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بصــمـــتــنــــا

�ُسّجل با�سم التاريخ، وبقوة احلدث، يوٌم يقاوم املحو، 

يفي�ض يف الذاكرة، يوم�ض باأثره واآثاره وير�سل اإ�سعاعاته 

ع��ر دورة الأف����اك، خ��ال��د يف �سمري ال��وط��ن ويف قلوب 

النا�ض ي�ستع�سي على الن�سيان . 

الثاين من اأغ�سط�ض يوم ارتدى الوطن و�ساح الكرياء 

و�سّمر عن �سواعد الت�سحية وقرر اإل اأن يكون، رافعا راية 

الّدم وم�سرا على البقاء .

للزمن عنفوان يتكامل بتكامل اأوجهه الثاث؛ ما�ض 

و حا�سر وم�ستقبل، واأي ثلم فيهم ُيف�سد الزمن وتف�سد 

بع�ض  م��ن  بع�سها  ينهل  مت�سلة  حلقات  احل��ي��اة،  معه 

وتاأكيدا  للمامح  �سياغة  الآخ��ر  على  منها  كل  ويتكئ 

للهوية ور�سما خلطوات امل�ستقبل. 

بالِعر  غ��ن��ي��ة   1990 ل���ع���ام  الح����ت����ال  جت���رب���ة  اإن 

التي تدخرها  بالأثر ومثقلة باحلكمة تلك  وم�سحونة 

ال���ت���اري���خ و�سياغة  وت����اأم����ل  امل����ع����اين  ل��ت��ول��ي��د  ال�����ذاك�����رة 

الدرو�ض.

اإن تاريخ الوطن يوؤكد اأن هذه الأر���ض مل تكن يوما 

امتدادا  اأو  اأح���دا  تتبع  تكن  ومل  خالية  �سف�سفا  قاعا 

وحرية  ت��واف��ق  �سيغة  باأهلها  ك��ان��ت  ال��ب��دء  منذ  لأح���د، 

برجال اآمنوا بها وعمروها وحموها والتفوا حولها �سور 

اأم��ن وكرامة للغادي  عّز وجمد للمقيم والوافد ومعر 

والرائح فا�ستقر النا�ض ودبت احلياة وفا�ض املكان خ�سبا 

ومناء. 

اإن م��ق��ول��ة »احل����رب ب��ال��ت��اري��خ« ت��ل��ك ال��ذري��ع��ة التي 

الذاكرة تفيض بالوطن

fayzaalmane@yahoo.com

بقلم : فايزة مانع املانع

)2018 سبتمبر   - )أغسطس   94 الغرسة  2



الذاكرة تفيض بالوطن

اع��ت��م��ده��ا ال��ن��ظ��ام ال��ع��راق��ي ال��ب��ائ��د يف ا���س��ت��ب��اح��ة دولة 

دامغة  تاريخية  اأم��ام حقائق  لت�سمد  كانت  ما  الكويت 

ت���وؤك���د اإ���س��ت��ق��ال��ي��ة ال���وط���ن ك��ك��ي��ان م��ن��ذ ن�����س��اأت��ه ومنط 

ويف  الإقليمي  واأث��ره يف حميطه  ودوره  بجواره  عاقاته 

عامله العربي، فكانت احلجج تتهاوى واحدة تلو الأخرى 

ووج�����ود ال��ك��وي��ت ي��ر���س��خ م��رح��ل��ة ت��ل��و اأخ�����رى ليكتمل 

املتحدة  الأمم  وباإ�سراف  دولية  ب���اإرادة  احل��دود  بر�سيم 

�سوداء  �سفحة  ب��ذل��ك  لُتطوى   1992 ال��ع��ام  اإب��ري��ل  يف 

من الت�سويف واملماطات وهدر حقوق جار م�سامل كان 

اأ�سد ما يكون حر�سا على روابط الأخ��وة وقيم العروبة 

واحرام اجلوار.

ال��ت��اري��خ لي�ض ج���دارا اأو ح��اج��زا ب��ا ن��واف��ذ واإل كان 

ب��ن اجلامدين  ِع��ره وتفنى قيمه  اإ���س��ارا وع��زل ت�سيع 

اإىل ع����بء على  ف��ي��ت��ح��ول  واجل���اح���دي���ن وال�������س���ام���ت���ن، 

والقيود  ت�سرع  اأن  يجب  ال��ت��اري��خ  ن��واف��ذ  اإن  امل�ستقبل، 

اأن  ي��ج��وز  ل  النبيلة  ال��ع��رب��ي��ة  وقيمنا  ُتك�سر  اأن  ي��ج��ب 

تنكفئ وتذوب فهذه املنطقة حتيا بتوا�سجها وتعا�سدها 

وتتاآزر بروح الإخاء واملحبة وت�سد اأعداءها بقوة اإميانها 

وبرثاء  بتوحدها  واإح�سا�سها  بقادتها  وثقتها  بعروبتها 

ذاتها . 

وعطاوؤها  يوما  تغب  التي مل  الوطن  �سم�ض  اإذًا  هي 

امل��م��ت��د ل��ك��ل امل��ح��ت��اج��ن ع��ر ال���زم���ان وامل���ك���ان، مل تقف 

الكويت يوما موقف املتفرج وكانت على الدوام �ساخمة 

باإطالتها على الزمن العربي املرتقب .    
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حتى ال ننسى

س����م����و األم������ي������ر .. ق�������ال ف�����ص�����دق ووع���������د ف����أوف����ى

الكويت ..

أيتها الكرمية 

العصيـة علـى 

املتآمــــــريــن
ح�سن حامد

يف قاعة املوؤمترات بجامعة 

الدول العربية، منذ ال�شاعات 

الأوىل للغزو العراقي للكويت، 

وبع���د اأن �شارك���ت الكويت يف 

اجتماع���ات جمل����س اجلامعة 

الط���ارئ، عقد �شم���و الأمري 

ال�شيخ �شباح الأحمد ال�شباح 

� وكان وقته���ا وزيرا للخارجية 

� موؤمت���را �شحفي���ا، ح�ش���ره 

الع�شرات من مندوبي و�شائل 

وامل�شموعة  املرئي���ة  الإع���ام 

واملقروءة، وكنت واحدا منهم، 

و�شاهدا على كل ما قاله، وها 

اأنا الآن بع���د ثماين وع�شرين 

�شن���ة اأتذكر مقولت���ه اخلالدة 

الت���ي قالها ف�ش���دق، ووعد 

به��ا فاأوفى، قال: »�س��تظل 

الكوي��ت رغم املح��ن حرة 

اأبي��ة، و�س��تظل مرفوع��ة 

عل��ى  ع�س��ية  الراي��ة، 

كرمية  و�ستظل  املتاآمرين، 

حتى مع املعتدين«. 

ومت���ر الأي���ام، ومل تتغ���ري 

�شيا�ش���ة الكوي���ت اخلارجية، 

القائمة عل���ى العطاء والكرم، 

كما مل يتغري منهجها يف العفو 

واملتعاون���ن  املعتدي���ن،  ع���ن 

معهم، فمنذ اأن طلبت حكومة 

الكويت م���ن الوليات املتحدة 

امل�شاعدة  تق���دمي  الأمريكي���ة 

الق���وات  لإجب���ار  الع�شكري���ة 

العراقي���ة عل���ى الن�شح���اب، 

وو�ش���ع ا�شرتاتيجي���ة ملواجهة 

الحت���ال واإنهائ���ه، وجتميد 

الأموال الكويتي���ة ملنع العراق 

م���ن ال�شيطرة عليه���ا، واإباغ 

العراق عرب اإ�شارة وا�شحة من 

الدول الغربي���ة وحلف �شمال 

الأطل�ش���ي بجدي���ة وخط���ورة 

الو�شع، وحتى الآن، ا�شتمرت 

امل�شاع���دات الكويتي���ة للعراق 

ولغريه���ا من ال���دول، رغم ما 

تكبدت���ه الكويت م���ن خ�شائر 

مادي���ة، ب���ل رغ���م م���ا تكبده 

القت�شاد العربي برمته، وقد 

اأ�ش���ارت التقارير القت�شادية 

اإىل اأن اخل�شائ���ر التي حلقت 

بالقت�شاد العربي نتيجة غزو 

العراق للكويت جتاوزت 620 

مليار دولر، اإىل جانب الآثار 

بعيدة امل���دى، وكانت الكويت 

والعراق على راأ�س اخلا�شرين 

واملت�شررين. 

خ�سائر ب�سرية ومادية

وقد ت�شبب الغزو العراقي 

يف خ�شائ���ر ب�شري���ة ومادي���ة 

فادح���ة للكوي���ت، حي���ث اأدى 

�شخ�ش���اً،   570 مقت���ل  اإىل 

وخلف نحو 605 من الأ�شرى 

واملفقودين، وت�شبب يف اإ�شعال 

752 بئراً نفطية، مما ت�شبب 
يف توقف اإنتاج النفط الكويتي 

مدة طويلة، وخلف اآثارا بيئية 

ج�شيم���ة بذل���ت الكوي���ت من 

اأجلها جهودا كبريا ملعاجلتها، 

ف�شا ع���ن 92 ملي���ار دولر 

تكبدته���ا الكوي���ت كن���وع م���ن 

اخل�شائ���ر املبا�ش���رة، ح�ش���ب 

تقدي���ر الهيئ���ة العامة لتقدير 

التعوي�شات، اإىل جانب تدمري 

للموؤ�ش�شات  التحتي���ة  البني���ة 

ومنازل  احلكومية  واملن�ش���اآت 

املواطنن وم�شادرة الأر�شيف 

ووثائقه���ا  للدول���ة  الوطن���ي 

الهامة.

اإىل  الكوي���ت  و�شع���ت 

تعوي����س الع���راق م���ا خلفت���ه 

العقوب���ات القت�شادية عليها 

م���ن اآث���ار، كان يف مقدمته���ا 

ما ج���اء نتيجة تعر�س العراق 

خ���ال م���دة احل���رب البالغة 

40 يوم���اً للق�ش���ف باأكرث من 
مئ���ة األف طن من املتفجرات، 

وتدمري مرافق البنية التحتية 

اخل�������س�������ائ�������ر ال�������ت�������ي حل������ق������ت ب�����االق�����ت�����ص�����اد 
للكويت  ال����ع����راق����ي  غ�����زو  ن��ت��ي��ج��ة  ال���ع���رب���ي 
وك����ان����ت  دوالر،  م����ل����ي����ار   620 جت������������اوزت 
اخل���اس���ري���ن رأس  ال���ك���وي���ت وال�����ع�����راق ع���ل���ى 
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املدار����س  مث���ل  العراقي���ة، 

واملعاهد واجلامعات، ومراكز 

الإذاعي  والب���ث  الت�ش���الت 

تكرير  ومن�شاآت  والتلفزيوين، 

واملوان���ئ  النف���ط،  وتوزي���ع 

واجل�شور وال�شكك احلديدية، 

الطاق���ة  تولي���د  وحمط���ات 

الكهربائي���ة وت�شفي���ة املي���اه، 

وجّمد جمل����س الأمن الدويل 

مبال���غ كب���رية م���ن الأر�ش���دة 

العراقي���ة يف البن���وك العاملية 

لدفع التعوي�شات للمت�شررين 

نتيجة الغ���زو )نحو مائة دولة 

ومنظم���ة دولي���ة يف مقدمتها 

الكوي���ت( املقدرة ب����52 مليار 

دولر، وفر����س اقتطاع ن�شبة 

%5 من عوائد بغداد النفطية 
لدفع هذه التعوي�شات.

تاأجيل �سداد الديون

ع���ودة  �شاهم���ت  كم���ا 

العاقات بن الكويت وبغداد، 

يف تاأجيل ت�شديد ديون العراق 

البالغة 9 مليارات دولر، ثاث 
�شن���وات، كم���ا اأعلنت الكويت 

يف يوني���و 2016 دعم العراق 

مبلياري دولر، ب�شبب الأزمة 

املالي���ة التي مي���ر بها، ثم بعد 

ذلك اتخذت الكويت خطوات 

جادة للتفك���ري يف اإ�شقاط ما 

تبقى من التعوي�شات العراقية 

املرتتب���ة عل���ى الغ���زو والت���ي 

تقدر ب����4.6 ملي���ارات دولر، 

وم���دت الكوي���ت ي���د الع���ون 

ات�شالت  واأج���رت  للعراقين 

مو�شع���ة م���ع الع���امل والبنك 

الدويل لإعادة اإعمار املناطق 

العراقية التي اأ�شابها الدمار، 

خا�شة املو�شل التي تعر�شت 

خل�شائ���ر فادح���ة بع���د ع���ام 

من املع���ارك الطاحنة بن ما 

ي�شمى تنظيم الدولة والقوات 

حظي���ت  الت���ي  احلكومي���ة 

بدعم م���ن التحال���ف الدويل 

بقيادة وا�شنط���ن، وذلك عرب 

موؤمت���ر دويل برعاية الكويت 

ت�شارك فيه الوليات املتحدة 

الأمريكي���ة وبريطاني���ا وبقية 

دول الحتاد الأوروبي، وعدد 

م���ن البل���دان الآ�شيوي���ة التي 

لديها اقت�شاد قوي وت�شتطيع 

م�شاع���دة الع���راق يف حمنته 

اأن ي�شل  القت�شادية، ويتوقع 

حجم املنح املقدمة للعراق من 

خال���ه نحو 100 مليار دولر 

غري قابلة للرد.

بجانب  الكوي���ت  ووقف���ت 

الع���راق وبذل���ت الكث���ري م���ن 

اجلهود وامل�شاعي الدبلوما�شية 

من اأجل تخفيف اآثار احلرب 

وت�شميد اجلراح التي اأ�شابت 

املنكوب���ن العراقي���ن ب�شب���ب 

القت���ال، وقدم���ت العديد من 

امل�شاعدات الإن�شانية والطبية 

والتعليمي���ة املتتالية، للمناطق 

الت���ي اأعادها وج���ود التنظيم 

عقوداً للوراء، وتربعت الكويت 

مع تزايد اأعداد النازحن من 

امل���دن العراقي���ة يف 11 يوليو 

�ش���وؤون  ملفو�شي���ة   ،2014
الاجئن ب���� 3 ماين دولر، 

لدع���م عملياتها الإن�شانية يف 

الع���راق، كم���ا تربعت ب� 200 

ملي���ون دولر لدعم النازحن 

العراقي���ن، وتعهدت يف يوليو 

م�شاع���دات  بتق���دمي   2016
 176 ب����  للع���راق  اإن�شاني���ة  

ملي���ون دولر، مما دفع العامل 

باأ�شره اإىل الإ�شادة مبا تقدمه 

الكوي���ت م���ن رعاي���ة للعراق 

اجلريح رغم ما ا�شتقر داخلها 

من مرارة من حمنة الغزو.

 2016 دي�شم���رب  ويف 

تربع���ت الكويت ب���� 4 ماين 

دولر لإغاث���ة نازح���ي مدينة 

املو�ش���ل، واأعلن���ت بعثة الأمم 

الع���راق  مل�شاع���دة  املتح���دة 

الت���ربع  ه���ذا  اأن  »يونام���ي« 

جاء لدع���م م�شاعدات البعثة 

للعراقين الذين نزحوا جراء 

املو�ش���ل،  حتري���ر  عملي���ات 

ول ت���زال الكوي���ت � ممثلة يف 

اجلمعي���ة الكويتي���ة لاإغاثة � 

تق���وم بتمويل حمل���ة »الكويت 

تبا�ش���ر  والت���ي  بجانبك���م«، 

الأيت���ام  كفال���ة  يف  اأعماله���ا 

العراقي���ن وت�شيي���د املدار�س 

وال���دواء  الغ���ذاء  وتوف���ري 

ذل���ك  غ���ري  اإىل  والك�ش���اء، 

الإن�شاني���ة  امل�شاع���دات  م���ن 

للعراقي���ن امل�شردين الذين ل 

يجدون املاأوى، ووزعت احلملة 

وبالتحدي���د يف   � ع���ام  من���ذ 

اأواخر يولي���و 2017� نحو60 

طن���اً من املواد الغذائية، و18 

األ���ف قنين���ة مي���اه لل�شرب يف 

والرفاع���ي  يولي���و  منطقت���ي 

باجلان���ب الأمين م���ن مدينة 

املو�شل.

وتق���وم الكوي���ت يف �شه���ر 

رم�ش���ان من كل ع���ام، ممثلة 

اخلريي���ة،  جمعياته���ا  يف 

بتوزي���ع ال�شال الغذائية على 

النازحن من بلدانهم، وي�شهد 

اإقلي���م كرد�شتان عل���ى �شبيل 

املثال كل عام، توزيع اأكرث من 

12 األ���ف �شل���ة غذائي���ة على 
الأ�ش���ر النازحة ب���ه، يف حن 

�شهد العام املا�شي توزيع نحو 

40 األف �شلة غذائية من قبل 
الهال الأحم���ر الكويتي على 

العائ���ات النازح���ة يف م���دن 

الإقلي���م، و�شه���د رن�شام هذا 

الع���ام توزي���ع 80 األ���ف �شل���ة 

غذائي���ة، ول ميك���ن اأن ين�شى 

العامل املنحة الكويتية 2 مليون 

دولر املقدم���ة لإع���ادة اإعمار 

ملحافظ���ات  التحي���ة  البني���ة 

قط���اع غ���زة، واملنح���ة مليون 

دولر لتمويل مطار اإندورخان 

اإىل  منغولي���ا،  يف  اجلدي���د 

غريها من املنح.

متويل امل�سروعات 

التنموية

امل�شاع���دات  وت�شتم���ر 

الكويتية ل�شت���ى بقاع الأر�س، 

�شم���و  قال���ه  مل���ا  ت�شديق���ا 

ع����ب����ر م�����ؤمت�����ر دول����������ي ب�����رع�����اي�����ة ال����ك����وي����ت 
وبريطانيا  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ومب��ش��ارك��ة 
واالحتاد األوروبي سعت الكويت ملساعدة 
االقتصادية محنته  ف��ي  اجل��ري��ح  ال���ع���راق 

متنح ول متنع
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الأمري ال�شي���خ �شباح الأحمد 

ال�شب���اح من���ذ اأن كان وزي���را 

للخارجي���ة، وموؤخ���را وقع���ت 

م�ش���ر وال�شن���دوق الكويت���ي 

للتنمي���ة القت�شادية العربية، 

اتفاقي���ة قر����س بقيمة 18.5 

مليون دين���ار، واتفاقية منحة 

بقيمة 100 األف دينار لتمويل 

م�شروع���ات تنموية، من بينها 

امل�شاهم���ة يف متوي���ل م�شروع 

اإن�شاء حمطة حتلية مياه البحر 

ملدينة �ش���رق بور�شعيد �شمال 

�شرق���ي م�شر، والت���ي يجري 

اإن�شاوؤه���ا حالي���ا، وي�شتهدف 

امل�شروع تلبي���ة الطلب املتوقع 

عل���ى مي���اه ال�ش���رب وحاجة 

ال�ش���كان والأن�شطة العمرانية 

وال�شناعي���ة،  والتجاري���ة 

وذل���ك �شم���ن ال�شرتاتيجية 

العمراني���ة القومية يف م�شر، 

وتعمل حمطة التحلية بتقنية 

التنا�شح العك�شي بطاقة 250 

األف مرت مكعب يوميا، ويوؤخذ 

يف العتبار عملي���ات التو�شع 

م�شتقبا.

وت�شاه���م املنح���ة بقيم���ة 

100 األ���ف دين���ار يف متوي���ل 
م�ش���روع منوذجي لتكنولوجيا 

الزراع���ة الع�شوي���ة واحليوية 

للمحا�شيل الزيتية مبحافظة 

وي�شته���دف  �شين���اء،  �شم���ال 

م�شت���وى  حت�ش���ن  امل�ش���روع 

دخ���ل املزارعن وفت���ح نوافذ 

ت�شويقية جديدة وزيادة ن�شبة 

املحا�شي���ل  م���ن  ال�ش���ادرات 

الزيتي���ة مم���ا يعن���ي اإ�شاف���ة 

مورد جديد من موارد الدخل 

القوم���ي مل�ش���ر، ف�ش���ا عن 

تنمي���ة حمافظة �شمال �شيناء 

ط���وال  كث���ريا  عان���ت  الت���ي 

العق���ود املا�شي���ة م���ن اأعمال 

العن���ف والإره���اب، املرتبطة 

بالأنفاق ال�شرية على ال�شريط 

بع�س الق���رى الت���ي ت�شررت 

م���ن ال�شيول يف ع���ام 1995، 

ول ي���زال ال�شن���دوق الكويتي 

للتنمي���ة القت�شادي���ة العربية 

ي�شاه���م يف تنفيذ امل�شروعات 

التنموية يف م�شر ويف غريها 

منذ اأكرث من 53 عاما، ويقوم 

بالتن�شي���ق مع �شت���ة �شناديق 

عربية لإقامة م�شاريع تنموية 

يف �شب���ة جزيرة �شين���اء، ويف 

غريها من املناطق التي حتتاج 

اإىل جهود تنموية.

ويوم���ا بع���د ي���وم ي�شتمر 

نه���ر العط���اء ول يتوق���ف نبع 

اخل���ري، لتثب���ت الكوي���ت اأنها 

الكرمية الأبي���ة الع�شية على 

املتاآمري���ن، واأن من ي�شتهدف 

اله���اك  اإىل  ينته���ي  اأمنه���ا 

ويخ�ش���ر الرهان اأمام متا�شك 

جبهته���ا الداخلي���ة، ومكانتها 

الدولي���ة، واإذا كان���ت الكويت 

�شغ���رية احلج���م فه���ي كبرية 

مبكانته���ا وعطائه���ا وحكم���ة 

قادتها واإخا�س اأبنائها الذين 

ل يزال���ون ي�شط���رون كل يوم 

ملحمة جديدة يف م�شرية حب 

الوطن والت�شحية والفداء من 

اأجله، ويقدمون للعامل منوذجا 

يف الن�شي���ج الوطني املتاحم 

م�شاح���ات  ع���ن  والرتف���ع 

اخلاف والخت���اف، ف�شا 

ع���ن احلفاظ عل���ى العاقات 

دول  م���ع خمتل���ف  املتوازن���ة 

يف  وم�شداقيته���ا  الع���امل 

التعامل م���ع الق�شايا الدولية 

املختلف���ة، الت���ي يقودها �شيخ 

الدبلوما�شي���ة العربي���ة �شم���و 

اأم���ري الباد �شب���اح الأحمد، 

بعد جه���ود رفيقي دربه �شمو 

الأم���ري الراح���ل ال�شيخ جابر 

الحمد، و�شمو الأمري الوالد 

ال�شيخ �شعد العبداهلل ال�شامل، 

طيب اهلل ثراهما.

احلدودي لقط���اع رفح وغزة، 

كم���ا واف���ق جمل����س الن���واب 

امل�ش���ري عل���ى ق���رار منح���ة 

يولي���و  منت�ش���ف  يف  كويتي���ة 

األ���ف   500 بقيم���ة  املا�ش���ي 

دين���ار كويتى لتموي���ل ن�شاط 

املرحلة الثاني���ة ملركز الوثائق 

ال�شرتاتيجية امل�شري.

وميث���ل قر����س ال�شندوق 

الكويت���ي املذك���ور القر�س ال� 

44 ال���ذي يقدم���ه ال�شندوق 
لتموي���ل م�شاري���ع يف م�ش���ر، 

حي���ث �شبق اأن ق���دم حلكومة 

م�ش���ر اأو لهيئ���ات تابع���ة لها 

43 قر�ش���ا بقيم���ة اإجمالي���ة 

بلغت نح���و 815 مليون دينار 

كويت���ي لتموي���ل م�شاري���ع يف 

خمتلف القطاعات، كما قدم 

ال�شن���دوق مل�ش���ر 14 منح���ة 

ومعونات فنية بقيمة اإجمالية 

تقدر بنح���و 3.3 مليون دينار 

خ�ش�ش���ت لتموي���ل درا�ش���ات 

اجل���دوى الفنية والقت�شادية 

مل�شاريع يف قطاعات ال�شناعة 

ال�شحي،  وال�شرف  والزراعة 

وق���ام ال�شن���دوق اأي�شا باإدارة 

منحت���ن م���ن الكوي���ت مل�شر 

بقيمة بلغ���ت نحو 4.8 مليون 

دينار لبناء بع�س املدار�س التي 

تاأث���رت بزل���زال 1992 وبناء 

دول  ل��������ع��������دة  وه���������ب���������ات  وم��������ن��������ح  ق���������������روض 
ف��������ي ال�������ع�������ال�������م وف�����������ق س������ي������اس������ة إن����س����ان����ي����ة 
ع�����ال�����ي�����ة ُج�����ب�����ل�����ت ع����ل����ي����ه����ا دول�����������ة ال����ك����وي����ت

حتى ال ننسى

عطاء الكويت ال�شخّي

و�شائج العروبة
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متابعة

عر�ض:د.عبداهلل بدران

خطابات

سمو أمري البالد
يف تعزيز الوسطية

الإن�سانية  املكونات  ال�سلمي بن  والتعاي�ض  الو�سطية والعتدال  ن�سر  اإىل  ال�سعي احلثيث  الكويت على  داأب��ت  لطاملا 

ال��دول وال�سعوب واملجتمعات والأف��راد، وحاربت يف الوقت نف�سه كل دع��اوي الغلو والتطرف  والب�سرية على م�ستوى 

واإق�ساء الآخر، اإ�سهاما منها يف تعزيز الأمن والأمان يف العامل، وتر�سيخ ال�ستقرار وال�سام يف ربوعه.

االع�����������ت�����������دال ن������ه������ج ق��������������ادة ال�������ك�������وي�������ت ط��������وال 
ت�������اري�������خ�������ه�������م، وال��������ش��������ي��������خ ص��������ب��������اح األح�������م�������د 
م�������ع�������زز ال������وس������ط������ي������ة وال������ت������ع������اي������ش ال����س����ل����م����ي

وتوؤدي الكويت هذا الدور 

الإن�ش���اين الرائ���د �شريا على 

النه���ج ال���ذي اختط���ه قادتها 

احلكم���اء على م���دار العقود 

بروؤي���ة  والتزام���ا  املا�شي���ة، 

ح�شرة �شاح���ب ال�شمو اأمري 

الباد ال�شي���خ �شباح الأحمد 

اجلاب���ر ال�شب���اح وتوجيهات���ه 

ال�شامية يف اأهمية العمل على 

تعزي���ز ثقاف���ة الو�شطية التي 

جبل عليه���ا اأهل الكويت منذ 

القدم، و�شارت عليها الأجيال 

وانتقلت من الأج���داد والآباء 

اإىل الأحف���اد حت���ى عرف بها 
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اأهل الكويت يف املنطقة.

وتوثيق���ا للخطاب���ات التي 

األقاه���ا �شمو اأم���ري الباد يف 

منا�شب���ات عدة، فق���د اأ�شدر 

مركز تعزي���ز الو�شطية التابع 

وال�ش���وؤون  الأوق���اف  ل���وزارة 

الإ�شامي���ة كتابا جديدا اأورد 

في���ه خطاب���ات �شم���وه رع���اه 

اهلل التي ت�شمنت حث �شموه 

وتوجيهات���ه يف جم���ال تعزيز 

الو�شطية والعتدال والتعاي�س 

ال�شلمي والبتعاد عن الفرقة 

والغلو والتطرف.

 42 الكت���اب  وت�شم���ن 

يف  �شم���وه  األقاه���ا  خطاب���ا 

ه���ي:  عدي���دة  منا�شب���ات 

افتت���اح اأدوار انعق���اد جمل�س 

الأم���ة، والع�ش���ر الأواخر من 

رم�شان، وذك���رى تويل �شموه 

واجتماعات  احلك���م،  مقاليد 

الأمم املتح���دة، وح���ل جمل�س 

الأم���ة، وقم���م منظمة املوؤمتر 

الإ�شام���ي، والقمم العربية ، 

والقمة اخلليجية الأمريكية ، 

والقمة الإ�شامية الأمريكية، 

املوجه���ة  العام���ة  وخطابات���ه 

اإىل اإخوان���ه واأبنائه املواطنن 

ويف  عدي���دة،  منا�شب���ات  يف 

لدع���م  املانح���ن  موؤمت���رات 

الو�شع الإن�ش���اين يف �شوريا، 

الرم�شانية  زيارات���ه  وخ���ال 

لعدد من اجلهات احلكومية.

ومي�شي الكتاب الذي جاء 

يف 164 �شفح���ة م���ن القطع 

العادي متنق���ا بن خطابات 

�شم���و اأمري الب���اد، مو�شحا 

بل���ون خا����س اجلم���ل  فيه���ا 

والفق���رات الت���ي رك���ز فيه���ا 

�شموه على منهج الو�شطية يف 

الإ�ش���ام واأهميته يف التعاون 

ال�شع���وب،  ب���ن  والتاق���ي 

ويف اإ�شاع���ة الأم���ن والأم���ان 

وال�شتق���رار يف املجتمع���ات، 

والتط���رف  الغل���و  نب���ذ  ويف 

والتميي���ز ب���ن ال�شعوب، ويف 

حتقيق ال�شلم العاملي.

ويتط���رق �شم���وه يف بع�س 

اخلطاب���ات اإىل النه���ج الذي 

لطامل���ا �ش���ارت علي���ه الكويت 

يف اتباع الو�شطية، واتخاذها 

�شل���وك  يف  ومب���داأ  اأ�شا�ش���ا 

اأبنائها طوال العقود املا�شية، 

ويف التعامل م���ع جميع الأمم 

وال�شعوب، ويف تعزيز التعاون 

امل�شرتك بن اأبن���اء الب�شرية، 

ويف تبي���ان مب���ادئ الإ�ش���ام 

الغ���راء  و�شريعت���ه  احلني���ف 

واأخاق���ه  النبيل���ة  وقيم���ه 

الرفيع���ة، وكون اأم���ة الإ�شام 

ه���ي اأم���ة الو�شط الت���ي ورد 

ذكرها يف القراآن الكرمي.

بداأت اخلطابات باخلطاب 

الذي األق���اه �شمو اأمري الباد 

يف افتتاح دور النعقاد الثاين 

من الف�شل الت�شريعي احلادي 

ع�ش���ر ملجل����س الأم���ة يف 30 

اأكتوبر عام 2006 ، وفيه قال 

�شم���وه » الكوي���ت لي�شت لفئة 

دون اأخ���رى ، ولطائف���ة دون 

غريه���ا، اإنه���ا للجميع. عزتنا 

من عزها وبقاوؤنا من بقائها، 

مرفوع���ة روؤو�شن���ا بالنتم���اء 

اإليها اأبناء خمل�شن لها بعمل 

يبني وجهد يرثي ودم يفدي. 

ندرك جميعا عظم امل�شوؤولية 

واأهمي���ة حمايته���ا من خال 

الإميان بالنظام الدميقراطي 

ونبذ املمار�شات التي تقود اإىل 

والرتفع  والتف���كك،  التفرق���ة 

والتع�ش���ب،  التح���زب  ع���ن 

وتغلي���ب  احلكم���ة  والت���زام 

امل�شلح���ة العام���ة، فذلك كله 

�شياج ح�شن لأمن وا�شتقرار 

هذا الوطن«.

خطاب جامع

كلم���ة  ل�شم���وه  وكان���ت 

اجتم���اع  اأهمي���ة  جامع���ة يف 

العامل عل���ى حماربة التطرف 

والوق���وف �شف���ا واحدا جتاه 

املمار�ش���ات الإرهابي���ة، ودور 

املختلفة  وموؤ�ش�شاتها  الكويت 

يف ه���ذا ال�ش���اأن ويف العم���ل 

عل���ى نب���ذ التفرق���ة والغل���و، 

وذلك يف اخلطاب الذي األقاه 

يف الجتم���اع رفي���ع امل�شتوى 

ل���اأمم  العام���ة  للجمعي���ة 

املتح���دة يف نيوي���ورك ح���ول 

ح���وار الأديان يومي 12 و13 

نوفم���رب ع���ام 2008، اإذ قال 

�شم���وه فيه: »ل تخف���ى علينا 

م�شوؤولياتن���ا  و�شعوب���ا  ق���ادة 

التاريخية يف حماربة التطرف 

والتميي���ز، وبث نهج الو�شطية 

ع���ن  والبتع���اد  والعت���دال، 

الغل���و. اإن ه���ذه املهمة لي�شت 

ال�شهل���ة،  باملهم���ة  بالتاأكي���د 

لكنه���ا مهم���ة �شروري���ة، ولنا 

نح���ن يف الكوي���ت م�شاهمات 

وجمه���ودات متع���ددة وبرامج 

كث���رية يف ه���ذا املج���ال؛ فقد 

اأن�شاأت الكوي���ت مركزا عامليا 

للو�شطية، عقد عدة موؤمترات 

فكري���ة منه���ا موؤمتر دويل يف 

لندن واآخر يف وا�شنطن خال 

العامن املا�شين، كما قامت 

الأجه���زة احلكومية املخت�شة 

بعقد برام���ج وندوات موجهة 

لكل �شرائح املجتمع، اأ�شهمت 

يف خلق الوعي الو�شطي لدى 

النا����س. كما عق���دت الكويت 

ورعت العدي���د من املوؤمترات 

والن���دوات الإقليمية والدولية 

يف  الو�شطي���ة  نه���ج  ح���ول 

الإ�شام، وزرع منهج الت�شامح 

الديني بن ال�شعوب، واحرتام 

الديان���ات  اأتب���اع  معتق���دات 

ال�شماوي���ة، وحف���ظ مكانته���ا 

الإ�ش���اءة لرموزه���ا،  ورف����س 

ا�شتخ���دام  �ش���د  والوق���وف 

املعتق���دات الديني���ة للتميي���ز 

بن اأف���راد املجتمع، واحرتام 

وحقها  ال�شعوب  خ�شو�شيات 

يف امل�شاواة والعي�س امل�شرتك. 

اإن كل ذل���ك ه���و الأ�ش���ل يف 

العاق���ة بن الب�ش���ر، كما اأن 

حتقيقها هو الغاية الكربى يف 

كل الديانات والثقافات«.

كلمات اإىل املواطنني

وجند يف كلمة �شموه التي 

وجهه���ا اإىل اإخوان���ه واأبنائ���ه 

املواطنن يف 29 دي�شمرب عام 

2009 تركي���زه عل���ى اأهمي���ة 
البتع���اد ع���ن كل م���ا يف���رق 

املجتم���ع من ف���ن م�شتفحلة، 

ويحط���م  ن�شيج���ه  ويخ���رب 

عراه، فيقول �شموه »اإن علينا 

اأن نعي وندرك خماطر الفتنة 

البغي�ش���ة التي ل يجدي معها 

ح���ل اأو عاج، ولن يكون فيها 

راب���ح، فاخلا�شر فيه���ا دائما 

ه���و الوط���ن، وال���ذي يدف���ع 

الثمن هو اجلميع. ولعل خري 

�شاهد عل���ى ذلك ما تعر�شت 

له جمتمعات ودول من �شرور 

وتداعي���ات الف���ن، وما ترتب 

عليها من ان�شقاقات وعداوات 

اأبن���اء البي���ت الواحد،  طالت 

واأتت عل���ى مقدراتها، واأكلت 

الأخ�شر والياب�س فيها«.

ويف كلمة األقاها �شموه يف 

افتتاح دور النعقاد الثاين من 

الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر 

ملجل����س الأم���ة يف 28 اأكتوبر 

عام 2014 قال �شموه حمذرا 

من وباء الإرهاب الذي اأ�شاب 

الع���امل ومل يتقيد بح���دود اأو 

ع���ل���ى  ال�����ت�����أك�����ي�����د  ف�������ي  ل�����س�����م�����وه  خ������ط������اب������ًا   42
خ����ي����ار »ال����وس����ط����ي����ة« ون����ب����ذ ال���غ���ل���و وال���ت���ط���رف

متابعة
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قيود، ومن تبعاته على املجتمع 

نعم���ل  اأن  »علين���ا  الكويت���ي: 

جاهدين لتح�شن وطننا �شد 

وباء الإره���اب العابر للحدود 

وحماي���ة جمتمعنا من اأ�شباب 

وذل���ك  والنزاع���ات  الف���ن 

الوطني���ة  وحدتن���ا  برت�شي���خ 

الداخلي���ة  جبهتن���ا  وتعزي���ز 

�شف���ا  ووقوفن���ا  بتاحمن���ا 

واح���دا متكاتف���ن متعاون���ن 

�شعارنا دائما م�شلحة الكويت 

فوق اأي م�شلحة اأخرى. ولئن 

كان���ت خدم���ة الوط���ن غايتنا 

هدفن���ا  الكوي���ت  وم�شلح���ة 

الواع���ي  العاق���ل  فاحل���وار 

والت�شامح  والتوافق  والت�شاور 

�شبيلنا«.

ويف كلمة �شموه يف الع�شر 

الأواخ���ر م���ن رم�ش���ان التي 

ع���ام  يوني���و   18 األقاه���ا يف 

2017 دع���ا �شم���وه املواطنن 
واملقيم���ن اإىل ا�شت���ذكار نعم 

اهلل على الكويت وما حباها به 

من اأف�شال وهبات، حاثا على 

التم�شك بتعاليم الإ�شام التي 

تدع���و اإىل توحي���د ال�شفوف 

واخل���اف،  الفرق���ة  ونب���ذ 

والتم�ش���ك بالوح���دة الوطنية 

املحافظ���ة  م���ع  وبالد�شت���ور، 

الت���ي توارثناه���ا ع���ن الآب���اء 

والأج���داد، ول �شيم���ا يف ظل 

الظروف الدقيق���ة والأو�شاع 

تع�ش���ف  الت���ي  احلرج���ة 

باملنطق���ة ، وما ي�شهده العامل 

من تنام���ي ظاه���رة الإرهاب 

الذي امتد وباوؤه فطال الدول 

واملجتمع���ات حت���ت خمتل���ف 

وال�شع���ارات  التن�شمي���ات 

املتطرف���ة، يف ظاه���رة غ���ري 

م�شبوقة، فاأ�شبح يهدد اأمنها 

وا�شتقرارها وا�شتهداف اأرواح 

الأبرياء الآمنن«.

ت�����رس�����ي�����خ ن�����ه�����ج االع����������ت����������دال وإن���������ش���������اء م����رك����ز 
ع���امل���ي ل��ل��وس��ط��ي��ة وع���ق���د ال���ب���رام���ج وال����ن����دوات 
خل������ل������ق ال���������وع���������ي ال�������وس�������ط�������ي ف���������ي امل����ج����ت����م����ع

ال��ب��ش��ر والغاية  ب���ن  ال��ع��اق��ات  ال��ت��س��ام��ح أص���ل 
ال������ك������ب������رى ف�������ي ك�������ل ال�������دي�������ان�������ات وال�����ث�����ق�����اف�����ات

على الثواب���ت الوطنية، فقال 

�شم���وه :«اإن علين���ا ا�شت�شعار 

ما اأفاء اهلل به علينا من نعمه 

واأف�شاله اجلليلة التي ل تعد 

ولحت�شى، فقد تك���رم علينا 

ب�شع���ة ال���رزق ورغ���د العي�س 

، وهي���اأ لن���ا اأمن���ا وا�شتقرارا 

وطماأنينة، واأ�شاع بيننا الألفة 

واملحبة والتواد، وتلك نعم من 

اهلل ت�شتوجب منا ال�شكر 

والثن���اء للمنع���م جل 

وع���ا، وت�شتدعي 

املحافظ���ة عليها 

بالتم�شك بتعاليم 

ديننا الإ�شامي 

حلني�����������ف،  ا

وبت�������وحي����د 

الفرق���ة  ونب���ذ  ال�شف���وف، 

واخلاف، والتم�شك بوحدتنا 

الوطني���ة الت���ي ه���ي ال�ش���ور 

احل�شن للوط���ن، وبد�شتورنا 

ال���ذي ارت�شين���اه وال���ذي هو 

واعتزازن���ا،  فخرن���ا  حم���ل 

ثوابتن���ا  عل���ى  واملحافظ���ة 

ال�شامي���ة  وقيمن���ا  الوطني���ة 
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من مكتب الشهيد

ذاكرة الّدم 

عطــــر التــــــراب 
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الوكيل بالديوان األميري
مدير عام مكتب الشهيد

بقلم : 
فاطمة أحمد األمير

قال بدّمه ما عجز عنه الآخرون .. 

لأنه الأنقى ولأنه الأ�سمى كان قوله هو الف�سل فما بعد دّمه حديث …

يف مواجهات ال�سرف ل قيمة تعلو فوق قيمة الّدم ، واأمام خمالب ال�سر والغدر يطيب النزال 

ويحلو الن�سال ،

هوى فانت�سب ، �سقط ف�سمخ ،

هم وحدهم فقط امل�سادون للموت 

وهم وحدهم فقط �سانعو احلياة 

واأي حياة واأي موت .. 

حياة تبلغ ذروة معناها تلك التي يتجلى فيها العطاء وقد بلغ عنفوانه .. 

حياة تاجها وقار وُخلق نبيل 

حياة تطرزها قيم املنتجن واملبدعن 

حياة جتابه الك�ساىل واخلانعن واملف�سدين 

حياة م�ساءة بيقظة �سمري و�سلوك قومي ..

ل مكان للموت يف حماأة احلياة 

هذا در�سهم الأول وقد وعيناه 

ر�سموا اخلط الفا�سل بن ال�سوء والظل ، بن النور والظام 

بن الألفة والوح�سة وبن اخلري وال�سر ..

ل م�ساومة يف ح�سرة املباديء 

ول مقاومة اأمام جروت الإميان 

للوطن �سوت جملجل يف جمابهة اخلنوع 

وللراب فوران حتت اأقدام الطغيان 

هذي اآثارهم يف كل مكان 

ماحمهم ، بقايا من �سوتهم وانعكا�ض ب�سماتهم 

ماحم الوفاء مطرزة بالنور 

وروايات البطولة تعبق بالعطر 

ومع كل ذكرى يهطل املجد 

وياأتي ال�سهيد م�سربا بالعّز 

يذكرنا على الدوام اأن الوطن اأمانة يف اأيدينا .. 
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ال����������ن����������ف����������س األب��������������ي��������������ة ل�������������������دى ال����������ش����������ع����������ب ال����������ك����������وي����������ت����������ي رف������������ض������������ت ق������������ب������������ول ال��������������ذل 
وال������������ض������������ي������������م ف��������������اخ��������������ت��������������ارت ط�������������ري�������������ق اجل����������������ه����������������اد وامل����������������ق����������������اوم����������������ة ض����������������د احمل��������ت��������ل

اأحمد �ستيوي

ذاكرة

كل مجموعة ضمت عناصر من كل الفئات في مواجهة الغزو العراقي 
لتعبر عن وحدة املجتمع وترابطه

مجموعات املقاومة... كويت مصّغرة

مقدمات،  دون  وم��ن  ف��ج��اأة  غا�سب  حمتل  وج��ه  يف  وط��ن��ه،  ع��ن  ال��دف��اع  موقف  يف  نف�سه  الإن�����س��ان  يجد  اأن  ال�سهل  م��ن  لي�س 

ويقف  ي�����س��اع��ده  ك���ان  ل��ط��امل��ا  ق��ري��ب،  اأخ  م��ن  ال��غ��در  ي��اأت��ي��ه  اأن  ب��ب��ال��ه  يخطر  مل  ���س��رب��ه  يف  اآم��ن��ا  يعي�س  ك���ان  اإذا  ول���س��ي��م��ا 

وا���س��م��ه. وط��ن��ه  م��ن  وي���ج���رده  وج����وده  ليلغي  الأخ  ذل���ك  ي��اأت��ي  م��ق��دم��ات  وب���ا  وف���ج���اأة  ال��ل��ي��ايل.  ح��ال��ك��ات  يف  ج��ان��ب��ه  اإىل 

هك���ذا وجد الكويتي���ون اأنف�شهم فج���اأة، ما ب���ن ع�شية الأول 

م���ن اأغ�شط�س، و�شحى الثاين منه ع���ام 1990. ولأن نف�س احلر 

تاأب���ى ال�شيم، وترف�س الذل، كان ل بد من املقاومة، فبداأت رحلة 

الن�شال الكويتي �شد زوار فجر اخلمي�س من جنود الغزو ال�شدامي 

العراق���ي، وهي رحل���ة مل تكن �شهل���ة ول ب�شيط���ة، ول�شيما اأنها 

جاءت با اأي مقدمات اأو تهيئة النف�س لحتمال مثل هكذا غدر، 

ولك���ن ق���در اهلل وما �شاء فعل لتبداأ رحل���ة املقاومة الكويتية التي 

�شطرت بطولت مل يكن اأحد يتوقع اأن تظهر منها، يف ظل الواقع 

واملعطي���ات، بيد اأن اإرادة احلياة وحب الوطن ي�شنعان امل�شتحيل، 

فتغل���ب رجال ون�شاء الكويت على كل الظ���روف والعوامل، وبداأوا 

مرحلة املقاومة بعدما ا�شتوعبوا مفاجاأة الحتال.

بي���د اأن طري���ق املقاومة مل يكن مفرو�شا بال���ورود، فقد واجه 

عنا�شر املقاومة الكثري من امل�شاعب، وا�شتطاع اأبناء الكويت بقوة 

اإميانهم وارتباطهم ببلدهم، التغلب عليها، �شواء من حيث الطبيعة 

اجلغرافية للباد و�شغر امل�شاحة، اأو عدم ال�شتعداد امل�شبق لتوقع 

مثل هذا الأمر. واليوم بعد ثمان 

وع�شرين ع���ام ننظر اإىل ورائنا 

بع���ن الإكب���ار والتعظيم لرجال 

ون�ش���اء، باعوا اأرواحهم رخي�شة 

عل���ى مذب���ح الوط���ن، وربح���ت 

جتارته���م م���ع اهلل الذي قال يف 

حمك���م تنزيل���ه )اإن اهلل ا�شرتى 

م���ن املوؤمنن اأمواله���م واأنف�شهم 

باأن لهم اجلنة( فلم يبالوا اأماتوا 

يف �شبيل اهلل والوطن اأم مازالوا 

اأحي���اء، لتخلّ���د يف تاريخ الكوي���ت ذكراهم، بع���د اأن �شطروا اأروع 

البطولت يف حب الوطن والدفاع عنه.

