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االفتتاحية
عاصفة األرشيف 
رئيس التحرير

عىل إحدى مجسامت مدخل متحف األرشيف الوطنّي األمرييك نُحت هذا النص من مرسحيّة »العاصفة« لشكسبري: »ما مىض 

هو يف املقّدمة«. 

األرشيف يف املقدمة، هو ليس املايض بل هو ما ينتظرنا يف املقدمة، لنقلِّبه ونرى وجهنا فيه، نشخص فيه حالنا، ونعرف معضلة 

وجودنا وعدمنا، نرى وجهنا الذي أضعناه ورصنا ال نهتدي إليه. األرشيف أو املايض باعتباره معضلة الوجود والعدم، هو املُْشكلة 

التي ال يُهتََدى لوجهها.

 متى يضيع وجهنا ونغدو معضلة؟
يضيع وجهنا، حني يضيع أرشيفنا، وليضيع وجهنا حني ال نعرث عىل أرشيفنا. ال نرى ذاتنا بوضوح بدون مرآة األرشيف، بل وال 

نهتدي لكينونتنا وال ميكننا أن نرسم مالمحنا، وال تفاصيلنا، وال أن نتذكر مفاصلنا التاريخية، باختصار نغدو معضلة مبهمة،ال 

يُهتََدى لوجهها فيام مىض وال فيام هو آٍت.

هل نحن أمام لعبة كلمات؟
بالتأكيد، ال. من يشتغل يف األرشيف ويكابد آالمه يعرف أننا ال نلعب بالكلامت بقدر ما نستعني بها لرشح حالنا، ما هي آالم 

األرشيف؟ أن يضنيك تعب البحث عن عالمة وجود وسط كومة عدم كبرية، أن تتأمل يف لحظة من وثيقة ال ميكن استعادتها، 

أن ترى ماضيك يشبه حارضك مثل شبه املاء باملاء حسب تعبري ابن خلدون، أن ترى ما مىض وما بقي مازالت تفرسه مقدمة 

ابن خلدون، وكأننا مل نستأنف نشأة وجود جديدة، أن تصارع سلطة تحارب أرشيفك ألن وجوده يسبق احتاللها، أن ترى 

أرشيف وجودك نهبًا يتهدده العدم بالضياع والرسقة والُضنة، أن تغلق دونك األبواب فال تصل إىل حكايتك، أبواب البخل واألَثَرَة 



واالستفراد والجهل والتملك، أن يظن الضانون بالوثائق أن 

األرشيف مخزنًا يجب قفله بإحكام، وتعجز عن أن تقنعهم 

أنه نظام تسرتجع فيه األشياء بسهولة وسالسة لكل الناس 

دون متييز وال احتكار.

لقد عالج شكسبري يف مرسحيته »العاصفة« قضية القدر 

واإلرادة اإلنسانية عرب سالح املعرفة التي هي األرشيف، فال 

معرفة بدون أرشيف الرتاكم البرشي الذي يتحدى عاصفة 

العدم التي تقتلع مقدمة الوجود الذي ال مايض له.
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يف أيام األتراك، كانت املدرسة تسّمى »الُكتّاب«. كانت تضّم شيًخا أو شيخًة وبضعة تالميذ، يجلسون عىل حصريٍ. يف 

بغداد، كان يُطلق عىل مشايخ الكتّاب اسم املاليل. كانوا من أفغانستان وباكستان، ويلفظون القاف غيناً. وقد ورد 

يف كتب التاريخ، أنَّ تلميًذا أىت إىل والده ليقرأ له، فقرأ القاف غيًنا، فاستاء الوالد وذهب إىل امللّة، وقال له: أنتم 

تعلّمون أبناءنا اللغة العربيَّة خطأ، فقال له: كيف؟ فسأل الوالد: هل تعلّمونهم القاف غيناً؟! فقال امللّة مستنكراً: 

»ال أبداً، ومن يغول ذلك؟!«.

يف جعبة الدكتور املؤّرخ حسن نرصالله حكايات شيّقة عن التاريخ العريب واإلسالمي، وعن األدب والدين والفقه 

واللغة والشعوب واملدن. يعود بنا بذاكرته الغّضة التي ال تنىس شيئاً إىل كّل تلك التواريخ. كانت بداية عهده مع 

العام 1950، وكان  لبنان يف  انتشارها يف  أّما املدارس، فقد بدأ  الكلمة والقلم يف »كُتّاب بعلبك« لدى »الشيخة«. 

اسمها املدرسة »الروفديّة«، وهو اسم تريك. كانت تعلّم العلوم العرصيّة إىل جانب اللغتني العربية واألجنبية، والعلوم 

أيام  تُدرَّس يف  تكن  العلوم مل  أّن هذه  الله  الدكتور نرص  يروي  الفلسفة.  وأحياناً  والتاريخ،  والجغرافيا،  الطبيعية، 

»الشيخة«، وأّن اللغة العربية كانت تدرّس وحدها إىل جانب القرآن الكريم. ومن ينِه دروسه لدى »الشيخة«، يعد 

إىل أهله، أو يذهب إىل الحوزة العلمية.

يخة، وحفظت الّسور القصار واملتوسطة. وقد كان للقرآن  يقول الدكتور نرص الله: »تعلَّمت القرآن الكريم لدى الشَّ

دور كبري يف تشكيل ثقافتي اإلسالمية، وهو أمر ظاهر يف كّل كتابايت، سواء من حيث األسلوب أو املضمون. كان أول 

أمناء	الذاكرة
املؤرخ حسن نصراهلل..
من أعمدة بعلبك

زينب الطحان
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نهج  كتاب  ثّم  ومن  الكريم،  القرآن  هو  أقتنيته  كتاب 

كتاب  أول  هو  الكريم  القرآن  أّن  املعلوم  من  البالغة. 

مخطوطة  كتباً  قبله  نجد  ال  فنحن  العربية،  اللغة  يف 

ورواة  وله  موجوًدا،  الّشعر  كان  طبعاً،  مطبوعة.  أو 

املكتوبة،  غري  القصرية  القصص  جانب  إىل  يحفظونه، 

ولكن مل يصلنا قبل القرآن الكريم، ولو قصيدة أو معلّقة 

واحدة، عىل قرطاس أو عىل جلد«.

سيرة مع »التكامل المكتبي«
املؤرخ الدكتور حسن نرصالله من مواليد مدينة بعلبك 

يف العام 1941. درس وتعلّم وتخّرج يف لبنان. درّس اللغة 

ثّم يف جامعاتها. يروي  البقاع، ومن  العربية يف مدارس 

لنا مسريًة حافلًة له مع الكتاب واملعرفة، وهو الذي نهل 

كلمة  فيه  وردت  الذي  الكريم،  القرآن  من  علومه  أّول 

الكتاب 250 مرّة، ويعني به الكلمة والحرف والعلم، كام 

يعني »الله سبحانه تعاىل«، الذي يعترب مفتاح هذا الكنز 

اإلنساين العريق.

يأسف نرص الله لعدم وصول املعلّقات إلينا من الرتاث 

كان  الكريم  القرآن  أّن  إىل  مشرياً  الجاهيل،  العريب 

عىل  ُدوِّن  وقد  العربية.  باللغة  املدّون  األول  الكتاب 

والفخار،  الرقيقة،  والحجارة  والخشب،  الجامل،  أقتاب 

والجلد، وورق الغزال. كان كتبة الوحي يكتبون اآليات، 

فيجمعهم الرسول )ص( يف غرفة بشكٍل غري مرتّب. وبعد 

أوَّل  كان  منه، وقد  بّد  ال  أمرًا  القرآن  كان جمع  وفاته، 

من جمعه هو اإلمام عيل )ع( بوصيّة من النبي )ص(. 

أضع  أاّل  »آليت  قال:  بكر،  أيب  بيعة  إىل  طُلب  وعندما 

ردايئ عىل كتفي إال للصالة، حتّى أجمع القرآن«، وكتبه 

عىل القرطاس.

التي بدأ بتأسيسها  الله  اليوم، تضّم مكتبة املؤرخ نرص 

يف العام 1957، عرشين ألف كتاب. مل يعد بيته يتَّسع 

للمزيد من الكتب التي راح يوزّعها هنا وهناك. كان يجد 

صعوبة إىل حدٍّ ما يف تأمني بعض الكتب واملوسوعات، 

فكان يسافر أحياناً، ويويص عىل بعضها من بلدان العامل 

كان  كتب  وهناك  أخرى.  أحيان  يف  واإلسالمي  العريب 

الطبعات  عليها، وخصوًصا  للحصول  مبالغ طائلة  يدفع 

باحثاً  كونه  ذلك  إىل  األساس  الدافع  كان  منها.  األوىل 

الكتب  من  الكثري  تأمني  عليه  يفرض  ما  وهو  وكاتباً، 

واملصادر واملراجع.

والقدمية  الرتاثية  بالكتب  خاّص  اهتامم  نرصالله  للسيد 

ال  التي  الحديثة  الكتب  جانب  إىل  العلوم،  مختلف  يف 

تعّد، ما ميّكنك من أن تطلق عىل مكتبته اسم »التكامل 

فإن  بجدارة،  ويستحّقها  يحبّها  صفة  وهي  املكتبي«، 

كتب  فستجد  الضخمة،  مكتبته  يف  عامة  بجردة  قمت 

التاريخ  الرتاجم، كتب  املعاجم،  الحديث،  القرآن،  علوم 

الشعر،  كتب  الفقه،  كتب  والبلدان(،  املدن  )تأريخ 

املجامع األدبيّة، كتب الرحالت، والنقد، والبالغة.. حتّى 

البقاع  يف  الجامعة  ألساتذة  مرجعاً  مكتبته  أضحت 

ولبنان، ولكّل باحث يبحث عن كتاب نادر. وألنه يؤمن 

العادة  الكتاب عاريته«، مل ينقطع عن هذه  بأّن »زكاة 

منذ سنوات طويلة، حتّى مع طالب الجامعات والباحثني 

املبتدئني.

المكتبة القرآنية
تعّد املكتبة القرآنية التي يقتنيها املؤرخ حسن نرصالله، 

العامل  يف  املكتبات  أهّم  من  التاريخية،  بعلبك  ابن 

من  التفسري،  يف  الكتب  عرشات  تضّم  وهي  اإلسالمي، 
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كتايب  إىل  أجزائه،  بكّل  الضخم  الشهري  الطربي  تفسري 

التفسري،  كتب  أقدم  من  وهي  والزمخرشي،  الثعالبي 

الذي  الرازي،  إىل  الهجري،  الخامس  القرن  إىل  وتعود 

يعود إىل العام 606 هجرية، يف كتابه »مفاتيح الغيب« 

أو »تفسري الرازي الكبري«، كام يسمونه.

 ولديه أيًضا التفسري الشيعي الذي يحمل عنوان »مجمع 

البيان يف تفسري القرآن« للطربيس، وهو معتمد لدى كل 

املذاهب، لكونه يشمل جميع تفاسري املذاهب اإلسالمية 

القرآن  البيان يف تفسري  عامة، إىل جانب كتابه »مجمع 

من  وعدد  للطباطبايئ،  امليزان  أيًضا  وهناك  الكريم«. 

شرّب،  وعبدالله  مغنية،  جواد  ومحمد  للشريازي،  الكتب 

و«روح املعاين« لأللويس. كام ميتلك ما يقارب ألف كتاب 

متخّصص يف علوم القرآن الكريم وتفسريه.

يقول نرص الله: »إضافًة إىل ما تقّدم، لدّي العرشات من 

كتب التفاسري الّتي تضع تفسريًا لكل آية من آيات القرآن 

الكريم، إىل جانب أسباب نزولها. كنت أستدّل منها عىل 

بيت  آل  بحق  نزلت  التي  القرآنية  اآليات  من  العديد 

محمد )ص(، ألكتشف من خالل القراءة أّن ألهل البيت 

ذكرًا واسًعا جداً يف كتاب الله عّز وجل«.

إنَّ أهّم ما يالحظه املؤرخ نرصالله يف علم أسباب نزول 

اآليات والسور يف القرآن الكريم، أن املسلمني لو اتَّفقوا 

األول،  الدرجة  ويف  مذاهب.  إىل  انقسموا  ملا  عليها، 

االختالف حول آية: }الْيَْوَم أَكَْملُْت لَُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت 

 .)3 ِديًنا{)املائدة:  اإْلِْساَلَم  لَُكُم  َورَِضيُت  نِْعَمِتي  َعلَيُْكْم 

ففي بحث معّمق، يؤكّد أّن جميع علامء املسلمني أوردوا 

من ضمن ما أوردوه حول أسباب نزول: }يا أَيَُّها الرَُّسوُل 

تعّد املكتبة القرآنية التي يقتنيها 
املؤرخ حسن نصراهلل، ابن بعلبك 

التاريخية، من أهّم املكتبات يف العامل 
اإلسالمي، وهي تضّم عشرات الكتب 

يف التفسري.
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بَلَّْغَت  فاََم  تَْفَعْل  لَّْم  َوإِن  بَِّك  رَّ ِمن  إِلَيَْك  أُنزَِل  َما  بَلِّْغ 

رَِسالَتَُه َواللُّه يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ اللَّه الَ يَْهِدي الَْقْوَم 

وتبليغ  خّم،  غدير  واقعة  أنها   ،)67 الَْكاِفِريَن{)املائدة: 

أّن علياً ويل  الوداع،  الرسول )ص( للمسلمني يوم حّجة 

وويص من بعده. إذاً، إنَّ الرواية متكّررة لديهم جميعاً، 

فلَم التقصري يف إثبات أصالتها، ويف التأكيد أنّها السبب 

اللغويّة  املجازات  إّن  اآليتني؟!  هاتني  لنزول  األوحد 

ضيّعت الكثري من الحقائق املتعلّقة أسباب النزول.

يدخل  السياق،  هذا  »هنا، ويف  الله:  نرص  املؤرخ  يقول 

كتاب »املجازات القرآنية«؛ هذا الكتاب الذي وضعه أبو 

عبيدة معمر بن املسلم. ملاذا؟ قال: كنت يف مجلس عند 

املأمون العبايس ـ يف زمان اإلمام الرضا )ع( ـ حيث دارت 

أحاديث عن القرآن، فتجرأ املأمون وقال: هناك آيات يف 

القرآن الكريم وتشبيهات غري واقعية. مثالً، نراه يتحدث 

كَأَنَُّه رُُءوُس  عن شجرة الزقوم، ويقول سبحانه: }طَلُْعَها 

يَاِطنِي{، فمن هم الشياطني ورؤوس الشياطني؟ هذا  الشَّ

أبو عبيدة معمر بن املسلّم،  األمر غري حقيقي. فانربى 

وقال إّن الله سبحانه وتعاىل أنزل القرآن مجاراة ألساليب 

أساليبهم وتهويلهم وتخويفهم.  فللعرب  العربية،  اللغة 

مضاجعي  واملرشيف  »أيقتلني  القيس:  امرؤ  قال  مثالً، 

مسنونة زرق كأنياب أغوال«، هل رأيتم أنياب األغوال؟! 

فاقتنع املأمون، وقال: أحسنت. فقال أبو عبيدة: عندها، 

الكريم«.  القرآن  يف  »املجاز  كتايب  وضع  إىل  انرصفت 

ثم ُوضعت  القرآن،  من علوم  املجاز علامً  وبذلك، صار 

إحدى  يف  منها.  الكثري  ولدّي  حوله،  الكتب  عرشات 

القرآن البن  املجاز يف  مقااًل موسًعا عن  أفردت  املرات، 

عبيدة، نرشته يف مجلة الفكر العريب«.

اإلعجاز  عن  تتحدث  التي  الكتب  عن  فضالً  هذا،  كّل 

البيانيّة  الصور  إىل  وتتطرّق  اللّغة،  مجال  يف  القرآين 

ناهيك  بها،  اإلتيان  عن  العرب  عجز  التي  والبالغيّة 

بالقراءات القرآنية، وهي عمل مهم جداً، ألنّها حفظت 

القرآن من الّضياع.

 ويف هذه األيام، يحّض نرص الله كتاباً عن علم القراءات 

يف التنزيل. كان الخوف كبرياً من تحريف القرآن بسبب 

اختالف القراءات واللغات. يقول: »لنتصّور مثالً أن يقرأ 

وهي  الشعري«،  يف  وقريقن  الحبّة  يف  »قريقن  أحدهم 

القرآن  ح  نُقِّ لقد  السعري«!  يف  وفريق  الجّنة  يف  »فريق 

الكريم يف عهد اإلمام عيّل )ع(، عندما أوكل األمر إىل أيب 

األسود الدؤيل، إذ قال له: »خذ يا أبا األسود، الكلمة اسٌم 

للحدث،  والفعل  للمعنى،  ُوضع  االسم  وحرف،  وفعل 

والحرف للصلة بينهام«. ووّجهه إىل وضع النحو والرصف. 

هه إىل وضع النقاط والحركات«. وأخرياً، وجَّ

واملقاالت  األبحاث  من  العديد  الله  نرص  الدكتور  كتب 

املفاهيم  أهم  عن  وتحّدث  الكريم،  القرآن  علوم  عن 

التي طرحها، ومنها الحوار، وهو جزء  اإلنسانية الكربى 

أصيل من لغة الله مع اإلنسان، وطالب بأن يكون العامد 

الرئيس بني الّشعوب.

ويشري إىل أّن هناك ما يقارب 360 علامً يف كتاب الله، 

فهرسة  أنجز  من  أّول  وهو  إليها،  ولفت  عنها  تحّدث 

»يومها،  قائاًل:  ويردف  الغدير.  مجلة  يف  نرشها  للقرآن 

الله(  )رحمه  الدين  شمس  مهدي  محمد  الشيخ  كان 

نائب رئيس املجلس اإلسالمي الشيعي األعىل، وقد ُسَّ 

اإلعالم  فأخذ  جديد،  عنوان  إنه  وقال  للغاية،  بالعنوان 
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يتحّدث عنه. إّن أول علم هو الله، ومن ثّم األنبياء )عيىس ومحمد وغريهام( بأسامئهم، فاألعالم الجغرافية، وهي عبارة عن مرسح األحداث، 

يليها أعالم الكفر، مثل فرعون و«أيب لهب«... واألماكن، مثل مدين ومكة وبيت املقدس... كّل هذه األعالم جمعتها وفّصلتها، وكانت كّل فئة 

منها منفردة. وقد كان هذا البحث جديداً...«.

جمهورية الحكمة في نهج البالغة
ة أخرى له مع كتاب »نهج البالغة«، ويعتربه الكتاب الثاين يف اللغة العربية بعد القرآن الكريم، وقد أعّد حوله كتاباً اسمه  يروي نرص الله قصَّ

»جمهورية الحكمة يف نهج البالغة«. ويرى أّن اسم »نهج البالغة« اصطالحي، متاماً مثل حال التسميات مع سور كتاب الله، فقد أُعطيت لها 

أسامء اصطالحيّة، ال أسامء توقيفيّة من الله، وكذلك األمر بالنسبة إىل ترتيب السور، إذ مل يُجمع القرآن بحسب النزول.

ويعترب أن ما لدينا هو رشوحات لخطب األمري، فهناك مثالً كتاب »رشوح نهج البالغة«، ويضّم نحو 100 رشح. وهناك العرشات من الرشوح 

لـ«نهج البالغة«، ولكّن أشهر رشحني هام رشح أيب الحديد يف عرشة مجلدات أو أربعة، بحسب الطبعات، ورشح الشيخ محمد عبده، مبساعدة 

جامل الدين األفغاين.

يقول نرص الله: »يبنّي كتايب األحكام الواردة يف خطب األمري، حني يظهر أّن كّل حكمة هي مادة دستورية، فيها توجيه يف السياسة، والعدالة، 

والقضاء، واألخالق، والعمل، بل يف كّل ميادين الحياة. وهذه الحكم إذا اتّبعناها، فإننا نؤّسس ألفضل جمهورية يف العامل«.

تأيت كتب الرتاث التي تتعلّق بسرية أهل بيت النبي )ص(، يف املرتبة الثالثة يف اهتاممات املؤرخ حسن نرص الله، وتتوىل صدارتها »الصحيفة 

السجادية«، إذ كتب عنها دراسة موّسعة، وقام بجمع كّل ما يتعلق بهذا الرتاث الغني، الذي يشّكل مكتبة كربى بحّد ذاتها. ويوجد لديه نحو 

10 آالف كتاب يف هذه السرية الرشيفة. وال يزال يف خضّم البحث عن هذا الرتاث الذي مل تعد تسعه رفوف مكتبته.

