوحيــد الــذي تنــاول موضــوع 

الكرامــة اإلنســانية التــى تدمرهــا ُســلطة المــال.
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)فاصل( 

إلــى الســينما الناطقــة ياخذنــا الكتــاب الــذي بيــن أيدينــا .. الســينما .. الــذي ألفتــه البروفيســورة 

القــرن العشــرين والــذي ترجمــه مــن الروســية  لــود ميــا باجينوفــا المتخصصــة فــي فنــون 

المتخصــص فــي الدراســات اللغويــة األســتاذ عمــاد طحينــة.

تقــول المؤلفــة .. تميــزت نهايــة العشــرينيات بظهــور الصــوت فــي الســينما .. وقــد ســبق صنــاع الســينما 

األمريكيــون نظراءهــم الفرنســيين فــي مجــال تطبيــق االختــراع الجديد. فــي اســتديوهاتها القريبــة مــن 

باريــس ، أنتجــت شــركة بارامونــت األفــالم الناطقــة ألوروبــا كافــة ..  وفــي الثالثينيــات انعكســت األزمــة 

االقتصاديــة العالميــة علــى صناعــة الســينما فــي فرنســا، وأعلنــت الشــركات الســينمائية الضخمــة إفالســها 

، وقامــت بإنتــاج األفــالم شــركات صغيــرة فــي الغالــب إنتهــت بعــد إنتاجهــا فيلميــن أو ثالثــة إلــى غلــق 

أبوابهــا .. وفــي أواخــر الثالثينيــات  وعلــى خلفيــة وجــود عــدد كبيــر مــن األشــرطة الخفيفــة ، ظهــرت 

مجموعــة مــن أفــالم الرعــب الكئيبــة عكســت الوضــع االجتماعــى فــي البــالد ، حيــث الصفــوة الحاكمــة 

مســتعدة للتآمــر مــع الفاشــيين ، فــي ظــل تلــك الظــروف ســعى صانعــوا األفــالم التقدميــون لتجســيد 

الصــورة الموضوعيــة للحيــاة اليوميــة فــي أفالمهــم مــن خــالل تغييــر تركيبتهــا بأســلوب شــاعرى .. وكانــت 

أولــى ثمــرات هــذا االتجــاه فــي الســينما الفرنســية الــذي ُأطلــق عليــه الواقعيــة الشــاعرية فيلــم رينيــه 

كليــر صفــر فــي الســلوك       عــام 1933 ، وفيلــم جــان فيجــو أتالنتــا عــام 1934 ، وفــي عــام 1939 أنتــج 

رينيــه كليــر أول أفالمــه الناطقــة " أســقف باريــس" باعثــًا للســينما الفرنســية مجدهــا الســابق .. اكتســبت 

الواقعيــة الشــعرية تجســديها األكبــر فــي أفــالم مارســيل كارنيــه الــذي نقلــه فيلمــًا "رصيــف الضبــاب"        

عــام 1938 و "يطلــع النهــار" عــام 1939 إلــى عــدد المخرجيــن البارزيــن ليصبــح واحــدًا مــن ألمــع ممثلــى 

ذلــك االتجــاه، كانــت الفكــرة الرئيســية للفيلميــن هــى عزلــة اإلنســان الشــريف الشــجاع فــي مجتمــع يقــوم 

كل شــيء فيــه علــى الندالــة والخيانــة .. وبزخــم جديــد بــرزت فــي الســينما الناطقــة موهبــة رينــوار .. وقــد 

تجلــت خصوصيــة أســلوب ذلــك المخــرج فــي كياســة اللغــة الســينمائية وفــي األرجحيــة الحياتيــة وفــي 

عناصــر الزخرفــة .. واتجــه رينــوار لتصويــر المؤلفــات الكالســيكية وأنجــز تصويــر روايــة جوســتاف فلوبيــر مــدام 

بوفــارى ، وروايــة مكســيم جوركــى القــاع.

)فاش(

مــع ظهــور الصــوت فــي الســينما تعرضــت بريطانيــا إلــى أكبــر غــزو لإلنتــاج الســينمائى األمريكــى، ومــع 

غيــاب العائــق اللغــوى زالــت الحواجــز كافــًة ، أمــام تغلغــل األفــالم األمريكيــة فــي الســوق البريطانيــة .. 

لكــن صناعــة الســينما البريطانيــة تمكنــت مــن الصمــود ، ولــم تنحــن لألزمــة العاصفــة باقتصــاد البلــدان 

الغربيــة علــى أعتــاب الثالثينيــات .. وقــد بــدأ اإلنقــالب فــي الســينما البريطانيــة فتــرة الثالثينيــات مــع ظهــور 
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فيلــم " الحيــاة الخاصــة لهنــرى الثامــن " للمخــرج المجــرى المولــد إلســكندر كــوردا الــذي تمكــن مــن حــذب 

ممثليــن وفنانيــن ومصوريــون موهوبيــن للعمــل معــه.

)فاش(

كان أول األفــالم البريطانيــة الناطقــة هــو " ابتــزاز " الــذي أخرجــه ألفــرد هيتشــكوك  عــام 1929 .. ولــد 

هيتشــكوك فــي انــدن وبــدأ إبداعــه فــي الســينما رســامًا، ثــم كاتــب ســيناريو ،  ثــم مســاعد مخــرج .. 

بــدأ أعمالــه األولــى بفيلميــه " حديقــة المســرات" 1925 و" نســر الجبــل " 1926  وفــي فيلمــه النزيــل 

1926 ظهــرت خصائــص إبــداع هيتشــكوك مــن شــغٍف بالموضوعــات البوليســية المثيــرة ، وخلــق جــو                  

رعــب وســخرية.

وتعــود األهميــة الكبــرى فــي تطــور صناعــة الســينما البريطانيــة إلــى نشــاط مايــكل بيلكــون الــذي كان 

ــرة  ــرأس شــركة جومونــت بريتيــش .. وبالتعــاون مــع تلــك الشــركة صــور هيتشــكوك أروع أفالمــه .. فت يت

ــاج الســينمائى نتيجــة  ــا هبــوط اإلنت ــة الثالثينيــات لوحــظ فــي بريطاني ــه مــع نهاي ــر أن مــا قبــل الحــرب .. غي

لمزاحمــة الســينما األمريكيــة وتأثيرهــا العميــق فــي تلــك األعــوام ، واقتــداًء بمنظومــة النجــوم األمريكيــة 

، تألقــت فــي بريطانيــا مجموعــة مــن الممثليــن .. ليســلى هــوارد ، وفيفيــان لــى ، ولورانــس أوليفيــه ، 

وريكــس هاريســون وغيرهــم.

)فاصل(

فــي ألمانيــا بــدأت محــاوالت صناعــة ســينما ناطقــة منتصــف العشــرينيات وإقتــرح المخرجــون تســجيل 

الصــوت مباشــرة علــى شــريط الفيلــم ، فيتــم تصويــر األفــالم صامتــة علــى أن يكــون إدخــال الصــوت عليهــا 

الحقــًا ، واســتدعى ظهــور الصــوت إعــادة بنــاء صناعــة الســينما ، وتشــييد اســتوديوهات جديــدة .. ويعتبــر 

الفيلــم الوثائقــى " ألحــان العالــم " 1929 للمخــرج وولتــر روتمــان أول األفــالم الناطقــة فــي الســينما 

األلمانيــة .. وخــالل تلــك األعــوام ظهــرت علــى شاشــات ألمانيــا مجموعــة أفــالم تنــاول فيهــا الســينمائيون 

األلمــان القضايــا االجتماعيــة الملحــة فــي البــالد.

وفــي عــام 1933 هيمنــت الديكتاتوريــة النازيــة علــى ألمانيــا فخضعــت صناعــة الســينما بأكملهــا لســيطرة 

الحكومــة .. وخــالل عاميــى 1933 و 1934 هاجــر مــن ألمانيــا عــدد كبيــر مــن أبــرز العامليــن فــي الســينما 

مــن غيــر الراغبيــن فــي التعــاون مــع النظــام النــازى .. وبقــى فــي البــالد الســينمائيون الذيــن تأقلمــوا مــع 

نظــام هتلــر .. يواصلــون إنتــاج أعمالهــم ممجديــن الفكــر النــازى .. وبعــد هزيمــة ألمانيــا النازيــة فــي الحــرب 

العالميــة الثانيــة تشــكلت علــى أراضيهــا دولتــان مســتقلتان همــا جمهوريــة ألمانيــا الديموقراطيــة الشــعبية، 

وجمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة، وأخــذت صناعــة الســينما فــي كل منهمــا تطورهــا علــى طريقتهــا الخاصــة.
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)فاصل(

ــات المتحــدة مــع ظهــور الصــوت فــي الســينما هبــط المســتوى الفنــى لألفــالم الســينمائية  فــي الوالي

فتــرة مــن الوقــت ، واضطــر صانعــوا األفــالم إلــى التخلــى عــن تصويــر المشــاهد فــي المواقــع المعنيــة .. 

