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بصــمـــتــنــــا

ال��ل��غ��ة ه���ي الأ����ص���ا����س ال�����ص��ل��د ل��ل��ه��وي��ة، ب���ل ق���د تكون 

عنوانها واملوؤ�صر عليها، على افرتا�س اأن الأفراد يجمعهم 

ل�صان واحد ولغة واح��دة حتوي تراثهم وقيمهم احتواء 

الإط����ار ل��ل�����ص��ورة اأو ال��وع��اء ل��ل��م��اء، ول��ك��ن امل��ت��اأم��ل حلال 

وتنوع  الأل�����ص��ن  ت��ع��دد  ي���درك  واملجتمعات  الأف����راد  بع�س 

اللغات �صمن الوطن الواحد، بل اإن د�صاتري بع�س الدول 

تقرر اأن للدولة اأكرث من لغة ر�صمية وتعرتف مبجموعة 

لغات يتم تداولها والتعامل بها وتدري�صها، وتعترب الهند 

املثل الفاقع للتعدد اللغوي، فد�صتورها يعرتف باثنتني 

وع�صرين لغة ر�صمية، وما ل يقل عن 65 % من ال�صعب 

اإحدى  اأن  كما  ل��غ��ات،  ث��اث  اأو  بلغتني  يتحدث  ال��ه��ن��دي 

بها، غري  كلغات معرتف  الهند م�صجلة  لغة يف  وثاثني 

اأن املده�س يف الأمر اأن ال�صعب الهندي مبجموع اأعراقه 

ودياناته وطوائفه ميتلك 880 لغة كلها تتفاعل بتناغم 

غريب ل�صياغة �صعب واحد بهوية هندية وطنية واحدة يف 

ظاهرة يرونها ماألوفة وغري معزولة عن طبيعة املجتمع 

تاأثري  م��دى  ع��ن  الت�صاوؤل  ال��ه��ن��دي، وه��ذا مم��ا ي�صتدعي 

تعدد اللغات يف �صياغة املجتمعات وكيف متكن الد�صتور 

واإثنية  الهندي من تخليق �صعب واحد مبكونات قومية 

ولغوية ودينية متعددة حتت الراية الهندية العماقة يف 

ق للتنوعات، وعلى  جتاوز مبهر لاختافات وتكري�س خااّ

النقي�س من الهند جند كيانا » كدولة الكيان ال�صهيوين 

» التي احتاجت اإىل بعث لغة ميتة منذ 1600 عام كي 

تاريخًا  بها  وُت��ك��ر���س  تخ�صها،  وطنية  ه��وي��ة  بها  ت�صيغ 

التَّعدد اللُّغوي 

والهوية 
fayzaalmane@yahoo.com

بقلم : فايزة مانع املانع
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م���وغ���ًا يف ال���ِق���َدم ومت��ي��ز ح���روف���ًا وم���ف���ردات م���ن ُبُطون 

املخطوطات الغائرة يف جوف املا�صي على يد اإليعازر بن 

يهودا لي�صنع من لغة مندثرة قوامي�َس يف جملدات بلغت 

ت�صعة على مدى اأربعني عاما ليحيوا بذلك اللغة العربية، 

وي�صرتطوا على اأي يهودي يرغب يف الهجرة والعي�س يف 

دولتهم اإتقان لغتهم التي اأخرجوها من مدافنها. 

وال��ي��اب��ان اأي�����ص��ا ق��د ُتعطي من��وذج��ا اآخ���ر يف احلر�س 

 1947 العام  د�صتورهم  اإق��رار  فعند  القومية  اللغة  على 

الياباين  ال�صعب  على خ�صو�صية  والتاأكيد  الإ�صرار  كان 

ونقاوة العرق وفرادة لغته وحماية الرتاث الياباين والذي 

ل ت�صاركهم فيه اأية قومية تعي�س معهم على اأر�س اليابان 

ك��الأق��ل��ي��ات ال��ك��وري��ة وال�����ص��ي��ن��ي��ة و���ص��ع��ب الإن���ي���و مم���ن ل 

يزالون يعانون من م�صكلة الندماج الكامل يف املجتمع 

الياباين. 

اإن الثورة الت�صالية غري امل�صبوقة يف التاريخ الب�صري 

اأدت اإىل ثورة لغوية فها نحن اأولء نتابع مدار�س ثنائية 

اللغة ومتعددة اللغات وكليات الأل�صن، وَت�صاُبقًا لتعلم لغة 

الآخ��ر هذا غري النظريات اللغوية املتعددة ورب��ط اللغة 

التاريخ  و�صرب  وال�صمع  النطق  وق��درات  الدماغ  بوظائف 

اللغوي لاإن�صان، والبحث عن اجلذر امل�صرتك للغات ذلك 

احللم البعيد اأمام تنوع لغوي يقود لتنوع هوياتي يتجاور 

ويتداخل ول يندمج، فالإن�صان بح�صب » ليو فاي�صبريغر، 

Leo Weisgerber« ُخلق بطبعه ليكون اأُحادي اللغة، 
كما اأن الكفاءات اللغوية  تلك القادرة على ال�صتخدام 

ت�صتخدم  ال���ذي  نف�صه  بالقدر  لغة  م��ن  لأك���رث  الإب��داع��ي 

به لغتها الأم  بدا ظاهرة لها دلل��ة ومثلها العديد من 

الأدباء وال�صعراء ممن يوؤلفون بغري لغتهم 

تدنى  من  الخت�صا�صيني  بع�س  حتذير  من  بالرغم 

امل���دى البعيد اإىل فقدان  ي����وؤدي ع��ل��ى  امل�����ص��ت��وى مم��ا ق��د 

الأ���ص��ال��ة بالرغم م��ن وج��ود ع��دد م��ن الأدب����اء واملفكرين 

ال��ع��رب مم��ن اأب���دع���وا ب��ل��غ��ات اأج��ن��ب��ي��ة وخ��ا���ص��ة يف املغرب 

يوؤكد  ال���ذي  ال�صتثناء  يظلون  ولكنهم  ول��ب��ن��ان  ال��ع��رب��ي 

نتاج  كانوا  املبدعني  ه��وؤلء  اأمثال  اأن  �صيما  ول  القاعدة 

تعليم اأجنبي اأو زواج خمتلط اأو من الدول العربية التي 

التعدد  ع��ن  يقال  ومهما  فرن�صتها،  يف  ال�صتعمار  َجهد 

ق��د ل يكون  واح���دة  لغة  الل�صان يف  ف���اإن حب�س  ال��ل��غ��وي 

مفيدا وبالقدر نف�صه  فاإن مزاحمة اللغة الأم اأو اإق�صاءها 

قد يكون قاتا، وتبقى اللغة عقًا وفكرًا وتراثًا  ومامَح 

و�صعورًا وات�صاًل وتوا�صًا وب�صمة خا�صة بكل اأمة، وتظل 

الهوية يف اأبهى جتلياتها دللة لغوية. 
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أوبريت

أوب���������������������ري���������������������ت ع���������ج���������ي���������ب���������ة ه������������ال������������دي������������رة

سفينة الوطن يقودها ربان حكيم
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علييى مييدار نحييو �سيياعتن كاملتيين، 

عا�سييت الكويت يف ابريل املا�سي حلظات 

ميين املا�سييي اجلميييل واحلا�سيير املتميز 

وامل�سييتقبل الواعييد ميين خييال لوحات 

وطنية باهرة ت�سمنها )اأوبريت عجيبة 

هالديييرة( ر�سييمها طلبيية الكويييت ميين 

الفتيييان والفتيييات، علييى اإيقيياع كلمات 

وطنية ذات معان وطنية معربة.

باحلركات  اجل��م��ي��ل  ال���غ���ن���اء  م����زج 
اإلي��������ق��������اع��������ي��������ة امل��������������وزون��������������ة م����ع 
امل����������������اب����������������س ال��������������زاه��������������ي��������������ة ف������ي 
وال���ت���ع���ب���ي���ر   ، ل�����ل�����ت�����راث  اس����ت����ل����ه����ام 
ال�����ف�����ن�����ي امل�������ره�������ف ع�������ن امل������اض������ي.
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وتق���دم ح�ص���ور الأوبريت 

�ص���احب ال�ص���مو اأمري البالد 

ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابر 

ال�ص���باح يرافق���ه �ص���مو ويل 

العهد ال�ص���يخ ن���واف الأحمد 

وح�ص���ره  ال�ص���باح،  اجلاب���ر 

رئي����س جمل�س الأم���ة مرزوق 

الغ���امن و�ص���مو رئي�س جمل�س 

الوزراء ال�ص���يخ جابر املبارك 

احلمد ال�صباح والوزراء وكبار 

امل�صوؤولني يف البالد.

وكان لفت���ا يف الأوبري���ت 

تل���ك اللوح���ات اجلميلة التي 

مزج���ت ب���ني الغن���اء اجلميل 

املوزونة  الإيقاعية  واحلركات 

م���ن زه���ور الكويت و�ص���بابها 

ظه���روا  الذي���ن  و�ص���اباتها 

مبالب�س زاهية الألوان موؤدين 

فقرات متنوعة تعرب عن تراث 

الزاه���ي وموروثه���ا  الكوي���ت 

ال�صعبي الرثي.

ورك���زت بع����س اللوح���ات 

على م�صرية الكويت وتاريخها 

اخل���ري  مبواق���ف  احلاف���ل 

والعط���اء الت���ي جب���ل عليه���ا 

اأهله���ا وعا�ص���وها واقعا حيا 

وانتقلت من الأج���داد والآباء 

اإىل الأحف���اد ع���رب ال�ص���نني، 

م���ع ا�ص���تمرار مّد ي���د اخلري 

وانت�صارها حاليا يف �صتى بقاع 

العامل حتى اأ�ص���حت الكويت 

العط���اء،  يف  ب���ارزة  عالم���ة 

فمنحته���ا الأمم املتحدة لقب 

)مرك���ز العم���ل الإن�ص���اين يف 

الع���امل(، فيم���ا منحت �ص���مو 

اأمري البالد لقب )قائد العمل 

الإن�صاين يف العامل(.

وعربت لوحات اأخرى عن 

الدلئل املختلفة حول ت�صامن 

الكويتيني وتاآزرهم يف مواجهة 

جميع التحديات التي واجهها 

جمتمعهم الفتي، واملحن التي 

ال�ص���غرية  دولته���م  عا�ص���تها 

يف مراح���ل عدة، ف�ص���ال عن 

تكاتفهم حول اأمرائهم من اآل 

ال�ص���باح الكرام طوال العقود 

املا�صية، ومبايعتهم لهم لقيادة 

دفة �صفينة الوطن التي ت�صم 

جميع اأبنائه نحو ال�ص���تقرار 

والأمن وال�صوؤدد والأمان.

واأ�ص���ارت بع����س اللوحات 

اإىل الزده���ار الذي عا�ص���ته 

الكوي���ت بعد اأن حباها املوىل 

تعاىل بنعمة النفط، والنه�صة 

جم���ع  يف  �ص���هدتها  الت���ي 

املجالت منذ منت�صف القرن 

الع�ص���رين، واملعامل العمرانية 

احل�ص���ارية  واملوؤ�ص�ص���ات 

والنفتاح الكبري الذي متيزت 

اأبوابها م�ص���رعة  به، فكان���ت 

الذي���ن  اجلن�ص���يات  جلمي���ع 

اأ�صهموا يف تطور الكويت.

أوبريت

احتفاء بالفن اجلميل

ونعَم املُكّرم
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واأ�ص�������ارت اللوح�������ات اإىل تواف�������د 

اأجنا��������س خمتلف�������ة من الب�ص�������ر اإىل 

اأر��������س الوط�������ن املعط�������اء، فتمتع�������وا 

على اأر�صه�������ا بنعمة احلرية والأمان 

ف  واندجموا يف الن�صيج الكويتي، واألاّ

اهلل ع�������ز وجل بني قلوبهم فاأ�صبحوا 

واأ�صح�������وا جميعًا  اإخوة متحاب�������ني، 

�صركاء يف بناء الوطن الغايل، فاأثبت 

التاري�������خ اأن جميع من على الكويت 

ج�ص�������د واحد يف �صفينة واحدة حتت 

راية قائده�������ا احلكيم راعي نه�صتها 

وم�صريتها وويل عهده الأمني.

وحظي الأوبريت باإ�صراف مبا�صر 

من ال�صيخ�������ة اأمثال الأحمد اجلابر 

ال�صب�������اح، واأخرجه ب�صورته املتميزة 

الدكت�������ور عل�������ي ح�ص�������ن فيم�������ا توىل 

التوزي�������ع املو�صيقي ربي�������ع �صيداوي، 

وت�������وىل اأحلان�������ه عب�������د اهلل القع�������ود 

واأحمد حمدان وفهد النا�صر وحمد 

القط�������ان، وكتب ق�صائ�������ده ال�صعراء 

عبد اللطي�������ف البناي و�صالح مدوه 

�صاه�������ر واأحم�������د ال�صرق�������اوي وماجد 

املهنا ومن�صور الواوان و�صعد امل�صلم، 

يف ح�������ني اأدى الق�صائ�������د املطرب�������ون 

نبيل �صعيل وفواز الرجيب وم�صاري 

العو�صي واأحمد الروي�صد وعبد اهلل 

بن ح�صني و�صلط�������ان مفتاح وجمال 

الدريع.

ن���خ���ب���ة م�����ن ال���ش���ع���راء 
واملطربني  وامل��ل��ح��ن��ني 
مميز  فني  تناغم  ف��ي 
الشيخة  إش��راف  حتت 
أم�������������ث�������������ال األح���������م���������د 
اجل���������اب���������ر ال������ص������ب������اح.

لوحات  فنية  متنوعة  حتاكي القيم الوطنية األصيلة.

)2018 يوليو   - )يونيو   93 الغرسة  7



ِبذاُر الشهداء .. َيرويه أبناؤهم ..

من مكتب الشهيد

)2018 يوليو   - )يونيو   93 الغرسة  8



يف اأندوني�صيا ؛ يف هذا الأرخبيل اجلميل املكون من 

اآلف اجلزر يف جنوب �صرق اآ�صيا كانت وجهتنا مع اأبنائنا 

اإ�صامي بتعداد  من ذوي ال�صهداء يف رحلة لأك��رب بلد 

238 مليون ن�صمة  اإىل  اإح�صاء  اآخر  �صكاين ي�صل وفق 

غالبيتهم من امل�صلمني ممن اعتنقوا الدين الإ�صامي مع 

حركة الفتوحات الإ�صامية ومع التجار امل�صلمني الذين 

عربوا كل هذه امل�صاحات ال�صا�صعة ورك��زوا راية الإ�صام 

عالية خفاقة كديانة رئي�صة لأغلب �صكان اأندوني�صيا مع 

تنوع عرقي وديني يرثي اأندوني�صيا رغم فقرها ويزيدها 

األقًا رغم احتياجاتها فكان �صعارهم املعتمد واملوؤ�ص�س 

على قاعدة » الوحدة يف التنوع« مثال لبلد كبري ي�صعى 

لتطوير اقت�صادياته وبناء ذاته.

اأث��ر بالغ اخل�صو�صية وبالغ  اأندوني�صيا لأبنائنا  يف 

الإن�صانية ، هناك اأرتاأينا اأن يكون ل�صهدائنا �صدقة جارية 

ي�صتمر خريها لهم ما دامت احلياة ، هناك قرية كاملة 

با�صم اأمري الإن�صانية �صمو ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابر 

ال�صباح حفظه اهلل ورعاه ، ومركز ل�صهداء الكويت ي�صم 

ال��ق��راآن الكرمي   ، وم��ق��را حلفظ  ل��اأي��ت��ام  م�صجدا ودارا 

وقاعة للمحا�صرات ، 

هناك ا�صتطعنا بح�س �صهدائنا اأن نعرب عن اأ�صواقنا 

لهم وامتناننا لت�صحياتهم واعتزازنا ببطولتهم وفخرنا 

بكل ما قدموه لوطنهم ، 

ا نتحرك مع اأبناء ال�صهداء مرتافقني  يف اأندوني�صيا كناّ

اأرواح ذويهم �صاعني لتاأكيد روح الإ�صام التى ترى  مع 

الرتاحم جوهر الدين والتكافل بني امل�صلمني غاية القيم، 

والُنبل وامل���روءة جواهر تخ�س ذويهم مرياثا لاأخاق 

العالية التي يتحلون بها .

اإننا ن�صعى يف مكتب ال�صهيد ومبعية اأبناء ال�صهداء 

اأثمن  اأمثل تكري�س ملعاين ال�صهادة واإىل ا�صتنباط  اإىل 

الروؤى للت�صحيات ، ولتعزيز روح البذل والعمل والكفاءة 

كمنهاج حياة . 

اإن ربط منظومة القيم العالية التي نتحرك وفقها 

يف مكتب ال�صهيد �صمن ر�صالتنا املوثقة ت�صتدعي منا 

فتح اآفاق وا�صعة 

وارتياد ف�صاءات جديدة لنتمكن من تاأكيد الثابت 

من عقيدتنا بال�صرورة من رحمة وتعاون وتاحم وعزة 

واإيثار وما ننجزه على اأر�س الواقع ون�صيده من م�صاريع 

وبرامج تخليدا لل�صهداء واإذك��اًء لروح البطولة واإيقادا 

ل�صعلة احلما�س . 

تفنى الر�صوم ول تفنى املعاين ، وتذبل الأغ�صان ول 

تندثر البذور ، وتتوارى ال�صم�س لت�صرق ، وتاأفل النجوم 

لتتاألق ، وهكذا دورة احلياة ت�صنع بالعزم الإرادة وتخلق 

َي���َرْوون البذرة  اأبناء ال�صهداء  ، وي�صتمر  باملحبة احلياة 

وي�صنعون امل�صتقبل . وكلنا ثقة بهم ومبا ينجزون. 

الوكيل بالديوان األميري
مدير عام مكتب الشهيد

بقلم : 
فاطمة أحمد األمير
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رحلة

حديث أندونيسيا
�سارة بوحمدي

ابنة ال�صهيدة فاطمة الع�صفور

يتاعب بها الهواء وكاأنه ي�صتودعها �صرا ما!

باألوان  و���ص��وداء  ب��ال��ون��ات ح��م��راء وخ�����ص��راء وبي�صاء 

راية الوطن الذي حتت�صنه قلوبنا، كانت حتلق عاليا 

وتعرفنا،  نعرفها  ماألوفة  لوجوه  �صورا  معها  حاملة 

ولكنها هذه املرة كانت ت�صعد وت�صعد اإىل علو �صاهق 

اإنه  لنا  تقول  وكاأنها  والرفعة،  ال�صموق  لفت 
َ
اأ وكاأنها 

دوما  املتجهة  ال�صاهقة  القمم  تكون  حيث  ؛  مكاين 

اإىل اأعلى ذرى ال�صرف وال�صمو...

اإنهم �صهداء الوطن اآباوؤنا واأمهاتنا يرتاءون لنا عرب 

الأفق، ويلقون علينا رذاذ احلب وال�صوق وينرثون يف 

دربنا اأكاليل الكرامة واملجد..

ب��ال��ون��ات حاملة ���ص��ور �صهداء  اإط���الق 

ال���ك���وي���ت ب���ق���ري���ة ����ص���ب���اح الأح����م����د
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يف »باندوجن« اإحدى مناطق 

اأندوني�ص���يا كان لن���ا موعد ل 

ين�ص���ى اأبدا، ي���وم افتتاح قرية 

�ص���باح الأحم���د لالأيتام حيث 

املنطق���ة  اأه���ايل  ا�ص���تقبلنا 

بحف���اوة بالغ���ة وهم ي�ص���ريون 

اإنهم  للبالونات امللون���ة قائلني 

هناك ينظ���رون اإلينا ويباركون 

خطواتن���ا ويب�ص���رون باأي���ادي 

اخلريي���ن الت���ي ج���اءت لتوقع 

بَ�صمتها اأعمالً للخري خالدة، 

تقدمها دول���ة الكويت املباركة 

تل���ك ال�ص���ور املحلّق���ة تنتمي 

اإليك���م وتبارك كل م�ص���اريعكم 

الإن�ص���انية املوؤث���رة، ويف نف�س 

القري���ة كانت لنا جولت حيث 

واأ�ص���رهم  بالأيت���ام  التقين���ا 

م�ص���اكنهم  ب���ني  وجتولن���ا 

وف�ص���ولهم الدرا�ص���ية، وقمنا 

بتوزيع اأكيا�س الأرز واحللويات 

عل���ى اأطفاله���م كم���ا اأو�ص���لنا 

برادات املاء م���ن ثمرات تربع 

اأهل الكويت الذين جبلوا على 

الْ���ربرِ وح���ب اخل���ري والعط���اء 

الرّث.

فعاليات متنوعة

والتنظي���م  التخطي���ط  اإن 

�ص���نو جن���اح اأي عم���ل ومن���ذ 

بدء رحلة مكتب ال�ص���هيد اإىل 

جمهوري���ة اأندوني�ص���يا والت���ي 

�صمت اإىل جانب القائمني على 

املكت���ب وعلى راأ�ص���هم الوكيل 

يف الدي���وان الأم���ريي ومدير 

ع���ام املكت���ب فاطم���ة اأحم���د 

الأمري نخبة من اأبناء ال�صهداء 

املميزي���ن، ووف���ق اخلط���ة مت 

تق�ص���يم الوف���د امل�ص���ارك اإىل 

اأرب���ع ف���رق اإداري واإعالم���ي 

وفري���ق ل�ص���تقبال ال�ص���يوف 

الأن�ص���طة  لتنظي���م  واآخ���ر 

الثقافي���ة، واأدت هذه الطريقة 

كل  جن���اح  اإىل  التنظيمي���ة 

ن���خ���ب���ة م�����ن أب�����ن�����اء ال�����ش�����ه�����داء امل����م����ي����زي����ن ف�����ي رح���ل���ة 
ألن�����دون�����ي�����س�����ي�����ا اس�����ت�����غ�����رق�����ت أح����������د ع�����ش�����ر ي�����وم�����ا.

افتتاح �صقيا ماء

م�صاركة اأبناء ال�صهداء بحفل العيد الوطني - قرية �صباح الحمد
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فعاليات الرحلة بدءا باملعر�س 

وانته���اًء  املتع���ددة  باأجنحت���ه 

بالعر����س الفن���ي الوطني وما 

�ص���احبه من فقرات مو�صيقية 

�ص���عبية  ورق�ص���ات  وغنائي���ة 

قدمتها جمموعة من الأطفال 

الأندون�صيني باملالب�س الوطنية 

الكويتية وبالأثواب املزينة بعلم 

دولة الكويت.

ال بد من »بايل«

واإن  �ص���نعا  م���ن  ب���د  »ل 

ط���ال ال�ص���فر«، اأي�ص���ا ل ب���د 

م���ن »ب���ايل« م���ا دم���ت زائرا 

الطبيعة  فهناك  لأندوني�ص���يا، 

اخلالبة ت�صتعر�س مفاتنها بال 

هوادة وفق ال�ص���تقبال احلفّي 

ال���ذي يبه���ج النف����س وي�ص���يع 

الأن����س ويزي���ل اأك���دار التنقل 

رحلة

اأبناء ال�صهداء يف احتفالية العيد الوطني باأندوني�صيا

توزيع املوؤن الغذائية من قبل بنات احد ال�صهداء

يف قرية �صباح الأحمد مع اأ�صرة اأندوني�صية

مرمي بوحمدي ابنة ال�صهيدة فاطمة الع�صفور وتوزيع 

املوؤن الغذائية على اأ�صٍر اأندوني�صية
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وتعب الأ�صفار، وهناك تنت�صر 

م���زارع النب برائحت���ه اإذ يعبق 

امل���كان تل���ك الرائح���ة العابرة 

لالأذواق املوحدة حلا�صة ال�صم 

ل���دى الب�ص���ر وكاأنه���ا مارك���ة 

عاملية لهذا امل�صروب »العوملي« 

وهن���اك جتولن���ا ب���ني مزارعه 

وكيفي���ة  اأنواع���ه  وتعرفن���ا 

ال�ص���تخراج والإع���داد، كم���ا 

اأُعد لنا يف ب���ايل برنامج فني 

حافل قدمته فرقة اأندوني�صية 

بنكهة خليجية مميزة، وُختمت 

رحلتنا مرورا ببانكوك ف�صلطنة 

ُعم���ان ث���م الع���ودة اإىل دولتنا 

احلبيب���ة الكوي���ت ويف ٌجعبتنا 

ذخ���رية من احلب وف�ص���اءات 

امتنان �صا�ص���عة ملكتب ال�صهيد 

وللقائمني عليه. مع بنات ال�صهداء احتفال بالعيد الوطني بال�صفارة الكويتيةرحلة اأبناء ال�صهداء لعمان

م�صوؤولو مكتب ال�صهيد مع ال�صفريين الإماراتي و العماين بحفل العيد الوطني م�صوؤولو مكتب ال�صهيد و اأبناء ال�صهداء مع ال�صفري الكويتي باحتفالية العيد الوطني

قرية �صباح الأحمد
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متابعة

جداريات الشهداء

بــالغـــــة الصـــــورة
»اجل���������داري���������ات« ف�����ي ال������ع������دان وم�����ش�����رف وك����ي����ف����ان واجل����ه������������������������راء، وم���������������������������������������ا زال ال����ع����م����ل ج����اري����ا

حمافظ اجلهراء ومدير اإدارة مكتب املدير العام ومدير اإدارة التخليد بالإنابةحمافظ العا�صمة الفريق املتقاعد ثابت املهنا يتو�صط احل�صور

جدارية ال�صهداء
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يف بادرة ل�صتكمال اأحد اأهم اأهداف مكتب ال�صهيد يف �صبيل تكرمي وتخليد �صهدائنا الأبرار انطلقت مطلع �صهر مار�س املا�صي 

�صل�صلة من اأهم امل�صاريع وهي )جدارية �صور ال�صهداء( وابتداأت الرحلة بافتتاح اجلداريات واحدة تلو الأخرى مبحافظات الكويت 

تباعًا بدءًا مبحافظة مبارك الكبري يف حديقة منطقة العدان بح�صور ورعاية املحافظ الفريق املتقاعد اأحمد الرجيب كما تلتها 

جدارية حمافظة حويل يف حديقة منطقة م�صرف حتت رعاية وح�صور حمافظها الفريق املتقاعد ال�صيخ اأحمد النواف، وحمافظة 

العا�صمة يف حديقة )الأندل�س( مبنطقة كيفان بح�صور ورعاية الفريق املتقاعد ثابت املهنا حمافظ العا�صمة، واأخريًا ولي�س اآخرًا 

حمافظة اجلهراء يف حديقة )اجلهراء( مبنطقة الق�صر حتت رعاية وح�صور حمافظها الفريق املتقاعد فهد الأمري.

وقد قالت الوكيل بالديوان 

الأمريي مدير عام مكتب تكرمي 

ال�صهداء ورعاية اأ�صرهم فاطمة 

اأحمد الأمري اإن فكرة جداريات 

اإقبالً  ق��د لق��ت  ال�����ص��ه��داء، 

كبرياً خا�صة عندما  وجناحاً 

ال�صهيد  ن�صبت يف ح��دي��ق��ة 

لأول مرة، ومنها انطلقت فكرة 

اإن�صائها يف حدائق املحافظات 

ال�صت، وقالت باأن اجلهود اأتت 

مب�صاعدة اجلهات احلكومية 

ال�صهداء وغر�س  لإب���راز دور 

واأبناء هذا  بنات  الوطنية يف 

الوطن املعطاء والذي قدم كوكبة 

من ال�صهداء وال�صهيدات الذين 

�صطروا مالحم يف حب الوطن، 

ب���اأن العمل متوا�صل  وبينت 

لإمتام م�صروع اجلداريات يف 

باقي حمافظات الكويت كما اأن 

التطوير �صيوؤخذ بعني العتبار 

يف املراحل املقبلة.

وجداريات ال�صهداء عالمة 

القادمة حتى  فارقة لالأجيال 

اأذه���ان���ه���م قيمة  ت��ر���ص��خ يف 

وحب  بال�صهادة  الت�صحية، 

الوطن اإنها قيم كبرية حتملها 

لوحة ر�صمت بدماء اأبناء الكويت 

الأوفياء، وعلى ر�صالة وهدف 

دائما )لن نن�صى �صهداءنا(.

لقطة جماعية لأ�صرة مكتب ال�صهيد و ال�صادة من حمافظة مبارك الكبري

حديقة الأندل�س مبنطقة كيفان

اإبنة �صهيد.. وهذا اأبويوبحديقة الأندل�س مبنطقة كيفان جدارية حديقة اجلهراء مبنطقة الق�صر

تكرمي حمافظ حويل الفريق املتقاعد ال�صيخ اأحمد النواف من قبل مدير عام مكتب ال�صهيد

ف���اط���م���ة األم�����ي�����ر: م���ش���روع 
سيُعم  ال��ش��ه��داء  ج���داري���ات 
الكويت  م��ح��اف��ظ��ات  جميع 
والتحسني ال���ت���ط���وي���ر  م����ع 

ملعاني  األج�����ي�����ال  ت���وج���ي���ه 
ال�����ب�����ط�����ول�����ة وال����ت����ض����ح����ي����ة
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السور الرابع

أرسة آل ساير الشمري 

موعدهم الجنة
س���������ع���������د ال�������ش�������م�������ري 
وح��������م��������اد ال����ش����م����ري 
على خطى »أبيهما«

�صعد ال�صمريحماد ال�صمري
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غ�سب و�سمود

لقد اأخذت عمليات املقاومة 

اأ�صاليب متعددة وكان ال�صمود 

بدايتها ومنذ اليوم الأول رف�صا 

اخلروج من الوطن، واأ�صرا على 

يلحقا �صقيقهما  ال�صمود ومل 

عواد الذي ا�صطر اإىل املغادرة 

خوفا على والدته امل�صنة واأ�صرته 

من بط�س املحتل.

الأوىل  ال�����ص��اع��ات  وم��ن��ذ 

لالجتياح العراقي �صيطرت على 

ال�صهيد �صعد م�صاعر الغ�صب 

والثورة، ومل تفلح كل املحاولت 

اأهله ورف��اق��ه يف  التي بذلها 

ثورته وحما�صه  التخفيف من 

واندفاعه، فقد كان يريد القيام 

بعمل ما وب�صرعة �صد املحتل 

الغادر، ولذلك اأيقن كل من كان 

معه اأنه لن ي�صت�صلم اأبدا.

جمع ال�ساح:

لقد قام ال�صهيد �صعد رحمه 

ال���ذي ل  ال�صالح  اهلل بجمع 

ميكن اأن ت�صبح املقاومة فعالة 

بدونه، فتطوع يف خمفر خيطان 

وتوجه مع �صقيقه ال�صهيد حماد 

اأح��د خمازن  اإىل  رحمه اهلل 

الداخلية وجمعا بع�س  وزارة 

اأحد  تعاونا مع  الأ�صلحة كما 

رفاقهما يف جمع املزيد من 

الأ�صلحة من املخزن املذكور قبل 

اأن ت�صل اإليه القوات العراقية، 

ونقلوا تلك الأ�صلحة اإىل منزل 

ال�صهيد �صعد وك��ان��ت عبارة 

عن ر�صا�صات وبنادق وذخائر 

ومت تخزينها يف بالوعة املنزل، 

كما قام ال�صهيد �صعد بحفظ 

اأحد  ال�صالح عند  بع�س قطع 

اأقربائه، لكنه ا�صرتدها بعد 

بالتعاون معه  يومني، ونقلها 

اإىل منزله، وطلب من قريبه اأن 

يوفر له جمموعة من ال�صباب 

واأن ي�صكل معهم خلية للمقاومة 

بحيث يكون قريبه رئي�صهم، 

وكان ال�صهيد يريد تكوين بع�س 

تابعة  اخل��الي��ا بحيث ت�صبح 

ال�صهيد  التي كان  للمجموعة 

اأفرادها وهي جمموعة  اأحد 

اأ�صامة وكانت ت�صم بع�س  اأبو 

ال�صباب الكويتي بالإ�صافة اإىل 

اثنني من امل�صريني ومع ذلك 

ال�صهيد �صعد يقوم  فقد كان 

الفردية  العمليات  بالكثري من 

�صد جنود الحتالل، كما قام 

بجمع التموين من اأحد املخازن 

يف منطقة ال�صويخ وتوزيعه على 

اجلريان والأ�صر املحتاجة هذا 

الأ�صلحة  توزيع  اإىل  بالإ�صافة 

علي بع�س اأهايل املنطقة.

الن�ساط امل�سلح:

املقاومة  اأفراد  كانت حياة 

مهددة با�صتمرار، ولكن الوطن 

هو الأهم، ولذلك فقد وا�صل 

الكثري من  ال�صهيد �صعد مثل 

الن�صاط �صد  املقاومة  اأبطال 

الحتالل، بتنفيذ عدة عمليات 

بالتعاون مع �صقيقه  م�صلحة 

الأ�صدقاء ومن  حماد وبع�س 

تلك العمليات ما يلي:

�صعد  ال�صهيد  اأط��ل��ق   -

النار على �صيارة اأجرة عراقية 

كانت تقل ثالثة من العراقيني 

الكويت  الذين اعتادوا دخول 

للنهب وال�صلب، وذلك باأن �صار 

خلفهم مع �صديقه ب�صيارتهما، 

ثم اقرتبا من �صيارة الأجرة 

ال�صارع  اإىل  و�صلت  عندما 

امل��ق��اب��ل حل��دي��ق��ة خيطان، 

ال�صينما ا�صطر  وبالقرب من 

 ق�����وة ك���ب���ي���رة م����ن اجل���ن���ود 
ال������ع������راق������ي������ني، اق���ت���ح���م���ت 
واعتقلته  س���ع���د،  م���ن���زل 
وش�����������ق�����������ي�����������ق�����������ه ح����������م����������اد 
لتحقيق  وأخ���ض���ع���ت���ه���م���ا 
شديد. وت��ع��ذي��ب  م��ط��ول 

غرر سعد وشقيقه حماد ببضعة جنود عراقيني بدعوتهم للعشاء ثم أطلقا النار عليهم

ُع�����������رف ال����ش����ه����ي����د س�����ع�����د ب����ال����ش����ج����اع����ة واجل���������������رأة واإلق��������������������دام، ف�����ل�����م ي�����ك�����ن ي�������ت�������ردد ف���ي 

اغ����ت����ي����ال اجل������ن������ود ال����ع����راق����ي����ني ون�����ص�����ب ال����ك����م����ائ����ن ل����ه����م وج�����م�����ع وت����خ����زي����ن األس����ل����ح����ة.

كما ارتقى �صاير �صعد ال�صمري يف املواجهة بني احلق والباطل، واختار اأعلى ذرى املجد يف حرب اأكتوبر لعام 1973، وهو يدافع عن 

م�صر العروبة �صد القوات ال�صرائيلية، �صلك ولداه �صعد وحماد نف�س الطريق والتحقا مبواكب ال�صهداء ال�صاعدة نحو منابع النور 

ووثقا كنجوم زاهرة يف �صجات ال�صرف الوطني، وو�صعا بذلك اأ�صرة �صاير �صعد ال�صمري قادة م�صعة على جبني الوطن.

والد ال�صهيدين �صعد وحماد ال�صمري
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السور الرابع

�صائق �صيارة الأجرة التخفيف 

نتيجة لقرتاب �صيارة ال�صهيد 

فائقة  وب�صرعة  منها  �صعد 

عاجلهم ال�صهيد �صعد باإطالق 

النار على املقعد اخللفي ثم 

ال�صائق، وفرا  ب�صرعة باجتاه 

ال�صهيد �صعد،  ن��ح��و م��ن��زل 

ال�صيارة، وبعد قليل  واأدخ��ال 

ذهبا لال�صتطالع، فالحظا 

وجود �صيارة الأجرة يف مكان 

احلادث وبدون الركاب و اآثار 

الدماء وا�صحة، ومت��ت هذه 

العملية منت�صف اأغ�صط�س.

- اأما العملية الأخرى، فقد 

قام بها ال�صهيد واأحد اأ�صدقائه 

حني اأوهم ال�صهيد �صعد اأحد 

�صباط العدو وجنوده برغبته 

منحهم هدية عبارة عن جهاز 

اللقاء  فيديو واتفق معه على 

خلف �صينما خيطان، بالقرب 

العراقية،  اأح��د املطاعم  من 

فوافق ال�صابط وح�صر مع 

اجلنود يف املوعد املحدد، ثم 

ال�صهيد �صعد ب�صحبة  ج��اء 

�صديقه وبعد اأن اأعطاهم جهاز 

الفيديو اقرتب من �صيارتهم 

النار  اأطلق  وب�صرعة خاطفة 

عليهم وكانت مفاجاأة بالن�صبة 

لهم، فلم يتمكنوا من الدفاع عن 

اأنف�صهم بينما ا�صتطاع ال�صهيد 

و�صديقه الفرار ب�صرعة.

ول �صك اأن جناح ال�صهيد يف 

التي  ه��ذه العملية اجلريئة 

اأفراد  ات�صمت باملواجهة مع 

العدو �صجعه على ال�صتمرار، 

فكان يتحني الفر�س، وعندما 

له فر�صة جديدة مل  �صنحت 

يت���ردد يف اغتن���امه���ا ففي 

31 �صبتمرب �صادف ال�صهيد مع 
�صديقه ثالثة من جنود العدو 

الفنيطي�س كانوا يبحثون  يف 

اأن هربوا من  عن طعام بعد 

وقالوا لهما اإن هناك اأربعة من 

اأحد  الع�صكريني يختبئون يف 

املنازل يف الفنيطي�س، وبعد اأن 

اأو�صل ال�صهيد �صعد و�صديقه 

الثالثة اإىل »دوار العظام « دوار 

ال�صهيد  املتحدة عر�س  الأمم 

�صعد على �صديقه فكرة العودة 

اإىل اجلنود  التايل  اليوم  يف 

الأربعة لقتلهم، فوافقه وهناك 

قال للجنود الذين كان يقودهم 

مالزم اإنهما قد و�صال للتو من 

ال�صعودية، ويريدان ال�صتقرار 

بجوارهما لأن هذا هو منزلهما 

فاطماأن اجلنود لهما، وبعد 

ن�صف �صاعة عاجلهم ال�صهيد 

ال��ن��ار عليهم  واأط���ل���ق  ���ص��ع��د 

الثالث  اأما  اثنني منهم،  فقتل 

بينما نقل  فقد قتله �صديقه، 

الرابع اإىل منزل ال�صهيد �صعد 

بالقتل  وه��ن��اك تخل�س منه 

بالتعاون مع �صديقه حماد.

ال�صهيد  ع������رف  ل���ق���د 

بال�صجاعة واجلراأة وال�صهامة، 

ومل يكن يرتدد يف حرا�صة منازل 

جريانه والدفاع عنهم، حتى اإنه 

عر�س القيام بذلك على اأحد 

اجلريان حني قال له:

»ارقد ومن« و�صوف اأحر�س 

منزلك واأهلك.

- ومن العمليات  اجلريئة 

التي قام بها تلك العملية التي 

اأغ�صط�س حني   21 مت��ت يف 

اأطلق النار بالتعاون مع �صقيقه 

ال�صهيد حماد واأحد الأ�صدقاء 

على مبنى ق�صم التخطيط التابع 

الداخلية يف خيطان  ل���وزارة 

الذي  املبنى  ذل��ك  اجل��دي��دة، 

حولته ال�صلطات العراقية اإىل 

ال�صهيد  واأظهر  �صكن لقواتها 

�صجاعة كبرية حني اأطلق نريان 

بندقيته الذاتية على املوقع 

وا�صتطاع الثالثة الفرار ب�صرعة 

 ب������ع������د إع����������������دام ال�����ش�����ه�����ي�����د س������ع������د وأخ������ي������ه 
وإش��������ع��������ال  م����س����ك����ن����ه����م����ا  ن������ه������ب  مت  ح��������م��������اد 
ال�����ن�����ي�����ران ف����ي����ه وامل�����س�����اك�����ن امل��������ج��������اورة ل����ه.

�صعد ال�صمري

ال�صهيد �صعد، ولكن ب�صبب 

اإىل اخلروج  اجلوع ا�صطروا 

اجلي�س العراقي، واختباأوا يف 

املنازل وهي خا�صة لعم  اأحد 
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اإىل منزل ال�صهيد �صعد، ثم قام 

ال�صهيد حماد باإدخال ال�صيارة 

يف واحدة من مدار�س املنطقة، 

ووا�صل ال�صهيد ن�صاطه بعملية 

اإطالق  اأخ�����رى وه��ي  جريئة 

النار ع����لى خمفر خيط��ان يف 

1�صبتمرب فجرا، ومن الوا�صح 
اأن الهدف من وراء هذا النوع 

العمليات هو بث الذعر  من 

القوات  واخل��وف يف �صفوف 

املناطق  املوجودة يف  العراقية 

وبني الأهايل.

االعتقال:

ال�صهيد �صعد و  اأبلى  لقد 

�صقيقه حماد بالء ح�صنا خالل 

�صهر اأغ�صط�س والأيام الأويل 

من �صهر �صبتمرب، وكانا يريدان 

الن�صاط  ال�صتمرار يف ه��ذا 

�صد القوات املعتدية، واندفعا 

ب�صجاعة وا�صحة وك��ان لبد 

اأخذ الحتياطات الالزمة  من 

خا�صة يف �صهر �صبتمرب عندما 

البط�س  ع��م��ل��ي��ات  ازدادت 

ال�صيطرة  واإح��ك��ام  ال��ع��راق��ي 

على معظم مناطق الكويت 

وانت�صار اأفراد جهاز خمابراته 

لكن ال�صهيد �صعد رحمه اهلل مل 

اأو يرتدد، لذلك رحب  يتوقف 

بفكرة طرحها عليه �صديقه 

ك��ان يعمل يف  ال��ذي  امل�صري 

���ص��وق خ��ي��ط��ان، وه���و قبول 

العدو  اأف��راد  ا�صت�صافة بع�س 

م��ن ال�صتخبارات العراقية 

يف منزله بحجة دعوتهم على 

الع�صاء، ومن ثم التخل�س منهم، 

ال�صهيد رغم خطورة  فرحب 

هذا العمل، خا�صة اأن زوجته 

املنزل،  احلامل تقيم معه يف 

وحوله منازل م�صكونة باأهلها، 

فتم التفاق مع اأفراد العدو على 

احل�صور م�صاء يوم 14 �صبتمرب 

وبالفعل جاءوا يف املوعد املحدد 

ال�صهيد  وكانوا �صتة فاأدخلهم 

ال��دي��وان��ي��ة، وبعد  اإىل  �صعد 

باإغالق  ال�صهيد �صعد  اأن قام 

الدور  الغرفة على زوجته يف 

ال��ث��اين، وو���ص��ع اأف���راد العدو 

اأ�صلحتهم، جل�س معهم و�صقيقه 

الديوانية،  ال�صهيد حماد يف 

ثم خرج ال�صهيد �صعد وحلقه 

الباب  ال�صهيد حماد واأغلقا 

للمنزل، ويف حلظة  الرئي�صي 

ال�صهيد وبداأ  خاطفة دخ��ل 

اإطالق النار عليهم من �صالحه 

الر�صا�س، ويف تلك اللحظات فر 

املواطن امل�صري من املنزل اإىل 

�صطح املنزل املجاور اخلايل من 

�صكانه، حتى ال�صاعة التا�صعة 

التايل لكن  اليوم  من �صباح 

اإنه  اأخ��رى تقول  رواي��ة  هناك 

اختباأ ملدة يومني يف ذلك املنزل، 

ثم غادره اإىل منطقة الرميثية، 

وبعد اأ�صبوع غادر الكويت اإىل 

م�صر اأما بالن�صبة ل�صاعة وقوع 

احلادثة فاإن وثيقة من الوثائق 

العراقي  العدو  التي خلف���ها 

ت�صري اإل�����ى اأنها وق��عت ال�صاعة 

2.30 �صب�����اح ي����وم ال�ص�بت 15 
�صبتمرب،  وبعد اأن اأمت العملية 

اأ�صرع ال�صهيد �صعد اإىل زوجته 

وهو ي�صعر بالفخر والزهو وقال 

لها »خل�صنا، وارحتنا«، وكما 

ال�صاعة  ك��ان��ت  ت��ق��ول زوج��ت��ه 

احلادية ع�صرة م�صاء ومل يكن 

اأن��ه��ا بداية  يعلم  رح��م��ه اهلل 

رحلة العذاب، واخلطوة الأوىل 

يف طريق ال�صت�صهاد، فقد 

تفتي�س يف  كانت هناك نقطة 

منطقة خيطان، وبالتحديد 

الذي يقع  ال�صارع  عند بداية 

فيه منزل ال�صهيد �صعد، وهي 

ال��وق��ت نف�صه قريبة من  يف 

ال�صابق  منزل خمتار خيطان 

ال��ع�����ص��ي��م��ي، رحمه  م��ن��اح��ي 

اهلل، حيث اعتادت جمموعة 

م��ن املواطنني اجللو�س على 

املوجودة عند منزل  الكرا�صي 

املختار، وكان عدد جنود النقطة 

�صعد ال�صمري
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واأربعة،  ي��رتاوح ما بني ثالثة 

ك��ان��وا ثالثة  الليلة  ويف تلك 

م��ن ال�صباط وجمموعة من 

اجلنود وبعد اأن اأطلق ال�صهيد 

اأ�صوات  النار انطلقت  �صعد 

ال��ع��ي��ارات ال��ن��اري��ة م��ن خارج 

اإىل م�صامع  املنزل، فو�صلت 

الذين كانوا يجل�صون  الأف��راد 

عند منزل املختار واإىل اأفراد 

ال�صهيد  التفتي�س وكان  نقطة 

اأطلق  �صعد رح��م��ه اهلل ق��د 

ال��ب��داي��ة طلقات ر�صا�س  يف 

الر�صا�س،  ا�صتخدم �صالح  ثم 

وتراوح عدد الطلقات من �صت 

اإىل �صبع ط��ل��ق��ات، وعندما 

لحظ اأن بع�صهم ليزال على 

قيد احلياة، ا�صتخدم �صالحه 

ال�صهيد  الر�صا�س، ومل يعلم 

اأن ه��ن��اك ���ص��ب��اط��ا وجنودا 

امل��ن��زل، وهكذا  ب��ال��ق��رب م��ن 

وقعت املاأ�صاة حني اأثارت هذه 

الطلقات انتباه وذعر ال�صباط 

اأي�صا،  واجل���ن���ود والأه�����ايل 

وب�صرعة ا�صتطاعوا حتديد 

م�صدر تلك الطلقات، وهو 

فاأ�صرعوا  ال�صهيد �صعد  منزل 

اإىل �صيارتهم، كما طلبوا قوة 

م�صاندة من خمفر خيطان، 

املنطقة ومداهمة  ومت تطويق 

املنزل وتفتي�صه، فعرثوا على 

ال�صهيد  اجلثث، فتم اعتقال 

�صعد وزوجته و�صقيقه ال�صهيد 

املنازل  حماد، ثم مت تفتي�س 

املجاورة حيث اعتقلوا حامد 

عبدالزهرة ما�صاء اهلل »املرتوك 

« وحممد حمود الطوا�س وعلي 

نهار ونهار نهار، وجمال حممد 

خالد اجلامري واأنور الع�صفور 

الذين كانوا يجل�صون يف ديوانية 

املنازل ومل ي�صرتكوا يف  اأحد 

العملية.