تضّم مكتبة تراث أهل البيت، أوالً، أحاديث الرسول )ص( ورسائله  وكتبه، وصحف السيدة فاطمة الزهراء )ع(، التي تحوي الكثري من أحاديث 

أبيها )ص(، وكانت تعلّمها للنسوة، وكتاب »سرية أهل البيت يف التجليّات اإلنسانية«. يقول نرص الله: »كان نتيجة بحث مضٍن من مئات الكتب 

التي جمعتها عن أهل البيت )ع(؛ تتحدث عن نتاجهم، وما كُتب عنهم، وما قيل فيهم. كان هذا دأيب كلَّام قمت بإنجاز كتاب عن سريتهم 

العطرة. ولدّي كتاب اسمه »عنوان الكالم«، كنت أدرّسه يف الجامعة. وقد درّسته يف الجامعة األمريكية يف مجال صناعة الكتابة والبالغة العربية 
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والعروض العريب وغريه، وهو من علم أهل البيت )ع(«.

الصادق  اإلمام  فقه  هناك  ذلك،  إىل  »إضافًة  ويضيف: 

)ع(؛ اإلمام املشهور بتأسيسه أّول مدرسة فقهية يف العامل 

اإلسالمي كلّه. ومن املعروف أن أصحاب املدارس األربعة 

فهو  الكتب،  من  الثاين  الصنف  أّما  تالمذته.  من  كانوا 

دراسات عن علم أهل البيت )ع( وبالغتهم وفقههم«.

 ويتابع نرصالله مشرياً إىل مسألة مهمة بقوله: »الالفت 

بها  ويقصد  البيت،  أهل  مبظلوميّة  يقول  رأيًا  هناك  أّن 

عدم معرفة العامل بهم وبثقافتهم الشاملة، ولكنني أرى 

أن هذا القول غري صحيح بتاتاً، فلو راجعوا مكتبات العامل، 

لوجدوا أّن هناك مئات الكتب، مثالً، عن اإلمام عيل )ع( 

وعن علمه وبالغته، بينام ليس هناك كتاب واحد يتحدث 

عن علم أيب بكر مثالً. فلنأخذ كتاب »العبقريات األربعة« 

للعقاد، الذي ينضح بثقافة األمري وبالغته!

والكتب  املجلدات  آالف  لدينا  صار  فقد  أوروبا،  يف  أّما 

التي  عاشوراء،  ملحمة  وخصوًصا  )ع(،  البيت  أهل  عن 

أصبحت توازي ملحمة اإللياذة األسطوريّة، ال بل تتفّوق 

»الحسني  كتايب  أنّني جمعت يف  أذكر  لواقعيّتها.  عليها، 

قبس من النبّوة«، أكرث من 100 ألف بيت من الشعر عن 

ملحمة كربالء، ولو راجع أحد ما كتب املالحم، لوجد أّن 

أكرب ملحمة ال يصل فيها الشعر إىل 10 آالف بيت. هذا 

الكتاب أصبح مطلوباً بكرثة، وبخاصة لقراء مجالس أيب 

عبدالله الحسني )ع(«.

المعاجم والطبقات والتراجم.. رفوف عالية
املؤرخ  اهتامم  عن  والنقديّة  األدبيّة  الكتب  تغب  مل 

وآدابها،  العربية  اللغة  يف  ص  تخصَّ الّذي  وهو  نرصالله، 

الرمة«  »ذي  عن  كانت  أعّدها  التي  املاجستري  فرسالة 

عن  الدكتورة  أطروحة  كانت  حني  يف  الصحراء،  شاعر 

»الحركة األدبية يف النهضة العراقية«.

العراق  إىل  الفرتتني  هاتني  يف  »ذهبت  الله:  نرص  يقول 

أّن  إىل  األدبية،  الكتب  من  العرشات  وجلبت  وسوريا، 

صار لدّي مكتبة قيمة. وكرَّت السبحة، فرصت أجلب كّل 

كتاب يعّزز دراسايت وأبحايث يف النقد األديب«.

بكّل  نرصالله  الباحث  اهتمَّ  األصل،  هي  اللغة  وألّن 

مكتبته  يف  وجمع  والقدمية،  العريقة  اللغوية  املعاجم 

نحو ثالثني معجامً ضخامً، ذلك أنَّ لغتنا العربية ال تزال 

بينام  مفردة،  ماليني  ثالثة  تحوي  التي  وهي  تدهشه، 

هناك لغات ال تتجاوز املفرادت فيها أكرث من سبعني ألًفا، 

امتداد تاريخهم، مل يستخدموا  كام يقول. والعرب عىل 

كّل هذه املفردات الغنيّة.

معجم  بتأليف  اهتمَّ  املعاجم،  بهذه  شغفه  شدة  ومن 

اللغوية، جمع فيه  ضخم جداً حول الحيوان وتسمياته 

ولون وصوت  وفعل  حركة  من  بالحيوان  يرتبط  ما  كّل 

ووبر وشعر، وتبنّي معه أّن للحيوان يف اللغة العربية تراثًا 

بعض  أجرى  وقد  اللغات،  سائر  عن  مختلفني  وحضارة 

املقارنات فيها، فأشار مثاًل إىل اسم كل جزء من الحيوان، 

واسم كل حيوان يف مراحل مختلفة، وكّل أفعاله الخاّصة 

به.

وال ينىس نرصالله كتب الرتاجم، فقد كان لها نصيب كبري 

تحوي  فمكتبته  والرشاء،  بالجمع  وشغفه  اهتاممه  من 

عرشات الرتاجم، مثل تراجم رجال القرنني، الضوء الالمع 

الطبقات؛ طبقات  التاسع، إىل جانب كتب  القرن  ألهل 
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خاصة وطبقات عامة، وأولها كتاب الطبقات البن سعد، وطبقات الصحابة. سموا الطبقة األوىل الصحابة والتابعني، 

مثالً طبقة الشعراء يف الجاهلية، امرؤ القيس وغريه كرث، وطبقات ثانية يف العهد اإلسالمي، وطبقة النّحات. وكانت 

أول طبقة عنده عن »أيب األسود الدؤيل«، والفراهيدي، وابن مالك، ومن ثّم القراء.

وهناك الطبقات الصوفية؛ طبقات الشافعية، الحنفية، الشيعة، وطبقات العلامء، وطبقات األطباء، وطبقات القراء، 

املفرسين، الشعراء... واملجامع األدبية، حيث ميتلك عدًدا كبريًا منها، يف مقدمتها »األغاين« و«يتيمة الدهر« للثعالبي.. 

وغريها الكثري، وقد جلب العديد منها من مرص.

تأريخ مدينة الشمس
أما التاريخ، فكان له َولٌَه آخر عند املؤرخ نرص الله، الذي انصّب عمله فيه عىل تاريخ منطقته »مدينة الشمس«. وقد 

كتب موسوعة حول مدينته، تتحّدث عن التاريخ السيايّس والثقايّف والعمرايّن، يف مجلدين، وعن الحياة االجتامعية 

وحركة التصوف والحركات الحزبية يف بعلبك.

وقد أبدع يف البحث التاريخي والفلسفي. وتشهد مشاركته يف املؤمترات الفكرية والتاريخية عىل باعه الطويل يف 

هذا امليدان.

للمراحل املختلفة. ويروي أنّه استفاد  كتب الدكتور نرصالله عن تاريخ بعلبك الكثري من املقاالت التاريخية، تبعاً 

تاريخ  الخياط،  ابن  فيصل  األسري،  بن  الكامل  مثل  من  املشهورة،  التاريخ  وكتب  والغزوات،  النبي  من سرية  حتّى 

الفتوحات، تاريخ املدن، تاريخ مكة لألزرقي، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، تاريخ دمشق البن العساكر، تاريخ 

حلب، وعرشات الكتب التاريخية التي اقتناها. من هنا، راح يقتني أي كتاب تاريخي ذات صلة، ليقارنه مع تاريخ 

مدينة بعلبك، الذي قام بتأليفه.
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العرص  من  بعلبك  تاريخ  عن  نرصالله  كتب  وقد 

وجه  عىل  املدن  أقدم  من  وهي  اليوم،  إىل  األسطوري 

ست قبل روما بحواىل 4000 سنة قبل امليالد  األرض. تأسَّ

عىل األقل. وهناك إشارات إىل ذلك لدى مؤرخني قدامى، 

يهودي  أجنبي  رّحالة  وهو  الطوريطري،  بنيامني  مثل 

من األندلس، زار هذه البالد يف زمن العز العريب، وقال 

إّن بعلبك أقدم مدينة بناها اإلنسان عىل األرض، وهي 

»مدينة شيّدها الشيطان«، وبناها قابيل بعد قتل أخيه 

الهياكل حتى  هابيل، فأصابه االرتعاش والخوف، فشيّد 

يلتهي بها.

هذه  بناء  قصة  تتناول  التي  األساطري  من  الكثري  هناك 

العرب  الرحالة  ومعظم  التاريخ.  يف  الغارقة  املدينة 

املسلمني وغريهم ممن زاروا بعلبك، قالوا إنّها حجارتها 

من صنع مردة سليامن، وليست من صنع البرش. ويضيف: 

»الحقيقة التي أكدتها يف كتايب، أّن هذه الهياكل بنيت 

عام  ألف  وقبل 100  الرومان،  خالل 400 سنة يف عهد 

عهد  من  كاملة،  سنة  مئة  بناؤها  استغرق  امليالد.  قبل 

أو   332 الكبري  قسطنطني  عهد  إىل  ق.م   64 بومبيوس 

333م، أي فرتة 397 سنة، ذلك أن كّل امرباطور روماين 

له اسم منقوش عىل هذه الهياكل«.

مدينة  قّدم  من  هو  جوليانوس  اإلمرباطور  إن  ويقال 

منقوشة  عملة  وهناك  دومنا،  جوليا  ابنته  إىل  بعلبك 

باسمها. وقد ورد اسم »بعل« يف القرآن الكريم يف قصة 

النبي إلياس )ع(، ويقول كّل املفرسين إّن آية »أتدعون 

بحّق  بعلبك،  نزلت يف  الخالقني«،  أحسن  وتذرون  بعالً 

املدينة...  يف  موجوداً  رضيحه  يزال  وال  إلياس.  النبّي 

العريقة،  املدينة  تاريخ هذه  الكثري حول  الكثري  وهناك 

يرويه نرص الله يف مجلدين كبريين.

في الختام.. الكتاب روح وحضارة
ابن  نرصالله،  حسن  املؤرخ  الدكتور  شعار  كان  قدمياً، 

بيت  كّل  إىل  الجامعيّة  الّشهادة  إدخال  البار،  بعلبك 

من  قرباً  أكرث  مدينته  أهل  أضحى  وبعدما  بعلبك.  يف 

الكتاب  اليوم إدخال  به، أضحى شعاره  العلم واهتامماً 

الحضارة واملعرفة.  إىل كل بيت يف بعلبك، لكونه دليل 

عوة إىل رضورة اقتناء عامة الناس  ويختم لقاءه معنا بالدَّ

للكتاب، ذلك أنّه يشّكل الّضامن األكيد لتحصيل الرّقي 

اإلنسايّن.

زينب الطحان: أستاذة جامعّية وكاتبة وصحفّية، متخّصصة يف 
النقد األدبي والسرد الروائي، صدر لها كتابان  حول آداب ما بعد 
يف  والهوية  الهجرة  حول  الدكتوراه  أطروحة  أعدت  كولونيالية، 

رواية بدايات ألمني معلوف.
riza_zein@hotmail.com :للتواصل عرب اإلمييل
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لمحة تاريخية
»رائدة الصوت والكلمة«، هو أحد الشعارات التي تعرّب بها إذاعة النور عن نفسها، بعد ميض أكرث من ربع قرن عىل 

تأسيسها. ولدت فكرة »إذاعة النور« مببادرة فردية من قبل أحد املهتمني يف هذا املجال، وتحولت فيام بعد إىل تجربة 

احرتافيّة. خالل املرحلة األوىل لتأسيسها، كان بثّها يقترص عىل بعض أحياء الضاحية الجنوبية، لكّنها عملت خالل فرتة 

التسعينيات عىل نرش بثّها يف األرايض اللبنانيّة كافة، إىل أن حصلت عىل الرتخيص يف العام 1999.

هيكل اإلذاعة املؤسسايت يتألف من مجموعة من املديريات، يتبع األرشيف ملديرية منها، إذ إنه ال يشّكل قساًم 

قامئًا بحّد ذاته.

تجربة اإلذاعة األرشيفية
تجربة اإلذاعة يف األرشيف تختلف قلياًل عن تجارب مراكز األرشفة الورقية والتلفزيونية. فاالعتامد هنا النتقاء املواد 

وأرشفتها يكون عىل الصوت. لدى إذاعة »النور« التابعة لـ«املجموعة اللبنانية لإلعالم« تجربة يف األرشيف بدأت 

بشكٍل تقليدّي من خالل االعتامد عىل ذاكرة العامل يف اإلذاعة إليجاد املادة، ثم أصبح األرشيف ُمَمكنًنا وُمرَقْمًنا 

تعتمد عليه املؤسسة والباحثون واملهتمون إليجاد املادة برسعة وبسهولة.

 

ديوان	الذاكرة
أرشيف اإلذاعة ذو خصوصية
وقدمُيه يرمز إىل هويتها

حسن زراقط

مديرة أرشيف »إذاعة النور«: ينبغي توثيق املعلومة مهما كانت صغرية
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تحدثنا السيدة منى عكنان، املسؤولة عن عملية األرشفة 

التي  »النور«  أرشيف  نواة  عن  اإلذاعة،  يف  والتوثيق 

تكونت مع تأسيسها، حيث كان هناك جمع عفوي من 

األفراد ألرشطة املواد التي تبثّها، وتسجيل عنوان الربنامج 

اإلذاعي عليها.

وبعد جمع عدد كبري من أرشطة املواد، برزت الحاجة إىل 

رضورة أرشفتها، فكانت البداية مع وضع استامرة ورقية 

تدّون عليها كل املعلومات املوجودة عن املادة.

النور خطوته  إذاعة  أرشيف  التسعينات، خطا  نهاية  يف 

األوىل باتجاه مكننة األرشيف، ليُصبح إلكرتونيًا، وجرت 

االستعانة بالقرص املرن إلمتام العملية، وبدأ تفريغ املواد 

املادة،  عن  ببيانات  وإرفاقها  الحاسوب  عىل  اإلذاعية 

ولكن هذا األمر مل يلغِ استخدام االستامرة الورقية.

قسم  صّمم  أن  إىل  النحو  هذا  عىل  العمل  استمّر 

املعلوماتية يف اإلذاعة برنامج MAS، وهو شبيه بربامج 

األرشفة األخرى، حيث يتم ربط املادة اإلذاعية ببياناتها 

اختلف  العمل،  حيّز  الربنامج  هذا  دخول  ومع  كافة. 

مكان  يف  املواد  كل  جمع  تّم  بحيث  األرشيف،  وضع 

واحد، وأصبح اسرتجاعها سهاًل وسيًعا.

الحلقة،  عنوان  بحسب  املواد  حفظ  الربنامج  يوفِّر 

م، تاريخ إنتاج الحلقة، تاريخ ورود الحلقة،  املعّد، املُقدِّ

ربط  يتم  نفسه،  الوقت  عليها. ويف  اللغوية  والرقابات 

صفحة هذه الحلقة بتسجيلها الصويت، ويوفّر الربنامج 

صفحة أخرى تحتوي بيانات عن عنوانه وشكله ونوعه 

)مديرية  يتبعها  التي  واملديرية  تأسيسه،  وتاريخ 

ويف  العامة(.  الربامج  مديرية  أو  السياسية  الربامج 

استامرة الحلقة نفسها، صفحة ثانية تتضمن استامرات 

واالرتباطات  الربنامج  حلقات  من  حلقة  كل  لتفصيل 

بها. املتعلقة 

فالشكل  وأنواعها،  أشكالها  بحسب  املواد  وتُصّنف 

أو  تنويهات،  أو  خواطر  أو  حواريًا  أو  سديًا  يكون  قد 

تحقيًقا... أما النوع، فهو إما تعبوّي أو دينّي أو سيايّس.

الربامج  مواد  أرشفة  عىل  النور  إذاعة  أرشيف  يعمل 

اإلخبارية،  النرشات  أّما  الهواء،  عىل  بثّها  بعد  اإلذاعية 

فهي ال تؤرشف، بل يتم جمعها وحفظها فحسب.

استرجاع المواد اإلذاعية
تتّم عملية اسرتجاع املواد من الربنامج عرب أي حقل من 

حقول االسرتجاع، فمن املمكن أن يتّم ذلك عن طريق 

كام  الحلقة.  موضوع  أو  املعّد،  اسم  أو  الربنامج،  اسم 

أن االسرتجاع قد يكون لجهات داخلية أو خارجية. أما 

داخل  من  االسرتجاع  طلبات  فهي  الداخلية،  الجهات 

لالستعانة  معينة  ملادة  املخرجني  كطلب  املؤسسة، 

وأّما  معينة.  مادة  إعادة عرض  املؤسسة  أو طلب  بها، 

ومن  املؤسسة،  خارج  من  فهي  الخارجية،  الجهات 

املمكن أن تكون طلبات أفراد شاركوا يف حلقة معينة، 

أو  املؤسسات  وتحصل  أخرى.  إعالمية  مؤسسات  أو 

عىل  أو  طلبات  عرب  إما  املواد  عىل  األخرى  اإلذاعات 

شكل كهدايا.

الطلبات  يخص  فيام  النور  إذاعة  أرشيف  ويراعي 

التي ال تكون  الفكرية، فاملواد  الخارجية قوانني امللكية 

من إنتاج اإلذاعة، ال يتم بيعها أو إرسالها إىل أي جهة، 

وعىل من يريدها أن يطلبها من مصدرها األصيل.
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تثمين رصيد اإلذاعة األرشيفي
التثمني مهمة تستهدف بيان قيمة يشء أو سعره. وتثمني 

األرشيف مهمة تهدف إىل إطالع الجمهور عىل أرشيف 

مؤسسة معينة إلبراز قيمته. 

من  يتّم  أرشيفها  تثمني  فإّن  النور،  إذاعة  تجربة  ووفق 

مهرجانات،  أو  مؤمترات  يف  املؤسسة  مشاركة  خالل 

واتحاد  العربية  اإلذاعات  اتحاد  يقيمها  التي  كتلك 

اإلذاعات اإلسالمية، إذ تُرسل إليهم سلة برامج من إنتاج 

اإلذاعة، سواء كانت إنتاًجا جديًدا أو قدميًا، فالقديم له 

يف  القدمية  املواد  بث  يتم  ولذلك،  وخصوصيته،  طابعه 

االحتفاالت التي تقيمها اإلذاعة ملناسبة تأسيسها.

أيًضا، يُستفاد من أرشيف اإلذاعة يف األبحاث والدراسات 

الباحثني  فبعض  والدينية،  األخالقية  التوعية  وبرامج 

يطلبون مواد معينة إلجراء بحوثهم، وبعض املؤسسات 

من  طالبها  إلفادة  برامج  تطلب  والتعليمية  الرتبوية 

خاللها.

التعاون مع مؤسسات أرشيفية أخرى
إىل  بزيارات  النور  إذاعة  أرشيف  يف  املوظفون  يقوم 

سات أخرى، بغية الحصول عىل  أقسام األرشيف يف مؤسَّ

أفكار جديدة لتطوير العمل األرشيفي، واكتساب خربات 

جديدة يف هذا املجال.

إجراءات اإلذاعة لحماية األرشيف من الكوارث 
الطبيعية والبشرية

يتّصف أرشيف إذاعة النور بأنه أرشيف إلكرتوين يقوم 

بعملية نسخ احتياطي للمواد.

ولذا، خالل الحرب اإلسائيلية عىل لبنان يف يوليو/ متوز 

كانت أّول خطوة يف التوثيق الفعلّي، 
وضع استمارة وتدوين معلومات وافية 

عن حمتوى كّل مادة، تبًعا للحاجة إىل 
ذلك
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التي  الورقية  املواد  اإلذاعة سوى بعض  تفقد  2006، مل 

ترجع إىل األرشيف القديم، ومل تفقد أّي يشء من املواد 

األخرى.

المكتبة اإلذاعية
»املكتبة  اإلنرتنت،  عرب  لجمهورها،  النور  إذاعة  توفّر 

من  الربامج  من  مجموعة  من  تتألف  التي  اإلذاعية«، 

أن  القارئ  يستطيع  يك  ببياناتها،  مرفقة  اإلذاعة  إنتاج 

من  بهام  يتعلق  وما  الربنامج  أو  الحلقة  عىل  يحصل 

بيانات وتفاصيل.

