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على هامش مذكرات أول سفير للبحرين في مصر )2 - 2(

عطاء الفنان عبدالهادي الماجد

البحارنة  تقي  السفير  لشخصية  مالحظاتنا  عن  به  بدأنا  لما  تتمة   [
زيارات  كتابه  في  البحارنة  تقي  تناول  هي:  الرابعة  المالحظة  فإن  وكتابه، 
كان  عندما  لمصر،  ورعاه  اهلل  حفظه  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة 
ولياً للعهد ووزيراً للدفاع والقائد العام لقوة دفاع البحرين، لحضور اجتماع 
وزراء الدفاع العرب في جامعة الدول العربية. وهذه الزيارة تعكس 3 أمور:
أولها: عمق العالقات المصرية البحرينية، وهو ما أشار إليه السفير تقي 
البحرينية  القيادتين  من  كل  تقدير  ثانيها:  مذكراته.  من  مواضع  عدة  في 
وزيارة  لمصر  عيسى  الشيخ  العظمة  صاحب  فزيارة  لألخرى،  والمصرية 
جانب  من  خاصة  ورعاية  اهتماماً  لقيت  آنذاك(  العهد  )ولي  الجاللة  صاحب 
القيادة المصرية والشعب المصري، وهو نفس ما لقيته زيارتان سريعتان 
حفاوة  من  شهدته  وما  للبحرين،  السادات  للرئيس  ثم  عبدالناصر  للرئيس 

غير مسبوقة وخاصة زيارة جمال عبدالناصر.
ثالثها: استمرارية العالقات الوثيقة بين مصر والبحرين عبر الزمن، وهي 
صداقة أثبتت صالبتها باجتياز مختلف المراحل، على رغم ما طرأ على تاريخ 
أخرى.  مراحل  وفي  دافيد  كامب  مرحلة  في  تحديات  أو  فتور  من  العالقات 
ولكن مواقف مصر مع البحرين إزاء التحديات التي واجهتها، تماثل مواقف 
يعبر  الراهنة، وهذا  المرحلة  فيها  بما  المراحل،  البحرين مع مصر في شتى 
عن عمق اإليمان بالعروبة وبالوطنية وباالنفتاح بين الدولتين والقيادتين. 
وهنا انتهز الفرصة ألشيد بمواقف جاللة الملك حمد في دعم مصر بال تردد؛ 
كدولة  البحرين  لسيادة  أولوية  وإعطائها  بمكانتها  واعترافا  لدورها  تقديرا 
العالقات، وأنها ال  لعمق  تأكيد  الدور  عربية أصيلة بشعبها وقيادتها. وهذا 
أو  العربية  المصرية  العالقات  على  تهب  التي  والرياح  بالعواصف  تتأثر 
كانت  مهما  باآلخرين  التأثر  عدم  في  واألصالة  الخليجية.  المصرية  حتى 
عمق  من  نابعة  أصالة  عن  تعبر  البحرينية  المصرية  فالعالقات  القربي 
من  فهو  والحضارة،  والتاريخ  بالتراث  ومعرفته  الملك  جاللة  لدي  الفكر 

أصيلة. اسالمية  لتكون حضارة عربية  تطورت  وإن  دلمون  أحفاد حضارة 
على  البحارنة  تقي  للسفير  التهنئة  عن  أعبر  وختاماً  الخامسة:  المالحظة 
إنجازاته المتنوعة رغم قصر فترة عمله في مصر )3 سنوات( وحرصه على 
البحرينيين،  الدبلوماسيين  شباب  منها  ليستفيد  ونشرها  مذكراته  تسجيل 
مابين  ليعرفوا  ومصر  البحرين  مواطني  من  الحالي  الجيل  منها  ويستفيد 
البلدين من روابط وثيقة وعميقة، وهو ما لمسته منذ أن وطأت قدماي أرض 

