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م��ن يقود م��ن ؟ �لإع ��ام يقود �ل ��ر�أي �ل�ع��ام� ،أم
�لر�أي �لعام يقود �لإعام ؟
��ضنع «ها�ضتاغا» يف �أمر يهمك ،فكرة ،ق�ضية،
م�ضكلة توؤرقك ،نزوع ًا ما ي�ضغلك ،ر�أيا تتبناه وتروم
ترويجه ،وجهة نظر يف �ضيا�ضة ما �أو�ضخ�ضية ما،
ودع �لأمر يتفاعل عرب �ل�ضبكة �لعنكبوتية و�جمع
ح�ضيلة �لآر�ء ،تاأمل يف �لنتائجَ ،تبدُ ل يف �لأدو�ر
وخ�ل��ط غ��ر م�ضبوق يف �أدب �ي��ات �لإع ��ام و�أدبيات
�ل��ر�أي �لعام فيما ي�ضبه «�لفو�ضى �خلاقة» �لتي
�أتاحت للكل �أن يكونو� �إعاميني مِبا �أ�ضبح ُيعرف
ب��الإع��ام �جل��دي��د ،ذل��ك �لإع ��ام �ل��ذي ح�ضب ما
�أ��ض��ار �ملغربي مهدي �ملنجرة «�لتعبر �لأع�ل��ى يف
تطور و�ضائل �لإع ��ام� ،إذ ُي�ضكل �لإن��رن��ت �أق�ضى
درجات متظهر �حلرية يف ثوب متعدد �لو�ضائط»،
فلم يعد �ل ��ر�أي �ل�ع��ام �ضناعة �ل� ُن�خ��ب و�ل�ضا�ضة
و�ملفكرين ،و�أ�ضحاب �لنفوذ و�مل�ضالح ومن يدور
يف فلكهم �أو كما يخطط متخذ �لقر�ر وكما تهدف
وت��روج �ل�ضيا�ضات �لعامة ،لقد دخ��ل على �خلط
�جلمهور بكل فئاته و�جتاهاته وتطلعاته و�نتماء�ته
و�ت�ضعت م�ضاحات �لتعبر ب�ضهولة وم��رون��ة غر
م�ضبوقة وتنوعت معها �آفاق دميوقر�طية جديدة،
وحتى �لإعام �لتقليدي ذلك �لذي يعترب تو��ضل
�ملحرفني كفعل معريف خال�ص باأخباره ومعلوماته
و�أفكاره وفق �لنظريات �لإعامية �ملتعددة �مت�ضق
��ض�ه��وة ث ��ورة �لت���ض��ال ب��دم��ج �لتقنيات �لقدمية
و�جل��دي��دة يف �إع ��د�د حمتوى �لر�ضالة �لإعامية
و�ضكلها ،فاحتا نو�فذ و�ضائل �لتو��ضل �لجتماعي،
م�ضرعا �أب��و�ب��ه ل�اإف��ادة منها وتوظيفها ،يف جناح
و��ضح لاإعام �جلديد ل تخطئه عني ول يتجاهله
ر��ضد.
ر و�أ��ض��اع �أخبار�
َح � ّرك �لإع��ام �جلديد جماه َ
ما بني �ضدق وك��ذب وتلفيق ،وفر�ص نف�ضه بقوة
مظهر� مفاهي َم و�أمناطا ل بد من تاأملها ودر��ضتها
فعرف ما ميكن ت�ضميته �ملجتمع
و�لتعامل معهاُ ،
�ل�ضبكي ،و�حل �ك��وم��ات �ملنفتحة ،و�لدبلوما�ضية
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�لر�بعة للو�ضول �إىل ما هو �أبعد من �حلكومات
ب��ال �ت��و�� �ض��ل �مل �ب��ا� �ض��ر م ��ع �جل� �م ��اه ��ر ،وتفاعلت
�ل�ضيا�ضة �لد�خلية و�خلارجية مع �ملجتمع �ملدين
با فيها �ملوؤ�ض�ضات �لإعامية لأهميتها يف ت�ضكيل
�ل��ر�أي �لعام ،وتو�ضعت �آف��اق م�ضاركة دميوقر�طية
ج��دي��دة ��ضتوجبت �أمن��اط��ا ج��دي��دة م��ن �لعاقات
و�ل�ضيا�ضات ،ففي �أي�ضلند� على �ضبيل �ملثال طورت
�حل �ك��وم��ة م��و�ق��ع و� �ض��ائ��ل �ل�ت��و���ض��ل �لجتماعي
لإ� �ض��ر�ك �مل��و�ط�ن��ني يف �إع ��ادة �ضياغة د�ضتورهم،
ٌ
ممكن للمو�طن �لعادي �قر�ح
ويف لتفيا �أ�ضبح
�أف �ك��ار للنظر فيها م��ن قمِ �ب��ل �ل��ربمل��ان ،ويف جنوب
�إف��ري �ق �ي��ا و�ل ��رب�زي ��ل ي�ع�م�ل��ون خ ��ال تكنولوجيا
�لت�ضال لتعزيز مبد�أ �ل�ضفافية و�إ�ضر�ك �ملو�طنني
يف � �ض �ن��ع �ل � �ق� ��ر�ر ب� ��ا ي �� �ض �م��ى �لدميوقر�طية
�ل��رق�م�ي��ة� ،إىل ج��ان��ب م�ضطلحي �لدميوقر�طية
�ل �ت �� �ض��ارك �ي��ة و�ل��دمي��وق��ر�ط �ي��ة �ل �ف �ع��ال��ة ،وجميع
ه��ذه �لدميوقر�طيات �إح��دى جتليات تكنولوجيا
�لت�ضال ونفوذ �لإعام �جلديد.
�إن لاإعام �جلديد  -بالرغم مما يعريه من
مثالب ونو�ق�ص و�رتفاع ملن�ضوب �ل�ضعبوية � -ل�ضوت
�مل��دوي يف �ملجتمعات و�ل�ضجل �ل�ضاخب لنب�ص
�لنا�ص ،و�ملعرب �حلق عما يجي�ص يف �لنفو�ص من
�أحام �أو �أوهام وتطلعات ومتطلبات و�آمال ومظامل
و�أحز�ن ،فا غرو �أن �أ�ضبح نافذة لكثر من �لقادة
و�ل�ضا�ضة و�لزعماء يطلون عربها جتاه �ضعوبهم،
يتتبعون ويعربون وي�ضاركون ،وقد �أدت هذه �حلظوة
و�ل�ضطوة �لتي يتمتع بها �لإعام �جلديد وتاأثر
�لت�ضالت �لرقمية �إىل �حت�ضابها �أحد �لعنا�ضر
�ل�ضت �لتي ُتر�ضد بها �لقوة �لناعمة للدولة وفق
موؤ�ضر موؤ�ض�ضة «بورتاند» �إىل جانب عنا�ضر �أخرى
كالتعليم و�لثقافة وقوة وجودة �ملوؤ�ض�ضات.
�لت �� �ض��ال �ل��رق �م��ي ُي ��رع ��د وي � ��ربق ع ��رب �لأف� ��ق
و�ل �ع��امل كله ي��رق��ب مطر �ليقني م��ا ب��ني ُم�ضدق
ومكذب وحر�ن.
ُ
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تكريم

امل � � � � �ش� � � � ��روع ال � � ��وط� � � �ن � � ��ي ل� � �ل� � �ش� � �ب � ��اب «ال � � � �ك� � � ��وي� � � ��ت ت � �ف � �خ� ��ر»

رعاية أميرية سامية لتحفيز العلماء
والمبدعين الشباب
سمو األمير « :مركز الكويت لالبتكار الوطني» لدعم واحتضان الشباب من ذوي االبتكارات واالختراعات
عبداهلل بدران
تنظر دولة �لكويت �إىل فئة �ل�ضباب فيها باعتبارها ثروة حقيقية
ل ت�ع��ادل�ه��ا ث ��روة �أخ � ��رى؛ لأن �ه��ا ت�ع�ت��ربه��ا يف م�ق��دم��ة مرتكز�تها
�لأ�ضا�ضية �لتي تعتمد عليها يف حتقيق �أ�ضناف �لتنمية �ملن�ضودة
حا�ضر� وم�ضتقبا .فال�ضباب با لديهم من طاقات وقدر�ت ذهنية
وج�ضمانية مميزة ميكن �لعتماد عليهم يف �ضتى �ملجالت ول�ضيما
�إذ� �أح���ض�ن��ت رع��اي�ت�ه��م وح� ّ�ل��ت م�ضكاتهم وت��و�ف��رت متطلباتهم
ّ
وذللت �ل�ضعاب �أمامهم .وبتوجيهات من ح�ضرة �ضاحب �ل�ضمو
�أم��ر �لباد �ل�ضيخ �ضباح �لأحمد �جلابر �ل�ضباح وبتابعة من
�حلكومة �لر�ضيدة ،ت�ضهد �لكويت �هتماما متو��ضا بفئة �ل�ضباب،
��ضتمر�ر� جلهود �ضابقة متميزة يف جمال �لرعاية �ل�ضبابية قامت
بها �جلهات �حلكومية على مد�ر �لعقود �ملا�ضية متثلت يف �ل�ضعي
�إىل ت�ضجيع هذه �لطاقات وحتفيزها وتوفر متطلبات �لعطاء لها
لت�ضهم يف تطوير �لكويت وحتقيق نه�ضتها �ملن�ضودة.
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د .يوسف اإلبراهيم :
وثيقة «السياسة الوطنية
ل� � �ل� � �ش� � �ب � ��اب» األول � � � � � � ��ى ف��ي
ت��اري��خ الكويت  ،واإلعالن
ع � � � � ��ن م � � �ج � � �ل� � ��س مي � �ث � �ل � �ه ��م
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يف �شهر مار�س املا�شي
اأقامت الكويت حتت رعاية
�شمو اأملللر الللبللاد احلفل
اخلتامي للم�شروع الوطني
لل�شباب (الكويت تفخر) لتكرمي
الفائزين بجائزة الكويت للتميز
واالإبداع ال�شبابي.
واألقى �شمو اأمللر الباد
كلمة بهذه املنا�شبة قال فيها:
«اأبنائي وبناتي ،ي�شعدين اللقاء
بكم اليوم حتت �شعار (الكويت
تفخر) وذلللك لاحتفال مبا
حققتموه من اإجنازات رائعة
يف جمللاالت متعددة �شعيتم
فيها اإىل رفع مكانة وطنكم

م�شرة بناء الوطن واأن تكونوا
يف طليعة هذه امل�شرة ،وذلك
ببذل املزيد من اجلهد والعطاء
وت�شخر طاقاتكم االإبداعية،
واأن حتللافللظللوا علللللى وحدة
وطنكم واأن تكونوا ال�شد املنيع
اأمام من يحاول اأن يفرق بيننا،
واأعدكم باأنني �شاأكون دائما
الداعم وامل�شاند والراعي لكم
لتكونوا يف الطليعة لقيادة هذه
امل�شرة الوطنية املباركة ،فاأنتم
ومازلتم مبعث الرجاء ومعقد
االأمل.
اأبنائي وبناتي،
اإن الللتللطللورات الهائلة

الكويت عاليا.
اإن هذه االإجنازات املتميزة
قللد جلللاءت ا�شتجابة منكم
لدعوتي لكم قبل �شبع �شنوات
بتقدمي تو�شياتكم واقرتاحاتكم
وامل�شاركة يف قيادة م�شرة
النه�شة من خللال امل�شروع
الوطني (الكويت ت�شمع) .وقد
طلبت من احلكومة حينذاك
العمل على درا�شة وتنفيذ ما
ميكن من هذه التو�شيات لتلبية
طموحاتكم وتطلعاتكم.
اأبنائي وبناتي،
اأو�للشلليللكللم بللالللعللمللل على
اال�شتمرار يف امل�شاهمة يف

5
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تكريم

تف�شل �شمو اأمري البالد بتوزيع اجلوائز على الفائزين بجائزة الكويت
للتميز �الإبداع ال�شبابي لعام � .2019الفائز�ن يف:
٭ جمال العلوم ال�شرعية :نا�شر حممد العجمي
٭ جمال الثقافة �الفنون �الآداب :دلل م�شطفى ن�شراهلل
٭ جمال الريا�شة :علي جا�شم اخلرايف
٭ جمال التعليم :نورة حممد احلميدي
٭ جمال العمارة �التخطيط العمراين �الإ�شكاين� :شارة في�شل
ح�شن
٭ جمال ريادة الأعمال� :شادق قا�شم غلوم قا�شم
٭ جمال تعزيز ال�شحة :عبدالرحمن عبداهلل الق�شعان
٭ جمال العلوم �التكنولوجيا� :شلمان فهد العتيبي (جمموعة)
٭ جمال الإعالم :مطلق حممد العمريي
٭ جمال العمل التطوعي :زينب �شلمان قرا�شي (جمموعة)

والللل�لللشلللريلللعلللة يف جمللللاالت
التكنولوجيا والعلوم واالبتكار
وبلللروز ن�شاطات اقت�شادية
جللديللدة ذات قيمة م�شافة
عالية قائمة عليها تتطلب
مللنللا اال�للشللتللجللابللة ال�شريعة
ملواكبة هذه التطورات ،من
خال تطوير نظامنا التعليمي
وتللكللريلل�للس الللثللقللافللة العلمية
واالإبداع واالبتكار بني الن�سء
يف جمتمعنا وتللوفللر البيئة
املائمة واحلا�شنة لها.
وي�شعدين اأن اأعلللللن يف
هللذه االحتفالية عن اإن�شاء

(ملللركلللز الللكللويللت لابتكار
الللوطللنللي) لللدعللم واحت�شان
ورعاية ال�شباب الكويتي من
ذوي االبتكارات واالخرتاعات
البناءة لتحويلها اإىل م�شاريع
اقللتلل�للشللاديللة ومتللكلليللنللهللم من
امل�شاهمة يف قيادة م�شرة
الللتللنللملليللة لللتللحللقلليللق اللللروؤيلللة
امل�شتقبلية  2035واالأهداف
التنموية الوطنية لها .وقد
وجللهللت اللللديلللوان االأمللللري
باال�شتعانة باملوؤ�ش�شات ذات
ال�شلة للبدء يف اإن�شاء هذا
املركز.
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وفقكم اهلل تعاىل لكل ما
فيه خر وخدمة وطننا العزيز
ورفع رايته واالإ�شهام يف نه�شته
وتنميته وازدهاره».
ال�شباب �ر�ؤية
(كويت )2035
ويف تلك املنا�شبة قال
امل�شت�شار يف الديوان االأمري
الدكتور يو�شف االإبراهيم اإن
اهللتللمللام �شمو اأملللر الباد
بتكرمي الفائزين بجائزة التميز
واالإبداع ال�شبابي يهدف اإىل
اإ�للشللراكللهللم مب�شرة التنمية
وحتقيق روؤية «كويت جديدة
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.»2035
واأو�شح اأن هذه اجلهود
جاءت بتوجيهات �شمو اأمر
الباد عندما اأطلق (امل�شروع
الوطني لل�شباب) الذي اأ�شرف
عليه الللديللوان االأمللللري يف
الفرتة بني 2013 - 2012
حتت �شعار (الكويت ت�شمع)،
مبينا اأن ذلك امل�شروع اختتم
مبوؤمتر ال�شباب الوطني الذي
عقد يف  13مار�س  2013ومت
فيه تقدمي تو�شيات ال�شباب
يف ع�شرة جمللاالت ل�شموه،
منها تعزيز املواطنة والتعليم

وامل�شاريع ال�شغرة واإال�شكان
وال�شحة والتطوير القانوين
واإالداري والتنمية الب�شرية
والريا�شة والبيئة والثقافة
والفنون واالآداب.
وذكلللر اأنللله مت تنفيذ
 80%من هللذه التو�شيات،
واأهمها اإن�شاء وزارة لل�شباب،
وف�شل الهيئة العامة لل�شباب
عن الهيئة العامة للريا�شة،
واإنللل�لللشلللاء �للشللنللدوق وطني
للم�شاريع ال�شغرة واملتو�شطة
 ،م�شيفا اأنلله منذ انطاق
امللل�للشللروع الللوطللنللي لل�شباب
(الكويت تفخر) يف يناير من
عللام  2019اأقلليللم عللدد من
الفعاليات واملبادرات املتنوعة
اأهمها لقاء �شمو ال�شيخ جابر
امللللبلللارك احللللملللد ال�شباح
رئي�س جمل�س الللوزراء �شهر
مار�س املا�شي مع اأ�شحاب
املبادرات واالأفكار ال�شبابية
يف جمللال الللتللجللارة والبيئة
واالإدارة والتكنولوجيا والتعليم
واالآثار.
وقال الدكتور االإبراهيم

اإنه مت يف هذا احلفل تكرمي
جميع احلللا�للشللريللن للحفل
مب�شكوكة ذهللبلليللة مللن قبل
البنك املركزي لتخليد هذه
املنا�شبة ،وتكرمي  10فائزين
بجائزة الكويت للتميز واالإبداع
ال�شبابي التي تنظمها وزارة
اللللدوللللة للل�للش لوؤون ال�شباب،
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وت�شليم وثلليللقللة ال�شيا�شة
الوطنية لل�شباب وهي االأوىل
بتاريخ الكويت ،واالإعان عن
جمل�س لل�شباب لتمثيلهم.
من�شة لطاقات ال�شباب
اأما املدير العام للهيئة
العامة لل�شباب عبدالرحمن
املطري فقال على هام�س
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االحتفال اإن تكرمي ال�شباب
الفائزين باجلائزة حتت مظلة
امللل�للشللروع الللوطللنللي لل�شباب
(الللكللويللت تللفللخللر) وبرعاية
�شامية وح�شور قيادات الدولة
مت للتاأكيد على اهتمام الدولة
بال�شباب باعتبارهم ثروة
الباد.
وقال املطري اإن م�شروع
(الكويت تفخر) يعد من�شة
الإبراز اإجنازات �شباب الكويت
وتوحيد جهود الدولة وتعزيزها
الإبداعات ال�شباب ،م�شيفا
اأ�شبحت هناك ذاكرة موؤ�ش�شية
مميزة لهذا احلدث من �شاأنها
اأن تعمل على ا�شتمراره لتقدمي
املزيد من الدعم لل�شباب.
واأو�شح اأن الهيئة ووزارة
اللللدوللللة للل�للشللوؤون ال�شباب
حري�شتان على اإقامة الربامج
وامللتقيات واالأن�شطة الداعمة
لل�شباب بالتعاون مع باقي
موؤ�ش�شات الللدولللة الراعية
لل�شباب ،بهدف حتقيق التنمية
امل�شتدامة لللهللذه ال�شريحة
املهمة من املجتمع.

أوبريت

أرب��ع عشرة لوحة فنية جميلة مزجت
بني األداء الغنائي والكلمات البديعة
ب ��احل ��رك ��ات اإلي� �ق ��اع� �ي ��ة امل� ��وزون� ��ة

أوبريت
(الكويت..فعال غير)

زهـــــــــو الوطــــن
حت � � ��ت إش� � � � � � ��راف ال � �ش � �ي � �خ � ��ة آم� � � �ث � � ��ال اجل � � ��اب � � ��ر ال � � �ص � � �ب � � ��اح ،جت� � �ل� � �ي � ��ات احل� � ��داث� � ��ة
واألص � � � � ��ال � � � � ��ة ف� � � ��ي أوب � � � ��ري � � � ��ت ي� � �س� � �ت� � �ع � ��رض م� � � ��راح� � � ��ل ف� � � ��ي ت� � � ��اري� � � ��خ ال� � �ك � ��وي � ��ت
طارق الأحمد
�أرب��ع ع�ضرة لوحة جمالية �أبهرت �حل�ضور يف �أوبريت (�لكويت ..فعا غر) �ل��ذي �ضهدته �لكويت يف مار�ص �ملا�ضي تز�منا مع
�حتفالت �لباد بالأعياد �لوطنية ،ومثلت يف جمملها ف�ضيف�ضاء وطنية ر�ضمت �ضور� جمالية من تاريخ �لعطاء و�لتعا�ضد
و�لتاحم و�لتعاون �لذي جبل عليه �أبناء هذ� �ملجتمع ،وعا�ص وفقه �لأجد�د ،و�لآباء و�نتقل عرب �لأبناء ،م�ضطر� ملحمة متو��ضلة
من تلك �لقيم �لنبيلة.
و�أوبريت (�لكويت  ..فعا غر) �أقيم حتت رعاية وح�ضور �ضاحب �ل�ضمو �أمر �لباد �ل�ضيخ �ضباح �لأحمد �جلابر �ل�ضباح ور�فقه
�ضمو ويل �لعهد �ل�ضيخ نو�ف �لأحمد �جلابر �ل�ضباح ،وح�ضره �أي�ضا رئي�ص جمل�ص �لأمة مرزوق �لغامن وكبار �ل�ضيوخ و�ضمو رئي�ص
جمل�ص �لوزر�ء �ل�ضيخ جابر �ملبارك �حلمد �ل�ضباح و�لوزر�ء وكبار �مل�ضوؤولني يف �لباد.
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ومتيز االأوبللريللت  -الذي
اأ�شرف عليه اأمني �شر اللجنة
الدائمة لاحتفال باالأعياد
واملنا�شبات الوطنية ال�شيخة
اأمثال االأحمد اجلابر ال�شباح
بتلك اللوحات اجلميلة التي
مللزجللت بللني االأداء الغنائي
اجلللملليللل املللعللرب عللن كلمات
بلللديلللعلللة ،وبلللللني احلللللركللللات
االإيقاعية املوزونة من اأزهار
الكويت متمثلني يف اأطفالها
و�شبابها و�شاباتها من طلبة
وزارة الرتبية الللذيللن ظهروا
مبلللابللل�لللس زاهلللليللللة االأللللللللوان
واالأنللواع ،جامعة بني احلداثة
واالأ�شالة ،ليوؤدوا خم�س ع�شرة
فللقللرة تللعللرب عللن عللطللاء اأهل
الكويت وت�شامنهم وتكاتفهم،
ووقوفهم �شفا واحللدا خلف
قلليللادتللهللم احلللكلليللمللة �شاعني
نحو حتقيق االأهداف املاأمولة
يف التقدم والرقي والرفاهية
واالزدهار.
تنا�شق فني بديع
واللللللللوحلللات الللتللي ازدان
بها االأوبللريللت عربت بكلمات

�شعرية كتبها عدد من �شعراء
الكويت املعروفني وهم �شالح
مدوه (�شاهر) ومن�شور الواوان
وحممد ال�شريدة ،وحلنها عدد
مللن امللحنني املتميزين وهم
يعقوب اخلبيزي وبدر خليفة
وفهد النا�شر وب�شار ال�شطي
وحمد القطان ، ،يف حني كان
االأداء لنخبة من الفنانني وهم
خالد امل�شعود وجا�شم بن ثاين
وبدر نوري ويو�شف ال�شلطان
وح�شن الللعللطللار ،وباإ�شراف
مو�شيقي من امللحن عبداهلل
القعود.
ورافلللللللق هلللللذه االأغللللللاين
الوطنية ذات الكلمات املتميزة
اأداء رائع من طاب وطالبات
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وزارة الرتبية ،وفللق حركات
متميزة متنا�شقة مدرو�شة
بعناية ومتنا�شبة مع مو�شوع
اللوحة ،وهم يرتدون ماب�س
تائم الكلمات املغناة ،فيما
كانت االأ�للشللواء تزين م�شرح
العر�س لتزيد االأداء بهاء واألقا
وجماال .وهي لوحات اأ�شرف
عليها نائب رئي�س االأوبريت
الللوطللنللي الللوكلليللل امل�شاعد
للتعليم اخللللا�لللس والنوعي
يف وزارة الللرتبلليللة الدكتور
عبداملح�شن هللادي احلويلة،
فيما كللانللت مللهللام االإ�شراف
االإداري والللفللنللي الللعللام على
لوحات البنات والبنني من قبل
املوجهة العامة للرتبية البدنية

الغرسة ( 97مايو  -يونيو )2019

(بنات) ناهد علي الفهد.
 14لوحة �طنية
وت�شمن االأوبلللريلللت اأربع
ع�شرة لوحة هللي (الهدامة)
و(اأغلى جار) و(دق الهري�س)
و(القرقيعان) و(اأهل احلمية)
و(اأ�شدق ر�شالة) و(حبو بع�س)
و(اأبلل�للشللر) و(بلللللادي �شوي)
و(كلللللمللة حلللق) و(االإ�لللشلللبلللاح)
و(القلب املحب) و(اأم النور)
و(من قدنا).
ور�للشللمللت اللللللوحللة االأوىل
(الهدامة) �شورة م�شرقة عن
ت�شامن الكويتيني يف اأيام
املحن واالأزملللات وال�شدائد،
فلاأ�للشللارت اإىل �شنة الهدامة
التي حدثت يف �شهر رم�شان

رحلةمكتب الشهيد
من

أوبريت

عل� � ��ى خط � ��ى أمي� � � � ��رن � � ��ا...

أبناء شهداء الكويت قادة للعمل اإلنساني

علللام  1934وتللكللاتللف اأبناء
املجتمع حلليللنللذاك مل�شاعدة
املحتاجني واملت�شررين بعد
االأمطار الغزيرة التي �شهدتها
الباد حينذاك ،كما اأ�شارت
اإىل ا�شتمرار تلك القيم النبيلة
ملللن خلللال حللللاالت التعاون
والتعا�شد التي �شهدتها الباد
يف نوفمرب عام  2018عندما
�شهدت الباد هطول اأمطار
غزيرة اأي�شا.
وعللللربت للللوحلللات اأخلللرى
عللن الللدالئللل املختلفة حول
تلللاآزر الكويتيني يف مواجهة
التحديات التي واجهوها يف
مراحل خمتلفة من تاريخهم،
واملحن التي عا�شوها ،وتكاتفهم
حول اأمرائهم من اآل ال�شباح
الكرام طوال العقود املا�شية،
ومبايعتهم لهم ،ووقوفهم خلف
قيادة �شمو اأمر الباد و�شمو
ويل العهد لقيادة دفة �شفينة
اللللوطلللن اللللتلللي تلل�للشللم جميع
اأبنائه نحو اال�شتقرار واالأمن
وال�شوؤدد واالأمان .
وبلللللداأت بع�س اللوحات
ومنها لوحتا (حبو بع�س)

و(كلمة حلللق)
بكلمات ل�شمو اأمر الباد
بال�شوت وال�شورة ،فاقتب�شت
من تلك التوجيهات ال�شامية
كلمات غنائية وطنية عربت
عللن حللر�للس اأبلللنلللاء املجتمع
على تطبيق تلك التوجيهات
وتنفيذها على اأر�للس الواقع
نللظللرا مللللا تللهللدف اإلللليللله من
حتقيق الللتللعللاون الللبللنللاء بني
جميع اأبللنللاء املجتمع ،ور�س
�شفوفه ،ووقوفه جدارا منيعا
اأمام جميع التحديات التي قد
تعرت�س �شبيل نه�شته وطريق
ازدهاره.
وركللللزت لللوحللات اأخلللرى
على عطاء الكويت ال�شخي
والللدعللم اللللاحملللدود الذي
جبل عليه اأبناء املجتمع منذ
الللقللدم ،وحر�شها على مد
يد العون جلميع املجتمعات
دون تفريق فيما بينها ،وعلى
م�شاعدة املحتاجني واملنكوبني
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يف جميع دول العامل.
ر�شالة ح�شارية
واأكللد وزيللر االإعلللام وزير
الدولة ل�شوؤون ال�شباب رئي�س
اللللللجللنللة الللدائللمللة لاحتفال
باالأعياد واملنا�شبات الوطنية
حممد اجلللربي على هام�س
االأوبللريللت اأن ت�شريف �شمو
اأمللللللر الللللبللللاد الحتفالية
االأوبريت ميثل �شرفا واإ�شافة
م�شيئة يفخر بها كللل جهد
وطني ،وتاأكيد لللدور الكويت
ور�شالتها احل�شارية والثقافية
واالإن�شانية للعامل اأجمع.
وقال اإن االأن�شطة الثقافية
والفنية امل�شاحبة لاحتفاالت
الوطنية كل عام متثل نافذة
يربز من خالها ال�شعور الوطني
الكامن داخل النف�س الكويتية
حبا ووالء وانتماء لرثى اأر�س
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الكويت
الللللغللللاللللليللللة
ملللعلللللللنلللا للللللللعلللامل
فخره واعللتللزازه بقيادتها
الر�شيدة.
واأو�للللشللللح اأن االأوبلللريلللت
ياأتي ثمرة للتعاون والتن�شيق
امل�شتمرين بني وزارتي االإعام
والرتبية كل عام ،كما اأنه ياأتي
جت�شيدا ملعاين وقيم الوحدة
الوطنية الرا�شخة يف عقل
وفللكللر اأهللللل الللكللويللت الذين
جتري يف عروقهم عرب م�شرة
تاريخ الباد.
واعترب اجلربي اأن اجلهود
الوطنية التي بذلت يف اإنتاج
هللذا العمل الفني على مدى
االأ�شهر املا�شية ليخرج بهذه
ال�شورة امل�شرفة واملبدعة كلمة
وحلنا واأداء واإخراجا بلوحات
غنائية رفيعة امل�شتوى تعرب
ب�شدق عللن احلللالللة الوطنية
الللكللويللتلليللة ،م�شيفا اأن تلك
اجلهود توؤكد اأهمية الثقافة
والوعي الفكري يف بناء اأجيال
قادرة على حتمل م�شوؤولياتها
الوطنية يف كل املجاالت.