حسن زراقط: صحايف من لبنان حائز على إجازة يف اختصاص 
لدراسة  موندوس"  "إراسموس  منحة  نال  الصحافة، 
املاجستري يف اختصاص العالقات العامة يف بولندا،، عمل يف 

عدة مواقع إخبارية.
hasan.zaraket صفحة الفايسبوك
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يكاد ال يخلو منزٌل يف الواليات املتحدة األمريكية من سجّل عائيلٍّ قديم، قد يكون سجاًل عسكريًا من أحد األقارب 

الَّذين شاركوا يف إحدى الحروب العامليّة، أو صوًرا لألجداد القدامى يف اليوم الَّذي أصبحوا فيه مواطنني أمريكيني. ورمبا 

الحساب املايل األول الذي ُدفع لقاء الحصول عىل مسكن.

تلك الّسجالت وغريها من الوثائق الَّتي تحفظ تاريخ بلٍد وشعٍب، تقع مسؤولية حفظها وتنظيمها وإتاحتها للناس 

الوثائق مبختلف  للحصول عىل  الناس  يقصده  الذي  املكان  املحفوظات هو  أو  الوطني  فاألرشيف  األرشيف،  عىل 

أنواعها: صور، رسائل، مذكرات، نصوص، وغريها من املصادر األولية.

من هنا، علينا أن ندرك جليًّا دور إدارة األرشيف والوثائق الوطنية )NARA( يف الواليات املتحدة األمريكية. ينظر 

الحرية ويحفظها، وهي:  الذي يصون وثائق  الحارس  أنه مبثابة  الوطني عىل  األرشيف  إىل  البلد  الكثريون يف هذا 

عديدة،  وثائق  ذلك،  إىل  إضافًة  يحفظ،  الوطني  األرشيف  ولكن  الحقوق.  والدستور، ومجموعة  االستقالل،  إعالن 

منها سجاّلت املواطنني الشجعان الذين قاتلوا لحامية الوطن، وسجالت تجنيس املهاجرين الذين قدموا إىل أمريكا، 

واملراسالت الرسمية بني أمريكا ودول أخرى، وغريها.

عب، وهي تضمن  ويف ظّل نظام دميقراطي، كالنظام الذي تقوم الواليات املتحدة األمريكية عليه، فإّن الوثائق ملك للشَّ

الشفافية بني املواطن والدولة. ولذلك، وألكرث من سبعة عقود، حفظت إدارة األرشيف والوثائق الوطنية األمريكية، 

ثقافة	أرشيفية
األرشيف الوطنّي األمريكّي
حارس لتاريخ شعٍب وبلد
آالء هاشم
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فالوثائق  إليها،  الوصول  وأتاحت  األمريكية،  الوثائق 

عمل  وتوثّق  حقوقهم،  معرفة  عىل  األشخاص  تساعد 

الحًقا،  ملساءلتهم  الشعب،  بخدمة  املتعلّق  املسؤولني 

وتحفظ تاريخ الشعب والدولة بكامله. ولذا، باختصار، 

تتيح إدارة األرشيف والوثائق الوطنية األمريكية الوصول 

املواطنني  بحقوق  يتعلّق  فيام  األساسية  الوثائق  إىل 

ومامرسات الّسلطة.

لمحة تاريخّية
برزت التوعية بأهمية الحفاظ عىل الوثائق الوطنية مع 

للواليات  املؤّسسني  اآلباء  أحد  وهو  جيفرسون،  توماس 

العام  يف  شّدد  إذ  لها،  رئيس  وثالث  األمريكية،  املتحدة 

1791 عىل رضورة حفظ الّسجالت الوطنيّة، ولكن األمر 

مل يتبلور حتى العام 1930، حني شهد املؤرخون وغريهم 

يف  مبتغاهم  تحقيق  الوثائق،  حفظ  بأمر  املعنيني  من 

. مسألة حفظ األرشيف يف مكان معنيَّ

والوثائق  األرشيف  إدارة  مبنى  تصميم  ة  مهمَّ أُعِطيَْت 

دأب  الَّذي  بوب،  جون  املعامري  للمهندس  الوطنية 

عىل تصميم مبنى لألرشيف، يكون عىل وئام مع مبنى 

البيت األبيض، ونصب لنكولن التذكاري، عىل أن يضمن 

من  وحاميتها  داخله  الّسجالت  حفظ  نفسه  الوقت  يف 

املخاطر كافّة.

يف العام 1933، وضع الرئيس هربرت هوفر حجر الزاوية 

العمل داخله.  العام 1936، بدأ املوظفون  للمبنى. ويف 

اكتمل   ،1993 العام  ويف  التخطيط،  من  سنوات  وبعد 

العمل عىل مبنى األرشيف الجديد.

ما هي إدارة األرشيف والوثائق الوطنية؟
سة  مؤسَّ هي  الوطنيّة  والوثائق  األرشيف  إدارة  إّن 

األمريكية،  املتحدة  الواليات  لحكومة  تابعة  مستقلّة 

مسؤولة عن حفظ وثائق الحكومة التاريخية وتوثيقها، 

نسخ  عىل  والحفاظ  إليها،  العمومي  الوصول  وتسهيل 

والتعليامت  الرئاسية  واملراسيم  الكونغرس  قرارات  من 

الفدرالية ونرشها.

كام أنها مجموع الوثائق التي عملت حكومة الواليات 

املتحدة األمريكية عىل جمعها، والتي ترصد أهم األحداث 

يف التاريخ األمرييك. إن إدارة األرشيف والوثائق الوطنية 

الوثائق  تحفظ  التي  الوطنية  املؤسسة  هي   )nara(

الوطنية وتحميها، بغية جعلها متاحة للجمهور.

الّسلطات  عمل  من  ناتجة  وثائق  اإلدارة  هذه  تحوي 

مختلف  وتوثّق  والقضائية،  والتنفيذية  الترّشيعية 

األمرييك،  التاريخ  يف  واملذكرات  واملراسالت  األحداث 

ميلك  فاملواطن  للمواطنني،  الشخصية  السجالت  وتضّم 

شهادة امليالد، بينام متلك إدارة األرشيف الوطني شهادة 

امليالد األصلية املوقّعة، وتتيح للجمهور إمكانية االطالع 

عىل الوثائق واالستفادة منها، من خالل املوقع اإللكرتوين 

التايل:

https://www.archives.gov

الوثائق في إدارة األرشيف والوثائق الوطنّية
     هل احتفظَْت يوًما بالرسائل والبطاقات التي تتلقاها 

بألبومات  أهلك  يحتفظ  هل  واألقارب؟  األصدقاء  من 

تحتفظ  أين  ميالدك؟  عيد  حفالت  عن  فيديو  أو  صور 

بشهادة ميالدك؟

https://www.archives.gov
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تك، وهي تساعدك عىل تذكّر املايض، وتعمل كدليل لألجيال القادمة لالطاّلع عىل حالك اليوم. كّل هذه الوثائق تحيك قصَّ

الوثائق  من  صفحة  مليارات   10 يقارب  ما  األمريكية:  املتحدة  كالواليات  دولة  يف  املوجودة  الوثائق  يف  فّكر  اآلن 

الورقية، 12 مليون وثيقة من الخرائط والرسوم البيانية والرسومات املعامرية والهندسية، 25 مليون وثيقة من الصور 

الفوتوغرافية والرسومات، 24 مليون صورة جوية، 300000 بكرة من األفالم السينامئية، 400000 فيديو وتسجيل 

صوتية، 133 تريابايت من الّسجالت الرقميّة. يتّم االحتفاظ بهذه الوثائق، لكونها مهّمة لعمل الحكومة، وهي متتلك 

قيمة بحثيَّة تاريخية، نظرًا إىل كونها تقّدم معلومات قيّمة للمواطنني األمريكيني.

إضافًة إىل ما ذُكر، عىل إدارة األرشيف والوثائق الوطنية تنظيم التزايد الكبري يف الوثائق الحكومية الرقمية وتدبريه. ولذلك، 

فإّن أرشيف السجالت اإللكرتونية هو االستجابة االسرتاتيجية لتحديات الحفظ واإلدارة وتوفري الوصول إىل الوثائق الرقمية.

ة الَّتي تحويها إدارة األرشيف والوثائق الوطنية: ومن الوثائق املهمَّ

1789,1774: دستور الواليات املتحدة األمريكية.

1776: إعالن االستقالل األمرييكّ.

1803: قامئة االستكشاف والتجارة للرحالة مرييويذر لويس، استعداًدا لحملة لويس وكالرك.

1803: معاهدة رشاء لويزيانا من فرنسا.

1862: قانون تحرير مقاطعة كولومبيا.

1863: إعالن التحرير.

1865: التعديل الثالث عرش عىل الدستور األمرييك املتعلّق بإلغاء الرّق.

1868: معاهدة رشاء أالسكا من روسيا.

1880: براءة اخرتاع املصباح الكهربايئ للمخرتع توماس إديسون.
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1917: برقيّة زميرمان الَّتي بعثت من وزارة الخارجية 

األملانية إىل السفارة األملانية يف املكسيك، لتطلب من 

الواليات  ضّد  أملانيا  مع  تحالف  يف  الدخول  األخرية 

املتحدة، ولكن تم اعرتاضها من قبل اململكة املتحدة 

إىل  أدت  حيث  املتحدة،  الواليات  إىل  نقلتها  الّتي 

دخولها يف حرب مع أملانيا.

1919: التّعديل عىل دستور الواليات املتحدة إلعطاء 

حّق التّصويت للنساء.

امن االجتامعّي. 1935: قانون الضَّ

1941: خطاب يوم العار من قبل فرانكلني روزفلت، 

بعد الهجوم عىل بريل هاربر وهي غارة جوية مباغتة 

ديسمرب   7 يف  اليابانية  اإلمرباطورية  البحرية  نفذتها 

1941 عىل األسطول األمرييك القابع يف املحيط الهادئ 

يف قاعدته البحرية يف ميناء بريل هاربر بجزر هاواي 

قبل إعالن الحرب عليها من قبل الكونغرس األمرييك.

ضّد  براون  قضية  يف  العليا  املحكمة  قرار    :1955

مجلس التعليم، وهو قرار لوضع حدٍّ للعزل العنرصي 

يف املدارس.

دورة حياة الوثائق
ة، عىل  سات الحكوميَّة وثائق مهمَّ يف كّل يوم، تُنتج املؤسَّ

سبيل املثال: توقيع الرئيس عىل أمر تنفيذي، نرش وزارة 

البحرية  جمع  جديًدا،  تعليميًا  مورًدا  والتعليم  الرتبية 

األمريكية معلومات جديدة...

تُنتج ورقيًا، وتحفظ يف  الوثائق  لسنوات عديدة، كانت 

سات  املؤسَّ فإّن  حاليًا،  أّما  صناديق.  داخل  يف  ملفات 

تنتج  األمريكية  املتحدة  الواليات  امتداد  عىل  الحكومية 

التحدي،  هذا  وملواجهة  كبري.  مبعدل  إلكرتونية  وثائق 

تعمل إدارة األرشيف والوثائق الوطنية عىل إيجاد طرق 

جديدة إلدارة هذه الوثائق والحفاظ عليها.

ولحامية الوثائق الورقية من التلف، تقوم إدارة األرشيف 

والوثائق الوطنية بحفظها يف ملفات خالية من الحمض، 

األماكن  يف  وذلك  أيًضا،  منه  خالية  صناديق  داخل 

املظلمة، يف درجة حرارة ورطوبة ثابتة.

والوثائق  األرشيف  إدارة  في  قون  الموثِّ
الوطنية

 3000 نحو  الوطنية  والوثائق  األرشيف  إدارة  يف  يعمل 

موظف يف 36 مرفًقا تابًعا لإلدارة، موزًّعا عىل الواليات 

خالل  من  موظّف  كّل  ويساهم  األمريكية.  املتحدة 

تخّصصه وخربته يف تطوير العمل.

الوطنية  والوثائق  األرشيف  إدارة  يف  املوظّفون  يحافظ 

متاحة  ويجعلونها  األمريكية،  الحكومة  سجالت  عىل 

للعامة، ويتم تدريبهم عىل الحفاظ عىل الوثائق األصلية 

املوثقون  ويعمل  عليها.  الحصول  يف  العامة  ومساعدة 

عىل الوثائق الورقية، الصور، الخرائط، األفالم وغريها. 

ميتلك املوثقون خربة واسعة ومعرفة عميقة بالسجالت، 

مل  إن  الوثيقة،  حياة  مراحل  من  العديد  يف  ويشاركون 

يكن يف كّل مراحلها. وإن أبحاثهم وتحليالتهم الواسعة 

هي التي تساعد يف جعل الوثيقة متاحة للعامة.

كل اآليت: ويرتتَُّب املوثقون عىل الشَّ

أمني املحفوظات: وهو املسؤول األوَّل. يتم تعيينه . 1

من ِقبل رئيس الواليات املتحدة األمريكية.
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املتخّصصون: يعملون عىل مشاريع معيّنة، من خالل وصف مجموعة من الوثائق والحفاظ عليها، كام أنهم . 2

يعملون مبارشة مع الجمهور، عندما تُطلب وثائق ضمن تخّصصهم.

يف . 3 يعملون  أنهم  كام  الوثائق.  من  صناديق  تحتوي  واسعة  غرف  وهي  املخازن،  يف  الفنيون  يعمل  الفنيون: 

الرتميم، بغية تنظيف الوثائق القدمية، وال سيام الوثائق األكرث هشاشة، وإصالحها والحفاظ عليها.

تتنّوع األعامل املتعلّقة بالوثائق وفق التايل:

صون الَّذين يحفظون املستندات والصور وغريها من الوثائق التاريخية، ساعات طويلة . 1 الرتميم: يقيض املتخصِّ

من العمل البطيء والدقيق يف تنظيف الوثائق الهّشة من املواد املتلِفة وإصالحها. ويكون املوظّفون يف قسم 

الرتميم عىل دراية باملواد الكيميائية واألدوات واألساليب املستخدمة أثناء هذه العملية.

2 .  ،)FBI( صون مع الجهات الحكومية، مثل مكتب التحقيقات الفيدرايل إدارة الّسجالت أو الوثائق: يعمل املتخصِّ

تعكس  التي  الوثائق  ينتجون  أنهم  للتأكد من  األمرييك،  والجيش   ،)NASA( األمريكية والفضاء  الطريان  وكالة 

سات الحكومية األرشيفية يف الواليات  األعامل التي يقومون بها. كام تقوم إدارة السجالت بالتأكد من أن املؤسَّ

الوطنية  والوثائق  األرشيف  إدارة  إىل  تجلبها  التي  الوثائق  تحزين  بشكل صحيح يف  تعمل  األمريكية  املتحدة 

واالهتامم بها.

أن . 3 بعد  الوطنيّة.  والوثائق  األرشيف  إدارة  يف  الوظائف  من  وغريها  التحرير،  الهندسة،  التّصوير،  املحاسبة، 

الوطنية، دخل إىل اإلدارة وظائف  إدارة األرشيف والوثائق  الوثائق اإللكرتونيّة جزًءا من محتويات  أصبحت 

جديدة، وهي: الحفظ الرقمي، التخّصص يف عامل الكمبيوتر، وصيانة األدوات البرصية وغريها.

     بعض املوظّفني يف إدارة األرشيف والوثائق الوطنية يقضون سنوات طويلة يف الدراسة، متهيًدا لعملهم يف األرشيف 

الوطنّي، يف حني أّن اآلخرين يكتسبون الخربة خالل العمل. وتجدر اإلشارة إىل أّن أكرث من %20 من املوظّفني ميتلكون 

درجات علمية متقّدمة، كام ميتلك العديد منهم خربات شخصية واحرتافيَّة يف التاريخ والعمل الحكومي.
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الصفحة الرئيسية يف موقع األرشيف  الوطني األمرييك

البحث عن صور خاصة بـ »العراق« عىل محرك بحث موقع األرشيف  
الوطني األمرييك

نتيجة البحث عن صور خاصة بـ »العراق« عىل محرك بحث موقع 
األرشيف الوطني األمرييك

للعام  تعود  دجلة  نهر  قارب عىل ضفاف  الصبية عىل منت  لبعض  صورة 
1957م، وهي إحدى نتائج البحث عىل موقع األرشيف الوطني األمرييك
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التاريخ  فحّب  املتطّوعون،  فئة  الوطنية، وهي  والوثائق  األرشيف  إدارة  أهمية يف  األكرث  األخرى، وهي  املجموعة 

األمرييك والواليات املتحدة األمريكية يشّجع مئات الناس عىل قضاء أوقاتهم يف العمل يف األرشيف الوطني.

الخّطة االستراتيجّية إلدارة األرشيف والوثائق الوطنّية
تضع إدارة األرشيف والوثائق الوطنية خطة اسرتاتيجية كّل 4 سنوات، تُحّدد األهداف للسنوات املقبلة، واألساليب 

التي ستُستخدم لتحقيق هذه األهداف، واملبادرات التي ستقيّم التقّدم.

مبنى إدارة األرشيف 
يقع مبنى إدارة األرشيف والوثائق الوطنية يف واشنطن. يُستقبَل الزائرون يف هذا املبنى لتبدأ رحلتهم يف مرسح 

ويليام مكغوين. وهناك يتم عرض فيلم يسلّط الّضوء عىل دور األرشيف الوطني يف حفظ الوثائق الوطنية، طوال 

اليوم، كام أنَّ هذا املرسح مكان لعرض األفالم الوثائقية واملحارضات التثقيفية وغريها.

بعد الخروج من مرسح مكغوين، بإمكان الزوار االستمتاع بغرف عرض الوثائق، التي متنح الزوار اإلحساس بالرجوع 

بالزمن، ذلك أنهم يتواجدون يف مكان يحوي الخزائن املحصنة والوثائق القدمية واألساسية، ملنعها من التلف. وعند 

دخول الزوار، ال يتم إعطاؤهم فرصة لالطالع عىل الرسائل والخرائط واألفالم املشوقة واملثرية لالهتامم التي تقّدم 

لهم ملحة عن تاريخ الوطن فحسب، بل إنهم يتمتعون بفرصة القيام باستكشافاتهم الشخصية حول األخبار املسجلة 

يف الوثائق.
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يعّد مركز بوينغ التعليمي مقرًا لربامج التعليم الوطنية 

وتتيح  الوطني.  لألرشيف  الوطني  للمتحف  القومية  أو 

للمعلمني  املركز  يف  املوجودة  املراجع  أو  املصادر  غرفة 

مفّصل  بشكل  الوثائق  عىل  االطالع  واألهايل  والتالميذ 

التالميذ من  بإمكان  التعليم،  فيها. ويف مخترب  والتمّعن 

املصادر  عىل  لالطالع  مواعيد  أخذ  املدارس  مختلف 

األولية املتعلقة بالدستور األمرييك ألبحاثهم.

وأهّم ما يف زيارة متحف األرشيف الوطنّي، وقفة عند 

الوثائق  الحرية، حيث يتم عرض  لوثائق  الدائري  البناء 

والدستور  االستقالل  وثائق:إعالن  سة ألمريكا،وهي  املؤسِّ

ووثيقة الحقوق املعروفة جميعها، بوثائق الحرية، وهي 

أول ما تم حفظه يف األرشيف الوطني يف العام 1952.

يستعني  املؤّسسة،  الوثائق  أي  الحرية،  وثائق  معرض 

عىل  لإلجابة  الوطني  األرشيف  من  تاريخية  بوثائق 

سؤالني أساسيني: كيف أُنِتَجت؟ وما أهميتها؟ 

املجسامت  من  الكثري  الوطني  األرشيف  مبنى  يحوي 

والنقوش الزخرفية. وعىل إحدى املجسامت نُحتت هذه 

الكلامت من مرسحيّة »العاصفة« لشكسبري: »ما مىض هو 

يعد هناك سبب  مل  تأكيد،  وبكّل  وبالتّايل،  املقّدمة«.  يف 

أفضل من ذلك لحفظ املواد الوثائقيّة للتجربة األمريكيّة.

