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متحف الفن الحديث في مصر

في مصطلح الظلم

يف العام  1927خطر يف بال ال�سيا�سي املتذوق
للفنون اجلميلة البا�شا حممد حممود خليل
ان�شاء متحف الفن احلديث بعد �أن �أ�س�س عام
 1923جمعية حمبي الفنون اجلميلة مع النخبة
املميزة يف م�رص ومنهم عميد الأدب العربي
الدكتور طه ح�سني فاختار غرفة �صغرية من
الغرف التابعة للجمعية و�أقامها كنواة لهذا
املتحف الرائد املتميز ال���ذي ن���راه يف دار
الأوب�����را و���س��ط ال��ق��اه��رة وق��د اعتمد حممد
خليل يف بعد نظره على الكوكبة الأول��ى من
خريجي مدر�سة الفنون اجلميلة عام  1911وهي
كلية الفنون اجلميلة حالي ًا وهم حممود خمتار
النحات الكبري والر�سام امل�صور راغب عياد
و�أحمد �صربي ويو�سف كامل وكامل �أمني  ,هذه
النخبة من اخلريجني وغريهم بعد �أربع �سنوات
من ت�أ�سي�س مدر�سة الفنون عام  1908وانت�شار

تبدو كلمة الظلم وك�أنها م�صطلح
هالمي ي�صعب التيقن من �صحته
وا�سبابه وظ��روف��ه يف ظل تنوع
املجتمعات واختالف القناعات
وع��دم تناغم ال��ق��وان�ين ,اال يف
الت�رشيعات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ال
يفرت�ض ان تكون �صحيحة مئة
يف املئة لأن املعتقدات تختلف
واملجتمعات تختلف والنظم
احلاكمة تختلف وظروف املعي�شة
ت��خ��ت��ل��ف .اي ان لي�س هنالك
قاعدة واح��دة للب�رش اال ما ورد
يف االح��ك��ام ال��رب��ان��ي��ة املبنية
على العدالة واحلكمة يف حني
ت��رك ام��ر تقدير الظرف والذنب
والفعل اخل��ارج عن العرف الى
الق�ضاء حتى يف تقدير العدالة
وبعك�سها الظلم .ديني ًا يعترب
الظلم �أحد الذنوب العظيمة التي
حذر منها الله عز وجل ور�سوله
حممد �صلى الله عليه و�سلم ،وورد
ِ
الله � ،أَ َّن
حديث َع ْن َجابِ رِ ْبنِ َع ْب ِد
ال َّنبِ َّي �صلى ,الله عليه و�سلم قَ الَ :
«� َّإياكم
يوم
ُمات
ُّ
لم ف� َّإنه ُظل ٌ
َ
والظ َ
ِ
القيامة» فالظلم هو �أكرث ما يجلب
القهر والأمل لقلب املظلوم ،كما
� ّأن للمظلوم دعوة ال تُ َّرد .يف حني
ان معنى الظلم لغةً وا�صطالح ًا
معناه جماوزة احلد واجلور� ،أما
ا�صطالح ًا فيعرف ب�أنه التعدي
على احل��ق للباطل؛ �أي اجلور،
كما يعرف ب��أن��ه و�ضع ال�شيء
يف غري مو�ضعه اخلا�ص به � ّإما
بعدول عن مكانه �أو وقته ،و� ّإما
بزيادة �أو نق�صان ،و�أي�ض ًا يعرف
ب ��أن��ه الت�رصف يف ملك الغري.
وه��ن��اك معنى للظلم يف معجم
الظلْم
املعاين اجلامع يذكر ان
ُ
اء مبعنى جور،
ا�سم جمعه ظل َْم ُ
وع��دم الإن�صاف عدوان ًا وظلماً،
وان��ت��ه��اك ح��ق الآخ���ر ع��دوان��اً،
وم�صدر ظلم :ظلَم,والظلم موجود
يف الن�صو�ص ويف الت�رصفات منذ
الأزل وال يقت�رص اثم او ذنب الظلم
على ا�صحاب ال��ق��رار وال�سلطة
وامل��ال واالع��م��ال  ,فهو ت�رصف
ل�صيق كل فئات الب�رش واملجتمع
وهو موجود داخل البيت ويف اطار
اال��سر حتى وان ك��ان ق��وام هذه
اال��سرة قا�رص على رج��ل وام��ر�أة
كالزوج والزوجة او االخ واالخت
او االب واالبن او االب واالبنة او
يف ظروف اي نوع من ال�رشاكة بني
االثنني ,وحتى يف الت�رشيع الذي
يفرت�ض ان يتوخى العدل ويبتعد
عن �شبهة الظلم ال االجحاف وال
الن�ص على الظلم هناك ا�رضار
مو�ضوعية تختلف ح�سب الن�ص
وامل��و���ض��وع .ويف الغالب يربر
االم��ر على امل�صلحة العامة او
على الو�ضع االجتماعي او على
درجة الوعي او اختالف االديان
او املذاهب ,وتختلف حتى الدول
الكربى يف ت�رشيعاتها وفهمها ويف
الدفاع عن م�صاحلها وهناك مثال
عدم دخول بريطانيا يف اال�سا�س
يف البند االجتماعي مع بقية دول
االحتاد الأوروبي.

