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توجد كتب لذتها �صامدة ومتعتها متجددة. 
تعطيك نف�صها عدة مرات، يف قراءات متباعدة، 

بقدر هائل من املوا�صاة والوفاء. هذا التفاين 
العميق يدوم كذكرى م�صعة باحلنني اإال انه بات 

االآن يواجه باأخالقيات غري م�صتحبة وتثري 
احلنق.

هذه النوعية من االإبداع تبقى هائمة يف علوها 
رغم منو الوعي وتوالد اجلمال يف كتب جديدة 

الهثة ورغم التعامالت االلكرتونية غري املحرتمة. 
كثريون ي�صطرون اإىل االإقدام على قراءة ثانية 

للكتاب من باب التحديث املعلوماتي اأو ترميم 
ثقوب الذاكرة اإال ان جالل االإبداع هو اجلاذب 

االأكرب يف االأمر فهو مينحنا �صعة من االطمئنان 
مع قيمة كربى لالألفة واحلب العميق.

العامل االلكرتوين الذي نحن فيه قد ال مينحنا 
الفر�صة على االلتفاف اإىل الوراء كما اإن املعلومة 

هي االآن االأ�صهل واالأ�صرع واإذا ما اأخذنا بنظر 
االعتبار ما تتم ممار�صته من هتك حلقوق امللكية 

فان مغامرة البقاء مع كتاب قدمي الأيام طويلة 
لي�صت باالختيار العملي. ولكن هناك كتب 

انت�صرت على الت�صهيالت االلكرتونية وك�صرت 
الزمن.

نحن بحاجة اإىل اأخالق الكرتونية كي نحافظ 
على مكانة وقدا�صة الكتب وهذه االأخالق ترتكز 

يف حقوق امللكية الفكرية وعدم ال�صماح بالت�صويه 
واالجتزاء غري املربر. ان العامل االلكرتوين 

وبالتحديد الناطق باللغة العربية ال يتمتع 
بالنزاهة وهو يجرت املعلومة بجرمية ال�صرقة 
ويتداولها دون ا�صارة اإىل امل�صدر اأو �صاحب 

الفكرة.
العامل االلكرتوين دنيا جديدة 

وعظيمة القيمة واالأثر، وعلينا 
اإن اردنا التواجد املثمر فيه اأن 
نلتزم باحلقوق التي التزم بها 

العامل املتح�صر كي ال ندمر 
عقلنا ون�صوه عواطفنا.

االخالق اإللكترونية
نزار عبدالستار

اأ�صدرت اأكادميية ال�صعر التابعة لهيئة اأبوظبي للثقافة 
والرتاث ديوان "احتماالت ما ال يجيء" لل�صاعر حكمت ح�صن 

جمعة احلائز على املركز اخلام�س يف م�صابقة اأمري ال�صعراء 
يف مو�صمها الثالث، وذلك يف طبعة من القطع املتو�صط، 

حمتويًا بني دفتيه 34 ق�صيدة.
ومن خالل الق�صائد التي �صمها الديوان، يربز اأي�صًا التنوع 

العرو�صي لها، والذي يوؤكد ت�صبع ال�صاعر بالثقافة االإيقاعية، 
فمن "اخلفيف" يف ق�صدتيه "وحي"، و"نزوع" اإىل "املن�صرح" 

يف ق�صائده "خمرة للرحيل"، و"كانوا ندامى الروح"، و"اآخر 
كاأ�س معها".  ومن "املديد" يف ق�صيدته "الوقوف على �صفة 

الهاوية" اإىل "الب�صيط" يف ق�صيدته "لقاء على �صفة املنفى". 
ومثلما اأتقن حكمت ح�صن الن�صج على البحور املذكورة 
وغريها اأتقن اأي�صا الكتابة على تفعيالت خمتلفة اأخرى 

مثل"مفاعلنت" يف ق�صيدته"�صندباد يف رحلة اأخرية"، 
و"فاعالتن" يف ق�صيدته "تداعيات لهزائم عدة"، وفعولن" 
يف ق�صيدته "احلقائب".  وما يلفت النظر اأي�صًا يف ق�صائد 

الديوان اهتمام ال�صاعر بو�صع عناوين ذات طابع �صعري اأو 
يحوي ل�صيء من املفارقة، مثل: "�صورة جماعية ل�صخ�ٍس 

واحد" و"يف ماأمت املتنبي" و"احتماالت حب ال يجيء" و"اآخر 

ر�صالة من اأبي". 
اإن املتمّعن يف ق�صائد حكمت، يجد ا�صتغاله الوا�صح 

بال�صياغات ال�صعرية احلديثة يف تراكيبها وم�صرح اأحداثها، 
منها ق�صيدته: "روتني" التي يقول فيها:

�صديقي املذياع
قّدم يل يف �صهرٍة خبزًا وبع�س املاء

يف جل�صٍة جميلٍة وعذبِة امل�صامره
كاأنها من األف ليلٍة وليلٍة م�صافره

حتملني الرياح.. تلقيني بال �صراع
وعندما �صلطنت وانفجرت بالغناء

فاجاأين التيار بانقطاع
فاختنقت يف داخلي االأ�صياء

واختلط البكاء بالبكاء.
يذكر اأن اأكادميية ال�صعر اأ�صدرت العديد من الدواوين ال�صعرية 

الف�صيحة لتجارب �صعرية �صابة برزت من خالل م�صابقة اأمري، 
مثل ديوان اأع�صاب ال�صكر لكرمي معتوق وباب اجلنة حلنني 

عمر وكلما كذب ال�صراب حل�صن بعيتي واأمواج عارية و�صيء 
من هذا القبيل لقمر �صربي جا�صم، ومن املتوقع اأن تعلن عن 

املزيد من االإ�صدارات ال�صعرية امل�صابهة قريبًا.

�صدر عن دار الكتب الوطنية يف هيئة 
اأبوظبي للثقافة والرتاث كتاب جديد 

حتت عنوان "بحرنا امل�صرتك: ال�صرق 
مهد الغرب"، ملوؤلفه ياكو هامني انتيال 

اأحد اأهم رجاالت املجتمع العاملني 
يف ق�صايا احلوار والتقارب والتفاهم 
بني احل�صارات وال�صعوب واالأديان، 

وترجمه اإىل العربية ماريا باكال، وهو 
كتاب �صائق غني باملعلومات يهدف اإىل 

التعريف بالثقافة والعلم الفنلنديني 
ليمد ج�صور التوا�صل بني القارىء 

العربي والثقافة الفنلندية خا�صة 
والثقافة الغربية عامة.

وقد لقي هذا الكتاب جناحًا كبريًا يف 
فنلندا وال �صيما اأن كاتبه من اأعالم 

الدرا�صات العربية واالإ�صالمية، ومن 
جهابذة اللغات ال�صرقية، واأ�صهر من 

ترجموا كتبها اإىل اللغة الفنلندية، 
وقد ترجم الربوف�صور هامني اأنتيال 

القراآن اإىل الفنلندية، وهو ال يزال يف 
الثالثني من عمره، كما األف تف�صريًا 

للقراآن باللغة الفنلندية، وترجم كثريًا 
من الكتب املهمة مثل �صرية ابن ه�صام 

وم�صكاة االأنوار وغريها.
ويحكي الكتاب �صرية العالقة بني 
ال�صرق والغرب يف عملية ترتيبية 

حلقبة تاريخية موغلة يف القدم عرب 
دورات تاريخية ما تزال م�صتمرة منذ 
2500 عام، وكيف اأن الثقافة الغربية 

ولدت يف ال�صاحل ال�صرقي ملنطقة 
حو�س البحر االأبي�س املتو�صط، 

ومل يكن الأوروبا اأن تكون اأوروبا 
من دون ذلك العامل الذي كان يحيط 

بها، مو�صحًا اأن اأوروبا ولدت و�صط 

حوارات وتدفقات وا�صتعارات ثقافية 
وعلى امتداد مئات ال�صنني كان 

للمناطق ال�صرقية واجلنوبية حلو�س 
البحر االأبي�س املتو�صط تاأثري كبري 

يف ما يحدث يف �صمال املنطقة.
وقد �صعى الربوف�صور اأنتيال من 

وراء هذا الكتاب اإىل التاأكيد على 
مقولة ان الثقافة ال تولد من فراغ، بل 

هي ح�صيلة جمموعة من املوؤثرات 
املختلفة منذ اأقدم الع�صور اإىل االآن، 
ومن املوؤكد اأنه ال �صبيل اإىل تقدم اأي 

ح�صارة ال حتاول الربط بني حا�صرها 
وبني احل�صارات ال�صابقة، اإىل جانب 

�صرورة االإعرتاف بغزارة ما قدمه 
ال�صرق للغرب وب�صرورة االإعرتاف 

بف�صل ال�صرق على الغرب.
ويوؤكد الكاتب يف كتابه ال�صادر 

عام 2006 اأن الثقافة الغربية 
ا�صتعارت من ال�صرق ومن اجلنوب 
الكثري قبل اأن تتمكن من اأن تعي�س 

ع�صرين ذهبيني، وقد تطورت الثقافة 

اليونانية القدمية، واأ�صبحت ب�صكلها 
الكال�صيكي بعد اأن انهمرت عليها 

املوؤثرات ال�صرقية انهمارًا يف جمال 
الفنون والعلوم والدين والفل�صفة، 

ومل ت�صاأ اأوروبا يف احلقبة املتاأخرة 
من الع�صور الو�صطى اإاّل بعد اأن عرفت 
العلوم والفل�صفة العربية طريقها اإليها 

مرتجمة.
ويو�صح املوؤلف يف كتابه هذا 

اأن املوؤثرات الثقافية انتقلت على 
امل�صتوى ال�صعبي من خالل التعامالت 

التجاريةن كما انتقلت املنتوجات 
والتقنيات احلرفية املختلفة اأي�صًا 

بكل �صهولة من منطقة اإىل اأخرى مما 
وحد املوروث ال�صعبي، الأن الق�ص�س 

اجليدة عادة ما كانت جتد اآذانًا 
�صاغية يف املناطق اللغوية اجلديدة.

عن دار" رند " للطباعة والن�صر والتوزيع يف دم�صق �صدر للكاتب واملرتجم علي عبد االأمري �صالح 
كتاب جديد مرتجم يحمل عنوان " خيول مرقطة وق�ص�س اأخرى " ي�صم 13 ق�صة ق�صرية لـ 13 
كاتبا وكاتبة يكتبون باالإجنليزية وهم : وليم فوكرن، جون �صتاينبك ، د . ه لورن�س ، �صريوود 

اأندر�صن ، �صومر�صت موم ، كاترين من�صفيلد ، غراهام غرين ، كنغ�صلي اأمي�س ، األن باتون ، نادين 
غوردميري، اإيان مكيوان ، يف. اأ�س. نيبول ، ووليم تريفور.

يقول املرتجم يف مقدمته : هذه الباقة من الق�ص�س التي اأ�صعها بني اأيدي قراء العربية هي من 
اأف�صل واأجمل ما قراأُت يف هذا اجلن�س االأدبي .. اإنها تر�صد اأعماق االإن�صان وتياراته الداخلية 

وهواج�صه ، طموحاته واآماله ، عذاباته ولوعته ، �صعادته ومرحه ، اأحالمه واإحباطاته املتكررة.
يقع الكتاب يف 236 �صفحة من القطع املتو�صط ، وحمل الغالف الذي �صممته اأمينة �صالح الدين 

لوحًة للر�صام االأملاين �صيغفريد زادمياك.

 حتت عنوان "تعلم كيف تقول ال" 
قامت �صرطة دبي بتوزيع 15 األف 
ن�صخة من كتاب باللغتني العربية 
واالإجنليزية يف خمتلف املدار�س 
يف االإمارة، يت�صمن جمموعة من 
الن�صائح الهادفة لتوعية االأطفال 

ال�صغار وحمايتهم من اأي حتر�س 
اأو اإعتداء ج�صدي.

وبح�صب �صحيفة "البيان" 
اأو�صحت موؤلفة الكتاب د.روغي 

ماكارثي امل�صت�صارة يف علم 
النف�س يف عيادة اال�صت�صارة 

والتطوير بدبي، اأن الكتاب يعتمد 

على ر�صومًا كاريكاتورية ت�صور 
�صيناريوهات حمتملة ل�صوء 

املعاملة، ويحمل كل ر�صم عبارة 
تقدم ن�صيحة لتجنب املوقف 

امل�صور بعبارات ب�صيطة ي�صتوعبها 
االأطفال ال�صغار.

ت�صري موؤلفة الكتاب الواقع يف 24 
�صفحة اإىل اأن الر�صوم الكرتونية 

ت�صتند اإىل وقائع حدثت يف 
خمتلف مدار�س االإمارة، م�صددة 

على اأهمية توعية االأطفال باأن 
االعتداء ال ياأتي من الغرباء 

فح�صب بل قد يكون من وجوه 

ماألوفة مثل اخلدم وال�صائقني 
واالأ�صدقاء واجلريان اأو حتى من 

اأفراد االأ�صرة.
ونبهت ماكارثي الأهمية تعليم 

االأطفال كيفية الف�صل بني احرتام 
الكبار وحماية اأنف�صهم، الأن 

االأطفال يعتقدون اأن الكبار دائما 
على حق، وقالت "علينا ت�صجيع 
االأطفال على ال�صراخ وال�صياح 

والهرب واالإبالغ عما يتعر�صون 
اإليه دون اأن ي�صعروا باخلجل.

كذلك ت�صتعد املوؤلفة بالتعاون مع 
�صرطة دبي لتنظيم ور�س عمل 

جمانية لتثقيف كل من املعلمني 
واالأطفال حول كيفية التعامل مع 

خمتلف ال�صيناريوهات.
ومن الن�صائح التي ي�صمها الكتاب: 

منك  طلب  اإذا  'ال'  تقول  اأن  "تذكر 
�صائق احلافلة املدر�صية البقاء 

معه اإىل اأن يو�صل اجلميع اإىل 
منازلهم"، تذكر اأن تقول 'ال' اإذا 

طلب منك �صائق احلافلة املدر�صية 
حجري،  يف  واجل�س  "تعال 

�صاأعلمك القيادة"، تذكر اأن تقول 'ال' 
اإذا حاول �صائق احلافلة مل�صك وهدد 

باإيذائك اإن اأخربت والدتك...".

�صدر حديثًا عن من�صورات "بي�صت بووك�س" كتاب 
جديد بعنوان " عنف ال�صالم .. حروب اأمريكا يف 

عهد اأوباما"، من تاأليف �صتيفن اإل. كارتر ا�صتاذ 
القانون بجامعة "ييل".

وبح�صب �صعيد كامل ب�صحيفة "االإحتاد" يفتتح 
املوؤلف كتابه اجلديد بتلخي�س نظرية "احلرب 

العادلة" التي كانت عنوانًا لكتاب �صابق له، م�صريًا 
اإىل اأن الرئي�س االأمريكي احلايل باراك اأوباما 

ميار�س احلرب على االإرهاب بنف�س الطريقة القائمة 
على التجاهل التام لتلك النظرية، وب�صكل ال يختلف 
كثريًا عن بو�س االبن والذي يعتربه املوؤلف "جمرم 

حرب".
وي�صري املوؤلف اإىل اإن املع�صلة تكمن يف اأن اأوباما، 
وهو اأ�صتاذ �صابق للقانون الد�صتوري، كان وا�صحًا 

يف التعبري عن راأيه يف نظرية احلرب العادلة، 
وا�صت�صهد يف �صبيل ذلك بفقرة من الكلمة التي 

األقاها اأوباما مبنا�صبة فوزه بجائزة "نوبل" والتي 
قال فيها اإن "الدولة ميكن اأن تنخرط يف حرب اإذا 

ما كان ذلك خيارها االأخري، وكدفاع عن النف�س، على 
اأن يكون ا�صتخدام القوة متنا�صبًا مع طبيعة التهديد 

وحجم العدو، مع اتخاذ التدابري الكافية حلماية 
املدنيني".

ومن وجهة نظر املوؤلف فاإن ذلك كاف لو�صف اأوباما 
بالنفاق، وباأن اأقواله ال تتفق مع الطريقة التي 

ميار�س بها احلرب، كذلك يورد كارتر اأمثلة على هذا 
التناق�س بني اأقوال اأوباما واأفعاله، منها اأنه كان 

قد اأ�صدر اأمرا تنفيذيًا بحظر التعذيب لكنه ا�صتمر 
يف اتباع املمار�صة اخلا�صة بالت�صليم غري القانوين 

للمتهمني اإىل دول اأخرى معروف عنها ممار�صة 
التعذيب وانتهاك حقوق االإن�صان.

وهو ما يوؤكد اأن اأمريكا يف عهد اأوباما مثلما 
كانت يف عهد بو�س ا�صتمرت يف اتباع اأ�صلوب 

اال�صتنطاق الق�صري، لكن بطريقة يراعى فيها "عدم 
تلويث االأيدي االأمريكية".

كما لفت الكتاب اإىل اأن اإدارة اأوباما مل تعرتف اأي�صًا 
بتعريف املقاتل واملتعلق بجوهر نظرية احلرب 

العادلة، واأن الهجمات التي ت�صنها بالطائرات التي 
تطري بدون طيار على مالذات "القاعدة" و"طالبان" 

ال تفرق بني مقاتل ومدين عادي، واأنها ال تكرتث 
للخ�صائر التي تقع يف �صفوف املدنيني.

�صدر عن دار الن�صر الربيطانية " بلوتو 
بوك�س" كتاب جديد بعنوان "املقاومة 
ال�صعبية يف فل�صطني تاريخ من االأمل 

والتمكني"من تاليف مازن قم�صيه، ويقع يف 
290 �صفحة من القطع املتو�صط، وي�صتعر�س 
املوؤلف يف كتابه املراحل التاريخية للمقاومة 

الفل�صطينية املناه�صة لالأفكار واجلرائم 
ال�صهيونية خالل 130 عامًا منذ احلكم 

العثماين وحتى الوقت احلا�صر.
وخالل عر�صه وترجمته للكتاب كتب عبدالله 

ميزر ب�صحيفة "اخلليج": يتناول املوؤلف 
تاريخ املقاومة الفل�صطينية ال�صعبية بالو�صائل 

كاّفة، ال�صلمية منها والعنيفة والتي جاءت 
كرّدات فعل على وح�صية الكيان ال�صهيوين يف 

التعامل مع اأبناء فل�صطني.
وخالل ف�صول الكتاب ي�صحبنا املوؤلف 

لطفولته والتي عاي�س فيها نك�صة 1967، وعن 
ن�صال ومقاومة الفل�صطينيني داخل اخلط 

االأخ�صر ملدة 19 عامًا يف �صمت حتت النظام 
ال�صهيوين الوح�صي، وانفجار التظاهرات 

الكبرية يف غزة عام 1970 والتي اأخافت 
اجلي�س االإ�صرائيلي ب�صبب اأعداد امل�صاركني، 

ومت حينها اإر�صال اجلرنال اأرييل �صارون 
لقمع املقاومة بالو�صائل العنيفة وغري العنيفة، 

وينتقل اإىل التغيريات التي جلبتها حرب 

. 1973
وحتت عنوان "انتفا�صة احلجارة" ياأتي 

الف�صل احلادي ع�صر وفيه يذكر الكاتب اأّن 
اجتياح اإ�صرائيل للبنان 1982 لعب دورًا مهمًا 

يف التمهيد لالنتفا�صة، واأّن االنتقال الالحق 
الأفراد منظمة التحرير اإىل تون�س �صاعد على 
اإنهاء االأ�صطورة القائلة اإن التحّرر ميكن اأن 

ياأتي من اخلارج.
وبح�صب امل�صدر نف�صه، يتحدث املوؤلف عن 

موؤمتر مدريد واملفاو�صات الأجل ال�صالم 
عام 1991، وحتديات املقاومة ال�صعبية 

بعد اتفاقية اأو�صلو، حيث اأوجدت اتفاقية 
اأو�صلو �صلطة توقعت اأن ت�صعف املقاومة، 

واأ�صبح الكفاح الوطني حينها معقدًا، وجاءت 
املقاومة امل�صلحة من حما�س التي نفذت احلالة 
االنتحارية االأوىل بعد ارتكاب جمزرة امل�صلني 
يف احلرم االإبراهيمي يف اخلليل من قبل اأحد 

امل�صتوطنني.
كما يتطرق للحديث عن انتفا�صة االأق�صى التي 

اندلعت يف عام 2000 عقب زيارة �صارون 
ب�صكل ا�صتفزازي للم�صجد االأق�صى.