علم  يف  بكالوريوس  لبنان،  من  أرشيف  اختصاصية  هاشم:  آالء 
األرشيف واملكتبات، تعّد رسالة ماجستري حول تفّحص املعايري 
املعتمدة لبناء املواقع اإللكرتونية للمكتبات اجلامعية. سكرترية 

حترير جملة أرشيفو.
alaa hachem صفحة الفايسبوك
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مقاومة اإللغاء:
كيف ُتصان الذاكرة من 
اإللغاء املتعمد؟ عن 
العبودية يف جزر القمر 

ما الذي يحفظ الذاكرة؟ ما الذي مينعها من أن تركن إىل 

الثورة عىل جدران  إىل  يدفعها  الذي  ما  النسيان؟  زوايا 

السجون التي تُفرَض عليها وتَُحّجم دورها لتكاد تلغيها، 

ومتحوها من الوجود؟ وكيف تصونها الّشعوب من  كل  

محاوالت إلغائها وإبادتها؟

متتد الذاكرة لتشمل دائرة كبرية من املوضوعات، غري أن 

بعضها يستعيص عليها، ويستوجب البحث عنه إرادة ال 

تتزعزع، وجهوًدا ال تلني.

من بني هذه املوضوعات، اختار الباحث »سيتي يحيى« 

أن يعالج موضوع العبودية، وهو موضوع حاول الكثريون 

منطقة  يف  العبودية  عن  طوياًل  فتحدثوا  عليه،  التكتم 

ووثائقهم  أبصارهم  غضوا  أنهم  غري  األطليس،  املحيط 

عنها يف جزر القمر، ووقف عدد من الباحثني واملثقفني، 

الذي  يحيى،  سيتي  بينهم  من  التّهميش،  هذا  وجه  يف 

االعتامد  القمر  من خالل  العبودية يف جزر  إىل  تطرق 

عىل الرتاث الشفهي .

حتى لو كانت العبودية موضوًعا يلفه 
الغموض، يجد يحيى أن دراستها 

يف أرخبيل جزر القمر أمر ممكن من 
خالل اللغة، التي تتضمن عدًدا من 

املصطلحات تعود إىل عامل االستعباد، 
فيقول إن »اللغة حاضرة لتذكرنا مبا 

نرفض استحضاره«.

غنى موّنس
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»عبودية« مغيبة من الذاكرة الجماعية 
»عندما نتناول موضوع العبودية يف جزر القمر، نستنتج، 

بها«،  الناس  معرفة  عدم  واإلنكار،  النفي  يتجاوز  فيام 

هكذا ابتدأ يحيى موضوعه، مشريًا إىل أن العبودية التي، 

لطاملا تم ذكرها يف األدب واإلعالم والسينام، هي تلك يف 

شت العبودية يف  منطقة األطليس بشكل عام، فيام ُهمِّ

جزر القمر. 

من هنا، انطلق يحيى ليتناول »العبودية يف جزر القمر« 

األمامية  الواجهة  إىل  وليعيدها  الخصوص،  وجه  عىل 

للذاكرة. وهو يقر أن »الحديث عنها ]العبودية يف جزر 

بني  من  »املوضوع هو  أن  إذ  أمرًا سهاًل«،  ليس  القمر[ 

األمور التي ال يُفرَتض بالّناس التكلم عنها«، و«من املخزي 

واملعيب أن يعتقد اإلنسان أن أجداده كانوا من العبيد«. 

حني  أنه  املدهش  »ملن  إنه  القول  إىل  يحيى  ويذهب 

العام  املوقف  فإن  مايوت،   جزيرة  يف  العبودية  نذكر 

يف  عبودية  هناك  يكن  »مل  وجودها:  نفي  يف  يتمثل 

ملسؤول  الرسمي  املوقف  هذا  كان  بالفعل،  مايوت««، 

سيايس تجاه معرض لألرشيف يف مايوت، تحت عنوان: 

إلغائها،  حتى  القدم  منذ  الهندي،  املحيط  يف  العبودية 

 .2010 فرباير/شباط   10 يف  للجمهور  تقدميه  تم  الذي 

يفكر  الذي  الوحيد  يكن  مل  »لألسف،  يحيى:  ويضيف 

بهذه الطريقة«.

يكن  »مل  من خالل  بالطبع:  سيايس  ذلك؟.  وراء  الدافع 

هناك عبودية يف مايوت«، كان املراد القول إن »فرنسا مل 

متارس االستعباد يف مايوت«.

مقاومة التهميش 
مبختلف  الرق  مايوت،  بينها  ومن  القمر،  جزر  شهدت 

يف  والعمل  الزراعة  إىل  املنازل  يف  الخدمة  من  أنواعه، 

الحقول، وحتى االستعباد الجنيس، إذ يشري تقرير للقائد 

وهو   ،1843 العام  إىل  يعود  مايوت،  جزيرة  يف  األول 

القائد باسو Passot، إىل أنه منذ »وصول سفينة الحرب، 

أقسام  مختلف  إىل  عبيدهم  الرئيسيون  الزعامء  أرسل 

وجدها  التي  األرض  قطعة  منهم  كل  وأخذ  الجزيرة، 

األفضل بالنسبة له«. أما فيام يتعلق باالستعباد الجنيس، 

واللغات  الكومور،  جزر  إىل  السفر  قصص  وثقته  فقد 

املستخدمة فيها، التي تحوي مصطلحات معينة لإلشارة 

إىل عشيقات السيد. 

مسافرًا  أن  عرش  التاسع  القرن  مطلع  يف  قصة  وتروي 

ورفيق غرقت سفينتهام يف موهييل، فتم بيعهام كعبدين 

منزله،  إىل  اصطحبهام  عثامن،  اسمه  عريب  ثري  إىل 

وأدخلهام إىل حرميه، حيث توجد نساء مل يغادرن هذا 

املكان املغلق أبًدا. 

حضور العبودية في الذاكرة المعاصرة 
يجد  الغموض،  يلفه  موضوًعا  العبودية  كانت  لو  حتى 

يحيى أن دراستها يف أرخبيل جزر القمر أمر ممكن من 

تعود  املصطلحات  تتضمن عدًدا من  التي  اللغة،  خالل 

إىل عامل االستعباد، فيقول إن »اللغة حارضة لتذكرنا مبا 

نرفض استحضاره«.

عىل  ما  نوًعا  يوافقون  األشخاص  بعض  أن  إىل  ويشري 

التكلم عن هذا املايض، الذي ال يشعرهم كثريًا بالفخر، 

فيقول إنه، من خالل إحدى الشهادات عىل سبيل املثال، 
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ميكننا أن نعرف أنه كان هناك مركز إليداع العبيد يف بانديريل، يف الجنوب الرشقي للاميوت. ويكمل الراوي قائاًل: 

»زعيم بانديريل، كان يذهب إلحضار العبيد من أفريقيا، ويصحبهم إىل منزله. ومن كان يحتاج عبًدا كان يأيت إليه. 

لقد كان مالًكا كبريًا«. 

شاهد آخر، كان بحاًرا قدميًا، يروي أن العبيد كانوا يزرعون الحقول، وأن الّسلطان »]رامانيتاكا[ كان يجعلهم يعملون 

كالحيوانات«.

وللتوثيق أكرث، أورد يحيى يف دراسته، بعض التعريفات التي حصل عليها من خالل عمل فيلو موارابو، وهو رجل 

كان يهتم بالتاريخ املحيل.  

خرق المحظور 
لفعل ذلك، يقول يحيى إنه يجب نقل النقاش بشأن العبودية من الدوائر املغلقة إىل العلن. فالتاريخ املحيل مهمش 

يف املدارس. ويف العام 1995، عند نرش الكتاب األول للتاريخ، املخصص لطالب املرحلة االبتدائية، يف جزر مايوت، 

تجلت أهمية موضوع العبودية بتغييبه من بني املوضوعات الواردة فيه، وتكرر األمر الحًقا يف العام 2010 عند نرش 

كتاب آخر، إذ تم فقط ذكر العبودية يف املحيط األطليس. 

واملرة األوىل التي استُحِض املوضوع فيها كانت منذ فرتة وجيزة، حني تخطى يوم 27 أبريل/نيسان مجرد كونه يوم إجازة، 

واهتمت به الصحافة املحلية ألول مرة يف العام 1989، غري أن إحياءه بفعاليات مختلفة بدأ فعليًا يف  العام 1994. 
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إجراءات األرشيف الرسمي في جزر القمر 
يقول يحيى إن خطوات قسم األرشيف الرسمي يف جزر 

عىل  أفضل  بشكل  االطالع  إطار  يف  تصب  كانت  القمر 

تاريخ العبودية يف املنطقة. ومن أجل ذلك، نُِظم معرض 

عن إلغاء العبودية يف الذكرى الـ 150 إللغائها، يف العام 

 .1995

املراسالت  من  مجموعة  عرض  تم  ذلك،  إىل  باإلضافة 

مبناسبة اليوم العاملي للرتاث، وكانت عن إلغاء العبودية، 

واملتاجرة غري الرشعية بالعبيد. 

ويضيف يف الدراسة أنه مؤخرًا، أي يف العام 2010، نُظِّم 

معرض آخر، تطرق إىل مامرسة تجارة الرقيق واالستعباد 

عن  مختص  تربوي  مبلف  وأُرِفَقت  الهندي،  املحيط  يف 

ذاكرة االستعباد. 

ويضيف يحيى يف ذلك إن هذه املعارض قُّدمت أساًسا 

انتباه  جذبت  أنها  غري  الرتبوية،  واملؤسسات  للمدارس 

سمح  الذي  األمر  الجمعيات،  وبعض  العامة،  املكتبات 

لها بالوصول إىل أكرب عدد ممكن من األشخاص. باإلضافة 

مت هذه املعارض يف أطر ثقافية يف املنطقة  إىل ذلك، قُدِّ

)مثل مدغشقر وغريها من جزر األرخبيل(.

العبودية  قضية  بخصوص  املحيل  األرشيف  قسم  عمل 

القى ردة فعل متفاوتة من قبل الجمهور. بعضه ذهب 

مثل  لكون  تحمسوا  وآخرون  لألمر،  البسيط  النفي  إىل 

ذلك،  إىل  أضف  علني.  بشكل  أيًضا  يثار  املوضوع  هذا 

التي  الطروحات  املشككني بصحة  وجود عدد كبري من 

تضمنتها النقاشات. 

والنتيجة…
برأي يحيى، سيتمكن هذا العمل من تأكيد صحة بعض 

الطروحات التاريخية بشأن تاريخ الجزيرة. واملثال األبرز 

عىل ذلك هو قصة بكري كوسو، أحد املالزمني يف جيش 

السلطان أدريانت ستويل الذي تخىل عن مايوت لصالح 

العبيد،  تحرير  لجنة  تقرير  ويف   .1841 العام  يف  فرنسا 

بني  من  وهو  عبًدا.   23 ميلك  كان  أنه  إىل  اإلشارة  متت 

األشخاص الذين كانت الحكومة الفرنسية تخصص لهم 

الفرنسية، وجدت  مبلًغا سنويًا. غري أنه خالل السيطرة 

والتي  منها،  جزًءا  يشكل  كان  التي  ساكاالفا  مجموعة 

لبقية  مساوية  أصبحت  أنها  بالسلطة،  تتحكم  كانت 

النفوذ  اضمحالل  يوم،  بعد  يوًما  يرى،  »فكان  السكان، 

الذي كان ميتلكه سابًقا يف البالد«. 

يحتجون  الذين  األشخاص  ثورة  ترأس  العام 1856،  ويف 

واستطاع  املستعمرة.  يف  للعمل  الجديد  التنظيم  عىل 

استغالل حقد املوزامبيقيني، فاستخدمهم كسالح ملحاربة 

الذاكرة  يف  أنه،  غري  السلطة،  من  جردوه  الذين  أولئك 

الجامعية، يتم إبرازه كمدافع عن املظلومني. يف الواقع، 

العامة يف  الساحة  الحكم يف  ونُّفذ  باإلعدام  عليه  ُحِكم 

الحني، تركزت صورته كشهيد يف  دزاووزدي، ومنذ ذلك 

األذهان. 

خالصة
مايوت  يف  األرشيف  قسم  يجريها  التي  األعامل  تواجه 

املتعلقة  تلك  سيام  ال  جًدا،  شديدة  فكرية  مواجهة 

بذاكرة العبودية. ويتجىل هذا الرفض أواًل برفض مقاربة 

التاريخية،  للحقيقة  تشويه  بعملية  وأيًضا  املوضوع، 

ويتفاوت مدى إدراك عملية التشويه والتضليل هذه. 
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يف ذلك، يخلص يحيى إىل القول إن البحوث يف هذا املجال ما تزال قليلة جًدا، وال تُنرَش عىل نحو كاف، لتغيري مدى 

اإلدراك الحقيقي ملسألة العبودية لدى األفراد. ولذلك، يتوجب عىل العاملني يف هذا املجال أن يأخذوا بعني االعتبار 

عملية حفظ الذاكرة الجامعية هذه بحيث يتمكنون من الوصول إىل الرأي العام. 

املصادر واملراجع:

التي  الدراسة  انظر  املعلومات،  من  للمزيد 

 « بعنوان:  يحيى  سيتي  الباحث  أجراها 

إيقاظ الّذاكرة: العبودية يف الوثائق الشفهية 

يف أرشيف جزيرة مايوت«.

https://insitu.revues.org/10175

تعد رسالة ماجستري يف  اإللكرتونية.  الّصحافة  أيًضا يف جمال  تعمل  لبنان.  باحثة ومرتجمة وأستاذة جامعية من  غنى مونس:  
اإلعالم والتواصل يف اجلامعة اليسوعية يف بريوت

ghina.mns1 صفحة الفايسبوك
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الزمان: شهر أكتوبر من العام 1872م.

املكان: قبالة الّساحل األفريقي.

املصدر: عدد من جريدة »التاميز« الهندية.

عىل مسافة 4630 كيلومرتًا، ويف وقت من الزمن يصل إىل 25 يوًما أحيانًا، كانت الّسفينة تتهادى يف عرض البحر، 

وهي يف حالة يُرىث لها، بسبب عدم صيانتها لفرتة طويلة، والوزن الزائد الّذي يجثو عىل سطحها أو ينّئ من األمل يف 

جوفها.. فبني شهري نوفمرب وفرباير من كّل عام، تنطلق تلك الّسفينة العربية وغريها، التي كان سكان رشق أفريقيا 

يرتعبون منها، كام كانت قلوب أخوتهم األفارقة ترتعب من أصوات السفن األوروبية التي تنطلق من أوروبا؛ القارة 

الرأساملية آنذاك، إىل غرب أفريقيا املنكوبة، للتعامل مع أقذر تجارة برشية حرَّمتها األديان والّضمري، وهي تجارة 

اصطياد الرقيق وبيعهم.

تقول بقية الحكاية، مع تباشري شهرْي أبريل ومايو، توقّع تجار الرقيق وصول تلك السفينة املوعودة من زنجبار إىل 

صور الُعامنية، ولكن ظهور السفينة الحربية اإلنجليزية »فلرش« فجأة يف املياه األفريقية أمام سفينة تجار الرقيق، 

أربكتهم وأحبطت محاولة صيدهم البرشّي الثمني. 169 عبداً جرى اصطيادهم من رشق أفريقيا، بعضهم أطفال ال 

يتعدى عمرهم ثالث سنوات، نالت منهم وحشيّة من اصطادهم وحرمهم من عائالتهم، وقسوة التّجار العرب الَّذين 

نقلوهم من هناك للبيع يف منطقة الخليج.

وقد ذكرت جريدة »التاميز« الهندية، أنَّ »من املستحيل للوهلة األوىل تقدير عدد العبيد الّذين احتشدوا عىل ظهر 

السفينة أو يف أسفل مخازنها، إىل درجة يبدو معها املكان أنه عبارة عن »عش النمل«، لوال مظهر البؤس. أضف أنَّ 

وثيقة	وحكاية
  »عّش النمل«

د. حممد السلمان

ملّف العبيد يف اخلليج والبحرين
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رائحًة كريهًة ال تطاق كانت تنبعث من جوف السفينة. 

كانت عدة بوصات من عمقه مغطاة بأقدار ماء راكدة 

األطفال  من  أعداد  توجد  السفينة،  أسفل  ويف  وقاممة. 

وداء  الجدري  مراحل  أسوأ  يف  التعسة  واملخلوقات 

الخنزير، وال ميكن أن يُرى منظر أكرث اشمئزازاً من هذا 

املشهد. يكفي أنَّ قذارة املركب بلغت حًدا ال يستطيع 

الرقيق  نقل  الّذي  الوقت  ويف  يتحّملوه..  أن  البحارة 

ونزلوا  »فلرش«،  السفينة  إىل  التعسة  الّسفينة  تلك  من 

من  شخًصا   15 مات  بومباي،  يف  »بوترش«  جزيرة  إىل 

األشخاص البالغ عددهم 169. ومنذ ذلك الحني، زادت 

نسبة الوفيات بينهم... كثري من األطفال كانوا صغاًرا ال 

آثار  يتعدى عمرهم ثالث سنوات، ومعظمهم يحملون 

قسوة العرب، من جروح مل تلتئم بعد، وكدمات ناتجة 

من السوط والعصا«)1(.

بريطانيا وتجارة الرقيق في الخليج
رشق  بني  بالبرش  التجارة  مظاهر  بعض  كانت  تلك 

أفريقيا ومنطقة الخليج، فيام ُعرف يف تلك الفرتة بتجارة 

الرقيق، التي حاربتها السلطات االستعامرية الربيطانية، 

كام أعلنت من موقعها يف الهند والخليج، سّن القوانني 

قانون صدر يف  وأّول  عليها.  للقضاء  االتفاقيات  وتوقيع 

بريطانيا يف العام 1772، هو منح الحرية ألّي عبد تطأ 

العام  قانون  صدور  جاء  ثم  الربيطانيّة،  الجزر  قدماه 

املستعمرات  جميع  يف  األرقاء  متلّك  حق  ليمنع   1838

الربيطانية عرب البحار، ومنها منطقة الخليج، التي طبّقت 

فيها سلطات الحامية الربيطانية شيئًا من ذلك القانون، 

عرب البند أو الرشط التاسع مام ُسمي »معاهدة العمومية 

مع األقوام العرب يف خليج فارس سنة 1820«، إذ دّونت 

فيه التايل: »إنَّ نهب الرقيق الرجال والنساء واألوالد يف 

سواحل السودان أو غريه، وحملهم يف املراكب، هو من 

النهب والغارات، فالعرب املصالحون ال يفعلون من ذلك 

شيئاً«)2(.

لذا، شّددت السلطات الربيطانية يف الخليج، عرب اتفاقية 

سنة  الرقيق  معاملة  »ترك  اسم  عليها  أُطلق  أخرى 

1847«، عىل إجراءات محاربة تجارة الرقيق. وقد وقّعتها 

مع مشايخ املناطق الخليجية التي تقع تحت سيطرتها 

أو حاميتها، ونّصت عىل »توقيف حمل ونقل العبيد من 

سواحل بّر أفريقيا وغريها«)3(.

النّص  هذا  خالل  من  عليها  شيخ  كّل  وقّع  عليه،  وبناًء 

املنقول بأسلوب ركيك إىل اللغة العربية: »أنا يا )فالن(، 

أتعّهد وألتزم عىل نفيس أن أمنع جميع أخشايب وأخشاب 

من  العبيد  ونقل  حمل  من  عيّل  واملتعلقني  رعاياي 

سواحل بر األفريقية وغريها، ابتداًء من غرة شهر محرم 

سنة 1264 هـ، مطابق عارش دزمرب 1847«)4(.

األسطول  سفن  قامت  االتفاقية،  هذه  إىل  واستناداً 

ومتاجرة  للرقيق  استرياد  عملية  أية  مبطاردة  الربيطاين 

أقىس  وفرضت  األفريقية،  القارة  من  وبخاصة  بهم، 

بلدانهم  النفي من  ورمبا  بها،  يقوم  العقوبات عىل من 

إىل خارج املنطقة، إال أنها مل تنجح كلياً يف تحقيق هدف 

وتحديداً  األفريقية،  السواحل  من  الرقيق  تجارة  منع 

و»جوبا«،  و»كلوة«،  و»زنجبار«،  مصرية،  جزيرة  عند 

الكبرية،  الحربية  بوارجها  وصول  بعد  حتى  و«براوة«، 

مثل »دجلة«، و»كوين«، و»فولك الند«، وغريها إىل تلك 

املناطق)5(.
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وألّن الّشء بالّشء يُذكر، فقد كانت أهّم أنواع تجارة الرشكات الربيطانية عرب البحار، تلك التي ارتبطت بحكايات 

مروعة جداً لتجارة العبيد بني القارة السوداء )أفريقيا( واألرايض الجديدة يف أمريكا الشاملية خالل القرنني السابع 

عرش والثامن عرش للميالد.

وثائق العبيد في الخليج
هذه املقّدمة التاريخية البسيطة كان ال بدَّ منها لعرض عدة وثائق يف هذا العدد بشأن قضية العبيد، التي كانت 

تيسء إىل اإلنسان الخليجي وحضارته اإلسالمية، قبل أن تقّض مضجع السلطات اإلنجليزية، التي استطاعت، بحجة 

محاربة هذه التجارة، أن تتوّغل أكرث من الالزم يف إدارة شؤون مشيخات الخليج، وأن تُحكم قبضتها الحديدية عليها.