قاعات العر�ض وع�شاق الفن يف ذاك الزمن
اجلميل اقرتح حممد حممود خليل خليل و�أخذ على
عاتقه م�سو�ؤلية ان�شاء هذا املتحف الذي يختلف
عن باقي املتاحف يف م�رص مبحتواها الفني
املتنوع واملختلف من حيث املدار�س الفنية
املختلفة يف العامل ,فقد يجد ال��زائ��ر لهذا
املتحف جمموعة �أعمال تختلف يف تقنيتها
ومدر�ستها بح�سب م��راح��ل العمل ل�سنوات
عمله وجتاربه الفنية خالل تاريخه كما هو
احل��ال كمثال فقط ولي�س ح�رص ًا مع الفنان
الدكتور �صالح طاهر ال��ذي له مع الواقعية
وفن البورتريةهمرحلة ومع التجريد مرحلة
�أخرى حتكي ق�صة تاريخ فنان يعترب من اجليل
الثالث يف عمر احلركة الت�شكيلية امل�رصية التي
تتجمع كلها حتت �سقف متحف الفن احلديث
يف القاهرة ,مقره الآن �ضمن دار الأوبرا.

عبارة

سعد العنزي

طود االستجوابات الشامخ  ...جابر المبارك

ال يختلف اثنان على �أن اال�ستجواب حق
د�ستوري ،كفله الد�ستور لع�ضو الربملان
يف حال ر�أى خلال يف �أداء الوزير ،و�أن
الأ�ستجواب هو العتبة الأخرية يف �سلم ذلك
ُ
�ستجوِ ب وهو «النائب» ،حيث يقوم
امل ْ
بالتدرج يف م�ساءلة ذل��ك ال��وزي��ر حتى
ّ
ي�صوب م�سار الوزير ووزارته.
ّ
وه���ذا ه��و الأ���ص��ل ال���ذي ت��أ���س�����س عليه
املجل�س ،ب�أن يكون اال�ستجواب من �صميم
العمل ومن خالل �أداء الوزير� ،أما غري ذلك
فهو دخيل على الربملان ،كاال�ستجوابات
ال�شخ�صانية التي هدفها الإطاحة بالوزير
من باب العداء ال�شخ�صي� ،أو مدفوعة من
قبل من هم خارج قاعة عبدالله ال�سامل،
واجلميع يعلم من هم الذين يديرون بع�ض
النواب من خارج قبة الربملان.
ول��ك��ن ،م��ا يلفت ال��ن��ظ��ر حقيقة كرثة
اال�ستجوابات على قلة نفعها ،لأين كما
ذك��رت �آنفا �أنها �شخ�صانية بحتة ،وهو
ما ال يتحقق منه الهدف املن�شود ،بل
على العك�س �أنها تقوي وتزيد من �شعبية
الوزير الفتقادها للمحاور اجليدة ،والتي
من خاللها يتمكن من تعرية الوزير �أمام
�أع�ضاء الربملان وال�شعب الكويتي.
ومن تلك اال�ستجوابات ال�شخ�صانية التي
يتكرر �سيناريوها كل دورة �إنعقاد ،تتمحور
حول �شخ�صنة رئي�س الوزراء ال�شيخ جابر
املبارك ،الذي �أثبت قدرته وبراعته على
تخطي تلك اال�ستجوابات بكل �أريحية،
منطلقا بذلك من عقيدة ثابتة ورا�سخة،
هدفها بناء الوطن وا�ستقراره.
من ي�شاهد اال�ستجوابات ال�سابقة يجد
�أنها ت��دور ح��ول نف�سها ،وال يوجد بها
�أي حماور جديدة� ،سوى بع�ض «احل�شو»
الذي يذر الرماد يف العيون ،ويهدف �إلى