جدير بالذكر اأن موؤلف الكتاب اأ�صتاذ جامعي 
يف جامعتي بيت حلم وبري زيت، ويعمل 

كنا�صط مع العديد من منظمات املجتمع 
املدين.

ي��ج��يء ال  م����ا  اح����ت����م����االت 

علموا أوالدكم قول "ال" .. نصائح بكتاب

"بحرنا المشترك.." سيرة العالقة بين الشرق والغرب

خيول مرقطة حروب امريكا في عهد اوباما

مقاومة فلسطين الشعبية بكتاب بريطاني
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ويتناول املوؤلف عدة ق�صايا مهمة 
يف اإطار حتليله لق�صية الكتاب 
الرئي�صية ؛ فيناق�س حماوالت 

االإ�صالحيني والتجديديني 
الإعادة تف�صري املباديء االأ�صا�صية 

يف االإ�صالم بحيث تقدم حلواًل 
جديدة وع�صرية للم�صكالت التي 

يواجهها امل�صلمون يف الع�صر 
احلديث ، مارًا ب�صكل �صريع 

على حركات االإ�صالح بداية من 
الوهابية وال�صنو�صية واملهدية 

حتى جمال الدين االأفغاين 
وحممد عبده وحممد ر�صيد 

ر�صا حماواًل ر�صد جغرافية هذه 
احلركات من �صبه القارة الهندية 

حتى بالد املغرب العربي ، ثم 

يعر�س املوؤلف بعد ذلك لالإطار 
التاريخي يف العالقة بني العامل 

االإ�صالمي والغرب االأوروبي 
الكاثوليكي ؛ مبينًا كيف اأن 

اجلوار اجلغرايف بني املنطقة 
العربية ـ قلب العامل امل�صلم ـ 

واأوروبا امل�صيحية كان �صببًا 
يف ال�صراع ، كما كان مربرًا 

للتعاون واالعتماد املتبادل 
طوال ثالثة ع�صر قرنًا من الزمان 

اأو يزيد . جدير بالذكر اأن " 
جون اإ�صبوزيتو " من العارفني 

بتاريخ االإ�صالم وامل�صلمني ، ومن 
اأ�صحاب اخلربة العميقة بحركات 

االإ�صالم ال�صيا�صي املعا�صرة يف 
العامل ، واأنه ا�صتغرق مادة كتابه 

هذا يف �صتة ف�صول حملت هذه 
العناوين : االإ�صالم املعا�صر .. 

اإ�صالح اأم ثورة ـ االإ�صالم والغرب 
.. جذور ال�صراع والتعاون 
واملواجهة ـ الغرب الظافر .. 

اال�صتجابات االإ�صالمية ـ االإ�صالم 
والدولة .. القوى املحركة للنه�صة 

ـ التنظيمات االإ�صالمية .. جند 
الله ـ االإ�صالم والغرب .. هل هو 

�صراع ح�صارات ؟  .  
اخلطر االإ�صالمي 

يف �صياق حتليله اخلا�س لعالقة 
االإ�صالم بالغرب ، اأو�صح املوؤلف 
اأن الثورة ال�صناعية يف اأوروبا 

حركت رغبة االأوروبيني يف 
ال�صيطرة على مناطق املواد 

اخلام واالأ�صواق وطرق التجارة 
العاملية ، وكلها داخل نطاق 

العامل القدمي الذي ميثل العامل 
االإ�صالمي ال�صطر االأكرب منه ، 

واأن اأوروبا جنحت يف ال�صيطرة 
االإمربيالية على العامل االإ�صالمي 

وهو ما اأدى لظهور حركات 
التحرير الوطني ب�صكل طبيعي 

، والتي كان االإ�صالم من اأهم 
مكوناتها ، وبالتايل فاإن الغرب 

هو الذي قدم مربرات ظهور تلك 
احلركات ، وكان �صببًا لها ، ومن 
ثم ي�صل املوؤلف اإىل اأن ما يروج 

له الغرب ـ �صواء احلكومات اأو 
اأجهزة االإعالم ـ من فكرة " اخلطر 

االإ�صالمي " هو نتاج التفكري 

النمطي االتباعي ، والركون اإىل 
االأمناط الفكرية اجلاهزة اأو 

املعلبة لدى الغرب ، بدافع من 
اال�صت�صهال الغربي وعدم الرغبة 

يف التعب واالجتهاد للوقوف على 
حقيقة تلك الفكرة اأو خرافيتها 
، وهذا ـ يف راأي املوؤلف ـ  جعل 

الغربيني  يتبنون خرافة " 
التهديد االإ�صالمي " بدياًل عن " 

التهديد ال�صيوعي " ال�صابق ، 
ولذلك قدم الكاتب يف هذا ال�صياق 

ن�صيحته اأو " و�صفته " اجليدة 
ل�صناع ال�صيا�صة يف الغرب ، ويف 

الواليات املتحدة االأمريكية على 
نحو خا�س ، ب�صرورة احلفاظ 

على م�صاحلهم يف العامل امل�صلم 
من خالل التمييز بني " املتطرفني 
 ، ناحية  " من  " االإرهابيني  " و 

وبني " املنظمات االإ�صالمية " 
التي ت�صعى من خالل النظام 

ال�صيا�صي واأدواته لتحقيق 
وجودها ال�صيا�صي من ناحية 

اأخرى . 
نظرة عن�صرية

وكان من اأهم ما ي�صتلفت النظر 
يف هذا الكتاب ملوؤلفة " جون 
اإ�صبوزيتو " وقوفه باملر�صاد 

والتفنيد والرف�س والت�صحيح 
جتاه تلك النظرة الغربية التي 

ترى اأن كل ما يخالف الغرب يف 
روؤاه واأ�صاليبه ونظامه القيمي 
واالأخالقي متخلف و " خطري " 

بال�صرورة !! حيث اأو�صح الكاتب 
اأن روا�صب تلك النظرة جندها يف 

الت�صورات االأوربية عن االإ�صالم 
بارزة يف ثنايا االأدب والفكر 

الغربي ، وي�صت�صهد الكاتب هنا 
مبا الحظه " األربت حوراين " من 

اأن الرتاث املوروث لدى الغرب 
من تلك النظرة " ما يزال هو يف 
احلا�صر وعي اأوروبا الغربية ، 

وما يزال م�صدر خوف ، وما يزال 
حمل �صوء الفهم ب�صفة عامة " ، 

وموؤكدًا اأن اخلوف واالزدراء 
الذي تزاوج مع املركزية العرقية 

االأوربية ، قد اأنتج �صورة 
م�صوهة لالإ�صالم وامل�صلمني 
وحرم العلماء من الدرا�صة 

اجلادة الإ�صهامات االإ�صالم يف 
الفكر الغربي ؛ فلم يحدث ـ كما 

اقتب�س الكاتب من حوراين ـ حتى 
�صنوات ما بني احلربني العامليتني 

اأن بذل جهد جاد لفهم اإ�صهامات 
االإ�صالم يف تطور الفكر الغربي 

والتاأثري الذي جرى على املجتمع 
الغربي من اجلوار االإ�صالمي ، 
كما ا�صت�صهد الكاتب مبا الحظه 
النظرة  تاأثر  " حول  " �صوثرن 

الغربية بالعن�صرية املعرفية لدى 
الغرب ، واأنه " قبل �صنة 1100 

ذكر ا�صم حممد يف اأدب الع�صور 
الو�صطى خارج اإ�صبانيا وجنوب 

اإيطاليا مرة واحدة . ولكن منذ 
�صنة 1120 كان لدى كل واحد 
يف الغرب ت�صور ما عن معنى 

االإ�صالم ، ومن هو حممد . وكانت 
ال�صورة وا�صحة متامًا ، ولكنها 
مل تكن نوعًا من املعرفة ... اإذ اإن 

من �صاغوها متتعوا برتف اجلهل 
الناجت عن خيال َتِرق " ، وبح�صب 
ما اأكده املوؤلف ، كانت املمار�صات 

والعقائد التي تت�صادم مبا�صرة 
مع االإ�صالم ـ مثل عبادة االأوثان 

واأكل حلم اخلنزير و�صرب اخلمر 
واالإباحية اجلن�صية ـ تن�صب اإىل 
االإ�صالم والنبي على �صبيل الكيد 

والعداء وعدم الفهم .  
العلمنة والتغريب 

وحتت هذا العنوان ، تطرق 
الكاتب اإىل موقف اال�صتجابات 

االإ�صالمية جتاه التعاطي مع 
الغرب ومع قوته التكنولوجية 
والع�صكرية ؛ مو�صحًا اأن مثل 
تلك اال�صتجابات تنوعت ، فاإذا 
كان البع�س قد دعا اإىل الرف�س 

واملقاومة ، فاإن البع�س االآخر 
كانوا �صغوفني باأن يتعلموا 

من قوة الغرب ويقتدوا بها ، 
ق الكاتب على ا�صتنتاج اأحد  و�صدَّ

العلماء فيما يتعلق بردود الفعل 
االإ�صالمية يف �صبه القارة الهندية 

ومدى تطابقها على الكثري من 
اأنحاء العامل االإ�صالمي عندما قال 
جتاه  امل�صلم  الفعل  رد  يكن  " مل 

التعليم االإجنليزي موحدًا ... 
واختلف رد الفعل امل�صلم اإزاء 

احلداثة من العداء االأعمى دفاعًا 
عن النف�س اإىل التعاون العاقل مع 

ال�صيا�صة التعليمية الربيطانية 
الكاتب  يذكره  ما  وبح�صب   ، "

فاإن هذا التعاطي مع الغرب بداأه 
احلكام امل�صلمون مدفوعني برغبة 

يف تقوية �صلطتهم ومركزيتها 
، وكانت مظاهره وا�صحة يف 

نواحي االإ�صالح الع�صكري 
واالإداري والتكنولوجي ، بحيث 

جتلت نتيجة كل ذلك يف ظهور 
نخب جديدة وت�صعب مطرد يف 

املجتمع امل�صلم ، اأنتج طبقتني 
بروؤيتني عامليتني متنافرتني: 

اأقلية نخبوية حديثة غربية 
الهوى ، واأغلبية اأكرث حمافظة 

ذات توجه اإ�صالمي  ، وهو ما 
اأدى اإىل تفتيت االأ�ص�س التقليدية 
ل�صلطة الزعماء الدينيني وقوتهم 

، بينما ارتفعت طبقة جديدة 
من النخب احلديثة املدربة اإىل 

املواقع املهمة يف احلكم والتعليم 
والق�صاء ، وهي مواقع كانت على 

الدوام ملكًا للعلماء اأو م�صايخ 
االإ�صالم ، ولكن الكاتب يعود 

فيوؤكد اأن تلك احلداثة االإ�صالمية 
عندما تنامت خالل القرن 

الع�صرين كان لها موقف متناق�س 
جتاه الغربت متثل يف " اجلاذبية 

املثرية والرف�س " بحيث كانت 
اأوروبا حمل االإعجاب ب�صبب 
قوتها وتكنولوجيتها ومثلها 

ال�صيا�صية عن احلرية والعدالة 
وامل�صاواة ، ولكنها غالبًا ما كانت 

مرفو�صة الأهدافها و�صيا�صاتها 
االإمربيالية . 
روؤية جامدة

ويف مقارنة �صمنية ، يقدم الكاتب 
حتليله ملدى قدرة الهواج�س 

واملخاوف امل�صيطرة جتاه االآخر ، 
على قتل االإدراك احلقيقي ملا يجب 
اأن تكون عليه االأمور عند التعامل 

معه ؛ في�صرب مثاًل باحلرب 
الباردة ، وكيف اأن الوكاالت 

احلكومية ومراكز التفكري 
االأكادميي بالواليات املتحدة 

عجزت عن التنبوؤ مبدى و�صرعة 
حتلل االإمرباطورية ال�صوفييتية 
ـ امرباطورية ال�صر لديهم ـ ب�صبب 

املخاوف املبالغ فيها والروؤية 
اجلامدة التي اأدت باالأمريكيني 

اإىل اتخاذ خطوات هرقل �صد 
عدو من احلجر ، واأعمتهم عن 

الت�صرذم واالختالف داخل 
االحتاد ال�صوفييتي والتغريات 

ال�صاملة التي كانت حتدث فيه 
. ويف راأي الكاتب اأن مثل هذه 

الروؤية اجلامدة هي نف�صها 
ال�صائدة يف التعامل مع االأحداث 
التي جتري يف العامل االإ�صالمي 
؛ بحيث يوؤدي اجتاه احلكومات 

وو�صائل االإعالم الغربية 
للت�صوية بني االإ�صالم واالأ�صولية 

االإ�صالمية وبني الراديكالية 
واالإرهاب ونزعة معاداة الغرب ، 
اإىل اإعاقة الفهم احلقيقي لالأمور 

، واال�صت�صالم للطريق ال�صهلة 
التي تنظر اإىل االإ�صالم واالإحياء 

االإ�صالمي باعتباره " تهديدًا " 
، وهو ما ينتج عنه ـ يف راأي 

الكاتب ـ اإىل تاأييد النظم العلمانية 
باأي ثمن تقريبًا ، وبغ�س النظر 
عن مدى قمعية هذه النظم ، بداًل 

من املخاطرة بحكومة اإ�صالمية 
ذات توجه اإ�صالمي ت�صعد اإىل 

�صدة احلكم . 
ت�صحيح املفاهيم 

ويف ختام كتابه يوجه الكاتب 
الدوائر الغربية الفاعلة يف الغرب 

، وكذلك القاريء الغربي ، اإىل 
فهم واإدراك ما يدور يف العامل 

العربي واالإ�صالمي يف اإطار بعيد 
عن الرف�س املمزوج بالكراهية 

والعن�صرية ونبذ االآخر ؛ موؤكدًا 
اأن احليوية امل�صتمرة لالإ�صالم 

متثل حقيقة مركبة ، واأنه ال ميكن 
اختزال احلركات االإ�صالمية 
يف كتلة واحدة �صماء ، وال 

ميكن تقييمها اأو اال�صتجابة 
لها على اأ�صا�س من ال�صيغ 

واال�صرتاتيجيات اجلاهزة ذات 
البعد الواحد ، ومن ثم يجب ر�صم 

اخلطوط الفارقة بني احلركات 
اجلماهريية االأ�صلية التي ت�صارك 

من داخل النظام ، والثوريني 
الراديكاليني الذين يتبنون العنف 

، ويف ذات ال�صياق يقرر املوؤلف 
، اأن االإحياء االإ�صالمي ـ الذي 

يخ�صاه الغرب ـ  ما هو اإال حركة 
اجتماعية اأهدافها خلق جمتمع 

ذي عقلية وتوجه اإ�صالمي ، 
ولي�س بال�صرورة حركة �صيا�صية 

تهدف خللق دولة اإ�صالمية ، 
واأن االإ�صالم ومعظم احلركات 

االإ�صالمية لي�صوا بال�صرورة 
معادين للغرب اأو معادين الأمريكا 

اأو معادون للدميقراطية ، كما 
يظن كثريون . 

كتاب " التهديد اإلسالمي .. خرافة أم حقيقة ؟  " لمؤلفه " جون ل. إسبوزيتو " صادر عن دار الشروق المصرية في أربعمائة صفحة من القطع المتوسط ، وهو من ترجمة 
الدكتور " قاسم عبده قاسم " ويناقش إسبوزيتو من خالله قضية الهواجس الخرافية المسيطرة على عقول الغربيين تجاه اإلسالم ؛ حيث يتناول كاتبه هذه القضية بشكل 

متكامل يجمع بين العرض التاريخي ، والمسح الجغرافي ، والتحليل الهيكلي لمعظم الحركات والمنظمات اإلسالمية في الشرق والغرب وفي الشمال والجنوب ، 

عرض : محسن حسن

فند وجهة النظر الغربية في اعتبار كل ما يخالف رؤاها ونظمها القيمية واألخالقية خطيرًا ومدمرًا:

"التهديد االسالمي .. خرافة أم حقيقة؟" ل� جون إسبوزيتو 
كتاب ينتقد الموقف الغربي في مواجهة اإلسالم بأفكار 

معلبة، واتخاذه بديال عن التهديد الشيوعي

الكتاب يحذر الغربيين من اختزال الحركات 
اإلسالمية في كتلة واحدة صماء، أو تقييمها على 
أساس من الصيغ الجاهزة ذات البعد الواحد

الكاتب يرى أن حركة اإلحياء اإلسالمي اجتماعية 
وليست بالضرورة سياسية تهدف لخلق دولة 
إسالمية 

الكتاب يدعو الغربيين إلعادة النظر في 
تعامالتهم الفكرية مع العالم اإلسالمي 
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يعد كتاب "أدوات ووسائل التعذيب 
"لمؤلفه "مايكل كيريغان" والصادر 

عن "الدار العربية للعلوم" بلبنان في 
مئتين وخمس عشرة صفحة من القطع 

المتوسط ، أحد المراجع التاريخية 
الشاملة التي تفحصت عن قرب التقنيات 

واألدوات المستعملة في التعذيب 
، متنقلة من أقدم األمثلة التاريخية 

وصواًل للوقت الحاضر ، كما أن مؤلفه 
قام بتغطية ممارسات تعذيبية 

استعملت في مختلف أنحاء العالم، 
مصنفًا أساليب التعذيب المختلفة في 

إنزال األلم حسب نوعها ، ومظهرًا 
التطابق الفظيع للتعذيب رغم اختالف 
الثقافة والبيئة  ، وأن التعذيب بطبيعة 

الحال ارتبط ارتباطًا وثيقًا باألنظمة 
الديكتاتورية في التاريخ ، باإلضافة 

لألنظمة االستبدادية في الماضي القريب 
والحاضر

 واأن العامل القدمي ا�صتخدم التعذيب 
ب�صكل وا�صع ، ولكن ا�صتخدامه كان 

اإطالقًا بدون متييز، بينما يبدو 
اأنه مل ي�صتخدم يف الغرب ب�صكل 

منهجي حتى الع�صور الو�صطى ، 
اإىل اأن جاء ع�صر التنوير يف القرن 

الثامن ع�صر ، حيث بداأت البلدان 
الغربية حترمه ، وذكر الكاتب اأن 

املمار�صة الفعلية للتعذيب مل تواكب 
بال�صرورة الت�صريعات الر�صمية 

حتى يف ال�صنوات القليلة املا�صية 
؛ اإذ ُيزعم باأن دواًل دميقراطية مثل 

الدامنارك واململكة املتحدة والواليات 
املتحدة قد تاهت يف متييز احلدود 

بني اال�صتجواب املغلق املربر ، 
واال�صتجواب التع�صفي . جدير بالذكر 

اأن " مايكل كرييغان " كاتب �صحايف 
، وناقد اأدبي ، يعي�س يف اإدنربة 
با�صكتلندا ، ومن موؤلفاته  كتاب 

? " من   Who Lies Where
 BBC يرقد هناك ؟ " ال�صادر عن  الـ

�صمن �صل�صلة احل�صارات القدمية 
كدليل الأ�صهر القبور يف اليونان 

والبحر املتو�صط . 

