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الوسط التشكيلي في الوطن العربي

اغتيال

الفنون ب�شكل عام تعتمد على الدرا�سات والعمل
املتوا�صل املكثف والفن الت�شكيلي من �ضمن تلك
املهارات اخلا�صة التي وهبها الله للبع�ض يجب عليه
�أن ي�صقلها ويطور من نف�سه با�ستمرار متجها نحو
الأف�ضل واال�صلح ،ولو عدنا ملا قبل ع�رص النه�ضة
الت�شكيلي يف العامل جند �أن الكبار �أمثال دافن�شي
ومايكل اجنلو وم��ن �سبقهم من فناين ذاك الزمن
املتميز �أو تبعهم مل يلتحقوا بالكليات واملعاهد
املوجودة هذه الأيام ولكنهم در�سوا وتعلموا ممن
هم �أكرث منهم خربة ودراية وعلما وهناك من كانت
تربطه عالقة �صداقة �أو دم بفنان �أو فنانة ا�ستزاد
منهم و�أخذ ع�صارة نتاجهم الفكري والفني والثقايف
فيكون التايل هو تلميذ الأول مع وجود تقارب كبري
يف مراحل العمر بني الأ�ستاذ والتلميذ ومل يخل ذاك
الزمان من املنغ�صات واحلقد واحل�سد والتناف�س
غري ال�رشيف بني �أ�صحاب املهنة الواحدة لأن ذلك
حال ابن �آدم وال�سلوك ال�رشير يف بع�ض النفو�س التي
تنظر دائما ملا يف يد الآخرين دون حمد �أو �شكر على
ما منح الله �سبحانه وتعالى الآخرين دون غريهم
ومع وجود هذا اجلانب ال�سلبي يف بع�ض النفو�س
ا�ستمر املبدعون يف العطاء والنجاح والتميز ومل
يهزمهم غرور الآخرين او املنغ�صات .هذان النقي�ضان
جتدهما يف كل مكان وزمان ،لكن احلقيقة املتعارف
عليها هي ما يقال دائما ب�أن ال�صحيح هو الذي ي�صح
وما �سواه فهو رماد منثور يف مهب الريح وقد جند

بعد خم�سني عاما على مقتل لوران�س
العرب وا�سمه توما�س ادوارد لوران�س
يف ح��ادث �سري ب�أحد طرق مقاطعة
دور�ست الربيطانية فيما كان يحاول
تاليف اال�صطدام ب�صبيني كانا يقودان
دراجتيهما الهوائيتني ،تثار الآن
احتماالت ان يكون العميل الربيطاين
ال�شهري ال��ذي لعب دورا تاريخيا
مهما يف ت�ضليل ال��ع��رب وتر�سيخ
االنق�سام واخليانة واالنتقام بني
القبائل العربية وبني االنظمة ،مات
قتيال للحيلولة دون ت�سلمه من�صب
مدير ع��ام املخابرات الربيطانية
التي خدمها على اف�ضل م��ا يكون
وه��و يعمل يف اجل��زي��رة واخلليج
العربي .مل يكن توما�س ادوارد «
� »1935-1888شخ�صية بريطانية
عادية ولأهمية الدور الذي لعبه يف
ت�ضليل ومتزيق العرب ا�ستحق ان
تنتج ال�سينما االمريكية العاملية يف
عام  1962فيلما روائيا �شيقا ا�ستحق
عليه جمموعة من جوائز االو�سكار
ال��ت��ي ح��رم منها ال��ف��ن��ان العربي
التاريخي عمر ال�رشيف  .ومعلوم ان
جوائز اكادميية ال�سينما االمريكية
ال متنح عادة اال لعمالء ال�صهيونية
العاملية من الرجال والن�ساء الذين
ال يتورعون عن اي خدمة ت�صب يف
م�صلحة ا�رسائيل واملنظمة اليهودية
العاملية .ا�شتهر لوران�س الذي
حمل ا�سم لوران�س العرب يف الفيلم
االمريكي ال�شهري  ،مب�ساعدة القوات
العربية خالل الثورة العربية �ضد
الدولة العثمانية يف عام .1916
دون توما�س ادوارد �سريته ومغامراته
التي �سحرت العرب واذهلتهم وجعلته
مو�ضع العقل املفكر وامل�ست�شار
واملعلم �سيا�سيا و�أمنيا يف كتاب حمل
ا�سم «اعمدة احلكمة ال�سبعة» الى حد
ان اعجب به رئي�س وزراء بريطانيا
ون�ستون ت�رش�شل الذي يعد احد ا�شهر
ال�سيا�سيني يف تاريخها وهو الذي
ر�شحه رئي�سا جلهاز املخابرات بعد
ان عاد الى بريطانيا مكاف�أة له على
ما قام به من اعمال اربكت االو�ضاع
العربية ب�أكملها  .توما�س ادوارد
لوران�س �أفلت من املوت مئات املرات
يف اجل��زي��رة العربية اب��ان احلرب
العاملية االولى  .اال انه مل يفلت من
املكيدة التي يقال انها اودت بحياته
يف التا�سع ع�رش م��ن م��اي��و 1939
بعد ت�سعة ايام من احلادث وهو يف
ال�ساد�سة واالرب��ع�ين م��ن عمره ما
جعل ت�رش�شل يقول يومها  :فقدنا
اح��د اعظم اال�شخا�ص يف حياتنا.
وذه��ب �صانع الأف�لام م��ارك غريفني
« 60ع��ام��ا» ل��زي��ارة ج��دة لوران�س
قرب ويرهام مبقاطعة دور�ست .ومن
بني نظريات كثرية ت�ستند �إلى وجود
�أعداء كُ رث رمبا يقفون وراء «اغتيال»
ل��وران�����س ،نظرية واح���دة ي�صفها
غريفني ب�أنها «ذات م�صداقية» ،والتي
ترى �أن لوران�س تعر�ض للقتل ب�أمر
من �أع�ضاء باال�ستخبارات الربيطانية
بعدما عار�ضت �شخ�صيات ب��ارزة
خطط ت�رش�شل لتعيينه رئي�س ًا جديد ًا
للجهاز.