الفانوس السحري

مقاالت

زيادة عدد املحاور فقط ال غري ،والبحث
عن الكم ولي�س الكيف ،الأمر الذي يجعل
تلك املحاور �سهلة للغاية على مقام �سمو
رئي�س الوزراء ،الذي بات كالطود ال�شامخ
على جميع اال�ستجوابات ،و�أ�ضحت لديه
مناعة قوية على التخل�ص منها �رسيعاً.
ف�سمو رئي�س ال��وزراء جهوده وا�ضحة يف
�شتى امليادين واملجاالت ،ففي عهده نف�ض
ملف الف�ساد ب�أنواعه ،وكان متابع ًا جلميع
امللفات امل�شبوهة للتخل�ص منها ،والعمل
على اقتالعها من جذورها ،الن همه الأول
والأخ�ي�ر ال��وط��ن وامل��واط��ن ،لذلك جتد
عجلة اال�صالح ت�سري �رسيعا حتى نواكب
الدول املتقدمة ،وهذا ما نراه حقيقة على
�أر�ض الواقع.
ول��ذا ،فاين �أرى �شخ�صي ًا �أن اال�ستجواب
لرئي�س ال�����وزراء ،ت��ف��وح م��ن��ه رائحة
ال�شخ�صانية بعيد ًا عن �أدائه و�أداء جميع
وزرائه ،فبالرغم من ذلك ف�إن �سمو الرئي�س
ق��ادر على تخطي ه��ذا اال�ستجواب بكل
�أريحية وثقة يف الوقت ذاته ،ليقينه ب�أنه
ي�سري على الطريق ال�صحيح ،ومل يحد عن
طريقه �أبداً ،والإ�صالح والبناء هما منهجاه
اللذان بتناهما منذ توليه رئا�سة الوزراء.
�أق���ول يف اخل��ت��ام ،ق���واك ال��ل��ه ي��ا �سمو
الرئي�س ،و�أنا على ثقة تامة ب�أنك ت�سري
يف الطريق ال�صحيح ،م��ن خ�لال �أدائ��ك
الرائع ،وجهودك الطيبة ،النك تعمل حتت
ال�شم�س ،وجميعنا ن�شد على يديك ،الكمال
م�سرية الإ�صالح ،والق�ضاء على الف�ساد
والفا�سدين ،فاجلميع يحتاجك ،و�أنت �أه ً
ال
للثقة امل�ستمدة من والدنا ال�شيخ �صباح
الأحمد �أط��ال الله يف عمره ،ونحن على
يقني ب�أن البناء م�ستمر يف ظل وجودك ..
والله من وراء الق�صد.