التعذيب 
يف مقدمة الكتاب ، ا�صتعار املوؤلف 

ذلك التعريف املحدد للتعذيب ، والذي 
حددته االأمم املتحدة بعد قرارها 
بتحرميه عام 1984 ، وهو " اأي 

فعل ، ج�صدي اأو ذهني ، يتعر�س 
بوا�صطته �صخ�س ما ، عن ق�صد 
، ملعاناة قا�صية اأو اأمل مربح من 

اأجل اأغرا�س مثل احل�صول منه اأو 
من �صخ�س غائب على اعرتاف اأو 

معلومات ، اأو معاقبته على فعل هو اأو 
اأي �صخ�س غائب ارتكبه ، اأو اإرهابه 

اأو اإجباره هو اأو اأي �صخ�س غائب 
الأي �صبب يرتكز على متييز من اأي 

نوع كان ، وذلك عندما تطبق مثل 
هذه املعاناة اأو االأمل بوا�صطة ، اأو 

بتحري�س من ، اأو بر�صا ، اأو موافقة 
موظف حكومي اأو اأي �صخ�س يعمل 

ب�صفة ر�صمية " ، ثم انطلق مقررًا 
يف كتابه اأن النظام الذي ال ي�صعر 
بامل�صوؤولية جتاه رعاياه اأو جتاه 
ال�صعوب املغزوة ، �صيجد �صعوبة 

كبرية يف االمتناع عن التعذيب ، واأن 
احلقيقة توؤكد  اأن احل�صارات احلديثة 

تفكر بنف�س طريقة احل�صارات 
القدمية ، خا�صة يف م�صاألة التعذيب 

كو�صيلة من و�صائل فر�س النظام ، 
بل �صاق الكاتب ما يدل على افرتا�س 

منا�صري التعذيب اأنه و�صيلة من 
و�صائل اإنقاذ االأرواح على املدى 

الطويل ، عندما ذكر مقولة الفيل�صوف 
االأمريكي " مايكل ليفني " : " افر�س 

اأن اإرهابيًا يخفي قنبلة ذرية يف 
جزيرة مانهاتن ، �صتنفجر ظهر الرابع 

من متوز  ، افر�س اأكرث من ذلك ، اأنه 
قب�س عليه يف العا�صرة �صباحًا من 
ذلك اليوم امل�صوؤوم ، ولكنه يف�صل 
املوت على اأن يك�صف مكان القنبلة 

... اإذا كانت الطريقة الوحيدة الإنقاذ 
كل تلك االأرواح تتمثل باإخ�صاع هذا 

االإرهابي الأ�صد اأنواع االآالم واأق�صاها 
، اأية قاعدة متنعنا من ذلك ؟ " ويعلق 

كرييغان باأن حجة ليفني هذه اأ�صبحت 
عرفًا عامليًا لي�س يف انتزاع املعلومات 

فقط ، ولكن الإحداث جو عام من 
الرعب هو عمليًا القيمة احلقيقية 

للتعذيب يف دولة م�صتبدة . 
با�صانو�س

ويتطرق كرييغان اإىل ذكر بع�س 
التفا�صيل عن التعذيب يف احل�صارات 

القدمية ؛ فيوؤكد اأن االآ�صوريني 
القدماء كانوا اأ�صيادًا مبكرين يف 
فن التعذيب ، واأنهم ا�صتخدموه 

كاأداة دعاية ، كما يظهر من النقو�س 
اجلدارية املزخرفة التي يعود 

تاريخها ل�صنة 750 ق . م ؛ حيث 

كانت و�صيلة القمع والتعذيب لديهم 
هي �صلخ االأحياء اأو �صلبهم حتت 

اأ�صعة ال�صم�س حتى يجفوا على 
جدران املدينة ، واأن كلمة التعذيب 

القدمية  اليونانية  " يف  " با�صانو�س 
كانت ا�صمًا م�صتقًا من حجر كان 

ي�صتخدم الختبار نقاء الذهب ، وهو 
عبارة عن لوح �صواين غامق يحتفظ 

لدى احتكاكه مع نوعية كافية من 
الذهب بعالمة غريبة ال ميكن الأي 

معدن خ�صي�س اأن ينتجها فبقدر 
ما كانت تعني كلمة " با�صانو�س " 

بالن�صبة اإىل م�صريف كال�صيكي كانت 
تعني التعذيب بالن�صبة اإىل قا�س 
قدمي ، اأي اأنها الطريقة الوحيدة 

املوثوقة للتاأكد من اأن ال�صاهد كان 
يقول احلقيقة ، ثم يذكر املوؤلف 

اأن التعذيب يف اليونان القدمية 
كان اإلزاميًا يف حق العبيد عند 
اال�صتجواب ، بينما هو حمرم 

على اأحرار املواطنني ، ثم ينتقل 
الكاتب اإىل ذكر نظرية االأوروبيني 

التعذيبية خالل القرنني اخلام�س 
ع�صر وال�صاد�س ع�صر والتي تقول باأن 
احلقيقة ال تكمن يف كلمات ال�صاهد بل 
يف حلمه احلي ، وهنا ي�صوق الكاتب 
حادثة عن " �صري كا�صيدي " اجلراحة 

االإجنليزية التي اعتقلت وعذبت 
يف ت�صيلي " بينو�صيه " عام 1975 

عندما جردت من ثيابها ومددت مقيدة 
على �صرير حديدي مو�صول باأ�صالك 

حديدية ، وبينما كان يدفع قطب 
عميقًا داخل مهبلها، وكان اآخر " طرف 
كما�صة متجول " يطوف على ج�صدها 

زارعًا نوبات من االأمل يف اأي مكان 
يختاره جالدوها . 

ال�صر االإجرامي 
ويذكر كرييغان اأن بدايات التنوير 

يف القرن الثامن ع�صر �صهدت حتركات 
متنامية باإجتاه اإلغاء التعذيب كنتيجة 
ملا �صجله املفكر الفرن�صي " مونتني " 
من نفوره مما اعتربه �صادية ترعاها 

الدولة حني قال " كان من ال�صعب 
علي اأن اأقتنع ، قبل اأن اأرى ذلك 

بعيني ، باأنه ميكن اأن يوجد اأنا�س 
بهذه الق�صوة ، يقطعون ويبرتون 

اأو�صال االآخرين ، وي�صحذون الفكر 
الخرتاع عذابات غري عادية وطرقًا 

جديدة يف املوت " ، واأنه بحلول 
القرن الثامن ع�صر بداأ كتاب مثل " 

فولتري " بتوجيه انتقادات الذعة 
بحق بربرية التعذيب اإىل اأن اأبطلت 

ا�صكتلندا التعذيب عام 1708 ، حلقتها 
برو�صيا فريدريك العظيم عام 1740 

، اإىل اأن اأ�صبحت الق�صية املعادية 
للتعذيب مثرية لل�صجة مع الكاتب 

االإيطايل " �صيزار بوني�صا بيكاريا " 
الذي قدم ما اعتربه الكثريون حجة 
حمكمة يف مقالته الف�صيحة " مقالة 

يف اجلرائم والعقوبات " عام 1764 
حني قال " ال ميكن اعتبار اأي اإن�صان 

جمرمًا قبل اإثبات اأنه مذنب ... اإذا 
كان مذنبًا ، عندها يجب اأن يتلقى 

فقط العقوبة التي تفر�صها القوانني 
، وهكذا ي�صبح التعذيب بال فائدة 

طاملا اأن اعرتافه غري �صروري . اأما 
اإذا مل يكن مذنبًا ، اأنت بذلك تعذب 

بريئًا ؛ ففي عني القانون ، كل اإن�صان 
بريء ما مل تثبت جرائمه " ، ثم يذكر 
الكاتب اأن الدامنارك اأوقفت التعذيب 

عام 1771 ، ثم اإ�صبانيا عام 1790 
، ففرن�صا عام 1798 ، ورو�صيا عام 

1801 ، لكنه ينظر اإىل هذه التوقفات 
عن التعذيب ب�صيء من ال�صك ، موؤكدًا 

اأن التطبيق الفعلي لوقف التعذيب 
مل يكن بال�صرورة انعكا�صًا حقيقيًا 

لل�صيا�صة الر�صمية ؛ فبعد اأن كان 
التعذيب و�صيلة معرتفًا بها من قبل 
الدولة ، اأ�صبح هو بحد ذاته �صرها 

االإجرامي . 
اأدوات التعذيب 

حفل كتاب مايكل كرييغان باألوان ال 
ح�صر لها من طرق وو�صائل واأدوات 

التعذيب ، وي�صتطيع القاريء اأن 
يح�صل على قائمة طويلة للغاية 

الأ�صماء هذه االأودات واالآالت والطرق 
امل�صتخدمة يف التعذيب ؛ فبالن�صبة 
لطرق التعذيب هناك طريقة " القفل 
واملفتاح " و " ال�صد والتعليق " و" 

تطبيق ال�صغط " و " املحاكمة بالنار 
" قوى  " و  باملاء  " التعذيب  " و 
الطبيعة " و " ال�صرب " و " البرت 

والطعن " و " ال�صدمة الكهربائية " 
و " الوح�صية الذهنية " ، وكلها طرق 

جمملة يف معناها ، لكنها حتوي 
تطبيقات موؤملة على م�صتوى االآالت 

والو�صائل امل�صتخدمة يف تنفيذها 
وتفعيلها على املعذبني ؛ فطريقة 

تطبيق ال�صغط مثاًل تخ�صع ج�صد 
ال�صحية ل�صغط فظيع ، كما حدث مع 
القدي�صة " مارجريت كليرثو " عندما 
عوقبت على حتولها للكاثوليكية عام 

1571 بالتعذيب القا�صي ال�صاق ؛ 
فلم ي�صتغرق موتها �صوى 15 دقيقة 
بعد اأن حمل عليها وزن قدره ما بني 

360 و 410 كجم بحيث �صاعدت 
االأحجار احلادة التي و�صعت حتت 

ظهرها يف ته�صيم عمودها الفقري 
ومتزيق اأع�صائها الداخلية االأ�صا�صية 

، و�صببت موتًا وح�صيًا ق�صريًا بداًل 
من العذاب البطيء ، ويف تطبيق اأكرث 

دقة لطريقة ال�صغط يورده املوؤلف 
، قام رقيب �صريالنكي يف حزيران 
من عام 1998 باإغالق درج مكتبه 
بقوة �صاغطة على خ�صيتى اأحد 

املتهمني التاميل ، وهكذا حتتوي طرق 
التعذيب على تفا�صيل اأكرث تعذيبًا 
، واأ�صد فتكًا ، اإذا ما نظرنا لالآالت 

والو�صائل امل�صتخدمة . 
�صور وكلي�صيهات

ومما زاد من قيمة هذا الكتاب 

الوثائقية ، ما حواه من �صور نادرة 
لكيفيات ا�صتخدام اأدوات وو�صائل 
التعذيب ؛ فقد احتوى الكتاب على 

مائة وع�صر من ال�صور والكلي�صيهات 
املذهلة يف اأدوات التعذيب ، من تلك 

ال�صور مثاًل ؛ �صورة الأدوات التعذيب 
امل�صتخدمة يف نورمربغ باأملانيا 

يف بدايات القرن ال�صاد�س ع�صر ، 
ماأخوذة عن كتاب " اإرهارد �صوين " 
، و�صورة اأخرى ل�صجينني ي�صلخان 

خالل حكم االآ�صوريني ، و�صورة 
ل�صجناء من �صجن " رانغون " يف 
بورما عام 1900 كانوا يجربون 

على العمل يف مطحنة عمالقة تعمل 
بالدو�س باالأقدام ، وهي اآلة عبثية 

مل يكن حم�صولها �صوى اأج�صاد 
مرهقة واأرواح منك�صرة ، و�صورة 
ماأخوذة يف ال�صني يف ت�صعينيات 

القرن التا�صع ع�صر لـ " نريخ�صبي " 
بثالث فتحات ي�صد اإليه ثالث جمرمات 
مدانات معًا ، و�صورة ل�صجناء ال�صني 

وهم ي�صجنون ويعر�صون واأخريًا 
يعدمون ، بعد احتجازهم فيما ي�صمى 
بـ " اأقفا�س املوت " ، واأخريًا �صورة 

لتنفيذ حكم االإعدام  م�صتقاة من 
ر�صومات رحالة فرن�صي عام 1871 
ا�صتخدم فيها الفيل املرو�س حلمل 

االأثقال ، ب�صكل معاك�س ل�صحق راأ�س 
املحكوم عليه باالإعدام ، والكتاب 

ب�صفة عامة حافل ب�صور اأكرث 
ماأ�صاوية لو�صائل التعذيب واأدواته 

وطرقه اأي�صًا . 
نهاية التعذيب 

ويف اخلامتة ، وحتت هذا العنوان 
يعرتف املوؤلف باأهمية املنظمات 
غري احلكومية يف ال�صغط على 
ال�صيا�صيني ورجال االأعمال يف 

احلملة �صد وح�صية التعذيب يف 
العامل ، وياأتي على راأ�س هذه 

املنظمات منظمة العفو الدولية 
التي اأ�ص�صت عام 1960 بوا�صطة 
املحامي " لندن بيرت بيني�صون " 

بهدف �صمان اإطالق �صراح " �صجناء 
الراأي " يف خمتلف اأنحاء العامل 
، ورغم اأن هذه املنظمة مل تنجح 
ـ بح�صب راأي الكاتب ـ يف اإطالق 

�صراح �صجناء الراأي جميعهم ، اإال 
اأنها حركت الراأي العام العاملي جتاه 

ال�صجون ، وما ت�صهده من تعذيب 
، وكذلك حتريك منظمات اأخرى 

غريها اأكرث تخ�ص�صًا يف ال�صغط 
على ال�صيا�صيني ، وينتهي الكاتب 
اإىل اأنه من غري املحتمل اأن يخرج 

اأي قاريء يق�صي مدة من الزمن يف 
درا�صة تاريخ التعذيب ، بانطباع جيد 

عن الطبيعة الب�صرية ، ، ولكن يف 
الوقت نف�صه يدعو الكاتب اإىل درا�صة 

التعذيب كاأداة حكومية ، �صمن �صياقه 
ال�صيا�صي واالقت�صادي واالجتماعي 
والديني ، موؤكدًا اأن انتهاء التعذيب 

مرهون على عمل مديري حمالت 
اليوم من اأجل حقوق االإن�صان ، وهم 

رجال عاديون ، ون�صاء واأطفال ، 
االأنا�س اأنف�صهم الذين هم يف الغالب 

�صحايا التعذيب.

مرجع تاريخي فريد يحوي صورًا مذهلة وكليشيهات عن أدوات التعذيب القاسية:

كتاب "أدوات ووسائل التعذيب" ل� مايكل كيريغان 
يتفحص تقنيات العذاب الوضعي لدى ديكتاتوريي 

التاريخ منذ القدم وحتى اآلن

القرن السادس عشر شهد أول التحركات ضد 
التعذيب على يد المفكر الفرنسي مونتين ، ثم 
تحرك العالم نحو وقف التعذيب 

الكاتب يؤكد أن وقف التعذيب نهائيًا مرهون 
بعمل المنظمات غير الحكومية، وكذلك عمل 
األفراد بما فيهم ضحايا التعذيب أنفسهم

�صدر عن دار الكتب الوطنية يف هيئة اأبوظبي 
للثقافة والرتاث كتاب جديد بعنوان "الوايف يف 

القوايف ملوؤلفه "ابن الفرخان" جمال الدين اأبي 
�صعد علي بن م�صعود بن حممد بن احلكيم بن 

الفرخان املعروف بـ علي بن م�صعود فرخان، وعني 
بتحقيقه د.عمر خلوف، وترجع اأهمية هذا الكتاب 

اإىل اأنه يطرح علم القوايف بطريقة خمتلفة متميزة، 
حاولت اأن ت�صوغ هذا العلم، وتقدمه ب�صيء من 

التجديد، فهو ميثل اجتاهًا ال نقع على ما مياثله يف 
كتب القوايف، فقد اأ�صاف اإليه م�صطلحات وم�صائل 
جديدة ال جندها يف �صواه من كتب هذا العلم، وهو 

من الكتب النادرة التي كانت قابعة يف جماهل 
الن�صيان، وك�صفت عنه امل�صادفة البحتة.

كما اأنه ميثل بيئة قلما وقعت عليها اأنظار املحققني، 
فهو كتاب فريد يختلف كثريًا عن جممل ما كتب يف 

هذا العلم اجلليل، ومع ذلك مل يذكر يف موؤلفات هذا 
العلم، وهو جدير بالذكر ملا تفرد به عن �صواه.
وذكر الكاتب اأن علم القوايف من العلوم املهمة 

التي اأر�صى قواعدها اخلليل بن اأحمد الفراهيدي، 
واأحلقه بعلم العرو�س فكانا معًا من العلوم التي 

ولدت نا�صجة اأو �صبه مكتملة، فاقت�صر التاأليف على 
التكرار، وندرت املوؤلفات التي نزعت يف كتابتها 

اإىل التجديد اأو التغيري.
ويقدم الكتاب موؤلفًا متميزًا، ذا عقلية حرة وراأي 

م�صتقل، ويتبدى ذلك يف طريقة عر�صه وجراأة 
اآرائه، وكرثة اإ�صافاته، من دون اأن يتعر�س اإىل 

خالف اأو اختالف ومع ذلك كله بقي ابن الفرخان 
موؤلفًا مغمورًا، مل ي�صتهر ا�صمه.