البحرين الشقيقة.
المالحظة السادسة: إنني اكتشفت من قراءاتي كتب تقي البحارنة، وخاصة 
كتابه عن »مذكرات اول سفير للبحرين في مصر« أن شعب البحرين يمتاز 
عن كثير من الشعوب في أنه نتاج خليط عربي مع اختالف طوائفه وأعراقه، 
وهو ساللة مصاهرات مع مصر والعراق ولبنان. وهذا أيضا ما لمسته من 
مجلس  نانسي خضوري عضو  لألستاذ  البحرين«  في  »اليهود  كتاب  قراءة 
فكثير  والسياسية،  االجتماعية  المجاالت  في  والناشطة  السابقة،  الشوري 
من اليهود في البحرين من أصول عراقية أو إيرانية؛ ولكنهم استوعبوا في 
بوتقة الشعب البحريني، وهذا يدل على قوة الذات البحرينية، وهذا يذكرني 
واليهود  واليونان  الرومان  استيعاب  في  ونجاحه  المصري  الشعب  بحالة 
قبل  البوتقة،  نفس  في  يتعايش  والجميع  وغيرهم  والشركس  واالتراك 
دافع  قائد مصري  أشهر  إن  بل  الجديدة؛  والعرقية  الطائفية  النزعات  ظهور 
األصل،  كردي  هو  االيوبي  الدين  صالح  هو  الصليبيين  وهزم  العروبة  عن 
ومعظم المثقفين العرب ربما ال يعرفون أصوله الكردية، وهذا يدعوني لكي 
يجب  نموذج  هو  والبحرين  مصر  في  الشعب  بوتقة  في  االنصهار  إن  أقول 

االحتذاء به في الدول العربية والخليجية األخرى .
بالده  تاريخ  في  المتبحر  العالم  البحارنة،  محمد  تقي  للسفير  فتحية 
لمرة  سفيرا  عمل  أنه  رغم  وعلى  فيها.  البحرين  تمثيل  تولى  التي  والدولة 
فيما  أبدع  فقد  الدبلوماسية،  إلى  الخاص  األعمال  قطاع  من  وجاء  واحدة، 

وكتابة  اللقاءات  في  التفاصيل  سرده  وفي  كتب 
الناشئين  يفيد  شك  بال  وهذا  واجتماعاته،  يومياته 
القراء،  وعامة  والمخضرمين  بل  الدبلوماسيين؛  من 
في صميم  أخرى  أمورا  الكتاب  هذا  في  يكتشفون  إذ 
مجرد  وليس  الدبلوماسي  والعمل  الدبلوماسية، 

حفالت اجتماعية وحسب.

األستاذ بونر
برنامجها  في  ديجينيريس  إلين  قابلت   [
وهو  بونر،  مايكل  األستاذ  شو«  »ألين  الشهير 
مدّرس في إحدى المدارس االبتدائية األميركية 
أكثر  كانت  والمقابلة  كارولينا،  نورث  بوالية 
من شّيقة ومؤّثرة، فمدّرس من أصول إفريقية 
يحاول جهده مع طلبة في حّي ينتشر فيه الفقر 

المدقع، حتى يصنع منهم قادة.
العظيم  المدّرس  هذا  بدأها  بسيطة  فكرة 
بعضهم  طلبة  أجل  من  العمر،  في  الصغير 
الجوع  من  يبكي  وهو  الصف  إلى  يحضر 
من  يبكي  والبعض  الضرب،  من  يبكي  واآلخر 

حاجته إلى النوم.
ما عرضته إلين ديجينيريس في برنامجها عّما 
قّدمه األستاذ بونر، حول آلّية تعليم الطلبة عن 
يشعرون  مواطنين  وجعلهم  الموسيقى،  طريق 
بالمسئولية، فاألستاذ بونر لم يكتِف بالتدريس 
فقط، بل إضافة المتعة إلى ماّدته، وأيضًا وضع 
في يد األطفال مبالغ حتى يشعرون أّن األستاذ 
المال  على  حصل  اإلفريقية  األصول  ذا  بونر 
التدريس،  طريق  عن  وقانونية  بطريقة شرعية 