�أن هذه الأيام ينت�رش بني �صفوف الت�شكيليني نوع
من ال�رصاع غري احل�ضاري الذي �سوف يدمر احلركة
الت�شكيلية برمتها خا�صة يف الوطن العربي لأن ما
يدور من لغط وزيف و�رصاع بني من يدعي �أنه فنان
مطور وجمدد بعيد عن الأ�صول والقواعد والفنان الذي
ي�ؤمن بالواقعية وااللتزام والفنون املتعارف عليها
بني ال�سواد الأعظم من الفنانني وامل�شاهري الذين
ا�س�سوا للفن الواقعي ويف مقدمتهم فن البورتريه
الذي من دونه ال ي�صعد الفنان الت�شكيلي وامل�صور
غري الواقعي على من�صة ال�شهرة واملجد لهذا اقرتح
على جميع الزمالء �أن يعي�ش كل واح��د منهم يف
خ�صو�صيته ويرتك غريه ي�ستمر يف م�ساره واجلمهور
هو احلكم والتاريخ لن يرحم من كان مزيفا وال قيمة
لأعماله فال داعي ابدا للهجوم على الفن الواقعي وفن
البورتريه �أو ما يعترب هو �أ�سا�س الفن بكل معاين
الكلمة وقد ال �أكون خمطئا ان توجهت بالعتاب على
امل�س�ؤولني يف الو�سط الفني و�أقول لهم :حملكم ثقيل
فانت�رصوا للفن احلقيقي قبل �أن يندثر هذا الفن الذي
من دونه ال ت�ستقيم الأمور وال يكون عندنا مفكرون
وعلماء وعباقرة اذا اعتمد العقالء على اجلهالء يف
�إدارة الأم��ور الفنية يف البالد وتركوا لهم العبث
بامل�ستقبل الفني القادم للأجيال فقط ل�سبب واحد
هو �أن فاقد ال�شيء ال يعطيه ،للفن قاعدة �صحيح من
خرج عن �إطارها فقد التوازن واجلاذبية و�ضاع منه
الطريق و�ضاعت من ورائه االمة.