الأوىل  ال��ل��ح��ظ��ات  وم��ن��ذ 

لالعتقال بداأ ال�صرب والركل 

ويف اأثناء تفتي�س منزل ال�صهيد 

ك��ان��وا ي�صعون زوجته  �صعد 

اأمامهم لأنهم كانوا يخ�صون من 

وجود اأفراد للمقاومة يف الغرف 

ت�صلم  املنزل ومل  اأو يف �صطح 

الزوجة من ال�صرب والتعذيب 

القوات  اأن  الذي حفظها  لكن 

العراقية عندما داهمت املنزل 

وجدوها يف الغرفة العليا، وقد 

اأغلقها عليها زوجها من اخلارج 

اأف��راد املجموعة  اأحد  وح��اول 

ال�صهيد ر���ص��ا الفرار  وه���و 

القوة  اأفراد  قبل اعتقاله لكن 

العراقية �صاهدوه و�صرخوا 

النار  ب��اإط��الق  عليه وه���ددوه 

فا�صطر اإىل ال�صت�صالم.

يف املخفر:

اق��ت��ي��د ك��ل ال�����ص��ب��اب اإىل 

خمفر خيطان وهناك تعر�صوا 

للتعذيب اجل�صدي والنف�صي 

الوح�صي، وع��م��دت �صلطات 

العدو اإىل اقتياد زوجة ال�صهيد 

اإىل  �صعد يف �صيارة مبفردها 

ال��دي��وان��ي��ات املجاورة  اإح���دى 

اإىل  اأن ت�صري  وط��ل��ب��وا منها 

الأ�صخا�س الذين يتعاونون مع 

اأنكرت معرفتها  زوجها لكنها 

بهم اأو علمها باأي �صيء.

حققت  امل����خ����ف����ر  ويف 

ال�صلطات العراقية مع ال�صبان 

الذين اأنكروا معرفتهم بن�صاط 

ال�صهيد �صعد و�صقيقه حماد 

ومن معهم، لكن بع�صهم ا�صطر 

اإىل  املتوا�صل  التعذيب  ب�صبب 

اأن  الأدلء مبعلومات مفادها 

ال�صهيد �صعد ومن معه كانوا 

يحتفظون بقطع من الأ�صلحة 

كما ت�صري الوثيقة.

ال�صهيد �صعد  لقد عانى 

التعذيب  و�صقيقه من �صنوف 

منها مثال التعذيب بالأ�صالك 

وقد  واملطاطية  الكهربائية 

نزفا بغزارة، وكان اجلميع يف 

حالة يرثى لها م��ن الإرهاق 

والأمل، وقد �صاهدتهما زوجة 

ال�صهيد يف املخفر  وقد تغريت 

اإن���ه �صعب  مالحمهما حتى 

على اأحد معارفهما الذي كان 

اأي�صا يف املخفر التعرف عليهما 

ب�صهولة، وبعد ع��دة �صاعات 

ال�صلطات  التعذيب قررت  من 

العراقية اإعدام �صتة من ال�صباب 

الكويتي، وكان اأحد جنود العدو 

قد قال جلار ال�صهيد �صعد قبل 

التحقيق معهم لقد قتلوا �صتة 

منا، و�صوف نقتل �صتة منكم 

اأنه  اإلي��ه  الإ�صارة  ومما جتدر 

رغم التعذيب الذي تعر�س له 

ال�صهيد �صعد وم��ن معه فاإن 

�صلطات العدو مل حت�صل على 

معلومات عن اأفراد املجموعة اأو 

غريهم من اأبطال املقاومة وقد 

حفظهم اهلل عز وجل.

اال�ست�سهاد:

عند ال�صاعة الرابعة ع�ص�ر يوم 

�صبتمبر   15 ال�صبت الموافق 

1990، نقلت �صلطات الحتالل 
ال�صهيد �صعد، و�صقيقه حماد، 

القريبين  ال�صبان  واأرب��ع��ة من 

ال�صهيد �صعد، ثم  م��ن��زل  م��ن 

اأن��زل��وه��م ورب��ط��وا عين زوجة 

ال�صهداء  ال�صهيد �صعد وعيون 

وجاءت �صيارات ع�صكرية تحمل 

مجموعة من ال�صباط والجنود، 

ثم تم اقتيادهم وهم في حالة 

�صديدة من الإرهاق، وادخلوهم 

ال�صهيد �صعد، ثم  اإل��ى منزل 

اأخرجوهم منه، وبعد ذلك قامت 

فرقة الإعدام العراقية باإطالق 

�صاير  النار عليهم: وهم: �صعد 

ال�صمري، حماد �صاير ال�صمري 

ر���ص��ا محمد ع��راق��ي م�صري 

حامد عبدالزهرة ما �صاء اهلل 

الطوا�س وهكذا  محمد حمود 

ال�صهيد �صعد و�صقيقه  غ��اب 

بعد جهاد متوا�صل �صد القوات 

اأتمت فرقة  اأن  العراقية، وبعد 

الإعدام جريمتها، األقت الجثث 

في اأحد الوانيتات، وبداأت عملية 

نهب و �صرقة منزل ال�صهيد �صعد، 

وبعد ذلك اأ�صعلت النار فيه وفي 

بع�س البيوت المجاورة الخا�صة 

بال�صهداء،  وقد ا�صتغاث الأهالي 

بمطافئ الفروانية التي  اأ�صرعت 

لإطفاء النار خوفا من امتدادها 

اإلى البيوت الأخرى، لكن رجال 

العراقية منعوا  ال�صتخبارات 

اإتمام عملية الإطفاء، فا�صطرت 

العودة،  اإلى  المطافئ  �صيارات 

اأحد  الجيران  اأحد  اأقنع  ولكن 

الذهاب  ال�صباط فوافق على 

معه اإلى المطافئ وطلب منهم 

العودة وبالفعل تم ذلك حيث 

الحريق، وحالوا  باإطفاء  قاموا 

المنازل  اإلى  النار  امتداد  دون 

الأخرى اأما بالن�صبة للجثث فقد 

ال�صهيد  اأ�صدقاء  اأح��د  ح��اول 

�صعد العثور عليها، فاأخبره اأحد 

ال�صباب الكويتي من العاملين في 

اأن الجثث  م�صت�صفى الفروانية 

بالفعل اأح�صرت اإلى الم�صت�صفى 

لكن ب�صبب عدم وجود مكان لها 

في الثالجة، اأعيدت اإلى ال�صيارة 

اإل��ى م�صت�صفى مبارك  فتوجه 

فح�صل على الجواب نف�صه، اأما 

بالن�صبة لم�صت�صفى ال�صباح، فقد 

اأخبره اأحد ال�صباب الكويتي اأن 

الجثث لم تنقل اإلى الم�صت�صفى، 

اأن  المعلومات  ويبدو من هذه 

العراقية قامت بدفن  القوات 

ال���ي���وم نف�صه. ف���ي  ال��ج��ث��ث 

د. جن�����اة ع���ب���دال���ق���ادر 

اجلا�صم

)كتاب حيثيات ال�صت�صهاد، 

ج2 »بت�صرف«(

السور الرابع
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من شهداء العروبة

عجز عنه الفرنسيون فاعتقله اإليطاليون 
وقدموه هدية لهم

عبد الكرمي املقداد

الن�سال  اأعيييام  اأبيييرز  ميين  الدغباجي(  )حممد  ال�سهيد  يعترب 

نحو  اأم�سى  حيث  الفرن�سي،  اال�ستعمار  اإبييان  التون�سي  الوطني 

ع�سر �سنوات متوا�سلة يف مقارعة القوات الفرن�سية، قتل خالها 

الع�سرات من اجلنود والقادة، واغتنم الكثري من االأ�سلحة واملعدات، 

اخلطط  كرثة  من  الرغم  على  به  االإيقاع  عن  الفرن�سيون  وعجز 

واملحاوالت التي باءت بالف�سل. واملفارقة اأن من اأوقع به واأ�سره هو 

والذي  ليبيا،  على  قب�سته  يحكم  كان  الذي  االإيطايل  امل�ستعمر 

ليتم  ذهب،  من  طبق  على  تون�س  يف  الفرن�سي  للم�ستعمر  قدمه 

اإىل  الدغباجي  حتول  ومييّذاك  بالر�سا�س.  رميا  اإعدامه  بعدها 

ال�سعبي جيا بعد جيل. الوجدان  يتغلغل يف  برح  ما  ن�سايل  رمز 

ولد البطل التون�صي )حممد 

بن �صالح بن زمزم الدغباجي( 

1885 يف منطقة تدعى  �صنة 

)وادي الزيتون( قريبة من بلدة 

»احلامة« التابعة لولية )قاب�س( 

ن�����ص��اأ يف و�صط  وق���د  ح��ال��ي��ا. 

اأ�صرة فالحية تعتمد على تربية 

املا�صية، ومل تتعّد درا�صته حفظ 

بع�س ال�ّصور من القراآن الكرمي. 

وقد جعلته بيئته القا�صية يعتاد 

�صظف العي�س وال�صرب واحتمال 

اأنه ينحدر من  املكاره. ويذكر 

»قبيلة اخلرجة« وهي فخذ من 

الأفخاذ الأربعة التي تكّون قبيلة 

بني زيد.

ونتيجة لالأزمة القت�صادية 

اخلانقة التي فر�صها توايل 

���ص��ن��وات اجل��ف��اف يف بدايات 

اأبناء  الع�صرين ا�صطر  القرن 

الن���خ���راط يف  اإىل  امل��ن��ط��ق��ة 

الفرن�صي  ���ص��ف��وف اجل��ي�����س 

الرغم  العوز، على  منجاة من 

من اكتوائهم بظلم امل�صتعمر 

الذي ما فتئ يفر�س ال�صرائب 

اأهلهم، ويقتل  املجحفة بحق 

وي�صرق موا�صيهم. لذلك، وبدفع 

التحق  من احلاجة واحلرمان 

الدغباجي كغريه باجلي�س فور 

طلبه للتجنيد يف العام 1907، 

وا�صتمر فيه حتى اأمّت ال�ّصنوات 

اإىل  الثالث املطلوبة، ثم ع��اد 

اأهله، وتزوج اآمال اأن يبداأ حياة 

كرمية واآمنة.

الوقت  لكن مل مي�س م��ن 

اإل القليل حتى علق الدغباجي 

بني خمالب احلاجة والفقر يف 

ظ��ل ظ��روف اقت�صادية عامة 

اعتقاله  ع����ن  ع����ج����زوا 
ف����ان����ت����ق����م����وا م������ن أه���ل���ه 
بردم آبارهم وترحيلهم 
منهم  ال���ش���ب���اب  وإج����ب����ار 
على القتال معهم ضده

محمد الدغباجي ..
أسطورة النضال التونيس
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طاحنة. وبعد ثالث �صنوات من 

املعاناة، مل يجد اأمامه من حل 

اإىل اجلي�س، فرجع  العودة  اإل 

اإليه �صنة 1913 متطّوعا. ومع 

العاملّية الأوىل  ن�صوب احلرب 

مت اإحلاقه بالقوة املرابطة على 

احلدود التون�صّية – الليبّية.

البطل  الآون��ة كان  تلك  يف 

ب���ن ع�صكر  ال��ل��ي��ب��ي )خ��ل��ي��ف��ة 

ي��ق��اوم ال�صتعمار  ال��ن��ال��وت��ي( 

الإيطايل لبالده، وكانت اأعداد 

التون�صيني جتتاز احلدود  من 

لالن�صمام اإىل مع�صكره ملحاربة 

الإيطاليني والفرن�صيني معا. 

���ص��ي��ط��رة ال�صتعمار  ف���اأم���ام 

املطلقة على  �صبه  الفرن�صي 

اجلنوب التون�صي راأت املقاومة 

الليبّية  الأرا�صي  التون�صية يف 

ي�صّهل  امل��ج��اورة ج�صر امتداد 

عمليات الهجوم على احلاميات 

الفرن�صّية احلدودّية، ثم العودة 

باأمان اإىل قواعدها يف مع�صكر 

النالوتي. مل يكن الدغباجي على 

اطالع مبا يدور، لكن مهمته على 

احلدود مّكنته من مواكبة جممل 

باملنطقة  الأح���داث احلا�صلة 

مبا�صرة.

نقطة التحول

بداأت احلقائق تتك�صف له، 

فاأدرك واقع الذل الذي و�صعه 

يف مواجهة اأبناء بلده، وما عاد 

يحتمل تلك احلال، وراح يفكر 

اإىل اجلبهة  بالفرار والنتقال 

النالوتي  وملّ��ا هاجم  الأخ���رى. 

القوات  التون�صيني  وع��دد من 

الفرن�صّية يف )ح�صن ذهيبة( 

17 �صبتمرب  يف )تطاوين( يف 

1915 حاول القائد الفرن�صي 
اأن ينتقم من �صكان  للح�صن 

يقيم  حيث  ليبيا  يف  )وازن( 

اآنذاك  التون�صيون.  املقاومون 

وجدها الدغباجي فر�صة، ففر 

مع خم�صة من رفاقه والتحق 

الن�صاط ومداواة اجلرحى.

العاملية  انتهاء احلرب  بعد 

ال�ّصلطات  اأ����ص���درت  الأوىل 

اأعلنت فيه  الفرن�صّية قانونا 

امل�صاركني  كّل  العام عن  العفو 

التمّرد والع�صيان  يف حركات 

عدا الفارين من اجلندية. وعلى 

الّرغم من ذلك وا�صل الدغباجي 

اجتياز احل��دود والهجوم على 

امل�صتعمرة. وقد متكن  القوات 

التوا�صل  م��ن  ال��وق��ت  ذل��ك  يف 

)الب�صري بن �صديرة  الثائر  مع 

الهّمامي(، وهو اأي�صا من الفاّرين 

من اجلندية، فانتقال مًعا منذ 

بداية 1919 اإىل )قاب�س(، وبداآ 

مع عدد من املجاهدين معارك 

الفرن�صيني، كانت  �صارية �صد 

اأولها معركة )خنقة عي�صة(على 

الرابطة بني )قاب�س(  الطريق 

واأ�صفرت عن قتل  و)قف�صة(، 

الفرن�صيني  ع��دد م��ن اجل��ن��ود 

واغ��ت��ن��ام ك��م��ي��ات ك��ب��رية من 

الأ�صلحة واأربعة من اخليول دون 

اأن يلحق بالثوار اأي �صرر.

كان هذا النت�صار موؤ�صرا 

ل�صل�صلة من املعارك الأخرى ومن 

اأ�صهرها معركة )جبل بوهدمة( 

�صنة 1919 التي انت�صرا فيها 

بعد م�صادمات دام���ت ثالثة 

الذين  اأّيام مع جنود احلماية، 

لحقوهما حتى موقعي »خلوة 

ال�ّصقي« )بني  بورملي« و»جهة 

قف�صة ونفزاوة( لكنهما متّكنا 

التي  املعارك  الفرار. ومن  من 

خا�صاها معا معارك )�صيدي 

العنق(، و)جبل  عي�س(، و)جبل 

القطار(، و)جبل اأولد بو�صالمة(، 

واآخرها معركة )املحفورة( التي 

الب�صري بن �صديرة  مت اغتيال 

بعدها غدرا. لكن ذلك مل يقعد 

الدغباجي عن اجلهاد بل وا�صل 

هجماته على الفرن�صيني.

معركة الزلوزة

لطاملا ا�صتكى اأهل )احلامة( 

من ظلم وحقد القائد الفرن�صي 

املدعو »بولو Polo«، الذي كان 

النا�س، ويذيقهم مر  ي�صطهد 

ابتزازهم  اإىل  اإ�صافة  العذاب 

بالغرامات املالية بذريعة مطاردة 

املهربني ملاّدة امللح. وقد �صاءت 

ال�صدف اأن التقى الدغباجي يف 

الأول من �صهر يناير 1920بهذا 

»الزلوزة« يف  القائد عند دوار 

الغربّية من  ال�صمالية  اجلهة 

وث��الث��ة من  )احل��ام��ة(، فقتله 

اأع��وان��ه وج��رح ع��دداً اآخ��ر من 

ا�صت�صاط  ذل���ك  اإث���ر  ج��ن��وده. 

وعزموا  غ�صبا،  الفرن�صيون 

على اخلال�س منه باأي و�صيلة، 

فجّندوا املئات من ال�صباب ومنهم 

من ينتمي لع�صريته واأجربوهم 

على امل�صاركة يف مالحقته.

 1920 اأب��ري��ل   6 ي��وم  ويف 

ك��ان الدغباجي وجماعته يف 

ب�صفوف املقاومة يف مع�صكر 

النالوتي.

ب�������داأت مرحلة  وه����ك����ذا 

جديدة يف حياته، ف�صار يقاتل 

النالوتي �صد ال�صتعمار  م��ع 

الإيطايل حينا، و�صد ال�صتعمار 

اآخ��ر. و�صارك  الفرن�صي حينا 

يف بداية ن�صاطه مع املجاهدين 

يف مهاجمة احل�صون الفرن�صّية 

على احلدود، لكنه �صرعان ما 

القتالية اخلا�صة،  �صكل فرقته 

و�صار يالحق القوات الفرن�صية 

التون�صي م�صتفيدا  الداخل  يف 

التون�صي  من طبيعة اجلنوب 

العدو من  التي حت��رم  الوعرة 

املناورة. كان ورفاقه يتح�صنون 

يجعلون  بينما  املرتفعات  يف 

العدو يف مرمى نارهم يف عراء 

ال�صهل، فيقن�صون قواته كقن�س 

الطيور. واإذا ما حاول امل�صتعمر 

ح�صارهم يفرون اإىل الأرا�صي 

وا�صتعادة  لالحتماء  الليبية 

حممد الدغباجي حامال اأحد الأطفال

من شهداء العروبة
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طالبوه بتسليم نفسه 
ووع�������������������دوه ب����ال����ع����ف����و 
حركتنا  ع��ل��ي��ه��م:  ف���رد 
مت����ت����ّد م�����ن ف������اس إل���ى 
أح�����د  وال  م�����ص�����رات�����ة 
ي����س����ت����ط����ي����ع إي����ق����اف����ن����ا

ت�صّمى  منطقة بولية �صفاق�س 

ق���ّوات  )امل��غ��ذي��ة( فداهمتهم 

اأ�صفرت  الأمن ودارت مواجهة 

الدغباجي بجروح  اإ�صابة  عن 

اليمنى. وقد  نافذة يف ذراع��ه 

اأو�صك الفرن�صيون على اعتقال 

الدغباجي يف تلك املعركة بعد اأن 

اأ�صيب ونفدت ذخرية من معه من 

الثوار، اإل اأن اأهايل بني زيد من 

املجندين اأبوا اأن ي�صلّموا ابنهم 

للم�صتعمر فانتهزوا الفر�صة 

واأف�صحوا  لتهريبه  ال�صانحة 

ال��ف��رار، فاجّته نحو  له جم��ال 

اجلنوب �صالكا �صل�صلة جبال 

)مطماطة( باجتاه ليبيا.

القوات  ا�صتنفرت  اإثر ذلك 

الفرن�صّية، وق��ام��ت بحمالت 

انتقام رهيبة من ع�صريته بني 

زيد، اأ�صفرت عن ردم الآبار التي 

النا�س واملا�صية،  ت��روي  كانت 

ونقل الأهايل من ديارهم غ�صبا 

مع ما�صيتهم، و�صجن عدد كبري 

من الرجال، وجمع معظم الن�صاء 

يف حمت�صد خ�ص�س لهّن. كما مت 

اإجبار ال�صكان على حمل ال�صالح 

ومالحقة املقاومني.

كما حاول الفرن�صيون اآنذاك 

ا�صتدراج الدغباجي عن طريق 

عاملهم يف تلك املنطقة املدعو 

عمار بن عبد اهلل بن �صعيد، الذي 

كان على ات�صال بالدغباجي اإثر 

اأقاربه،  هذه احلادثة بو�صاطة 

اأهله  اإىل  فطلب منه الرجوع 

بالعفو، فاأجابه  اإّي����اه  واع���دا 

16 فرباير  بر�صالة موؤّرخة يف 

1920 قائال: » اأنتم تطلبون 
اإىل ديارنا، لكن..  الرجوع  منا 

األ�صنا يف ديارنا؟ اإنه مل يطردنا 

اأحد... حركتنا متتّد من  منها 

فا�س اإىل م�صراتة ولي�س هناك 

اأحد ي�صتطيع اإيقافنا، اإّننا رعايا 

حكومة اأقوى من احلكومة التي 

تاأمترون باأمرها«.

االأ�سر واالإعدام

ليبيا  اإىل  خ���الل جل��وئ��ه 

ل��ت��ط��ب��ي��ب ج���راح���ه اأ����ص���درت 

حمكمة فرن�صية قرارا بتجريده 

من اأمالكه يف تون�س، ثم حوكم 

ق�����ص��ي��ة معركتي  غ��ي��اب��ي��ا يف 

)الزلوزة( و)املغذية(، فاأ�صدرت 

املحكمة الع�صكرّية يف يوم الثاين 

من مايو 1921 حكما باإعدامه، 

ما زاد يف اإ�صراره على مقاومة 

امل�صتعمر حتى النهاية. ولذلك 

اأعاد يف ليبيا توا�صله مع القائد 

النالوتي على اأمل احل�صول على 

اأ�صلحة ملعاودة �صّن الهجمات 

الفرن�صيني، لكن �صرعان  على 

ما وقع ما مل يكن يف احل�صبان. 

الإي��ط��ايل يف  اإذ متكن املحتل 

ليبيا من الإيقاع به وبالنالوتي 

اإث����ر خم��ط��ط حم��ك��م وحيلة 

اإىل تطويقهما  اأف�صيا  ماكرة 

وجتريدهما من الأ�صلحة، واإلقاء 

28 مايو  ي��وم  القب�س عليهما 

.1922
اأع��دم بن ع�صكر يف  ولئن 

اأ�صر  1922 فقد  �صهر يونيو 

الدغباجي واأر�صل مبا�صرة بعد 

 1922 28 مايو  ي��وم  اعتقاله 

الفرن�صي  اإىل �صلطة املحتل 

يف تون�س عرب �صيارة خا�صة 

اأو�صلته اإىل مدينة )مدنني( ثّم 

الزا�س( )بني  اإىل )وادي  نُقل 

مدنني وقاب�س( وهناك ت�صلّمته 

فرقة اأخرى تابعة لقاب�س، ومنها 

نقل اإىل )مارث(، ثم رّحل على 

منت القطار اإىل تون�س العا�صمة 

ليحاكم ح�صوريا اأمام املحكمة 

الع�صكرّية باعتباره جنديا فاّرا 

اإ�صافة  الفرن�صي  من اجلي�س 

اإىل م�صاركته يف ع��ّدة وقائع 

باجلنوب التون�صي انتهت مبقتل 

�صخ�صيات فرن�صّية.

وقد اأّكد الدغباجي اإثر هذه 

اإليه  التهم املوّجهة  املحاكمة 

كالفرار من اجلندية وامل�صاركة 

يف مقاومة الفرن�صيني. ولتربير 

اإعدامه ح�صرت هذه  �صرعّية 

القائد )بولو(  اأرملة  املحاكمة 

الذي قتله الدغباجي يف معركة 

)الزلوزة(، مطالبة بالنتقام منه، 

وقد �صدر احلكم باإعدامه رميا 

بالر�صا�س يف بلده ترهيبا لأهله 

وع�صريته.

ويف غرة مار�س 1924 اقتيد 

اإىل �صاحة �صوق بلدة  البطل 

)احلامة( حيث ا�صطفت الفرقة 

واأطلقت  ببنادقها  الع�صكرّية 

الر�صا�س عليه. ويروى اأنه رف�س 

بها نحوه  التي تقدم  الع�صابة، 

�صابط فرن�صي لي�صعها على 

عينيه. كما يروى اأن زوجة اأبيه 

امل�صهد، وهتفت  زغ��ردت لهذا 

عاليا، مباركة �صجاعته وال�صرف 

الذي نالها منه، واأنه اأجابها وهو 

يبت�صم »ل تخ�صي علي يا اأمي 

فاإين ل اأخاف ر�صا�س الأعداء، 

اأج��زع من امل��وت يف �صبيل  ول 

عّزة وطني«.

التون�صبون  ومّذاك ما برح 

اإثر  ب��ط��ولت��ه جيال  يتناقلون 

الفنانون  جيل. فقد تغنى به 

اأمثال الفنان ال�صعبي )اإ�صماعيل 

»امل�صهور  ب��اأغ��ن��ي��ة  احل��ط��اب( 

الدغباجي«. كما و�صعت �صورته 

على طابع بريدي تكرميا لن�صاله 

وب�صالته، اإ�صافة اإىل اأنه مت اإنتاج 

فيلم روائ��ي �صينمائي بعنوان 

الأ�صد« روى  »الدغباجي قلب 

ب��ني تون�س  �صريته وم�صريته 

اأ�صهر معاركه.  وليبيا ور�صد 

ويف �صاحة مدينته )احلامة( 

ليبقى  له ن�صب تذكاري  اأقيم 

تاريخيا وح�صاريا على  معلما 

مر الزمن.

�صورته على الطابع

ن�صب الدغباجي
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القائد عبد اهلل بن جح�س بن رئاب بن 

يعمر الأ�صدي ابن عمة ر�صول اهلل �صلى 

اأميمة بنت عبد املطلب،  اهلل عليه و�صلم 

اأ�صلم ر�صي  الأ�صدي،  اأبو حممد  وكنيته 

اهلل عنه مبكرا، فهو من اأوائل امل�صلمني، 

وكان ذلك قبل دخول ر�صول اهلل �صلى اهلل 

عليه و�صلم دار الأرقم بن اأبي الأرقم. فناله 

الأذى من قري�س ب�صبب اإ�صالمه، وع�صته 

اأنياب امل�صركني و�صددوا يف اإيذائه، فكان 

ممن هاجر الهجرتني اإىل احلب�صة، عندما 

اأذن لهم ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 

بالهجرة اإليها، وامتدح لهم ملكها وحاكمها 

»لو  لهم  النجا�صي ر�صي اهلل عنه، وقال 

خرجتم اإىل اأر�س احلب�صة، فاإن فيها ملكا 

ل يظلم عنده اأحد، وهي اأر�س �صدق، حتى 

يجعل اهلل لكم فرجا مما اأنتم فيه«.

اإىل  فخرج عبد اهلل ر�صي اهلل عنه 

احلب�صة هو واأخواه اأبو اأحمد وعبيد اهلل، 

واأختهم زينب بنت جح�س زوج النبي �صلى 

واأم حبيبة وحمنة بنت  اهلل عليه و�صلم، 

جح�س. فنالوا بذلك ف�صل املهاجرين 

الأول���ني بدينهم احلري�صني على عبادة 

امل�صتقيم. ويف هذه  ال�صراط  ربهم على 

الأ�صرة الكرمية واأمثالها من الرعيل الأول 

املهاجرين اإىل احلب�صة، جاء قوله تعاىل: 

»قل يا عباد الذين اآمنوا اتقوا ربكم للذين 

اأح�صنوا يف هذه الدنيا ح�صنة واأر�س اهلل 

وا�صعة اإمنا يوفى ال�صابرون اأجرهم بغري 

ح�صاب« )الزمر:10( قال حرب الأمة ابن 

اإليها عبد اهلل بن جح�س ر�صي اهلل عنه، 

فقد احتمل باأهله واأخيه عبد بن جح�س، 

وهو اأبو اأحمد، وكان رجاًل �صرير الب�صر، 

واأ�صفلها بغري  اأعالها  وكان يطوف مبكة 

قائد، وكان �صاعرا، وكانت عنده الفارعة 

املدينة  اأب��ي �صفيان بن ح��رب. ويف  بنت 

املنورة وجريا على عادته �صلى اهلل عليه 

و�صلم يف الربط بني املهاجرين والأن�صار 

اآخى ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم بني 

عبد اهلل بن جح�س وبني عا�صم بن ثابت 

بن اأبي الأفلح ر�صي اهلل عنهما.

ومما يدل على عظمة هذا ال�صحابي 

اجلليل عبد اهلل بن جح�س ر�صي اهلل عنه 

ماقاله فيه ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 

»منا خري فار�س يف العرب«. وكذا ما حدث 

اأبي  املغوار �صعد بن  البطل  ال�صحابي  به 

وقا�س ر�صي اهلل عنه حني قال: »كان عبد 

اهلل بن جح�س خرياً مني « اإىل جانب اأقوال 

و�صهادات مباركات اأخرى �صنذكرها لهذا 

البطل املقدام عندما نعر�س لأحداث �صرية 

نخلة التي وله ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 

و�صلم قيادتها فكان نعم القائد الفذ والبطل 

ال�صجاع �صاحب املهمات ال�صعبة وقد اأّمره 

ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم على �صرية 

ره، وكانت غنيمته  نخلة، فكان اأول اأمري اأَمّ

اأول غنيمة غنمها امل�صلمون، وخم�صها فجعل 

خم�صاً للنبي �صلى اهلل عليه و�صلم، وق�صم 

الباقي، فكان اأول خم�س يف الإ�صالم، و�صهد 

ر�صي اهلل عنه بدراً واأبلى فيها بالء ح�صناً، 

عبا�س ر�صي اهلل عنه يف تف�صري قوله 

اأبي  : يريد جعفر بن  الآي��ة  تعايل لهذه 

اإىل احلب�صة.  طالب والذين خرجوا معه 

ونقل القرطبي رحمه اهلل تعاىل عن قتادة، 

عند تف�صريه لقوله تعاىل: »والذين هاجروا 

لَنبّوَئّنهم يف  يف اهلل من بعد ما ظلموا 

الدنيا ح�صنة ولأجر الآخرة اأكرب لو كانوا 

امل��راد بهذه  41(، قال  )النحل:  يعلمون« 

الآية اأ�صحاب حممد �صلى اهلل عليه و�صلم 

واأخرجوهم حتى  امل�صركون مبكة  ظلمهم 

جلاأت طائفة منهم اإىل احلب�صة، ثم بواأهم 

اهلل تعاىل دار الهجرة، وجعل لهم اأن�صارا 

من املوؤمنني.

وك��ان ر�صي اهلل عنه بعد ذل��ك من 

اأذن ر�صول  اأن  اأوائل من قدم املدينة بعد 

اهلل لأ�صحابه بالهجرة اإليها. يقول اللواء 

حممود �صيت خطاب رحمه اهلل تعاىل 

يف كتابه قادة النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 

النبي �صلى اهلل عليه و�صلم  اأذن  : وحني 

ثالث من هاجر  اإىل املدينة كان  بالهجرة 

من شهداء اإلسالم

طـــــــــارق عــــــدّي

عبد الله بن جحش األسدي
خري فرسان العرب

القائد الشهيد

 م������ن أوائ�����������ل م������ن ه�����اج�����ر إل����ى 
احل����ب����ش����ة ث������م إل�������ى امل����دي����ن����ة، 
آخ������اه رس������ول ال���ل���ه ص���ل���ى الله 
ع���ل���ي���ه وس����ل����م م�����ع ع����اص����م بن 
نخلة« »س���ري���ة  وواّله  ث���اب���ت 
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ق�����ال ع���ن���ه رس������ول ال���ل���ه صلى 
ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وس���ل���م »ألع���ط���نّي 
ال���������راي���������ة رج�������������ًا ه��������و أص����ب����ر 
ع������ل������ى اجل�������������وع وال������ع������ط������ش«

وقتل �صهيداً يوم اأحد.

ويف طبقات ابن �صعد اأن عبد اهلل بن 

جح�س ر�صي اهلل عنه هو اأول من �صمي 

اأمري املوؤمنني يف الإ�صالم، حني اأّمره �صلى 

اهلل عليه و�صلم على �صرية نخلة.

�سرية نخلة

هي اأول �صرية بعث بها ر�صول اهلل �صلى 

اأط��راف مكة، وذلك  اإىل  اهلل عليه و�صلم 

يف رجب، على راأ�س �صبعة ع�صر �صهراً من 

مهاجره، يف ال�صنة الثانية الهجرية، وقد اأّمر 

عليها بطلنا و�صهيدنا الذي نتناول �صريته 

العطرة يف هذا املقال، عبد اهلل بن جح�س 

الأ�صدي ر�صي اهلل عنه يف اثني ع�صر رجاًل 

من املهاجرين، لي�س فيهم اأحد من الأن�صار. 

وكان كل اثنني منهما يعتقبان بعرياً.

ونخلة هذه التي ق�صدتها هذه ال�صرية، 

هي ب�صتان ابن عامر قرب مكة، على طريق 

الطائف. ومن مزايا هذه ال�صرية  مكة – 

تعلن مهمتها ومل تعرف وجهتها،  اأنها مل 

واإمنا كتب ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 

لعبد اهلل بن جح�س كتاباً، واأمره اأّل يفتحه 

وينظر فيه اإل بعد اأن ي�صري يومني، وهذا 

النوع من الر�صائل الع�صكرية ت�صمى الر�صائل 

املختومة، وقد اأمره ر�صول اهلل �صلى اهلل 

عليه و�صلم يف ر�صالته هذه: اأن مي�صي ملا 

اأمره به، ول يكره من اأ�صحابه اأحداً على 

ال�صري معه، بعد فتح الر�صالة، واأن ياأذن ملن 

�صاء اأن يتخلف عن ذلك.

فلما �صار عبد اهلل ب�صريته يومني فتح 

كتاب ر�صول اهلل ونظر فيه، فاإذا ن�صه: »اإذا 

نظرت يف كتابي هذا، فام�سرِ حتى تنزل 

لنا من  بها قري�صاً، وتعلم  نخلة، فرت�صد 

اأخبارهم« فقال ر�صي اهلل عنه عند ذلك: 

�صمعاً وطاعة. ثم قال لأ�صحابه: قد اأمرين 

ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اأن اأم�صي 

اآتيه  واأر�صد بها قري�صاً، حتى  اإىل نخلة، 

اأحداً  اأ�صتكره  اأن  منها بخرب، وقد نهاين 

منكم على امل�صري معي، فمن كان منكم يريد 

ال�صهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره 

ذلك فلريجع، فاأما اأنا فما�سٍ لأمر ر�صول 

اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، فم�صوا جميعا 

ر�صوان اهلل عليهم، ومل يتخلف منهم اأحد. 

�صاأن �صحابة ر�صول اهلل �صلى  وهذا هو 

اهلل عليه و�صلم، والرعيل الأول من هذه 

الأمة ال�صمع والطاعة، واللتزام والنقياد 

القائد دائماً، وهم كذلك  الر�صول  لأم��ر 

اأ�صد التزاما واأح�صن  يف املهام الع�صكرية 

ان�صباطاً. ومت ال�صري على ذلك اإىل اأن و�صل 

اإىل )بحران( وهو مو�صع  املبارك  الركب 

اأبي  املدينة والفرع، فاأ�صل �صعد بن  بني 

وقا�س وعتبة بن غزوان بعريهما الذي كان 

يعتقبانه، فتخلفا يف طلبه، والبحث عنه، 

واأ�صحابه حتى و�صلوا  وانطلق عبد اهلل 

نخلة ونزلوا بها، فمرت بهم عري لقري�س 

حتمل زبيبا واأدماً وجتارة من جتارة قري�س، 

عليها عمرو بن اخل�صرمي، وفيها عثمان 

واأخ��وه نوفل بن  بن عبد اهلل بن املغرية، 

عبد اهلل املخزوميان، واحلكم بن كي�صان 

موىل ه�صام بن املغرية، فلما راأى امل�صركون 

امل�صلمني هابوهم، فاأ�صرف لهم عكا�صة بن 

حم�صن ر�صي اهلل عنه وكان قد حلق راأ�صه، 

فلما راآه امل�صركون اأمنوا، وقالوا : عمار ل 

باأ�س عليكم منهم. وت�صاور امل�صلمون فيما 

بينهم فقالوا : واهلل لئن تركتم القوم هذه 

به،  ليدخلن احلرم فليمتنعَنّ منكم  الليلة 

ولئن قتلتموهم لتقتلنهم يف ال�صهر احلرام، 

ثم �صجعوا اأنف�صهم عليهم، واأجمعوا على 

قتل من قدروا عليه منهم، واأخذ ما معم، 

فرمى واقد بن عبد اهلل التميمي عمرو بن 

اخل�صرمي ب�صهم فقتله، وا�صتاأ�صر عثمان 

واأفلت  بن عبد اهلل، واحلكم بن كي�صان، 

نوفل بن عبد اهلل فاأعجزهم.

اإين مل اآمر بقتاٍل:

»اإن لر�صول  قال عبد اهلل لأ�صحابه: 

اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم مم��ا غنمنا 

اأن يفر�س اهلل  اخلم�س« وذل��ك من قبل 

املغامن، فعزل لر�صول  تعاىل اخلم�س من 

العري،  اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم خم�س 

اأ�صحابه، وكان ذلك  وق�صم �صائرها بني 

له بهذا الجتهاد،  بتوفيق من اهلل تعاىل 

واإن دل  الوحي،  تبعه ت�صديق من  حيث 

على �صيء فاإمنا يدل على �صفاء ال�صريرة، 

وح�صن الإخال�س، ونقاء الطوية التي فطر 

الكرمي. ولكنهم ملا  ال�صحابي  عليها هذا 

قدموا املدينة على ر�صول اهلل �صلى اهلل 

عليه و�صلم �صاملني غامنني، قال لهم: »ما 

ال�صهر احل��رام« ووقف  بقتال يف  اأمرتكم 

اأن ياأخذ من ذلك  العري والأ�صريين واأبى 

�صيئاً، ف�صقط يف اأيدي القوم، وظنوا اأنهم 

اإخوانهم على ذلك  قد هلكوا، وعنفهم 

اأ�صد التعنيف واأثقله. ثم اأ�صاعت قري�س اأن 

حممداً واأ�صحابه ا�صتحلوا ال�صهر احلرام، 

و�صفكوا فيه الدم، وا�صتغل اليهود - وهذا 

- هذه احلادثة، واأخذوا يف  �صاأنهم دوماً 

حتري�س قري�س وامل�صركني على النبي �صلى 

اهلل عليه و�صلم واأ�صحابه.

وجاء الفرج

فما لبث الوحي اأن نزل بقوله تعاىل: 

»ي�صاألونك عن ال�صهر احلرام قتال فيه قل 

قتال فيه كبري و�صد عن �صبيل اهلل وكفر 

به وامل�صجد احلرام واإخراج اأهله منه اأكرب 

عند اهلل والفتنة اأكرب من القتل« فلما �صمع 

امل�صلمون بهذه الآيات فرج اهلل عنهم وعن 

كانوا فيه من اخلوف  الغزاة ما  اإخوانهم 

والهم. وقب�س ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 

و�صلم العري والأ�صريين، وامتنع عن فداء 

الأ�صريين عثمان بن عبد اهلل واحلكم بن 

كي�صان، وقال لقري�س: »ل نفديكموهما حتى 

يقدم �صاحبانا – يعني �صعداً وعتبة اللذان 

اأ�صال بعريهما – فاإنا نخ�صاكم عليهما، فاإن 

تقتلوهما نقتل �صاحبكم«، فلما قدم �صعد 

وعتبة قبل ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 

منهم الفدية. فما كان من احلكم بن كي�صان 

واأقام عند  اإ�صالمه،  اأ�صلم وح�صن  اأن  اإل 

ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم حتى قتل 

يوم بئر معونة �صهيدا ر�صي اهلل عنه، واأما 

الآخر فلحق مبكة فمات بها كافراً.

لقد كانت �صرية عبد اهلل بن جح�س 
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من شهداء اإلسالم

ر�صي اهلل عنه اإىل نخلة يف الأ�صل �صرية 

ا�صتطالع، ومل يرد منها قتال، ولكن جراأة 

القائد وحما�صه جعلت منها بتوفيق من اهلل، 

بداية ح�صار اقت�صادي على قري�س من عدة 

جهات كما كانت �صببا لنيل املغامن، وت�صريع 

اخلم�س، وافتداء الأ�صرى، والنيل من عزة 

ال�صرك وامل�صركني، وك�صر جربوت قري�س 

والتجروؤ عليها يف دارها، وهذا اأمر مل يكن 

النا�س تتوقعه يف تلك الأيام.

وكذا عظمة القائد ال�صهيد عبد اهلل 

بن جح�س الذي اختاره ر�صول اهلل �صلى 

اهلل عليه و�صلم، وكفاءته و�صجاعته وحنكته 

النتائج الإيجابية الكثرية  ج��اءت بهذه 

ال�صرية، وي��دل على ذلك  املتعددة لهذه 

ما ج��اء يف كتاب ال�صتيعاب يف معرفة 

الأ�صحاب، اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 

و�صلم خطب امل�صلمني وقال : لأبعثّن عليكم 

للجوع  اأ�صرب  لي�س بخريكم ولكنه  رج��اًل 

والعط�س، فبعث عبد اهلل بن جح�س ر�صي 

اهلل عنه. ويف رواية اأن النبي �صلى اهلل عليه 

و�صلم قال: »لأعطنَيّ الراية رجاًل هو اأ�صرب 

على اجلوع والعط�س منكم، فاأعطاها عبد 

اهلل بن جح�س، فقال عبد اهلل : يا ر�صول 

اهلل، اأ�صري بها واأنا غالم حدث، فقال له : 

�صر. ف�صار ففتح اهلل عليه« يقول �صاحب 

كتاب قادة النبي �صلى اهلل عليه و�صلم : 

لقد كان واجب �صرية عبد اهلل بن جح�س 

اأ�صبه بواجبات املغاوير اأو القوات اخلا�صة 

يف اجليو�س احلديثة، تلك التي تدرب تدريباً 

�صاقاً عنيفاً على حتمل الأهوال، واجتياز 

العقبات، وال�صرب على اجلوع والعط�س.

ثم ا�صتكمل جهاده ر�صي اهلل عنه يف 

اليوم ال�صابع ع�صر من رم�صان يف ال�صنة 

الثانية للهجرة يف غزوة بدر الكربى، التي 

اأبلى فيها بالء ح�صناً، وبذل فيها ق�صارى 

جهده لإحراز الن�صر على امل�صركني، وهو 

الوليد  اأ�صر فيها  ال��ذي  ر�صي اهلل عنه 

بن الوليد بن املغرية اأخا خالد بن الوليد 

ر�صي اهلل عنه. ومما يدل على علو قدره، 

راأيه ورفعة مكانته عند ر�صول  وح�صافة 

اأنه كان فيمن  اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 

ا�صت�صارهم ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 

يف �صاأن الأ�صرى يوم بدر، وكان راأيه كراأي 

اأبي بكر ر�صي اهلل عنه الذي قال : قومك 

واأهلك، ا�صتبقهم لعل اهلل يتوب عليهم، وخذ 

منهم فدية تقوي بها اأ�صحابك.

اإخا�سه يف طلب ال�سهادة واإقباله 

عليها

اإخال�س عبد اهلل بن جح�س  يتبدى 

ر�صي اهلل عنه يف طلب ال�صهادة ورغبته 

فيها يف هذا احلوار العجيب الذي دار بينه 

وبني اأخيه يف اجلهاد يف �صبيل اهلل �صعد 

بن اأبي وقا�س ر�صي اهلل عنه، هذا احلوار 

الذي جرى بني يدي غزوة اأحد، وهو اليوم 

الذي ا�صت�صهد فيه ر�صي اهلل عنه.

روى اإ�صحاق بن �صعد بن اأبي وقا�س عن 

اأبيه، اأن عبد اهلل بن جح�س قال له يوم اأحد 

: األ تاأتي ندعو اهلل تعاىل، فخليا يف ناحية 

فدعا �صعد فقال : اللهم اإذا لقيت العدو 

باأ�صه، �صديداً  غداً، فلّقني رجاًل �صديداً 

حرده، فاأقتله فيك واآخذ �َصلََبه، فاأّمن عبد 

اهلل بن جح�س ثم قال: اللهم ارزقني غداً 

رجاًل �صديداً باأ�صه، �صديداً حرده فاأقاتله 

فيك ويقاتلني ثم يقتلني وياأخذين فيجدع 

اأنفي واأذين، فاإذا لقيتك قلت يا عبد اهلل 

فيَم جدع اأنفك واأذناك ؟ فاأقول فيك ويف 

ر�صولك �صلى اهلل عليه و�صلم، فيقول 

�صدقت. قال �صعد : كانت دعوة عبد اهلل 

اآخر النهار  خريا من دعوتي، فلقد راأيته 

واأنفه واأذناه يف خيط. لقد �صدق اهلل يف 

ال�صوؤال ف�صدقه اهلل �صبحانه وتعاىل يف 

ع������رف ب����اس����م »امل������ج������ّدع« ألن 
امل��ش��رك��ني م��ث��ل��وا ب��ج��ث��ت��ه بعد 
اس���ت���ش���ه���اده ف����ي م���ع���رك���ة أح���د

اس��ت��ش��ه��د ع����ن ن���ي���ف وأرب���ع���ني 
ع��ام��ًا، ودف��ن هو وخاله حمزه 
واحد قبر  في  عبداملطلب  بن 

الإجابة. وعن علي بن زيد بن جدعان عن 

�صعيد بن امل�صيب قال يف ختام هذا اخلرب 

: اإين اأرجو اأن يرب اهلل اآخر ق�صمه كما بر 

اأوله. وروي اأن عبد اهلل بن جح�س ر�صي 

اأحد فاأعطاه  يوم  انقطع �صيفه  اهلل عنه 

ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم �صيفا، 

فكان ي�صمى العرجون، ومل يزل يتناول من 

يد بطل اإىل بطل ومن غاٍز اإىل غاٍز على 

مدى قرون حتى بيع من بُغا القائد الرتكي 

مبئتي دينار.

وكان ا�صت�صهاده ر�صي اهلل عنه بعد هذه 

امل�صرية املباركة يف الهجرة، وهذا اجلهاد 

والغزو ابتغاء ر�صوانه وجنته يوم اأحد، وكان 

الذي قتله اأبو احلكم بن الأخن�س بن �صريق 

الثقفي، ولقد مثل امل�صركون بعبد اهلل بعد 

قتله فجدعوا اأنفه، وقطعوا اأذنيه، وبقروا 

ع يف اهلل حتى  بطنه، فكان يقال له املُجَدّ

عرف بهذا الو�صف بعد ا�صت�صهاده.

وكان عمره حني قتل نيفاً واأربعني �صنة، 

ودفن هو وخاله حمزة بن عبد املطلب ر�صي 

اهلل عنه يف قرب واحد، و�صلى ر�صول اهلل 

�صلى اهلل عليه و�صلم عليهما، وتوىل بنف�صه 

تركته فا�صرتى بها لبنه مالً بخيرب.

اإن زوج املراأة منها لبمكان

ومما يح�صن تدوينه اأن نختم هذا املقال 

بهذه الق�صة املرتبطة با�صت�صهاد عبد اهلل 

ر�صي اهلل عنه، فاإنه ملا رجع ر�صول اهلل 

اإىل املدينة لقيته  �صلى اهلل عليه و�صلم 

اأخ��ت عبد اهلل، فلما  حمنة بنت جح�س 

لقيت النا�س نعي اإليها اأخوها عبد اهلل بن 

جح�س فا�صرتجعت – اأي قالت : اإنا هلل واإنا 

اإليه راجعون – وا�صتغفرت، ثم نعي اإليها 

اأخوها حمزة بن عبد املطلب، فا�صرتجعت 

وا�صتغفرت، ثم نعي لها زوجها م�صعب 

بن عمري ف�صاحت وولولت، فقال ر�صول 

اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم : اإن زوج املراأة 

منها لبمكان، ملا راأى من تثبتها عند اأخيها 

وخالها، و�صياحها على زوجها.