وأصبح عنصراً مفيداً في المجتمع.
كم  البحرين؟!  في  لدينا  مبدع  مدّرس  كم 
مدّرس أخذ على عاتقه إيصال المعلومة بطريقة 
سلسة وبمتعة حقيقية؟! عندما كّنا صغاراً كّنا ال 
األمان  المدرسة، والسبب هو  التغّيب عن  نريد 
والمتعة التي نشعر بها مع أّمهاتنا في المدرسة.

هناك... في كّل مدرسة من مدارس البحرين 
معلّم متمّيز ومعلّم أمتع طلبته وأّثر فيهم بشكل 
مدارس  من  مدرسة  كل  في  وهناك...  كبير، 
ويتم  التحّية  له  نقّدم  أن  يجب  معلّم  البحرين 
ونعلم  الدولة،  مستوى  على  وتشجيعه  تكريمه 
المدّرس،  ُتكّرم  والتعليم  التربية  وزارة  بأّن 
ُيقّدم  الذي  ذلك  عن  البحث  هو  نريده  ما  ولكن 
ذاك  نريد  الطلبة،  بها  ويساعد  مغايراً  شيئًا 
أو  الموسيقى  أو  الرسم  استخدم  الذي  المعلّم 
بأبسط  الطلبة  تعليم  أجل  من  كانت  لعبة  أية 
الطرق، هذا المعلّم المبدع يجب أن يشاركنا في 

فكرته حتى نعّممها على بقّية المدارس.
التربية  وزارة  بين  التنسيق  نتمّنى  كذلك 
والتعليم وبين وزارة اإلعالم من أجل اكتشاف 
هذا المدّرس المبدع، ومفاجأته كما فاجأت إلين 
ديجينيريس، األستاذ بونر، ففي بعض األحيان 
اإلحباط وعبء العمل يجعل المدّرس يبتعد عن 

فكرة صنعها من أجل طلبته.
التربوية  العملية  في  األساس  هو  الُمعلّم 
زاد  به  المعلّم واهتممنا  أرحنا  وإذا  والتعليمية، 
العطاء وارتفعت نسبة النجاح وتغّيرت األجيال، 
والرئيس  والطبيب  العالم  نصنع  فبالمعلّم 
ثقافة  نشر  من  نزيد  وبالمعلّم  والمهندس، 
تحّرك  التي  البوصلة  ألّنه  والمواطنة،  االنتماء 

الكثير من األبناء.
نذكرهم  ومازلنا  معلّمينا،  نتذّكر  مازلنا 
من  شأن  كّل  في  لنا  قدوة  كانوا  فلقد  بالخير، 
واألصدقاء  العون  لنا  وكانوا  حياتنا،  شئون 
وال  بوقتهم  يبخلوا  ولم  الحاجة،  وقت  واألهل 
كبيرة  فتحّية  لنا...  بعطائهم  وال  بمشاعرهم 
المعلم  هذا  عمل  لمشاركتنا  ديجينيريس  إللين 
العظيم، وتحّية كبيرة لألستاذ بونر الذي جعلنا 

وتحّية  معلّمينا،  نتذّكر 
كبيرة أيضًا لكل معلّم 
ُيعطي ألبنائنا وينهض 
البحرين  في  بالتعليم 

الحبيبة.