وكانــت حركــة الكاميــرا وأســاليب المونتــاج –نتيجــة عــدم اكتمــال تقنيــة الصــوت– ال تتيــح تأديــة ذلــك علــى 

مــا ُيــرام .. غيــر أنهــم شــيئًا فشــيئًا تمكنــوا مــن التغلــب علــى الصعوبــات ، وظهــرت علــى الشاشــة أفــالم 

ُتركــب فيهــا بنجــاح الصــورة الصوتيــة المرئيــة .. إضافــة إلــى ذلــك انضــم فــي تلــك الفتــرة إلــى الســيتما 

ممثلــون عاملــون فــي المســرح كانــوا يتقنــون األداء المســرحى .. منهــم: بيتــى ديفيــر ، وكاتريــن هيبــورن ، 

وبــول ميونــى ، وســبنس تــراس ، وجيمــس كاجنــى ، وهنــرى فونــدا ، وجيمــس ســتيوات وغيرهــم .. وفــي 

الثالثينيــات أصابــت األزمــة االقتصاديــة صناعــة الســينما وتحكمــت كبريــات البنــوك بهوليــود .. وفــي عــام 

1933 اعلــن الرئيــس فراكليــن روزفلــت نهجــًا جديــدًا فــي التغلــب علــى األزمــة مــن خــالل ضبــط االقتصــاد.

وفــي عــام 1934 وتحــت ذريعــة الحفــاظ علــى النقــاء األخالقــى لإلنتــاج الســينمائى ،     ُطبــق قانــون 

اإلنتــاج .. وقــد أدى ذلــك إلــى وجــود صراعــات أخالقيــة بــدل الصراعــات االجتماعيــة فــي األفــالم ، حتــى 

أننــا رأينــا رجــال العصابــات فيهــا يندمــون وُيكفــرون عــن ذنوبهــم ، كمــا فــي       فيلــم " مالئكــة بوجــوه 

قــذرة " عــام 1938 .. فــي تلــك الســنوات تطــور إبــداع المخــرج األمريكــى البــارز األيرلنــدى المولــد جــون 

فــورد .. وقــد تميــزت أفالمــه بتحليــل ســيكلوجى واجتماعــى عميــق للعوامــل المكرســة للحركــة الثوريــة 

لأليرلندييــن .. ومــن امثلــة ذلــك فيلمــه " المخبــر" 1935 الــذي حــاز علــى أربــع جوائــز أوســكار ، وفــي فيلمــه 

" عناقيــد الغضــب " عــام 1940 الحائــز علــى أوســكار أيضــًا ، والمقتبــس عــن روايــة لجــون شــتاينبيك تحــدث 

حديثــًا ُمقنعــًا عــن مصائــب النــاس إبــان األزمــة االقتصاديــة .. وفــي فتــرة الحــرب عمــل فــورد فــي اإلدارة 

الســينمائية للجيــش األمريكــى، وتخصــص فــي تصويــر األفــالم الوثائقيــة التــى حظيــت بتقييــم عــاٍل مــن 

المتخصصيــن وحصــل عنهــا علــى جوائــز اوســكار.

)فاش(

فــي فتــرة الثالثينيــات – ومــا زلنــا نتحــدث عــن ســينما الواليــات المتحــدة األمريكيــة – صــور شــارلى شــابل 

أكثــر أفالمــه أهميــة .. أضــواء المدينــة عــام 1931 .. واألزمنــة الحديثــة    عــام 1936 مهتمــًا فيهمــا بأحــالم 

اإلنســان البســيط حــول الســعادة وتحطــم هــذه األحــالم عنــد االصطــدام بالواقــع القاســى للمجتمــع 

البورجــوازى .. كمــا يعكــس ذلــك أضــواء المدينــة .. ثــم مصارعــًا مــن أجــل البقــاء فــي عالــم رأس المــال 

الُمضنــى بنظــام عملــه .. كمــا فــي األزمنــة الحديثــة .. وشــكلت األفــالم المســلية الجــزء الكبيــر مــن إنتــاج 

هوليــود ، وحققــت األفــالم الموســيقية نجاحــًا كبيــرًا ، ويرجــع الفضــل الكبيــر فــي ذلــك إلــى ممثليــن 

مشــهورين، أمثــال: جــودى جارلنــد ، وميكــى رونــى ، والمغنيــة ديانــا دوريــن  ، وفريــد أســتيمر وغيرهــم .. 
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ثــم ظهــرت علــى الشاشــة أفــالم تاريخيــة، مثــل:     فيلــم ذهــب مــع الريــح 1939 لفيكتــور فليمنــج الــذي 

القــى نجاحــًا ضخمــًا وهــو مقتبــس عــن روايــة مارجريــت ميتشــيل .. ويــدور الفيلــم عــن الحــرب األهليــة فــي 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي القــرن التاســع عشــر .. وقــد لعبــت دور البطلــة " فيفــان لــى " ، ولعــب 

دور البطــل " كالرك جيبيــل".

ثم تتحدث المؤلفة عن الرسوم المتحركة

)فاش(

يعــود الــدور الرئيســى فــي مجــال األفــالم المرســومة " لوالــت ديزنــى " المولــود فــي شــيكاغو لعائلــة 

ــات .. ثــم أســس  ــًا .. وانتقــل إلــى شــركة إعالن ــرة أصلهــا أيرلنــدى .. عمــل رســامًا كاريكاتوري مهاجريــن فقي

شــركته الخاصــة الصغيــرة وصــور أفــالم حكايــات مرســومة .. مثــل: ســندريال والقبعــة الحمــراء وقــط فــي 

حــذاء .. وفــي عــام 1923 بــدأ ديزنــى العمــل فــي هوليــود وصــور أفالمــًا دمــج فيهــا الممثــل مــع الرســوم 

المتحركــة، مثــل: أليــس فــي بــالد الرســوم المتحركــة ، وأوزوالــد األرنــب المحظــوظ عــام 1927 .. وفــي 

فيلــم الرســوم الصامــت الطائــرة المجنونــة 1928 ظهــرت شــخصية مســلية جديــدة هــى الفــأر الصغيــر " 

ــى جانــب ميكــى مــاوس اشــتهرت  ــى فــي األفــالم الناطقــة .. إل ــرز ديزن ــك ب ميكــى مــاوس " .. وبعــد ذل

شــخصيات أخــرى مثــل: دونالــد دك والقــط بلوتــو وغيرهمــا .. وتقديــرًا إلبداعــه شــخصية ميكــى مــاوس 

حصــل ديزنــى 1932 علــى جائــزة األوســكار.

اســتند المنهــج الفنــى لديزنــى علــى مبــدأ أنســنة الحيوانــات وإكســابها مالمــح وطريقــة ســلوك اإلنســان 

األمريكــى العــادى.

)فاصل(

واآلن مــع ســينما النصــف الثانــى مــن األربعينيــات ثــم الخمســينيات .. فــي فرنســا وبعــد زوال االحتــالل 

عنهــا اتجــه المخرجــون إلــى موضوعــات الحــرب واالحتــالل النــازى .. وفــي أعــوام مــا بعــد الحــرب ظهــرت 

فــي الســينما الفرنســية أفــالم تعلــو فيهــا أمزجــة القلــق واإلرتبــاك ، أبطالهــا ُأنــاس انطوائيــون ، عالقاتهــم 

بالغــة التعقيــد مــع الواقــع المحيــط مثــل فيلــم بوابــات الليــل 1946 لمارســيل كارنيــه ، وفيلــم الشــيطان 

فــي الجســد 1947 لكلــود الرا ، وفيلــم عشــاق قيرونــا 1949 ألندريــه كايــات وغيرهــا .. فــي الخمســينيات 

انخفــض معــدل ارتيــاد صــاالت الســينما فــي البلــدان المتقدمــة كافــة .. رغــم ذلــك تبقــى فرنســا واحــدة 

مــن البلــدان الســينمائية الرائــدة ، فقــد كان الفــن الســينمائى الفرنســى فــي تلــك الفتــرة متنوعــًا للغايــة 

بموضوعاتــه وأنواعــه .. وُيعــد جــان رينــوار أعــرق مبدعــى الســينما الفرنســية، إذ اخــرج أفالمــه بعيــدة عــن 

المعاصــرة ، وكانــت مقمعــة بالحنيــن إلــى األزمنــة الغابــرة.
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)فاش(

فــي المملكــة المتحــدة واصلــت الســينما البريطانيــة فــي ســنوات مــا بعــد الحــرب مــا بدأتــه فــي أعــوام 

الحــرب مــن إنتــاج أفــالم مقتبســة عــن الروايــات الكالســيكية .. وحقــق فيلــم الملــك هنــرى الخامــس 

عــام 1944 نجاحــًا كبيــرًا بمشــاركة  لورانــس أوليفييــه فــي أداء البطولــة األمــر الــذي حفــز المنتجيــن علــى 

مواصلــة ذلــك النهــج .. وظهــرت علــى الشاشــة أفــالم مصــورة علــى نطــاق واســع مثــل قيصــر وكليوبتــرا 

ــارد شــو ، وفيلــم هامليــت 1948 للمخــرج  1946 للمخــرج جابريــل باســكال اقتباســًا عــن عمــل لجــورج برن

أوليفيــه اقتباســًا عــن رائعــة وليــام شكســبير ، ومــع أن إنتــاج تلــك األفــالم كان يتــم علــى أمــل نجاحهــا علــى 

المســتوى الدولــى إال أنهــا لــم تظهــر بالســوق األمريكيــة .