كما جاء يف الكتاب وعلى ل�صان املوؤلف تعريف 
القافية م�صريًا اإىل اأنها يف ا�صطالح علماء العرو�س 

هناك ثالثة تعريفات " هي اآخر حرف يف البيت 

ال�صعري"، "هي اآخر كلمة يف البيت"، اأّما التعريف 
الثالث وبح�صب املوؤلف فهو تعريف اخلليل بن 

اأحمد الفراهيدي وا�صع علم العرو�س الذي قال 
عنها "هي من اآخر �صاكن يف البيت اإىل ال�صاكن 

الذي قبله مع املتحرك الذي يليه، مبعنى اأنها اأول 
متحرك بعد �صاكنني ابتداًء من ال�صمال".

ويظهر متيز الكتاب يف ف�صوله االأوىل حيث ق�صم 
حروف القافية اإىل ثالثة ف�صول اأولها "للروي" 

مطلقًا ومقيدًا، والثاين ما ياأتي بعد الروي من 
احلروف تبعًا له "ال�صلة واخلروج"، والثالث ما 
ياأتي قبل الروي من احلروف متعلقًا به ومرتتبًا 

عليه "الردف والتاأ�صي�س والدخيل".
كما تفرد املوؤلف فيما اأ�صافه يف الف�صل الرابع 

اإىل "حدود القافية" حيث �صنفها �صنفني االأول ما 
يكون يف اآخره �صاكن واحد و�صماه "املتجانف" 

وهو 4 اأنواع معروفة االأ�صماء "املتواتر، املتدارك، 
املرتاكب، املتكاو�س"، اأّما الثاين فهو ما يكون يف 

اآخره �صاكنان متما�صان ويدعى اأ�صاًل "باملرتادف" 
في�صمي له اأنواعًا اأربعة اأي�صًا هي "املتقارب، 
املرتاخي، املتفاوت، املتباعد"، وبعد ذكر هذه 

االأنواع الثمانية للقافية يعدد لها 11 ع�صرة �صورة.
كما ويتفرد ابن الفرخان هنا بعر�س االأ�صكال اأو 

االقرتانات التي تقبلها كل �صورة من هذه ال�صور 
ال11 قيا�صًا على كل واحد من اأنواع القافية 

الثمانية، كما تفرد بتعداد االأ�صكال التي ي�صتعمل 
عليها الروي يف القوايف.

كما خ�ص�س الف�صل االأخري يف الكتاب لتبيان 
اجلمع بني ما هو اأ�صلي من حروف ال�صلة اأو 

اخلروج، وبني ما هو زائد كالذي ياأتي �صمريًا، اأو 
ملجرد االإطالق ال�صعري اأو للوقف العام.

"الوافي في القوافي" يطرح علم 
القوافي بطريقة مختلفة

عرض: اوراق



العدد )2042( السنة الثامنة - االحد )13(  شباط 82011

ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون
9

ا�صدرت وزارة االعالم كتبا تناولت 
ابعادا عدة من تاريخ وحا�صر القد�س، 

وابرزت عديدا من التحديات التي 
احدقت بها يف القرون املا�صية 

منذ العهد االيوبي مرورا باحلملة 
الفرن�صية على م�صر وفل�صطني، م�صيا 

نحو مرحلة االحتالل اال�صرائيلي.
كما ابرزت الكتب بع�صا من الزوايا 

احل�صارية امل�صيئة يف تاريخها حينما 
حملت م�صاعل التنوير احل�صاري 

عرب كم وفري من املدار�س واملن�صات 
احل�صارية التي تربز دورها مبا 

يتعدى العامل اال�صالمي اىل كافة اىل 
امل�صهد االن�صاين بكليته.

الحملة الفرنسية على مصر 
وفلسطين في سجالت المحكمة 

الشرعية 1798 1801
ومن اال�صدرات اي�صا كتاب بعنوان 

م�صر  على  الفرن�صية  "احلملة 
وفل�صطني يف �صجالت املحكمة 

ال�صرعية "1798-1801" للباحث 
حممد �صعيد رمان .

يقول الباحث انه يف نهاية القرن 
الثامن ع�صر "عهد ال�صلطان العثماين 

�صليم الثالث" اأر�صلت احلكومة 
الفرن�صية حملة ع�صكرية بقيادة 

نابليون بونابرت، واحتل م�صر عام 
1798م وبعد ذلك توجه اإىل فل�صطني 

واحتل مدنها ال�صاحلية وحا�صر مدينة 
عكا.

واحلملة الفرن�صية هذه حلقة من 

م�صل�صل االعتداءات االأوروبية على 
بالدنا. كما اأنها و�صعت البذرة االأوىل 

للم�صكلة ال�صهيونية يف فل�صطني 
نتيجة النداء الذي دعا فيه نابليون 

اليهود ملوؤازرة فرن�صا يف حملتها على 
فل�صطني وانتهاز فر�صة وجوده فيها 

لتحقيق اآمالهم.
وقد كانت املحكمة ال�صرعية يف القد�س 
ال�صريف يف ذلك الوقت من املوؤ�ص�صات 

الر�صمية الهامة التي تتبع الباب العايل 
يف حا�صرة اخلالفة مما جعل اأخبار 
حملة نابليون ترد اإليها تباعًا. لذلك 

�صكلت �صجالتها مادة خ�صبة كم�صدر 
رئي�س من امل�صادر التاريخية الإلقاء 

ال�صوء على جانب اآخر من حقائق هذه 
احلملة على م�صر وفل�صطني.

يزخر الكتاب بذخر من الوثائق التي 
تبني احلراك ال�صيا�صي الر�صمي 

وال�صعبي ومن �صمن هذه الوثائق :
- �صورة ن�س الر�صالة املوجهة من 

احلكومة الفرن�صية اإىل نابليون 
بونابرت التي تو�صح اأهداف احلملة 

على م�صر كما وردت يف �صجل حمكمة 
القد�س ال�صرعية 

- �صورة املكتوب املر�صل اإىل اأهايل 
م�صر من جمهور الفران�صة ورئي�س 

ع�صكرهم البونابرتيه.
- مر�صوم الدولة العثمانية اإىل علماء 

و�صيوخ مدينة القد�س ونابل�س 
واخلليل ويافا وغزه حت�صهم فيه على 

اال�صتعداد للجهاد لقيام الفرن�صيني 
باال�صتيالء على ثغر االإ�صكندرية 

- �صورة حم�صر اأهايل م�صر الأهايل 
القد�س يخربونهم فيه ب�صقوط 

ثغر االإ�صكندرية باأيدي الفرن�صيني 
ويحذرونهم من االأجانب املقيمني يف 

القد�س خوفًا من اأن يكونوا جوا�صي�س 
لفرن�صا.

- وثيقة يطلب فيها وايل دم�صق من 
قا�صي القد�س ومفتيها ومت�صلمها 

باإر�صال الر�صائل املوجهة اإىل بيت 
املقد�س من قبل الفرن�صيني الطالع 

الدولة العثمانية العلية عليها 
- وثيقة وايل ال�صام اإىل اأعيان القد�س 

يعلمهم فيها بو�صول ر�صائلهم واأنه 
على ا�صتعداد لتلبية مطالبهم واأنه قد 
اأر�صل اإليهم لوازم القتال واأفاد اأي�صًا 
اإن وكالء االأديرة بالقد�س قد عر�صوا 
عليه اأن العامة حتركت عليهم ونهبوا 
اأديرتهم وطلب عدم التعر�س لهم اإىل 

حني ورود اأوامر الدولة العلية.
- رد وايل دم�صق على ر�صالة اأعيان 

القد�س التي حتدثوا فيها عن اقرتاب 
الفرن�صيني من مدينة العري�س 

والقد�س.
- وثيقة حول ح�صور وكيل امللة 

امل�صيحية وكيل رهبان طائفة االإفرجن 
القاطنني بالقد�س ال�صريف اإىل املحكمة 

ويف يده اأوامر �صريفة �صلطانية 
تت�صمن احلماية وال�صيانة لهم 

وللرهبان.
 وثيقة حول اإعالم الوزير اأحمد با�صا 

اجلزار باأنه قد وقع تعد على طائفة 
االأرمن بالقد�س .. من احلكام املحليني 

ويجب رفع االأذى عنهم.
- تعهد القوى املحلية يف جبل القد�س 

واخلليل وقراهم للتطوع للجهاد 
وا�صرتداد م�صر من الفرن�صيني. 

- مر�صوم يطلب فيه من الق�صاة 
ووجوه االأهايل يف مناطق القد�س 

واخلليل وغريهم القيام بعملية 
اإح�صاء لل�صكان النازحني من ديارهم 

اإثر الغزو الفرن�صي لفل�صطني.

الحفريات االسرائيلية حول المسجد 
االقصى

ومن اال�صدارات كذلك كتاب بعنوان 
حول  اال�صرائيلية  "احلفريات 

امل�صجد االق�صى" للباحث عايد احمد 
�صالح الدين. ويطرح الباحث ان 

البدايات االأوىل لعمليات احلفر 
االأثرية يف فل�صطني بدوافع توراتية 
يهودية �صهيونية عن�صرية، خا�صة 
لبع�س االأ�صفار واملوؤلفات الو�صفية 
لالأرا�صي املقد�صة الفل�صطينية التي 
قام بها اأ�صياع ال�صهيونية واالأحبار 

اليهود برتويجها واالدعاء باأنها 
االآباء  "اأر�س  امليعاد" و  "ار�س 

واالأجداد".
وقد متت هذه االأعمال بدوافع 

اقت�صادية ا�صتعمارية ملعظم املواقع 
واملناطق العربية التي انف�صلت 

عن الدولة العثمانية. فما اأن انتهت 
احلرب الكونية االأوىل وخمدت 

نريانها، حتى انف�صلت �صوريا 
والعراق عن احلكومة العثمانية 

وهرع علماء االآثار من االإنكليز 
والفرن�صيني واالأمريكيني اإىل 

العراق و�صوريا وفل�صطني يبحثون 
وينقبون.

بادرت بريطانيا يف تلك الفرتة 
باإن�صاء مدر�صة للعاديات يف 

مدينة القد�س بعد انتهاء احلرب. 
وقد نالت هذه املدر�صة اهتمامًا 

خا�صًا من اللورد "اللنبي"واللورد 
بريطانيا. عهد  "كرزن"وويل 

هذا االهتمام الربيطاين امل�صبوه كان 
ي�صتهدف منطقتنا اأثاريًا وجيولوجيًا 

وطبوغرافيًا وب�صريًا لتقويتنا 
كوحدة �صيا�صية وتفتيتنا كاأمة 

مت�صامنة، م�صوغني لالأقليات العرقية 
والطائفية املقيمة اأن تطفو على 

ما�س اإرثها اله�س.
وقد كان العهد القدمي يعترب امل�صور 

املعا�صر الوحيد لتاريخ االأردن 
وفل�صطني ب�صكل خا�س، وال�صرق 

ب�صكل عام يف فرتات ما قبل ال�صيطرة 
اليونانية. ولذلك فقد متخ�س ذلك عن 

تاأ�صي�س جمعية ا�صتك�صاف فل�صطني 
 Palestinianيف لندن �صنة

 Exploration Fund
ورد  ما  اأجل  من   1865  Society

يف التوراة. ويف هذه الفرتة ن�صطت 
البعثات االإجنليزية والفرن�صية 

نتيجة لو�صعها القن�صلي املتميز يف 
الديار املقد�صة. ثم تالها ن�صاطًا بعد 
ذلك، البعثات االأملانية والنم�صاوية 
ثم االأمريكية. وكان رجال التنقيب 

ي�صعون لدى الدولة العثمانية لتاأذن 
لهم يف البحث عن اآثارها القدمية، 
وكلما انق�صت "مدة اإرادة" �صعوا 

للح�صول على اإرادة اأخرى ملوا�صلة 
البحث والتنقيب.

وقد كرثت الرحالت اإىل االأرا�صي 
املقد�صة، التي كان بع�صًا منها نزواًل 

عند رغبة اإمرباطور فرن�صا مثاًل 

الثالث" 1873-1808،  "نابليون 
حيث كلف عامل االآثار "وارن�صت 
رينان" عام 1860 مبهمة علمية 

يف فينيقيا القدمية. وكان يف 
طليعة احلجاج اإىل االأرا�صي 

املقد�صة االأب ماري جوزيف دو 
جريان نو اأو�صح يف كتابه رحلة 

حج اإىل الق�س واإىل جبل �صيناء 
1831-1832-1833 باأن هدفه 

كان االأماكن املقد�صة لل�صالة 
فيها وليذرف الدموع على قرب 

امل�صيح. وغالبًا ما كان علماء االآثار 
ومعاونيهم من جملة اأع�صاء الهيئات 

الدبلوما�صية ل�صمان حمايتهم االأدبية 
واالعتبارية والقانونية، فعلى �صبيل 

املثال الباحث االإنكليزي "جون 
 John Garstang "جار�صتاجن

1956-1876 كان املدير ال�صابق 
للمدر�صة االأثرية الربيطانية يف 

بيت املقد�س نوكان املر�صح البارز 
لكل من وظيفة مدير للمديرية 

االإنكليزية لالآثار، ووظيفة اأول 
مدير مل�صلحة االآثار يف القد�س، 

وهذا املركز ا�صتمر ي�صغله حتى عام 
.1926

اإن معظم اأعمال احلفريات 
واال�صتك�صافات تولت االإنفاق عليها 

حكومات وجمعيات وموؤ�ص�صات 
وهيئات ومعاهد واإر�صاليات مل يكن 

البحث العلمي هو غايتها فح�صب، 
بل اإن كثريًا من النتائج كانت خدمة 

للجهود اال�صتعمارية وللن�صاطات 
التب�صريية امل�صمومة يف بنية 

املجتمع العربي عامة وبنية املجتمع 

الفل�صطيني خا�صة.
وقبل اأكرث من قرن ونيف من الزمان 

قام املهند�س االإنكليزي ت�صارلز 
 Charles Warren وارين

بحفريات يف مدينتي القد�س 
واأريحا. وقد ا�صتغرقت حفرياته 

يف القد�س من �صنة 1870-1867، 
والن ال�صلطات العثمانية وال�صكان مل 

ت�صمح له باحلفر يف منطقة االأق�صى 
فقد حتايل على ذلك بتحويله احلفرة 

العمودية خارج منطقة امل�صجد 
االأق�صى اإىل نفق اأفقي باجتاهه 
ب�صبب اعتقاده اأن معبد "هيكل" 

�صليمان قد ُبني هناك.
وتاريخ التعديات التوراتية اليهودية 
وال�صهيونية غري نظيف على االأماكن 
املقد�صة االإ�صالمية وامل�صيحية �صواء 
على اأر�س فل�صطني اأم على االأرا�صي 
العربية املحتلة، بقرارات اليون�صكو 

التي تدعو "اإ�صرائيل" للتقييد 
باتفاقية الهاي حلماية املمتلكات 

الثقافية يف حالة النزاع امل�صلح. فبعد 
عدوان عام 1967 ك�صفت ال�صلطات 

االإ�صرائيلية حملتها لعمليات هدم 
وتدمري وت�صويه املباين العربية 

بحجة االأمن الع�صكري االإ�صرائيلي 
و�صبط االأحياء ال�صعبية لوقف 

ا�صطراباتها امل�صتمرة �صد االحتالل. 
فقد قامت بهدم باب املغاربة الذي 

ميثل قيمة تاريخية وثقافية الإن�صاء 
�صاحة كبرية اأمام "حائط املبكى"، 
واأزالت معامل 600 بناء ومقامات 

دينية وم�صاجد مملوكية واأيوبية. 
وو�صلت ال�صغينة واحلقد بهم اإىل 

حماولة اإحراق امل�صجد االأق�صى 
مما اأثار غ�صب العاملني العربي 

واالإ�صالمي وغ�صب وا�صتياء العامل.
وقد ا�صتمرت "اإ�صرائيل" يف 

حفرياتها التدمريية. وكان من اأهمها 
حفريات اجلامعة العربية باال�صرتاك 

مع جمعية "الك�صف االإ�صرائيلي" 
 Israeli Exploration Sty

التي كان يراأ�صها "مازار" منذ 
عام 1968 يف اجلهة اجلنوبية 
واجلنوبية الغربية من احلرم 
ال�صريف. وهناك حفرية احلي 

اليهودي، وهو حي عربي بلغت 
اأمالك العرب فيه يف فرتة االنتداب 

الربيطاين 85%، وقد مت اإزالة املباين 
االإ�صالمية والعربية املوجودة فيه، 

وُبني مكانها فنادق ومنازل الإ�صكان 
يهود ومهاجرين جدد.

مل تكن وزارة االأديان االإ�صرائيلية 
مبناأى عن عمليات الهدم واحلفر. فقد 

قامت منذ عام 1965 بهدم املباين 
التاريخية واالإ�صالمية باجلرافات 

يف الزاوية الغربية لك�صف احلائط. 
وكان هدف وزارة االأديان اآنذاك 

الك�صف الكامل عن "حائط املبكى" 
بهدف اإعادة هذه الدرة الثمينة 
اإىل �صابق عهدها، وهذا يتم من 

خالل اإزالة املباين املال�صقة له رغم 
العراقيل التي تقف يف الطريق.

لقد مرت عمليات احلفر ال�صهيونية 
حول احلرم القد�صي يف اأعقاب 

احتاللهم للق�صم الثاين من مدينة 
القد�س بعد حرب حزيران عام 1967 

مبراحل متعددة، وكل مرحلة تتميز 

بتحقيق هدف معني ي�صعون من 
خالله الإثبات وجود مكان "الهيكل 
املزعوم"، حيث تكمل كل مرحلة، 

املرحلة التي تليها �صعيًا وراء 
اأباطيلهم املزعومة اإزاء "الهيكل"وال 

زالت م�صتمرة اإىل االآن.
وقد اأ�صار عامل االآثار االأمريكي 

اأربع  وجود  فرانز" اإىل  "جوردان 
نظريات تدور حول موقع "الهيكل". 
ففي حني يرى بع�صها اأن "الهيكل" 
يقع مكان قبة ال�صخرة حاليًا، يرى 

اآخرون اأن "الهيكل" كان يقع اإىل 
ال�صمال قلياًل من قبة ال�صخرة. 

وت�صري نظرية ثالثة اإىل اأن "الهيكل" 
كان يقع على اجلانب ال�صمايل 

من ال�صاحة. اأما النظرية الرابعة 
فاأ�صحابها يّدعون اأن "الهيكل" قد 
�صبق ومت بناوؤه على �صكل كني�س 

�صخم يف �صارع "جورج اخلام�س" 
الواقع غربي القد�س.

اأما عامل االآثار االأمريكي نف�صه، فقد 
اأكد اأنه "ال يعرف مكان الهيكل وال 

اأحد غريه يعرف ذلك، وكل ما نعرفه 
هو اأن كل اأولئك الذين يقولون اأنهم 

يريدون الهيكل يريدون بالدرجة 
االأوىل تدمري امل�صجد االأق�صى ولي�س 

لديه اأية فكرة كيف �صيتم التدمري 
ولكنه �صيحدده".