رحم اهلل القائد ال�صهيد عبد اهلل بن 

جح�س فقد كان ر�صي اهلل عنه قدوة يف 

ال�صرب وال�صجاعة، ومنوذجا ملن ياأتي بعده 

يف القوة وال�صالبة والإقدام يف احلق.
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من رموز الحرية

صورتها  ت���وض���ع  ام�������رأة  أول 
ع����ل����ى ال���ع���م���ل���ة األم���ري���ك���ي���ة

عبدالهادي خضر

سوزان 

أنتوين .. 
قاهرة الر

والتمييز

 ق 

كر�سييت النا�سييطة احلقوقية االأمريكية �سييوزان برونويل 

اأنتييوين كل حياتها النتزاع حقوق املراأة، ومناه�سيية الرق، 

وحتقيق امل�ساواة بن الرجل واملراأة. وكانت رائدة الن�سال يف 

فرتة مبكرة من التاريخ االأمريكي �سهدت تف�سي العبودية، 

و�سيييادة الرجل االأبي�س، واإق�سيياء املييراأة عن كل احلقوق.

حي��������اتها  كرس���ت 
حقوق  الن���ت���زاع 
املرأة وكانت أول 
أمريكية تصوت 
االنتخابات ف��ي 

وب���ال�������ص���رب واحل���ك���م���ة 

والإ���ص��رار، متكنت بعد نحو 

ال��ن�����ص��ال من  م��ن  م��ئ��ة �صنة 

امل��راأة يف  احل�صول على حق 

النتخابات.  يف  الت�صويت 

وكانت قبال قد انتزعت العديد 

امل��راأة، كحقها يف  من حقوق 

التعليم اجلامعي واملختلط 

عام 1856، وحقها يف املرافعة 

 ،1876 القا�صي ع��ام  اأم���ام 

وحقها يف امتالك ممتلكات 

خا�صة والإ�صراف عليها واإقامة 

القانونية، وحقها  ال��دع��اوي 

يف طلب الطالق، وحقها يف 

ال�صرتاك يف ح�صانة الأطفال 

يف حالة حدوث الطالق.

اأنتوين يف  ول��دت �صوزان 

15 فرباير من العام 1820 
يف مدينة �صغرية تدعى »اأدمز« 

تابعة ملقاطعة »ما�صا�صو�صيت�س« 

وك��ان��ت عائلتها  الأم��ري��ك��ي��ة. 

تنتمي اإىل »جمعية الأ�صدقاء« 

الدينية املناه�صة للحروب، 

ل��ل��رق و�صرب  وامل��ع��ار���ص��ة 

امل�صكرات )الكويكرز(. وُعرف 

اأبوها »اأنتوين دانيال« باإميانه 

بامل�صاواة بني الن�صاء والرجال، 

والتزامه الديني املرتكز على 

ال�صالم الروحي الداخلي. وقد 

حر�س على تعليم اأبنائه اإظهار 

العمل على  حبهم هلل خالل 

م�صاعدة الآخرين.

ظ��ه��ر مت��ي��ز ����ص���وزان يف 

���ص��ن م��ب��ك��رة، ح��ي��ث متكنت 

ال��ق��راءة والكتابة  م��ن تعلم 

انتقال  الثالثة. وبعد  يف �صن 

اأحلقها  نيويورك  اإىل  العائلة 

اأبوها يف العام 1826باإحدى 

املدار�س هناك، لكنه �صرعان 

تتلقى  اأنها كانت  اكت�صف  ما 

تعليماً �صعيفاً، ف�صار ير�صلها 

بيتية، بل كان  اإىل م��دار���س 

بنف�صه  اإىل تدري�صها  ي�صطر 

يف بع�س الأحيان، ثم اأوجد لها 

معلمة تدعى »ماري بريكنز« 

تُدر�صها، وت�صجعها يف  كانت 

الدفاع عن  الوقت ذاته على 

حقوق املراأة.

بعد ذلك، ويف عمر ال�صابعة 

 ،1837 اأي ع���ام  ع�����ص��رة، 

اإىل مدر�صة  اأر�صلت �صوزان 

داخلية يف مدينة فيالدلفيا 
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يف ولي���ة بن�صلفانيا، وهي 

مدر�صة خا�صة بالإناث تابعة 

ل� »جماعة الأ�صدقاء«. لكنها 

ا�صطرت يف العام 1839 اإىل 

العملية  تركها، وبدء حياتها 

كمدر�صة للم�صاعدة يف ت�صديد 

اأن تدهور  اأبيها بعد  دي��ون 

عمله يف حملج القطن الذي 

ك��ان ميتلكه، وا�صطر لنقل 

الأ�صرة اإىل مزرعة بالقرب من 

»روت�ص�صرت« يف نيويورك. وقد 

وا�صلت اأنتوين التدري�س حتى 

عام 1849، حيث طلب منها 

والدها العودة اإىل املنزل لإدارة 

مزرعة العائلة حتى يتمكن من 

التفرغ لتطوير اأعماله.

يف تلك الفرتة اعتاد العديد 

امل�صهورين  امل�صلحني  م��ن 

مثل )فريدريك دوغال�س(، 

لويدغاري�صون(،  و)ول���ي���ام 

و)وندل فيليب�س( زيارة والدها 

وفتح نقا�صات مطولة حول 

اآنذاك.  ال�صاعة  مو�صوعات 

وق��د �صاعدتها مناق�صاتهم 

املتكررة على تكوين وجهات 

ن��ظ��ره��ا ال��ق��وي��ة ح���ول الرق 

وحقوق املراأة، وعدم الإ�صراف 

يف تعاطي الكحول. ولذلك مل 

يكن م�صتغربا اأن تنخرط مبكرا 

يف )حركة العتدال( املنادية 

الإف���راط يف تعاطي  بتجنب 

الكحول، فكر�صت معظم وقتها 

للحركة، واع��ت��ربت ق�صيتها 

ق�صية خا�صة بحقوق الن�صاء، 

ب�صبب القوانني التي متنح 

ال�صلطة املطلقة للرجل يف 

والعائلية. فقد  املالية  الأمور 

كانت زوجات مدمني الكحول 

ل ميلكن �صوى النزر الي�صري 

القانونية حتى  امل�صاندة  من 

اأزواجهن عوز  اإدمان  لو كلّف 

العائلة، بل والطالق وحرمانهن 

الو�صاية  بالتايل من  قانونيا 

على الأطفال.

1851، وعندما  العام  يف 

رف�س اأع�صاء احلركة الذكور 

ال�����ص��م��اح ل��ه��ا ب��ال��ت��ح��دث يف 

التجمعات لأنها امراأة، اأدركت 

اأن الن�صاء يجب اأن يفزن باحلق 

يف التحدث علنا، والت�صويت 

اأي  اإجناز  يتمّكن من  اأن  قبل 

اآخ���ر. وردا على ذلك  �صيء 

جمموعة  بت�صكيل  ق��ام��ت 

اعتدال ن�صائية يف وليتها، 

الن�صاء  وعملت على ت�صجيع 

التما�س حلول قانونية  على 

الفقر  اأ���ص��ره��ن م��ن  حلماية 

الناجم عن تعاطي  والعنف 

اأزواجهن الكحول.

�سداقة و�سراكة

�صاءت ال�صدف اأن التقت 

ذلك العام بالنا�صطة احلقوقية 

ك��ادي �صتانتون«.  »اإليزابيث 

وبعد وقت ق�صري من التعارف، 

واكت�صاف اهتمامهما بالق�صايا 

اأهداف  اإىل  ذاتها و�صعيهما 

متماثلة، بداأتا �صداقة حميمة 

���ص��راك��ة دامت  اإىل  اأف�����ص��ت 

مدى احلياة. وقد متكنتا معا 

الو�صع  ث��ورة يف  اإح��داث  من 

ال�صيا�صي والجتماعي للمراأة 

يف املجتمع الأمريكي من خالل 

ن�صاطهما املتالحق يف طول 

البالد وعر�صها، وحتدثهما 

امل����راأة و�صنهما  ع��ن ح��ق��وق 

مل��ن��ا���ص��رة فر�س  ح���م���الت 

تعليم مت�صاوية، ومنح الن�صاء 

املتزوجات حقوقهن يف الأجور 

وامللكية والتعليم والوظائف 

والنتخاب.

ويف عام 1854 بداأتا حملة 

للمراأة  امللكية  لتو�صيع قانون 

ن��ي��وي��ورك. وملا  املتزوجة يف 

كانت اأنتوين عزباء ول حتمل 

هم الأعباء الأ�صرية ك�صتانتون 

املتزوجة، فقد تكفلت باإعداد 

احلملة وق��ي��ادت��ه��ا، وتنظيم 

اأنحاء  التجمعات يف خمتلف 

الوقت  نيويورك. ويف  ولي��ة 

ف��ي��ه �صتانتون  ت��ول��ت  ال���ذي 

���ص��ي��اغ��ة اخل��ط��ب والبحث 

القانوين، تولت اأنتوين ال�صفر 

والتحدث للح�صود. وهكذا 

اأن  اإىل  ت��وا���ص��ل��ت احل��م��ل��ة 

اأ�صبحت املطالب عامة وملحة، 

امللكية  ق��ان��ون  اإق����رار  ف��ك��ان 

املتزوجة  للمراأة  والو�صاية 

العام  نيويورك يف  يف ولي��ة 

1860، وه��و القانون الذي 
مكنها اأي�صا من حق امل�صاركة 

واإدارة  التجارية  يف الأعمال 

اإ�صافة  واإيراداتها،  اأجورها 

الو�صاية امل�صرتكة على  اإىل 

الأطفال.

الرق واالقرتاع

يف ذلك الوقت كانت اأنتوين 

ت�صغل من�صب ممثل نيويورك 

يف اجلمعية الأمريكية ملناه�صة 

ن�صبت احلرب  ال���ّرق. وح��ني 

الأهلية )1861-1865( بني 

الوليات ال�صمالية واجلنوبية 

ال����رق، وقرار  ح���ول ق�صايا 

مقاطعات اجل��ن��وب مغادرة 

جابت أمريكا وأوروبا خال 45 عاما وكانت 
املرأة لتحرير  سنويا  خطبة  مئة  نحو  تلقي 

�صورتها على العملة الورقية

جانب من اإحدى احلمالت

من رموز الحرية

�صورتها منقو�صة على الدولر
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جم�صم لأنتوين و�صتانتون ومات

الحتاد لت�صكيل دولة م�صتقلة، 

اأنتوين اهتمامها على  ركزت 

اإنهاء الرق. واأن�صاأت الرابطة 

للمراأة، ون�صطت يف  الوطنية 

ح�صد ال�صغوط لتعديل املادة 

الثالثة ع�صرة من الد�صتور 

بالرق.  الأم��ري��ك��ي اخلا�صة 

اآنذاك من جمع  وقد متكنت 

توقيع  األف  اأربعمئة  اأكرث من 

مطالبة باإلغاء الرق، وقدمتها 

ال�صبكة  الكونغر�س عرب  اإىل 

الإن�صان  ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق 

اأع�صائه  يف حماولة لإق��ن��اع 

ال��ذي يكفل  التعديل  بتمرير 

اأ�صل  حرية الأمريكيني من 

اأفريقي.

وعندما انتهت احلرب، 

اإىل  الرامية  زادت جهودها 

احل�صول على حق الت�صويت 

للذكور من  وك��ذل��ك  ل��ل��م��راأة، 

اأف��ري��ق��ي، فاأ�ص�صت  اأ���ص��ل 

1866 الرابطة  ال��ع��ام  يف 

الأمريكية للحقوق املت�صاوية، 

ون��ظ��م��ت ح��م��ل��ة للمطالبة 

للن�صاء ولذوي  بحق القرتاع 

الأ�صل الأفريقي. اأما املفارقة 

فكانت رف�س حلفائها الذكور 

ال�صابقني من حركة مكافحة 

العبودية م�صاعدتها يف كفاحها 

من اأجل منح املراأة احلق يف 

اأن  الت�صويت، بذريعة وجوب 

تكون الأولوية يف ذلك للرجال 

الأمريكيني من اأ�صل اأفريقي. 

حينذاك �صخرت من اأنانيتهم 

وازدواجيتهم، وانف�صلت عنهم، 

عن  التخلي  رف�صت  لكنها 

اإذ وا�صلت ن�صاطها،  املعركة. 

ومب�صاعدة �صديقتها �صتانتون 

يف ال�صغط لإقرار حق املراأة يف 

القرتاع حتى نهاية حياتها.

اأ�ص�صت   1868 العام  ويف 

جملة اأ�صبوعية لتعزيز ق�صايا 

ذلك العام اإ�صدار الكونغر�س 

ال��راب��ع ع�صر الذي  التعديل 

ي�صمن حقوقا مت�صاوية جلميع 

املواطنني دون اأية اإ�صارة اإىل 

اجلن�س: »جميع الأ�صخا�س 

الذين ولدوا اأو املتجن�صني يف 

الوليات املتحدة، يعتربون من 

مواطني اأمريكا. ول يجوز لأي 

اأي  اأو تطبق  اأن ت�صع  دول��ة 

قانون ينتق�س من امتيازاتهم 

اأو ح�صاناتهم ؛ كما ل يجوز 

حرمانهم من احلياة اأو احلرية 

اأو التملك دون اتباع الإجراءات 

الواجبة؛ ول يجوز  القانونية 

امل�صاواة  كذلك حرمانهم من 

يف حماية القوانني«.

اأن هذا  ال��ك��ث��ريون  ظ��ن 

التعديل يتيح ح��ق القرتاع 

للذكور والن�صاء معا. لذلك، 

وح���ني ح��ان��ت النتخابات 

 1872 ال��ع��ام  الرئا�صية يف 

اأرادت اأنتوين اختبار د�صتورية 

هذا القانون من خالل الإدلء 

ب�صوتها، لكن ما اإن فعلت حتى 

مت اعتقالها، ثم فر�صت عليها 

غ��رام��ة مئة دولر، رف�صت 

واآث��رت ال�صتمرار يف  دفعها 

الق�صية، مطالبة باإحالتها اإىل 

العليا لختبار حق  املحكمة 

الت�صويت  القانوين يف  امل��راأة 

التعديل. وبعد  مبوجب ذلك 

األ��ف دولر  خروجها بكفالة 

ن��ظ��م��ت ح��م��الت يف جميع 

ال��ب��الد مطالبة بحق  اأن��ح��اء 

الت�صويت مت�صلحة  امل��راأة يف 

بحجة قانونية، وهي اأن املراأة 

املواطن  واأن ت�صويت  مواطن 

الأمريكي لي�س جرمية. اإل اأن 

انتهت باخل�صارة يف  ق�صيتها 

عام 1873 يف اأعقاب ا�صتناد 

القا�صي على اأحكام م�صكوك 

فيها، واإ�صداره اأمرا مبنعها من 

صورتها  وط���ب���ع���ت  ب��اس��م��ه��ا  س��ف��ي��ن��ة  ُس���م���ي���ت 
على طابع بريدي تقديرا لنضالها الطويل

مع قائدات احلركة الن�صوية

املراأة و�صمتها »الثورة«. وتولت 

�صتانتون مع اآخرين م�صوؤولية 

حتريرها، بينما كانت اأنتوين 

النا�صر ومدير الأعمال. وعلى 

الرغم من خ�صارة املجلة ماليا، 

اأنها �صكلت منربا مهما  اإل 

لن�صر اآرائهما بني اأكرب �صريحة 

ممكنة من اجلمهور. وقد �صهد 

�صورتها على طابع بريدي �صوزان اأنتوين
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ا�صتئناف احلكم يف املحكمة 

العليا.

الف�سل م�ستحيل

ال��ف��رتة لحظت  يف تلك 

التاريخ  ك��ت��ب  اأن  اأن���ت���وين 

ت��اأت على ذكر  الأمريكي مل 

امل��راأة الأمريكية ون�صالتها 

وحقوقها، فعمدت، ومب�صاعدة 

�صديقتها �صتانتون اإىل كتابة 

امل��راأة وق�صة احلركة  تاريخ 

اأن�صاأتاها. ومتكنتا بني  التي 

1886 من  1881و  ع��ام��ي 

ن�صر كتاب من ثالثة جملدات 

املراأة«.  »تاريخ حقوق  بعنوان 

باأعوام قليلة ن�صرت  وبعدها 

اأنتوين جملًدا رابًعا للكتاب.

اأدركت   ،1890 العام  يف 

اأن��ت��وين ���ص��رورة توحيد كل 

الهدف  اإىل  للو�صول  اجلهود 

امل��ب��ت��غ��ى، فنجحت يف دمج 

للمراأة مع  الوطنية  اجلمعية 

اجلمعية الأمريكية حلقوق 

املنظمة  واأطلقت على  املراأة، 

اجلديدة ا�صم الحتاد القومي 

الأم���ري���ك���ي حل���ق امل�����راأة يف 

النا�صطة  الق��رتاع، وتراأ�صته 

ك��ات«. بعد  ت�صامبان  »ك��اري 

ذلك تولت اأنتوين رئا�صة هذا 

الحتاد منذ العام 1892 حتى 

 ،1900 ال��ع��ام  ت��ق��اع��دت يف 

وزادت م��ن تركيزه يف تلك 

���ص��ن حمالت  ال���ف���رتة ع��ل��ى 

للفوز  الق���رتاع، يف حماولة 

بالت�صويت يف كل ولية على 

حدة.

1906، وقبل  ويف فرباير 

�صهر من وفاتها، األقت اأنتوين 

86 عاما،  العمر  البالغة من 

خطابها الأخ����ري يف موؤمتر 

الحتاد ال�صنوي يف »بالتيمور«، 

اأكدت خالله باأن يوم حق املراأة 

يف النتخاب �صار اأقرب من اأي 

وقت م�صى، وختمت خطابها 

بعبارة »الف�صل م�صتحيل«. بعد 

اأ�صابيع، ا�صت�صلمت مل�صاعفات 

اللتهاب الرئوي وف�صل القلب، 

م��ار���س من   13 وت��وف��ي��ت يف 

اأربع  ذلك العام. وبينما كانت 

وليات فقط قد منحت املراأة 

يف ذلك الوقت حق الت�صويت، 

مت بعد اأربعة ع�صر عاما تعديل 

امل��راأة حق  واإع��ط��اء  الد�صتور 

الت�صويت يف كل اأرجاء اأمريكا، 

واأطلق على ذلك التعديل ا�صم 

)قانون �صوزان اأنتوين(.

اأنتوين يف  ُكرمت �صوزان 

باإ�صدار طابع   1936 العام 

العام  يحمل ���ص��ورت��ه��ا. ويف 

1942 مت ت�صمية اإحدى �صفن 
البحرية الأمريكية با�صمها، ويف 

ْت احلكومة  �صَكّ  1979 العام 

الأمريكية دولرا معدنيا حمل 

�صورتها مبنا�صبة الحتفال 

بريادتها يف حم��ارب��ة الرق، 

وكانت اأول امراأة تظهر �صورتها 

على عملة اأمريكية معدنية. ويف 

التايل ظهرت �صورتها  العام 

على الدولر الورقي اأي�صا.

احتفال ن�صوي بذكرى اأنتوين يف العام 1923

مع اليزابيث �صتانتون

�صوزان اأنتوين متثالها �صريحها

من رموز الحرية
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تاريـــــخ

»بيت لوذان« ...

أثر بعد عني

ب�����ن�����اه أم�����ي�����ر ال�����ك�����وي�����ت ال�����راح�����ل 
ال�����ش�����ي�����خ ص�������ب�������اح ال������س������ال������م ف���ي 
ال���س���امل���ي���ة  ق��������رب   1926 ع��������ام 
وك������������ان ي��������رت��������اده م�������ع أص����ح����اب����ه 
للتنزه وال���ص���ي���ف  ال���رب���ي���ع  أي�������ام 

بعد مرور اأكرث من 92 عامًا على اإن�صائه حتول مبنى »بيت لوذان« الرتاثي والتاريخي يف منطقة 

ال�صاملية اإىل اأثر بعد عني عقب قرار هدم املبنى الذي كان يعترب عامة بارزة تعك�س طابع البنيان 

ي املواهب احلرفية واإقامة الأن�صطة الثقافية. الكويتي كما كان مركزًا مهمًا لتبناّ

محمود متولي
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واأث�����ار ق����رار ه���دم »بيت 

لوذان« موجة عالية من الده�صة 

وال�صتهجان يف اأو�صاط املهتمني 

والفنون  والآداب  بالثقافة 

وال����رتاث حمملني احلكومة 

م�صوؤولية ع��دم و�صعه �صمن 

لئحة املباين التاريخية وعدم 

املكاين  ال��رتاث  احلفاظ على 

ي��ع��د خمالفة  م���ا  وال��ث��ق��ايف 

الدولية  للمواثيق والتفاقيات 

التي ان�صمت لها الكويت«.

ك��م��ا ����ص���ادت ح���ال���ة من 

ل���دى رواد مواقع  ال���ص��ت��ي��اء 

ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي على 

لوذان،  خلفية قرار هدم بيت 

فيما اأكد ن�صطاء اأن ل�هذا البيت 

اأهل  تُن�صى عند  ذك��ري��ات ل 

الكويت ونا�صد اآخرون املجل�س 

الوطني للثقافة والفنون والآداب 

ب�صرورة التدخل لوقف عملية 

الهدم وال�صعي اإىل و�صعه �صمن 

لئحة املباين التاريخية.

الن�صطاء عرب  اأحد  وغرد 

تويرت ق��ائ��اًل »م��ع الأ���ص��ف مت 

ل��وذان« واحلكومة  »بيت  هدم 

مل تكرتث لإرثها التاريخي«، يف 

حني ت�صاءل اآخر، قائاًل ملاذا مل 

الإعالم، ورئي�س  يتدخل وزير 

املجل�س الوطني للثقافة والفنون 

ل��وق��ف ه��دم »بيت  والآداب، 

لوذان« وال�صعي لو�صعه �صمن 

لئحة املباين التاريخية.

وجتمع ع��دد م��ن ن�صطاء 

التوا�صل الجتماعي  مواقع 

بال�صموع عند »بيت  يف وقفة 

لوذان« تلبية لدعوة على موقع 

»في�صبوك«، حتت عنوان »اأ�صوي 

�صمعات لوذان« وذلك للمطالبة 

باإنقاذه لكن دون جدوى.

امل�صاركني  وق��ال عدد من 

يف الوقفة اإن »بيت لوذان اأكرث 

من رمز واأكرث من اإ�صارة وكنا 

نتمنى من املعنيني اأن ي�صاهدوه 

كموروث ح�صاري ويدركوا عدم 

تاريـــــخ
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بيعه باأي ثمن ... وت�صاءلوا »هل 

اأو  اإىل جممع جت��اري  نحتاج 

فندق اآخر؟ ملن؟«.

واأ����ص���اف���وا »م���ا امل����وروث 

لنا؟ وما  بالن�صبة  احل�صاري 

اأهمية املعامل واملواقع التاريخية 

اإذ مل نعا�صرها؟ بيت لوذان 

ملكية خا�صة، ولكن اجلميع 

ب��اأن��ه ج��زء منا جميعاً  ي�صعر 

وللكويت«.

لكن باءت كل هذه املطالبات 

وال�صتغاثات بالف�صل ومل تفلح 

يف اإنقاذه من م�صري الهدم.

فرتة التاأ�سي�س

تاأ�ص�س »بيت لوذان« يف عام 

1926 م قرب منطقة ال�صاملية 
يف منزل ال�صيخ �صباح ال�صامل 

الثاين  الكويت  اأم��ري  ال�صباح 

ع�صر رح��م��ه اهلل حيث كان 

يرتاده مع اأ�صحابه اأيام الربيع 

وال�صيف للتنزه، ومت بناوؤه من 

الطني و�صخور البحر على ثالث 

الثالثينات  مراحل الأوىل يف 

ال��ق��رن املا�صي والثانية  م��ن 

الأربعينيات والأخ���رية يف  يف 

اخلم�صينيات، وتبلغ  م�صاحته 

4000 مرت مربع.
عيد ترميمه بعد عام 

ُ
وقد اأ

1991، للمحافظة على طابعه 
القدمي، وحتَوّل اإىل مركز للفنون 

اجلميلة واحلرف اليدوية.

طلق ا�صم لوذان على البيت 
ُ
واأ

ملوقعه يف هذه املنطقة التي كان 

يطلق عليها لوذان والتي كانت 

العوا�صف  لل�صفن من  م��الذاً 

والرياح يف الع�صرينيات.

وت�صميم بيت لوذان منوذج 

الكويتي القدمي حيث  للبيت 

يتكون من ثالثة اأحوا�س ...الأول 

واأ�صبح  ال��دي��وان  ه��و ح��و���س 

حو�س املحرتف الذي يتكون من 

ور�س عمل تدر�س فيها احلرف 

والفنون بكل اأ�صكالها وي�صتطيع 

الطني  م����ن  ُش����ي����د  ال���ب���ي���ت 
وص�������خ�������ور ال�����ب�����ح�����ر ع���ل���ى 
م���ت���ر   4000 م�����س�����اح�����ة 
مربع وُأعيد ترميمه بعد 
محافظة   ،1991 ع�����ام 
ع�����ل�����ى ط�����اب�����ع�����ه ال�����ق�����دمي

ال���ش���ي���خ���ة أم�������ل ال���ص���ب���اح 
ح����ول����ت ال����ب����ي����ت مل���ؤس���س���ة 
ليكون  ربحية  غير  فنية 
منارة لإلبداع في الكويت 
ل���ك���ن ج�������اءت ال�����ري�����اح مبا 
ال�����ث�����ق�����اف�����ة ت�����ش�����ت�����ه�����ي  ال 

م�������ث�������ق�������ف�������ون ون�������ش�������ط�������اء 
ُي�������ح�������م�������ل�������ون احل������ك������وم������ة 
م�����������������������س�����������������������ؤول�����������������������ي�����������������������ة 
ه�������������دم ال�������ب�������ي�������ت وع����������دم 
وض�������ع�������ه ض�����م�����ن الئ����ح����ة 
امل��������ب��������ان��������ي ال�����ت�����اري�����خ�����ي�����ة 

ا�صتخدام الور�س كل من يرغب 

يف الإفادة منها.

ي�����ص��م��ى حو�س  وال���ث���اين 

العائلة )احلرم( واأ�صبح حماطاً 

اأ�صماء  اأخذت  التي  بالقاعات 

نباتات الكويت ال�صحراوية 

نويرة، اأثلة، �صف�صاف، �صدرة، 

ثندة، حوذان، حوه حيث تقام 

فيه الأن�صطة الثقافية والتعليمية 

والفنية  واحلرفية واملو�صيقية 

وعرو�س ملنتجات من خمتلف 

اأم��ا احلو�س الأخري  البلدان 

في�صمى حو�س املطبخ والذي 

خ�ص�س ملكاتب الإدارة.

وكانت ال�صيخة اأمل ال�صباح 

ال�صامل ال�صباح قامت بتحويله 

ملوؤ�ص�صة فنية غري ربحية ليكون 

منارة لالإبداع يف الكويت وحتى 

الكويتي  اأبناء املجتمع  يخدم 

فنياً واأدبياً وتعليمياً، من خالل 

ور�س العمل التدريبية مثل ور�س 

ت�صكيل و�صناعة احللي، وور�س 

ت�صكيل اخلزف، وور�س الت�صوير 

الر�صم  الفوتوغرايف، وور���س 

والت�صوير الزيتي، وور�س اخلط 

الإ�صالمية،  العربي والزخرفة 

ال�صينمائي  الت�صوير  وور���س 

وغريها من الفعاليات يف لفتة 

مميزة بهدف احل��ف��اظ على 

الكويتي وع��ل��ى هذا  ال���رتاث 

املعلم التاريخي املهم.
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تشكيل

معرض هوية

مالمح جاملية عىل جدران الذاكرة

ع�صرون عمال فنيا حتاكي 

وت��ع��رب ع���ن مالمح  ال�����رتاث 

م��ت��ن��وع��ة لالإن�صان  ج��م��ال��ي��ة 

العربي وجمتمعه من م�صرقه 

اإىل مغربه، ول�صيما للمجتمع 

الكويتي واخلليجي، ت�صمنها 

اأقامته  ال��ذي  معر�س )هوية( 

الفنانة الت�صكيلية الكويتية مي 

عبد اللطيف ال�صعد يف مدينة 

املنامة عا�صمة مملكة البحرين 

ال�صقيقة، تزامنا مع احتفالت 

الكويت بالأعياد الوطنية.

افتتحه  ال���ذي  وامل��ع��ر���س 

ل���دى مملكة  ال��ك��وي��ت  �صفري 

البحرين ال�صيخ عزام ال�صباح 

وع�����دد م���ن امل�������ص���وؤول���ني يف 

البحرين �صهد اإقبال لفتا من 

املهتمني والزوار الذين اأ�صادوا 

بالأعمال املتميزة التي ت�صمنها 

املعر�س، وبامل�صمون املختبىء 

التي  امل��الم��ح اجلمالية  وراء 

ال��ل��وح��ات، وبذلك  ت�صمنتها 

الهوية  ال��الف��ت ع��ن  التعبري 

العربية التي جتمع اأبناء الوطن 

العربي الكبري.

ت�صمن املعر�س جمموعة 

اعمال متنوعة ظاهريا، لكنها  

يف اأعماقها هي  اأعمال متكاملة 

تتوا�صل مع احلياة والذاكرة، 

التي  الوجوه  �صواء من خالل 

تبقت مالحمها على جدران 

ال��ذاك��رة، وبال�صور القدمية 

اأنها  ال��رغ��م م��ن  امللونة على 

اأومن   ، الأ���ص��ود،  بالأبي�س و 

ال�صامري  اإي��ق��اع فني  خ��الل  

والعر�صة ، اأو فن ال�صوت حني 

ياأتي نقيا كما نتذكره.

ال�صعد  ال��ف��ن��ان��ة  وق��ال��ت 

اإن جمموعة   : )الهوية(  ملجلة 

الأعمال التي قدمتها تاأتي يف 

�صياق �صعيي امل�صتمر اإىل تاأكيد 

جتربتي وفكرتي اخلا�صة يف 

ال�صوت واحل��رك��ة من  اإب���راز 

خالل الألوان ومالمح الوجوه 

وال��روؤى والثيمات واملفردات 

عبداهلل بدران

م���������������������ي ال��������������س��������������ع��������������د : 
ب�����ال�����ل�����ون عن  أحت���������دث 
ال��������ه��������وي��������ة ال�����ع�����رب�����ي�����ة 
املتشابكة. وج����ذورن����ا 
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ال�صعبية، وحتويلها اإىل مرتكز 

ودليل واجتاه للفنان الذي يقف 

خلف اللوحة، من خالل تفا�صيل 

ال��ل��ون واحلركة،   ودللت يف 

حتيل اللوحة اإىل بطاقة تعريف 

بالفنان وذاكرته وجذوره.

وقدمت الفنانة يف املعر�س 

ع�صرين عمال متحيزا  للواقع، 

وال��ذاك��رة، وه��ي اأع��م��ال ترى 

ال�صعد اأنها  م�صكونة ب�صغفها 

الدائم لإب��راز هوية الن�صان 

العربي القادم من هذه الأر�س 

امل�����ص��اءة بال�صعر والأ�صالة 

ال��ت��ن��ازل عن  وال��ت��اري��خ، دون 

الفني، فكرة  ت�صمني العمل 

وروؤى جديدة وحالة خا�صة، 

العمل  مفعمة  لل�صخو�س يف 

باحليوية واحلركة.

اأنها من خالل  واأ�صافت 

ع�صرين عمال قدمتها يف هذا 

اأري���د احلديث  املعر�س كنت 

العربية  ال��ه��وي��ة  ب��ال��ل��ون ع��ن 

املت�صابكة يف عمق  وج��ذورن��ا 

الأر�س، فتطرقت اإىل املوروث 

يف ال�صع�����ر والغن����اء  ال�ص�عبي، 

العربي  واإىل جمالية احلرف 

اإىل  و  وم��ع��امل��ه اجل��م��ال��ي��ة، 

املالمح العربية باأ�صلوب ولون 

معا�صرين.

ويف اإحدى اللوحات املعربة 

التي ت�صمنها املعر�س ر�صمت 

ب��ورت��ري��ات �صغرية  ال��ف��ن��ان��ة 

ل�صتة وجوه تعرب عن  متميزة 

اأزمان خمتلفة، لكن ما يجمعها 

كلها اأنها وجوه من اأر�س عربية 

مت��ت��د م��ن ب���الد ال�����ص��ام اإىل 

اأطراف ال�صحراء يف اجلزيرة 

العربية.

اللوحات املميزة يف  وم��ن 

املعر�س عمالن لرجلني من 

حقب زمنية قدمية حر�صت 

الفنانة من خاللهما على تقدمي 

أعمالي تتنوع في ظاهرها وتتكامل في أعماقها .

ع������ش������رون ع����م����ا م����ت����ح����ي����زًا ل�����ل�����واق�����ع وال�������ذاك�������رة 
إلب��������������������������راز ه�����������وي�����������ة اإلن���������������س���������������ان ال����������ع����������رب����������ي .

إب����راز ال��ص��وت واحل���رك���ة خ���ال ال��ل��ون وامل���ام���ح .

مي عبد اللطيف السعد
ف��������������ي س����������������������������طور

ح��ا���ص��ل��ة ع��ل��ى ج��ائ��زة املراأة   -

ال��ف��ن��ون للعام  ال��ع��رب��ي��ة يف 

2015
حا�صلة على جائزة الدولة   -

ال����ت���������ص����ج����ي����ع����ي����ة للفنون 

 ،2014 ل��ل��ع��ام  الت�صكيلية 

وج���ائ���زة م��ع��ر���س الأعمال 

ال�����ص��غ��رية ال�����دويل يف قطر 

اأمري  2015، وج��ائ��زة �صمو 
الباد ال�صيخ �صباح الأحمد 

اجلابر ال�صباح من مهرجان 

الإب��داع الت�صكيلي يف عامي  

وجائزة   ،2014-2013
ال��رب��ي��ع الت�صكيلي  م��ع��ر���س 

2014، وجائزة عي�صى �صقر 
لاإبداع من مهرجان القرين 

 2012 ل�����اأع�����وام  ال���ث���ق���ايف 

-2015
نالت املركز الأول يف مهرجان   -

ها فرباير الت�صكيلي للعام 

وامل�����رك�����ز الأول يف   2011
م�صابقة IBOAC الدولية 

للعام 2011

موؤخرا اأ�صدرت كتابها الأول   -

)كالكتابة اأو اأقل قليا(

اأقامت العديد من املعار�س   - 

ال�����ص��خ�����ص��ي��ة واجلماعية، 

املحلية والدولية منذ العام 

1994، ولها م�صاركات دولية 
مثلت فيها دولة الكويت يف 

اململكة العربية ال�صعودية، 

ودول����ة الإم�������ارات، و�صلطنه 

عمان، وب��ريوت واليمن، ويف 

ال�صويد ومدريد وروما ولندن، 

وليبيا واملغرب، واجلزائر

معظم اعمالها مقتناة يف   -

الكويت وخارجها.

روؤي��ة لهوية م�صرتكة وتاريخ 

م�صرتك، مظهرة فيهما روح 

ال��ب��دوي وم��الم��ح �صخ�صيته 

املعربة.
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األول في اإلمارات.. والنادر عامليا 

الشــــارقــة »تعـــــزف« هويتـهــا

يف متحــف الحضــارة اإلســالمية

كل �صيء يف ال�صارقة  هو عزف رائع على هويتها الإ�صامية التي تتجلى يف اأكرث من 600 م�صجد �صممت باأ�صلوب 

معماري اإ�صامي فريد من الف�صيف�صاء والنقو�س والزجاج امللون والأرابي�صك والرخام، ويف اأبنية اجلامعات والأ�صواق 

واملدار�س وامل�صارح ومعظم املوؤ�ص�صات والوزارات والبيوت وغريها، اإل اأن اإمارة ال�صارقة فاجاأت حميطها الإ�صامى باإن�صاء 

اأول واأ�صخم  متحف للح�صارة الإ�صامية يف الإمارات واأحد اأهم املتاحف الإ�صامية يف العامل، ليكون موطنا لأندر 

جمموعات الفن الإ�صامي،  وليقدم �صورة بانورامية �صاملة لهويتنا الإ�صامية الإبداعية، ح�صب الرتتيب الزمني، 

اأعمال اخل��زف والتحف  املعدنية والزجاجية  بداية من القرن الأول لاإ�صام وحتى الفرتة املعا�صرة.. و�صتبهرك 

اأجمل واأن��در امل�صغولت والقطع  اآلف من   5 وقطع الن�صيج التاريخية واملخطوطات، فبمقتنياته التي تربو على 

الفنية الأثرية، يعد هذا املتحف تعبريا عن اإجنازات احل�صارة الإ�صامية، وعن دار�صيها وباحثيها وعلمائها وفنانيها. 

حسن عبداهلل

قبة متحف ال�صارقة للح�صارة الإ�صالمية

آثــــــــار
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الدكتور  ال�صيخ  وقد رعى 

القا�صمي،  �صلطان بن حممد 

الأعلى وحاكم  ع�صو املجل�س 

اإمارة ال�صارقة،  ت�صميم وبناء 

بالغة اجلمال  العمارة  ه��ذه 

الذوق والتي حتت�صن  وفاتنة 

امل��ت��ح��ف لت�صفي على  ه���ذا 

امل��ك��ان روع����ة وج��م��ال فوق 

ت��د���ص��ني هذا  ج���م���ال���ه.ومت 

ال�صرح املعماري لأول مرة يف 

 ،1996 ال��رتاث ع��ام  منطقة 

ث��م نقلت مقتنياته الفريدة 

اإىل مبنى �صوق املجرة املميز 

حيث اأ�صيفت مقتنيات جديدة 

العر�س  اأ�صلوب  ومت حتديث 

يف املتحف. واأعيد افتتاحه 

ال�صارقة للح�صارة  كمتحف 

ال�صاد�س من  الإ�صالمية يف 

يونيو عام 2008 حتت م�صمى 

»�صوق املجرة«. و�صرعان ما 

حتول املكان مبتحفه اإىل مركز 

ال�صارقة  ت�صوق �صعبي لأه��ل 

الإمارة  لزوار  اأنف�صهم وموئل 

وال�صائحني.

ولعل اأول ما ينتزع الده�صة 

ويثري الإعجاب يف املبنى كماأثرة 

فنية هو الت�صميم الفريد لقبة 

اأو  الداخل  املتحف �صواء من 

اخلارج، فهي حممولة على �صتة 

ع�صر عمودا، وتتو�صط الردهة 

الداخلي  الرئي�صة، واجلانب 

لهذه القبة عبارة عن ف�صيف�صاء 

الت�صميمات، ت�صور  مت�صابكة 

ليلية م��و���ص��اة برموز  �صماء 

الفلكية وجمموعات  ال��ربوج 

النجوم ال�صابحة فيها والدالة 

عليها، فيما متت تغطية اجلهة 

القبة بطبقة  اخلارجية من 

من الذهب اخلال�س.. بحيث 

ي�صتدل النا�س على املتحف من 

خالل تلبية نداء قبته الذهبية 

خمتلف اأرجاء العامل الإ�صالمى 

كافة، وجرى ترتيب عر�صها 

طبقاً للمو�صوع يف �صبعة اأروقة 

ف�صيحة وم�����ص��اح��ات عر�س 

رحبة �صمن طابقني ي�صكالن 

بناء املتحف.

بداأنا التعرف على هويتنا 

الإ���ص��الم��ي��ة م���ن  ���ص��ال��ة - 

غالرييه - العلوم والإبداع التي 

اإجنازات وم�صاهمات  تعر�س 

الدار�صني والعلماء من  كبار 

خمتلف اأرجاء العامل الإ�صالمى 

يف �صنع ح�صارة العامل،  وذلك 

للم�صلم، بحيث يتعرف الزائر، 

اأيا ما كان معتقده، على اأركان 

الإ����ص���الم اخلم�صة ومبادئ 

العقيدة الإ�صالمية،  وفيما 

اأمامك �صعائر احلج   تتج�صد 

الأخ����رى، يظهر  وال��ع��ب��ادات 

للكعبة  وعدة  جم�صم رائ���ع 

امل�صرفة،  اأج��زاء من ك�صوتها 

وخمطوطات نادرة من القراآن 

ال��ك��رمي والتفا�صري، ومناذج 

جم�صمات و���ص��ور وعرو�س 

م���ع���ل���وم���ات ع����ن امل�صاجد 

اأنحاء  واجلوامع من خمتلف 

آالف   5 م�����������ن  أك����������ث����������ر 
ق�����ط�����ع�����ة ف�����ن�����ي�����ة مت���ث���ل 
روع������������������������ة احل������������ض������������ارة 
وعامليتها اإلس����ام����ي����ة 

ح���اك���م ال���ش���ارق���ة أه����دى 
م����ق����ت����ن����ي����ات����ه األث������ري������ة 
البداية لتشكل  لشعبه 

ال�صاحرة والبارزة للجميع يف 

�صتى اأنحاء املدينة.

اأم��ي��ن��ة املتحف  ت��ق��ودن��ا 

اأحمد داخل  امل�صاعدة حمدة 

اأروقته يف جولة خا�صة حيث 

تنت�صر اآلف القطع التي متثل 

روع��ة احل�صارة الإ�صالمية 

وكونيتها، لنتعرف على تفا�صيل 

الإ�صالمى  التاريخ  مهمة من 

والعلوم، والكت�صافات، والثقافة 

الإ�صالمية، والتمتع بجمال 

الفنون الآ�صرة.  

و�صط اأكرث من خم�صة اآلف 

قطعة فريدة مت اقتناوؤها من 

خالل النماذج املج�صمة وال�صور 

واملعلومات عن اأهم الكت�صافات 

والخرتاعات والنظريات التي 

امل�صلمون يف  العلماء  و�صعها 

الفلك  والطب واجلغرافيا، 

والعلوم الطبيعية والهند�صة 

والريا�صيات  امل���ع���م���اري���ة، 

وال��ك��ي��م��ي��اء، والتكنولوجيا 

الع�صكرية، واملالحة البحرية، 

والهند�صة وغريها.

تاأخذنا مر�صدتنا  ومنها 

اإىل �صالة »العقيدة  ح��م��دة 

الإ�صالمية«، التي تقدم  �صورة 

�صاملة ووافية للهوية الإميانية 

القدمي  الإ����ص���الم���ى  ال���ع���امل 

واحلديث.

ال�صارقة  ابنة  وتتقدمنا 

املر�صدة رقية اأحمد اإىل اأروقة 

الفن الإ�صالمى يف الطابق الأول 

من املتحف، وال�صعود اإليه عرب 

درج يوؤدي اإىل م�صعد املدخل 

الرئي�صي، وقد �صممت طريقة 

للم�صغولت  ال�صامل  عر�صها 

احلرفية والفنية الإ�صالمية 

بحيث تاأخذك كزائر يف رحلة 

ا�صتك�صافية متتد م��ن فجر 

ال��ع�����ص��ور الإ���ص��الم��ي��ة حتى 

الع�صور احلديثة، اأي عرب مدى 
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زمني يقرب من 1400�صنة. 

وخ�ص�صت ال�صالة الأوىل 

ل��ل��ق��رون الأوىل م���ن الفن 

الإ���ص��الم��ي، وف��ي��ه��ا تعر�س 

الفخاريات وامل�صغولت املعدنية 

والزجاج والفنون ال�صغرى التي 

مت �صنعها يف العامل الإ�صالمي، 

فيما بني القرن الأول الهجري 

امل��ي��الدي، والقرن  ال�صابع   -

ال�صابع الهجري – الثالث ع�صر 

امليالدي. تلك احلقبة الزمنية 

الناحية  ���ص��ه��دت م��ن  ال��ت��ي 

ال�صيا�صية، انطالقا من مهدها 

يف �صبه اجلزيرة العربية اإىل 

�صواطئ املحيط الأطل�صى من 

الإي��ب��ريي��ة يف  �صبه اجل��زي��رة 

ال�صني  واإىل ح��دود  الغرب،  

من جهة ال�صرق.

م�سغوالت فنية

الثانية  من  ال�صالة  يف 

الفنون الإ�صالمية  ���ص��الت 

م��ق��ت��ن��ي��ات دقيقة  ت��ع��ر���س 

وجميلة للم�صغولت الفنية 

التي  تعود اإىل ما بني اأواخر 

القرن ال�صابع الهجري- الثالث 

ع�صر امليالدي،والقرن الثالث 

ع�صر الهجري- التا�صع ع�صر 

الفنون  ن��رى  امل��ي��الدي، حيث 

الإ�صالمية وتداخلها مع احلقب 

املغولية والتتارية والعبا�صية 

املقتنيات  والعثمانية، وتقدم  

الفريدة م��ن نوعها يف هذه 

القاعة �صورة لهذا النمط الفني 

املميز،  والأ�صكال  الإ�صالمي 

ابتدعها امل�صلمون من  التي 

اأ�صكال نباتية وهند�صية اإ�صافة 

اإىل فنون اخلط وغريها.

الثالثة  ال�صالتان  وتاأخذنا 

الع�صر  اإىل داخ��ل  والرابعة 

احلديث،  انطالقا من القرن 

الثالث ع�صر الهجري- التا�صع 

اآلة عود اأثرية

التخرتوان الأندل�صي

اأمينة املتحف حمدة اأحمد

ع�صر امليالدي،ثم مبا�صرة نحو 

ع�صرنا هذا.

وق����د خ�����ص�����ص��ت هاتان 

ال�صالتان للم�صغولت احلرفية 

التي كانت  الأ�صلحة  وعر�س 

م�����ص��ت��خ��دم��ة خ������الل تلك 

احلقبة.

لن يرتكك متحف ال�صارقة 

للح�صارة الإ�صالمية متر عرب 

اإل من خالل عر�س  ممراته 

مميز للم�صكوكات الإ�صالمية،  

اأموية  م��ن دراه����م ودن���ان���ري 

وعبا�صية و�صا�صانية وغريها، 

بحيث  تتعرف بدقة على تاريخ 

ون�صاأتها   الإ�صالمية  العملة 

وبداية هويتها العربية، وتقرتب 

التاريخ الإ�صالمى على  من 

ات�صاع رقعته.

اأبرز املقتنيات 

ثمة مقتنيات نادرة ومهمة 

يف املتحف يف مقدمتها عدد 

ال��دن��ان��ري الأموية  كبري م��ن 

الر�صوم وحتوي  اخلالية من 

نقو�صاً تت�صمن ال�صهادتني، التى 

اأمر اخلليفة الأموي »عبدامللك 

بن مروان«  ب�صكها عام �صبعة 

و�صبعني للهجرة.

للكعبة   و�صتبهرك �صتارة 

اأبوبكر،  �صالة  يف  امل�صرفة 

وهي املعروفة با�صم الرُبدة اأو 

ت�صكل اجلزء  والتي  »الربقع« 

الك�صوة،   الأك���رث زخ��رف��ة يف 

النموذج �ُصنع برعاية  وه��ذا 

امللك فهد بن عبدالعزيز  من 

اآل �صعود، يرحمه اهلل ومت 

ال�صاتان احلريري  ن�صجه من 

الأ�صود، ومطرزة بخيوط من 

الذهب والف�صة، كتبت عليها 

اآيات قراآنية �صمن اأطر تقليدية 

ل��وح��ات م�صتطيلة  ق��وام��ه��ا 

وزخارف ودوائر.