ورافقــت عــودة البريطانييــن إلــى الحيــاة الســليمة بعــد معانــاة ســنوات الحــرب خيبــة أمــل وشــعور بضعــف 

اإلنســان أمــام جمــود األنظمــة االجتماعيــة .. وانعكســت تلــك األمزجــة فــي فــن الســينما .. ففــي فيلــم 

ديفيــد ليــن لقــاء عابــر 1945 جــرى تصويــر انتصــار الواجــب األســرى علــى الشــعور المتســرع .. وخــالل عامــى 

1946 و 1948 نقــل المخــرج إلــى الشاشــة روايتــى تشــارلز ديكنــز تمنيــات عظيمــة وأوليفــر تويســت اللتيــن 

حظيتــا بنجــاح مذهــل.

)فاش(

بعــد تحريرهــا مــن الفاشــية عاشــت إيطاليــا أعوامــًا صعبــة مــن الدمــار ، وقــد أثقلهــا الوجــود البريطانــى 

األمريكــى العســكرى فــي البــالد .. فــي تلــك الفتــرة علــى وجــه التحديــد ظهــرت الواقعيــة الجديــدة علــى 

قمــة الحركــة الديمقراطيــة فــي الســينما اإليطاليــة التــى كانــت ُتعــد واحــدة مــن الظواهــر الفنيــة والثقافيــة 

الجديــدة شــكاًل مميــزًا  الواقعيــة  .. ومثلــت  األربعينيــات والخمســينيات  المهمــة فــي فتــرة  العالميــة 

جديــدًا مــن الواقعيــة النقديــة ، وتطــورت فــي األدب والفنــون الجميلــة والمســرح ..  تلــك االتجاهــات 

التــى تتجســد بوضــوح أكثــر فــي الســينما .. وقــد توفــرت فرصــة اإلعــداد لــوالدة الواقعيــة الجديــدة فــي 

الســينما اإليطاليــة مــن خــالل نشــاط الســينمائيين الشــباب المناهضيــن للفاشــية، أمثــال: جوزيبــى دى 

ســانتيس ، ولوتشــينو فيســكونتى ، ومايــكل أنجلــو أنطونيونــى ، وكارلــو ليزانــى وغيرهــم .. ورغــم التبايــن 

فــي أســاليبهم اإلبداعيــة ، فقــد اتفقــوا علــى نهــج اجتماعــى جديــد تجــاه الواقــع وتجــاه احتــرام اإلنســان 

البســيط ومصيــرة .. وقــد تجلــى إعــالن االتجــاه الجديــد واضحــًا فــي فيلــم روبرتــو روســيلينى " رومــا مدينــة 

مفتوحــة " 1945 حيــث نجــد تجســيدًا لــروح وحــدة الشــعب فــي الصــراع ضــد الفاشــية .. وقــد ُبنيــت 

جماليــات الواقعيــة الجديــدة علــى متطلبــات االقتضــاب واإليجــاز والشــح فــي التصويــر فــي بعــض األحيــان 

ــة والقصــور الفخمــة ، وكانــت أحداثهــا تجــرى فــي قــرى  ــة الجميل .. وافتقــرت أفالمهــا للمناظــر الطبيعي

صغيــرة وفــي الضواحــى. 
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ومــع منتصــف الخمســينيات دخلــت الســينما اإليطاليــة حيــز أزمــة فكريــة فنيــة عميقــة .. وفــي الفتــرة 

ذاتهــا ظهــر التأثيــر الكبيــر للواقعيــة الجديــدة علــى الفــن الســينمائى التقدمــى لفرنســا وأســبانيا واليابــان 

والهنــد وبلــدان أمريــكا الالتينيــة وغيرهــا. 

وتمضى بنا القراءة إلى سينما الواليات المتحدة األمريكية

)فاصل(

بعــد إنتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة تمتعــت الســينما فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة بشــعبية كبيــرة ، 

وارتفــع معــدل ارتيــاد دور الســينما إلــى أرقــام غيــر مســبوقة ، فبلــغ تســعين مليــون مشــاهد فــي األســبوع 

.. لكــن ذلــك المعــدل انخفــض مطلــع عــام 1953 إلــى النصــف حيــث تأثــرت الســينما األمريكيــة حينئــذ 

بسياســة الحــرب البــاردة التــى كانــت تنتهجهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة وطــرد العديــد مــن ســينمائى 

البــالد بعــد تعرضــه لهجمــات  ، وغــادر شــارلى شــابلن  الســجن  ، وأودع بعضهــم  التقدمييــن  هوليــود 

الرجعييــن .. وكانــت أزمــة هوليــود نتيجــة لظهــور التلفزيــون مــا بيــن عامــى 1948 و 1982 حــث ازداد عــدد 

أجهــزة التلفزيــون فــي البــالد ســتين ضعفــًا .. فــي تلــك الظــروف بــدأ صــراع الســينما لكســب المشــاهد .. 

ــة .. وشاشــات  ــة، مثــل شاشــات بانورامي ــكارات التقني ودخلــت دور الســينما مجموعــة متنوعــة مــن االبت

عريضــة، وصــوت مجســم اســتيريو ..       وشــرعت االســتوديوهات فــي إنتــاج أفــالم عمالقــة مثــل الــرداء 

1953 للمخــرج هنــرى كوســتر .. وفــي تلــك األثنــاء أنتجــت أفــالم ُمــزج فيهــا بنجــاح بيــن المضمــون العميــق 

مــع المتطلبــات التجاريــة، وقــام فيــدور باالشــتراك مــع مخــرج إيطالــى بتصويــر فيلــم الحــرب والســالم 

1956 عــن رائعــة تولســتوى ، فــي حيــن أنتــج ســتانلى كوبريــك الفيلــم التاريخــى ســبارتاكوس 1960 .. 

وفــي نهايــة األربعينيــات وخــالل الخمســينيات دخــل الســينما األمريكيــة الممثلــون: جريجــورى بيــك وبــرت 

النكســتر ، وكيــرك دوجــالس ، ومونتجمــرى كليفــت ، ومارلــون برانــدو وســيدنى بواتييــه ، وأودرى هيبــورن 

، وإليزبيــث تيلــور ، وأنتونــى بيركنــز .. وخــالل النصــف الثانــى مــن الخمســينيات ظهــرت الحركــة الجديــدة 

أو الســينما األمريكيــة الجديــدة .. كانــت الخطــة الفنيــة لتلــك الحركــة مختلطــة ومتناقضــة فــي كثيــر مــن 

ــد وإنســان  ــادى بعالــم جدي ــل راحــت تن النواحــى .. ورفضــت هــذه الحركــة عالــم األعمــال والعســكرية .. ب

جديــد، وإبــدع عــدد مــن المخرجيــن المؤيديــن للحركــة اعمــااًل صادقــة مــن الناحيــة الحياتيــة تنتقــد عيــوب 

المجتمــع األمريكــى.

)فاصل(

ــرة – دخــل الســينما  ــرة الســتينيات والســبيعينات فــي فرنســا – تلــك الفت ــا الكتــاب إلــى ســينما فت وينقلن

العديــد مــن المخرجيــن الجــدد وكانــوا بعيديــن بمســتوى إبداعهــم غالبــًا، عــن أفضــل مخرجــى الموجــة 
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الجديــدة .. فــي أعمالهــم إنقــالب لفهــم أغــراض الفــن الســينمائى وتغييــر فــي أســاليب اإلنتــاج الســينمائى 

، فصــار معلومــًا لــدى المشــاهدين أن النجــاح يمكــن أن يحظــى بــه الفيلــم الــذي يتــم تصويــره دون بعــد 

تجــاررى ، ودون مشــاركة نجــوم الســينما ومؤثــرات إخراجيــة ، لــو توفــر حضــور فكــرة مؤلــف ذات فهــم 

خــاص للحيــاة ومثيــرة لالهتمــام.

وتناولــت أفــالم تلــك الفتــرة تنــاواًل غيــر مباشــر موضــوع الحــرب فــي الجزائــر المحظــور فعليــًا فــي الســينما 

الفرنســية، كمــا شــهدت الفتــرة تحطيــم العديــد مــن القوانيــن المهنيــة الســابقة ، وبرز العديــد من الممثلين 

الجــدد مثــل: أالن ديلــون ، وآنــى جيــرادو ، وجــان لــوى ، وآنــوك إيمــى .. ومــع منتصــف الســتينيات تعاظــم 

االهتمــام بالقضايــا السياســية فــي الســينما الفرنســية.

من ناحية أخرى ظهرت األفالم التى تتحدث عن الحياة الشــخصية وتقلبات القدر واجتذبت المشــاهدين 

كفيلــم رجــل وامــرأة ، والعيــش مــن أجــل الحيــاة ، والمغامــرة هى المغامرة للمخرج كلود ليلوش.

فــي المملكــة المتحــدة واصلــت الســينما البريطانيــة فــي الســتينيات تطويــر موضوعــات أفــالم  نهايــة 

الخمســينيات.. وكان فيــام جــون شــليزنجر بيلــى الــكاذب 1963 ، وفيلــم عزيزتــى 1965 ظاهــرة بــارزة 

.. وبحلــول الســبعينيات تركــز اهتمــام المخرجيــن علــى تمــرد الفــرد فــي وجــه المجتمــع  وكان فيلمــا إل 

أندرسون : لو .. عام 1968 ، وياله من رجل محظوظ 1973 األكثر شهرة.                      