الوفد امل�شارك يف الرحلة

وفد من أبناء الشهداء زار تركيا لتقديم مساعدات لالجئين السوريين بمكرمة أميرية
«الهوية»  -خا�ص:
بللعللني الللر�للشللا وال�شرور،
ينظر م�شوؤولو «مكتب ال�شهيد»
اإىل نتائج عملهم الدوؤوب على
مللدى �شنوات ،وهللم يقطفون
الثمرات ،ويللرون البذور التي
زرعللوهللا و�شقوها قللد نبتت
نللبللاتللا حلل�للشللنللا ،و�للشللمللقللت يف
ف�شاء الكويت تعطي وتبذل
يف �شبيلها ،تلك الللبللذور هي
اأبللنللاء اللل�للشللهللداء الللذيللن توىل
املكتب رعايتهم والقيام على
�شوؤونهم منذ نعومة اأظفارهم،
ملللن خللللال االهلللتلللملللام بهم،
والعمل على تنمية مواهبهم
واإبلللداعلللاتلللهلللم ،اإ�للشللافللة اإىل
متابعة �شوؤون درا�شتهم ،حتى
يتخرجوا وي�شبحوا منتجني
يف املجتمع .وهنا ياأتي دورهم
لردوا الدين للوطن ،وليكملوا

فاطمة األمير:
هــــــــــــــــــــــــــــــدف
الــــرحــــلــــة غــــرس
حــــــــــب الـــــخـــــيـــــر
ونــشــره والــعــمــل
بـــــــــــــــــــــه فـــــــي
نـــــفـــــوس أبــــنــــاء
الــــــــشــــــــهــــــــداء

صالح العوفان:
الوفد ّ
قدم باسم
أبـــنـــاء الــشــهــداء
 1269سـلــة بعدد
شــهــداء الكويت
فيها االحتياجات
الــــــــضــــــــروريــــــــة
لـــأســـر الـــنـــازحـــة

ملل�للشللرة اآبللائللهللم .ويف �شبيل
حتقيق ر�شالته ،عمد املكتب
اإىل اإن�شاء اأكادميية االإبداع
الحت�شان املواهب واالإبداعات
الأبناء ال�شهداء ،ونظم دورتني
منها «اإبداع »1و»اإبداع»2
التحق بهما ع�شرات الطاب
والطالبات ،الذين وجدوهما

فللر�للشللة الإطللللاق اإبداعاتهم
وتنمية مواهبهم.
والللليلللوم ،يللتللابللع م�شوؤولو
املكتب اأبناءهم ،وقد �ش ّبوا عن
الطوق ،واأ�شبحوا اأها لتحمل
امل�شوؤولية التي جتلت يف اأكرث
مللن مللوقللف� ،للشللواء يف جهات
العمل التي التحقوا بها ،حيث
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اأبرزوا قدراتهم ومهاراتهم ،اأو
يف االأعللمللال التطوعية التي
يحر�شون على القيام بها ر ّدا
للجميل وعرفانا للوطن الذي
اأعطاهم ،حيث تابع اجلميع
جللهللود االأبللنللاء يف الفعاليات
املختلفة التي نظمها مكتب
ال�شهيد اأو اجلهات الر�شمية
االأخرى يف �شهر فرباير املا�شي
مبنا�شبة االأعياد الوطنية.
ويف خطوة رائللدة وجديرة
بللالللتللقللديللر ،اأعلللطلللى مكتب
ال�شهيد اأبناء ال�شهداء فر�شة
جديدة لتويل اأمللور القيادة،
عللنللدمللا دفللعللهللم اإىل �شدارة
امل�شهد من خال تنظيم رحلة
اإىل تركيا لتقدمي م�شاعدات
الأبناء ال�شهداء ال�شوريني يف
خميمات اللجوء هناك ،حيث

رحلة

الوفد يف مطار الكويت قبيل توجهه اإىل تركيا

الوفد اأمام اإحدى املدار�س التي ت�شرف عليها جمعية النجاة اخلرية

نظمت الرحلة برعاية �شامية
ومكرمة اأمرية.
الللرحلللللة نظمت يف �شهر
ملللار�لللس الللفللائللت ،وتراأ�شت
الوفد فيها الوكيل يف الديوان
االأمري مدير مكتب ال�شهيد
فلللاطلللملللة االملللللللر ،وجلللللاءت
ال�للشللتللكللمللال ملل�للشللرة العمل
اخللللري يف الللدعللم وملللد يد
العون وامل�شاعدة لكل حمتاج
على وجه االأر�س ،وعززت روح
امل�شاعدة مب�شاركة خريجي
«اأكلللادميللليلللة االإبلللللداع  »2من
اأبناء ال�شهداء يف هذا العمل
اخلري الذي جبل عليه اأهل
الكويت ،حيث �شملت الرحلة
تقدمي � 1269شندوق موؤن
غللذائلليللة ،اإ�للشللافللة اإىل 500
هدية لاأيتام من اأبناء �شهداء
�للشللوريللة ،حلليللث ر�للشللمللت تلك

بنات ال�شهداء امام امل�شاعدات قبل توزيعها

الهدايا الب�شمة على �شفاههم،
وهلللو مللا اأدخللللل البهجة اإىل
قلوب الوفد من اأبناء �شهداء
و�شهيدات الكويت.
وقلللاللللت فللاطللمللة االأمللللر،
اإن مكتب ال�شهيد يهدف من
خال الفعالية اإىل غر�س حب
اخلللر ون�شره والعمل بلله يف
نفو�س اأبناء ال�شهداء ،م�شرة
اإىل اأن «عمل اخلر جبل عليه
اأهللل الكويت منذ زمن بعيد،
وها نحن جندده مب�شاركة اأبناء
ال�شهداء الذين �شارعوا دون
توقف وال تردد بال�شفر لتقدمي
امل�شاعدة الإخوانهم الاجئني
ال�شوريني يف تركيا ،من خال
اإعطائهم مللا يحتاجونه من
اأمور معي�شة».
واأ�لللشلللافلللت «بللللداأنللللا منذ
اللللللحللظللات االأوىل يف و�شع
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فاطمة العصفور:
ّ
مــثــلــنــا الــكــويــت
أفــــضــــل تــمــثــيــل
ولــمــســنــا مشاعر
العرفان في عيون
أطــــفــــال ســـوريـــا
جدول زمني ،من خاله بداأت
رحلللللة امللل�للشللاعللدات مللع اأبناء
ال�شهداء ،حيث ي�شطلع مكتب
ال�شهيد بتقدمي امل�شاعدات
االإن�شانية تنفيذا لتوجيهات
�شمو االأمر ،يف مد يد العون
لللكللل اللل�للشللعللوب املحتاجة،
وال�شيما ال�شقيقة وملللا جبل
عللللليلله اللل�للشللعللب الللكللويللتللي من
طبيعة ان�شانية يف عمل اخلر
وتللقللدمي الللدعللم والتربعات
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للمحتاجني».
وبينت اأن مكتب ال�شهيد
حري�س على تقدمي الهدايا
وامل�شاعدات االإن�شانية ومواد
االإغاثة اإىل الاجئني ال�شوريني
يف اأمللاكللن تللواجللدهللم ،موؤكدة
العمل على تلبية احتياجات
الاجئني ال�شوريني والتعرف
علللللى اأو�للشللاعللهللم وظروفهم
املعي�شية وتذليل ال�شعوبات
اأمامهم.
من جانبه قال مدير مكتب
التخليد يف مكتب ال�شهيد
�للشللاح الللعللوفللان اإن الوفد
قلللدم بللا�للشللم اأبلللنلللاء ال�شهداء
 1269كللرتللونللة ،وهلللي بعدد
�شهداء الكويت ،وحتتوي على
االحتياجات ال�شرورية لاأ�شر
النازحة ،اإ�شافة اإىل تقدمي
 500هدية لاأطفال ال�شوريني
االأيتام ،معتربا «هذه املبادرة
خطوة النخراط اأبناء ال�شهداء
بالعمل اخلللري وكونهم من
بللاد �شاحب ال�شمو وقائد
العمل االإن�شاين حيث يقتدون
بعطائه واإن�شانيته وتوجهه
واهتمامه مب�شاعدة الاجئني
وم�شاعدة الدول املنكوبة».
واأ�شاف العوفان اأن مكتب
ال�شهيد حر�س على اأن يكون
هللنللاك دور الأبللنللاء ال�شهداء
وتكون هناك اهتمامات لغر�س
املفهوم االإن�شاين لللدى اأبناء
ال�شهداء ،واأن يحتذوا مبقام
�شاحب ال�شمو قائد العمل
االإن�شاين ،واأن هذه امل�شاعدات
نابعة من القلب با�شم �شهداء
اللللكلللويلللت اإىل املحتاجني
والاجئني ال�شوريني يف تركيا
يف املخيمات».
اآراء اأبناء ال�شهداء
حول امل�شاركة يف الرحلة،
قللالللت ابللنللة ال�شهيد فاطمة
عبداهلل الع�شفور ،اإن الرحلة
جلللللاءت ملللكلللافلللاأة ملللن مكتب
ال�شهيد خلريجي وخريجات

«اأكادميية االإبداع  »2وعددهم
 32متدرباً ومتدربة ،م�شرة
اإىل اأن مللا قللدمللوه لاجئني
واالأيتام ال�شوريني ،هو اأقل ما
ميكن تقدميه لهم يف و�شط
ظروفهم التي يعي�شونها.
واأ�للشللافللت الع�شفور «مت
اإعللداد � 1269شندوق معونة
لكل اأ�شرة الجئة وهدايا الأيتام
�شوريا ،وكان هذا العدد �شدقة
عن كل �شهيد قدم روحه فداء
لهذا الوطن الغايل .ونتمنى اأن
نكون قد مثلنا دولتنا احلبيبة
الللكللويللت خلللر متللثلليللل ،واأن
ن�شر على خطى قائد العمل
االإن�شاين �شمو ال�شيخ �شباح
االأحللمللد اأملللر الللكللويللت ،واأن
يكون ذلك يف ميزان ح�شناتنا
وح�شنات �شهدائنا االأبرار».
مللن ناحيته قللال الدكتور
حممد ال�شمري ،ابن ال�شهيد
حللمللود اللل�للشللمللري« ،ت�شرفنا
مبللكللرمللة �للشللاملليللة ،وبرعاية
مكتب ال�شهيد بزيارة خميمات
الاجئني ال�شوريني يف تركيا،
حيث قدمنا بع�س امل�شاعدات
االإن�شانية التي جبل عليها اأهل
الكويت واأبنائها ،حيث مثلنا
�شاحب ال�شمو قائد االإن�شانية
فيها».
بلللللدورهلللللا قللللالللللت ملللرمي
بلللوحلللملللدي ،ابلللنلللة ال�شهيدة
مللرمي الع�شفور« ،اأنللا �شعيدة
مل�شاركة اإخواين واأخواتي اأبناء
ال�شهداء يف تقدمي امل�شاعدات
الإخواننا الاجئني ال�شوريني
يف املخيمات برتكيا ،ون�شكر
مكتب ال�شهيد وعلى راأ�شهم
معايل وزير الديوان االأمري
ال�شيخ علي اجلللراح ،والوكيل
فاطمة االأمللر ،الأخذنا �شمن
هللذه املكرمة ومنحنا �شرف
تللقللدمي امللل�للشللاعللدة اإخواننا
ال�شوريني يف تركيا با�شم ابناء
�شهداء الكويت».
وعرب عادل البحراين ،ابن

بنات ال�شهداء مع نظراتهن ال�شوريات يف تركيا

وفد اأبناء ال�شهداء لدى و�شوله اإىل خميمات الاجئني ال�شوريني

بنات �شهداء الكويت يف ف�شل درا�شي الأبناء �شهداء �شوريا

مريم بوحمدي:
الــمــكــتــب منحنا
شـــــــرف تـــقـــديـــم
الـــــمـــــســـــاعـــــدة
إلخوتنا الالجئين
الــــــســــــوريــــــيــــــن
بــــــاســــــم أبـــــنـــــاء
شــهــداء الكويت
ال�شهيد حممد البحراين ،عن
�شعادته للم�شاركة يف الرحلة،
مو�شحا اأنها جللاءت مببادرة
مللن مكتب ال�شهيد الإدخلللال
اأبناء �شهداء الكويت يف اأعمال
االإغاثة ،م�شرا اإىل اأن الفريق
عمل على اإجنللاز مهمته لرفع
ا�شم الكويت بلدا لاإن�شانية».
وقللال في�شل الرمي�شني،
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ابن ال�شهيد حممد الرمي�شني،
اإن دوره يف الرحلة كان �شمن
الفريق االإعامي لتغطية وقائع
الرحلة وتوثيقها ،لبيان دور
الكويت االإن�شاين يف االأعمال
اخلرية.
من اأجواء رحلة تركيا
رحلة اإن�شانية �عطاء
قللالللت الللوكلليللل بالديوان
االأمري مدير مكتب ال�شهيد
فاطمة االأملللر يف كلمة عن
رحلللللة تللركلليللا :عللنللدمللا يحكم
الكويت قائد االإن�شانية ،يت�شع
مللفللهللوم امللل�للش لوؤوللليللة لي�شمل
البعيد قبل القريب ،والغريب
قللبللل الللنلل�للشلليللب .فلللا حلللدود
جغرافية ،وال اأطللر دينية اأو
مذهبية ،حتللول دون القيام
بواجب اإن�شاين .من هنا جاءت
رحلة اأبناء �شهداء الكويت اإىل
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مدينة اأورفة يف �شرقي تركيا
 ليلتقوا مع اإخوانهم االأيتاممللن اأبللنللاء �للشللوريللا ال�شقيقة،
فكان لقاء اليتم مع اليتم ،وابن
ال�شهيد مع ابن ال�شهيد لقا ًء
للحب جمعته روح الطفولة
واالأخوة ،وعطرته �شجايا املودة
ونقاء الرباءة وطهرها .تعبرا
عن حب اخلر وروح العطاء
واملللودة التي جبل عليها اأهل
الللكللويللت ،وجت�شيدا للرعاية
واملكرمة االأمرية ال�شامية.
اإ�شادة تركية باإن�شانية
الكويت
�شارك الوفد يف فعاليات
جلمعية النجاة اخلرية ،حيث
زاروا مدير الرتبية الرتكية
يف مدينة اأورفة للتن�شيق ،كما
زاروا وايل املدينة الذي جدد
ال�شكر والثناء للكويت اأمراً

من مكتب الشهيد

رحلة

ً
واجتماعية
أكادميية مكتب الشهيد احتضنت مواهبهم وأطلقتها إبداعات تقنية

هدية من وايل مدينة اأورفة اإىل فاطمة االأمر

وحكومة و�شعباً على الوقفة
امل�شهودة عامليا اإن�شانيا .كما
تفقد الوفد املدار�س االإن�شائية
التي تبنيها اجلمعية والتي مع
املتوقع وفللق اجلللدول الزمني
اأن تكون قد افتتحت اثنتني
منها يف  15اأبريل ،كما �شملت
اجللللوللللة الللعللديللد ملللن تنفيذ
امل�شاريع اخلارجية.
م�شاعدات متنوعة
مت خلللال اللللزيلللارة توزيع
ملل�للشللاعللدات علللللى الاجئني
اللل�للشللوريللني ،متثلت يف اليوم
االأول بتوزيع � 800شلة ،ومتت
زيلللارة املخيمات الع�شوائية
وتلللوزيلللع �150شلة علللللى 75
عائلة .ويف اللليللوم الللثللاين مت
توزيع � 460شلة غذائية على
 230عائلة اأيتام ،و 650هدية
لاأطفال.
كما متت زيارة دار حممد
عللبللدالللواحللد االأيلللوب وتقدمي
هللدايللا لللطللالللبللات ملوؤلللفللة من
�شنطة مدر�شية مع قرطا�شية
و�شاعة يد وكرت لبا�س بقيمة
 100لللرة تركية ،ومت تقدمي
� 40شلة غذائية لدار االأيتام.
زيارة اأ�شعدت ال�شوريني
تقدم مدير اإدارة التعليم
اخلللارجللي يف جمعية النجاة
اخلرية ابراهيم البدر بال�شكر
اجللللزيلللل الأبلللنلللاء ال�شهداء،
والللوكلليللل بللالللديللوان االأملللري
ومديرة مكتب ال�شهيد فاطمة
االأملللر الللتللي تللراأ�للشللت الوفد

فاطمة االمر ووفد اأبناء ال�شهداء مع اأطفال �شوريني يف املخيم

بنات ال�شهداء يوزعن الهدايا على نظراتهن ال�شوريات

أبناء الشهداء...
ُ
ُ
األصول الطيبات لها فروع زاكية

توزيع امل�شاعدات

مـــحـــمـــد الـــشـــمـــري:
تــشــرفــنــا بــالــمــكــرمــة
الـــســـامـــيـــة ومــثــلــنــا
صــاحــب الــســمــو في
تقديم المساعدات
عـــــــادل الـــبـــحـــرانـــي:
أنــجــزنــا عــمــلــنــا على
أكمل وجه لرفع اسم
الكويت بلد اإلنسانية

اأحمد �شتيوي

فــيــصــل الــرمــيــضــيــن:
كــــان دوري تغطية
ً
إعـــالمـــيـــا
الــــرحــــلــــة
وتــوثــيــق وقــائــعــهــا
بللتللقللدمي امللل�للشللاعللدات حيث
ر�شموا االبت�شامة واأ�شعدوا
اأبلللنلللاء الللاجللئللني ال�شوريني
عن قللرب ،وهللذه هي الكويت
واأبللنللاوؤهللا الللذيللن جبلوا على
ُح ِ ّب العطاء الدائم.
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فرحة اأطفال �شوريا بهدايا اأبناء ال�شهداء

متثل املنا�شبات الوطنية
فللر�للشللة لتعبر االإنلل�للشللان عن
حبه وانتمائه لوطنه ،وما ميثله
الللوطللن يف وجللدانلله ،وينعك�س
على �شلوكه ،وال�شيما اأن ارتباط
االإن�شان بالوطن فطرة تظهر
بقوة عندما يبتعد االإن�شان عنه
جمللربا ،ما يدفعه للتعبر عن
هللذا االرتلللبلللاط ،بللالللدفللاع عن
الوطن ومقاومة من اأبعده عن
الللوطللن اأو انللتللزع الللوطللن عنه،
مقدما روحه فداء له وحلريته
ووجوده.
ولعل هذه احلالة االأخرة

عا�شها الللكللويللتلليللون ،غلللداة 2
اأغ�شط�س عام  ،1990عندما
ا�شتيقظوا ،ليجدوا وطنهم قد
تعر�س لللغللزو اأراد حمللوه من
فهب ال�شعب مقاوما،
اخلارطةّ ،
يقدم الروح والدم فداء للوطن،
لي�شجل تاريخ الكويت بحروف
من نللور اأ�شماء اأبللطللال ارتقت
اأرواحللهللم اإىل ال�شماء ،فيما
بقيت اأ�للشللمللاوؤهللم حا�شرة يف
واقع الكويت �شهداء يفخر بهم
الوطن ،ويروي الأبنائه بطوالتهم
ودورهم يف حريته.
والأن «االأ�لللشلللول الطيبات
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فاطمة عبدالله العصفور:

مكتب الشهيد جعلنا أســرة واحـــدة بما
قــدمــه مــن بــرامــج وفــعــالــيــات مشتركة
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من مكتب الشهيد
لللهللا فلللروع زاكلليللة» جلللاء اأبناء
ال�شهداء ليكملوا م�شرة اآبائهم
واأمهاتهم ،يف حب الوطن وبذل
النف�س واجلهد من اأجله ،فكانوا
خر خلف خلر �شلف ،ومراآة
نا�شعة تعك�س ت�شحيات اآبائهم.
ولللعللل الللظللروف الللتللي جعلتهم
خر اأبللنللاء ل�شهداء ،و�شعتهم
يف رعاية الوطن وقائده ،عرب
«مكتب ال�شهيد» اللللذي توىل
رعاية اأبناء ال�شهداء والقيام
بلل�للش لوؤونللهللم واالهلللتلللملللام بهم،
والعمل على تنمية مواهبهم
واإبداعاتهم ،اإ�شافة اإىل متابعة
�شوؤون درا�شتهم ،حتى يتخرجوا
وي�شبحوا منتجني يف املجتمع.
وهللنللا يلللاأتلللي دورهلللللم لللللردوا
الدين للوطن ،وليكملوا م�شرة
اآبائهم.
التاألق يف مهرجان «�شكراً»
ومن رعاية مكتب ال�شهيد
الأبللنللاء اللل�للشللهللداء ،عمله على
دفعهم اإىل واجهة االأحلللداث،
للليللربزوا قللدراتللهللم ومواهبهم،
ويعك�شوا مللا نللالللوه مللن تعليم
وتللللدريللللب يف فلللنلللون احلياة
والتعامل مع االآخرين ،وحتمل
امل�شوؤوليات ،وهللو مللا بللرز يف
فعاليات االحتفاالت الوطنية،
وما بعدها من فعاليات واأحداث
تولوا تنظيمها والقيام باأعبائها.
ومما يثلج ال�شدر ،ما تابعه كل
املراقبني واجلمهور لفعاليات
االحتفاالت الوطنية يف �شهر
فرباير املا�شي ،حيث برز اأبناء
ال�شهداء يف موقع امل�شوؤولية،
وعملوا على تنظيم الفعاليات
الللتللي اأقللامللهللا مكتب ال�شهيد
الللذي اأتللاح لهم فر�شة القيام
بتنظيم الفعاليات االحتفالية
الللتللي جلللرت �للشللمللن مهرجان
«�شكراً  »3يف حديقة ال�شهيد،
اإذ اأبللللدعللللوا ،وخللا�للشللة بنات
ال�شهداء ،الللاتللي عملن على
تنظيم املهرجان ،اإ�شافة اإىل
امل�شاهمة يف فعالياته ،االأمر

ع� ��ائ� �ش� ��ة ول � �ي� ��د ال � �ص � ��ال � ��ح :م� �ك� � � � �ت ��ب ال� �ش� �ه� �ي ��د أت � ��اح
ل� � �ن � ��ا ف� � ��رص� � ��ة ل � �ت � �ف � �ج � �ي� ��ر م � ��واه� � �ب� � �ن � ��ا ب ��ال� �ت� �ن� �ظ� �ي ��م
وال� � �ق� � �ي� � ��ادة ف� �ت� �م� �ي ��زن ��ا ف� � ��ي م � �ه � ��رج � ��ان «ش � � �ك� � ��ر ًا »3

الذي نال ا�شتح�شانا كبرا من
زوار املللهللرجللان ومتابعيه ،اإذ
يزداد اإعجابهم عندما يعرفون
اأن الللقللائللمللني علللللى التنظيم
والفعاليات هم اأبناء ال�شهداء،
للليللعللربوا بلل�للشللكللل عللفللوي عن
اعتزازهم بت�شحيات اآبائهم.
«اللللهلللويلللة» ر�لللشلللدت ،على
اأر�لللس الللواقللع ،اأن�شطة ومهام
اأبناء ال�شهداء خال عدد من
الفعاليات ،والتقت بهم لت�شليط
ال�شوء على مللا قللامللوا بلله من
عمل ،فكانت البداية مع عائ�شة
اللل�للشللالللح ،بنت ال�شهيد وليد
ال�شالح ،التي كان لها ن�شاط
بللللارز يف فللعللاللليللات مهرجان
«�شكرا  »3اإذ توؤكد اأن املهرجان
كللان فر�شة لتفجر اإبداعات
ومللواهللب اأبللنللاء اللل�للشللهللداء يف
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التنظيم والللقلليللادة مللن جهة،
ويف عللر�للس اإنللتللاجللهللم العلمي
والثقايف الللذي يعك�س االإفادة
من الللدورات والتدريبات التي
قدمها لهم مكتب ال�شهيد.
وت�شرح عائ�شة اأن م�شاركتها
يف املهرجان ،كانت من �شقني،
االأول �للشللمللن فللريللق «روؤيلللللة»
التابع ملكتب ال�شهيد ،ومهمته
نللقللل «بلليللت الللقللريللن» بطريقة
«بانورامية» تكنولوجية خا�شة
باالأطفال ،من خللال النظارة
التفاعلية «يف اآر» .واالآخلللر
م�شروعها اخلا�س املتمثل يف
الت�شوير الفوري الذي تقدمه
بدعم من مكتب ال�شهيد� ،شمن
فعالية «�شقردي».
وعلللللن ملل�للشللمللون كللللل من
الللفللعللاللليللتللني اللللللتللني ت�شارك
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فيهما ،ت�شرح عائ�شة الفكرة
االأوىل ،وتقول اإنها كانت �شمن
جمموعة اأبناء ال�شهداء الذين
�شجلوا يف «اأكادميية املبدعني»
يف ن�شختيها االأوىل والثانية،
حلليللث تللعلللللمللوا يف اللللدورتلللني
جملللملللوعلللة مللللن امللللللهلللللارات،
وكللللان �للشللرط احللل�للشللول على
�شهادة تقدمي م�شروع نهائي
لاأكادميية ،فكان م�شروعها
مع زميات لها نظارة «يف اآر»
تنقل حمتويات بيت القرين،
بطريقة تكنولوجية لاأطفال،
م�شرة اإىل اأن امل�شروع لقي
اإقباال وا�شتح�شانا كبرين لدى
االأطفال ،وحتى الكبار كانت لهم
ردة فعل اإيجابية جتاه الفكرة،
وال�شيما من عاي�شوا اإنتاج العمل
ووقفوا على تفا�شيله ،م�شرة
اإىل اأن هذا االأمر �شجعهم على
اال�للشللتللمللرار يف هللذا امل�شروع
وتطويره .وبينت اأنها قدمت
التقنية على �شكل مقاطع فيديو
كل مقطع مدته دقيقتان .وعما
اإذا كان باالإمكان ت�شويق الفكرة
وتوزيعها م�شتقبا ،اأفللادت اأن
اأمر الت�شويق والتوزيع مطروح
اإذا كانت هناك اأحللداث كثرة
ميكن اأن تنقل بتقنية «يف اآر»
حتى تكون الفائدة كبرة ،الفتة
اإىل اأن هللذه التقنية خا�شة
بالكمبيوتر وال ميكن تطبيقها
على الللهللواتللف الللذكلليللة ،ورمبا
هذا االأمللر يحد من انت�شارها
ب�شكل اأو�شع.
اأملللا الللفللكللرة الللثللانلليللة ،فهو
م�شروعها اخلا�س وهو عبارة
عن جهاز ت�شوير فللوري ،وقد
عللملللللت لللله ت�شميما خا�شا
ملنا�شبة فعالية «�شقردي» يف
مهرجان «�شكرا  »3منوهة بدور
اأكادميية املبدعني يف اإطاق
طللاقللات اللل�للشللبللاب ورعايتها،
وقللالللت اإنللهللا لللوال االأكادميية،
وخا�شة الدورة الثانية منها ،ملا
فكرت بعمل م�شروع خا�س بها،