ونح���ن يف ملفن���ا هذا �شنقت�شر ت�شليط ال�ش���وء على املقاومة 

الكويتي���ة من خال جمموعاتها التي تكونت على امتداد الكويت، 

وقامت باأعمال تعجز عنها املجاميع املنظمة منذ �شنوات، فاأدمت 

قل���ب الغ���زاة وكبدتهم خ�شائ���ر فادحة، حيث �شنتع���رف اإىل تلك 

املجموعات ب�شكل مف�شل مع ملحة عن كل جمموعة ونطاق عملها 

واإجنازاتها.

وقب���ل اأن نخو�س مع كل جمموعة وعملها، يجدر بنا اأن ن�شري 

اإىل اأن تكوي���ن تل���ك املجموعات ت�شكل في���ه كل جمموعة »كويت 

م�شغ���رة« ت�شم كل فئات املجتمع ب���كل فئاتهم وطوائفهم، وهو ما 

يوؤكد وحدة اأهل الكويت وجتمعهم وهم اأعطوا درو�شا يف الوطنية 

وحب الأر�س بوقفتهم اجلهادية يف وجه الغا�شب املعتدي.

جمموعة امل�سيلة...  العمل املنظم ل�سرب العدو

اأفراد املجموعة

ب������������در ن��������اص��������ر ع������ب������دال������ل������ه ع������ي������داناب��������راه��������ي��������م ع������ل������ي ص������ف������ر م����ن����ص����ور

ح������������س������������ن ع������������ل������������ي غ���������������ل���������������وم رض������������اج������������اس������������م م��������ح��������م��������د ع���������ل���������ي غ�������ل�������وم

البلوشيخ����������ال����������د أح����������م����������د م�������ح�������م�������د ع������ب������اس عبدالكرمي  خيرالله  خليل 

ع����������ام����������ر ف����������������رج ش�������ف�������ل�������ح ال�������ع�������ن�������زيس����ي����د ه���������ادي س����ي����د م���ح���م���د ال���ع���ل���وي

م������ح������م������د ع�������ث�������م�������ان ع�������ل�������ي ال������ش������اي������عم������������ب������������ارك ع��������ل��������ي ص��������ف��������ر م�����ن�����ص�����ور

ي������������وس������������ف خ��������ض��������ي��������ر ي������������وس������������ف ع�����ل�����ي

»امل����������س����������ي����������ل����������ة« أك�������ث�������ر 
تنظيما  امل����ج����م����وع����ات 
وع����م����ل����ي����ات����ه����ا ت�����رك�����زت 
ع�����ل�����ى ت����ف����ج����ي����ر أرت���������ال 
ال������ع������دو ع����ل����ى ال����ط����رق
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هذه املجموعة، تعترب اأبرز جمموعات املقاومة الكويتية، وهي 

املجموع���ة الوحي���دة التي م���ازال اأثرها املادي باقي���اً وحتول اإىل 

متحف وطني، يخلد تلك احلقبة، وهو بيت القرين.

وتعود فكرة تاأ�شي�س املجموعة اإىل ال�شهيد �شيد هادي العلوي 

الذي كان اأكرب الأع�شاء �شنا واأكرثهم خربة كونه ع�شكريا �شابقا. 

ويف مزرعت���ه بالفنيطي����س كان���ت انطاقة عم���ل املقاومة بعد اأن 

جتم���ع عدد من الرجال من اأقارب ومعارف �شيد هادي، على اأثر 

معركة مع�شكر املباركية يف اأول اأيام الغزو. وعمل �شيد هادي على 

ت�شجيع ال�شباب على الن�شمام للمقاومة، حتى ت�شكلت لديه خلية 

مقاومة ي�شتطيع من خالها التحرك، يف وجه الغزة.

واأطل���ق على املجموع���ة ا�شم »امل�شيلة« نظ���را لنطاقتها من 

منطقة امل�شيلة حيث توجد مزرعة العلوي، قبل اأن تنتقل املجموعة 

اإىل القرين وت�شتقر هناك.

والأ�شا����س الذي قامت علي���ه املجموعة هو العمل امل�شلح �شد 

الحت���ال، ومع ذلك كانت لأفرادها اأن�شط���ة اأخرى تتعلق بتوزيع 

امل���واد الغذائية، اإ�شافة اإىل توزيع من�شورات تدعو املواطنن اإل�ى 

الثب���ات ومقاومة املحتل. بي���د اأن العمل الأ�شا�شي للمجموعة كان 

املقاومة امل�شلحة، لذلك بداأ اأفرادها منذ الت�شكيل والتنظيم جمع 

ال�ش���اح �شواء من املواطنن اأو من مع�شك���رات اجلي�س واحلر�س 

الوطني.

وق���د ن�ش���ط اأف���راد املجموع���ة يف ماحق���ة الع���دو العراقي، 

واأوقع���وا به خ�شائر كبرية، اإذ بداأوا بعمليات قن�س للجنود واأفراد 

اجلي����س ال�شعبي، ثم مهاجمة الأرتال الع�شكرية وال�شاحنات التي 

حتمل الإمداد للقوات الغازية وخا�شة تلك التي ت�شري على طريق 

الفحيحي���ل اأو خ���ط الأحمدي ال�شريع. وكان���وا ينفذون عملياتهم 

م�ش���اء بالوقوف فوق اجل�شور ث���م مهاجمة الآليات بالقنابل. وقد 

وثق���ت لهم عمليات نوعية يف هذا الإطار خلفت خ�شائر كبرية يف 

�شفوف اجلي�س املحتل.

ث���م ركز اأف���راد املجموع���ة، يف مرحلة لحق���ة، اأعمالهم على 

تفخي���خ ال�شي���ارات يف اأماكن بعيدة عن املناط���ق ال�شكنية وتتميز 

بكثاف���ة وجود ع�شكرين عراقين واأفراد اجلي�س ال�شعبي. وكانت 

اأبرز عمليات التفخيخ نفذت يف �شوق خيطان، حتى �شاقت عليهم 

امل�شاحات مع ازدياد جي�س العدو وانت�شاره يف املناطق ال�شكنية.

وم���ع انط���اق معركة عا�شف���ة ال�شح���راء لتحري���ر الكويت، 

ا�شتع���دت املجموع���ة للم�شاركة وجمعت ال�ش���اح، ولكن قدر اهلل 

�ش���اء اأن تت���م املواجهة بن املجموع���ة وجي�س الغ���زو العراقي يف 

مقره���ا، بع���د اأن انت�شر جي�س الحتال ب�ش���كل كثيف يف املناطق 

ال�شكني���ة واكت�ش���ف وجوده���ا، فح�شل���ت املواجه���ة واأثخن رجال 

املقاوم���ة البا�شل���ة جراح العدو قبل اأن يتمك���ن ال�شاح الثقيل من 

فر����س نريانه وح�ش���م املعركة يف �شورة مازال بي���ت القرين يعرب 

عنها مقارنا بن اإخا�س �شباب الكويت ووح�شية الغزاة.

جمموعة 25 فرباير... اأبطال العجائن واملتفجرات

اأفراد املجموعة

الفيلكاويأح������م������د ع�����ب�����دال�����ل�����ه س������ال������م األح�����م�����د أح���م���د  ع���ب���دال���ل���ه  أس����ام����ة 

خ��������ال��������د ع������ب������دال������ل������ه س��������ال��������م ع�����ق�����ابأش������������رف م�����ح�����م�����ود ن������اف������ع ع����ب����دال����ل����ه

س�����������ع�����������اد ع���������ل���������ي ح���������س���������ن احل�������س�������نس������ام������ر م�����ح�����م�����ود اب�������راه�������ي�������م أودق����������ر

عليش����������اك����������ر م��������ح��������م��������ود ف���������������رج م��������ب��������ارك ج�����اس�����م  ك�����اظ�����م  ع����ب����دال����رح����م����ن 

ع����ب����دال����ع����زي����ز ص�����ال�����ح اب������راه������ي������م ال����ش����ره����انع����ب����دال����ع����زي����ز راش���������د ع������ب������دال������رزاق ال���وه���ي���ب

م������س������اع������د م������ح������م������ود م���������ب���������ارك ف������رجع����������ل����������ي ف�������������������������ؤاد ن���������ع���������م���������ه ال����������ب����������در

م������ن������ص������ور م������ح������م������ود م���������ب���������ارك ف������رجوف����������������������اء أح�����������م�����������د ع���������ل���������ي ال��������ع��������ام��������ر

كان للمجموع���ة اأعمال م�شرفة يف مقاوم���ة الغزاة والت�شدي 

له���م، واعتمدت ه���ذه املجموعة البا�شلة عل���ى التخطيط الدقيق 

واملحك���م، لإيقاع اخل�شائ���ر يف �شفوف القوات الغازية، عرب �شنع 

القناب���ل واملفخخ���ات، وو�شعها يف اأماكن تواج���د قوات الحتال 

وقد نفذوا عمليات نوعية اأذهلت الغزاة وجن جنونهم منها.

ومتث���ل هذه املجموع���ة منوذجا �شادقا ونا�شع���ا لوحدة اأبناء 

الكوي���ت من جهة، وت�شامن الأ�شقاء الع���رب من جهة ثانية، فمن 

الكويتي���ن �شمت م���ن كل �شرائ���ح املجتمع وتنوع���ه، اإ�شافة اإىل 

اأع�ش���اء م���ن الأ�شق���اء العرب، 

الأردين،  اأودق���ر  �شام���ر  مث���ل 

وعبدالرحمن كاظم العراقي.

اأ�شام���ة  لل�شهيدي���ن  وكان 

الفيل���كاوي ووف���اء العام���ر دور 

كبري يف تنفي���ذ وجناح عمليات 

املجموع���ة، حيث جن���د اأ�شامة 

خربت���ه  باملتفج���رات  اخلب���ري 

يف خدم���ة اأعم���ال املجموع���ة، 

بيت القرين الذين ا�شت�شهد فيه اأفراد جمموعة امل�شيلة

ف�������������������ب���راي�������������������������������ر«   25«
صناعة  ف��ي  تخصصت 
ال���ع���ج���ائ���ن وامل���ت���ف���ج���رات 
الغزاة ج����راح  وأث��خ��ن��ت 
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ذاكرة

فقد ق���ام ب�شنع القنابل املوقوتة وتدريب اأف���راد املجموعة كيفية 

ا�شتعماله���ا. فيم���ا كان وجود وف���اء يف ملجموع���ة كعن�شر ن�شائي 

مهم يف كث���ري من اجلوانب، حيث عمدت اإىل �شنع العجائن التي 

ت�شتخ���دم يف �شن���ع املفخخات، كم���ا عملت على تاأم���ن �شاعات 

التوقي���ت التي ت�شبط لتفجري العب���وات، وهي عبارة عن �شاعات 

الغ�ش���الت الأوتوماتيكي���ة، حيث كانت ت�شتخرجه���ا من غ�شالت 

معارفه���ا بحج���ة احلاج���ة اإليها يف بيته���ا، كما ا�شتعان���ت باأختها 

غيداء لتاأمن عدد وافر من هذه ال�شاعات. كما وفرت وفاء مقرا 

للمجموع���ة يف منطقة الدعي���ة مت فيه التح�ش���ري لعملية تفجري 

فندق �شفري اأنرتنا�شيونال التي كانت اأ�شهر عمليات املجموعة.

فف���ي 6 /10 /1990  قام���ت جمموعة 25 فرباير، بالتعاون 

م���ع جمموعة الأندل�س، بتنفيذ هذه العملية اجلريئة، حيث قامت 

�شع���اد احل�شن ب�شنع حلوى ومزجتها مب���ادة فتاكة، وقام ال�شهيد 

اأ�شام���ة الفيلكاوي ب�شن���ع اأربع قنابل موقوت���ة خباأها داخل علبة 

حل���وى )ماكينتو�س( وفخخ �شيارة باأن���واع خمتلفة من املتفجرات، 

وانطل���ق بهذه املتفج���رات اإىل الفن���دق، حيث قاب���ل فل�شطينين 

يعم���ان يف الفن���دق، واتفق معهما على اإدخ���ال هذه العبوات اإىل 

ال�شال���ة الكبرية الت���ي يرتادها ال�شباط وقي���ادات اجلي�س وقدم 

الفل�شطيني���ان الر�ش���اوى للحر����س لل�شماح لهم���ا بالدخول، وقام 

اأ�شام���ة، مب�شاعدة وفاء وبع�س الأف���راد بو�شع عبوه و�شط �شالة 

الفن���دق، واأخرى عند بابها، وثالثة عن���د مدخل الطوارئ، ورابعة 

عن���د املخ���رج. ويق�ش���د من ه���ذا التوزي���ع اإح���كام القب�شة على 

املجرم���ن، وتفويت الفر�ش���ة عليهم يف حالة اله���رب عند �شماع 

النفج���ار الذي حدث واأذه���ل العقول و�شق���ط القتلى واجلرحى 

باأعداد كبرية.

ونف���ذت املجموعة عدداً كبريا من العمليات التي هزت الغزاة 

واأوقعت فيهم الكثري من القتلى وامل�شابن، منها على �شبيل املثال 

عملية تفجري �شهريج مياه يف �شارع الريا�س، وعملية �شوق منطقة 

احل�شاوي، وبرزت فيها ال�شهيدة وفاء العامر التي دربت ال�شهداء 

اأحم���د الأحم���د و�شاكر حممود ف���رج واأخاه م�شاع���د على اإتقان 

اللهج���ة ال�شودانية لي�شهل دخوله���م اإىل ال�شوق وو�شع املتفجرات 

دون اأن يكت�شفهم جنود الحتال، وجنحوا يف ذلك ونفذوا عملية 

التفجري بنجاح خلفت اأعدادا كبرية من القتلى وامل�شابن.

وقد قدمت املجموعة اأرواحها فداء لوطنها حيث متكن الغزاة 

من اعتقال اأفرادها بعد عمليات كثرية وكبرية، ونفذوا فيهم حكم 

الإع���دام يوم 5 فرباير ع���ام 1991 اأمام منازله���م ويف ال�شوارع، 

فيما جنا من اأع�شاء املجموعة حممد ح�شن الفيلكاوي وابراهيم 

د�شتي.

جمموعة العدان...  تطّوع ومقاومة

اأفراد املجموعة

م����ه����ديأح������م������د ح������م������زة ع������ب������اس س����ن����اس����ي����ري دار  ع������ل������م  م�����ج�����ي�����د  ح�����م�����ي�����د 

م�����ه�����ديع����������������������ادل غ�����������ل�����������وم رج������������������ب ع�������ب�������اس دار  ع�������ل�������م  م������ج������ي������د  ع�������ل�������م 

م����ه����ديع��������ي��������س��������ى م��������ح��������م��������د ف������������اي������������ز ع�����ل�����ي م�����ح�����م�����د  دار  ع������ل������م  م�����ج�����ي�����د 

جن������م ع����ب����دال����ل����ه ع����ب����دال����ل����ه ال���ب���ل���وش���ي

اأطل���ق ا�شم »الع���دان« على املجموع���ة، بع���د ا�شت�شهاد بع�س 

اأفرادها الذين كانوا يعملون متطوعن يف م�شت�شفى العدان، فمنذ 

ب���دء الغزو تواف���د الكثري من ال�شب���اب اإىل املخافر وامل�شت�شفيات 

للتط���وع، ومنه���م جمموع���ة ال�شب���اب الت���ي التحق���ت مب�شت�شفى 

العدان.

ويف اإحدى ديواني���ات منطقة الرقة، اجتمع راأي جمموعة من 

ال�شباب على القيام بعمل جتاه املحتل الغا�شب دفاعا عن الوطن، 

وع���دم الر�ش���وخ لاأمر الواقع، واجتمع ال���راأي على �شرورة جمع 

ال�ش���اح، �ش���واء من املخاف���ر اأو من املخازن يف منطق���ة ال�شويخ. 

وب���داأت اخلط���وة الأوىل بانط���اق اأع�ش���اء املجموع���ة اإىل اأحد 

املع�شك���رات التابعة للجي����س الكويتي، وجمعوا كمي���ة من البنادق 

الذاتي���ة، وانتقلوا بها اإىل ديوانية يف منطقة الظهر. ونتيجة عمل 

املجموعة التطوعي يف م�شت�شفى العدان، فقد اجتمع الراأي لديها 

على فكرة اخلدمة العامة واملقاومة.

وترك���ز عمل املجموع���ة على ا�شتغال الوج���ود يف امل�شت�شفى 

حي���ث عمدوا اإىل اإعداد هويات مموهة م�شتغلن الكم الهائل من 

الهوي���ات املوج���ودة واآلة التغلي���ف، حيث يقوم���ون باإعداد هويات 

مدنية للع�شكرين الكويتين، اإ�شافة اإىل طباعة وتوزيع من�شورات 

ت���وزع عل���ى مواطن���ي منطقتي 

الرق���ة وهدية ب�ش���رورة الثبات 

ومقاوم���ة الغ���زو. لك���ن و�شول 

ق���وات الغ���زو اإىل امل�شت�شف���ى 

قيد حركته���م قليا، ولكنهم مل 

يتوقف���وا، حيث كان���وا ياأخذون 

ال���دواء وو�شائل الع���اج لأفراد 

باإ�شدار  وا�شتم���روا  املقاوم���ة، 

للكويتي���ن  املدني���ة  الهوي���ات 

الع�شكرين، كما كان لهم ن�شاط 

مي���داين، م���ن خ���ال عمليات 

»ال����������ع����������دان« اس���ت���غ���ل���ت 
ع��م��ل��ه��ا ال���ت���ط���وع���ي في 
املستشفى لتأمن الدواء 
وال��������ع��������اج ل���ل���م���ق���اوم���ة 
وق�����ن�����ص ج�����ن�����ود ال����ع����دو

اأفراد مقاومة كيفان
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القن����س الت���ي ينفذه���ا اأفرادها �ش���د اجلن���ود، ومهاجمة نقاط 

ال�شيط���رة التي ي�شعها العدو يف حمي���ط منطقتي الرقة وهدية. 

ث���م اتفق رئي����س املجموعة عادل غلوم مع جمموع���ة الفهود على 

الن�شمام اإليهم.

جمموعة ال�سباح... ارتباط ال�سعب بالأ�سرة

اأفراد املجموعة

عبداللهب��������در ع����ب����دال����ل����ه أح�����م�����د ال�����ش�����رق�����اوي ق��م��ب��ر  ع���ب���دال���ع���زي���ز  ح���س���ن 

خ��������ال��������د ج��������اس��������م ح������م������د ال���������درب���������اسح����������س����������ن غ������������ل������������وم ح����������س����������ن س�����ك�����ن

ص�����اح خ��ل��ي��ف��ة ع���ب���دال���ل���ه ال����درب����اسج����������������������������������اس����������������������������������م اخل�������������������م�������������������ي�������������������س

هذه املجموعة تعرب عن ارتباط ال�شعب الكويتي بقيادته، حيث 

عم���د عدد من ال�شب���اب اإىل ت�شكيل جمموعة مقاوم���ة، واأطلقوا 

عليه���ا ا�شم »ال�شب���اح« لأنهم ارتبطوا من خ���ال عملهم بالقيادة 

العلي���ا، والأ�شرة احلاكم���ة على وجه التحدي���د، وكانت تتلقى من 

بع�س اأبناء الأ�شرة بع�س التوجيهات.

عمل���ت املجموع���ة كفريق متجان�س �شارك���ت جمتمعة يف عدة 

عمليات ع�شكرية �شد القوات العراقية الغازية، بالتزامن مع عمل 

اجتماع���ي متثل يف اإعداد الهويات واجل���وازات ودفاتر ال�شيارات 

وت�شاريح اخل���روج من الكويت لبع�س املواطن���ن الذين ا�شطروا 

للخروج منها. 

ولعل اأبرز العمليات التي قامت بها املجموعة متثلت يف �شرب 

مبنى ال�شف���ارة العراقية بقذيفة »اآر بي جيه« �شقطت اأمام املبنى 

وفتكت مبجموعة من اجلنود. كما ا�شتهدفت طائرة عراقية كانت 

تق���ل ع�شكرين واإ�شابتها اإ�شاب���ة مبا�شرة فوق منطقة الفروانية. 

وا�شتط���اع خالد الزعاب���ي بذكائه ال�شتياء عل���ى �شناديق كثرية 

م���ن الذخرية م���ن مبنى الدفاع اجل���وي ال���ذي كان ي�شيطر عليه 

العراقي���ون، عرب تقم�س �شخ�شيات رجال اإطفاء ح�شروا لإطفاء 

حريق افتعلوه. ونفذت املجموعة عمليات تفخيخ وتفجري �شيارات 

يف �ش���وارع و�شاح���ات الكوي���ت 

للق���وات  جتمع���ات  ت�شته���دف 

الغازية، وكبدتها خ�شائر فادحة 

يف الأرواح.

ن�ش���اط  للمجموع���ة  وكان 

اجتماع���ي وا�ش���ع، م���ن خ���ال 

م�شاع���دة الأ�شر الت���ي ظلت يف 

الكوي���ت عل���ى ومواجهة ظروف 

عم���ل  اأب���رز  وكان  الحت���ال، 

قام���ت به توزي���ع الأم���وال التي 

ت�شلهم م���ن القي���ادة التي كانوا 

على توا�شل معه���ا، على الأ�شر 

ملواجهة الظروف. 

جمموعة الدعية... �سهداء املقاومة ال�سلمية

اأفراد املجموعة

م�������ح�������م�������د ع��������ل��������ي ص����������ال����������ح ال����������زق����������احح������م������ي������د ح��������م��������د ص���������ال���������ح ال���������زق���������اح

بهبهانيه�������ان�������ي أح�������م�������د م�������وس�������ى امل���ص���ي���ل���ي���خ عبداحلسن  محمد  ع��دن��ان 

ي��������ع��������ق��������وب ي����������وس����������ف ب���������������در األس����������ت����������اذ

ال�شهداء اخلم�ش���ة كانوا من منطقة الدعية، وتربطهم عاقة 

قراب���ة و�شداق���ة، وق���د ت�شكل���ت ه���ذه املجموع���ة، يف اأعقاب ما 

تعر�ش���ت ل���ه منطقة الدعي���ة، كباقي مناطق الكوي���ت، من بط�س 

الحت���ال وتنكيله بالنا�س، فقد احت���ل مدار�س املنطقة ومن�شاآتها 

احليوية، كونها قريبة من العا�شمة واملناطق احليوية، وحولها اإىل 

مراكز اعتقال وا�شتخبارات.

وانتظ���م اأف���راد املجموع���ة يف بادئ الأمر، بتق���دمي اخلدمات 

العام���ة لأه���ايل املنطق���ة، مث���ل توزيع الأغذي���ة واإزال���ة النفايات 

وت�شغيل اخلدمات الأ�شا�شية يف املنطقة كال�شوق املركزي واملخبز 

وامل�شتو�شف وغريها.

ولع���ل ما مييز هذه املجموعة اأن مقاومتها �شلمية، مل يحملوا 

�شاحا ويهاجموا قوات الحتال، واإمنا جنحوا ل�شورة اأخرى من 

�شور املقاومة، من خال توثيق اإجرام الغزاة بال�شور والفيديوهات، 

م�شتغلن خربة رئي�س وكبري املجموعة حميد الزقاح الذي كان يعمل 

يف وزارة الإع���ام، وقد اأتقن الت�شوير وكان مولعا به، فحر�س اأن 

تكون كامريت���ه �شاهدا على ما 

جرى لوطنه، ف�شور كل ما وقع 

حتت ب�ش���ره من مظاهر التلف 

واخلراب وجرائ���م الغزاة، كما 

�شجل ح���ال النا�س حتت نريان 

الحت���ال، ووثق �ش���ور النهب 

وال�شل���ب واحلرائ���ق املتعم���دة، 

كم���ا �شور طواب���ري النا�س اأمام 

املخابز، و�شور الفتية من اأبناء 

وطن���ه وهم يكتب���ون ال�شعارات 

تشكلت  منطقة  كل  في 
خ������ل������ي������ة وم������ج������م������وع������ة 
ع�����������������م�����������������ل�����������������ت ع����������ل����������ى 
ج������������ن������������اح������������ي خ���������دم���������ة 
امل����ج����ت����م����ع وال�����ت�����ص�����دي 
ل�������ل�������غ�������زاة وأع�����م�����ال�����ه�����م
اإلج������������������������رام������������������������ي������������������������ة

�شيارة فخخها رجال املقاومة وانفجرت بجنود الحتال

رج�����������������ال »ال��������دع��������ي��������ة« 
ج���ن���ح���وا إل������ى امل���ق���اوم���ة 
إجرام  بتوثيق  السلمية 
ال���غ���زاة وم���ع���ان���اة األه���ل 
ب������ال������ص������وت وال�������ص�������ورة
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ذاكرة

الوطني���ة والراف�ش���ة للغزاة على اجلدران. ووث���ق كذلك بالفيديو 

تكب���ريات الكويتي���ن حن قام���وا بعد مرور �شه���ر على الحتال 

بال�شعود اإىل اأ�شطح املنازل والتكبري حتديا لقوات الحتال.

وكان اأفراد املجموعة ي�شاركون حبيب يف املهمة قدر امل�شتطاع، 

اإ�شاف���ة اإىل اأعمال اخلدمات العامة الت���ي يقومون بها، حتى اأراد 

اهلل اأن يكت���ب نهاي���ة عمل هوؤلء النفر اخلم�شة من �شباب الوطن، 

عندما وقع حبيب يف قب�شة زبانية �شدام، بينما كان ي�شور ن�شاطا 

خدمي���ا يقوم به �شباب منطق���ة الدعية يف ال�شاحة الرتابية مقابل 

م�شج���د الزبري، وبعد تفتي�س كامريته وم�ش���ادرة فيديوهاته، وقع 

بن يدي ال�شتخبارات فيديو فيه توثيق لعنا�شر املجموعة، فعمد 

جنود الحتال اإىل اعتقالهم واحدا تلو الآخر، وان�شموا اإىل قافلة 

�شهداء الكويت بعد رحلة عذاب انتقلت من وطنهم اإىل العراق.

�سباب الرو�سة... اأبطال »طريق املوت«

اأفراد املجموعة

عبداللطيفم��������ح��������م��������د ج������������اس������������م ال��������رم��������ي��������ض��������ن مشعل  عبدالنبي  ابراهيم 

ال����������ع����������ق����������ي����������د خ���������������ال���������������د ال��������ش��������ط��������يخ������������ال������������د أح������������م������������د ع����������ل����������ي دش�������ت�������ي

امل����������������������ق����������������������دم ط�����������������������������ال امل����������س����������ل����������مال���������������������رائ���������������������د خ����������ل����������ي����������ل ب����������ه����������اوي����������د

ول�����������������������������������ي�����������������������������������د ال�����������������������ه�����������������������دل�����������������������قامل����������������ق����������������دم م���������ح���������م���������د ال�����������ي�����������اق�����������وت

بعد احتال اجلي�س العراقي املواقع الع�شكرية، قامت قيادات 

اجلي����س بتوزي���ع ال�شباط على خايا يف املناط���ق ال�شكنية لقيادة 

العمليات امل�شلح���ة �شد الغزاة، 

فكان توزيع العقيد خالد ال�شطي 

اإىل منطقة الرو�شة، حيث عمل 

عل���ى تاأ�شي����س خلي���ة مقاوم���ة 

منظم���ة، بع���د احل�ش���ول عل���ى 

الأ�شلح���ة. وقد اتخ���ذوا اإحدى 

مدار�س املنطقة مقرا لهم.

وب���داأ ن�ش���اط املجموعة من 

خال عمليات اختطاف وقن�س 

جلنود العدو الذين دن�شوا اأر�س 

الكويت وقتلوا اأبناءها. وكانت خطة اأفراد املجموعة التي تفرعت 

منه���ا خايا �شغ���رية يف عدد من املناطق، تق���وم بتجميع ال�شاح 

وو�شعه يف �شيارة، ل�شهولة التحرك والبتعاد عن اأي حملة تفتي�س 

ومداهم���ة. وامت���د ن�ش���اط املجموعة اإىل املناط���ق املجاورة حيث 

نف���ذ اأع�شاوؤه���ا عمليات �شد جنود الحت���ال يف منطقة ال�شرة، 

ويف الفيح���اء، كم���ا و�شل ن�شاطه���م اإىل منطق���ة ال�شويخ. و�شهد 

الدائ���ري الرابع ن�شاطا بطوليا لأف���راد املجموعة من خال حرق 

وتفج���ري اآليات وعربات ودبابات العدو، حتى غدا الدائري الرابع 

يف �شهر اأغ�شط�س »طري���ق املوت« بالن�شبة لقوات العدو. وحّولت 

املجموعة ن�شاطها يف اأعقاب انت�شار نقاط التفتي�س يف كل املناطق 

وال�ش���وارع، اإىل ا�شتهداف النق���اط املتطرفة التي ل يوجد بعدها 

حواجز تفتي�س، ف���كان �شاح »اآر بي جي« الذي ا�شتخدموه فعال 

جدا يف اإ�شابة قوات العدو املتمركزة يف تلك النقاط.

وقد عمدت املجموعة، م���ن خال اأحد اأفرادها وهو ال�شهيد 

خال���د د�شت���ي، اإىل التن�شي���ق مع اأح���د اأطباء م�شت�شف���ى مبارك 

ل�شتح���داث عيادة تعالج امل�شابن يف املواجهات مع العدو، بعيدا 

عن امل�شت�شفى حتى ل ت�شل اإليهم اأعن العدو وجوا�شي�شه.

جمموعة الفهود... قن�س وتفجري

اأفراد املجموعة

البلوشي عبدالله  عبدالله  الغايبابراهيم  م��ح��م��د  ع��ب��دال��رح��م��ن  أح���م���د 
جن������م ع����ب����دال����ل����ه ع����ب����دال����ل����ه ال���ب���ل���وش���ي

ه���ذه املجموعة م���ن اأوليات جمموعات املقاوم���ة التي �شكلت، 

من جمموعة من ال�شباب يف اليوم الأول للغزو، واأطلق عليها ا�شم 

»الفه���ود« ن�شبة لل�شهيد ال�شيخ فهد الأحم���د، وكان هدفها توفري 

الأمن واحلماية لأ�شر اأفرادها، بالإ�شافة اإىل الدفاع عن الوطن.

وقد قام اأفراد املجموعة بجمع ال�شاح واإعداد املن�شورات التي 

تدعو اإىل املرابطة وال�شمود. وكان مقرها يف منطقة غرب الفنطا�س 

»جاب���ر العلي حاليا«، وقد تو�شعت بان�شمام جمموعة العدان اإليها، 

ول�شيما اأن اأفراد املجموعتن يرتبطون بعاقة قرابة.

وقام���ت جمموعة الفهود بعدة عملي���ات يف �شوارع الفحيحيل 

والري وكذلك يف الرقة وهدية، من خال عمليات تفجري عربات، 

وقن����س جلنود الحت���ال، ومن عمليات التفج���ري التي قاموا بها 

تفج���ري يف دوار العظ���ام »دوار الأمم املتحدة« وتفجري على ج�شر 

منطقة الظهر.

»ال���������ف���������ه���������ود« ع���������م���������دوا إل�����������ى ع�����م�����ل�����ي�����ات ال����ق����ن����ص 
وال����������ك����������ر وال����������ف����������ر م����������ع آل����������ي����������ات وج����������ن����������ود ال�������ع�������دو

أب��������ط��������ال »ال���������روض���������ة« 
الرابع  ال���دائ���ري  ح��ّول��وا 
إل��������ى »ط������ري������ق امل��������وت« 
ل��������دب��������اب��������ات وع��������رب��������ات 
وج�������������������ن�������������������ود احمل����������ت����������ل

اإح�دى اآليات جي�س الغزو التي ا�شتهدفها رجال املقاومة
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خلية ال�سليبيخات... عني على الأهل واأخرى على املعتدي

اأفراد اخللية

ع���������دن���������ان ف���������ي���������روز ي���������اق���������وت امل������ان������عص��������ال��������ح ح��������م��������ود م�������ن�������ص�������ور ح�����م�����ود

ه���������ان���������ي ف�����������ي�����������روز ي�����������اق�����������وت امل�������ان�������عص����������ال����������ح ن����������اص����������ر ص����������ال����������ح اخل������ن������ة

ول���������ي���������د ف�����������ي�����������روز ي�����������اق�����������وت امل��������ان��������عول��������ي��������د أي����������������وب اس�������م�������اع�������ي�������ل ب�����ن�����در

ه���ذه اخللي���ة �شمت ع�شكرين ومدني���ن تربطهم �شلة قرابة 

و�شداق���ة، وكان مل�شاه���د البط�س والقت���ل دور يف اإ�شرار اأفرادها 

عل���ى مقاوم���ة املحت���ل والت�شب���ث بالأر����س والوط���ن، ول�شيم���ا 

الع�شكرين منهم، اأمثال �شالح حمود وعدنان فريوز، حيث �شهدوا 

عل���ى اإجرام قوات الغ���زو بروؤية رفاقهم قتلى، فكان �شبيلهم حمل 

ال�ش���اح ومقاومة املحتل، من جه���ة، وتقدمي امل�شاعدات للعالقن 

يف ال�شحراء ممن فروا من بط�س املحتل.

واتخ���ذت اخللي���ة دي���وان املان���ع يف ال�شليبيخات مق���را لها، 

ووزع اأع�شاوؤه���ا املهام بينه���م، وكانت مهمة �شالح حمود الرئي�شة 

جل���ب ال�شاح من منطق���ة �شبحان اإىل الديوانية، على الرغم من 

حتذي���رات البع�س لهم باأن جتمعه���م ي�شكل خطرا عليهم، ولكنهم 

اأ�ش���روا على مهمته���م، و�شاركهم يف ذلك �شقيق���ة عدنان وهاين 

وولي���د، نعيم���ة التي كان���ت تنقل ال�شاح من ديواني���ة والدها اإىل 

منزل �شقيقها الأكرب �شامي.

وم���ن اأعم���ال املجموعة القتالية �شد جن���ود الحتال، تفجري 

مطعم كانوا يرتادونه يف منطقة ال�شليبيخات بعبوات نا�شفة �شنعها 

اأف���راد اخللية بحرفية كبرية. كما قاموا بتفجري نقاط تفتي�س كان 

ي�شعه���ا العراقي���ون لعتقال م���ن ي�شتبه بانتمائ���ه للمقاومة، ومن 

ب���ن عملياتهم ا�شتهداف نقطة تفتي����س يف منطقة كيفان، واأخرى 

يف جلي���ب ال�شيوخ، وكلها عمليات كب���دت املحتل خ�شائر كبرية يف 

اأرواح جن���وده، كما نفذ اأع�شاوؤها – ول�شيما الأ�شقاء هاين ووليد 

وعدن���ان – عمليات اغتي���ال �شد عنا�شر من اجلي�س العراقي، بل 

قاموا بد�س ال�شم يف طعام اجلنود العراقين بغية قتلهم.

وكان لأف���راد اخللية عمل اآخر عرب عن وطنيتهم وحبهم لأهل 

ديرته���م، حي���ث كانوا يعمدون اإىل اخلروج باجت���اه الرب اجلنوبي، 

مل�شاع���دة املواطن���ن الفارين م���ن جحيم الحت���ال، وخا�شة من 

تعطل���ت �شياراتهم اأو غرزت يف الرمال، ي�شاعدونهم حتى ي�شهلوا 

اأمر ا�شتكمال مغادرتهم الباد.

جمموعة الفزيع... توزيع ال�ساح واملال

اأفراد املجموعة

عبداحلميد عبدالله خميس الفزيعط�������������������ارق ب����������������در ن����������اص����������ر ب�������ورس�������ل�������ي

ابراهيم ع��ب��دامل��ج��ي��د  س���ال���م  عبدالله حامد عبدالله خميس الفزيعم��ن��ص��ور 

الفزيع راش�����د  خ��م��ي��س  ع��ب��دال��ل��ه  ن���اص���ر 

اإحدى جمموع���ات املقاومة 

الكويتي���ة امل�شلح���ة التي قامت 

باأعم���ال بطولي���ة �ش���د ق���وات 

الحتال العراقية خال اأ�شهر 

الغزو الغا�شم.

وقام اأبط���ال هذه املجموعة 

بعدد من العمليات امل�شلحة، مثل 

جم���ع الأ�شلح���ة وتوزيعها على 

جمموع���ات املقاومة وتوزيع املواد الغذائية عل���ى الأ�شر الكويتية، 

وتدريب ال�شبان على ا�شتخ���دام ال�شاح وتبديل دفاتر ال�شيارات، 

وامل�شارك���ة يف اأعمال اخلدمة املدني���ة، وطبع املن�شورات املناه�شة 

لاحت���ال وحث ال�شبان على ال�شم���ود، كما قاموا بتوزيع الأموال 

التي ت�شلهم من اخلارج على الهايل.

وكان للمجموع���ة ات�ش���ال م���ع جمموع���ات املقاوم���ة الأخرى 

م���ن خ���ال تزويدها بالأ�شلح���ة والتعاون معه���ا يف عمليات قن�س 

وا�شتهداف قوات و�شيارات اجلي�س العراقي، ول�شيما يف منطقتي 

الرو�شة والعديلية

اعتقلت ق���وات الحتال اأبطال املجموع���ة يف 25/1/1991 

واأخ�شعته���م ل�شن���وف م���ن التعذيب قب���ل تنفيذ اأح���كام الإعدام 

بحقه���م ميدانيا، كنوع من الرتهيب لأبن���اء ال�شعب الكويتي ومنعه 

من النخراط يف املقاومة.

جمموعة الزامل... ا�سطياد وقن�س الغزاة

اأفراد املجموعة

س�������������ع�������������ود ع�����������ي�����������د س�������������ال�������������م زام����������������لح�����م�����د ع����������وض راش������������د اجل�����وي�����س�����ري

م����ح����م����د ي�����ع�����ق�����وب ي������وس������ف ال�����ق�����افم�����ح�����م�����د ع������ل������ي م�����ح�����م�����د ال������ع������ازم������ي

جب����ل ال�شع����ب الكويتي على رف�����س الظلم والطغي����ان، ون�شرة 

املظل����وم وال�شعفاء، وق����د اأثبت الغزو العراق����ي معدنه الأ�شيل من 

خال النتفا�شة ال�شعبية للدفاع عن الوطن وكرامته، ومن هنا كان 

احلما�����س الوطني يف املقاومة، التي اتخذت �شكل جمموعات، وفق 

املتاح لل�شباب، ومن ذلك جمموعة الزامل، التي �شميت بذلك ن�شبة 

الصليبيخات...  خ��ل��ي��ة 
ي����������د ت���������ض���������رب احمل�����ت�����ل 
وأخ�����������������������������رى ت�������س�������اع�������د 
الصحراء في  املغادرين 

�شورة نادرة لبع�س اأفراد  املقاومة
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اإىل �شع����ود الزام����ل ال����ذي كان 

موؤ�ش�شها يف �شلوى قبل انتقالها 

ع����ن  لابتع����اد  الرميثي����ة،  اإىل 

عيون جن����ود الحتال كون بيت 

�شعود عل����ى ال�ش����ارع ومك�شوفاً 

ملدر�شة اتخذها جنود الحتال 

مع�شكرا لهم.

املجموع���ة  اأف���راد  ق���ام 

بعملي���ات م�شلحة �شد املحتلن 

يف حمي���ط �شل���وى والرميثي���ة، 

وكان له���م ارتب���اط وثي���ق م���ع 

اأخ���رى،  مقاوم���ة  جمموع���ات 

وكان �ش���امل العمرية ميثل �شلة 

الو�ش���ل بينهم وبن املجموعات 

الأخرى. وكان من اأبرز مهامهم 

جل���ب ال�ش���اح وتوزيع���ه. كما 

قام���وا بت�شيد جن���ود الحتال 

كم���ا  ال�ش���وارع،  يف  وقن�شه���م 

عم���دوا اإىل اإيهام م���ن يجدونهم يف الطري���ق لتو�شيلهم، ومن ثم 

قتلهم والتخل����س منهم، وا�شتهدفوا كل نقاط التفتي�س وال�شيطرة 

يف حميط �شلوى والرميثية، و�شربوا خمفري املنطقتن.

مقاومة جمتمعية

ل �ش���ك اأن مقاوم���ة املحتل يجب اأن تق���وم على عمل جماعي 

منظ���م، فالعمل الفردي مهما كان كبريا لن يحقق نتائجه املرجوة 

يف توجي���ه �شربات قوية جلي�س الحت���ال. وقد اأدرك الكويتيون 

ذلك فعملوا على ت�شكيل جمموعات وخايا مقاومة يف كل منطقة 

�شكنية، عملت كلها بجناحن ع�شكري ومدين، اأما الع�شكري فكان 

العم���ل �شد قوات الحتال، واملدين من خال تقدمي امل�شاعدات 

لاأهايل والقيام بالعمل املجتمعي.

وبعد اأن ا�شتعر�شنا اأبرز جمموعات املقاومة، وعملها املنظم، 

نعر�س فيما يلي اخلايا الأ�شغر التي ن�شطت على م�شتوى اأ�شيق، 

�شمن كل منطقة �شكنية، وكان لها تاأثري مادي ومعنوي وا�شح.

جمموعة ال�سباحية:

كان قوامه���ا اأربعة اأبطال هم �شال���ح ح�شن �شالح، وعبداهلل 

من�شور حممد العجمي، وما�شي �شارع حممد العجمي، وحممود 

عبداملجيد عبداخلالق.

نفذت اخللية عمليات بطولية جديدة، حيث قام احد ال�شباب 

خالها بعملية ا�شت�شهادي���ة اقتحم فيها �شاحنة عراقية ع�شكرية 

حمملة بالعت���اد والذخرية ب�شيارته امللغمة وفج���ر ال�شاحنة وقتل 

طاقمه���ا وكان عم���ر ال�شهي���د 20 عام���ا، كم���ا قام���ت املجموعة 

ب�ش���ن هج���وم م�شلح عل���ى حديق���ة ال�شباحية، الت���ي تتخذ منها 

قوات الحت���ال العراقي مقرا 

ل�شرتاحة قواته���ا املنت�شرة يف 

املنطقة. وقد اأ�شفر الهجوم عن 

مقتل 9 م���ن ال�شباط واجلنود 

املوجودي���ن يف احلديقة وجرح 

ع���دد كبري منهم وتدمري اإحدى 

الآليات الع�شكرية.

جمموعة الرميثية:

تاألفت م���ن كل من ابراهيم 

عبدالنبي م�شعل، وخالد اأحمد 

عل���ي حاجية، وحمم���د جا�شم 

يو�شف الرمي�شن.

املجموع���ة  اأف���راد  ق���ام   

بالعدي���د م���ن اأعم���ال املقاومة 

البطولية �ش���د قوات الحتال 

ال�شدامية. وقد اعتقلت قوات 

الحت���ال اأفراد هذه املجموعة 

م���ن منزل وال���د اأحده���م وهو 

ال�شهي���د خالد حاجية. وقد تعر����س اأفراد املجموعة ل�شنوف من 

اأنواع التعذيب النف�شي واجل�شدي لإجبارهم على اإعطاء معلومات 

اأو اإف�ش���اء اأ�ش���رار ع���ن زمائهم يف جمموع���ة املقاومة ولكن دون 

ج���دوى. وقد اأح�شرت ق���وات الحتال اأفراد املجموعة اإىل اأمام 

من���زل والد ال�شهيد خالد حاجية، واأطلقت عليهم الر�شا�س. ومت 

دفن ال�شهداء الثاثة يف قرب جماعي مع جمهويل الهوية يف مقربة 

الرقة »�شبحان حاليا«.

جمموعة ال�سيايف: 

اأفرادها هم جمال عبداحلميد عي�شى العطار، وح�شام اأحمد 

حممد ال�شي���ايف، وان�شم اإليها عدد من اأبناء العد�شاين، وتركزت 

اأعماله���ا يف تفخيخ ال�شيارات و�شرب الأرتال الع�شكرية العراقية 

بالقنابل اليدوية التي ي�شنعونها. 

و�شارك اأع�شاء املجموعة كذلك يف بع�س الأعمال الإن�شانية، 

مث���ل توزي���ع املواد الغذائية على الأ�شر ، وه���و اأمر مهم �شاهم يف 

توحيد اجلبهة الداخلية و�شابة مقاومتها لاحتال.

خلية ال�سليبية:

 تكون���ت من ال�شه���داء ح�شن عبدالأمري عل���ي، وعلي ح�شن 

ن�شراهلل بور�شهرياري، ويعقوب ح�شن علي اأكرب. تاآلفهم وقربهم 

م���ن بع�شهم منذ ال�شغر اأ�شهم يف تكوين خلية مقاومة عند وقوع 

الغزو.

اأول عملهم مع الأيام الأوىل للغزو كان ت�شهيل خروج الكويتين 

م���ن الكويت، وخا�شة الع�شكرين املطاردي���ن من القوات الغازية، 

اإىل اإي���ران م���ن خال ا�شتخ���راج وثائق �شفر وهوي���ات على اأنهم 

�شورة لإحدى عمليات رجال املقاومة
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اإيراني���ون ي�شهل خروجهم. كما 

عمل���وا عل���ى طباع���ة وتوزي���ع 

من�شورات ت�شتفز الغزاة وترفع 

الروح املعنوية لأهل الكويت.

و�شكل الثاثي البطل خلية 

را�ش���دة للعراقي���ن، م���ن اأجل 

ا�شتهدافه���م، كما عمل���وا على 

نق���ل الأ�شلح���ة اإىل جمموعات 

وكان���وا  الأخ���رى،  املقاوم���ة 

ي�شرون على عملهم على الرغم 

مم���ا ميثل���ه م���ن خط���ر عليهم 

ول�شيم���ا يف منطق���ة ال�شليبية 

الت���ي ت�شكل نقط���ة رئي�شة لقوات الحتال، حتى وقع ال�شباب يف 

الأ�شر، وتعر�شوا للتعذيب حتى ا�شت�شهدوا.