عزف منفرد

بسمة سعود

اإلنسانية
الإن�سانية جملة ال�صفات الفطرية التي خلق الله عليها
الإن�سان من العدل
و احلق واجلمال والتي متيزه عن �سائر املخلوقات
الأخ��رى وتدفعه �إلى الإح�سان للآخرين قو ًال وعم ًال
وم��ا ًال والتي تعك�س ق��وة روح الإن�����س��ان ،وجاءت
الر�ساالت ال�سماوية لتكمل فطرة الإن�سان وتقوم عقله
وتر�شد �أحكامه لتبني الكمال اخللقي للإن�سان فحرمت
زهق الروح من غري حق وحرمت ممار�سة البغي على
النف�س
و على الآخرين ونبذت التمييز العن�رصي يف العرق �أو
اجلن�س �أو اللون و�أمرت ب�أن يحكم بني النا�س بالعدل .
لكن الب�رش على مر الأزمنة ينحرفون دائما عن فطرتهم
ال�سوية ويكفرون بر�ساالتهم ال�سماوية وينغم�سون
بجرائمهم التي يرتكبونها �ضد الإن�سانية �سواء
يف ظاهرة الإب��ادة اجلماعية ال�ضطهاد جمموعة من
الأفراد �أو بتعذيب الأ�رسى يف املعتقالت ال�سيا�سية �أو
بالعبودية اجلن�سية
�أو يف اجلرائم الإرهابية �أو بحرمان الإن�سان من حريته
ومن حياته خلروجه
على فا�سد ج�شع �أو بجرائم احلرب الب�شعة التي ترتكب
�ضد الإن�سانية �أ�شهرها قنبلة هريو�شيما التي �أبادت
مئة �ألف مواطن ياباين والتي من بعدها توجهت الدول
لإن�شاء قانون دويل �ضد جرائم الإن�سانية والتي مع كل
�أ�سف مل تفر�ض قوتها.
على الدول حتى من بعد �إقرارها من قبل هيئة الأمم
املتحدة وجمعية ال�صليب الأحمر احلفاظ على حقوق

تنهيدة

مقاالت

الإن�سان من اجل��رائ��م التي ترتكب �ضده �سواء ما
ح�صل تاريخيا من جرائم احلرب والقتل يف البو�سنة
والهر�سك �أو يف �أذريبيجان �أو يف الكرد�ستان �أو يف
م�سلمي الهند �أو يف فل�سطني �أو يف اليمن م�ؤخرا ومل
حتفظ حقوق الإن�سان يف الكثري من الدول عندما قيدت
حرية الإن�سان لأنه عرب
عن ر�أي��ه بطريقة �سلمية ومل حتفظ حقوق الإن�سان
عندما ا�ستمر داع�ش يف �سل�سلة �أعماله الإرهابية ومل
حتفظ حقوق الإن�سان يف ال��دول التي مل حتقق له
الدميقراطية النقية  ،فال �أعلم ما هي دورها الفعلي
لتغيري واقع ال�شعوب �إلى الأف�ضل وحتقيق معادلة
الإن�سانية.
الإن�سانية عندما �أنظر لأخالق امللحد والكافر وامل�رشك
وامل�سلم واترك عقيدتهم لله  ،الإن�سانية عندما احرتم حق
كل �إن�سان ب�أن يولد مواطنا و يعي�ش كرميا  ،الإن�سانية
�أن �أ�سخر �سلطة احلكم لن�رش العدل وحتقيق ال�سعادة
 ،الإن�سانية �أن تكون �أولوية الإح�سان باملال والعمل
للرحم وللجار ولأهل الوطن  ،الإن�سانية عندما ينظر
الرجل للمر�أة ب�أنها �أمه و�أخته وابنته وزميلته و�سكنا له
وقائدته وعندما تنظر املر�أة للرجل ب�أنه �أبوها و�أخوها
وابنها وزميلها و�سكنها وقائدها ،الإن�سانية هو ع�شق
اجلمال يف ال�صورة ويف الفن ويف الأدب ويف الأخالق ،
الإن�سانية عندما تهرع للإح�سان �إلى ال�سائل وال�ضعيف
واملظلوم وطالب العدل ،الإن�سانية عندما تقتدي ب�صفات
الله احل�سنى  .فانظر �إلى نف�سك هل �أنت �إن�ساين ؟ �إن
كنت كذلك فهنيئا للأمم بك!