آثــــــــار
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جولة داخل متحف احل�صارة الإ�صالمية

كتاب اهلل تعظمه ال�صارقة احرتاما لهويتها الإ�صالمية

مقاتل م�صلم من الع�صور الو�صطى

منوذج مل�صحف عثمان

و�صتقف م�صدوها يف �صالة 

ابن الهيثم للعلوم والتكنولوجيا 

اأم������ام جم�����ص��م��ات ومن����اذج 

ال��ذى ه��و من  لالإ�صطرلب، 

ا�صتخداماً يف  الأدوات  اأك��رث 

املرا�صد، ويف  حتديد الوقت 

لياًل ونهاراً وقيا�س الرتفاعات 

النجوم، وحتديد  وم�صارات 

ال�صفر،   الجت���اه���ات خ���الل 

�صنعت من قبل علماء م�صلمني 

 1100  - 600 الفرتة  خالل 

للهجرة.

ويف  �صالة الفنون الأوىل 

بالطابق العلوي �صرتى مبخرة 

من الربونز على �صكل حيوان، 

البخور يف  اأهمية  تعرب ع��ن 

الثقافة الإ�صالمية، تنتمي اإىل 

ال�صاد�س  القرنني اخلام�س- 

 – ال��ه��ج��ري، احل���ادى ع�صر 

الثاين ع�صر امليالدي، �صنعت 

يف خرا�صان. 

 ويف �صالة الفنون الثالثة 

بالطابق العلوي يواجهك حامل 

امل�صحف ال�صريف )الرواحل( 

وهو مماثل حلامل م�صحف 

���ص��ه��ري حمفوظ  مم���ل���وك���ي 

ال��ف��ن الإ�صالمي  يف متحف 

القاهرة، ُحفر عليه  مبدينة 

ا�صم ال�صلطان اململوكي النا�صر 

حممد بن قالوون، و�صانعه هو 

حممد بن �ُصنُقر البغدادي. 

الأ�صل  وثمة ن�صخة طبق 

من م�صحف عثمان، والن�صخة 

الأ�صلية م��وج��ودة يف تركيا، 

فقد اأمر �صاحب ال�صمو حاكم 

ال�صارقة  بن�صخ 1000 ن�صخة 

منها على نفقته اخلا�صة. 

اأن���ه لب��د من  واحلقيقة 

الإ�صارة اإىل اأن نواة مقتنيات 

املتحف كانت جمموعة خا�صة 

ل�صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة  

منذ عام 1996، لكن  ال�صيخ 

ب��ن حممد  ال��دك��ت��ور �صلطان 

القا�صمى تف�صل باإهدائها اإىل 

�صعبه واإىل امل�صلمني عامة، كي 

نادرا وع�صريا  ت�صكل متحفا 

يف نف�س الوقت لفنون الإ�صالم 

وتاريخه عرب احلقب الزمنية 

املتعاقبة.

)2018 يوليو   - )يونيو   93 الغرسة  39



مأثــــــورات

ولعل الأحاديث تزخر مبو�صوع احلداء 

فعن جماهد ر�صي اهلل عنه ذكر عن البني 

�صلى اهلل عليه و�صلم: اأن النبي �صلى اهلل 

عليه و�صلم لقي قوما فيهم حاٍد يحدو، 

ال�صالة وال�صالم  النبي عليه  راأوا  فلما 

�صكت حاديهم، فقال: من القوم؟، فقالوا: 

من م�صر، فقال: ر�صول اهلل �صلى اهلل 

عليه و�صلم: ما �صاأن حاديكم ل يحدو؟، 

فقالوا: يا ر�صول اهلل اإنا اأول العرب حداًء، 

قال: ومم ذلك؟، قال: اإن رجال منا و�صموه 

لنا، غرب عن اإبله يف اأيام الربيع فبعث 

الغالم  فاأبطاأ  الإبل، قال:  له مع  غالما 

ف�صربه بع�صا على يده فانطلق الغالم وهو 

يقول: يا يداه، قال: فتحركت الإبل لذلك 

ون�صطت، قال: فقال له: اأم�صك اأم�صك، 

قال: فافتتح النا�س احلداء.

وجاء يف الأثر حديث عامر بن ربيعة 

قال: راأيت عبدالرحمن بن عوف يطوف 

بالبيت يحدو، عليه خفان فقال له عمر: 

ما اأدري اأيهما اأعجب حداوؤك حول البيت 

اأو طوافك يف خفيك، قال: قد فعلت هذا 

على عهد من هو خري منك ر�صول اهلل 

�صلى اهلل عليه و�صلم فلم يعب ذلك علّي. 

حدثنا �صويد بن �صعيد، حدثنا �صريك 

فذكر نحوه.

ورغم اأن م�صطلح احلداء يف م�صاحبة 

الإبل حتول اإىل لفظة )الهجيني ( ن�صبة 

يبعد عن م�صامينه  الهجن فهو مل  اإىل 

اتفق  التي  ال�صعرية  الأوزان  اأو  اللحنية 

عليها اأ�صحاب اللغة بوزن بحر الب�صيط: 

)م�صتفعلن فاعلن م�صتفعلن فاعلن ( 

ال�صعبي مب�صطلح  ويعرفه يف الأدب 

فنون 
حداء
اإلبل 
والخيــل

د. حمد الهباد

»الهجيني«  إل��ى  حت��ول  احل���داء 
ن�����س�����ب�����ة إل������������ى ال�������ه�������ج�������ن، وف������ق 
شعرية وأوزان  حلنية  مضامني 

احل��داء من الفنون الغنائية العربية التي ارتبطت مبحاكاة الإب��ل حتديدا 

لتمدها بالن�صاط وال�صرعة اأثناء ال�صري فقد ا�صتلهم الإن�صان العربي طرائق 

التنغيم اللفظي والوزن ال�صعري يف التاأثري عليها بفطرته جاعا من �صوته 

واأوزان �صعره )الهجيني ( و�صيلة فريدة يف التاأثري يف ن�صاطها ليمدها بالطاقة 

فتنطلق بطريقة فريدة تقطع الفيايف دون كلل اأو ملل، فاحلداء من الفنون 

العربية العريقة التي مار�صها الإن�صان العربي منذ الِقدم يف �صبه اجلزيرة 

العربية حمددا �صالته فيه بتن�صيط �صري الإبل لقطع امل�صافات يف املقام الأول 

ولإدخال الأن�س على من يركب الإبل لإزالة الوح�صة يف و�صط تلك ال�صحارى.

العربية  ال���ف���ن���ون  م����ن  احل�������داء 
ال��ع��ري��ق��ة، م��ارس��ه��ا ال��ع��رب��ي منذ 
ال�����ق�����دم ل���ت���ن���ش���ي���ط س����ي����ر اإلب�����ل 
راكبيها ع��ل��ى  األن���س  وإلدخ����ال 
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)الهجيني الطويل ( ومثاله:

اأهلل خلقن��ي لبع�س الن����ا�س مطواعي 

بع�س املخاليق ل �صمع ولطاعة

نوع  الطويل  الهجيني  كما تفرع من 

)املنكو�س( وهو عك�س  بالهجيني  يعرف 

تفاعيل الهجيني الطويل وتفاعيله: )فاعلن 

م�صتفعلن فاعلن م�صتفعلن( والنك�س لغة: 

نك�س ال�صيء )فانتك�س( قلبه على راأ�صه 

ومثاله:

زوع قلبي زوعة احلر من را�س الطويل 

ق��ران��ي�����س احلرار اإل  ب���ه  ن���اي���ٍف م���ا 

كما تفرع منه الهجيني الق�صري: 

)م�صتفعلن فاعلن فعالن (

ت���ن���اول���ه ال�����ص��اع��ر ب���ن ل��ع��ب��ون يف 

ق�صيدته:

ح��������ي امل���������ن���������ازل ب����������دمي اأخ�������������زام 

اأحت������������ي������������ة اجل�������������������ار ل�������ل�������ج�������ارة

ثانيا: حداء اخليل:

وهناك نوع من احلداء يعرف بحداء 

احل�صان يكون من ارجتال فار�س القبيلة 

عند الإق��دام يف احل��روب حيث يرجتل 

الفار�س على ظهر احل�صان عدة اأبيات ل 

تزيد على بيت اأو بيتني تثري احلما�س يف 

نفو�س املحاربني وعادة ما يكون احلداء 

اأو اجلي�س واحلداء  على ظهور اخليل 

نوع من النخوة لتما�صك ال�صفوف ل�صد 

يتقدم رئي�س  املهاجمني حيث  الأع��داء 

القبيلة رافعا �صيفه قبل اللتحام مع 

ليبث  املهاجمة مغنيا باحلداء  اجليو�س 

ال�صجاعة يف �صفوف جي�صه ولي�صمع 

الآخرين اأنه ل منا�س من احلرب حيث 

يقول:

ي����������ا رب�������ن���������������ا م�������ام���������������ن مط��ري

ج�����م�����ع�����������ني وال�������ث���������������ال�������ث بح�ر

ل����ع����ي����ون����ه���������م ن�����������ص�����������وي ط����ري����ق 

النح��ر ب��������راق�����������������ه  ل�������ع�������ي�������ون 

ولفر�صان القبائل املتحاربة عالمات 

مميزة بحيث ل بد اأن يكون الفار�س مميزا 

عن غريه من املحاربني فمنهم من يلب�س 

اجلوخ امللون بخيوط الق�صب ومنهم من 

يختلط �صعر راأ�صه ب�صعر ذيل فر�صه وذلك 

ل�صدة �صري احل�صان اأثناء املهاجمة لطول 

�صعر الفار�س. لذلك جتد �صاحبها يرجتل 

من ال�صعر كالما يتنا�صب مع تلك املواقف 

حيث يقول:

ياهلل يالل���ي ما نب����ي غ�ي��رك م����دد 

الل���ي عايل�ني ت��ع��اون��ا ع��ل��ى  ان���ك 

ج��ون��ا على غ��ره وجيناهم ه����دد

 واللي ح�صر منا ي�ص��ر الغايبني

ففي تلك الأبيات جتد احلادي يحر�س 

الغدر واخليانة حتى ولو  القوم ل�صد 

كانت ع�صريته من القلة وبدون ا�صتعداد 

للمعركة واأنهم �صي�صربون عدوهم �صربا 

لكرامتهم.

الهزمية  يلجاأ املتحاربون عند  وقد 

للمراأة لتلعب دورها فعندما جتد الن�صاء 

الهزمية قد حامت برجالهن يتقدمن 

للقتال وعادة ما تقوم  ال�صيوف  يحملن 

بلب�س  واأم��ريه��ا  الع�صرية  بنت رئي�س 

اأفخر الثياب ت�صاحبها بنات اأكابر القوم 

الإبل  ال�صفوف على  يتقدمن  واأ�صرافها 

حا�صرات الروؤ�س ليرثن حفيظة الرجال 

والذود عن كرامتهم وقد تلعب املراأة دورا 

اآخر حلث الرجل للتقدم لت�صبح �صريكة 

تلعبه  ال��ذي  ال��دور  له يف احلياة وه��ذا 

املراأة اأثناء املعركة ما هو اإل نوع من اإثارة 

احلما�س يف �صفوف الرجال والذود عن 

الأر�س وك�صب املعركة.

وهناك نوع من اأغاين احلداء ي�صتعمل 

فيه �صرب الطبل )الدمام( ليجتمع حوله 

اأو بعد  اجليو�س يف منطقة واحدة قبل 

املعركة حيث تنق�صم اجليو�س اإىل ثالث 

فرق )اخليل اجلمال امل�صاة( فيقوم نفر 

الو�صط  بال�صري يف  الأخ���رية  م��ن ه��ذه 

بال�صرب والغناء فيتقدمه حملة الأعالم 

ومن خلفها )ال�صبحاه( بالفتح اأي حملة 

نوع من  والغناء  ال�صرب  ال�صيوف وهذا 

الت�صجيع لل�صري قدما نحو �صاحة املعركة 

فمن قولهم يف ذلك:

األ ل عدت ي��ا ي�وم جرى ف���ي اأمي��ن الربق�ان 

نه����ار الب�ريق اجلائ�ر ع�ن احلل���ة معدنيه

حتانح خلقنا واخللج حاجنه تب��ي احلريان

 �صعاها ح�س )دم���ام( تكف�اها وكافينه

ت�صرفن�ا �صم���وم اإلقي��ظ ل حله ول حم��ان

 ع�ص���ى رب بان�ا به�م رحم�ون م�ا يخلينه

األ يا �صيب عيني من تنازى اخليل بالثومان

عل���ى كب تخافق جنه فروخ ال�صياهين�ه.

ح�����������������������������داء اخل���������������ي���������������ل ن�����������������������وع م������������������ن ال��������������ن��������������خ��������������وة ل��������ت��������م��������اس��������ك 
ال��������ص��������ف��������وف، وإث���������������������ارة احل���������م���������اس ع������ن������د ال�������ت�������ح�������ام اجل������ي������وش
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الهويــة العربيــة للقـدس
ثالث ديانات وهوية واحدة

636م  ال��ع��ام  امل��رح��ل��ة الإ���ص��ام��ي��ة يف  ال��ع��رب يف  اأن افتتحها  ال��ق��د���س منذ  ا�صتعادت مدينة 

/15 ه���� ط��اب��ع��ه��ا ال��ع��رب��ي ب���ج���اء. ج���اء ه���ذا ال��ف��ت��ح ب��ع��د م��ع��رك��ة ال���ريم���وك، ف��و���ص��ع حدًا 

ب��ع��ام��ة. وت��ك��ر���ص��ت بهذا  ال�����ص��ام  ب��خ��ا���ص��ة وب���اد  ل��ل��ق��د���س ولفل�صطني  ال���روم���اين  لا�صتعمار 

اأن جتلت هذه  اإىل ذل��ك مكانة القد�س كجزء من العقيدة الإ�صامية، بعد  اإ�صافة  الفتح 

امل��ك��ان��ة يف رب��ط ال��ق��راآن ال��ك��رمي بينها وب��ني احل���رم امل��ك��ي ح��ني حت��دث ع��ن معجزة الإ�صراء 

اإىل امل�صجد الأق�صى الذي  اأ�صرى بعبده ليا من امل�صجد احل��رام  ال��ذي  وامل��ع��راج: »�صبحان 

ال��ب�����ص��ري«، وك��ان��ت قبلة امل�صلمني الأوىل.   اإن���ه ه��و ال�صميع  اآي��ات��ن��ا  ل��ري��ه م��ن  ب��ارك��ن��ا ح��ول��ه 

العربية  للقد�س  الهوية 

ظلت واح��دة ورا�صخة تظلل 

الديانات، الإ�صالمية وامل�صيحية 

اأع��ق��اب هذا  واليهودية، يف 

التاريخ، على رغم تعر�صها 

لال�صتعمار ال�صتيطاين يف 

اأ�صهرها  ت��اري��خ��ي��ة  م��راح��ل 

ا�صتعمار الفرجنة ملدة تقارب 

مائة عام )-1099 1187(، 

ثم ا�صتعادتها لهويتها على يد 

�صالح الدين الأيوبي يف العام 

1187، فال�صتعمار الربيطاين 
ملا يقارب ثالثني عاماً )1917 

- 1948(، واأخرياً ال�صتعمار 

ال�صهيوين الذي بداأ يف العام 

1948 ومازال متوا�صال حتى 
الآن.

يف كل هذه املراحل لي�صكك 

اأحد يف هوية القد�س العربية، 

كما لي�صكك يف هويتها هذه 

منذ اأن بناها الكنعانيون العرب 

منذ 2500 عام ق.م واأطلقوا 

عليها ا�صم »يبو�س« ن�صبة اإىل 

املهاجرة من  اإح��دى قبائلهم 

اجلزيرة العربية. ولكن لميكن 

احلديث عن هذه الهوية من 

اإىل حماولت  التطرق  دون 

تزويرها واختالق هوية للقد�س 

غريبة عن تاريخها واحل�صارة 

التي احت�صنتها. 

ال��ت��اري��خ، من  ناحية  م��ن 

امل��ل��ح��وظ ك��م��ا ي��ذك��ر عدد 

م��ن الباحثني على راأ�صهم 

الربيطاين »كيث وايتالم«، اأن 

تاريخ فل�صطني القدمية مت 

اإخرا�صه، واختلق اخلطاب 

التوراتي تاريخًا لإ�صرائيل 

تاريخ  ق���دمي���ة ح����ل حم����ل 

الغربية  الثقافة  فل�صطني يف 

اإىل  انتقل  املعا�صرة، ومنها 

عدد من الثقافات غري الغربية. 

املهيمن  ومنع هذا اخلطاب 

والباحثني واملوؤرخني  العلماء 

لفل�صطني  تاريخ  من �صياغة 

القدمية، اأي لهويتها احلقيقية 

وهوية مدنها العربية، و�صلل 

كل الأبحاث يف هذا املجال، 

التاريخ  اأي مت  »اع��ت��ق��ال 

تاريخ  ولي�س  الفل�صطيني« 

2500 عام  ال ي��ش��ك��ك أح����د ف���ي ه���وي���ة ال���ق���دس ال��ع��رب��ي��ة م��ن��ذ أن ب��ن��اه��ا ال��ك��ن��ع��ان��ي��ون ال���ع���رب م��ن��ذ 
ق.م. وأط���ل���ق���وا ع��ل��ي��ه��ا اس����م » ي����ب����وس«  ن��س��ب��ة إل����ى أح����د ق��ب��ائ��ل��ه��م امل���ه���اج���رة م���ن اجل����زي����رة ال��ع��رب��ي��ة . 

محمد األسعد 

قضيــــــة
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القد�س فقط، ح�صب تعبري 

الباحث »وليد اخلالدي«، يف 

املهيمن  ال��ت��ورات��ي  اخل��ط��اب 

الأر�س  ت��اري��خ  على درا���ص��ة 

الفل�صطينية. 

الناحية احل�صارية،  ومن 

ح�صب الباحثني الربيطانيني، 

روب�����رت  ت����ب و  ج���ون���اث���ان 

التنقيبات  اأظهرت  ت�صامبان، 

الأثرية والدرا�صات التاريخية 

اأن تاريخ فل�صطني احل�صاري 

الكنعانية )العربية(  وهويته 

املمتدة منذ الألف الثالثة ق.م 

الهلينية )فرتة  ال��ف��رتة  اإىل 

الحتالل اليوناين( مل ي�صهد 

انقطاعاً، بل �صهد ا�صتمرارية 

وتوا�صال. 

وعلى خ��الف ما ي�صيعه 

اخلطاب التوراتي من اأن تاريخ 

فل�صطني القدمية، وبالتايل 

هويتها، لي�صت اإل تاريخ اليهود 

الباحثني  بداأ عدد من  فيها، 

يف اأواخر الن�صف الثاين من 

القرن الع�صرين بالدعوة اإىل 

كتابة تاريخ لفل�صطني م�صتقل 

اأن  بعد  ع��ن ه��ذا اخل��ط��اب 

اأدل��ة على  يتزايد ظهور  ب��داأ 

اأن هوية فل�صطني القدمية 

خمتلفة متاماً عما يقدمه هذا 

اخلطاب من �صور. بالإ�صافة 

اإىل تزايد انك�صاف حماولت 

ب��ني مرويات  تلفيق �صالت 

الدينية وبني  ه��ذا اخلطاب 

اجلغرافية الفل�صطينية، مدناً 

واأحداثاً،  وت�صاري�س طبيعية 

الأوىل  ال�صنوات  وخا�صة يف 

بها  القرن احلايل، يقوم  من 

اأحياناً، وي�صاندها  اآثار  جتار 

م��وؤم��ن��ون ب���اأن ال��ت��وراة كتاب 

»ت��اري��خ« يف اأح��ي��ان اأخ���رى. 

وي�صهم يف ك�صف تلفيق هوؤلء 

ي�صاندهم م��ن باحثني  وم��ن 

و�صحافيني، اأ�صاتذة معروفون 

نيل  املثال،  منهم على �صبيل 

)ال���دمن���رك( و  ليم�س  ب��ي��رت 

)بريطانيا(،  دي��ف��ز  فيليب 

وكيث وايتالم )بريطانيا( و 

توما�س توم�صون )الوليات 

املتحدة الأمريكية(، وجيوفاين 

غاربيني )اإيطاليا(. 

التلفيقات  اأ�صهر  وخ�صت 

التي تعر�صت  القد�س،  هوية 

ل�صتى اأنواع التلفيق، بالن�صيب 

الأوفر، بدءاً من اختالق حكاية 

الهيكل اليهودي املزعوم اأنه يقع 

ال�صخرة،  حتت م�صجد قبة 

امل�صجد  اأن  وانتهاًء بالدعاء 

للم�صجد  امل���رواين املال�صق 

الأق�صى هو ا�صطبالت تدعى 

»ا�صطبالت �صليمان«. هذه 

املزاعم وغريها مما كان مي�س 

واأ���ص��وار وقالع  اأماكن  هوية 

فل�صطينية كان ينك�صف دائماً، 

وعلى يد باحثني وعلماء اآثار 

مثل الإيرلندي »ماك اآل�صرت« 

والربيطانية »كاثلني كينون« 

والأمريكي »توما�س توم�صون«، 

على اأنها لمتت للحقيقة ب�صلة، 

كما اأثبتت حفريات اأكرث من 

قرن ون�صف يف مدينة القد�س 

بحثا عن هيكل مزعوم تبني 

اأو هو جمرد  له،  اأن لوجود 

اأماكن  اأطلقها على  ت�صميات 

فل�صطينية مهوو�صون م�صابون 

بهو�س اأطلق عليه حتى الآثاري 

»ي��وف��ال غورين«  ال�صهيوين 

تعبري »لوثة اأور�صليم«. 

وقد اأح�صنت جلنة الرتاث 

يف منظمة الرتبية والثقافة 

)اليون�صكو(  والعلوم الأممية 

�صنعاً حني اأ�صدرت يف اكتوبر 

من العام 2016 قرارات توؤكد 

الأق�صى  امل�صجد  على هوية 

ال��رباق الإ�صالمية،  وحائط 

وتنفي اأي �صلة مزعومة لليهود 

الأم��اك��ن املقد�صة، بل  بهذه 

والقد�س بعامة، وياأتي هذا 

الأثرية  الدلئل  مع  ان�صجاماً 

اأي  ال��ت��ي تنفي  والتاريخية 

�صلة يف املا�صي واحلا�صر 

ال��ق��د���س وامل�صتعمرين  ب��ني 

ال�صهاينة القادمني من �صتى 

البقاع. وياأتي اأي�صاً ان�صجاماً 

مع حقيقة اأن حفاظ امل�صلمني 

على حقوق الطوائف الدينية 

املدينة كان منطلقه  يف هذه 

احلفاظ على الهوية القومية 

اجلامعة التي ت�صتظل بها �صتى 

املذاهب والعقائد والديانات، 

اأي الهوية العربية. ولي�س اأدل 

على ذلك واأبلغ من اأن عائالت 

م�صلمة متوالية ل تزال توؤمتن 

ال���ي���وم ع��ل��ى مفاتيح  ح��ت��ى 

امل�صيحية يف  القيامة  كني�صة 

القد�س.

ت����������ع����������رض����������ت ه��������وي��������ة 
ال���������ق���������دس ال�����ع�����رب�����ي�����ة 
لشتى أنواع التلفيقات 
»الهيكل  ب��ق��ص��ة  ب����دءا 
امل����������زع����������وم« وان�����ت�����ه�����اء 
»باصطبات سليمان«

ح��������������اف��������������ظ احل�����������ك�����������ام 
حقوق  على  املسلمون 
ج������م������ي������ع ال�������ط�������وائ�������ف 
القدس  ف���ي  ال��دي��ن��ي��ة 
احلفاظ  م���ن  ان���ط���اق���ا 
العربية  ال��ه��وي��ة  ع��ل��ى 
اجل������������ام������������ع������������ة ال��������ت��������ي 
ت����س����ت����ظ����ل ب������ه������ا ش���ت���ى 
ال��ع��ق��ائ��د وال���دي���ان���ات . 
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2018 – 1718

د. طارق عبداهلل فخرالدين

ت�صهد الكويت هذا العام ذكرى مرور ثاثمائة �صنة على انطاقة حكم 

اأ�صرة اآل ال�صباح يف عام )1718( املتميز بثباته امل�صتمر منذ ذلك 

التاريخ من خال القيادة الر�صيدة والتوافق ال�صعبي و�صابة اجلبهة 

الداخلية، مدعومة باملبادرات وال�صيا�صات احلكيمة التي بلورت 

الهوية الكويتية املتميزة وحافظت عليها �صد الأطماع اخلارجية، 

وطورت بلدة الكويت من ميناء �صغري اإىل اأن جعلتها دولة حتتل 

مكانتها يف م�صاف البلدان التي تت�صدر �صمعتها املحافل الدولية.

وبهذه املنا�صبة تقدم جملة »الهوية« لقرائها �صل�صلة من املقالت 

ت�صمل �صردًا خمت�صرًا للم����راحل التاريخية التي مرت بها الباد 

– 2018(. ون��ود التنويه  ال��ق��رون الثاثة الفائتة )1718  عرب 

امل��ق��الت، فاإنها  امل��ح��دودة املخ�ص�صة لهذه  باأنه نظرا للم�صاحة 

ال��ت��ي يزخر  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل وال��ق�����ص��اي��ا  ل ت�صمل ك��اف��ة 

اأه����م مامح  اأن��ه��ا ت�صعى اإىل ت��ق��دمي  ب��ه��ا م��ا���ص��ي ال���ب���اد، ذل���ك 

ال��ك��وي��ت يف �صماء اخلليج  ل��ب��زوغ جن��م  ال�����ص��ورة الكلية امل�صرقة 

وتطورها التاريخي عرب مئات ال�صنني من حكم اآل ال�صباح الكرام. 

- الكويت يف الن�سف االأول 

من القرن التا�سع ع�سر 

تناولنا يف احللقة الأوىل 

العقود  ال�صل�صلة  ه���ذه  م��ن 

الت�صع الأوىل من تاريخ الكويت 

احلديث الذي ارتبط باختيار 

ال�صيخ �صباح بن جابر ) �صباح 

الأول ( حاكما للكويت يف عام 

1718، وا�صتعر�صنا ظروف 
تطور الكيان الكويتي من بلدة 

�صغرية هام�صية على �صاحل 

اخلليج تتمحور ح��ول مرفاأ 

للقوافل  �صغري وكونها معربا 

التي تتزود منها ببع�س املوؤن، 

بالرثوة  تتمتع  م�صيخة  اإىل 

ال�صيا�صية  التجارية وال�صمعة 

املتينة، مكت�صبة اح���رتام ما 

القبائل والقوى.  جاورها من 

كما بينا م�صهد الكويت املتاألقة 

اق��ت�����ص��ادي��ا كمحطة جتارية 

ت��رب��ط ال�صرق  ا�صرتاتيجية 

بالغرب مبهارة منقطعة النظري 

الثاين  ق��ي��ادة حاكمها  حت��ت 

ال�صيخ عبداهلل بن �صباح بن 

جابر) عبداهلل الأول (، والتي 

امتدت حتى اأوائل العقد الثاين 

من القرن التا�صع ع�صر. 

ويف احللقة الراهنة نر�صم 

�صفن الكويت و�صلت الهند وافريقيا

ذگرى ثاثمائٹ عاں لتأسيس حگں الشيخ صباح األول
ثاث�������ٹ قرون من التوافق واالس������تقرار واالزده����ار )2(

)2018 يوليو   - )يونيو   93 الغرسة  44



اس����ت����م����ر ح����ك����م ج�����اب�����ر ب������ن ع����ب����دال����ل����ه ب������ن ص���ب���اح 
 . ع������ام������ا   47 زه�����������اء  ال�����ث�����ال�����ث  ال�����ك�����وي�����ت  ح������اك������م 
ُل���������������ق���������������ب »ج�����������������اب�����������������ر ال��������������ع��������������ي��������������ش« ل��������ك��������ث��������رة 
ص�������دق�������ات�������ه ع������ل������ى ال��������ف��������ق��������راء واحمل��������ت��������اج��������ني . 

الأ���ص��ا���ص��ي��ة ل�صورة  امل��الم��ح 

الأول  ال��ن�����ص��ف  ال��ك��وي��ت يف 

وال��ذي �صهد  القرن،  من ذلك 

انطالقة املئوية الثانية من حكم 

راي��ة حاكم  ال�صباح حتت  اآل 

ال�صيخ جابر  الثالث  الكويت 

الأول. 

عندما تويف حاكم الكويت 

الثاين ال�صيخ عبداهلل بن �صباح 

بن جابر يف عام 1813، كانت 

املنطقة  الكويت قد برزت يف 

كطاقة جتارية متميزة معتمدة 

على منظومة اأخالقية وفل�صفة 

�صيا�صية را�صخة، جتلت فيها 

وال���دوؤوب،  العمل اجل��اد  قيم 

والإب���داع يف �صناعة الرثوة، 

القيم  بالتوافق مع  وتنميتها 

امل��ت��وارث��ة ومرونة  والأع����راف 

النفتاح والتوا�صل مع اخلارج 

باعتبارها املرتكز الأ�صا�صي 

للبقاء والزدهار. 

يف هذا امل�صهد توىل حاكم 

الكويت الثالث ال�صيخ جابر بن 

عبداهلل بن �صباح الإمارة خلفاً 

لوالده يف عام 1713، وا�صتمر 

 ،1718 ح��ك��م��ه ح��ت��ى ع����ام 

ممتدا لزهاء 47 �صنة، تنامت 

التجارية،  الكويت  عربها قوة 

وتعاظمت �صهرتها كاإمارة تتمتع 

القرار  بال�صتقرار وا�صتقالل 

وتتعامل مع القوى املحيطة بها 

معاملة الند للند، بل واأكرث من 

ذلك، تنجد العديد من املناطق 

اإليها �صالمها  املجاورة وتعيد 

واأمنها. 

الن�صف  وا�صتمدت كويت 

الأول من القرن التا�صع ع�صر 

الكثري من مالمح �صخ�صيتها 

م��ن امل��م��ي��زات ال��ع��دي��دة التي 

ال�صيخ  كان يتمتع بها حاكمها 

جابر الأول، �صاحب ال�صخ�صية 

الفريدة، مع بعد  الكاريزمية 

الدفاع عن  النظر واحلزم يف 

اأهمية الكويت نظراً ملا امتاز به 

�صكانها من حب املالحة، وقال 

اإن لها جتارة عظيمة خا�صة 

بها دون �صواها، ذلك اأنها تزود 

ال�صاطئ  البعيدة عن  البالد 

والتي تقع اإىل غربيها باحلنطة 

والقهوة ومنتجات بالد الهند . 

اأن الكويت كانت ت�صدر  وذكر 

تقاي�س  التي  الدهن واخليول 

البدو مقابل ما يحتاجون  بها 

اإليه من الب�صائع . 

الكويت  كما و�صف �صفن 

ال�����ص��راع��ي��ة ب��اأن��ه��ا م��ن طراز 

التي ترتاوح  »بغلة« و»ال���داو« 

حمولة الواحدة منها من 100 

– 400 ط��ن، اإ�صافة لل�صفن 
التجارية ذات احلمولة الأقل. 

الكويتية  ال�صفن  اأن هذه  وبني 

تتاجر يف مياه اخلليج العربي 

والبحر الأحمر و�صواحل الهند 

الكويت بعيون   : )عبداملعطي 

الآخرين 76(. 

و قدر بروك�س قيمة وارادات 

الب�صائع مببلغ  الكويت م��ن 

ن�صف مليون ريال من�صاوي. 

�سحفي بريطاين على 

�سفينة كويتية

وب��ع��د �صنتني م��ن تقرير 

الكابنت بروك�س، قام ال�صحفي 

والرحالة الربيطاين جوا�صيم 

�صتوكلر بزيارة الكويت يف عام 

1831 قادماً من مدينة بومباي 
ال��ه��ن��دي��ة ع��ل��ى ظ��ه��ر �صفينة 

�صراعية كويتية من نوع »بغلة« 

قال اإن ا�صمها »النا�صري«، التي 

الب�صائع  باأنها حتمل  و�صفها 

اأجرة  اأنه دفع  والركاب وذكر 

مقدارها مائة وخم�صون روبية 

لل�صفر من بومباي اإىل الب�صرة. 

ال�صفينة توقفت  اأن  واأ�صاف 

يف ميناء م�صقط حيث حملت 

اجللود واحل�صر. وقال الكويت 

تفر�س ر�صمًا جمركيًا على 

م�صالح الكويت والتعاطف مع 

املحتاجني من بني �صعبه. 

ب��  ولقد ا�صتهر يف ع�صره 

العي�س« حيث و�صفه  »جابر 

املوؤرخ عبد العزيز الر�صيد باأنه 

كان »عاقاًل حليماً حازماً كرمياً 

ي�صرب بكرمه املثل وقد �صمي 

)جابر العي�س( لكرثة ما يت�صدق 

الفقراء وامل�صاكني«  ب��ه على 

)الر�صيد �س 94 (. 

يعزز هذه ال�صورة الو�صف 

ال�صعدون  اأ�صفاه بندر  ال��ذي 

زعيم قبيلة املنتفك )جنوب 

ال�صيخ جابر بن  العراق( على 

ي�صتحق  باأنه  ال�صباح  عبداهلل 

و�صف »كرمي اجلزيرة العربية، 

ك���ان يب�صط احل�صر  ف��ل��ق��د 

)الب�صط امل�صنوعة من اخلو�س( 

يف الأ�صواق وميالأها من التمن 

)الأرز املطبوخ( للمحتاجني 

ل���ه واردات تغنيه  ول��ي�����ص��ت 

– 95(. واأيد   94 )الر�صيد 

العديد من الأجانب الذين زاروا 

الكويت يف ذلك الزمن ما ذهب 

اإليه الر�صيد » ومل تكن له من 

واردات غري ر�صومًا طفيفة 

يتقا�صاها على بع�س الأموال 

التي ترد الكويت«.

التقارير  اأح��د  ولقد ذك��ر 

 1841 ال��ربي��ط��ان��ي��ة يف ع���ام 

الذي يحققه �صيخ  الدخل  اأن 

الكويت من عوائد امليناء ل 

يتجاوز 3000 دولر )ريال 

الكابنت  )ت��ق��ري��ر  من�����ص��اوي( 

هينيل(. 

امتداد الكويت التجاري

واك���ت���ف���ي احل���اك���م بهذا 

اإىل جانب  امل��ح��دود  ال��دخ��ل 

ك��ان يجنيه م��ن عائدات  م��ا 

اململوك له يف  التمر والنخيل 

جنوب العراق على الرغم من 

اأن الكويت كانت بلداً ثريا يف 

عهده. واأجمعت التقارير التي 

امل�����ص��وؤول��ون والرحالة  كتبها 

الربيطانيون خالل حكم ال�صيخ 

جابر الأول على مكانة الكويت 

التجارية، ومن بينها تقرير كتبه 

الكابنت بروك�س ال�صابط يف 

الهندية الربيطانية  البحرية 

اأك��د فيه على   1829 يف عام 

�صفينة بغلة كويتية
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 2% بن�صبة  ال���واردات  جميع 

فقط. )اأبو حاكمة �س 292(

الكويت  الدنيا يف  خريات 

القاحلة

اأر�س  اأن  وعلى الرغم من 

الكويت كانت ج��رداء وتعاين 

املياه  ون���درة  امل���وارد  م��ن �صح 

اأن  اإل  ل��ل�����ص��رب  ال�����ص��احل��ة 

عبقريتها التجارية جعلتها بلدة 

مزدهرة تاأتيها الفواكه واملواد 

الغذائية من كل �صوب. ويقدم 

لنا املالزم الربيطاين فيليك�س 

جونز يف تقريره عن زيارته 

1839 م�صهداً  للكويت ع��ام 

اأن  يت�صم باحليوية، جاء فيه 

الكويت »ت�صتورد الفواكه كالبلح 

واحلم�صيات والرمان والبطيخ 

من الب�صرة وبو�صهر، واحلنطة 

والب�صرة«  الهند  وال�صعري من 

. واأ�صاف اأن الكويت »حت�صل 

ال��رز من منغالور وعلى  على 

الب�صرة وبو�صهر،  العد�س من 

البدو  واملا�صية والدواجن من 

النازلني باأطراف بلدة الكويت«. 

املا�صية كانت  اأ�صعار  اأن  وذكر 

وارتفاعاً  انخفا�صًا  تختلف 

ح�صب توافرها. فلقد كانت 

القبائل جتلب معها الأغنام لدى 

اإىل الكويت لالجتار،  قدومها 

وك��ان اخل���روف ال��واح��د يباع 

بدولر )ريال من�صاوي واحد(. 

وحني يندر وجودها ي�صل ثمن 

اخلروف الواحد اإىل دولرين  

) ريالني (. كما ذكر اأن الكويت 

كانت حت�صل على خ�صب ال�صاج 

الالزم لبناء ال�صفن من مدينة 

)اأب���و حاكمة -292 بومباي 

.)293
ميناء الكويت. . حر

املقيم الإجنليزي يف  اأما   

الكابنت هنيبل الذي  اخلليج 

كان يكتب تقارير منتظمة عن 

جتارة اإمارات اخلليج مبا فيها 

الكويت، فلقد كتب تقريراً يف 

اأى قبيل وفاة  ع��ام -1841 

ال�صيخ جابر بن عبداهلل ثماين 

و�صف فيه الكويت  �صنوات – 

باأنها مدينة تقدم مثالً للنجاح 

واأن ع��دد �صكانها  التجاري، 

األ���ف ن�صمة   25 ي��ق��در بنحو 

ومتتلك من ال�صفن )31( بغلة 

وبتياًل ترتاوح حمولة الواحدة 

منها ما بني 150 – 300 طن، 

اإ�صافة اإىل )50( �صفينة �صغرية 

تعمل يف التجارة على �صواحل 

اخلليج )جتارة القطاعة(، اإىل 

ق��ارب��اً �صغرياً  جانب )350( 

للغو�س على اللوؤلوؤ. كما ذكر اأن 

ميناء الكويت حر ل تفر�س فيه 

واأن �صيخ  اأية ر�صوم جمركية، 

الكويت يفر�س �صريبة قليلة 

على البدو الذين يوؤمون مدينة 

الكويت ل�صراء حاجياتهم، تدر 

اآلف  عليه دخاًل يقدر بثالثة 

دولر )ريال من�صاوي( يف ال�صنة 

)اأبوحاكمة 295(. 

ب���ق���رن، كتب  وب����د ذل����ك 

ال��ربي��ط��اين جيم�س  ال��رح��ال��ة 

ملدينة  اأن  باكينغهام  �صيلك 

الكويت ميناًء عظيماً، وغالبية 

التجارة  �صكانها ي�صتغلون يف 

الداخلية )يف �صواحل اخلليج 

العربى ومدن اجلزيرة العربية( 

وال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة )عرب 

وعملهم  وال�صفن(،  القوافل 

التجاري ل يقت�صر على �صنف 

اإنهم يتعاملون مع  معني، بل 

�صتى اأنواع التجارة الرابحة يف 

املنطقة. وذكر اأن عدد ال�صفن 

الكويتية  التجارية  ال�صراعية 

ما بني ال�صغرية والكبرية   –
يبلغ نحو املائة. كما اأثنى   –
ال�صفن  ون��واخ��ذة  على جت��ارة 

الكويتية وو�صفهم باحلكمة 

واملهارة واحل��زم وال�صجاعة. 

والالفت للنظر اأي�صاً اإنه قدم 

و�صفاً تف�صيلياً لتجارة اخليول 

التى  الهند  اإىل  م��ن الكويت 

بلغ  ال�صنوي  اإن حجمها  ق��ال 

حوايل �صبعمائة وخم�صني األف 

روبية هندية )عبد املعطي-80

83(. وكتب تقريره عن الكويت 
يف عام 1816، اأى بعد ثالث 

�صنوات من توىل ال�صيخ جابر 

الثالث حكم الكويت. 

والكويت.. بوابة اخلليج 

التجارية 

التقارير  ت��ل��ك  ل��ن��ا  ت��ب��ني 

اأه��م��ي��ة الكويت  الربيطانية 

الأول  الن�صف  القت�صادية يف 

من القرن التا�صع ع�صر والدور 

توؤديه يف  الذي كانت  املركزي 

التجارة ما بني �صواحل الهند 

الأح���م���ر واجلزيرة  وال��ب��ح��ر 

وال�����ص��ام ع��ن طريق  العربية 

جوا�صيم �صتوكللر

جيم�س �صيلك باكينغهام
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ال�����ص��راع��ي��ة وقوافل  ال�صفن 

ال�صحراء. ولقد برزت اأهمية 

املوقع التجاري للكويت ب�صكل 

اإليها  انتقلت  وا���ص��ح عندما 

الهند  التابعة ل�صركة  الوكالة 

ال�صرقية الإجنليزية من الب�صرة 

 1821 الثانية يف عام  للمرة 

اأقل من خم�صني �صنة.  خالل 

وكانت قد انتقلت للكويت املرة 

الأوىل عام 1775 اإثر ح�صار 

الفر�س للب�صرة واحتاللها. اأما 

الثانية، فلقد نقلت  امل��رة  يف 

الوكالة مقرها الإقليمي من 

الب�صرة اإىل الكويت اإثر خالف 

مع ال�صلطات العثمانية . ويقول 

ال�صركة  اإن تقارير  اأبوحاكمة 

اإىل جزيرة  انتقلت  اأنها  تفيد 

بالكويت، واإن مل حتدد اجلزيرة، 

اإل اأنه يظن اأنها جزيرة فيلكا 

ل�صفن  م��ع��روف��ة  ك��ان��ت  ال��ت��ى 

ال�صركة منذ الربع الثالث من 

القرن الثامن ع�صر )اأبو حاكمة 

�س 176(. وي�صري الباحث خالد 

�صامل الأن�صاري اإىل اأن الوكالة 

انتقلت  الإجنليزية قد تكون 

اإىل جزيرة فيلكا ا�صتناداً اإىل 

ال�صن من  رواي���ة بع�س كبار 

كان  اأجنبياً  باأن علماً  اأهاليها 

يرفع يف املا�صي يف مكان اأ�صموه 

تلة العلم يف اجلزيرة.  )خالد 

القدمية يف  احل��ي��اة   – �صامل 

جزيرة فيلكا(.

الرثاء امل�سنود بالقوة

الكويت التي متتعت حتت 

قيادة ال�صيخ جابر الأول بالقوة 

الع�صكرية – برا وبحرا - اإىل 

جانب قوتها القت�صادية، كانت 

حت�صد كامل قوتها ل�صد الغزاة 

ومالحقة املعتدين على رعاياها 

اأينما كانوا. كما قدمت امل�صاندة 

املتنوعة  القتالية واللوج�صتية 

الإق��ل��ي��م��ي��ة املختلفة  ل��ل��ق��وى 

لإخماد الفنت وفك احل�صار 

)اأبو حاكمة  واإم��داد اجليو�س 

ً�س 179-190 (. 

فعندما حاول بندر ال�صعدون 

– زعيم املنتفك – غزو الكويت، 
ل��ل��دف��اع عن  الكويتيون  ه��ب 

بلدتهم  بلدهم، ورمم��وا �صور 

الذي تهالك مع مرور املدة – 

الرحالة �صتوكلر  حيث و�صفه 

واأن��ه خلداع  الهزيل،  بالبنيان 

الأعداء اأكرث منه ل�صدهم. 

ولقد اأدت �صالبة وعزمية 

ت��راج��ع بندر  اإىل  الكويتيني 

العدائية  نواياه  ال�صعدون عن 

اأن��ه مل  جتاههم، ولكنه يبدو 

الكويت  نهائياً عن غزو  يعدل 

اأرا�صيها  ح��ي��ث زح���ف ع��ل��ى 

واأقام  بعد ذل��ك بجي�س كبري 

مع�صكره يف منطقة ملح التابعة 

الكويتيون  له  فاأر�صل  للكويت. 

ي���ح���ذره م���ن حماربتهم  م���ن 

القتال  »فاإنهم تعاهدوا على 

امل�صتميت، وقد اأودعوا اأموالهم 

ون�صاءهم والعزيز لديهم يف 

�صفن �صراعية، فاإذا ما خذلوا 

يف امليدان امتطوا غواربها اإىل 

حيث ل تنالهم قوة الغازي«. ويف 

حماولة للتفاو�س مع ال�صعدون 

قال له موفد الكويت »ما الذي 

يدفعك اإىل هذا. . وجابر )�صيخ 

الكويت( ل يرى بينك وبينه ما 

يقت�صي غمار احلرب و�صفك 

الربيئة، وهو مع هذا  الدماء 

كله م�صتعد لأن يقدم لك ما 

اأنت يف حاجه اإليه من ذخرية 

 )96  - 95 وطعام )الر�صيد 

وح�صب الرواية التاريخية التي 

الر�صيد  العزيز  اأورده��ا عبد 

فلقد ا�صتجاب بندر ال�صعدون 

اأر�صلها  التي  لدعوة ال�صالم 

اإليه �صيخ الكويت، وتراجع عن 

غزوها.

ون�صتخل�س من هذه الرواية 

ال�صيخ جابر بن عبداهلل  ميل 

ال�صباح للم�صاملة مع ا�صتعداده 

الوقت  للحرب، وهو يف نف�س 

مل يكن متهاونا مع من يعتدي 

على اي فرد من اأهل الكويت 

ويح�صد اجليو�س ل�صرتداد 

حقوق رعاياه. 

وي���دل على ذل��ك قيامه   

اأ�صطول  ب��ق��ي��ادة  �صخ�صيًا 

ت��وج��ه ملعاقبة قبيلة  ب��ح��ري 

ب�صبب قتلهم رجاًل  الن�صار 

الكويت ودار قتال  اأه��ل  م��ن 

عنيف بني الطرفني انهزم فيه 

الن�صار وفر من بقي منهم من 

غري اجل��رح��ى.. »وق��د حاول 

الكويتيون مطاردة املنهزمني 

ال�صيخ جابر وقال:  ف�صدهم 

»اتركوا للذليل مهزماً« )الر�صيد 

96(. وي���روى الر�صيد ق�صة 
اأخرى جهز فيها ال�صيخ جابر 

اأ�صطوله البحري وقاده لتاأديب 

زعيم قبيلة املنتفك الذي �صجن 

اأحد التجار من رعايا الكويت 

اأ�صطول  اأمواله. وقام  و�صلب 

الكويت مبحا�صرة املنتفك يف 

نواحي الب�صرة اإىل اأن اأطلقوا 

الكويتي وردوا  التاجر  �صراح 

اإليه اأمواله. )الر�صيد 102(. 