وقد �صكك علماء االآثار اليهود 
اأنف�صهم مبكان "الهيكل". فقد 
�صكك الربوف�صور "اإ�صرائيل 

فنكل�صتاين" وكذلك الربف�صور "ديفيد 
اأو�صي�صكني" اللذان قاما بحفريات 

اأثرية يف البلدة القدمية حل�صاب 
جامعة تل اأبيب يف املواقع التي 

ت�صري اإليها التوراة يف كتاب امللوك، 
لي�صتنتجا بعد ذلك اأن "الهيكل" الذي 

يعد املكان االأقد�س يف الدين اليهودي 
قد ُبني بعد نحو مائة عام من عهد 

�صليمان كما يّدعون.
* واقع حركة و�صناعة ال�صياحة يف 

مدينة القد�س
ومن اال�صدارات كتاب بعنوان "واقع 

حركة و�صناعة ال�صياحة يف مدينة 
القد�س" للكاتب عايد �صالح الدين 
. تناول هذا البحث مدينة القد�س 
ال�صياحية، ملا تتمتع به من مكانة 

دينية الأ�صحاب الديانات ال�صماوية 
الثالث، ولتعاقب معظم احل�صارات 

عليها "فهي مقربة احل�صارات" ميتد 
تاريخها منذ اأن اأ�ص�صها اليبو�صيون 

حيث عرفت با�صمهم ثم با�صم "�صامل" 
وذلك �صنة 2500 ق.م.

وقال الباحث ان احل�صد العظيم من 
ال�صياح ما هو اإال تاأكيد على اأهمية 

هذه املدينة. عند املرور بكل بقعة من 
بقاع االأر�س املقد�صة، اإال ون�صاهد ما 

يذكرنا ببع�س االأحداث التاريخية 
والرتاث الديني الروحي املوجود 

فيها وال زال ماثال اإىل اليوم. 
واملدينة املقد�صة، تعترب من الوجهة 

ال�صيا�صية والدينية مرتابطة جدا 
حيث �صهدت مدينة القد�س العديد من 

الفتوحات، وما تبع تلك الفتوحات 
من دمار وحلظات جمد اأكرث من اأي 

مدينة بالعامل. وبالتايل، فاحلقيقة 
التاريخية هذه، توؤكدها وجود 

البقايا االأثرية. اأمام هذه احلقائق 
ملدينة القد�س ن�صتطيع اأن نقول باأنها 
التي  وال�صعوب  احل�صارات  "مقربة 

احتلتها".
وقال انه من الثابت تاريخيًا، اأن 

القد�س هي مدينة عربية كنعانية، 
اأطلق عليها ا�صم "يبو�س" ويف 

الوقت احلا�صر اأ�صبح ا�صمها 
"القد�س".

تناول هذا البحث مدينة القد�س، 
املتفردة بتاريخها وح�صاراتها 

املتعاقبة ومكانتها الدينية عند كل 
من اليهودية وامل�صيحية واالإ�صالم. 

هذه املكانة اإ�صافة اإىل املناخ 
واملوقع اجلغرايف للمدينة، �صكلت 

فائدة كبرية للحركة ال�صياحية 
عرب الع�صور العديدة، ولذلك، فان 

ال�صياحة ت�صكل م�صدر دخل رئي�صي 
للمدينة. فمدينة القد�س زاخرة 

باملباين الدينية، ومن اأهمها، الرباق 
ال�صريف، الذي يعترب مكانا مقد�صا 

لدى امل�صلمني، وله عالقة باإ�صراء 
ومعراج النبي �صلى الله عليه و�صلم 
اإىل ال�صماوات العال. ويدعي اليهود 

ملكية هذا احلائط باعتباره اأقد�س 
اأماكنهم ولهذا فقد اأطلقوا عليه ا�صم 

املبكى". "حائط 
وتناول البحث املقومات ال�صياحية 
للمدينة، ومنها املقومات الطبيعية 

املتمثلة يف املوقع واملو�صع للمدينة، 
واملناخ واثر ذلك على ال�صياحة يف 

املدينة، وركز البحث اأي�صا على 
اجلانب احل�صاري املتمثل يف املباين 
االأثرية التي تزخر بها مدينة القد�س 

خا�صة املباين الدينية واالأثرية 
االإ�صالمية النفي�صة، من م�صاجد 
ومدار�س وزوايا وتكايا وترب 

وحت�صينات، كذلك بع�س املقد�صات 
امل�صيحية.

وتبني من خالل الدرا�صة، اأن العامل 
الديني تبواأ املركز االأول يف الدافع 

لزيارة املدينة؛ اإذ �صكل ما ن�صبته 
66.3% لدى جميع اأفراد العينة، 

يليه العامل التاريخي بن�صبة %27.1 
وبقية العوامل االأخرى فقد جاءت 
بن�صب متفاوتة، ولكنها لي�صت ذات 

اأهمية بالن�صبة للعاملني االأوليني 
وكانت الن�صبة 6.6%، مثل الزيارة 

بدافع علمي، اأو ا�صتجمام وراحة، اأو 
من اجل اخلدمات….، الخ.

وقد ات�صح اأن معدل اإقامة ال�صياح 
يف املدينة بلغ 3.1 يوم، وتعترب 
هذه االإقامة مدة ق�صرية، مقارنة 

مبثيلتها يف الق�صم الغربي من مدينة 
القد�س املحتلة ، اإذ بلغ معدل اإقامة 

ال�صياح ما بني 7-10 اأيام يف القد�س 
الغربية، مما يوؤثر �صلبا على الدخل 

واملردود االقت�صادي للمدينة.

ف����ي س��ل��س��ل��ة ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة
تاريخ القدس

عرض: زينة الربيعي
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 وهذه احل�صا�صّية الفنتازية عند 
العلي ت�صقط احلدود بني �صطحات 

اخليال واال�صتيهامات ون�صيِج 
الواقع ،و تر�صد عاملها املتخّيل من 

جذاذات وك�صر هذا العامل الذي 
نعي�صه ،وتدمُج الواقع بالالواقع 

متحّدية االأعراَف ال�صردية ال�صائدة 
مكت�صبة �صحرها من كونها نتاِج 

اخليال ، ال املالحظة الواعية 
وحَدها ، انطالقًا من اأّن تخّيَل 
االأ�صياِء يدّل على قوة ال ميكن 

تف�صريها،وهذا اخليال املجّنح 
الذي يدخلنا يف عوامل غري 

طبيعية ي�صتفيد من خياالت الوهم 
وتهوميات التف�صري،وبذلك يخرتع  

واقعًا جديدًا  مبعنى اأو باآخر لكن 
يف ظالل �صحرية خيالية .

وما يعني هذه الدرا�صة هو توظيف 
كّل هذه التجديدات  لل�ّصرد الفنتازي 

عند العلي، وتفكيكها الإعادة بنائها 
�صمن �صردياتها املختلفة ، وتوليدها 

لعوامل اأخرى و�صخ�صيات غري 
منطية ،وعالقات �صردية وبنائية 

تتخّطى التقليدي وتك�ّصر الرتابة  
وال يقّدم العلي يف فنتازية روايته 

هروبًا من عامله احلقيقي،اإمّنا 
يقّدم �صكاًل هو و�صيلة للتخّل�س 

من الت�صورات املعتادة واملفاهيم 
املتوقعة الرتيبة لر�صم خفي لعامل 
ملعون بالكبت والرعب والق�صوة 

واحلرمان التي ت�صطلع جميعًا 
بحرق اأرواح الب�صرية.

ويبدو اأّن الفنتازية عند العلي متلك 
ذكاء �صرديًا خا�صًا يجعلها قادرًة 
على تقوي�س البنى واخلطابات 

والنظم ال�صيا�صية ال�صاغطة 
وامل�صتِلبة ، التي متّثل االآخر،  عن 

طريق اخرتاقها فنيًا وروؤيويًا 
وعدم اال�صت�صالم ل�صلطانها املهيمن 

على الوعي االجتماعي،فهو يلجاأ 
اإىل  عوامل االأحالم والقرين واجلن 

واملخلوقات العجيبة كي يعرّب 
عن هذا العامل ، وكاأّنه ميّر يف 

هذه احلياة مرورًا �صريعًا ، ولكن 
االأجمل هو العامل االآخر،معتمدًا 
يف ذلك على ت�صخيم االإح�صا�س 

�صواء كان هذا االإح�صا�س اإيجابيًا 
اأم �صلبّيًا، وتوقيف العمل باملعاين 
االعتيادية، والنزوع اإىل كّل ما هو 

غريب وعجيب وخارق وقلق وحامل 
وم�صّو�س ومنغلق على التف�صري 
املنطقي اأو الرتاتبي الذي يدين 

لقوانني هذا العامل الذي كفر بعقله، 
وانحاز اإىل اجلنون، فحّق للعلي 

�صاأنه �صاأن الكثري من االأدباء اأن 
يعربوا عن جنونه بجنون م�صاد، 

ينّدد به وب�صطوته الغا�صمة.
 والعلي يزّج بنا يف عوامل فنتازية 

روايته ابتداًء من غالف روايته، 
الذي يجعله لوحة قائمة على 

ا�صتثمار ملكة" �صترييوب�صي"،وهي 
ملكة طبيعية ميلكها كّل اإن�صان، 
اإذ ي�صتطيع اأن يدرك عرب اإحكام 

مهارتها يف الروؤية اأن يرى 
البعد الثالث لالأ�صياء من خالل 
بعدين،وذلك بعد مران طبيعي 

ي�صتثمر ليونة العني ال�صيما عند 
االأطفال، ليجعلنا نخل�س اإىل روؤية 

اأعمق واأ�صدق، واأبعد من النظرة 
ال�صطحية لالأ�صياء التي توفرها لنا 

النظرة ال�صريعة ذات البعدين. ومن 
يدّقق يف اللوحة من خالل ا�صتثمار 

هذه امللكة �صريى جنمة خما�صية، 
وهي رمز من رموز ال�صيطان، واإن 
زيدت زاوية، ف�صت�صبح �صدا�صية، 

وهي رمز لقوى ال�ّصر العن�صرية 
ال�صهيونية التي ت�صكّل هي االأخرى 

اأداة من اأدوات قتل احلياة، وقتل 
القمح وحترميه على االأر�س 

العربية مزروعًا وخمزونًا، وجتعل 
زراعته حكرًا عليها.فال عجب اإذن 

اأن حتمل اللوحة رقم 13، وهو رقم 
ال�صوؤوم املثيولوجي، ورمز ال�ّصر 
واخلراب، مادامت تنفتح عن �صّر 

اخلراب، واأ�صا�س البلوى.
ويف اللوحة الغالف، التي حتمل 
ا�صم " املناب" يف الرواية، وتفنت 

كّل من يراها يف معر�س الفنان 
�صارييل  اأهرميان،يكمن لغز 

الرواية ومفتاحها وهدفها االأ�صا�س 
الذي يتجّلى بكّل و�صوح يف اإهداء 

العلي لروايته، اإذ يهدي الرواية 
البنه وجليله الذي يتمّنى اأن 

ي�صتطيعوا اأن يجدوا الكنز املدفون 
يف تراب الوطن، ونحار ماهو هذا 

الكنز، وندخل يف رحلة روائية 
طويلة مع جابر املرتوك و�صعد 

اخلي�صان احلاملني بالكنز املدفون 

يف االأر�س، واللذين يخو�صان 
جتربة مريرة ومعاناة من اأجل فّك 

ر�صده، والو�صول اإليه، ويقبالن 
ب�صرط ال�ّصيخ الطّيب مقّد�س ال�ّصفر 

بحمل اأكيا�س القمح الثالث مقابل 
اأن ياأخذهما يف رحلة خمرتقة 

الزمن من اأجل الو�صول اإىل الكنز، 
وذلك مطاردة حللم جد �صعد يف 

الزمن الغابر الذي كان يعرف اأّن 
هناك كنزًا ما يف اأر�صه،ثم يكت�صف 

احلاملان الكنز، وماذا يكون؟ يكون 
بال �صّك القمح الذي تزرع به االأر�س 
فتنبت خريًا وبركة ت�صمن دميومة 
دورة احلياة والّنماء، وتبّدد املوت 

املتمّثل يف موت دمية جابر املرتوك 
التي قتلها والدها دون ق�صد عندما 
احرتف جتارة املوت، اأعني جتارة 
الهريوين بدل اأن يعكف على زراعة 
اأر�صه ، واإطعام �صعبه، واإفادة اأمته.
  وهذا املدخل الفنتازي هو اخليط 

الفنتازي الذي �صي�صّكل كّل حماور 
ال�ّصرد يف الرواية، وي�صّدها اإىل 
بع�صها يف حلمة م�صّظاة، ت�صري 

اإىل ال�صياع والفقد والقلق، 
بنف�س القدر الذي ت�صم به الواقع 

بالّنق�س والهزمية واخلراب، 
واإن كانت ت�صي يف الوقت نف�صه 

بلحمة داخلية قائمة على التفتيت 
والت�صّظي والتك�صري يف االأزمان 
والت�صل�صل الطبيعي لها من اأجل 

ا�صتدعاء العام وال�صامل والكوين 
قي جتربة اإن�صانية عربية بال �صك 

تقول ب�صراحة اإّن البالء  يكمن 
يف هجر االأر�س، والبحث عن 

الرثاء والرفاه امل�صنوع على رفات 
خري الوطن واإمنائه وحت�صينه 

الته ومقّدراته. مبنتجاته وحم�صّ
 وتقّدم الرواية عرب لوحات فنتازية 

م�صّظاة تعر�س تباعًا يف معر�س 
الفنان اأهرميان، وهي لوحات 

للوهلة االأوىل تعر�س لعبًا وخدعًا 
ب�صرية وحيل �صوئية للقارىء 
اأو امل�صاهد ال�ّصريع العابر على 

عجالة، ولكّنها يف احلقيقة لي�صت 
اإاّل لوحات "�صتريوب�صي"، تعطي 
احلقيقة كاملة ملن يدّقق الّنظر يف 
البعد الثالث، ولعّله بعد احلقيقة، 
فريى امل�صاهد واقع عامله املهزوم 

املقموع الواهن القائم على �صفا 
حفرة نار، مقابل لوحات احل�صاد، 

وهي لوحات احلقيقة واحلياة 
التي ال تريد بعدًا ثالثًا للروؤية ، وال 
حتتاج اإىل مهارة " �صتريوب�صي" 

اأو خدع الب�صر والظالل.
ولذلك يقول العلي يف م�صهد البداية 

يف الف�صل االأخري من روايته " 
التفا�صيل كّلها هنا،يف لوحاته 

املعّلقة على اجلدران" موؤكدّا اأّن 
احلقيقة ت�صكن يف لوحات القمح، 
وهي لوحات احلياة التي اأ�صماها 

تباعًا احل�صاد " لوحة املوت 
والوالدة"، الّدرا�س " لوحة االأمل 
واللذة" والّذراوة "لوحة الّريح 

واللثام "والكربلة " لوحة العزم" 
والِكيالة " لوحة احل�صاب".را�صمًا 
بلوحاته �صور الزراعة واحل�صاد 
عرب مراحلها جميعًا، وهي مراحل 

واأ�صماء ن�صيها اجليل اجلديد اأو 
كاد، ولذلك �صاع واأ�صبح من�صيًا.

 وذلك يف اإزاء لوحات البداية 
التي ما هي اإاّل لوحات اخلراب 

وال�صياع واجلوع والهزمية، 
وهي اإن كانت حقيقة فهي �صراب 
اأو خيال ممجوج ملعون، ميكن 
التعاظم عليه وحموه عرب تبّني 

لوحات احلياة يف الف�صل االأخري 
من الرواية، وهي لوحات القمح، 

اإذن فرواية اأهرميان تتبّنى منذ 
البداية املفارقة واملخالفة اأ�صا�صًا 
فنتازيًا حاملًا ومقلوبًا للحقائق، 
فالعلي ي�صّمي روايته اأهرميان 

ن�صبة اإىل �صبب اخلراب والدمار 
وال�صياع، ولو رمزيًا يف الرواية، 

فهو امل�صوؤول ب�صكل اأو باآخر عن 
�صرقة الكنز من جّد �صعد، واالختفاء 

به، وحرمان اجلد وحفدته من 
حقهم الطبيعي فيه،ولذلك هو 

لوحة اخلراب، ومادام اخلراب 
قائمًا فاالأوىل اأن ي�صّمى به، وهو 

خراب ميكن اأن ي�صكن كّل نف�س ال 
تعرف وظيفتها ودورها يف احلياة، 

مثل جابر املرتوك .وال عجب 
عندئذ اأن يكون جابرًا هو �صورة 

اأخرى الأهرميان، اأو بعبارة اأخرى 
اأهرميان هو ال�صورة ال�صلبية 

وال�صريرة املفرت�صة اأو احلقيقية 
جلابر مادام ال يزرع اأر�صه،ويتاجر 

بالهريويني،ويقتل اأبناء وطنه 
ممثلني جميعًا بقتله دون ق�صد 

البنته دميه التي بات رحيلها رحيل 
لالأمل،  وقتل مل�صتقبل االأمة كاملة.

اأّما اإن تعاظم جابر وجيله على 
الهزمية، وعرفوا اأّن الكنز املوعود 
يف االأر�س، عندها فقط، �صي�صبح 
اال�صم املفرت�س للرواية هو جابر 

املرتوك، الذي يجرب املك�صور، 
ويغدو تاركًا لالنك�صار ال مرتوكًا، 

ويحّق له اأن يحظى بفر�صة 
جديدة،ومبيالد جديد لن�صله، 

فيوهب دمية من جديد من املراأة 
االأ�صطورية عي�صه التي ت�صكن 
حكايات اجلّدة ذيبة ال�صلمان، 

والتي يقرتن بزوغها يف اأغاين 
االأطفال بنزول املطر، حيث حتمل 

احلياة لالأر�س والّزرع، فتلد له 
دمية من جديد، التي ي�صتقبلها 

بيديه، ويزّفها اإىل احلياة بقطع 
حبلها ال�ّصري مبنجله رمز الزراعة 

واحلياة واالأمل والتعايل على 
االنك�صار والت�صّظي الذي ينحّل 
وينك�صر يف نهاية الرواية على 
عك�س بدايتها، ليغدو التما�صك 

والو�صوح �صفة للنهاية املاأمولة 
اإن اأجاد اجليل االختيار يف مقابل 

الت�صّظي واالنك�صار والتيه و�صياع 
الطريق يف لوحات بداية الرواية 

حيث اخليار اخلطاأ للجيل العربي 
امل�صروق من اأهدافه ال�صامية ومن 

قيمه االأخالقية والوجودية املبتغاة 
لغد اأف�صل.