كاتب بحريني 

المزارع  بشأن  ذاكرته  في  عبدالهادي  الفنان  اختزنها  دقيقة  تفاصيل 
لوحات  في  بريشته  ليعكسها  والطرق  البيوت  وشكل  بالقرى،  المحيطة 
بسيطة وجميلة ومعّبرة، وكأنها تعيدنا مرًة أخرى إلى طفولتنا وذكرياتنا 

البعيدة.
وفي الحقيقة فإن هذا الفنان متعدد المواهب، فهو شاعر وقاص وموسيقي 
من  لوحة  أي  في  قصيدة  أو  قصة  يرى  أن  للزائر  يمكن  ولذلك  ورّسام، 

لوحاته.
المفاجأة هي أن هذا الفنان يعاني من صعوبة في الحركة والمشي وحتى 
له وهو في ريعان  نتيجة حادث مؤسف تعّرض  يديه،  التحكم في أصابع 
شبابه، وتحديداً في العام 1974، نتج عنه كسر في العمود الفقري، وألكثر 
من عام كان ممدداً على سرير في مستشفى السلمانية الطبي، ال يستطيع 
تحريك أي عضو من أعضاء جسده الضعيف، ولكن عنفوان روحه الشابة 

استطاعت أن تتغلب على الموت واإلعاقة.
الشاخورة،  قرية  في  والده  لمنزل  رجع  أن  بعد  الوقت  ذلك  في  يجد  لم 
الحياة مرًة أخرى وهو شبه مقعد تماماً، غير  إلى  ما يشغل وقته ويعيده 
أدبي  الكتب والفن والفكر، ولذلك كانت داره في منزل والده شبه صالون 
وفني، وكان الكثير من الشباب يترّددون على تلك الغرفة الفقيرة في أثاثها، 
ويعرضوا  يطرحها،  التي  الجديدة  لألفكار  ليستمعوا  عطائها،  في  الغنية 
مواهبهم سواًء كان ذلك في الرسم أو الشعر أو العزف على مختلف اآلالت 
الموسيقية، إذ كان الفنان عبدالهادي الماجد بمثابة األستاذ الذي يزرع بذرة 

حب الفن بجميع أشكاله وألوانه في روح الفتية الصغار.
أحٌد يهتم بمثل  الماضي، لم يكن  القرن  الوقت، أي في ثمانينات  في ذلك 
هذه األمور، ولم تكن هنالك معاهد أو مدارس فنية تهتم بالمواهب الشابة، 
كما أن المجتمع القروي لم يكن يرّحب بمثل هذه األفكار؛ بل كان في كثير 
من األوقات يمنعها ويحارب كل من يدعو إليها، ولكن على رغم تلك الظروف 

غرفته  من  يجعل  أن  عبدالهادي  الفنان  استطاع 
الصغيرة حضانًة لكل أصحاب المواهب الفتية.

اآلن وبعد مرور عقود عدة على ذلك الوقت، أعرف 
المحترفين في مختلف األنشطة  الفنانين  الكثير من 
الحضانة  تلك  على  المترددين  من  كانوا  الفنية، 

الصغيرة.

كاتب عراقي وحقوقي عربي 

األمل... في الطريق إلى لياج  

وأنا  الكورية،   Suwon سوون  مدينة  في  نفسي  وجدُت  كيف  أدري  ال   [
كلثوم،  أم  الشرق  كوكب  غنتها  التي  رامي  أحمد  الشاعر  قصيدة  أستعيد 
ألدندن بها في ذلك الجّو الخريفي المنعش: »باألمل أسهر ليالي/  في الخيال/  

وابني عاللي/  واجعلك فيها نديمي/  وأملكك ليلي ويومي«.
المنتدى  عنوان  من  بوحي  جاءت  الاّلشعورية،  االستعادة  تلك  تكون  قد 
والذي   ،»The Humanities of Hope« باألمل  الموسوم  لإلنسانيات  العالمي 
في  اللتئامه  تمهيداً  كوريا،  في  له وطاولة مستديرة  يعقد جلسة تحضيرية 