اإن تاريخ تلك الفرتة حافل 

بالوقائع التي تدل على �صكيمة 

ال�صيخ جابر الأول وحكمته، 

حيث يوؤكد الكابنت بروك�س يف 

تقريره حلكومة الهند الإجنليزية 

يف عام 1829 نفوذ الكويت يف 

املنطقة: يتمتع الكويتيون بالأمن 

يتورط كل  وال�صالم، يف حني 

النزاعات.  جنبات اخلليج يف 

ويدين اأهل الكويت مبا يتمتعون 

به من حركة اآمنة ل�صفنهم عرب 

البحار واملحيطات و�صالم ي�صود 

ب��ه �صيخ  مل��ا يحظى  ب��الده��م، 

الكويت من نفوذ و�صلطة حيث 

البادية على  تدين له قبائل 

امتداد ال�صاحل )عبد املعطي 

 .)24
الكويت والقوى املوؤثرة يف 

املنطقة

اأدرك������ت بريطانيا  وق���د 

والدولة العثمانية قوة الكويت 

القت�صادية والع�صكرية ف�صعت 

ال�صيخ جابر بن  اإىل حاكمها 

العون  ال�صباح تطلب  عبداهلل 

مثلما ح�صل عندما »قدم عدة 

بالرجال واملدافع  �صفن مالأى 

والذخرية و�صار بها اإىل الب�صرة 

انتقلت  �صر كة الهند ال�صرقية من الب�صرة اإىل فيلكا
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1831 فكان  بنف�صه يف ع��ام 

امل�صاعدين على  اأع��ظ��م  م��ن 

القبائل  ا�صتخال�صها« من يد 

املتمردة على الدولة العثمانية. 

ال�صيخ جابر  ق��ي��ادة  وك��ذل��ك 

اإىل املحمرة  لأ�صطول بحري 

يف عام 1837 ل�صرتدادها من 

اأيدي قوات ر�صا با�صا )الر�صيد 

 .)98
اأما احلكومة الربيطانية   

ال�صيخ  اإقناع  اإىل  فلقد �صعت 

جابر بن عبداهلل ال�صباح برفع 

الراية الإجنليزية.. وال�صماح 

بالبناء يف  لأت��ب��اع بريطانيا 

قاطعاً  الكويت فرف�س رف�صاً 

103(. ولرمبا  )الر�صيد �س 

ي�صري الر�صيد اإىل زيارة املالزم 

الربيطاين ادموندز للكويت يف 

)اأب��و حاكمة �س   1839 ع��ام 

 .)229
ا�صتمرت   ولكن بريطانيا 

يف حماولتها ل�صتمالة الكويت 

اإىل اأن جنحت يف اإبرام اتفاقية 

»املهادنة البحرية« معها يف عام 

1841 التي وقعها ال�صيخ �صباح 
بن جابر نيابة عن والده ال�صيخ 

جابر بن عبداهلل حاكم الكويت. 

وتتعلق التفاقية بحفظ الأمن 

يف البحار ومكافحة القر�صنة، 

اأنها احتوت �صرطا  والالفت 

اأ�صر �صيخ الكويت على اإدراجه 

وهو �صريانها ملدة �صنه واحدة 

فقط. )اأبوحاكمة 407(، وذلك 

على خالف معاهدات مفتوحة 

ب��ري��ط��ان��ي��ا مع  امل���دة وقعتها 

م�صيخات اخلليج الأخرى. 

الكويت. . ماذ ياأوي 

اخل�سوم واالأ�سدقاء

ك��ان نهج قبول الالجئني 

وتقدمي  م�صاربهم  مبختلف 

ل��ه��م مي��ث��ل ركيزة  احل��م��اي��ة 

اأ�صا�صية يف �صيا�صة الكويت 

اخلارجية منذ ن�صاأتها، وا�صتمر 

هذا النهج الذي ابتداأ من حكم 

)جلوء  الأول  �صباح  ال�صيخ 

ك��ان��رت( وا�صتمر خ��الل حكم 

ال�صيخ ع��ب��داهلل الأول  اب��ن��ه 

با�صا  )جل��وء املتمردين على 

بغداد(. ووا�صلت الكويت تقدمي 

اإليها  الآتني  احلماية لالجئني 

اإما ب�صبب اخلالفات ال�صيا�صية 

الحداث املتالحقة التي �صاركت 

الكويت يف بع�صها. ويلخ�س 

الكويت هذا  اأب��و حاكمة نهج 

الكويت كانت تخرج  اأن  » يف 

الغالب  ت��اأوي يف  من احل��دث 

اخل�صوم والأ�صدقاء على حد 

)اأب���و حاكمة -191 ���ص��واء« 

192(، ���ص��واء اأت���وا اإليها من 
ال�صمال اأو اجلنوب اأو ال�صرق. 

اأن وج��ود وثبات  ول���ص��ك يف 

اآمنة ومزدهرة  الكويت كبقعة 

با�صتمرار  تتمتع  وم�صتقلة 

ال�صيا�صي وحتظى  الو�صوح 

باحرتام كافة الأطراف يف هذه 

املنطقة احلافلة بال�صطرابات 

قد  والع�صكرية،  ال�صيا�صية 

منحها جاذبية خا�صة لكل من 

ي�صد اإليها الرحال طلباً حلياة 

اآمنة يف بيئة توفر له املقومات 

القت�صادية والأمنية والعدلية 

الرا�صخة. 

نقطة اجلذب. . الرتاث 

الق�سائي. 

ويهم الالجئ يف املقام الأول 

اإط��ار جمتمعي  ي�صتقر يف  اأن 

النزعة وتوجه ثقايف  اإن�صاين 

ولعل  معه.  التوا�صل  ي�صهل 

اأه���م ع��وام��ل ال�صتقرار  م��ن 

وال�صتمرار، اإىل جانب احلاكم 

العادل القوي الذي كان يتمثل 

ال�صيخ جابر بن  يف �صخ�صية 

عبداهلل ال�صباح، هو ر�صوخ 

الق�صاء. فلقد اعتمدت الكويت 

يف هذا اجلانب على ما قدمته 

ال��ع��د���ص��اين م��ن تراث  عائلة 

ق�صائي، حني عاد ال�صيخ حممد 

�صالح العد�صاين لتويل الق�صاء 

بالتوازي مع تويل ال�صيخ جابر 

 .1813 الكويت يف عام  حكم 

العد�صاين يف  ال�صيخ  وا�صتمر 

 ،1817 ل��غ��اي��ة ع���ام  ق�صائه 

ال�صيخان علي  عندما خلفه 

بن ن�صوان وحممد بن حممود 

ملدة �صنتني وعاد ال�صيخ عبداهلل 

العد�صاين للق�صاء الذي توله 

1819 وا�صتمر فيه  يف ع��ام 

حتى عام 1857 اأي مدة ثمان 

وثالثني �صنة تقريباً. وبعد ذلك 

ال�صيخ حممد بن  ابنه  خلفه 

العد�صاين )القناعي  عبداهلل 

�س 33-34(. 

ن�صتقرىء من هذا اجلانب 

العناية الفائقة التي كان يوليها 

احلاكم ل�صتقرار الق�صاء وعدم 

التدخل يف �صوؤونه، وهو تقليد 

املعاهدة البحرية الكويتية - الربيطانية 1841

غالف اتفاقيات الكويت مع بريطانيا

ُوق���������ع���������ت ف���������ي ع�����ه�����ده 
ات������ف������اق������ي������ة امل������ه������ادن������ة 
بريطانيا  مع  البحرية 
حلفظ   1841 ال���ع���ام 
األم�������������ن ف��������ي ال�����ب�����ح�����ار 
القرصنة  وم���ك���اف���ح���ة 
م��دة ع��ام واح��د فقط . 
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الكويت  ت��وارث��ه حكام  �صلب 

من اآل ال�صباح وحر�صوا على 

ا�صتدامته منذ توليهم حكم 

البالد. 

ويف ظ��ل ه���ذه الدميومة 

م��ن��ارات ثقافية تهتم  ب���رزت 

بالرتاث الن�صخي للمخطوطات 

الطالبني وعمدة  منها )منهاج 

املفتني( ن�صخها ا�صحاق بن 

ال��ف��ار���ص��ي يف عام  اب��راه��ي��م 

1844 و)ديوان املتنبي( ن�صخه 
ب��ن عبداهلل  ال�����ص��ي��خ حم��م��د 

بن حممد بن فار�س يف عام 

1845 و)مروج الذهب ومعادن 
اجلوهر( ن�صخه عبد اللطيف بن 

عبد الرحمن التميمي يف �صنة 

1846 و)نيل املاآرب ب�صرح دليل 
الطالب( ن�صخه عبداللطيف 

ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن امل��ط��وع يف 

عام 1852 اإىل جانب العديد 

التي  الأخرى  من املخطوطات 

الوقيان يف  يف�صلها د.خليفة 

كتابه »الثقافة يف الكويت« )ط 

6 �س 71-72(. 
و�سية لكل االأجيال 

اإن فرتة  التاريخ  لنا  يقول 

ال�صيخ  الثالث  حاكم الكويت 

جابر بن عبداهلل ال�صباح كانت 

من الفرتات الهامة يف تطوير 

الإم����ارة وازده��اره��ا ومنعتها 

التا�صع ع�صر. ولعل  القرن  يف 

اإدارة  فل�صفة هذا احلاكم يف 

�صوؤون اإمارته تف�صر لنا مرتكزات 

التحديات  جناحه يف مواجهة 

التي مرت بها الكويت وتطويعها 

ل�صالح بالده و�صعبه. 

وتتلخ�س هذه الفل�صفة يف 

ال�صباح،  ال�صيخ  و�صيته لبنه 

بيللي  للكولونيل  التي رواه��ا 

،و�صجلها هذا بدوره يف تقريره 

عن الكويت، وهى و�صية عميقة 

الأبعاد، و�صاحلة لكل الأجيال، 

�صادرة عن رجل فريد من نوعه، 

من الوزن التاريخي الثقيل النادر 

التكرار، وفيما يلي ترجمتها :

املائة  وال��دي  بلغ  »وعندما 

والع�صرين من عمره، ناداين 

اإل��ي��ه، وق��ال : ي��ا ول���دي، اإنك 

تعلم اأنني �صاأفارق احلياة. اإنني 

اأموت فقريا دون اأن اأترك لك 

ثروة اأو نقوداً، غري اأنني كونت 

يف حياتي �صداقات حقيقية 

اأن��ا���س عديدين.  خال�صة م��ع 

اأن تعتمد على هوؤلء.  عليك 

الدول املختلفة من  اإىل  انظر 

ح��ول��ك يف منطقة اخلليج، 

جتد اأنها قد ت�صاقطت ب�صبب 

الإدارة، ولكن  اأو �صوء  الظلم 

اإمارتي كانت دوما تقوى وتت�صع. 

اأنك  مت�صك ب�صيا�صتي، وم��ع 

بال�صحراء وحماط بقبائل كانت 

ذات يوم معادية، وهي مازالت 

يومنا هذا غري م�صتقرة  حتى 

اأو متح�صرة، ل�صوف تتقدم 

م�صيختك وتزدهر« )اأبوحاكمة 

 .)205-206

علم �صركة الهند ال�صرقية الجنليزية

مبنى املقيم الريطاين يف بو�صهر

تاجر خيول

ع�����ب�����ق�����ري�����ة ال�����ك�����وي�����ت 
ال������ت������ج������اري������ة ج���ع���ل���ت���ه���ا 
تأتيها  م����زده����رة  ب���ل���دة 
ال�������ب�������ض�������ائ�������ع وامل����������������واد 
الغذائية من كل مكان .
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The reign of Kuwait's 
third ruler Jabir Bin 
Abdullah Bin Sabah 
lasted for nearly 47 
years.
He was known as Jabir 
the Rice Donor because 
of his lavish charity to 
the needy and the poor.

ing station between East and West 
under the leadership of its second 
ruler Shaikh Abdullah Bin Sabah 
Bin Jabir (Abdullah I) who reigned 
into the beginnings of the second 
decade of the Nineteenth Century. 
Part Two attempts at chalking Ku-
wait's main features in the first half 
of the Nineteenth Century which 
witnessed the start of the bicen-
tenary of the Al-Sabah family rule 
under the leadership of Shaikh 
Jabir I, Kuwait's third ruler.
By 1813, the year which witnessed 
the death of Kuwait's second ruler 
Shaikh Abdullah Bin Sabah Bin 
Jabir, the country had emerged on 
the regional scene as an accom-
plished commercial power based 
on a well-established moral and 
political system which upheld se-
rious enterprise and creative ways 
of wealth making in line with in-
herited values and traditions.
Moreover, Kuwait was character-
ized by a marked openness and 
outreach to the world, which were 
considered as a corner stone for 
survival and flourishment.
It is within this scene that Shaikh 
Jabir Bin Abdullah Bin Sabah, Ku-
wait's third ruler, assumed the 
country’s reign in 1813 as succes-
sor to his father. His reign lasted 
for about 47 years during which 
Kuwait's commerce grew further, 
and the country had a firmly es-
tablished reputation as a settled 
and independent emirate which 
played politics on equal footing 
with regional powers. Moreover, 
Kuwait extended military help to 
many surrounding towns to re-
store their peace and security.
During the first half of the Nine-
teenth Century, many of Kuwait's 
characteristics  were inspired by its 
charismatic ruler Shaikh Jabir I, in-
cluding his farsightedness and re-

solve when the defense of Kuwait's 
interests was involved, in addition 
to the compassion with which he 
treated the poor and the needy. 
He was famed during his time as 
“Jabir Al-Aysh” (Jabir, the rice do-
nor). The Kuwaiti historian Abdul-
Aziz Al-Rushaid describes him was 

“a wise, compassionate, firm, and, 
generous ruler whose magnanim-
ity became a universal example; he 
was known as Jabir the rice donor 
because he lavishly donated to the 
poor and the needy” (Al-Rushaid 
p.94).
This picture is confirmed by the 
description assigned to Shaikh 
Jabir Bin Abdullah Al-Sabah by his 
foe Bandar Al-Sa’doun, chief of the 
Muntafiq tribe (South of Iraq) who 
described the Shaikh of Kuwait 
as well deserving the tittle of the 
“Arabian Peninsula’s most gener-
ous man, as he was in the habit 
of spreading straw mats on which 
cooked rice was piled for the con-
sumption of the needy and the 
poor, while he himself had scarce 
financial resources “(Al-Rushaid 
94-95). Moreover, Al-Rushaid’s 
statement that Shaik “Jabir’s in-
come depended on the slight fees 
which he levied on some incoming 
goods to Kuwait” was backed up by 
Captain Hennell (British Resident 
in Bushir) who wrote in 1841 that 
Kuwait's “Shaikh’s income was ap-
proximately 3,000 (Maria Theresa) 
dollars, and he spent that revenue 
together with the profits from his 
trading vessels on keeping up “a 
public table of plentiful but coarse 
description to which everyone ap-
pears to be welcome” (Abu Haki-
mah p.102). 
Kuwait's  Trading Outreach 
Despite the fact that Kuwait was a 
rich country, its ruler was evidently 
satisfied with his modest income, 
in addition to his earnings from 
the yield of dates and palm trees 
he owned in South Iraq. British of-
ficials and travelers who visited 
Kuwait during the era of its third 
ruler unanimously reported the 
commercial significance of Kuwait. 
They included Captain George 

Kuwaiti Bghalah ship

J_Stocqueler

B)2018 يوليو   - )يونيو   93 الغرسة  50



“Tricentenary of Establishing the Rule of Shaikh Sabah I”
Three centuries of harmony, stability and prosperity (2)

Foreword
This year marks Kuwait’s 300th anniversary of the establishment of the Al-Sabah family rule in 1718. It has 
maintained its steadfastness since that time through prudent leadership, popular consensus and solidarity 
on home front, supported by wise initiatives and policies that crystallized the distinctive Kuwaiti identity and 
preserved it against external ambitions. Throughout the centuries, Kuwait town has developed from a small port 
into an accomplished state priding itself of its reputable status in the community of world nations.
On this occasion, Al-Hawiya magazine presents its readers with a series of articles, providing an outline of Kuwait¢s 
historical phases over the past three centuries (1718 - 2018).
It should be noted that due to the limited space assigned for these articles, they do not cover all historical details 
and issues of Kuwait¢s rich past. The articles merely attempt at presenting the overall image of Kuwait¢s emergence 
as a rising star in the Gulf and outline its historical development under the rule of the Al-Sabah family.  

Dr. Tarek Abdullah Fakhrel-Deen

A

Part Two - Kuwait in the First Half of 
The Nineteenth Century
Part one of the present series of ar-
ticles dealt with the first nine dec-
ades of Kuwait's modern history 
which was marked by the choice 
of Shaikh Sabah Bin Jabir (Sabah I) 
as ruler of Kuwait in 1718. That part 
also covered circumstances sur-
rounding the development of Ku-
wait's entity from a marginal town 
on the Arabian Gulf cost, providing 

a small harbor and a transit point 
for passing-by caravans stopping 
for re-supplies, into a commer-
cially wealthy shaikhdom with 
solid political reputation, earning 
the respect of the neighboring 
tribes and forces. Kuwait's signifi-
cance as a strategic trading post 
was highlighted, together with 
emphasizing its economic prow-
ess and brilliance in transforming 
the country into a successful link-

1718 – 2018

Kuwaiti sgips reached India and Africa
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wait's economic significance, and 
its central role in dhow and desert 
caravan trade between the coasts 
of India, Red Sea, Arabian Penin-
sula and Syria. Moreover its trad-
ing location became all important 
when the English East India Com-
pany factory moved from Basra 
into Kuwait in 1821. Such step rep-
resented the second move by the 
Company into Kuwait within less 
than fifty years. The first move to 
Kuwait took place in 1775 in the 
wake of the Persian siege and oc-
cupation of Basra.  The Company’s 
second move from Basra to Kuwait 
came as a result of its differences 
with the Ottoman authorities in 
Iraq. Abu Hakimah states that the 
East India company reports in-
dicate that it moved its factory 
into an Island in Kuwait but did 
not specify which one. However, 
Abu Hakimah believes that it was 
Failaka Island which was known 
to Company vessels since the last 
quarter of the Eighteenth Century.  
(Abu Hakimah p.63) . 
On his part,  Kuwaiti scholar on 
Failaka, Khalid Salim Al-Ansari 
points out that the English Agency 
may have moved into the Island 
based on a story told by some eld-
erly Failakites that a foreign flag 
was seen hoisted on a hill which 
they named “Tallat Al-‘Alam” (Flag’s 
Hill). [Khalid Salim Muhammad 
Al-Ansari, Al-Hayat Al-Qadimah fi 
Jazirat Failaka (Old Life on Failaka 
Island]. 
Wealth Backed by Military Power 
Kuwait never hesitated to mobilize 
its full military strength on land 
and at sea to back up its economic 
power. Thus, under the personal 
command of Shaikh Jabir I, the 
Kuwaitis courageously defended 
their town, and chased belliger-
ents who attacked their fellow 

countrymen beyond the borders. 
Moreover, Kuwait provided various 
types of logistic and military sup-
port to different regional parties 
who sought to subdue rebellions 
and crush insurgencies. In many 
instances Kuwaiti forces effectively 
contributed to lifting sieges and 
blockades on neighboring cities as 
well as supplying friendly armies. 
(Abu Hakimah pp.66-72)
Shaikh Jabir followed a two-tier 
policy whenever Kuwaiti's interests 
were at stake: preparedness for 
war while being ready for peaceful 
solutions.
This was evident when the Al-
Muntafiq tribe ventured inside Ku-
wait in 1844 under the command 
of Bandar Al-Sa’doun.  On learning 

of Bandar’s advancing armies, the 
Kuwaitis joined hands to restore 
their city wall which has crum-
bled with the passage of time, 
and which was described thirteen 
years earlier by Stocqueler that it 
was a flimsy structure and more 
for show than for protection. (Abu 
Hakimah 74).
The resolve displayed by Kuwaitis 
in the defense of their land made 
Bandar abandon his plan on in-
vading Kuwait. Yet it seems that 
he decided to besiege its territo-
ries as he camped with his army 
in ‘Malh’ area of Kuwait. There, 
he received a Kuwaiti envoy who 
warned him against attacking the 
town, and explained that “the Ku-
waitis were determined to fight to 
death, and that they have loaded 
their belongings, wealth, women 
and loved ones onboard sail ships. 
If they were to be defeated on 
the battle field, they would flee 
on their ships where no invader 
can reach them”. In an attempt to 
negotiate with Bandar, the envoy 
asked him “what drives you to this, 
knowing that Jabir (Shaikh of Ku-
wait) sees no reason necessitating 
war and shedding innocent blood. 
Yet despite all what has happened, 
he (Shaikh of Kuwait) stands ready 
to cover your needs of ammuni-
tion and food’’ (Al-Rushaid 95-96). 
Historian Al-Rushaid reports that 
the Kuwaiti envoy’s mission was 
successful as Bandar succumbed 
to the peace offer by the Shaikh of 
Kuwait and abandoned his inva-
sion plans (Al-Rushaid p.96).
This episode reveals Shaikh Jabir 
Bin Abdullah Al-Sabah’s inclination 
to peace in parallel to his prepar-
edness for war while never tolerat-
ing any acts of aggression against 
his people, as many instances tell 
us that he mobilized his army to re-

D

East India Co. moved from Basra to Failaka

Kuwait-Britain Maritime Agreement 1841
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Barnes Brucks of the Indian Navy 
who reported in 1829 that Kuwait 
was an important town which was 
known for its indulgence in local 
and international trade. Unlike 
other ports on the Gulf it had, be-
cause of its location, a “spiral” trade 
with inner Najd and northern Najd 
in the Arabian Peninsula, which it 
supplied with wheat, coffee and 
Indian produce. He also mentioned 
that Kuwait exported ghee and 
horses which were brought from 
neighboring Bedouin tribes, and 
for which they bartered certain 
commodities which the Bedouins 
could not get a home. 
Brucks also reported that Kuwaiti 
merchants owned Baghlas and 
Dhows sail ships whose tonnage 
averaged between 100-400 tons 
in addition to commercial sail 
ships of lesser tonnage. He added 
that these sailed to Gulf ports and 
countries around the Red Sea and 
the Indian Sub-Continent. (Abu 
Hakimah 101. He estimated that 
the total value of goods imported 
by Kuwait amounted to almost 
500,000 Austrian (Maria Theresa) 
dollars.
British Journalist Aboard a Kuwaiti 
Ship
Two years following Captain Brucks 
report, British journalist and trave-
ler J.H. Stocqueler visited Kuwait 
to which he voyaged in 1831 
from Bombay aboard the Kuwaiti 
sail ship “Al-Nasserie”. This was a 
“Baghla” type vessel which was 
described by him as carrying pas-
sengers as well as freight. He men-
tioned that he paid 150 Rupees for 
his voyage from Bombay to Basra 
via Kuwait, and that the “Nasserie” 
called at Musqat where it loaded 
leather and mats. Stocqueler also 
stated that Kuwait Collected 2% 
customs duties on all its imports 

(Abu Hakimah 101).
World’s Bounties in Arid Kuwait
Despite the fact that Kuwait's land 
was arid, lacked natural resources 
and fresh water, yet its people’s 
commercial ingenuity transformed 
it into a flourishing town which im-
ported fruits and food items from 
everywhere.
British India navy lieutenant Felix 
Jones paid a visit to Kuwait har-
bor in 1839 and left a picturesque 
report in which he stated that Ku-
wait was an importer of fruits such 
as dates, citrus fruits, pomegran-
ates and watermelons which came 
from Basra and Bushir. On the oth-
er hand, Kuwait imported wheat, 
barley and rice from India. He 
added that Basra and Bushir also 
supplied Kuwait with lentils. Cattle 
and poultry were supplied by the 
Bedouin neighbors whose prices 
varied according to seasons. Teak 

planks essential for ship building 
were imported from Bombay. (Abu 
Hakimah 102).
Kuwait.. A Free Port    
On the other hand Captain Hen-
nell, British Resident in the Gulf 
reported on Kuwait in 1841almost 
eight years prior to Shaikh Jabir 
Bin Abdullah’s death, mentioning 
that “this town presents a singular 
instance of communal prosperity, 
although wanting in almost every 
advantage, excepting its mag-
nificent harbour. Its inhabitants of 
nearly twenty-five thousand indi-
viduals possess thirty-one Baghlas 
and Bateels (sail ships) from one 
hundred and fifty to three hun-
dred tons burthen which trade 
constantly with India. Fifty smaller 
vessels are employed in the coastal 
commerce of the Gulf, and about 
350 boats engaged in fishing and 
on the pearl banks (Abu Hakimah 
p.102).
Almost twenty-five years prior to 
Hennell’s report, British traveler 
J.S Buckingham reported in 1816, 
three years into Shaikh Jabir I's 
reign, that Kuwait had a ‘great’ har-
bor. He mentioned that its popu-
lation is made up mainly of mer-
chants who handle local as well as 
international trade that is prevail-
ing in the Gulf area. Buckingham 
added that “The Kuwaiti sailors are 
skillful, wise and brave. Apparently 
Kuwait's traffic in horses was very 
extensive as Buckingham gave in-
teresting details of this trade be-
tween Kuwait and India. He report-
ed that Kuwait realized a revenue 
of approximately seven hundred 
and fifty thousand Rupees from 
the horse trade alone. (Abu Haki-
mah p.100)
Kuwait.. Gulf's Commercial Portal
British reports of the first half of 
the Nineteenth Century reveal Ku-

C

James Silk Buckingham_

During his reign, a one 
year “Maritime Truce 
Agreement” was signed 
with Britain for the 
maintenance of peace 
and fighting pricy at sea.
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gether with its clear political vi-
sion, and the respect accorded to 
it by all parties in this politically 
and militarily troublesome region, 
has made the country especially 
attractive to anyone who headed 
to it seeking a secure life in an en-
vironment which offered well es-
tablished economic, peaceful and 
judicial opportunities.
Judicial Tradition as a Main Pillar    
In the first place, the refugee seeks 
to settle in a humanitarian ori-
ented community which lives by 
the dictates of a tolerant culture 
where viable communication can 
easily take place. Besides the set-
tled environment dominated by a 
fair and strong government, which 
was represented by Shaikh Jabir 
Bin Abdullah Al-Sabah, the well-
established judiciary was the sec-
ond pillar of Kuwait's stability. For 
some time, the town depended on 
the judicial tradition maintained by 
the Al-Adsani family. It was within 
this scene Shaikh Muhammad Sa-
lih Al-Adsani resumed his judicial 
duties in 1813, the same year of 
Shaikh Jabir’s ascension to power. 
Shaikh Al-Adsani remained in his 
post until 1817, when he was suc-
ceeded by Shaikhs Ali Bin Nashwan 
and Muhammad Bin Mahmoud 
who assumed Kuwait's judiciary 
for a period of two years during 
which the young Shaikh Abdullah 
Al-Adsani was being groomed for 
the judicial duties which he ad-
ministered for approximately thir-
ty-eight years (1819-1857). There-
after he was succeeded by his son 
Shaikh Muhammad Bin Abdullah 
Al-Adsani (Al-Qinaei pp.33-34).
The continuity and tranquil-
ity which the Kuwaiti judiciary en-
joyed during the reign of Kuwait's 
third ruler are indicative of the 
solid legacy of the country’s rule 

which was based on respect of 
judges since the early years of Ku-
wait's establishment. On another 
front and under the umbrella of 
sustained traditions, a number of 
cultural contributions were not-
ed by Dr. Khalifah Al-Wagayan in 
his study on the evolution of the 
intellectual thought in Kuwait. 
He states that the first half of the 
Nineteenth Century witnessed the 
continuity of heritage manuscript 
copying such as “Minhaj Al-Talibin 
wa-Umdat Al-Mufteen” (The In-
quirers 'Guide and Religious Edicts 
Reference) which was copied in 
1844 by Ishaq Bin Ibrahim Al-Fari-
si, and the poetic volume “Diwan 
Al-Mutanabbi” which was copied 
in 1845 by ‘Abdullah Bin Muham-
mad Al-Faris, followed by “Muruj 
Al-Dhahab wa-Ma'adin Al-Jawhar” 
(Golden Meadows and Precious 
Metals” copied in 1846 by Abdul-

Latif Bin Abdul-Rahman Al-Tamimi. 
In 1852, the religious manuscript 
entitled “Nayl Al-Ma'arib Bi-Sharh 
Dalil Al-Talib” (Attainment of Goals 
Through Explaining The Inquirer's 
Guide) was scripted by Abdul-Latif 
Bin Abdul-Rahman Al-Mutawwa, in 
addition to numerous other manu-
scripts detailed by Dr. Al-Wagayan 
(6th Edn. P.71-72).
Advice for all Generations       
We are informed by Kuwait's his-
tory that the era of Shaikh Jabir Bin 
Abdullah Al-Sabah, the country’s 
third ruler witnessed contributions 
to the development, welfare, and 
strength of the shaikhdom. Per-
haps his political philosophy points 
out to the principles on which he 
based his success in overcoming 
the challenges facing Kuwait and 
adapting them to the advantage 
of his own country and his people.
This philosophy may be summed 
up by his advice to his son Shaikh 
Sabah, who retold it to Colonel Pel-
ly, the British Resident in the Gulf, 
who in turn reproduced it in his 
1863 report on Kuwait.
Indeed, this advice with its depth 
of vision may be said to be viable 
for all generations as it emanated 
from a rare historical figure. The 
advice reads as follows: 
When my father was nearly 120 
years old, he called me and said “I 
shall soon die. I have made no for-
tune, and can leave you no money; 
but I have made many and true 
friends, grapple them. While other 
states around the Gulf have fallen 
off from injustice or ill-govern-
ment, mine has gone on increas-
ing. Hold to my policy, and though 
you are surrounded by a desert, 
and pressed by a once hostile and 
still wandering set of tribes, you 
will flourish.” (Abu Hakimah p.75).    

The settled independent 
judiciary represented a 
solid tradition which was 
nurtured and sustained 
by Kuwait's rulers.
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trieve his subjects’ rightful dues.
A case in point was when in 1827 
Shaikh Jabir himself commanded 
his navy to the north western coast 
of Persia where he intended to pe-
nalize the Al-Nassar tribe because 
one of them murdered a Kuwaiti 
subject. The Al-Nassar were de-
feated in the ferocious battle that 
ensued between both parties, and 
those of them who remained alive 
were fleeing the battle field. Shaikh 
Jabir refrained from pursuing them 
and he ordered his army; “leave an 
escape route for the defeated’’ (Al-
Rushaid p.96).
Another incident told by Al-
Rushaid  relates to the Kuwaiti 
navy which  sailed to the vicinity 
of Basra under Shaikh Jabir’s com-
mand to penalize the chief of the 
Al-Muntafiq tribe who had im-
prisoned a Kuwaiti merchant and 
confiscated his money and goods. 
Shaikh Jabir imposed a blockade 
on the Al-Muntafiq tribe until it re-
leased the Kuwaiti merchant and 
returned his belongings and mon-
ey (Al-Rushaid 102).
The era of Shaikh Jabir I was full of 
events indicating his power and 
wisdom. In his 1829 report to the 
British government of India, Cap-
tain Brucks emphasized Kuwait's 
influence in the region and report-
ed that the Kuwaitis enjoyed secu-
rity and peace while other parts of 
the Gulf were involved in conflicts.  
Brucks added that the people of 
Kuwait owed the secure movement 
of their vessels across the seas and 
oceans, as well the peace in their 
country, to the influence and au-
thority exercised by the Shaikh of 
Kuwait who enjoyed the loyalty of 
desert tribe along the coast”.
Kuwait's Relations with Influential 
Regional Power
Realizing Kuwait's economic and 

military strength, both the British 
and the Ottomans, sought the help 
of its ruler Shaikh Jabir Bin Abdul-
lah Al-Sabah, on several occasions. 
In this context Kuwait contributed 
a navy full with men, canons and 
ammunitions which sailed to Basra 
in 1831 under the personal com-
mand of Shaikh Jabir. Kuwait's as-
sistance was instrumental in lifting 
the blockade imposed on Basra 
by insurgent tribes which rebelled 
against the Ottoman government 
in that year. Moreover, Kuwaiti's 
ruler headed with his fleet to Al-
Muhammarah which he liberated 
from Redha Pasha’s troops in 1837 
(Al-Rushaid 98).
On its part, the British government 
of India, attempted to persuade 
Shaikh Jabir to hoist the British 
flag and permit British subjects to 
build on Kuwait's land, demands 
which he categorically rejected. 
(Al-Rusahid p.103) 
Perhaps Al-Rushaid refers here to 
the visit of Lieutenant Edmonds to 
Kuwait in 1839 (Abu Hakimah 64-
71).
Nonetheless, Briatin continued 
its attempts to win Kuwait's alli-

ance until it finally was successful 
in concluding a “Maritime Truce 
Agreement” in 1841, which was 
signed by Shaikh Sabah Bin Jabir 
on behalf of his father Shaikh Jabir 
Bin' Abdullah. The Agreement ad-
dresses “the maintenance of truce 
and peace against the exercise of 
aggression at sea”. It is noteworthy 
that it contained a condition which 
the Shaikh of Kuwait insisted on its 
inclusion, and which restricts the 
validity of the Agreement to a pe-
riod of one year. (Abu Hakima 183), 
unlike other open-ended agree-
ments signed between Britain and 
Gulf Shaikhdoms.
Kuwait.. a Safe Haven  for Foes and 
Friends alike
Kuwait's policy of granting asylum 
to refugees, regardless of their po-
litical and ideological orientations 
played a central role in Kuwait's for-
eign relations ever since its incep-
tion. This policy continued unabat-
ed throughout the rule of Shaikh 
Sabah I (Canter's refuge), and the 
reign of his son Shaikh Abdullah I 
(Rebels against the Pasha of Bagh-
dad taking refuge in Kuwait), and 
similarly during the reign of Shaikh 
Jabir I, Kuwait's third ruler. Through-
out its history, Kuwait continued to 
give protection to those refugees 
who sought asylum either due to 
political differences or as a result of 
the successive regional events and 
conflicts.
Abu Hakima describes this policy 
“as an indication of self-confidence, 
an outcome of Kuwait's independ-
ence from foreign powers. It cor-
roborates the fact that Kuwait, if 
necessary, was prepared to defend 
itself against more powerful neigh-
bors’’ (Abu Hakimah 71).
No doubt that Kuwaiti's existence 
as an independent and flourish-
ing safe haven in this region, to-

Kuwait's commercial 
genius transformed 
it into a flourishing 
town importing goods 
and foodstuffs from 
everywhere.
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تعد التن�صئة يف ظل ال�صتقرار العائلي اآلية قوية لإبراز وتر�صيخ الهوية والقيم يف �صخ�صيات النا�صئة. فبالتن�صئة 

بني اأح�صان الأ�صرة، تتم تربية الأبناء وتن�صئتهم الجتماعية واإك�صابهم الهوية والأدوار والجتاهات والقيم املتوقعة 

من اأفراد املجتمع، وتعلم اآليات التكيف مع املحيط الجتماعي. لذلك ُيجمع اخلرباء على اأن الوظيفة الرتبوية 

اأهمية. فهذه التن�صئة  اأكرث مراحل حياته  لاأ�صرة خطرية، مييزها مو�صوعها الذي هو الإن�صان الذي حت�صنه يف 

التي من غاياتها تكوين فرد قادر على النخراط يف املجتمع والإ�صهام فيه، قد حتيد اأحيانا عن مهمتها وغاياتها، 

ما ينجم عنه خلق �صخ�صية متناق�صة ومنف�صمة �صو�صيولوجيا و�صيكولوجيا متيل اإىل كل اأنواع النحراف والت�صرد.

ولعل اأهم التحديات التي 

اليوم،  العربية  الأ�صرة  تواجه 

ه���و  اإك�����ص��اب ال��ن�����سء هوية 

را�صخة قوية، يحتمي بها يف 

مواجهة الأح���داث والوقائع 

العا�صفة التي ت�صهدها الأمة 

العربية.

 اإن التحولت الجتماعية 

تعي�صها  ال��ت��ي  وال�صيا�صية 

الأ�صرة العربية، اأدت اإىل غياب 

دينامية داخلية  كمطلب تربوي 

انعك�س ذلك  لالأ�صرة،  وق��د 

�صلبا على بناء الهوية النف�صية 

والجتماعية لدى املراهقني، 

مع بروز حدة التمزق يف بنائهم 

النف�صي الجتماعي، نتيجة 

التحكمية  ال��ن��زع��ة  ط��غ��ي��ان 

ال�صلطوية على عقلية الوالدين 

اأث��ن��اء تعاملهم م��ع الأبناء، 

النف�صية  اعتبارا لو�صعيتهم 

وان�صغالتهم الذاتية بظروفهم 

القت�صادية املعي�صية؛ واعتبارا 

النف�صية  لتمثالتهم  اأي�����ص��ا 

ال�صلبية للطفل  الجتماعية 

وللمحيط، وقد اأدت مثل هذه 

املواقف والتمثالت اإىل حالة 

م��ن ال��ت��م��زق وال���ص��ت��الب يف 

�صفوف الأطفال وال�صباب، 

و�صلت اإىل م�صتوى بروز ردود 

انتقادية  اأف��ع��ال ذات �صيغ 

للو�صع املعي�س كتعبري عن 

عدم الر�صا، ت�صاعد اإىل مترد 

وعنف على كل �صلطة.

 وقد ك�صف تقرير �صدر 

BBC ع��ن ا�صطراب  ع��ن 

الهوية لدى عدد من ال�صباب 

العرب امل�صاركني يف العمليات 

الإرهابية، فهوؤلء املهم�صون 

اجتماعيا يبحثون عن هوية 

حقيقية ورا���ص��خ��ة، وه��و ما 

الزبير مهداد

تربيــــــة
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يجدونه يف اأح�صان التنظيمات 

الإرهابية التي متنحهم �صعورا 

بالأهمية وهوية وا�صحة بدل 

الهوية الباهتة.

الهوية يف  اأهمية م�صاألة 

���ص��ل��وك الإرهابيني  تف�صري 

ال�صباب اأبرزه الباحثون الذين 

تناولوا بالبحث �صلوك �صريحة 

من ال�صباب املنحدر من بلدان 

تتميز بهويات كثرية، اأمازيغية 

وعربية، واإ�صالمية، وعلمانية 

وحم��اف��ظ��ة وت��ق��دم��ي��ة وغري 

املتاحة  الهويات  ذلك، وكرثة 

جتعل م�صاألة الهوية ال�صخ�صية 

اأن  املعامل. كما  غري وا�صحة 

ادعاءات املجموعات املختلفة 

امل��ج��ت��م��ع��ات حول  يف ه���ذه 

اأدت اإىل انق�صامات  »الهوية« 

كبرية، والأ�صواأ اأنها توؤدي اإىل 

غياب الفخر الوطني امل�صرتك 

ال���ه���وي���ات ببع�صها  ب���دم���ج 

البع�س.

ف�صبابنا يعانون م�صاكل 

ال��ه��وي��ة، فهناك م��ن يعرتي 

باأنه  هويته اخل��ل��ل، وي�صعر 

منق�صم بني هويات مت�صادمة 

اإ�صالمية موروثة وثانية  قومية 

واأخرى  املعامل،  غري حمددة 

علمانية، فالتع�صب جلانب ما، 

يوؤدي اإىل ال�صعور بالنف�صام 

بني مكونات الهوية، يف حني اأن 

الهوية يف حقيقتها ذات بنية 

مطاطية، قد جتعلها ت�صتوعب 

العنا�صر واملكونات،  خمتلف 

وت����ت����الءم ب��ح�����ص��ب ظ���روف 

الزمان واملكان، وقدرة الفرد 

التعددية  التعاطي مع  على 

الجتماعية، وقبوله احلق يف 

الختالف، وميله اإىل الت�صامح، 

اأق��ل �صعورا بت�صادم  يجعله 

الهوية املحورية  هوياته. لأن 

اإن ���ص��ورة الذات وهي   

يف ع����ل����م ال���ن���ف�������س ع���ب���ارة 

يتخيله  عن الت�صّور الذي 

الذي  اأو  لنف�صه  ال�صخ�س 

ي��ت��ق��اط��ع مع  ي�صنعه. وه���و 

ال�صخ�صية،  الهوّية   مفهوم  

اإل اأنه ي�صري ب�صورة اأكرب اإىل 

النواحي النف�صية واحلالت 

العاطفية.

وم�صادر تكوين ال�صورة 

عن الذات تنق�صم اإىل م�صادر 

امل���رء عن  داخ��ل��ي��ة ي�صورها 

نف�صه، وم�صادر خارجية ناجتة 

عن خربات تعامل الأ�صخا�س 

اأو ناجتة عن فهم  مع الفرد، 

ذاتي لت�صور الآخرين عن ذلك 

ال�صخ�س.

اأول  فالطفل يتقبل م��ن 

وهلة ال�صخ�صية التي يعطيها 

له املحيط، ويقوم عادة بالدور 

الذي حتدده ال�صخ�صية التي 

غالًبا مل يخرتها اإمنا فر�صت 

ال����ذي يردد  ف�����الأب  ع��ل��ي��ه، 

اأنه غبي  ابنه  اأمام  با�صتمرار 

وك�صول، �صيوؤدي حتًما بالبن 

باإيحاء من  اأن يت�صرف  اإىل 

هذه ال�صورة، فال�صورة ال�صيئة 

حتبط عزمية الطفل وت�صوه 

تن�صئته وت�صل فيه كل عزمية 

اأو طموح.

 لذلك يجب على الأ�صرة 

اأن تعمل على تعزيز �صورة 

الذات لدى الطفل، من خالل 

م�صاعدته على تكوين ور�صم 

�صورة مقبولة وحمبوبة عن 

ذاته، وعلى الوالدين اأن يزودانه 

اليومية  من خالل مواقفهما 

مبوا�صفات واأبعاد ال�صورة التي 

لل�صخ�صية،  ت�صكل الأ�صا�س 

حتى يكت�صف الطفل تفرده 

عن غ��ريه وم��زاي��اه ومهاراته 

التي متيزه ويخت�س بها. فكل 

طفل ميتلك خ�صائ�س فريدة 

من نوعها ومواهب �صخ�صية 

وخيالً وطباًعا وعواطف وقوى 

للتحرير  للمالحظة، وقابلية 

والتحليل والإنتاج، ويكون ذلك 

اع��ت��زازه ومطية  كله م�صدر 

توا�صله وتفاعله مع غريه.

اإث���ارة الطموح لدى  اإن   

ال�صغار يوؤثر يف تعزيز �صورة 

ل��دي��ه��م، ويلهمهم  ال������ذات 

و�صع �صلم الرتقي والنجاح، 

ت�صلقه،  وي�����ص��اع��ده��م ع��ل��ى 

امل�صجعة حافزة  الإ�صارة  لأن 

ب��ذل اجلهد وموا�صلة  على 

امل��ث��اب��رة، وعلى ر�صم م�صار 

تتاأ�ص�س على  حياة م�صتقبلية 

الجتهاد.

 فينبغي اأن يوحي الأب اأو 

اأو غريهما للطفل قولً  الأم 

للدرا�صة  باأنه ي�صلح  اأو فعاًل 

النجاح والتفوق  وق��ادر على 

امل�صجعة  والإب��داع، فبالإثارة 

الذات  الأ���ص��رة ���ص��ورة  تعزز 

الطفل  املكت�صبة، وحترك يف 

دينامية طاحمة ت�صعى لتج�صيد 

الإيجابية  ال�صخ�صية  اأمناط 

املو�صوفة واملقتدى بها.

الأ�صرة  اأم��ا ح��ني تقدم   

اأمناطا ومناذج ميكنه  للطفل 

فاإنها، بذلك،  بها،  الق��ت��داء 

اأم��ث��ل��ة جاهزة  ت��ق��رتح عليه 

ل��ت��ق��ل��ي��ده��ا، وب��ط��ري��ق��ة غري 

مبا�صرة تو�صح له املوا�صفات 

التي ينبغي التحلي بها. ومن 

املعلوم اأن التقليد يوؤدي دوًرا 

اكت�صاب  مهًما وم��وؤك��ًدا يف 

ال��ط��ف��ل م��ن خ���الل حميطه 

ال�صلوكية،  الأمثلة والأمن��اط 

وكلما كانت الأمناط حقيقية 

ل��دى الطفل، كان  ومعروفة 

إث������������ارة ال�����ط�����م�����وح ل����دى 
الصغار يؤثر في تعزيز 
وتسلق  ال���������ذات  ص�������ورة 
س��ل��م ال��ت��رق��ي وال��ن��ج��اح .

في  ك��ب��ي��ر  دور  ل���ل���ق���دوة 
ال����ت����ع����ل����م وال����ت����ن����ش����ئ����ة ، 
املتعلم  إح��اط��ة  وينبغي 
ب�����ال�����ن�����م�����اذج ال����ن����اج����ح����ة 
امل�������������ؤث�������������رة ل����ي����ك����ت����س����ب 
األمن��������������اط ال����س����ل����وك����ي����ة 
امل���������رغ���������وب���������ة وال������ق������ي������م 
ال������ع������ل������ي������ا امل������ط������ل������وب������ة . 

بعنا�صر  اأكرث وتغتني  ترت�صخ 

اإ�صافية اأخرى، فيتحول املرء 

من البعد الأحادي القطري اإىل 

البعد التعددي الذي ي�صتوعب 

عنا�صر اأخرى ثقافية ولغوية 

و�صياقية اإىل جانب املكونات 

واللغوية  والثقافية  الدينية 

الأ�صلية.

  اإن الدرا�صات املعا�صرة 

الهوية  تتناول مو�صوع  التي 

التعرف  تقت�صي بال�صرورة 

ال���ذات، ك�صورة  اإىل درا���ص��ة 

بناء  ال���ذات،  ال���ذات، تقدير 

الذات،  ال���ذات والتحكم يف 

الهوية  وال��ت��ي ت�صكل جوهر 

ال����ف����ردي����ة، لأن م����ن بني 

للهوية  الأ�صا�صية  اخل�صائ�س 

الإي��ج��اب��ي للذات،  التقدير 

فكل واحد منا ي�صعر ب�صرورة 

تطوير امل�صاعر الإيجابية جتاه 

النف�س، وكذلك جتاه الآخرين، 

وهو عامل مهم للحياة النف�صية 

والجتماعية.
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تقليدها �صهال عليه، لذلك 

ي�صتح�صن اأن تكون هذه القدوة 

واملثل الأعلى للطفل �صخ�صية 

وطنية، حققت اإجنازات بارزة 

يف احلقول الأدبية اأو الفنية اأو 

الوطن  اأو يف خدمة  العلمية، 

وحمايته، اأو يف العمل اخلريي 

والج��ت��م��اع��ي وال�صيا�صي 

الوطني. 

م��ه��م ولزم  ف��ال��ت��ق��ل��ي��د   

التعلم  و���ص��روري يف �صبيل 

ينبغي  ل���ذل���ك  وال��ت��ن�����ص��ئ��ة، 

العليا  باملثل  املتعلم  اإح��اط��ة 

الإط��ار املرجعي  التي ت�صكل 

يف ال�صلوك والقواعد واملعايري 

اأن  ينبغي  اأ�صا�صها  التي على 

املثل  ف��ه��ذه  امل��واق��ف.  تتخذ 

العليا �صتكون منطلًقا لتكوين 

ال�صورة املرغوبة عن الذات من 

املت�صامية  خالل الطموحات 

با�صتمرار.