عبدالعزيز خريبط
تويترAkhuraibet :
/http://khuraibet.blogspot.com

«الشاهد» و 11عام ًا

على إعالم حر وجريء

مما يدعو للتفا�ؤل وااليجابية يف دولة الكويت
وجود م�ؤ�س�سة �إعالمية حرة و�شفافة وذات م�صداقية
وج��ر�أة فهي و�سيلة �إعالمية تنقل اخلرب كما هو
بال �إ�ضافة �أو مراوغة �أو جتميل �أو مقاي�ضات �أو
ت�صفية للح�سابات  ،وبعيد ًا عن امل�صلحة والكذب
والأه���واء وال�صفقات وامل�شاريع  ،فـم�ؤ�س�سة
«ال�شاهد» �شعارها «نحن جنر�ؤ على الكالم» �شعار
ي�صادق الكالم والفعل  ،ومما ميلأ القلب �سعادة
وفرحا هو تفاعل القيادة وامل�س�ؤولني مع ما
يتناول ويطرح يف «ال�شاهد» من �أخبار و�أحداث
و�آراء لكُ تاب «ال�شاهد»  ،ومازلت �أذكر ال�صدفة
الأولى التي قابلت فيها رئي�س التحرير ال�شيخ
�صباح املحمد منذ �سنوات يف مركز علياء التجاري
الواقع يف �شارع ال�شهداء وهو املقر القدمي قبل
انتقال «ال�شاهد» �إل��ى �شارع مبارك الكبري يف
برج �أوالد ح�سني مكي اجلمعة مقابل البور�صة ،
و�أبديت الرغبة يف كتابة املقال اليومي فكان كل
الرتحيب والت�شجيع  ،ووجدت كما قال ال�شيخ
�صباح املحمد ب��أن �أب��واب «ال�شاهد» مفتوحة
للجميع و�أنه الباب الذي ال يغلق �أبد ًا يف وجه كل
مواطن و�صاحب �شكاوى فيها حق.
ورغم التحديات واملواجهات �إال �أن «ال�شاهد» تظل
منرب ًا ومنار ًا للإعالم احلر املوجه خلدمة الكويت
بالدرجة الأول���ى  ،وت��اري��خ «ال�شاهد» حافل
بالنجاحات املتوا�صلة يف عامل ال�صحافة والإعالم
 ،فهي اجلريدة الوحيدة التي تن�رش كل العناوين
والق�ضايا امل�صريية وق�ضايا ال�شارع بحياد
من دون و�ضع اعتبار للمح�سوبيات وامل�صالح
ال�شخ�صية التي ي�سودها اال�ستغالل والتبادل
والتنفيع و�ضياع البلد  ،فما تعلمناه منذ بداية
�صدور الأعداد الأولى جلريدة «ال�شاهد» الأ�سبوعية
هي اجلر�أة واالخال�ص يف العمل لهذا الوطن وعدم
ال�تردد لك�شف وف�ضح من يريد الف�ساد وي�سعى
لن�رشه ،فـ«ال�شاهد» هي مر�آة املجتمع الكويتي
الدميقراطي ال��ذي نعي�شه مب��زاي��اه وعيوبه،
باملخل�صني واخلونة ،باملدافعني والأع��داء ،
«ال�شاهد» هي الإع�لام الكويتي احلر البعيد عن
احلجب واحلظر والقيود وامل�صالح امل�ؤقتة التي
�رسعان ما تنتهي مبجرد مرور الوقت والزمن.
فـ«ال�شاهد» هي الإع�لام الوطني امل�س�ؤول ذات
املواقف امل�شهودة والتي �سيذكرها التاريخ
يوما � ،إنها اجلريدة الوحيدة التي قالت « ال»
ب�صوت عال وخفاق وقتما وجدنا الأغلبية العظمى
واملعار�ضة و�أ�صحاب امل�صالح ا�ستولوا على
كثري من و�سائل الإعالم بانتهازية ومكر ودهاء
وبال خوف وال ت��ردد  ،ولكن «ال�شاهد» كانت
ت�سجل املواقف وما زالت  ،وتقول «ال» ب�صوت
ٍ
عال �أمام من ال يريد �أن ي�سمع وتت�صدى وترد على
كل انتهازي و�صاحب امل�صلحة  ،ولي�ست فقط
«ال» النهي والنفي و�إمنا لغاية �أ�سا�سية يف خدمة
الكويت « ،فال�شاهد» وحدها
جتر�ؤ على الكالم.
لذلك نتقدم مب�شاركة التهاين والتربيكات على
اجلهود املبذولة من م�ؤ�س�سة «ال�شاهد» و�إدارة
التحرير كما نتقدم بال�شكر اجلزيل �إلى ال�شيخ
�صباح املحمد رئي�س حترير «ال�شاهد» بناء
��صرح �إعالمي م�س�ؤول وم�ؤثر يتناول ويطرح
ق�ضايا وطنية م�ساهمة بالنهو�ض لهذه الدولة
الفتية وتنفيذ ًا لر�ؤية «كويت جديدة» ب�إعالم حر
وم�س�ؤول ,وهذا املقال مبنا�سبة مرور  11عاما
على انطالق جريدة «ال�شاهد» اليومية ،والـ 10
على انطالق تلفزيون «ال�شاهد» ،والـ  15على
جريدة «ال�شاهد» الأ�سبوعية ،والـ  7على حتديث
موقع ال�شاهد وال�سيف الإلكرتوين املرخ�ص،
والذكرى الرابعة على انطالق تلفزيون «�صوت
العرب» .