وبحسب مجريات تاريخ تجارة العبيد، كان من املفرتض أن تتوقّف هذه التجارة البشعة منذ منتصف القرن التاسع 

عرش، بناًء عىل املعاهدات واالتفاقيات التي وقّعها املشايخ مع سلطات الحامية الربيطانية يف املنطقة، كام ذكرنا، 

إال أنَّ اإلحصائيات اإلنجليزية التي أمكن تتبّعها بواسطة بعض ضباط البحرية اإلنجليز بني العامني 1860 و1861 

يف الخليج، قّدرت عدد الرقيق املستورد من رشق أفريقيا وحدها إىل سواحل الخليج الرشقية والغربية بني 4000 

و10,000 عبد)6(.

ومبا أنَّ ملّف العبيد يف الخليج يحتاج إىل دراسة مطّولة، رمبا تتيح »أرشيفو« إجراءها مستقبالً، فسوف اقترص هنا يف 

باب حكاية وثيقة عىل عرض عدة مناذج ناطقة بأحوال بعض العبيد يف الخليج، ومنهم نساء، وذلك من واقع الوثائق 

الربيطانية املثقلة مبثل هذه الحكايات.

أّولها، وثيقة عن امرأة تُدعى مريامي، أو مريم بنت جمعة السواحيل. ويبدو من االسم واللقب أنها من سواحل 
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 30 الوثيقة،  تذكر  كام  تخميناً،  وعمرها،  أفريقيا.  رشق 

العام  من  الحجة  ذو   28 فهو  الوثيقة،  تاريخ  أما  سنة. 

أنَّ  املرأة  هذه  فيها  تذكر  )16-5-1931م(.  1349هـ 

اشرتاها أحد مواطني رأس  والدتها، وتسمى )صلوحة(، 

له  فولدت  جمعة،  املدعو  خادمه  من  وزوجها  الخيمة 

هذه الفتاة. وعندما بلغت مريامي من العمر 17 سنة، 

ولداً  وأنجبت  منه،  وحملت  فعارشها  لسيّدها،  راقت 

أسمته جمعة أيضاً، كان عمره عند كتابة الوثيقة 7 سنني.

كام  ملكيّتها،  انتقلت  وسيّدها،  والدتها  توفيت  وعندما 

أحد  نصيب  من  فصارت  أوالده،  إىل  املتوىف،  إرث  هو 

األوالد، ويدعى عيل بن سعيد، الذي كان يعاملها بقسوة 

شديدة كام تذكر. وعندما أراد بيع ولدها جمعة دونها، 

املعتمدية  يف  »الباليوز«  بيت  إىل  ولجأت  منه،  هربت 

اإلنجليزية(،  )الدولة  من  ملتمسًة  الخيمة،  رأس  يف 

الحريّة  بأوراق  بأن متُّن عليها وعىل ولدها  كام سمتها، 

والفكاك من إهانات ابن سيّدها السابق.

كان  لعبد  فهي  اإلنجليزيّة،  باللغة  الثانية،  الوثيقة  أما 

 Charshan bin( ويُدعى  تدوينها،  عند  سنًة   28 عمره 

Siyaook(. يذكر فيها أّن سمسار عبيد اسمه عبدالكريم، 

اختطفه يف سن الثالثة عرشة، فأُحض إىل مسقط، وجرى 

بيعه ألحدهم يف سوق النخاسة، ومكث عند هذا الشخص 

سنة كاملة، ثم جرى بيعه لرجل آخر يف الشارقة، مكث 

العذاب،  ألوان  ذاق  وهناك  سنوات.  خمس  ملدة  عنده 

مع  الهرب  فقّرر  بالعصا،  والجلد  املربح  الضب  أبرزها 

إىل  بحراً  ووصلوا  ذلك،  يف  ونجحوا  آخرين،  عبيد  أربعة 

الفاريس. وجرت حاميتهم  الساحل  ميناء »باسيدو« عىل 

إىل  وأرسلوهم  امليناء،  ذلك  يف  اإلنجليز  الجنود  بواسطة 

البحرين التي كانت تُعترب، بالنسبة إليهم، أكرث أمناً. وهناك 

طلبوا الحصول عىل شهادة العتق من الرق واالنتقال إىل 

حياة الحرية. وتتضّمن الوثيقة توقيع املعتمد الربيطاين يف 

البحرين بتاريخ 1931م، وبصمة العبد.

ومبا أنَّ الوثيقة ذكرت البحرين، نُشري هنا إىل وجود سوق 

خاص لبيع العبيد ورشائهم فيها منذ القرن التاسع عرش، 

كام بقية األسواق يف منطقة الخليج، وعامل املستعمرات 

العامل.  يف  األوروبية  املستعمرات  وبقية  اإلنجليزية، 

العائلة  العبيد يف  الرثاء آنذاك، وجود  وكان من مظاهر 

امليسورة يف البحرين، كام هو الحال عند األسة الحاكمة.

ويذكر بعض املُعّمرين، أن هذا السوق كان يقع يف الحيز 

نفسه الذي يشغله حالياً شارع الشيخ عبدالله، إال أنه، 

وضمن اتفاقية منع تجارة الرقيق التي وقعتها السلطات 

يف  خليفة  بن  محمد  الشيخ  مع  الخليج  يف  الربيطانية 

ولكن  فقط،  العلن  يف  أو  رسمياً،  أُغلق  1847م،  العام 

تجارة الرقيق بقيت، ساً أو بشكل غري مبارش، متواصلة 

يف البالد.

العام  حتى  الخليج  يف  الربيطانية  السلطات  كانت  لذا، 

بسبب  ورعاياهم  الشيوخ  عىل  غرامات  تفرض   ،1900

املخالفات املتعلّقة بتجارة الرقيق، ولكن شيوخ البحرين 

استُثنوا منها، بناء عىل توصية )جاسكن( مساعد املعتمد 

بن  عباس  السيد  معه  واملنشئ  البحرين،  يف  السيايس 

يف  للخليج  السيايس  املقيم  )كيمبل(  والعقيد  فضل، 

»بوشهر«، وكان يسمح للشيخ بأن يحتفظ بالغرامة التي 

يدفعها املخالفون من أهل البحرين، رشيطة أال يُرّد املال 

إىل الشخص مرتكب املخالفة!)7(.
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 ال يجوز تمّلك العبيد
تحديداً،  البحرين  تخّصان  وثيقتني  أيضاً  نستعرض  الخليج،  يف  العبيد  مللّف  املوثق  التاريخي  الدليل  سياق  ضمن 

عىل الرغم من أنهام ذات عالقة بالوضع العام للعبيد يف الخليج ككّل. وللمصادفة، فقد صدرتا باللغتني اإلنجليزية 

والعربية.

الوثيقة األوىل، عبارة عن إعالن خاّص بالعبيد يف البحرين، صدر يف أغسطس/ آب للعام 1937، يقول:

إعالن
العدد 40/ 1356

الرقيق
نذكر العموم أنه ال جيوز متلك العبيد يف البحرين.

وأّي شخص جيلب، أو يصّدر، أو يشرتي، أو يبيع، أو يتمّلك أي شخص بصفة عبد، مستحقًّا عقاب احلبس والغرامة، 
ليعلم.

بأمر محد بن عيسى آل خليفة
حاكم البحرين
حرر يف 4 مجادى الثانية 1356
املوافق 11 أغسطس 1937
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أما الوثيقة الثانية املميّزة بصورة العلم الربيطاين، فهي عبارة عن ورقة أو شهادة عتق إنجليزية ألحد العرب، صدرت 

يف نوفمرب/ ترشين الثاين للعام 1945، جاء فيها ما ييل:

منرة 57 للعام 1945
احلكومة الربيطانية )أما يف النص العريب، فجاءت بلفظ الدولة البهية القيصرية اإلجنليزية(.

ورقة عتق )شهادة عتق(
ليكن معلوماً لكافة من يراه، بأن حامل هذه الورقة، ربيع بن سعيد، وعمره حوايل 30 سنة، قد أُعتق )صار حراً(، 

وهلذا، ال أحد له احلق التدخل يف حريته.
حرر يف البحرين 29 نوفمرب 1945
توقيع ورتبة املندوب الربيطاين

 

ُويالحظ عىل شهادة العتق الربيطانية، أنها عبارة عن استامرة رسمية معدة لعتق أّي رقيق يف أية منطقة من مناطق 

الخليج الواقعة تحت سلطة الحامية الربيطانية، وهذا ما يُفرّس سبب إرسال العبد الهارب املذكور أعاله من الشارقة 

إىل البحرين يف العام 1931م.

كام يالحظ أّن الفرق بني اإلعالن الّصادر عن حاكم البحرين للعام 1937، مبعاقبة من ميارس تجارة الرقيق واستعباد 

الناس األحرار، وصدور شهادة العتق املذكورة العام 1945، نحو تسع سنوات. وخالل تلك الفرتة، يبدو أنَّ عملية 

العبودية بني الرشاء والتملّك والبيع مل تتوقّف، وإال ملا صدرت شهادة بعتق العبيد، ما يعني وجود عبيد حتى تلك 

السنوات، وإن كانت هناك وجهة نظر يف تفسري معنى العبودية بني التجارة ببني البرش والخدمة بأجر. ومثل هذا 

العتق أيضاً يفرّس وجود بعض هؤالء العبيد يف املجتمع البحرين واختالطهم به بعد تحررهم من رّق العبودية، حتى 

صاروا ضمن نسيج السكان الحقاً.

وأخرياً، ضمن عملية تحرير العبيد يف الخليج، يذكر )لورمير( أّن السلطات الربيطانية يف الخليج، وحتى العام 1889م، 

وبعد أن تدفع الرسوم املتصلة بتحرير الرقيق يف البحرين والخليج من ميزانية املستعمرة الربيطانية يف الهند، كانت 

تنقل هؤالء العبيد املحررين إىل )بومباي( إذا أظهروا عدم رغبتهم يف البقاء يف الخليج)8(.

وللحكاية تتمة..
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املظاهر  حول  الربيطانية  هال  جامعة  يف  دكتوره  أطروحة  أعد  البحرين،  من  التاريخ  يف  متخصص  باحث  السلمان:   حممد  د. 
السياسية واالقتصادية للحكم الربتغايل يف اخلليج، صدرت له جمموعة من الكتب التاريخية والرتجمات.

adoommoon@gmail.com :للتواصل عرب اإلمييل

املصادر واملراجع:

لورمير، ج. ج.، دليل الخليج، القسم التاريخي )قطر، د. ت.(، ج 6، ص 3471 - 3472.. 1

2 . Aitchison, C. U., )Editor(, A collection of Treaties, engagements and Sanads Relating to India and

.)Neighboring countries, )Calcutta, 1929

التأسيس واالزدهار، ترجمة: فتوح عبداملحسن الخرتش، . 3 العام 1753 - 1904  السيايس من  البحرين  تاريخ  سلدانها، ج. ج.، 

)الكويت، 1992(، ص 36. وقد وقّعها الشيخ محمد بن خليفة كحاكم للبحرين حينها.

4 .J.B. kelly, Britain and the Persian Gulf, )London 1968(, p.589

لورمير، ج. ج.، دليل الخليج، القسم التاريخي، ج 6، ص  3468 - 3469.. 5

املصدر نفسه، ج 6، ص 3470.. 6

املصدر نفسه، ج 6، ص 3466 - 3467.. 7

املصدر نفسه، ج 6، ص 3464 - 3465.. 8
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كشكول
الوثائق األحسائّية
ذاكرة حّية لعصور مضت
أحمد عبد الهادي صالح

وتكشف  الحقبة،  تلك  يف  واملكان  اإلنسان  أحوال  تصف  الَّتي  الوثائق  من  نصيب  لألحساء،  العثامنيّة  الذاكرة  يف 

موضوعاتها ولغتها طبيعة التّعامالت واملكاتبات الَّتي يعتمدها سكان هذه املنطقة املشهورة بالزراعة، وتحمل الكثري 

من الوقائع.

تصديق وثائق المبايعة
إداري، كانت تحظى مبحكمة  تقع تحت حكم  املبايعة. وألنَّ األحساء منطقة حضية  الوثائق، وثائق  ومن هذه 

قانونية أثناء قيام الدولة العثامنية أو بدايات الدولة السعودية الحالية، إال أنَّ املالحظ هو تحرير الوثائق خارج 

حدود املحكمة وأسوارها، عند من يرتضيه الطرفان؛ املشرتي ومن بيده وثيقة املبايعة.

البعض منهم يتوجه بالوثيقة إىل القايض للتصديق عليها وختمها، ويدّون األخري تصديقه - عادًة - وما يشاء، يف 

الهامش العلوي للوثيقة، كاتباً: »ثبت ما ذكر بشهادة من ذكر، فحكمت بصّحته…«. ويكتب تاريخ التحرير مع 

ختمه عىل الوثيقة. 

ويكتفي اآلخرون، وهم األكرثية، بالعقد وشهادة الشهود وإمضاء أحد أبرز علامء املنطقة، دون التوّجه إىل املحاكم، 

اقتصاد املشرتي،  الذي يؤثر يف  العثامنية، األمر  الدولة  الوثيقة عند  التصديق عىل  تحاشيًا لدفع مبلغ مايل مقابل 

بسبب ضعف الدخل املادي يف ذلك الوقت. ومن يتوّجه منهم إىل املحكمة لتسجيل املبايعة والتصديق، قد يكون 

غري مطمنئ إىل البائع، أو تساوره الشكوك حياله، فيختار املحكمة ليقطع شّكه باليقني.
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يف بعض الوثائق، يتعهَّد املشرتي نصياً ضمن رشوط عقد البيع بالتايل: »عىل املشرتي بلزوم حضوره عند كاتب عدل 

األحساء لإلقرار بالبيع عليهام، وقبض الثمن منهام، متى طلب منه ذلك«)1(. هذا األمر يعطينا انطباًعا أوليًا عن أهايل 

املنطقة بأنهم يحرتمون بعضهم بعًضا، وأّن لرجل الدين قبواًل وحظوًة بينهم.

شخصيات دينيَّة كثرية عملت عىل تحرير الوثائق، وتركت لنا دلياًل عىل املرحلة التي عارصتها، من خالل ذكر أسامئها 

يف الوثائق وإدراج تاريخ التحرير فيها. لن يجد قارئ تلك الوثائق اسم العلم مسبوقًا باللقب، ككلمة »الشيخ«، أو 

»العامل«، وحتى مفردة »السيد«، بل سيجد مفردات تشري إىل أنَّ محررها من طلبة العلوم الدينيَّة، مثل »حررها 

األقل«، و«حرره الفقري الجاين«)2(، و«الفقري إىل الله«، و«أقل الناس عمالً وأكرثهم زلالً«، و«العبد املسكني«. وكّل هذه 

املفردات تشري إىل طالب علم. ومام رصدت منهم حسب الوثائق املتوفرة.

تاريخ تحرير الوثيقةموقع تحرير الوثيقةاسم املحررم

6/ 2/ 1118هالبالداألقل عبدالوهاب بن إبراهيم بن أحمد املقايب1

6/ 2/ 1132هالجبيلاألقل نارص بن عبدالله بن حسن الجبييل2

4/ 12/ 1132هالبالدالجاين إبراهيم بن أحمد اللوميي3

24/ 7/ 1148همل يحددالجاين عيل بن عبدالحسني بن عاشور البحراين4

24/ 7/ 1148هالعمرانمحمد عيل الحسني5

14/ 8/ 1171همل يحدداألقل محمد بن عيل بن إبراهيم بن عيثان6

19/ 3/ 1198هاألقل عبداملحسن بن محمد ]اللوميي[7

27/ 9/ 1253هالعمران الجنوبيةاألقل عباد بن السيد حاجي8

1271/12/15هالعمران الجنوبيةاألسري الفاين حجي آل صالح بن عيل9

3/ 1/ 1275هالتويثريالفقري إىل الله نارص بن حسن بن جمعة10

مكان تحرير الوثيقة وتاريخها من األمور الَّتي فقدناها يف هذه الوثائق، ومل تُعَط أهمية من قبل محّررها، بخالف 

الرّشع  »قد حض مجلس  مثل:  املحكمة وموقعها،  اسم  فيها  يذكر  الّتي  الرئيسيّة،  املحكمة  الّصادرة عن  الوثائق 

امللحقة  املحروسة،  الهفوف  لواء مدينة  بداية  املنعقد يف محكمة  األزهر،  املنيف  الحكم  األنور، ومحفل  الرشيف 

لوالية بغداد«)3(. ولو احتملنا أنَّ كتابة الوثائق تكون عادة يف مجلس منزل املحّرر، لوجود أقالمه وأوراقه إىل جانبه، 

ن إشارة إىل أن البائع استلم من املشرتي املبلغ يف مجلس العقد، لكن من دون توضيح مكان  رغم أن العقد يتضمَّ
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عند  كان  سواء  انعقاده،  ووقت  املذكور،  مجلس  عقد 

الصباح، أو املساء، أو الظهر. كام ال نجد فيها ما يحّدد 

تحرير  مقابل  مادياً  مبلغاً  يأخذ  الوثيقة  كان محرر  إذا 

الوثيقة، ولو قيمة الورقة عىل األقل، وإذا كانت املحاكم 

تأخذ مبلغاً ماديًا مقابل مبايعة إفراغ.  

ويف بعض الوثائق، يشرتط البائع لنفسه خيار رد الثّمن، 

أو فسخ العقد واسرتجاع املبيع يف مدة معينة، ويعوض 

بدل  كأجرة  املبلغ،  من  مقداًرا  املدة  من  سنة  كل  عن 

مكوثه فيه )4(.  

قياس مساحة العقار 
التي جرى  العقارات  وثائق  وصلتنا،  الَّتي  الوثائق  ومن 

بيعها. ويالحظ يف تلك الوثائق من القرن الحادي عرش 

العقار  الرابع عرش، عدم ذكر مساحة  القرن  إىل نصف 

ويعرف  األسهم،  عدد  يذكر  كان  بل   ،)5( بيعه  املراد 

بالشيوع، ويحّدد العقار بذكر حدوده، من خالل العقار 

املجاور له، أو من خالل ما يحوطه من منازل وسكك، 

إن كان منزالً. وقد ذكرت املساحة بدايًة يف بداية العام 

1380هـ تقريباً، واستخدم الذراع كوحدة قياس، وليس 

املرت، كام هو متعارف اآلن.

بالسهم،  مساحته  فتقسم  بستاناً،  العقار  كان  إذا  أما 

ييل:  ما  بستان  مساحة  تقسيم   )6( وثيقة  يف  ورد  وقد 

بن  محمد  بنت  لفاطمة  األصل  وتسع  أرباعها  »ثالثة 

عيل بن يوسف، زوجة املرحوم عيل بن حمد بن حسن 

بن فارس، وأوالد عيل بن حمد املزبور، محمد وحسن 

بن  ولحسن  حسني،  وأم  ومريم  ورقية  وكلثم  وحسني 

زوال  بعد  الباقي  والربع  فارس،  بن  حسن  بن  حمد 

حررت يف 1300هـ وهي صادرة من محكمة لواء نجد 

يف مدينة الهفوف 
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تسعة مال لعيل بن عبدالله بن إبراهيم البغيل، ثم قُسمت قسمة رشعية، بحيث صار ثالثة أرباعها املحصورة يف 

املقسم الشاميل الغريب، لورثة عيل بن حمد املزبورين، واختار عيل بن عبدالله املرقوم بالربع الرشقي الجنويب، 

وتسع هذا املقسم باٍق فيه مشاعاً ملالك املقسم الغريب املتميز كل من املقسمني عن اآلخر بالحدود املعنية. كام 

تدل عليه حجية رشعية عىل ِحَدٍة، ال جرم إخراج من مقسم عيل املزبور تسُعه تقريباً، الباقي لرشكائه املذكورين 

يف الربع، كام تقدمت اإلشارة إليه، موالياً ملقسمهم، فباع القائم مقام فاطمة وأوالدها الذكور، لواليتها عليهم من 

جهة أبيهم، وقصورهم عن رتبة البلوغ، ومقام بناتها األربع املذكورات البالغات الكامالت بعد ثبوت وكالته«.