)فاش(

شــهدت الســتينيات فتــرة نهــوض الســينما فــي إيطاليــا .. فخــالل عامــى 1959 و 1960 ظهــرت أفــالم 

حققــت نجاحــًا فــي جميــع أنحــار العالــم مثــل روكــو أشــقاؤه للوتشــينو فيســكونتى ، والحيــاة الحلــوة 

لفيدريكــو فيلينــى ، وموضــوع مناهضــة الفاشــية كان هنــاك العديــد مــن أفــالم رواد الســينما اإليطاليــة ، 

فأنتــج لوتشــينو فيســكونتى فيلــم ســقوط اآللهــة 1960 عــن وصــول الفاشــية إلــى الســلطة فــي ألمانيــا ، 

وأخــرج دى ســيكا الميلودرامــا المعاديــة للحــرب عبــاد الشــمس عــام 1969 عــن مصيــر جنــدى إيطالــى قاتل 

فــي روســيا إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة واســتطاع حبــه المــرأة روســية أن ينقــذ حياتــه.

وقــد أنجــز دى ســيكا أفالمــًا حظيــت بتقديــر وشــهرة لمشــاركة نجمــى الســينما اإليطاليــة صوفيــا لوريــن 

ومارتشــيللو ماســتورباتى ومنهــا أمــس واليــوم وغــدًا 1963 الــذي فــاز باألوســكار ، والــزواج علــى الطريقــة 

اإليطاليــة 1969.

)فاش(

فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة تميــزت الســينما األمريكيــة فــي بدايــة الســتينيات بإنتــاج أفــالم علــى 
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غــرار الســينما الوثائقيــة .. وُيعــد فيلــم ظــالل 1960 للمخــرج جــون كاســافيتيس عــن حيــاة أســرة زنجيــة .. 

الفيلــم الرئيــس لذلــك االتجــاه .. خــالل الســتينيات تفاقــت التناقضــات االجتماعيــة فــي الواليــات المتحــدة 

، ولــم ُتعالــج فــي تلــك الســنوات قضيــة الحــرب فــي فيتنــام،      ولــم تحــظ بتجســيد مباشــر لهــا علــى 

الشاشــة باســتثناء الفيلــم السياســى العســكرى القبعــات الخضــراء عــام 1968 لجــون وايــن ، لكــن موضــوع 

مناهضــة الحــرب حضــر فــي أفــالم ســتانلى كوبرنيــك ، وروبــرت أولمــان وآخريــن .. وكان العنــف مــن أهــم 

ــر العنــف بالطبيعــة ..  ــرًا مــا ارتبــط تصوي المشــكالت المطروحــة علــى الشاشــة فــي تلــك األعــوام ، وكثي

ــرة  ــة تلــك الفت ــات بانتشــار واســع .. وفــي نهاي ــرة الســبيعينات حظيــت أفــالم الجريمــة والعصاب وفــي فت

ظهــر موضــوع الحــرب فــي فيتنــام فــي األفــالم األمريكيــة ، وتجســدت قســوة الحــرب وجنونهــا فــي فيلــم 

القيامــة اآلن 1979 لكوبــوال. 

  الســينما األمريكيــة كوكبــة مــن الممثليــن الموهوبيــن أمثــال جيــن فونــدا ، وباربــرا ســتريزاند ، وكينديــس 

بيرجــن ، وجــاك نيكلســون ، وداســتان هوفمــان، وآل باتشــينو وغيرهــم.

)فاصل(

وتأخذنــا القــراءة فــي هــذا الكتــاب المهــم والممتــع إلــى ســينما ثمانينيــات القــرن العشــرين وحتــى العقــد 

األول مــن القــرن الحــادى والعشــرين .. خــالل الثمانينيــات اضطــرت صناعــة الســينما فــي البلــدان األوروبيــة 

الغربيــة إلــى التنافــس مــع صناعــة هوليــود الســينمائية الضخمــة التــى غــزت أفالمهــا شاشــات أوروبــا ، 

ــود ممــا زاد مــن  ــن ذوى الشــهرة قــد ُدعــوا للعمــل فــي هولي ــن األوروبيي ــى ذلــك أن المخرجي يضــاف إل

تــآكل الشــخصية الوطنيــة للســينما .. الخســارة األخــرى لســينما أوروبــا الغربيــة، المشــاهد ذاتــه ، الــذي تربــى 

منــذ الصغــر علــى مــادة الســينما األمريكيــة ، ودفــع الصــراع علــى المشــاهد ، وعلــى نجــاح شــباك التذاكــر 

تحديــدًا ، المخرجيــن إلــى تقليــد المنتــج الهوليــودى فــي الموضوعــات واألنــواع والســرد الســينمائى .. 

ثــم كانــت التلفــزة المنافــس األهــم للســينما التقيديــة ، فظهــر علــى شاشــات التلفزيــون فــي فرنســا         

أواســط الســبيعنيات حوالــى 500 فيلــم فــي الســنة ، وارتفــع العــدد باســتمرار .. لــم يكــن االنتشــار الواســع 

لعــرض األفــالم فــي التلفزيــون وحــده هــو الــذي ســلب صــاالت الســينما المشــاهدين .. يــل كانــت هنــاك 

أشــرطة الفيديــو وآالت عرضهــا واألقــراص الُمدمجــة ، وانتقــل العــرض الســينمائى إلــى الوضــع المنزلــى 

المربــح ، غيــر أن التقنيــات الجديــدة لــم تكــن قــادرة علــى إخــراج المشــاهد مــن صــاالت الســينما فحســب 

.. بــل علــى إعادتــه إليهــا أيضــًا ، فقــد تطــورت تقنيــات الســينما تطــورًا ســريعًا وجهــزت الصــاالت بمعــدات 

جديــدة، واســتخدمت التقنيــات الرقميــة .. كمــا اكتســب الصــوت فــي الســينما نوعيــة جديــدة مجســمة 

تؤثــر  علــى الحضــور.
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)فاش(

فــي تلــك الحقبــة واصــل المخرجــون الفرنســيون المشــهورون إبداعهــم ، فأخــرج روبيــر بريســون فيلــم المــال 

عــام 1983 .. روى فيــه كيــف تتمكــن ورقــة مــزورة مــن فئــة 500 فرنــك بإنتقالهــا مــن يــد إلــى أخــرى ، مــن 

َجــِر شــخص متنــور إلــى جريمــة ، وفــي الثمانينيــات أيضــًا      قــام جــان لــوك جــودار بتصويــر أفــالم تتنــاول 

المشــكالت المعاصــرة .. وفــي عــام 2004 أنتــج فيلمــه " موســيقانا " .. ثالثــة اجــزاء: الجحيــم والطهــارة 

والجنــة ، عبــر فيهــا عــن آرائــه حــول المشــكلة المهمــة فــي العالــم وقتهــا وهــى الحــرب فــي الشــرق 

األوســط والعالقــات بيــن اليهــود والمســلمين.

)فاش(

فــي إيطاليــا ومــع نهايــة الســبعينيات مــن القــرن الماضــى تعرضــت الســينما ألزمــة ، أحــد أســبابها التغلغــل 

المتزايــد لــرأس المــال األمريكــى فــي إنتــاج األفــالم ونظــام تأجيرهــا .. فــي تلــك الفتــرة خــرج مــن الحيــاة 

زعمــاء الســينما اإليطاليــة: فيســكونى وروســيللينى ودى ســيكا وجيرمــى وبازولينــى ، وانخفــض مســتوى 

األفــالم اإليطاليــة. وبحثــا عــن مخــرٍج لألزمــة ، اتجــه المخرجــون البارعــون إلــى األنــواع التقليديــة مضمونــة 

النجــاح .. كان فيليينــى الــذي توفــى عــام 1993 هــو آخــر الراحليــن مــن كوكبــة عظمــاء المخرجين اإليطاليين 

، وفــي فيلمــه األخيــر " مقابلــة " 1988 التفــت فيللينــى إلــى ماضيــه يســترجعه مــع أفضــل مثلــى فيلمــه 

" الحيــاة الحلــوة " آنيتــا ايكبــرج ومارتشــيللو ماســترويانى.

)فاش(

فــي المملكــة المتحــدة اضطــرت الســينما إلــى دخــول المنافســة األصعــب مــع الســينما األمريكيــة ، فــي 

مطلــع الثمانينيــات وقعــت الســينما البريطانيــة فــي أزمــة تمثلــت فــي اختفــاء بعــض الشــركات الســينمائية 

وواصلــت تكلفــة األفــالم األجنبيــة ارتفاعهــا .. وتمكنــت الشــركات العالميــة الضخمــة فقــط نــت تصويــر 

أفــالم كبيــرة معــدة لإليجــار فــي شــتى أنحــاء العالــم ، وأنتجــت بأمــوال الشــركات األمريكيــة أفــالم ذات 

موضوعــات عــن الفضــاء: فــالش جــوردون 1980 لمايــك هــود جيــس ، وســوبر مــان3 عــام 1983 لريتشــارد 

ليســتر .. وفــي عــام 1981 حصــد الفيلــم البريطانــى عربــات النــار لهيــو هادســون األوســكار كأفضــل فيلــم 

لذلــك العــام ، يحكــى هــذا الفيلــم عــن مصيــر شــخصيتين متباينتيــن عرائيتيــن ، يمثــالن بريطانيــا العظمــى 

فــي دورة عــام 1924 لأللعــاب األوليمبيــة: اليهــودى هارولــد أبراهــام ، واألســكتلندى إيريــك ليــدل، لــم 

يكــن محــور القصــة هــو الشــغف الرياضــى، بــل صــراع طبيعتيــن بشــرتيين متناقضتيــن.