الثقة واال�ستقالية

ت��ع��زي��ز �صورة   ل مي��ك��ن 

اإث���ارة  اأو  ال��ط��ف��ل ع��ن ذات���ه 

اإل يف ج����و من  ط���م���وح���ه 

والثقة واملحبة. ومن  احلرية 

الفر�صة للطفل  اإتاحة  ذل��ك 

للتعبري عما يريد، وحثه على 

اإب��داء راأي��ه يف كل امل�صكالت 

للنقا�س، واحرتام  املطروحة 

الراأي الذي يعرب عنه، وتعويده 

القرار  اتخاذ  وت�صجيعه على 

بنف�صه، بعد تو�صيح مربراته 

وحيثياته وموجباته. ويف ذلك 

اإىل  تلبية حلاجات الأطفال 

ال�صتقالل التي تعد بحق اأهم 

حاجاتهم النف�صية خالل الفرتة 

ي�صارفون فيها  التي  العمرية 

مرحلة املراهقة. 

الأب��ن��اء مُتنح  اإن حمبة   

دون قيد ول �صرط، والتوجيه 

احل�صن يتطلب من الوالدين اأن 

ي�صعا جتربتهما وخربتهما رهن 

اإ�صارة الأطفال، وا�صتح�صار 

عالمات، لكن مبرونة كبرية، 

ميكن مناق�صتها مع الطفل، 

ب��ع��ني العتبار  الأخ�����ذ  م���ع 

خ�صو�صيات كل و�صع وطبيعة 

الطفل املتطورة.

اأن  الوالدين هي  فوظيفة 

الأبناء على مواجهة  ي�صاعدا 

م�صاكلهم ل اإىل حلها بالنيابة 

اإ�صدار  اإىل  عنهم، ودفعهم 

التي تهمهم بدل  ال��ق��رارات 

نيابة عنهم وفر�س  التقرير 

اخ��ت��ي��ارات��ه��م يف غيبتهم. 

ن�صتطيع  ذل���ك  وم���ن خ���الل 

�صن  باأطفالنا يف  ن�صل  اأن 

اإىل ممار�صة مفهوم  مبكرة 

امل�صوؤولية والواجب يف ال�صلوك 

اإىل  ي��وؤدي  والت�صرفات، ما 

امتالك العتماد على النف�س 

وال�صيادة الذاتية، وبالتايل اإىل 

اأداء الدور الجتماعي الرائد 

بحيث ي�صاهم يف �صون املجتمع 

من كل انكفاء اأو اتكال.

خا�سات

ي��ع��ول على  ال��وط��ن  اإن   

الأ�صرة، باعتبارها موؤ�ص�صة 

م��ه��م��ة �صاهرة  اج��ت��م��اع��ي��ة 

ق��ادر على  تن�صئة جيل  على 

ال�صابقة،  الأجيال  ا�صتخالف 

وح��م��ل م�صعلهم، وموا�صلة 

مهامهم يف بناء الوطن و�صونه 

املكانة  واإح���الل���ه  وت��ن��م��ي��ت��ه 

املالئمة. فيجب على الأ�صرة 

الأط��ف��ال حب  اأن تغر�س يف 

الوطن والدفاع عنه، والتاآخي 

اإىل  الج��ت��م��اع��ي، وندفعهم 

امللك  الن��خ��راط يف حماية 

املواطنني،  ال��ع��ام، وخ��دم��ة 

ال�صلم وال�صتقرار  وتر�صيخ 

الجتماعي، والأمن العام. حتى 

تتكون لديهم هوية را�صخة 

وطنية تكون مبعث فخرهم 

واعتزازهم.

اإن ت�صكل ه��وي��ة ذاتية   

را�صخة ووا�صحة املعامل ينعك�س 

على �صخ�صية الفرد التي تكون 

اأي�صا قوية ووا�صحة، كما اأن 

الهوية الوا�صحة تكون م�صدر 

فخر واعتزاز حلاملها، تقوده 

بالتايل اإىل العتزاز والفخر 

اأن ت�صكل  الوطني، وميكنها 

الن�سء  درع��ا واق��ي��ا حلماية 

من النزلق نحو ال�صتجابة 

للدعوات املغر�صة اإىل العنف 

وال��ت��ي تخاطب  والإره������اب 

اأو  العاطفة الدينية للن�سء 

ت�صتغل ظروفهم القت�صادية 

اأو الجتماعية.

ت����ل����ب����ي����ة ح��������اج��������ات األط���������ف���������ال إل�����������ى االس������ت������ق������ال 
وال���������ث���������ق���������ة واحل���������������رّي���������������ة م������������ن أه���������������م احل����������اج����������ات 
ال���ن���ف���س���ي���ة ف�����ي ت���ع���زي���ز ق����درات����ه����م وان����ت����م����اءات����ه����م. 

تربيــــــة
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إنسانيات

كيف تصنع ثقافة االستهالك 

وقيمه هويات وهمية ؟!

كل ما هو جميل ورائع يتراجع أمام انقضاض كل ما هو حديث وسريع ،وبذلك يتم طمس املاضي تدريجيا. 

تعد ظاهرة ال�صتهالك من 

الظواهر التي رافقت الإن�صان منذ 

تواجده على �صطح الأر�س، وقد 

ارتبط هذا املفهوم مبفاهيم اأخرى 

كالإنفاق وال�صراء والبيع والربح 

والإن��ت��اج والت�صويق والإ�صهار. 

ومع اعتماد املجتمع الراأ�صمايل 

الت�صويق كاأحد  ال�صناعي على 

ق��ي��ام املجتمعات  الأع��م��دة يف 

احلديثة ومن��وه��ا وازدهارها، 

ومع تنوع اأ�صكال ال�صتهالك من 

ا�صتهالك و�صيط اإىل ا�صتهالك 

ا�صتهالك تدريجي  نهائي، ومن 

ا���ص��ت��ه��الك ج���زئ���ي، ومن  اإىل 

ا�صتهالك  اإىل  لل�صلع  ا�صتهالك 

للخدمات، وارت��ب��اط ذل��ك كله 

ب�صيا�صات الت�صويق ال�صر�صة وخلق 

الوهمية املتجددة  احل��اج��ي��ات 

وتدخل و�صائل الإعالم العمالقة 

يف الرتغيب تارة والتهويل اأخرى، 

اإىل  الباحثني  فقد عمد بع�س 

اأمام هيمنة  ناقو�س اخلطر  دق 

هذا الوباء اخلبيث، حيث اهتم 

ب��امل��و���ص��وع ع��ل��م��اء القت�صاد 

والجتماع والأنرثوبولوجيا وعلماء 

النف�س وال��رتب��ي��ة والفال�صفة 

وعلماء الإع�����الم... وتدوولت 

»وهم  قبيل  م��ن  م�صطلحات 

الت�صوق« و«�صيكولوجية امل�صتهلك« 

و«اإدمان ال�صتهالك«، و«ال�صراء 

الغد«، و«الرغبات  باأجرة  اليوم 

الوهمية« و«�صيكولوجية ال�صوق« 

اأو »علم نف�س ال�صوق«، وغريها 

من املفاهيم وامل�صطلحات... 

ا�صتعملت يف ذل���ك كل  ح��ي��ث 

الو�صائل والطرق، اجلائز منها 

العقول  اإف���راغ  بغية  وامل��ك��روه، 

وال��ق��ل��وب، فتحول  واجل���ي���وب 

اإىل ري�صة يف مهب  امل�صتهلك 

ال�صر�صة. ي�صرتي  العوملة  ري��ح 

مبا ميلك ومبا ل ميتلك، ويقتني 

اإليه وما هو يف غري  ما يحتاج 

ال�صلع واملواد  اإل��ي��ه م��ن  حاجة 

الأخبار  واخل��دم��ات، وي�صتهلك 

د. إبراهيم ياسني
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وامل��ع��ل��وم��ات وال�صور  والأن��ب��اء 

ال�صريعة،  والأ�صوات والوجبات 

العاجلة )م�صاهد و�صور  واملتع 

واأفالم...(؛ امل�صر منها واملفيد، 

ال�صلع بع�صها فوق  وت��راك��م��ت 

بع�س مبا يفوق احلاجة، وتتابعت 

الأخ��ب��ار والإع��الن��ات كال�صيول 

امللونة  ال�صور  ترافقها  اجلارفة 

النا�صعة لتقتحم العقول التائهة 

ال�صعيفة... حتى غدا  والقلوب 

تائها مفتقدا ملا قد  امل�صتهلك 

التيه  يحدد هويته و�صط ه��ذا 

العجيب. 

وقد اأثار انتباهنا مقال كتب 

يف الن�صف الأول م��ن القرن 

ا�صتفحال هذه  الع�صرين، وقبل 

الأديب  ال�صر�صة، كتبه  الهجمة 

الكبري اأحمد اأمني، وعنونه: ب�»لذة 

ال�صراء«، ون�صره يف كتابه: »في�س 

اخلاطر«، حيث يقول يف مقطع 

م��ن��ه، حم��دث��ا �صاحب املكتبة، 

وقد راآه تائها و�صط الكتب التي 

تراكمت عليها الأغربة، ف�صحك 

 � يا �صيدي   � منه: »ل ت�صحك 

اأ�صيب  ال�صراء  ل��ذة  فاإمنا هي 

النا�س بها جميعا، واإن اختلفوا يف 

مقدار الإ�صابة، فقد تهور فيها 

قوم، واعتدل فيها اآخرون،؛ وهي 

ظاهرة يف منتهى القوة والغرابة، 

تتجلى باأجلى مظاهرها يف الهواة؛ 

فهذا هاوي �صجاجيد يجن جنونه 

اإذ يرى �صجادة قدمية...«..  

لكاأنه  ويتابع حديثه حتى 

يتحدث عن حالنا نحن، فيقول: 

»هذه اللذة � لذة ال�صراء � ي�صتغلها 

اأرباب »املزاد«، فهم يثريونها اإىل 

اأق�صى حدودها، ويبلغون بها مبلغا 

جنونيا، فتحتدم اللذات، ويخ�صع 

ل��ت��اأث��ري ال�صتهواء،  ال�����ص��ارون 

ويغالون يف اأثمان ما يعر�س حتى 

قد تفوق اأثمان ال�صيء اجلديد... 

ومن اأغرب ما يف هذا النوع اأنك 

ترى الكثريين يندمون اإذا ا�صرتوا، 

ويندمون اإذا مل ي�صرتوا.«.. وهو 

البائعون  اإليه  يلجاأ  ي�صبه ما  ما 

تتنوع  الزمن احلا�صر حيث  يف 

العر�س وتتنوع بطاقات  اأ�صكال 

الت�صجيع على  وي��ت��م  الئ��ت��م��ان 

املقبلة  ال�صهور  ال�صراء برواتب 

ورمبا ال�صنوات القادمة. ثم يحلل 

هذه الظاهرة حتليال نف�صيا بديعا 

ال�صراء هي  »ول��ذة  حني يقول: 

ال�صبب يف اأنك ت�صرتي لزوجتك 

وبناتك الثوب اجلميل، اأو احلذاء 

الظريف، فتعر�صه عليهن فال 

يعجبهن، ثم يخرجن وي�صرتين ما 

هو اأقل منه جمال وظرفا ويعدن 

را�صيات...«..  

ب��اأن��ك حني  الأم����ر  ويف�صر 

لل�صخ�س فاإنك حترمه  ت�صرتي 

لذة ال�صراء،. ويتناول، بعد ذلك، 

حب المتالك لالأ�صياء.

ومو�صوع ال�صتهالك هذا، هو 

ما نود تناوله من خالل الكتاب 

 � »ثقافة ال�صتهالك  اجلماعي: 

وال�صعي  ال�صتهالك واحل�صارة 

ال�����ص��ع��ادة.«. وه��و عبارة  وراء 

ع���ن جم��م��وع��ة م���ن امل���ق���الت 

ت��ت��ن��اول ك��ل م��ق��ال��ة ج��ان��ب��ا من 

»ال���ص��ت��ه��الك«. يقول  ج��وان��ب 

روج����ر روزن���ب���الت امل���ح���رر يف 

»اأن متتلك  ال��ك��ت��اب:  م��ق��دم��ة 

اأو ل متتلك، ه��ذا ه��و جوهر 

اأمريكا،  النزعة ال�صتهالكية يف 

وحمرك الراأ�صمالية الغربية.«.. 

الأ�صا�س رغم  ب��اأن ه��ذا  ويوؤكد 

غرابته فاإنه فعال: اإذ »اإن 90% 

العمل الأمريكية هي،  من قوة 

ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر، يف 

ال�صلع  التجارية لإنتاج  الأعمال 

ال�صتهالكية، واخلدمات. وت�صكل 

املنتجات ال�صتهالكية ما نحن 

عليه.«..

ويالحظ باأنه حتى يف حالة 

ال��ن��دم م��ن خالل  التعبري ع��ن 

احلديث عن »الإفال�س الأخالقي« 

انتقاد  العاطفي« عند  و«الفقر 

يتم  الإنفاق  الإ�صراف يف  ثقافة 

توظيف م�صطلحات مالية، »كما 

لو اأن م�صائل الروح، مثل ال�صلع 

الأخرى، يتم فهمها ب�صكل اأف�صل 

با�صتخدام م�صطلحات مالية.«.. 

ال��ذي يقدمه حمرر  والتف�صري 

الكتاب هو اأن: »ما يدفع النظام 

هو التناوب الدائم وامل�صتمر بني 

التملك والتطلع، والذي يف راأيي، 

يجعلنا يف حالة م�صتمرة من عدم 

ال�صعادة، �صواء كنا ن�صعر بذلك اأو 

ل... وعندما نفدت منا احلدود 

اأ�صياء  احلقيقية، جعلنا احل��د 

اأخرى ل مُتتلك.«..

ال�صهية،  »اإ�صباع  اإن م�صكلة 

اأو عدم اإ�صباعها«، تبدو م�صكلة 

الأمريكي، كما  بال�صعب  خا�صة 

يعرتف املوؤلف..

ال�����ص��ورة تو�صيحا،  وي��زي��د 

تبيع  حيث: »ترتاكم كتالوجات 

كل �صيء... كما مل يحدث من 

قبل، وذلك بف�صل البيع بالدين 

ال��ذي تقدمه �صركات بطاقات 

باأن  ب��ل وي�صيف  الئ��ت��م��ان.«، 

هناك: »اأ�صياء للبيع مل تكن للبيع 

من قبل.«.. 

وي��ق��دم ك��م��ث��ال ع��ل��ى ذلك، 

القدم  م�صاهدة مباراة يف كرة 

الإع���الن���ات يف خمتلف  ح��ي��ث 

ج���وان���ب امل��ل��ع��ب، ف�����ص��ال عن 

املباراة  اأن  الإ�صهار الذي يعلن 

برعاية �صركة معينة ومنقولة 

���ص��رك��ة معينة  تلفزيونيا ع��رب 

اأخرى. وي�صت�صهد بحالة الزواج 

الإع���الن عنها  التي مت��ت ع��رب 

االس����������ت����������ه����������اك اجل�����������ب�����������ري ب������س������ب������ب ش��������رك��������ات 
ت�������آم�������رت ع�����ل�����ى ال�����ب�����ش�����ر ل����ي����س����ه����ل اس����ت����غ����ال����ه����م 
وخ���������ل���������ق م����������ا ي������س������م������ى ع��������ب��������ودي��������ة ال������س������ل������ع������ة . 
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كاأنها �صفقة بيع.. وتزداد املعاناة 

العاديون،  املواطنون  »اأ�صبح  اإذ: 

مثل املنفقني الكبار يف املا�صي، 

يذهبون يف �صعي يائ�س وراء 

اأ�صياء جديدة ي�صرتونها ويتطلعون 

اإليها.. وي�صت�صهد باأمثلة لأغنياء 

يف املا�صي، ا�صرتوا اأ�صياء غاية 

يف الرتف وكان حظهم ال�صخرية، 

لتتحول الأمور يف الوقت الراهن 

اإىل النقي�س، ويف�صر الأمر باأنه، 

»مع كل عملية �صراء، تكون هناك 

دائما بع�س امل�صرتيات بعيدة 

الأمر بحث  كاأن  املنال.«.. حتى 

واإن كان  م�صن عن امل�صتحيل، 

الأمر غري مربر.  

ويف مقاله املعنون: »عامل 

يتناول  امل�صتهلكني«،  واح��د من 

ول��ي��ام ج���راي���در احل��دي��ث عن 

اإىل م�صنع لقطع غيار  رحلته 

ال�صني،  باإحدى قرى  الطائرات 

وعن رحلته اإىل كل من ماليزيا 

ويتاأ�صف ملا لحظه من  وكوريا، 

ب��اجت��اه الأخذ  ت�صارع حم��م��وم 

الأمريكي يف احلياة،  بالنموذج 

حيث ال�صرعة يف كل �صيء، وي�صري 

اأن هذه الرتباطات: »بفن  اإىل 

ال�صنعة الأمريكية، بطبيعة احلال، 

جمرد �صرب من اجلنون.«.. وتنباأ 

بوقوع ماأ�صاة مروعة قادمة، حيث 

اأ�صبح كل ما هو جميل ورائع: 

»يرتاجع امام انق�صا�س كل ما هو 

حديث و�صريع. وهكذا يتم طم�س 

تناول  املا�صي تدريجيا.«.. كما 

باحلديث، الختناقات املرورية 

التي بداأت تعرفها املدن الآ�صيوية 

الآب���ار والأنهار  وتناق�س مياه 

البال�صتيك يف  اأكيا�س  وانت�صار 

ك��ل م��ك��ان. ب��ل وت��ده��ور املجال 

الطبيعي ب�صكل مرعب. وحمل 

م�صوؤولية ما يحدث من كوارث 

راأ�صهم  وعلى  لالأغنياء  بيئية 

بلده اأمريكا. بل وتاأ�صف ملجموع 

الغابات التي متت اإزالتها لتوفري 

�صواري ال�صفن، والغابات التي مت 

قطعها لتوفري الأرا�صي الزراعية 

يف مناطق كثرية من العامل مما 

اأحدث في�صانات رهيبة واأحدث 

تاآكال يف الرتبة.. وعرب الباحث 

ال�صني  ان�صمام  عن تخوفه من 

اإىل ع�صر ال�صيارات على غرار 

اأمريكا، وهي بلد اأزيد من مليار 

الب�صر، واعترب ذلك  ن�صمة من 

كابو�صا.. وعرب عن تفهمه رغبة 

الفقراء يف امتالك املزيد من 

و�صائل الرفاهية اأ�صوة بالأغنياء، 

رغم ما ميكن اأن يعنيه ذلك من 

مزيد تدمري للطبيعة..

ب���اأن���ه: »ل ميكن  وي��ع��رتف 

ل���الأم���ري���ك���ي���ني ال��ت��ن�����ص��ل من 

م�صوؤولياتهم عن املع�صلة العاملية، 

ال��ل��وم على م�صاعر  وباإلقائهم 

البالد  املواطنني املتخلفني يف 

اأو على ج�صع بع�س  الفقرية، 

ال�صركات متعددة اجلن�صيات.«. 

لأن امل�صانع التي تنتج ال�صلع يف 

تنتج لأغنى  اإمنا  النامية  البالد 

امل�صتهلكني يف البالد الغنية..

وي�صيف باأن: »الأزمة املالية، 

التي بداأت يف تايالند وانت�صرت يف 

اأرجاء جنوب �صرق اآ�صيا، لي�صت 

اآ�صيوية حقا لكنها عاملية.«.. 

ويوؤكد الباحث باأن ال�صركات 

الأم��ري��ك��ي��ة وال��ب��ن��وك ه��ي من 

ك��ان��ت وراء فقاعة ال�صتثمار 

اأدى اإىل  الزائد عن احلد، مما 

امل��رء ل  ب��اأن  النهيار، وي�صرح 

يحتاج: »للتجول يف تلك الأماكن 

البعيدة، لريى اأن الأزمة العاملية 

اأول ويف  لال�صتهالك هي حقا، 

املقام الأول، اأمريكية. اإن منوذجنا 

هو الذي يعمل به الآخرون.«..

واأخريا يختم القول باأنه اإذا 

كان الإبداع الب�صري هو ما يوؤدي 

اإىل حتطيمنا، فبالتاأكيد ي�صتطيع 

اأن يخرتع و�صيلة للخروج من 

املع�صلة..

     ويف مقال: »ماذا حدث 

يف املجتمع ال�صتهالكي؟ الإنفاق 

والنزعة ال�صتهالكية  التناف�صي 

اجلديدة« ل«جوليت �صور، ت�صري 

الباحثة اإىل اأن ثمة ا�صتياء قويا 

من جانب الراأي العام فيما يخت�س 

املتزايد للمجتمع  بال�صتهالك 

الأمريكي وق��د: »ف�صلت جميع 

املناق�صات الفكرية �صد املجتمع 

ال�صتهالكي، يف احل�صول على 

تاأييد �صعبي وا�صع.«..

واأكدت على اأن ال�صوؤال حني 

ي��ط��رح ع��ل��ى رج���ال القت�صاد 

ب��اأن��ه ل م�صكل  فاإنهم يجيبون 

يف ال�صتهالك بدعوى اأنه يوفر 

اإىل  واأ�صارت  للم�صتهلك،  منفعة 

التغري الذي حلق الأمناط التي 

يتم توظيفها لتحديد الطبقة 

الجتماعية مع ما رافق ذلك من 

تنوع يف ما ي�صتهلك واختالف يف 

كيفية حدوث ال�صتهالك..

واأكدت على اأن دور الإنفاق 

التفاوت  ب��ع�����س  اإح������داث  يف 

ب��ني الطبقات ه��و دور حديث 

تاأ�ص�صت العالقة  الن�صاأة، فقد 

النقدية واملكانة  ال�صيولة  بني 

الجتماعية، »وما يجعل الإنفاق 

يلعب دورا بارزا يف اإن�صاء املركز 

ال�صخ�صية،  والهوية  الجتماعي 

هو التح�صر، والتعليم الر�صمي، 

العالقات الجتماعية  واختفاء 

التقليدية.«..  وبالتايل نتجت 

عن ذلك �صغوط على الطبقات 

الدنيا ل�صتخدام دخلهم »من 

اأجل الو�صول اإىل فئة اجتماعية 

الف�صل يف  واإذا حدث  مرغوبة، 

اللحاق بالطبقة املتو�صطة، تكون 

ال�صغوط مكثفة. وميكن اأن تكون 

الأفراد والأ�صر،  ال�صغوط على 

لكي تنفق من اأجل حتقيق و�صع 

ما، �صغوطا مكثفة..

وحول التغري الذي وقع، تو�صح 

اإىل  الآن النتماء  »ي�صتلزم  اأنه: 

طبقة اجتماعية معينة، ت�صتهلك 

ال�صلع واخلدمات  جمموعة من 

ال�صرورية. ويف مثل هذا العامل، 

هناك دائما عملية ديناميكية 

يتم عن طريقها حتديث، هذه 

املجموعة وتو�صيعها وتعديلها 

ال�صلع واخل��دم��ات. وي�صار  من 

اإىل هذه العملية الديناميكية يف 

القت�صاد، با�صتهالك الو�صع، اأو 

ا�صتهالك املكانة، اأو ال�صتهالك 

الن�صبي، اأو يف لغتي ال�صتهالك 

التناف�صي.«.. 

وت��زداد الأم��ور تعقيدا حني 

الرفاهية  اإىل  يوؤدي ال�صتهالك 

والر�صا لي�س على اأ�صا�س م�صتواه 

املطلق، »ولكن دائما يف عالقته 

مب�صتوى ال�صتهالك الذي حققه 

الآخرون.«.. بحيث ي�صكل هوؤلء 

اأطلق عليه علماء  الآخ��رون ما 

الج��ت��م��اع »م�صطلح جمموعة 

مرجعية«. وهكذا، فعندما يح�صل 

جاري على منتج جديد، ينخف�س 

م�صتوى رفاهيتي، وذلك لي�س اإل 

اأجل  ن�صبيا. ومن  بحكم تخلفي 

اأن اأتفادى هذا النخفا�س، يجب 

اأي�صا هذا  اأن��ا  اأ�صرتي  اأن  علي 

املنتج اجلديد، وبالتايل »مواكبة 

تن�صاأ حاجة  الأم����ور«.:«.. هنا 

جديدة، وهي �صرورة احل�صول 

املعلومة ح��ول مقتنيات  على 

اإىل  لتت�صع احل��اج��ة  ج���رياين، 

معرفة ما يقتنيه الأغنياء يف وقت 

لحق، وذلك عرب و�صائل الإعالم 

والتلفاز وغريهما.. ومن خالل 

هذه املعطيات فقد مت تق�صيم 

الزائرون  يراه  اإىل ما  املقتنيات 

امل���س���ت���ه���ل���ك ري����ش����ة في 
م������ه������ب ري�����������ح ال�����ع�����ومل�����ة 
ل����ي����ش����ت����ري مب�������ا مي���ل���ك 
مي���������ل���������ك.  ال  ومب����������������������ا 
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وبالتايل يحدد املكانة الجتماعية، 

وبني ما ل يرونه. تقول جوليت 

���ص��ور: »اأم���ا امل��دخ��رات، ووقت 

الفراغ، والتاأمني، والأثاث املنزيل، 

والأجهزة التي ل يراها الزائرون، 

فتلعب دورا �صغريا يف عملية منح 

املكانة الجتماعية. ويعني الفرق 

بني �صلعة يراها اجلميع، واأخرى 

ل يراها اأحد.«.. 

ينتج عن ذلك كله اأن يُخف�س 

امل�صتهلكون م��ن نفقاتهم على 

الو�صع  ت��ربز  التي ل  املنتجات 

الجتماعي يف مقابل املنتوجات 

التي ترفع من مكانتهم. اإ�صافة 

اإىل ذلك فقد تو�صعت اجلماعات 

اأف���ق التطلع  املرجعية وازداد 

ونتج عن ذلك ما ا�صطلح عليه 

بال�صتهالك الت�صاعدي..

وقد ا�صتخل�صت الباحثة من 

ازدياد  اأن  لها  خالل ا�صتطالع 

م�صاهدة التلفزيون يوؤدي اإىل مزيد 

من الإنفاق وبالتايل اإىل مزيد من 

زاد العتقاد لدى  الديون. وقد 

النا�س باأن ال�صلع املادية لها قدرة 

على توفري احلياة اجليدة، ونتج 

عن ذلك اأن ازداد الفرق بني ما 

امل�صتهلكون والدخل  اإليه  يتطلع 

املتاح لهم، مما خلق ما ا�صطلح 

عليه: »فجوة التطلع.«..

لقد كانت النتيجة اأن غالبية 

امل�صتهلكني يجدون »اأنف�صهم يف 

حالة اإحباط ب�صبب اأن دخولهم 

غري كافيّة.«. لتحقيق تطلعاتهم 

مما مهد ل�صلوكيات ا�صتهالكية من 

وارتفاع  انخفا�س الدخار  قبيل 

ديون بطاقات الئتمان والزيادة يف 

�صرقة املتاجر من اأجل احل�صول 

على �صلع الرفاهية، وحدوث 

ال�صراء  م��ا �صمي ب«م��ت��الزم��ة 

القيود  اجل��ربي«، وت�صع�صعت 

الدينية والأخالقية. خا�صة واأن 

توؤكد  � كما  الإنفاق  الزيادة يف 

امل�صتهلكني  يف  � ترتك  الباحثة 

الو�صع نف�صه مما يوقعهم يف 

الذات و�صعور  حالة من هزمية 

بعدم الراحة..

ويف م��ق��ال: »ال�صتهالك 

الباحث  اأج��ل احل��ب« جند  من 

اإدوارد اإن. لو تواك، يقف موقف 

لثقافة ال�صتهالك لدى  املنتقد 

يوؤكد  املواطن الأمريكي، حيث 

ب��اأن الأمريكيني يعلنون حبهم 

للحرية الفردية، ومع ذلك »فاإنهم 

م�صتعدون لبيع اأنف�صهم لل�صيطان 

من اأجل جمرد جتميع كل ما لي�س 

من الأ�صا�صيات... ولكي يدفعوا 

ال�صرائية، يعمل  مقابل عادتهم 

الأمريكيون، خالل عام، �صاعات 

اآخر  اأي �صعب متقدم  اأكرث من 

على وجه الأر�س...«.. م�صحني 

باأوقات الفراغ وبالتايل حريتهم 

العائلية،  ال�صخ�صية وحياتهم 

ال��واق��ع، ل يختار كثري من  »يف 

اأجل  ال��ع��م��ل م��ن  الأم��ري��ك��ي��ني 

اأن يعملوا  � فهم يجب  ال�صراء 

ليدفعوا الفوائد، ولي�صددوا اأ�صل 

ب�صرائه  ق��ام��وا  م��ا  ال��دي��ن على 

بالفعل.«..

ال��ب��اح��ث و�صعية  وي�����ص��ور 

الإنفاق يف اأمريكا مقارنة بغريها 

اأن  اإىل  ال��دول، حيث ي�صري  من 

ال�صينيني  ل��دى  ن�صبة الدخ���ار 

ت�صل اإىل ن�صف دخلهم ال�صهري 

اليابانيني  الثلث لدى  يف مقابل 

والربع لدى الأوروبيني، يف حني 

اأقل  »يوفر معظم الأمريكيني، 

القليل، ويقرت�صون بكرثة، من 

كل امل�صادر املمكنة؛ من م�صدر 

بفائدة عالية  بطاقات الئتمان 

ت�صليف  م�����ص��ادر  ج����دا، وم���ن 

الإ���ص��ك��ان، م��ع امل��ج��ازف��ة بفقد 

م�صاكنهم...«..

املميزة  ال�صمة  وي��ح��دد      

الأوىل للدين الأمريكي يف الأبعاد 

اجلاحمة التي ت�صتمر يف الزدياد، 

 ،1997 حيث »بحلول منت�صف 

ال��دي��ن جلميع  و���ص��ل جم��م��وع 

اإىل م�صتوى  الأ�صر الأمريكية 

من   %  89 غري م�صبوق، وه��و 

اإجمايل دخل الأ�صر.«.. وتتمثل 

اأن املديونية  الثانية يف  ال�صمة 

الفقر،  الأمريكية منف�صلة عن 

ال�صعوب  اإذا كانت  اأن��ه  مبعنى 

الأخرى تقرت�س ب�صبب الفقر فاإن: 

»معظم املقرت�صني الأمريكيني 

لي�صوا فقراء على الإطالق.«.. 

اأما ال�صمة الثالثة فهي ال�صتخدام 

اخلا�س للمبالغ املقرت�صة، ففي 

الهنود  الفالحون  حني يقرت�س 

الرياح  اأ�صرهم ب�صبب  لإطعام 

املو�صمية، فاإن الأمريكيني يلجوؤون 

اأجل  العقارية من  القرو�س  اإىل 

الثمن،  �صراء �صيارات باهظة 

اأو   ،18% بفائدة  »والق��رتا���س 

اأكرث، ل�صراء املالب�س الفاخرة هو 

اأمر ماألوف يف احلياة الأمريكية. 

اأما ما هو غري ماألوف باأي حال 

من الأحوال، هو ا�صتنفاد احلد 

العقاري  الرهن  امل�صموح به يف 

ل�����ص��راء �صيارة  الثانية،  للمرة 

اأي هام�س  ت��رك  فخمة، دون 

ال��ع��وز والفقر.«..  للوقاية م��ن 

ال�صيء الذي ينتج عنه اأن الكثري 

من الأمريكيني ل ي�صتطيعون 

النوم ليال، »يت�صاءلون بخوف عن 

ماذا �صياأتي به الغد.«.. 

اإىل ما �صبق عامل  ي�صاف 

الأمريكي بني  الربط  مهم وهو 

الأخالقيات واجل�صع، بحيث اأن 

الف�صيلة تكافاأ بالرثوة. ويوؤكد باأن 

معظم الأمريكيني يعي�صون بدون 

اأي دعم عاطفي. فهم حمرومون 

الفقر يف  عاطفيا، ويعانون من 

عالقاتهم الأ�صرية، »متاما مثل ما 

يعاين الأفغان وال�صودانيون، من 

الفقر من الناحية املادية.«..

     وي�صور الباحث التفكك 

العائالت  م��ن��ه  ت��ع��اين  ال����ذي 

الأمريكية )الأع��م��ام والعمات 

والأخوال واخلالت...(، »وحتى 

الأ�صقاء يحدون من م�صوؤوليتهم 

جتاه بع�صهم البع�س � ولدى عدد 

لي�س بقليل من امل�صردين، الذين 

عرث عليهم اأمواتا بعد ليلة �صتاء 

باردة، اإخوة، اأو اأخوات يعي�صون 

يف رغد من العي�س، لكنهم حترروا 

من جميع اأعباء الأخوة منذ فرتة 

طويلة.«.. 

وي�صور املعاناة والعزلة التي 

يعاين منها العديد من الأمريكيني. 

ويف الوقت الذي يلجاأ فيه البع�س 

اإىل الكنائ�س اأو ت�صكيل طوائف 

الأق���ارب،  اإىل  عو�س النتماء 

جند منهم من يلجاأ اإىل الإدمان 

للكحوليات واملخدرات. 

اأن ه���ذه احل��ل��ول مل  ومب���ا 

اآخ���رون،  تكن كافية فقد جل��اأ 

رفعا للروح املعنوية، اإىل ال�صراء 

ل��ل��ه��داي��ا وتقدميها  امل�����ص��ت��م��ر 

لأنف�صهم. م�صتعينني بكل الو�صائل 

من اإعالنات وكتالوجات ور�صائل 

بريدية....  

ويف مقال »رواب��ط زائفة«، 

األيك�س كوتلويتز  الباحث  ينتقد 

الأم��ري��ك��ي اخلاطئ  التخطيط 

للتناق�س  من خ��الل مالحظته 

الراقية،  ال�صارخ بني الأح��ي��اء 

ح��ي��ث ال���ب���ن���وك والإع����الن����ات 

ال�صخمة يف �صارع �صيكاغو اإىل 

جانب املناطق املحيطة حيث 

تختفي املقار وتنت�صر الع�صابات 

ليال... ليعلق بالقول: »هذا هو 

نتاج احل�صارة، وهذه  الف�صاد، 

الن�صخة  فيما يبدو هي بقايا 

الأمريكية للفقر، وهو لي�س فقط 

»فقر اجليوب« لكن اأي�صا... هو 

»فقر النفو�س«.. 

ويقف عند بع�س الأحياء 

املعزولة عن كل املدن املركزية 

حيث يطلق جتار املخدرات النار 

بع�صهم على بع�س مما يوؤدي اإىل 

اإ�صابة الأبرياء. ويقف عند البوؤ�س 

إنسانيات
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الذي يعي�صه �صبيان هذه الأحياء 

املهم�صة حيث: »هم م�صتهلكون 

بقدر ما هم �صلع م�صتهلكة.«. 

وان��ت��ق��د م��ارك��ات الأح��ذي��ة من 

ري��ب��وك وف��ي��ال ونايك  ���ص��ن��ف 

واعتربها �صببا يف اإفال�س جيل 

باأكمله.. وتوؤكد اإحدى �صاحبات 

�صركات البيع اأنه بالن�صبة لكثري 

املراهقني: »ما يرتدون هو  من 

الذي يدل على ماهيتهم، لأن ذلك 

هو كل ما يربطهم بباقي املجتمع 

الأكرب. اإنه رمز لو�صعهم.«. اإل اأن 

الباحث يوؤكد باأن حقائب كوت�س 

التي يحملونها وقم�صان تومي 

هيلفيجر وغ��ريه��م��ا: »ل تغري 

�صيئا من الواقع القا�صي لنموهم 

كفقراء و�صود.«..  

يف ظل هذه الأو�صاع يتحول 

فقراء املدينة اإىل اأكرث من كونهم 

اإىل و�صائل  جم��رد م�صتهلكني 

لرتويج ال�صلع، يف حني مييل الذين 

لي�س لديهم �صيء يتحكمون فيه، 

اإىل املو�صة. اأما ال�صبية ال�صود 

الفقراء فاإنهم يعتقدون باأنهم من 

الرائجة  امل��ارك��ات  خ��الل �صراء 

وترويج املخدرات، ي�صتطيعون 

جتاوز و�صعهم البائ�س.. لكن اأنى 

لهم ذلك ؟!

ب����اه����ارات����ي  م����ق����ال  ويف 

م����وخ����ريج����ي، »ال����ص���ت���ه���الك 

والأمريكيون من اأ�صل اأ�صيوي«، 

ت�صعى الكاتبة اإىل الوقوف على 

جتربة مهاجر هندي يف تورونتو 

بكندا اأ�ص�س مطعما للماأكولت. 

تاريخ هجرة  بالتحليل  وتناولت 

اإىل كل من  اآ�صيا  هنود جنوب 

كندا والوليات املتحدة، و�صورت 

الزدواجية التي يعانون منها جراء 

عي�صهم حياتني؛ احلياة الأمريكية 

الهندية يف  العمل واحل��ي��اة  يف 

التجاأت ربات  بيوتهم، يف حني 

البيوت الهنديات، لتحقيق ال�صعور 

باأهميتهن، اإىل مراكز الت�صوق.. 

وينتقل بنا بيل ماك كيبينه، من 

خالل مقاله: »ا�صتهالك الطبيعة« 

ت��ن��اول حمنة �صكان جبال  اإىل 

نيويورك  اأدي��رون��داك يف �صمال 

الأ���ص��ود والنامو�س  الذباب  مع 

خالل اأغلب ف�صول ال�صنة، وي�صرد 

املحاولت املتعددة للق�صاء على 

هاتني الآفتني، لكن دون جدوى، 

منتقدا اأنانية الإن�صان التي جعلته 

يعتقد اأنه مركز يف الكون.. وتوؤكد 

باأنه: »ميكن اإ�صباع رغبات املرء 

اأن يقع على  باأقل �صرر ممكن 

النظام الأ�صا�صي للكون.«..

»ق��ان��ون حماية  م��ق��ال:  ويف 

حقوق م�صتهلك الأنباء الإخبارية« 

�صوزان براون ليفني: جند الباحث 

ال��دور الذي  انتقاد  يركز على 

تقوم به ال�صحافة يف تخريب 

حياة الأ�صخا�س، بطرق خمتلفة 

املعلنني  اإىل  من خ��الل جذبهم 

ليتحولوا اإىل م�صتهلكني. وحتولت 

اأ�صلحة  اإىل  مهمة ال�صحافيني 

ال�صخ�صيات املهمة،  تنه�س يف 

وتعمد اإىل ال�صخرية من الآخرين 

وو���ص��ع ميكروفونات يف وجوه 

الذين تعر�صوا لأحداث طارئة، 

ويف املحاكم يعمدون اإىل الك�صف 

اأن تقول  عن ق�صايا حتى قبل 

العدالة كلمتها.، الأم���ر الذي 

اللجوء  اإىل  ا�صطر املت�صررين 

اإىل الق�صاء. وحني تكبدت كثري 

من و�صائل الإعالم خ�صائر ب�صبب 

اأحكام التعوي�س بداأت ترتدد يف 

الذي جعل  الأمر  الأخبار،  ن�صر 

املتلقني يحرمون من كثري من 

املعلومات..

امل���ب���ادئ املقبولة  وت���ن���اول 

للح�صول على الأخبار امل�صوؤولة، 

والتي تتجلى يف اأن يكون ال�صحايف 

�صجاعا متاأكدا من كل احلقائق 

ال�صرورية، من�صفا، مو�صوعيا، 

اإىل احل��ك��م��ة يف نقل  �صاعيا 

الأخبار، م�صوؤولً، اإ�صافة اإىل اأنه: 

»ل ينبغي اأن يكون الدافع هنا هو 

امل�صلحة ال�صخ�صية، اأو املكا�صب 

اآخر  اأي ه��دف  اأو  ال��ت��ج��اري��ة، 

بخالف اإعالم اجلمهور.«..  

بعد ذلك انتقل اإىل احلديث 

التوفيق بني واجب  عن م�صاألة 

املواطنني،  الإخبار وبني حماية 

التناف�س يف ن�صر  يتم  فاأحيانا 

اأن تتخذ  ق��ب��ل  اخل����رب ح��ت��ى 

التحقق  يتم  اأو  القرار،  املحكمة 

من م�صداقيته. 

وت��ن��اول ق�صايا �صائكة من 

قبيل: هل من حق اجلمهور � مثال 

الرئي�س  � الط��الع على �صحة 

املتدهورة مع العلم اأن امل�صاألة لها 

القومي ؟ ووقف  بالأمن  عالقة 

عند بع�س �صلبيات ن�صر التقارير 

املنقولة، من غري متحي�س بل 

توثيق، مع ما  واأحيانا من غري 

م��ن �صائعات غري  ذل��ك  ي��راف��ق 

مقبولة.. وت�صاءل كيف ميكن 

ب��ني هذا  ي��وف��ق  اأن  لل�صحايف 

وذاك اأمام قوة املال، واأكد على 

امل�صتهلك  اإط��الع  م�صوؤوليته يف 

ال�صلع واخل���دم���ات ذات  ع��ل��ى 

اجلودة..

اأما مقال: »عندما كنا نقراأ 

الكتب بنهم«، فتناول فيه اأندريه 

ثيفرين، و�صعية القراءة للكتب يف 

املتحدة، رغم مناف�صة  الوليات 

الو�صائل احلديثة، حيث اأكد اأنها 

ل تزال بخري، وقدم مقارنة بني 

املا�صي واحلا�صر ليقف عند 

اأن:  اأزمة الكتاب اجليد، موؤكدا 

»املجموعات املختارة من الأعمال 

التي  الأدبية والفكرية اجل��ادة، 

كانت متاحة على نطاق وا�صع 

ال�صعب  اأ�صبح من  املا�صي،  يف 

العثور عليها الآن.«..

ووق���ف ط��وي��ال اأم����ام اأزم���ة 

اإىل  اأ�صار  الكتاب اجليد، حيث 

ال�صعب ن�صر  »اأ�صبح من  اأن��ه، 

ال���ذي ي�صتغرق  العمل اجل���اد، 

وقتا طويال ليجد جمهورا.«، 

والأمر نف�صه ينطبق على الأعمال 

الطموحة للموؤلفني اجلدد..    

اأما دور الن�صر التي عمدت 

اإىل ن�صر الكتب اجليدة وال�صعبة 

فاإنها وجدت �صعوبة يف توفري 

نفقات الطبع والتخزين والن�صر. 

ال��راغ��ب��ني يف  اأم����ام  يتبق  ومل 

الكتب اجليدة �صوى اللجوء اإىل 

الذين ل ي�صتهدفون  النا�صرين 

الربح رغم ما يعانونه من عجز.. 

ليت�صاءل يف ح�صرة: »كيف، اإذا، 

�صيناق�س املجتمع الأمريكي ق�صايا 

امل�صتقبل؟ وكيف �صنعرف الأفكار 

اجلديدة، واملناهج والجتاهات 

املختلفة، والأفكار املعار�صة؟ هذا 

هو ال�صوؤال.«..

»الأف���������الم  م�����ق�����ال:  ويف 

ت���روي���ج لرغبة  ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي��ة: 

لو  اإن.  ال���ص��ت��ه��الك«، لإدوارد 

تواك، يقارن املوؤلف بني و�صعية 

ال�صتينيات وال�صبعينيات، حيث 

ي��ق��ف يف وجه  ك���ان اجل��م��ه��ور 

ال��ت��ي تعر�س على  الإع���الن���ات 

بالو�صعية  ال�صينما،  �صا�صات 

احلالية، حيث، »يجل�س امل�صاهدون 

ك��ف��اق��دي احل�س...  يف �صمت 

تلو الآخر  اإعالنا  يتلقون  وه��م 

اإىل  الفيلم  توؤجل م�صاهد  بينما 

الهجمة  نهاية.«.. وي�صور  ما ل 

ال�صر�صة التي متار�صها ال�صينما 

املراهقني، منتقدا دورها،  على 

حيث مل تولد: »ال�صينما الأمريكية 

ضغطا  اإلن���ف���اق  ش��ّك��ل 
ع����������ل����������ى ال�������ط�������ب�������ق�������ات 
ال������دن������ي������ا ل���������������دوره ف���ي 
حت������������دي������������د امل��������ك��������ان��������ة 
االج���ت���م���اع���ي���ة وم�����دى 
الشرائية. القوة  توفر 
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يف خمترب الفن اخلال�س النقي 

لكن  النقية،  التكنولوجيا  اأو 

ولدت يف عامل ح�صري، م�صبوه، 

و�صافل، وانتهازي.«.. ويك�صف عن 

بالنزعة ال�صتهالكية،  عالقتها 

حيث مت اإقحام الإعالن كو�صيلة 

ل�صتغالل اأ�صواق جديدة، مركزين 

على: »الحتياجات والرغبات 

التي مازالت يف الال�صعور ومل 

يعرب عنها اأ�صحابها بعد لكنها يف 

طور الظهور لتلتقط الطعم.«..

وكنتيجة للرتكيز على كل ما 

هو مرئي وتكيفنا مع م�صروع 

ال�صتهالك، فقد »اأ�صبح النظر 

وال�صراء مت�صابكني.«.. 

املارك�صية  انتقاد  ويعر�س 

لل�صينما على اعتبار اأنها �صرك 

اإغراء املادية. واأجرى مقارنة بني 

التي ن�صرت  الثالثينيات  �صينما 

الأم�����ل، وب���ني احل��ا���ص��ر حيث 

التالعب مبخ الإن�صان لدفعه 

اإىل النفاق ق�صد احل�صول على 

املزيد من الأ�صياء، ونقله اإىل واقع 

افرتا�صي بعيدا عن الواقع..

البيئة: عطاوؤها  اأما مقال« 

وا�صتهالكها«، لديفيد دبليو. اأور، 

اأحد  فيتناول باحلديث جتربة 

اأ�صدقاء الباحث وا�صمه �صتيوارت 

مي�س مع الطبيعة واعتماده عليها 

توؤثر  اأدوات��ه بحيث ل  يف �صنع 

على البيئة.. 

واأ�صار اإىل اأن ظهور املجتمع 

ال�صتهالكي مل يكن حتميا ول 

عر�صيا، »لكنه نتج عن التقاء اأربع 

قوى؛ جمموعة من الأفكار تفيد اأن 

الأر�س هي ملكنا، وظهور املادية 

التكنولوجية  احلديثة، واملهارة 

العادي لأمريكا  وال�صخاء غري 

تاأ�ص�س لأول  ال�صمالية، حيث 

مرة منوذج ال�صتهالك املو�صع.«. 

اإىل عوامل عدة  ال�صبب  واأرجع 

منها اإغواء الدعاية والوقوع يف 

�صرك الئتمان، والأ�صعار التي ل 

تنبئ عن حقيقة التكاليف الكاملة 

بامل�صمون  ن�صتهلكه، واجلهل  ملا 

اخلطري لكثري مم��ا ن�صتهلكه، 

وانحالل املجتمع، وال�صتخفاف 

ال�صيا�صي،  بامل�صتقبل والف�صاد 

التي  البديلة  الو�صائل  و�صمور 

قد نزود بها اأنف�صنا. اإ�صافة اإىل 

التكنولوجيا كو�صيط بني  تدخل 

اأن كان  الإن�صان والطبيعة بعد 

الت�صال مبا�صرا وعميقا. وتاأ�صف 

بالطبيعة م��ن تدمري،  مل��ا حل��ق 

الف�صاد  الآن هو:  ال�صائد  حيث 

احل�صري، والفو�صى، والقبح، هو 

القاعدة، وال�صتهالك اجلربي، 

ال����ذي رمب���ا ي��ك��ون ���ص��ك��ال من 

اأ�صكال احلزن... ليتهم الإن�صان 

باحلماقة وبال�صذاجة يف ان�صياقه 

وراء �صركات تاآمرت خللق ب�صر 

ميكن ا�صتغالله: والذين ميكن اأن 

ي�صعروا بفخر زائف يف عبوديتهم 

لهذه ال�صلع.«..