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

معرض الكتاب الـ43
وإدارة المطبوعات

تنطلق ه��ذه الأي���ام فعاليات تخدم العقل
وت��غ��ذي الفكر ومت��دن��ا بالثقافة والعلم،
فعاليات معر�ض الكويت الدويل للكتاب الذي
يوا�صل  43عام ًا على التوايل ،هذه الفعاليات
التي ينتظرها حمبو الكتاب والفكر والعلوم
والثقافة والفنون ،وقد تابعنا ب�شغف ما
��صرح ب��ه م��دي��ر ادارة معر�ض الكتاب يف
املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب
ب�ش�أن فعاليات معر�ض الكويت الدويل للكتاب
الـ 43الذي يرعاه �سمو رئي�س جمل�س الوزراء
ال�شيخ جابر املبارك حيث قال و�أو�ضح جزئية
مهمة بخ�صو�ص ت�صنيف معر�ض الكويت يف
املرتبة الأول��ى يف دعم النا�رشين كونه ال
ي�رشك موزعني �أو �أ�صحاب مكتبات بل يعطي
الفر�صة للنا�رشين فقط ،و�أكد دور املجل�س يف
املعر�ض و�أنه جهة تنظيمية ا�رشافية ولي�س
لديه القرار ملنع �أي كتاب ،م�شري ًا الى ان ذلك
ي�أتي من م�س�ؤوليات �إدارة املطبوعات بوزارة
االعالم التي يحكمها قانون �صادر عن جمل�س
الأمة.
وال �شك �أن منظمي معر�ض الكتاب الدويل قاموا
بجهود كبرية ا�ستغرقت �أ�شهر ًا حتى يجعلوه
من �أهم املعار�ض يف العامل العربي ،فهو يعد
ثاين �أكرب معر�ض للكتاب بعد معر�ض القاهرة
ال��دويل للكتاب ،حيث ي�صاحبه العديد من
االن�شطة الثقافية واملعار�ض الت�شكيلية،
واالن�شطة اخلا�صة بال�شباب والأطفال وكذلك
املعار�ض الع�رصية والرتاثية.
ولدينا كلمة بخ�صو�ص �إدارة املطبوعات
التابعة ل��وزارة االع�لام التي تقوم بجهود
حقيقية ت�ستحق اال���ش��ادة والتقدير ،حيث
قاموا بتطبيق القانون على الكثري من الكتب
وامل��ط��ب��وع��ات ال��ت��ي تخالف وت�سيء �إلى
الدولة والقيادة والدين واملجتمعات ،ولذا
ينبغي على من يطالبون ب�إلغاء الرقابة
وحرية الكلمة والكتاب التعقل و«الركادة»،
حيث �إن املعر�ض مليء بالكتب ودور الن�رش
واملطبوعات املتنوعة التي تر�ضي ذائقة
اجلميع ،ولي�س من احل�صافة �أن يطالب البع�ض
مبا يعرف �أن��ه غري متوافر وحمظور،علما
ب�أن كل �شيء يباع يف املكتبات اخلا�صة التي
ميلكها بع�ض املطالبني بالكتب واملطبوعات
املمنوعة وكذلك يف ح�سابات مواقع التوا�صل
االجتماعي دون خوف من قانون �أو �ضمري،
فمثل ه��ذه ال�شعارات واحل��رك��ات �أ�صبحت
م�ألوفة لدى الكثري ،لذلك ينبغي �أن يحرتم
اجلميع عمل املوظفني وامل�س�ؤولني يف �إدارة
املطبوعات والوزارة ،و�أن يحرتموا القانون
و�أال تكون هناك موجات �ضغط ت�سيء ل�سمعة
الكويت من ال�شعارات الزائفة التي تخدم
م�صالح �شخ�صية �ضيقة ،فالق�ضية لي�ست
كتاب ًا ونا�رش ًا و�إمن��ا �أك�بر من ذل��ك ،فهناك
ٍ
تعد و�إ���س��اءات جمملة ال تخدم واجهة البلد
بعد حر�ص البع�ض على اال�ساءة والتجريح
املتكرر حتت هذه ال�شعارات التي دائما ترفع
وتتلخ�ص بـ«ال للرقابة ..ال للقمع  ..حرية..
وحرية .»!..
وبعيد ًا عن مثل هذا الهراء والتفاهة ندعو
املهتمني بالكتاب والثقافة والعلوم بكافة
التيارات واالجتاهات من مواطنني ومقيمني
�أن يقوموا بزيارة املعر�ض الذي يتكرر مرة
كل عام ليقتنوا ما يحبون من كتب ومطبوعات
متنوعة ما بني الأدب واالقت�صاد والعلوم
واجلغرافيا واملجلدات والقوامي�س وكتب
الأطفال  ,و�أن يحرتموا هذا البلد وقوانينه
وم�س�ؤوليه.