خلية ال�ساهني: 

وه���ي ت�شمي���ة افرتا�شية ملجموع���ة من ال�شب���اب التفوا حول 

ال�شهيد �شاهن اأحمد ال�شاهن الذي كان موؤ�ش�س اخللية، و�شمت 

كا م���ن ال�شه���داء �ش���ايف معتوق الفلي���ج وفهد اأحم���د ال�شاهن 

وم�شعل اأحمد امل�شيليم.

عم���د اأف���راد اخللية، من���ذ وق���وع الغ���زو اإىل ال�شتياء على 

الأ�شلحة من املخافر، حتى ل تقع يف اأيدي الغزاة، وتنفيذ عمليات 

تفج���ري �شد اآليات الغ���زو، وعنا�شره يف منطق���ة م�شرف، ومنها 

تفجري حاملة جند ق���رب �شنرتال املنطقة. كما �شاركوا يف العمل 

الجتماعي خال توزيع املواد الغذائية على املواطنن.

خلية الرقم: 

ن�شبة اإىل ال�شهيد عادل اأحمد الرقم، الذي اأ�ش�شها اإميانا منه 

باأهمي���ة العمل اجلماعي يف مقاومة الغ���زو، اإ�شافة اإىل عمليات 

جمع الأ�شلحة، حيث عمد القرم مع من ان�شم اإىل جمموعته منذ 

اأول اأيام الغزو اإىل جمع الأ�شلحة من املخافر واملع�شكرات، فتوجه 

يف اليوم الثاين للغزو اإىل مع�شكر القوات اخلا�شة للح�شول على 

ذخ���رية، وعملوا على تخزين الأ�شلح���ة يف اأماكن متعددة، اأبرزها 

منازل اأفراد اخللية.

وبعد جم���ع الأ�شلحة، ب���داأ تدريب اخللية عل���ى ا�شتخدامها، 

ول�شيم���ا اأن كل عنا�شره���ا كانوا من املدنين الذين مل ي�شبق لهم 

التعام���ل م���ع ال�شاح، وا�شتعان���وا لذلك بخب���ري ع�شكري لبناين، 

فدربهم على ا�شتخدام ال�شاح وكيفية التعامل مع املواد املتفجرة 

وال�شواع���ق، وقنابل املولوتوف، حتى اأتقنوا كل �شيء وقبل مرحلة 

التنفيذ.

وقد تنوعت عمليات اخللية ما بن ا�شتهداف قوات الحتال 

عل���ى الط���رق بالر�شا�ش���ات والقناب���ل، وحدث ذلك عل���ى طريق 

الفحيحيل ال�شريع مقاب���ل م�شت�شفى هادي، وعلى الدائرة الرابع 

قرب البي���ت الأبي����س، وده�س 

جن���ود يف منطق���ة الفنطا����س، 

وا�شتهداف نق���اط تفتي�س. كما 

هاجمت اخللية خمفري �شلوى 

و�شباح ال�ش���امل. وتعاون اأفراد 

اخللية م���ع جمموعات املقاومة 

الخ���رى، فاأمدوا خلي���ة كيفان 

بال�شاح والذخرية. 

اأخوان و�سديق: 

جمع���ت ب���ن ثاث���ة �شبان 

عاقة وثيقة، هم الأخوان خالد 

اأحمد حمم���د الرا�شد وحممد اأحمد حممد الرا�شد، و�شديقهما 

رائ���د عبداهلل خليل بو را�شد. وب���رزت قوة العاقة بعد الغزو اإذا 

اجتم���ع الثاثة على هدف واحد يتمث���ل يف مقاومة املحتل، ومما 

ي�شج���ل له���وؤلء الأبطال الثاث���ة اأنهم نفذوا عملي���ات كبرية �شد 

الغ���زاة، بالنظر اإىل الفرتة الق�شرية من عمر ن�شالهم، اإذا عرفنا 

اأن جن���ود الحت���ال اعتقلته���م يف 17/8/1990 اأي بع���د الغزو 

بخم�ش���ة ع�شر ويوماً فقط، ومع ذل���ك فقد اأ�شرعوا يف احل�شول 

عل���ى ال�شاح م�شتبقن جنود الحتال اإلي���ه، وفجروا دبابة على 

الدائ���ري اخلام����س مقابل منطق���ة خيطان، كما فج���روا مطعما 

يرت���اده جنود عراقيون ق���رب �شينما غرناطة يف خيطان، وتفجري 

�شيارة مبركز جتارة يف خيطان اأي�شا، اإ�شافة اإىل توزيع من�شورات 

تندد بالحتال العراقي وتدعو لعودة القيادة ال�شرعية للباد.

جمموعة نادي ال�ساحل: 

تكون���ت من جمموعة من ال�شباب الريا�شين الذين يلعبون يف 

الن���ادي، ويتقدمهم ال�شهيد ال�شاب عبدال���رزاق �شليمان دروي�س، 

ال���ذي اأبدى رغبة كبرية يف مقاومة الغزاة منذ اليوم الأول للغزو، 

وكان حما�س ال�شباب طاغيا رغبة يف مواجهة املحتل، حيث تلقوا 

الأ�شلحة من الكابن �شاح ال�شويدان، واتفق معهم على التن�شيق 

والتوا�ش���ل، وكان���ت اأول عملي���ات املجموع���ة مهاجم���ة �شيارتن 

للجي����س العراق���ي بقناب���ل املولوتوف يف �شارع مو�ش���ى بن ن�شري، 

مبنطقة حويل.

وكان حما����س ال�شهي���د عبدالرزاق يفوق كل اأف���راد املجموعة 

كان يت�ش���رف باندف���اع كبري وهو م���ا حذره منه رفاق���ه والكابن 

ال�شوي���دان خوفا عليه من الوقوع يف قب�شة القوات املحتلة، فكان 

يعمد اإىل اإ�شقاط لوحات ال�شوارع التي حتمل الت�شميات اجلديدة 

التي و�شعها املحتل، كما كان يوزع املال على الأهايل، و�شارك يف 

العمل التطوعي، وظل يف معركة الدفاع عن هوية وطنه مع رفاقه 

حتى ا�شت�شهد يف يوم التحرير.

جمموعة ال�سرة: 

قامت املجموعة من اأبناء منطقة ال�شرة، وكانت فكرة ال�شهيد 

من �شور التطوع لل�شباب اأثناء الغزو
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جا�ش���م حممد عب���داهلل املط���وع، وكان من �شمنه���ا عبداللطيف 

الطاه���ر وفهد ال�شامي، وهدفها حرا�شة املنطقة ور�شد منافذها 

الأربع���ة، حيث مت توزيع ال�شبان عليها، واحلرا�شة ب�شكل متناوب، 

وكان املط���وع ي�ش���كل �شل���ة الو�شل ب���ن عنا�ش���ر املجموعة، كما 

كان يق���وم بتوزيع الأموال عل���ى الأ�شر املحتاجة يف املنطقة، وكان 

اإ�شاف���ة اإىل ذلك �شابط ات�ش���ال مع جمموعة مقاومة اكرب حتت 

قيادة العميد املتقاعد جا�شم اليا�شن.

ومن العمل املجتمعي يف خدمة املنطقة انطلق �شباب املجموعة 

اإىل املقاوم���ة امل�شلح���ة، بع���د اأن مت تاأم���ن ال�شاح له���م من قبل 

عنا�شر ع�شكرية واأمنية كانت تنقله من املخافر واملع�شكرات قبل 

�شيط���رة الحتال العراقي عليها. ورك���زت املجموعة عملها على 

ال�شي���ارات العراقية التي كانت تنقل عراقين لي�شكنوا يف الكويت 

�شمن �شيا�شة التغيري الدميوغرايف التي اتبعتها �شلطة الحتال، 

لتثبيت الو�شع وفق مبداأ الأمر الواقع، الذي بث الرعب يف قلوب 

العراقين املدنين الذين اأ�شبحوا يخافون املوت بالقدوم للكويت. 

كما ا�شتهدفت املجموعة ال�شاحنات التي كانت حتمل امل�شروقات 

من الكويت، عرب قنابل املولوتوف التي كان يعدها املطوع بالتعاون 

م���ع ال�شب���اب. و�شاركت املجموعة يف عملي���ات هجوم على مراكز 

جتمع القوات العراقية خارج املنطقة، كما حدث يف الهجوم على 

منزل يف الرميثية.

وم���ع ازدياد خايا املقاوم���ة الكويتي���ة ازداد البط�س العراقي 

ال���ذي اأخذ يعتقل ويقتل كل من ي�شك فيه. فكان اأن وقع عدد من 

اأفراد املجموعة يف قب�شته ونالوا �شرف ال�شهادة.

خلية الفحيحيل:

مثلها مثل كل مناطق الكويت، �شهدت الفحيحيل ت�شكيل خلية 

مقاومة، �شكلها ال�شهيد برج�س �شعد نهار العدواين، الذي ا�شتهر 

بن �شباب الفحيحيل باأن لديه اأ�شلحة كان يوزعها على من يرغب 

يف املقاومة. 

�ش���كل برج�س خلي���ة من اأربع���ة �شباب، قام���ت بعمليات �شد 

املحت���ل، منها ماحق���ة العراقين الذي���ن ي�شرق���ون البيوت التي 

غادره���ا اأهله���ا، حي���ث اأحرقوا �شاحن���ات حممل���ة بامل�شروقات، 

وقن�شوا عددا من جنود الحتال. كما قاموا مباحقة املتعاونن 

م���ع املحتل وخا�شة من بع����س الفئات ال�شالة م���ن الفل�شطينين 

الذين كانوا يبلغون العراقين عن حتركات ال�شباط الكويتين.

و�ش���اء اهلل اأن تتوق���ف اخللي���ة بعد اعتق���ال موؤ�ش�شها برج�س 

الع���دواين، حي���ث عرث يف منزله عل كمية م���ن الأ�شلحة، واإل�شاق 

عدد من التهم به حتى اأعدم ليكون يف ركب ال�شهداء.

ثاثة على قلب رجل واحد: 

وم���ن الأعم���ال البطولي���ة الت���ي �شهدته���ا الكوي���ت، مقاوم���ة 

بجه���ود �شخ�شي���ة ون�شاط ذاتي كم���ا حدث مع الأبط���ال الثاثة 

ال�شهداء اأحمد علي حمم���د عبداهلل، وا�شماعيل ابراهيم حممد 

اأ�ساليب تعذيب وح�سية

كان ال���ذي يق���ع يف قب�شة قوات الحت���ال يتعر�س لأنواع 

من التعذيب ل تخطر على عقل ب�شر، حتى اأن �شباب املقاومة 

ي�ش���رون على املقاومة والقتال حتى ال�شت�شهاد على اأن يقعوا 

اأ�شرى بيد الأعداء.

فق���د كان م���ن اأ�شاليب التعذيب الت���ي ا�شتهرت بها قوات 

الحت���ال نزع اأظاف���ر اليدي���ن والرجل���ن، ودق امل�شامري يف 

اليدي���ن، وخ���رق اجلل���د بالدبابي����س وامل�شام���ري، وا�شتخدام 

الكهرب���اء والكي، اإ�شافة اإىل ال�شرب والرف�س على كل اأجزاء 

اجل�شم، وال�شفع والركل بالأحذية الع�شكرية الثقيلة.

وم���ع كل ه���ذه الأ�شاليب من التعذي���ب كان رجال املقاومة 

رجال مبعن���ى الكلمة، فلم يدلوا ب���اأي معلومات ي�شتفيد منها 

الع���دو، فحفظوا ب�شمتهم و�شربهم اأرواح رفاقهم من اأع�شاء 

املقاومة، حتى لو و�شل الأمر اإىل املوت حتت التعذيب.

الإعدام اأمام املنازل والأهايل

كان���ت عنا�ش���ر ال�شتخبارات العراقي���ة وجنود الحتال، 

ميعن���ون يف قهر ال�شعب الكويتي وتعذيب���ه نف�شيا، فكما راأينا 

�شابقا مار�شوا اأب�شع �شنوف التعذيب على من يقع يف قب�شتهم 

م���ن رج���ال املقاومة، ومل يكتف���وا بذلك بل اأمعن���وا يف القهر، 

عندما يقومون باإعدام ال�شباب والرجال اأمام منازلهم واأهلهم 

ليرتكوا ح�شرة يف قلوب الأهايل على اأبنائهم.

ومن مظاهر الق�شوة الكبرية اإعدامهم لثاثة اأ�شقاء دفعة 

واح���دة اأمام اأهله���م ومنزلهم يف الرو�شة، ه���م �شاكر حممود 

فرج مبارك و�شقيقاه من�شور وم�شاعد. 

حما�سة الندفاع با حيطة ول حذر

متي���ز رج���ال املقاوم���ة بحما�شتهم وغريته���م على وطنهم 

واأهله���م، وه���ذه احلما�شة والغرية جعلته���م مندفعن ملواجهة 

جن���ود الحت���ال دون اأخذ احليطة واحل���ذر، وهو ما اأوقعهم 

يف كثري من امل�ش���اكل واملواجهات ت�شببت يف �شقوط ال�شهداء 

والأ�شرى.

ومن ذلك حما�شة ال�شباب يف اقتحام خمفر كيفان، حيث 

دخل اأحدهم اإىل املخفر فوجده خاليا لي�س فيه اأحد من جنود 

الحت���ال فنادى لزمائ���ه دون اأن يتفطنوا اإىل مكيدة املحتل 

الذي ن�شب لهم كمينا، وما اأن دخلوا حتى اأطبق عليهم جنود 

الحت���ال، وفتحوا عليهم النار، فا�شت�شه���د اأغلب املقتحمن 

واأ�شيب عدد اآخر وقع يف الأ�شر.
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عبدالرحمن، وخالد ح�شن عون العطية.

هوؤلء الثاثة كان���وا يعملون جمتمعن، على قلب رجل واحد، 

حت���ى مل ي�شتطع الباحثون ف�شل اأعماله���م البطولية عن بع�شها، 

لأنه���م يعمل���ون معا يف كل خط���وة. وقد نفذوا عملي���ات ع�شكرية 

�ش���د جن���ود الحتال بع���د ا�شتيائهم عل���ى كثري م���ن الأ�شلحة 

اخلفيفة من خمفر ال�شليبية، قبل ا�شتياء القوات الغازية عليه. 

وم���ن اأعماله���م املرابطة على اجل�شر الرابط ب���ن منطقتي جابر 

العل���ي والظهر على طري���ق امللك فهد، والقي���ام مبهمات الهجوم 

عل���ى عربات اجلند، حيث متت العمليات بنجاح من خال تدمري 

ع���دد من العرب���ات. كما اجتهوا نحو من تع���اون مع الغازين ممن 

باع���وا �شمائرهم من غري الكويتي���ن، حيث ر�شدوهم يف منطقة 

ال�شليبي���ة، حتى نالوا جزاءهم العادل جراء خيانتهم للوطن الذي 

احت�شنه���م. وبعد رحلة مقاومة ون�شال م���ن اأجل الوطن اعتقلهم 

جنود الغزو ونالوا ال�شهادة.

خلية »النحلة«:

 ت�شكل���ت اخللية، من���ذ اللحظات الأوىل للغ���زو، وخا�شة بعد 

�شيط���رة قوات الحتال على ق�شر د�شم���ان، حيث خرج من قوة 

حمايت���ه اثن���ان، هما ال�شهي���دان مون����س مبارك مون����س املون�س، 

وح�شن حممد عل���ي جمعة، لين�شم اإليهما املقدم عادل الكندري 

وي�شكلوا اخللية التي مل يجعلوا لها مقرا ثابتا، بل كانوا يجتمعون 

يف مناطق متفرق���ة، �شملت اجلابرية والقاد�شية والرميثية، حيث 

يت���م تغيري مكان الجتم���اع كل يومن اأو ثاث���ة والهدف من ذلك 

�شرف اأنظار قوات الحتال عن تتبعهم وتر�شدهم.

عم����دت اخللي����ة اإىل نق����ل الأ�شلحة والذخائر م����ن م�شتودعات 

اجلي�����س يف منطق����ة �شبحان ع����رب ال�شيارات اخلا�ش����ة واملركبات 

اخلفيفة، كما ذهب مون�س وح�شن اإىل ق�شر د�شمان يف اليوم الرابع 

للغزو واأخرجا منه اأ�شلحة رغم تواجد القوات العراقية فيه. وكانت 

يف ح����وزة اخللية اأوراق خط����رية حتمل اأ�شم����اء ع�شكرين كويتين  

برت����ب عليا، ف�شا ع����ن اأ�شماء اجلرحى، ولعل هذا كان ال�شبب يف 

وق����وع اثنن منه����ا يف قب�شة العراقين هما مون�س وح�شن، بعد اأن 

�شبطوها معهما، وليكتب اهلل نهاية جهادهما بال�شهادة.

جمموعة م�سرف: 

تداع���ى �شباب املنطقة، اقت���داء باأقرانهم يف املناطق الأخرى، 

لت�شكي���ل خلي���ة تدافع عن املنطقة وحتميه���ا يف وجه قوات الغزو 

ول�شو�شها. ومن بن اأفرادها ال�شهيد عبدالعزيز تركي عبداملح�شن 

املليف���ي، وال�شابط نوري اجلحمة ويراأ�شه���ا اأحمد ابداح، وكانوا 

يجتمعون يف قبو اأحد املنازل الذي حتول اإىل مقر لهم.

وعمل���ت املجموعة على احل�ش���ول على ال�شاح والذخرية من 

خم���ازن اجلي����س يف �شبح���ان، ووزعوه���ا على بع�شه���م. ومار�س 

اأع�ش���اء املجموع���ة ن�شاط���ن جمتمع���ي بخدم���ة اأه���ل املنطقة، 

وع�شكري مبقاومة قوات الغزو، حيث هاجم املليفي ب�شحبة اأحد 

كيفان اأيقونة املقاومة

�شكل���ت منطقة كيف���ان اأيقونة املقاوم���ة، ول�شيما يف اأول 

اأي���ام الغزو، حيث �شم���دت يف وجه اجلي����س العراقي املحتل 

مل���دة �شبعة اأي���ام، ول�شيم���ا اأن اأغلب رجال الق���وات امل�شلحة 

الذي���ن ان�شحبوا م���ن مع�شك���رات اجلي�س واحلر����س الوطني 

يف اجلي���وان، �شكلوا خايا مقاوم���ة فيها، اإ�شافة اإىل توا�شل 

جمموع���ات املقاومة يف املناطق املحيطة، حتى اأ�شبحت رمزا 

للمقاومة وال�شمود يف وجه املحتل. 

طريق املعتقلني طويل

تعر����س من وق���ع يف الأ�شر والعتق���ال اإىل معاناة كبرية، 

متثل���ت يف التعذيب اجل�ش���دي والنف�شي، حيث كانوا ينقلونهم 

بن املخافر واملع�شكرات يف الكويت، قبل اأن يُنقل �شيئ احلظ 

م���ن املعتقل���ن اإىل �شج���ون العراق، م���ن الب�ش���رة اإىل بغداد 

وبعقوب���ة. وقد �شاع اأثرهم مع اإن���كار نظام �شدام لوجودهم، 

وعن���د �شقوطه ع���ام 2001، بحث���ت الكويت عن اآث���ار مئات 

الأ�ش���رى، فلم تعرث عليهم، لت�شدر املحاكم يف الكويت اأحكاما 

مبوت املفقودين موتا حكميا.

م�ساواة الدينار العراقي بالكويتي

م���ن �ش���ور املعاناة التي عا�شها اأه���ل الكويت، ول�شيما يف 

تاأم���ن م�شتلزمات احلياة من غذاء، ق���رار �شلطات الحتال 

الظ���امل مب�ش���اواة الدينار العراق���ي بالدين���ار الكويتي، الأمر 

ال���ذي يفقد الدينار الكويت���ي قيمته، و�شمح ملجموعات النهب 

العراقي���ة التي قدمت للكويت له���ذا الغر�س بنهب اجلمعيات 

التعاوني���ة وم���ا فيه���ا من مواد. لت���زداد �شغ���وط احلياة على 

الكويتين ال�شامدين حتت وطاأة الغزو.

طرائف من رحم املعاناة     

على الرغم من عظم امل�شيبة، واخلطب اجللل، الذي حل 

بالكوي���ت جراء الغزو، فقد عا����س بع�س اأبناء الكويت مواقف 

كان���ت طريفة، �ش���واء يف خ�شم اأعمال املقاوم���ة اأو من خال 

العي����س حت���ت وطاأة الغ���زو، ويف ال�شطور التالي���ة نذكر بع�س 

تلك املواقف.

تفخيخ التلفزيونات

ا�شتغ���ل �شب���اب املقاوم���ة ول���ع املحتلن يف اأخ���ذ الأجهزة 

الكهربائية، فعمدوا اإىل خطة تقوم على جمع اأجهزة التلفزيون 

وتفخيخها مبتفجرات، حتى اإذا ا�شتوىل عليها جنود الحتال 
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واأخذوها لي�شتخدموها فتنفجر فيهم لتقتل كل من يف املكان. 

وق���د حق���ق ال�شباب يف ذل���ك �شربات موجعة، قب���ل اأن يتنبه 

الغزاة لذلك.

�سّم يف الع�سري

من طرق املقاومة الت���ي انت�شرت كذلك، وكانت من تنفيذ 

مدني���ن، وعلى الأغلب من الن�شاء وكبار ال�شن، حيث يعمدون 

اإىل ت�شميم علب الع�شري، وتوزيعها على جنود الحتال عند 

امل���رور عليهم يف الطرق وحواجز التفتي�س. وهي خطة فتكت 

بالكثري من اجلنود.

توزيع �سيارات �سباق

م���ع ا�شتياء جنود الحتال على كل ما تقع عليه اأعينهم، 

عمدت بع�س �شركات ال�شيارات اإىل توزيع �شياراتها اجلديدة 

على املواطنن خوفا من اأن تقع باأيدي القوات العراقية. 

وكان اأحد ال�شباب، هو ال�شهيد عبداهلل �شامل غيث، يحلم 

ب�شي���ارة �شب���اق، وملا عل���م بالأمر اأ�شرع اإىل �شرك���ة ال�شيارات 

ليح�ش���ل عل���ى حلم���ه، الذي حتق���ق رغم حم���اولت القوات 

العراقية احلوؤول دون ذلك.

�سذاجة اجلي�س ال�سعبي

يق���ول اأحد رج���ال املقاومة عن اجلي����س ال�شعبي العراقي 

اإنه كان �شاذجاً ومل يكن م�شدراً لاأذى فهو جي�س غري مقاتل 

وا�شتطاع رجال املقاومة خداعهم اأكرث من مرة، باأن ياأخذوهم 

م���ن دورياته���م بدع���وى ا�شت�شافته���م واأخذ الدوري���ة لق�شاء 

املهمات التي يريدون والعودة لهم من جديد.

وي�شيف: منهم من اأخذنا دورياتهم ون�شخنا منها ال�شيفرات 

ال�شري���ة ورم���وز املعرك���ة وكتبناه���ا عل���ى ورق �شندوي�ش���ات 

واأر�شالناها اإىل ال�شعودية.

الطحني غري نظيف

من املواق���ف التي تروى اأثناء الغزو، جتمع اأكرث من عائلة 

يف بيت واحد، ويروي اأحد �شباب املقاومة اأنهم كانوا اأكرث من 

ث���اث عائات يف بيت واحد، وكان���وا يقومون بخبز الطحن 

لتاأم���ن الطعام م���ع ا�شتداد الأزمة، وي�شي���ف: كنا نرى بع�س 

الأو�ش���اخ واحل�ش���رات يف الطحن فنزيلها ث���م يعجن ويخبز، 

فلي�س لنا حل �شوى ذلك.
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نار على ال�سطح

ق�شة اأخرى عن تاأمن الطعام، يقول اأحد ال�شبان اإن تاأمن 

اخلب���ز اأ�شبح ع���ن طريق اخلبز يف البي���ت، واإن جدته قامت 

بو�ش���ع موقد للن���ار على ال�شط���ح حتمل العج���ن اإليه وتقوم 

اخل���رب فوق، والن���ار تلتهب، وي�شي���ف: �شاهد وال���دي طيارة 

مروحي���ة عراقي���ة يف اجل���و وتقرتب من ف���وق املنزل ف�شحب 

جدتي ونزل بها خوفا.

دعوة املظلوم

�ش���اب يروي ق�شة لوال���ده مع جنود الحت���ال: كان لدى 

وال���دي �شيارة ميت�شوبي�شي ط���راز 1989 يوقفها اأمام البيت، 

ف�شاهده���ا اجلن���ود العراقي���ون، فدقوا الب���اب ليخرج والدي 

اإليهم فطلبوا منه مفتاح ال�شيارة، وهددوه باإطاق النار اإن مل 

يعطهم اإياها، فا�شطر لت�شليمهم املفتاح، وملا ركبوها وغادروا 

رفع والدي يديه اإىل ال�شماء ودعا عليهم.

يف اليوم التايل مررنا بالطريق فاإذا بال�شيارة منقلبة ومن 

كان فيه���ا ملقى على الأر�س بعدما فارق احلياة، فنزل والدي 

اإىل ال�شيارة وتن���اول رخ�شة القيادة التي كان قد تركها فيها، 

وغادرنا.

اخلّدامة و�سور ال�سيخ جابر

يق���ول اأحد �شب���اب املقاومة: كان عندن���ا خادمة يف البيت 

حتتف���ظ ب�ش���ورة الأمري ال�شيخ جابر وعل���م الكويت. ويف يوم 

و�شلت اإىل البيت دورية للتفتي�س، فتح والدي لهم الباب، فلما 

راأته���م اخلادمة خافت ورك�شت، حي���ث و�شعت ال�شورة وعلم 

الكويت يف »كبت« والدي. ولكن اهلل �شلم اأن اجلنود مل يدخلوا 

ويفت�ش���وا، لأنهم لو وجدوا �شورة الأمري يف كبته، لأخذوه وملا 

عرفنا ما م�شريه.

اأف���راد املجموعة خمفري م�شرف وبي���ان وحققا اإ�شابات مبا�شرة 

يف اأف���راد احلماي���ة للمخفري���ن، اإ�شافة اإىل قن����س ع�شكرين يف 

الطرق. ولكن املجموعة قل عدد اأفرادها مع كرثة الت�شييق عليهم 

يف املنطق���ة وتر�شدهم، وهو اأمر دفع م���ن تبقى منهم لان�شمام 

اإىل جمموعات اأخرى ملوا�شلة املقاومة.

جمموعة الفليج:

منطق���ة  الفلي���ج، يف  اأم���ان عبدالرحم���ن  ال�شهي���د  �شّكله���ا 

الفروانية، م�شتغا خربته ومعرفته بال�شاح اإذ كان يعمل ع�شكريا 

يف احلر����س الوطني، وقد ت���وىل تدريب ال�شباب عل���ى ا�شتخدام 

ال�شاح، وان�شم اإليها �شباب كويتيون وغري كويتين، منهم ال�شهيد 

امل�ش���ري اأحمد حممد اأحمد م�شطفى، وقد ان�شم اأمان وزماوؤه 

للمقاوم���ة يف منطقة كيفان، قب���ل اأن يركزوا عملياتهم يف منطقة 

الفرواني���ة وحميطها، م���ن ا�شتهداف �شي���ارات اجلي�س العراقي، 

وقن�س اجلنود. 

�سباب حماية الطائرات: 

تطوع���ت جمموع���ة من �شب���اب املقاوم���ة حلماي���ة الطائرات 

الكويتي���ة، يف مط���ار الكويت، وكان اأغلبهم يعم���ل يف ق�شم حماية 

الطائ���رات، ويراأ����س املجموع���ة ن���وري اجلحمة، وم���ن اأع�شائها 

ال�شهيد م�شاعد �شامل العبديل.

وكانت مهمة املجموعة املحافظة على الوثائق يف املطار، حيث 

عملوا على اإخراج اجلوازات املوجودة وال�شاح املخزن فيه كذلك، 

ي�ش���اف اإىل ذل���ك مهام قتالية تتمثل يف مهاجم���ة نقاط التفتي�س 

العراقية وتوزيع الأ�شلحة، والتوا�شل مع القيادة الكويتية املوجودة 

يف اخلارج.

كلمة اأخرية

اأثبت���ت حمنة الغ���زو املعدن الأ�شي���ل لل�شع���ب الكويتي، الذي 

مت�شك باأر�شه ودافع عنها ومل ير�س اأن متحى عن خارطة العامل 

بن���زوة قائد اأ�شيب بجنون العظمة، ف���كان اأن انتف�س للدفاع عن 

كيان���ه و�شي���ادة بلده، وق���د ا�شتعر�شنا يف ملفنا ه���ذا كيف كانت 

مقاومة ال�شعب الكويت���ي للغزو العراقي منظمة وجماعية. ولأننا 

ل ميك���ن اأن نحيط بجوانب املو�ش���وع كاملة، فاإن »ح�شب القادة 

م���ا اأح���اط بالعنق« وم���ا قدمناه ميث���ل مناذج ملا �شهدت���ه الكويت 

م���ن ن�شاط املقاومة التي انطلقت منذ ف���رج الثاين من اأغ�شط�س 

ع���ام 1990، ومل تتوق���ف حتى تطهرت الب���اد من رج�س الغزاة. 

ونلتم�س العذر اإذا اأغفلنا – من غري ق�شد – اأي جهة اأو جمموعة 

للمقاوم���ة، وما عر�شن���اه هو منوذج لكل منطق���ة وكل حي تدافع 

رجاله و�شبابه للدف���اع عنه، والقيام بواجبهم الوطني جتاه الأهل 

والبل���د. ون�ش���األ اهلل اأن يتقب���ل ال�شه���داء يف علي���ن، واأن يحفظ 

الكويت واأهلها من كل مكروه، ويدمي عليها نعمة المن والأمان يف 

ظل القيادة احلكيمة ل�شاحب ال�شمو الأمري ال�شيخ �شباح الأحمد 

حفظه اهلل تعاىل.
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شخصية

أيقونــة
تربويـــة 

وطنية 

شقردي

ملاذا �سقردي ؟  لأنه الأنبل ولأنه الأذكى فهو الأميز وهو الأقدر، والكلمة ذات معنى عميق وموؤثر فقد جاء يف املعجم اأن كلمة �سقردي 

ال�سخ�سية،  قوّي  الفِطن  املتَحِم�س  للَطموح  �سفة  وهي  بدقة،  العمل  اإجناز  على  والقادر  عليه  ُيعتمد  الذي  النبيه  الرجل  على  ُتطلق 

وُتطلق على من ي�ستطيع تدبري الأمور بخفة ولطافة، واللفظة معّربة عن الفار�سية وتعني التقني احلاذق وتوازيها يف اللهجة العربية 

الكل منهم يف لزومه �سقردي .. الكويتية  واخلليجية كلمة ال�سنايف اأو الن�سمي، يقول ال�ساعر :    ِنْعم بربعي يوم �سارت  مواجيب  

وملا كان الطفل هو البداية 

واملرك���ز واله���دف والغاية كان 

التوجه اإليه ب�شخ�شية تثري فيه 

نوازع القوة والهّمة وال�شجاعة 

ال�شغف  مكام���ن  وحتّر�س 

لدي���ه لي�شتزيد م���ن كل القيم 

ل�ش���ان  عل���ى  تُط���رح  الت���ي 

"�شق���ردي" من تع���اون وتكافل 

واإيث���ار وت�شحية وحب للوطن 

واآث���اره  لرم���وزه  ومعرف���ة 

وجغرافيته وتاريخه بال�شافة 

اإىل رواي���ات البطول���ة ال���رّثة 

التي تزخر بها ق�ش�س �شهداء 

الكويت فيتمثل ق�ش�س الفداء 

وي�شتوع���ب الأدوار والأعم���ال 

الف���ّذة الت���ي قام به���ا نََفر من 

ش����خ����ص����ي����ة اب������ت������ك������ره������ا م���ك���ت���ب 
ال���ش���ه���ي���د مل���خ���اط���ب���ة األط�����ف�����ال 
وتنمية احلس الوطني لديهم.
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اأبناء وبن���ات وطنه، فالقدوات 

الت���ي تط���رح للطف���ل بل�ش���ان 

قريب منه ولغ���ة ي�شرية �شهلة 

تنا�شب عم���ره اأوقع يف التاأثري 

والأث���ر م���ن دون مل���ل اأو كلل، 

ف�شق���ردي يحّر����س الوعي يف 

ب�شا�ش���ة  الطف���ل  �شخ�شي���ة 

ومتعة وبهجة .

�شخ�شي���ة  �شارك���ت  وق���د 

"�شق���ردي" يف اأغل���ب اأن�شطة 
وفعاليات مكتب ال�شهيد �شواء 

يف الحتف���الت الوطنية اأو يف 

معار�س الكت���اب ويف فعاليات 

ومهرج���ان  ال�شهي���د  حديق���ة 

"�شك���ًرا " وكان���ت تُق���دم على 
هيئ���ة م�شرح عرائ����س الدمى 

يتح���دث  "�شق���ردي"  ف���كان 

ويُ�شاأل ويجي���ب، كما عر�شت 

ال�شخ�شي���ة يف فيل���م كارتوين 

اأمني�ش���ن "، ومهم���ا كان���ت   "
التقني���ات والو�شائ���ل الرتبوية 

امل�شتخدم���ة يف توجيه وتعليم 

الطفل ف���اإن الفنون هي الأداة 

الأك���رث وقعا واأث���را يف حتقيق 

لأه���داف املن�ش���ودة ل���ذا كان 

"�شقردي" وكان ح�شوره الفني 
املحبب .

ش���ق���ردي" ي�����روي ق��ص��ص ال���ش���ه���داء ب��إس��ل��وب محبب 
ي�����ج�����ذب ال����ط����ف����ل وي�����خ�����اط�����ب ع���ق���ل���ه ووج��������دان��������ه .  

ال���ت���ع���ُل���م ب���ال���ف���ن���ون ؛ أح������دث ال���ن���ظ���ري���ات ال���ت���رب���وي���ة، 
وش����������ق����������ردي ل������ل������م������س������رح، وش����������ق����������ردي ل����ل����س����ي����ن����م����ا.
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السور الرابع

شهيد االنضباط وُحسن اإلدارة

بدر رجب عبدالوهاب

لقد �سرب ال�سباب الكويتي، 

املوؤمن بدينه، واملعتز بقيادته 

اأروع �سور البطولة وال�سمود 

اأث��ن��اء الحتال  والتحدي 

العراقي لدولة الكويت، وقد 

اأثبتوا اأنهم اأهل للم�سوؤولية 

ي����دي����رون مرافق  ف�����اأخ�����ذوا 

الوطن من جديد حماولن 

قدر جهدهم تثبيت النا�ض 

وحثهم على ال�سمود يف وجه 

الحتال، وتذكري املحتلن 

اأن الكويت باقية رغم الظلم 

وال�سطهاد، ومن بن هوؤلء 

ب��در رجب  ال�سباب ال�سهيد 

ال�����ذي ���س��ح��ى ب��ن��ف�����س��ه من 

اأج����ل رف��ع��ة وع����زة الكويت.

ع����م����ل م���ت���ط���وع���ًا 
في مقبرة الرقة، 
وأس������������������������������ه������������������������������م
ف��������������������������ي غ���������س���������ل
امل�������������������������������وت�������������������������������ى
ال����ق����ب����ور  وح�����ف�����ر 

ال�����ش��ه��ي��د ب���در رج���ب من 

1954/11/22م  م��وال��ي��د 

ومن قاطني مدينة الأحمدي، 

اأولد وحا�شل على  اأربعة  له 

بكالوريو�س حما�شبة من جامعة 

بالذكاء  ُع��رف  الكويت، وق��د 

وال�شجاعة والأمانة، كما جمع 

بن الهدوء والع�شبية والتوا�شع 

القلب، كما عرف عنه  وطيبة 

قبل الغزو العراقي ن�شاطه يف 

الديني والجتماعي،  املجال 

ويعمل يف �شركة نفط الكويت 

بوظيفة كبري املحا�شبن.

ب���در ف��ج��ر يوم  ا�شتيقظ 

1990م  اأغ�شط�س  الثاين من 

على اأ�شوات النفجارات التي 

اأخذت تهز منطقة الأحمدي. 

والتي تعد من املناطق البرتولية 

املهمة. ويذكر �شقيقه في�شل 

بالغزو حتى  اإن علم  اأن��ه م��ا 

اإىل منزل �شقيقه بدر  اجت��ه 

ل�شت�شارته فيما ميكن اأن يقوم 

باإح�شار  واأ�شار عليه بدر  به. 

اأ�شرته والإقامة معه يف منزله. 

وبالفعل ا�شتقر يف بيت بدر.

لقد كان الحتال العراقي 

لل�شهيد  للكويت �شدمة كبرية 

كما كان �شدمة جلميع اأبناء هذه 

الطاهرة، ومل ت�شدق  الأر�س 

ا�شتباحة  ي��راه م��ن  م��ا  عيناه 
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له يد  لبلد قدم  ال�شمال  جار 

العون، وامل�شاعدة عندما كان 

يف اأم�س احلاجة اإليها. واأخذ 

ال�شهيد يفكر ملًيا مبا حدث 

وما �شوف يحدث لبلده الذي 

الرخاء،  الكثري وقت  له  قدم 

وقد اآن الأوان لرد جزء من هذا 

اجلميل. لقد اأدرك بدر بح�شه 

اأن مقاومة املحتل  الفطري 

الغازي حتتاج اإىل عقل، وروية، 

وتدبر. ويذكر �شقيقه في�شل 

اأن��ه كان لديه �شاح )�شوزن( 

اأن ي�شتخدم  وط��رح على بدر 

هذا ال�شاح ملواجهة العراقين 

ولكنه رد عليه ا�شرب ولهذا 

املعارف،  البحث عن  ب��داأ يف 

والأ�شدقاء الذين يعتمد عليهم 

يف الأوقات الع�شيبة لتدار�س 

وات��خ��اذ اخلطوات  امل��وق��ف، 

ك���ان معروفاً  ومل���ا  ال��ع��م��ل��ي��ة. 

الديني، الجتماعي،  بن�شاطه 

املوثوق بهم فلم  الرجال  ومن 

اإىل وق��ت طويل  يكن يحتاج 

اأه���داف���ه. وبالفعل  لتحقيق 

اأ�شدقائه،  اجتمع بعدد م��ن 

الأمر،  ومعارفه، وتباحثوا يف 

وخا�شة فيما يتعلق بتثبيت 

ال��ن��ا���س و���ش��م��وده��م يف وجه 

املحتل العراقي.

العراقيون  اأخ���ذ اجل��ن��ود 

ينت�شرون، وب�شكل مكثف يف 

منطقة الأحمدي، والبحث عن 

الأجانب. وبعد ذلك قال بدر 

لأخيه في�شل عليهم اأن يخرجوا 

اإىل  من الأحمدي، والذهاب 

ال�شباحية  واختار ال�شتقرار 

يف منزل عمه )والد زوجته( يف 

ال�شباحية. 

ي�����������وم اجل����م����ع����ة  يف 

1990/8/3م �شلى ب��در يف 
بال�شباحية،  اللميع  م�شجد 

وخطب فيهم وتكلم عن التثبيت. 

ويف نف�س اليوم اجتمع مع عدد 

من �شباب ال�شباحية يف م�شجد 

اللميع، ومنهم اأحمد الف�شلي، 

وال�شيخ حامد العلي، وفي�شل 

عبدالرحمن، وفا�شل غلوم، 

وعطا اهلل ال�شمري، ومن�شور 

حممد، وحممد ح�شن، وجنم 

يتدار�شون  واأخذوا  الزهاميل، 

الو�شع يف الكويت ب�شكل عام 

وال�شباحية ب�شكل خا�س. وتقرر 

العمل على حم��اول��ة طماأنة 

ال��ن��ا���س وتثبيتهم يف بيوتهم 

ال�شرورية  وتوفري اخلدمات 

لهم وكذلك احلرا�شات. ومن 

املعروف اأن املنطقة عانت من 

فو�شى عارمة بعد الجتياح 

ال�����ش��ل��ب والنهب  م��ن  ع��ان��ت 

م���ن ق��ب��ل ج���ن���ود الح���ت���ال 

الأخ��رى يف  كحال اجلمعيات 

املتفرقة ومت  الكويت  مناطق 

اإغاقها وتفرق اأع�شاء جمل�س 

اإدارتها.

 وي���ذك���ر ف��ي�����ش��ل اأن����ه يف 

ث��ال��ث اأي����ام ال��غ��زو ف��ت��ح بدر 

الديوان، وا�شتقبل ع��دًدا من 

واأخ����ذوا يف  �شباب املنطقة، 

تق�شيم العمل فيما بينهم، وقد 

اخت�س باجلانب املدين. وكانت 

اجلمعية الهدف الأول له، ومت 

التن�شيق لإعادة فتح اجلمعية 

خلدمة الأهايل، وكانت البداية 

يف ال�شوق املركزي، وقد عمل 

ال�شباب معه على تنظيم ال�شوق 

املركزي، وخ�ش�س يوم للرجال، 

واآخر للن�شاء. وكان ال�شهيد قد 

قام مع �شباب املنطقة بدور بارز 

يف اإخفاء خمازن اجلمعية يف 

م�شاجد املنطقة، ومنها م�شجد 

اللميع حيث خزن التموين يف 

ي�شتويل  الإمام حتى ل  غرفة 

ال��غ��ازي عليها، وكان  ال��ع��دو 

يح�شر منها يف ال�شباح الباكر 

مبناأى عن العراقين، كما �شكل 

جلنة من �شباب املنطقة للتناوب 

على حرا�شتها، وكثرًيا ما قام 

بالنوم يف امل�شجد حلرا�شاتها.

وقد مت ت�شكيل جمل�س اإدارة 

اأ�شخا�س، ومنهم  م��ن ت�شعة 

بدر واأخذوا يتباحثون يف اأمور 

ال�شوق  اإدارة  املنطقة، وكلفوه 

املركزي فحر�س كل احلر�س 

امل���وؤن، والأ�شياء  ت��وزي��ع  على 

ال�شتهاكية على املواطنن قبل 

العراقيون.  ي�شتوىل عليها  اأن 

وا�شتطاع بذكائه، وبعزميته 

ال�شادقة، واإخا�شه حلب وطنه 

اأح�شن وجه  اأن يديرها على 

بالإ�شافة اإىل الدور الذي لعبه، 

وب��ث روح  النا�س  تثبيت  وه��و 

اأهايل  الأم��ل والطماأنينة بن 

املنطقة ب�شكل خا�س وتوفري 

حاجياتهم الأ�شا�شية. وا�شتطاع 

الوا�شعة  نتيجة لعاقاته  بدر 

اأن ميتد ن�شاطه خارج منطقة 

ال�شباحية، واأن يقيم عاقات 

مع روؤ�شاء اجلمعيات التعاونية 

يف كيفان، والفنطا�س، واأبو 

واأع�شاء يف جمعيات  حليفة، 

النفع العام. واأخذ يتدار�س معهم 

الأمور التي تهم املناطق ب�شكل 

عام وال�شباحية ب�شكل خا�س. 

كما كان يهدف اأي�ًشا اإىل معرفة 

اإدارة تلك اجلمعيات  كيفية 

اإىل جمعية كيفان  وقد ذهب 

لريى كيف يت�شرفون ؟ ومن 

اأين يح�شرون املواد التموينية؟ 

وكيفية العمل والتعامل، ومن ثم 

ال�شركات  يتفق مع بع�س  بداأ 

التي بداأت تورد للجمعية، كما 

التغلب على م�شكلة  ا�شتطاع 

با�شتعمال  امل��واد  و�شول تلك 

ال�شيارات التي �شبق اإح�شارها 

ال�شركة وو�شعها  من مطايف 

حتت ت�شرف ال�شباب لإح�شار 

تلك املواد التموينية. كما تعامل 

ال�شاحنات  مع بع�س �شائقي 

اأو عيني،  م���ادي  يف م��ق��اب��ل 

كما اأ�شهم يف ن�شاط جمعيات 

اأخرى اإذ وفر حمود احلمدان 

)من جمعية الفنطا�س( �شيارة 

لوري لنقل املواد الغذائية. وكان 

اأولده معه يف  بدر ي�شطحب 

الذهاب اإىل تلك الأماكن لكي 

ت�شهل عليه عملية املرور اأمام 

نقاط التفتي�س العراقية.

ال�شباب على  واأخ��ذ يحث 

التطوع، وجنح يف جمع عدد 

اأه��ايل املنطقة  كبري خلدمة 

ف��ك��ون جل���اًن���ا يف اجلمعية 

التعاونية، وجلاًنا لتي�شري حركة 

امل���رور، وجلنة لإدارة حمطة 

البنزين، وجلنة للعمل يف فرع 

ال��غ��از وجل��ن��ة لإدارة املخبز 

الآيل يف الأحمدي، وجمموعة 

التناكر  اأخرى لاإ�شراف على 

)ال�شيارات املخ�ش�شة لبيع 

املياه(.