حسبة مغلوطة

رغد فائز طارق

علي البصيري
a.h.albossiri@gmail.com
Twitter: @alialbossiri1

ٌ
أمة ...بال شباب
لل�شباب مكانة متميزة عند ال�شعوب،
لي�س كل ال�شعوب بالطبع ،وامنا
ال�شعوب التي حت�ترم تاريخها،
وتعمل لأج��ل حا�رضها،وتخطط
مل�ستقبلها.
ه��ذه ال�شعوب املتح�رضة تهيئ
لل�شباب كل �سبل الإب��داع والإنتاج
وال��ع��ط��اء ،وت��ف��ت��ح ل��ه��م �أب����واب
االبتكار ،وتزيل من طريقهم كل
املعوقات ،لأنها تعلم علم اليقني ان
قوتها ومنعتها وازدهارها يف �سواعد
ال�شباب ويف عقولهم و�ضمائرهم.
ه�ؤالء ال�شباب هم القوة ال�سحرية
التي تزدهر بها الأمم وتتطور البالد،
وتتحقق املنجزات العلمية.
�إنهم اليد التي تبني ،وتبدع ،وتزرع
وت�صنع ،وهي التي حتمل ال�سالح
لتواجه به الطامعني واحلاقدين،
هم الغيمة التي متطر خري ًا وع�شق ًا
وحم��ب��ة ،وه��م النهر ال��ذي يجري
مانح ًا �أر�ض بالده احلياة.
هم العني التي حتر�س ،والفكر الذي

يحق للكاتب ما ال يحق لغيره

يبدع ،وال�سور الذي يحمي الوطن
من �رشور املعتدين.
وامل�ؤ�سف ،واملحزن ،ان ال�شباب
يف �أم��ة العرب ال يجدون الرعاية
الكافية واالهتمام املطلوب ،لكي
يقدموا ما عندهم ،وليثبتوا جدارتهم
وكفاءتهم ،بل رمبا كانوا حمرومني
مما ي�ستحقون ،وه��و حق �رشعي
لهم ،ف�لا م��راك��ز خا�صة حتت�ضن
ال�شباب وتنمي مواهبهم وت�ستثمر
�إبداعاتهم ،وال ميزانيات تخ�ص�ص
لهم وتدعم م�شاريعهم ،وال يف�سح
لهم املجال لتويل منا�صب قيادية
يثبتون من خاللها جدارتهم.
ومي��ك��ن ال��ق��ول ان الأم���ة العربية
حت��رم نف�سها م��ن ق���درات �شبابها
وتهم�ش دوره��م يف
و�إمكانياتهم،
ّ
احل��ي��اة ،وتكتفي ب�إلقاء اخلطب
يف املنا�سبات الوطنية للإ�شادة
ب��ال�����ش��ب��اب ودوره�����م يف حتقيق
الإجنازات العظيمة �إنها الأمة التي
�ضحكت من جهلها الأمم.