)فاش(

عــن ألمانيــا الغربيــة يتحــدث الكتــاب .. تقــول مؤلفتــه: تجلــت الظاهــرة الالفتــة للســينما األلمانيــة فــي إبداع 
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راينــر فيرنــر فاســيندر بالــذي أخــرج علــى مــدار حياتــه القصيــرة نحــو خمســين فيلمــًا ، متنوعــة الموضوعــات 

يغلــب عليهــا لــون الدرامــا االجتماعيــة .. أنجــز هــذا المخــرج أيضــًا أفــالم عصابــات وأفالمــًا مقتبســة عــن 

مؤلفــات أدبيــة شــهيرة .. كذلــك ســعى إلــى تقديــم صــورة واســعٍة للحيــاة فــي ألمانيــا بعــد الحــرب .. 

ويعتبــر األكثــر شــهرة مــن أعمالــه فيلمــا زواج ماريــان        بــراون 1977 ، وشــوق فيرونيــكا فــوس 1982 

.. ويحكيــان عــن مصيــر المــرأة وقســاوة مجتمــع يــدور فيــه صــراع مــن أجــل البقــاء بعــد معانــاة مــن مآســى 

الحــرب .. وتدريجيــًا يصعــد إلــى زعامــة الســينما األلمانيــة فيــم فيدنديــرس ، وكانــت الســبيعنيات بدايــة 

ظهــوره .. طــرح فــي إبداعــه تســاؤالت عــن مســؤولية األجيــال أمــام التاريــخ .. وفــي عــام 1982 صــور 

فيلمــه حالــة األشــياء وحصــل علــى الجائــزة الكبــرى فــي مهرجــان البندقيــة الســينمائى .. وفــي عــام 1984 

أنجــر فيلــم باريــس تكســاس وحصــل أيضــًا علــى الجائــزة الكبــرى فــي مهرجــان كان الســينمائى.

)فاش(

بفضــل إمكانيــة توحيــد جهــود عــدة بلــدان أوروبيــة فــي إنتــاج األفــالم واصلــت الســينما األوروبيــة تطورهــا 

محافظــة علــى أســلوبها الخــاص داعمــة المخرجيــن الــذي ال يتوافــق إبداعهــم مــع معاييــر الســينما التجارية 

بفضــل ذلــك – تقــول الكاتبــة – رأينــا علــى شاشــات أوروبــا وشــتى أنحــاء العالــم أســماء جديــدة .. وقــد لفــت 

انتبــاه النقــاد والمشــاهدين مخــرج مــن الدنمارك هــو الرس فون ترايد. 

وتجلــى فــي أفالمــه تحطيــم األمــواج 1996 ، والحمقــى 1998 ، وراقصــة الظــالم 2000 أســلوبه الخــاص 

المتمثــل فــي ابتــداع توثيقيــة زائفــة وواقعيــة مفرطــة ، وســاعده علــى ذلــك بشــكل خــاص اســتخدامه 

كاميــرا يدويــه مهتــزة أثنــاء التصويــر ، إضافــة إلــى ذلــك طــرح المخــرج فــي تلــك األفــالم االســتثنائية قضايــا 

صاخبــة بــل ومأســاوية للحيــاة المعاصــرة.

)فاش(

واصلــت صناعــة الســينما فــي الواليــات المتحــدة فــي بدايــة الثمانينيــات عمليــة االحتــكار .. واســتولى 

قطــاع أعمــال الســينما األمريكــى علــى الســوق العالميــة .. وفــي عــام 1982 أنتجــت الشــركات الســينمائية 

الضخمــة المســتقلة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة أكثــر مــن 200 فيلــم.

وكان إنتــاج هوليــود موجهــًا إلــى جمهــور الشــباب خاصــة .. وكانــت هيئــة بطــل أفــالم الثمانينيــات الحربيــة 

مرتبطة إلى حد كبير بالممثلين مثل سلفســتر ســتالونى في أفالم        روكى 1976 ، وروكى 2 1979 

ــرون واحــدًا مــن اتجاهــات أفــالم المغامــرات  ، وروكــى 3 1982 .. ويعــد فيلــم " المبيــد " لجيمــس كامي

األمريكيــة التــى تطــرح فــي مضامينهــا قضايــا صمــود البشــرية عنــد احتكامهــا مــع مخلوقــات غريبــة مــن 

زمــن آخــر أو مــن حضــارات أخــرى.
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وفــي عــام 1991 صــور جيمــس كاميــرون " المبيــد 2 " الــذي بلغــت ميزانيــة تصويــره 100 مليــون دوالر .. 

وحصــد أربــع جوائــز أوســكار .. امــا المخــرج ســتيفن ســيبلبيرج فقــد حظــى بالشــهرة الواســعة بعــد فيلمــه 

الفــك المفتــرس 1975 عــن ســمكة قــرش ضخمــة كانــت تلتهــم النــاس .. وشــهد عــام 1981 فيلمــه 

قراصنــة الســفينة الضائعــة، وُيعــد واحــدًا مــن أفضــل أفــالم المغامــرات المدهــش بغنــى اإلبــداع ، والخــدع 

الباهــرة ، واالســتخدام الفريــد لــكل المؤثــرات البصريــة والتقنيــة الحاســوبية .. وفــي عــام 1997 ُيعــرض 

علــى شاشــات العالــم فيلــم تيتنــك لجيمــس كاميــرون عــن القصــة الحقيقيــة لغــرق الســفينة المشــهورة 

عــام 1912 .. وُيعــد الفيلــم بمثابــة مشــروع ضخــم إلحيــاء مجــد عمالقــة هوليــوود ال بالمعنــى التجــارى 

فقــط بــل والفنــى أيضــًا. 

ــرز فــي  ــة .. ويبقــى الحــدث األب ــة والفني ــد مــن اإلفــالم ذات القيمــة التجاري ــرة العدي وشــهدت تلــك الفت

الحيــاة الثقافيــة األمريكيــة هــو منــح األوســكار ألفضــل األفــالم المنتجــة مــن مختلــف المســميات فــي 

ــذ      عــام 1929. ــون الســينمائية ســنويًا من ــة للفن ــة األمريكي ــم، تمنحهــا األكاديمي شــتى أنحــاء العال

)فاصل(

الجــزء الثانــى مــن الكتــاب تخصصــه المؤلفــة للســينما الروســية .. تقــول: إنــه فــي مايــو 1896 أوفــد لــوى 

لومييــر المصــور الباريســى كاميــل ســيرف إلــى موســكو لتصويــر تتويــج األمبراطــور الروســى نيقــوالى الثانى 

باســتخدام آلــة تصويــر جديــدة .. وقالــت صحيفــة أخبــار اليــوم الروســية إنــه ســيجرى تســجيل كل فعاليــات 

حفــل التتويــج علــى شــريط متحــرك .. وبذلــك يكــون اختــراع لومييــر قــد وصــل إلــى روســيا بعــد أقــل مــن 

نصــف عــام علــى العــرض المفتــوح األول فــي باريــس.

)فاش(

فــي نهايــة عــام 1897 انتشــر فــي موســكو خبــر افتتــاح المســرح الكهربائــى فــي الســاحة الحمــراء الــذي 

مثــل أول صالــة ســينمائية لعــرض األشــرطة الســينمائية .. فــي البدايــة كان االعتمــاد علــى األشــرطة 

األجنبيــة .. ثــم ظهــر اإلنتــاج المنظــم لألفــالم اعتبــارًا مــن عــام 1907 .. كان مــن أوائــل رجــال األعمــال فــي 

مجــال الســينما أليكســاندر درانكــوف الصحفــى المصــور المراســل .. ارتبطــت مــع اســمه مشــاهد العــروض 

المنتظمــة لألفــالم الوثائقيــة علــى الشاشــة الجماهيريــة .. ومــع اســمه أيضــًا ارتبطــت مشــاهد أو فيلــم 

روائــى فــي روســيا " ســجين بونيزوفــا فــي عــام 1908 ، اخرجــه الممثــل فالديميــر رومــا شــكوف .. وصاحــب 

عــرض هــذا الفيلــم الصامــت موســيقى حيــة مرتجلــة مــن عازفيــن .. فــي عــام 1912 بنــى فــي موســكو 

ســتوديو ســينما، كان األضخــم آنــذاك، لتصويــر األفــالم .. فــي تلــك الفتــرة كان العديــد مــن األفــالم 

الروســية عبــارة عــن اقتباســات عــن مؤلفــات أدبيــة مشــهورة .. فاســيلى جونتشــاروف علــى ســبيل المثــال 
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أحــدرواد الســينما الروســية أخــرج الجريمــة والعقــاب 1909 اقتباســًا عــن روايــة فيــودور دستويفســكى .. 

وقــد اكتســب جونتشــاروف شــهرته كمخــرج لوحــات تاريخيــة .. فأخــرج أول فيلــم روســى طويــل " الدفــاع 

عــن ســيفا ســتوبل " عــام 1911.