للغزو  ال��ث��ام��ن  ال��ي��وم  ويف 

اآخر  العراقي ن�شط يف جمال 

للعمل اخلريي يف مقربة الرقة 

عن طريق عدد من املتطوعن، 

ش�����ك�����ل ال����ش����ه����ي����د 
من  إدارة  مجلس 
ت�����س�����ع�����ة أب������ط������ال 
ل�����ل�����ت�����ب�����اح�����ث ف���ي 
منطقة  ش���������ؤون 
ال��������ص��������ب��������اح��������ي��������ة 
اجلمعية،  وإدارة 
وت��������وزي��������ع امل�������ؤن 
ع�����ل�����ى األه������ال������ي
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السور الرابع

وي��ذك��ر ���ش��اك��ر حم��م��ود اأحد 

املتطوعن يف املقربة اأن علي 

خلف الفيلكاوي هو من طلب 

اإليه. وقد قام بدر مب�شاعدة 

اأولئك املتطوعن عن طريق 

ت��زوي��ده��م ببع�س الأطعمة 

كما �شكلت جلنة للتن�شيق مع 

املتطوعن لإدارة املقربة من 

القبور.  غ�شل املوتى، وحفر 

ويف اليوم العا�شر للغزو التقى 

بدر مع �شديقه حمود احلمدان 

من الن�شطن يف جمعية اإحياء 

ال���رتاث الإ���ش��ام��ي. يف بيت 

العي�شى ودار الجتماع  طارق 

حول معرفة الأو�شاع، والأحوال 

ال�شباحية،  م��ن��ط��ق��ت��ي  يف 

والفنطا�س. وقد حث العي�شى 

ب���دراً، و�شديقه على تذكري 

العراقين باهلل �شبحانه وتعاىل، 

ت��زوي��ده��م بد�شادي�س  وع��ل��ى 

)ماب�س وطنية( حيث بداأت 

اأعداد كبرية من جنود الحتال 

بالهرب من اجلي�س،  كما اقرتح 

اأج��ه��زة املذياع  عليهم توزيع 

)الراديو( على اأهايل املنطقة 

لكي يت�شنى لهم ال�شتماع اإىل 

الإع���ام، ومعرفة ما  و�شائل 

يدور خارج وداخل الكويت.

كما قام بدر بتوزيع اأموال 

من ربح اجلمعية على بع�س 

لي�س  الذين  الأه��ايل، والأ�شر 

الوقت،  ذل���ك  م��ع��ن يف  ل��ه��م 

و�شكل لهم جلنة عرفت بلجنة 

اخلدمات الجتماعية. وامتد 

اللجنة يف خدمة  ن�شاط هذه 

الأهايل لت�شمل توزيع اخلبز، 

الأم��وال. كما  والغاز، وتوزيع 

م���ع بع�س  ال�����ش��ه��ي��د  ت���ع���اون 

الق�شابن من اأجل ذبح بع�س 

املا�شية التي يح�شرها اأ�شحابها 

من اجلواخري، وتوزيعها على 

اأهايل املنطقة مع �شديقه علي 

اليدوية قام  القنابل  كمية من 

بتوزيعها على بع�س الن�شطن 

يف املقاومة امل�شلحة.

التاأكيد على  وهنا يجب 

ب��در يف املجال  اأن م�شاركة 

ي��ت��ع��د عملية  ال��ع�����ش��ك��ري مل 

وال��ت��ن�����ش��ي��ق، وبهذا  الإم�����داد 

اأن��ه ل  ال�شدد ي�شري في�شل 

اأنه �شارك �شخ�شًيا يف  يذكر 

اأغلب  عمليات ع�شكرية لأن 

وقته م�شغول باإدارة اجلمعية. 

اأما فيما يتعلق باإخفاء الأ�شلحة، 

باإخفاء  اأنه قام  فيذكر في�شل 

اأ�شلحة يف حديقة بيت عمه، 

وهي اإحدى ع�شرة قطعة �شاح 

بنادق ذاتية، ور�شا�شات  بن 

البيوت اخلالية  �شغرية، ويف 

يف املنطقة. كما ا�شتخدم بيته 

الفنطا�س يف  ال��ذي يف غ��رب 

��ا يف  اإخ��ف��اء ال�����ش��اح، واأي�����شً

ال�شباحية،  اللميع يف  م�شجد 

ويف املقابر. 

مراقبة وتفخيخ:

اإىل  وي�شري �شاكر حممود 

بيته جمموعة  اأن���ه خ��زن يف 

من الذخرية والأ�شلحة. كما 

ق��ب��ل بع�س  م���ن  ت���زوي���ده  مت 

النا�شطن باأجهزة ل�شلكي من 

وزارة الداخلية )اأمن املن�شاآت( 

ولكن مل يتم ا�شتخدامها لعدم 

توافر البطاريات. ويذكر في�شل  

اأن املرحوم عادل الغامن الذي 

به  ن�شاطه اخل��ا���س  ل��ه  ك��ان 

يقوم عند زيارته لل�شباحية 

بالتحدث يف امل�شجد عن كيفية 

توزيع الأ�شلحة، ونقلها وتفادي 

ال�شيطرات الع�شكرية وكان  

عبقرياً وذا خربة.

يف اأحد الجتماعات التي 

م��ع ع���دد من  ب���در  ح�شرها 

النا�شطن يف املجال الع�شكري، 

اإزالة  العمل على   ُطلب منه 

ن�ساط بدر الع�سكري:

اإىل عطااهلل  ب���در  اأوك����ل 

�شرحان ال�شمري، وهو ع�شكري 

غري كويتي، واأ�شبح م�شوؤولً عن 

الغاز، بتدريب عدد من  فرع 

�شباب املنطقة على ا�شتخدام 

ال�شاح، وفكه، وتركيبه، ويذكر 

ال�شمري   اأن عطااهلل  في�شل 

 ، ما ق�شر و�شاعدنا كثرًيا   

كما تدرب مع عدد من �شباب 

املنطقة يف بيت عمه. كما يذكر 

في�شل اأن عبدالرحمن ح�شن 

ا�شتخدم  م��درب يف اجلي�س 

بيته يف القرين مكاًنا للتدريب 

وخمزًنا لاأ�شلحة، واآخر ا�شمه 

اأي�ًشا قام بعملية  اأب��و عي�شى 

التدريب. اأما فيما يتعلق بنقل 

اأ�شهم  وتوزيع الأ�شلحة فقد 

بدر بدور فعال يف هذا املجال 

بالتعاون مع عدد من �شباب 

اأنه  ال�شباحية.  وق��د ح�شل 

الأ�شلحة  ب��در على كمية من 

من م�شادر عديدة. كما ا�شتلم 

م��ن ح��م��ود احل��م��دان حمولة 

�شيارة  كان قد ح�شل عليها 

من �شليمان مط�شر ال�شمري، 

اللذين  ومبارك �شعد اخلنن 

جلباها من مع�شكر يف الكيلو 

ت�شلم  ع�شرة يف �شبحان وقد 

ال�شاح  الكمية من  بدر هذه 

الغزو، ومت  اأ�شبوعن من  بعد 

ي��ق��وم بدر  اأن  ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى 

اأ�شخا�س يثق  اإىل  بت�شليمها 

بهم. وبالفعل وزعها مبعرفته، 

ويذكر جنم الزهاميل الرائد يف 

الكويتي والذي كانت  اجلي�س 

اأنه  به  لديه جمموعة خا�شة 

ا�شتلم بع�س هذه ال�شحنة من 

بدر، وو�شعها يف بيت له غري 

اأن  م�شكون، ويعتقد في�شل 

�شقيقه بدر رمبا ح�شل على 

الأ�شلحة من  اأخرى من  كمية 

اأ�شخا�س اآخرين. كما توفر لديه 

الكندري. كما كان يذهب اإىل 

املزارع، ويح�شر منها الدجاج، 

ويوزعه على الأهايل. كما اآوى 

الذي تُرك من  املعوقن  اأحد 

قبل اأهله واأ�شكنه يف بيته.

وا�شتطاع بحكم عمله يف 

ال�شباط  وت����ردد  اجل��م��ع��ي��ة، 

العراقين عليها اأن يخرج بع�س 

ال�شباب من �شجن املنطقة، 

الذين كرّبوا  اأولئك  وبخا�شة 

يوم  امل��ن��ازل يف  اأ���ش��ط��ح  على 

اأنه  لنا في�شل  التكبري ويذكر 

اق��ت��اد جنود  التكبري  ي��وم  يف 

الحتال عدًدا من اأقربائه يف 

التكبري  ح��دود ثمانية بتهمة 

وجنح يف اإخراج اأربعة منهم.

اأ�شبح بدر ن�شطاً يف  لقد 

منطقة ال�شباحية ب�شكل خا�س، 

ويف بع�س املناطق الأخرى. 

وقد كان لتلك الأعمال اخلرية 

بها بدر واملتعاونون  التي قام 

معه من �شرفاء املنطقة اآثارها 

الإيجابية، فقد حاز على ثقة 

واحرتام اأهايل املنطقة وجنح 

يف طماأنتهم، وتوفري حاجياتهم 

الأ�شا�شية.

ال���ش���ه���ي���د  أدرك 
ب���������������������در ب������ح������س������ه 
أن  ال����������ف����������ط����������ري 
م����ق����اوم����ة احمل���ت���ل 
حت��������������ت��������������اج إل�����������ى 
ع��������ق��������ل وروي���������������ة 
وت�������دب�������ر، والب������د 
م�������������ن احل������ك������م������ة 
وت��ث��ب��ي��ت ال���ن���اس
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احلواجز احلديدية التي تو�شع 

البيوت ملنع  ع��ادة بن منافذ 

مرور ال�شيارات. وكان الهدف 

اأكرث من  من وراء ذلك توفري 

ال��ب��ي��وت فيما لو  ب��ن  منفذ 

الن�شطن بعمليات  قام بع�س 

ع�شكرية �شد جنود الحتال، 

الأ�شلحة،  اأو لعمليات تهريب 

اأو حت�شري املنطقة لحتمالية 

ح��رب ���ش��وارع، وق��د ق��ام بدر 

ب��اإح�����ش��ار ���ش��اح��ب  تركتور  

اإزال����ة تلك احلواجز  وط��ل��ب 

اإزالة  احلديدية. وبالفعل مت 

ك��ب��ري منها يف �شوارع  ع���دد 

خمتلفة يف ال�شباحية. كما 

طلب من عدد من الأ�شخا�س 

مراقبة ومتابعة تنقات اجلي�س 

العراقي وحتركاته يف املنطقة، 

وكان يبعث بتلك املعلومات اإىل 

بع�س القيادات داخل الكويت. 

ق���ام م��ع �شقيقه وليد  وق���د 

ال�شيارات  باإح�شار عدد من 

التابعة ملطافئ �شركة البرتول 

الوطنية.

اأن بع�س  وي��ذك��ر في�شل 

النا�شطن يف املقاومة ح�شلوا 

من بع�س الذين تفرغوا للعمل 

الع�شكري على �شيارات �شغرية 

ا���ش��ت��خ��دم��وه��ا يف عمليات 

اأولئك  ق���ام  ال��ت��ف��خ��ي��خ، وق���د 

النا�شطون بثاث حماولت 

القرين  تفخيخ قبالة منطقة 

ال�شريع ف�شلت  على اخل��ط 

حماولتان بينما جنحت املحاولة 

الأي����ام الأوىل  ال��ث��ال��ث��ة. ويف 

ال�شباب  ق��ام ع��دد من  للغزو 

الكويتي من اأهايل ال�شباحية 

بعمليات قن�س، وده�س للجنود 

العمل مل  العراقين،  وه��ذا 

يكن عمًا منظًما مما اأدى اإىل 

التفتي�س يف املنطقة.  تكثيف 

وقد اجتمع بدر مع عدد من 

اأولئك ال�شباب وبن لهم خطورة 

ما يقومون به على الأهايل واإن 

العمل،  القيام بهذا  رغبوا يف 

فيجب اأن يكون ب�شكل منظم، 

وخارج املنطقة، وعلى الأخ�س 

اأو بالقرب من  ال�شريع  اخلط 

دور ال�شينما، اأو �شوق اخل�شار 

)ال�شربة( اأو �شاحة ال�شفاة.

ظروف اعتقاله:

اأ�شبح بدر رجب معروًفا 

ل���دى ال��ع��ام��ة واخل��ا���ش��ة يف 

منطقة ال�شباحية. ويف حماولة 

الأه��ايل وجنود  التواجد بن 

اإىل رغبته  اإ�شافة  الحتال 

اإب���ع���اده���م ع���ن اجلمعية  يف 

ال�شلع  ال�شغط على  لتخفيف 

املخ�ش�شة لاأهايل وتخ�شي�شه 

يوًما للرجال واآخر للن�شاء لهذا 

رغب اأن يكون هناك يوم واحد 

جلنود الحتال. وقد اتفق مع 

خمفر ال�شباحية باأن يخ�ش�س 

يوًما لهم للت�شوق من اجلمعية 

املنطقة.  الأيام لأهايل  وبقية 

ال�شهيد مبعرفته،  وا�شتطاع 

وذكائه بالإ�شافة اإىل �شدته يف 

التعامل معهم طلب من القوات 

اخلا�شة  وال�شتخبارات  التي 

م��ت��م��رك��زة يف منطقة  ك��ان��ت 

الرقعي اإر�شال اثنن. وبالفعل 

القوات  اث��ن��ن م��ن  اأر���ش��ل��وا 

اخلا�شة ملنع دخ��ول اجلي�س 

ال�شعبي وال�شرطة اجلمعية. 

وي��ذك��ر ع��ب��داهلل احل��ق��ان اأن 

اأمًرا من قائد  ا�شت�شدر  بدراً 

املنطقة مينع مبوجبه دخول 

ال�شوق  باأ�شلحته يف  اجلي�س 

املركزي وهذا اأقلقهم  اإذ كيف 

ا�شتطاع هذا الإن�شان الكويتي 

اأن ي�شت�شدر مثل هذا الأمر من 

�شلطة عراقية فاأخذوا يكيدون 

له. ومن الأ�شباب التي اأدت اإىل 

حقد العراقين عليه هو اأن بدر 

ل يحرتمهم، وكان يثور عليهم 

ب�شدة اإذا بدر منهم خطاأ.

اأحد  الأي��ام جاء  اأحد  ويف 

ال��ع��راق��ي��ن ومعه  ال�����ش��ب��اط 

واأراد الدخول  اأح��د اجل��ن��ود 

ال��ي��وم غري  اإىل اجلمعية يف 

املخ�ش�س جلنود الحتال فتم 

بوابة اجلمعية من  منعه عند 

قبل الأ�شخا�س املوجودين. 

بال�شراخ عند  ال�شابط  واأخذ 

بوابة اجلمعية وملا �شمع بدر 

اإل��ي��ه��م وقال  ���ش��راخ��ه ذه���ب 

لل�شابط العراقي  ل ما تدخل 

اأنكم ذبحتونا ونهبتونا  يكفي 

يوم   انتظر  كفاية عليكم ذلك 

دخول اجلنود وادخ��ل معاهم  

لبدر  ل واهلل  ال�شابط  وقال 

احنا نعن ونعاون، وقد حاول 

العراقي، ولكن  ال�شابط  معه 

ب��در بدفع  وق���ام  ف��ائ��دة  دون 

اجلندي العراقي بيديه وقال له 

ل ماتدخل  فرد عليه ال�شابط 

اإنني وراك ول�شوف  العراقي  

اأقتلك اإذ مل اأدخل  فرد عليه بدر 

باأن  املوتة واحدة واأنا اأ�شع يوًما 

واحًدا للجنود العراقين وباقي 

بال�شباحية  للمواطنن  الأي��ام 

ول تدخلون اجلمعية  فقال 

له ال�شابط �شوف اأقتلك  فرد 

ال���ذي تبي  ب���در  ���ش��وي  عليه 

امل��وت��ة واح���دة وعند  ت�شويه 

اهلل احل�شاب  عند ذلك طلب 

ال�شابط العراقي من اجلندي 

الذي معاه اأن يطلق النار على 

ال�شهيد ولكنه مل يفعل. ويذكر 

�شاكر بقوله لقد خفت فعًا 

ب��در، فاأخذت  ال�شهيد  على  

العراقي  ال�شابط  اأحتدث مع 

وكان  بدر مندفًعا �شديد اللهجة 

وقوًيا وهذا طبعه  الذي بقلبه 

على ل�شانه . ورجع ال�شابط، 

ومل يدخل اجلمعية يف ذلك 

وي��وؤك��د في�شل وفوؤاد  ال��ي��وم. 

�شقيقاً بدر باأنه �شابط خمفر 

ال�شباحية.

ف��ي�����ش��ل باخلطر  اأح�������س 

املحدق على �شقيقه من معاملته 

القا�شية وال�شديدة مع العراقين 

واأبلغ والدته  وم�شاجراته لهم 

مبا حدث، وما كان يحدث مع 

جنود الحتال. وطلبته والدته 

وق��ال��ت ل��ه  ات���رك ال�شغل يف 

اجلمعية وهذه الأعمال ولنخرج 

من الكويت  وكانت والدته على 

علم مبقتل قريب لهم على يد 

اأن  العراقين  ومل تكن تريد 

يكون م�شري فلذة كبدها كم�شري 

قريبه. فرد عليها بدر والذي 

كان من اأ�شد املعار�شن للخروج 

الكويت بل وعمل كل ما  من 

بو�شعه على تثبيت النا�س  كيف 

يا اأمي نطلع من الكويت ونخلي 

الكويت واأهلها حمتاجن اإلينا 

الآن والأمر يتطلب منا البقاء 

لوالدته   واأردف مكمًا  الآن  

ا�شلون تبن الكويت تتحرر وما 

يروحون فيها نا�س ما ميوتون 

فيها نا�س من املواطنن الذين 

اأخذ  التحرير لأن ما  يريدون 

بالقوة ل يرجع اإل بالقوة. لقد 

كانت الروؤى والأهداف وا�شحة 

واأنه  له  بالن�شبة  الو�شوح  كل 

للت�شحية بروحه من  م�شتعد 

اأجل حتقيقها. وكانت كلمات 

التي جعلت  ال�شهيد تلك هي 

أوك�����������������ل ل����ب����ع����ض 
ال�������ع�������س�������ك�������ري�������ن 
ت�������دري�������ب ش����ب����اب 
م��������������ن��������������ط��������������ق��������������ة 
على  ال��ص��ب��اح��ي��ة 
استخدام الساح
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والدته رابطة اجلاأ�س حتى بعد 

ا�شت�شهاده.

النية  العراقيون  لقد عزم 

على قتله لكي يرعبوا مبقتله 

اأه���ل امل��ن��ط��ق��ة، وي���اأخ���ذوا ما 

ف�����ش��اًدا يف  ي��ري��دون، ويعيثوا 

املنطقة وهذا ما ح�شل فعًا 

وهذا الأ�شلوب اأحد الأ�شاليب 

التي اتبعها العراقيون يف اإرهاب 

املناطق فعندما يربز اأحد الأفراد 

يف منطقة ما فاإنهم يقومون 

الأهايل  ي�شعروا  لكي  بقتله 

بالرهبة واخل���وف م��ن بط�س 

بالفعل  جنود الحتال وه��ذا 

م��ا ح��دث فقد قتلوا مبارك 

النوت رئي�س جمعية العار�شية 

وعبداللطيف احلمدان رئي�س 

جمعية الفنطا�س، وغريهما.

اعتقال ال�سهيد واإعدامه :

كان يعار�س جنود الحتال 

واأ�شاليبهم الهمجية، ومينعهم، 

ويقف اأمامهم دائًما ويذكر علي 

ا�شت�شهاد  اأن��ه قبل  م�شطفى 

اأحد �شباط  باأ�شبوع قام  بدر 

ال�شتخبارات العراقين مع 

بالتحامل ع��ل��ى بدر  ن��ق��ي��ب  

اأح��د رجال  اأن��ه  و�شنفوه على 

املقاومة، وحذروه وطلبوا منه 

واأمهلوه  يبلغ عن جماعته،  اأن 

اأ�شبوًعا ولكنه مل يكرتث لهذا 

واأراد بعد  الأم���ر، ومل يهتم. 

اأن يفتح املخبز  اأ�شبوع  م�شي 

ال��ذي كان  اللبناين(  )املخبز 

ب��ج��ان��ب م�����ش��ج��د ال��ل��م��ي��ع يف 

النق�س يف  ل�شد  ال�شباحية 

اخلبز، وكان املخبز الوحيد يف 

اجلمعية ينق�شه الكريو�شن 

اإىل ���ش��اح��ب املخبز  وذه���ب 

الذي كان يدير  )فل�شطيني(، 

له   املخبز يف اجلمعية وق��ال 

لي�س ما فيه خبز  فرد عليه 

ي��وج��د عنده  ب��اأن��ه ل  اخل��ب��از 

كريو�شن  وطلب �شاحب املخبز 

توفري الكريو�شن و�شوف يوفر 

اخلبز واتفق بدر مع �شاحب 

اأ�شا�س يفتحون  املخبز على 

املخبز حيث الطحن متوفر لدى 

اجلمعية اإل اأن الكريو�شن غري 

بتوفريه. وكانت  متوفر وتعهد 

عقوبة من يحمل كريو�شن دون 

ترخي�س من املخفر الإعدام 

اأفراد  اأن بع�س  وذل��ك ب�شبب 

املقاومة ي�شنعون منه قنابل 

ح��ارق��ة ت�شتخدم �شد جنود 

الحتال.

اإىل  يتبادر  ال��ذي  ال�شوؤال 

ال��ذه��ن ه��ل هناك راب��ط بن 

توقيت فتح املخبز، وتهديد 

واإمهال  �شابط ال�شتخبارات 

ال�شهيد فرتة اأ�شبوع ؟ والإجابة 

املبادرة لإعادة فتح املخبز اأتت 

ب��در نف�شه وذل��ك حلاجة  من 

اإن ال�شغط  املنطقة له حيث 

كان �شديًدا على املخبز الآيل 

من  يف الأح����م����دي و%90 

الإنتاج ي�شتويل عليه اجلنود 

العراقيون. 

ي��وم الثنن  ويف �شبيحة 

1990/9/8م خ��رج ب��در مع 
اخلباز الفل�شطيني اإىل خمفر 

ل��ل��ح�����ش��ول على  ال�����ش��ب��اح��ي��ة 

ت�شريح لإح�شار تنكر كريو�شن 

اأن  واأبلغا يف املخفر  للمخبز. 

امل�شوؤول غري موجود، وطلب 

اإليهما احل�شور يف امل�شاء. وبعد 

�شاة املغرب اجته مع اخلباز 

اإىل خمفر ال�شباحية لإح�شار 

ال�شهيد  الت�شريح. ويذكر عم 

ال�شاة  اأن��ه بعد خروجه من 

ال�شرور  ال�شهيد  لح��ظ على 

اأح�شن  وال�شحك، وك���ان يف 

حال يف ذلك اليوم حتى غرتته 

بها  اأن يح�س  وقعت منه دون 

فناداه عمه وقال  يا بدر غرتتك 

طاحت �شيلها.

امل��خ��ف��ر جل�س بدر،  ويف 

وال�شابط  املخبز،  و�شاحب 

يلب�س  العراقي، و�شخ�س ملثم 

د�شدا�شة ول يعرف على وجه 

ال�شخ�س  الدقة من هو ه��ذا 

امللثم ؟ وهل هو كويتي اأم غري 

ت��واج��ده ؟  اأو �شبب  ؟  كويتي 

ت�شاجر مع  ال�شهيد قد  وك��ان 

اأحد املدنين يف اجلمعية الذي 

ل��ن يرتكه.  ب��اأن��ه   ب���دراً  توعد 

ب��در من �شابط املخفر  طلب 

اإعطاوؤه  الت�شريح ومت  ورق��ة 

الورقة. وعندما هما باخلروج 

اأمام  من املخفر وقفت �شيارة 

املخفر وت��رج��ل منها �شابط 

واأمر  كبري من ال�شتخبارات 

ب���اأن يح�شر  امل��خ��ف��ر  ���ش��اب��ط 

بدًرا لأنه يريده، وبداأ �شابط 

ال�شتخبارات بع�س الأ�شئلة 

الغريبة ح�شب ك��ام اخلباز 

ك��ان معه.  ال��ذي  الفل�شطيني 

وقال ال�شابط للخباز اإننا نريد 

بدًرا قليًا اذهب اأنت فاإن بدًرا 

�شديقنا و�شيخنا ونحن �شوف 

نقوم بتو�شيله ويقول اخلباز 

من �شمن الأ�شئلة التي �شمعها 

والتي طرحت على بدر ماذا 

العراقية  تعرف ع��ن احل��رب 

الإيرانية ؟ ومع اأي �شف اأنت ؟ 

و�شنهو اأ�شلك ؟ و�شنو عائلتك ؟ 

واأريد منك معرفة اأرقام �شوارع 

املنطقة ؟ وغريها من الأ�شئلة 

وفمن املعروف اأن اأرقام ال�شوارع 

ق��د م�شحت م��ن قبل �شباب 

املنطقة، وكان العراقيون لديهم 

اأ�شماء عدد من املطلوبن الذين 

ي�شتدلون على عناوينهم.

ويقول اخلباز اإن ال�شهيد رد 

عليهم بع�شبية بقوله  اأنا غريب 

عن هذه املنطقة واأنا �شاكن يف 

واأنا �شيف يف هذه  الأحمدي 

املنطقة،   وح�شلت م�شادة 

بينه وبن ال�شابط وعند ذلك 

انقطعت اأخباره عن اأهله. مما 

جعل الأ�شرة تقلق عليه.

واأخربت زوجته اأخاه في�شل 

التا�شعة  ال�شاعة  يف ح���دود 

ب��دًرا مل  ب��اأن  والن�شف م�شاًء 

البيت، لأن��ه��ا مل  اإىل  يح�شر 

تتعود على غيابه ملدة طويلة 

اإذا كانت عنده  اإل  يف اخلارج 

التموين املوجود  حرا�شة عند 

يف امل�شجد، ويف ال�شباح الباكر 

من يوم الثاثاء 1990/9/9م 

�شاأل �شقيقه والده ووالدته عنه 

اأن��ه مل مي��ر عليهما  واأخ���رباه 

ا�شمه  ���ش��خ�����س  اإىل  وذه����ب 

�شعيد �شليمان وهو رجل كبري 

اأ�شهموا  الذين  ال�شن ومن  يف 

يف اإدارة اجلمعية على اأمل اأن 

يكون نائًماعنده ولكن مل يجده 

عنده.

اجته بعدها وليد �شقيقه 

السور الرابع

خ������ص������ص ي������وم������ًا 
ل�����ل�����ن�����س�����اء وآخ��������ر 
للتسوق  ل��ل��رج��ال 
م����������ن اجل����م����ع����ي����ة 
ال��������ت��������ع��������اون��������ي��������ة، 
ك����������م����������ا خ�����ص�����ص 
ي���������وم���������ا واح�����������������دًا 
ف����������ي األس���������ب���������وع 
االحتال  جلنود 
ل�������������ي�������������خ�������������ف�������������ف 
م������������������������ن ض��������غ��������ط 
السلع اس��ت��ه��اك 
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و�شعيد �شليمان اإىل املخفر وقال  

اإن بدر عندكم، ومل يح�شر اإلينا 

منذ دخوله املخفر فرد عليهما 

العراقي قائًا  �شابط املخفر 

كان بدر عندنا ملدة خم�س دقائق 

ثم اجته بعدها مع �شعيد اإىل 

اجلمعية، وكان اأع�شاء جمل�س 

اإدارة اجلمعية لديهم اجتماع يف 

�شباح ذلك اليوم، واجتمعوا دون 

ح�شور بدر اإل اأنهم مل يكملوا 

واق����رتح �شعيد  اج��ت��م��اع��ه��م، 

اأن يقوموا بالذهاب  �شليمان 

لل�شوؤال عن بدر  اإىل املخفر 

اأن مفاتيح اجلمعية  والدع��اء 

معه، واأن اجلمعية مغلقة الآن. 

وبعد ذهابهم للمخفر و�شوؤالهم 

عنه، رد عليهم ال�شابط العراقي 

بنف�س رده ال�شابق، اإن ال�شهيد 

مل ميكث اأكرث من خم�س دقائق 

غ��ادر بعدها املخفر، واأ�شر 

اأع�شاء اجلمعية على م�شوؤولية 

املخفر عن اختفاء بدر، ويقول 

علي م�شطفى  فاأ�شرينا على 

اأنهم امل�شوؤولون الآن عن فقدان 

الكويت  داخ����ل  �شخ�س  اأي 

اإعطائهم الأهمية  كنوع م��ن 

لهذا املو�شوع حتى يح�شروا 

يبالوا بهذا  ب��در  ولكنهم مل 

الأمر. وهنا رد ال�شابط بقوله 

ب��در ميكن تكون �شدمته  اإن 

�شيارة اأو �شافر اإىل ال�شعودية 

وطلب منهم ال�شابط العراقي 

اإح�شار �شورة لل�شهيد واأر�شل 

ال�شابط جندين مع في�شل 

لكي يح�شرا له ال�شورة. وبعد 

اإح�شار ال�شورة طلب منهم 

مراجعته يف ال�شاعة ال�شاد�شة 

املوعد املحدد ذكر  م�شاًء ويف 

اأن  العراقي لفي�شل  ال�شابط 

بدًرا وهو  �شيطرتهم �شاهدت 

ال�شعودية وملا قال  اإىل  مغادر 

ي�شافر بدر  لهم �شقيقه كيف 

واأهله موجودون هنا و�شيارته 

ال�شابط  موجودة ؟ فرد عليه 

بغ�شب قائًا  �شيطرتنا �شاهدته 

ب�س خا�س ما عندي �شي غري 

اليوم  ه���ذا. ويف ع�شر ذل��ك 

1990/9/9م جاء �شخ�س من 
منطقة املنقف ممن يعملون يف 

م�شت�شفى العدان وقال لفي�شل  

اأخاك متوفى وهو موجود  اإن 

الآن يف ثاجة م�شت�شفى العدان  

واأكمل مردًفا  اإنه وجد مقتولً 

املنقف  ومرمًيا خلف حمكمة 

يف الفحاحيل. وم��ن املعتقد 

اأن ال�شهيد رحل يف تلك الليلة 

الفحاحيل وهناك �شكلت  اإىل 

له حمكمة فورية ومت اإعدامه. 

اأن  ويكاد يجزم �شاكر حممود 

ال�شهيد نقل من ال�شباحية اإىل 

الفحاحيل لوجود قيادة هناك، 

وفيها قا�س، والأحكام فورية 

هناك.

ال�شهيد بعد  اجت��ه �شقيق 

�شماعه هذا اخلرب املفجع اإىل 

م�شت�شفى العدان. ودخل في�شل 

اإىل امل�شرحة، وقد لحظ طلقه 

براأ�شه من اخللف بالإ�شافة اإىل 

اآثار تعذيب على ج�شمه، ويعتقد 

اأن��ه��م ع��ذب��وه مب���واد كيماوية 

ق��ي��دوا يديه  )ت��ي��زاب(. ولقد 

بعلم الكويت ووجهه منتفخ. 

بناء  كما يذكر �شاكر حممود 

اأخته املمر�شة يف  اأق��وال  على 

م�شت�شفى العدان التي تعرفت 

على ال�شهيد ل�شلة القرابة التي 

اأن��ه كان  اأنها تعتقد   تربطهم 

مغمو�شاً يف تيزاب لأن قاعدة 

ال�شهيد تكاد تطيح كما  رجل 

توجد كدمات ب�شدره وبيده من 

اآثار التعذيب.

���ش��اه��د في�شل  اأن  ب��ع��د 

�شقيقه بدر على تلك احلالة 

اإىل  قبله على جبهته واأعيد 

الثاجة لكي يت�شنى لهم دفنه 

يف اليوم التايل.

ال�شهيد بهذه  اإع���دام  اإن 

ال��وح�����ش��ي��ة، وبهذه  ال��ط��ري��ق��ة 

ال�شرعة قد يكون لاحتمالت 

التالية:

اأن ال�شهيد الذي عرف عنه 

اجل��راأة وال�شجاعة رد عليهم 

اأثناء التحقيق معهم رًدا قا�شًيا 

جًدا لأنه اإذا اأثري؛ فاإنه يغ�شب 

غ�شًبا �شديًدا، ومن املمكن اأن 

يكون قد تلفظ عليهم باألفاظ ل 

تعجبهم مما اأثار غ�شبهم. كما 

اأنه من ال�شتنتاجات التي ميكن 

اأن نخرج بها اأنهم مل يح�شلوا 

اأثناء  اأي��ة معلومات  منه على 

التحقيق، وح�شب مااأفادت به 

�شقيقة �شاكر فاإن الطبيب الذي 

ك�شف عليه مب�شت�شفى العدان 

ذكر اأن وفاته حدثت قبل ع�شر 

�شاعات من و�شوله يف حدود 

الثالثة ع�شًرا، وهذا  ال�شاعة 

اإع��دام��ه يف �شاعات  اأن  يعني 

الفجر الأوىل.

ونرجح اأن ال�شبب يف اإعدام 

ال�شهيد بهذه  ال�شرعة للحيلولة 

دون دخول و�شاطات لإخراجه 

من ال�شجن، اإ�شافة اإىل تخويف 

املنطقة بالق�شاء على رموزها 

يف حماولة لبث روح اخلوف 

والرهبة لدى �شكان املنطقة، 

وال�شيطرة على اجلمعية، واأخذ 

اإليه وهنا ميكن  ما يحتاجون 

اإ�شافة نقطة جوهرية وهي 

ال�شابق مل  اأن العراقين يف 

يعطوا اأهمية كربى للجمعيات 

ال�شيطرة  اإىل  لأنهم يهدفون 

اأما وقد فر�شوا  اأوًل  الأمنية 

�شيطرتهم فاأخذوا يتطلعون اإىل 

املواقع الأخرى كاجلمعيات التي 

املنطقة.  اأنها ع�شب  اكت�شفوا 

وفيها متوين كبري جًدا وممكن 

متوين اجلي�س منه ولهذا اإما اأن 

تعطي اأو تقتل. وهذا ما حدث 

بالفعل اإذ دب الرعب مرة اأخرى 

بن �شكان املنطقة، وبداأ بع�س 

الأهايل يف مغادرة املنطقة �شواء 

اأو خارجها  اإىل داخل الكويت 

ال�شهيد  مثل ما حدث لأ�شرة 

حيث انتقل �شقيقه واأهله وبيت 

العار�شية عدا والد  اإىل  عمه 

ال��ذي رف�س مغادرة  ال�شهيد 

البيت ولكنهم مل ميكثوا طويًا، 

ال�شباحية  اإىل  ومن ثم عادوا 

اأ�شري عليهم مبغادرة  اأن��ه  اإل 

ال�شباحية وبالفعل انتقلوا اإىل 

خارج الكويت.

1990/9/10م  ي��وم  ويف 

ال�شهيد من  اأح�����ش��ر جثمان 

اإىل مقربة  العدان  م�شت�شفى 

الرقة )مقربة ال�شهداء(. حيث 

ال�����ش��اة على اجلثمان  مت��ت 

اأهايل  بح�شور عدد كبري من 

امل��ن��ط��ق��ة وم���ع���ارف���ه ووال�����ده 

واأ�شقائه.

ال�شهيد رحمة  رح��م اهلل 

وا�شعة واأ�شكنه ف�شيح جناته.

د. بنيان �شعود تركي

من كتاب حيثيات 

ال�شت�شهاد، ج 7 

 »بت�شرف«

اع����ت����ق����ل وأع�������دم 
ب��������ط��������ل��������ق��������ة ف������ي 
ال��������������������������رأس ب�����ع�����د 
صورية  محاكمة 
وألقيت  سريعة، 
ج��������ث��������ت��������ه خ�����ل�����ف 
املنقف  م��ح��ك��م��ة 
ف�����ي ال���ف���ح���اح���ي���ل
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من شهداء العروبة

عبد الكرمي املقداد

الإيطايل،  ال�ستعمار  �سد  اجلهاد  قامات  من  رفيعة  كقامة  الليبي  املجد  �سجل  يف  ال�سفحات  اأب��رز  ع�سكر  بن  خليفة  ال�سهيد  يحتل 

ليبيا  لبلده  الإيطايل  امل�ستعمر  عليه  حكم  ومثلما  اأي�سا.  الفرن�سي  ال�ستعمار  ملقاومته  التون�سي  املجد  �سجل  يف  مثلها  يحتل  كما 

اأنه  ويكفيه  �سكل.  ب��اأي  منه  للتخل�س  املطاردة  ثم  غيابيا،  والغرامة  بال�سجن  لتون�س  الفرن�سي  ال�ستعمار  عليه  حكم  ب��الإع��دام، 

والدهاء،  وال�سجاعة  احلنكة  �سفات  غرات�سياين(  )رودلفو  الإيطايل  القائد  عليه  اأ�سبغ  حيث  �سديقه  قبل  ع��دوه  اإعجاب  انتزع 

اخلطورة«. �سديد  رجل  ال�سحيق  الغرب  ميدان  من  اختفى  وهكذا   ..« فقال:  باحليلة،  عليه  القب�س  اإلقاء  له  مت  حني  ال�سعداء  وتنف�س 

الشــهيد بن عسكر .. روح الثورة الليبية

تصدى للمستعمر اإليطالي 
لتونس وال���ف���رن���س���ي  ل��ب��ل��ده 
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اإنه الليبي خليفة بن �شعيد 

بن علي بن ع�شكر، واأمه فاطمة 

بنت �شعيد بن يو�شف بن ع�شكر، 

من قبيلة الع�شاكرة ال�شهرية يف 

الكائنة مبنطقة  بلدة )نالوت( 

الغربي(. ويرجح  )جبل نفو�شة 

عدد من املوؤرخن اأنه من مواليد 

بينما هناك من   ،1873 العام 

 .1884 اأن��ه من مواليد  يذكر 

وعلى اأية حال فقد مت الإجماع 

ول��د يف عائلة كثرية  اأن��ه  على 

العدد، ون�شاأ يف اأح�شان عائلة 

مي�شورة.

يف بداية حياته ارتاد اإحدى 

كتاتيب )نالوت(، فحفظ ق�شطا 

كبريا من القراآن الكرمي، وتعلم 

الكتابة. وكان يف �شباه �شغوفا 

ب��رك��وب اخليل ومواظبا على 

امل�شاركة يف امل�شابقات واألعاب 

الفرو�شية. كما عرف بنخوته 

اإىل �شجاعته  اإ�شافة  و�شهامته 

و�شابة بنيته. وقد وقف �شد 

ال�شتعمار الإيطايل منذ البداية، 

اأ���ش��د املتحم�شن  وك����ان م��ن 

ملقاومته، لذلك بادر بالن�شمام 

ال��زع��ي��م �شليمان  اإىل جي�س 

ب��ا���ش��ا يف مقاومته  ال���ب���اروين 

لا�شتعمار، ف�شارك يف املعارك 

منذ العام 1911، ووا�شل القتال 

حتى العام 1922. وقد و�شفه 

الإي��ط��ايل جايبي يف  ال�شابط 

كتابه )موجز تاريخ امل�شتعمرات 

الإيطالية(، بروح الثورة واملحرك 

الن�شط لها يف الطرف اجلنوبي 

الغربي من )جبل نفو�شة(.

اأنَّ��ه �شارك  امل�شادر  وتذكر 

يف معركة )الهاين( الكربى يف 

العام  اأكتوبر من  طرابل�س يف 

1911 ، وال��ت��ي اأودت بحياة 
374 اإيطاليا و170 �شهيدا من 
الليبين، كما قاد 1500 مقاتل 

العام  يف معركة )جندوبة( يف 

1913، لكنها انتهت باخل�شارة 

و�شقوط )جندوبة( ثم )نالوت(، 

ففر بن ع�شكر اإىل وادي )الثلث( 

التون�شية.  بالقرب من احلدود 

ويف تلك الفرتة و�شله خرب باأن 

zLe  النقيب الإيطايل ليت�شي )

zi ( تو�شط عند وجهاء نالوت 
اإحدى فتيات املدينة،  لتزويجه 

له  اإهانة  فغ�شب واعترب ذلك 

ولليبين، وتوعد برد مزلزل. 

1914 �شهدت  ال��ع��ام  يف 

اأمطار غزيرة،  املنطقة هطول 

الأه�����ايل مبو�شم  فا�شتب�شر 

م��ا خّيب  زراع���ي وف���ري، لكن 

الآمال قيام قائد حامية نالوت 

النقيب »دلبايو اأوتورينو« بجمع 

اثنن وت�شعن جمًا ق�شراً من 

املواطنن لغر�س حمل الذخرية 

نحو )يفرن( و)غريان(، يف الوقت 

ال��ذي ك��ان��وا يف اأ���ش��د احلاجة 

اإليها يف مو�شم احلرث. عندها 

اأدرك بن ع�شكر اأنه حان وقت 

ال��رد، فا�شتدعى رفاقه ور�شم 

ليطلب  اأر�شل �شراً  ثم  اخلطة، 

للقافلة  املرافقن  الليبين  من 

اأن  ال���ذخ���رية  ال��ت��ي �شتحمل 

اإىل املجاهدين خال  ين�شموا 

اأر�شل من طلب  الهجوم، كما 

من اأ�شحاب الإبل الذين اأجربوا 

على مرافقة اإبلهم اأن ي�شارعوا 

فور �شماعهم اإطاق الر�شا�س 

اإىل الفرار باإبلهم.

ق������اد ع�����ش�����رات امل����ع����ارك 
ض�����������د امل�����س�����ت�����ع�����م�����ري�����ن 
على  منهم  امل��ئ��ات  وقتل 
عقد م������ن  أك�����ث�����ر  م�������دى 

يف ال�شاعة الرابعة من فجر 

يوم الثامن والع�شرين من نوفمرب، 

ويف موقع يدعى )لقن عمران( 

كان بن ع�شكر ورفاقه بانتظار 

اإن ظهرت حتى  القافلة، وم��ا 

هجم عليها، ففك الإبل، وق�شى 

على معظم اجلنود وال�شباط 

الإيطالين ممن كانوا برفقتها. 

الفادحة  واأم��ام هذه اخل�شارة 

اأ�شر الإيطاليون على اأن يكون 

ال��رد موجعا، فح�شدوا عددا 

كبريا من قواتهم وهجموا يف يوم 

الثالث ع�شر من دي�شمرب على 

املجاهدين يف معركة �شميت 

)م��ع��رك��ة اجل��وي��ب��ي��ة(، متكنوا 

خالها من ال�شيطرة على نالوت 

جم��ددا، فا�شطر املجاهدون 

اإىل منطقة  اإىل الن�����ش��ح��اب 

)احل�شيان(.

 اأم�������ام ذل�����ك و����ش���ع بن 

ع�شكر خطة لاإفراج عن اأُ�شر 

املجاهدين يف البلدة، فهجم على 

من شهداء العروبة

جبل نفو�شة الغربي

خليفة بن ع�شكر مع املجاهدين
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نالوت ليًا من خمتلف اجلهات 

العائات، وقد  لتغطية خروج 

جنح يف ذلك، فخرج بالعائات 

ومن معه من املجاهدين نحو 

التون�شية عرب )وادي  احل��دود 

الثلث(، الذي تركوا فيه معظم 

م���ن �شاح.  م��ع��ه��م  ك����ان  م���ا 

وعند احل��دود ا�شرتط عليهم 

الفرن�شيون ت�شليم ال�شاح واأن 

اإقامتهم  يدفعوا �شريبة مقابل 

يف تون�س، كما مت فر�س الإقامة 

اجلربية عليهم. 

ب��ن ع�شكر م��ن تلك  تذمر 

التع�شفية، وقرر  الإج����راءات 

الإقامة اجلربية  اخلا�س من 

والعودة اإىل اأر�س الوطن، وهو 

ما متكن من فعله وجمموعة من 

 .1915 العام  رفاقه يف بداية 

ال�شلطات  وع��ن��دم��ا ع��ل��م��ت 

الفرن�شية بفراره اأ�شدرت عليه 

حكماً غيابياً بال�شجن ملدة �شتة 

اأ�شهر ودف��ع خم�شمائة فرنك 

غرامة، كما عمدت اإىل �شجن 

اأف���راد عائلته وعلى  ع��دد من 

راأ�شهم �شقيقه عمر بن ع�شكر، 

وخم�شة من رفاقه.

يف ط��ري��ق ع��ودت��ه م���ّر بن 

ع�شكر ومن معه بوادي )الثلث(، 

فاأخرجوا ما كانوا دفنوه فيه من 

اإىل  �شاح، وتابعوا م�شريهم 

)وادي اأوال( الذي يبعد م�شافة 

250 كيلو مرت. وبعد اأيام وهم 
ال�شحراوية وقعوا  يف رحلتهم 

فري�شة اجلوع والعط�س، واأدركوا 

الو�شول �شار حمال، لكن  اأن 

اأمامهم  اأن يظهر  �شاء القدر 

ف��رن�����ش��ي��ان يحمان  ج��ن��دي��ان 

الربيد على جمليهما، فانق�شوا 

عليهما وا�شتولوا على ما كان 

معهما من موؤن، ما مّكنهم من 

الو�شول اإىل )وادي اأوال( حيث 

كان املجاهدون يف ا�شتقبالهم. 

ا�شتجاروا  الع��ت��داء على من 

ببلده، فعقد العزم على الت�شدي 

للمعتدي. وما اإن حتركت القوات 

الفرن�شية حتى اعرت�شها بقوة 

من املجاهدين قدرت بحوايل 

املعركة  ف��رد، ودام��ت  ثمامنئة 

�شبع �شاعات متوالية ا�شطرت 

اإىل  الفرن�شية بعدها  القوات 

الن�شحاب منهزمة اإىل ح�شنها 

يف منطقة )ذهيبة( احلدودية، 

وق��د خ�شرت نحو مئة قتيل 

وثمانن جريحًا، بينما خ�شر 

املجاهدون خم�شة ع�شر �شهيداً 

وع�شرين جريحاً. 

تبعت قوة املجاهدين فلول 

املنهزمن اإىل )ذهيبة( و�شربت 

ح�شارا على ح�شنها ملدة اأ�شبوع. 

ويف الرابع من اأكتوبر ات�شل قائد 

احلامية الفرن�شية )دي بربموند( 

بالقائد بن ع�شكر ليفاو�شه على 

ال�شت�شام وت�شليم احل�شن 

اأرواح  م��ق��اب��ل احل��ف��اظ ع��ل��ى 

جنوده. وبناء على ذلك اأر�شلت 

امل��ج��اه��دي��ن جمموعة  ق��ي��ادة 

من املفاو�شن للح�شن، لكن 

اأحد اجلنود  عند دخولهم قام 

الفرن�شين با�شتفزازهم فاأطلقوا 

عليه النار، ما اأدى اإىل ا�شتباك 

داخل احل�شن اأ�شفر عن مقتل 

القائد )دي بربموند( والعديد 

من جنوده.