اإذ دفعتها امل�شاركة يف فعاليات
الللللدورتللللني اإىل الللتللفللكللر يف
م�شروع خا�س بها ،فقد اأفادت
فائدة كبرة .وا�شتغلت املنا�شبة
لتدعو اأبناء ال�شهداء لالتحاق
باالأكادميية واالإفادة مما تقدمه
من معلومات وتطوير مهارات،
وخا�شة اأنها تقدم جوائز قيمة
للم�شاريع املتميزة.
واأ�للشللادت عائ�شة ال�شالح
مبلللا يللقللدملله مللكللتللب ال�شهيد
مللن خللدمللات الأبللنللاء ال�شهداء،
وال�شيما الللدعللم امللللادي الذي
يللقللدم مل�شاريعهم ،مبينة اأن
املكتب ا�للشللرتى لهم االأجهزة
اخلللا�للشللة مب�شاريعهم �شواء
مل�شروع «روؤيلللة» اأو م�شروعها
اخلا�س ،اللذين اأجنزتهما مع
زمياتها بنات ال�شهداء �شمن
فعاليات مهرجان «�شكرا »3
يف اإطللار االحتفاالت باالأعياد
الللوطللنلليللة .وتللقللدمللت بال�شكر
خا�شة مل�شوؤويل املكتب الذين
دعموا م�شروعها بعد ح�شوله
على املركز االأول �شمن م�شاريع
«اأكادميية االإبللداع  »2فوفروا
لها االأجللهللزة اخلا�شة لتنطلق
مب�شروعها ،م�شرة اإىل اأنها
قامت وزمياتها بللزيللارة عدد
من املدار�س ،حتت مظلة مكتب
ال�شهيد ،وعر�شن م�شروعهن
اللللذي نللال ا�شتح�شانا كبرا،
وردود اأفعال اإيجابية.
وعلللللن ملللوقلللف اجلمهور
مللن اأبلللنلللاء وبللنللات ال�شهداء،
لدى قيامهم بتنظيم فعاليات
مهرجان «�شكر  »3عربت عائ�شة
عن �شعادتها الغامرة مبوقف
الللنللا�للس مللنللهللا وملللن زمياتها
وزمائها عندما يعرفهم اأنهم
اأبناء �شهداء ،وتقول «رد فعل
النا�س كان رائعا عندما يعلمون
اأننا اأبناء ال�شهداء ،ويرون �شور
اآبائنا على �شدورنا ،حيث ن�شمع
منهم عبارات الفخر واالعتزاز
باآبائنا ،مت�شائلني عن ظروف

مرمي علي بوحمدي :مستعدون للتطوع في أي فعالية
ل�ل�م�ك�ت��ب ل �ن��رد ل��ه ب�ع��ض ت�ف�ض�ل��ه ب�ت��دري�ب�ن��ا وتأهيلنا

ا�شت�شهاد اآبائنا .واأنا االآن بعد
اأن كربت ا�شت�شعرت اأن مكتب
ال�شهيد هو بيتي الثاين ،حيث
وفر يل فر�شا كثرة .وبعدما
اأ�للشللبللح لدينا عملنا اخلا�س
�للشللعللرت اأن مللوظللفللي املكتب
عائلتي الثانية ،وهذا ما يدفعني
للمبادرة والتطوع با مقابل يف
اأي ن�شاط اأو فعالية للمكتب
واأعطيهم من وقتي وجهدي».
جتارب رائعة
من جانبها ،تقول فاطمة،
بنت ال�شهيد عبداهلل الع�شفور،
اإن جتربة امل�شاركة يف تنظيم
فعاليات مهرجان «�شكرا »3
كللانللت رائللعللة ،و�شتعمل على
تللكللرارهللا وامللل�للشللاركللة يف اأي
فعالية ملكتب ال�شهيد ،م�شرة
اإىل اأن م�شاركتها كللانللت يف
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ركن االأطفال «كيدزانيا» الذي
يدرب ال�شغار على املهن ،من
خال عمل كل منهم يف املهنة
التي يختارها ،وعندما ينتهون
ي لاأخللذون مللن نللوع املهنة التي
عملوا بها ،و�شربت على ذلك
مللثللاال بلللاأن مللن يللتللدرب �شمن
فعالية جللنللاح �شركة مطاحن
الدقيق ،ياأخذ ب�شكويت ،واإذا
�شنع الطفل دائلللرة كهربائية
ياأخذها معه هللديللة ،كما يتم
توزيع تذاكر خا�شة بكيدزاينا
وهدايا وكتب تلوين.
وتوؤكد فاطمة اأن «اأف�شل
خطوة قام بها مكتب ال�شهيد ،اأن
�شمح الأبناء ال�شهداء بالتنظيم،
حتى �شرنا نحن جزءا من عائلة
املكتب ،حيث ال يتم تنظيم اأي
مهرجان اأو فعالية اإال ويكون
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اأبناء ال�شهداء اأول املدعوين،
اإذ يدعوننا ملل�للشلوؤولللو املكتب
ويقرتحون علينا ما يريدون اأن
يقوموا به وياأخذوا راأينا اأي�شا،
ونحن ن�شارك باالإعداد.
واأبدت فاطمة فخرها باأن
تللكللون ابللنللة �شهيد ،مللن خال
ردود فعل النا�س الذين زاروا
مللهللرجللان «�للشللكللرا  »3وتقول
«عللنللدمللا يللعلللللمللون اأنللنللا اأبناء
اللل�للشللهللداء ،حيث يللعللربون عن
اعللتللزازهللم بت�شحيات اآبائنا،
واإعجابهم مبا نقدمه ،وخا�شة
اأن كل كويتي له �شلة ب�شهيد،
قد يكون والده اأو والدته او اأخاه
اأو قريبا له .لذلك فاإن الزائر،
فور ان يعرف اأنني ابنة �شهيد،
يبادر بالقول :اأنتم عيال اأبطال،
ولكم الفخر يف ذلللك» م�شرة
اإىل اأن هلللذه امللللواقلللف ت�شع
عليهم م�شوؤوليات كبرة ليكملوا
م�شرة اآبائهم واأمهاتهم.
وتقدمت فاطمة بال�شكر
ملكتب ال�شهيد «الللللذي يقدم
لنا اأكلللرث ممللا نحتاجه ،وقبل
اأن نطلب ،وال اأعتقد اأن جهة
يف الكويت تخدم الفئة التي
تتبعها كما يفعل مكتب ال�شهيد
مللع اأبللنللاء ال�شهداء ،فعاقتنا
باملكتب عاقة اأ�شرية ولي�شت
عللاقللة جهة ر�شمية برعايا.
فجميع اأبناء ال�شهداء يعرفون
بع�شهم وي�شكلون مللع املكتب
اأ�شرة واحدة».
اأمللا مللرمي علي بوحمدي،
ابنة ال�شهيدة فاطمة عبداهلل
الع�شفور ،فلاأكللدت اأن خطوة
ملل�للشللاركللة اأبلللنلللاء اللل�للشللهللداء يف
تنظيم فعاليات االحتفاالت
الوطنية ،كللانللت فللكللرة رائدة،
م�شرة اإىل اأن دورهلللا خال
اأيللام مهرجان «�شكرا  »3متثل
يف ت�شوير خمتلف الفعاليات،
وال�شيما فعالية «فريج �شقردي»
وركلللن االأطلللفلللال ،اإ�للشللافللة اإىل
كللل جللوانللب املللهللرجللان الذي

من مكتب الشهيد
ا�شت�شافته حديقة ال�شهيد على
مدار ثاثة اأيام.
و�شددت مرمي على النجاح
الكبر لفكرة امل�شاركة يف تنظيم
فعاليات املهرجان ،وال�شيما اأن
عددا كبرا من اأبناء ال�شهداء
ي�شارك يف التنظيم والفعاليات،
«حلليللث حللر�للس املللكللتللب على
قيامنا بللهللذا االأملللر لتدريبنا
على مللواجللهللة الللنللا�للس وكيفية
الللتللعللامللل مللعللهللم ،اإ�للشللافللة اإىل
التدريب على جوانب التنظيم،
بعد اأن اأعطونا دورة مكثفة يف
كل ذلك .ونحن على ا�شتعداد
للم�شاركة متطوعات يف اأي
فعالية م�شتقبلية».
وعن دورها يف الفعاليات،
قالت مرمي «دخلت مع املكتب
يف ق�شم االإعام كمطورة ،وقبل
اأن اأدخللل يف هذا املجال ،نلت
دورات ت�شوير مكثفة من مكتب
ال�شهيد ،منها اأربللللع دورات
خمتلفة يف جمال الت�شوير ،ثم
ادخلوين معهم بعد اخلربة التي
اكت�شبتها يف الدورات ،فاأحببت
ا�شتغال الفر�شة الأكلللون يف
جمللللال االإعللللللام ملللع الفريق
االإعامي».
وعللللللربت عللللن اعلللتلللززهلللا
كونها ابنة �شهيدة ،بعد موقف
الزائرين للمهرجان بعد معرفة
ذلك ،م�شرة اإىل اأن موقفهم كان
مزيجا من املفاجاأة وال�شرور،
حيث تفاجاأوا باأنني ابنة �شهيدة
واأ�شارك يف التنظيم».
اأملللا �شقيقتها دالل علي
بوحمدي ،فقد �شرحت طبيعة
امل�شاركة يف تنظيم فعاليات
مللهللرجللان «�للشللكللرا  »3م�شرة
اإىل اأنها كانت ت�شرف مع عدد
مللن زمياتها على «البوثات»
يف حديقة ال�شهيد ،وال�شيما
مللع االزدحللللام ال�شديد الذي
�شهدته اأيام املهرجان واالإقبال
الكبر مللن املللواطللنللني .وبينت
اأن «القائمني على املهرجان

دالل ع �ل��ي ب ��وح �م ��دي :ب �ف �ض��ل األك ��ادمي� �ي ��ة أصبحت
أكثر ق��درة على مواجهة اجلمهور والتعامل مع الناس
ص� � ��الح ال � �ع � ��وف � ��ان :أب � �ن � ��اء ال � �ش � �ه� ��داء ت� � �ص � ��دروا مشهد
االحتفاالت الوطنية وأثبتوا مهاراتهم اإلداري��ة والفنية

من مكتب ال�شهيد اجتمعوا مع
املتطوعني واملتطوعات من اأبناء
ال�شهداء قبل بدء املهرجان ،ومت
توزيع املهام ب�شكل دقيق للعمل
على اإخللراج املهرجان بال�شكل
املنا�شب ،وهو ما حدث ب�شهادة
جميع الزائرين الذين يفاجاأون
عندما يعرفون اأن املنظمني من
اأبللنللاء ال�شهداء ،فيعربون عن
فخرهم واعتزازهم بت�شحيات
اآبائنا ،ويحر�شون على اال�شتماع
باهتمام ل�شرحنا عن ظروف
ا�شت�شهاد اآبائنا ،وكنا نركز على
االأطفال لتو�شيح معنى ال�شهادة
لديهم ،وال�شيما اأنهم ال يعرفون
�شيئا عن هذا االأمر».
وعن اخلدمات التي قدمها
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لهم مكتب ال�شهيد ،تقول دالل
«املكتب قدم لنا خدمات كثرة
ومهمة ،اأبرزها اإن�شاء اأكادميية
املبدعني التي �شقلت مواهبنا،
وهدفت اإىل التاأثر والتحفيز
واالإبداع ،اإذ ا�شتمر كل برنامج
فيها  3اأ�شهر ،كان له اآثار كبرة
جدا ومهمة ،منها على �شبيل
املللثللال كيف نللواجلله اجلمهور،
ولغة اجل�شد ،حتى اأنني اأفدت
�شخ�شيا من االأكادميية ،فكوين
اخت�شا�شية تغذية ،اأ�شبحت
اأكلللللرث قلللللدرة علللللى مواجهة
اجلمهور والتعامل معه».
جهود مكتب ال�شهيد
وللوقوف على دور مكتب
ال�شهيد يف تللدريللب وتاأهيل
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اأبناء ال�شهداء ،التقت «الهوية»
مع مدير اإدارة التخليد مبكتب
ال�شهيد �للشللاح الللعللوفللان ،اإذ
قال اإن اأبناء ال�شهداء ت�شدروا
امل�شهد يف مهرجان «�شكرا »3
اللللذي �شهد ملل�للشللاركللة الكثر
مللنللهللم تنظيما وملل�للشللاركللة يف
الفعاليات ،فقد كانوا يقومون
بال�شرح لاأطفال عن البطولة
والت�شحية مللن اأجلللل الوطن
وتعلم احللرتام الكبر واملدر�س
واحلفاظ على الوطن ومن�شاآته
ومرافقه ،وقد اأثبتوا مقدرتهم
ومهارتهم.
واأ�لللشلللاف الللعللوفللان «نحن
�شركاء ال�شهداء ،نخلد ذكراهم،
واأبناوؤهم يُ�شهمون معنا بتو�شيح
�لللشلللورة الللبللطللولللة ،و�شعرنا
بطريقة �شرحهم للجمهور،
بوجود روحية وتقبل اأكللرب من
النا�س لكامهم عن ال�شهداء،
وخلريجي (اأكادميية  )2اأدوار
كللبللرة ،وقللامللوا بتقدمي اأمور
تكنولوجية جديدة ،منها فريق
روؤيلللة الللذي جعل الللزائللر يرى
متحف ال�شهيد مبا�شرة وهو
يف حديقة ال�شهيد ،من خال
النظارة التفاعلية ،كما ذهبوا
اإىل املدار�س لعر�س فكرتهم،
وبالن�شبة لنا هذه نقلة نوعية
الأبللنللاء ال�شهداء ،فعند بداية
مكتب ال�شهيد كانت اأعمارهم
�شغرة ،واالآن بللداأوا ياأخذون
اللللدور ،وحاليا لدينا  40من
اأبناء ال�شهداء يف االأكادميية،
وال�شنة املقبلة �شين�شم اإلينا
 40اآخرون».
وللللفلللت اإىل اأن «اأبللللنللللاء
اللل�للشللهللداء اأوحللللوا لللنللا اأفكارا
جديدة ،ترجمت على الواقع،
فقد كانوا حري�شني على اإبراز
اأدوار اآبائهم البطولية ،ونحن
من جهتنا وجدنا اأن اإح�شا�س
ابن ال�شهيد ب�شرح بطولة اأبيه
اأو اأملله للجمهور ،فيه روحية

اأكللرث وعاطفة اأقللوى ،و�شيكون
تقبل اجلمهور لهم اأقوى واأكرث
تفاعا ،الأن الكام ي�شدر من
قلب ابن ال�شهيد قبل اأن ينطق
به ل�شانه وبعفوية ،ويتحدثون
بحما�شة ،وهللو مللا دفعنا اإىل
اأن جنعل لهم دورا كللبللرا يف
املهرجان تنظيما وم�شاركة».
وبني اأن اأبناء ال�شهداء ممن
تخرجوا من اأكادميية االإبداع،
بللدورتلليللهللا االأوىل والثانية،
اأبلللدعلللوا يف اإنللتللاجللهللم الفني،
فكان فريق «روؤيللة» الللذي قدم
متحف القرين ب�شكل بانورامي
تكنولوجي ،من خال النظارة
التفاعلية ،فتميز هذا الفريق،
حللتللى اأنللله اأ�للشللبللح مطلوبا يف
املللدار�للس ،كما قللدم عر�شا يف
الديوان االأمري نال ا�شتح�شانا
كبرا من موظفي الديوان .وهذا
كله انعك�س فائدة على مكتب
ال�شهيد الللذي درب وتعب ،ثم
قطف ثمار ذلك فوائد كثرة،
وهللذه نقلة نوعية كبرة ،باأن
اأبناء ال�شهداء كربوا واأ�شبحوا
ي�شاركوننا ويلاأخللذون املبادرة.
واأ�شار اإىل اأن «اأكادميية االإبداع
اأثبتت جناحها ،وهو اأمر يدفع
املكتب اإىل اال�شتمرار بالتجربة
فللنللحللن نلللعللل ّد حللاللليللا لتنظيم
الدورة الثالثة منها ،مع االإقبال
الافت من اأبناء ال�شهداء على
الت�شجيل بعدما مل�شوا نتائجها
مع من �شبقهم».

قـــــالـــــــــوا

علي الجراح :أفكار طيبة َسعد الجميع بمتابعتها

�أ��ض��اد وزي��ر ��ض�وؤون �ل��دي��و�ن �لأم��ري �ل�ضيخ علي �جل��ر�ح با يقدمه مكتب �ل�ضهيد ،من �أفكار
و�أن�ضطة مميزة بنا�ضبة �لحتفالت بالأعياد �لوطنية و�لتي من �ضاأنها �أن ت�ضعد �أبناء �ل�ضهد�ء
و�ل�ضعب �لكويتي كافة.
وق��ال �جل��ر�ح� ،إن��ه «يف كل عام من �ضهر فرب�ير لنا لقاء مع مكتب �ل�ضهيد كجزء من منظومة
�لحتفالت �لوطنية ويف �حلقيقة ،ف�اإن مكتب �ل�ضهيد يتحفنا د�ئما باأفكار طيبة ت�ضعد �أبناءنا
�أبناء �ل�ضهد�ء و�أبناء �لكويت عموما كويتيني ومقيمني» .ودعا �ل�ضيخ علي �جلر�ح �أن يدمي �هلل تعاىل
�لفرحة و�لأعياد على وطننا وقائده �لقائد �لإن�ضاين �ضمو �ل�ضيخ �ضباح �لأحمد ،و�ضمو ويل �لعهد
�ل�ضيخ نو�ف �لأحمد».

فاطمة األمير :نفخر بإدارة أبناء الشهداء لفعاليات المهرجان

�أعربت �لوكيل بالديو�ن �لأم��ري �ملدير �لعام ملكتب �ل�ضهيد فاطمة �لأم��ر ،عن �لفخر باأبناء
�ل�ضهد�ء من خريجي �أكادميية �ملبدعني يف تنظيم و�إد�رة بع�ص فعاليات �لحتفالية و��ضت�ضافة
�جلهات �مل�ضاركة يف �ملعر�ص ،منوهة بجهودهم ومتيزهم يف �لتنظيم.
وقالت �لأمر �إن «فعالية مهرجان �ضكر� يف مو�ضمها �لثالث قدمت �ل�ضكر جلميع �أهل �لكويت،
بعدما قلنا (�ضكر�  )1لدول �لتحالف ،و(�ضكر�  )2ملن كان د�خل �لكويت و�أ�ضهم يف مقاومة �لعدو�ن،
وندعو �هلل د�ئم ًا باأن تكون �لكويت بخر ،ونتمنى وجود هذه �حلفات وتكون على �مل�ضتوى �ملرجو،
لكي يجد �لنا�ص مكانا يعربون فيه عن فرحتهم بالأعياد �لوطنية».
و�أ�ضارت �إىل �أن «�لربنامج مت من خاله ��ضتعر��ص ت�ضحية �أه��ل �لكويت خال فرة �لعدو�ن،
و�إظهار ذلك ملن مل يكن متو�جد ً� خال فرة �لعدو�ن ومل ير �لأحد�ث ،و�ل�ضيء �لذي يجعلنا نفتخر
هم �أولد �ل�ضهد�ء ،فهم من يديرون كثر ً� من �لحتفالت».

أشواق العرادة :مشاركات وجهود مباركة

�أعربت مديرة �إد�رة �لتوجيه و�لرعاية �لأ�ضرية يف مكتب �ل�ضهيد �أ�ضو�ق �لعر�دة ،عن �ضكرها لأبناء
�ل�ضهد�ء �لذين �ضاركو� وعملو� بكل جهد ون�ضاط مبارك ،يف تنظيم فعاليات مهرجان «�ضكر� »3
و�ضاركو� يف فعالياته ،كما �ضكرت �لعاملني بكتب �ل�ضهيد �لذين عملو� بتعاون كخلية نحل.
وع��ربت �ل�ع��ر�دة عن تقديرها مل�ضاركة �لفرق �ل�ضعبية يف فعاليات �ملهرجان ،وقالت «عرو�ضهم
�أبهرتنا .كانت ردود فعل �لنا�ص ر�ئعة ،من خال �لتجمع من حولهم و�حلما�ص �لذي �ضاركهم �جلمهور
بالت�ضجيع ورفع �لأعام �لتي تزين فيها �مل�ضرح �لروماين� ،إذ �ضاركت �لفرقة �لن�ضائية �لكويتية بقيادة
�لدكتور دوخي �لدوخي و�لفنانة ماجدة �لدوخي بالأغاين �لوطنية و�لفنون �ل�ضعبية ب�ضكل ر�ئع،
كما كانت هناك م�ضاركة من �لفنان بدر نوري و�ضماح خالد ،وختام فعاليات �مل�ضرح �لروماين كان مع
�لفنان بلبل �خلليج نبيل �ضعيل ،فكانت �ضعادة ل تو�ضف».
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مكتب الشهيد
احتفال
من

فاطـمة األمير :
أســرتنا الكبيرة هـــي الكـــويت ،وتواصلنا
مع ذوي الشــهداء ال يتوقف وال ينقطع
صالح العوفان :
الــــــــشــــــــهــــــــداء فـــــــــي مـــــوضـــــع
الــــقــــلــــب مــــــن تــــــاريــــــخ الــــوطــــن
اإبراهيم البدر

ُ
طوبى ألمهات الشهداء
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�شناء ال�شعد

كالنخل ال�شامخ يطلع عاليا م�شمخا بالكربياء وهيبة احلزن النبيل  ..هكذا كان ح�شور اأُمهات وزوجات واأخوات ال�شهداء
يف التجمع ال�شنوي الذي يقيمه مكتب ال�شهيد يف ذكرى احلادي والع�شرين من مار�س كل عام مبنا�شبة يوم االأ�شرة ،اإذ تلتقي
اأ�شر ال�شهداء يف موا�شم التوا�شل واملحبة للتعارف والتاآلف وزيادة ر�شوخ الود برعاية مكتب ال�شهيد والقائمني عليه وعلى
راأ�شهم الوكيل يف الديوان االأمري ،مدير عام مكتب ال�شهيد فاطمة االأمر ،يفتح املكتب قلبه مفرت�شا �شدق التقدير واالعتزاز
باأهايل ال�شهداء رموز ال�شرب والتحمل والت�شحيات الرثة ،وهنا يكون االحتفال اعتبارا واعرتافا وتقديرا يف جل�شة مباركة
تعبق بروح االأ�شرة الواحدة ،تلك التي جتمع كل املنتمني اإىل مكتب ال�شهيد بذوي ال�شهداء واأ�شرهم.
هنا حيث احلزن والفقد يتطامن بل يتا�شى ليحل حمله �شذى الفخر والعز ،اإنهم النماذج التي متنح العطاء زهوه والبطولة
اأو�شمتها وكل معاين البذل ح�شورها الرباق ،توؤكد املدير العام ملكتب ال�شهيد فاطمة االأمر اأن «تواجدنا معا تعبر خال�س
ملا يجمعنا من ترابط وتوا�شل وحمبة ،واأن ذوي ال�شهداء؛ اأُمهات واآباء واأبناء منا وفينا ،عهد ووفاء والتزام بر�شالة املكتب
االإن�شانية العالية بتوجيهات من قائد �شفينتنا وحادي ركبنا ح�شرة �شاحب ال�شمو املفدى ال�شيخ �شباح االأحمد ال�شباح حفظه
اهلل ورعاه ،وت�شيف؛ اأنتم يف عيوننا دائما واأبدا حمور ر�شالتنا وعنوان م�شع لكل اأعمالنا».
وي�شر مدير اإدارة التخليد �شاح العوفان اإىل هذا التجمع املميز باأنه «امتداد لو�شل را�شخ م�شتمر ال ينقطع ملن و�شعهم
الوطن يف مو�شع القلب من تاريخه».
هذا وقد تنوعت فقرات اللقاء الذي ازدان هذا العام بح�شور االإعامية والنا�شطة البحرينية �شناء ال�شعد املتميزة بجاذبية
االأداء االإعامي ودفء احلديث و�شدق البوح وعمق التعبر الذي يفي�س حنانا ،وحقا كان حل�شورها الافت اأبلغ االأثر يف
هذا التجمع ال�شنوي الكرمي .
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السور الرابع

الشهيد خليف محمد عيد فنير العدواني

بطل االستخبارات المغامر
دخ � � � � � � � � ��ل ال � � � �ك� � � ��وي� � � ��ت ب� � � �ع � � ��د أرب � � � � �ع � � � � ��ة أي � � � � � � � ��ام م � � � � ��ن ال � � � � �غ � � � � ��زو ع � �ب� ��ر
م � � �ن � � �ف� � ��ذ اخل � � �ف � � �ج� � ��ي وق� � � � � � ��رر ال� � � �ب� � � �ق � � ��اء ل � � � �ي � � � ��رد اجل � � �م � � �ي� � ��ل ل� ��وط � �ن� ��ه
ع � � � � �م � � � � ��ل م� � � � � ��ع م � � � �ج � � � �م� � � ��وع� � � ��ات امل � � � � �ق� � � � ��اوم� � � � ��ة ب� � � � �ق� � � � �ي � � � ��ادة ال� � �ش� � �ي� � ��خ
ع � � � ��ذب � � ��ي ال� � � �ص� � � �ب � � ��اح وال� � � �ش� � � �ي � � ��خ ع � � �ل� � ��ي س � � ��ال � � ��م ال � � �ع � � �ل� � ��ي ال� � �ص� � �ب � ��اح
من مو�ليد �لكويت يف �لر�بع من �أكتوبر لعام � ،1970ضجاع ،وكتوم ،كرمي ،طيب �لقلب،
هادئ ،حنون ،وبار بو�لديه و�أهله.
در�ص �لبتد�ئية يف مدر�ضة �لفرزدق ،و�ملتو�ضطة يف مدر�ضة �أبي �لعاء �ملعري ،يعمل يف �حلر�ص
�لوطني �لكويتي ،وقبيل �لغزو �لعر�قي ��ضتقال وكان يف نيته �لعمل بوز�رة �لد�خلية.
�ضافر خليف للر�حة و�ل�ضتجمام بعد ��ضتقالته ،وعندما �ضمع بالغزو �لعر�قي �لغا�ضم �أ�ضر
على �لعودة �إليها لي�ضهم يف حتريرها ،بعد �أربعة �أيام و��ضتطاع �لدخول عرب بر �خلفجي
بعد معاناة �ضديدة على �لرغم من معرفته �لتامة بالطرق �لرملية بني ح��دود �لكويت
وحدود �ململكة �لعربية �ل�ضعودية.
خليف يف بداية الغز�
كللان يللخللرج وال يللعللود اإىل
املنزل اإال يف وقت متاأخر ،وكانت
والدته قلقة عليه كثراً وحتذره
دائماً من غدر القوات العراقية
وبط�شها ،لكن خليف كان يذكر
لها اأنلله دائما يف خدمة بلده،
والبد من االإ�شرار على حتريره
بكافة ال�شبل اعرتافاً باجلميل
له.
وطلب منه واللللده مللرة اأن
يخرج مع بع�س اأفللراد االأ�شرة
اإىل اململكة العربية ال�شعودية
اإن هللم قلللرروا ذللللك ،ل�شفته
الع�شكرية  ،فقد تتعقبه القوات