حسبة مغلوطة

خلود الدهيم

علي البصيري

k.k_q8@hotmail.com
@kholodealdohaim

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

من ينصف النائبات؟
هي نائبة واحدة يف جمل�س الأمة الكويتي
مبئة رجل ،النائبة �صفاء الها�شم مت الهجوم
عليها والإ�ساءة لها من عدة �أطراف لأنها قالت
ب�أن املواطن �أحق ببلده من الوافد  ،لأنها
ت�صدت للف�ساد فلماذا الغ�ضب؟ عندما ن�سافر
لأي دولة بالعامل نحرتم قوانينها ون�سري
على نهجها� ،أم��ا عندنا ،فحدث والحرج
ذلك لأن الوافد �أ�صبح �رشيك ًا للمواطن يف كل
�شيء بوظيفته بقراره براتبه بامل�ست�شفيات
احلكومية ترى كرا�سي االنتظار ممتلئة بهم
واملواطن يقف على قدمه غريب ًا يف وطنه
 ،تراه ينام بال�رسير بالعمومي واملواطن
�أحيانا من �شدة االزدح��ام ي�ضطر �أن يجل�س
بالأر�ض ك�أنه م�رشد لأن هناك نق�ص ًا �شديد ًا
بالأ�رسة! هذا غري اجلرائم وامل�شاجرات التي
انت�رشت يف الآون��ة الأخ�يرة وم�شاكل �إحدى
جاليات العمالة املنزلية وال�رشوط التي مت
فر�ضها على املواطن و�إجباره للخ�ضوع لها
و�إال مت �سحب العمالة! وغريها العديد من
الأمثلة  ،م�شاكل الوافدين البد �أن ن�ضع لها
حلول منا�سبة ون�ست�أ�صل اخللل من جذوره
حتى اليتم التمرد �أكرث،
�صفاء �شجاعة جريئة بارة بالق�سم حني تقف
وتدافع عن �أبناء وطنها ب�رشا�سة بدافع احلب

شقة الحرية
واخلوف على الوطن وحر�صها على م�ستقبل
�أبنائها ت�رصخ بحرقة لأن وطنيتها ت�سمو
فوق كل �شيء  ،حني تت�صدى لكل من يريد
بهذه الأر�ض �سوء يتفق معها الكثري ويختلف
معها البع�ض ب��اخ��ت�لاف ف��ك��ره وثقافته
وتقديره ملجرى الأم���ور ،ت�رصخ بحرقة
لتجنب الفو�ضى وفعال كما نرى ب�أن ق�ضية
الوافدين �أ�صبحت قنبلة موقوتة! ال�شوارع
التطاق من االزدحام واحلوادث املرورية،
فهي تزداد �سوء ًا يوما بعد يوم ،باملقابل
تظهر لنا بع�ض �أ�صوات الن�شاز من اخلارج
وعقول ملوثة هوايتها �أن ت�شعل النريان بني
الطرفني من خالل و�سائل التوا�صل االجتماعي
«وياغريب كون �أديب» لذلك كل منهم ميثل
بيئته وتربيته باملقابل هناك من نقدرهم
ونكن لهم االح�ترام كاملعلمني والدكاترة
وغريهم من اخلربات ،ما يحزننا جميعا وقت
الأزمات يزداد �صمت احلكومة! ما هو الإجراء
الذي اتخذتها لردع كل من تطاول بالآونة
الأخرية على النائبة الفا�ضلة �صفاءالها�شم؟
باملقابل �شكرا لل�سيد مرزوق الغامن على
كلمته عندما قال ب�أننا ال نقبل الإ�ساءة �سواء
من داخل الكويت �أو من اخلارج ،وحم�شومة
يا �أم عبد العزيز.