يف تلك الأثناء نزحت القبائل 

التون�شية التي �شارك اأبناوؤها يف 

املعركة نحو ليبيا لتتجنب عقاب 

الفرن�شين، فاأر�شل اجلرنال 

الفرن�شي )بويري( لواء من امل�شاة 

والفر�شان لتعقبهم. وعند و�شوله 

اخلرب �شارع بن ع�شكر لنجدة 

باللواء  ال��ن��ازح��ن، فا�شطدم 

الفرن�شي قرب )وادي نكريف( 

اأ�شفرت عن خ�شارة  يف معركة 

ثاثمئة  ق��راب��ة  الفرن�شيين 

مع اأحد رفاق اجلهاد

تنفس  غ����رات����س����ي����ان����ي 
إعدامه  بعد  ال��ص��ع��داء 
وق������������ال: »اخ�����ت�����ف�����ى من 
م��ي��دان ال��غ��رب السحيق 
اخلطورة« شديد  رجل 

اأي�����ام حتى  اإل  وم����ا ه���ي 

اأنفا�شه،  ع�شكر  ب��ن  ا�شتعاد 

ووا���ش��ل م�شريته يف الكفاح 

�شد الإيطالين، فقاد عددا 

من املعارك منها )معركة �شوينية 

ا�شتوىل خالها  التي  يعقوب( 

على 120 راأ�شا من الإبل و115 

التي  كب�شاً، ومعركة )�شيناون( 

قتل فيها ع�شرين جنديا اإيطاليا، 

ومعركة )تكويت(، التي �شهدت 

هزمية �شاحقة للقوات الإيطالية 

اأربعمئة  اأ�شفرت عن قتل نحو 

منهم واأ�شر 183 من بينهم �شبعة 

�شباط.

اأخ���رى وج��د بن  م��ن جهة 

ن��ف�����ش��ه يف منت�شف  ع�����ش��ك��ر 

�شبتمرب من العام 1915 مرغما 

على مواجهة قوات ال�شتعمار 

الفرن�شي لتون�س عندما عمدت 

فرن�شا اإىل مهاجمة بلدة )وازن( 

التون�شين  ب��دع��وى م��ط��اردة 

ال��ن��ازل��ن فيها. مل يهن عليه 

اجلرنال غرات�شياين
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في  اإليطالين  قاتل 
ل���ي���ب���ي���ا وال���ف���رن���س���ي���ن 
ف��������ي ت������ون������س ف���ح���ك���م 
غ������ي������اب������ي������ا ب����ال����س����ج����ن 
وال���غ���رام���ة واإلع�����دام

بن ع�شكر بعد اإعدامه

واأكرث من مئة  وخم�شن قتيًا 

وت�شعن جريحاً. 

بالتوازي مع ذلك، وا�شل بن 

ع�شكر حربه على اليطالين، 

فا�شتبك معهم يف معارك كثرية 

موجعة جعلتهم ي�شدرون �شده 

ب��الإع��دام. ومن  حكما غيابيا 

تلك املعارك )معارك العجيات( 

وهي اثنتا ع�شرة معركة بداأت 

1916وانتهت يف  ال��ع��ام  يف 

العام 1918، واأ�شهرها معركة 

ال�شوق،  اجل���دي���دة، وم��ع��رك��ة 

ومعركة )غوط الدي�س(، ومعركة 

)ظهرة ال�شارة(. 

اخلديعة .. والإعدام

يف اأعقاب ذلك مت التوافق 

بن الليبين وامل�شتعمر الإيطايل 

على اإقامة احلكومة الطرابل�شية 

مقابل وقف القتال، وهو ما مل 

ير�شه بن ع�شكر، لكنه ا�شطر 

اإىل الإذعان ملطالب الزعامات 

الليبية، فرجع اإىل م�شقط راأ�شه 

)نالوت(. ومل مي�س وقت طويل 

حتى ا�شتعلت نريان الفتنة التي 

اأوقدتها اإيطاليا يف جبل نفو�شة 

اإىل حرب  واأدت   ،1920 عام 

اأهلية طاحنة ف�ّشل بن ع�شكر 

اعتزالها، فخرج وعدد من اأهله 

ورفاقه اإىل من منطقة )الوطية( 

القريبة من نالوت. وقد وجدها 

الإي��ط��ال��ي��ون فر�شة لتحييده 

للخا�س من خطره، فحاولوا 

ا�شتمالته اإليهم بكل ال�شبل، بل 

اإ�شدارهم عفوا  الأمر حد  بلغ 

عاما عنه، لكنه مل ياأمن جانبهم 

اأب���دا، وك���ان يعترب مقاومتهم 

واجبة. 

ب����داأ اجل�����رنال الإي���ط���ايل 

غرات�شياين يعد العدة يف �شرية 

تامة للقب�س عليه، وعن ذلك قال 

يف كتابه )نحو فزان( :«مل يكن 

من ال�شهل خداع رجل حذق فن 

اخلبث واملكر مثل هذا الرجل، 

يتوقف  الأم��ر  وكان جناح هذا 

ال�شرية املطلقة  على م��راع��اة 

ومل نتمكن من القب�س عليه اإل 

تامة«.  بخديعة متت يف �شرية 

اأن يذهب  وقد ق�شت اخلطة 

غرات�شياين نف�شه ملقابلته، وكانت 

الأوامر قد اأعطيت اإىل اجلي�س 

بالقب�س على اأن�شاره يف اخلارج 

اإليه، كما  فور دخ��ول قائدهم 

للقب�س عليه  التدابري  اتخذت 

وعلى من معه داخل احل�شن. 

وه��ك��ذا، جنحت احليلة ووقع 

بن ع�شكر يف الفخ يوم 28 مايو 

�شنة 1922. 

على الفور مت نقله اإىل مدينة 

طرابل�س  اإىل  ومنها  )زوارة( 

اأحيل  ال�شجن، ثم  اأودع  حيث 

التي  النيابة ال�شتعمارية  اإىل 

ب��الإع��دام �شنقا.  حكمت عليه 

ويف ال�شاعة التا�شعة والربع من 

يوم 20 �شبتمرب 1922 مت تنفيذ 

احلكم اأمام ح�شد من املواطنن 

يف �شاحة �شوق مدينة )الزاوية(. 

ق��ال غرات�شياين:  وع��ن ذل��ك 

اإىل  اقتياده من حجزه  »اأث��ن��اء 

لتنفيذ احلكم؛ كان بن  امليدان 

ع�شكر �شاخما، رف�س اأن يو�شع 

الغطاء على راأ�شه قائا: اأنا ل 

املوت... وهكذا اختفى  اأخاف 

من ميدان الغرب ال�شحيق رجل 

�شديد اخلطورة«. 
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اأ�شرة كرمية، وحمتد نبيل  عكا�شة من 

اأ�شيل، وفرع �شجرة طيبة مباركة، �شبق الكثري 

من اأفرادها اإىل الإ�شام ومنهم عدد من خرية 

ال�شحابة الكرام، نعرف منهم كما ذكرت كتب 

اأبا �شنان بن  اأخاه  والتاريخ  ال�شري والرتاجم 

ال��ذي �شهد بدراً  حم�شن ر�شي اهلل عنه، 

للهجرة ومن  وت��ويف  �شنة خم�شة  واخلندق، 

هذه الدوحة املباركة اأي�شاً ابن اأخيه �شنان بن 

�َشن، وكذا اأخته اأم قي�س بنت  ْ اأبي �شنان بن حمحِ

الن�شاء  حم�شن ر�شي اهلل عنها، وكانت من 

املبايعات لر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، 

اأن  الن�شائي، عن قتيبة بن �شعيد  ويف �شنن 

الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم دعا لها بطول 

َرت  َرت ما عمحِ العمر، قال: فا نعلم امراأة َعمحِ

ر�شي اهلل عنها.

ال�شطور هو عكا�شة بن  وبطلنا يف هذه 

�َشن بن حرثان بن قي�س الأ�شدي، ويكنى  ْ حمحِ

�َشن، حليف بني عبد �شم�س من بني  اأبا حمحِ

اأمية، وك��ان من �شاداتهم وف�شائهم، ومن 

ال�شابقن الأولن لاإ�شام، هاجر من مكة مع 

من هاجر اإىل املدينة من قومه رجال ون�شاًء، 

فقد كانوا ونعم القوم اأهل اإ�شام واإميان، وقد 

اآخى النبي بينه وبن املجذر بن ذياد البلوي 

حليف الأن�شار.

اأ�شد الغابة يف  وجاء يف و�شفه يف كتاب 

معرفة ال�شحابة لبن الأثري، ويف طبقات ابن 

�شعد: اأن عكا�شة كان من اأجمل الرجال، وكان 

مي�شي م�شيا �شريعا، ف�شيح اخلطى، دعا له 

النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اأن يدخله اجلنة، 

ويجعل وجهه كالبدر، فطوبى له هذه الدعوة، 

ومقّدماً يف حروب الردة مع �شيف اهلل امل�شلول 

خالد بن الوليد ر�شي اهلل عنه، وغالبا يكون 

يف الطليعة واملقدمة التي ت�شبق اإىل ا�شتك�شاف 

ا�شتطاع  اأخباره، ومنعه من  العدو، وتق�ّشي 

اأخبار جي�س امل�شلمن، فقد كان ر�شي اهلل عنه 

يحمي املقدمة، ويجابه العدو، ويف ذلك دليل 

على �شجاعته وب�شالته وح�شن اإقدامه، وفطنته 

واأملعيته، وكما يقول اللواء حممود خطاب: اإن 

الذي يكلف بال�شتطاع ل بد اأن يكون ذكياً 

البديهة. روى  جدا، �شديد الندفاع، حا�شر 

ابن اإ�شحاق: قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

و�شلم: منا خري فار�س يف العرب، قالوا: ومن 

هو يا ر�شول اهلل؟ قال: عكا�شة بن حم�شن. 

فقال �شرار بن الأزور: ذاك رجل منا يا ر�شول 

اهلل. قال: لي�س منكم ولكنه منا.

وقد اختاره ر�شول اهلل لقيادة �شرّيتن من 

�شراياه، واختاره �شيف الإ�شام خالد بن الوليد 

ر�شي اهلل عنه ليكون طليعة من طائعه يف 

حروب املرتدين.

ولقد �شهد مع ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

و�شلم غزوة بدر الكربى برفقة اأخيه اأبي �شنان 

الغزوة باًء  واأبلى يف هذه  ر�شي اهلل عنه، 

امل�شلمون، وقد قتل من  انت�شر  ح�شنا، حتى 

امل�شركن معاوية بن عبد قي�س حليف عامر 

بن لوؤي.

و�شهد معركة اأحد واخلندق، وغزوة بني 

ق��َرد وك��ان يومها  قريظة من يهود، وغ��زوة 

اأوثار،  بن  اأوثار بن عمرو  فار�شا، وقتل فيها 

يعلي راية بطلنا عكا�شة ويرفع قدره،  ومما 

ويدل على اإقدامه و�شجاعته، ما روي عنه من 

اأه��ل اجلنة  للمتقن من  اإل  وه��ذه ل تكون 

والر�شوان.

وقال ابن الأثري اإن عكا�شة كان من �شادات 

ال�شحابة وف�شائهم، ويف الإ�شابة كذلك 

ال�شحيحن  الأول��ن، ويف  ال�شابقن  اأن��ه من 

)البخاري وم�شلم( من حديث ابن عبا�س ر�شي 

اهلل عنه: »اأنه يف ال�شبعن األفاً الذين يدخلون 

اجلنة بغري ح�شاب«.

وروي عن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم من 

وجوه اأنه قال: »يدخل اجلنة من اأمتي �شبعون 

األفا ل ح�شاب عليهم«، قال عكا�شة بن حم�شن: 

يا ر�شول اهلل، ادع اهلل اأن يجعلني منهم، فقال 

له: »اأنت منهم«. ودعا له. فقام رجل اآخر فقال: 

يا ر�شول اهلل، »ادع اهلل اأن يجعلني منهم«. فقال 

�شلى اهلل عليه و�شلم: »�شبقك بها عكا�شة«.  

وقد اأ�شبحت هذه العبارة مثًا يُ�شرب، فيقال 

لكل من �ُشبق يف اأمر كان يرغب به ومل يح�شل 

عليه: »�شبقك بها عكا�شة«.

وهو ر�شي اهلل عنه من فر�شان النبي �شلى 

اهلل عليه و�شلم يف غزواته و�شراياه يف حياته، 

وقائد له يف بع�س �شراياه، وقد كان فار�شاً 

من شهداء اإلسالم

طـــــــــارق عــــــدّي

عكاشة بن ِمْحَصن األسدي
فارس يدخل الجنة بغري حساب

الشهيد

م���������ن ال������س������اب������ق������ن األول��������������ن، 
املدينة،  إل����ى  م��ك��ة  م���ن  ه��اج��ر 
وآخ��������ى ال������رس������ول ص����ل����ى ال���ل���ه 
ع�����ل�����ي�����ه وس�������ل�������م ب�����ي�����ن�����ه وب������ن 
امل�������ج�������ذر ب�������ن زي������������اد ال����ب����ل����وي
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] ب������درًا  ش���ه���د م����ع ال�����رس�����ول 
وأح����������������دًا واخل����������ن����������دق، وك�������ان 
االستطاع  م��ه��م��ة  ل���ه  ي���وك���ل 
بديهته وس���رع���ة  ل��ش��ج��اع��ت��ه 

اأنه كان اأول من جاء ملبيا نداء النبي ملطاردة 

عيينه بن ح�شن الفزاري وقومه الذين اأغاروا 

على املدينة املنورة ونهبوا لقاح النبي �شلى اهلل 

عليه و�شلم. وهي النياق ذات اللنب قريبة العهد 

بالولدة، والتي كانت ترعى حول املدينة، وقد 

بذل جهدا كبريا ل�شتعادتها منهم.

عكا�سة و�سرية الغمر

هي اإحدى �شرايا ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

ر عليها عكا�شة، حيث وجهه على  و�شلم التي اأمَّ

راأ�س اأربعن رجا اإىل الغمر وهو ماء لبني اأ�شد، 

وكان يف هذه ال�شرية ثابت بن اأقرم، و�شجاع بن 

وهب، ويزيد بن رقي�س، ولكن القوم ملا �شعروا 

بهم هربوا من ديارهم، ونزلوا علياء بادهم، 

فبعث عكا�شة الطائع يطلبون خرباً اأو يرون 

اأثرا، فرجع اإليهم �شجاع بن وهب، واأخربه اأنه 

فاأغاروا عليها  فُدَلّ على ذلك  نعم؛  اأثر  راأى 

وا�شتاقوا مائتي بعري، و�شاقوا النعم اإىل املدينة، 

فقدموا على ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 

ومل يلقوا كيداً.

�سرية اجلناب

التي قادها عكا�شة �شرية  ال�شرايا  ومن 

اجلناب وكانت يف ربيع الأول �شنة ت�شعة هجرية، 

وهي فيما يبدو كانت �شرية دعوة لاإ�شام ل 

�شرية حرب وقتال، فلم تذكر كتب ال�شرية �شيئا 

عن اأفرادها ول اأعدادهم، ول الغر�س منها، 

الفرتة، وكان  تلك  الإ�شام كان قويا يف  لأن 

اأهل هذه املنطقة قد اأ�شلموا وح�شن اإ�شامهم، 

ولكن رمبا بقيت جيوب يف تلك املنطقة مل ي�شلم 

اأهلها، فكان ل بد من دعوتهم وال�شغط عليهم 

وك�شر �شوكتهم لكيا يفكروا يف العدوان، وهذه 

ال�شرية �شرية اجلناب، لتطهري تلك اجليوب 

الإ���ش��ام يف  ال�شرك، ول�شتكمال ن�شر  من 

اجلزيرة العربية.

حروب املرتدين وق�سة ال�ست�سهاد

كانت ق�شية املرتدين وم�شكلة مانعي 

الزكاة، من اأخطر امل�شكات واأ�شد املع�شات 

الر�شول  انتقال  التي نزلت بامل�شلمن بعد 

الرفيق الأعلى،  اإىل  �شلى اهلل عليه و�شلم 

لهيبها وا�شتفحل  اأواره���ا وع��ا  ا�شتد  فقد 

خطرها من كل ناحية و�شوب يف جنوب اأر�س 

اليمن وعمان،  العرب و�شمالها و�شرقها، يف 

اأن  لها  والبحرين وباد طيء، ولكن ما كان 

تنجح وتفلح، وقد قّي�س اهلل لها خليفة را�شداً 

عظيماً لبيباً اأريباً، عارفاً عاملاً بالقبائل والباد 

والرجال، وقادرا على رد الأمور اإىل ن�شابها، 

واإيكال املهمات اإىل اأهلها، اإنه اخلليفة الرا�شد 

الأول اأبو بكر ال�شديق ر�شي اهلل عنه، الذي 

ا�شتطاع اأن يجمع حوله خرية امل�شت�شارين من 

ال�شحابة ر�شوان اهلل عليهم، وح�شبك  كبار 

القادة واحلكماء  بعمر وعلي وعثمان، وخري 

الوليد �شيف  والأعيان والفر�شان كخالد بن 

اهلل امل�شلول، وعدي بن حامت الطائي والعاء 

احل�شرمي وغريهم من النباء الف�شاء ر�شي 

اهلل عنهم.

وكان عكا�شة بن حم�شن فار�شا من فر�شان 

اأبو بكر  اأر�شله  الذي  الوليد  جي�س خالد بن 

ال�شديق لقتال املرتدين من طيء وبزاحة، 

فاأما طيء فقد عادت اإىل الإ�شام بامل�شاعي 

احلميدة واجلهود املباركة التي بذلها عدي بن 

حامت الطائي لثني قومه عن اللحاق بطليحة 

الأ���ش��دي ال��ذي ادع��ى النبوة، وال��رج��وع اإىل 

الإ�شام، وكذلك اأثمرت جهوده ر�شي اهلل عنه 

مع جديلة بعدما طلب من خالد بن الوليد اأن 

ي�شتمهل اجلي�س ويوؤخره عن مقاتلتهم، حتى 

يدعوهم اإىل الإ�شام، وي�شحبهم من �شفوف 

املرتدين، وقد حتقق له ذلك وحلق بامل�شلمن 

اإىل جي�س خالد؛  ان�شموا  راك��ب منهم  األ��ف 

فكان عدي بن حامت خري مولود  يف اأر�س طيء 

واأعظمه بركة عليهم.

وعند ذلك وبعد اأن مت خلالد ر�شي اهلل عنه 

عند عودة طيء وجديلة اإىل �شف امل�شلمن، 

اأر�شل عكا�شَة بن  الأ�شدي،  هم لطليحة  وتْركحِ

حم�شن وثابت بن اأقرم الأن�شاري طليعة جلي�س 

امل�شلمن ي�شتطلعان الأخبار، وير�شدان العدو، 

فلقيهما حبال اأخو طليحة الأ�شدي فقتاه، فلما 

بلغ خرب مقتله طليحَة خرج هو واأخوه �شلمة 

فلقيا عكا�شة وكان على فر�س يقال لها الرّزاح، 

 ، املحرَبّ لها  يقال  اأقرم على فر�س  وثابت بن 

فلم يلبث �شلمة اأن قتل ثابتا، ف�شرخ طليحة 

لأخيه �شلمة م�شتنجدا: اأعّني على الرجل فاإنه 

قاتلي، فكّر الثنان على عكا�شة فقتاه وتركاه 

طريحا، فجاءت بعد ذلك مقّدمة خالد يف 

مائتي فار�س عليها زيد بن اخلطاب اأخو عمر 

ر�شي اهلل عنه، فمرت بعكا�شة وثابت قتيلن، 

فحزن امل�شلمون على فقيديهما اأ�شد احلزن، 

اأكرث بعدما قدم  وعظم ذلك احلزن وا�شتد 

خالد ومعه عامة اجلي�س فراأوا ثابتاً وعكا�شة 

�شريعن، فعظم ذلك عليهم، واجتاحهم حزن 

�شديد، واأمر خالد بحفر قربين لهما، فُدفنا 

بدمائهما وثيابهما، وقد وج��دوا يف عكا�شة 

جراحات منكرة واإ�شابات بليغة تدل على �شدة 

�شرب وكمال ثبات.

اأخيه  ال�شهيد البطل ودم  اإن دم ه��ذا 

ثابت كان باعثاً ملزيد من الإقدام و�شبباً لبث 

ال�شجاعة يف مقاتلي جي�س خالد فاأكملوا 

امل�شرية اإىل طليحة وجي�شه وقومه واأن�شاره، 

فاأنزلوا بهم هزمية منكرة يف يوم م�شهور يف 

التاريخ الإ�شامي ا�شمه يوم بزاحة، وكّبدوهم 

خ�شائر فادحًة يف الأموال والأرواح. حتى اإن 

بال�شام  العرب وحلق  طليحة فر من جزيرة 

بعد انك�شار جي�شه، اأمام امل�شلمن، واأقام بها 

وغطفان قد عادوا  اأ�شداً  اأن  بلغه  اإذا  حتى 

الرا�شد  الإ���ش��ام، واإىل طاعة اخلليفة  اإىل 

اأبي بكر، والنقياد له، اأ�شلم وخرج معتمراً يف 

خافة ال�شديق ر�شي اهلل عنه، ومر بجنبات 

املدينة، فقيل لأبي بكر هذا طليحة، فقال: ما 

اأ�شنع به وقد اأ�شلم. ثم اأتى بعد ذلك عمر بن 

اخلطاب بعدما ا�شتخلف فبايعه، فقال له عمر: 

اأنت قاتل عكا�شة وثابت؟ واهلل ل اأحبك اأبدا، 

املوؤمنن ما يهمك من رجلن  اأمري  يا  فقال: 

ال�شهادةz ومل  –يق�شد  اأكرمهما اهلل بيدي 

يهّني باأيديهما.

وقد كان عكا�شة ر�شي اهلل عنه يوم انتقل 

النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اإىل الرفيق الأعلى 

ابن اأربع واأربعن �شنة، وقد اأكرمه اهلل بال�شهادة 

يف خافة ال�شّديق �شنة اإحدى ع�شرة للهجرة.  

وقد لقي ربه را�شيا مر�شيا ر�شي اهلل عنه.
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من رموز الحرية

عبدالهادي خضر

حتّمل السجن واملاحقة والنفي دفاعا عن احلريات

وول سوينكا 
رصخة 

يف وجه 

الديكتاتورية

وق��ف ض��د أع��ت��ى دي��ك��ت��ات��وري��ات نيجيريا وط��ال��ب مبقاطعة إس��رائ��ي��ل ووق���ف امل��ج��ازر ف��ي سوريا 

نذر الكاتب والثائر النيجريي ذائع ال�سيت وول �سوينكا حياته واأدبه ملواجهة الطغيان، والدفاع عن احلريات، ومل يتورع عن جمابهة 

عديدة،  مرات  والنفي  االعتقال  مرارات  جتّرعه  من  الرغم  وعلى  وغريها.  واإ�سرائيل  واأمريكا  اأفريقيا  يف  الديكتاتوريات  اأعتى 

واحلكم عليه باالإعدام غيابيا، اأ�سّر على ن�ساله �سد اال�ستبداد وامل�ستبدين، ووا�سل دعوته اإىل احلرية والدميقراطية يف كل اأنحاء 

اأيقونة من القيم االإن�سانية يف نظر ماليني امل�ست�سعفني يف العامل، واإىل �سوكة يف حلق كل الديكتاتوريني فيه. العامل، فتحول اإىل 
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ويعترب �شوينكا، احلا�شل 

نوبل لاأدب عام  على جائزة 

1986، م���ن اأ���ش��ه��ر كتاب 
نيجرييا واأفريقيا، فهو الروائي 

وامل�شرحي وال�شاعر وكاتب 

امل�شرية  امل��ق��الت و���ش��اح��ب 

الن�شالية الطويلة التي بداأها 

�شد الديكتاتوريات الع�شكرية 

يف باده منذ �شتينيات القرن 

اإنهاء درا�شته  املا�شي. فبعد 

يف بريطانيا وعودته اإىل بلده، 

وجد نف�شه يف مواجهة قوى 

ال�شتبداد املتحكمة يف كل 

يتوان  ال��ب��اد، فلم  مفا�شل 

الوقوف قي وجهها من  عن 

خ��ال مقالته وحما�شراته 

وت�شريحاته املتعددة. ففي 

عام 1964 قدم ا�شتقالته من 

من�شبه اجلامعي احتجاجا 

التي  التع�شفية  القيود  علي 

ال�����ش��ل��ط��ات على  ت��ف��ر���ش��ه��ا 

الأ�شاتذة والطلبة. وبعد ازدياد 

ح��دة نربته الحتجاجية مت 

اإلقاء القب�س عليه و�شجنه 

لب�شعة اأ�شهر، لكن �شرعان ما 

اأطلق �شراحه نتيجة لت�شاعد 

الحتجاجات من قبل املجتمع 

الدويل لذيوع ا�شمه يف ذلك 

الوقت ككاتب م�شرحي و�شاعر 

متميز.

الديكتاتورية  واأمام تغول 

الع�شكرية للجرنال )ياكوبو 

جوون(، حاول �شوينكا ح�شد 

اآراء معار�شة من �شاأنها وقف 

اجلرائم التي ترتكبها احلكومة 

الأمر  ال�شعب. وتعاظم  بحق 

اأعلن  1967 حن  العام  يف 

اجلرنال )جوون( احلرب على 

ال��ذي طالب  اإقليم )بيافرا( 

بال�شتقال والنف�شال عن 

نيجرييا. وقف �شوينكا يف وجه 

الأ�شوات الداعية اإىل احلرب، 

وحاول جتنيد مثقفن داخل 

نيجرييا وخ��ارج��ه��ا لتكوين 

مل��ن��ع توريد  ج��م��اع��ة �شغط 

ال�شاح لكا الطرفن. كما 

التقى احلاكم الع�شكري لإقليم 

اأوجوكو( يف م�شعى   ( بيافرا 

الأهلية، ون�شر  ل��واأد احل��رب 

اإىل وقف  ي��دع��و فيه  م��ق��ال 

اإطاق النار التي ا�شتعرت بن 

املتحاربن.

الن�شاط  ي���رق ه���ذا   مل 

ل��ل��ج��رنال )ج������وون(، فاأمر 

باعتقال �شوينكا بتهمة التاآمر 

»بيافرا«، و�شعيه  مع مقاتلي 

للتو�شط لعقد اتفاق �شام مع 

الأعداء. ومل ياأبه الديكتاتور 

هذه املرة للمنا�شدات اخلارجية 

ب�شرورة الإفراج عنه، فق�شي 

يف ال�شجن اثنن وع�شرين 

�شهرا منها خم�شة ع�شر �شهرا 

واأثناء  ان��ف��رادي.  يف �شجن 

ال�شجن، وعلى  ت��واج��ده يف 

اأدوات  الرغم من حجب كل 

وال��ق��راءة عنه، كان  الكتابة 

يكتب على ورق )التواليت(، 

وعلى ق�شا�شات كان يهربها 

له بع�س ال�شجانن املتعاطفن 

اإحدى  م��ع��ه. وق��د متكن يف 

املرات من كتابة خطاب �شرح 

فيه اأحدث الأدلة على �شيا�شة 

للديكتاتور  املذابح اجلماعية 

اأ�شماء  )ج���وون(، وذك��ر فيه 

امل�شوؤولن  الع�شكرين  القادة 

عن ذلك، وجنح يف تهريبه من 

ال�شجن، لكن ول�شوء حظه وقع 

اخلطاب يف اأيدي املتهمن من 

�شفاحي اجلي�س، ما زاد من 

حدة النقمة �شده، بل وال�شعي 

لت�شفيته داخل ال�شجن، حيث 

كاد اأن يلقى حتفه يف موؤامرة 

مل ينجه منها اإل تبدل الظروف 

داخل ال�شجن.

وص����������ف����������ه ال����������رئ����������ي����������س )ك��������������ول��������������ر( ب����������أن����������ه داع��������ي��������ة 
ح���������ري���������ة ودمي���������ق���������راط���������ي���������ة ف����������ي ب���������ل���������ده وخ�������ارج�������ه�������ا

وأكد  املهاجرين  بحق  )ت��رم��ب(  أط��روح��ات  انتقد 
أن ف���وزه جعل ال��ع��ال��م امل��ت��رن��ح أق���رب إل��ى املنحدر

مع فالريي اآمو�س امل�شاعدة ال�شابقة لأمن عام الأمم املتحدة
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توا�شل �شجنه حتى و�شعت 

اأوزاره���ا يف  الأهلية  احل��رب 

ف��اأف��رج عنه    ،1969 ال��ع��ام 

اإىل فرن�شا  ف��وره  وغ��ادر من 

حيث ق�شى فيها نحو عامن 

اأنهاها  يف عزلة �شبه تامة، 

اإىل من�شبه مديرا  بالعودة 

ال���درام���ا يف جامعة  لق�شم 

)اأب���ادان(. ومع ت�شاعد حدة 

ال���ش��ط��راب��ات يف نيجرييا 

ا�شتقال من   1971 العام  يف 

باري�س،  اإىل  اجلامعة، وغادر 

ثم بريطانيا حيث ح�شل يف 

الدكتوراه  1972 على  العام 

ل��ي��دز. وحا�شر  م��ن جامعة 

ال��ف��رتة يف ع��دد من  يف تلك 

واأفريقيا  اأوروب����ا  ج��ام��ع��ات 

واأمريكا، ومل يعد اإل يف العام 

1975 ب��ع��د ان��ق�����ش��اء عهد 
اجل��رنال )ج���وون(، حيث مت 

تعيينه رئي�شا لق�شم الأدب 

املقارن يف جامعة )اأيفي(، لكنه 

�شرعان ما ا�شطدم مع ف�شاد 

حكومة الديكتاتور )اأول�شيغون 

اأوبا�شاجنو(، فعار�شها وبداأ 

العمل �شدها. وخال تزعمه 

مظاهرة احتجاج �شعبية �شد 

احلكومة لف�شلها يف مكافحة 

اإلقاء  الف�شاد واجل��رائ��م، مت 

القب�س عليه، لكن �شرعان 

واأمام  الإف����راج عنه.  م��ا مت 

التهديدات املتاحقة مل يجد 

ب��دا م��ن ال��ه��رب، ف��غ��ادر اإىل 

اأ�شتاذا  اأمريكا، وعمل حينها 

يف جامعة هارفارد. 

تنقل يف منفاه الختياري 

ب���ن ع����دد م���ن اجلامعات 

العديد من  واأنتج  الأمريكية، 

الكتب يف جم���الت امل�شرح 

العام  وال�شعر والرواية. ويف 

1986 مت الإع��ان عن فوزه 
ل���اآداب، وكان  بجائزة نوبل 

)اإبراهيم  حلكومة اجل��رنال 

الباد بعد  بابنجيدا(، فغادر 

1994 عن  العام  اأي��ام. ويف 

�شوينكا �شفريا للنوايا احل�شنة 

للعمل على تعزيز  لليون�شكو 

الإف��ري��ق��ي��ة وحقوق  الثقافة 

التعبري  الإن�������ش���ان وح���ري���ة 

والإع����ام والت�����ش��الت. يف 

ذلك العام، وقبيل النتخابات 

املقررة عاد اإىل نيجرييا على 

اأمل اأن تنهي تلك النتخابات 

احلكم الع�شكري. وقد فاز فيها 

فعا زعيم املعار�شة )م�شعود 

الديكتاتور  اأن  اإل  اأب��ي��ول( 

اجلرنال )�شاين اأبا�شا( رف�س 

للمدنين،  ال�شلطة  ت�شليم 

اأب��ي��ول و�شجنه.  ب��ل اعتقل 

ق��اد �شوينكا حملة  اآن����ذاك 

حتري�شية للتحفيز على عدم 

املالية، فعمد  ال�شرائب  دفع 

اإىل �شحب  النظام احل��اك��م 

جواز �شفره. وعلى الرغم من 

ذلك قاد �شوينكا )جبهة عودة 

اأبا�شا،  الدميقراطية( �شد 

ب��الإع��دام، ومل  فحكم عليه 

اإل  ينقذه من حبل امل�شنقة 

هروبه م�شتخدما جواز �شفره 

اأحد  ب�شفته  الدبلوما�شي 

�شفراء النوايا احل�شنة.

العام  ت��ك��رر احل����ال يف 

1999، ح��ي��ث ع����اد قبيل 
النتخابات بقليل. وحن جرت 

النتخابات خالطها الكثري 

من الغ�س والف�شاد، فرف�شها، 

و�شرح علنا يف اأبوجا: » كانت 

النتخابات مبثابة مزاد جنح 

فيه من ميلكون �شيولة مالية 

قوية، وامل�شنودون من الع�شكر، 

م��ي��ول طبيعية  ل��دي��ه  وم����ن 

ال�شيا�شية،  الدعارة  ملمار�شة 

ال��وح��ي��د هي  واأن اخل��ا���ش��ر 

الدميقراطية«. وعلى وقع ذلك 

يف ق�شم الدراما بجامعة اإبادان عام 1962

خال زيارته اإىل فل�شطن

اإف��ري��ق��ي يح�شل  ك��ات��ب  اأول 

عليها. وقد انتقد يف خطاب 

ت�شلمه اجلائزة �شيا�شة الف�شل 

العن�شري التي تفر�شها حكومة 

اإىل  اإ�شافة  اإفريقيا،  جنوب 

ظاهرة كبت احلريات املطبقة 

ب�شكل فظيع هناك. ويف العام 

ذاته  ح�شل على جائزة )اأجيب( 

لاآداب، كما ح�شل على جائزة 

)فايلهامي( الأملانية يف الأدب، 

الأملاين  الرئي�س  وقد و�شفه 

)هور�شت كولر( خال احلفل 

التكرميي باأنه من دعاة احلرية 

والدميقراطية والتوعية يف 

بلده وخارجها. 

اإىل  1988 ع��اد  يف ع��ام 

ن��ي��ج��ريي��ا، لكنه ���ش��دم فور 

الدموية  باملمار�شات  و�شوله 

من رموز الحرية
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اإىل جانب والدته يف عيد ميادها ال�شبعن

يف جامعة كارلتون يف كندا

مع وزيرة خارجية ال�شويد مارغريتا اوغا�س يف حفل جائزة نوبل

ال�شام  لحقه اجلرنال عبد 

اأبو بكر، لكنه متكن من الهروب 

جمددا اإىل الوليات املتحدة.

ل لا�شتبداد والعن�شرية

مل يقت�شر ن�شال �شوينكا 

على نيجرييا، بل وقف �شد 

اأي��ن��م��ا وج����ده، فكان  ال��ظ��ل��م 

الرئي�س  من املعادين لنظام 

)روبرت موغابي( ال�شتبدادي 

يف زميبابوي، وقام بحمات 

الرئي�س  اإعامية مكثفة �شد 

الأوغندي الراحل عيدي اأمن، 

اأمريكا  وان��ت��ق��د ب�شدة غ��زو 

للعراق، واعتربه اإرهابا دوليا، 

وانتقد ب�شدة الرئي�س الأ�شبق 

باأنه  ج��ورج بو�س، بل و�شفه 

اأ�شويل متطرف يف  »اأخطر 

البيت  اإدارة  ال��ت��اري��خ يتوىل 

واأن��ه ن�ّشب نف�شه  الأبي�س، 

املتحدث الر�شمي با�شم امل�شيح 

ال��وح��ي��د يف عامل  وال��ب��ط��ل 

النخبة«.

كذلك مل يتوان عن انتقاد 

اإ�شرائيل واملطالبة مبقاطعتها، 

م�شددا على اأنها متار�س �شيا�شة 

التمييز العن�شري �شد ال�شعب 

الفل�شطيني. فحن حو�شر 

ال�شاعر الراحل حممود دروي�س 

مع ثاثة ماين فل�شطيني يف 

رام اهلل �شارع �شوينكا اإىل زيارة 

الزيارة  فل�شطن. وع��ن تلك 

القد�س  اإىل  ق��ال: »�شافرت 

وعاي�شت معاناة الفل�شطينين 

الذين يتجرعون يومياً الإذلل 

وحماولت حتويلهم اإىل القيمة 

�شفر، و�شلبهم الأمن والقدرة 

اأنف�شهم وتراثهم  على حماية 

... يجب فعل �شيء ما، هناك 

اأن  اإ�شرائيل  نُفهم  حاجة لأن 

�شلوكها غري مقبول«. 

األغى  ال���ع���ام 2006  يف 

�شوينكا خطابه ال�شنوي وحفل 

النيجريى الأ�شبق احلاج على 

انتقد ب�شدة جماعة   ، �شيخو 

»بوكو حرام«، متهما ال�شيا�شين 

باأنهم وراء ت�شكيلها بهدف 

املكا�شب ع��ن طريق  ان��ت��زاع 

التطرف والفو�شى.

ومع اندلع الثورة ال�شورية 

دعا �شوينكا وعدد من الكتاب، 

اإي��ك��و ودافيد  اأمبريتو  منهم 

غ��رو���ش��م��ان وع��ام��و���س عوز 

واأورهان باموك، جمل�س الأمن 

اإىل اعتماد م�شروع  ال��دويل 

القمع يف �شوريا،  قرار يدين 

وي��ف��ر���س »وق����ف امل���ج���ازر«، 

اإىل �شفراء  ووج��ه��وا ر�شالة 

ال���دول الأع�����ش��اء يف جمل�س 

الأمن الدويل من اأجل م�شاندة 

م�شعاهم.  

انتقاد  يتورع عن  كما مل 

اأطروحات )دونالد ترامب( �شد 

املهاجرين، التي اأطلقها خال 

حملة تر�شحه لرئا�شة اأمريكا، 

موؤكدا اأنه �شيغادر اأمريكا اإذا 

فاز ترامب، وهو ما حدث فعا 

اإذ ح��زم حقائبه وغ��ادر بعد 

تن�شيب ترامب رئي�شا، و�شرح 

ف��وز ترامب جعل  اإن  قائا: 

اأقرب  بالفعل  العامل املرتنح 

اإىل املنحدر«. واأ�شاف: »جدار 

بالفعل،  البناء  ت��رام��ب قيد 

العقول  ت�شيد يف  واجل���دران 

وترامب ن�شب جدرانا لي�س 

العقلي لأمريكا  عرب امل�شهد 

فح�شب، ولكن عرب امل�شهد 

العاملي اأي�شا«.

اأعوامه  �شوينكا   ط���وى 

اخلم�شة والثمانن، وعاد اإىل 

النيجريية،  )اأبيوكوتا(  مدينة 

التي ولد فيها يف الثالث ع�شر 

من يوليو لعام 1934، مكتفيا 

باأ�شرته ومزرعته الريفية بعيدا 

عن �شجيج العامل. 

توزيع جوائز الكتابة يف بانكوك 

احتجاجا على انقاب اجلي�س 

التاياندي �شد احلكومة. ويف 

اإلغاء  اإىل  2007 دع��ا  العام 

النتخابات الرئا�شية النيجريية 

التي عانت من الغ�س والعنف 

على نطاق وا�شع. ويف الوقت 

الرئي�س  ف��ي��ه  ان��ت��ق��د  ال����ذي 
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مأثــــــورات

ي��رى تراثه  يقف امل��رء ح��ائ��را ح��ن 

الغنائي يتداعى وينقر�س دون اأن يجد من 

اأبناء جلدته من ميار�شه ، فاملمار�شة هي 

الو�شيلة الطبيعية للحفاظ عليه ونقله من 

جيل اإىل اأخر عرب الذاكرة الجتماعية، 

فيتلم�س املرء منذ اأوزاناً واأحلاناً واإيقاعات 

لفنون تناقلها الإن�شان العربي عرب قرون 

من الزمن تقف �شاخمة لت�شرتجع املا�شي 

البعيد لتعك�س تاريخا ل�شبه اجلزيرة 

اأن �شون  البع�س  العربية، وق��د يظن 

الكتب والأبحاث  ال���رتاث وحفظه يف 

والدرا�شات يعد و�شيلة للحفاظ عليه، 

ب��اأن هذا  ال�شائب ينطق:  ال��راأي  ولكن 

الأ�شلوب يعد مقربة لهذا الرتاث الغنائي 

يقول ال�شاعر :

اأ���س��ف��������������ي ع��ل�����������ى ف�����س��ل��ي ول�����������م اأكن 

اأب�������������س������رت ع�����������ارف ح����ق��������������ه فيبن

ال��غ��ام�����س��ات ورموزها  ال��ع��ل��وم  وم���ن 

اأم�����ل�����ي ق�������س���ي���ت ول���ل���ف���ن�����������ون دي�����ون

اأجد  ل��م  واأخ���ذت ف��ي كفني علوما 

ي���ح���ف���ظ���ن ح���ق���وق���ه���ا وي�سون م�����ن 

اأ�����س����رار ج��ع��ْل��ت ل��ه��ا احل�س�ا  ورق���ي���ق 

ال����دف����ن دفن م�������س���ت���ودع���ا ه����ي يف 

اأنواع  نوع من  الهجيني هو  واحلداء 

العربية  القبائل  امل��ع��روف عند  الغناء 

ن�شاأة  الأن�شاب والفروع وترجع  املتعددة 

هذا النوع من الغناء اإىل عهد غري قريب 

واملن�شدون من جيل  الرواة  تناقلة  حيث 

الغناء مازماً  ن��وع ه��ذا  واأ�شبح  لآخ��ر 

األوان  للبادية منذ زم��ن بعيد وه��و من 

ذات الغناء املر�شل املحبب لكثري من تلك 

الوا�شعة  ال�شحراء  املنت�شرة يف  القبائل 

وكان يف ن�شاأته الأوىل من ال�شعوبة مبكان 

اإل اأن التطور اأخذ ي�شيبه بالقدر الأوفر 

ليكون ن�شيجا من الأحلان على يد كثري 

اأخذت  املتباعدة حيث  القبائل  من هذه 

الأحلان املتعددة تتفرع منه اإىل عدة جمل 

مو�شيقية ا�شتهالية اأ�شبحت تعرف عند 

كل قبيلة بنوع خا�س كما اأ�شبغوا عليه من 

الت�شميات ما جعل كًا منهم ين�شب نوع 

ا�شم من الت�شميات اإىل قبيلته اأو املوا�شع 

التي ينتمون اإليها كل بح�شب بيئته ولهجته 

ال�شعري وخمارج  بالبناء  مع احتفاظهم 

األفاظه. فمن الهجيني )امل�شحوب( انتقلت 

ع��دة اأحل���ان اأخ��ذ ميار�شها ال��ع��رب يف 

يتنا�شب  اإليها ما  واأ�شافوا  البداوة  تلك 

بالهجيني  اأ�شماء عرفت فيما بعد  من 

اأي�شا احلوطي( قال  احلوظي )وي�شمى 

ياقوت حوظى جند من منازل بني عقيل 

لي�س بنجد حجارة اأ�شلب منها وقال ذو 

الرمة:

اإذا م��ا ب��دت ح��و���ض واأع��ر���ض حارك 

من الرمل مت�سي حوله العن اأعمر

وغري ذلك من حداء الهجيني والذي 

ل يزال معظمه يرتدد يف اأغاين جنوب 

اجلزيرة العربية والتي  ل تزال تقف من 

القوم  اأ�شماء  التاريخ حتمل من  �شحف 

وموا�شع ذكرياتهم يف الع�شرين اجلاهلي 

والإ�شامي مثل غناء الهجيني الفراقي 

واخلم�شي وال�شوقي وال�شلبي.