ب��احل��دي��ث اجلدل  وت��ن��اول 

ال��دائ��ر ع��امل��ي��ا ح���ول الأمن���اط 

واأث��ر ذلك  احلالية لال�صتهالك 

الفقراء والأر�س  على كل من 

اإىل  القادمة، م�صريا  والأجيال 

املدافعني عن القت�صاد  موقف 

احل�����ر وال�������ص���وق احل�������رة، يف 

اإىل كبح جماح  الداعني  مقابل 

ال�صتهالك.. وانتقد الباحث 

اأن »من يكونون  فكرة هوؤلء يف 

وما ملكوا �صيء واحد«، وتطرق 

اإليها دعاة  التي يعمد  للو�صائل 

ل��ال���ص��ت��ه��الك مقدما  ال��رتوي��ج 

اأرقاما مهولة عن معدل ا�صتهالك 

املواطن الأمريكي. 

وح��ني ط��رح ال�����ص��وؤال: »هل 

ي�صيف ال�صتهالك اجلربي اإىل 

ك��ان اجلواب:  نوعية حياتنا؟ 

»ل«..

اإن امل�صكلة، يف نظر الباحث، 

القبح  ن���رى  اأن��ن��ا ل  تكمن يف 

احلقيقي لقت�صاد ال�صتهالك، 

لذلك نتهاون يف فعل �صيء حيال 

الأمر، متعللني بالتقدم.

وقد عرب الباحث عن حنينه 

للما�صي اجلميل حيث التنا�صق 

الإن�����ص��ان وبيئته، مقرتحا  ب��ني 

من��اذج لالن�صجام مع حميطنا 

البناء  البيئي، ت�صمل ت�صاميم 

التي حتافظ على البيئة من جهة 

الأ�صخا�س  ت��راب��ط  م��ن  وت��زي��د 

اأخرى،  فيما بينهم، م��ن جهة 

املت�صببة يف  ال�صرعة  وتقلل من 

ال�صتهالك..

ليختم مقالته بالقول:  »من 

املمكن اأن نعي�س ب�صكل جيد دون 

العامل، وبدون  ا�صتهالك بهجة 

ا�صتهالك مرياث اأبنائنا.«.. 

وتناولت جاين �صمايلي يف 

مقالها: »ال���ص��ت��ه��الك والعمل 

ا�صتهالك  امل���ن���زيل«، ظ����روف 

املنزيل  العمل  امل��راأة بني  جهود 

والعمل خارج املنزل خالل فرتات 

تاريخية طويلة، وت�صرد مناذج 

املعاناة  حياتية ل�صيدات ع�صن 

اليومية....

»التوازن« ي�صري  ويف مقال: 

مارتن اإي. مارتي، اإىل كل اإن�صان 

باأي  ميار�س عملية ال�صتهالك، 

الأ���ص��ك��ال، ويحاول  �صكل م��ن 

الوقوف يف منت�صف الطريق بني 

من يرون اأن م�صكالت ال�صتهالك 

األ  لي�صت كبرية وبني من يرون 

م�صكلة اأ�صال يف ذلك، وبني الذين 

اأن ه��ن��اك م�صكالت  يعتقدون 

اإىل �صرد عالقة  لينتقل  كبرية، 

ال�صعب الأمريكي بال�صتهالك 

منذ ن�صاأة الدولة..

الدائر حول  وتناول اجلدل 

املو�صوع بني معتنقي الإجنيل 

الزهد والتق�صف  اإىل  الداعني 

امل��داف��ع��ني عن  التنوير  ودع���اة 

التو�صط ثم املدافعني عن الت�صنيع 

الداعني اإىل ال�صتهالك. ليقف 

ك��ل فريق حملال  م��واق��ف  عند 

التناق�س  ومناق�صا، واقفا عند 

الظاهر يف كثري من املواقف بني 

الواقع  النظري وب��ني  اجل��ان��ب 

الراف�س  العملي، ليقف موقف 

املتطرفني، مدافعا عن  للراأيني 

حماية البيئة وامل�صتهلك معا..

وحتاول الباحثة �صتيفاين ميلز 

يف اآخر مقال: »يف اأزمة النقرا�س 

هذه«، تناول التحول الذي عرفته 

املنطقة التي ت�صكن فيها، اإذ مت 

ال�صا�صعة بعد  الغابات  حتويل 

بها م�صاكن  اإم��ا  اإىل بقع  بيعها 

اأو بقيت فارغة خالية  �صيقة 

الزراعة  ال�صجر، واتهمت  من 

باأنها بداية النزعة ال�صتهالكية 

حيث تنتج فائ�س الإنتاج وبالتايل 

ت�صمح  بالتخزين ليعمد الإن�صان 

اإىل ال�صتقرار وبناء احل�صارة، 

وهو ما يتم على ح�صاب العامل 

احليوي..

وت��وؤك��د ب���اأن م��ع��رف��ة بع�س 

ال��ت��ك��ال��ي��ف احلقيقية ل�صلعنا 

ال�صتهالكية، �صتوؤدي »اإىل اإدراكنا 

التي  بالعادات  بتم�صكنا  البائ�س 

تهدد احلياة.«...

وتك�صف عن مهارات البائعني، 

موؤكدة باأنهم ي�صتهدفون الأنا اأو 

العقل الالواعي عند امل�صرتي 

بذكاء،  غالبا  ال�صلع،  »بو�صع 

م���ع���ادلت رم���زي���ة: اخلمر  يف 

ال��ت��ب��غ والرجولة،  واجل��ن�����س، 

ال�صيارات واحلرية، م�صتح�صرات 

التجميل واجلاذبية... ولالأ�صف، 

امل��ده��ون ل ي�صد  الكعك  ف���اإن 

»اإذا  باأنه،  لت�صتخل�س  اجلوع.«. 

ا���ص��ت��م��ر اجل��ن�����س ال��ب�����ص��ري يف 

الزده����ار، فعند نقطة لي�صت 

اأمناط  ببعيدة، �صت�صقط حتى 

الأك��رث �صحا.«. وتنهي  احلياة 

املقال بالقول: اإن »احلياة اجليدة، 

هي حق بامليالد. اإنها تدور حول 

الكينونة والعمل، ولي�س حول 

المتالك.«..

إنسانيات

قلـــــــق  الهــويات 

بة  والقاتلة؟ املركَّ
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»هوية«  الهوية  ملفهوم  هييل 

متجان�سة ذات ُبعد واحد؟ اأم 

تتكامل،  قد  مرّكبة  اأبعاد  لها 

وتتناق�س،  تتعار�س،  وقييد 

بل... وتت�سارع؟. وبهذا ننتقل 

عند  احل�سارات«  »�سراع  من  

اإىل  هنتنغتون،  �سموئيل 

ال�سام  وتاأزمي  الهويات  �سراع 

والكراهية  باحلقد  العاملي 

الهندي  املفكر  عند  واحلروب 

»اأميياتيييييا �ييسيين«، والييلييبيينيياين 

كييتييابييه  يف  ميييعيييليييوف  اأميييييين 

القاتلة«. »الييهييويييات  املييثييري: 

م�سطفى �سليمان

مدارات

احل��������������ض��������������ارة ال������ع������رب������ي������ة 
اإلس���������ام���������ي���������ة؛ ح������ض������ارة 
ع�����ومل�����ة إن����س����ان����ي����ة ف����ري����دة 
أس�������ه�������م�������ت ف������ي������ه������ا ج����م����ي����ع 
ال��������ه��������وي��������ات وامل�������ك�������ون�������ات  
القومي��ة وباللغة العربية.

كل ح�صارة لها �صبغة قومية 

ت��رتّك��ب من  ذل���ك  معينة، وم���ع 

هويات متعددة؛ نقول احل�صارة 

العربية، واأحياناً احل�صارة العربية 

ّمني  اإىل مقورِ ا�صتناداً  الإ�صالمية 

من مقوِّمات هوية الأمم: القومية 

والدين. بالرغم من اأن ح�صارتنا 

ت��اري��خ��ي��ًا، وتت�صمن  ت�صمنت 

اليوم عدة هويات قومية ولغات 

متنوعة اأ�صهمت يف منجزاتها من 

عرب وفر�س وهنود و�صريان... 

اإىل ج��ان��ب مفكرين وفال�صفة 

وعلماء و�صعراء من  اأديان اأخرى 

كامل�صيحية واليهودية. والعرب 

لي�صوا كلهم م�صلمني، وامل�صلمون 

لي�صوا كلهم عرباً.

القارات  املناطق اجلغرافية بني 

وتباين انتماءاتهم القومية والدينية 

ه��م ع����رب؟ وه���ل ك��ل متحدث 

الفرد  بالإجنليزية على م�صتوى 

واملجتمع يف دولٍة ما، ولو كانت 

معتَمدة لغة ر�صمية، هو اإنكليزي؟. 

اأمريكا اأكرب مثال على نق�س هذه 

الفكرة. 

وهناك قوميات غري عربية 

يف العامل العربي مازالت حتتفظ 

الأك���راد  ال��ق��دمي��ة مثل  بلغاتها 

وال�صرك�س والأرم���ن والأمازيغ 

والآ�صوريني وال�صريان... وحتدثوا 

الفتوحات  بالعربية بعد حركة 

الإ�صالمية التي حملت معها اللغة 

العربية حيث ا�صتقرت الفتوحات. 

وقد تعربت األ�صنة تلك القوميات 

لالندماج يف الأو�صاع ال�صيا�صية 

والثقافية واملهنية الراهنة وقتها. 

الكثريون ممن اعتنقوا  وهناك 

وام��ت��زج��وا باحل�صارة  الإ���ص��الم 

العربية الإ�صالمية ثقافة ولغًة 

واأ�صهموا يف ازدهارها  وانتماء 

برتجماتهم من الفار�صية والهندية 

واليونانية. بل اإن من غري العرب 

النحو  تاأ�صي�س  اأ���ص��ه��م يف  م��ن 

العربي )�صيبويه وغ��ريه(، وقّدم 

اللغة  ال��درا���ص��ات يف فقه  اأج���َلّ 

الكرمي  القراآن  العربية وتف�صري 

واحلديث النبوي ال�صريف، والعلوم 

والفل�صفة...

الع�صر  ذل��ك قامت يف  وم��ع 

امل�صاألة  اأو  واللغة امل�صرتكة 

الهوية  اللغوية يف حتديد معامل 

م�صاألة فيها نظر.  فاللغة وحدها 

القومية  ال��ه��وي��ة  ن���وع  ل حت���دد 

للمتحدث بها. فمثاًل: هل كل 

الناطقني بالعربية على اختالف 

قلـــــــق  الهــويات 

بة  والقاتلة؟ املركَّ
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العبا�صي حركات قومية انف�صالية 

مية واخلرا�صانية والبابكية  كاخُلَرّ

تاأ�صي�س  اإىل  وال�صعوبية ودع��ت 

كياناتها القومية امل�صتقلة، وهذا 

يُ��ع��َرف بع�صور  ما ح��دث يف ما 

الدول املتتابعة، حتى و�صلنا اإىل 

اإلخ...  املماليك والأيوبيني  دول 

املناداة  وال��ي��وم ه��ا نحن ن�صمع 

بتكوين كيانات م�صتقلة لالأكراد 

وال�صريان والآ�صوريني... فما اأ�صبه 

الليلة بالبارحة!!

اإن اللغات ال�صامية، كالكنعانية 

والفينيقية والبابلية والآرامية 

والعربية،  والكلدانية والآ�صورية، 

كلها ذات جذورم�صرتكة واحدة 

: األفاظاً ونحواً و�صرفاً واأ�صاليب 

لغوية فجميعها جتليات لغوية 

التي  حل�����ص��ارات ه��ذه املنطقة 

اأروم��ة م�صرتكة، ما  اإىل  تنتمي 

اإىل  ينتمون  الذين  الفر�س  عدا 

العرق الآري واأ�صبحت لغتهم تُكتَب 

باحلروف العربية مع ذخرية هائلة 

من الألفاظ والأ�صاليب العربية.

ال�����ص��ع��وب، كما  جميع ه��ذه 

تاأ�صي�س  يف  اأ�صهمت  اأ�صلفنا، 

ح�صارتنا التي ن�صميها ا�صطالحاً 

احل�صارة العربية الإ�صالمية. فال 

بد من ت�صمية ا�صطالحية تطلق 

على اأي ح�صارة، متاماً كما نقول 

اليوم فهي  احل�صارة الأمريكية 

تاأ�صي�صها  اأ�صهم يف  نتاج عاملي 

م��ع��ظ��م ال��ق��وم��ي��ات والأع������راق 

العاملية والأديان املختلفة. ولدينا 

الأوروب���ي���ة املختلفة  احل�����ص��ارة 

بلغاتها وقومياتها واأعراقها التي 

ت�صارعت عرب ع�صور طويلة بني 

واأ�ص�صت �صراع  بع�صها  بع�صاً، 

بالغزو  وال��ه��وي��ات  احل�����ص��ارات 

ال�صليبي وال���ص��ت��ع��م��اري، ثم 

باحلربني العامليتني.

احل�صارة العربية الإ�صالمية 

اإن�صانية فريدة  ح�صارة عوملة 

اأ�صهمت فيها جميع  الهويات 

واملكونات القومية وباللغة العربية 

فقط التي �صار لها قدا�صة دينية 

ال��ق��راآن. لكن املفكر  لغة  كونها 

الهندي) اأماتيا �صن(، كما عر�س 

اآراءه د. اإبراهيم يا�صني يف مقالة 

» فن بناء الكراهية ووهم الهوية 

الغر�صة   الهوية  الفريدة )جملة 

87( ي��رى اأن حتديد الهوية يف 
كاللغة والدين مثاًل  نطاق �صيق 

ت�صغري لالإن�صان، واأن ال�صالم يف 

العامل املعا�صر يكمن بالعرتاف 

بتعددية انتماءاتنا، ويف ا�صتخدام 

التفكري وامل��ن��ط��ق. وه���ذا قوٌل 

األ  نت�صاءل:  مو�صوعي. و لكن 

اأهلية  تقوم �صراعات وح��روب 

الواحدة يف  الهوية  اأط��راف  بني 

الوطن الواحد؟ )جنوب ال�صودان 

الآن مثال وا�صح(.  فاخلوف على 

ال�صالم العاملي من �صراع الهويات 

ال�����ولءات والنتماءات  وت��ع��دد 

خوف لي�س يف حمله. و)�صراع 

احل�صارات(  عند هنتغنتون اأبعد 

خطراً من مفهوم �صراع الهويات؛ 

لأن هذه احل�صارات فيها هويات 

متعددة ويُراد خلق �صراع هويات 

اأ�ص�س دينية  »داخلية« فيها على 

اأو  وطائفية ومذهبية وعرقية 

قومية... كما ن�صاهد اليوم.

امل��وق��ف يتطابق مع  وه���ذا 

اأم��ني معلوف يف كثري من  اآراء 

طروحاته يف كتابه املثري: الهويات 

القاتلة. ويظهر التطابق يف كثري 

النقاط وبخا�صة من ناحية  من 

اللغة والدين.

فرن�صا خم�صة ماليني  يف 

ب�صكل خا�س لهم  م�صلم مغاربي 

لغتهم وانتماوؤهم الديني، فهل 

بتاأ�صي�س كيان قومي  لهم  ي�صمح 

م�صتقل؟ كذلك يف اأمريكا ع�صرون 

مليون م�صلم من قوميات ولغات 

واأعراق خمتلفة فهل ي�صمح لهم 

اأو  بتاأ�صي�س وط��ن قومي  اأي�صًا 

اإىل  ال�صهاينة  ديني، كما يدعو 

العرتاف ب�»يهودية« دولتهم، بعد 

اأن ح�صلوا على وعد بلفور باإقامة 

»وطن قومي« لهم يف فل�صطني، 

فاأحيَوا اللغة العربية وجعلوها لغة 

الدولة واحلياة، وذلك و�صط �صكان 

البالد الأ�صليني من عرب كنعانيني 

م�صلمني وم�صيحيني ؟ 

اأم��ريك��ا مثاًل  مل���اذا تفخر    

بالهوية القومية الأمريكية الواحدة، 

اأن �صعبها من خمتلف بقاع  مع 

ولغوياً؟ ومع ذلك  الأر�س قومياً 

تدعم قيام كيان �صيا�صي وقومي 

 .! ل��الأك��راد يف �صورية  م�صتقل 

والأقباط يف م�صر يحظون برعاية 

غربية ر�صمية ودينية عاملية.  

يجب اأن تكون لنا ال�صجاعة 

الداخلية  بالعوامل  ل��الع��رتاف 

ال��ذات��ي��ة يف جمتمعنا العربي 

وال���ت���ي حّر�صت  والإ����ص���الم���ي 

الدينية والقومية  النزعات  دعاة 

املتع�صبة واملتطرفة عندنا، ويف 

الغرب على معاداتنا. مت ذلك 

بتاأثري حركات الإ�صالم ال�صيا�صي 

املتع�صب واملتطرف والإرهابي 

العرب  م��ن��ه  ي�����ص��ل��م  ال�����ذي مل 

وامل�صلمون، قبل الغربيني. 

ه���ذه احل���رك���ات املتطرفة 

الداخلي  ال�صراع  اأّججت لدينا 

بني هوّياتنا املتنوعة قومياً ولغوياً 

ودينياً واملتعاي�صة ب�صالم واإخاء عرب 

الوطنية  الروح  قرون، وطم�صْت 

التي �صادت  والدينية اجلوهرية 

زمن الت�صدي للغزوات اخلارجية 

من �صليبيني وم��غ��ول، وملوجات 

ال�صتعمار الغربي وال�صهيوين.

اأمني معلوف يتهرب من حتديد 

مفهوم الهوية، فهذه امل�صاألة براأيه 

م�صاألة فل�صفية منذ قول �صقراط:  

اعرف نف�صك. اإن مقولة �صقراط 

حقاً مقولة فل�صفية تتعلق مبعرفة 

الذات الفردية ل اجلمعية معرفًة 

نف�صيًة كينونية جوهرية، ولي�صت 

اأو  اأو دينية  معرفة هوية قومية 

لغوية... وهذا ما مل يكن يدور 

ح��ت��م��اً يف ذه���ن ���ص��ق��راط، لكن 

املعلوف يريد اأن يتهرب من حتديد 

الهوية؛ لأن��ه كما يحدد  مفهوم 

هويته الذاتية: م�صيحي. لبناين. 

عربي. فرن�صي. اأي هويته هوية 

مرّكبة. وهو الواقع.

اأم��ني معلوف: » لقد  يقول 

علمتني حياة الكتابة اأن اأرتاب يف 

الكلمات، فاأكرثها �صفافية غالباً 

ما يكون اأكرثها خيانة، واأكرث هذه 

الكلمات امل�صللة هي كلمة »هوية 

حتديداً«.! 

نرى  هو يراها قاتلة وطبعاً 

اأنها �صتكون مقتولة اأي�صاً!!. وهذا 

مطابق لراأي املفكر الهندي اأماتيا 

ت��ذوي��ب هويتنا  اأي علينا  �صن. 

من اأجل ال�صالم العاملي يف حني 

القاتلة  يت�صبث غرينا بهويته ) 

الهوية ال�صهيونية  ( واأخطرها 

ال��ي��ه��ودي��ة وب��ع�����س الهويات   –
العن�صرية الأمريكية والأوروبية 

مثل حركة )بيغيدا(  و)النازيون 

املوؤرخ  راأى  باأملانيا. وقد  اجُلدد( 

اأنتجته  اأ�صواأ ما  اأن  الربيطاين 

النازية  الأوروب���ي���ة:  احل�����ص��ارة 

والفا�صية وال�صهيونية. 

ال��ي��وم يف حميطنا    ه��ن��اك 

العربي حركات فكرية اأو منظمات 

الوطنية  ال��دول��ة  م�صلحة تقاتل 

لتاأ�صي�س كيانات انف�صالية متمايزة 

ال����������دراس����������ات ال�����ل�����غ�����وي�����ة امل������ق������ارن������ة ل�����ل�����غ�����ات ال����س����ام����ي����ة 
واألس�������اط�������ي�������ر وال������ع������ق������ائ������د وال�����������ع�����������ادات وال����ت����ق����ال����ي����د 
وال����ف����ن����ون ت���ث���ب���ت وح��������دة ه����وي����ة اجل���������ذور امل���ش���ت���رك���ة.

مدارات
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عن املحيط احل�صاري الذي ن�صاأت 

ق���رون. وق��د �صاهدُت  فيه ع��رب 

مع ثالث  منذ مدة لقاء متلفزاً 

فتيات �صريانيات على خط النار 

ال�صوري بلبا�س ع�صكري ور�صا�س 

الناعم.  الكتف  كال�صنكوف على 

ك��ان احل���وار معهن ع��ن احلزب 

القومي ال�صوري الجتماعي الذي 

ينتمني اإليه. وال�صريان موجودون 

يف العراق و�صورية وهم من اأقدم 

�صعوب ال�صرق ولهم ف�صل عظيم 

الع�صر  يف ح��رك��ة الرتجمة يف 

العبا�صي من اليونانية اإىل العربية. 

اللغَة  وق��د در�صنا يف اجلامعة 

ال�صريانية �صنتني، ووقفت على 

التطابق يف كثري  ب��ل  الت�صابه 

الألفاظ والأ�صاليب  من نواحي 

النحوية  التعبريية وال��رتاك��ي��ب 

بينها وبني  وال�صرفية امل�صرتكة 

الآن: مَل حملت  واأ�صاأل  العربية. 

ال�صريانيات والكرديات  ه��وؤلء 

بُ��ع��ث��ت تلك  ال�������ص���الح؟ ومل�����اذا 

اليوم؟ ومَل تع�صكرت،  القوميات 

وَمن ع�صكرها ؟

بالربيع  اأن نربط هذا  علينا 

ال��ع��رب��ي ال����ذي ق���ام ع��ل��ى اأمل 

ب���راغ �صد  رب��ي��ع  ي��ك��ون مثل  اأن 

دامياً  ال�صوفييت، ف�صار خريفاً 

الأربعة.  الف�صول  خارج ت�صنيف 

لقد تبدل املناخ النف�صي والفكري 

الن�صيج  العام وتخلخل  والثقايف 

الجتماعي وال��ل��غ��وي والقومي 

والطائفي،  واملذهبي  والديني 

ت�صوي�س كبري يف مفهوم  وحدث 

وال���ولء. �صار  الهوية والنتماء 

العراقي وال�صوري الذي حقنته 

العربية عرب قرون بروح  الدولة 

القومية العربية والرتاث العربي 

والتاريخ احل�صاري العربي )فقط 

وفقط( فال يتحدث عرب و�صائل 

اأبناء  مع  وحتماً  الإعالم، وطبعاً 

باللغة  اإل  قومه وه��ذا طبيعي، 

الكردية والآ�صورية وال�صريانية، 

براأيي حق م�صروع وغنى  وه��ذا 

ثقايف كان يجب تنميته ورعايته، 

ل حماربته. 

اإلكرتونية  ون�����ص��اأت م��واق��ع 

القدمي  ال�صرق  متجد ح�صارات 

م��ن��ط��ق��ت��ن��ا، وه����ذا مك�صب  يف 

اأتباع  اأق��ف معه. لكن  ح�صاري 

القوميات رف�صوا ح�صارة  هذه 

العرب بنفور وا�صتهزاء وحتقري، 

وه��ذا حمق وتع�صب عن�صري 

اأو عرقي وجهل وجتاهل. نذكر 

هنا مقولتهم ال�صهرية املقززة عن 

ت�صمية احل�صارة العربية بح�صارة 

بول البعري!! 

 هم يحلمون اأحالماً تاريخية 

التاريخ  باإعادة عجلة  رومان�صية 

النار يف رماد  ال��وراء ونفخ  اإىل 

مثل  ف��ي��ه، مت��ام��اً  ميت ل جمر 

التي  واأخ��وات��ه��ا  ع�صابة داع�س 

حلمت ببعث اخلالفة الإ�صالمية 

يف ع�صر ل يحتمل نظام اخلالفة 

ول الإمرباطورية على اأ�ص�س دينية 

اأو عن�صرية اأو اإمربيالية اأو مذهبية 

ال��دم واجلماجم:  �س على  ّ توؤ�صٍ

على قيد  واإغراقاً  وحرقاً  ذبحاً 

احلياة.

  علينا الهتمام بكل جتليات 

وتراث هذه ال�صعوب ذات اجلذور 

الواحدة. هناك تقدي�س رومان�صي 

َمَر�صي عن�صري لكل ما هو قدمي 

ال�صرق. لكن  من ح�صارات هذا 

الفرق كبري بني التقدي�س والتقدير 

والتحقري.

يف اأمريكا  خليط من �صعوب 

الأر�س كافة وحتمل الدولة ا�صم 

الوليات املتحدة الأمريكية دللة 

على الهوية القومية الأمريكية رغم 

واللغات فيها...  القوميات  تعدد 

هذا يقودنا اإىل من يعرت�س على 

ت�صمية »الوطن العربي« اأو »العامل 

العربي« بحجة اأن هناك قوميات 

كثرية غري عربية، ولغات اأي�صاً غري 

عربية. وجاء الوقت الذي ا�صتغل 

بتن�صيق  فيه بع�س م��ن ه���وؤلء، 

داخلي وخارجي، هذه الف�صيف�صاء 

لتكوين  لل�صعي  واللغوية  القومية 

دوي���الت م�صتقلة هنا وهناك. 

ال�صلطات  ول نغفل غباء بع�س 

العربية بعدم ا�صتيعاب املواطنني 

من اأقلياتها ومنحهم خ�صو�صيتهم 

القومية واللغوية حتت ظل الدولة، 

الواحدة اأ�صوة مبا يجري يف كثري 

من دول العامل: اأوروربا، اأمريكا، 

�صوي�صرا، بلجيكا...

اآيزنهاور،  الرئي�س الأمريكي 

وه����و اأمل�����اين الأ�����ص����ل، ح���ارب 

النازيني الأمل��ان يف اأوروب��ا حتت 

اأمريكا  ت��زّع��م  واأوب��ام��ا  قيادته. 

وهو من اأ�صول اإفريقية وم�صلمة. 

ت��راأ���س فرن�صا وهو  و���ص��ارك��وزي 

اأ�صل بولندي يهودي. كذلك  من 

الأمر مع جون كندي الآيرلندي...

ال�صوري الذي   وكارلو�س منعم 

تراأ�س الأرجنتني عدة �صنوات. لقد 

حملوا الهوية الأمريكية والفرن�صية 

ال��ه��وي��ة الأ�صلية  دون ع��ق��دة 

القدمي  ال��ت��اري��خ  امل��ت��ف��ردة. ويف 

هناك �صوريون �صاروا اأباطرة على 

الرومانية  عر�س الإمرباطورية 

  :Philip The Arab م��ث��ل 

فيليب العربي، من ب�صرى، �صهبا، 

يت مدينته  جنوب �صورية و�صَمّ

العهد  با�صمه فيليبوبولي�س يف 

الروماين.

ولعل قارئ رواية عودة الروح 

الت�صدير  يتذكر  لتوفيق احلكيم 

ر به روايته واملقتب�س من  الذي �صَدّ

»انه�س  الفرعوين:  املوتى  ن�صيد 

ول��دك حوري�س.  اإين  اأوزي��ري�����س 

جئت لأرّد لك احلياة.  ويجيب 

اأوزيري�س: »اإين حي. اإين حي«. 

  �صيء رائع اأن نبعث احلياة يف 

احل�صارات القدمية يف م�صر وبالد 

الرافدين وبالد ال�صام واجلزيرة 

ب��داأت تنقب عرب  التي  العربية 

العاملية واملحلية  الأثرية  البعثات 

ع��ن اجل����ذور احل�����ص��اري��ة لهذه 

تنف�صل مطلقاً،  التي ل  املنطقة 

عن احل�صارة – الأم،. فالدرا�صات 

ال�صامية،  للغات  املقارنة  اللغوية 

الدينية،  والأ�صاطري، والعقائد 

والعادات والتقاليد والفنون... 

تثبت وحدة هوية اجلذور امل�صرتكة 

بينها جميعاً.

ل خوف من انبعاث اأو بعث اأّي 

مظهر من مظاهر ح�صاراتنا  التي 

ن�صاأت عرب التاريخ يف منطقتنا، 

به،  اإغ��ن��اء ح�����ص��اري نعتز  فهو 

والعامل املتح�صر كله يعتز به ويقيم 

له الندوات واملتاحف. لكن اخلوف 

من تفتيت هذه املنطقة، بهوياتها 

املرّكبة، اإىل كيانات قومية وعرقية 

ودينية وطائفية ومذهبية م�صتقلة، 

ثم متعادية ومتحاربة. وهو ما ل 

تر�صاه اأي دولة اليوم مهما تعددت 

األوانها واأطيافها ولدينا مثال: 

جنوب ال�صودان كما ذكرت �صابقاً، 

ال��ع��راق، وحماولت  وكرد�صتان 

واإي���ران،  اأك���راد �صورية وتركيا 

اإ�صبانيا، تاأ�صي�س  والبا�صكيني يف 

كيانات قومية منف�صلة م�صتقلة يف 

ع�صر ي�صعى فيه العامل اإىل التكتُل 

والعوملة الإن�صانية ملواجهة حتديات 

الع�صر والع�صور التالية، فال حياة 

ال�صغرى يف  ال�صظايا  للكيانات 

عامل الكبار الأقوياء.

   اإن اخلال�س من قلق وماأزق 

الهويات املرّكبة يكمن – يف راأيي- 

الديني  الت�صامح احل�صاري  يف 

والقومي واللغوي والثقايف...، 

الإن�صانية  العوملة  واعتماد روح 

احلقة، غري املتوح�صة.

ال������ت������س������ام������ح احل��������ض��������اري 
وال��������دي��������ن��������ي وال������ق������وم������ي 
وال���ل���غ���وي ه���و اخل�����اص .
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د. �سعاد العنزي

آفـــــــاق

من أسوار الذات إىل فضاءات الكونية:

املفكر  مؤلفات  يف  الهوية  متثيالت 

الفلسطــيني األمريــيك إدوارد سعيد

على  الهامة  التجارب  من  واحدة  �سعيد  اإدوارد  االأمريكي  الفل�سطيني  والناقد  املفكر  جتربة  تعد 

القارئ  يجد  حيث  ال�سيا�سي،  اأو  االجتماعي،  اأو  الفردي،  املنظور  من  الهوية  مو�سوعات  �سعيد 

الهوية  مو�سوع  تعالج  نا�سجة  حداثية  بعد  ما  وروؤى  ثاقبة  نظرات  املتعددة  ومقاالته  كتبه  يف 

التعاي�س  مفاهيم  طرحه  خال  من  الثقافات  و�سراع  احل�سارات،  ا�سطدام  مثل  من  واإ�سكالياتها 

اإذا  االإن�سانية  اأو  الوطنية  الهوية  عن  الدفاع  عن  التخاذل  عدم  مع  االآخيير  وقبول  والت�سامح 

يف  الفردية  الهوية  ملفهوم  �سعيد  ت�سوير  اإىل  �ساأتطرق  املقالة،  هذه  يف  تهديد.  اأي  اإىل  تعر�ست 

»تاأمات  ك  االأكادميية  مقاالته  من  جمموعة  ويف   ،)Out of Place( املكان«  »خييارج  مذكراته 

وما  اخلا�سة  هويته  �سعيد  فيهما  عالج  اللذان  املوؤلفان  وهما   ،)Reflections of Exile( املنفى« 

الوطن  خارج  الهوية  لفكرة  �ساأعر�س  ذلك  بعد  متعددة.  ثقافات  بن  وت�سظي  قلق  من  تعانيه 

املتعددة. اأعماله  يف  �سعيد  عاجلها  كما  والهجنة  الكونية  الهوية  فكرة  مناق�سة  خييال  من 

خارج املكان: مذكرات 

 )١٩٩٩(

ي�صجل كتاب »خارج املكان« 

ل�صعيد ح�صوره اخل��ا���س يف 

الذاكرة الثقافية العربية بو�صفه 

امل�صاهمات  اأك��رث  واح��دا من 

املمتعة فيما يخ�س درا�صات 

الذاتية لأن��ه��ا تعك�س  ال�صري 

باأمانة و�صدق �صديدين العامل 

الداخلي للناقد العظيم، اإدوارد 

�صعيد. يكتب �صعيد يف هذه 

املذكرات تفا�صيل مهمة حول 

حياته ال�صخ�صية والأكادميية

ويك�صف التفا�صيل التي يف 

بع�س احلالت كانت متخفية يف 

ذاكرته البعيدة حتى الوقت الذي 

قام فيه بكتابة مذكراته.

املوا�صيع  مناق�صة  ق��ب��ل 

املهم  املهمة يف مذكراته، من 

ت��اأم��ل �صبب اخ��ت��ي��اره لكلمة 

 )Memoir( م�����ذك�����رات 

ب��دل من كلمة »�صرية ذاتية« 

)Autobiography( ليحدد 

لعمله. يرجح  الكتابي  اجلن�س 

ال�صبب املحتمل  م��اك كارثي 

الذي قد يكون قاد �صعيد اإىل 

التفكري فيه وهو الختالفات 

بني امل�صطلحني: »من املقرتح 

الذاتية  ال�صرية  اأن م�صطلح 

ي�صتدعي مو�صوعية معربة، 

امل��ذك��رات تكون  بينما  ودق��ة، 

اأكرث توا�صعا، انطباعية بوعي-

ذاتي، من دون نزعة قا�صية اأو 

ت�صجيل و�صعية تاريخية«. رمبا، 

م��ا دف��ع �صعيد لختيار  ه��ذا 

الت�صمية لي�صري لق�صته  هذه 

ال�صخ�صية، م���زودة بالرغبة 

يف حترير ذاته من التعبريات 

الر�صمية للذات، ويختار اأن يركز 

الأح��داث والأفراد  على هذه 

بالن�صبة  الذين كانوا مهمني 

اأنهم  اأك��رث م��ن  ل��ه �صخ�صيا، 

كانوا بال�صرورة م�صدر اهتمام 

للدللة التاريخية الأو�صع حلياة 

ال��رج��ل. ه��ذا مل يكن راجعا 

للتمرين الأكادميي يف اكت�صاف 

الذات لكنه يعود اأكرث لرغبته 

يف التاأمل الذاتي للهوية. يوؤكد 

ماك كارثي، ب�صكل �صاخر، اأن 

هذا الفقد لل�صرامة الأكادميية 

هو الذي يعطي عمل �صعيد هذا 

حتديدا اأ�صالته باعتباره تذكرا 

�صخ�صيا غري ر�صمي.

بالذكريات  يتعلق  فيما 

نف�صها، يركز�صعيد اأ�صا�صا على 

يناق�س فيها  املبكرة،  طفولته 

توجهاته ال�صخ�صية �صد نظام 

اأنها  التي اعتقد  ال�صارم  اأبيه 

اأثرت على �صخ�صيته بطريقة 

ن��ح��و مناق�س  �صلبية. ع��ل��ى 

ملقاربة اأبيه لرتبيته، كانت تبدو 

وال��دة �صعيد عامال م�صاعدا 

ل��ه ب��ق��وة، وع��ن��د فهم ك��ل من 

وال��دي��ه يقدم نظرة  مقاربتي 

مفيدة لبع�س العوامل امل�صاهمة 

لت�صكيل هويته. يالحظ �صعيد 

كيف �صاعد وال����داه �صعيداً 

واأخواته يف ت�صكيل �صخ�صياتهم 

عرب ممار�صة قوتهم يف �صبط 

�صلوكيات اأطفالهم، واإقناع كل 

منهم حول ماكان خريا و�صرا 

لهم بالعتماد على روؤيتهما 
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امل��ح��ددة للحياة. يف موا�صع 

متعددة من مذكراته، يراجع 

تربيته،  اأمه يف  �صعيد طريقة 

ي�صرح بالتف�صيل طرقها الذكية 

جلعله يت�صرف كما تريد منه.

ي�صلط ال�صوء �صعيد اأي�صا 

العالقة بني والديه، يف  على 

والدته  اكت�صاف �صلبية  عملية 

جت��اه �صخ�صية زوج��ه��ا رغم 

�صخ�صيتها القوية. هذا يعك�س 

كاًل من و�صعية املراأة يف العائلة 

للرجال،  كتابعات  ال�صرقية 

ويف وقت م�صابه، ميكن القول 

النماذج لري�صم  اإنه ذكر هذه 

للن�صاء يف  الدونية  الو�صعية 

الثقافة العربية.

باإخبار حكايته ال�صخ�صية، 

الآثار  ك��اًل م��ن  يتذكر �صعيد 

ال�صلبية والإيجابية على حياته، 

التي �صابت تاريخ  مثل تلك 

واأم��ت��ه. ه��و ل ي�صنع  عائلته 

انق�صاما وا�صحا بني الأحداث 

ال���ت���ي ح���دث���ت يف الف�صاء 

اأخذت  التي  ال�صخ�صي وتلك 

تاريخ وطنه، ويف  مو�صعا يف 

الكتاب  منا�صبات متعددة يف 

ال��ت��ي تعود  ال��ت��غ��ريات  يعك�س 

للق�صية الفل�صطينية بالوقوف 

املوؤيدة  الو�صعيات  وحتليل 

واملعار�صة ملا يخ�س فل�صطني. 

كل هذا يعك�س عالقته الوثيقة 

بوطنه ويعر�س للقارئ جهوده 

العظيمة للدفاع عن كل من 

الأو�صاع العربية والفل�صطينية. 

اأف��ك��اره على ما يبدو  تتجول 

ب�صكل حر بني النا�س والأماكن 

يف حياته ال�صخ�صية، قافزا من 

اأن  مرحلة لأخرى كما يحاول 

يح�صر للذاكرة تلك الذكريات 

ال��ت��ي ق��د ن��رثت ع��رب الزمان 

القب�س على  والف�صاء، ويعيد 

بع�س منها فيما يعجز عن تلك 

التي قد ذهبت �صالة �صاردة، 

ويف�صل يف ا�صتدعائها.

التي  لقد و�صف الأماكن 

ك��م��واق��ع جغرافية  يتذكرها 

املمكن  اإنه من  لهذا  حقيقية، 

الق�صمات املميزة  ن��درك  اأن 

القاهرة، ونيويورك،  للمدن: 

ولكنه يرتبط بهذه الأماكن 

عاطفيا، ومن املمكن اأن يحدد 

اأحبه ومل يحبه  ال��ذي  املكان 

م��ن ح��ي��ث الأث����ر ال���ذي بقي 

يف ذاك��رت��ه. ه��و غالبا يربط 

الأماكن ال�صعيدة مع الأحداث 

التي حدثت هناك،  احلزينة 

يعطي القراء نظرة اإىل الطريقة 

يتعامل فيها �صيكولوجيا  التي 

وتاأثريهما  املكان والزمان  مع 

على �صخ�صيته.

باخت�صار، مذكرات �صعيد 

هي اأكرث من مذكرات �صخ�صية 

ملفكر، بدل من هذا، اإنها تبدو 

انعكا�صا وا�صحا لأوقات عا�صها، 

واأم���اك���ن ع��ا���ص��ه��ا، وذكرياته 

لأق���ارب واأ���ص��دق��اء اأث���روا يف 

والإن�صاين  النف�صي  تكوينه 

ول �صيما ذكرياته لدور عمته 

الق�صية  الن�صايل جتاه  نبيهة 

تاأثري  له من  الفل�صطينية وما 

كبري عليه يف ت�صكيل وعيه 

املبكر نحو الق�صية.

تاأمات املنفى )٢٠٠٠(

املنفى«  »ت��اأم��الت  كتاب  يعد   

املوؤلف من من ثالث وع�صرين 

م��ق��ال��ة ك��ت��ب��ه��ا ���ص��ع��ي��د حول 

مو�صوعات متنوعة، واأغلبيتها 

حتي�ط  ق�����ص��اي��ا  اإىل  ت���ع���ود 

بال�ص�����يا�صة الع����ربية، والأدب 

تلك  مثل  اجلغرافية  واملواقع 

كتبها  التي  البديعة  القطعة 

كل حال،  القاهرة. على  حول 

هذه  �صمن  م��ق��ال��ت��ان  ت��ع��ن��ون 

فكرة  خا�س  ب�صكل  املجموعة 

الهوية. الأوىل عنوانها »تاأمالت 

 Reflections of( املنفى« 

عنوان  حتمل  ال��ت��ي   )Exile
وتاأخذ  نف�صها،  امل��ج��م��وع��ة 

حول  الأكادميية  املقالة  �صكل 

كما  الأدب  يف  الهوية  مفهوم 

منفيني.  كتاب  بكتابات  ظهر 

املقالة الأخرى  النقي�س،  على 

لهوية  �صخ�صي  ت���اأم���ل  ه���ي 

مقالة  ت�صرح  الذاتية.  �صعيد 

للقراء  املنفى«  حول  »تاأمالت 

حتول �صعيد من احلديث حول 

امل�صكلة ال�صخ�صية اإىل م�صكلة 

عامة تناق�س جتربة املهاجرين 

املقالة  هذه  اأو�صع.  معنى  يف 

بدءا  »املنفى«،  مفهوم  تعالج 

من تعريف كلمة منفى، وانتهاء 

بعر�س �صماته. بالإ�صافة اإىل 

اأن  املقالة حت��اول  ه��ذا، ه��ذه 

ت�صنع امتيازات ذات معنى بني 

املنفيني واملهاجرين والالجئني 

منوذجي  هو  كما  وامل�صردين. 

اإىل  يحيل  هو  �صعيد،  لكتابة 

املنفيني  وال��ك��ت��اب  املنظرين 

الآخ���ري���ن م��ن م��ث��ل اأدورن�����و، 

بالإ�صافة  دروي�����س.  وحممود 

نظرة  يقدم  �صعيد  ه��ذا،  اإىل 

عميقة مل�صاعر املنفي من مثل 

قوله:

واملنفيون ينظرون اإىل غري 

املنفيني نظرة ا�صتياء و�صخط. 

فهم ينتمون اإىل حميطهم، كما 

املنفي فغريب على  اأما  ترى، 

الدوام. فما الذي يعنيه اأن تولد 

واأن متكث وتعي�س  يف مكان، 

فيه، واأن تعرف اأنك منه، اإىل 

ما يقارب الأبد؟.

يف هذه املقالة، يعرب �صعيد 

بتكرار عن فكرة كونه يعي�س 

املكان وع��ن��وان �صريته  خ��ارج 

اأ�صلفنا، يظهر  الذاتية، كما 

اأن��ه يفكر بنف�صه  اإىل  لي�صري 

كفرد كان با�صتمرار، كما َعنَْون 

�صريته الذاتية »خارج املكان«، 

م�صنفا نف�صه على اأنه خارجي. 

يف الواقع، مثلما تالحظ األي�صا 

جونز نيل�صون: لقد كانت و�صعية 

�صعيد الداخلية واخلارجية 

وك��ان هو قادًرا  للتغيري  م��ادة 

لأن »يتحرك ب�صكل معاد خالل 

الداخلي  ال��ذي يف�صل  احل��د 

من اخلارجي« ول ي�صتقر اإىل 

اأحد هذه الف�صاءات التي تبدو 

منعزلة ب�صكل م�صتقل«. باأوقات 

حمددة يف حياته، كان اأمريكيا 

اأك��ادمي��ي��ا و�صيا�صيا.  داخليا 

الرغم  ات�صح �صابقا،على  كما 

من اأنه كان فل�صطينيا باملولد، 

ف��ل�����ص��ط��ني، ق�صى  ول����د يف 
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اأغلب �صنني تكوينه يف م�صر. 

ال�صاد�صة ع�صرة، �صافر  بعمر 

للوليات املتحدة الأمريكية 

ليكمل درا�صته. بعد ح�صوله 

على الدكتوراة عام ١٩٦٣م، اأخذ 

التدري�س بجامعة  �صعيد مهنة 

كولومبيا، وكان هذا متزامنا 

ال�صتة  الأي��ام  مع نك�صة حرب 

بالنك�صة  يف ١٩٦٧م املتبوعة 

التي بداأ �صعيد بعدها باأن يكون 

الوعي  واعيا �صيا�صيا، وهذا 

بداأ يوؤثر يف حياته الأكادميية 

وعمله. كداعم ملنظمة التحرير 

الفل�صطينية، كان �صعيد يعترب 

بو�صاطة  �صيا�صيا خ��ارج��ي��ا 

العديد من الأمريكيني. يف عام 

١٩٨٠م، بعد ذلك، اأ�صبح �صعيد 

داخلياً مهماً ون�صطاً يف املركز 

الفل�صطيني الوطني.

ك��ان نقده ملنظمة  لحقا، 

التحرير الفل�صطينية، والنك�صار 

الفعلي لدور هذه املنظمة بعد 

توقيع اتفاقية اأو�صلو يف عام ١٩٩٣ 

اأ�صبح ، بطرق  اأنه  التي عنت 

متعددة، خارجياً يف ال�صيا�صية 

الفل�صطينية اخلارجية. املوقف 

اأبناء  ا�صتدعى غ�صب  ال��ذي 

وطنه ب�صبب دفعه فكرة احلدود 

اأن تكون داخليا  الفا�صلة بني 

وخ��ارج��ي��ا وتنتمي للموقف 

الأخالقي والإن�صاين الأ�صيل من 

دون اأن تكون مقيدا بانتماءات 

باأوقات متعددة قد  متعددة. 

�صنف نف�صه كاأكادميي خارجي 

واعترب نف�صه كذلك، لكن هو 

ل ميكن اأن ينظر لنف�صه نطرة 

ثابتة ح�صريا يف هذه املجموعة. 

املقالة الثانية املهمة يف »تاأمالت 

 Reflections( »حول املنفى

of Exile(، معنونة ب«بني 
 Between Two( »عاملني

�صعيد  ك��ت��ب��ه��ا   ،)Worlds
يف مراحل لحقة من حياته 

اأن����ه م�صاب  اك��ت�����ص��اف  ب��ع��د 

ق��ات��ل ه���و �صرطان  مب��ر���س 

ال���دم ال��ل��ي��م��ف��اوي، وق���د عاد 

التي  الروائية  ال�صخ�صية  اإىل 

كانت مو�صوع بحثه الدكتوراة، 

»جوزيف كونراد ورواية ال�صرية 

الذاتية«، مقارنا منفاه اخلا�س 

بالروائي.  ذل��ك اخل��ا���س  م��ع 

هذا الكت�صاف املتاأخر لنقاط 

املنفيني  الت�صابه بني جتربتي 

املهمة  ال��ث��ي��م��ة  الإث���ن���ني ه��ي 

التي  مل��و���ص��وع مقالة �صعيد 

حتمل دلل��ة خا�صة يف فهم 

املتاأخر لهويته. بينما  �صعيد 

كان كونراد مهاجرا بولنديا، 

اأمريكيا  كان �صعيد فل�صطينيا 

املواطنة  ال����ذي مي��ل��ك ح���ق 

الأمريكية ب�صبب هجرة والده. 

يف هذه املقالة، يعر�س �صعيد 

للقارئ اأول: الروابط بينه وبني 

كونراد، وبعدها يقارن ويخالف 

البع�س.  عالقتهما لبع�صهما 

كنتيجة ملوقف �صعيد املعقد 

كونه فل�صطينيا واأمريكيا، �صعر 

الإح�صا�س جتاه  مب��رارة ه��ذا 

منفاه اخلا�س الذي كان اأعمق 

من منفى كونراد.