أحياء مذكورة في الوثائق
الكائن  التايل: »البيت  النحو  النص عىل  القدمية يف األحساء، فيأيت  لألحياء  ن وثائق بيع املنازل ورشائها ذكراً  تتضمَّ

بفريق... تابع فريق…«. وهنا، نذكر مجموعة من األحياء القدمية، بحسب املذكور يف الوثائق التي بني أيدينا، وال 

يعني ذلك تجاهل ذكر أحياء أو قرى ومدن لها تاريخ ضارب يف املنطقة، وإمنا أردنا بهذه القامئة االستشهاد فقط، 

وهذا عدد منها:

تاريخ الوثيقةتبع حدوداسم الفريجم

18/ 10/ 1279هـالرفعة بالهفوفالفريج الشاميل1

28/ 7/ 1281هـالرفعة بالهفوففريج الغراريش2

البطاليةالبالد)7(3

2/ 11/ 1132هـالرفعة بالهفوففريج القوع)8(4

1/ 7/ 1131هـالرفعة بالهفوففريج الشهارنة5

15/ 8/ 1127هـبطرف باهيلفريج الرصارفة6

12/ 7/ 1110هـمن القرى الرشقيةالشهارين7

21/ 8/ 1121هـقرب عني الحارةالسحيمية8

1/ 11/ 1170هـ ، 15/ 3/ 1288هـالرفعة بالهفوففريج الرشيفة9

16/ 12/ 1269هـالرفعة بالهفوففريج الرفاعة10

21/ 3/ 1274هـمن القرى الرشقيةالرميلة11

1/ 7/ 1278هـ، 1/ 11/ 1278هـالرفعة بالهفوففريج آل بن فارس12
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تاريخ الوثيقةتبع حدوداسم الفريجم

15/ 11/ 1284هـاملربزفريج الشعبة13

10/ 2/ 1299هـقرية مندرسةاملوازن الجنوبية14

8/ 12/ 1300هـالرفعة بالهفوففريج الجحاحفة15

11/ 11/ 1358هـقرية البطاليةفريج املسابحة16

1/ 2/ 1380هـقرية البطاليةفريج الشاميل17

2/ 2/ 1164هـمن قرى العمرانقرية غميس18

 يشمل عقد بيع املنزل ذكر جميع ما يتبعه من سائر الحدود والحقوق، والتوابع واللواحق، من أرض، وحيطان، 

وسقوف، وأبواب، وطريق، وبرئ وبالوعة، وكل حّق لذلك داخل فيه أو خارج عنه، أو يعّد منه أو ينسب إليه رشعاً 

وعرفاً، عموماً وإطالقاً، ولغًة. ويذكر ضمن صياغة وثيقة املبايعات، ِعلُْم املشرتي بكّل ما يحتويه  املبيع ويتضّمنه، 

وقد سبق ذلك كلّه بالرؤية بني املتعاقدين.   

وثائق الوصايا
هو  التمليك  له  ولَِمْن  املويِص،  هو  واملَُملَّك  املوت،  بعد  إىل  مضاف  متليٌك  والَوصيّة:  الوصيّة،  كتابة  تبدأ  عادًة، 

وآله خري  النبي محمد  ثم يصيّل عىل  املنية«،  قبل حلول  بالَوصيّة  أمر  الذي  لله  »الحمد  بعبارة:   ،)9( له  املُوىص 

اإلقرار  وبعد  االسم،  ويُذكر  به«،  أوصت  ما  »هذا  امرأة  كانت  وإذا  به«،  أوىص  ما  »هذا  صيغة  ويذكر  الربية، 

»أويص  قائالً:  بالكفن،  يويص  ثم  السالم(،  )عليهم  معصوماً  عرش  الثالثة  الراشدين  الخلفاء  يذكر  بالشهادتني، 

صالة  له  يصلون  رجل  وبأربعني  جسده،  ويغسل  قربه  يحفر  بأن  أيضاً  ويويص  الراهي«،  وامللح  الساتر  بالكفن 

هدية، وتقام الفاتحة لروحه، ويحّدد عدد أيام الفاتحة، وما يعمل فيها من قراءة قرآن كريم وتعزية عىل اإلمام 

اسم  يكتب  ثم  وصياًما.  مرسلة  صالة  ترُصف  املبالغ  وباقي  فيها،  سيرصف  ما  ويكتب  السالم(،  )عليه  الحسني 
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الَويَص)10( الذي سيقوم بتنفيذ الوصية، وتكتب عبارة: »تنجيز وصاياه«، وإذا كان لديه وقف يكتب اسم مسؤول 

الوقف، ثم يحررها ويشهد شاهدان.

الناظر إىل وثائق الوصايا، سيالحظ اهتامماً منقطع النظري من الناس يف امليض باالهتامم بكتابة الوصية، وذكر تفاصيل 

ن سلوكيات وعادات الفاتحة والتأبني  ن األموال التي يرغب املويص يف رصفها عن روحه، كام تتضمَّ دقيقة فيها، فتتضمَّ

وما يرصف عليه من أموال، إضافًة إىل اإلقرار يف وثائق الوصايا بحقوق األقرباء واألباعد، حتى ترُبأ ذمة املويص مبا 

عليه من حقوق لآلخرين.

تستمّر عالقة األبناء بآبائهم بعد رحيلهم عن الدنيا، حتى أثناء كتابة وصاياهم)11(، فقد أوىص الرجل خليفة بن خليفة 

آل صالح أن يخرج من ثلثه صالة مثانية أشهر، ومثانية أشهر درس قرآن ألبيه املتوىف، كام يويص بعض اآلباء ألبنائه 

بأدوات املهنة التي يعمل بها، وبعضهم يهب الذكور دون اإلناث)12(، مثل وهب محمد بن نارص لوازم عمل الصياغة 

ألبنائه)13(. ويكتب الزوج يف الوصيّة حّق زوجته من مؤّخر الّصداق الّذي يتوّجب عليه، ويحّدد قيمته، فيكتب: ويف 

ذمتي مهر زوجتي... )ويسميها(، ثم يذكر املبلغ)14(.      

بعض الوصايا تأيت موقّعة ومختومة من أحد علامء املنطقة، أو أحد رجال الدين الذين يقطنون مع املويص يف حي 

واحد، منها ما أوىص به عبدالله بن الشيخ أحمد بن عبدالله الشايب، 11/ 7/ 1340هـ، فقد ثبت وأقر عند الشيخ 

عمران بن حسن السليم.

نموذج من الوصايا
النموذج األول: وصية)15(، فبعدما أوىص بأن يُغسل باألغسال الثالث، ويكّفن يف ثوب ساتر من القطن، واثني عرش 

مثقال كافور، وسبع ليال تعزية، وصالة هدية أربعني رجالً، وأن ترصف من أمواله أربعني طويلة ملن يصيل صالة 

الهدية - وهي إشارة إىل أّن املجتمع مل يعتد عىل صالة الهدية يف ذلك الزمان للمتوىف - أوىص أيضاً بزيارة لإلمام 

الرضا )عليه السالم(، وزيارة العتبات املقدسة، وعبادة عرشين سنة، وقراءة جزء من القرآن الكريم كّل يوم، ملدة 

ثالثني سنة، وصيام خمس عرشة سنة، ملدة شهر كامل كل سنة، وكفارتني كبار، وثالث كفارات صغار. وكل ما يرصف 

عىل نظر الويص.          

وأخذ يوزع أمالكه، فبدأ بـ »الشربية«، الفتًا إىل أنها البنه محمد، والقدر الكبري مع القدر البحراين، وطاسة شريازية له 

ا الكبري فهو بني الجميع، والسيف الكبري له وحده، ولديه تفقان)16(،  وليس ألحد من الورثة، والدفرت الصغري له أيضاً، أمَّ

تفق رومي وتفق مشحوط، وهام له وليس للورثة حق فيها.

أكداد  أبناء بن سامل مع بقرة لكويتي  املوجود لدى  البقر  التايل:  النحو  الحيوانات، فقد قسمه عىل  البقر من  ا  أمَّ
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العامرية، وعجلة ابن رجيب، والبقرة املوجودة عند شوقي، والبقر املوجود عند عيىس بن صالح، هي من حقه، 

وليس للورثة فيها حّق وال مستحّق.

كّل هذا يعمل الوكيل سلطان بن عبدالله آل عيل عىل العمل بالوصية من ثلثه، والباقي لولده محمد، وبنت عبدالله 

لها عنده مهر، والذهب لها من النخالت، والصندوق لها أيضاً.                

النموذج الثاين: ومن وصية أوىص بها عبدالله بن الشيخ أحمد بن عبدالله الشايب، نورد التايل: والذي عيلَّ من الدين 

مئة ريال ُخمس، نصف منها للسادة ونصف لإلمام، ومئتا ريال عيّل البني طاهر، دين ألجل عرسه من أصل املال، 

والكتب كلها وامليزر)17( البني طاهر من أصل املال، والصبيخة وقف للّنبّي صىل الله عليه وآله، ترصف يوم وفاته 

وعليها ورقة، والنخلتان املحاذيتان للقرايع وقف لسيد الشهداء، ترصف ليلة هالل محرم)18(.  

وثائق األمانات
كانت الوثيقة إذا اختّصت بقبض أموال أو أمانة تبدأ بـ: »ليعلم الواقف عىل هذه األحرف بأين يا…«، و«نعم، أقول 

أنا يا..«. ويف الوقفية، يكتب: »املوجب ملا سيذكر، واملقصود فيام هو يحرص، أنه قد أوقف وحبس«، ووجدنا أيضاً: 

»بعد إعالن ملا سيأيت«.

ى  َسمًّ وعادة ما يُسّجل الّدين من األموال، استجابة لقول الله تعاىل: }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ إَِذا تََدايَنتُم ِبَديٍْن إِىَل أََجٍل مُّ

فَاكْتُبُوُه{)19(. والدائن يُشهد عىل نفسه شهوداً، كام يف نّص وثيقة: »وقد أشهدُت عىل نفيس جامعة«)20(.

إليه، بواسطة وسيط،  الكاتب املكتوب له عن وصول حوالة مالية وقدرها )850( ريااًل  الوثائق، يُعلم  ويف إحدى 

ويلتمس منه مكتوبًا يعلمه فيه بوصولها إليه)21(.

ويف وثيقة كتبها السيد كاظم عىل نفسه بأنه قبض مبلًغا وقدره ألف ريال عربية، من طاهر بن خليفة الصالح، 

الشيخ  بيد  تحويالً  ريااًل  وخمسون  وأربعمئة  نقداً،  ريااًل  وخمسون  التايل: خمسمئة  النحو  عىل  تفاصيل،  وفيها 

عبد الوهاب.

هذا املبلغ عبارة عام ييل: جزء منه نيابة عن الحج، وقدره خمسمئة رياٍل استلمها نقداً، ومئتا ريال حوالة بواسطة 
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ومئة  املذكور،  طاهر  لروح  الفاتحة  إقامة  مراسيم  تكاليف  ريااًل  وثالثون  مئة  وقدره  ومبلغ  عبدالوهاب،  الشيخ 

وعرشون ريااًل من حّق السيد كاظم من ثلثه املعلوم.

العبداللطيف،  سلامن  الشيخ  بن  حبيب  والشيخ  الدخيل،  مبارك  منهم:  املسلمني،  من  جامعة  نفسه  عىل  وشهد 

والشيخ عبدالوهاب بن سعود الغريري. وقد شهد باإلقرار السيد محمد بن السيد حسني العيل مع وضع ختمه عىل 

شهادته)22(.

وثائق األوقاف
كام  واملدارس،  واملساجد  الجوامع  عىل  الوقف  تشمل  والتي  أنواعها،  تعّدد  عن  باألوقاف  الخاصة  الوثائق  تحيك 

العراق، إضافًة إىل ما يوقف عىل  األوقاف املخّصصة ملراقد األمئة )عليهم السالم(، ومعظمها يف  يندرج فيها أيضاً 

الحسينيات)23(، ومن تلك الوثائق نذكر التايل:

وقف للمسجد: أوقف الرجل محمد بن حسني العمر، )الرشب( املسمى )العيفان( عىل ساقية نهر الحقل، وقد 	 

قسم الوقف إىل نصفني: نصفه يرُصف يف قراءة جزء من القرآن الكريم يومياً وأبدياً، والنصف اآلخر يرصف 

لإلمام الذي يؤم الجامعة يف املسجد األوسط الكائن يف الفريج الشاميل، املشهور مبسجد )عيىس العمر(، وهو 

وقف مؤبد.

وقف معنّي يوم وفاة رسول الله )صىل الله عليه وآله وسلم(: أوقف وحبس الرجل أحمد بن عبدالله الشايب 	 

النخل املعلوم املسمى الصبيخية، الكائن يف طرف ]العمران[ الجنوبية، عىل ساقية أيب جنيب... وقفاً محبساً 

مؤبداً حتى يرث الله األرض ومن عليها، وجعل ذلك معيناً يف يوم وفاة رسول الله )صىل الله عليه وآله(، وهو 

اليوم الثامن والعرشين من شهر صفر، ترصف حاصالتها يف ذلك اليوم عىل مّحبة رسول الله )صىل الله عليه 

وآله(، ويقرأ فيه وفاته )صىل الله عليه وآله()24(.

وقف أليب عبدالله الحسني )عليه السالم(: ...أقرت واعرتفت الحرة املصونة، مريم بنت يوسف العثامن... بأنها 	 

قد أوقفت وحبست وأبدت ما هو بيدها وتحت ترصفها مبفردها دون غريها وما آل إليها رشاًء من الرجل... 

كامل الدار الكائن موقعها بفريج الشاميل، تابع الرفعة املحدودة غرباً الطريق، وشامالً الوقف، ورشقاً دار مريم 

بنت عيل بن أحمد ويتمه الطريق املشرتك وبه الباب، وجنوباً الطريق... فهو وقف لله سبحانه وتعاىل عىل 

مدى األيام واألعوام إىل أن يرث الله األرض ومن عليها، عىل أن ترصف حاصلها بعد عمرانها للحسني بن عيل 

ا زيارة الحسني أو إقامة عزائه)25(.               عىل إرادتها، إمَّ

وقف ذريّة: رجل من أسة السلامن، أوقف وحبس وأبّده عىل ذريته املنتسبني إليه بطناً عن بطن إىل أن يرث 	 
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الله األرض ومن عليها، وهو خري الوارثني، أوقفه قاصداً به محض الرب واإلحسان، راجياً فيام عند الله، فمن بدله 

بعدما سمعه، فإمنا إمثه عىل الذين يبدلونه)26(.   

        وثائق الّصلح
وتأيت يف قامئة الوثائق أيًضا ما يعرف باملصالحات التي تختّص برفع الخصومات، والصلح بحسب الرشع هو عقد يرفع 

النزاع بالرتايض، أي: برتايض الطرفني املتخاصمني، ويزيل الخصومة ويقطعها من خالل هذا العقد. وركنه عبارة عن 

اإليجاب والقبول، ينعقد ويصح بحصول اإليجاب من طرف والقبول من طرف اآلخر)27(.

تبتدئ كتابة وثائق الصلح بعد البسملة، بـ: »الحمد لله الذي قطع النزاع والتشاجر بني املسلمني«، وأيضاً: »موجبه 

الصحيح، هو أنه ملا حضت القسمة الصحيحة الرشعية الحاسمة ملادة النزاع بني الرجلني«.

وهذا ال يعني أنَّ وثائق الصلح تكتب بناء عىل خالف وشجار حيال موضوع معني، بل يتصالحون عىل يشء ينظم 

حياتهم وبرنامج عملهم، أي أنها مبثابة اتفاق، فهم »يتفقون« عىل برنامج أو جدول لسقي بساتينهم، ويتصالحون 

عىل حفر بالوعة لفضالت املاء يف الحي، وهكذا.

عقود توزيع المياه بين البساتين
تُعرف األحساء بأنها أرض زراعية، وفيها وفرة من العيون الفوارة الطبيعية، يبلغ عددها يف إحدى اإلحصائيات 159 

عيناً تقريباً، يتدفق منها حواىل 10 أمتار مكعبة يف الثانية من املياه يف حوض كبري وعميق، ثم يخرج املاء الزائد من 

الحوض يف جداول أو قنوات مياه طبيعية عميقة وعريضة تسمى نهر، ويعرف بـ )الثرب(، وجمعها )ثبارة(، وتذكر يف 

الوثائق أيًضا بالساقية. ويُقدر عدد األنهار الجارية الكبرية والصغرية يف األحساء بحدود 800 نهر)28(، ولكل ثرب اسم 

مشهور ومعروف، وله اتجاه وممر يسقي مجموعة من البساتني، كام أن األهايل يأخذون منه حاجتهم، ويغسلون 

الوثائق  الجارية. وهذه مجموع من أسامئها كأمنوذج مام ذكر يف  املياه  مالبسهم، وينظفون أجسادهم من هذه 

فقط)29(.
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مالحظاتموقعهاسم النهر )الثرب(م

بطرف البالدساقية الشاملية )30(1

طرف الطربيلساقية نهر الرقيع )31(2

العمرانساقية البديع )32(3

طرف الرقياتساقية فريحة )33(4

طرف بني معنساقية الخدود )34(5

طرف الرفعةساقية برابر )35(6

عىل طرف الحقلساقية نهر الحقل )36(7

مير عىل بساتني قرية الحليلةعىل طرف السواري  نهر السواري )37(8

عىل ساقية عني الحقلثرب املزرع )38(9

عىل ساقية عني الحقلثرب العيفان )39(10

عىل ساقية عني الحقلثرب العبل )40(11

أم سبعةبطرف السحيميةنهر الحار )41(12

طرف البطاليةساقية أيب السفن )42(13

والعمران الشامليةطرف واسطساقية النجوى )43(14

طرف الجبيلساقية نهر النعييل )44(15

من نهر سليسلطرف الجبيلساقية الجرواين )45(16

طرف التوثرينهر البديع )46(17

املوازن الجنوبيةساقية البريد )47( أو البويرد18

العمران الجنوبيةساقية أيب جنيب )48(19

العمران الجنوبيةساقية نهر الحايث )49(20

طرف العمران الشامليةنهر السيب )50(21

طرف العمران الشامليةنهري العجمي )51(22
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مالحظاتموقعهاسم النهر )الثرب(م

طرف العمران الشامليةساقية النجوى )52(23

طرف العمران الشامليةساقية أيب البقر )53(24

طرف العمران الشامليةساقية خيبان )54(25

طرف العمران الشامليةساقية الشنيني )55(26

املطرييفساقية عني أيب نارص )56(27

الخدودساقية عني الشميطية )57(28

طرف البطاليةساقية أيب السفن29

طرف البطاليةساقية املعرب30

القارةساقية كنديج )58(31

طرف البطاليةساقية الرابعة32

وحرًصا من الفالحني عىل تنظيم العمل واالستفادة من املياه التي متّر يف بساتينهم، خّصصوا جداول لتوزيع حصص 

املياه بينهم، ليأخذ كل بستان حاجته من املياه، ووضعوا هذه الجداول ضمن وثائقهم، ورضوا بها، وشهدوا الشهود 

امللكية،  البيع ونقل  العقد عند  بينهم. وتُذكر تفاصيل حصص كّل بستان يف  عليها يف أوراق مستقلة كمعاهدات 

ويلتزم املشرتي مبا نص عليه يف العقد )59(.

ن عقد توزيع املياه اسم البستان، وموقعه، وحدوده، والساقية التي يسقي منها. ويالحظ أثناء توزيع حصص  ويتضمَّ

املياه لكّل بستان مراعاة الفصل أثناء السقي يف الصيف أو الشتاء.

ويف وثيقة مصالحة ورد: »... يسقى ليلة الجمعة من املاء الجاري يف ثرب الحسنيّة إىل أن يروي هذا... وقع االتفاق 

السيد محمد عن نفسه، وبوكالته مشافهة عن عبدالحسن  املذكور وسيد رجب بن  والصلح عن ذلك بني حسن 
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بن إبراهيم، والسيد إبراهيم بن السيد بدر، وعن حاكم الرشع... السيد محمد بن حسن، والسيد أحمد بن عبد 

عيل بن بدر، ومريم، وأم عيل، ووردة، ورشيفة، بنات السيد بدر بثبوت املصلحة لهم يف ذلك، برشوة السيد مقبل 

والسيد حاجي ورشيان بن متام، ربع الضحاوي يف الثرب املذكور، يوم الجمعة يسكر عليه يف ثامنة عىل الدوام يف 

املاء الجاري يف الثرب املذكور عىل العادة. وجرى ما ذكر بطريق التبايع الرشعي الجامع لسائر املعرّبات، فصار الربع 

املذكور حًقا من حقوق السبخة املذكورة، وملًكا من أمالك حسن، مل يبق للسيد رجب ورشكائه املذكورين فيه حّق 

وال مستحّق«)60(. 