قال ال�شعدي :

ن�����دى  رب������ي������ع ذي  ت������رب������ع يف  غ���������رو 

ب����ن ال�����س��ل��ي��ب ف���رو����س���ة الأح����ف����ار

وللعرب يف هذه الربوع مواقف واأ�شعار 

النبط  التاريخ ول يزال �شعراء  خلدها 

الفكرية والأدبية  املعاين  يرتجمون هذه 

الغبطة وال�شرور وقد قامت  ب��روح من 

املوؤ�ش�شات واملكتبات احلكومية  موؤخرا 

الأدب���ي حفاظا  ال���رتاث  بت�شجيل ه��ذا 

ل�شونه من اأيدي العبث وال�شياع .يقول 

الراوي �شليمان الهويدي: وهذه الأ�شماء 

الأول��ن ونحن ل نعرف  اإلينا من  نقلت 

منها اإل ال�شيء الي�شري لقد بلغت اأحلان 

اأكرث من �شتة ع�شر  امل�شحوب  الهجيني 

إحياء الرتاث الشعبي 

واجب وطني

د. حمد الهباد

ال�����ه�����ج�����ي�����ن�����ي أن��������������������واع، م���ن���ه 
ال��������ش��������م��������ال��������ي واجل��������ن��������وب��������ي 
واجل��������������وف��������������ي واحل����������وظ����������ي 
واخل���������م���������ش���������ي وال�������س�������وق�������ي

إحياء التراث الشعبي ليس فقط في تدوينه في الكتب وتسجيله بل بالبحث فيه وتداوله وتطويره
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»ال�����ه�����وب�����ال« ن������وع م�����ن احل������داء 
املاء م���ورد  جت���اه  اإلب���ل  لتجميع 

اأهمل ون�شي ف�شاع  اأغلبها  حلنا ولكن 

اأكرثه ونحن ل نعتني اإل مبا هو معروف 

اأحلانا  من هذه الأحل��ان ون�شوغ عليه 

اأبيات �شعر  اللحن  نعتقدها من حيث 

فنحن نبدع اجلديد منها ونحتفظ باأوزان 

ال�شعر التي تتاءم وطبيعة اللحن املعروف 

عند هذه الأحلان العربية القدمية مثا 

ين�شد الهويدي:

اهلل م�������ن دن��ي��������������اي دن��ي�����������������ا رمت�ن�ي 

ال��ف�����������وؤاد احركته����ا دني���ا معالي���ج 

ل��ه�����ا ط�������وع ول طاوعتن��ي اأم�����س�����ي 

 و���س��رت م�����اين ع�����ارف �س�ا خرته��ا

اأرف�ع م�ستواي اخف�ستني اإىل قل�ت 

ل�����ي �ساع��ة كدرته��ا اإل�����������ى �سف�ت   

اأ���س�����ارح��ه�����ا ول �س�ارحتن�ي  ودي 

���س��وف��������ات��������������������ي وه��������ي ف�رقته�ا األ��������������������م 

م�ن عق�ب مان�ي �سام���د بهذلتني 

اإع�رفته���ا وك�����ل ال�رموز اخلافي����ات 

ب��ه��������ا واحمتتن����ي ك�����ل ح��ي�����ات��ي  ي���ا 

الل��������ي تنط�ق �سددته������ا  واع�����ذاري 

م�ا ه�ي بعيده متنها ح���ول متني

 ل�و اأنه جت�ي باأق�س���ى ح�ساي ا�سمعتها

ال�������ى ق�ابلتني  ت�سيب�ني غ�����س�����وات 

ومن ق�شيد الهجيني اجلنوبي ل�شاعرة 

من اأعراب النبط تقول فيها :

ي�����ا رجلي  ال���رج���������������������������م  ح���������ويل م�������ن 

ك����ب����ل ع����ي����ن����ي حت���ي���ي���ه���ا ط����واري����ه����ا

جعل مني�سة م�سده لها الدجلي

ال�����ع�����رج راعيها ب����اأ�����س����ف����ل  ن��������������ازل   

ومن ق�شائد الهجيني اجلنوبي )ابن 

هويدي(

ال�����س��اح��ب اجلبل�ي  �سلمول�ي عل�ى 

ي���ال���ل���������������������������ي مت�����رون�����������ه م�ره ه����ي���������ه 

ال��ب�����س�����ر مب���لي ب�����ذاك  ان�����������������ي  واهلل 

م����ن ي��خ��ل�����س��ك ي����ا ق���ل���ب م����ن �س�ره

ال���ع�������رب خبل�ي  ك���ال�������وا  ت�������رددت  اإن 

ب�����ي احل�����ره ت���ق�������س�������ي  ت���ث���ق���ل���ت  وان 

ال���ن���ظ�������و باحليل����ي  ك������ودت  ك������ادين 

ال�������ذي اىل ع�������س���ا جره ي����دي����ن  يف 

الهجيني اجلنوبي

واحلداء الهجيني يف جنوب اجلزيرة 

العربية يختلف عن الهجيني ال�شمايل من 

حيث اللحن ويتفق معه من حيث الوحدة 

وامليزان كقول ال�شاعر:

طالت الطر�سة علينا ول جاين ب�دل

ك�ل ما ه�ل ال�سهر واعدونا الل�ي وراه

واهلل مايل بالقدر حتى ولو غريي ع�دل 

ب����راق رع�اه ك���ل م���ا لح  ���س��ف��ىال��ل�����ي 

وهناك نوع اآخر من احلداء اجلنوبي 

املعروف بالهجيني وهو يختلف عن �شابقه 

اللحن ويتفق معه يف  اأي�شا من ناحية 

الوزن كقول اأحد ال�شعراء يف الن�شيحة 

)ابن هويدي (

ي�ا �س�الح البحث خل�ه وات���رك املا�س�ي 

ت�����رى رب��ك يعدله�������ا ع�����وج اللي�ايل 

ل تتب������ع النف��ض ترث في�ك الأم��را�سي

ودع احلوا�سي�ض عن�����ك ل تخ�ايله�ا

واعم���ل لدني�اك واآخرتك وك���ن را�س��ي 

وارزاقن����ا عن�د رب العر�ض كافله�ا

واأ�سلك ط�ريق �سلي����م ك�ود تعت�ا�س�������ي

 بع��ض املواق�ف تبي�ض وج�ه فاعلها

عندك خر يف الع�لوم اإط�وال وع��را�سي 

م�ا تنق�س�ي احلاجة اللي ما تقوم اإلها

واإفط�ن ل�وقت رم������ى راعي�ه باحل��ا�ض 

الفه����د حبائله����ا ل�����س�����روا  ودني�����ا 

الوقت ه����و الوقت والأف�را�ض اأف��را�سي

وه�ذي جن�وم ال�سما وهاذي منازلها

الهجيني نوع من احلداء

الهويدي هو  ال��راوي �شليمان  يقول 

البادية  يتغنى به عرب  نوع من احلداء 

خ�شو�شا اإذا كانوا رفقاء يف ال�شفر على 

امل�شري ويتغنون  اأر�س �شهلة  ركائبهم يف 

الإبل وهناك  اأقدام  بغناء ي�شاحب وقع 

نوعان من غناء احلداء )الهجيني ال�شمايل 

ال�شاعر  والهجيني اجلنوبي( ومن قول 

)بالرعيه( هذا  امللقب  نزال بن مع�شب 

النوع من احلداء الهجيني ال�شمايل:

ع�نز رمي�ن  مرتع�ه راأ�ض البطي�ني 

ك�����ادت  الغ���زلن وال�����رمي تلته���������ا

ع�����ود م����وز ناع������م ب�س�ال ت��ن 

ما �سه�ا الفاح عن غر�ض ا�سجرته�ا

ت�و ما �س�افت غ�رير  ال��زين عيني 

ط�ارت الغ�دقه و�سف�ت الل���ي حتته�ا

ومن قول نزال بن م�شعب امللقب ب� 

)بالرعيه(

ي�ا ذل�ويل وان نزرت�ك �ساحمين�ي 

���س��احم�����ي ل��������ي ذل�����ت�����������ي مم�����ا جرال�ي

ال��������درب ا�سهريني  اأه�����ل  م�ا عند 

الل�������ي يع�دون اللي�ال���ي وع�����ذاب 

�سعد عي�ني ي�وم كال�وا مرح�سيني

 ون�تي وي�ن الل�ي على ال�سق ال�سمايل

نوع اآخر من احلداء

الهوبال � الهوذال �

وملوارد املاء نوع من احلداء ت�شرئب 

ل�شماعها اأعناق الإبل، يقول فيه :

اإر���������س��������م��������ه اأم  ع��������ل��������ى  ورد 

ري��������������������������ح ال�����������������������زب�����������������������اد ب�������ف�������م�������ه

لي�شعر به الإبل اأنها اآخذه طريقها به 

ال�شيف  اأيام  ت�شرب  الإبل  اأن  واملعروف 

ما يكفيها ملدة �شهر واحد اأما يف ال�شتاء 

فاإنها تتزود باملاء ما يكفي ملدة �شهرين اأو 

اأكرث والإبل عندما ت�شمع هذا النوع من 

احلداء تتجمع حول نف�شها لتاأخذ طريقها 

ناحية املورد وكلما تفرقت يف ال�شري ليا 

اأو نهارا يقوم )ال�شاوي( الراعي بالهوبال 

لتعود ثانية للتجمع حتى ت�شل اإىل مورد 

املياه كذلك يف حالة �شربها فاإن �شاحبها 

لتتزود  الغناء  النوع من  لها بهذا  يحدو 

بال�شرب وقد تتغري كلمات الق�شيدة ح�شب 

مورد املاء اإل اأن اللحن يف القالب يكون 

ثابتا من حيث ترديد النغم .
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مطالعات

البحوث  �شدر عن مركز 

الكويتية »كتاب  والدرا�شات  

حديث الوثائق z �شفحات من 

وثائق اأ�شرة العبد اجلليل« من 

اإعداد الدكتور عبد اهلل يو�شف 

الغنيم، اأهمية الكتاب تكمن يف 

تقدميه ملجموعة وثائق تعك�س 

تاريخ اأ�شرة كويتية امتد تاأثريها 

اأفريقيا واملحيط  اإىل �شرق 

الهندى، ويف ال�شياق ذاته توؤرخ 

ملنطقة اخلليج والكويت ب�شورة 

جيدة ووثائق لها اأهمية اأخرى 

هي اأنها تقدم لنا وثائق العبد 

اأوراق  اجلليل جمموعة م��ن 

العد�شانية  التملك واملواريث 

اإىل عام  اأقدمها  التي يعود 

1861م، وهي تعد من امل�شادر 
املتعلقة  للمعلومات  الأ�شا�شية 

بالعمران القدمي، من خال 

ت�شتمل عليه من م�شميات  ما 

القدمية،  ال��ط��رق والأح���ي���اء 

وكذلك اأ�شماء الأ�شر والعائات 

ي��ت��ك��ون منها املجتمع  ال��ت��ي  

الكويتى اآنذاك.

كما تقدم تلك الوثائق مادة 

ثرية عن حركة التجارة الكويتية 

الع�شرين،  ال��ق��رن  اأوائ����ل  يف 

التجارية  امل��ك��ات��ب  ون�����ش��اط 

والب�شرة  الكويت  الكويتية يف 

وال��ه��ن��د وع���دن وغ��ريه��ا من 

الهندى.  موانئ عامل املحيط 

التجارية  وتفيدنا املرا�شات 

عن اأنواع الب�شائع املنقولة من 

الكويت واإليها وعاقات التجار 

ال�شفن ونواخذة  م��ع مالكى 

ال�شراعى، بالإ�شافة  ال�شفر 

اأحوال  اإىل ذلك الإخبار عن 

ال�شيا�شية  الكويت واأخبارها 

والجتماعية.

وتعد هذه الأ�شرة من الأ�شر 

اأي من  العريقة يف الكويت، 

التي قدمت مع الأفواج  تلك 

الأوىل التي اأ�ش�شت هذه الباد، 

ا�شتهر من رجالت هذه  وقد 

اأحمد عبد  الكرمية  الأ���ش��رة 

الذي توىل  العبد اجلليل  اهلل 

الق�شاء بعد وف��اة حممد بن 

فريوز عام 1722 م، ويف عام 

1756 م ت��ن��ازل ع��ن الق�شاء 
ال�شيخ حممد بن  ابنته  ل��زوج 

العد�شانى بعد  الرحمن  عبد 

ال�شيخ عبد اهلل بن  موافقة 

�شباح حاكم الكويت اآنذاك.

و ين�شب اإىل ال�شيخ اأحمد 

ب��ن��اء امل�شجد  العبد اجلليل 

العبد  با�شم )م�شجد  املعروف 

اجلليل( وقد كان من امل�شاجد 

بنيت يف مدينة  التي  القدمية 

الكويت يف القرن الثامن ع�شر، 

وكان يقع على �شاحل البحر يف 

احلي الذي يعرف بفريج العبد 

اجلليل الكائن غربي ق�شر 

ال�شيف القدمي، وقد هدم هذا 

ال�شتينيات،  اأوائل  امل�شجد يف 

وبني مكانه م�شجد اآخر بال�شم 

نف�شه.

وقد اأجنب اأحمد �شليمان 

وعبد ال�شام، واأجنب �شليمان 

اإبراهيم الذي كانت له زوجتان 

اأجنب منهما خم�شة اأولد، هم 

�شليمان وعي�شى وعبد اجلليل 

الرزاق،  وعبد املح�شن وعبد 

وثاث بنات هن اآمنة ومو�شي 

ولولوة.

الأ�شرة  امتهن رجال هذه 

التجارة يف وقت مبكر من تاريخ 

الكويت، وكان لهم اأ�شطول من 

ال�شفن ال�شراعية، يقال اإنه بلغ 

نحو �شت ع�شرة �شفينة من نوع 

)البغلة( وهي من اأنواع ال�شفن 

ال�شراعية الكبرية، وقد تنوعت 

جتارتهم وازدهرت، واأ�شبح لهم 

نفوذ جتاري كبري واأماك كثرية 

د.خالد عزب

ال��وث��ائ��ق كتاب  ح��دي��ث 
ي���ع���ك���س ت�����اري�����خ أس�����رة 
تأثيرها  أم��ت��د  كويتية 
إل���������ى ش���������رق أف����ري����ق����ي����ا 
واحمل����������ي����������ط ال������ه������ن������دي

صفحات من وثائق 

أرسة

العبد الجليل
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ام����������ت����������ه����������ن����������ت أس�����������������رة 
ال���������ع���������ب���������داجل���������ل���������ي���������ل 
ال�������ت�������ج�������ارة ف��������ي وق������ت 
م���ن أشهر  م��ب��ك��ر وك�����ان 
رج����ال����ه����ا ع���ب���داحمل���س���ن 
ال���������ع���������ب���������داجل���������ل���������ي���������ل 
وال��������ق��������اض��������ي ال����ش����ي����خ 
أح�����م�����د ب������ن ع���ب���دال���ل���ه 
ال���������ع���������ب���������داجل���������ل���������ي���������ل.

الكويت وخارجها،  يف داخ��ل 

اأعمالهم نقل  اأب��رز  وك��ان من 

اخل��ي��ول العربية وبيعها يف 

الهند، وهي جتارة كانت تدر 

اأرباحاً وفرية اآنذاك، بالإ�شافة 

التي كانت  التمور  اإىل جتارة 

تنقل على ال�شفن ال�شراعية من 

الب�شرة اإىل الهند، وتعود اإىل 

الكويت حمملة باملواد الغذائية 

املختلفة والأخ�شاب والب�شائع 

الأخرى.

1871م الذي  ويف ع���ام 

بعام  الكويتين  عند  ي�شمى 

ال���ذي غ��رق��ت فيه  )الطبعة( 

الكويت  ���ش��ف��ن  ال��ع��دي��د م��ن 

تعر�شت هذه الأ�شرة خل�شارة 

من  اإذ فقدت �شبعاً  عظيمة، 

ال�شفن اململوكة لها، ويَُعد ذلك 

ذل��ك فقد  كارثة كبرية، وم��ع 

ا�شتمر �شليمان واإخوته واأبناوؤهم 

يف متابعة العمل التجارى، وبرز 

منهم النوخذة عي�شى اإبراهيم 

العبد اجلليل وابنه عبد اللطيف 

والنوخذة عبد العزيز �شليمان 

العبد اجلليل.

التي  الر�شائل  ويت�شح من 

بن اأيدينا اأن اأ�شرة العبد اجلليل 

كانت متار�س اأعمالها التجارية 

يف بداية القرن الع�شرين ب�شكل 

الأ�شرة  م�شرتك، فكان كبري 

العبد  ابراهيم  اآن��ذاك عي�شى 

اجلليل يدير اأعمال الأ�شرة يف 

الب�شرة،  من  الكويت، واأحياناً 

العبد اجلليل يدير  واأح��م��د 

مكتبهم يف بومبى بالهند، وعبد 

يتابع  العبد اجلليل  اللطيف 

اأعمال التجارة ما بن كاليكوت 

العزيز بن  وخورميان، وعبد 

العبد اجلليل الذي  �شليمان 

اإىل متابعته  ت�شري الر�شائل 

لتجارة الأ�شرة من براول بالهند، 

بالإ�شافة اإىل داود بن �شليمان 

العبد اجلليل الذي يعاون عمه 

عي�شى العبد اجلليل يف الكويت. 

بالإ�شافة اإىل اآخرين من اأبناء 

الأ�شرة. وتوىل اأحد اأقربائهم يف 

هذه الفرتة، وهو عبد ال�شام 

العد�شاين، اأعمال مكتب الأ�شرة 

يف عدن و�شرقي اأفريقيا، وكان 

مرجعه يف مرا�شاته التي بن 

الهند ومعتمدنا  اأيدينا مكتب 

الأ�شا�شي يف هذا البحث على 

الر�شائل والوثائق ال�شادر عن 

اأولئك الأ�شخا�س.

وقد امتدت جتارة الأ�شرة 

الكرمية ما بن الكويت والب�شرة 

العربية  وج���ن���وب اجل���زي���رة 

و�شرقي اإفريقية و�شواحل الهند 

الغربية، واأ�شبحت لهم �شات 

وثيقة مبعظم التجار يف املناطق 

املذكورة. وكان عدد من اأفراد 

الأ���ش��رة حمل ثقة حكام  تلك 

الكويت، وتدلنا املرا�شات على 

وجود عاقة جتارية قوية مع 

اأن عبد  اآل عبد اجلليل، كما 

اللطيف بن عي�شى العبد اجلليل 

الذي لقب با�شم )عبد اللطيف 

املدير( اأ�شبح مديراً جلمارك 

الكويت يف عهد ال�شيخ مبارك 

ال�شباح، نتيجة خلربته العملية 

يف مواين الهند التي اأ�شرنا اإليها 

قبل قليل، وا�شتمر يف عمله اإىل 

عام 1928م وقد منحت حكومة 

ال�شيد عبد  الهند الربيطانية 

اللطيف العبد اجلليل لقب خان 

بهادور يف 3 من يونيو 1929 

ال�شخ�شي،  م ملكانته وعطائه 

وقد تكلم عنه الرحالة الهندى 

�شي اأم كر�شتجي يف كتابه اأر�س 

للكويت  زي��ارت��ه  النخيل، بعد 

1917 م وق��د ورد ن�س  ع��ام 

كامه يف ملحق الكتاب لأهميته 

يف التعريف بهذا الرجل الذي 

اأ�شهم اإ�شهاماً فاعًا يف تطوير 

الكويت،  الإدارة اجلمركية يف 

الأمر الذي جعل ميناء الكويت 

اأهم موانئ اخلليج قاطبة.

العبد  اأح��م��د  ال�شيد  اأم��ا 

اجلليل فكان �شمن عدد حمدود 

من ال�شخ�شيات الكويتية التي 

�شاحبت ال�شيخ اأحمد اجلابر 

اإىل  الأوىل  ال�شباح يف رحلته 

لندن عام 1919 م مندوباً عن 

للتهنئة  املبارك  ال�شيخ �شامل 

بانت�شار بريطانيا يف احلرب 

العاملية الأوىل.

ا�شتهر من  م��ن  ب��ن  وم��ن 

ابناء هذه الأ�شرة ال�شيد عبد 

املح�شن، البن الأكرب لإبراهيم 

العبد اجلليل، الذي عرف بحبه 

للعلم والأدب، وكان يقتني مكتبة 

كبرية يف مقيا�س ع�شره، ت�شتمل 

على عديد من املخطوطات 

اإليه  اآلت  والكتب النادرة التي 

من جده لأبيه القا�شي ال�شيخ 

اأحمد بن عبد اهلل العبد اجلليل، 

وبحكم مهامه التجارية وجتواله 

اأبيه بن خمتلف  على �شفن 

املوانئ ا�شرتى جمموعة من 

املخطوطات الفقهية والأدبية، 

وقد اآلت ملكية ما بقي من تلك 

اإدارة املخطوطات  اإىل  املكتبة 

التابعة لوزارة الأوقاف وال�شوؤون 

الإ�شامية يف الكويت.

ي��ت�����ش��ح م���ن الر�شالة  و 

اإبراهيم  املوجهه من عي�شى 

ابنه عبد  اإىل  العبد اجلليل 

اللطيف بتاريخ 27 من دي�شمرب 

1901 مدى عناية اأ�شرة العبد 
اجلليل بتعليم اأبنائهم وتاأهيلهم 

املنا�شب، الذي جعل  التاأهيل 

منهم رجالً ناجحن يتحملون 

امل�شوؤولية بثقة واقتدار، كما 

تك�شف عن طبيعة العاقة بن 

ال��وال��د وول���ده، فهو يخاطبه 

الأك��رم، ويعزز  الأج��ل  بجناب 

ب��اأن��ه �شي�شد يف  ال��ث��ق��ة  ف��ي��ه 

العمل، ويقدم له ثاث تو�شيات 

ت�شاعده على النجاح يف عمله، 

اإخوانه واأبناء  اأن ي�شاور  اأولها 

عمه واأن يحر�س على المتثال 

ملا ي�شورون به عليه، وثانيهما 

اأن ياأخذ راأى اأخيه، يق�شد ابن 

العبد اجلليل، يف  اأحمد  عمه 

الإنفاق وامل�شاريف، وثالثهما 

اأن يتقن عمله واأن ي�شبط �شغله 

واأل يغفل عن دفرت ح�شاباته.

الر�شالة  وناحظ يف هذه 

ت�شجيع الوالد على الجتهاد يف 

طلب العلم وبخا�شة ما يتعلق 

باأمور الدين، واحلر�س الوا�شح 

على العاقات الطيبة بن اأفراد 

الأ�شرة ويف مقدمتهم الوالدة، 

والهتمام بتق�شي حالة كل 

منهم والطمئنان عليه.

واحلديث يطول عن هذه 

ال��ك��رمي��ة ورجالتها  الأ���ش��رة 

اأ�شهمت به يف القت�شاد  وما 

الكويتى القدمي ويف بناء الكويت 

اأمر يحتاج من  احلديثة، وهو 

اأحد اأبنائها النجباء اأن ينه�س 

بت�شجيله وكتابته، لأن ما كتب 

اإ�شاءات على بع�س  هنا يعد 

العامات البارزة التي تقدمها 

لنا تلك الوثائق.

وميكن ت�شنيف ما تناولته 
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اأربعة  العبد اجلليل يف  وثائق 

مو�شوعات :

الأول z الوثائق العد�شانية، 

التي يعود تاريخها اإىل العقد 

ال�شاد�س من القرن التا�شع ع�شر، 

وتت�شمن الوثائق اخلا�شة ببيع 

الأرا�شى والعقارات و�شرائها، 

الورثة وحتديد  ووثائق ح�شر 

اأن�شبة الوارثن، ووثائق احلجج 

الوقفية.

املتعلقة  الوثائق   z الثاين

بالأعمال واملرا�شات التجارية، 

ويكاد يقت�شر معظمها على 

الع�شرين وعلى  القرن  اأوائ��ل 

 1901 وج��ه اخل�شو�س ع��ام 

يليه، وتت�شمن  الذي  والعام  م 

ر�شائل من مكاتب ووكاء العبد 

الكويت والب�شرة  اجلليل يف 

وعدن والبحرين وغريها، وهي 

جميعها موجهة اإىل اأحمد العبد 

اجلليل يف بومبي، وتت�شمن 

اأي�شًا عدداً  ه��ذه املجموعة 

من الر�شائل التي كتبها بع�س 

ال�شراعية  ال�شفن  ن��واخ��ذة 

العبد  اأح��م��د  اإىل  الكويتية 

اجلليل ليطمئنوه على و�شولهم 

اإىل مقا�شدهم  ب��ال�����ش��ام��ة 

ويخربوه عن ت�شريف الب�شاعة 

التي بحوزتهم له.

الكويت  الثالث z ح��وادث 

1901م و1902م،  يف عامي 

وتت�شمن جمموعة من الأخبار 

عن مقدمات حرب ال�شريف، 

وما اآلت اإليه الأمور بعد ذلك 

اتفاقية  تفعيل  مت  اأن  اإىل 

احلماية الربيطانية املوقعة 

اأدى  1899 م مم��ا  يناير  يف 

الباد و�شمان  ا�شتقرار  اإىل 

ا�شتقالها.

امل��و���ش��وع مل يكن  وه����ذا 

يف ر�شائل مفردة بل كان يرد 

َعر�َشا �شمن الر�شائل التجارية، 

جمعنا اأخباره فكونت مو�شوعا 

م�شتقًا.

الر�شائل  الرابع z ورد يف 

التجارية كثري من طلبات النا�س 

التجارية(،  اخل��ا���ش��ة )غ���ري 

ال�شاعات والأقم�شة  من مثل 

واأ�شفنا  والعطور وغري ذلك، 

اإليها اأخبار الأمطار يف الكويت، 

وكل ذلك يعن على فهم الأحوال 

الجتماعية وال�شلوكيات العامة 

يف الكويت اآنذاك. وقد �شجل 

ذل��ك يف مبحث م�شتقل هو 

ال��راب��ع، حتت عنوان  املبحث 

»متفرقات«

ر�شالة من عبدالوهاب العد�شاين اإىل اأحمد العبداجلليل يخربه فيها عن الإر�شالية التي بعثها اإليه يف بومبي عن طريق املركب، ويطلب بع�س الأنواع من الأقم�شة 

لري�شلها اإليه عن طريق الربيد z 29 من نوفمرب 1901م

م���������ن���������ح���������ت ح�������ك�������وم�������ة 
ال����ه����ن����د ال���ب���ري���ط���ان���ي���ة 
ع���������ب���������دال���������ل���������ط���������ي���������ف 
ال���������ع���������ب���������داجل���������ل���������ي���������ل
دور  ل�����ه�����ا  خ����������ان  ل�����ق�����ب 
مل������ك������ان������ت������ه وع������ط������ائ������ه 
ك��������م��������ا حت����������������دث ع����ن����ه 
ال��������رح��������ال��������ة ال�����ه�����ن�����دي 
ك�����رس�����ت�����ج�����ي  أم  س����������ي 

مطالعات
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تــــاريـــــخ

جهود أمراء املامليك 

يف الحفاظ عىل الهوية العربية 

اإلسالمية ملرص والشام

ملا �سعف االأيوبيون يف اأوا�سط القرن ال�سابع الهجري، اأخ�سع املماليك 

بالد ال�سام وم�سر حلكمهم، وت�سدى جي�سهم كقوة ع�سكرية واحدة للدفاع 

عن البالد، و�سبط زمام االأمور ال�سيا�سية، وخا�سة بعد االنت�سار الكبري 

الذي اأحرزوه يف معركة عني جالوت )658 هـ = 1260م( التي واجهوا 

فيها الغزاة املغوليني، الذين توغلوا يف العراق وبالد ال�سام واحتلوهما.

بيرب�س  الظاهر  امللك  عهد  يف  اإ�سعاعا  وازداد  النفوذ  هذا  قوي   

البندقاري )ت 676 هـ = 1277م( الذي امتد حكمه قرابة ع�سرين 

ل�سجاعته  املماليك،  لدولة  الفعلي  املوؤ�س�س  بحق  يعترب  فهو  عاما، 

بتن�سيب  بيرب�س  بادر  �سلطته  على  ال�سرعية  والإ�سفاء  وحنكته. 

�سلطانا  اهلل  باأمر  الظاهر  بن  اأحمد  القا�سم  اأبي  العبا�سي  االأمري 

ثم  امل�ستن�سر،  بامللك  ولقبه  1261م(   = هـ   659( عام  م�سر  على 

عددا  �سالطينهم  بقيادة  فا�سرتجعوا  املماليك  انت�سارات  توالت 

وتاأييدهم. املواطنني  ثقة  فك�سبوا  املهمة،  ال�سامية  املدن  من 

 مل ينح�سر هم واهتمام املماليك باحلرب وحدها، بل كانت عنايتهم 

االإ�سالمية  احل�سارة  معامل  من  تبقى  ما  اإنقاذ  اإىل  اأي�سا  موجهة 

يف  ي�سري  وال�سعف  الوهن  اأخذ  بعدما  خا�سة  بالدهم،  يف  واإنعا�سها 

من  ابتداء  تراكمت  كثرية  عوامل  ت�سافر  ب�سبب  االجتماعي  اجل�سم 

القرن اخلام�س الهجري. فبذلوا جهدهم يف �سبيل ت�سفية النزاع مع 

ال�سليبيني، وتن�سيط حركة املبادالت التجارية مع االأوروبيني، و�سخ 

دماء احليوية والتجديد يف احلياة الثقافية والعلمية وبعثها من رقادها.

�سقوط  بعد  والعلمية  الدينية  واملراكز  باملدن  التخريب  حل  فحني   

بغداد وال�سام بيد الغزاة الترت واملغول �سنة )656هـ - 1258م(، نزح 

كثري من العلماء واملثقفني من هذه البالد نحو املدن اململوكية االآمنة، 

التي كانت تعج باملدار�س واملعاهد العلمية وجمال�س العلم، وتنعم باالأمن 

وال�سلم واال�ستقرار، وتوفر �سروط احلياة الكرمية. فرحب ال�سالطني 

املماليك باملهاجرين ورعوهم، وحببوا اإليهم اال�ستقرار، ووفروا لهم �سبل 

احلياة الكرمية، وفر�س امل�ساركة يف اإثراء احلياة الثقافية والعلمية 

كثرية.  علمية  موؤ�س�سات  الأجلهم  واأن�ساأوا  ال�سام،  وبالد  م�سر  مبدن 

التعليم وتر�سيخ الهوية

الذين ورثوا  املماليك  اإن   

ك��ان عملهم  الأي��وب��ي��ن،  حكم 

ل��ع��م��ل �شلفهم يف  م��وا���ش��ا 

ت�شبثهم  وك��ان  امل��ج��الت،  ك��ل 

بالهوية العربية الإ�شامية بارزا 

يف �شيا�شتهم وك��ل خططهم، 

للخليفة  الولء  باإعانهم  بدءا 

العبا�شي، وم��رورا مبن�شاآتهم 

الدينية والعلمية،  العمرانية 

املعامات  ب��اأي�����ش��ر  وان��ت��ه��اء 

الثقافية والتعليمية اليومية.

 والف�شل يف ذلك يحوزه 

ال�شاطن الذين عنوا برت�شيخ 

الإ�شامية  العربية  ال��ه��وي��ة 

الذين  امل��م��ال��ي��ك  ن��ف��و���س  يف 

ا�شتقدموهم �شغارا يف مرحلة 

الطفولة القابلة لت�شكيل الهوية 

الزبري مهداد 
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التعليم  ك��ان  وحتديدها. ومل��ا 

القيم  هو املدخل املهم لغر�س 

والتقاليد وتر�شيخ الهوية، فقد 

اهتم ال�شاطن بنظام الرتبية 

لتكوين  املماليك  فاأخ�شعوا 

دقيق، قوامه نظام درا�شي يبداأ 

بحفظ القراآن الكرمي، ومبادئ 

العربية والكتابة، ثم درو�س يف 

واآداب  الإ�شامي  الدين  علوم 

اللغة العربية، وذلك كله ل يقل 

اأهمية عّما يتلقونه من تدريبات 

ع�شكرية وريا�شية، مع عناية 

خا�شة بالأخاق، ليكون بداية 

اأمرهم على الإ�شام والثقافة 

العربية. فكان املماليك يتلقون 

تعليمهم العربي يف “الطباق” 

اأن�شئت لهذا  وهي موؤ�ش�شات 

وك���ان ي�شرف على  ال��غ��ر���س، 

واملوؤدبون  الفقهاء  تعليمهم 

الثقافة  واملدربون، فيت�شربون 

الإ�شامية، وين�شاأون  العربية 

ك بالدين والتقاليد  على التم�ُشّ

الإ�شامية والعربية. 

املماليك هذه   فا�شتوعب 

الثقافة وت�شربوها، واأجاد كثرٌي 

منهم اللغَة العربية واآدابها، بل 

وا�شتغل بع�شهم بالعلم والأدب 

فكان منهم �شعراء وموؤلفون، 

ال�شلطان  اإيا�س عن  ابن  قال 

»اإن��ه كان عارًفا  املوؤيد �شيخ: 

باملو�شيقى وال�شعر” وقال عن 

الظاهر جقمق: “كان ف�شيًحا 

ًها، له م�شائل يف  ّ بالعربية متفقحِ

الفقه عوي�شة يُرجع اإليه فيها”. 

الأ�شرف  ال�شلطان  وق��ال عن 

ا�شتغال  ل��ه  “كان  ق��اي��ت��ب��اي: 

بالعلم، كثري املطالعة، وكان 

ًفا فيه نزعة �شوفَيّة”. ّ متق�شحِ

الذين   وه���وؤلء املماليك 

العربية  ب��ال��ث��ق��اف��ة  ت�����ش��ب��ع��وا 

الذي خ�شعوا  التكوين  بف�شل 

اللغوية  الهوية  له، ا�شتبدلوا 

بهويتهم العرقية فغدا الإ�شام 

والعروبة هوية جديدة لهم، 

جتلت خ��ال توليهم احلكم 

اآثار هويتهم يف منجزات عملية 

هامة، منها عنايتهم بالدين 

التعليم  وموؤ�ش�شاته، ون�شرهم 

العربي وت�شجيعهم ودعمهم 

واآداب��ه��ا يف  العربية  للثقافة 

التي  الأو���ش��ط  ال�شرق  بلدان 

كانت تخ�شع حلكمهم وهي 

ال�شام ومناطق  م�شر وب��اد 

من العراق.

كان عمل املماليك من�شبا 

على اأربعة جمالت:

اإحياء الدور العلمي 

للم�ساجد

حظيت املوؤ�ش�شات الدينية 

الع�شر اململوكي باهتمام  يف 

ال�شاطن والأم����راء وعامة 

ال��ن��ا���س مب��خ��ت��ل��ف فئاتهم، 

ف�شهد الع�شر حركة عمرانية 

للم�شاجد ل تزال اآثارها باقية 

حتى يومنا هذا. وكان الكثري 

من ال�شاطن والأمراء ينزلون 

هذه امل�شاجد مل�شاركة العلماء 

حلقاتهم العلمية.   

 وما مييز املماليك اهتمامهم 

ب��ب��ن��اء امل�����ش��اج��د واجل���وام���ع 

واإيائها رعايتهم فاأنفقوا عليها 

الكثري من الأموال، واأرادوا اأن 

يتجاوز دورها اخلطبة وال�شاة 

العلمي واإجناب  الإ�شهام  اإىل 

العلمية  الأج��ي��ال  الكثري م��ن 

التي برزت يف ميادين خمتلفة 

من العلوم.

اإن�ساء مكاتب ال�سبيل

يعد املكتب من اأهم املعاهد 

البتدائية الأولية. وكان حفظة 

القراآن الكرمي، الذين ياأن�شون 

يف اأنف�شهم القدرة على تعليم 

التدري�س،  ال�شبيان واحرتاف 

اأبناءهم  اإليهم  الآب���اء  ي��دف��ع 

ليعلموهم يف دكاكينهم نظري 

اأجرة تدفع اإليهم.

 ويف م�شر وال�شام زمن 

ان��ت�����ش��رت مكاتب  امل��م��ال��ي��ك، 

وقفية اأن�شاأها احلكام والأمراء، 

والأي��ت��ام من  الأط��ف��ال  لتعليم 

الفقراء، وكانوا يحب�شون على 

هذه املكاتب الأوقاف لاإنفاق 

عليها؛ و�شميت مكاتب الأيتام 

ال�شبيل لأنها كانت  اأو مكاتب 

املاء  اأ�شبلة  تقام غالبا ف��وق 

بحوار اجلوامع. 

لها  م��وؤ���ش�����ش��ة  وامل��ك��ت��ب 

وظيفتان اثنتان، وظيفة التن�شئة 

الن�سء.  الجتماعية، وتعليم 

وهذا ما كانت تن�س عليه كثري 

التي حتدد  الوقف  من حجج 

هوية املوؤ�ش�شة وامل�شتهدفن من 

اإن�شائها، ووظائف العاملن بها، 

النفقات وجمالتها،  وم�شادر 

اإىل جانب ما ينبغي اأن يتلقى 

التلميذ فيها من درو�س. فالغاية 

من اإقامة هذه املوؤ�ش�شات هي 

التن�شئة الجتماعية لاأفراد، 

اللغة  الن�سء  تعليم  اإىل جانب 

ومبادئ احل�شاب، وحتفيظهم 

القراآن، ورعاية منوهم العقلي 

والجتماعي.

بالدور  املماليك  اهتم 
ال����ع����ل����م����ي ل���ل���م���س���اج���د 
السبيل  مكاتب  وإنشاء 
واستقدموا  وامل����دارس 
ال��������ع��������ل��������م��������اء ال��������ع��������رب 
وال�����ف�����ق�����ه�����اء وش����ج����ع����وا 
ال���������ع���������ل���������م ورس�����������خ�����������وا 
ال��������ه��������وي��������ة ال�����ع�����رب�����ي�����ة
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خ���������ض���������ع امل�������م�������ال�������ي�������ك 
ل��������ن��������ظ��������ام ت����ع����ل����ي����م����ي 
الهوية  ل���غ���رس  دق���ي���ق 
وال�����ث�����ق�����اف�����ة ال���ع���رب���ي���ة 
اإلس�����������ام�����������ي�����������ة م�����ن�����ذ 
مؤسسات  ف��ي  نشأتهم 
ت�����س�����م�����ى )ال������ط������ب������اق( 
أس������س������ه������ا ال�����س�����اط�����ن 
ل����������������ه����������������ذا ال�������������غ�������������رض

اإن�ساء املدار�س

امل��دار���س اململوكية كانت 

مب��ث��اب��ة جم��م��ع��ات تعليمية 

ودينية كربى، تتميز بال�شخامة 

والت�شاع وتعدد املرافق؛ جتمع 

املتعامد �شكا  التخطيط  بن 

الأرب���ع���ة وظيفة،  وامل���ذاه���ب 

فكانت اإيواناتها كبرية متعامدة، 

اأو�شط مك�شوف  على �شحن 

القبلة  اإي���وان  ف�شيح، ويتميز 

بات�شاع ملحوظ لي�شتوعب اإقامة 

�شاة اجلمعة، كما ي�شاف اإليها 

بع�س امللحقات مثل م�شاكن 

ال��ط��اب وامللتحقن بنف�س 

املدر�شة، ف�شا عن وجود قبة 

ئ يف بع�س  للُمنْ�شحِ �شريحيه 

واأحيانا كانت تلحق  املدار�س، 

باملدر�شة وحدتان معماريتان 

مهمتان وهما الكتاب املخ�ش�س 

لتعليم ال�شبيان وال�شبيل، ومن 

اأف�شل الأمثلة على ذلك مدر�شة 

ال�شلطان قاوون عام 703ه� 

بينما مدر�شة الظاهر بيرب�س 

662ه�/  التي افتتحت �شنة 

وهي اأول مدر�شة يف م�شر ذات 

اأنها مل  اإل  تخطيط متعامد 

ّ�س الفقه فقط، بل در�شت  تُدرحِ

القراآن  علوم احلديث وعلوم 

ال�شافعي  اإىل جانب املذهبن 

واحلنفي. 

 و�شلت املدار�س اإىل قمتها 

الع�شر اململوكي، ويتمثل  يف 

اأوج كماله  نظام املدار�س يف 

يف ع�شر املماليك البحرية 

ال�شلطان ح�شن.  فى مدر�شة 

وقد بنى يف هذا الع�شر مب�شر 

م��ن امل��دار���س م��ال يحيط به 

اأحد على حد قول الرحالة ابن 

بطوطة، وقد بني منها بالقاهرة 

“ما م��اأ الأخطاط  وح��ده��ا 

على حد  )الأحياء( و�شحنها” 

قول القلق�شندي. 

ت�سجيع الثقافة العربية 

وا�ستقدام املثقفني العرب

اإن وجود حركة تعليمية    

املوؤ�ش�شات  منظمة  ممثلة يف 

واأنظمتها  التعليمية والدينية 

ومناهجها، التي حتظى بعناية 

كبرية، وتتمتع بتمويل جيد يلبي 

حاجاتها كاملة لأداء وظائفها 

الرتبوية والعلمية والثقافية، 

اأتاح الظروف املائمة للمتعلمن 

ل��ل��درا���ش��ة وتعميق  ل��ل��ت��ف��رغ 

تكوينهم، كما �شجع غريهم من 

اإىل  الهجرة  خارج م�شر على 

هذا البلد لا�شتفادة من التعلم 

والثقافة،  للمعرفة  والتفرغ 

النه�شة  اإدام���ة  ما �شاهم يف 

الثقافية والعلمية امل�شرية، 

يف وقت �شهدت دول اجلوار 

تراجعا ح�شاريا وخيما. 

ال��ع�����ش��ر اململوكي  ف��ك��ان 

الفكري  الإن��ت��اج  بحق ع�شر 

الغني الذي خرج من اأح�شان 

امل�شاجد  امل��دار���س وح��ل��ق��ات 

واملجال�س العلمية واخلانقات، 

الهوية  اإ�شامي  الإن��ت��اج  ه��ذا 

عربي اللغة، لعب فيه العلماء 

املقيمون والوافدون كلهم على 

ال�����ش��واء دورا ُمهما؛ يف ظل 

رعاية واعتناء املماليك، فحفلت 

القد�س يف الع�شر اململوكي 

بعدد كبري من املثقفن والعلماء 

املنحدرين من ال�شام والوافدين 

اأخرى، بينما  عليها من بلدان 

اأح�شى الدكتور نقول زيادة يف 

كتابه عن دم�شق اململوكية اأ�شماء 

مائة وخم�شة وث��اث��ن عاملاً 

ق�َشوا حياتهم اأو اأجزاء منها يف 

�شورية وكان غالبهم يعي�س يف 

دم�شق منهم الفقهاء واملف�شرون 

واأهل  واملحدثون واملت�شوفون 

وال�شعراء  والأدب  ال��ن��ح��و 

وامل����وؤرخ����ون واجلغرافيون 

والأطباء والعلماء والفلكيون 

املو�شوعيون وغريهم. 

 اأما يف م�شر فقد حفلت 

بعدد كبري من املوؤرخن مل يربز 

الع�شور،  مثله يف ع�شر من 

اب��ن خلكان، وجال  ومنهم: 

ال�شيوطي، واملقريزي  الدين 

وابن كثري وغريهم كثري. وفى 

اجلغرافيا برزت اأ�شماء عدد من 

الأعام منهم الرحالة ال�شهري 

ابن بطوطة، ويف جمال الطب 

والكيمياء والفلك والريا�شيات 

اإىل  العلوم والآداب،  و�شائر 

الفكر  اأع��ام كبار يف  جانب 

اأمثال  الإ�شامي والفقه من 

العز بن عبد ال�شام والنووي 

وابن تيمية وابن القيم اجلوزية 

الع�شقاين وابن  واب��ن حجر 
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قدامة املقد�شي. كما ظَهر من 

اأبناء املماليك عدٌد من العلماء 

ابن تغري  ّخ��ن، منهم:  وامل��وؤرحِ

بردي وابن دقماق )ت 809ه�/ 

1407م(، واب��ن اإي��ا���س، على 
الرغم من اأن هوؤلء مل يكونوا 

اإ�شامية،  اأ���ش��ول عربية  من 

واإمنا تن�شئتهم يف �شباهم هي 

العربية  الهوية  اأك�شبتهم  التي 

يت�شبثون  الإ�شامية وجعلتهم 

بها وينافحون عنها.

 الثقافة العربية �سياج 

الهوية

  ا�شتطاع املماليك بكفاءة 

قل نظريها، وبجهود حمكمة 

موفقة، اأن يعيدوا اإحياء الثقافة 

والرتاث العربين اللذين اأبيدا 

بنائه  واإع��ادة  املغول،  على يد 

واإ�شعاعه، اإىل جانب النهو�س به 

وتطويره بف�شل اإ�شهام العلماء 

واملثقفن بعدد من الكت�شافات 

التي  امل�شتجدة،  والخرتاعات 

الع�شور  مل تكن م��وج��ودة يف 

ال�شابقة. 

  وا�شتمر ذل��ك الإ�شعاع 

الباد امل�شرية  والنه�شة يف 

اإىل غاية الحتال  وال�شامية 

ال��ع��ث��م��اين، ح��ي��ث تعر�شت 

نتيجة  ل��ل��رتاج��ع واجل���م���ود 

هيمنة العثمانين على وظائف 

املوؤ�ش�شات  التدري�س، وحتويل 

اإدارية،  اإىل مرافق  التعليمية 

ونهب املكتبات، وريع الأوقاف 

الوحيد  امل�����ش��در  ك���ان  ال���ذي 

ال��ت��ع��ل��ي��م واحلركة  ل��ت��م��وي��ل 

العلمية يف امل�شاجد واملدار�س.  

ك��ان��ت م�شر وباد  فبعدما 

ال�شام، مركزاً لأوجه ن�شاطات 

احلياة خال الع�شر اململوكي، 

العربية  امل��رج��ع��ي��ة  ومت��ث��ان 

والإ�شامية مبا راكمتاه من 

ر�شيد فني وث��ق��ايف وعلمي 

واإداري، اأ�شبحتا بعد اخل�شوع 

العثماين فاقدتن  لاحتال 

ملعظم ذلك الر�شيد، اإثر هجرة 

اأو تهجري الكثري من املهارات 

الفنية واحلرفية اإىل الأ�شتانة، 

العلم،  ونُهبت املكتبات ودور 

ونقلت معظم كنوزها الرتاثية 

والثقافية اإىل ا�شتانبول. حيث 

العربية  ال��ذخ��ائ��ر  خ��ا���ش��ة 

ل خمطوطات  وَجّ والإ�شامية 

العربية وبذلك تكون  املكتبة 

قد انتقلت باد م�شر وال�شام 

من القلب اإىل الهام�س، فكان 

املروع بعد الزدهار  النحدار 

الثقايف، وانت�شر اجلهل والأوهام 

والأمية، واأ�شيب العقل العربي 

بالبطالة”. 

العمل الرتبوي بكل  اإن    

تن�شئة اجتماعية  اأ�شكاله من 

اأو تدريب،  وتعليم وت��ك��وي��ن 

�شواء يف املدار�س اأو امل�شاجد 

اأو املنازل والزوايا اأو غريها من 

املوؤ�ش�شات، هو و�شيلة املعرفة 

املحقن  اأي�شاً  والتكوين، وهو 

ال��ذي يحقن عقول وعواطف 

النا�شئة بقيم املواطنة وحمددات 

هويتهم الدينية والثقافة التي 

�شتطبع �شخ�شياتهم وتر�شم 

ا�شتجاباتهم  طريقهم وتوؤطر 

و�شلوكهم.  