العراقية ،لكنه رف�س تلك الفكرة
بتاتاً وف�شل البقاء يف الكويت
على الرغم من مغادرة بع�س
اأفراد اأ�شرته بعد ذلك.
وقلللد عللمللل خللللليللف �شمن
جمللمللوعللة املللقللاومللة الكويتية
التي من قادتها ال�شيخ عذبي
ال�شباح ،وال�شيخ علي �شامل
العلي ال�شباح وغللرهللم ومن
رفللاقلله يف املللقللاومللة :ال�شهيد
حمد مبارك الهاجري ،وال�شهيد
برج�س العدواين ،و�شعيد م�شفر
القحطاين ،ومبارك العويهان،
ومبارك زويللد وكانوا يجلبون
االأ�شلحة بلاأنللواعللهللا الذاتية،
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والقنابل اليدوية و�شواريخ �شام
 ،7من خمللازن الدفاع اجلوي
التابعة لوزارة الدفاع الكويتية،
ويحفظونها يف �شرداب بيت يف
منطقة ال�شباحية غادره اأهله
اأثناء الغزو ،ثم يقومون بتوزيعها
على اأفراد املقاومة يف مناطق
ال�شباحية والفحيحيل والرقة
والقرين واملهبولة.
وقلللد كلللان خليف ورفاقه
ينقلون االأ�شلحة اإىل جمموعات
املللقللاومللة الللكللويللتلليللة البا�شلة
بو�شاطة �شيارتيه اجليب و�شيارته
الكابر�س وقد �شاهده ابن اأخيه
مبارك وهو يقوم بذلك ،وحذره
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من خطورة هذا العمل.
اقتنا�ص جنود الحتالل
كان خليف ورفاقه يقتن�شون
جللنللود االحللتللال املتواجدين
على �شاطئ البحر يف منطقة
الفحيحيل بالقرب من �شالة
اأفللراح الدبو�س ،فيوقعون بهم
االإ�شابات ما بني قتيل وجريح
وي�شتولون على اأ�شلحتهم وقد
عاد خليف اإىل املنزل اأكرث من
مرة وبنطاله عليه اآثار الدماء،
وعندما �شوؤل عن ذلللك يخرب
اأنللله كلللان يف قللتللال مللع جنود
االحتال.
ويف �شهر �شبتمرب من �شنة
 1990قلللام خللللليللف ورفاقه
بتفجر مدر�شة الفرزدق الكائنة
يف منطقة الفحيحيل  ،وكان بها
اأربع حافات حمملة باالأ�شلحة
والذخائر.
وكان خليف ورفاقه ومنهم
�شعيد القحطاين ومبارك زويد
يللر�للشللدون الللقللوات العراقية
التي ت�شر عللرب طريق امللك
فهد ال�شريع املقابل ملنطقة
الفحيحيل ،ويعملون لها كمائن،

وي�شددون نران اأ�شلحتهم اإىل
اأفرادها ،فيحدثون بهم اإ�شابات
مبا�شرة ،ثم يلوذون بالفرار دون
اأن ينالهم اأذى وقد متكنوا من
تفجر حافلة نقل جنود تابعة
للقوات العراقية على طريق
الفحيحيل ال�شريع ،وقتلوا من
فيها.
كما قاموا بلاإطللاق نران
اأ�شلحتهم على اأمللاكللن جتمع
الللقللوات العراقية عند نقاط
التفتي�س التابعة لهذه القوات
واأوقعوا بها االإ�شابات البليغة.
جلب الأ�شلحة من
ال�شعودية
ا�شتغل خليف خروجه من
الكويت اإىل اململكة العربية
ال�شعودية وعللودتلله ثانية اإىل
الكويت يف جلب االأ�شلحة من
اململكة الللعللربلليللة ال�شعودية،
بغية ا�شتخدامها يف العمليات
الع�شكرية التي ينفذها ورفاقه
�شد القوات العراقية ،ف�ش ً
ا
عن توزيعها على جماميع اأخرى
للللللمللقللاومللة يف املللنللاطللق التي
كانت م�شرح ًا لعملياتهم مثل
الرقة وال�شباحية والفحيحيل
واملهبولة.
كما قام خليف ورفاقه بدور
ا�للشللتللخللبللاراتللي خللطللر ،وذلك
بتو�شيل اأفام ومعلومات اإىل
القيادة الكويتية يف اخلارج عرب
احلدود الكويتية  -ال�شعودية،
وكلللان معه اآنللللذاك مللن رفاقه
ال�شهيد حمد مبارك الهاجري،
وال�شهيد برج�س العدواين.
و�للشللارك خليف رفللاقلله يف
املقاومة الكويتية بتوزيع املبالغ
النقدية التي كانت تاأتي من
الللقلليللادة الكويتية ال�شرعية
بللاخلللارج وبع�س امل�شادر من
الداخل على االأ�شر الكويتية
ال�شامدة على اأر�س الكويت.
كما �شاركوا باإخراج العوائل
الكويتية التي �شاق عليها احلال
يف الكويت اإىل اململكة العربية

كان يقتنص الغزاة على ساحل الفحيحيل وينقل
األسلحة ،ويوصل املعلومات وأفالم الفيديو إلى
القيادة الشرعية في اململكة العربية السعودية

ال�شعودية عرب الطرق الربية
غر املر�شوفة تفادياً لوقوعهم
بيد القوات العراقية التي كانت
متنعهم يف اأغلب االأحيان من
اخلللروج ،وكان خليف ورفاقه،
ومنهم �شعيد م�شفر القحطاين
على درايللة تامة بتلك الطرق،
ومللن العوائل التي قللام خليف
بلاإخللراجللهللا عائلة الهاجري،
وعائلة العتيبي ،وعائلة زويد.
خليف يرف�ص البقاء خارج
الكويت
يذكر ال�شاهد �شعيد م�شفر
القحطاين اأنلله حللاول يف اآخر
مرة انتهوا منها من اإي�شال اأحد
العوائل الكويتية اإىل اململكة
العربية ال�شعودية اإقناع خليف
باالإقامة يف اململكة وعدم دخول
الكويت نظراً ل�شوء االأحوال
االأمنية ،العراقية ،وخا�شة على
احللللدود ،وحر�شها على تتبع
اأفراد املقاومة الكويتية ،اإال اأنه
رف�س رف�شاً باتاً ،ويذكر �شعيد
اأنلله اأو�شله اإىل املركز الربي
حلفر الباطن ،وعاد هو اأدراجه
اإىل منزله مبنطقة الهفوف
ال�شعودية ب�شبب مر�س والده،
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بينما اأ�شر خليف على الدخول
ب�شيارته.
حما�لة اأ�شر خليف
كللللان بلللني خللللليللف واأحللللد
االأ�لللشلللخلللا�لللس ملللن اجلن�شية
الفل�شطينية خاف ،ويوؤكد فهد
�شقيق خليف اأن ذلك ال�شخ�س
قد بلغ ال�شلطات العراقية اآنذاك
عن حقيقة ن�شاط خليف واأفراد
جمموعته املعادي لهم ،والدليل
على ذلللك قدومهم اإىل منزل
اأ�شرة خليف ،وطلبهم اعتقاله
�للشللخلل�للشلليلاً ،ولللكللن خللللليللف مل
يكن يف املنزل ،ثم جللاءوا مرة
اأخرى ،وكان خليف نائماً ،فلما
علمت اإحلللدى اجللللارات وهي
من اجلن�شية العراقية تدعى
اأم رعد بقدوم القوات العراقية
العتقال خليف ،قامت بتهريبه
خارج املنزل ،وقالت الأ�شرته اإن
اإقامته يف املنزل اأ�شبحت خطرة،
فوافقوها الللراأي ،ثم �شكروها
على �شنيعها و�شهامتها.
ويبدو اأن القوات العراقية
كانت تراقب حتركات خليف
ورفاقه  ،خا�شة كرثة خروجهم
من الكويت اإىل اململكة العربية
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ال�شعودية ودخولهم اإليها ثانية،
ويف يوم  1990/10/20م جاء
ات�شال لعائلته من خمفر �شرطة
الفحيحيل يخرب باأن خليف قد
اأودع ال�شجن املركزي ،فذهب
والده اإليه وقابله ،وعرف منه
اأنه مت اإلقاء القب�س عليه بعد
تعطل �شياراته يف اأثناء دخوله
اإىل الكويت عرب اململكة العربية
ال�شعودية مع �شديقه طماح
م�شفر القحطاين  ،ومت توجيه
عدة تهم اإليهما منها :تهريب
اأ�شلحة ،واإخراج عوائل كويتية
دون اأخذ ت�شريح موافقة من
قبل ال�شلطات العراقية ،اأما
تاريخ اأ�شره فقد ذكرت والدته
هلة عطية حممد اأنللله مت يف
1990/10/4م.
وقد قام والللده بزيارته يف
معتقله بال�شجن املركزي مرة
ثانية يف حماولة الإخراجه ،لكنه
فوجئ بعدم وجوده.
فقد قامت القوات العراقية
بنقله اإىل بع�س معتقاتها يف
الكويت ،ومنها �شجن االأحداث،
وهناك زاره والده ووالدته ،كما
�شاهده االأ�شر بدر �شليم خميمر
ال�شبيعي الذي كان معه يف نف�س
املعتقل.
وبعدها ،قامت ال�شلطات
العراقية بنقله اإىل �شجونها يف
العراق ،ومنها �شجن العمارة.
وهكذا غيب الغزاة خليف
حممد عيد فنر العدواين ،وقد
حكمت املحكمة بدولة الكويت
مبلللوت املللفللقللود مللوت لاً حكمياً
اعتباراً .2010/2/16
رحللم اهلل ال�شهيد خليف،
واأ�شكنه ف�شيح جناته ،واألهم
اأهله واأبناء وطنه ال�شرب اجلميل
وال�شلوان.
د� .شعود حممد الع�شفور
حيثيات اال�شت�شهاد  -ج 14
 -بت�شرف

من شهداء العروبة

ُ
أخ �ف �ي ��ت ج �ث �ت��ه م �ن��ذ 1959
ول��م ُيستدل عليها حتى اليوم

«بوقرة» ..الشهيد
الجزائري اللغز
ع����ب����د ال������ك������رمي امل�����ق�����داد
انخرط ال�شهيد اجلزائري البطل «�شي اأحممد بوقرة» يف الن�شال
يف اأ�اخ��ر مرحلة الطفولة� ،ا�شتمر يتنقل يف �شاحات املقا�مة
املدنية �الع�شكرية �شد امل�شتعمر الغا�شب حتى ا�شت�شهد .فمنذ
بداية �عيه تفتحت عيناه على �طن مكبّ ل� ،انتهاكات مر�عة
يقرتفها ال�شتعمار الفرن�شي بحق اأبناء �شعبه ،ما جعله يتميز
ً
ّ
�يجد يف البحث عن طريق اخلال�ص من الظلم �القهر
غيظا
�الذل� .كم كانت فرحته غامرة حني علم باأن هناك من �شبقوه
اإىل هذا الطريق فان�شم اإليهم� ،اأظهر من العزمية �الباأ�ص ما اأ�غر
�شد�ر قادة الحتالل باحلقد عليه اإىل درجة اأنهم اأخفوا جثته
بعد ا�شت�شهاده ،فلم يعرف اجلزائريون مكانها حتى اليوم!
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ولللد بوقرة يف الثاين من
دي�شمرب ل�شنة  1926يف بلدة
«خمي�س مليانة» التابعة لوالية
«عللني الدفلى» حالي ًا ،ون�شاأ
يف اأو�للشللاط عائله حمافظة
متو�شطة احلال .وقد حر�س
والده الذي كلان ميلك مقهى
يف البلدة ،على ح�شن تربيته
ف�شجله يف املدر�شة
وتعليمه،
ّ
االبتدائية الفرن�شية املتخ�ش�شة
�شجله
الأبناء اجلزائريني ،كما ّ
يف الللك ل ّتللاب يف الللوقللت ذاته
فتعززت لغته العربية وحفظ
القراآن الكرمي على يد «ال�شيخ
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بن بليدية».
ومنذ �شغره مت ّيز باحليوية
والفطنة ،ورغب والده يف اإر�شاله
اإىل جامع الزيتونة يف تون�س
ملوا�شلة تعلمه لكن الظروف مل
تكن مواتية ،ما ا�شطر اأحممد
اإىل االنقطاع عن التعليم يف
عمر اخلام�شة علل�للشللرة ،ومل
يجد اأمامه حينها اإال الك�شافة
االإ�شامية اجلزائرية فالتحق
بها .ونظراً لنباهته وحيويته
اندمج ب�شرعة يف االأن�شطة
الك�شفية ،ما اأهله فيما بعد
لتويل قيادة فوج اجلوالة.

النخراط يف املقا�مة
خللال عمله يف الك�شافة
تفتّح ذهنه على �شوء االأو�شاع
املاأ�شاوية التي كانت تعي�شها
بللاده ،فبداأ ميله نحو العمل
الثوري يت�شاعد انطاقاً من
اقتناعه ب�شرورة تغير الو�شع
القائم .وقد م ّهد له انخراطه
يف الك�شافة االن�شمام اإىل
�للشللفللوف احلللركللة الوطنية،
فالتحق بها ووجد يف براجمها
�شالته فاأعطاها كل اهتمامه.
و�شرعان ما بداأ م�شواره الثوري
على اأر�س الواقع ،فتك�شفت فيه
�شفات املجاهد من �شجاعة
وان�شباط وبراعة يف التنظيم.
وللتمويه على ن�شاطه انت�شب
اإىل االحتللللاد الللريللا�للشللي يف
بلدته.
وحني اندلعت مظاهرات
الثامن من مايو يف العام 1945
كان من اأوائل امل�شاركني فيها
للتعبر عن رف�س اال�شتعمار
واملطالبة باحلرية واال�شتقال،
لكنه فوجئ برد فعل ال�شلطات
الفرن�شية العنيف ،اإذ األقت
القب�س عليه وعلى العديدين
وزجت بهم يف
من املتظاهرين ّ
ال�شجون حتت القمع والتعذيب،
فتعرف ببع�س منا�شلي احلركة
الوطنية ،واأيللقللن بللاأن العمل
الثوري هو ال�شبيل للخا�س
من براثن اال�شتعمار.
بللعللد اإطللللللاق �شراحه،
ومل يكن قد جتللاوز التا�شعة
ع�شرة من العمر ،فانخرط يف
�شفوف حركة انت�شار احلريات
الدميقراطية عام  ،1946وراح
يو�شع حتركاته واأن�شطته ،ما
ّ
جعل العدو يتنبه له ،فراحت
عيونه ترت�شده وتاحقه حتى
�شيقت عليه كل الطرق ،وملا مل
يجد بداً من الفرار هاجر يف

 -1العقيد �شي حممد بوقرة رئي�س الوالية التاريخية الرابعة.
� -2شي خل�شر -3 .القائد عز الدين زرارميلكاً

ق � � �ض � � ��ى م� � �ع� � �ظ � ��م ح � � �ي � � ��ات � � ��ه ف� � � � ��ي ج � �ب � �ه� ��ات
امل � � � � � �ع� � � � � ��ارك واع � � � �ت � � � �ق� � � ��ل وس � � � �ج� � � ��ن م � ��رت � ��ني
وح � � � �ك � � � ��م ع � � �ل � � �ي � ��ه ب� � � � � � ��اإلع� � � � � � ��دام غ� � �ي � ��اب� � �ي� � � ًا
العام ذاته اإىل تون�س .وهناك
التحق بجامع الزيتونة للدرا�شة،
لكنه مل يبق فيه �شوى عام
واحد� ،شارك خاله املنا�شلني
اجلللزائللريللني الللذيللن وجدهم
هناك يف تنظيم حركة االنت�شار
للحريات الدميقراطية.
وعلللللى اللللرغلللم ملللن ذلك
مل يكن هاج�س الللعللودة اإىل
اجلزائر يفارقه طوال وجوده
هناك ،فعاد بعد عللام واحد
وكللللله اإرادة وعلللزم وحما�س
ملوا�شلة الكفاح ،فان�شم اإىل
اجلناح الع�شكري يف املنظمة
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ال�شرية التابعة حلركة االنت�شار
للحريات الدميقراطية .وقد
وجللد يف بللراجمللهللا مللا ي�شبع
تطلعه لاإ�شهام يف االأعمال
تعجل باالنطاقة الفعلية
التي ّ
للللللكللفللاح امللل�للشلللللح .وبف�شل
موؤهاته الك�شفية والعلمية
ا�شتطاع خال فرتة وجيزة اأن
ي�شبح ع�شواً بلللارزاً ويرتقى
اإىل من�شب ممثل املنظمة يف
م�شقط راأ�شه «ناحية خمي�س
مليانة».
انهمك يف تن�شيط خايا
املنظمة ،وان�شبت اهتماماته
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على ا�شتقطاب الثوار وتنظيمهم
وتدريبهم على االأعمال �شبه
الع�شكرية ،لكن عندما ك�شفت
ال�شلطات اال�شتعمارية ت�شاعد
نب�س الللوعللي ال�شيا�شي يف
الناحية ،واأدركت اأن بوقرة وراءه
اأ�شدرت يف حقه حكماً غيابياً
بللاالإعللدام ،وج ل ّنللدت اأعوانها
للقب�س عليه ،وهو ما حتقق يف
العام  ،1950فاعتقلته واأحالته
على املحكمة الع�شكرية يف
«البليدة» ،التي حكمت عليه
بللثللاث �للشللنللوات قلل�للشللاهللا يف
ظلمات الزنزانة حتى العام
.1953
بعدما اأطلللللقللت �شراحه،
ا�لللشلللرتطلللت عللللليلله ال�شلطة
اال�شتعمارية مغادرة م�شقط
فتوجه اإىل العا�شمة
راأ�شه،
ّ
مكرهاً .وعلى الرغم من التحاقه
اآنللذاك مبركز التكوين املهني
لتخ�ش�س
يف «القبة» ودرا�شته
ّ
الكهرباء اإال اأنه مل يتوقف عن
ن�شاطه الن�شايل ،اإذ عاد لربط
من جديد خيط الن�شال ال�شري
مب�شقط راأ�شه ويعلن ب�شراحة
حماربته للمتمردين وامل�شكوك
يف اإخا�شهم للوطن .واأ�شهم يف
تلك الفرتة يف ت�شكيل خايا
جديدة ،يف مدن عديدة اأخرى.
وقد حافظ على ال�شرية بحيث
كانت اخللية تعقد اجتماعاتها
كلما دعت ال�شرورة يف �شرية
تامة مع احلر�س على تغير
مكان االجتماع يف كللل مرة.
وا�شتمر يف العمل ال�شري حتى
انللدالع ثللورة نوفمرب املجيدة،
الذي م ّثل االإعان عن انطاقها
اأكرب اأحامه.
اندلع الثورة
فور ان�شمامه اإىل الثوار
مت تكليفه بالتوجيه والتنظيم

من شهداء العروبة

بن علي وحممد بوقرة وب�شر روي�س وحممد بونعامة وعمر بن حمجوب و�شي بلح�شن

بوقرة

ملة علي وبوقرة وزموم وعمران ودهيل�س واأو�شيدك

اع � �ت � �م� ��اده أس ��ال� �ي ��ب
ال�ك�م��ائ��ن والعمليات
ال � �ف� ��دائ � �ي� ��ة وح � ��رب
ال � �ع � �ص� ��اب� ��ات أع� �ج ��ز
العدو عن اإليقاع به
بوقرة مع املجاهدين كرمي بلقا�شم وحممد �شعيد و�شادق دهيلي�س وعمار اأو عمران
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ال�شيا�شي ،ف�شرع يف تكوين
خايا الكفاح امل�شلح ،وقد جنح
يف ن�شر رقللعللة الللثللورة خال
تنقاته وحتركاته على نطاق
وا�شع .واأظهر امتاكه اأ�شلوباً
خطابياً ملوؤثللراً يلهب حما�س
الثائرين وي�شحذ عزائمهم
للم�شي قللدملل ًا علللللى طريق
الن�شال حتى اخلللا�للس من
ربقة امل�شتعمر .ويدلل املوؤرخون
على وعيه بقوله يف اأحد حديثه
للمنت�شبني اجلدد من طاب
اجلامعات« :اأنتم القادمون من
املللدن واحلاملون لل�شهادات
تتمتعون بتكوين جامعي اأو
ثانوي ولكن �شتنده�شون ملا
�شتتعلمونه من �شعبكم ،فاإن
العلم الللذي يح�شل عليه يف
مدر�شة ال�شعب ال يد ّر�س يف
اأي جامعة».
بعد ذلك كثف من ن�شاطه
الع�شكري ميداني ًا ليخو�س
مللعللارك مللتللعللددة �شد قوات
اال�شتعمار يف كل من (بوزقزة،
�للشللاكللامللودي ،وادي املالح،
فان�شدت اإليه
الف�شة)
وادي
ّ
ّ
االأنللظللار ملا كللان ميتاز به من
�شجاعة واإقدام .واعرتافاً من
رقي
امل�شوؤولني بهذا الن�شاط ّ
اإىل رتبة رائد ،ما ا َّأهله حل�شور
«موؤمتر ال�شومام» الذي عقدته
قيادة الثورة يف الع�شرين من
اأغ�شط�س عام  ،1956فكان
من الفاعلني يف �شنع اأحداثه
وحتديد وتوجيه م�شار التنظيم
ال�شيا�شي والع�شكري للثورة.
وبعد املوؤمتر بفرتة وجيزة
ّ
مت تعيينه م�شوؤوالً �شيا�شياً على
م�شتوى الناحية ،ثم تد ّرج يف
�شلم امل�شوؤوليات حتى �شار
ع�شواً يف جمل�س قيادة الوالية
الرابعة .ويف �شنة  1957تقلد

رتبة عقيد ومت تعيينه قائداً
للوالية ،فاأعاد ّ
تنظيم هياكلها
ودعم نظامها الثوري بال�شباب
ّ
املتعلّم ،الللذي كللان يللرى فيه
الطاقة احل ّية واملتجددة للثورة.
ومل تكن اهتماماته بالتنظيم
والتن�شيق تتوقف عند حدود
الللواليللة الللرابللعللة ،بللل امتدت
اإىل بقية الواليات مما اأك�شبه
التقدير واالحللللرتام مللن قبل
جميع امل�شوؤولني
خلللال ذلللللك ،علللرف فيه
اجلميع مثال القائد املحنك
واملللتللوا�للشللع ،فللقللد كلللان دائم
احلللركللة والللتللنللقللل ال ي�شتقر
بقواته يف مكان واحد ،كما كان
دائم االهتمام بعنا�شره يعاملهم
ك�شديق ال قللائللد ،يتفقّدهم
ويتعرف على اأو�شاعهم ،وي�شتمع
اإىل اآرائهم وال يرتفع عن قبول
النقد والن�شح منهم .وقد حالت
ال�شرية وثقة املنا�شلني فيه
وحبهم له دون ك�شف العدو
املهام التي كان يقوم بها.
خا�س يف تلك الفرتة الكثر
من املعارك التي امتدت اإىل
جبال «زكار وعمرونة ومتزقيدة
وبوزقزة وبومعد واثنية احلد
والون�شري�س» وغللرهللا .وقد
برع يف اعتماده خطط حرب
الع�شابات ون�شب الكمائن
والعمليات الفدائية ،فاأربك
قادة العدو واأثار فزعهم ،وما
زاد يف غ�شبهم وحقدهم عليه
عجزها عن الو�شول اإليه اأو
حما�شرة اجلهات التي يرتدد
عليها ،فراحوا يت�شوقون للنيل
منه باأية و�شيلة.
ا�شت�شهاده
يف اخللللامللل�لللس ملللن مايو
لعام  1959كان القائد بوقرة
عائداً وجمموعة من الثوار من
اجتماع مع «الكتيبة الزبرية»

ق��ال م�خ��اط�ب� ًا الثوار
اجل��ام �ع �ي��ني اجل ��دد:
م � � � � ��ا ي � � � �ح � � � ّ�ص � � ��ل ف ��ي
م ��درس ��ة ال �ش �ع��ب ال
يد ّرس في أي جامعة
يف منطقة «اأوالد بوع�شرة»
جنوب غرب مدينة «املدية».
ويف طريق عودته اإىل مركز
القيادة القريب من «املدية»
التقى ببع�س ثوار املركز الذين
اأخلللطلللروه بللتللحللركللات وا�شعة
وكبرة للعدو منذ اليوم الفائت
يف املراكز املجاورة وخا�شة يف
«ثكنة بوغار» ،فاأدرك اأن ح�شود
العدو �شترتكز يف الناحية التي
يقع فيها مركز قيادته ،وقرر
الرجوع اإىل الكتيبة يف «اأوالد
بوع�شرة» ،لكنه فوجئ باأعداد
�شخمة من قوات العدو تنت�شر
يف املنطقة ،وملا مل يكن معه
من القوة ما يكفي ملواجهتها
قرر اللجوء برفاقه اإىل اجلبل
القريب للتخفي عللن اأنظار
الللعللدو ،بلليللد اأن الللوقللت كان

جامعة بو قرة

متاأخراً حيث اكت�شفت فرقة
من جنود العدو مكانه ،فن�شب
ا�شتباك غر متكافئ اأ�شفر عن
ا�شت�شهاد بوقرة والكثرين من
رفاقه ،لكن املفاجاأة اأن قوات
العدو قامت باختطاف جثمانه
فلم يعرث جلثته على اأثر!
مل يعلم �شديقه وزميله
اللل�للشللابللق يف جمل�س الوالية
الرابعة الرائد «خل�شر بو�شمع»
با�شت�شهاد �شديقه واإخفاء
العدو جلثته اإال متاأخراً ،فاأبرق
بر�شالة تاأبينية اإىل املجاهدين
يف اجلبل قال فيها « :اإن كنت
تنام يف ملكوت الفردو�س اأو
اإن كللنللت تللعللاين يف غيابات
ال�شجون نقول نحن رفاقك يف
ال�شاح ،اأيها العقيد اأحممد
اإننا نحبك ونق�شم لك بعزة

اأنللنللا ما�شون يف م�شرتك»،
وختم الرائد ،وال�شهيد الحقاً،
ر�شالته با�شتذكار قول ال�شهيد
له يف اآخر لقاء بينهما« :املثل
االأعلى هو اأن تنت�شر الق�شية
دون اأن تعلم ما هي اجلائزة
التي �شتكافاأ بها ،وال يخطر
ببالك اإطاقا اأن هناك مكافاأة
تنتظرك».
بللعللد انللتلل�للشللار اللللثلللورة مت
تكرمي ال�شهيد بت�شييد معلم
تذكاري له يف مقربة ال�شهداء
يف منطقة «اأوالد بوع�شرة».
كما مت اإطاق ا�شمه على عدد
من املدار�س وعلى جامعة يف
والية «بو مردا�س» ،وعلى مقر
قيادة ناحية البليدة ،بينما ال
تزال جثته طي كتمان الدوائر
الفرن�شية حتى اليوم.