وكتب يف ختام عقد مبايعة: »واملاء املذكور هو جميل الربع العرصي من يوم الجمعة من خمسة عرش من سكرة 

الغاربية املذكر لها« )61(.

وثائق مصالحة تصريف المياه من المنازل
نظرًا إىل عدم وجود شبكة ترصيف صّحّي يف املنطقة، نهض رجال بعض األحياء )من ذوي الدخل الجيد( بفكرة 

حفر عني لترصيف املاء الزائد عن الحاجة، وتسمى بالوعة لترصيف املاء القذر ومياه األمطار وغريهام، وهي مبثابة 

مشاركة بني مجموعة أشخاص من حارة واحدة، ألنَّ حفر العني يكلّف مبالغ كبرية. وبعد الحفر، يستفيد منه جميع 

من يريد ترصيف ماء منزله، فالعني موجودة مقابل مبلغ رمزي )يتم االتفاق عليه( يدفع شهرياً، وهذا املبلغ يوزع 

عىل املساهمني يف حفرها. وكتبت الوثائق يف هذا الشأن كمصالحات لحفظ الحقوق. منها:

ويف وثيقة صدرت عن محمد بن عبدالله السمني فيها إقرار، تضمنت اسم من تكفل بحفر البالوعة، وإشارة إىل أنه 

تكّفل بجميع مصاريف الحفر، من دون مشاركة ألحد، مع ذكر لتحديد موقعها)62(.  

ومثة وثيقة أخرى فيها مصالحة صلح رشعّي، باتفاق بني األطراف املساهمني يف حفر البرئ، بأن يكون البرئ املحفور 

منجى للجميع، والكّل يجري فاضل مائه وغساالته إىل البرئ من جهته، وال يجري ماء أحدهم عىل اآلخر، بل اشرتط 

كّل شخص يسد مجراه عن اآلخر، بعدما اشرتى رجل حّق اثنني من املساهمني يف الحفر)63(.

وثائق حصر الورثة
ن وثائق حرص الورثة اسم  ويف حرص الورثة تبدأ الوثيقة بـ: »قد حض لدي«، و«ثبت لدي شهادة«. وعادة ما تتضمَّ

الشهود، ثم ذكر الشهادة بأحرف: »فشهدا الله سبحانه وتعاىل«، ثم ذكر اسم املتوىف، وتعقبها: »قد مات، وانحرصت 

وراثته يف«، وأن ما ذكره بشهادة الشهود املذكورين أعاله. ويف حال أوكل املويص بأن ينوب عنه شخص ما أمور 

الوراثة والوكالة. وأنا... والذي تحرر  القايض، كاتباً: »حكمت بصحة هذه  تبعاً. وتختم بشهادة  اإلرث، يذكر ذلك 

يف…«، ويضع ختمه.
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ومثة وثيقة تتضّمن إقراًرا باستالم حق الورثة، بدأت بـعبارة 

»قد  يقول:  اسمه،  ذكر  وبعد  حقاً«،  واعرتف  صدقاً  »أقر 

قبضت من يد«، ويذكر اسم اليد التي قبض منها، ثم يذكر 

يتبّق بعد ذلك يل  بالتفصيل ما قبض، إىل أن يقول: »ومل 

عليه حّق وال مستحّق، وال دعوى وال سبب من جهة«، وان 

هذه الورقة كتبت لخالص ما يف ذمته يك ال يخفى، ويذكر 

تاريخ تحريرها، وتختم بذكر الصالة عىل محمد وآله. ثم 

يشهد عىل ذلك القايض بوضع ختمه تصديقاً ملا ورد فيها.

وال يجد األخوة حرًجا بينهام بالكتابة وإبراء ذمة أحدهام 

شهادة  مع  املرياث،  من  الرشعي  حقه  استالم  بعد  لآلخر، 

بالعبارة  وتذيّل  املنطقة،  أعالم  أحد  وتصديق  الشهود، 

التالية: »الورقة كتبت لوقت الحاجة، يك ال يخفى« )64(.

وثائق العزاء
الحكيم:  الذكر  من  بآية  الوثائق  تبدأ  العزاء،  رسائل  ويف 

ِصيبٌَة قَالُواْ إِنَّا لِلِّه  اِبِريَن * الَِّذيَن إَِذا أََصابَتُْهم مُّ ِ الصَّ }َوبرَشِّ

لله  »الحمد  بعبارة:  أيضاً  وتبدأ  َراِجعوَن{)65(،  إِلَيِْه  ا  َوإِنَـّ

الذي أمر بالصرب عند املصائب وندب إليه«.

وقد ُوجدت رسالة بدأت بعبارة لطيفة، وهي: »أبهى ما 

يرقم، وأفضل ما يرتجم من سالم ودعاء وحمد وثناء«، رغم 

أنها تعزية لوفاة شخص عزيز للمرسل إليه.

تأيت وثائق العزاء من خارج األحساء إىل داخلها، ومعظمها 

يف  املقيمني  العلوم  طلبة  ومن  والبحرين،  القطيف  من 

العتبات املقدسة. وهذه الوثائق تحمل يف طياتها مضامنَي 

إنسانيًة، وصفاًء ومحبًة بني املؤمنني، ومن الجدير االلتفات 

إليها ودراستها.

حررت عام 1198 وهي وقفية وبراءة ذمة، وفيها 

توقيع مجموع من علامء األحساء.
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الرسائل الّشخصّية
مل أجد يف الرسائل الشخصيّة مفردة أو كلمة مخصوصة 

البسملة، وهذا يشء طبيعي، ألن  الرسالة بعد  تبدأ بها 

والعالقة،  الصداقة  لها خصوصية  األصدقاء  بني  الرسائل 

وإن عال مقامهم العلمّي أو االجتامعّي. وإذا كان هناك 

فهو  الرسالة،  بداية  يف  عنه  والحديث  ذكره  ميكن  يشء 

منها  تنطلق  كقاعدة  أخذه  أو  تخصيصه  ميكن  ال  عام 

الرسالة، عىل النحو التايل:

إذا كانت ُمرسلة إىل عامل دين، يذكر اسمه بعد عبارة »إىل 

حضة«، و«حضة جناب األجل األمجد، األكرم املكرم«. 

إما إذا كانت رسالة بني شخصني، فهي تبدأ بالسالم، مثل: 

»أهدي الّسالم التام والثناء الجميل العام«.

املرِسل  كتب  وإن  تاريخاً،  تحمل  ال  الرسائل  ومعظم 

دون  من  والشهر،  اليوم  تاريخ  بذكر  فيكتفي  التاريخ، 

ملن  عائق  الرسائل  وثائق  تاريخ  فموضوع  السنة،  ذكر 

التاريخ، كام ذكرت سابقاً. وبعض  بنظام  يصنع أرشيفاً 

من  إال  أهمية  لها  يقيم  وال  الوثيقة  يقرأ  ال  الباحثني 

الكثري،  الشء  عليه  يفّوت  ما  وهذا  تاريخها.  خالل 

ومعلومات  إنسانيّة  وجوانب  مواضيع  عىل  الحتوائها 

كثرية.

إىل  إضافًة  عديدة،  أسامء  تُذكر  الّشخصيّة،  الرسائل  ويف 

اسم املرِسل واملرَسل إليه، فرتد أسامء من أجل السالم عىل 

املرِسل إليه أو إبالغهم الّسالم، وتعرض بعض األسامء إذا 

احتوت الرسالة عىل موضوع معني، فيضطر الكاتب إىل 

ذكرهم.

الّطرفة في بعض الرسائل
ال تخلو بعض الرسائل من الطرفة وروح املرح، سواء كتبت 

للمرح أو لغريه، ولكّن محتواها ومضمونها يحتوي هذا 

يدعى »هادي«،  الكاظمية  فقد كتب رجل من  الشء، 

يف  األرشف  النجف  يف  وهو  النمر،  نارص  املال  للخطيب 

إليه  ويشري  وصلت،  رسالته  بأّن  يفيده  1377هـ،  العام 

لديه،  موجودة  وصارت  والرنجيلة«،  »التبغ  وجد  بأنه 

ويظهر أّن الخطيب فقدها أثناء سفره من الكاظمية إىل 

الّنجف األرشف.     

وقد كُتبت معظم الرسائل خارج األحساء، فيكون املرِسل 

يف النجف األرشف لطلب العلم أو من أجل زيارة العتبات 

الكاظميّة.  أو  كربالء  من  الرسالة  تصدر  وقد  املقدسة. 

والبحرين  القطيف  من  أُرِسلت  كثرية  رسائل  وتوجد 

والكويت أيضاً، وكل رسالة لها موضوع مستقل. وهناك 

رسائل كتبت داخل األحساء، تخرب معظمها املرَسل إليه 

عن موضوع حدث يف مدينته أو قرية املرِسل، أو تُقدم 

له دعوة لزيارتها، أو حضور حفل ملناسبة دينية ستقام 

يف حسينية ما، ويذكر اسمها )66(، وهكذا. 

املنطقة  تراث  يف  وكاتب  باحث  صالح:   الهادي  عبد  أحمد 
وحمقق جمموعة من كتب الشيخ األحسائي. 

ahmed.ab.hadi@gmail.com :للتواصل عرب اإلمييل
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املصادر واملراجع:

وثيقة رشعية، محررة يف 27/ 6/ 1369هـ، موقعة ومختومة من . 1

السيد محمد بن السيد حسني املوسوي.  

الفقري . 2 )حررها  1176هـ،   /7  /20 يف  محررة  رشعية،  وثيقة 

بالله شهيداً، وصىل  الجاين، عبدالله بن مطلق املطوع، وكفى 

الله عىل سيدنا محمد وآله وصحبه األخيار(.  

وثيقة رشعية، محررة يف 17/ 7/ 1298هـ.. 3

وثيقة رشعية، محررة يف 14/ 11/ 1389هـ.. 4

)سالنامة . 5 يف  كام  بالساعات،  األحساء  مساحة  ذُكرت  وأيًضا، 

نجد  سنجق،  مساحة  »طول  قائالً:  1318هـ،  لسنة  الوالية( 

]األحساء[ من املحل املسمى برياية ]يربين[ يف جهة الجنوب 

العقري  من  الرشق 112 ساعة، وعرضها  العامير يف  إىل جزيرة 

جهتها  يف  الواقعة  العرمة  إىل  النجدية  السواحل  عىل  الواقعة 

الغربية 62 ساعة«. راجع: صابان، د. سهيل، من وثائق األحساء 

يف األرشيف العثامين 1288 – 1331هـ، الطبعة األوىل 1430هـ 

- 2009م، إصدارات نادي األحساء األديب: ص 22.   

وثيقة رشعية، محررة يف 17/ 3/ 1160هـ، بتوقيع وختم الشيخ . 6

عيل بن عبدالحسني بن عاشور البحراين.

وثيقة رشعية، محررة بتاريخ 4/ 12/ 1132هـ.. 7

القوع: حرف القاف ينطق مثل حرف )g( باإلنجليزية، أو مثل . 8

حرف )الجيم( القاهري.

راجع: الجرجاين، مصدر سابق: 326. َوالربكتي، السيد محمد . 9

الطبعة  الفقهية،  التعريفات  املجددي،  اإلحسان  عميم 

 – بريوت  العلمية،  الكتب  دار  2003م،   - 2424هـ  األوىل 

.237 لبنان: 

: رشعاً من يقام ألجل الحفظ والترصّف يف مال الرجل . 10 )الَويصُّ

عميم  محمد  السيد  الربكتي،  راجع:  املوت(.  بعد  وأطفاله 

اإلحسان املجددي، التعريفات الفقهية، مصدر سابق: 237.   

إمضاء . 11 وعليها  1371هـ،   /9  /11 يف  محررة  رشعية،  وصية   

وتصديق السيد محمد بن حسني العيل.

من . 12 وختم  بتوقيع  1365هـ،   /1  /1 يف  محررة  رشعية،  وصية 

السيد حسني بن محمد املوسوي.

 وصية رشعية، محررة يف 6/ 6/ 1371هـ.. 13

 وصية رشعية، محررة يف 11/ 10/ 1365هـ.. 14

هذه وصية مل يكتب فيها اسم املويص وال تاريخ تحريرها، وإمنا . 15

الوكيل عىل تنفيذ الوصية سلطان بن عبد الله آل عيل.

 تفقان: أي بندقيتان، والبندق تفق. . 16

امليزر: نوع من البنادق األملانية، لرشكة ماوزر.. 17

وثيقة رشعية، محررة يف 11/ 7/ 1340هـ، وعليها تصديق من . 18

عبدالله  بن  أحمد  والشيخ  السليم،  حسن  بن  عمران  الشيخ 

الشايب.

سورة البقرة، اآلية: 282.. 19

وثيقة رشعية، محررة يف 4/16/ 1354هـ.. 20

وثيقة رشعية، محررة يف 20/ 7/ 1365هـ.. 21

وثيقة رشعية، محررة يف 14/ 10/ 1371هـ.. 22

مترصفية . 23 يف  العثامنية  اإلدارة  موىس،  بن  محمد  د.  القريني، 

األحساء 1288 – 1331هـ / -1871 1913م، الطبعة 1426هـ، 

دارة امللك عبدالعزيز: ص 239. 

الشيخ . 24 عليها  شهد  1334هـ،   /5  /5 يف  محررة  وقفية رشعية، 

عمران آل سليم، والشيخ موىس أبو خمسني.

وثيقة رشعية، محررة يف 21/ 6/ 1387هـ، شهد بإقرار الواقفة . 25

السيد محمد بن السيد حسني العيل.

وثيقة رشعية، محررة يف 1/ 7/ 1131هـ.. 26
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الشيخ محمد بن الشيخ حسني بن الشيخ محمد العدساين.

وثيقة رشعية، محررة يف 24/ 7/ 114هـ.. 32

رشعية، . 33 ووثيقة  1148هـ،   /11  /10 يف  محررة  رشعية،  وثيقة 
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وقفية رشعية، محررة يف 5/ 5/ 1334هـ، عليها شهادة الشيخ . 48
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بن حسن السليم، والشيخ موىس أبو خمسني.
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موىس بن عبدالله أبو خمسني.
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تاريخ  بريطانية تروي جزًءا مهًما من  »أوال« يطلق محركا للبحث اإللكتروني... ويتيح سجالت 
البحرين

أطلق مركز أوال للّدراسات والتّوثيق )الخميس 2 مايو/ أيار 2016( محركا للبحث اإللكرتوين يحتوي عىل نحو 400 

ألف وثيقة، وذلك خالل فعالية أقامها تحت عنوان »األرشيف: الوجود والعدم« يف مكتبة أنطوان وسط بريوت.

»المركز الوطني« يضع إمكانياته تحت تصرف »أوال«
املدير العام للمركز الوطني لألرشفة والتوثيق كارين عايص قالت يف كلمة إن الوثائق واألرشيف تلعب دورا يف حفظ 

تاريخها ومراحل  الذي تستعيده األمم، ونتاج  للرّتاث  الوطن واملواطن، ولفتت إىل كونه »الحافظ األساس  حقوق 

وجودها، الذي يُقاس باملعاناة املؤثرة يف كنه اإلنسان وجوهره«، قبل أن تؤكد عايص أن »املركز الوطني لألرشفة 

والتّوثيق يضع كافة إمكانياته بترصف مركز أوال للوصول سويًا إىل حفظ وكتابة التّاريخ«.

من جهته أشار الصحايف عيل مطر إىل »املسؤولية التي أخذها مركز أوال عىل عاتقه بحفظ أرشيف البحرين بشكل 

اختار  بينام  واملنطقة«،  البحريني  الّشعب  تاريخ  مستوى  عىل  ذلك  ألهمية  عام،  بشكل  الخليج  ومنطقة  خاص، 

الدكتور يف كلية اإلعالم يف الجامعة اللّبنانية جواد ميك، الحديث عن أهمية تنظيم عملية األرشفة واعتامدها عىل 

الّنظم املعلوماتية الحديثة، وأثنى ميك يف حديثه عىل »مبادرة مركز أوال وجهوده يف حفظ الّذاكرة البحرينية عرب 

عملية توثيق املستندات وتقدميها بوسائل حديثة تحايك التطور التقني يف عامل اإلنرتنت، ما يتيح للباحثني واملختصني 

وطالب املعرفة الوصول إليها بسهولة واإلفادة منها«.

متابعات
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الصحافي عبدالرحمن جاسم: األرشيف معركة 
إلثبات الوجود واألحقية

الصحايف عبد الرّحمن جاسم تطرق يف كلمته إىل اهتامم 

ظهر  عىل  وجوده  بدايات  »منذ  باألرشفة  اإلنسان 

البسيطة، سواء بالرسم عىل حوائط الكهوف أو النقش 

عىل الّصخور أو الرّسم عىل أوراق الربدى«، متحدثًا عن 

بشعب  أشبه  غدا  »الذي  الفلسطيني  الّشعب  تجربة 

للباحثني  بالنسبة  مستقبل،  حتى  أو  تاريخ، حضارة  بال 

واألكادمييني أو حتى األشخاص العاديني، حيث ال يوجد 

الدعاية  لدحض  استخدامه  ميكن  -رسمي-  أرشيف 

الصهيونية والحديث عن حضارة فلسطينية كانت قامئة 

العام 1948«، واستند إىل مثال استقاه من تجربة  قبل 

يف  عائلته  لوجود  الثبوتية  األوراق  أن  حيث  شخصية، 

مدينة يافا تعود إىل العام 1732، ما يعني، وفًقا لقوله، 

أنها وحدها أكرب من دولة الكيان العربي، وبالتايل »خرس 

واألحقية  الوجود  إثبات  معركة  الفلسطيني  الشعب 

والقدرة عن الدفاع عام هو له«.

أوال يف األرشيف هو  وأشار جاسم إىل أن »عمل مركز 

للّشعب  التأريخ  األساس  يف  هدفه  دؤوب  جهود  عمل 

البحريني بعيًدا عن أي نظام حاكم أو أي تأثري سيايس 

ذي بعد »قمعي« أو »نفعي««، موجًها الشكر إىل املركز 

لعمله الدؤوب، الفتًا إىل أنه »لن تقوم للحضارة املرشقية 

وإرثها  الخصب  تراثها  إىل  العودة  دون  من  قيامة  أي 

الحضاري املنترش«.

»أرشيفو«: مجلة بحرينية تتجول في الذاكرة
إصدارات  أحد  »أرشيفو«، وهي  إطاللة عىل مجلة  ويف 

عن  هاشم  آالء  املجلة  تحرير  سكرترية  تحدثت  املركز، 

العدم«،  مخاطر  من  الوجود  تقي  بارزة  كونها »خطوة 

التي ترتاوح بني إبراز األرشيف  وقدمت »أبواب املجلة 

وتسلط  وُمعاش،  ُمطبَّق  عميل  كواقع  واألرشيف  كعلم 

كام  واشكاالته،  وقضاياه  األرشيف  مفاهيم  عىل  الضوء 

مع  التعامل  يف  ومؤسسات  أشخاص  تجارب  تعرض 

الشفهي  بجانبيه  العريب  العامل  مستوى  عىل  األرشيف 

واملكتوب، وتروي حكايا كانت قد تخبأت يف زوايا ذاكرة 

النور لوال  لتُبرص  الناس«، مؤكدة أن »أرشيفو ما كانت 

والذاكرة ألجل  بالتاريخ  يهتمون  مّمن  القديرين  جهود 

الحقيقة وصونها وإعالء شأنها«.

عىل  العمل  كيفية  يرشح  فيديو  بعرض  الحفل  واختتم 

محرك البحث، وبتوزيع العددين األول والثاين من مجلة 

أرشيفو عىل الحضور.
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لألماكن والبلدان قصٌص يرويها كباُر الّسّن من أهلها، تحمل بعضها معلومات وحقائق، فيام يحمل البعض اآلخر 

الحقيقة  بني  عنها  ية  املروَّ الحكايات  تتأرجح  التي  القرى  إحدى  هي  البحرينيَّة  سند)1(  قرية  وخرافات.  أساطري 

والخرافة. تتعدد الروايات املتناقلة بني الناس عن أصل التسمية، فال يُعرف عىل وجه التأكيد سبب تسميتها بسند، 

وتوجد يف املرويات الشفاهية عدٌد من األخبار غري الثابتة. وقد تباينت األقوال والتّحليالت فيها الختالف وجهات 

النظر وتفاوتها.