 اإن منجزات املماليك تبن 

لنا اأهمية وقيمة الدور الذي قام 

به املوؤدبون واملعلمون وال�شيوخ 

الذين تعهدوا املماليك �شغارا 

بالرتبية والتدريب والتعليم 

والتكوين. والوعي الذكي الذي 

اأدركوا  الذين  امللوك  به  متتع 

التعليم يف الطفولة،  اأهمية 

الفرتة الذهبية من عمر الن�سء، 

فا�شتثمروا فيها، ما وجهوه 

للمماليك من عناية باأخاقهم 

ودينهم وتعليمهم، ف�شا عن 

الرعاية الفائقة وح�شن املعاملة، 

باملحبة واحلدب، ما  والرتبية 

اأثمر نخبا ع�شكرية و�شيا�شية 

العربية  ب��ال��ه��وي��ة  مت�شبعة 

الإ�شامية، ومكوناتها الدينية 

واللغوية والثقافية، مندجمة 

يف جمتمعها، فعّظمت الإ�شام 

العروبة وحمت  ودافعت عن 

العربية،  ال�شعوب  ا�شتقال 

وحر�شت على نه�شتها وتقدمها 

واإ�شهامها بحظها يف م�شرية 

باإنتاج غزيز  الإن�شاين  التقدم 

مادي ومعنوي. 

 اإن مراهنة املماليك على 

التعليم والثقافة حلفظ الهوية 

لل�شرق  الإ���ش��ام��ي��ة  العربية 

اإع����ادة لإنتاج  ك��ان  الأو���ش��ط 

اجتماعي، واختيارا �شائبا. 

اأن هذه  م���ن  ال���رغ���م  ف��ع��ل��ى 

العناية كانت م��ب��ادرة فردية 

تتوقف على الرغبة ال�شخ�شية 

لل�شاطن والأع��ي��ان، ومدى 

العمل اخلريي،  اإقبالهم على 

وعما �شخ�شيا يفتقد خطة 

ا�شرتاتيجية وت�شورا �شموليا، 

فاإن تناف�س ال�شاطن والأعيان 

املماليك يف ذلك كان تقليدا 

توا�شل لعدة قرون،  ملحوظا، 

اإثر  ان��ه��ارت دولتهم  اأن  اإىل 

الغزو العثماين، وبانهيار حكم 

الدولة  انهارت  مماليك م�شر 

العربية.

ت�������ش�������ب�������ث امل������م������ال������ي������ك 
ب�����ال�����ه�����وي�����ة ال����ع����رب����ي����ة 
اإلس���ام���ي���ة ك����ان ب�����ارزًا 
ف�������ي س����ي����اس����ت����ه����م وك�����ل 
بإعان  بدءًا  خططهم 
ال��������������������والء ل����ل����خ����ل����ي����ف����ة 
ال�������ع�������ب�������اس�������ي م�����������������رورًا 
العمرانية  مبنش�������آتهم 
والعلمية والدين���������ي������ة 
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إعـــــالم

آليات التضليل اإلعامي وإعادة برمجة العقول

ل وسائل اإلعالم  كيف ُتّحوِّ

الجامهري إىل نسخ معلبة

اأبهرت  نقل ثورات علمية وتكنولوجية  اإن مل  املعا�سر ثورة  يعي�س عاملنا 

العقول، حيث مل�ست خمتلف جوانب حياة االإن�سان، املادي منها واملعنوي. 

وقد اأحدث هذا التطور العلمي والتكنولوجي، تغريات على م�ستوى العلم 

والفكر واملوقف وال�سلوك جميعا. وبقدر ما اأمدت هذه االآلة التكنولوجية 

له  ووفرت  وتقنيات،  وو�سائل  واأجهزة  اأدوات  من  اأمكن  ما  بكل  االإن�سان 

رحمتها،  حتت  جعلته  ما  بقدر  الكرمي...  والعي�س  الرفاهية  �سبل 

اأغلب االأحيان.  اإذ �سلبته حريته واإرادته بل وكرامته يف 

واالت�سال  والتوا�سل  واالإعالن  االإعالم  و�سائل  ولعل 

عن  ن�سمع  اأ�سبحنا  اإذ  ذلــك.  على  مثال  خري 

قبيل  من  و�سيغ  وعبارات  ومفاهيم  م�سطلحات 

الت�سليل االإعالمي وتوجيه العقول والهيمنة 

الثقافية وق�سف العقول والهيمنة الفكرية 

االت�سال  و�سلطة  العقول  وهند�سة 

واخرتاق العقول والتالعب بها والدعاية 

االإعالم  و�سائل  واأخالقيات  والهيمنة 

ب�سرحها  املقام  ي�سمح  ال  مما  وغريها 

والثقافية  الفل�سفية  �سياقاتها  وحتديد 

عند  �ستتوقف  ومقالتنا  وال�سيا�سية. 

من  له  ملا  االإعالمي  الت�سليل  م�سطلح 

واملر�َسل  املر�ِسل  مثلث،  تو�سيح  يف  اأهمية 

يتمو�سع  حيث  االإر�سال،  واأداة  اإليه 

املهيمن/  املر�سل/  االأول:  الطرف 

االأقلية  ــم/  ــاك احل النظام 

املهيمنة/ ال�سركات متعددة اجلن�سيات... يف مقابل الطرف املهيمن عليه/ 

بينهما:  الثالث  الطرف  االأغلبية/ اجلماهري... وميتد  امل�ستهلك/  امل�ستلب/ 

يف  الر�سائل  ناقال  واالإعــالن...  والدعاية   واالت�سال  االإعالم  و�سائل 

اإىل  االإعالمي  الت�سليل  االأحوال واالأوقات. ويتحول  اجتاه واحد يف كل 

الربازيلي االخت�سا�سي  الباحث  باولو فرير  للقهر« على حد تعبري  »اأداة 

يف ق�سايا التعليم ومناهجه. وتكمن خطورة الت�سليل االإعالمي 

للجماهري كونه، ميثل اأحد اأدوات ال�سيطرة االجتماعية 

يتم  حيث  النف�سية،  واحلرب  الفكرية  والهيمنة 

خالل  وبرجمتها  ال�سعوب  لرتوي�س  توظيفه 

اإعادة �سياغة الراأي العام مبا يحقق التبعية 

القائم.  الو�سع  ثبات  وي�سمن  واخل�سوع، 

و»ي�سمن امل�سللون التاأييد ال�سعبي لنظام 

البعيد  املدى  يف  يخدم  ال  اجتماعي 

امل�سالح احلقيقية لالأغلبية. وحينما 

بنجاح،  دوره  الت�سليل  هذا  يوؤدي 

تدابري  اتخاذ  اإىل  احلاجة  تنتفي 

اجتماعية بديلة«. كما ي�سرح بذلك 

هربرت �سيللر يف كتابه، »املتالعبون 

بالعقول«. حيث تتحول عملية توجيه 

هند�سة  اإىل  الوعي  وتعليب  العقول 

وفن و�سناعة، ت�سرتك فيها جميع دول 

والع�سور،  االأزمنة  خمتلف  ويف  العامل 

والدرجة. ال�سكل  يف  اختالف  مع 

د. إبراهيم ياسني
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ي��ق��دم م��وق��ع ويكيبيديا 

باللغة الفرن�شية تعريفا لكلمة 

Désinformation على 
اأنها عبارة عن جمموعة من 

تقنيات التوا�شل التي ت�شتهدف 

راأي عام،  اأو  اأ�شخا�س  خداع 

وذلك من اأجل حماية م�شالح 

خا�شة اأو من اأجل التاأثري يف 

راأي... ول يخرج املعنى الذي 

تقدمه املعاجم العربية لعبارة: 

»اأ�شل فان فانا ت�شليا«، عن 

اأمرين: اإما اتهامه بال�شال اأو 

جره اإليه.

الت�شليل باخت�شار فن  اإن 

اأ�شاتذته وخرباوؤه،  له  وعلم، 

واإذاعة  ن�شر  اإىل  وهو ي�شعى 

وت��روي��ج وت�شويق معلومات 

اأكاذيب ق�شد توجيه  اأغلبها 

و�شبط واإعادة �شياغة عقول 

النا�س واهتماماتهم وتوجهاتهم 

ومواقفهم ورمبا �شلوكهم...

العام  ال�����راأي  ول��ت��ع��ري��ف 

يعمد رفيق �شكري يف كتابه: 

العام  ال������راأي  »درا�����ش����ة يف 

والإعام والدعاية« اإىل اإيراد 

جمموعة وافرة منها خمتتما 

قوله مبا يقرتحه من اأن الراأي 

اإل وجهة نظر  العام: »ما هو 

الأكرثية العامة من ال�شعب اأو 

القلة الواعية منه جتاه ق�شية 

تتم  اأن  لها  اأ�شا�شية يفرت�س 

اأجواء دميقراطية )جدل،  يف 

نقا�س( حتى يتحقق الهدف 

املطلوب. لأن اجلماعة ت�شتطيع 

اأن تكّون  املناق�شة  عن طريق 

فكرة �شحيحة وتتخذ موقفا 

�شحيحا ووا�شحا من امل�شكلة 

املطروحة«.

وي�����ش��ي��ف ����ش���اح عبد 

احلميد يف كتابه: »الإعام 

وت���اأث���ريه«، تو�شيحا  ال���دويل 

مف�شا، حن يقول باأن الراأي 

ال���ع���ام: »ج����زء م��ن منظومة 

التو�شيح. حيث  على �شبيل 

ي�شري املوؤلف اإىل اأولها وهي 

اإيهام  اأ���ش��ط��ورة م�شمونها: 

الفرد بحريته املطلقة، حيث 

باأنه مطلق احلرية يف  توهمه 

ي�شتطيع فيه  الذي ل  الوقت 

ينف�شل عن اجلماعة. يف  اأن 

اإيهام  الثانية يف  حن تكمن 

العنا�شر  اجلماهري بحيادية 

املهيمنة، وبعدها عن امل�شالح 

اخلا�شة )النظام، الإعام، 

التلفزيون، ال�شركات...(، وذلك 

ق�شد اإخفاء الت�شليل والتظاهر 

بعدم وج���وده. يف حن تركز 

الزعم  الثالثة على  الأ�شطورة 

لعدوانية  الثابتة  بالطبيعة 

الإن�شان، حيث اإن غر�س النزعة 

العنف  الت�شاوؤمية حتت مربر 

الإن�شاين، جتعل املحرومن 

القائم،  للو�شع  ي�شت�شلمون 

يتم تكري�س كم هائل  وال��ذي 

من الدعاية من اأجل تر�شيخه. 

“فالنظام الجتماعي يعتمد، 
تعزيزا ملواقعه، على اإبقاء العقل 

ال�شعبي والعقل امل�شتنري بوجه 

انعدام  خ��ا���س، يف حالة م��ن 

يتعلق  وال�����ش��ك فيما  ال��ث��ق��ة 

باإمكاناته الإن�شانية. فالطبيعة 

الإن�شانية »عند م�شللي العقول، 

ثابتة ل تتغري وكذلك احلال 

بالن�شبة للعامل«. وم�شمون 

يتم  الرابعة والتي  الأ�شطورة 

ال�شراع  تر�شيخها هو غياب 

ي�شعون من  الجتماعي. وهم 

خالها اإىل �شنع �شورة املجتمع 

املن�شجم. ومن اأجل حتقيق هذا 

اإىل تقدمي كل  ال�شعي تلجاأ 

الدعم لألوان الرتفيه  اأ�شكال 

املثرية....  والت�شلية والأفام 

اأما الأ�شطورة اخلام�شة فتتخذ 

التعددية الإعامية،  عنوان 

اأن حرية الختيار  واحلقيقة 

والتنوع، واإن كانا مفهومن 

ال����ت����ض����ل����ي����ل اإلع������ام������ي 
لتوظيفه  ق���ه���ر«  »أداة 
ف���������ي ص������ي������اغ������ة ال������������رأي 
ال�������������ع�������������ام مب�������������ا ي�����ح�����ق�����ق 
ال����ت����ب����ع����ي����ة واخل�������ض�������وع 
القائم ال��وض��ع  وت��ث��ب��ي��ت 

متكاملة تبداأ باملعلومات وتنتهي 

بال�شلوك وت�شمل املعلومات 

والآراء والجت��اه��ات والقيم 

واملعتقدات وال�شلوك«.

اأن  الباحثن  وي��رى بع�س 

بنوع  اجلماهري ترتبط غالبا 

من ال�شلوك ي�شهل تروي�شهم، 

ومن هوؤلء الفرن�شي غو�شتاف 

ل����وب����ون، وذل�����ك يف كتابه: 

اجلماهري«،  »�شيكولوجية 

الذي ترجمه مع مقدمة ممتازة 

املفكر ها�شم �شالح.

اأما الباحث امل�شري جال 

ف��ي�����ش��ي��ف يف كتابه:  اأم����ن 

الغفرية«:  »ع�شر اجلماهري 

امل�شتهدف من  امل�شتهلك  باأن 

الإع���ام، »يجب  قبل و�شائل 

اأن يكون بدوره �شخ�شا عاديا 

حمدود الثقافة عادي الذكاء، 

الت�شويق  اإذ هنا تكمن فر�س 

فاإذا بنمط  الوا�شع النت�شار. 

الثقافة ال�شائد هو النمط الذي 

ي�شتجيب لنوازع الرجل العادي 

وميوله... واإذا بو�شائل الإعام 

تخاطب اأي�شر غرائز الإن�شان 

ونوازعه...«.

اإن عملية الت�شليل الإعامي 

ت�شتعن باأدوات وو�شائل لتحقيق 

عملية الربجمة، وذلك من خال 

توظيف ال�شور واملعلومات، 

وال�شتعانة باأ�شاطري يف غاية 

ال���ق���وة، رك���ز ���ش��اح��ب كتاب 

»املتاعبون بالعقول«، هربرت 

�شيللر على خم�س منها، نوردها 
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أج����ه����زة خ����اص����ة ل���ق���ي���اس ن���س���ب امل����ش����اه����دة وحت���دي���د 
ال������ق������ن������وات وال�������ب�������رام�������ج ث�������م ت������ب������دأ ع����م����ل����ي����ة ق���ص���ف 
ال������ع������ق������ول ب������ال������ص������ور وامل������ع������ل������وم������ات واإلع���������ان���������ات

م�شتقلن فاإنهما ل ينف�شان 

يف الواقع، ي�شيف �شيللر: »فاإذا 

مل توجد خيارات واقعية، فاإن 

عملية الختيار اإما اأن ت�شبح 

با معنى واإما اأن ت�شبح منطوية 

على الت�شليل«.

اأما الباحث ال�شو�شيولوجي 

ال�شيت بيري  الفرن�شي ذائ��ع 

بورديو فقد وقف عند اإحدى 

واأكرثها  اأهم و�شائل الإعام 

التلفزيون،  ت����اأث����ريا، وه����ي 

يتم  ال��ت��ي  الآل��ي��ات  مو�شحا 

ت��وظ��ي��ف��ه��ا م���ن خ����ال هذه 

الأداة لإع���ادة ت�شكيل عقول 

اإذ يقول يف كتابه  اجلماهري، 

واآليات التاعب  »التلفزيون 

اللهاث وراء  بالعقول«: »عرب 

ن�شبة الإقبال )الأودميات( يلقي 

القت�شاد بثقله على التلفزيون، 

ومن خال وزن التلفزيون على 

ال�شحافة، ميار�س ذلك التاأثري 

على بقية ال�شحف الأخرى حتى 

تلك الأكرث نقاء، وكذلك على 

ال�شحافين الذين ي�شت�شلمون 

�شيئا ف�شيئا ملو�شوعات وق�شايا 

التلفزيون«.

يتم  ال���ه���دف  ول��ت��ح��ق��ي��ق 

»اأودمي���رت«،  اعتماد مقيا�س 

لقيا�س ن�شب امل�شاهدة وحتديد 

ال��ق��ن��وات وال���ربام���ج الأك���رث 

وب��ال��ت��ايل ق�شف  م�����ش��اه��دة، 

عقول امل�شاهدين ب�شيل من 

ال�شور واملعلومات والإعانات 

وامل�شاهد وبرامج الت�شلية، بعد 

اأن تتم عملية �شناعتها يف 

خمترباتها، و�شحنها بكميات 

النف�شية  هائلة من املثريات 

وي��ت��م اختيار  وال��ع�����ش��ب��ي��ة... 

اأكرب  ال��ذروة لتحقيق  اأوق��ات 

قدر من الإيهام.

وت���ت���م ال���ش��ت��ع��ان��ة بهذا 

املقيا�س من خال توزيع اأجهزة 

التطور على  بالغة  اإلكرتونية 

عائات تطوعية، حيث تعمد 

التلفاز  ك��ان  اإن  اإىل ت�شجيل 

القناة  ن��وع  م�شغا، وحتديد 

والربنامج، ويتعهد اأفراد الأ�شرة 

التي يتم اختيارها كعينة ب�شكل 

تطوعي، بالت�شريح بح�شورهم 

يف البيت، ويعمد جهاز مودمي 

خا�س مرفق اإىل �شبط القناة 

اإىل  واإر���ش��ال��ه��ا  وال��ربن��ام��ج 

القيا�س ب�شكل يومي،  اأجهزة 

مع توظيف جهاز حتكم عن 

بعد. وبالتايل يتمكن القائمون 

على العملية من احل�شول على 

املعطيات امل�شتهدفة، وبالتايل 

يتم الرتكيز على القنوات الأكرث 

ال�شركات  اأج��ل  م�شاهدة من 

الإع����ان  اإىل  ت�����ش��ع��ى  ال��ت��ي 

عن �شلعها من جهة ومترير 

اخلطابات التي يود القائمون 

على ال�شاأن العام متريرها اإىل 

امل�شاهدين يف اأوقات حمددة. 

يتم  العملية  اإجن��اح  اأجل  ومن 

تقدمي تعوي�شات مادية �شخية 

لاأ�شر التي تتطوع لإجناز هذه 

املهمة.

ومن باب التمثيل ل احل�شر 

الإعام  اأن و�شائل  اإىل  ن�شري 

اأ�شاليب   اإىل توظيف  تعمد  

الكذب   واآل���ي���ات  م��ن قبيل 

والت�شويه والتمويه والتدلي�س 

والإيهام والتخويف والرتهيب 

والتجاهل واحل��ذف وحتويل 

الإ�شاعات  ون��ق��ل  اله��ت��م��ام 

والت�شوي�س والإل��ه��اء و�شنع 

اأن  واإذا علمنا  الأزم�����ات... 

اإما  و�شائل الإع���ام تخ�شع 

للموؤ�ش�شات  واإم��ا  للحكومات 

ف��اإن موؤلفي كتاب:  اخلا�شة، 

اأ�شطورة  ال�شلطة�  »ح��را���س 

الليربالية�  الإع����ام  و���ش��ائ��ل 

عد�شات امليديا«، دافيد اإدواردز 

ودافيد كرومويل، يوؤكدان باأنه: 

»تو�شع احلكومة وموؤ�ش�شات 

اأماكن منا�شبة...  الأعمال يف 

كي ت�شتطيع ال�شغط على امليديا 

بتهديدات ب�شحب الإعانات اأو 

التلفزيون، وق�شايا  تراخي�س 

ق��ذف وت�شهري، وغ��ريه��ا من 

اأ�شاليب الهجوم املبا�شرة وغري 

اأن  اإىل  املبا�شرة«. وي�شريان 

ه��ذه املوؤ�ش�شات الإعامية 

مرتبطة ب�شوق الأ�شهم، وبعبارة 

موجزة: »ميكن للتهديد ب�شحب 

الإعانات اأن يوؤثر يف املحتوى 

التحريري«.

وي��ل��ت��ق��ي ال���ب���اح���ث���ان يف 

الثانية  الأ�شطورة  ال��راأي مع 

اأورده��ا هربرت �شيللر،  التي 

حن يقولن: »تعمل منظمات 

الأخبار على جعلنا نعتقد اأنها 

املعلومات بطريقة  اإلينا  تنقل 

حمايدة وطبيعية«.

التمثيل، نورد  ب��اب  وم��ن 

اأولهما:  اث���ن���ن:  من���وذج���ن 

منوذج »كرة القدم« التي �شبق 

للمفكر الإيطايل ال�شهري وعامل 

اأن  اإيكو  اأمربتو  ال�شيميائيات 

ال�شعوب«.  »اأفيون  اعتربها: 

الده�شة  ي��ث��ري  م��ا  اإن  ح��ي��ث 

والعجب ورمب��ا ال�شتياء... 

منها هو اأنه حن ي�شجل اأحد 

الاعبن يف اإحدى مباراة كاأ�س 

العامل، هدفا، يقفز وي�شرخ 

ويهتف ويهيج... مئات املاين 

من الب�شر يف الوقت نف�شه، رغم 

اختاف تواريخهم وجغرافياتهم 

ولغاتهم ودياناتهم وثقافاتهم 

وح�شاراتهم واألوانهم...

ات��ف��اق مواطني  ثانيهما: 

اأغلب �شعوب العامل حول اأذواق 

واأه���واء... موحدة،  وميولت 

كاتفاقهم على حب الاعب 

الفاين وتف�شيل امل�شروب األف 

واللبا�س باء وال�شيارة )نايك � 

كوكاكول � بور�س � بيتزا...(، وهو 

اأمر عجزت عنه كل الديانات 

ال�شماوية والأر�شية...

وهكذا، حتى اأن اأحامهم 

ب�����ش��ك��ل يفقدهم  ت��ت�����ش��اب��ه 

والتنوع  وال��ت��ف��رد  الخ��ت��اف 

والتميز، كما تقت�شي الطبيعة 

الب�شرية ال�شليمة. يف احلقيقة: 

اإنه الت�شليل يف اأو�شح �شوره.
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يف الثقافة واللغة

استعادة هوية 

وألفية مفقودة

اأح��داث��ًا بّينة بذاتها مثل الع��ت��داء على  �سهد التاريخ القريب، كما �سهد التاريخ البعيد، 

اأح���داَث اع��ت��داءاٍت مماثلة ولكن يف  اأي�سًا  حريات ال�سعوب واأرا�سيها وثرواتها، ولكنه �سهد 

اإل قلة منهم.  اأو لتلفُت نظر النا�ض  اأ�سبابها ونتائجها،  اأخ���رى تظل خفّية يف  جم���الٍت 

م��ن ه��ذه الأح����داث، وال��ت��ي ه��ي مو�سوع مقالتنا ه���ذه، م��ا تتعر�ض ل��ه ه��وي��ة ل��غ��ِة �سعٍب من 

ال�����س��ع��وب م���ن ت���زوي���ر وت��ل��ف��ي��ق ي��ب��ع��ده��ا ع���ن ال�����س��ج��رة ال��ت��ي ت��ن��ت��م��ي اإل��ي��ه��ا، وي��ل��ح��ق��ه��ا بنبتة 

اإ�سقاط  ل��ه ثقافة �سعب م��ن ال�سعوب ح��ن يتم  غريبة عنها م��ك��ان��ًا وزم���ان���ًا، وم��ا تتعر�ض 

ف���رة زم��ن��ي��ة ط��وي��ل��ة م��ن ت��اري��خ��ه��ا ���س��ه��دت م�ساهمتها يف ه���ذا اجل��ان��ب احل�����س��اري اأو ذاك.

يف كلتا احلالتن هنا حمو 

اأو  لغوية  للهوية، �شواء كانت 

ثقافية، وطم�ٌس ملامح �شيكون 

له اأثر بالغ على كل امل�شتويات 

والثقافية  الج��ت��م��اع��ي��ة 

والقت�شادية  وال�شيا�شية 

معنوية  خ�شائر  يف  يتمثل 

ومادية لميكن تعوي�شها يف 

محمد األسعد 

قضيــــــة

اللغة املصرية القدمية هي أصل العربية وال كلمات أعجمية في القرآن ..!!
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اأغلب الأحيان. واأُيّ متابٍع يقٍظ 

النوع ملدة  لأح��داٍث من هذا 

ن�شبياً، �شيكت�شف كم  طويلة 

رة اأمناُط املحو هذه،  ّ
هي مدمحِ

والتي تكاد تتفوق على املحو 

اجلغرايف لوطن، اأو ا�شتبدال 

ا�شم اآخر با�شمه.

يف املقابل، جند اأن التاريخ 

ي�شهد اأحياناً اأحداثاً معاك�شة 

الهويات  تتمثل يف ا�شتعادة 

املفقودة ولو بعد حن، وكثرياً 

الأح��داث يف  ت�شهد هذه  ما 

هذا ال�شياق كفاحاً وت�شحيات 

اأبعد  ال��ذي  ال�شعُب  يبذلها 

اأو �ُشلبت  عن هويته اللغوية، 

اأبعد عن منجزات  اأو  منه، 

اأو يبذلها  الثقافية،  اأ�شافه 

اأفراٌد منه، من اأجل ا�شتعادة 

اأزمنتة املفقودة من ح�شاب 

ا�شتعادة �شاٍت  اأو  تاريخه، 

لغوية له بلغته الأم التي حمتها 

اأفانن من املطامع ال�شيا�شية 

اأو القت�شادية. ومياثل هذه 

الكفاح وتعادل هذه الت�شحيات 

ما يبذله اأبناء هذا ال�شعب يف 

�شبيل حترير اأر�شهم ومواردها 

من قب�شة من يعتدي عليها يف 

�شياق اآخر.

لغة تعود اإىل اأ�سلها 

املفقود

اللغة املعنية بهذا العنوان 

الفرعي هي ما يطلق عليها 

امل�����ش��ري��ة القدمية  ال��ل��غ��ة 

املكتوبة بالأبجدية امل�شماة 

با�شم  اليوناين  اللفظ  ح�شب 

“الهريوغليفية”. فهذه اللغة 
تعر�شت ملحو هويتها العربية 

اأنف�شهم  اأه��ل��ه��ا  ب���ات  ح��ت��ى 

يجهلون عروبتها، واأطلق عليها 

الباحثون الأجانب ا�شم “اللغة 

الفرعونية”، و�شككوا زمناً 

بهويتها احلقة، كما �شككوا تبعاً 

لذلك بعاقات بلد مثل م�شر 

العربي، وخا�شة  مبحيطها 

واأمعنوا يف  العرب،  بجزيرة 

هذا اإىل درجة اإ�شاعة القول 

ب���اأن م�شر تنتمي لأوروب����ا 

عقا وم�شرياً وم�شلحة، ول 

تنتمي اإىل حميطها الطبيعي، 

الأقوال  اأمثال هذه  و�شاعت 

اأ�شبحت فيها  اأن  اإىل درجة 

ال��ت��ي لتقبل  امل�شلمات  م��ن 

النقا�س.

الهوية  بالطبع كان ملحو 

اآث����ار �شلبية ع��ل��ى كل  ه���ذا 

التعرف عليها  �شعيد، ميكن 

ال�شيا�شية  امل����ج����الت  يف 

اإل  والقت�شادية والثقافية، 

اأننا �شنق�شر حديثنا هنا على 

ال��ت��ي بذلها علماء  اجل��ه��ود 

ك��ان لهم الف�شل  م�شريون 

الك�شف ع��ن ه��ذا املحو  يف 

الذي تعر�شت له هوية لغتهم، 

رائ��د ليعرف  راأ�شهم  وعلى 

ع��ن م��ن��ج��زات��ه وك��ف��اح��ه اإل 

القليل من املخت�شن، ذلك هو 

 1851z( ”اأحمد كمال با�شا“
.)1923

اأن م���ا قدمه  ���ش��ح��ي��ح 

ه��ذا ال��رائ��د ال��ذي تفوق يف 

امل�شرية،  الآثارية  الدرا�شات 

لغة وح�شارة، وقراأ نقو�شها 

الهريوغليفية قراءة خبري عامل 

ومعني قبل غريه بهذا ال�شاأن، 

متثل يف عدة كتب وحما�شرات 

بثها خال عمله يف  وتعاليم 

الآث���ار وتوليه  التنقيب ع��ن 

اأمانة متحف القاهرة، اإل اأن 

اأعظم منجزاته كان اكت�شافه 

القدمية  لعروبتها لغة م�شر 

عرب قراءة نقو�شها، واإ�شداره 

البهية يف  “الفرائد  ملعجم 

الهريوغليفية”  اللغة  قواعد 

)1885(، الذي و�شع فيه لأول 

تاأليف معاجم  تاريخ  مرة يف 

العربية  الكلمات  اللغة  هذه 

امل�شرية  للكلمات  املقابلة 

القدمية، وعكوفه بعد ذلك 

طوال ع�شرين عاماً على و�شع 

قامو�س لهذه اللغة مكون من 

22 جزءاً. ولعل ما حدث لهذا 
اأن يلخ�س  القامو�س ميكن 

الكفاح املرير الذي كان على 

انت�شاراً  العامل خو�شه  هذا 

ملا تك�شف له، ووجد معار�شة 

ق��ب��ل املوظفن  �شر�شة م��ن 

وانكليز(  الأجانب )فرن�شين 

العمل  الذين كانوا يحتكرون 

يف م�شمار علم م��ا يدعى 

يتعلق  اأي كل ما  امل�شريات، 

واآث��اره��ا يف  القدمية  مب�شر 

القاهرة، تدري�شًا واإ�شرافاً 

امل��ت��اح��ف والتنقيبات  ع��ل��ى 

واملطبوعات.

ب��وق��ت قليل  قبل وف��ات��ه 

اإىل وزارة  العامل  تقدم هذا 

القامو�س،  املعارف لطباعة 

فاأحالته اإىل مدير املطبوعات 

النكليزي، فاأحاله هذا من 

جانبه اإىل اإنكليزي اآخر ي�شغل 

اأمناء م�شلحة  من�شب كبري 

الآثار ليبدي راأيه، واأ�شرك هذا 

اأحدهما فرن�شي  اثنن،  معه 

راأي  اأمريكي، وج��اء  والآخ��ر 

هوؤلء برف�س ن�شره با�شتثناء 

الأمريكي الذي مل يجد �شبباً 

لعدم ن�شره. ومل تهتم الوزارة 

بن�شره، ومت اإهمال عمل على 

جانب كبري من الأهمية كان 

ن�����ش��ره �شيدح�س نظريات 

التي  ال�شت�شراق والتغريب 

العربية،  حمت هوية م�شر 

اأ�شل امل�شرين عن  واأبعدت 

كل ما ميت لعروبتها، عمل 

كان �شيك�شف عن عروبة م�شر 

على امتداد تاريخها الطويل. 

وطوى الن�شيان هذا القامو�س 

مل��دة تقارب ثاثة  و�شاحبه 

اأن ت�شنى  اإىل  القرن  اأرب���اع 

جلزء واحد منه اأن يرى النور 

هيئة التدري�س الأوىل يف اجلامعة، من اليمن اأحمد كمال با�شا

أح��م��د ك��م��ال ب��اش��ا أول 
م�����ن اك����ت����ش����ف ع����روب����ة 
ل����غ����ة م����ص����ر ال���ق���دمي���ة 
وأص������������������������در م����ع����ج����م����ه 
ب������ع������ن������وان )ال������ف������رائ������د 
ال����ب����ه����ي����ة ف�������ي ق�����واع�����د 
الهيروغليفية( اللغة 
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2002، بل ومل يعد  يف عام 

يتذكر  اأحد، حتى يف م�شر، 

اأن هذا العامل الآثاري اأ�شدر 

اأول معجم للم�شرية القدمية 

الذي اأ�شرنا اإليه حتت عنوان 

»الفرائد البهية..«.

تطبيقات لغوية

وبالعودة اإىل �شاحب هذا 

ال��ذي يكاد يكون  الكت�شاف 

جمهول يف الأو�شاط الثقافية 

العربية، جند اأنه عر�س جتربته 

ال�شلة بن  التعرف على  يف 

الهوية  ا�شتعادة  اللغتن، ويف 

للغة م�شر القدمية،  احلقة 

يف عدة منا�شبات كان اأكرثها 

و�شوحاً يف حما�شرة له األقاها 

يف مدر�شة املعلمن النا�شرية، 

ون�شرت مقاطع مهمة منها 

العدد  يف  “املقتطف”  جملة 

1 مار�س  ت��اري��خ  3، يف  رق��م 

.1914
ج��اء يف ه��ذه املحا�شرة 

ال�شادة  اأيها  اعلموا  قوله:” 

اللغة  ك��رثة مطالعتي يف  اأن 

امل�شرية القدمية منذ كنُت يف 

الثامنة ع�شرة من عمري اإىل 

ال�شتن مّهدت يل  بلغُت  اأن 

اكت�شاف  اإىل  الو�شول  �شبل 

اأن  األ وه���و  م��ف��ي��د،  غ��ري��ب 

اللغة العربية واللغة امل�شرية 

القدمية من اأ�شل واحد وهو 

اإن مل تكونا  “الأعناء”،  لغة 

لغة واحدة افرتقتا مبا دخلهما 

من القلب والإبدال كما ح�شل 

يف كل اللغات القدمية. وكنُت 

قبل الآن اأدر�س اللغة امل�شرية 

تلقيته  ال��ذي  الأ�شلوب  على 

با�شا  “هرني  اأ���ش��ت��اذي  م��ن 

يف مدر�شة خا�شة  بُُرك�س” 

على نفقة احلكومة، ولبثُت 

مقتفيًا منهاجه كغريي من 

الأثرين اإىل قبل الآن بثماين 

اأثناء ذلك كنُت  �شنوات. ويف 

العربية مثيا  اأرى لاألفاظ 

اللغة امل�شرية القدمية،  يف 

وكنُت اأدّونها �شيئاً ف�شيئاً حتى 

واأخ��ريا اطلعُت على  ك��رثت، 

مقالة اأدرجها املعلم “نافيل” 

الأث����ري يف املجلة امل�شماة 

 Recueil de Travaux
الن�س  ب��ن��اًء على  اأب���ان فيها 

املنقو�س يف الدير البحري من 

زمن الدولة الثامنة ع�شرة اأن 

امل�شرين الأول ا�شتهروا با�شم 

العربية  الأعناء )ومعناه يف 

اأق���وام من قبائل �شتى( ومل 

اأين جاوؤوا،  الن�س من  يذكر 

اأ�ش�شوها  التي  امل��دن  ولكن 

با�شمهم هذا يف مافوق طيبة 

من اجلنوب اإىل مابعد منف، 

تدلنا على اأنهم ا�شتعمروا تلك 

اجلهة يف بدايتهم ثم كرثوا 

وانت�شروا«.

ثم ي�شف املحا�شر بناًء على 

الن�س املنقو�س اجلهات التي 

اإليها فرق من هذه  هاجرت 

القبائل وا�شتوطنتها، ففريق 

اإىل ج��ه��ة القريوان  ه��اج��ر 

وتون�س واجلزائر، وفريق ذهب 

اأفريقيا، وثالث  اأوا�شط  اإىل 

ال�����ش��وم��ال ومنها  ب��اد  اإىل 

عرب البحر الأحمر اإىل باد 

العرب وانت�شر فيها و�شار من 

اإىل جنوب فل�شطن،  هناك 

الأعناء »�شكنوا  اأن  وي�شتنتج 

تلك اجلهات ال�شا�شعة .. وبثوا 

فيها لغتهم ف�شارت لغة اأ�شلية 

للباد«.

ذل��ك عن  وي��ت��ح��دث بعد 

طريقتن اتبعها الغربيون يف 

حل رموز هذه اللغة القدمية 

اإنهم  120 �شنة، فيقول  منذ 

»ذل��ل��وا م�شاعبها مبقابلة 

األفاظها بالقبطية اأو بالعربية 

اأو  بالآرامية  اأو  بالعربية  اأو 

ب�شياق الكام..اإلخ، وفر�شوا 

األ��ف��اظ��ًا مت�شاربة، فالأملان 

ا�شتخدموا طريقة يف القراءة 

الفرن�شية  تخالف الطريقة 

اللفظ على  وكاهما و�شع 

قدر ال�شتطاعة مع علمهم 

اللفظ واللهجة  اأن حقيقة 

القومية لتزال جمهولة. ومل 

ترق يف نظري كلتا الطريقتن 

ات���خ���ذُت لقامو�شي  ل��ذل��ك 

الآن  اإىل  اأجن��زُت منه  ال��ذي 

ثاثة ع�شر جم��ل��داً طريقة 

�شهلة وهي حتليل الكلمة اإىل 

اأين  اإل  اأجزائها«. وي�شيف” 

ملا وقفُت على اأ�شول اللغتن 

وامل�����ش��ري��ة وعلى  ال��ع��رب��ي��ة 

القلب والإبدال  مافيهما من 

اأمكنني اخلو�س يف مقارنتهما 

بالرباهن القاطعة التي تظهر 

لنا  املعاين وتبن  لنا حقائق 

فحوى الن�شو�س التي و�شعت. 

اأبريء  اأفتخر بذلك ول  ل 

نف�شي من الغلط يف مثل هذا 

الوا�شع، لكني �شلكُت  املجال 

طريقاً اأ�شمن واأرقى من غريه، 

اللغة امل�شرية  وه��و تطبيق 

القدمية على اللغة العربية مع 

بيان القلب والإبدال يف بع�س 

اق��ت��داًء بامل�شرين  كلماتها 

اأنف�شهم حتى تظهر لنا حقيقة 

املعنى لوجودها حمفوظة يف 

اللغتن«.

العامل  ث��م وج��دن��ا ه���ذا 

الأثري يوا�شل بعد �شنوات يف 

مقالة اأخرى له يف »املقتطف« 

23 �شبتمرب  )ال���ع���دد رق���م 

1921( تطبيق منهجه الذي 
الهوية  اكت�شاف  اإىل  اأو�شله 

العربية للم�شرية القدمية، 

�شواء كانت اللغتان من اأ�شل 

اأ�شل  اإحداهما  اأن  اأو  واحد 

الأخ����رى، فيخالف خمالفة 

كلية حتت عنوان »يف براءة 

علماء  ج����ه����ود  إه����م����ال 
امل��������ص��������ري��������ات ال������ع������رب 
أس�������ق�������ط ه�������وي�������ة ل���غ���ة 
وأض�������������اع ال����ك����ث����ي����ر م���ن 
احل������ق������ائ������ق امل�����ف�����ق�����ودة 
وامل�������ع�������ان�������ي ال����ك����ام����ن����ة 

�شفحة من كتاب ابن وح�شية
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ال�شريف عن بع�س  ال��ق��راآن 

الألفاظ الأعجمية« ما درج 

على قوله مف�شرون من اأن يف 

ال�شريف كلمات غري  القراآن 

اإىل  ا�شتناداً  واأي�شًا  عربية، 

ماتك�شف له.

يقول ».. اللغة امل�شرية، اأي 

لغة قبائل الأعناء التي �شكنت 

م�شر وما جاورها من الأقاليم 

العربية با  اللغة  اأ�شل  هي 

النقو�س املذكورة  مراء بن�س 

البحري(  الدير  )نقو�س  اآنفاً 

ال�شريف  ال��ق��راآن  ن��زل  وق��د 

ب��ه��ذه ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ون�س 

�شريحاً يف  على ذل��ك ن�شاً 

اآيات كثرية«. ثم يبداأ بتحليل 

القراآن  ال��واردة يف  الكلمات 

والتي جمعها ال�شيخ حمزة فتح 

اهلل وقال اإنها اأعجمية وطبعها 

باأمر نظارة املعارف العمومية 

يف عام 1902، فيخالف قول 

هذا ال�شيخ »مبيناً اأنها عربية 

اللغة امل�شرية  ل��وروده��ا يف 

اأ�شل  ال��ت��ي ه���ي  ال��ق��دمي��ة 

العربية«. ويظهر بالتحليل اأن 

كلمات مثل »اأكواب« و»اأباريق« 

و»���ش��رى« و»ه��ي��ت« و »ر�ّس« 

»وقط« و»مي«.. وغريها، هي 

اإما وردت يف  كلمات عربية، 

القامو�س املحيط اأو ورد جذر 

لها وا�شتقاق منها، اأو اكت�شفت 

يف النقو�س امل�شرية التي هي 

الأ�شل. ويف كلتا احلالتن جزم 

باأنه لحّظ لهذه الكلمات من 

العجمة.

ال���ذي ذكرناه؛  ك��ل ه���ذا 

اللغة امل�شرية  ا�شتعادة هوية 

القدمية، وتاأليف معاجم لهذه 

عربياً  مقابا  ت�شع  اللغة 

لكلماتها، بدل املقابل الأجنبي 

كما جرت العادة، منذ اأواخر 

التا�شع ع�شر، طواه  القرن 

يبداأ  الن�شيان والإهمال، ومل 

احلديث عن الهوية امل�شتعادة 

اإل بعد نحو ن�شف قرن مع د. 

واإ�شداره  عبد املح�شن بكري 

اللغة  امل�شمى »قواعد  لكتابه 

امل�شرية يف ع�شرها الذهبي« 

ول��ك��ن حتى هذا   .)1954(

ياأت على  الكبري مل  الباحث 

ذكر الرائد اأحمد كمال با�شا 

ومعجم »الفرائد البهية..« اأو 

للهوية  »القامو�س« واكت�شافه 

العربية للغة امل�شرية القدمية، 

ووجدناه يروي »اكت�شافه« هو 

يف مقدمة كتابه الآنف الذكر 

بهذه الكلمات:

اأتعلم  ك���ن���ُت   »ع��ن��دم��ا 

اللغة امل�شرية القدمية يف 

جامعة القاهرة كنت اأ�شتعن 

الأح��اي��ن بكتاب  يف معظم 

»النحو امل�شري القدمي« تاأليف 

»جاردنر«، وكنُت اأرى بو�شوح 

اأن هناك اأوجه �شبه كثرية بن 

هذه اللغة وبن اللغة العربية، 

ال�شعور  نتيجة ه��ذا  وك��ان��ت 

اأين انتهيُت مع نف�شي اإىل اأن 

اإمنا  القدمية  اللغة امل�شرية 

يجب عند درا�شتها يف م�شر 

اأن تقارن بالعربية التي حلت 

حملها عندنا واأن تقرب منها 

ومن قواعدها«.

ذل����ك جن����ده يعدد  ب��ع��د 

اأهم الأ�شياء التي تتفق فيها 

اأن  ف��اأك��د م��ن دون  اللغتان، 

اإليه  يق�شد �شحة ما تو�شل 

اأكرث  با�شا قبل  اأحمد كمال 

من ن�شف قرن تقريباً، وهي 

على النحو التايل:

ت���وق���ف ب��ن��ي��ة الكلمة   z 1
ال�شاكنة  على احل��روف 

فح�شب.

بع�س اللواحق ال�شرفية   z 2
واحدة يف اللغتن.

ال�شمائر املت�شلة، كاف   z 3
للمفرد ونون  اخل��ط��اب 

التكلم للجمع.

حرف التاء للدللة على   z 4
التاأنيث.

وجود �شيغة املثنى يف كلتا   z 5
اللغتن.

ال��ت�����ش��اب��ه ب��ن ك��ث��ري من   z 6
الألفاظ وا�شتقاقاتها.

تقدم الفعل على فاعله يف   z 7
تركيب اجلملة الفعلية.

الألفية املفقودة

با�شتعادة  يت�شل  ما تقدم 

ك��ف��اح مرير  ه��وي��ة لغة بعد 

الباحثن  �شيوا�شله عدد من 

القرن  اأواخ�����ر  م���ع  ال���ع���رب 

الع�شرين ومطلع القرن احلادي 

راأ�شهم د.  والع�شرين وعلى 

 z 1936( علي فهمي خ�شيم

2011( �شاحب كتاب »اآلهة 
م�شر العربية« )1998( وكتاب 

اللغة  »الربهان على عروبة 

امل�����ش��ري��ة« )2007(. ومن 

جانب اآخر �شي�شهد اأول عقد 

من عقود قرننا احلايل ظهور 

اأي�شاً  ك�شف جديد مفاجيء 

للثقافة العربية دوراً  يعيد 

ظل مهما زمناً طويا طوال 

األف عام، ذلك هو  اأكرث من 

الكتابة  دورهم يف فك رموز 

الهريوغليفية وقراءة ما ظل 

العلماء  نظر  يف  م�شتغلقًا 

الغربين )بفعل فقدان تلك 

الألفية من عمر الثقافة العربية 

اأن  اإىل  بالأحرى(  وجتاهلها 

الفرن�شي »�شامبليون«  ج��اء 

وف��ك رم��وز ه��ذه الكتابة يف 

على  اع��ت��م��اداً   1822 ال��ع��ام 

نقو�س »حجر ر�شيد« املكتوبة 

بثاث لغات، امل�شرية القدمية، 

واليونانية،  والدميوطيقية 

بالقرب  واملكت�شف يف مبنى 

من مدينة »ر�شيد«.

�شاحب هذا الك�شف هو د. 

غاف كتاب د. الدايل د. عكا�شة الدايل
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عكا�شة الدايل يف كتابه ال�شادر 

بالنكليزية حتت عنوان »علم 

املفقودة،  الألفية  امل�شريات: 

الكتابات  م�شر القدمية يف 

العربية يف القرون الو�شطى« 

)2005(. وهو عامل يعرتف 

اإث��ر �شدور  له  يف حما�شرة 

كتابه اأنه خال درا�شته للفرع 

امل�شمى »امل�شريات«  العلمي 

بوجود حجم  »مل يكن واعياً 

من املواد ثمن بهذا القدر من 

ال�شلة  العربية ذات  امل�شادر 

مب�شر القدمية، على رغم 

وعيه ببع�س من هذه امل�شادر، 

ومن هنا اجته نحو جمع اأكرب 

قدر ممكن من هذه امل�شادر 

العربية، وبع�شها مل ين�شر قبل 

اأن حجم  اأب���داً. وق��در  كتابه 

هذه امل�شادر ي�شل اإىل ب�شع 

اآلف م��ن املجلدات،  مئات 

الأمر الذي يجعل التو�شع يف 

البحث بحاجة اإىل مزيد من 

الوقت والكثري من الباحثن. 