أك� � � � � ��د ل � ��زم� � �ي� � �ل � ��ه ف � � � ��ي ح � � ��دي � � ��ث ه � � � ��ام � � � ��س :امل � � � �ث � � ��ل األع� � � � �ل � � � ��ى ه ��و
أن ت� � �ن� � �ت� � �ص � ��ر ال � � �ق � � �ض � � �ي� � ��ة دون ال � � �ت � � �ف � � �ك � � �ي � ��ر ب � � � ��أي � � � ��ة م � � �ك � ��اف � ��أة

كلية املحروقات جامعة بوقرة
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معلم تذكاري لل�شهيد يف البليدة

من شهداء اإلسالم

مُ ِّ
خلص األسرى وُ منقذ السجناء

مرثد بن أبي مرثد الغنوي
ُول� � � � � � � � ��د ف � � � � ��ي م� � � �ك � � ��ة امل � � � �ك� � � ��رم� � � ��ة  ،وه � � � � ��اج � � � � ��ر ص� � � �غ� � � �ي � � ��را ب� � �ص� � �ح� � �ب � ��ة أب� � � � �ي � � � ��ه إل � � � � � � ��ى امل� � ��دي � � �ن� � ��ة
امل � � � � �ن� � � � ��ورة  ،ون� � � �ش � � ��أ ف � � � ��ي م � � � ��درس � � � ��ة ال � � �ن � � �ب � � ��وة وت � � � ��رب � � � ��ى ف � � � ��ي رح � � � � � � ��اب م� � �س� � �ج � ��ده � ��ا امل� � � �ب � � ��ارك
ع������دي
ّ
ط���������ارق
اإنه ال�شاب البطل املجاهد ،الذي نال �شرف ال�شحبة�� ،شرف اجلهاد حتت لواء ر�شول
اهلل �شلى اهلل عليه ��شلم� ،ك��ان اأح��د ال��ق��ادة املخل�شني النجباء ،ال��ذي��ن ي�شحون
باأنف�شهم من اأجل ن�شر الدعوة الإ�شالمية� ،حمايتها �الدفاع عنها� ،ي�شعى يف اإنقاذ
الأ�شرى� ،تخلي�ص ال�شجناء ،من براثن امل�شركني يف مكة املكرمة ،ممن منعهم اأعداء
اهلل من الهجرة� ،اللحاق بالر�شول الكرمي �شلى اهلل عليه ��شلم يف املدينة املنورة.

هو ال�شحابي الفار�س ال�شجاع ،مرثد بن
اأبي مرثد .واأبو مرثد هو كناز الغنوي من
غنى بن اأع�شر بن قي�س عيان .وكان ترباً
حلمزة بن عبد املطلب ر�شي اهلل عنه عم
النبي �شلى اهلل عليه و�شلم ،وحليفه ،نزل
بعد خروجه من مكة مهاجراً مع ابنه مرثد
على كلثوم بن الهدم ،اأخي بني عمرو بن
عوف بل «قباء» وفيها م�شاكنهم ر�شي اهلل
عنهم ،والتي فيها امل�شجد املعروف ،وهو
امل�شجد امل�شمى مب�شجد «التقوى» ،وذلك
لقوله تعاىل يف كتابه العزيز« :مل�شجد اأ�ش�س
على التقوى من اأول يوم اأحق اأن تقوم فيه،
فيه رجال يحبون اأن يتطهروا واهلل يحب
ّ
املطهرين» .وذلك متييزاً له عن م�شجد
ال�شرار الذي بناه املنافقون ،ت�شتيتاّ الأمر
امل�شلمني ،ولكن ر�شول اهلل هدمه ،واأبطل
كيدهم.
وبهذا يكون اأبو مرثد ر�شي اهلل عنه
وابنه من املهاجرين االأولني ،وقد �شهد اأبو
مرثد بدراً واأحداً واخلندق وامل�شاهد كلها
مع ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ،ومات

باملدينة يف خافة اأبي بكر ر�شي اهلل عنه
�شنة �شت و�شتني.
اإن هذا ال�شبل من ذاك الأ�شد
اإذا كان الوالد كذلك ،فلناأت على �شرة
الولد مرثد ر�شي اهلل عنه ،ومعنى مرثد
كما يف القامو�س املحيط :مرثد الرجل
احلكيم واالأ�شد ،فهذا اال�شم يجمع �شفتني
عظيمتني حمبوبتني القوة وال�شجاعة اإىل
جانب احلكمة ،وبهذا ينطبق عليه املثل
م�شمى من ا�شمه ن�شيب».
العربي« :لكل
ً
لقد ولد مرثد يف مكة املكرمة ،ودخل
االإ�شام يف �شن مبكرة ،وهاجر مع اأبيه
اإىل املدينة املنورة ،فاآخى ر�شول اهلل �شلى
اهلل عليه و�شلم بينه وبني اأو�س بن ال�شامت
اأخي عبادة بن ال�شامت الذي كان اأخاً الأبيه
ر�شي اهلل عنهم اأجمعني .فن�شاأ مرثد يف
مدر�شة النبوة ،وتربى يف رحاب م�شجدها
املبارك ،فاأ�شبح من اأمراء ال�شرايا ،وكرام
ال�شحابة ،ومن اأ�شحاب ال�شرة احلميدة
حتى يوم ا�شت�شهاده ر�شي اهلل عنه.
ومما جاء يف و�شفه ا َ
خللْقي وا ُ
خللُقي:
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اأنلله كللان ذا بنية قللويللة ،ويتميز باخلفة
وال�شرعة ،اإىل جانب اجلراأة وال�شجاعة،
واللللقلللدرة علللللى الللتللحللمللل ،واللل�للشللرب على
ال�شدائد ،التي توؤهله للقيام باملهمات
اجل�شام .ولذلك اختاره ر�شول اهلل �شلى
اهلل عليه و�شلم الأمر عظيم ،وكلفه بالرتدد
على مكة املكرمة م�شتخفياً لتحرير اأ�شرى
امل�شلمني امل�شت�شعفني من �شجون قري�س.
وله يف ذلك اأخبار وق�ش�س عجيبة �شناأتي
على ذكر اإحداها اإن �شاء اهلل تعاىل.
من اأخبار جهاده ر�شي اهلل عنه
كانت اأول م�شاركة له يف اجلهاد بعد
الهجرة ،خروجه مع اأبيه يف �شرية حمزة
بن عبد املطلب ر�شي اهلل عنه .فقد جاء
يف تهذيب �شرة ابن ه�شام حتت عنوان
«�شرية حمزة اإىل �شيف البحر» وبعث ر�شول
اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يف مقامه ذلك
حمزة بن عبد املطلب بن ها�شم اإىل �شيف
البحر من ناحية العي�س ،يف ثاثني راكباً
من املهاجرين لي�س فيهم اأحد من االأن�شار،
فلقي اأبا جهل بن ه�شام بذلك ال�شاحل يف
ثاثمائة راكب من اأهل مكة ،فحجز بينهم
جمدي بن عمرو اجلهني ،وكان موادعاً
ّ
للفريقني ،فان�شرف بع�س القوم عن بع�س،
ومل يكن بينهم قتال.
وذكر ابن اإ�شحاق اأن فيمن �شهد بدراً
اأبو مرثد كناز بن ح�شني وابنه مرثد بن اأبي
مرثد ،ومما حفظته لنا كتب ال�شرة عنه

ر�شي اهلل عنه اأنه كان يعتقب مع ر�شول اهلل
�شلى اهلل عليه و�شلم وعلي بن اأبي طالب
بعراً واحداً يوم �شرهم اإىل بدر – ومل
يكن للم�شلمني يف ذلك امل�شر اإال �شبعون
بعراً – فاإذا كانت عقبة النبي �شلى اهلل
عليه و�شلم – اأي فرتة م�شيه – قاال له:
اركللب يا ر�شول اهلل حتى من�شي عنك،
فيقول �شلى اهلل عليه و�شلم« :ما اأنتما
باأقوى على امل�شي مني ،وما اأنا اأغنى عن
امل�شي منكما»( .طبقات ابن �شعد)
كما مل يكن معهم اإال فر�شان كما هو
معروف يف كتب ال�شرة ،اأحدهما ملرثد بن
(ال�شبل) ،واالآخر
اأبي مرثد ،وكان يقال لهَّ :
للمقداد بن عمرو البهراين ر�شي اهلل عنه.
وقد �شرب ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم
ب�شهم للفر�س ،و�شهم ل�شاحبه ،فكان له
ر�شي اهلل عنه يف غنائم بدر �شهمان .وقد
�شارك يف اإحراز الن�شر املوؤزر للم�شلمني
على امل�شركني ،واأ�شر فيها من امل�شركني
رج ً
ا يقال له :اأبو ثور اأحد مقاتلي جي�س
امل�شركني ،فافتداه منه جبر بن مطعم .كما
�شهد اأحداً مع من �شهدها من امل�شلمني.
مرثد رجل املهمات اجل�شام
اإن من املهمات الع�شكرية ،واالأعمال
البطولية ،واحلللركللات الفدائية ،اأملللوراً
ووظائف ال ي�شتطيعها اإال القلة القليلة من
الرجال ،ممن منحهم اهلل تعاىل اأج�شاما
قوية ،وقلوب ًا حديدية ،وهمة عالية ،ال
توقفها �شدة ،اإىل جانب اإميللان عميق،
واإخا�س را�شخ هلل العزيز املجيد.
وكان من هذه الثلة املباركة ال�شحابي
املجاهد مرثد بن اأبي مرثد ر�شي اهلل عنه،
الذي انتدب لتخلي�س اأ�شارى امل�شلمني يف
مكة املكرمة وفك قيودهم واملجيء بهم اإىل
املدينة املنورة ،ليعي�شوا عز االإ�شام ويف
كنف النبي �شلى اهلل عليه و�شلم.
يقول اللواء حممود �شيت خطاب حتت
عنوان «االإن�شان القائد» كان امل�شركون من
قري�س يحتجزون امل�شلمني من قري�س ومن
غرها ،ليمنعوهم من الهجرة اإىل املدينة
ما ا�شتطاعوا اإىل ذلللك �شبيا .وكانوا
يطلقون على هوؤالء امل�شلمني املحتجزين
يف مكة االأ�شرى.

ُ
ش� ِ�ه� َ�د ب��درا وأح ��د ًا  ،واستشهد
«ي ��وم ال��رج�ي��ع» ح�ي�ل� ً�ة وغ��درا
مل ��ا رف� ��ض االس �ت �س ��الم وأص� � ّ�ر
ع� � �ل � ��ى ق� � �ت� � ��ال ب� � �ن � ��ي حل � �ي� ��ان
وكان مرثد ر�شي اهلل عنه ممن يحملون
االأ�شرى �شراً من مكة اإىل املدينة وذلك ملا
يتمتع به من قوة و�شدة و�شجاعة واإقدام.
وخال تنفيذه ر�شي اهلل عنه الإحدى
هذه املهمات ال�شاقة ،وحماولته ا�شتنقاذ
اأ�شر من اأ�شرى امل�شلمني يف مكة ،تعر�س
المتحان �شديد وفتنة عظيمة ،ولكنه �شمد
لها ،ومت�شك مبا ميليه عليه اإميان امل�شلم
وتقواه هلل تعاىل ،فنجاه اهلل منها .روى
الرتمذي عن عبيد اهلل بن االأخن�س قال:
اأخربين عمرو بن �شعيب ،عن اأبيه عن جده
قال :كان رجل يقال له  :مرثد بن اأبي مرثد،
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وكان رج ً
ا يحمل االأ�شرى من مكة حتى
ياأتي بهم املدينة ،قال  :وكانت امراأة بغي
مبكة يقال لها َ :عناق ،وكانت �شديقة
له يف اجلاهلية ،واأنه كان وعد رج ً
ا من
اأ�شارى مكة يحمله اإىل املدينة ،قال :فجئت
حتى انتهيت اإىل ظل حائط من حوائط
مكة يف ليلة مقمرة ،قال  :فجاءت َعناق،
فاأب�شرت �شواد ظلي بجنب احلائط،
فلما انتهت اإيل عرفتني ،فقالت  :مرثد ؟
فقلت  :مرثد .قالت  :مرحبا واأهاَ ،هلم
فبت عندنا الليلة .قال  :قلت  :يا عناق
حرم اهلل الزنا ،فنادت :يا اأهل اخليام،
هذا الرجل يحمل اأ�شراكم ،قال  :فتبعني
ثمانية ،و�شلكت اخلندمة – جبل من
جبال مكة  -فانتهيت اإىل كهف اأو غار
فدخلت ،فجاوؤوا حتى قاموا على راأ�شي
فبالوا وعماهم اهلل عني .قال :ثم رجعوا
ورجعت اإىل �شاحبي فحملته – وكان
رجا ثقيا – حتى انتهيت اإىل االإذخر
ففكت عنه اأكبله فجعلت اأحمله ويعينني

من رموز الحرية

من شهداء اإلسالم
حتى قدمت املدينة ،فاأتيت ر�شول اهلل �شلى
اهلل عليه و�شلم فقلت  :يا ر�شول اهلل اأنكح
عناقاً مرتني؟ ،فاأم�شك ر�شول اهلل �شلى
علي �شيئا حتى
اهلل عليه و�شلم ،فلم يرد ّ
نزلت االآيللة « :الللزاين ال ينكح اإال زانية
اأو م�شركة والزانية ال ينكحها اإال زان اأو
م�شرك « النور.3
لللقللد جنللح مللرثللد بللن اأبلللي مللرثللد يف
مهمته ،ففك اأ�شرة وجاء به اإىل املدينة
�شاملا ،وجناه اهلل من الفتنة و�شر البغي،
وهكذا هو �شاأن املوؤمن امل�شلم الوقوف عند
حدود اهلل ،والتعفف والبعد عن الفواح�س
واملنكرات.
�شرية الرجيع� ..اخلامتة ال�شعيدة
يف �شهر �شفر من ال�شنة الرابعة من
الهجرة ،بعد غزوة اأحد ،قدم على ر�شول
ع�شل
اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم قوم من َ
وقارة – قبائل من العرب – وذكروا اأن فيهم
اإ�شاماً ،و�شاألوه اأن يبعث معهم من يعلمهم
الدين ،ويقرئهم القراآن ،فبعث معهم �شتة
نفر ويف رواية ع�شرة ،واأ َّمر عليهم مرثد بن
اأبي مرثد الغنوي ،فذهبوا معهم ،فلما كانوا
بالرجيع – وهو ماء لهذيل بناحية احلجاز
بني رابغ وجدة – ا�شت�شرخوا عليهم حياً من
هذيل يقال لهم بنو حليان،فتبعوهم بقرب
من مئة رام،واقتفوا اآثارهم حتى حلقوهم،
فاأحاطوا بهم ،وقالوا لكم العهد وامليثاق اإن
نزلتم اإلينا اأن ال نقتل منكم رج ً
ا ،فاأما
مرثد ،وخالد بن البكر ومعتب بن عبيد
وعا�شم بن ثابت ،فاأبوا وقالوا  « :واهلل ال
قبلنا مل�شرك عهداً اأبدا ،فقاتلوهم حتى
قتلوا،وكان عا�شم يُكنى اأبا �شليمان فجعل
يقاتلهم وهو يقول :
م���ا ع��ل��ت��ي �اأن�����ا ج��ل��د ن��اب��ل
�ال��ق��و���ص فيها �ت���ر عنابل
ت���زل ع��ن �شفحتها املعابل
�امل����وت ح��ق �احل���ي���اة باطل
���م الإل������ه ن���ازل
�ك����ل م���ا ح� ّ
������رء اإل���ي���ه اآئ���ل
�
�امل
ب���امل���رء
ُ
اإن مل اأق��ات��ل��ك��م ف �اأم��ي هابل
وهكذا ا�شت�شهد مرثد ورفاقه الذين
رف�شوا اال�شت�شام ،واأما الثاثة االآخرون:
زيد بن الدثنة ،وخبيب بن عللدي ،وعبد

اهلل بن طارق ،فاأعطوا باأيديهم ،فاأ�شروا،
فخرجوا بهم اإىل مكة ،فلما �شاروا مبر
الظهران انتزع عبد اهلل بن طارق يده من
القراآن ،ثم اأخذ �شيفه ،وا�شتاأخر عن القوم،
فرموه باحلجارة ،حتى مات ر�شوان اهلل
عليه ،فقربه مبر الظهران .واأما ال�شهيدان
االآخران ف�شيكون لنا معهم حديث اآخر اإن
�شاء اهلل تعاىل.
ويف رثللاء �شهداء يللوم الرجيع ،يقول
�شاعر الر�شول ح�شان بن ثابت ر�شي اهلل
عنه :
�شلى الإله على الذين تتابعوا
يوم الرجيع فاأكرموا �اأثيبوا
راأ���ص ال�شرية مرثد �اأمريهم
�اب��ن البكري اأمامهم �خبيب
وكان ذلك يف �شفر عام  4هل.
لقد كان وقع يوم الرجيع �شديداً على
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم و�شحبه
الكرام ،فقد فقدوا يف هذا اليوم ع�شرة
من اإخوانهم مبا فيهم رئي�شهم مرثد بن
اأبي مرثد ر�شي اهلل عنهم اأجمعني ،لذلك
اأقام ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم بعد
ا�شت�شهادهم �شهراً يقنت يف �شاته ويلعن
رع ً
ا وذكوان وبني حليان ،وكل من �شارك
يف هذا الغدر واللوؤم واخليانة من ع�شل
والقارة ،وكل من دبر هذه املكيدة لل�شحب
الكرام الذين خرجوا يدعون اإىل اهلل،
ويعلمون النا�س االإ�شام.
ويف ذلك يقول ح�شان بن ثابت هاجياً
وموبخاً بني حليان الأنهم كانوا راأ�س الغدر
بال�شرية:
اإن �شرك الغدر �شرف ًا ل مزاج له
فائت الرجيع ف�شل عن دار حليان
قوم توا�شوا باأكل اجلار بينهم
فالكلب �القرد �الإن�شان مثالن
خبث �نفاق
لقد حاول املنافقون ،وكما هي عادتهم
دائماً ،ا�شتغال هذه ال�شدة وهذه امل�شيبة،
وهذا احلزن ال�شديد الذي اأ�شاب امل�شلمني
لفقدانهم الإخللوانللهللم مبثل هللذه احليلة
واملكيدة ،وذلك لبث ال�شعف يف النفو�س،
وتنفر ال�شحابة مللن اخللللروج للدعوة
وللجهاد ،فقد جاء يف تهذيب �شرة ابن
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ه�شام قال :قال ابن عبا�س ر�شي اهلل عنه:
ملا اأُ�شيبت ال�شرية التي كان فيها مرثد
وعا�شم بالرجيع قال رجال من املنافقني:
يا ويح هوؤالء املفتونني الذين هلكوا هكذا،
ال هم قعدوا يف اأهلهم ،وال هم اأ ّدوا ر�شالة
�شاحبهم ،فاأنزل اهلل تعاىل يف ذلك من
قول املنافقني« :ومن النا�س من يعجبك
قوله يف احلياة الدنيا وي�شهد اهلل على ما
ألد اخل�شام ،واإذا توىل �شعى
يف قلبه وهو ا ّ
يف االأر�لللس ليف�شد فيها ويهلك احلرث
والن�شل ،واهلل ال يحب الف�شاد .واإذا قيل له
اتق اهلل اأخذته العزة باالإثم فح�شبه جهنم
ولبئ�س املهاد».
فبني جل وعا يف االآية الكرمية �شوء
طويتهم ،واأنهم يبدون غر ما يظهرون،
فما يظهر على األ�شنتهم خاف ما تكنه
�شدورهم ،فهم يقولون باأل�شنتهم اأنهم
متاأملون متح�شرون على اأ�شحاب الرجيع،
بينما �شدورهم فرحة مبا نزل بهم ،ومبا
اأ�شاب امل�شلمني والر�شول �شلى اهلل عليه
و�شلم ،ولكن اهلل ف�شحهم وك�شف عما تكن
�شدورهم من اخل�شام واللّدد واالإف�شاد يف
احلرث والن�شل .ثم انتقلت االآية الكرمية
لتثني على اأولئك النفر املجاهدين ال�شادقني
املخل�شني ،يقول �شبحانه «ومن النا�س من
ي�شري نف�شه ابتغاء مر�شاة اهلل واهلل روؤوف
بالعباد «ويعني بذلك اأ�شحاب تلك ال�شرية
�شرية الرجيع.
ومع غروب �شم�س يوم الرجيع ،غاب
جنم �شاب �شهم من اأ�شحاب ر�شول اهلل
�شلى اهلل عليه و�شلم ،بعد حياة حافلة
بالبطوالت والللذود عن الدين احلنيف،
وبالرغم من ق�شر عمره ،فقد اأ�شلم �شغراً،
وا�شت�شهد يف حياة اأبيه ر�شي اهلل عنهما،
يف ال�شنة الرابعة الهجرية ،بعد ما ترك
لنا ول�شباب االأمللة �شرة عطرة ،مليئة
بالت�شحية والفداء ،وال�شجاعة والتقوى،
والطهارة وح�شن القيادة ،فكان ر�شي اهلل
عنه ،نعم اجلندي ،ونعم الفدائي ،ونعم
الداعية ،ونعم القائد ،به وباأمثاله من
�شحابة ر�شول اهلل قامت دولة االإ�شام يف
املدينة املنورة برعاية وقيادة �شيد املر�شلني
عليه ال�شاة وال�شام.

كرست ثقافة التسامح في العالم على مدى عقود

برتا سوتنر ..أول امرأة تفوز بـ «نوبل للسالم»
ع�������ب�������دال�������ه�������ادي خ���ض���ر
ُتعرف البار�نة «برتا فون �شوترن» باأنها اأ�ل ام��راأة ح�شلت على
جائزة نوبل لل�شالم ،بعد ماري كوري التي نالتها يف فرع الفيزياء،
�اأ�ل مواطن يح�شل على جائزة نوبل يف النم�شا� .مل ياأت ذلك
عفواً ،بل نتيجة كفاح �شعب �متوا�شل عا�شته هذه امل��راأة على
مدى عقود �مل تتخل عنه اإل مبوتها .فقد ب��رزت يف الن�شف
الثاين من القرن التا�شع ع�شر كنا�شطة �شالم داأب��ت على نبذ
الت�شلح �الدعوة اإىل اإحالل الأمن �التاآخي بني ال�شعوب بعيداً
عن العنف �ن��ريان احل��ر�ب� .مل تقف عند ن�شر ثقافة ال�شالم
�التحذير من ال��وي��الت التي تخلفها احل��ر�ب فقط ،بل كانت
داعية متحم�شة لتحرير املراأة �منحها حقوقها امل�شلوبة اإذ اأ�ش�شت
ً
خ�شي�شا من اأج��ل ذلك �شمتها «ال��ورق احلر».
جملة اأ�شبوعية

وعلللللى الللرغللم مللن منبتها
االأر�شتقراطي اإال اأنها عانت
من �شظف العي�س واالغرتاب
واللللتللل�لللشلللرد ،ومل يللنلللللهللا من
اأر�شتقراطيتها االأ�للشللريللة اإال
اال�شم فقط .فقد ولللدت يف
التا�شع من يونيو من العام 1843
يف مدينة «براغ» باالإمرباطورية
النم�شاوية (جمهورية الت�شيك
حالياً) لعائلة اأر�شتقراطية من
جهة والدها الفيلد مار�شال
«فرانز جوزيف كين�شكي» الذي
كان قائداً لقوات امل�شاة ومديرا
لاأكادميية الع�شكرية ،لكن
ول�شوء حظها تويف قبل والدتها،
فواجهت ا�شتبعاداً من االأ�شرة
ب�شبب �شالتها املختلطة الأن
والدتها «�شويف فون كورنر» مل
تكن من الطبقة ذاتها ،فعانت
قبلها من جفاء عائلة زوجها.

ع �م �ل ��ت ك �س �ك��رت �ي��رة
ل �ن ��وب ��ل وك� ��ان� ��ت أح ��د
أس � � �ب � � ��اب ت ��وص� �ي� �ت ��ه
ب � � � �ت � � � �خ � � � �ص � � � �ي � � � ��ص
اجل � ��ائ � ��زة ال �س �ن ��وي ��ة
امل� � �ق� � ��رون� � ��ة ب ��اس� �م ��ه
وملا مل ترث االأم اأية ثروة عن
زوجها ،فقد اأخذت ابنتها بعد
الوالدة ورحلت عن االأ�شرة اإىل
والية «برنو».
يف الللعللام  1855طلبت
العائلة اأن تعود «برتا» للعي�س
يف كنفها ،فرجعت و�شكنت مع
عمتها وابنتها «اإليفرا» التي
كانت يف عمر مقارب لعمرها.
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وملللا كللانللت «اإللليللفللرا» تتلقى
تعليمها حتت اإ�شراف جمموعة
من املدر�شني فقد �شمت «برتا»
اإليها ،وراحللت ت�شجعها على
القراءة وو ّفللرت لها اأهم كتب
االأدب والفل�شفة .وهكذا متكنت
خال اإقامتها يف منزل عمتها
من اإجللادة اللغات االجنليزية
وااليطالية والفرن�شية اإ�شافة
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اإىل لغتها االأملانية ،كما تعلمت
العزف على البيانو.
لكن ،ول�شوء احلظ تعر�شت
العائلة بعد ذلك اإىل خ�شارات
مادية كبرة اأجربتها على بيع
البيت والتنقل من مدينة اإىل
اأخرى �شعياً لتح�شني الظروف
املعي�شية ،لكن ال�شعوبات كانت
تتزايد عليها ما دفع «برتا»

من رموز الحرية
للبحث عن فر�س عمل .ويف
الللعللام  1864وبينما كانت
تق�شي ال�شيف مللع العائلة
يف مللديللنللة «بللللاد هومبورغ»
تعرفت على �شديقة جورجية
مللن الطبقة االأر�شتقراطية
تدعى «اإيكاترين دادياين»،
ا�شتح�شنت �شوتها وعر�شت
عليها اأن ت�شبح مغنية اأوبرا.
وعند موافقتها وفّرت لها من
يد ّربها ،فتلقت درو�شاً مكثفه
لتدريب �شوتها ،حيث كانت
تتمرن اأربع �شاعات متوا�شلة
يومياً ،ولكنها عند وقوفها على
امل�شرح اأ�شيبت بالرهبة منه
فف�شلت.
يف العام  ،1873حظيت
بفر�شة عمل كمعلمة يف فيينا
لبنات «ت�شارلز فون �شوترن»
االأربللع واأن�شاأت معهن عاقة
�شداقة قوية ،وتعرفت خال
ذلك على �شقيقهن االأكرب «اآرثر
غونداكار �شوترن» فوقعت يف
حبه واتفقا على الزواج فع ً
ا،
بيد اأن عائلته رف�شت هذه
العاقة .و�شاءت ال�شدف اأن
تللقللراأ اإعللانللاً ن�شره يف تلك
االآونللة العامل ال�شهر الفريد
نوبل يف اأ�شهر �شحيفة يف كل
عا�شمة اأوروبية ومنها فيينا
يطلب فيه �شيدة جتيد عدة
لغات للعمل لديه ك�شكرترة،
فتوا�شلت معه ووقع االختيار
عليها ،و�شافرت اإليه يف باري�س
يف العام  ،1876وبقيت لديه
لفرتة ق�شرة ا�شطرت بعدها
اإىل العودة اإىل فيينا لتتزوج
ع�شيقها البارون اآرثللر ،بدون
موافقة االأ�شرة.
اغرتاب �فقر
ب�شبب الرف�س ال�شديد من
عائلة �شوترن لهذه الزيجة ،هرب
الزوجان اإىل جورجيا فعا�شا
ملدة ت�شع �شنوات حياة �شعبة
ج ًدا وكانا معزولني اجتماعياً