  وذلك العامل امل�صروخ يف رواية 
العلي ي�صت�صلم طائعًا اأو مكرهًا 

ل�صوابط عامل فنتازي يتفّلت 
من �صوابط العامل الواقعي، 

وينفتح على كّل غرائبي وعجائبي 
وحلم واأ�صطورة وخرافة ووهم 

وخيال،ليقبل مبحّددات عامل 
جمنون، �صمته الفو�صى والقلق 
مادام قبل منذ البداية بالنكو�س 
والتخاذل والغنب.ولذلك تنفرج 
الرواية على الفعل " تاه " الذي 
يتكّرر يف الرواية حاماًل معنى 

الق�ّس  زمن  مادام  "يتوه" ، 
مب�صتوياته الثالث الميلك اإاّل اأن 

ينك�صر اأمام الهزمية والبحث 
الالهث املجنون عن كنز اأ�صطوري 

ال يكون اإاّل يف عقول ال�صخفاء 
وباغي رفاه الفراغ والك�صل والّدعة 

املنّعمة.
 وهذا التائه هو البطل املفرت�س 
لالأحداث ال�ّصردية احلكائية التي 

تتناوب اجلدة ذيبة ال�صلمان اأم 
جابر املرتوك على روايتها جلابر 

وجيله، لعّلها متلك احلقيقة عرب 
الق�ّس، ومتلك لها والأبنائها والأبناء 
كّل االأمة اال�صتمرارية واأمل احلياة 

عرب ق�ص�صها التي توؤّرخ لالأمل، 
وتذّكر بالًنور والرف�س، وتعد 

باجلمال والّنماء وامل�صتقبل اجلميل 
مادام هناك فر�صاٌن يتقنون الق�ّس 

والتذّكر واحللم ومن ثم العمل.

 وبطل حكايات اجلّدة اأم جابر 
املرتوك بطل خالد الميوت، من 
فنائه ي�صنع احلياة،ومن فعله 

تكون البدايات، فهو من �صّق 
ب�صربّيته يقطينة �صحرية، فخرجت 

منها مدن واأنا�س وحياة مدينة 
زائفة �صرقت اجلميع من االأر�س، 

وهو من قاوم املوت والنزيف 
الدامي، ونزع حياته من براثن 

املوت اللئيم، وهو من �صكب روحه 
يف �صاللة جابر املرتوك التي غدت 

�صاللة ال متوت.
 ويف اإزائه �صخ�صيته الفنتازية 

املوغلة يف اأ�صطورية الواهب 
للحياة، تظهر ال�صخ�صية اللغز 
يف الرواية، وهي �صخ�صية " 
اأهرميان" التي ال ن�صتطيع اأن 

نفهما اإاّل يف ظالل رموز لوحات 
معر�صه، وهي لوحات املوت 

وال�صياع واخلديعة واالأمل وال�ّصر، 
مقابل لوحات احلياة والقمح 

واخلري والنماء يف الف�صل 
االأخري من الرواية حيث م�صاهد 

الزراعة واحل�صاد واخلري، وهذان 
التجمعان من م�صاهد املوت 

يف البداية واحلياة يف النهاية 
ي�صنعان زمنًا فنتازيًا ا�صطوريًا 

دائريًا مقفاًل ،يبداأ من حيث ينتهي، 
وينتهي من حيث يبداأ را�صمًا دورة 

احلياة واملوت، وموؤكدًا �صراع 
اخلري وال�ّصر، وانت�صار اخلري 

واحلياة حقائق حتمية جلماليات 
احلياة ومعاين وجود الب�صرية.
 واأهرميان يف الرواية ي�صتويل 

على ر�صيد كبري من االإلغاز 
واالإيهام والفنتازيا، فهو جن عمره 

كبري، يتقن االنتقال بني االأزمان، 
ويجيد ال�ّصرقة واالختباء، له طباع 
غريبة، يختفي �صهرًا يف كّل عام، ال 
يعرف اأحد اأين يذهب، يعي�س حياة 
�صرية كئيبة، وميلك موهبة عمالقة 

يف الر�صم، جتعل لوحاته مق�صد كّل 
قا�صد، ويعي�س يف الزمن امل�صتقبل 

من عمره ومن زمن الرواية، واإن 
كان يف حقيقته يعي�س احلا�صر، 

ويوؤّرخ للما�صي، والكثري من 
الق�ص�س تدور حوله، كما تدور 

حول من يدورون يف فلكه اأو من 
يدورون يف فلك �صورته االآدمية 
اخلرية  املوؤجّلة حتى عزمه على 

ذلك، اأّي جابر املرتوك.
وتتو�صط اجلدة ذيبة ال�صلمان، 
وال�صيخ مقّد�س ال�ّصفر فانتازية 

�صخ�صيات الرواية،فاحلاجة ذيبة 

املخلوقة من حجر قوي �صلد هي 
كاهنة احلكايات وراعيتها، التي ال 

تتقن يف احلياة غريها، وجتعلها 
معينًا روحيًا واأخالقيًا وتربويًا 

الأبنائها،يف حني اإّن ال�صيخ مقّد�س 
ال�ّصفر هو من ميلك قوة �صحرية 

عجيبة جتعله قادرًا على ال�ّصفر من 
زمن اإىل اآخر، وهو كذلك القائد 

لرحلة اجليل املمثلة يف رحلة جابر 
و�صعد من الظالم اإىل النور ومن 
الغّي اإىل الر�صد ومن اجلهل اإىل 

املعرفة ومن الفقر اإىل الغنى، فهو 
من ي�صرتط عليهما اأن ينقال له ثالثة 

اأكيا�س من القمح عرب االأزمان على 
اأن  ي�صحبهما يف رحلتهما، وبذلك 

يكون ال�صبب يف اأن يزرع جابر 
و�صعد االأر�س، ويكت�صفان اأخريًا 
اأّن الكنز موجود يف االأر�س، وال 

�صيء غري االأر�س، وما هو الذهب 
واجلوهر، بل هو الزرع وبركته.

 ولذلك يهب العلي له احلياة لرحلته 
املباركة كما وهبه م�صبقًا ا�صم 

مقّد�س ال�ّصفر يف اإ�صارة وا�صحة 
وذكية اإىل ماآل الرحلة، وجمال 
االكت�صاف، وقد�صية االأهداف ، 

و�صمو النتائج، وبذلك توهب له 
احلياُة والبعث من جديد يف كّل 

مو�صم دون كلل اأوتعب اأو �صقاء  
اأو اأمل.

 ويف هذا العامل الفنتازي تنحاّز 
كّل ال�صخ�صيات واالأحداث اإىل 

الفنتازيا التي توؤ�ص�س عاملًا 
خارجًا عن �صوابط عاملنا، فيقبل 

االأ�صخا�س اأ�صحاب امللكات 
اخلارقة واملواهب العجيبة 

واحليوات احلاملة، والبدايات 
االأ�صطورية والنهاية امللحمية، كما 

يقبل التالعب باالأزمان، والقفز 
بينها بي�صر، وا�صرتجاعها ب�صرائها 

من بقال اأو مقاي�صتها باأحمال 
يف ال�ّصوق، وي�صت�صلم الإرادات 

الفاعلني واأعمال املجدين، فيهب 
احلياة لهم املرة تلو االأخرى، 

ويهبهم البعث اجلميل املكرّتر 
واخللود املن�صود، ماداموا 

ي�صتحّقونه بعملهم وريادتهم 
و�صعيهم املحمود.

 وبعد؛ 
 فرواية " اأهرميان " للروائي 

االأردين غ�ّصان العلي هي جتربة 
نا�صجة وت�صتحق الوقوف عندها 

طوياًل مبا توافرت عليه من اأدوات 
جتريبية ذكية ا�صتطاعت اأن جتعل 
الفنتازيا اأداة مطواعة لفهم الواقع 

بكّل تناق�صه وجموحه وانك�صاراته 
واأ�صئلته، مفرت�صة حالًّ جريئًا 

وواحدًا واأكيدًا للخروج من عنق 
الزجاجة، وهو العودة اإىل االأر�س.

العوالم الفنتازية في رواية "اهريمان" 
لغسان العلي

د.سناء شعالن/ األردن

يقدم الروائي األردني غّسان العلي في روايته "أهرميان" عوالَم فنتازية، تبتكر تجريبًا جديدًا ذا حساسية عالية 
تعبر عن وعي خاص تجاه األشياء سواء في الشكل أو المضمون، وهذا الوعي يقوم على تقنيات كسر الترتيب 
السردي، وتجاوز العقدة التقليدية، والغوص إلى الداخل، والتعلق بالظاهر، وتوسيِع داللة الواقع لكي يعود إليها 
الحلُم واألسطورة والشعر، ووضع المعجز والخارق موضع الحقيقة المسلم بها دون دهشة، واالنفتاح على عوالم 
وأكوان ما تحت الوعي، أما الزمن فقد أصبح عنده محطمًا ومهمشًا ضمن توافق نادر.

يبدو أّن الفنتازية عند العلي تملك ذكاء سرديًا خاصًا يجعلها 
قادرًة على تقويض البنى والخطابات والنظم السياسية الضاغطة 
والمستِلبة ، التي تمّثل اآلخر،  عن طريق اختراقها فنيًا ورؤيويًا 
وعدم االستسالم لسلطانها المهيمن على الوعي االجتماعي،فهو 
يلجأ إلى  عوالم األحالم والقرين والجن والمخلوقات العجيبة كي 
يعّبر عن هذا العالم ، وكأّنه يمّر في هذه الحياة مرورًا سريعًا 
، ولكن األجمل هو العالم اآلخر،معتمدًا في ذلك على تضخيم 
اإلحساس سواء كان هذا اإلحساس إيجابيًا أم سلبّيًا، وتوقيف 
العمل بالمعاني االعتيادية.
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جتوال �صعري 
ال يجد قاريء الكتاب بدًا من اال�صتمتاع 

باأ�صلوب الكاتب اجلميل وبتجواله 
ال�صعري املتذوق لبيئات و�صخ�صيات 

وعوامل �صعرية متنوعة قدميًا وحديثًا 
؛ فهو ينطلق من " �صوؤال ال�صعر " 
اإىل " ال�صاعر املنقذ "  ويتخذ من " 
الفيتوري منوذجًا " ثم ينتقل اإىل " 

انك�صار احللم " عند " اأبو �صنة " و " 
ا�صت�صفاف ال�صعر " عند يو�صف نوفل و 
ال�صاكت  خالد  " عند  كان  الذي  " احللم 

، ويبحث بع�صق ونهم عن " دم�صق " 
مع �صوقي البغدادي ، م�صتمعًا " كلمات 

من طمي الفرات " ومتوقفًا عند " 
بغداد خانتني " ، ثم هو يف كل ذلك ال 

يغفل عبق املكان والتاريخ و " احلنني 
اإىل املمالك ال�صائعة " و " َعّمان يف 

عيون ال�صعراء " و " ابن زيدون يعود 
اإىل قرطبة " ، وخالل �صفحات الكتاب 

املتتابعة يجد القاريء نف�صه من�صابًا 
ب�صال�صة وا�صتدراج يف اإطار من املتعة 

اللغوية واالأدبية ، اإىل معانقة عوامل 
احلب وال�صعر واالأ�صطورة معًا يف " 

�صاعر يحب يف خريف العمر " و " 
ابتهاالت ال�صيف البارد " و " قا�صم 

حداد الذي اأيقظته ال�صاحرة " .. وهكذا 
ميتع فاروق �صو�صة قارءه متجواًل به 

يف اأعماق املعاين واخلياالت واالأحداث 
ال�صعرية كذلك . 

املوؤمنون والرواية 
ويف اإطار ذكر اأ�صبابه اخلا�صة لتاأليف 

هذا الكتاب ، يح�صم الكاتب ذلك اجلدال 
الدائر بني اأن�صار الرواية واأقطاب 

ال�صعر حول الزعامة اأو ال�صيادة االأدبية 
ـ اإن �صح التعبري ـ ؛ فيوؤكد اأن النماذج 

ال�صعرية الرديئة والهابطة التي 
ازدحمت بها ال�صاحة االأدبية وروجت 

لها و�صائل الن�صر واأجهزة االإعالم 
، ما هي اإال نتيجة طبيعية ل�صمت 

النقاد اأو تواطئهم اأمام هذا الفي�س 
من الركاكات والت�صويه ، وانقيادًا 

لغمرة نغمة عزفها اأحد النقاد الكبار 
الراحلني بهدف التحذير والتنبيه ـ وهو 

الدكتور علي الراعي ـ عن زمن الرواية 
؛ حيث تلقف البع�س هذه ال�صيحة 
، وجعلوا منها عنوانًا لع�صر اأدبي 

، وترويجًا للون من الكتابة ، وكاأن 
بينهم وبني ال�صعر ثاأرًا �صخ�صيًا غري 

مفهوم ، ثم يقرر �صو�صة يف الكتاب اأنه 
واملوؤمنني بال�صعر يعتربونه �صوت 

احلياة االأقوى ، وجملى حتققها الدائم 
، وهتافها الكوين ، والروح النافخة 

يف كيان هذه االأمة وجوهرها ، وهو 
مطلق اأ�صرعتها وجمدد األوانها ، وباعث 

حيويتها ، وحامل ق�صماتها وجيناتها 
، ومفجر كيميائها ، ثم يوؤكد اأن اخلطر 

على ال�صعر االآن ، من داخله ولي�س 
من خارجه ، خطر يجيء من اأ�صحابه 

الذين بخ�صوه حقه من االهتمام 
والتبجيل باعتباره التعبري اجلمايل 

االأ�صمل واالأكمل عن االإن�صان . 
ممالك �صائعة 

ومن خالل تذوقه ال�صعري والنقدي 
ال�صامل لن�صو�س متعددة و�صعراء كرث 

يف الكتاب ، يتعر�س املوؤلف الإحدى 
املجموعات ال�صعرية لل�صاعر العراقي 

 " بعنوان  " وهي  العالق  جعفر  " علي 
ممالك �صائعة " مو�صحًا اأن " العالق " 

واحد من االأ�صوات ال�صعرية املتاألقة يف 
جيل ال�صتينيات العراقي ، الذي ينتمي 

اإليه " ح�صب ال�صيخ جعفر " و " علي 
مهدي " و " حميد �صعيد " واآخرون ، 

والذي ميثل على امتداد الوطن العربي 
اإ�صافة حقيقية وتاأ�صياًل لق�صيدة ال�صعر 

اجلديد الذي بداأها جيل الرواد لغة 
واإيقاعًا وت�صكياًل ، واإحكامًا للبنية 

ال�صعرية من خالل وعي اأعمق ومغامرة 
اأرحب ، واأنه ـ اأي ال�صاعر العالق ـ يفجر 

يف هذه املجموعة ال�صعرية ينابيع من 
احلنني اإىل ممالكنا ال�صائعة ، ويبحث 
عن وطن ناٍء يبعد يف م�صافات اخليال 

، منكفئًا على مهرين منك�صرين ، على 
فراتني من ف�صة وعويل ، وال �صجر يف 

االأفق البعيد يتو�صد اأرواح املجهدين 
امل�صردين " تغرب ال�صم�س ـ موح�صة يف 
الق�صائد ، ال �صجر ـ يتو�صد اأرواحنا ـ ال 

ًا من البحر ـ من �صوف  نعا�س يجيء طريَّ
يحر�س ماء الق�صيدة ـ اأغنية ، اأم ح�صاة 

؟ ـ دفعنا اإىل الريح اأطفالنا ، ومتائمنا 
ـ كم تبعنا جنومًا من الطني دامية ـ كم 
راأينا املدى ينحني مثقاًل بانك�صاراته 
ـ اأفراتان من ف�صة وعويل ـ اأم هتاف 

الطيور ال�صريدة ميتد ـ م�صتعاًل ، بني 
جيل وجيل ؟ " ثم يعلق فاروق �صو�صة 

قائاًل " هذا �صعر مقطر م�صفى ، نقي 
كقطرات الندى ، خال من كل �صائبة اأو 

ف�صول ..." .
بغداد خانتني 

ويف االإطار ال�صابق ذاته ، توقف 
املوؤلف عند املجموعة ال�صعرية اجلديدة 

لل�صاعر " ح�صن توفيق " امل�صري 
املقيم بقطر منذ �صنوات طويلة ، وهي 

بعنوان " بغداد خانتني " ، مربزًا 
م�صارحة ال�صاعر قارءه منذ ال�صفحة 

االأوىل من املجموعة باأن اأ�صعاره 

حتية حب لكل اأر�س العراق ، وحتية 
اإجالل الأرواح ال�صهداء من االأطفال 

والن�صاء ومن املدنيني والع�صكريني ، 
وحتية من القلب لكل من يقاوم دون 

اأن يرتاجع اأو ي�صاوم ، وحتية تقدير 
لكل العراقيني الذين يعرفون معنى  اأن 
يظل العراق ي�صمهم اأجمعني بعيدًا عن 
اأولئك ) ال�صامتني (  الذين يرتقبون اأن 
يح�صلوا على غنائم ، وبعيدًا عن الذين 

يت�صورون اأن باإمكانهم اأن يجعلوا 
�صمال العراق دولة م�صتقلة لهم ، ويوؤكد 

�صو�صة اأن اجلديد يف هذه املجموعة 
ـ ب�صعرها ونرثها ـ اأنها متثل �صهادة 

مبدع م�صري على ما جرى يف العراق 
وعلى االأر�س العربية منذ �صقوط 

بغداد ، م�صتخل�صًا موقفه وكلماته بداأب 
املوؤرخ الذي يجعل من �صعره �صجاًل 

لتتابع امل�صاهد واملواقف ، وغياب 
وجه بغداد وانتمائه وتال�صيه، بعد اأن 
كان متوهجًا يف قلب الذاكرة ال�صعرية 

واملقاربة الب�صرية واالإن�صانية ؛ من هنا 
كانت كلماته يف ق�صيدته ) بطاقة حب 

لبغداد ( التي اختار من بينها عنوان 
جمموعته ال�صعرية اجلديدة " بغداد 

خانتني ، واأخفت وجهها عني ـ مل يبق 
يل اأحد �صواها ، ما دهاها ! ـ كيف تفلت 

كفها مني ـ بغداد خلتني مع ال�صفهاء 
واالأجراء ـ مغرتبني عن حزين ـ بغداد 

خانتني ـ ..... ـ بغداد ت�صكنني واأ�صكنها 
ـ واأن�صاها ببلواها ، فتح�صنني ـ وتظل 

تلهو حولها اأفعى معربدة ـ تطّوقها 
لرتعبني ـ بغداد باقية ـ وباٍق جمرها 

ب�صمائنا العط�صى اإىل وطن ـ يومًا 
�صت�صحو ، حيث مت�صح دمعتي احلرى ـ 

وت�صحك وهي توقظني " . 
ابن زيدون يعود لقرطبة 

وحتت هذا العنوان مينت املوؤلف 
كثريًا ملوؤ�ص�صة البابطني ؛ الأنها ارتاأت 

اأن ت�صمي دورتها التا�صعة ) دورة 
ابن زيدون ( واأن تقيمها يف " قرطبة 

وتاألقت  زيدون  ابن  عا�س  " حيث 
�صاعريته ومكانته قبل اأن ي�صطر 

للخروج منها اإىل " اإ�صبيلية" ، ويحكي 

املوؤلف كيف اأنه كان �صمن الوفود 
العربية القادمة اإىل مطار " اإ�صبيلية " 

، وكيف اأنه تذكر تاريخ االأر�س التي 
�صهدت ملك " املعت�صد " وابنه " املعتمد 

بن عباد " الذي كان باأفعاله و�صوء 
تدبريه م�صوؤواًل عن �صقوط االأندل�س 
، و�صياع احلكم العربي فيها ، عندما 

ارتكب خطاأه اجل�صيم وا�صتعان بـ 
ق�صتالة  " اأمري  ال�صاد�س  " األفون�صو 
�صد خ�صومه ومناف�صيه من بني ذي 
النون اأمراء طليطلة ، فكان اأن التهم 
األفون�صو االإمارات االأندل�صية ، ومما 
ذكره الكاتب اأي�صًا زياراته املتكررة 

لقرطبة والتي كان من بينها زيارة 
�صهرية بدعوة من االأ�صتاذ الدكتور 

اأحمد هيكل ـ وكان �صاعتها مديرًا للمعهد 
امل�صري للدرا�صات االإ�صالمية يف مدريد 

ـ حل�صور املوؤمتر االإ�صالمي امل�صيحي 
الثاين يف قرطبة عام 1977 ، وكيف اأن 
االأ�صقف " ترانكون " اأ�صقف قرطبة دعا 

اإىل �صرورة اأن يحذف من كتب الدين 
والتاريخ يف اإ�صبانيا كل ما ي�صيء اإىل 

االإ�صالم  ونبي االإ�صالم ، وكيف اأنه 
�صمح للحا�صرين من امل�صلمني باإقامة 
�صعائر �صالة اجلمعة يف الكاتدرائية 

الكربى التي كانت جامع قرطبة الكبري 
يف الع�صر االأندل�صي ، حيث اأمهم 

املرحوم الدكتور " عبد العزيز كامل " 
فاألقى خطبة انتزعت الدموع �صاخنة من 

املاآقي وهم يف جمال العظة واالعتبار 
والتاأ�صي . وباجلملة ، يعد كتاب " يف 

ح�صرة موال ي ال�صعر " انت�صارًا جديدًا 
لل�صعر وال�صعراء ، وخطوة كبرية يف 

اجتاه البو�صلة املوجهة ال�صتعادة  
املكانة ال�صعرية يف ع�صرنا احلا�صر . 