التي  اإن املو�شوعات  وق��ال 

اأنها �شتحظى باهتمام  يظن 

العام  الأكادميين واجلمهور 

»كليوباترا«  دور  تت�شمن 

العلمي والبحثي، وفك العرب 

لرموز الهريوغليفية، وكيف مت 

اإهمال جهود علماء امل�شريات 

الذي  ال�شبب  العرب. وق��ال 

دفع العلماء العرب يف الع�شور 

اأعمال  اإىل بحث  الو�شطى 

عنها  والكتابة  »كليوباترا« 

الذي  الأو�شع  الإطار  يقع يف 

دفعهم اإىل الهتمام بالنقو�س 

اإىل م�شر  امل�شرية، والنظر 

القدمية بو�شفها اأر�س الكنوز 

واحلكمة، باملعنين، املادي 

وامل��ع��ن��وي. وق����اد ه���ذا اإىل 

ن�شوء اهتمام وا�شع بالنقو�س 

امل�شرية نظر فيه كتاب عرب 

من اأمثال »ذو النون امل�شري« 

»اب���ن وح�شية« )�شاحب  و 

كتاب �شوق امل�شتهام يف معرفة 

رم���وز الأق����ام( ب��ن كثريين 

الهريوغليفية  الر�شوم  اإىل 

نظرتهم اإىل حروف اأبجدية، 

اأن���ه ت�شنى  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

لتناقل املعارف  لهم )نتيجة 

والن�شو�س ثنائية اللغة �شعياً 

وراء احلكمة( معرفة املعاين 

الكامنة وراء بع�س املقاطع 

اإىل  الهريوغليفية. ي�شاف 

البحث يظهر كيف  اأن  ذلك، 

اأن ه��ذه الهريوغليفيات مل 

تُف�ّشر كرموز فقط، بل  تكن 

كاأ�شوات لغوية اأي�شاً، وهو ما 

دفع بع�س املوؤرخن اإىل القول 

باأن علماء مثل »�شامبليون« 

الكتابات  ا�شتلهموا مثل هذه 

العربية.

ثراء  ال��دايل من  وزاد د. 

اأن عرب  بالك�شف عن  بحثه 

تلك  ال��و���ش��ط��ى يف  ال��ق��رون 

الألفية املفقودة نقلوا املعرفة 

ال��ق��دمي��ة بو�شاطة  مب�����ش��ر 

ال�شفهية  ال�شهادات  ت�شجيل 

اأي�شاً، وهي �شهادات ت�شمنت 

الق�ش�س الدميوطيقية امل�شرية 

با�شتن�شاخ  واأي�شا  املفقودة، 

النقو�س كما هو وا�شح من 

�شفحات خم��ط��وط��ة كتاب 

»الأقام« املوجود يف املتحف 

ا�شتن�شخ  الربيطاين، والتي 

العراقي«  القا�شم  »اأب��و  فيها 

نقو�س م�شلة امللك »اآمينمحات 

الثاين«، كما األقى �شوءاً على 

اأن يكون  التي ميكن  الكيفية 

ال��ع��رب ق��د جمعوا  العلماء 

التقانة  بها معلومات ح��ول 

التي وثقوها خال  القدمية 

كتاب الأقام z اأبو القا�شم العراقي

م�شلة اآمينمحات الثاين
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ك��ل هذا  الأل��ف��ي��ة. ويف  تلك 

اختار د. الدايل ب�شكل رئي�شي 

مراجعه من بن كّتاب يفرت�س 

اأنهم اخت�شا�شيون يف ميدان 

اأبحاثهم، ويظهرون اهتماماً 

ع��م��ي��ق��ًا مب�����ش��ر القدمية، 

وا�شتخدم بع�شاً من �شرديات 

ماحم وق�ش�س يعتمد عليها 

ال��ذي يك�شف عن  النوع  من 

كما  م�شر.  ملا�شي  اإدراك 

الكّتاب امل�شلمن  رك��ز على 

انتماءاتهم  النظر عن  بغ�س 

مع  العربية،  لأن  القومية، 

انت�شار الإ�شام، اأ�شبحت لعدة 

ق��رون و�شيلة تفاهم معريف 

وعلمي بن �شعوب خمتلفة 

اللغات ي�شتخدمها م�شلمون 

اإىل جانب  وغ��ري م�شلمن، 

العرب وغري العرب على حد 

�شواء.

ت�شمنت ه��ذه امل�شادر، 

التي ا�شرتجع بها الباحث 

الأل��ف��ي��ة العربية املفقودة، 

مقالتحِ الرحالة واجلغرافين، 

وكتاباٍت تاريخية و�شرياً ذاتية، 

النقو�س  األغاز  وكتباً يف فك 

القدمية، ومقالتحِ ويوميات 

الكنوز، وكتباً  الباحثن عن 

الكيمياء. ويف �شوء هذه  يف 

امل�شادر يتو�شل الباحث اإىل 

نتائج مفادها اأن قراءة امل�شادر 

درا�شة  اأن  تو�شح  العربية 

الثقافات القدمية كانت ذات 

قيمة كربى بالن�شبة للمعرفة 

الإميان  من  والهدى انطاقاً 

باأن التاريخ الإن�شاين كله كان 

تاريخاً واحداً، على الرغم من 

ال�شعوب واختاف  اختاف 

اإقامتها ومعي�شتها،  اأم��اك��ن 

ي�شرتك من حيث اجلوهر يف 

اأ�شل واحد وم�شري واحد. واأن 

القرون  العربية يف  الدرا�شة 

امل�شرية  للثقافة  الو�شطى 

الكوين  النهج  ج��زٌء من هذا 

التاريخي ولي�س حماولة �شيقة 

الأفق لإثبات م�شداقية هذه 

العقيدة اأو تلك.

ويف النتيجة يتو�شل الباحث 

اإىل اأن ال�شات الوثيقة بن 

العرب قبل ظهور الإ�شام 

القدماء هي  وبن امل�شرين 

التي وفرت اإح�شا�شاً بالهوية 

القادمن  ب���ن  وال��ت��وا���ش��ل 

الإ�شام  راي��ة  اجل��دد حت��ت 

القدمية بدءاً  الثقافة  وهذه 

ال�شابع امليادي  من القرن 

التفت  ول���ه���ذا  ف�����ش��اع��داً. 

اإىل م�شادر  العرب  الكتاب 

غنية ومتنوعة معا�شرة وما 

قبل الإ�شام على حد �شواء. 

وكانت النقو�س الهريوغليفية 

التي اأثارت اهتمامهم بالن�شبة 

للكثريين منهم مفاتيح معرفة 

وحكمة عميقتن. و�شاعدت 

املنطوقة  امل�شرية  اأن  حقيقة 

كانت ل تزال حية يف مرحلتها 

بالتازم مع معرفة  القبطية 

اأخ���رى، على  لغات ونقو�س 

اإىل فهم  الو�شول  اإمكانية 

اللغة امل�شرية  �شليم لطبيعة 

القدمية. واأياّما كانت بواعث 

اهتمام عرب القرون الو�شطى 

بالنقو�س امل�شرية، فقد جنحوا 

اإدراك �شلة  ���ش��ك يف  ب��ا 

بالقبطية،  القدمية  امل�شرية 

واأن العامات امل�شرية متتلك 

قيماً �شوتية، واأن بع�شها كان 

اأبجدية.  بو�شفه  متجمعًا 

اأن قلة من  اإىل هذا  ي�شاف 

التمييز  الكتاب ا�شتطاعت 

امل�شتخدمة  ال��ع��ام��ات  ب��ن 

اأبجدياً والعامات امل�شتخدمة 

ك�شور معينة. ولي�شك د. 

اأن مما �شاعد على  ال��دايل 

الهريوغليفية هو  فك رم��وز 

النظرة التي ترى اأن امل�شرية 

القدمية واللغة العربية متتلك 

الكثري من ال�شمات امل�شرتكة 

التي ت�شري اإىل اأ�شل م�شرتك 

واحد، اأي اأنه يوؤكد من جانبه 

يف �شوء حجم امل�شادر العربية 

التي توفرت بن يديه، وبع�شها 

العوا�شم  م��وزع يف متاحف 

الغربية، على ما ك�شفت عنه 

الهوية  ا�شتعادة  رائ��د  جهود 

امل�شرية  للح�شارة  اللغوية 

“اأحمد كمال با�شا” قبل قرن 
تقريباً.

حجر ر�شيد

من كتاب �شوق امل�شتهام
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حضارُتــنا اإلسالمية:

علٌم وتربيٌة

إنسانيات

د. محمد مصطفى الَكـْنـز

الذي يتاأّمل ح�سارتنا الإ�سامية يجُد اأنها قامت على ركنني اأ�سا�سيني: العلم والرتبية، املعرفة والأخاق؛ اإمياًنا منها باأّن كّل ُقّوة يف هذا 

�ُز ح�سارتنا عن  مُيِيّ اأبرُز ما  الفارقة  ال�سمة  اأخاقي، ولعل هذه  اأن تبداأ ب�انهيار  اأخاقي، وكّل هزمية لبّد  اأن تبداأ ب�ثبات  الكون لبّد 

�س الآلة على ح�ساب الإن�سان، وُتعلي من �ساأن التكنولوجيا  ية يف املقام الأول، ح�سارة ُتقِدّ احل�سارة الغربية احلديثة، التي هي ح�سارة ماِدّ

على ح�ساب الأخاق.

واحلُقّ اأنه حن تخلو قواعد 

العلم من الرتبية والأخاق، فاإنه 

العلم على وجه  ل قيمة لهذا 

اإذا َخ�ا  العلم  التحقيق؛ لأن 

منهما، فقد َخا من الروح التي 

تَ�ْشري فيه، وافتَقَد ر�شالتَه يف 

احلياة.

د  العلُم احلقيقّي لي�س جُمَرّ

التي ي�شتمل عليها،  القواعدحِ 

ينه�س  التي  والأ�شولحِ والفروعحِ 

ُودونّية الأر�س.

��لَ��تحِ احل�شارةُ  َف�����شَ وح��ن 

العلم  ب��ن  ال��غ��رب��ي��ُة احل��دي��ث��ُة 

َمهاٍو  اإىل  ْت  تَ�����رَدّ وال��رتب��ي��ة، 

اإن�شانيُة  �َشحيقة، و���ش��اع��ْت 

الإن�شان.

ُق  يُنْفحِ الَع�زماتحِ  وُم�شَتُّت 

ُعْمَرهُ َحرْيَاَن ل َظَفٌر َول اإحِْخَفاُق 

ْكر احلكيم  ّ والناظُر اإىل اآيات الذحِ

ّ �شماتها اأنها  يجد اأّن من اأخ�سحِ

ُّف الأحكاَم الفقهية والأوامر  تُغلحِ

والنواهي بغاف من الأخاق 

الرفيعة، والقيم ال�شامية، فاإذا 

��َلّ لكم  ححِ
ُ
)اأ لْنا قوله تعاىل:  تاأَمّ

ليلة ال�شيام الرفُث اإىل ن�شائكم( 

وجدنا روعَة الكناية فيها، ومل�شنا 

ج��م��اَل ان��ت��ق��اء الأل��ف��اظ التي 

تُوؤذي  ل تخد�س احل��ي��اء، ول 

ال�شمع.

ومثل ذلك يف قوله تعاىل: 

ّك  بهما، بل هو النب�ُس الذي يُحرحِ

والقيُم  الف�شيلة،  الإن�شاَن نحو 

ْدران املاّدة، 
َ
التي ت�شمو به عن اأ

العلم إذا خا من اخللق 
التي  ال��������روح  م����ن  خ����ا 
ت����س����ري ف����ي����ه واف���ت���ق���د 
رس�����ال�����ت�����ه ف������ي احل����ي����اة
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)اأو جاء اأحٌد منكم من الغائط(، 

يكمن اجلمال هنا يف اجتماع 

الفقه مع الرتبية. وك��اأّن هذه 

ّمنا كيف ننتقي األفاظنا  الآيات تُعلحِ

اأن  اإىل  هنا  ّ وتُوجحِ ُث،  نتحَدّ حن 

ب��اأّي حال من  ينف�شل  العلم ل 

الأحوال عن الأخاق !!

ال��ن��ب��ُيّ z �شلى اهلل  وك��ان 

ّم املجاهدين  يُعلحِ  z عليه و�شلم

ّمهم معها  ويُعلحِ قواعد اجلهاد، 

يُوؤْثَر من  القتال؛ ومما  اأخاق 

قوله لهم: »اْغُزوا َولَ تَُغلُّوا، َولَ 

تَْقتُلُوا  َولَ  ّلوا،  تُ�َمثحِ َولَ  ُروا،  تَْغدحِ

ًيا،  رًيا َفانحِ ًة، َول َكبحِ
َ
وحِ اْمَراأ

َ
يًدا، اأ َولحِ

�َشْوَمَعٍة« . ًل بحِ َول ُمنَْعزحِ

بْح  الَذّ ومم��ا ج��اء يف فقه 

ا�شتمالُه على الأخاق الرفيعة؛ 

النبي z �شلى اهلل  حيث جمع 

ب��ن الأحكام   z عليه و���ش��ل��م

ال��ف��ق��ه��ي��ة ال��ت��ي ت��خ�����ُسّ ذبح 

التي يجب  احليوان، والأخاق 

َف بها من يقوم بعملية  اأن يَتَّ�شحِ

تعاليم هذه  ال��ذب��ح، جمع بن 

ال�شعرية الدينية وتربية النفو�س؛ 

 : zشلى اهلل عليه و�شلم�z قال

الإح�����ش��اَن على  »اإّن اهلل كتب 

نُوا  ْح�شحِ
َ
كل �شيء؛ فاإذا َقتَلْتُْم فاأ

نُوا  ْح�شحِ
َ
فاأ َذبَْحتُْم  واإذا  تْلة،  القحِ

�َشْفرتَه،  اأحُدكم  َدّ  ولْيُححِ بْح،  الَذّ

ْح َذبيحته«. ولْ�يُ�رحِ

ومن جميل كام الفقيه ابن 

ُقدامة zرحمه اهللz قولُه: » 

واأخرى  �شاةٌ،  تُ�ْذبَ�َح  اأن  ويُ�ْك�َره 

تنظر اإليها!!«.

وجاء بع�س اأهل اليمن اإىل 

 zشلى اهلل عليه و�شلم�z النبي

ي�شاألونه عن حكم فقهي؛ وهو 

ال�شفر، وم��ن لغة  ال�شيام يف 

هوؤلء ا�شتعمال )اأم( يف التعريف 

بدل )األ(؛ اإذ قال اأحدهم للنبي 

z �شلى اهلل عليه و�شلم z : »هل 

مَن امرب اَْم�شيام يف اَْم�شفر؟« 

ّ ال�شياُم يف  �رحِ يعني : هل من البحِ

ال�شفر؟

فاأجابهم النبي z �شلَّ�ى اهلل 

عليه و�شلَّم z عن هذا احلكم 

اإليهم،  بلُغتهم، حَتبًُّبا  الفقهي 

وتاأليًفا لقلوبهم؛ فقال: »لي�س مَن 

امرّب اَْم�شيام يف اَْم�شفر«.

لقد اأراد النبُيّ z�شلَّى اهلل 

ُحْكًما  َّمنا  يُعلحِ اأن   zعليه و�شلَّم

فقهًيّا م�شحوًبا بقاعدة اأخاقية 

�شامية؛ وهي اأّن من املروءة اأْن 

ّ�م النا�س بلغتهم. وهذا ل �شَكّ  نُكلحِ

مبداأ تربوي راٍق.

ذل���ك كانت  ����رار  غحِ وع��ل��ى 

تكْن  اإذ مل  العلماء؛  جمال�س 

العلم  م�شائل  على  مق�شورة 

ب��ل �شملْت مبادئ  وق��واع��ده، 

الأخاق وقيم الرتبية.

الأنبارّي  اأبو الربكات  قال 

»نُْزهة  zرحمه اهللz يف كتابه 

دباء«: كان 
ُ
الألّباء يف طبقات الأ

ال�شجري هبُة اهلل  ابُن  �شيُخنا 

َوق��وًرا يف جمل�شه، ذا  بُن علٍيّ 

�َشْمٍت َح�َشن، ل يكاد يتكلَّم يف 

ُن اأدَب  جمل�شه بكلمة اإل تَت�شَمّ

نف�س، اأو اأدَب در�س.

يوًما رجان؛  اإليه  اخت�شم 

فجعل اأحُدهما ي�شكو، ويقول عن 

الآخر: اإنه قال يَفّ كذا وكذا.

يا  ال�شجري:  ابُن  له  فقال 

، احتمْل؛ فاإن الحتماَل َقبْ�ُر  بُنَيّ

املعايب .

ثم علَّق اأبو الربكات الأنباري 

قائًا: وهذه كلمٌة ح�شنٌة نافعة؛ 

فاإّن كثرًيا من النا�س تكون لهم 

ون ع��ن عيوب  ع��ي��وب، فيغ�ُشّ

النا�س، وي�شكتون عنها، فتذهُب 

عيوٌب لهم كانت فيهم، وكثرٌي 

�شون لعيوب  َيتعَرّ النا�س  من 

النا�س، فت�شري لهم عيوٌب مل 

تكن فيهم !!

ْل قوله: »ل يكاد يتكلَّم  وتاأَمّ

ُن  تَت�شَمّ اإل  يف جمل�شه بكلمة 

َدب در�س«.
َ
َدب نَْف�س، اأو اأ

َ
اأ

ومما يُْرَوى يف هذا ال�شياق 

 :zرحمه اهللz ال�ُم�زيّن ق��وُل 

�شمعني ال�ّشافعُيّ يوًما واأنا اأقول: 

اب! فاٌن كَذّ

اب يف العلم، وَو�ْشع  اأي: كَذّ

الأحاديث .

اإبراهيم  اأب��ا  »يا  فقال يل: 

zوهي ُكنْية املزينz اْك�ُس األفاَظك 

اأح�شنَها، ل تقل: كّذاب، ولكن 

قل: حديثُه لي�س ب�شيء«.

ال�شافعي  ���ش��ي��ُخ��ه  ع��لَّ��م��ه 

البحث عن  اأن   zرح��م��ه اهللz

الغفلَة عن  ُر  ّ يُ��ب�����رحِ املعرفة ل 

اجلمال !!

ول ين�شى ابُن حجر zرحمه 

تَه العلمية  م ماَدّ ّ اهللz وهو يُقدحِ

بْناء 
َ
باأ الُغْمر  »اإحِنْ��ب��اه  يف كتابه 

ّ�ي القارئ، ويرتقي  الُعْمر« اأن يُربحِ

باأخاقه:

َة َرُجٍل  ومن ذلك اأنه نََقَل ق�َشّ

للعلم، �شاءْت خامتتُه،  من�شوٍب 

ثم علَّ�ق على ذلك بقوله : »اإنه 

اأي:  بار«.  الكحِ بثَلْب  ُمولًعا  كان 

بالنتقا�س منهم. فلم ينفعه 

اأخاق  اإىل  ع��ل��م��ه، لف��ت��ق��اره 

العلم!!

ولذلك ل نعجب من مقولة 

 :zرحمه اهللz التُّ�ْشرتي �شهٍل 

اإىل جمال�س  النََّظر  اأراد  »َم��ْن 

اإىل جمال�س  الأنبياء، فلينظْر 

العلماء«. وما ذلك اإل ل�شتمالها 

املعرفة  العلم والأخ���اق،  على 

والرتبية .

الأرب��ع��ة مل  الأئمة  وه��وؤلء 

ثونا  يوّرثونا فقًها فح�شب، بل وَرّ

فقًها واأخاًقا؛ اإمياًنا منهم باأن 

بناء الأمم ل يكون اإل باجتماع 

هذين الأمرين !!

ومما يُرَوى من كام الإمام 

مالك zرحمه اهللz قوله: »كانت 

مني z اأي: وهو �شغري  ّ �ي تُعمحِ ّ محِ
ُ
اأ

z وتقول يل: اذهْب اإىل ربيعة 

z �شيخ الإمام مالك z فتعلَّْم من 

اأدبه قبل علمه«!!

وكان الإمام الَقّفال zرحمه 

يتوَقّف  ال��در���س،  اأث��ن��اء   zاهلل

ًرا  ّ ُمتفكحِ براأ�شه  قليًا، ويُْطرق 

يُراقبونه يف  ًا، وطّابُه  ّ متاأمحِ

راأ�شه  �شمت جليل، ثم يرفع 

zرحمه اهللz وي�شتقبل بوجهه 

تَفي�شان من  ُط��ّابَ��ه، وعيناه 

اأغَفلَنا  »م��ا  م��ع، ثم يقول:  ال��َدّ

عما يُراُد بنا!! ».

اإ�شماعيل بن حممد  وقال 

بن �شعد بن اأبي وقا�س zرحمه 

ّمنا املغازي  ي يعلحِ اهللz: »كان اأبحِ

)اأي: علم ال�شرية والتاريخ(، ثم 

ُر اآبائكم؛  ، هذه ماآثحِ �َيّ يقول : يا بَ�نحِ

ْكَرها«. ّعوا ذحِ فا تُ�شيحِ

ث ابُن اجلوزي zرحمه  وحتَدّ

اهللz يف كتابه )�شيد اخلاطر(، 

اأخذ  الذين  امل�شايخ  عن بع�س 

العلم؛ ف��ق��ال: »ولقيُت  عنهم 

اب الأمن��اط��ي؛ فكان  عبدالوَهّ

يُ�ْشَمْع  لف؛ مل  ال�َشّ على قانون 

يبٌة، ول كان يطلُب  �شهحِ غحِ يف جملحِ

اأْجًرا على اإ�شماع احلديث، وكنُت 

اإذا قراأُت عليه اأحاديَث الرقائق 

بكى، واتَّ�شل بُكاوؤه!!

 ّ ال�شنحِ فكان zواأن���ا �شغرُي 

بكاوؤه يف قلبي،  حينئٍذz يعمُل 

ويبني قواعد!!

اأب�������ا من�شور  ول����ق����ي����ُت 

اجَلواليقي؛ فكان كثري ال�شمت، 

ا  ي فيما يقول، وُرمَبّ ّ �شديد التَّحرحِ

ل امل�شاألة الظاهرة، التي  �ُشئحِ

 ، يُبادر بجوابها بع�ُس ُطّابه 

ن. فيتوَقّف فيها، حتى يتيَقّ

فانتفعُت بهذين الرجلن 

»االح������������ت������������م������������ال ق����ب����ر 
وأدب  امل������������ع������������اي������������ب« 
ي����غ����ن����ي  ال  ال���������������������درس 
ال�����ن�����ف�����س أدب  ع�����������ن 

)2018 سبتمبر   - )أغسطس   94 الغرسة  61



انتفاعي بغريهما،  اأك���رث م��ن 

وَفهْمُت اأَنّ الدليل بالفعل اأر�شُد 

من الدليل بالقول!!« .

ولعل قائًا يقول: اإّن اقرتان 

بعلوم  ب��الأخ��اق خ��ا���ٌسّ  العلم 

اأ���ش��ول وتف�شري  ال�شريعة من 

وحديث وفقه و�شرية وغريها، 

فاإنها تقت�شر  العلوم  باقي  اأما 

على قواعد العلم فح�شب !!

واأقول: الذي ينظر اإىل علوم 

الباغة والنحو وال�شرف يدرك 

تنف�شل عن  العلوم ل  اأن هذه 

الأخ���اق يف  الرتبية وتر�شيخ 

نفو�س النا�شئة.

ًبا  ّ تاأمْل قوَل اجلاحظ z ُمعقحِ

على بيت ُحَميْدحِ بنحِ ثَْوٍر الهايل 

ًرا قاعدة باغية اأدبية: ّ z ُمقرحِ

�ي بعد  ي قد َرابَ�نحِ َرى بَ�َشرحِ
َ
اأ

َحّ  َت�شحِ اأن  ٍة وَح�ْشبَُك داًء  ���َدّ ححِ

وتَ�ْشلََما

قال اجلاحظ: ولعل ُحَميًْدا 

ر بن  النَّمحِ اأَخ��َذه عن  اأْن يكون 

ر قال: تَْولَب؛ فاإن النَّمحِ

امة  ال�َشّ ُطوَل  الفتى  يُحُبّ 

ُط���وَل  تَ�����َرى  ��نَ�����ى فكيف  وال��غحِ

امة يَْفَعُل؟! ال�َشّ

اإىل قول اجلاحظ:  فانظر 

)ل��ع��ل(، وم���ا ف��ي��ه م��ن اأخ���اق 

اأنف�شهم  اأخ���ذوا  العلماء، وم��ا 

نَاة.
َ
ويَّة والأ عليه من الَرّ

وم��ن ذل��ك ق��وُل اب��ن مالك 

zرحمه اهللz يف افتتاحية األفيَّته 

يف النحو :

ْم كاُمنا لَْفٌظ ُمفيٌد كا�ْشتَقحِ

حيث مزج بن قواعد النحو 

يف قوله: )كاُمنا لفظ مفيد(، 

وبن قواعد الرتبية حن قال: 

)كا�شتقم(، وكاأنه ي�شري اإىل قوله 

ْرَت( . محِ
ُ
ْم َكما اأ تعاىل: )فا�شتَقحِ

َح���َيّ���ان  اأب�����و  اأراد  وح����ن 

الأندل�شي zرحمه اهللz اأن ي�شرح 

النحو يف  )الت�شهيل( يف  كتاب 

ُم�شنَّفه املعروف ب�ا�شم )التذييل 

مة هذا  ّ والتكميل( ذكر يف ُمقدحِ

ال�شرح فائدة تربوية جليلة؛ حيث 

قال: »وال�شارُح لكام غريه لي�س 

كال�شارح لكام نف�شه، ذاك ينظر 

اإليه بعن ال�شتدراك والنتقاد، 

وهذا ي�شرح كام نف�شه وله فيه 

ُح�ْشن العتقاد«.

م لنا علم ال�شرف  ّ وحن يُ�قدحِ

 z القواعد التي نزن بها الكلمات

ى بامليزان ال�شريف  وهو ما يُ�شَمّ

َن  z فاإنه يذكرنا ب�شرورة اأن نَزحِ

نا قبل اأن ننطق بها، فاإننا  كلماتحِ

واأطلقناها على  نَزنْ�ها،  اإْن مل 

ْوَرَدتْنا الْ�َم�هالك !!
َ
َعواهنها، اأ

ابن قتيبة  يُ��ْرَوى عن  ومما 

ال�شهري: »ونحن  العربية  عاملحِ 

��َل عنا، وائتَمّ  َق��بحِ نَ�شتحُبّ ملن 

اأن  َب نف�شه قبل  ّ يُ��وؤدحِ اأن  بُكتُبنا 

اأخاقه  ويُهّذَب  ل�شانه،  يُ��وؤّدب 

َب األفاظه، وي�شوَن  ّ قبل اأن يُهذحِ

يبة،  الغحِ دن�����اءة  م���روءت���ه ع���ن 

و�شناعتَه عن �َشيْ�ن الكذب، 

ويُجانب z قبل جُمانبته اللْحَن 

وَخَط�ل القول z �شنيَع الكام، 

ورفَث املزح« .

ْل قوَل ابن قتيبة zرحمه  وتاأَمّ

َب  ّ ُب نَْف�َشه، قبل اأن يُوؤدحِ ّ اهللz: »يوؤدحِ

ي�شتقيم  اأن  ل�شانه«. فما قيمة 

؟! الل�شان، والقلُب معوٌجّ

وق���دمًي���ا ق��ال��وا ع��ن عامل 

اأحمد  ب���ن  ال��ع��رب��ي��ة اخل��ل��ي��ل 

الفراهيدّي zرحمه اهللz: »من 

اأراد اأن ينظر اإىل رجل ُخلق من 

اإىل  �ْشك، فلينظر  والْ�محِ الذهب 

اخلليل بن اأحمد«.

العلوم  لن�شاأة  �ل  ّ املتاأمحِ اإن 

النظرية والتطبيقية التي َعَرَفتْ�ها 

َحٍدّ  الإ�شامية على  احل�شارةُ 

انطلقْت من  اأنها  يجد  �َشَواء– 

غايات دينية وتربوية، معرفية 

اأن احلاجة  واأخاقية؛ مبعنى 

اإىل هذه العلوم يف واقع احلياة 

الإ�شامية؛  باأهدافها  اقرتنْت 

فن�شاأةُ النحو مثًا كانْت حلفظ 

ق اخلطاأ  الكتاب العزيز من تَطُرّ

علم  يف قراءته وفهمه، ون�شاأةُ 

ُم��راد اهلل  ك��ان لفهم  التف�شري 

عّز وجّل، ون�شاأةُ علوم الباغة 

كانت للوقوف على باغة هذا 

ال��ك��رمي، وهكذا باقي  الكتاب 

العلوم النظرية.

كذلك العلوم التطبيقية التي 

تُن�َشب اإىل العقلية الإ�شامية مل 

تَنف�شم ُعراها عن تلك الغايات 

الدينية والرتبوية؛ فال�شطرلب 

ال��ذي ه��و اخ���رتاٌع علمي كان 

القبلة،  بغر�س حتديد اجت��اه 

ومعرفةحِ اأوقات ال�شلوات، كذلك 

واأم���ا علوم  الرملية،  ال�شاعة 

اأجل معرفة  الفلك فكانْت من 

مطالع ال�شهور، وما يَتعلَّق بذلك 

من معرفة دخول �شهر رم�شان، 

والعيدين، واأيام احلّج.

َرّ النَّ�شيحة  ومن هنا نُْدرك �شحِ

العلماء،  ب�����ش��رورة جُم��ال�����ش��ة 

ير من جمال�شة اجُلّهال  ّ والتحذحِ

واحَلْمقى.

يقول اجلاحُظ: »لو جالَ�شَت 

خفاء واحَلْمقى،  ال وال�ُشّ الْ�ُجَهّ

َف�شاد  تَنُج من  �شهًرا فقط، مل 

َمعانيهم،  وَخ���ب���ال  ك��ام��ه��م، 

البيان والعقل  اأه��ل  مبجال�شة 

اأ�شرُع  ال��ف�����ش��اد  ده�����ًرا؛ لأن 

التحاًما  واأ���ش��ُدّ  ال��ن��ا���س،  اإىل 

بالطبائع«.

اإن العلم اخلايل من الرتبية 

والأخاق �شرُره اأكرث من نفعه، 

�شيب امل�شلمون يف عّزتهم 
ُ
وما اأ

اإّل يوم فاَرَقتحِ الرتبيُة ال�شاحلة 

العلَم .

يقول ال�شيخ حممد الب�شري 

 :zرح��م��ه اهللz الإب��راه��ي��م��ي

اإليها  يُ�شلَ�ك  غايٌة ل  »ال�شعادةُ 

العلم وح���ده، م��ن غري  ط��ري��ُق 

تُ�شاحبه الرتبية، واجلمُع  اأن 

بن الرتبية والتعليم هو وظيفة 

يُكْم  ّ )َويَُزكحِ النبّوة؛ قال تعاىل: 

ْكَمَة  َواحْلحِ ��تَ��اَب  الْ��كحِ ّ��ُم��ُك��ُم  َويُ��َع��لحِ

ا مَلْ تَُكونُوا تَْعلَُموَن(«.  ُّمُكم َمّ َويَُعلحِ

العلم  الآي���ُة بن  حيث جمعت 

وتزكية النفو�س.

ُخَط�ا الأنبياء �شار  وعلى 

َ احلّق هو  العاملحِ ف��اإّن  العلماء؛ 

اإح���دى يديه  ال���ذي يحمل يف 

�ي به العقول، ويف يده  قلًما يُْحيحِ

ّ�ي به النفو�س. الأخرى قلًبا يُربحِ

هو الذي جتتمع بن َجنَْبيْه 

الثورة،  العلم و�َشَخُب  ينُة  �َشكحِ

فاإنه  النا�س  وح��ن يخطب يف 

م لهم قواعد  ّ لي�س فح�شب يُقدحِ

العلم، بل مينحهم اأ�شباَب احلياة 

اأي�ًشا.

ر  ّ ُ احلّق هو الذي يُحرحِ العاملحِ

النا�س من قيود الأر�س، ويقتلُع 

وال�َم�هانة من نفو�شهم،  لَّة  ّ الذحِ

ُر ُعقولهم من ظلمات  ّ قبل اأن يُحرحِ

اجلهل!!

اأّن الأمم  ��ُن  يُ��وؤْمحِ ال��ذي  هو 

�رّي�ة،  القوية ل تُقيمها املعاين الَطّ

ول تَبْنيها الآهاُت احلزينة، ول 

يُعيُد الوهُم اأجماَدها!!

اأما حن تقت�شر النظرة اإىل 

اأق���وال ُفان  العلم على جمع 

انتفعنا  فاإننا ما  ��ّان،  واآراء عحِ

منه ب�شيء!!

الإماُم  وقد ع�َبّ�ر عن ذلك 

 zرحمه اهللz فخر الدين الرازي

ُموؤل�ًما،  بَ�ْوًحا �شادًقا  باح  حن 

فقال:

ْد من بَْحثنا ُطوَل  ومل نَ�شتفحِ

يَل  ُعْمرنا �شوى اأْن َجَمْعنا فيه قحِ

وَقالُوا !!

ال�������������ع�������������ال�������������م احل�����������������ق، 
ق���ل���م ي���ح���ي���ي ال���ع���ق���ول، 
النفوس ي��رب��ي  وق��ل��ب  
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kÉÑMôe

د. الزواوي بغوره

ل يختلف اثنان على اأهمية 

يوؤكد  واللغة،  الهوية  ال�شلة بن 

ذلك ما نقراأه يف د�شاتري الدول 

على اختافها، وما تك�شف عنه 

النظم الرتبوية على تعددها، 

الثقافية  وما ترفعه اجلماعات 

وال�شيا�شية من �شعارات قومية 

اأ�شا�شها اللغة. وخري مثال على 

ذلك، القومية العربية يف الع�شر 

احل��دي��ث، بتياراتها املتعددة. 

ولكن، اإذا كانت هذه ال�شلة بن 

فاإن  واللغة �شلة موؤكدة،  الهوية 

تاأكيدها تختلف بح�شب  ط��رق 

ال�شيا�شية  الع�شور والتيارات 

والقوى الجتماعية، واملعطيات 

النظرية،  العلمية، وامل��ق��ارب��ات 

اللغة  وبخا�شة ما تقدمه علوم 

والل�شان يف هذا املجال.

فهل اللغة يف عاقتها بالهوية، 

جمرد و�شيلة من و�شائل التوا�شل، 

اأخرى  اأبعادا وقيما  للغة  اأن  اأم 

التوا�شل  اأك��رب بكثري م��ن دور 

والتبادل؟ وهل يت�شاوى يف هذه 

)اأجنبية( مع  احلالة، تعلم لغة 

لغة )اأ�شلية(؟ وهل عاقتنا مبا 

ي�شمى يف الل�شانيات ب�)لغة الأم( 

)اللغة  م��ع  ال��ع��اق��ة  ه��ي نف�س 

املكت�شبة(؟

ل نطمح يف ه��ذه املقالة، 

اإج���اب���ة مف�شلة لهذه  ت��ق��دمي 

)اأحمد،  ال��ذي يحمله،  ال���ش��م 

علي، فاطمة، عائ�شة،،،الخ(، 

ومييزه عن غريه من الأ�شخا�س. 

وتظهر هذه الهوية يف �شيء اآخر 

يتجاوز ال�شم اأو اللقب، وي�شعب 

حتديده، لأننا ن�شميه يف الغالب 

اأو اجلماعة،  ال�شخ�س  بحقيقة 

اأو بجوهر ال�شخ�س اأو اجلماعة، 

اأو بروح الفرد اأو اجلماعة، وهو 

اللغة وثقافتها يف  ما تعرب عنه 

الوقت نف�شه.

2. يتفق علماء اللغة على 
اأي  اأن  اختاف م�شاربهم على 

اإىل �شرورة  للغة حتتاج  درا�شة 

الأخذ بعن العتبار مل�شاألة الهوية 

ال���ل���غ���ة ذاك���������رة األم������ة، 
وُت��������ن��������ق��������ل م����������ن ج����ي����ل 
إل���������������������ى ج�����������ي�����������ل ع������ب������ر 
ط����������������������رق ط������ب������ي������ع������ي������ة 
وأخ��������������������رى م����ك����ت����س����ب����ة

قاموس الهوية

الهوية واللغة
كل حديث عن عاقة الهوية باللغة، يفر�س الإجابة عن �سوؤالني مبا�سرين على الأقل. اأولهما: ما طبيعة العاقة بني الهوية 

مغايرة؟ دللة  تكت�سي  اأنها  اأم  الهوية  عن  التعبري  و�سائل  من  و�سيلة  جمرد  بالهوية  عاقتها  يف  اللغة  هل  واآخرهما،  واللغة؟ 

بتقدمي  واإمنا �شنكتفي  الأ�شئلة، 

التي متيز عاقة  اأه��م املامح 

الهوية باللغة، ومنها:

1. تظهر ه��وي��ة ال�شخ�س 
واجل��م��اع��ة على ح��د ���ش��واء يف 

)2018 سبتمبر   - )أغسطس   94 الغرسة  63



الهوية ذاتها ل  ، وذل��ك: »لأن 

اإل يف جوهر  يكتمل مدلولها 

التي  الوظيفة  اللغة، ويف كيفية 

اللغة، ويف الطرق  توؤديها هذه 

ال��ت��ي عملت على  والأ���ش��ب��اب 

الوجود وتطورها،  اإىل  ظهورها 

ويف كيفية تعلمها وا�شتخدامها كل 

يوم من قبل كل م�شتخدم لغة يف 

كل وقت وحن«. )جون جوزيف، 

اللغة والهوية، �س297(.

3. من الناحية التاريخية، 
يرى علماء اللغة، اأن ال�شلة بن 

اللغة والهوية، ترجع اإىل املراحل 

يد  تَْقعحِ التي �ُشرع يف  التاريخية 

اللغات وو�شع القوامي�س واملعاجم، 

تاريخ  والتي تختلف باختاف 

لغات الأمم املختلفة. وبالنظر اإىل 

اأن م�شاألة الهوية م�شاألة حديثة، 

ارتبط  باللغة قد  ف��اإن عاقتها 

لي�س فقط بو�شع املعاجم، واإمنا 

بظهور الأمم والأق���وام والدول 

احل��دي��ث��ة، وه���و م��ا ي��ع��رف يف 

امل�شطلح ال�شيا�شي بظهور الدولة 

د لي�س  القومية التي اأ�شبحت حُتَدّ

فقط برقعتها اجلغرافية، واإمنا 

بلغتها القومية.

4. اأ���ش��ب��ح��ت ال��ل��غ��ة، بهذا 
اأو بالأحرى بهذا املعطى  املعنى 

التاريخي، عامة على النتماء 

اإىل جماعة معينة، وتعبري عن 

هوية الأمة، وهي يف الوقت نف�شه 

اأداة للتعبري وو�شيلة للتوا�شل بن 

اأف���راد الأم��ة ال��واح��دة. وبذلك 

اكت�شبت اللغة بعدا رمزيا يتجاوز 

فكرة الو�شيلة اأو الأداة التي تعرف 

اأو كما يقول علماء  اللغة،  بها 

اللغة، طابعها الوظيفي املح�س، 

لهوية جماعة  اإىل رمز  لتتحول 

العربية  اللغة  فاإن  معينة. مثا، 

بالن�شبة للعرب لي�شت و�شيلة 

للتوا�شل فقط، واإمنا هي تعبري 

عن هويتهم، ورمز حل�شارتهم، 

وعامة على متيزهم واختافهم 

عن بقية الأمم املغايرة لهم.

5. ل ترتبط الهوية باللغة 
واإمنا متتد  يف حا�شرها فقط، 

اإىل ما�شيها وم�شتقبلها، وذلك 

بحكم اأن كل لغة هي ذاكرة اأمة 

اإىل  تُنقل من جيل  من الأمم، 

جيل عرب طرق خمتلفة، بع�شه 

طبيعي يظهر يف دور الأ�شرة 

واملجتمع، وبع�شه مكت�شب توؤدي 

التعليمي  فيه املدر�شة والنظام 

تت�شمنه من علوم  والثقافة وما 

وفنون واآداب دورا رئي�شيا، بحيث 

يحلو لبع�شهم اأن يقول: ) نحن 

نتحدث لغة �شك�شبري، اأو موليري، 

اأو غوته، اأو دانتي، اأو اجلاحظ 

واملتنبي،،،الخ(.

6. تعترب ه��ذه امل�شتويات 
باللغة  الهوية  املختلفة لعاقة 

مبثابة ت�شورات/متثات تعك�س 

اللغة تعد  اأن  اأ�شا�شيا هو  اأم��را 

�شرطا �شروريا لتكوين وت�شكيل 

ال�شخ�شية واجلماعية  الهوية 

على حد �شواء. وعن�شرا مركزيا 

يف �شمان الن�شجام الجتماعي 

جلماعة معينة. وجمال متميزا 

لاندماج الجتماعي، وملا ي�شمى 

بعملية التوا�شل الجتماعي بن 

اأفراد املجتمع الواحد.

7. ل تقت�شر عاقة الهوية 
باللغة مبعناها الرمزي، واإمنا 

اأي�شا بجانب مهم منها  ترتبط 

األ وهو جانب ال�شتعمال اللغوي. 

اإج��راء عملية  من هنا، ي�شعب 

ف�شل بن اللغة وثقافتها، وذلك 

لأن التعبري عن الهوية ل يتم اإل 

وفقا لأ�شكال ثقافية فنية واأدبية 

واإلَّ كيف نفهم  ودينية معينة، 

الفروق املختلفة على �شبيل املثال 

ال��ف��ن اخلليجي وامل�شري  ب��ن 

وال�شامي واملغربي، وكيف نفهم 

ال�شعر وامل�شرح  ب��ن  ال��ف��روق 

الكويتية  اأو  والرواية اجلزائرية 

اأو اللبنانية اأو امل�شرية؟

8. من هنا يجب اأن منيز يف 
اللغة بن م�شتواها اجلوهري 

اأو العميق كما قال  اأو التكويني 

م�شتواها  وب���ن  ت�شوم�شكي، 

ال�شتعمايل والأداتي والوظيفي 

اللغات  وال���ذي يظهر جليا يف 

ال�شعبية اأو العامية اأو الدارجة. 

الهوية ع��ن هذين  ول تنف�شل 

امل�شتوين رغم اختافهما، ورغم 

�شراعهما يف بع�س احلالت، كما 

هو ال�شاأن يف حالة اللغة العربية 

تباين حاد بن  التي ت�شكو من 

م�شتواها الف�شيح والدارج، وما 

يطرحه من م�شكات �شواء على 

اأو على م�شتوى  م�شتوى التعليم 

ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي، وعرب 

اأو  الف�شحى  اللغة  اأن�شار  عنه 

الدارجة بحجج خمتلفة، ل تزال 

مع الأ�شف ال�شديد، تقف عقبة 

اأمام اإمكانات تطوير اللغة العربية 

وتقدمها.

9. يعني هذا، اأن الهوية يف 
ارتباطها باللغة، ل ترتبط بكلمات 

اللغات، او بقواعدها  لغة من 

واإمن��ا ترتبط  نحوها و�شرفها، 

اأي�شا بطرق تعبريها، وحديثها، 

الكلمات،  ا�شتعمال  وبطريقة 

وال�شرد، واحلجاج، بغر�س ال�شرح 

اأو الغ��راء. من هنا  اأو القناع 

العربية  الهوية  اإن  القول،  ي�شح 

العربية،  باللغة  تتحدد بعاقتها 

ولكنها تختلف وتتعدد وتتنوع 

باختاف الثقافات العربية. يظهر 

ذلك جليا، يف التعبري الفني على 

التحديد، بحيث ن�شتطيع  وجه 

التمييز بن الفن اخلليجي والفن 

املغربي، بل ن�شتطيع التمييز بن 

الكويتي والفن اخلليجي  الفن 

فاإن ثمة  نف�شه، ولكن مع ذلك، 

وحدة باطنية جتمع بن خمتلف 

الفنية، وهو ما  التعبريات  هذه 

يعرب عنه عموما بالوحدة يف 

التنوع.

10. اإذا كانت العاقة بن 
الهوية واللغة عاقة �شرورية 

ال�شوؤال الذي  ف��اإن  وجوهرية، 

يطرح نف�شه هو الآتي: هل عندما 

نغري لغتنا نغري هويتنا؟ وهل 

عندما يختار العربي على �شبيل 

املثال لغة �شك�شبري اأو لغة موليري 

لنف�شه ولأ�شرته تتغري هويته؟ اإن 

الجابة على هذا ال�شوؤال معقدة، 

وتختلف باختاف طرق التحليل. 

ففي بع�س احلالت الجتماعية 

اللغة تعرب عن  والتاريخية، فاإن 

الوطنية،  اأو  العرقية  ال��ه��وي��ة 

وبخا�شة عندما تواجه جماعة 

معينة تهديدا لهويتها، بحيث 

يت�شبثون  اللغة  اأه��ل ه��ذه  جند 

بلغتهم مهما كلفهم ذلك من ثمن، 

لأن هويتهم ترتبط بلغتهم. ولقد 

�شكل ال�شتعمار احلديث دليا 

التهديد احل�شاري الذي  على 

اللغات، ومنها  حلق بكثري من 

التي ت�شبث بها  العربية  اللغة 

اأهلها بطرق خمتلفة يف امل�شرق 

وامل��غ��رب، وذل��ك عندما ربطوا 

وجود هويتهم بوجود لغتهم. ولكن 

طرح هذه العاقة على امل�شتوى 

الفردي اأو ال�شخ�شي يوؤدي اىل 

اإن  ن�شبيا. فمثا،  نتائج مغايرة 

ال��ذي يهاجر يحتاج  ال�شخ�س 

اإىل لغة بلد الهجرة، وذلك بحكم 

لي�شت  اللغة يف هذه احلالة  اأن 

للتعبري فقط، واإمنا هي  و�شيلة 

و�شيلة للرقي الجتماعي. وعليه، 

اللغة على  اآث��ار هذه  فاإن بع�س 

هوية املهاجر تكون ملمو�شة. 

وال�شبب يف ذلك يعود اإىل اأن اللغة 

العمل  اأو  للتوا�شل  اأداة  لي�شت 

اأ�شا�شي  واإمن��ا هي جزء  فقط، 

من الثقافة التي تتكون، كما نعلم، 

من عنا�شر عديدة، ومنها على 

وجه التحديد التاريخ، والعادات 

ّنه  والتقاليد، والدين. وهو ما �شنُبيحِ

يف مقالت القادمة بحول اهلل.
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