الهوية الذاتية والوطنية 

خارج الوطن:

ك��ل من  ق��د لح��ظ  مثلما 

اأ�صكروفت، جريفيث�س، وتيفني، 

ترد  »الإم��رباط��وري��ة  يف كتاب 

 Empire Writes( »بالكتابة

Back( اأن الق�صمة املهيمنة 
اأدب »ما بعد ال�صتعمار«  يف 

Colonial Literature-(

Post( ه��ي اإ�صكالية املكان 
 .)Displacement( والإزاحة

يهتم منظرو »ما بعد ال�صتعمار« 

بق�صايا الهوية ويرون اأن معنى 

الهوية الذاتية يت�صكل يف ظروف 

احلروب نتيجة مبا�صرة لالإزاحة 

من وطن املرء. تبعا لد. اإ. �س. 

الهوية  ماك�صويل، جند مفهوم 

يتاأثر على نحو حا�صم بالقتالع 

من اجل��ذور ال��ذي رمبا يكون 

اأو  للهجرة، ال�صتعباد،  نتيجة 

»التطوعية« لأهداف  الإزال��ة 

موؤ�ص�صات ع�صكرية واأخرى. 

لقد ا�صت�صعر �صعيد نف�س هذا 

النوع من القتالع �صواء هذا 

ب�صبب »عمليات ال�صتيطان، 

التدخل الق�صائي، اأو خليط من 

الثنني«. على كل حال، يفكر 

ال�صروري  اأنه من  اإندرو جري 

اأن منيز بني فكرة املنفى، الذي 

يكون ل اإراديا، وفكرة الغربة، 

اأو حالة  اأنها فعال  كما يقرتح 

اإرادية.

يعر�س �صعيد املنفى بطرق 

اأدبيا  خمتلفة. بو�صفه منظرا 

واأكادمييا، يقيم �صعيد فكرة 

املنفى ب�صكل اإيجابي.

����ص���ع���ي���داً مل  اأن  رغ������م 

ب�����ص��ك��ل �صخ�صي  ي���ج���رب 

املاأ�صاوية الإجبارية  الإزاح��ة 

للفل�صطينيني من فل�صطني مثلما 

جربها فل�صطينيون اآخرون مثل 

حممود دروي�س، ومع ذلك بقي 

�صعيد متاأثرا بعمق بفكرة املنفى 

ذل��ك على �صعبه  نتيجة لأث��ر 

واأي�صا  ج�صديا و�صيكولوجيا 

قيم ذكرياتهم له ومعاناتهم 

ال�صخ�صية منه يف كتاباتهم 

اأنه  ب��ارب��ور  الأدب��ي��ة. يالحظ 

يف مذكراته »خ��ارج املكان«، 

يكتب عن حنينه  اأن �صعيداً 

اإىل  اإىل الن��ت��م��اء  امل�صتمر 

وطن حمدد، وللمفارقة يتمنى 

بنف�س الوقت العبور اإىل اأماكن 

اأخرى، على امل�صتوى اجلغرايف 

اأ�صكروفت  يناق�س  واملجازي. 

با�صتمرار  »ي�صنف  اأن �صعيداً 

نف�صه ك�صخ�س مقتلع، منفي 

من وطنه«.

يقر �صعيد اأنه من ال�صعب 

اأن نكون واع��ني ب�صكل كاف 

لهوية املرء يف املنفى لأنه يحيل 

ل�صيء غري حمكي، يربط بني 

من نحن، ومن اأين اأتينا، وماهي 

الأ�صئلة،  م��ا هيتنا. يف ه��ذه 

بناء  ���ص��ع��ي��د مل�صكلة  ي�����ص��ري 

للهوية يف املنفى،  فهم فعلي 

خ�صو�صا بالن�صبة لأولئك الذين 

فقدوا اأر�صهم. يحيل �صعيد اإىل 

للفل�صطينيني  الهوية اجلمعية 

الذين يعي�صون يف املنفى يف 

ظروف خمتلفة. يف حالة اأ�صواأ 

ال�صيناريوهات، اأ�صبح البع�س 

لجئني دائمني، هذا املوقف 

عر�س ب�صخرية يف بع�س اأ�صطر 

ق�صيدة لدروي�س التي يعنونها 

لل�صليب  »اأغنية �صاذجة  ب 

الأحمر«:

فاأجبني يا اأبي، اأنت اأبي

اأم تراين �صرت ابنا لل�صليب 

الأحمر؟!

ويف اأف�صل ال�صيناريوهات، 

ي�صبح الفل�صطينيون مهاجرين 

لبلدانهم  اأو ن�صف مواطنني 

امل�����ص��ي��ف��ة، ال��ت��ي غ��ال��ب��ا ما 

ي�صرتكون معهم بروابط ثقافية 

ال�صبب، ي�صف  واإثنية. لهذا 

الفل�صطينيني بو�صفهم  �صعيد 

ال��ر���ص��ائ��ل، والرموز،  »�صعب 

اأر�صهم  والتلميحات«، ولأن 

حمتلة، ميثلون �صيئا من اللغز 

املحرج للمجتمع العاملي. ي�صابه 

و�صف �صعيد و�صف حنا اأرندنت 

لالجئني اليهود الذين �صدموا 

بتجربة وجدوا من خاللها اأنه 

آفـــــــاق
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من ال�صهل اأن يحاولوا جتاهل 

ليكونوا  احلقيقية  هويتهم 

�صيئا اآخر: »مهما نفعل، مهما 

نتظاهر لنكون، نحن نك�صف ل 

�صيء �صوى رغبتنا املجنونة يف 

التغري، ل اأن نكون يهودا«.

ي��ع��د م��ف��ه��وم »الهجنة« 

)Hybridity( واح���دا من 

الرئي�صة ملنظري  امل��ف��اه��ي��م 

»م���ا ب��ع��د ال���ص��ت��ع��م��ار« وكان 

عامال رئي�صيا يف ت�صكيل هذه 

املقاربة. قد اأ�صل كل من �صعيد 

بابا لهذا املفهوم يف  وهومي 

اأعمالهما املختلفة مثل »الثقافة 

 Culture( »والإم��ب��ريي��ال��ي��ة

and Imperialism( ل�صعيد، 
وعمل هومي بابا، ولكنه يعزى 

ب��اب��ا وكتابه  اإىل  ب�صكل ع��ام 

 Location( »الثقافة »موقع 

بو�صفهما   .)of Culture
مثقفني مهاجرين، كال الرجلني 

وج��دا نف�صيهما يعي�صان يف 

ثقافتني، مع انتماءين، ولغتني، 

م��ت��ع��ددة. يف كتابه،  وم��ن��ازل 

املثقف«، ي�صرح �صعيد  »�صور 

اأنه يعترب املنفى جوهر وجود 

املثقف، ولهذا الروؤية الوا�صحة 

تظهر كخربة اإيجابية يف حياة 

املفكر. تبعا ل�صعيد، املنفى هو 

نقطة لبحث م�صتمر عن الهوية 

من دون ثبات.

على كل حال، يعرف هومي 

الثقافة«  بابا يف كتابه »موقع 

مفهوم »الهجنة« مب�صطلحات 

خمتلفة قليال، اإذ يقو�س املفهوم 

الرومان�صي املوروث  الوطني 

لل�صعب )اأي �صعب( بو�صفه نقيا 

واأ�صيال، الفكرة التي �صورتها 

ونقلتها الأم��ربي��ال��ي��ة لالأمم 

الأخرى. مثل بقية منظري »ما 

بعد ال�صتعمار«، رف�س بابا هذه 

الفكرة الثابتة وال�صيقة لالنتماء 

اإىل اأمة حمددة، ويقدم بدل من 

روؤي��ة بديلة ترتكز على  ه��ذا 

فكرة »الهويات الهجينة«. هذه 

النتماءات املختلطة للمهاجرين 

وبقية املقيمني انطلقت معا، 

لتوؤلف مفهوما ف��ري��دا لنوع 

ال��ه��وي��ة بني على  ج��دي��د م��ن 

تبعا  الثالث«.  »الف�صاء  فكرة 

لبابا، »الف�صاء الثالث« هو موقع 

الثقافية  املعاين  مزدوج حيث 

اأو ثبات  لي�س لديها »وح���دة 

اأ�صلي«.

عند تطبيق ه��ذا املفهوم 

على الهوية الذاتية عند �صعيد، 

اأن ه��وي��ت��ه قد  ال��وا���ص��ح  م��ن 

اأ�صا�صا على ق�صمات  تاأ�ص�صت 

الهجنة. حمل �صعيد هويات 

هجينة نتيجة حلقيقة اأنه عا�س 

يف املنفى لعقود من حياته. 

توجد هويته فقط وفق فهمه 

للف�صاء الثالث، يف البينية بني 

الثقافات، والنتماءات، واملدن، 

واللغات. مل يعترب الرجل نف�صه 

ب�صكل نقي.  ليكون فل�صطينيا 

امتلك �صعيد هوية مو�صولة 

فل�صطيني - اأمريكي.

م��ن ن��اح��ي��ة ان��ت��م��ائ��ه اإىل 

ينتمي �صعيد ب�صكل  ال��وط��ن، 

ولكن  فل�صطني،  اإىل  عميق 

اأن  ه��ذا مل مينع �صعيد م��ن 

ي�صعر بنف�صه باعتباره مواطنا 

اأنه مل  اأمريكيا. لحظ �صعيد 

نقي يف  ب�صكل  نف�صه  ي�صع 

مكان واح���د. بق�صايا تتعلق 

ك���ان موؤيدا  بفل�صطني، ه��و 

للق�صايا الفل�صطينية، ولكن يف 

ق�صايا �صيا�صية اأخرى، هو من 

املمكن اأن يدافع عن اأمريكا مثل 

اأي اأمريكي بتعاطف كبري يفعل 

ذلك. ي�صع �صعيد نف�صه مبوقع 

بيني بني مكانني، وبالن�صبة له، 

اأن يقب�س على  م��ن ال�صعب 

فكرة واح���دة لنتماء واحد. 

»ق��راءة طباقية  يف ق�صيدته، 

لإدوارد �صعيد«، يعر�س دروي�س 

لق�صية ازدواجية �صعيد وبينيته 

الفل�صطينية، بني  الأمريكية 

الق�صمة  ا�صمني ولغتني. هذه 

املميزة ل�صوت �صعيد يف هذه 

ال��ق�����ص��ي��دة، ه��ي خ��ري متثيل 

لهويته املتعددة. هويته غري 

امل�صتقرة وغري الثابتة هي مثال 

لرف�صه اأن يكون مهم�صا يعي�س 

خارج اأ�صوار الثقافة التي ينتمي 

اأن يعي�س حياته يف  اأو  اإليها 

منوذج واحد ثابت للهوية.

مما �صبق، يت�صح اأن تناول 

الأمريكي  الفل�صطيني  الناقد 

الذاتية  للهوية  اإدوارد �صعيد 

تناول  والوطنية والكونية كان 

اجلانب  فيه  تقاطع  خ�صبا 

الإن�صاين مع اخلربة الأكادميية 

الثبات  الطويلة يف مناه�صة 

والرجعية والقوى الإمربيالية، 

وتثبت اأن املفكر احلر قادر على 

املتفردة  الأ�صيلة  �صنع هويته 

با�صتمرار مبثل ق��درت��ه على 

امل�صبقة  القوالب  اخلروج من 

املو�صوعة للهوية الإن�صانية.

هذا املقال ميثل متفرقات 

مرتجمة من اأطروحة الدكتوراة: 

»ت�����ص��ك��ي��الت ه��وي��ة م���ا بعد 

اإدوارد  اأعمال  ال�صتعمار يف 

�صعيد وحممود دروي�س: درا�صة 

واأ�صلوبية«، جامعة  م�صمونية 

مان�ص�صرت، ٢٠١٦م.

٤. املراجع:

»ت��اأم��الت حول  •اإدوارد �صعيد،  	
امل��ن��ف��ى«، ت��ر: ث��ائ��ر دي���ب، دار 

الآداب: القاهرة، الطبعة الثانية: 

٢٠٠٧م.
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ُمـراهقو الَحـداثة !!

رؤيـــــــة

د. محمد مصطفى الَكـْنـز
من عجيبات هذا الزمن اأن يخرج علينا - تيحت عباءة احلداثة والتجديد والتنوير واالإبداع - مراهقون يف ِليبيا�س اأهل الِفْكر، َمعارُفهم 

ِميَزٌق من اأم�ساج االأفكار املتناق�سة، واأخاٌط من الثقافات املنحرفة، وقفوا اأمام علومنا وتاريخنا وقوَف العاجز االأ�سّل، وحن مل ي�سربوا 

على امل�سّي يف ميادينها، اخت�سروا الطريق فهاجموها، واالإن�سان عدُوّ ما يجهل، ت�سللوا اإىل االأماكن املحظورة ليعبثوا بها، وما هذا اإال ِفْعُل 

يْبيية واملراهقن !! ّ ال�سِ

واإين - واهلل - لأ�صُدّ عجًبا 

ممن اأقنع نف�صه اأن بناء املجد 

ل يكون اإل على اأنقا�س ثقافتنا، 

ثوابتنا، فَحَطَب يف  وم�صادمة 

وادي ال�صاللة على غري ب�صرية، 

اإل  ي�ُم�ُرّ  الإب���داع ل  اأّن  واآم��ن 

�س، ف�صَنّ له  بطريق َرْم�ي الْ�ُم�قَدّ

قذائَفه احلمقاء، وراأى اأّن تَ�صُوّر 

�َهْدم  �َمى التجديد ل يكون اإل برِ حرِ

�يَ�م،  ما تعارف عليه املجتمع من قرِ

يترِ ل يكون  ّ واعتقد اأن ُذيُوع ال�صرِ

اإل بال�صتهزاء بعمائم الرجال، 

�سرِ اأعالمرِ ح�صارتنا!! وتنُقّ

بة!! كيف  املعَذّ اأرواُحنا  هللرِ 

�صارْت حتتمل هذا اللغو؟! ول 

ّ ُهوًنا من م�صاحبة  اأ�صَدّ لل�صدرِ

ال�صّد !!

لكَنّ اهلل كتب علينا - ول 

�َم هوؤلء  راَدّ ملا كتب - اأن يُ�زاحرِ

اأْن  مناكَب�نا يف دروب احلياة، 

يخرج علينا بني الفينة والأخرى 

التي  الإع���الم  - ع��رب و�صائل 

اأ�صبحت موطًئا �صهاًل لكّل من 

��َي قلبه،  َع��مرِ َم��ْن  ه��ّب ودّب - 

ْت م�صالُك ب�صريته، واإذا  وان�صَدّ

اإل  ف�تَّ�صَت يف عقله فلن جتد 

الإ�صفاف والبتذال، يتكلمون 

اأ�ْص�ماعنا، ويُلّوثون  ف��يُ�����وؤْذون 

اأكلوا من  اأرواحنا؛ ذلك لأنهم 

زمًنا  �َي�فهم  وجرِ ال��غ��رب  مَم  ررِ

يتقَيّوؤون ما  طوياًل، ثم ج��اوؤوا 

وق���د ت��ت��زّي�����ا احل���داث���ة يف 

ثوب العلمانية تارة، اأو يف ثوب 

اأخ��رى، حمّملة  تارة  الليربالية 

اأي��دول��وج��ي��ة ت�صادم  ب��اأف��ك��ار 

ثقافتنا، ول غرو اأن وجدنا بع�س 

ّ�ي فكر احلداثة يف مطلع  ُمتبنرِ

اإىل  ي��دع��ون  الع�صرين  ال��ق��رن 

نبذ العربية، والكتابة باللهجات 

يتهّجم  وراأينا بع�صهم  العامية، 

واأ�صول  ت��راث��ن��ا  ث��واب��ت  ع��ل��ى 

ثقافتنا.

بنا ه��وؤلء مراًرا،  وقد ج�َرّ

واٍد،  ي�هيمون يف كل  ف��اإذا هم 

تارًة يف وادي الوطنية، يتاجرون 

الرّنانة،  باحلرّية وال�صعارات 

الفكر،  اأخ��رى يف وادي  وت��ارًة 

يتاجرون بالعلم والثقافة.

ت��خ��ل��و مقولتهم  وح����ني 

الوطنية، وين�صب  من حديث 

ال��ث��ق��ايف - يطفح  ع��ط��اوؤه��م 

�س الدينّي،  كالمهم ب�ثَ�لْب املقَدّ

تاأوياًل  اأع��ن��اق ن�صو�صه   ّ ولَ�����يرِ

ا اأن  وانحراًفا، األي�س عجيًبا حًقّ

يظهروا تارة يف ثياب الوطنيني 

لب�صوا  َخلََقْت،  ف��اإذا  الأح���رار، 

رين ؟!! ّ ثياَب املفكرِ

اإّن التافه الفارغ الذي تَ�بَْهره 

ُخلَُّب  وياأخذه  الإع��الم،  اأ�صواءُ 

ْهرة ل يعرف اإل طريقني: اإما  ال�ُصّ

�صات، واإما املتاجرة  حتطيم املقَدّ

اأي:  اق، وبهما -  ال���رَبّ بالكالم 

الدين والوطنية - تاجر فرعوُن 

قدمًيا؛ فقال عن �صيدنا مو�صى 

- عليه ال�صالم - : »اإين اأخاُف 

ل دينَكم اأو اأن يُْظهر يف  ّ اأن يُبدرِ

الأر�س الف�صاد« !!

وقد راأينا هوؤلء حني مار�صوا 

الن�صال، مل ميار�صوه اإل اأمام َمْن 

اأن  �ع  يُتوَقّ اأًذى  ل حيلة له، ول 

يلحقهم منه !!

ال�صجاعة  ُم�ُصوَح  يلب�صون 

ر،  والإقدام عند اجلريح املنك�صرِ

ون حني يرون اأن �صريبًة  ثم يفُرّ

م��ا �صتلحقهم عند املواجهة، 

اأْحال�س  باأن يكونوا  فَيْق�نَ�عون 

ب��ي��وت��ه��م، م��ت��واري��ن خ��ل��ف ما 

يكتبون؟!!

وراأيناهم اأي�ًصا وهم يرق�صون 

ويَُغ�نُّون  ��ْوط،  ال�����صَّ ب��ي��ده  مل��ن 

ب�ُم�ْصتب�َصع  فاأتَ�ْوا  يف بطونهم؛ 

القول، وَم�ْرذول الكالم!!

النظَر يف  امل��رُء  اأمعن  واإذا 

ه��ذه ال�صواعق املر�َصلة على 

ح�صوننا، وجدها خارجة عن 

، ول  ّ دائرة البحث العلمي اجلادرِ

هاًما طائ�صًة من  تعدو اأن تكون �صرِ

حاطبرِ ليٍل اأعمى.

لكَنّ َمْكمَن اخلطورة اأن ينتظم 

لْك هوؤلء املراهقني بع�ُس  يف �صرِ

الأتباع، من الأغرار املخدوعني 

لة  بهذه املقولت املبهَرجة، املحَوّ

امل��ج��ت��َزاأة من  ع��ن موا�صعها، 

�صياقاتها، املغلوطة فهًما وتاأوياًل، 

اخلطورةُ اأن ينطلي هذا الغثاءُ 

على َمْن يَ�ْح�صب الَوَرَم �َصْحًما، 

واأن يجد اأر�ًصا خ�صبة يف عقول 

احلمقى !!
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ّ الطاغية، يلب�صون لكل  للم�صتبدرِ

ثيابه، وياأكلون على كل  وق��ٍت 

مائدة !!

وب�صاعة مراهقي احلداثة 

دائًما النقد، ل ميلكون غريه، ول 

�صات،  ينقدون اإل الثوابت واملقَدّ

وعنُي الناقد يف اأغلب اأحوالها 

ع����وراء، ت���رى ج��ان��ًب��ا واح����ًدا، 

ال��ط��رف ع��ن جوانب  وتغ�صي 

كثرية.

اإن بعث ح�صارتنا التي نتطلّع 

ًدا،  اإليها ل يقوم على النقد جمَرّ

بل م�صحوبًا بالإ�صافة والإكمال، 

جنًبا اإىل جنب، والنقد العلمي 

والتهذيب  التقومي  الذي غايتُه 

اأم�ٌر مهٌمّ ومطلوٌب، لكنه غري 

كاٍف وحده.

وعندي اأن القادر على النقد 

هو من باب اأوىَل قادٌر على راأب 

، وقادٌر على  يراه من نق�سٍ ما 

الإبداع والتجديد والتطوير.

ول �صّك اأَنّ من ال�صهولة - 

م�صاألًة  املرءُ  ينقد  اأن  مبكان - 

ي��ع��رت���س على  اأو  م���ا،  علمية 

عامل ما، لكن من ال�صعوبة اأن 

يكت�صف علًما خبيئًا، اأو يقع على 

م�صاألة دفينة يحّق له اأن يفخر 

امل�صاألة  اإنني بهذه  بها قائاًل: 

اأكملُت ال�صرَح الذي اأنفق دونه 

اأجداُدنا الغايل والنفي�س، وبذلوا 

له الْ�ُم�َهج.

وب�صاعة نقد ثوابتنا لي�صْت 

اأذكى ناَرها  اإل ترديًدا ملقالت 

ن بعدهم  امل�صت�صرقون، ثم خلَف مرِ

َخلٌْف �صاروا يف ركابهم، وُجلُّ�هم 

من امل�صتغربني من بني جلدتنا. 

واإن كانت يف  النقد -  و�صوق 

ظاهرها رائجة - اإل اأنها - يف 

حقيقتها - كا�صدة؛ لأنها قائمة 

على الغ�س والتلفيق، واإنفاق 

ال�صلعة بالكذب واملراوغة.

اأن احل��داث��ة حني  ومعلوُم 

اأورب����ا ك��ان��ت تعني  ن�����ص��اأْت يف 

ك�صر الثوابت، وخمالفة ما هو 

وانتهاك حرمة  متعارف عليه، 

الفنية املقررة، وكان  التقاليد 

هذا التطور يف م�صريتها امتداًدا 

تاريخًيّا اأعقب رّد الفعل العنيف 

الكني�صة على كل  �صد �صيطرة 

مفا�صل احلياة؛ ومن هنا جاءْت 

د على كل  احلداثة مفعمًة بالتمُرّ

ما هو قدمي، وجتاُوز كل ما هو 

اأن  اإذن  ثابت واأ�صيل، ول غرو 

نرى حداثيي الغرب قد خرجوا 

على تعاليم امل�صيحية، بحجة 

التطوير والتجديد.

الفكر احلداثي  ث��م تطور 

الغربي حتى �صمل كل مناحي 

اأطروحاتهم  احلياة، وانطلقت 

الفكرية والثقافية  ومناهجهم 

والبحثية معربة عنه، متلم�صة 

خطاه، مت�صّبعة بوهجه.

الباحثني  اإن كثرًيا من  ثم 

العرب راحوا ينقلون هذه املناهج 

الغربية احلداثية، ويطبقونها 

على علومنا التي تختلف روًحا 

العلوم  وثقافة وخ�صائ�س عن 

الغربية.

القطيعة  ومن هنا ح�صلت 

املتاأثرة  العلوم  عندنا بني هذه 

العقل  وب��ني  بالفكر احل��داث��ي 

العربي، ومن اأبرز اإفرازات هذا 

التاأثر القطيعُة التي جندها بني 

ال�صعراء احلداثيني وجمهورهم؛ 

ذلك اأن تعاطي هوؤلء ال�صعراء 

باَعَد  الأدَب من منظور غربّي 

بني اأدبهم والذائقة العربية التي 

تتلّقاه!!

التي  النتيجُة نف�صها  وهي 

نُ��ّق��اُد الأدب الذين  �َي بها  ُمنرِ

الغربية،  امل��ن��اه��ج  ا���ص��ت��وردوا 

اآدابنا،  وراح��وا يطّبقونها على 

امل��ح�����ص��ول نف�ُصه الذي  وه���و 

بالنظريات  امل��غ��رم��ون  ج��ن��اه 

اللغوية احلديثة حني طّبقوها 

على العربية، كُلّ هوؤلء فقدوا 

جمهورهم، و���ص��اروا يف واٍد، 

والنا�ُس حولهم يف واٍد اآخر !!

اأن كثرًيا من  العجيب  ومن 

الباحثني الذين يُ�صّبحون بحمد 

اإذا  ال��غ��رب��ي��ة -  امل��ن��اه��ج  ه���ذه 

اأعطيتَه جملًة ليقراأها قراءة 

�صحيحًة ما اأقام األفاظها على 

اجلاّدة !!

كل ما يفعله هوؤلء املغرمون 

بكل ما هو وافد على ثقافتنا اأنهم 

ياأخذون ُقبعة )مايكل( لي�صعوها 

َق�ْصًرا على راأ�س )زيد(.

وال�������ص���وؤال ه��ن��ا: ه���ل من 

ا اأن تُدر�س علومنا  املجدي حًقّ

وف��ق نظريات غربية تختلف 

عنها اختالًفا جوهرّيا يف الن�صاأة 

والروح والغاية والإجراء ؟!!

اللغوية  باإمكان املناهج  هل 

الغربية احلديثة الوفاءُ بغايات 

علومنا من ت�صكيل ُهوية الأمة، 

وخدمة ال�صريعة، وحفظ العربية، 

العقل،  الن�سء، وب��ن��اء  وتربية 

وتنمية الذائقة اخلا�ّصة؟!

اأن ه����ذا الفكر  واحل�����ّق 

احلداثي امل�صادم لثوابتنا وروح 

مرجعية  ل��ه  لي�س  ح�صارتنا 

ّده، اأو جذور عريقة  تاريخية توؤيرِ

ي�صتند عليها، ول يعتمد خطابه 

الدعم اخلارجي،  اإل على قوة 

له، وتغطية ظهوره،  بالدعاية 

اأو على القوة الداخلية لأنظمة 

ال��ت��ي ي�صيطر عليها  احل��ك��م 

العلمانيون والليرباليون.

فاإن هذه  اأخ��رى  ومن جهة 

الأف��ك��ار احلداثية يف جمملها 

اإىل متا�ُصك قواعدها،  تفتقد 

اإىل  اأدل��ت��ه��ا، كما تفتقد  وق��وة 

الظهري ال�صعبي املجتمعي الذي 

يوؤمن بها، ي�صاف اإىل ذلك اأنها 

ذات اأفكار مادية نفعية تخلو من 

الروح والقيم اجلميلة.

وحني وجد هوؤلء احلداثيون 

هذه الثغرات التي تهّدد وجودهم 

وامتدادهم الفكري، جلاأوا اإىل 

الإ���ص��الم��ي حماولني  ال���رتاث 

تف�صريه م��ن وج��ه��ة نظرهم، 

ف��ي��ه ع��ن منطلقات  وب��اح��ث��ني 

ههم، وهذا يعني  فكرية توؤيد توُجّ

اأن عالقتهم بهذا الرتاث عالقة 

ا�صتغالل ل ا�صتلهام.

واحلّق اأن هذا ال�صنيع تبديٌد 

لطاقاتنا، وم�صيعٌة لأوقاتنا، 

دون فائدة ملمو�صة مل�صروعنا 

اإليه،  ال��ذي نطمح  احل�صاري 

ودل��ي��ٌل ع��ل��ى ع���دم ال���رّب بهذا 

العظيم، وعالمٌة على  ال��رتاث 

عدم الإح�صا�س بامل�صوؤولية امللقاة 

على كواهلنا.

اأّن نقل احلداثة  ول جدال 

ال�صرقي  اإىل جمتمعنا  الغربية 

اأن يكون وف��ق �صوابط  ينبغي 

تالئم روح تراثنا وخ�صائ�س 

ف���اإذا كانت احلداثة  ثقافتنا؛ 

تعني التجديد يف جمالت العلم، 

والتحديث يف مناحي احلياة، 

واإذا كانت تعني  ف��اأه��اًل بها، 

جتديد النظر اإىل القدمي دون 

ثوابتنا وجتاوزها فاأهاًل  رف�س 

واإذا كانت تعني الإفادة  بها، 

الع�صر املعرفية  من منجزات 

والتقنية يف خدمة العلم فاأهاًل 

اإ�صقاط  واإذا كانت تعني  بها، 

علم على علم، اأو اإفادة علم من 

جمموعة علوم اأخرى فاأهاًل بها، 

واإذا كانت تعني هدم ثقافتنا 

واأ�ص�س ح�صارتنا ومعتقدنا، 

واإذابة  ُهويتنا،  وطم�س معامل 

روح ح�صارتنا - فال اأهاًل بها.

اإىل  اإننا لن نتقّدم خطوة 

املا�صي  اإذا و�صلنا  اإل  الأم��ام، 

باحلا�صر وامل�صتقبل يف حلقات 

َج ذلك  وت���َوّ متعاقبة متعانقة، 

ْفُظ  ��ُرّ الأبناء بالآباء، وحرِ وَزيَّنه برِ

الأج��داد، كما  مل��رياث  الأحفاد 

الأم��ان��ة بني  الإن�����ص��ان  يحفظ 

ي�ها خري اأداء. ّ عينيه، ويوؤدرِ
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د. الزواوي بغوره
تعترب الغريية من الألفاظ 

ال���ت���ي ا�صتعملت  ال��ق��دمي��ة 

املنطقية  املعاين  للدللة على 

وامليتافيزيقية مثلها يف ذلك 

مثل لفظ الهوية. فاإذا رجعنا، 

على �صبيل املثال، اإىل مو�صوعة: 

فاإننا  التعريفات، للجرجاين، 

باأنها: »كل  فها  جن��ده قد عَرّ

اإما  اآخ��ر  اإىل  بالقيا�س  �صيء 

عني واإم��ا غري «. واأن )غري( 

ي�صتعمل يف مقابل العني.)�س 

307(. وع��رَبّ عن هذا املعنى 
ابن ر�صد يف كتابه: تلخي�س 

»اإن  الطبيعة، بقوله:  ما بعد 

الواحد من جهة  يقابل  الذي 

م��ا ه��و ه��ي ال��غ��ريي��ة«. )�س 

108(. وهذا املعنى نقراأه يف 
املعاجم العربية احلديثة، ومنها 

: املعجم الفل�صفي، ال�صادر عن 

جممع اللغة العربية يف القاهرة 

عام 1979، حيث حدد الغريية 

مبا هي : »�صفة ما هو غري، 

وتقابل الهوية«.)�س134(.

ول���ك���ن ه�����ذا التحديد 

ال�صطالحي الأويل، ل يعني 

اأن القدماء مل يعرفوا الغري مبا 

ال������غ������ي������ر »امل������ت������وح������ش 
ال��������ط��������ي��������ب«، وال������������ذي 
أس�����������������س�����������������ت ح�����������ول�����������ه 
ع���������������ل���������������وم ع������������دي������������دة 
ك������االن������ث������رب������ول������وج������ي������ا 
واالس������������������ت������������������ش������������������راق 
وف����ق����ه ال���ل���غ���ة امل����ق����ارن

قاموس الهوية

الهوية والغريية

اأننا  اأهمها  لعل  كثرية،  الأ�سباب  وذلييك  احلا�سر،  وقتنا  يف  خا�سة  اأهمية  والغريية  الهوية  بن  ال�سلة  مو�سوع  يكت�سي 

بالذات  الوقت  هييذا  يف  ذروتييه  بلغ  قد  الب�سر  بن  التوا�سل  حيث  العوملة  زميين  يف  نعي�س  باأننا  نعرتف  الييذي  الوقت  يف 

للذهنية  الفتا  تعزيزا  ناحظ  وذاك،  هذا  من  واأكييرث  متييزية،  قوانن  و�سن  املجتمعات،  بن  عازلة  جييدران  بناء  ن�ساهد 

بالهوية. عاقته  يف  الغريية  مفهوم  عند  الوقوف  �سرورة  نرى  هنا  من  ال�سعبوية.  احلركات  بع�س  تقودها  االإق�سائية 
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هو اآخر، فقد حتدث اليونان 

العرب  واأ���ص��ار  ال��رباب��رة،  عن 

واأهل  العجم،  اإىل  وامل�صلمون 

الكتاب، واأهل الذمة، ودار الكفر 

يف مقابل دار الإميان، وترجموا 

علوم الأوائل، ولكنهم مع ذلك 

مل يخ�ص�صوا الغري/ الآخر 

بالدرا�صة والبحث والتق�صي 

الفكر احلديث منذ  كما فعل 

نهاية القرن الثامن ع�صر، حيث 

�صرع يف عملية اكت�صاف الآخر، 

وا�صطلح عليها ت�صمية مريبة، 

 le( األ وهي: املتوح�س الطيب

bon sauvage(، واأ�ص�س حول 
هذا املو�صوع علوما كثرية على 

الأنرثوبولوجيا، وعلم  راأ�صها 

ال�صت�صراق، وفقه اللغة املقارن 

وه���ي ع��ل��وم لزم���ت احلركة 

ال�صتعمارية يف القرنني التا�صع 

تزال  ول  والع�صرين،  ع�صر 

العلوم الإن�صانية والجتماعية 

ال��ي��وم جت��ت��ه��د يف فهم  اإىل 

الغري، �صواء تعلق الأمر بالغري 

الداخلي اأو الغري اخلارجي.

القول:  من هنا ن�صتطيع 

املنطقي وامليتافيزيقي  املعنى 

للغري والغريية، �صيغتني مبعاين 

جديدة نقراأها يف املو�صوعات 

تاأثرت  التي  العربية احلديثة 

باملو�صوعات الغربية احلديثة، 

وبن�صو�س الفال�صفة املحدثني 

واملعا�صرين. 

ذل���ك، على  ي�صهد ع��ل��ى 

امل��ث��ال، ما كتبه كميل  �صبيل 

احلاج يف: املو�صوعة املي�صرة يف 

الفل�صفي والجتماعي،  الفكر 

2000، حيث  ال�صادرة ع��ام 

ب����: »اخلدمة  ال��غ��ريي��ة  ح���دد 

الإيثارية التي تقدم لالآخرين، 

للت�صحية  اأو هي ال�صتعداد 

مب�صالح املرء اخلا�صة من اأجل 

م�صالح الآخرين، وهي �صد 

ا�صتقى هذا  الأنانية«. ولقد 

الكلمة  الأخ��الق��ي من  املعنى 

الفرن�صية )altruisme( ولي�س 

من كلمة )altérité(. وين�صب 

الفيل�صوف  اإىل  اللفظ الأول 

ال��ف��رن�����ص��ي وعامل  ال��و���ص��ع��ي 

الع�صر احلديث  الجتماع يف 

اوغ�صت كونت الذي ا�صتعمله 

للدللة على الهتمام املجرد 

من كل م�صلحة �صخ�صية يف 

الغري،  تاأمني م�صلحة  �صبيل 

وهو ما يقابله يف العربية لفظ 

التف�صيل  ال��ذي يعني  الإيثار 

القراآن  وال��ك��رم. وع��رب عنه 

الكرمي خري تعبري عندما قال 

�صبحانه: »والذين تبوؤوا الدار 

والإميان من قبلهم يحبون من 

ي��ج��دون يف  اإليهم ول  هاجر 

اأوتوا  ���ص��دوره��م حاجة مم��ا 

ويوؤثرون على اأنف�صهم ولو كان 

بهم خ�صا�صة ومن يوق �صح 

نف�صه فاأولئك هم املفلحون« 

)�صورة احل�صر، الآية 9(.

اإن  ال��ق��ول،  ل��ذا ن�صتطيع 

الإي���ث���ار ي�صتعمل يف مقابل 

الغريية  اأن  الأنانية، يف حني 

الهوية.  مقابل  ت�صتعمل يف 

واإذا كان الإيثار يت�صمن قيما 

اأخالقية توقف عندها القدماء 

واملحدثون على حد �صواء، فاإن 

اإىل  اإح��ال��ة  الغريية مب��ا ه��ي 

الهوية  الغري والآخ���ر، متاثل 

يف ال�صتقاق العربي بحكم 

اإىل هو.  الإ���ص��ارة  اأنها تفيد 

ا�صتعمالهما يف  وقد اقت�صر 

املنطقية  املعاين  القدمي على 

وامليتافيزيقية، ومل يهتم الفكر 

اإل من حيث  بالآخر  القدمي 

الت�صنيف والرتتيب.

ال�����ص��ي��اق، يرى  ويف ه���ذا 

اأن م�صطلح  الدار�صني  بع�س 

الغريية يُ�صكل نقطة فا�صلة يف 

تاريخ الفل�صفة، لأنه ق�صمها اإىل 

اأ�صا�صيتني: املرحلة  مرحلتني 

القدمية التي تتمركز حول الأنا 

 ،)le même( اأو ذات النف�س

التي تبداأ  واملرحلة احلديثة 

ال��ذي �صاغ مفهوم  مع هيغل 

ال��غ��ريي��ة م��ن خ��الل مفهومه 

ال�صيد  اجلديد للعالقة بني 

والعبد، والذي اهتمت به العلوم 

الإن�صانية والجتماعية، ورَكّزت 

الفل�صفة  عليه ب�صكل خا�س 

الجتماعية، وق��دم��ت حوله 

نظريات خمتلفة.

ول يت�صع املقام هنا، للنظر 

يف الأ�صباب والطرق والآفاق اأو 

البدائل التي طرحتها الغريية، 

نتوقف عند  اأن  واإمنا ح�صبنا 

ال��ع��ام��ة، ومن  امل��ع��اين  بع�س 

اأهمها:

اأولً: اإن حالة التنوع والتعدد 

والخ��ت��الف تطبع الجتماع 

���ص��واء تعلق الأمر  الب�صري 

اأو مبختلف  مبجتمع معني، 

الإن�صانية. لذا مل  املجتمعات 

الغري  اإىل  الغريية ت�صري  تعد 

اخل���ارج���ي ال����ذي ي��ظ��ه��ر يف 

الغريب، والأجنبي، واملهاجر، 

وال��ربب��ري، واملختلف عنا يف 

اللغة واللون والدين والعرق، 

الغريية تفيد  اأ�صبحت  واإمن��ا 

املتمثل يف  ال��داخ��ل��ي  ال��غ��ري 

الأقليات، واملهم�س، وامل�صتبعد، 

وذوي الحتياجات اخلا�صة.

الهوية مع  تتعار�س  ثانيا: 

الغريية التي تفر�س بال�صرورة 

التنوع والتعدد وما يت�صمنه من 

اختالف. ولذا، فاإن الغريية مبا 

هي حد مالزم للهوية، ت�صتمل 

القطيعة  على م�صتويات من 

والتهديد الذي ي�صيب الندماج 

فاإننا  الجتماعي. ومع ذلك، 

جند يف الفكر املعا�صر ال�صيا�صي 

والجتماعي والفل�صفي من 

الغريية متثل �صرطا  اأن  يرى 

الهوية. ولقد  لزم��ا لنبثاق 

الأبحاث النرثبولوجية  بينت 

والجتماعية، وبخا�صة علم 

الغري  اأن  النف�س الجتماعي 

بت�صكيل  العني وي�صمح  ي�صبق 

الهوية. ويتدخل يف ت�صكيل 

الذات/الهوية من خالل خمتلف 

الأ�صكال املتمثلة يف الثنائيات 

ال��ت��ال��ي��ة: املماثل/املختلف، 

القريب/ الأ�صلي/الغريب، 

ال�صديق/العدو،  ال��ب��ع��ي��د، 

ال�����ص��وي/امل��ر���ص��ي، الأق��ل��ي��ة/

الأغلبية،،،الخ. وتعترب اأبحاث 

ج��ورج هربرت ميد)-1893

1931(، وبخا�صة ما جاء يف 
كتابيه: فل�صفة احلا�صر، و: 

فل�صفة الفعل« متميزة يف هذا 

املجال، لأنها ك�صفت اأن جتربة 

الذات/الهوية يف العامل تت�صمن 

الآخر اأو الغري مبختلف اأ�صكاله 

بالأ�صياء،  �صواء تعلق الأم��ر 

بالأ�صخا�س،  اأو  اأو باحليوان، 

ف��اإن عالقتنا  ذل��ك،  ولكن مع 

التي  بالأ�صخا�س الأغيار هي 

ت�صمح بظهور هويتنا، وذلك 

بو�صاطة اللغة. واأن وعي الذات 

ناجت عن التبادل مع الآخرين. 

وهذا يعني اأن الوعي بالهوية 

عن  ينف�صل  ل  ال�صخ�صية 

الغريية والختالف. وبح�صب 

النرثبولوجيني، فاإن الختالف 

الهوية  ي�صكل  ال���ذي  الأول 

االي����������������ث����������������ار م������ق������اب������ل 
األن������ان������ي������ة وال�����ه�����وي�����ة 
م������ق������اب������ل ال������غ������ي������ري������ة، 
ي����ت����ض����م����ن  واألول 
أخ��������������اق��������������ًا، واآلخ��������������ر 
ي�����ت�����ض�����م�����ن اخ������ت������اف������ًا
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الختالف  ه��و  ال�صخ�صية 

بني اجلن�صني. ويكت�صي هذا 

الأ�صا�س اجلن�صي قيمة مادية 

ورمزية يف الوقت نف�صه، وذلك 

الذات  العالقة بني  اأن  بحكم 

والآخر، والعني والغري يف هذه 

احل��ال��ة حتكمها موؤ�ص�صات 

الرمزي  التمثيل  واأنظمة من 

التي ترتجمها.

ثالثا: تطرح الغريية م�صكلة 

مركزية تتمثل يف معرفة الغري. 

ويعترب تاريخ النرثبولوجية 

الغربية، مبثابة ال�صجل احلافل 

باملناق�صات حول طبيعة هذه 

املعرفة،  واأدواتها ومناهجها، 

ومناذجها، واأهدافها، وذلك 

بحكم اأن كل معرفة هي عملية 

اإ�صقاطات،  تت�صمن  ب��ن��اء، 

واأح��ك��ام��ًا م�صبقة، ودرجات 

متفاوتة يف انطباقها على واقع 

وحقيقة الغري. ولقد انت�صرت 

يف ف��رتة م��ن ف��رتات املعرفة 

للغري �صورة )املعرفة  الغربية 

ال��ت��ي تعك�س الغري  امل�����راة( 

بح�صب مقت�صيات وت�صورات 

الهوية.  واحتياجات وم�صالح 

وهو ما يعني اأن بع�س اأ�صكال 

اأكرث من  لي�صت  الغري  معرفة 

ترجمة للهوية التي تعززت 

امل��رك��زي��ة الأوربية،  بالنظرة 

وبالأطروحات العن�صرية.

ك���ان���ت  اإذا  راب�������ع�������ا: 

العلوم  النرثبولوجية ومعها 

قد  والجتماعية  الإن�صانية 

نقدية  عمليات  يف  �صرعت 

ع���دي���دة، مثلما فعلت على 

املثال ولي�س احل�صر،  �صبيل 

املدر�صة البنيوية، فاإن ما يجب 

التاأكيد عليه هو اأن الغريية ل 

تواجه امل�صكلة املعرفية فقط، 

واإمنا تواجه م�صكالت اأخالقية 

و�صيا�صية واجتماعية، تعمل 

الفل�صفة الجتماعية املعا�صرة 

على اأن تطرحها حتت م�صمى 

اأن  الع�����رتاف. وه���ذا يعني 

ل للهوية، ل يجب  ّ الغري امل�صكرِ

الكتفاء مبعرفته على حقيقته، 

واإمنا يجب العرتاف بحقوقه. 

الهوية  اإ�صكالية  ولقد حتولت 

والغريية اإىل مو�صوع مركزي 

الفل�صفة الجتماعية ويف  يف 

العلوم الجتماعية والإن�صانية، 

اإىل ما تعرفه  بالنظر  وذل��ك 

جم��ت��م��ع��ات��ن��ا امل��ع��ا���ص��رة من 

ن�صالت و�صراعات تخو�صها 

اأ�صكالها  الأق��ل��ي��ات مبختلف 

اأو  بالن�صاء،  الأمر  تعلق  �صواء 

العرقية والثقافية،  الأقليات 

ذوي  اأو  امل���ه���اج���ري���ن،  اأو 

الحتياجات اخلا�صة، وذلك 

بق�صد الع���رتاف بهوياتهم 

للهوية  امل���غ���اي���رة  اخل��ا���ص��ة 

ال�صائدة واملهيمنة. وه��و ما 

التعددية  ل��ه دع���اة  ينت�صر 

فضاء  الترجمة 
تلتقي  م��ع��رف��ي 
ف������ي������ه ال�����ه�����وي�����ة 
ب��������ال��������غ��������ي��������ري��������ة

ال�����غ�����ي�����ري�����ة ح�����دُّ 
للهوية  م�������ازم 
على  وت���ش���ت���م���ل 
م���������س���������ت���������وي���������ات 
م������ن ال���ق���ط���ي���ع���ة 
وال���������ت���������ه���������دي���������د 
ال������������ذي ي���ص���ي���ب 
االن�������������������دم�������������������اج 
االج������ت������م������اع������ي

اأر�صى دعائمها  التي  الثقافية 

النظرية فال�صفة كثريون منهم 

الفيل�صوف ت�صارلز تايلور وويل 

كيملكا يف كندا، وبول ريكور 

وفرانك فاي�صباخ يف فرن�صا، 

ونان�صي فريزر يف الوليات 

املتحدة المريكية، واك�صيل 

هنيث يف اأملانيا.

خام�صا: مما ل �صك فيه اأن 

بالتعددية  نظريات العرتاف 

اإ�صهاما متميزا  الثقافية تعد 

العالقة  ف��ه��م  ع��ل��ى  ودال 

اجلديدة بني الهوية والغريية، 

ولكنها تطرح م�صكالت نظرية 

وعملية لي�س اأقلها فكرة احلق 

بني الطرح الكوين واخلا�س اأو 

م�صاألة وحدة املجتمع ودرجات 

ان��دم��اج��ه وخم��اط��ر متزقه، 

فاإن ما يجب  ولكن مع ذلك، 

التاأكيد عليه هو اأن �صيا�صات 

الإق�صاء ما عادت جمدية، واأن 

ت�صيري  الدميقراطية مبا هي 

للمتعدد مطالبة بالعرتاف 

بالتعدد الذي يطبع جمتمعاتنا 

املعا�صرة.

اإذا كان  واأخ��ريا،  �صاد�صا 

ال��ط��رح يتميز بطابعه  ه��ذا 

ال�صيا�صي والجتماعي، فاإن 

اأن  اإليه هو  الإ�صارة  ما يجب 

للغريية مداخل كثرية ومتعددة، 

لنا، هو  واأنفعها  اأهمها  لعل 

املتمثل يف الرتجمة  امل��دخ��ل 

الغري،  مبا هي حماولة لفهم 

وال��ت��ع��رف ع��ل��ي��ه، وحماورته 

ول��و بطريقة غ��ري مبا�صرة. 

القول  وبهذا املعنى، ميكنني 

ف�����ص��اء معريف  ال��رتج��م��ة  اإن 

اأو الذات  الهوية  تلتقي فيه 

ه���ا،  واآَخ���ررِ ب��غ��ريه��ا  الأن����ا  اأو 

الأوىل نحو  ومت��ث��ل اخل��ط��وة 

الآخ��ر والغري،  النفتاح على 

ا�صتقباله وا�صت�صافته  وعلى 

يف اختالفه وغرييته.
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