خمالف ًا للقاعدة التي تقول :يحق لل�شاعر ما ال يحق
لغريه ,و�أي حق لل�شاعر ميكن �أن يلعبه يف توظيف
الكلمات لتخدم الق�ضية التي يريد �أن يو�صلها يف م�ساحة
الزمن الذي يلعب به ال�سيا�سيون وامل�س�ؤولون ،وماذا
يف و�سع ال�شاعر وارث الكلمات الذي يحمله �أن يفعله
يف الو�ضع الراهن الآن مع جنون املوا�ضيع املطروحة
هذه الأيام من ق�ضايا �سيا�سية ودولية وحملية وغريها
وجنون املجتمعات حول العام الذي هو �أ�شبه بالقنابل
املتفجرة التي تت�ساقط على ر�ؤو�س الب�رش يف حروبهم
بدل املطر؟ �إذ ًا هذه الأ�سئلة التي �س�أطرحها �ستكون ق�ضايا
حمظورة يف نظر املجتمع لوجود «التابو» الذي نعي�ش
فيه من ق�ضايا حمرم طرحها والتي �أ�سعى لك�رس القاعدة
ول��ن اجت��ر�أ على جمتمعي بكلمات بذيئة بل �س�أطرح
الق�ضايا ب�شكل جريء وهذا ما يحق يل فعله يف زمن املنع
والتابو الذي خلقه امل�س�ؤولون ممن يعي�شون يف زمن
اخلط الأحمر الذي المي�سهم وال يتعدى على كرا�سيهم حني
ن�سعى الى نقد بع�ضهم ممن يختال يف م�شيته ويجل�س
معوج ًا على مقعدته ناظر ًا للنا�س من برجه العاجي.
بل توا�ضعوا وكونوا �أف�ضل من اجلميع ولي�صنع املتكرب
املتغطر�س منهم ان�سان ًا متوا�ضع ًا ،م�ستمعا� ،صانع ًا
للقرار ال معطال له بعد و�ضعه وتنفيذه الذي ي�صطدم �أغلبنا
مبنع وحمظور وما يف قامو�س الغطر�سة من دون داع فقط

خللق �شخ�صية القوي بينما �أراه �ضعيف ًا ه�ش ًا يك�رس ومل
يكن لين ًا ليع�رص ،وي�ستخل�ص منه الطيب وهذا ما يزعج
املواطن حني ي�صطدم باملمنوع الذي هو من حقه ومنع
عنه غطر�سته وما ي�سعى له يف حديقة العقول ال�صدئة
للبع�ض من النا�س التي ت�صنف الب�رش طبقات ومراتب
فذاك يلتقيه بوجه عاب�س مكفهر يتطري منه ال�رشر وهذا
يقابله وجهه با�سم ًا �ضاحك ًا حتى تظهر النواجذ تب�سما
وهذا ما ال �أطيق يف زمن النفاق الذي يعي�ش به االن�سان
ليحافظ على ان�سانيته التي دمرتها املدنية و�أ�رشف على
هالكها م�س�ؤولو الدولة املتعالني و«القائمة ال�سوداء»
من الأ�سماء لدي و«القائمة البي�ضاء» تزخربالأ�سماء
امل�رشفة التي تتعامل مع النا�س ب�شكل جميل ورائع يرتك
�أث��ر ًا طيب ًا وذك��رى عطرة وهذا ما مييزهم ولن�صل الى
حقيقة �أن املراجعني اليوم لدى كثري من وزارات الدولة
ال يثقون بالقرارات احلكومية بل وال ي�شيدون بها عك�س
ما كانت علية قبل وهذا ما ي�ستوجب درا�سته وفهمه والذي
بالت�أكيد �أ�سعى الى �أن �أو�صله للم�س�ؤولني ب�شكل �أو �آخر،
فالزمن اليرحم والتاريخ ظامل مامل تعلم يا عزيزي
امل�س�ؤول �أننا يف زمن الف�ضاء املفتوح و�أن تتعامل مع
النا�س بغطر�سة فهذا لي�س من �شيم الكرام و�سينعك�س على
احلكومة بالتذمر و�سيزيد اال�ستياء مع ماتبقى من ثقة
ا�ضمحلت بوجود امل�س�ؤول املتخذ للقرار املزاجي.