مدينة لياج Leige )البلجيكية( في أغسطس/ آب العام 2017.
للتربية  المتحدة  األمم  )منظمة  اليونيسكو  منظمة  تنظمه  الذي  المنتدى 
أنحاء  مختلف  من  مشارك   1800 من  أكثر  سيحضره  والثقافة(،  والعلم 
وفروع  واالتصال  والفن  والسياسة  العلوم  مجاالت  في  العاملين  من  العالم، 
الحكومية وغير  الدولية،  المنظمات  الكثير من  المختلفة، وأيضاً  اإلنسانيات 
مدينة سوون  في  المستديرة  الطاولة  لذلك،  ُنّظمت تحضيراً  وقد  الحكومية. 
الكورية، وعنوانها »الطريق إلى لياج Leige«، كما سُينّظم عدد من الفعاليات 
لبنان  في  إقليمي  مؤتمر  منها  الرابع،  العام  المنتدى  إلى  وصوالً  اإلقليمية، 
إقليمي آخر في جمهورية مالي )باماكو( ومؤتمر ما قبل  )بيبلوس( ومؤتمر 

لياج في باريس، يضّم خالصات المؤتمرات التحضيرية اإلقليمية.
األمل هو المظّلة الكبرى للقاء سوون، فهل نحن محكومون باألمل على حد 

تعبير المسرحي السوري سعد اهلل وّنوس، الذي قاوم مرض السرطان باألمل، 
وسائل  إحدى  أن  يدرك  فرويد  سيغموند  النمساوي  النفس  عالم  كان  مثلما 
إالّ باألمن الروحي والنفسي لإلنسان،  العالج هو بعث األمل، فال أمل حقيقياً 
األمن،  بانعدام  حقيقية  كرامة  وال  اإلنسانية،  للكرامة  موازياً  جعله  ولذلك 

وسيتحّول األمن إلى نوع من االستبداد والتسّلط بغياب الكرامة.
الذي  األمر  الحقوق،  بقية  على  يتقّدم  الحياة  حق  بعد  األمل  في  والحق 
يحتاج إلى تنمية عوامل الجمال واإلحساس به، وتمّثله وجعله عنصراً مالزماً 
لحياتنا وحقوقنا الثقافية واإلنسانية. ولكن دعنا نتساءل: ماذا يعني األمل؟ 

وهل األمل حق؟ وهل يحتاج إلى تنظيم فعاليات وأنشطة دولية له؟ 
أسئلة وإشكاليات كنت قد طرحتها في وقت سابق، وخصوصاً ارتباط ذلك 

بالسعادة والجمال والتسامح.
تتعّلق بجوهر  فهي معّقدة، ألنها  ما هي بسيطة،  بقدر  األسئلة،  تلك  ولعّل 
هو  هدفها  أن  جميعها  تزعم  التي  والنظريات،  واألديان  الفلسفات  ومحتوى 
وصول اإلنسان إلى الّسعادة، علماً أن حاجات اإلنسان المادية والروحية ال 

حدود لها وال ضفاف.
بخصوص  شامل  تفكير  بلورة  لإلنسانيات،  العالمي  المنتدى  يستهدف 
االعتبار  المراكز والثقافات، يأخذ بنظر  اإلنسانيات ودورها في عالم متعدد 
المشترك  تحّقق  سبل  عن  يبحث  لكنه  مجتمع،  لكل  الثقافية  الخصوصيات 
اإلنساني، وهو الهدف الذي يريد الوصول إليه في عدد من الحقول اإلنسانية، 
السكاني،  بالتزايد  الحصر  ال  المثال،  سبيل  على  معنياً  سيكون  وهكذا 
سياق  في  والهوّيات  والبيئة،  الطاقة  ومتطّلبات  العالمية  الهجرة  وموجات 
العولمة، والعالم الرقمي أو الطفرة الرقمية »الديجتيل« وغيرها، وسيتعاون 
والعلوم  للفلسفة  الدولي  المجلس  اليونيسكو،  إلى  إضافة  تنظيمه،  على 