حني حتدث الكاتب الكبري الدكتور غازي الق�صيبي يف
روايته «�شقة احلرية» التي منعت لفرتة من التداول يف
اململكة العربية ال�سعودية عن �شبان يف املجتمع املحلي
خمتلفي التوجهات والأفكار ي�سكنون مع ًا يف القاهرة �أثناء
درا�ستهم اجلامعية هناك يف الفرتة التاريخية للأمة
العربية ما بني  1967 – 1948والتي عرفت بالفرتة
امللتهبة من تاريخنا العربي.
وقد �ساهمت الأحداث يف وقت انت�شار الق�صة �أن تتج�سد يف
ال�صناعة الإعالمية على �شكل م�سل�سل �أنتج يف �سنة .1995
وقد �ساهم هذا امل�سل�سل يف انت�شار الرواية ب�شكل كبري
وما �أ�شبه اليوم بالبارحة فهذه الرواية تعد �شاهدة على
احلياة العربية وباطلها يف ال�سابق و احلا�رض.
ف�إلى جانب الع�شق والغزل وال�سيا�سة ينتقل امل�ؤلف
بالقارئ �إلى ذلك املناخ الثقايف والفني الغني حيث يعي�ش
مع بطل الرواية الذي يحاول كتابة الق�صة واالنتماء �إلى
�أهل الأدب «ف�شقة احلرية» هذه كتبها �شاعر.
والغريب �أن قارئها ال يلمح غمو�ض ال�شعر و ال�شاعر
وعاطفيته حيث متيز الق�صيبي رحمة الله عليه مبهارة و
ليونة يف ال�رسد خولته ت�صوير �شخ�صيات و�أمكنة ومواقف
من دون �أن يحدد امل�شاعر و املواقف والأماكن وهذا ما
جعلني �أ�سوق ق�صة املقال املن�شور اليوم حيث كنت �أالحظ
حركة غريبة يف تاريخ  1من يناير املا�ضي ومل �أكرتث

حينها فقد �أوليت �أن يكون ما �أراه هو بدافع ما تقوم وزارة
بفعله اال �أنني ال حظت بعدها تزايد هذا الن�شاط العايل من
املتابعة و العمل الد�ؤوب الذي يبتدئ لي ً
ال �إلى فجر اليوم
التايل ويتكرر بعدها يف الليلة التي تليها �إلى الفجر من
اليوم التايل.
وكانت ت�أويالتي بريئة خالية من ال�شك والظن اال �أنها مل
تخل من ال�شك و الأ�سئلة ,فلماذا يتم العمل الد�ؤوب يف هذا
ال�شارع وال�شارع املقابل والذي يعرف ب�أنه بوابة الدخول
للمناطق التجارية التي �أق�صدها يف �سريي الى ما كنت
�أق�صده من موعد حينها ؟ ومل �أكرتث يف وقتها ومع تكرار
امل�شاهد والثقة مبا �أ�شاهد �أن يكون هذا العمل الرفيع
من �أولويات القائمني عليه لكي يكون البلد م�ستقر ًا� ,إلى
�أن جاءت الق�صة الأول��ى حني ا�شتكى يل حينها �صديقي
الدكتور وهو من مرتادي ال�شاطئ املقابل لل�شقة التي
�أق�صدها يف ق�صتي اليوم �شاكي ًا منعه ومنع من معه من
�أ�صحاب الكرفانات واملقطورات الذين يحاولون اال�ستمتاع
بالأجواء امل�سائية لل�شاطئ و املناظر اخلالبة للفجر
يف هذا املكان والذي مور�س عليهم �ضغط و تهديد بعدم
املبيت يف هذا املكان بالتحديد ؟ حتى �أنهم كتبوا �أقرارات
وتعهدات ب�أن اليعيدوا الكرة يف ا�ستمتاعهم الربيء ب�أرا�ض
خالء ,فما الق�صة يا قرائي الأعزاء لنتابع اجلزء الثاين يف
املقال القادم ونعرف ماق�صة �شقة احلرية ؟