مع اأع�شاء جلنتها الدولية لل�شام

العسكرة محكوم عليها بالفشل ،وإذا ما اندلعت
احل� � � ��روب ف �س �ت �ت �ح��ول ال � �ب � �ل ��دان إل � ��ى أن �ق ��اض
اإىل حد كبر ب�شبب و�شعهما
املادي ال�شيئ ،ولتدبر م�شاريف
العي�س ا�شطرا الإعطاء الدرو�س
اخل�شو�شية يف مواد اللغات
واملو�شيقى .وملا ازداد و�شعهما
�للشللوءا يف الللعللام  1877عند
اندالع احلرب الرو�شية الرتكية،
ا�شطرت اإىل العمل ككاتبة يف
اإحللدى ال�شحف النم�شاوية،
يف حني عمل زوجها كمرا�شل
يف ال�شحف احلرة ،ثم ج ّرب
العمل يف جتلللارة االأخ�شاب
لكنه مل يوفّق .ومت ّكنت برتا
اآنللذاك من ن�شر كتابها «جرد
الروح» ،الذي حتدثت فيه عن
مفهوم املجتمع املرتكز على
ال�شام كاأ�شلوب حياة للعبور
نحو التقدم والتطور.
بعد ذلك تع ّرفا على �شحفي
جلللورجلللي كلللللفللهللمللا برتجمة
امللحمة اجلورجية «الفار�س
يف جلد النمر» مقابل مبلغ مغر،
فعمدت برتا اإىل ترجمتها من
اجلورجية اإىل الفرن�شية ،يف
حني عمل اآرثر على ترجمتها
من الفرن�شية اإىل االأملانية ،لكن
عندما مت االإعلللداد للطباعة
ال�شتام امل�شتحقات اندلعت
االأزملللللة الللبلللللغللاريللة فلللللم تعد
جورجيا اآمنة اإذ �شار املجتمع
اأكرث عدائية للنم�شاويني ب�شبب
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الهيمنة الرو�شية .ويف ظل هذا
التوتر انفرجت اأزمتهما من
حيث ال يتوقعان اإذ اأر�شلت لهما
اأ�شرة البارون اآرثر يف ذلك العام
ر�شالة عفو وترحيب ودعتهما
للعودة اإىل النم�شا.
يف النم�شا ويف ظال عائلة
زوجها البارون ا�شتقر حالها،
ّ
فوطدت عاقاتها باملنظمات
واجللللملللاعلللات الللداعلليللة اإىل
ال�شام ونبذ ال�شاح واحلروب،
وملا كانت متفرغة للكتابة فقد
اأجنللزت معظم كتبها يف تلك
الفرتة ،وظهر امليل �شارخاً فيها
نحو تعميم ال�شام واالبتعاد
عن الت�شلح ،وقد بدا ذلك منذ
كتابها الللثللاين «ع�شر االآلة»
املن�شور يف وقت مبكر من العام
 1889والللذي ت�شمن انتقا ًدا
للعديد من جوانب الع�شر وعلى
راأ�شها الت�شليح.
ال�شهرة �النطالق
اأهم كتبها واأكرثها رواجاً
هللو روايللتللهللا اللل�للشللهللرة «ارم
�للشللاحللك» ،الللتللي نلل�للشللرت يف
اأواخلللر ذلللك الللعللام وكللان لها
طللاغ يف اللللراأي العام،
تلاأثللر
ِ
حيث وجهت فيها اتها ًما �شمنياً
للع�شكرة من خال �شخ�شيتها
الرئي�شة التي عانت مطو ً
ال
فظائع احلللرب .كما ت�شمنت
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الرواية ت�شويراً جلياً ل�شباق
الت�شلح الذي قاد فيما بعد اإىل
اإ�شعال احلرب العاملية االأوىل.
وقللد جعل ذيلللوع �شيت هذه
الرواية يف اأوروبا واأمركا من
كاتبتها اأ�شطورة زمانها ،اإذ
اأعيدت طباعة الرواية �شبعاً
وثاثني مرة وترجمت اإىل اثنتي
ع�شرة لغة.
منذ ذلك الوقت اأ�شبحت
رمزاً لل�شام ونا�شطة قيادية
حلركة ال�شام ،فكر�شت نحو
ربللع قللرن من حياتها لق�شية
ال�شام والللدفللاع عللن حقوق
املللللللراأة .واأنللل�لللشلللاأت يف العام
1891جمعية دعلللاة ال�شام
النم�شاوية التي تراأ�شتها لفرتة
طويلة .ومتكنت يف العام ذاته
من ت�شكيل جمموعة «البندقية»
لل�شام ،و�شاركت يف اإن�شاء
�شندوق «برن» لل�شام .كما
اأن�شاأت يف العام  1892جملة
حتللت ا�للشللم «ارم �شاحك»
وتراأ�شت حتريرها حتى نهاية
عام .1899
وعلللللى اللللرغلللم ملللن كرثة
ان�شغاالتها اإال اأنها مل تقطع
توا�شلها مع األفريد نوبل ،اإذ
وعدته يف ر�شالة لها يف العام
 1892باأن تبقيه على اإطاع
دائلللم بللالللتللقللدم اللللذي حترزه
على �شعيد حركة ال�شام،
ودعته للم�شاهمة يف تو�شيع
ودعللللم احللللركلللة .وكلللم كانت
فرحتها كبرة عندما تلقت
ر�شالة منه يف يناير من العام
 1893يخربها فيها برغبته
يف اإن�شاء جائزة لل�شام ،وهي
اجلائزة التي اأو�شى باإن�شائها
ومت االإعان عنها بعد وفاته يف
العام .1896
ونتيجة ن�شاطها البارز
كانت املللراأة الوحيدة املدعوة
حل�شور موؤمتر الهاي لل�شام
عام  ،1899وهناك عمدت اإىل

افتتاح �شالون لن�شطاء املجتمع
املللدين امل�شاركني يف املوؤمتر
بغية تبادل االآراء ومناق�شة فكرة
اإن�شاء حمكمة التحكيم الدائمة،
وهي الفكرة التي اأقرها املوؤمتر
اأخراً.
وعلللللى الللرغللم مللن احلزن
الذي اأ�شابها بعد وفاة زوجها
عللام  1902اإال اأنللهللا اأكدت
عزمها على اال�شتمرار يف العمل
كما كانت ،فوا�شلت الكتابة
واإلللقللاء املحا�شرات الداعية
اإىل تكري�س ق�شية ال�شام .ويف
العام  1904ح�شرت املوؤمتر
الللدويل للمراأة يف برلني ،ثم
�شافرت اإىل اأمريكا حل�شور
مللوؤمتللر اللل�للشللام الللعللاملللي يف
بو�شطن ،وجالت �شبعة اأ�شهر يف
جميع اأنحاء الواليات املتحدة،
واجتمعت مع الرئي�س تيودور
روزفلت الذي قال لها خال
املقابلة« :ال�شام العاملي قادم،
بالتاأكيد قللادم ،ولكن خطوة
فخطوة».
نوبل �� ..شبح الت�شليح
لعبت يف تلك الفرتة دو ًرا
بارزًا يف ت�شكيل جلنة ال�شداقة
االأجنلو  -اأملانية التي اأ�شفرت
عن الدعوة لعقد موؤمتر لل�شام
يف العام  1905لزيادة التوافق
االأجنلو  -اأملاين .ويف ذلك العام
مت االإعان عن فوزها بجائزة
نوبل لل�شام لل «مل�شاهمتها يف
الدعوة لن�شر ال�شام وحقوق
االإنلل�للشللان والللدميللقللراطلليللة يف
اأوروبا على مدى عقود طويلة».
ويف خطاب ت�شلم اجلائزة يف
العام  1906قالت « :النظام
الع�شكري حمكوم عليه بالف�شل،
واإذا ما �شاد العنف واندلعت
احلروب ف�شتتحول اأوروبا اإىل
اأنقا�س ،لكن علينا اأن ندرك
باأن ال�شام ال يواجه �شراعاً
�شه ً
ا».
واأمام ال�شعي الدويل نحو

ت � � �ن � � �ب� � ��أت ب� � ��احل� � ��رب
ال � �ع� ��امل � �ي� ��ة :ت ��وح� �ي ��د
أوروب � � ��ا ه� ��و السبيل
ال��وح�ي��د ملنع الكارثة
ال� �ع� ��امل� �ي� ��ة ال� �ق� ��ادم� ��ة
�شورتها على اليورو

ن�شب لها ي�شور حال اأرملة احلرب

الت�شليح ازداد حتذيرها من
خماطر الع�شكرة وا�شتخدام
الطران املتطور كاأداة ع�شكرية،
وتللكللررت دعوتها اإىل جتنب
احلروب واحلفاظ على �شام
ال�شعوب ،وظللهللر ذلللك جلي ًا
خال اللقاءات التي عقدتها
يف النادي الدويل الذي اأقيم
يف موؤمتر الهاي لل�شام عام
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 1907لتعزيز اأهداف احلركة
بللني مندوبي امل لوؤمتللر وعامة
اجلمهور .ويف موؤمتر ال�شام
الذي عقد يف لندن عام 1908
كررت مللراراً وتكراراً مقولة:
(اأوروبلللا واحلللدة) ،وتوحيدها
هو ال�شبيل الوحيد ملنع الكارثة
العاملية التي يبدو اأنها قادمة.
يف اللللعلللام  1911متت
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ت�شميتها كع�شو يف املجل�س
اال�شت�شاري ملوؤ�ش�شة كارنيجي
لل�شام .ويف العام التايل قامت
بجولة ثانية من املحا�شرات يف
اأمريكا وكانت يف ال�شبعينيات
مللن عللمللرهللا تللقللري ل ًبللا ،لكنها
�شعرت خال تلك اجلولة بتغر
ال�شيا�شة االأمريكية ،وعربت
اآنلللللذاك عللن �للشللكللوكللهللا حول
�شلميتها رغم و�شف االأمريكان
لها بل «ماك ال�شام».
الوفاة� ..التكرمي
على الرغم من اأن تدهور
حالتها ال�شحية فقد �شاركت
يف العام  1913يف التح�شر
للللللم لوؤمتللر الللعللاملللي احلللللادي
والع�شرين لل�شام ،الذي كان
من املقرر عقده يف فيينا يف
�شهر �شبتمرب من العام ،1914
لكن مر�شها الذي ي�شتبه باأنه
كان �شرطاناً تطور ب�شرعة ،اإذ
توفيت يف احلادي والع�شرين
من يونيو من العام ذاتلله ،اأي
قبل �شهرين من اندالع احلرب
العاملية االأوىل التي طاملا حذرت
منها ونا�شلت �شدها.
وتقديراً لها مت بناء ن�شب
تذكاري با�شمها يف فيينا ،ومتت
طباعة �شورتها على طابع
بللريللد من�شاوي عللام ،1965
كما كرمها «مهرجان الهاي
حلللقللوق االإنلل�للشللان» يف دورته
الرابعة باإقامة معر�س �شامل
عن حياتها واأعمالها االأدبية،
طاف البلدان االأوروبية .ويف
النم�شا مت االحتفاء بها بعد
ذلللك بطباعة �شورتها على
العملة االأوروبية ( فئة  2يورو)،
يف حني طبعت اأملانيا �شورتها
يف العام  2005على العملة
االأوروبية فئة  10يورو ،وعلى
طابع بريدي اأي�شاً ،كما متت
طباعة �شورتها على املاءة
النقدية االأ�شرتالية القدمية
فئة األف �شلن.

2018 – 1718

ذگ��رى ثالثمائٹ ع��اں لتأسيس حگں الشيخ صباح األول
ثالث � ��ٹ قرون من التوافق واالس � ��تقرار واالزده ��ار (احللقة )5
د .طارق عبداهلل فخرالدين
�ضهدت �لكويت يف عام  2018ذكرى مرور ثاثمائة �ضنة على �نطاقة حكم �أ�ضرة �آل �ل�ضباح �بتد�ء من عام (� )1718لذي متيز بثباته
�مل�ضتمر منذ ذلك �لتاريخ من خال �لقيادة �لر�ضيدة و�لتو�فق �ل�ضعبي و�ضابة �جلبهة �لد�خلية ،مدعومة باملبادر�ت و�ل�ضيا�ضات
�حلكيمة �لتي بلورت �لهوية �لكويتية �ملتميزة وحافظت عليها �ضد �لأطماع �خلارجية ،وطورت بلدة �لكويت �ل�ضغرة من ميناء �ضغر
�إىل �أن جعلتها دولة حتتل مكانتها يف م�ضاف �لبلد�ن �لتي تت�ضدر �ضمعتها �ملحافل �لدولية.
وبهذه �ملنا�ضبة تقدم جملة «�لهوية» لقر�ئها �ضل�ضلة من �ملقالت ت�ضمل �ضرد ً� خمت�ضر ً� للم� ��ر�حل �لتاريخية �لتي مرت بها �لباد عرب
�لقرون �لثاثة �لفائتة ( .)2018 – 1718ونود �لتنويه باأنه نظر ً� للم�ضاحة �ملحدودة �ملخ�ض�ضة لهذه �ملقالت ،فاإنها ل ت�ضمل كافة
�لتفا�ضيل و�لق�ضايا �لتاريخية �لتي يزخر بها ما�ضي �لباد ،ذلك �أنها ت�ضعى �إىل تقدمي �أهم مامح �ل�ضورة �لكلية �مل�ضرقة لبزوغ جنم
�لكويت يف �ضماء �خلليج وتطورها �لتاريخي عرب مئات �ل�ضنني من حكم �آل �ل�ضباح �لكر�م.
تتناول هذه �حللقة �خلام�ضة �أهم مامح تاريخ �لكويت باخت�ضار يف عهد حاكمها �ل�ضابع �ل�ضيخ مبارك �ل�ضباح �لذي حكم �لباد
ملدة تقارب �لت�ضعة ع�ضر عاما ( . )1915 - 1896
�شخ�شية ال�شيخ مبارك
ال�شيخ مبارك بن �شباح
�شابع حكام الكويت ،اعتلى �شدة
احلكم يف عام  .1896وهو ابن
ال�شيخ �شباح بن جابر (�شباح
الللثللاين) رابللع حكام الكويت.
كللان �شخ�شية مهيبة ح�شب
و�شف العديد من امل�شوؤولني
واللل�للشللخلل�للشلليللات والرحالة
االأجانب الذين التقوا به ،ويف
مقدمتهم اللورد كرزون نائب
ملك اجنلرتا يف الهند الذي زار
الكويت يف عام  .1903و�شف

« أن � ��ا ال � �س� ��ور» ،ق��ال �ه��ا ال �ش �ي��خ م� �ب ��ارك ردا على
ال � ��دك� � �ت� ��ور م� �ي� �ل� �ل� �ي ��ري ال � � ��ذي س� ��أل� ��ه ع � ��ن سبب
ع ��دم ب �ن��ائ��ه س� ��ورا ي�ح�م��ي ال �ك��وي��ت م ��ن أعدائها
كرزون ال�شيخ مبارك باأنه «با
�شك اأكللرث ال�شخ�شيات التي
قابلتها يف اخلليج رجولة وقوة».
(كيزون  -ق�ش�س االأ�شفار –
الطبعة االإجنليزية – �س 148
  .)149اأما الرحالة االأملاينهرمان بركهاردت الذي و�شل
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اإىل الكويت يف دي�شمرب عام
 ،1903فلقد بهرته �شخ�شية
ال�شيخ مبارك وكتب عنه « :بدا
يل اأنه وا�شع االطاع» ...،و«من
�شمن ال�شيوخ الذين التقيت بهم
خال رحلتي كان ال�شيخ مبارك
هو الوحيد الذي حتيط به هيبة
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اللورد كرزون بعيد تعيينه نائبا للملكة
يف الهند عام 1898

امللك»( .انظر  :وليام في�سي
و جيليان غرانت ،الكويت يف
عيون اأوائل امل�سورين -الطبعة
العربية � -ص .)39
تلك ه��ي بع�ص اأو�ساف
ال�سيخ مبارك يف كتب زوار
ال��ك��وي��ت م��ن الأورب���ي���ن ،اأما
الأج��ان��ب املقيمون فيها فلم
تقل انطباعاتهم تاأثراً ب�سخ�سية
ال�����س��ي��خ م���ب���ارك ،اإذ و�سفه
الدكتور �ستانلي ميلريي طبيب
م�ست�سفى الإر�سالية الأمريكية
يف الكويت :ب� «�سانع الكويت
احلديثة ،وهو رجل يتمتع ببعد
الروؤية واملقدرة الكبرية ...وقد
امتد نفوذ مبارك اإىل (اأعماق)
ال�سحراء» .انظر  :د� .سعاد
حممد ال�سباح  ،مبارك ال�سباح
موؤ�س�ص دولة الكويت احلديثة
(الكويت  -الطبعة الثانية � -ص
.)101-102
ول��ق��د و���س��ف��ت الدكتورة
�سعاد ال�سباح  ،الكاتبة املتميزة
ل�سرية ال�سيخ مبارك باأنه ذلك
ال��ط��راز م��ن ال��رج��ال الذين
�سنعوا الأح��داث ونه�سوا يف
وجه التحديات التي فر�ستها
عليهم البيئة املحيطة بهم
ك�ساحة للتحدي ،و�سعوا اإىل
تغيريها مبا يتالءم مع اأحالمهم
وطموحاتهم( .انظر  :د� .سعاد
ال�سباح� ،ص.)23
ت��ذك��ر د� .سعاد ال�سباح
اأن ال�سيخ مبارك ولد يف عام
 ،1844واأن جده ال�سيخ جابر
بن عبداهلل (جابر العي�ص) عن
له معلماً يدر�سه القراآن والعلوم
الدينية عندما بلغ اخلام�سة من
عمره .ويف �سن الثانية ع�سرة
ابتداأ التعلم على ركوب اخليل
والرماية ،ويف بحر �سنتن برز
تفوقه على اأقرانه يف الفرو�سية.
كما اأنه بداأ ي�سارك يف جمال�ص

ال � ��رح � ��ال � ��ة األمل� � ��ان� � ��ي ه � �ي� ��رم� ��ان ب � �ي � ��رك � �ه � ��اردت:
«ال� � � �ش� � � �ي � � ��خ م� � � � �ب � � � ��ارك واس � � � � � � ��ع االط � � � � � � � � � ��اع»

الرحالة الأملاين هريمان بريكهاردت

الرحالة الدمنركي باركلي رونكري

احلكم يف وقت مبكر من �سبابه،
وهي الفرتة التي اجته فيها اإىل
البادية واأ�سبح قائداً للقوات
الربية الكويتية وق��د ب��رع يف
ال�سوؤون احلربية وق��اد القوة
الع�سكرية الربية الكويتية يف
ع��دة مهمات منها م�ساعدة
الدولة العثمانية يف حملتها
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على الإح�ساء ع��ام 1871م.
(د�.سعاد ال�سباح� -ص.)23
اإىل ج��ان��ب ذل���ك ،حفظ
ال�سيخ مبارك الأمن يف بادية
الكويت ووثق عالقاته بالقبائل
وعندما توىل احلكم كان يلقب
ب� «�سيخ قبائل الكويت» .وقد
كان �سغله ال�ساغل هو بناء قوة
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ع�سكرية قادرة على الدفاع عن
الكويت و�سد اأعدائها( .انظر :
د� .سعاد ال�سباح �ص.) 25
ا�شتعداد ال�شيخ مبارك
ل�شد عدوان ابن الر�شيد
يبدو اأن القوة الع�سكرية
التي كانت حتت اإمرة ال�سيخ
م��ب��ارك ت�األ��ف��ت يف معظمها
م��ن جي�ص غ��ري ن��ظ��ام��ي من
املتطوعن من اأه��ايل مدينة
الكويت واأبناء باديتها ،الذين
كانوا يتاأهبون للقتال بناء على
ا�ستدعاء ال�سيخ لهم.
يقدم لنا �ساهد عيان و�سفاً
حياً ل�سخ�سية ال�سيخ مبارك
القيادية يف التح�سري للمعركة ،
وهو الكابنت اإدموند بري�ص قائد
ال�سفينة احلربية «بري�سيو�ص»
التي اأر�سلتها بريطانيا اإىل
الكويت يف عام  1901مل�ساندة
البالد �سد تهديدات ال�سفينة
احلربية الرتكية «زحاف» .وقد
روى اأن الكويت ح�سدت رجالها
امل�سلحن بالبنادق على ال�ساحل
حتت قيادة ال�سيخ جابر بن
م��ب��ارك ا���س��ت��ع��داداً ل�سد اأي
اإنزال تركي مفاجئ حتت جنح
الظالم.
وبعد اأن قام جنود البحرية
الربيطانية بتدريب رجال ال�سيخ
مبارك على ا�ستخدام املدافع،
غ��ادر الكابنت بري�ص الكويت
لب�سعة اأي����ام ول����دى عودته
اإليها و�سف م�ساهداته« :لدى
رجوعي اإىل الكويت فوجئت
مبا �ساهدته عندما اقرتبت
�سفينتنا من �ساحل املدينة  ،اإذ
راأيت اأن ال�سحراء التي حتيط
بها مليئة باأعداد كبرية من الإبل
واخليول واخليام التي مل تكن
موجودة منذ اأ�سبوع».
ويبدو اأن الكابنت بري�ص
كان ي�سري اإىل الأعداد الكبرية

من رجال القبائل الذين هرعوا
لنجدة الكويت.
كما و�شف بر�س ا�شتعرا�شاً
للقوة الكويتية ح�شره مبعية
اللل�للشلليللخ ملللبلللارك ا�شتعداداً
للمعركة:
«كان ال�شيخ يتمتع مبعنويات
عالية ،وكان �شعيداً مبا يدور.
وركللب ح�شاناً اأبي�س جمي ً
ا
مزيناً بزخارف رائعة و�شارت
اأمام موكبه جموع غفرة من
احلر�س واالأهلللايل امل�شلحني
بالبنادق ،وخلفه عدد كبر من
اخليالة وامل�شاة ،وكانوا جميعاً
يرتدون املاب�س ذات االألوان
الزاهية التي كانت ت�شودها
االألللللوان الربتقالية والبنية
واحلمراء.
تقدمت كوكبة من احلر�س
موكب ال�شيخ مبارك ورجالها
يرددون �شيحات احلرب ب�شوت
جملجل .وكان النا�س يف طريق
املوكب يهتفون حتية لل�شيخ،
والن�شاء املنقبات يزغردن .وكان
كل الرجال ،حتى كبار ال�شن من
ذوي اللحى البي�شاء يحملون
بنادقهم .ولقد اأ�شعل ال�شيخ
مبارك ب�شخ�شيته النبيلة االأبية
حما�س هذه اجلموع التي مل
تقل عن ع�شرة اآالف �شخ�س
لبوا النداء ،معربين عن والئهم
املطلق لل�شيخ الذي كان �شديد
االبللتللهللاج ،وقلللال اإنللله م�شتعد
ملواجهة ابللن الر�شيد اأو اأي
�شخ�س اآخر يحاول االعتداء
عليه»( .انظر  :مقالة «�شديقي
ال�شيخ»  -باك وود مللاغازين
؛ يوليو  -دي�شمرب  1922؛
يف :ر�شالة الكويت  -العدد 55
يوليو .)2016
كانت القوات التي ح�شدها
ال�شيخ مبارك م�شتعدة متاما
ملواجهة جي�س ابن الر�شيد اأمر

د .س � � �ع � ��اد ال� � �ص� � �ب � ��اح  :ال � �ش � �ي� ��خ م � � �ب� � ��ارك م��ن
ال � ��رج � ��ال ال� ��ذي� ��ن ص �ن �ع ��وا األح � � ��داث وت �ع��ام �ل��وا
م� � � ��ع ال � �ب � �ي � �ئ� ��ة احمل � �ي � �ط� ��ة ك � �س� ��اح� ��ة ل� �ل� �ت� �ح ��دي
ح��رص ال�ش�ي��خ م �ب��ارك ع�ل��ى ال�ت��واص��ل م��ع القوى
األورب �ي��ة و تشجيعها ع�ل��ى ال�ت�ج��ارة م��ع الكويت

ال�شيخ مبارك يتو�شط �شباط الطراد الرو�شي فارياغ 1901

جمل�س ال�شيخ مبارك ويبدو جال�شا عند زاويةالعمود وبجانبه زائر اأوروبي ( )1909 -1907
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حايل الللذي توجه لا�شتياء
على الكويت .ويروي لنا التاريخ
اأن ال�شيخ مبارك خا�س العديد
من املعارك �شد ابن الر�شيد
وقوى اأخرى دفاعاً عن وجود
الكويت وا�شتقالها .وعندما
�شاأله الدكتور ميلري طبيب
م�شت�شفى االإر�شالية االأمريكية
ملاذا مل ينب �شورا حول مدينة
الكويت (حلمايتها من الغزاة)
رد عليه ال�شيخ مبارك «اأنا
ال�شور» ( .انظر  :د� .شعاد
ال�شباح – �س 213و �س 216
على التوايل).
اأحوال الكويت يف نهاية
القرن 19
تللوىل ال�شيخ مللبللارك بن
�شباح حكم الكويت يف ظروف
اإقليمية معقدة .وقد ذكر املوؤرخ
الدكتور اأبو حاكمة اأن «زعامة
مبارك للكويت اإمنا ولدت يف
وقت حرج ،لي�س يف تاريخ العرب
فح�شب ،بل يف تاريخ العامل
املتمدين باأ�شره» (د .اأحمد
م�شطفى اأبللو حاكمة ،تاريخ
الكويت احلديث 1750-1965
 ،ذات ال�شا�شل  -الطبعة
االأوىل �س  .)305وخل�س اأبو
حاكمة تلك الللظللروف باأنها
كانت الفرتة التي �شهدت قمة
النجاح اال�شتعماري الأوروبا،
كما اأن العقد االأخر من القرن
التا�شع ع�شر �شهد تقارباً كبراً
بني رو�شيا وفرن�شا من جهة
واأملانيا والدولة العثمانية من
جهة اأخللرى ،وكانت بريطانيا
تخ�شى من مناف�شة هذه الدول
لها يف الهيمنة على اخلليج
العربي وت�شعى اإىل اإغاق
موانيه يف وجه اأ�شاطيل القوى
االأوروبلليللة الثاث ،وذلللك من
خال عقد اتفاقات مع حكام

اخلليج حر�ساً على امل�سلحة
الربيطانية قبل كل �سيء اآخر».
(د .اأبو حاكمة �ص .)320
هذا و �سهدت الكويت يف
مطلع القرن الع�سرين زيارات
ل�سفن حربية فرن�سية ورو�سية
وبريطانية اأج���رى قباطنتها
والدبلوما�سيون الذين جاءوا
على متنها لقاءات مع ال�سيخ
مبارك ،كما قابله وفد اأملاين
لغر�ص احل�سول على موافقته
لتاأجري اأرا�ص من منطقة كاظمة
الكويتية لإقامة ميناء وحمطة
ل�سكة حديد برلني بغداد ،وقد
رف�ص ال�سيخ مبارك العر�ص
الأمل��اين باأ�سلوب دبلوما�سي.
(طالع  :د� .سعاد ال�سباح� -ص
.)294
اإىل ج��ان��ب ك��ون الكويت
حمط اأنظار الدول الأوروبية
ال����ك����ربى ب�����س��ب��ب موقعها
الإ�سرتاتيجي املتميز ،فلقد
كانت اأي�ساً تتعر�ص للغزوات
القادمة من اجلزيرة العربية
متمثلة يف هجمات ابن الر�سيد،
واملوؤامرات التي كانت حتاك
�سد ال�سيخ مبارك من قبل
اأعدائه والتهديدات العثمانية
�سد الكويت و�سيخها.
وهكذا وجد ال�سيخ مبارك
ن��ف�����س��ه ي���ح���اور وي���ح���ارب يف
جميع الجتاهات ،ويف خ�سم
كافة هذه ال�سغوط اخلارجية
والإقليمية� ،سعى ال�سيخ مبارك
اإىل ت��وظ��ي��ف ك��اف��ة امل����وارد
الدبلوما�سية والع�سكرية املتاحة
له لتعزيز موقفه يف الكويت
(انظر :د� .سعاد ال�سباح –
�ص.) 338-339
هذا امل�سهد املنطوي على
ح��ر���ص ال�سيخ م��ب��ارك على
احلفاظ على ا�ستقالل الكويت،
و�سعي بريطانيا اإىل اإبعاد القوى