ذكريات الكاتب عن األندلس تنعش األماني 
واآلمال في استعادة المجد المفقود

الكاتب مؤكدًا : الشعر صوت الحياة األقوى، 
والروح النافخة في كيان هذه األمة وجوهرها، 
وحامل قسماتها وجيناتها ، ومفجر كيميائها 

االستدالل البالغي

االستدالل مفردة كثيرا ما 
يستعملها أهل المنطق  في 
الوصول  إلى تحليل ظاهرة ما، 
أو استنباط حكم شرعي أو بيان 
قاعدة استنتاجات عملية يقرها 
العقل أو العرف السائد، غير أن 
هذا المصطلح قد تمت إزاحته من 
داللته هذه في تلك العلوم إلى علم 
البالغة، وفي  كتابه )االستدالل 
البالغي( الصادر حديثا يدرس 
الدكتور شكري المبخوت هذه 
الظاهرة، بغية إيجاد منظومة 
ة االستدالل  عند  نقدية  لقراء
منتجي التفكير البالغي كالجرجاني، 
والسكاكي، والقزويني.

  وقد اأ�صار الباحث يف تقدميه للكتاب 
اإىل اأن اال�صتدالل ميثل مفهوما 

م�صرتكا  يف املنظومة املعرفية القدمية 
بني علوم املنطق والكالم واأ�صول 

الفقه والبالغة، كما انه م�صرتك اأي�صا 
يف العلوم احلديثة، بني الل�صانيات 

واملنطقيات والدالليات والتداوليات.
وقد اأو�صح اأن مفهوم اال�صتدالل 

هو عبارة عن جدول لغوي من قبيل 
الدليل والداللة واللزوم واال�صتنتاج 

واال�صتنباط واالقت�صاء والربهان 
والقيا�س واحلجة ، وبنّي الفرق 

بني تعريفات اال�صتدالل يف املنطق 
والنظريات العلمية والتطبيقية وبني 

اال�صتدالل العفوي بني ال�صياقني 
املقامي واملقايل عند التخاطب، 

باالإ�صافة اإىل اال�صتدالل الطبيعي 
واال�صتدالل الربهاين . 

وبنّي د. املبخوت اأن البالغة  العربية  
يف حتديدها ملو�صوعها، وملنهج 

تناولها للم�صائل تقوم على ت�صور 
ا�صتداليل، حيث تناول يف املبحث 

االأول )اال�صتدالل باملعنى على املعنى 
يف م�صروع عبد القاهر اجلرجاين يف 

ل احلديث  دالئل االإعجاز(، وقد ف�صّ
يف م�صطلح )معنى املعنى( الذي 

ارتبط بوجوه بيانية هي اال�صتعارة 
والتمثيل والكناية، واأكد اأن 

البالغيني املحدثني قد اأعادوا اكت�صاف 
اجلرجاين بف�صل فطنة ال�صيخ حممد 
عبده الذي اأحيا كتابي ) الدالئل ( و) 

االأ�صرار ( بالرتكيز على م�صطلحي 
)النظم( و)معنى املعنى( ، ولعل 

اال�صتدالل يف ن�س اجلرجاين هو 
اال�صتدالل يف املعنى الذي ا�صتقر عند 
البالغيني بعده، وخ�صو�صا ال�صكاكي.
واأ�صار اإىل اأن ن�س اجلرجاين يتعلق 

بالتمييز بني املعنى ومعنى املعنى 
يف حتديد كيفية و�صول ال�صامع 

اإىل الغر�س من الكالم، حيث اأو�صح 
الباحث اأن )املعنى( و)معنى املعنى(
قد فتحا التمييز على اآفاق اأخرى يف 
التاأويل وتو�صيح الربط بني مفهوم 

النظم والداللة واال�صتداللية على 
نحو يربز تنا�صقا اكرب  يف نظرية 
اجلرجاين، كما ي�صري اإىل اأن هذا 

التاأويل يقت�صي ربطا متينا بني معاين 
النحو واأغرا�س املتكلم من جهة، 

وربطا وثيقا بني اأ�صل املعنى ومعاين 
االألفاظ من جهة اأخرى. 

ولعل هذا املبحث قد ابرز اأهمية تاأويل 
الرازي ملفهوم )معنى املعنى( ، مبا انه 

اأول موؤول يف ن�صو�س البالغيني، 
حيث جعل الرازي مفهوم )معنى 

املعنى(اأ�صال من االأ�صول التي بنى 
عليها ت�صنيفه مل�صائل البالغة وربطه 

بـ )اأق�صام داللة اللفظ على املعنى(، 
واجلديد يف ذلك ياأتي يف م�صتوى 
اال�صطالحات واملفاهيم واملداخل 

الواردة فيها، والتجائه اإىل تق�صيم 

الداللة اإىل و�صعية وعقلية ، وتق�صيم 
الداللة العقلية اإىل ثالثة تفريعات. 
اأ .ما يكون داخال يف مفهوم اللفظ 
كداللة البيت على ال�صقف الذي هو 

جزء من مفهوم اللفظ.
ب . ما يكون خارجا عنه كداللة لفظ 

ال�صقف على احلائط. 
ج. دالالت االألفاظ على املعاين التي 
هي مو�صوعة باإزائها كداللة احلجر 

واجلدار وال�صماء واالأر�س على 
م�صمياتها.

 ويف املبحث الثاين )املالزمات 
بني املعاين- م�صروع اأبي يعقوب 

ال�صكاكي(، يدر�س املوؤلف ق�صية 
اال�صتدالل عند ال�صكاكي يف 

كتابه )مفتاح العلوم( وتف�صيله 
ملفهوم)االحرتاز عن اخلطاأ يف كالم 

العرب( واعترب مادة هذا املرجع 
تقت�صر على التف�صيل يف االأنواع 

االأربعة، وهي ال�صرف واللغة والنحو 
والبالغة، الفتا اإىل اأن ال�صكاكي قد 

اأ�صقط الكثري مما راآه �صروريا لغري 
امل�صتغلني بدقائق املنطق وخ�صائ�س 

هذه ال�صناعة، اإذ خ�ص�س بابا لل�صرف 
يف      ) 60( �صفحة، وبابا للنحو 

وبابا �صّماه علم ال�صعر.
كما اأ�صار الباحث اإىل موقف البالغيني 
املحدثني من اال�صتدالل عند ال�صكاكي، 

حيث بنّي اأن �صوقي �صيف قد اأنحى 
بالالئمة على ال�صكاكي الذي يراه قد 

اف�صد الذائقة االأدبية يف تبنيه الأفكار 
مل تفد الناقد يف حتليله للن�صو�س 
االأدبية، غري اأنها قد تفيد يف اأ�صياء 
جمتلبة من املنطق والفل�صفة وعلم 

الكالم واأ�صول الفقه. 
وعلى اخلالف من ذلك ، فان الدكتور 

احمد مطلوب يرى يف ال�صكاكي 
رائدا يف البالغة العربية، م�صتندا 

يف ذلك اإىل االأدلة وال�صواهد الن�صية 
ال�صافية على دوره يف توثيق ال�صلة 

بني البالغة واملنطق ، مبينا اأهمية 
ال�صكاكي من تاريخ البالغة باعتباره 

حلظة فارقة مثلت انت�صار املدر�صة 
الكالمية على املدر�صة االأدبية. 

وبنّي د. �صكري املبخوت اأن ال�صكاكي 
اعترب العالقة بني النحو واملعاين 

عالقة يتمم فيها الثاين االأول، وهي 
عالقة مبنية اإما على اخلطية واإما 

على االحتواء ، فاخلطية هو ما ينتج 
عن التحليل النحوي كي تكون مدخال 

يبداأ منه التحليل املعنوي،واأما 
االحتواء فيق�صد به اأن يكون علم 

املعاين حمتويا على نتائج التحليل 
النحوي مادام اجلامع بني املعاجلتني 

هو الرتكيب الذي ينظر النحوي يف 
كيفيته، وينظر البالغي يف خوا�صه.
واأ�صار املوؤلف اإىل اأوجه العالقة بني 

البالغة واال�صتدالل؛ فالبالغة هي 
درا�صة )خلوا�س تراكيب الكالم(:علم 

املعاين، ونظر يف ) �صياغات املعاين ( 

�صفاء وو�صوحا: ) علم البيان (.
 ولعل البحث يف خوا�س تركيب 

الكالم اال�صتداليل من متام  علم 
املعاين، اإذ يعر�س املوؤلف اإىل 

موقف ال�صكاكي من اال�صتدالل، 
مو�صحا)كيفيات نظم الدليل(، 

حيث يك�صف اأن العالقة بني الكالم 
اال�صتداليل والبالغة هي عالقة جزء 
بكل، فمعرفة خوا�س تركيب الكالم 

اال�صتداليل هي جزء من معرفة 
خوا�س تراكيب الكالم، ويربز تعريف 

اال�صتدالل بقوله ) هو اكت�صاب اإثبات 
اخلرب للمبتداأ اأو نفيه عنه بوا�صطة 

تركيب جمل (.
ويف املبحث الثالث )بع�س خ�صائ�س 

اللزوم البالغي من خالل �صروح 
التلخي�س(، ي�صتعر�س الباحث بع�س 

ال�صروح التي متثل مدونات بالغية 
تراثية،اإذ ياأتي على اأراء البالغيني 

املوؤيدين واملعرت�صني ك�صوقي �صيف 
واحمد مطلوب واأهمها :ا. االإي�صاح 

يف تلخي�س املفتاح. 
ب. خمت�صر �صعد الدين التفتازاين 

على تلخي�س املفتاح. 
ج. عرو�س االأفراح يف تلخي�س املفتاح 

لل�صبكي. 
د.  مواهب الفتاح يف �صرح تلخي�س 

املفتاح للمغربي. 
هـ. حا�صية الد�صوقي على �صرح 

التفتازاين. 
كما بنّي اأهمية هذه ال�صروح يف 

تر�صيخ املفاهيم البالغية االأوىل عند 
متطلبي هذا الفن، حيث جند فيها 

حتقيقات وت�صورات تتعلق ببع�س 
الن�صو�س، ونقدا لبع�س االأفكار التي 

ال ت�صتجيب ملتطلبات البالغة، حيث 
يرى اأن هذه ال�صروح واحلوا�صي 

متثل ارقي ما و�صلت اإليه املنظومة 
املعرفية القدمية يف ربط حمكم بني 

العلوم املختلفة من منطق وعلوم 
لغوية وعلم كالم واأ�صول فقه. 

واأ�صار اإىل اأن بحثه يف مفردات 
هذا الف�صل ال ي�صتمل على جميع 

املو�صوعات  التي وردت يف �صروح 
التلخي�س ، حيث قام بدرا�صة بع�س 

املفاهيم االأ�صا�صية التي ا�صتقرت عليها 
هذه ال�صروح ومنها : 

اأ. الداللة العقلية: وهي مفردة ال تخلو 
من االلتبا�س، لكون البالغة ت�صتغل 

على اللفظ، فالداللة املنتظرة هي داللة 
اللفظ وال يربز بو�صوح تام مدخل 

العقل اإليها، ذلك اأن مفهوم الداللة 
العقلية عامة وداللة االلتزام خا�صة 
يرتبطان بو�صوح نظريا وتاريخيا 

بت�صنيف املناطقة للدالالت اإىل 
اأ�صناف هي :

اأ.  داللة مطابقة. 
ب. داللة ت�صمن.
ج. داللة التزام.

واأو�صح املوؤلف اأن الداللة التي 

تعني البالغي هي الداللة اللفظية، 
وكانت الدالالت املطابقية والت�صمنية 
وااللتزامية دالالت لفظية و�صفية عند 

املناطقة باأن جتعل الداللة على متام 
ما وقع له اللفظ و�صعية دون داللته 

على اجلزء يف ) الت�صمنية ( اأو الالزم 
يف )االلتزامية( وهو ا�صطالح بالغي 

ال يوافق على ما عند اأهل املنطق. 
اأما �صروط اللزوم التي يجملها 

الباحث فهي تتلخ�س باللزوم الذهني 
واللزوم البني على اعتبار االأول 

بالغيا والثاين منطقيا، اإذ يع�صد هذا 
التمييز متييز ثان بني اللزوم)العقلي(

واللزوم )العريف (، م�صريا اإىل اأن 
التقابل بني اللزوم العقلي الذي 

ي�صرتطه املناطقة، واللزوم العريف 
الذي يتقبله البالغيون، واملق�صود 

بالعريف وجود ربط بني معنى 
ومعنى اآخر ب�صبب عرف عام ي�صرع 

يف اعتقاد املخاطب اللزوم بني امللزوم 
والالزم، وال يخرج يف هذه احلال عن 

مفهوم اللزوم الذهني .
كما تناول د. �صكري املبخوت )مراتب 

اللزوم البياين (، واآراء البالغيني 
يف ق�صية هذه املراتب يف �صلتها 

باخل�صو�س، مبو�صوع علم البيان اأي 
)اإيراد املعنى الواحد بطرق خمتلفة 
يف الو�صوح، وبني م�صتويات هذه 

املراتب، واختالفها من خالل الكنايات 
امل�صهورة يف الكرم مثال، فامل�صتوى 

االأول داخلي ميثل له بالعالقات 
املمكنة بني الو�صائط املكونة للكناية، 

وامل�صتوى الثاين يربز عند املقارنة 
بني اللوازم املختلفة للكرم، وانتهى 

الباحث اإىل ت�صور البالغيني للداللة 
العقلية وتو�صيعهم للزوم حتى ي�صمل 

اللزوم غري البني واللزوم العريف 
مما مكنهم من حتليل البنية اللزومية 
لوجوه البيان، وهو حتليل قائم على 

النظر يف خمتلف العالقات املمكنة 
بني امللزوم والالزم وما بينهما من 
و�صائط قريبة اأو بعيدة، كثرية اأو 
قليلة، وكيف اأ�صبح لهذه العالقات 

املختلفة دور يف جت�صيد علم البيان 
باعتباره علما يبحث يف مراتب 

و�صوح الداللة على املعنى،  وقد 
�صمح هذا الت�صور العام بالدخول 
يف دقائق البنية اللزومية املكونة 

لوجوه البيان و�صور االنتقال فيها 
واحتماالته والفروق املتولدة عنه 

و�صروطه واعتباراته، واختتم 
املوؤلف ف�صول الكتاب ببحث 

تطبيقي تناول فيه االآية القراآنية 
الكرمية )لو كان فيها اآلهة  اإال 

الله( حلل فيه هذه االآية حتليال 
ا�صتدالليا وبالغيا بو�صفها ظاهرة 

بديعية .
يذكر اأن الكتاب �صادر عن دار 

الكتاب اجلديد ويقع يف) 168( 
�صفحة من القطع الكبري.