أمــا يفجينــى باويــر فقــد أســهم إســهامًا كبيــرًا فــي تطويــر ســينما تلــك الفتــرة ، وقــد تحــول مــن فنــان 

ديكــور مســرح إلــى اإلخــراج فــي أفالمــه: حيــاة مــن أجــل حيــاة وملكــة الشاشــة والجمــال القمــرى والجمــال 

يجــب أن يســود العالــم عــام 1916 ، بلــغ باويــر تركيبــة مدروســة متناســقة لصــورة أداء الممثليــن خاصــة 

فــي المشــاهد الجماعيــة ، وســعى إلــى خلــق اســتعراض تصويــرى أهلــه ليكــون رائــد االتجــاه التصويــرى 

فــي الســينما الروســية .. وبــرزت فــي اإلخــراج أســماء جديــدة، منهــا: باكــوف بروتازانــوف .. وظهــر هــذا 

المخــرج الشــاب أول مــرة بفيلمــه " نوافيــر باختــش ســراى " 1909 ، ثــم ُكلــف بإنتــاج أفضــل أفــالم الســينما 

الروســية مــا قبــل الثــورة " بنــت البســتونى " 1916 اقتباســًا عــن روايــة بوشــكين ، واألب ســيرجى عــن روايــة 

ليــف تولســتوى.

)فاش(

فــي أعــوام الحــرب العالميــة األولــى وأعــوام الثــورة بــدأ إنتــاج أفــالم مــا ُيســمى فــي الدرامــا النفســية 

للصالونــات ، وعولجــت موضوعــات الحــب مــن طــرف واحــد ، والغيــرة ، والســعى وراء الثــروة ، وحققــت 

نجاحــًا كبيــرًا عنــد الجمهــور .. بحلــول عــام 1913 بلــغ عــدد صــاالت العــرض 1400 صالــة .. وخــالل أعــوام 

ــة ، وأولــت الحكومــة  ــة األولــى شــهدت روســيا تراجعــًا حــادًا فــي تدفــق األفــالم األجنبي الحــرب العالمي

اإلنتــاج الســينمائى الكثيــر مــن االهتمــام .. بعــد ثــورة     اكتوبــر 1917 أخــذت الحكومــة الســوفيتية علــى 

عاتقهــا مهمــة توســيع الوظائــف االجتماعيــة للســينما، فلــم ُينظــر إليهــا علــى أنهــا مجــرد وســيلة ترفيــه 

.. بــل هــى وســيلة ترويــج ودعايــة للجماهيــر وأداة تربيــة .. لكــن الوضــع تفاقــم .. ولــم يرغــب المخرجــون 

الســينمائيون فــي التعــاون مــع الســلطة الجديــدة ، وأغلقــوا مؤسســاتهم ، وأخفــوا األجهــزة وأتلفوهــا .. 

وغــادر بعضهــم إلــى الخــارج ..  وفــي 27 أغســطس عــام 1919 أصــدرت الحكومــة مرســومًا بتأميــم صناعــة 

التصويــر والســينما .. مــن ذلــك الحيــن ُعــدَّ هــذا اليــوم عيــدًا للســينما الروســية .. وفــي عــام 1919 َفتحــت 

مدرســة موســكو الحكوميــة للســينما أبوابهــا للطــالب .. وفــي العشــريينات بعــد إنتهــاء الحــرب األهليــة 

انتعــش إنتــاج األفــالم الســينمائية تدريجيــًا فــي األعــوام األولــى بعــد الحــرب قــام ليــف كوليشــوف بتصويــر 

أفــالم وثائقيــة .. وحلــم بــأن يتمكــن مــن خلــق ســينما جديــدة ، وعــرض تصــوره فــي كتــاب فــن الســينما 

تجربتــى 1920 .. وكان مــن رأيــه أن المونتــاج هــو الوســيلة التعبيريــة األهــم لفــن الســينما ، وبنــاء علــى 

هــذا الــرأى جــرب فهــم دمــج اللقطــات بنــاء علــى مبــدأ ترابطــى لــإلدراك .. ومنــح مــا ال تحتويــه اللقطــات 

ــر أفــكاره  ــر كوليشــوف .. وواصــل كوليشــوف تطوي مــن أفــكار وأحاســيس .. وهــو مــا ســمى الحقــًا بتأثي
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اإلبداعيــة فــي أفالمــه: شــعاع المــوت 1925 ، و " وفــق القانــون " 1926 و " الكنــارى المــرح " 1928 

.. وإلــى جانــب كوليشــوف أســهم موهوبــون كثيــرون مــن مخرجــى الســينما الســوفيتية فــي تطويــر فــن 

الســينما.

)فاصل(

فــي الخامــس مــن أكتوبــر 1929 فــي شــارع نيفســكى فــي ليتنجــراد افتتحــت أول صالــة عــرض ســينمائية 

فــي االتحــاد الســوفيتى لعــرض األفــالم الناطقــة .. وكان مخرجــو األفــالم الوثائقيــة هم أول من اســتخدم 

الصــوت فــي األفــالم .. وغــدا المتفــرج متلهفــًا لألفــالم الروائيــة الناطقــة ، وبنيــت دور عــرض ســينمائية 

مــزودة بالمعــدات الالزمــة ، إال أن إنتــاج اإلفــالم الناطقــة لــم يبــدأ فــورًا .. فقــد اســتلزم ذلــك عمليــة 

طويلــة جــدًا حتــى عــام 1931 حيــن ُصــّور أول فيلــم ســوفيتى ناطــق بعنــوان ســماح للحيــاة للمخــرج 

نيكوالى إيك عن مكافحة تشرد األطفال.       

)فاش(

فــي النصــف األول مــن ثالثينيــات القــرن الماضــى تبلــور نمــط جديــد للبطــل أكثــر ســيكولوجية مــن الماضــى 

.. وشــهد النصــف الثانــى مــن الثالثينيــات فتــرة متميــزة للغايــة فــي تطــور الســينما الســوفيتية رغــم 

صعوبتهــا، فأنتجــت أعمــال بــارزة .. وفــي مــارس مــن عــام 1935 نظم في موســكو أول مهرجان ســينمائى 

عالمــى بمشــاركة خمــس عشــرة دولــة أجنبيــة .. وحصلــت األفــالم الســوفيتية علــى المرتبــة األولــى، خاصــة 

ــًا إبــداع  ــة .. وخــالل النصــف الثانــى مــن الثالثينيــات ظهــر جلي األفــالم ذات الموضوعــات التاريخيــة الثوري

ســيرجى جيراســيموف ، وقــد لوحــظ انتقالــُه مــن الغرابــة إلــى الواقعيــة فــي عملــه التمثيلــى .. وفــي عــام 

1937 صــور المخــرج بيتــروف أول فيلــم ضخــم مــن جزأيــن بعنــوان " بطــرس األكبــر " لــم ُيحــاك فيــه فقــط 

روايــة تولســتوى ذات العنــوان نفســه .. بــل خــرج عــن إطارهــا ، ونقــل إلــى الفيلــم تأويلهــا لألحــداث الجاريــة.

)فاش(

فــي عــام 1942 توقــف إنتــاج األلبومــات الســينمائية ، وبــدأ إنتــاج أفــالم عــن ظــروف الحــرب ، تصــور 

موضوعــات القتــال البطولــى للجيــش الســوفيتى ضــد العــدو ، والمعانــاة القاســية النازلــة علــى كاهــل 

المواطنيــن المدنييــن بمــن فيهــم األطفــال .. ولــم تخــل الشاشــات مــن أفــالم كوميديــة لرفــع معنويــات 

المواطنيــن ومســاعدتهم علــى الثقــة فــي النصــر.

)فاش(

ونصــل فــي قراءتنــا فــي كتــاب الســنما لمؤلفتــه لودميــا باجينوفــا إلــى الســينما الســوفيتية 
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فــي النصــف الثانــى مــن األربعينيــات والخمســينيات .. فــي ســنوات مــا بعــد الحــرب هــذه ، اســتقبلت 

بالوضــع  أيضــًا  شاشــات االتحــاد الســوفيتى أفالمــًا ذات داللــة علــى تطــور الســينما المحليــة متأثــرة 

السياســى وتقديــس شــخص ســتالين ، وتبــدى عيــب آخــر فــي التزييــن المبالــغ فيــه للواقــع ، والتباهــى 

ــاة  ــاة المقدمــة فــي األفــالم مــع الحي ــم تتوافــق الحي ــان ل ــاس .. وفــي أغلــب األحي ــاة الن ــر حي فــي تصوي

الواقعيــة للنــاس فــي زمــن مــا بعــد الحــرب .. ولكــن لــم يخــُل األمــر مــن وجــود بعــض األفــالم المتميــزة 

التــى شــهدت نجاحــًا غيــر مســبوق عــن الحــرب الوطنيــة العظمــى ، مــن هــذه األفــالم فيلــم النجــم 1949 

للمخــرج ألكســاندر إيفانــوف ، والضربــة الثالثــة 1948 للمخــرج إيجــور سافتشــينكو.

ــن مــن قــادة عســكريين وعلمــاء ورجــال  ــاة أشــخاص بارزي ــرف المشــاهدين بحي ــى ُتّع وأحتلــت األفــالم الت

ثقافــة مكانــة كبــرى. 