ال�سفينة احلربية فارياغ التي زارت الكويت يف 1901

اأول �سورة يف التاريخ جلزء من �ساطيء الكويت  -التقطهتا ال�سفينة الرو�سية فارياغ 1901

باخرة تابعة ل�سركة املراكب العربية

�سوق الكويت يف � 1915سورة اللورد هاردينغ
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الكربى عن اإيجاد موطئ قدم
لها يف الطرف ال�سمايل الغربي
من اخلليج العربي جعل وزارة
اخلارجية الربيطانية «تفكر
جدياً يف فتح �سفحة جديدة
من العالقات الودية مع الكويت
يف عهد م��ب��ارك ،كما كانت
عالقاتها ودي���ة يف عهد من
�سبقوه من حكام الكويت منذ
عهد عبداهلل الأول بن �سباح»
(د .اأبو حاكمة � -ص .)320
ويرى الدكتور اأبو حاكمة اأن
«الظروف ال�سيا�سية الدولية
هي التي اأملت على بريطانيا
اأن توقع اتفاقية  23يناير لعام
 1899مع ال�سيخ م��ب��ارك» (
د .اأب���و حاكمة ���،ص ،)320
وه��ي التفاقية التي عرفت
تاريخياً باأنها معاهدة احلماية
بني الكويت وبريطانيا .وبقيت
هذه التفاقية �سرية واإن انت�سر
خربها يف ال�سحافة الفرن�سية
والإجنليزية « ،ولكن مل يكن
هناك اأي اأدل��ة على الإطالق
حول الن�ص احلقيقي لها ،فقد
ظ��ل ه��ذا الأم���ر ���س��راً موؤكداً
متاماً لعدة �سنوات» (الدكتور
ب .ج �سلوت ،مبارك ال�سباح
م �وؤ���س�����ص ال��ك��وي��ت احلديثة
 1896-1915الطبعةالعربية  ،اإ�سدار مركز البحوث
و ال��درا���س��ات الكويتية ؛ �ص
.)163 - 162
البوارج الأجنبية يف املياه
الكويتية
كانت القوى الأوروبية
الفاعلة يف القرن التا�سع ع�سر
ت�سعى اإىل خطب ود الكويت
ب�سبب موقعها الإ�سرتاتيجي
املهم ،وكان ال�سيخ مبارك بن
�سباح حري�ساً على التوا�سل
معها دون متكينها من اإقامة

قواعد ع�شكرية على اأرا�شي
بلللاده  ،واإمنللللا حللر�للس على
ت�شجيعها لزيادة حركة التبادل
التجاري مع الكويت.
كمثال على ذلللك ،قامت
اأول بللارجللة فللرنلل�للشلليللة وهي
(دروم) بزيارة الكويت يف مطلع
القرن الع�شرين ،تلتها زيارة
ال�شفينة الفرن�شية «كاتينا» يف
�شهر فرباير  .1902ون�شرت
�شحيفة «لوموند الي�شرتيه»
الفرن�شية مقا ً
ال عن انطباع
ال�شباط الفرن�شيني جاء فيه اأن
الكويت حتظى باأهمية �شيا�شية
جديدة ب�شبب قربها من مدينة
الب�شرة والتي �شتكون املحطة
النهائية ل�شكة حديد برلني
 بغداد ،واأن الكويت هي يفالواقع «املنفذ البحري حلو�س
نهر الفرات» وتوجد بها جتارة
اللوؤلوؤ الهامة التي ت�شهم يف
تن�شيط احلركة التجارية مع
املناطق الهندية مثل بومباي
و�شاحل املللابللار( .د .ب .ج
�شلوت – �س  214 - 213و
�س .)278 - 277
وقللللد �للشللبللقللت البارجة
الرو�شية «فللاريللاغ» نظرتها
الفرن�شية « كاتينا» اإىل الكويت
ب�شهرين تقريباً .ففي دي�شمرب
 1901و�شلت «فللاريللاغ» اإىل
املياه الكويتية ،وح�شب تقرير
قبطانها� ،شعد اإىل متنها
ال�شيخ جابر بللن مللبللارك مع
حا�شيته واأهدوا الرو�س ع�شرة
خرفان كبادرة ترحيبية بالنيابة
عن ال�شيخ مبارك .ثم توالت
زيارات �شفن البحرية الرو�شية
اإىل الكويت ،اإذ و�شلتها البارجة
اأ�شكولد يف نوفمرب ،1902
ورحب بها كل من ال�شيخ جابر
بن مبارك وابنه ال�شيخ اأحمد
اجلابر ،واأر�شل ال�شيخ مبارك

ال�شيخ مبارك بن �شباح حاكم الكويت وال�شيخ خزعل بن مرداو حاكم عرب�شتان ()1909-1907

ت� � � �ق � � ��ري� � ��ر ب� � ��ري� � �ط� � ��ان� � ��ي ع� � � ��ن ع� � �ه� � ��د ال � �ش � �ي� ��خ
م� � � � �ب � � � ��ارك  :ق� � �م � ��ة االزده � � � � � � � ��ار االق� � �ت� � �ص� � ��ادي
ف � � � � ��ي ع � � � � ��ام ( 1912س� � � �ن � � ��ة ال � �ط � �ف � �ح � ��ة)
ك � � � � ��رس ال � �ش � �ي � ��خ م � � �ب� � ��ارك ج� � ��ل اه� �ت� �م� ��ام� ��ات� ��ه
ل �ت �ق ��دمي اخل� ��دم� ��ة ال �ط �ب �ي��ة احل ��دي� �ث ��ة لشعبه
و ت � �س � �ه� �ي ��ل ت� � ��واص� � ��ل ال� � �ك � ��وي � ��ت م� � ��ع ال� �ع� ��ال� ��م
ثاثة عجول وع�شرة خرفان
هدية ترحيبية اإىل البارجة.
ولللقللد كللانللت زيللللارات ال�شفن
احلربية اإىل الكويت ذات طابع
ا�شتك�شايف الجتاهات ال�شيا�شة
الكويتية ،وجلبت معها القنا�شل
اللللرو�لللس يف كللل مللن بو�شهر
والب�شرة وبغداد الذين التقوا
بال�شيخ مبارك ،وكان يحملهم
حتياته اإىل قي�شر رو�شيا ويعرب
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لهم عللن رغبته يف ا�شتقبال
ال�شفن التجارية الرو�شية يف
الكويت( .د� .شعاد ال�شباح� ،س
 ، 313 - 311و.)316
ازدهار التجارة الكويتية
يف اأوائللل القرن الع�شرين
( )1903و�للشللف الرحالة
االأمللللاين هرمان بركهاردت
مللديللنللة الللكللويللت بلاأنللهللا ت�شم
حللللوايل ثللاثللني األللللف ن�شمة
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وتتميز بالنظافة .وذكللر اأن
ال�شيخ مبارك كان يقوم بتفقد
املدينة بنف�شه عدة مرات يومياً.
وقال بركهاردت اأن االأن�شطة
االقت�شادية الرئي�شية لل�شكان
كانت تتاألف من الغو�س على
اللوؤلوؤ واملاحة وبناء ال�شفن.
(انللظللر  :الللكللويللت يف عيون
اأوائللل امل�شورين � -س .)40
وبعد ذلللك بعقد من الزمان
 1912م زار الكويت الرحالة
الللدمنللركللي بللاركلللللي رونكر
وذكر اأن اأهم وارداتها ت�شمل
االأدوات النحا�شية من العراق
والهند وال�شجاد العجمي من
باد فار�س والقهوة من جاوة،
والللكللربيللت مللن النم�شا اإىل
جانب واردات من باد اأخرى،
مثل الزبدة والفحم والتوابل
والللفللواكلله واللل�للشللاي وال�شكر.
( باركلي رونكر ،رحلة عرب
اجلللزيللرة العربية على ظهر
جمل  -الطبعة االإجنليزية -
�س .)44
اأملللا بالن�شبة ل�شادرات
الكويت فقد قال عنها رونكر
اإنها ت�شمل االأ�شواف وجلود
املاعز واخلراف واملن�شوجات
القطنية البي�شاء وامللونة وغطاء
الللراأ�للس (الكوفية) باأنواعها.
(رونكر � -س .)44
ويعلق الدكتور اأبو حاكمة
على املركز التجاري للكويت
يف عهد ال�شيخ مبارك بقوله
« :اإذا ا�شتتب االأمن ازدهرت
التجارة اإذا توفرت و�شائلها.
فالكويت كانت خر ميناء على
ال�شاحل الغربي للخليج ،وهي
املعرب الطبيعي اإىل قلب جند
 ...وكانت متلك اأ�شطوالً جتارياً
عظيماً يف هذه الفرتة ،وا�شتمرت
جتارتها التقليدية مع الهند
و�شرق اأفريقيا قائمة .ومما

زاد يف جتارتها عودة ال�شفن
البخارية االإجنليزية يف رحلتها
االأ�شبوعية املعتادة والتي كانت
تقوم بها بزيارة الكويت ،وهي
عائدة من باد الهند» (د .اأبو
حاكمة �س  .)335وبرعاية من
ال�شيخ مبارك وحاكم البحرين
تاأ�ش�شت «�شركة املراكب العربية
املحدودة» يف عام  1911والتي
كان يُ�شهم فيها عدد من التجار
الكويتيني واخلليجيني ،وقامت
هذه ال�شركة بت�شير ال�شفن
البخارية الأعمال نقل الركاب
وال�شحن الللتللجللاري( .خالد
العبداملغني  -بداية اخلدمة
الربيدية يف الكويت� ،س 73
  .)75ولللقللد بلغ االزدهلللارالللتللجللاري يف الللكللويللت اأوجه
يف عللام  1912والللذي �شمي
بلل «�شنة الطفحة»  -ويذكر
تقرير بريطاين عن «التجارة يف
الكويت لعام »1912 - 1911
اأن عدة عوامل اجتمعت لتحفيز
التجارة ب�شكل اإيجابي ،ومنها
كمية االأمطار الوفرة يف اأوائل
الفرتة وانعدام اال�شطرابات
اخلطرة يف البادية ،م�شافاً
اإليها مو�شم الغو�س املزدهر.
كللمللا بلللللغ اإجلللملللايل التعامل
التجاري حللوايل  6،3مايني
روبية مقارنة بحوايل مبلغ 6
مايني روبية يف العام ال�شابق
( 1910م) اأي بزيادة قدرها
 .3،85%وي�شف التقرير هذه
الزيادة باأنها قد ال تبدو جوهرية
 ،اإال اأنها يف الواقع متثل منواً
كبراً يف �شوء تخلي الكويت
عن جتارة ال�شاح والذخائر
وا�شتراد اأ�شناف اأخللرى من
الب�شائع امل�شموح بها ،مبا يف
ذلللك زيلللادة ا�شتراد التوابل
ب�شكل كبر ،ويللدل هذا على
منو جتاري معترب ،م�شافاً اإليه

دار االعتماد الربيطاين يف الكويت يف عام � 1915-شورة اللورد هاردينغ

إن � � �ش� � ��اء امل � � ��درس � � ��ة امل� � �ب � ��ارك� � �ي � ��ة ف� � � ��ي 1911
ب � �ت � �ش � �ج � �ي� ��ع م � � ��ن ال� � �ش� � �ي � ��خ م� � � �ب � � ��ارك و اب � �ن � ��ه
ال � �ش � �ي� ��خ ن � ��اص � ��ر وت� � �ب � ��رع � ��ات جت � � � ��ار ال � �ك� ��وي� ��ت
مو�شم الغو�س املزدهر الذي
�شهدته الكويت يف تلك الفرتة.
[(تقرير رقم)R/15/5/72
مكتبة و�شجات مكتب الهند.
حت�شني نوعية احلياة
بالو�شائل احلديثة
مبللللوازاة الللنللمللو التجاري
واالزدهار االقت�شادي ،تعرفت
الكويت يف عهد ال�شيخ مبارك
على بع�س الو�شائل احلديثة يف
اجلوانب املختلفة من املعي�شة
اليومية.
كلللان اأهلللم مللا ي�شغل بال
اللل�للشلليللخ ملللبلللارك هلللو تقدمي
اخلللدمللات الطبية احلديثة
ل�شعبه ،وحت�شني و�شائل توا�شل
الكويت مع العامل اخلارجي.
يف املجال االأول طلب ال�شيخ
مبارك من املعتمد ال�شيا�شي
الربيطاين امليجور نوك�س اأن
ي�شتقدم اإىل الكويت طبيب ًا
مللاهللراً يف امللللداواة ومعاجلة
اجلراح واالأمرا�س.
وبالفعل مت يف  30اأكتوبر
 1904افتتاح عيادة ملحقة
بللللدار االعللتللمللاد الربيطاين
الللقللدمي الللواقللع على �شاحل
البحر يف مدينة الكويت (بيت
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ديك�شون حالياً) .و كان الدكتور
داود الرحمن  ،وهللو طبيب
هندي م�شلم ،يقوم مبداواة
النا�س  .وكللان الللعللاج يقدم
جماناً للفقراء ،اأما املقتدرون
فكانوا يدفعون اأجور عاجهم.
وتللعللاقللب االأطلللبلللاء علللللى هذه
العيادة لغاية عام  1951م (د.
�شعاد ال�شباح �س  .)84كما مت
افتتاح �شيدليتني خا�شتني يف
عام  1914م  ،اإحداهما لل�شيخ
حافظ وهبة واالأخلللرى لعبد
االإله القناعي .ومبللوازاة ذلك
�شمح ال�شيخ مبارك للطبيب
االأمللريللكللي الللدكللتللور بينيت
بتاأ�شي�س عيادة موؤقتة يف عام
 ،1911تطورت فيما بعد اإىل
م�شت�شفى االإر�شالية االأمريكية
التي افتتحت يف عام 1914
م ( .انظر د� .شعاد ال�شباح
�س ،126و  ،128و،129-130
و .)132-136
قامت تلك املراكز الطبية
بتقدمي العاج احلديث لاأعداد
الكبرة من املر�شى من ذوي
احلللللاالت امل�شتع�شية على
العاجات التقليدية .ومن جهة
اأخرى� ،شمن جهوده امل�شتمرة
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لربط الكويت باخلارج توا�شل
ال�شيخ مللبللارك ال�شباح مع
ال�شلطات الربيطانية طالب ًا
منها فتح مكتب للربيد يف
الكويت .وابتداأ ن�شاط الربيد
ب�شورة غر ر�شمية من دار
االعتماد الربيطاين املذكور
يف عللللام  1904م  ،وبعد
مرا�شات عديدة و متوا�شلة
بني حاكم الكويت وال�شلطات
الربيطانية ملدة طويلة ناهزت
اخلم�شة ع�شر عللامل ًا تكللت
م�شاعي ال�شيخ مبارك بافتتاح
مكتب بريد الكويت ر�شمياً يف
 21يناير  .1915وكللان هذا
املكتب ملحقاً بللدار االعتماد
الربيطاين ويبا�شر العمل به
عللدد مللن املوظفني التابعني
ملكتب الربيد الهندي (حممد
عبدالهادي جمال – حمطات
يف تاريخ الربيد الكويتي �س
 ، 12وخالد العبد املغني -
�س .)18
اإىل جانب اإدخال اخلدمات
الطبية والربيدية� ،شهد عهد
ال�شيخ مبارك تعرف الكويت
اإىل عدد من الو�شائل احلديثة،
مثل اأول اآلة لتقطر املياه ،واأول
م�شنع للثلج ،واأول �شيارة ،
واأول مولد للكهرباء ،واأول جهاز
غرامافون ،اإ�شافة اإىل عدد
اآخر من الو�شائل واالخرتاعات،
كما عرفت الكويت يف عهده
الت�شوير الفوتوغرايف الأول
مرة.
و�للشللعللى اللل�للشلليللخ مبارك
اإىل اإدخللال التلغراف واأجرى
اتلل�للشللاالتلله بلل�للش لاأن ذللللك مع
امل�شوؤولني الربيطانيني الذين
وافقوا على مد خط تلغرايف
اإىل الكويت ،ولكن هذا اخلط
مل يعمل اإال يف عهد ابنه ال�شيخ

جابر .وتذكر د� .شعاد ال�شباح
اأن «جميع تلك التطورات التقنية
قد اأثرت على حياة النا�س يف
الكويت ب�شكل ملحوظ»( .انظر:
د� .شعاد ال�شباح �س139-143
– وعبداهلل احلامت  :من هنا
بداأت الكويت).
احلركة الثقافية
�الفكرية
ن�شطت احلركة الفكرية
يف الللكللويللت يف عهد ال�شيخ
مبارك ال�شباح ،وكان ال�شيخ
مبارك نف�شه مطلعاً ب�شكل كبر
على املجريات ال�شيا�شية كما
و�شفه الرحالة االأملاين هرمان
بركهاردت ،اإذ كللان حري�شاً
على اال�للشللرتاك يف ال�شحف
العربية ال�شادرة يف العراق،
والتوا�شل مع �شحافة م�شر
و�شحفييها ،وكللان ال�شحفي
امل�شري عبدامل�شيح االأنطاكي
كثر الرتدد على ال�شيخ مبارك،
والرد على مهاجميه دفاعاً عنه
يف ال�شحف امل�شرية ،وخا�شة
يف جملة «العمران».
كما اأن ال�شيخ نا�شر بن
مبارك ال�شباح كللان يحتفظ
مبكتبة قيمة ت�شم اأمهات
االإ�شدارات العربية املعا�شرة
اآنذاك اإىل جانب كتب الرتاث
العربي واالإ�شامي ،و�شفها
االأديللب عبداهلل احلامت باأنها
اأول مكتبة خا�شة يف الكويت.
ومن هذا املنطلق� ،شجع ال�شيخ
مبارك وابنه ال�شيخ نا�شر اإن�شاء
املدر�شة املباركية يف عام 1911
م وذلك ح�شب بع�س التقارير
الربيطانية.
اأن�شئت هذه املدر�شة لتلبية
االحتياجات التي اقت�شاها
التطور التجاري اإىل العديد من
املهارات واخلربات العملية التي
يجب اأن يحتويها نظام التعليم.

�شهادة تاأ�شي�س �شركة املراكب العربية يف بومباي و يظهر فيها ا�شم ال�شيخ مبارك ال�شباح

امل� � �ش� � �ه� ��د ال � �ف � �ك � ��ري  :زي � � � � ��ارة ال � �ع � ��ال � ��م رش� �ي ��د
رض � � � � ��ا وب� � � � � ��روز ش � � �ع� � ��راء م� �ن� �ه� ��م أول ش� ��اع� ��رة
ك � ��وي � �ت � �ي� ��ة وك� � �ت� � ��ب م � �ط � �ب� ��وع� ��ة ف� � ��ي ب� ��وم � �ب� ��اي
وتبلورت فكرة اإن�شائها بحملة
تربعات نظمها ال�شيخ يو�شف
بن عي�شى القناعي ،وتوالت
تربعات جتار الكويت ووجهائها
حتى فا�شت املبالغ التي مت
جمعها عن حاجة التاأ�شي�س.
وافللتللتللحللت هللللذه املدر�شة
«النظامية» االأوىل من نوعها
يف الكويت يف �شبتمرب 1911
م حني ابللتللداأ التدري�س فيها
وفق منهج ي�شمل اإىل جانب
اللغة العربية وعلللللوم الدين
ومللواد الريا�شيات والتاريخ
واجلغرافيا ،وا�شتقدمت بع�س
املدر�شني املتمكنني من خارج
الللكللويللت( .مللركللز الللبللحللوث و
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الللدرا�للشللات الكويتية ،تاريخ
التعليم يف دوللللة الللكللويللت -
درا�شة توثيقية -املجلد االأول
 �س  .)106 - 99تعلم يفاملدر�شة املباركية املئات من
رجاالت الباد و�شيوخها على
مر ال�شنني ،واأ�شبحت جزءاً
مهماً من تراث الكويت الفكري
و التعليمي.
يف جملللال الللت لاأللليللف برز
عمل مهم يحمل عنوان «هذا
الكتاب ملعرفة ح�شاب اأوزان
اللوؤلوؤ» ملوؤلفه عبداللطيف اآل
العبدالرزاق ،وطبع يف املطبعة
امل�شطفوية يف بومباي بالهند
عام  ،1911ويقول د .خليفة
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الوقيان عن موؤلف الكتاب
باأنه من اأ�شرة ا�شتهر عدد من
اأفرادها بتجارة اللوؤلوؤ ف�ش ً
ا
عن اهتمامهم بالعلم والثقافة.
(د .خليفة الوقيان  -الثقافة يف
الكويت � -س .)75
على اأن الكم االأكلللرب من
املوؤلفات التي �شدرت يف عهد
ال�شيخ مبارك كان ينتمي اإىل
الرتاث الديني التي ظل مهيمناً
على االجتللاهللات الفكرية يف
الكويت ،مثل «ر�شالة التجويد
للللللقللراآن املللجلليللد ل�شاحبها
عمر عا�شم  -طبع املطبعة
امل�شطفوية يف بومباي اأي�شاً -
عام  1915م ،والكتب املوقوفة
على اجلمعية اخلرية العربية.
(انظر د .الوقيان �س ، 76
.)134 - 132
و�شهدت الكويت يف عهد
ال�شيخ مبارك زيللارات لبع�س
اأ�للشللحللاب الفكر مثل حممد
ر�للشلليللد ر�للشللا �للشللاحللب جملة
«املللنللار» امل�شرية ،وغللره من
امل�شلحني اأو الللقللادمللني اإىل
الللكللويللت لبث اأفللكللار هدفها
زعزعة االأمللن االجتماعي اأو
ال�شيا�شي  .وكان ال�شيخ مبارك
حري�شاً على عدم متكني دعاة
التفرقة واأ�شحاب الفنت من
نللفللث �شمومهم فللعللمللل على
اإبعادهم من الباد( .انظر:
عبدالعزيز الر�شيد – تاريخ
الكويت – و�شع حوا�شيه و
اأ�شرف على تن�شيقه يعقوب
عبدالعزيز الر�شيد -من�شورات
دار مكتبة احلياة -بروت �س
.)-278 277
يف عللهللد ال�شيخ مبارك
برزت اأول �شاعرة كويتية هي
مو�شي العبدالعزيز العبيدي
التي بكت ابنها ال�شهيد يف
مللعللركللة اللل�للشللريللف يف عام

1901بق�شيدة رائعة  (.انظر
 :عبد العزيز الر�شيد� -س
 .)345ويف جمال ال�شعر برز
اأي�شا ال�شاعر الفنان عبداهلل
الفرج و ال�شاعر زين العابدين
بن ح�شن (د .الوقيان� ،س )349
الذي ا�شتهر باأنه �شاعر ال�شيخ
مبارك ،اإىل جانب بع�س الذين
نظموا ق�شائد املنا�شبات مثل
ما علي (الر�شيد� ،س.)334
اجلمعية اخلريية العربية
1913
قامت هذه اجلمعية بجهود
ال�شاب فرحان بن فهد اخلالد
اأحد جتار الكويت ،ومن اأهم
اأهدافها الثقافية واالجتماعية
التكفل بدرا�شة طاب العلوم
الللديللنلليللة يف الللبللاد العربية
املتقدمة اآنلللذاك مثل م�شر
ولبنان و�شوريا وغرها ،وجلب
واعللظ ديني الإر�للشللاد النا�س
اإىل ال�شراط امل�شتقيم ،ودعوة
طبيب و�شيديل م�شلمني ملداواة
الفقراء وامل�شاكني جماناً ،وتوزيع
املاء لتلبية حاجة اأهل الباد.
كما ميكن اعتبار هذه اجلمعية
اأول مكتبة اأهلية عامة تواجدت
يف الكويت( .د .الوقيان �س :
.)125 - 121
حكم ال�شيخ مبارك
ال�شباح
و�شف املوؤرخ د .م�شطفى
اأبو حاكمة ال�شيخ مبارك باأنه
«مل يكن بعيداً عن �شعبه بل كان
قريباً منه «(د .اأبو حاكمة – �س
 ، )383فلقد ا�شتمد ال�شيخ
مبارك تقاليد احلكم واالإدارة
مللن اأ�للشللافلله ومللن املوروثات
االجتماعية وال�شيا�شية ال�شائدة
يف اجلللزيللرة العربية  .فكان
يواظب على ح�شور جمال�شه
التي كان ي�شتقبل فيها رعاياه
وزوار الباد من االأجانب .

م�شت�شفى االإر�شالية االأمريكية يف الكويت -مت االفتتاح يف عام 1914

ق�ص��ر ال�س�ي��ف ب �ن��اه ال�ش�ي��خ م �ب��ارك ف��ي 1907
ألش� �غ� ��ال اإلم� � � ��ارة و اس �ت �ق �ب ��ال ك� �ب ��ار ال �ض �ي��وف
كان ال�شيخ مبارك قد �شيد
ق�شر ال�شيف يف موقعه احلايل
علللللى �للشللاحللل الللبللحللر مبدينة
الللكللويللت يف عللام  1907م ،
وجعله «ق�شراً للحكم والإدارة
اأ�شغال االإمارة  ،فكان ال�شيخ
مبارك يجل�س كل يوم يف الرواق
املطل على البحر يف الق�شر
وبللجللانللبلله كللاتللبلله ميلللللي عليه
الر�شائل ويجيب على ما يرده
منها  .كما كان ي�شتقبل يف هذا
الق�شر كبار رجاالت ووجهاء
البلد و�شيوفها  ،وبخا�شة
�للشللديللقلله اللل�للشلليللخ خزعل».
(اللللديلللوان االأمللللللري ،ق�شر
ال�شيف العامر ،ملحة تاريخية
ومعمارية � ،س . )20
اأما االجتماعات ال�شيا�شية
واالأمنية واالجتماعية  ،فكان
ال�شيخ مبارك يعقدها �شباحاً
وبعد ظهر كللل يللوم يف مبنى
الك�شكني الواقعني يف �شوق
الكويت التقليدي  .ومن الك�شك
اأي�شا كان يتابع �شوؤون الرعية
وينظر يف منازعاتهم  ،ويت�شاور
مع اأهل الكويت يف االأمور التي
تهمهم  .وما زال مبنى اأحد
الك�شكني املعروف ب «ك�شك
مبارك»  ،قائما اىل اليوم يف
و�شط ال�شوق التجاري القدمي
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مبدينة الكويت (امل�شمى مبنطقة
املباركية)  .وقام ح�شرة �شاحب
ال�شمو اأملللر الللبللاد ال�شيخ
�شباح االأحمد اجلابر ال�شباح
حللفللظلله اهلل ورعللللاه يف عام
 2011بافتتاح مبنى الك�شك
بعد ترميمه و جتهيزه كمتحف
تراثي( .املجل�س الوطني للثقافة
والفنون واالآداب  ،ك�شك ال�شيخ
مبارك – اإعداد عي�شى د�شتي
– �س . )14
وكان رعايا الكويت يق�شدون
ال�شيخ مبارك يف الك�شك لف�س
املنازعات التجارية ،واإن مل
يتمكن من اتخاذ قرار فيها كان
يحيل النزاع اإىل بع�س التجار
من ذوي اخلربة ويعتمد راأيهم.
وكذلك االأمر بالن�شبة للنزاعات
التي تتعلق باجلوانب ال�شرعية ،
فكان يحيلها اإىل قا�س �شرعي
(د� .شعاد ال�شباح – �س.)101
ويف عهده كان ال�شيخ عبدالعزيز
العد�شاين يبا�شر الق�شاء نيابة
عن والللده الطاعن يف ال�شن
الللذي تللوىل الق�شاء يف عام
 1857م يف عهد ال�شيخ �شباح
بن جابر حاكم الكويت الرابع ،
(والد ال�شيخ مبارك) وا�شتمر
ال�شيخ حممد العد�شاين قا�شياً
�شرعياً للكويت ملدة تقارب اثنني

الغرسة ( 97مايو  -يونيو )2019

و�شتني عام ًا حتى وفاته يف
�شنة  1919م  ،اأي يف عهد
ال�شيخ �شامل بن مبارك  ،حاكم
الكويت التا�شع ( .انظر :يو�شف
بن عي�شى القناعي � ،س 33
– . )34
ولقد امتدح الدكتور ميلري
طبيب م�شت�شفى االإر�شالية
االأمريكية نهج ال�شيخ مبارك
يف احلكم قائ ً
ا «اإن ال�شيخ
مبارك مل يكن منعزال عن رجل
ال�شارع اأو البدو يف ال�شحراء.
فلقد كان مبقدور اأي اإن�شان
له ق�شية اأو م�شكلة اأن يقابله
من دون م�شقة»( .انظر :د.
ال�شباح� -س .)102
وكان ال�شيخ مبارك متعاطفاً
مع اأهل الكويت «حري�شاً على
اأن ال ي�شيع حللق لرعيته ،
وحري�ش ًا على اأن يكون لهم
ذكر يف املدن واالأم�شار ويدافع
عن حقوقهم دفاعه عن حقه»
(الر�شيد� -س .)187
يلللورد املللللوؤرخ عبدالعزيز
الر�شيد اأمثلة على م�شاندة
ال�شيخ مبارك للتجار الكويتيني،
مبلللا يف ذلللللك فللتللح خزائنه
واإمللللدادهللللم مبللئللات االألللللوف
ليتاجروا بها  ،ومنحهم مهلة
طويلة االأجل ل�شداد ما عليهم
مللن م�شتحقات .كما «كانت
ت�شيبه االنفعاالت العظيمة
اإذا ما اأ�شيب اأحدهم بخ�شارة
يف االأموال واالأوالد» .و يوؤكد
الر�شيد اهتمام ال�شيخ مبارك
بحماية طرق التجارة الكويتية
بني الكويت والزبر  ،وبني جند
و الكويت  .ومل يقت�شر اهتمامه
بحماية التجارة الكويتية الربية
 ،بل اإنه اأي�شا كان يبادر اىل
ا�للشللرتداد االأمللللوال الكويتية
املنهوبة من على منت ال�شفن.