تأليف:  د. شكري المبخوت
 عرض: عبد األمير خليل مراد

نحا بالالئمة على أصحاب الشعر ألنهم بخسوه حقه من التبجيل واالهتمام:

كتاب " في حضرة موالي الشعر " ل� فاروق شوشة يغوص في 
أعماق الموزون والمنثور ، ويغري الهاربين من فضاءات القافية 

بالعودة ألحضانها من جديد

في طبعة جديدة أصدرتها الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة ، ظهر كتاب " في حضرة موالي الشعر " للشاعر األديب اللغوي واإلعالمي " فاروق شوشة " في مئة وستين 
صفحة تقريبًا من القطع المتوسط ، وهو كتاب يستمد قيمته الموضوعية من قيمة مؤلفه وكاتبه الذي يحتل مكانة أدبية وشعرية وإعالمية كبيرة في عالمنا العربي ، كما 
أنه يأتي في سياق مواجهة الحملة القاسية التي يشنها أنصار الرواية على الشعر ومكانته األدبية في الحياة المعاصرة ، وكان المؤلف قد سبق له عدة إصدرات متتابعة في 
السياق ذاته ، والتي استهدف بها كنز األسرار التي يتوهج بها النص الشعري في تجلياته الفنية المتعددة وجمالياته الممتدة عبر العصور ، بالتحليل والتأمل والدراسة ، 
ومن تلك اإلصدارات " أحلى عشرين قصيدة حب في الشعر العربي " ، " أحلى عشرين قصيدة في الحب اإللهي " ، " العالج بالشعر " ، " زمن للشعر والشعراء " ، " الشعر 
أواًل والشعر أخيرًا " ، " هؤالء الشعراء وعوالمهم المدهشة " ... إلخ ، ثم يأتي هذا الكتاب " في حضرة موالي الشعر " ـ وكما يقول المؤلف ـ كاشفًا عن بعض نبرات اليقين 

ة". الذي لم يتوقف يومًا ، ومندرجًا ـ مثلما سبقه من مؤلفات ـ تحت عنوان واحد كبير هو " اإلغراء بالقراء

عرض: اوراق
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ينتمي د. يحيى الكبي�صي اإىل جيل جديد من نقاد االأدب العراقيني 
املـتاأثرين بالثقافة الغربية احلديثة، واملتمثلني ملناهجها ومقوالتها 

ونظرياتها. وهو اجليل الذي راح يهتم ب�صوؤال الكيفية يف عملية الكتابة، 
ومع�صالت ال�صكل االأدبي. ويف كتابه )املقوالت والتمثالت واالأوهام( 

يطرح الكبي�صي م�صكالت النقد االأدبي العربي احلديث يف اإطار اإ�صكالية 
الثقافة العربية، وهي اإ�صكالية تتولد يف جانب مهم منها من عالقتها 
بثقافة االآخر/ الغرب. وبعد اأن ي�صتعري هذا النقد جهازًا من املفاهيم 

ُنحتت يف �صياق تطور الثقافة الغربية، م�صتخدمًا اإياها  يف حدود ما 
تنطوي عليه من قيمة ا�صتعمالية، اأي بقدر ما تفيد يف اأثناء التنظري 

والتطبيق النقديني. واإذا كان اأغلب املنجز االأدبي العربي احلديث هو 
من �صمن االأنواع امل�صتوردة كذلك: )الرواية، الق�صة الق�صرية، ال�صعر 

احلر، ق�صيدة النرث، اأدب ال�صرية، الخ( فاإن البحث النقدي )العربي( 
كان البد اأن ي�صتورد اأي�صًا اللوازم املكملة اإجرائيًا لتلك االأنواع ، اأق�صد؛ 

مفاهيم الدر�س النقدي الغربي املرافق لالإنتاج االإبداعي. ليمنح وجود 
تلك االأنواع يف نطاق الثقافة العربية م�صوغات التبيئة، ويوفر لها �صروط 

النماء.
   ركز الباحث يف درا�صته على مفهوم مركزي يف الدرا�صات ال�صردية هو 

)وجهة النظر/ التبئري( والذي �صغل النقد اخلا�س بالن�س ال�صردي يف 
الغرب منذ مدة طويلة ومل يدخل يف دائرة اهتمام النقاد العرب اإال يف 

العقود الثالثة االأخرية، ال�صيما بعد اأن راح النقاد يلتفتون اإىل مع�صالت 
ال�صكل واأ�صاليب الكتابة وطرق بناء الن�س بعد اأن كان النقد ُيعنى، قبل 
كل �صيء، بامل�صمون ور�صالة الن�س االجتماعية وال�صيا�صية واملوجهات 

االإيديولوجية الكامنة فيه.
   حترى الباحث يف تاريخ دخول هذا املفهوم اإىل ن�صيج البحث النقدي 

عرب الدرا�صات والكتب املرتجمة ومن ثم تكييفه يف الن�صاط النقدي 
عربيًا. ورمبا يكون هرني جيم�س اأول من اجرتح مفهوم وجهة النظر 

يف النقد احلديث حيث تتحدد عالقة الراوي بالق�صة، وحيث ينبثق الفن 
الق�ص�صي والروائي من اللحظة التي يقرر فيها الروائي وقد ا�صتوعب 
ق�صته اأن يقدمها للقارئ بطريقة جتعلها تروي نف�صها بنف�صها. فوجهة 

النظر تدّلنا على موقع الراوي يف بنية الق�صة؛ من الذي ُيخربنا بالق�صة؟ 
اأو بعني من ير�صم الروائي امل�صهد ال�صردي؟ وهذا يقودنا اإىل دور الروائي 

الكاتب اإْن كان ظاهرًا يف وجوده داخل الن�س اأو خمفيًا وخمتبئًا.
يكت�صب املفهوم قيمته التبادلية يف اإطار وجوده وعالقته )جدله( مع 

مفاهيم اأخرى ت�صكل مبجموعها جهازًا )واآلية ا�صتغال( وظيفته التحليل 
والتاأويل والتقومي. وي�صتعر�س الباحث عددًا كبريًا من املفاهيم/ 

املقوالت املحايثة، والقريبة منه، واملجاورة ملفهومه املركزي والتي 
ا�صتخدمها الباحثون يف تنظرياتهم ودرا�صاتهم التطبيقية مثل )املنظور، 

ال�صوت ال�صردي، الراوي، الروؤية من خارج، الروؤية مع، الق�س، الخ...(. 
فهو يتتبع مقوالت وجهة النظر/ التبئري والتحوالت التي طراأت عليها 

يف النقد الغربي. وقد ظل هذا النقد، بتاأكيد الكبي�صي، هو املرجع النظري 
للنقد العربي احلديث وبقي دور الناقد العربي "اأقرب اإىل حماولة اإعادة 

اإنتاج مقوالت هذا النقد، ومن خالل متثالته اخلا�صة واأوهامه، وحماولة 
تبيئته يف الثقافة العربية". فدخل امل�صطلح مبقوالته املختلفة اإىل منت 

نقدنا عرب احلامل البنيوي اأواًل، ولكن من غري فهم �صياقات ن�صوئها 
واالأ�ص�س املعرفية التي قامت عليها. ومن هنا اللب�س الذي رافق 

ا�صتثمارها اإجرائيًا. 
  لي�س هدف هذه املقالة الق�صرية تقدمي روؤية 
تقوميية عن الكتاب بل التعريف به والتنويه 
عنه لقيمته العلمية اإذ يعك�س مدى �صعة ثقافة 
الباحث واإدراكه ملاهية مو�صوعته و�صيطرته 
على حدودها املعرفية، بعد اأن ي�صع بثقة اأهم 

االأبحاث والدرا�صات النقدية العربية التي 
تعاطت مع ا�صطالح وجهة النظر على 

طاولة الت�صريح النقدي.

المقوالت والتمثالت 
واألوهام

سعد محمد رحيم

قحطان جاسم جواد

التنزه في عقول الناس

اليطرح كتاب ) التنزه في  عقول الناس ( اسئلة الختبار المعلومات  او لقياس  الذكاء  كما في  برامج المسابقات  
التلفزيونية . اسئلة هذا الكتاب من نوع اخر اسئلة  موجهة اليك .. اسئلة عنك .. اسئلة تدور حول معاييرك 

وقيمك وتصرفاتك  ومفاهيمك عن الحياة  في اوجهها  المتنوعة والمختلفة .
اسئلة الكتاب عن الحب والمال والجنس  والمباديء  واالخالق  والشجاعة  والكبرياء  والموت والحياة .

كتاب )التنزه يف عقــــــول النا�س( 
للدكتور  جريجوري  م�صتوك  
ترجمه  واعده اىل العربية عن 

االملانيـــــــة الفنان في�صل اليا�صــــري 
عن دار مركز احل�صارة العربية 
يف القاهرة وهو الكتاب الثالث 

لليا�صري  من هذا املركز اذ �صدر 
له اي�صا )دون كي�صوت( وهي  

م�صرحية  وكتاب  اخر  ت�صمن  
ارها�صات ع�صق .

هذا الكتاب يفتح لك وملن معك 
طريقًا مثيـــــــرا نحو معرفة  الذات 

ومعرفة االخريــــن والبحث عن 
اجوبة لهذه اال�صئلة �صيجعلنا  نقف 

امام  املعايري االخالقية  وجها لوجه 
.. فهي تدعو املرء اىل مراجعة 

�صلوكياته املت�صـــابكة لذا ميكننا ان 
نعترب هذه اال�صئلة و�صيلة للن�صوج 

الذاتي .. كما انها و�صيلة  لتعميق 
العالقات مع االخرين وزيادة 

معرفتنا بهم.ا�صئلة هذا الكتاب  )كما  
ي�صفها  املرتجم  في�صل اليا�صري ، 

كفيلة  بتحويل  لقاء  عابر مع امراأة 
يف مكان  عام  اىل حديث  ثنائي 

ممتع .. وان  جتعل حوارا طارئا 
مع �صديق قدمي فر�صة للك�صف عن 

ا�صرار ذاتية وعن وجهات نظر 
متباينة حول �صوؤون احلياة !
ا�صئلة هذا الكتاب قادرة  على 

حتويل  االم�صـــــية  التقليدية  اململة 
مع املعارف  اىل جل�صة مثرية 
وممتعة ومتتد  حتى �صاعات 

ال�صباح !
كما يدعو اىل قراءة  الكتاب  ويقول  
جرب  اال�صئلة  وراقب  ما�صيحدث  ، 

جربها مع نف�صك اواًل !!
بع�س اال�صئلة التي يذكرهاالكتاب 

ذات امناط خمتلفة وقد يجد 
احدهم  بع�صها  م�صتهجنا يف ذات 

الوقت  الذي يجدها  اخرون  مثرية 
وممتعة!

وعادة مايلجاأ املرء اىل طرح 
اال�صئلة  حلل امل�صائل التي  ت�صغل 

باله ، لكنه قد يتفادى اال�صئلة 
احليويـــــــة التي تتطلب االجابة 

عنها  �صيئا من التفكري العميـــــــــق 
وال�صدق واالمانة .

هل تتجنب  اال�صئلة  التي  تتعلق 
باجلن�س :

هل يهمك التعرف  على  املفاهيم  
االخالقية وال�صلوكية  عن االخرين ! 

هل تهتم  باال�صئلة  التي تتعلق  
بالقيم  وامل�صاعر  مثل كيف  

تفكر  زوجتك ، ماهي  معايريها  
االخالقية  وال�صلوكية ؟ او كيف  

يفكر �صديقك؟
كيف �صيكون  موقفه منك  لو ان كذا 

وكذا ؟

كيف يفكر  رئي�صك  يف العمل  اأو 
كيف  ينظر  اإىل االأمور ؟

اتريد ان  تك�صف عن نهج وتفكري  
غرميك ؟ او كيف  ينظر  النا�س اىل 

االأ�صياء ؟
ان ا�صئلة هذا الكتاب متكنك  من 

التنزه يف عقول  االآخرين .. وكذلك  
التنزه يف  عقلك لو كنت مبفردك ؟

وهي ا�صئلة غري مرتبه وفق ت�صل�صل 
معيــن وال م�صنفه  �صمن ابواب 
او جماالت ! اي انها غري مبوبة 

وفق  موا�صيع  مرتابطة يف وحدة  
متما�صكة  حمددة .. لذلك من غري 

املهم ان تقراأ االأ�صئلة  بالت�صل�صل !! 
اي  ان الكتاب ت�صح  قراءته  من 

حيث ت�صاء  ومن اية �صفحة ترغب 
الن اأ�صئلته  تدور حول  موا�صيع  

مثرية  او غري ماألوفة .
وعلى  القارى  ان يتذكر  بان  

طريقة  اجلواب جلهة الكالم قد  
تكون  اأحيانًا  اأهم  من الكلمات  

نف�صها .. راقب نظرات االأ�صخا�س  
حلظات ال�صمت .. االبت�صامة .. 

عقف احلاجبني .. راقب ال�صخ�س 
وهو يفكر  باالإجابة .. هل  يلم�س  
�صعره  اأو اي جزء من  ج�صمه هل 

يرتدد؟ هل يفرك كفيه؟ هل ينظر اىل 
وجــــــــوه االآخرين ؟ هل ينظر اىل 

الن�صاء  او الرجال .
يف جانب  اخر يدعوك الكتاب  اىل 

فح�س م�صـاعرك  وردود اأفعالك  
ابحث عن امل�صارات ال�صائعات يف 

املو�صوع ... اجعل من هذه اال�صئلة  
مفتاحـــــا الأخالق الفنان حلياتك .. 
ليكن موقفك ايجابيا من متطلبات 
االإجابة عن االأ�صئلة  واعمل  على  

اأغنائها  واثرائها باإجاباتك  ال�صادقة 
لتوؤتي  التجربة ثمارها .

اأخريًا ان الكتاب يحوي 240 �صوؤاال 
اختارها املرتجم  بعناية  الأنها تهم 

القارئ العربي بعد ان  ا�صتبعد  
الكثري من  االأ�صئلة التي  �صاغها 

املوؤلف للقارىء  االوربي واالملاين  
على وجه اخل�صو�س .

لنجرب قراءة  الكتاب  وا�صتخدام 
اأ�صئلته يف جل�صاتنا  اخلا�صة 

العائلية  او يف  جل�صات االأ�صدقاء  
حتى نحكم على الكتاب  بطريقة  

دقيقة  واأكرث واقعية. 

اأ�صدر م�صروع "كلمة" للرتجمة 
التابع لهيئة اأبوظبي للثقافة والرتاث 

كتابًا جديدًا بعنوان "اقت�صاد العامل 
القدمي"، للموؤلف م. اإ. فنلي، والذي 

قام برتجمته الدكتور عبداللطيف 
احلار�س، ويعد هذا الكتاب مدر�صة 

تاريخية تختزن خربة وا�صعة 
واخت�صا�صًا عريقًا، اإ�صافة اإىل 

عبقرية فذة يف التعامل مع التفا�صيل 
الب�صيطة املهمة التي قد ال تلفت نظر 

الكثريين عند اّطالعهم عليها، اإّنه كتاب 
مهم ومثري، يحتل مركزًا م�صرفًا من 

بني قّلة من االأعمال احلقيقية النافذة 
املتعلقة بالتاريخ القدمي.  ويتخلى 

موؤلف الكتاب عن الكثري من املنطلقات 
التقليدية التي كانت تبدو بديهية بحد 

ذاتها قبل اأن يثبت اأّنها كانت عدمية 
اجلدوى اأو م�صللة، اأثناء تناوله 

لتاريخ اقت�صاد العامل القدمي، كما 
�صّن فنلي هجومًا �صاماًل على التقاليد 
احلديثة ملنهجية التاريخ االقت�صادي 

القدمي، اإذ راأى اأّنه ال ينبغي حتليل 
اقت�صاد العامل القدمي با�صتخدام 

مفاهيم العلم االقت�صادي احلديث، 
الأّن االأعمال االقت�صادية يف الع�صور 

القدمية كانت حتّدد ب�صكل اأ�صا�صي 
باالهتمامات 

االجتماعية ولي�س 
االقت�صادية، 

فاملركز االجتماعي 
واالإيديولوجية 

املدنية حكمت 
االقت�صاد يف 

الع�صور القدمية 
بداًل من الدوافع 

االقت�صادية 
العقالنية. 

ويو�صح فنلي 
الفرق الكبري 

الذي يف�صل بني 
االقت�صاد القدمي 

وعلم االقت�صاد 
احلديث، اإذ ال 
ميكن اإخ�صاع 

االقت�صاد القدمي 
ملناهج االقت�صاد 

احلديث، وال بّد من ا�صتحداث مناهج 
وفرو�س جديدة لفهمه، ذلك اأن 

الع�صور القدمية مل تعرف ال�صيا�صات 
القائمة على ال�صعي وراء االأ�صواق، 
اأو اأيًا من العنا�صر التي كانت وراء 
قيام الراأ�صمالية االأوروبية احلديثة 

كالعقالنية االقت�صادية وال�صعي 
املدرو�س وراء الربح. 

لقد �صّكل كتاب فنلي حدثًا مهمًا، ونقطة 

انعطاف تاريخية حا�صمة يف فهم 
اقت�صاد العامل القدمي وجمتمعه، فهو 

الباحث الوحيد الذي �صاغ منوذجًا 
عامًا متما�صكًا ميكن فهمه القت�صاد 

العامل القدمي، ويف احلقيقة، فاإّن 
الهدف االأ�صا�صي لكتابه هو اأن يبنّي 

وبو�صوح اأّن االأفراد والدول يف 
الع�صور القدمية كانوا يفكرون ب�صكل 

اأ�صا�صي بلغة �صيا�صية، اجتماعية 
ونف�صية، وثانيًا فقط بلغة اقت�صادية، 

مركزًا على النماذج التف�صريية، 
الدرا�صات الكّمية، ونتائج التقنيات 

احلديثة املتخ�ص�صة؛ ولذلك، 
فقد جاءت توجهاته متما�صية مع 

الكتابات اجلديدة يف علم االجتماع 
وعلم االقت�صاد، ويقدم لنا الكاتب 
يف كل ف�صول كتابه مناذج مميزة 
يف الكتابة التاريخية. اإذ يعر�س 

الوقائع، يف�ّصرها، يناق�س املفاهيم التي 
تتعار�س معها ثم يتو�صل ال�صتنتاجاته 

بطريقة منطقية علمية مقنعة.
ولد املوؤلف ال�صري مو�صى اإ. فنلي 

يف مدينة نيويورك، وتابع درا�صاته 
اجلامعية يف جامعة �صرياكوزا 

وجامعة كولومبيا، انت�صب اإىل ق�صم 
التاريخ يف جامعة كولومبيا طالب 
درا�صات عليا، وعمل باحثًا م�صاعدًا 

يف القانون الروماين فيها، ح�صل 
على من�صب يف جامعة روجترز عام 

 ..1948
انتقل اإىل اإجنلرتا عام 1955، حيث 

حا�صر يف الدرا�صات الكال�صيكية 
ل�صنوات عدة يف جامعة كمربيدج. 

اأ�صبح مواطنًا بريطانيًا عام 1962، 
وع�صوًا يف االأكادميية الربيطانية عام 

1971، وح�صل على رتبة فار�س عام 
1979، كتابنا احلايل 

هو من اأهم اأعماله على االإطالق، اإىل 
جانب العديد من الكتب والدرا�صات 

االأخرى املهمة.
اأّما مرتجم الكتاب فهو د. عبد اللطيف 

احلار�س يف طرابل�س - لبنان عام 
1952، وهو اأ�صتاذ حما�صر يف 

اجلامعة اللبنانية منذ عام 1986 
ورئي�س ق�صم التاريخ فيها، حائز 

على �صهادة الدكتوراه فئة اأوىل يف 
التاريخ من جامعة كولومبيا يف 
نيويورك عام 1985، وله العديد 

من الكتب املن�صورة، وجمموعة من 
الكتب واملقاالت املرتجمة، منها كتاب 
�صوكت باموك "التاريخ املايل للدولة 

العثمانية" وكتاب خليل ايناجلك 
واالجتماعي  االقت�صادي  "التاريخ 

للدولة العثمانية" اإ�صافة اإىل اأبحاث 
قدمت يف موؤمترات ثقافية عدة.

اقتصاد العالم القديم .. نقطة انعطاف تاريخية 
في عالم المال واألعمال
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التصحيح اللغوي  نوال حيدر عبداالخراج الفني   مصطفى جعفرتحرير  نزار عبد الستار

إصدارات دار        للثقافة والنشر

طبعت بمطابع مؤسسة المدى  
لإلعالم والثقافة والفنون

إن أية محاولة لتوثيق حياة الحالج 
تعني القيام بتوثيق فكري لتاريخ 

الوالية الصوفية، وتلمس الجذر األول 
للفكر الصوفي اإلسالمي، بسبب ان 
المراجعة التاريخية لحياة الحالج 

إنما تعني استحضار ما هو عقائدي 
وتاريخي وسياسي متعلق بمحاكمة 

الوالية الصوفية، أو مقاضاة الشخصية 
المتألهة في اإلسالم بفهم أنها تدل 

على الشاهد الفاعل على الحقيقة 
في اإللهيات اإلسالمية، التي ظهرت 

في شخصية صوفية توفر لها أن 
تزج الفكر اإلسالمي في معركة 

فكرية – روحية أدت نتائجها إلى 
زعزعة العالم اإلسالمي، واالهم من 
ذلك هو أن منعطفات هذه الحياة 

ما زالت مطروحة بحدة إلى اآلن أمام 
ما يمكن أن نسميه بموقع التناقض 
في الفكر اإلسالمي، وإال كيف يحدث 

أن ال تندثر حياة هذا الصوفي كما 
حدث مع الكثير من نظائره؟ لنصدم 

بظاهرة تاريخية غير متوقعة أبدًا.