فــي مطلــع الخمســينيات إنتهــت إعــادة تأهيــل االقتصــاد فــي االتحــاد الســوفيتى ليســتأنف تطــوره ، وقــد 

لعــب المؤتمــر العشــرون للحــزب الشــيوعى الســوفيتى 1956 الــدور الكبيــر فــي تشــكيل الفــن الســينمائى 

الجديــد، وعكــس تطــور القاعــدة الماديــة والتقنيــة لصناعــة الســينما، وإزداد عــدد أفــالم الســينما الروائيــة.

)فاش(

فــي الســتينيات كان للســينما الســوفيتية إنجــازات إبداعيــة كبيــرة ، ال فــي حيــاة الفــن فحســب  بــل فــي 

مجمــل حيــاة البلــد ، وهــى فتــرة األمــال واإلنجــازات اإلبداعيــة فــي شــتى المجــاالت العمليــة والتقنيــة 

والصناعيــة والزراعيــة .. فــي تلــك الســنوات علــى وجــه التحديــد ظهــرت فــي الســينما بصــورة جليــة البدايــة 

اإلبداعيــة للمخــرج المنتــج. وظهــرت علــى الشاشــات أفــال ال يشــبه بعضهــا بعضــًا مــن حيــث النــوع ومــن 

حيــث التقنيــات وأســاليب المخرجيــن .. ظهــر علــى الشاشــة بطــل جديــد تمثــل فــي اإلنســان المتأمــل فــي 

الحيــاة والمطــور لهــا .. وجــاء فيلــم " تســعة أيــام مــن عــام " فــي عــام 1961 للمخــرج رووم تمجيــدًا للعمــل 

اإليثــارى لعلمــاء الفيزيــاء الذريــة .. لــم تكــن الفكــرة المحوريــة للفيلــم مســألة العلــم بــل دراســة العالــم 

الروحــى للشــخص العالــم ومشــاعره وتأمالتــه .. وفــي عــام 1966 صــور رووم الفيلــم الوثائقــى الفاشــية 

العاديــة ومــن خــالل اســتخدامه لمــواد ســينمائية حقيقيــة زودهــا بتعليقــات حساســة ذكيــة خلــق رووم 

قصــة ســينمائية تجــرد الفاشــية مــن ذلــك النســر الرهيــب الــذي يرافقهــا ، ويعــرض قادة هــذه اإليديولوجية 

ــزة عالجــت موضوعــات الحــرب الماضيــة  بدائييــن حمقــى .. كذلــك شــهدت تلــك الســنوات أفالمــًا متمي

وأهوالهــا .. مــن هــذه األفــالم: " ســماء صافيــة " للمخــرج تشــوخراى و "طفولــة إيفانــوف" للمخــرج أندريــه 

باروكوفســكى  وفيلــم " األحيــاء واألمــوات" للمخــرج ألكســاندر ســتولبير، وغيــر ذلــك مــن عديــد األفــالم 

التــى القــت تقديــرًا عاليــًا مــن قبــل المشــاهدين والمختصيــن.
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)فاش(

فــي الســتينيات أيضــًا تطــور فــن الكوميديــا الســينمائية، واشــتهرت العديــد مــن األغانــى فــي األفــالم 

الكوميديــة كثيــرا ، وكان ُيؤديهــا مغنــون محترفــون وهــواه .. وفــاز فيلــم الفتيات للمخرج يورى شــوليوكين 

بشــعبية كبيــرة لــدى المشــاهدين .. وبــرز عــدد كبيــر مــن األفــالم الكوميديــة المتميــزة .. وفــي عــام 1962 

أبصــرت النــور الجريــدة الســينمائية الســاخرة فيتيــل )Fitil( وتــرأس تحريرهــا الشــاعر والمســرحى وكاتــب 

الســيناريو المعــروف ســيرجى ميخالكــوف ، وتضمــن كل عــدد مــن تلــك الجريــدة الســينمائية عــدة قصــص 

قصيــرة، بفضلهــا ولــد فــن جديــد هــو فــن اللوحــة القصيــرة الســاخرة التــى تنتقــد العيــوب الموجــودة فــي 

شــتى مجــاالت الحيــاة، واســتخدمت فــي إنتــاج هــذه اللوحــات أنــواع مختلفــة مــن الســينما التمثيليــة 

والوثائقيــة والرســوم المتحركــة.

)فاش(

األدب  مؤلفــات  بإنتــاج  االهتمــام  الســوفيتى  االتحــاد  فــي  المخرجــون  واصــل  أيضــًا  الســتينيات  فــي 

الكالســيكى ســينمائيًا، فــي عــام 1964 ظهــر فيلــم هاملــت مــن إخــراج كوزنتســيف الــذي جــذب اهتمــام 

المشــاهدين والنقــاد، ورســمت المعالجــة الفنيــة للفيلــم صــورة بانوراميــة للحقيــة ممــا أســهم فــي رفــع 

قيمــة الفيلــم بدرجــة كبيــرة أهلتــه لحصــد العديــد مــن الجوائــز واألوســمة المحليــة واألجنبيــة .. وإلــى 

جانــب هاملــت ظهــر فيلــم البعــث للمخــرج مخائيــل شفايتســير والمقتبــس عــن تولرســتوى ، وفيــام آنــا 

كارنينــا للمخــرج زراخــى اقتباســًا عــن تولســتوى أيضــًا .. وفــي مجــال تصويــر المؤلفــات األدبيــة جــاء العمــل 

البــارز ملحمــة الحــرب والســالم المكــون مــن أربعــة أجــزاء واســتمر إنتاجــه عــدة ســنوات، وتطلــب نقــل 

الروايــة إلــى الشاشــة مشــاركة مختصيــن مــن مختلــف المهــن .. كان اســتحضار معركــة أوســتيرليتس علــى 

الشاشــة، ومعركــة بوردينــو الضخمــة وحريــق موســكو الكثيــر مــن الحرفيــة مــن المخــرج يونــدار تشــوك 

والمصــور وفريــق التصويــر بأكملــه .. وقــد حصــل الفيلــم بأجزائــه األربعــة الطويلــة علــى العديــد مــن الجوائــز 

ــزة الكبــرى لمهرجــان موســكو الســينماى الدولــى عــام 1965 ، وجرانــد بــرى  الســينمائية مــن بينهــا الجائ

مــن مهرجــان المهرجانــات فــي أكوبولكــو بالمكســيك عــن الجزئيــن األول والثانــى عــام 1965 وجائــزة 

األكاديميــة الســينمائية األمريكيــة األوســكار عــام 1969 وغيرهــا.

)فاش(

فــي الســبيعينات ، وبالرغــم مــن تبعيــة الســينما الســوفيتية الكاملــة للدولــة إال أنــه ُأتيــح مجــال خــاص 

لإلبــداع الفــردى، لذلــك تميــزت ســينما الســبيعنيات بحريــة التعبيــر الذاتــى، وبالتديــن وكشــف المقــدس 

والمثيــر للــروح .. وخــالل تلــك الفتــرة تواصــل إبــداع  المخــرج وكاتــب الســيناريو البــارز جيراســيموف الــذي 
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ارتبــط اســمه ارتباطــًا وثيقــًا بتاريــخ الســينما الســوفيتية، وصــورت فــي أثنــاء ذلــك    مجموعــة مــن األفــالم 

المكرســة للقضايــا األخالقيــة، تناولــت مشــكالت حمايــة البيئــة والمجتمــع المعاصــر، منهــا: فيلــم عنــد 

البحيــرة 1970 ، وفيلــم حــب اإلنســان 1973 ، وفيلــم بنــات       وأمهــات 1975.

كانــت موضوعــات أفــالم الســبيعنيات متنوعــة، وحظــى موضــوع الحــرب الوطنيــة العظمــى بنصيــب 

األســد فــي مجموعــة أفــالم ضخمــة كانــت تتنــاول مآثــر الشــعب القتاليــة، وقدمــت للمشــاهد شــخصيات 

أبطــال بارزيــن مقنعــة، ومــن بيــن اإلنجــازات الســينمائية الضخمــة لتلــك الفتــرة سلســلة أفــالم التحريــر 

1970 إلــى 1972 وجنــود الحريــة عــام 1977 ، وكذلــك فيلــم بونــدار تشــوك " قاتلــوا فــي ســبيل وطنهــم 

" 1975المقتبــس عــن روايــة شــولوخوف بالعنــوان نفســه.

)فاش(

توصــف بدايــة الثمانينــات فــي القــرن العشــرين فــي االتحــاد الســوفيتى بأنهــا فتــرة ركــود فــي الحيــاة 

السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة للبلــد، وبعــد تســلمه مقاليــد الســلطة أعلــن ميخائيــل جورباتشــوف 

التوجــه إلــى البيريســترويكا أو إعــادة البنــاء، ممــا أدى إلــى تغييــرات ضخمــة فــي حيــاة البلــد.