كبار السّن ينسبون اسم القرية إىل رجل قطنها قـــدمياً، وهي فكرة قدمية متداولة يف عهود سابقة، ومستمدة من 

الذاكرة الّشعبية، والبعض اآلخر يرى أن االسم جاء من العالقة التي كانت تربط سند بالقرى املجاورة لها، إذ كانت 

تستند إليها يف الحصول عىل املاء والطني املستخدمني للبناء يف ذلك الوقت. ومثة من نسب االسم إىل العامل الجغرايف 

بحكم موقع القرية، ذلك أنها أرض سهليَّة نخفضة.

واب، ذلك أن مؤيّديه ذهبوا يف تعليل اسم القرية إىل األصل اللغوي، كام أّن  ولعّل الرأي األخري هو األقرب إىل الصَّ

املوقع الجغرايف يدعم هذا االحتامل، وال تزال اآلثار الدالة عليه واضحة، رغم التغريات الطارئة عليه.

البساتين معاطف لألرض
     تتمدد القرية عىل مساحة تبلغ حواىل 8,5 كيلومرتات مربعة، يف منطقة زراعية متتاز بالبساتني والحقول والُعيون 

واآلبار الطبيعية وأشجار الّنخيل التي تسقى عرب قنوات الّري املوجودة يف باطن األرض، أو الجداول املصطنعة فيها. 

ذاكرة	الصورة
سند..
قّصة أرض بحرينية طّيبة
د.حسني سلمان
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هذه امليزة الزراعية جعلت من القرية موضع اهتامم اآلخرين، كام تدل إحدى الوثائق املخطوطة باليد)2(، التي 

تتعرض لقرية ســـــند وسيحتــــــــها)3(. وتدعم هذه الفكرة بعض الّشخصيات املشهورة يف املنطقة، كيوسف بن 

محّمد الّنويدرايت، وهو جد الخطيب الّنويدري املال الحاج حبيبي جد األستاذ عيل ماجد، وهو عامل دين معروف يف 

منطقته )4(.

تقع القرية يف الجزء الرّشقي من جزيرة البحرين، تحدها من الشامل قرية جرداب، ومن الجنوب قرية الّنويدرات، 

القــــرية  بوجــــــود هذه  كذلك  القول  أعاله، ميكن  إليها  املشار  الوثيقة  وبحسب  الرّشقي.  الرّفاع  الغرب  ومن 

بتاريخ إصدارها 1234هـ/ 1819م، أي بعد دخول آل خليفة إىل البحرين بسبعة وثالثني عاماً )5(.

فرادة النسيج االجتماعي
سكان قرية سند اليوم تجاوزا الـ 25 ألف نسمة. وهذا العدد يحيك عن حركة نزوح كثيفة شهدتها القرية، نتيجة 

التوّسع العمراين. ومعظم تركيبة السّكان فيها من العرب البحرانيني الذين يتبعون مذهبياً الطائفة الّشيعيّة اإلماميّة، 

أشجار القرم التي تشتهر به قرية سند
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كام هو حال جريانها من القرى املحيطة بها، وهم سّكان 

وكّونوا  الزّواج،  بروابط  امتزجوا  الذين  األصليون  القرية 

والتواصل  والتواّد  الرّتاحم  أجواء  الفريد، حيث  نسيجها 

والتّكافل التي تزداد يف املناسبات.

وهم  ومصاهرة،  نسب  عالقات  السكان  بني  تربط 

يسكنون يف منازل متجاورة تقع معظمها يف داخل القرية 

الّنخيل)6(  سعف  ِمْن  تصنع  باألمس  كانت  ووسطها، 

ُمزج  البناء،  تطّور  ومع  املنازل.  بناء  يف  قدميًا  املعتمدة 

ما  وبُني  الجدران،  يف  والجص  بالحجارة  الّنخيل  سعف 

يُسّمى »الربستج«، وهو الكوخ الّصغري الذي يعتمد بناؤه 

عىل منتوجات الّنخيل، وال سيام الجذوع والّسعف، قبل 

التحول إىل بناء البيوت باإلسمنت والحجارة والطابوق. 

البحرين،  العمراين يف  التطّور  القرية جراء  وعندما منت 

امتّد العمران إىل نواحيها كافة، فتوزّعت مساكن األهايل 

األصليني بني األحياء القدمية والحديثة، وتفاعلت القرية 

مع القرى املجاورة بشكل جيّد، حيث توطدت عالقات 

املصاهرة والعمل والتعاضد يف األفراح واألتراح.

القرى  من  الوافدين  من  فهم  الجدد،  السّكان  أّما 

مناطق  وسائر  واملحرّق،  املنامة،  أهايل  ومن  املجاورة، 

الذين  العجم،  العدد  يف  بعدهم  ويأيت  البحرين. 

ويسكن  الحديثة،  املناطق  يف  القرية  يف  يتوزّعون 

بعضهم يف وسط القرية أو يف محاذاتها وعىل أطرافها، 

السكان  بعض  بعدهم  ويأيت  الشيعة.  من  وغالبيتهم 

الّسنة، وأغلبهم هولة  الحديثي اإلقامة فيها، وهم من 

عىل املذهب الّشافعي، ويسكنون يف املناطق الحديثة، 

وتحديداً يف تخوم القرية الجديدة.

تربط بني السكان عالقات نسب ومصاهرة، 
وهم يسكنون يف منازل متجاورة تقع 

معظمها يف داخل القرية ووسطها، كانت 
باألمس تصنع ِمْن سعف الّنخيل املعتمدة 

قدمًيا يف بناء املنازل

التعليم الّديني  لألطفال يف أحد مساجد القرية
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ثروة الناصفة سبب تعاستها
التاريخية)7(،  املراجع  بعض  تعرفها  كام  الّناصفة،  كانت 

أطالل  تتضمن  زمن،  منذ  ُخّربت  قدمية  صغرية  قرية 

منازل وَمساجد تدل عىل عمرانها وازدهارها يف عرصها. 

املوقعة  سبق  الذي  الزّمان  ذاك  هو  بعرصها  واملقصود 

1842م/  العام  يف  التّاريخ  يف  باسمها  ُسجلت  التي 

1258هـ.

هذا  ولكّن  البحر،  من  وقربها  مبزارعها  املنطقة  متيزت 

املوقع وثروته املائية والّزراعية، جرّا التّعاسة عىل سّكانها، 

إذ قام الُغزاة بوضع أيديهم عىل أراضيها وعيونها العذبة، 

البحر  وأقفلوا  بهم،  خاصة  ومنتزهات  مزارع  وجعلوها 

والّساحل يف وجه أهلها وأهايل املنطقة املحيطة بها، ولذا 

من  والّشاقة  الّصعبة  املرحلة  تلك  الفالّحون يف  هجرها 

تاريخ البحرين بعد غزو القبائل البدوية لها.

نِزال  محطة  تكون  أْن  يف  املنطقة  هذه  موقع  ساهم 

ورصاع دموي خالل حقبة الرّصاع الّداخيل عىل الّسلطة 

هذه  حّظ  من  وكان  بالبحرين.  املحليّة  القوى  بني 

القرية الّصغرية اآلمنة الوادعة، أْن تبتىل برشور الوضع 

التّاسع  القرن  منتصف  يف  الّداخلية  وحروبه  الّسيايس 

عرش للميالد، إذ وقع فيها أّول صدام ُمسلح يف معركة 

عندما  السلطة،  عىل  الرصاع  مسلسل  جراء  حاسمة، 

أحمد  بن  سلامن  بن  خليفة  بن  محّمد  الشيخ  تواجه 

الخليفة، وعّمه ألبيه الّشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة، 

يف منتصف العام 1842م/ 1258هـ، يف مزارع الّناصفة 

املثمرة. ولعّل شاعر البحرين الجاهيل طرفة بن العبد 

قد عناها بقوله:

كأنَّ ُحُدوَج املالِكيَّة ُغدوًة
َخاليا َسفنٍي، بالّنواِصِف ِمْن َدٍد )8(

العذبة  املياه  لكرثة  املنطقة  املتنازعان  الفريقان  اختار 

مناسباً  موقعاً  وفر  ما  املثمرة،  واألشجار  فيها  املوجودة 

للحرب املفاجئة. التقى الجانبان، كام تذكر بعض املصادر، 

يف الّناصفة يف جزيرة سند، واقتتال قتاالً شديداً، إذ سالِت 

الّدماء بني الجانبني املُتصارعنِي عىل تربتها الخصبة، وبني 

الفوز يف هذا  الغزيرة. وكان  نخيلها وأشجارها وعيونها 

النزال ملحّمد بن خليفة، وتراجعْت جموع عبدالله من 

فلحق  أخرى،  مرة  الخميس  منطقة  إىل  الّناصفة هاربة 

ثانية بني  بهم محّمد بن خليفة، وهناك وقعْت معركة 

وانترص  خليفة،  بن  مبحّمد  الهزمية  ولحقِت  الجانبني، 

عبدالله بن أحمد )9(.

ازدهار القرية اقتصادًيا
تغرّيات  حدثت  األخرية،  العرشين  الّسنوات  خالل 

يعتمد  اقتصادها  كان  فبعدما  متسارعة مهّمة يف سند، 

الشوارع،  التحتية، وُعبِّدت  البنى  اتسعت  الزراعة،  عىل 

تسهيالت  تقديم  بعد  جوانبها،  عىل  املساكن  وتراصت 

مرصفية للسكان.

ويف خالل الطفرة االقتصادية التي شهدتها البحرين أواخر 

السبعينيات وأوائل الثامنينيات، انضم أهايل القرية إىل 

أو كموظفني مهنيني  العمل، كعاّمل يف الرشكات،  سوق 

دورهم  وتقلص  الخاص،  أو  العام  القطاع  مؤسسات  يف 

معظم  وأصبح  الفت،  بشكل  الّزراعة  مجال  يف  كعامل 

اآلسيوية،  الجنسيات  من  الوافدين  من  فيها  املشتغلني 

كالهند وباكستان وبنغالدش.
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كذلك، انتعشت القرية تجاريًا واقتصاديًا، حيث افتتحت 

يف هذه الفرتة الكثري من املحال التّجارية واملصانع، كام 

البحرين  يف  العاملة  الكبرية  املصارف  بعض  افتتحت 

فروعاً فيها.

وجوه المكان االجتماعية
أهلها،  تربط  التي  االجتامعية  بالعالقات  القرية  تتميز 

بينهم. وحتى زمن غري  القائم فيام  والتعاون والتكاتف 

بعيد، كان منزل العائلة يحتضن األبناء جميًعا، ثم يتّسع 

مع زواجهم، ليضّم الزوجة واألحفاد. هذا التقليد ما زال 

موجوًدا، ولكن يف نطاق ضيق، إذ أخذت األس النووية 

بالظهور بصورة ملموسة خالل السنوات الثالثني املاضية.

التغيري.  بعض  والزواج  الخطوبة  مراسم  شهدت  كذلك، 

لالبن،  املناسبة  الزوجة  يختاران  الوالدان  كان  فقدميًا، 

غالباً  القرار  يقيض  حيث  رائًجا،  األقارب  زواج  وكان 

باختيار إحدى القريبات عروًسا لالبن. أما الخيار اآلخر 

الذي يلجأون إليه، فهو حتاًم يعود إىل األم، التي تبحث 

العائلة  حيث  من  محددة،  مواصفات  ذات  زوجة  عن 

والجامل  الطيبة  والسمعة  الحميدة  واألخالق  الكرمية 

وسواها من الرشوط. ومل تكن سند تنفرد بهذه الظاهرة، 

شأنها يف ذلك شأن سائر القرى آنذاك.

فصار  تغريت،  قد  العادات  هذه  معظم  فإن  اليوم،  أّما 

تدخل  وصار  وحده،  االبن  بقرار  رهًنا  العروس  اختيار 

األهل يف شؤون ابنهام أو ابنتهام محدوًدا، سواء يف إدارة 

البيت أو يف تربية األبناء أو غري ذلك.

البحرين  قرى  من  وغريها  سند  املنترشة يف  »املجالس« 

تبدو الوجه املشرتك بني األمس واليوم، وهي عبارة عن 

العادات  وتقيض  الضيوف.  الستقبال  مخّصصة  غرف 

الضيافة معهم،  وأداء واجب  الزوار  بتكريم  االجتامعية 

كّل عائلة تبًعا للوضع االجتامعي الخاّص بها. ويف هذه 

الحديث  أطراف  ويتبادلون  الناس  يلتقي  املجالس، 

من  وغريها  االجتامعي  بالوضع  املتعلقة  والقضايا 

املواضيع.

يف  مميزة  أجواء  مثاًل،  كاألعياد  الدينية،  وللمناسبات 

سند، حيث ترشع أبواب مجالس جميع البيوت، وتقدم 

املوائد واملأكوالت، وتتوطّد أوارص املحبة والوئام واأللفة، 

األهايل من بيت إىل آخر يف جوٍّ حميمي، عىل  وينتقل 

امتداد أيام العيد.

الحرام، تنصب قرية سند، مثل  ومع حلول شهر محرم 

غريها من القرى الشيعية، مآتم العزاء تعظياًم للشعائر 

خارج  من  خطباء  املناسبة  إلحياء  ويُنتَدب  الحسينية، 

منها  أربعة  مآتم،  عرشة  اليوم  عددها  ويبلغ  القرية. 

للرجال، وستة للّنساء. وتقام هذه الشعائر أيًضا يف ذكرى 

وفيات األمئة ووالداتهم، حيث تُطرح شتى املوضوعات 

الثقافية والتوعوية.

يف   بتونس  منوبة  جامعة  خريج  سلمان:  أحمد  حسني   . د 
مرحلة  الدكتوراه، وجامعة القديس  يوسف بلبنان  يف مرحلة 

املاجستري ، أستاذ جامعي . 
almoradi63@ hotmail.com للتواصل عرب اإلمييل
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صورة قدمية أخذت يف ستينيات القرن املايض لشباب من القرية

حديقة ألعاب يف وسط القرية صورة أخذت يف الّستينيات ألحد املساكن املصنوعة من سعف النخيل أو 

بإحدى املزارع

الفزعة والتّعاون من شباب القرية عند بناء نادي سند عام 1972م
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أحد بيوت القرية القدمية

أحد مآتم  القرية ) مأتم الحاج عيل املال( احد البساتني املوجودة يف القرية

صورة  قدمية لعني كربى بقرية سند ، وهي من أشهر العيون الطبيعية ، 

وقد تحّولت اآلن إىل أرض جرداء بعد نضوب مائها



املصادر واملراجع:

هذا الفصل مستّل من كتاب سيصدر قريبًا يحمل اسم )سند: . 1

األرض الطيبة(، يغطي جوانب كثرية من املعلومات عن القرية 

واألنشطة  والعيون،  واملدارس،  واملساجد،  كاملآتم،  ومعاملها، 

الرياضية، وتاريخ تأسيس النادي، وجمعية سند الخريية، وغريها 

من األمور املتعلقة بالقرية. وكلمة »َسَند« تلفظ ُمحرّكة، بفتح 

الّسني والّنون، وهي من مشتقات األصل املركّب من الحروف 

اللّغة وضع ومعنى، ولها  املادة يف  الثالثة )س، ن، د(. ولهذه 

ما  إىل  وللوصول  اللّغوي.  األصل  وراء  اصطالحي  مغزى  أيضاً 

ملادة  ما  بكّل  اإلحاطة  من  بّد  ال  »َسَند«،  كلمة  عليه  تنطوي 

والوادي  الجبل  َسند  الفريوزآبادي:  قال  ومشتقاتها،  »سند« 

قابَلََك من  َنُد محرّكًة: ما  قبله، والسَّ هو مرتفع من األرض يف 

ْفِح، وُمْعتََمُد اإلِنْساِن، ورَضٌْب من الرُبوِد،  الَجبَِل، وَعالَ عن السَّ

أي الثياب، ج: أْسناٌد، أو الجمُع كالواِحِد. وقال الفيومي صاحب 

املصباح املنري: الّسند ما استندت إليه من حائط أو غريه، وقال 

َند: ما ارتفع من األرض يف قبل الجبل  ابن منظور يف اللسان: السَّ

أو الوادي، والّسند بلد معروف يف البادية، ومنه قول الّشاعر: يا 

داَر َميََّة بالَعلْياِء فالّسند، والَعلياُء: اسم بلد آخر.

مدن، . 2 يعقوب  يوسف  الباحث  األستاذ  الوثيقة  هذه  أعطاين 

الثالمثئة  البحرين  »قرى  كتاب  2016/2/22م، صاحب  بتاريخ 

أوال  مركز  عن  الصادر  والوهم«،  الحقيقة  بني  والستون 

للّدراسات والتوثيق.

تحد . 3 التي  الزراعية  املنطقة  أو  الكبرية  الزراعية  األرض  هي 

حمزة،  مناف  انظر:  فيها.  املوجودة  البيوت  باستثناء  القرى 

معجم التعمري والخرائط والوثائق العقارية، ص 19.

قدم آل خليفة من الزبارة إىل البحرين يف العام 1197هـ/ 1783م.. 4

لهذه . 5 قراءته  عن  السلامن  محمد حميد  الباحث  سؤال  وبعد 

الوثيقة أفادين باآليت: »بعد دراسة الوثيقة مبا حوته من كلامت، 

مل نجد فيها ما يساعدنا عىل تحديد تاريخ معني لسند، ولكن 

بحسب مقارنتها بأمثالها وبتاريخ البحرين يف تلك الفرتة، وبعمر 

النخيل حتى ترتعرع وتكرب وتباع األرض مبا فيها من نخل مثمر، 

فليس الهدف األرض، بل الرشاء، يتم ملا فوق األرض من مثار 

تدر أرباًحا أو تعني مالكها الجديد عىل أمر اقتصاد ما، فتاريخ 

الوثيقة هو 1819/7/30م، وهي فرتة حكم الشيخ سلامن بن 

قضاء  فرتة  أحمد، وهي  بن  الله  عبد  أخيه  ومبساعدة  أحمد، 

األسطول اإلنجليزي عىل القواسم يف رأس الخيمة، وبدء تطبيق 

ولكن  وبريطانيا،  الخليج  إمارات  بني  الدائم  السالم  اتفاقية 

ميكن معرفة تاريخ تقريبي لنشوء القرية يف الوقت ذاته لهجرة 

والفارسية  وعسكر  جو  من  البحرانية  والعوائل  األس  معظم 

بعد العام 1783، كام هو الحال مع نشوء املعامري وبعض قرى 

سرتة وأجزاء من دار كليب، ورمبا ميكن وضع تقريبي عام، وهو 

الربع األخري من القرن الثامن عرش للميالد، وعيل أية حال عمر 

القرية من خالل الوثيقة أكرث من 200 سنة، هذا إذا رجعنا إىل 

عمر منو النخيل لجيل واحد عىل األقل«.

كانوا . 6 سند  أهايل  أّن  تزعم  مصدر،  إىل  تسند  مل  رواية  وهناك 

بجانب ساحل  القرية  أنحاء  إحدى  الناصفة،  منطقة  يقطنون 

األسامك  صيد  عىل  رزقهم  يف  يعتمدون  حيث  توبيل،  خليج 

املعروفة  القرية،  داخل  إىل  نزحوا  ولكنهم  والزراعة،  والغوص 

عليه  السيطرة  يستطيعوا  مل  حريق  حدوث  بسبب  حاليًا 

ومقاومته وقد قىض عىل منازلهم جميعاً.

الناصفة: موضع يتسع من الوادي، والناصفة مجرى املاء يف الوادي، . 7

والناصفة من األرض: رحبة بها شجر، وجمعها نواصف، وقيل غري 

ذلك: انظر لسان العرب: مادة نصف، ج 9، ص 333 - 334.

بن . 8 طرفة  معلقة  العرش،  القصائد  رشح  التربيزي،  الخطيب 

العبد، ص 97، وانظر موسوعة تاريخ البحرين، ص 159.

انظر: موسوعة تاريخ البحرين )البحرين 2009(، ج 2، ص 159-. 9

160، صحيفة الوسط، البحرين، العدد 2009، 7 مارس 2008م.

السيايس 1870-1783  البحرين  تاريخ  فائق حمدي،  طهبوب، 

الآلل يف  التاجر، عقد  )الكويت 1983(، ص 213. محمد عيل 

تاريخ أوال )البحرين 1994(، ص 122، النبهاين، محمد خليفة 

العربية )بريوت  الجزيرة  تاريخ  النبهانية يف  التحفة  بن حمد، 

1986(، ص 108. الخليفة، عبدالله بن خالد، وأبا حسني، عيل، 

)البحرين 2005(، ج 2، ص 168،  البحرين  الخليفة يف  تاريخ 

وانظر كذلك: الشيخ إبراهيم املبارك، حارض البحرين، ص50.

Records of Bahrain: Primary Documents 18201960- 

)London, 1993(, Vol. 1, pp. 501506-.
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