 .Liege Together »ًو«لياج معا CIPSH
لها  فإن  مشتركات،  من  العالم  مع  العربية  المنطقة  يجمع  ما  وبقدر 
بالمواطنة  يتعّلق  فيما  سّيما  ال  إبرازها،  ينبغي  وتحّديات  خصوصيات 

والتواؤم  والحداثة  التنمية  وقضايا  الثقافية،  المجاميع  وحقوق  والمساواة 
إلى قضايا السالم واألمن ومواجهة  الدولي، إضافة  المجتمع  والتعارض مع 

العدوان واالحتالل، ناهيك عن اإلرهاب والتطّرف.
وقد تولى المركز الدولي لعلوم اإلنسان )لبنان( وبالتعاون مع اليونيسكو 
للمؤتمر، وشارك بفعالية  العربية تحضيراً  المنطقة  المشاورات في  سلسلة 
وقّدم  سوون،  في  المستديرة  الطاولة  وآخرها  التحضيرية،  األعمال  في 
التسامح  قيم  وتعميم  نشر  بينها  من  األمل«،  »ثقافة  لتعزيز  اقتراحات  عّدة 
ما  كل  عن  تنقيتها  ينبغي  التي  التربوية،  المناهج  في  سّيما  وال  والاّلعنف، 
يتعارض مع ذلك، ويمكن لليونيسكو أن تقوم بدور فّعال في مساعدة البلدان 
المختلفة لتحقيق هذه الغاية وصوالً للمشترك اإلنساني، انطالقاً من اإلعالن 
العالمي للتسامح الصادر عن اليونيسكو العام 1995. ويحتفي المركز باليوم 
العالمي للفلسفة، كما يقيم مؤتمراً إقليمياً بشأن »المركزية اإلثنية والتاريخ« 

في ) يناير/  كانون الثاني - فبراير/  شباط - 2017(.
أن  يمكن  الذي  والدور  األمل،  على  رّكزت  سوون  في  المستديرة  الطاولة 

تلعبه اإلنسانيات في تجسير الفجوة بين األكاديميين وأصحاب القرار. 
المستديرة تحت  الطاولة  انعقدت  الذي  األمل هو األساس  وإذا كان شعار 
لوائه، فإن الفتة كبيرة ارتفعت تحت عنوان »التغّلب على أزمة الحضارة نحو 

مجتمع مستقّر«.
اإلصرار  هو  األمل  اليأس.  يعني  ال  التشاؤم  مثلما  التفاؤل،  يعني  ال  األمل 
ورفاهاً  سعادة  وأكثر  أحسن،  هو  لما  الواقع  وتجاوز  األفضل،  تحّقق  على 
لإلنسان. وبقدر ما نحن محكومون باألمل، فنحن محكومون بالحرّية يحسب 

تعبير جان بول سارتر.
وكما يقول الطغرائي في قصيدته الشهيرة )المّية العجم(:

أعّلُل الّنفس باآلمال أرقُبها /  ما أضيق العيش لوال فسحة األمل
َنَسْتَك  السعادة  كانت  »إن  بريفير:  جاك  الفرنسي  الشاعر  بقول  وأختتم 

بعض الشيء... فال تنساها«، ولعّل ذلك يمّثل جوهر فكرة التمّسك باألمل.

عبدالهادي  التشكيلي  الفنان  أقام  الماضي  األسبوع   [
الشبابي،  الشاخورة  مركز  بقاعة  التاسع  معرضه  الماجد 
حيث احتوى المعرض على 51 لوحة فنية أغلبها تحكي واقع 
الماضي،  القرن  وسبعينات  ستينات  في  البحرينية  القرية 
وما يمارسه أهالي هذه المناطق من مهن ونشاطات مختلفة 
البساطة  كانت  حينما  الجميل،  للماضي  الحنين  روح  تغّذي 
بعالقات  المترابط  القرى  مجتمع  في  الغالبة  هي  والطيبة 

إنسانية نفتقدها في هذا الزمن السريع.