وفــي عــام 1991 اختفــى االتحــاد الســوفيتى لتشــكل أراضيــة عــدة دول ذات ســيادة .. وصــارت روســيا 

االتحادية الوريث الفعلى لالتحاد السوفيتى، وإنعكس ذلك على وضع صناعة السينما السوفيتية، بقوة 

االنتقــال مــن الملكيــة العامــة إلــى الملكيــة الخاصــة لوســائل اإلنتــاج، ومــع إعــالن الحريــات الديموقراطيــة 

وإلغــاء كل رقابــة زالــت الحواجــز أمــام دخــول منتجــات الســينما األجنبيــة إلــى الســوق الروســية ، وحصــل 

الجمهــور الروســى علــى إمكانيــة التعــرف علــى العديــد مــن األعمــال المتميــزة المنتجــة فــي الخــارج، ومــن 

ناحيــة أخــرى تدفقــت علــى الشاشــة الروســية أفــالم مســتواها متــدن للغايــة والعديــد مــن األفــالم الحربيــة 

المثيــرة واإلباحيــة ووجــه تدفــق اإلنتــاج الســينمائى األجنبــى ضربــة قاســية لصناعــة الســينما فــي البــالد 

.. ولكــن مــع عــام 2003 بــدأت صناعــة الســينما الســوفيتية انتعاشــًا تدريجيــًا .. وظهــرت اســتديوهات 

عديــدة لتبــدأ اإلنتــاج .. وبــرزت مهنــة المنتــج غيــر المعروفــة للســينما الســوفيتية ، وافتتحــت فــي البــالد 

صــاالت ســينما جديــدة مجهــزة بتقنيــات ســينمائية حديثــة، واختلــف مضمــون األفــالم المنتجــة أوائــل 

البيريســترويكا اختالفــًا حــادًا عمــا تالهــا علــى شاشــات االتحــاد الســوفيتى، ورغــب العديــد مــن المخرجيــن 

فــي االســتفادة مــن الحريــة الكاملــة فــي اإلبــداع مــن عــدم وجــود قيــود، فبــدأوا إنتــاج أفــالم ُعرفــت 

بالســوداء .. أظهــرت أكثــر الجوانــب قبحــًا فــي حيــاة االتحــاد الســوفيتى ومــن ظــروف البيريســترويكا ولــم 

تتمتــع تلــك األفــالم بجــدارة فنيــة كبيــرة.
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)فاش(

خــالل النصــف األول مــن الثمانينيــات واصــل مشــاهير المخرجيــن إبداعهــم وأنتــج ســيرجى بونــدار تشــوك 

ــم األجــراس الحمــراء 1982 ..       وفــي عــام 1986 أخــرج  ــة فيل ــر األعمــال األدبي ــرن اســمه بتصوي المقت

فيلــم بوريــس جودونــوف مســتلهمًا بوشــكين، وواصــل بونــدار تشــوك العمــل ممثــاًل فــي أفــالم مخرجيــن 

آخريــن .. وفــي الثمانينيــات أيضــًا عــرض علــى شاشــة الســينما فيلمــا المخرجيــن آلــوف وناعومــوف:" طهــران 

43" بالمشــاركة مــع فرنســا، و " الشــاطئ" عــن روايــة بونداريــف الشــهيرة .. وفــي عــام 1988 أخــرج 

ناعومــوف فيلــم االختيــار .. وفــي بدايــة البيريســترويكا ظهــرت علــى الشاشــات أفــالم موضوعــة علــى 

الــرف ممنوعــة عــن العــرض منــذ العهــد الســوفيتى منهــا:

"الموضــوع" و " قضيــة علــى الطريــق " و "المفــوض" و " توبــة " ، وهــذا األخيــر يتميــز بشــكل غريــب يجمــع 

بيــن الهجــاء الســاخط والغنائيــة المشــرقة والمأســاة ويعكــس صــورة عصــر الحكــم الشــمرلى بقســوته 

وغوغائيتــه وفجــوره.

)فاش(

إنعكســت صعوبــات االقتصــاد فــي التســعينيات علــى صناعــة الســينما الروســية منــذرة بخطــر كبيــر، وتعثــر 

علــى حتــى المخرجيــن المعروفيــن توفيــر األمــوال لتنفيــذ أفكارهــم اإلبداعيــة .. لكــن فالديميــر ناعومــوف 

تمكــن مــن مواصلــة عملــه فــي الظــروف الجديــدة التــى كانــت فــي غايــة الصعوبــة، فظهــر فيلمــاه " العيــد 

ــا ميخالــوف فــي كل  األبيــض " 1994 ، و"ســرناردو أو منــام الكلــب األبيــض " 1999  كذلــك صــور نيكيت

ــا مــن 6 إلــى ثمانيــة عشــر، ومنهكــون مــن الشــمس 1999. تلــك الظــروف أفــالم: أورجــا 1991 ، وآنَّ

ــارة، وصــار ذلــك النــوع شــعبيًا فــي  ــرة تشــغلها أفــالم اإلث ــن أفــالم تلــك الفت ــرى بي كانــت المكافــأة الكب

شــباك التذاكــر الروســية منــذ عهــد البيريســتويكا وظهــور األفــالم األجنبيــة علــى الشاشــة خصوصــًا التــى 

تنشــط فيهــا نمــاذج عنيفــة مثــل الســالح مــع الكثيــر مــن إطــالق النــار والــدم.

)فاصل(

وينتهــى بنــا كتــاب الســينما .. الثقافــة الفنيــة العالميــة فــي القــرن العشــرين للباحثــة الروســية لودميــال 

باجينوفــا إلــى الفصــل األخيــر الــذي تتحــدث فيــه المؤلفــة عــن الســينما فــي روســيا فــي بدايــة األلفيــة 

الجديــدة مــن عــام 2001 إلــى عــام 2006 .. تقــول المؤلفــة انعكــس تحســن الوضــع االقتصــادى فــي 

البــالد مــع نهايــة التســعينيات إيجابــًا علــى وضــع صناعــة الســينما .. وظهــرت ال ســيما فــي المــدن الكبــرى 

دور ســينما مجهــزة بتقنيــات حديثــة خاصــة فيمــا يتعلــق بجــودة الصــوت .. وُيعــد فيلــم نيكيتــا ميخالكــوف 

حــاّلق ســيبيريا 1998 أول فيلــم روســى ُأنفــق علــى تصويــره مبالــغ طائلــة .. وقــد شــاركت فــي إنتاجــه 
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شــركات أجنبيــة ، فرنســية وإيطاليــة وتشــيكية وكذلــك روســية.

لــم ُيحيــى ميخالكــوف فــي فيلمــه الفتــرة التاريخيــة المعنيــة فقــط ، لكنــه ســعى أيضــًا للكشــف عــن 

مفاهيــم مثــل: الشــخصية الروســية ، واإلنســان الروســى وفهمــه للشــرف والواجــب والعالقــة مــع الوطــن 

األم ، واإليمــان والمحبــة والصداقــة .. وقــد ســاعد علــى إخــراج هــذا العمــل الكبيــر اإلطــار الواســع للفيلــم، 

وكذلــك األداء الرائــع ألبطالــه، وقــد تبايــن تقييــم النقــاد للفيلــم، فوجهــت إليــه اتهامــات بأنــه مصمــم 

للجمهــور األجنبــى أواًل، وبأنــه إنتــج بأســلوب شــعبى، وبعــد خطــوة االعتــراف والشــهرة العالميــة لفيلمــه: 

" موســكو ال تصــدق الدمــوع " أخــرج فالديميــر مينشــوف فيلــم حســد اآللهــة      عــام 2000 .. وفــي عــام 

2004 ظهــر علــى الشاشــة فيلــم ســائق فيــرا إخــراج بافــل تشــوخراى .. وتــدور أحداقــه بعــد وفــاة ســتالين 

.. واآللــه الــال إنســانية للتآمــر والشــك والتســتر علــى األفعــال غيــر الالئقــة لمســؤولين عســكريين رفيعيــن 

، وكذلــك ظهــر فيلــم الحلــم بالفضــاء عــام 2005 للمخــرج أليكســى أوتشــيلنيل عــن رغبــة اإلنســان فــي 

الهــروب مــن البلــد الــذي تنتشــر فيــه الحــدود والقيــود إلــى الحيــاة الحــرة التــى يحلــم بهــا أبطــال الفيلــم 

.. وكان لفيلــم العــودة تقديــر عــاٍل عنــد المشــاهدين والنقــاد  وحصــل علــى العديــد مــن الجوائــز الدوليــة 

ومــن بينهــا جائــزة " األســد الذهبــى للقديــس مــارك " فــي مهرجــان فينســيا الســينمائى الدولــى .. كذلــك 

بــدأت تنتعــش تدريجيــًا مــا ُســِمىَّ بســينما المؤلــف .. وظهــرت أفــالم أنجزهــا مخرجــون اُعتبــرت أعمالهــم 

صعبــة لــدى الجــزء األكبــر مــن المشــاهدين، مثــل: أفــالم المخــرج أليكساندرســوكوروف " مولــوخ " 1999 ، 

والثــور 2000 ، والســفينة الروســية 2002 الــذي نــال التقديــر العالــى مــن المهرجانــات الســينمائية الدوليــة.

ختامــًا .. تقــول المؤلفــة: لــم يكــن خبــراء الســينما الوطنيــة األكثــر صرامــة المتربــون علــى النمــاذج الرفيعة 

مــن أفــالم األعــوام الســابقة، علــى رضــا تــام دومــًا عــن المســتوى الفنــى للســينما الجديــدة، إنمــا ثمــة أمــٌل 

فــي جنــى ثمــار خــروج الســينما الروســية إلــى المســتوى العالمــى، وتطويــر صناعــة الســينما فــي روســيا، 

وظهــور مخرجيــن موهوبيــن ُجــدد، وثمــة أمــل فــي أن تشــغل صناعــة الســينما الروســية مــرة أخــرى مكانتهــا 

األصيلــة بيــن صناعــات الســينما الرائدة في العالم.  