ويف �شهر اأكتوبر 1907م احتج
ال�شيخ مبارك على رغبة ماأمور
جمارك احلكومة البلجيكية يف
ميناء املحمرة على ال�شاحل
الفار�شي تفتي�س الب�شائع
املللحللمللولللة علللللى مللنت اإحلللدى
البواخر ،وكانت تلك الب�شائع
ملكا للتجار الكويتيني وطلب
ال�شيخ مبارك من احلكومة
الللربيللطللانلليللة اإيللقللاف املاأمور
البلجيكي عند حده ( .الر�شيد
 �س .) 187-188يف معر�س تقييمه لعهد
ال�شيخ مبارك بن �شباح قرر
د .اأبللو حاكمة اأنلله «كللان زمناً
�شهدت فيه الكويت اال�شتقرار
واالطمئنان على م�شتقبلها
ال�شيا�شي  ،اإذ مل تعد الكويت
كرة يف مهب الريح تتقاذفها
مطامع اللللدول االأوروبلليللة اأو
الللدولللة العثمانية اأو القوى
املت�شارعة حملي ًا يف �شرقي
اجلزيرة العربية .لقد برهن
مبارك بالدليل القاطع على
اأنه رجل دولة حمنك  ،عمل يف
ميدان ال�شيا�شة مبا كان يائم
روح الع�شر ،وما كان يهدف
من وراء ذلك اإال املحافظة على
كيان الكويت وا�شتقالها»( .اأبو
حاكمة – �س .)337
تنويه للقارئ �الباحث
يجب القول باأنه من �شروب
اال�للشللتللحللالللة اخللتلل�للشللار كافة
اجلوانب املرتبطة ب�شخ�شية
اللل�للشلليللخ ملللبلللارك بلللن �شباح
وجمريات عهده واإجنازاته يف
�شفحات قليلة كهذه  .فلقد
بللرزت هذه ال�شخ�شية الفذة
ب�شكل اأربللك ح�شابات القوى
املوؤثرة يف منطقة �شمال اخلليج
العربي و�شبه اجلزيرة العربية،
وعلى الرغم من اأن امل�شهد
ال�شيا�شي القائم كان �شديد

�شمو االأمر حفظه اهلل و رعاه يتقبل هدية مبنا�شبة افتتاحه لك�شك ال�شيخ مبارك
بعد جتديده يف 2011

ال�شيخ مبارك يف طابع بريدي  -دائم
احل�شور يف الذاكرة الوطنية

طابع بريدي يف ذكرى ال�شرح التعليمي
الرائد يف الكويت

ال�شيخ مبارك ال�شباح يف �شورة التقطها له
بركهاردت يف عام 1903

ك�شك ال�شيخ مبارك بعد ترميمه و حتويله اىل متحف يف عام 1912

في كشك مبارك في املباركية التقى حاكم الكويت
رع��اي��اه مل�ش��اورت�ه��م ف��ي األم ��ور وف��ض منازعاتهم
42
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التعقيد  ،اإال اأن ال�شيخ مبارك
بللرع يف مقاربة كافة خيوط
االأحداث والتعامل معها ب�شكل
ي�شب يف �شالح الكويت وتعزيز
موقعها بني القوى املحيطة.
على الرغم من الدرا�شات
والكتب العديدة التي تناولت
�شرته و عهده  ،ففي اعتقادي
اأن املللجللال ال يلللزال خ�شب ًا
ومواتياً للمزيد من االإ�شدارات
عن «مبارك الكبر» ،يف �شوء
توفر الكم الكبر مللن املادة
البحثية و�شهولة الو�شول اإليها،
واالإ�شدارات املتتابعة عن هذا
القائد التاريخي.
ولعل الدرا�شة البيبليوغرافية
القيمة عن امل�شادر واملراجع
التي تتناول االأحداث والوثائق
اخلا�شة بعهد ال�شيخ مبارك ،
والتي اأوردها (ب .ج �شلوت يف
كتابه «ال�شيخ مبارك ال�شباح
موؤ�ش�س الكويت احلديثة 1896
–  1915م» يف �س  545وما
بعدها)  ،مللن اإ�للشللدار مركز
البحوث والدرا�شات الكويتية ،
ت�شاف اإليها الدرا�شات القيمة
االأخرى التي اأ�شدرها املركز
عن ال�شيخ مبارك وعهده ،و
املللقللاالت املرتجمة املن�شورة
يف دوريللتلله الف�شلية «ر�شالة
الكويت»  ،والوثائق الكويتية
التي حققها االأ�شتاذ الدكتور
عبداهلل الغنيم والتي يتحدث
جزء كبر منها عن جمريات
االأحلللداث اليومية والفكرية
واالقت�شادية يف عهد احلاكم
ال�شابع ،تقدم مللادة اأ�شلية
غنية للباحث الذي يرغب يف
اال�شتزادة واالإ�شافة ملعارفه
ودرا�شاته عن حاكم الكويت
ال�شابع ال�شيخ مبارك بن �شباح
بن جابر بن عبداهلل بن �شباح
االأول.

1718 – 2018
”“Tricentenary of Establishing the Rule of Shaikh Sabah I
)Three centuries of harmony, stability and prosperity (Episode5
Dr. Tarek Abdullah Fakhrel-Deen
Foreword
The year 2018 marked Kuwait’s 300th anniversary of the establishment of the Al-Sabah family rule in 1718,
which has maintained its perseverance eversince, through prudent leadership, popular consensus and solidarity
on home front, supported by wise initiatives and policies that crystallized the distinctive Kuwaiti identity and
preserved it against external ambitions. Throughout the centuries, Kuwait has developed from a small port town
into an accomplished state priding itself of its reputable status in the community of world nations.
On this occasion, Al-Hawiya magazine presents its readers with a series of articles providing an outline of Kuwaits
historical phases over the past three centuries (1718 - 2018 ).
It should be noted that due to the limited space assigned for these articles, they do not cover all historical details
and issues of Kuwaits rich past. The articles merely attempt to present the overall image of Kuwaits emergence as
a rising star in the Gulf and outline its historical development under the rule of the Al-Sabah family.
The present episode ( 5 ) briefly portrays the main features of Kuwait’s history during the era of its ruler Shaikh
Mubarak Al-Sabah who steered the country for nearly nineteen years ( 1896 - 1915 ).

‘ I Am The Wall’. Rplied Shaikh Mubark to Dr. Mylrea’s question on why he didn’t build a
wall round Kuwait City to protect it from the enemy .
he met in the Gulf (Curzon, Travels
pp.148-149).
On the other hand, German traveler Hermann Burchard who arrived in Kuwait in 1903 portrayed
Shaikh Mubarak as “exceptionally
well-informed”, and “the only one

acter according to the descriptions
made of him by several foreign officials, personalities and travelers
who met him. Lord Curzon, Viceroy of India, who visited Kuwait in
1903 described Shaikh Mubarak as
one of the strongest personalities
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Shaikh Mubarak’s Character
Shaikh Mubarak Bin Sabah, Kuwait’s seventh ruler, ascended to
the throne in 1896. He was the son
of Shaikh Sabah Bin Jaber (Sabah II),
Kuwait’s fourth ruler. Shaikh Mubarak possessed an impressive char-

A

of the Shaikhs I encountered during my journey who had the air of a
monarch” (in B.J. Slot, Mubarak AlSabah Founder of Modern Kuwait
1896-1915 pp.267).
The above representative samples
of the European visitors’ assessment of Shaikh Mubarak’s character were echoed by some foreigners who resided in Kuwait during
his reign, such as Dr. Stanley Mylrea, surgeon at the American Mission Hospital in Kuwait who portrays him as “the maker of modern
Kuwait, a man of long vision and
great ability [whose] influence extended far out into the desert”.
(Cited in Dr. Suad M. Al-Sabah,
Mubarak Al-Sabah, The Foundation
of Kuwait, p.1)
Dr. Suad Al-Sabah, a leading Kuwaiti biographer of Shaikh Mubarak
describes him as belonging to that
class of leaders who make history,
and seek to mould the challenges
of the environment in which they
find themselves to suit their dreams
and ambitions. (Ibid, p.1)
Reporting on Shaikh Mubarak’s
birth and upbringing, Dr. Al-Sabah
mentions that he was born in 1844;
at the age of five his grandfather
Shaikh Jaber (Kuwait’s third ruler)
appointed a religious scholar “to
teach the young Mubarak the principles of Qur’an and religious sciences”. Moreover, “at the age of 12
he began his education in shooting and riding. Within two years
he had completed his training in
horsemanship and had surpassed
his peers and friends”. (Ibid, p.3)
Dr. Suad Al-Sabah adds that Shaikh
Mubarak “began at an early age to
attend government meetings”. In
parallel to becoming well-versed
in government affairs, “he spent
much of his time participating in
military expeditions in the desert
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German traveller
Burchardt : Shaikh
Mubarak is extremely well
informed .

Lord Curzon following his appointment as Viceroy in 1898

German traveler Hermann Burchardt

Danish Traveler Barclay Raunkiaer
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and became an expert in military
arts and strategy”. He was also appointed to lead the Kuwaiti contingent that assisted the Ottoman
forces in Al-Hassa in 1871. (Ibid,
pp.3-4)
Dr. Al-Sabah portrays in some detail how Shaikh Mubarak maintained security and order in the Kuwaiti hinterland, and built a strong
military force dedicated to defending Kuwait against its foes. For this
purpose he strengthened relations
with desert tribes. Thus he became
known as “The Sheikh of Kuwait’s
Tribes”. (Ibid, pp.5-6)
* Shaikh Mubarak’s Prepares to
Face the Enemy
It appears that the military force
which was commanded by Shaikh
Mubarak consisted mostly of a
volunteering army who belonged
to Kuwait City and its surrounding desert. They took up arms in
response to the Shaikh’s call . We
have a vivid eyewitness account
of Shaikh Mubarak’s leadership in
preparing for the battle. This is no
other than the British naval officer Edmund Pears, Commander of
the “Perseus” warship which was
sent in 1901 in support of Kuwait
against the threats of the Turkish
warship “Zuhaf”. Pears reports that
all through the night the whole
length of Kuwait’s beach was lined
with Shaikh Mubarak’s armed men
under the command of his son
Shaikh Jaber in case the Turks attempted a surprise landing in the
mist and darkness.
The British navy men were involved
in training Shaikh Mubarak’s soldiers on the use of cannons both on
land and at sea, after which captain
Pears left Kuwait for a few days.
On his return, he reported that he
was astonished to see the desert
surrounding Kuwait town was

teaming with great numbers of
flocks, camels, horses and tents
which had not been there the
week before, a sign that a considerable number of tribesmen have
come hurriedly from the desert for
the support of Kuwait against its
enemies.
Moreover, captain Pears describes
a pre-battle military parade which
he attended where Shaikh Mubarak showed great enthusiasm and
was happy with the scene around
him.
Pears reports that the Shaikh rode
a magnificent white horse covered with beautiful ornamental
trappings, and headed the parade
which was preceded by a large escort of armed men with shotguns.
He was followed by horsemen
and foot soldiers who wore bright
colours dominated by red, orange
and brown.
The escort of guards marching in
the front of the procession were
shrieking and voicing loud war
cries, while the people in the way
of the procession chanted and saluted Shaikh Mubarak, as the veiled
women cheered in jubilation.
The British captain added that everyone, even the old grey-bearded
men, carried rifles. Shaikh Mubarak’s noble and proud character
inspired the crowds and enthused
them into a battle-ready state.
His army of no less than ten thousand men voiced absolute loyalty
to Shaikh Mubarak who said that
he was prepared to confront Ibn
Al-Rashid or anyone else who
harboured ill-intentions against
Kuwait. (“My Friend the Shaikh” in
Blackwood Magazine, July, August
1922-Translated into Arabic and
published in Risalat Al-Kuwait, No.
55, July 2016).
These forces were mobilized by

Dr. Suad Al-Sabah : Shaikh
Mubarak was history
maker and sought to
mould the challenges to fit
his dreams and ambitions.
Shaikh Mubarak was keen
on communicating with
European powers and
encouraged them to trade
with Kuwait .

Shaikh Mubarak with officers of Russian warship
The Varyag (1901)

Shaikh Mubarak in public audience ( Majlis). He is
seen seated at the corner ,next to him two Europen
visitors- (1907-1909)

Shaikh Mubarak to meet the belligerent army of Ibn Al-Rashid, the
Amir of Hael who intended to occupy Kuwait.
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In fact, Shaikh Mubarak and his
people had fought several ferocious battles in defense of Kuwait and its independence. When
Dr. Mylrea had asked him why he
had not built a wall around Kuwait
city to ward off the enemy, Shaikh
Mubarak replied “I am the wall” (Cited by Dr. Suad Al-Sabah, p. 137).
Kuwait’s Conditions at the end
of the 19th Century
Shaikh Mubarak Bin Sabah took
over the rule of Kuwait in a complex
regional situation. Historian Abu
Hakima states that “Shaikh Mubarak’s leadership of Kuwait emerged
at a critical time not only in Arab
history, but in the history of the entire civilized world as well”. (Ahmad
Mustafa Abu Hakima, Tarikh Al-Kuwait Al-Hadith 1750-1965 (Modern
History of Kuwait 1750-1965) 1st
edition, p.305).
Abu Hakima briefly describes such
situation as one that witnessed
the peak of the successes of colonial Europe, especially in the last
decade of the Nineteenth Century
which has seen rapprochement
between the Russians and French
on the one hand, and between
Germany and the Ottoman State
on the other. Britain feared the
rising challenges posed by these
states to its control of the Arabian
Gulf. Thus, it sought to deny them
access to the Gulf ports, and particularly prevent the fleets of the
competing European powers to
anchor in the Gulf waters. For this
purpose, Britain concluded treaties
with the Arabian Gulf rulers with a
view to protect British interests first
and foremost. (Ibid, p.320).
Within this scene which characterized the turn of the Twentieth
Century, Kuwait received several
visits by French, Russian and British
battleships. Their commanders and

C

the diplomats who traveled with
them all landed in Kuwait city and
had meetings with Shaikh Mubarak. The Shaikh also received a German delegation who sought his
approval to leasing-out land in the
Kuwaiti Khadema territory in order
to build a port and a terminal for
the Berlin-Baghdad Railway. Shaikh Mubarak however, rejected this
offer using his smooth diplomatic
style .( Dr. Al-Sabah, p.196).
Besides being attractive to major
European powers because of its
unique strategic position, Kuwait
was also prone to the invasions emanating from the Arabian Peninsula
such as those of Ibn Al-Rashid, and
the countless conspiracies against
Shaikh Mubarak, in addition to the
Ottoman threats against Kuwait
and its Shaikh.
Within such atmosphere, Shaikh
Mubarak had no choice but to conduct talks and engage into military
confrontations in all directions. To
counteract all the internal and external pressures, Shaikh Mubarak
strove to utilize every available
diplomatic and military resource in
order to consolidate his position in
Kuwait. (Dr. S. Al-Sabah p.6).
It was within this context of Shaikh
Mubarak’s dedication to preserve
Kuwait’s independence, coupled
with Britain’s endeavour to keep
the major European powers off the
north-western tip of the Gulf, that
the British Foreign Office gave a
“serious thought to turn a new leaf
in its friendly relations with Kuwait
during the era of Shaikh Mubarak,
on a par with his predecessors who
ruled Kuwait since Shaikh Abdullah
Bin Sabah” (Abu Hakima, p.320).
Dr. Abu Hakima surmises that “the
international political conditions
dictated that Britain conclude the
convention of January 23, 1899
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British report on
Mubarak’s era : the peak
of economic prosperity in
1912 ( The Brimful Year).

Russian warship Varyag which visited Kuwait in 1901

First photo in history of Kuwait coast. by Russian
warship Varyag

A vessel of Arab Steamers Company

Kuwait Souq in 1915- Photo by Lord Harding

Photo of Kuwait Port in 1915 by Lord Harding
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with Shaikh Mubarak” (Ibid).
This convention was historically
known as the Protectorate Agreement between Kuwait and Britain. It remained confidential even
though it was mentioned by the
French and British press, yet “there
was no clue at all to the actual content of the Agreement. That was to
remain a well-kept secret for many
years” (B.J.Slot, p. 121-122).
Foreign Battleships in Kuwaiti
waters
The main European powers of the
19th century sought the friendship
of Kuwait because of its important
strategic location. On the other
hand, Shaikh Mubarak was keen
on communicating with them but
without giving them a military
foothold in Kuwait’s territory, yet
encouraging them to increase
trade exchange with his country.
Examples include the first visit by
a French battleship (Drome) to Kuwait at the turn of the Twentieth
Century, followed by (Catinat) in
February 1902, the second French
battleship to visit Kuwait. The Le
Monde Ilustree published an article which carried the French officers’ impressions about Kuwait. It
mentioned that Kuwait has gained
a new political significance due
to its proximity to Basrah which
is destined to become the terminus for Berlin-Baghdad railway. Le
Monde's article described Kuwait
as the sea outlet for the Euphrates
Valley, and a center for the flourishing pearl trade which plays an important role in commerce with Indian regions such as Bombay and the
Coast of Malabar. (B.J. Slot, pp.161162 and p.213). On the other hand,
the Russian warship “Varyag” arrived to Kuwait in December 1901.
Its captain reported that the ship
was welcomed by Shaikh Jaber Bin

Mubarak who boarded the vessel
together with his entourage and
gifted the Russians 10 live sheep as
a welcome gesture on behalf of his
father, Shaikh Mubarak.
Thereafter, Kuwait received a
number of other visiting Russian
battleships, including the Askold
which arrived in Kuwait in November1902. Again, it was welcomed
by Shaikh Jaber in a similar manner, this time adding 3 calves to the
10 sheep gift. These visits were to
explore Kuwait’s political orientation, and brought with them Russian consuls in Bashire, Basrah, and
Baghdad. They all met with Shaikh
Mubarak who asked them to convey his compliments to the Tsar,
and expressed his wish to welcome
Russian merchant ships in Kuwait.
(Dr. Al-Sabah, pp.206-211)
* Flourishing Kuwaiti Trade
In the early Twentieth Century,
German traveler Hermann Burchardt described Kuwait town in
1903 as having thirty thousand inhabitants, with clean streets, and
that the town was inspected personally by Shaikh Mubarak several
times daily. He also reported that
its economic activities consisted of
pearl diving, seafaring, and shipbuilding. (Kuwait in the Eyes of the
Early Photographers [Arabic] p.40).
After about a decade, Danish traveler to Kuwait Barclay Raunkiaer
described the city’s bustling trade
which he saw in 1912. He stated
that its main imports included carpets from India, household utensils
of tinned copper from Baghdad
and Bombay, coffee from Java,
matches from Austria, in addition
to miscellaneous goods from a
variety of countries such as butter, charcoal, spices, fruits, tea and
sugar. (BarclayRaunkiaer, Through
Wahhabiland on Camel Back, Lon-

Shaikh Mubarak dedicated
himself to providing
modern medical services
to his people and facilitate
Kuwait’s contacts with the
outside world.
Creation of Al-Mubarakyah
School : encouraged by
Shaikh Mubarak, his son
Shaikh Nasser , and the
donations of Kuwaiti
merchants.

Shaikh Mubarak Bin Sabah Kuwait's ruler and
Shaikkh Khaz'al Bin Mirdaw' Ruler of 'Arabistan
(1907-1909)

don, 1969 p.44).
Raunkiaer also reported on Kuwait’s export which he said to have
included, wool, dried and salted
hides of goats and sheep, the white
cotton material, coloured cotton
goods, and head kerchiefs (Keffyah) of different types, (Ibid).
Portraying Kuwait’s commercial
status in Mubarak’s era, Abu Hakima reports that “when security
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prevails, it will bring with it a flourishing trade in case its resources
were available. This was the case
of Kuwait which was an ideal port
on the western cost of the Arabian
Gulf, and a natural passageway to
Najd's hinterland. In those days,
Kuwait owned a sizable seaborne
merchant fleet and a considerable
flow of trade with India and East
Africa. Kuwait’s commerce was
augmented further when the British steamers resumed their calls on
its port, on their regular weekly return voyage from India. (Abu Hakima, p.335). A remarkable business
venture was made in 1911 when
Shaikh Mubarak together with
the Shaikh of Bahrain, patronized
the establishment of a company
named “The Arab Steamers, Limited) in Bombay . Owned by a number of businessmen from Kuwait
and the Gulf , this company operated steamers which catered for
commercial cargo and passenger
transport.( Khalid Al Abdul-Mughni, Bidayat Al-Khimah al-Baridyah
Fi Al-Kuwait (Early Postal Services
in Kuwait) pp.73-75).
In 1912, Kuwait’s commerce had
seen unprecedented heights.
That year was known as “Sanat AlTafha” (The Brimful Year). A British
report on Kuwait’s trade in 19111912 cites several reasons for that
years’ “good progress in the trade
of the port”, including “good rain in
the early part of the year and the
absence of serious disturbances
in the hinterland together with a
good pearling season, all of which
combined to give an impetus to
trade”. The report adds that the
total value of the trade amounted
to about 6.3 million Rupees compared to nearly 6 million Rupees
in the year before (1910), quoting
an increase of 3.85%. Although

E

the report mentions that at first
glance this may s not appear to be
a very large increase, but this view
may change if we consider that a
sizable worth of arms and ammunitions imports was abandoned
by Kuwait and replaced by more
legitimate trade, including sizable
imports of spices, in addition to the
flourishing pearling season, all of
which represent a substantial trade
growth. (R/15/5/72 India Office Library and Records).
Improving the quality of life
through modern amenities
In line with the economic prosperity, Kuwait was introduced to some
modern amenities used in different walks of daily life during the era
of Shaikh Mubarak.
The Shaikh was preoccupied with
offering advanced medical services to his people, and improving
Kuwait’s communication with the
outside world.
In the first area, Shaikh Mubarak
requested Major Knox, British Political Agent to Kuwait to recruit a
skillful surgeon in curing wounds
and ailments.
Indeed, a surgery which was attached to the Political Agency, now
known as Dickson Cultural Centre
, started to treat patients in 1904.
It was operated by Dr. Daoud AlRahman, a Muslim Indian surgeon
. The surgery offered free medical care to the poor, but charged
those who were able to pay the
surgeon’s fees. Many successive
surgeons were assigned to this surgery which stayed operational until 1951(Dr. Al-Sabah, p.84). Also , In
1914, permission was given to two
private pharmacies to open in the
market place, one was tended by
Shaikh Hafiz Wahbah and the other
by the Indian-educated Kuwaiti
pharmacist Abdul-Ilah Al-Qinaei.
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Intellectual scene: Kuwait
visited by scholar Rasheed
Rida ,and emergence of a
number of poets including
the first Kuwaiti poetess.

British Political Agency in Kuwaitin 1915-Photo by
Lord Harding

In 1911, Shaikh Mubarak granted
permission to the U.S. surgeon Dr.
Bennet to open a temporary clinic
which subsequently developed
into the American Mission Hospital which opened in 1914 (Dr. AlSabah , pp.86-88 and p.92)
Such medical centers were instrumental in offering modern treatment to the large numbers of patients whose cases could not be
handled by traditional local medical practitioners.
On the other hand, Shaikh Mubarak’s uninterrupted efforts to link
Kuwait with the outside world finally culminated in 1904 when a
postal service was established. It
was attached to old building of
the British Political Agency house
in Kuwait city ( currently Dickson
Cultural Centre), and offered its services to the public in an unofficial
capacity. Shaikh Mubarak however,
was endeavoring at full-fledged official postal services which finally
materialized on January 21, 1915.
As its predecessor, this official post
office was part of the British Political Agency and was operated by a
some Indian Post Office staff. (Mohamad Abdul Hadi Jamal, Stations
in Kuwait’s Postal History, p.7; and
Khalid Al-Abdul-Mughni, p.18).
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Besides medical and postal services,
Mubarak’s era saw the introduction
of a number of modern amenities
to Kuwait, such as the first water
condenser plant (water distillation
station), first ice-making plant, first
automobile, first electric generator, first gramophone, in addition
to some other modern amenities.
Moreover, it was during the era of
Shaikh Mubarak that photography
was introduced to Kuwait for the
first time. The Shaikh also strove
to introduce the telegraph, and
conducted several communications with the British officials who
agreed to extend a telegraph line
to Kuwait. It should be stated however that this line was operational
only in the era of his son Shaikh
Jaber.
Dr. Suad Al-Sabah stresses that all
such technical developments have
left a marked influence on the life
of the people in Kuwait. {Dr. AlSabah p.95 and Abdullah Al-Hatim:
Min Huna Bada'at Al-Kuwait(Kuwait
Started From Here).
* Intellectual and Cultural life
Kuwait’s intellctual life under Shaikh Mubarak Al-Sabah saw some active contributions by the educated
public. The Shaikh himself was extremely well-versed in many issues,
as described by German traveler
Burchardt. The Shaikh maintained
regular subscriptions in the Arabic
newspapers of Iraq, and kept in
touch with the Egyptian press and
journalists. Egyptian writer and
publisher Abdul-Maseeh Al-Antaki
frequently visited Shaikh Mubarak
whom he defended in Egyptian
newspapers, particularly in Al-Omran magazine. Moreover, Shaikh
Nasser, son of Shaikh Mubarak
Al-Sabah maintained a valuable
library which included contemporary Arabic classical works of

the time in addition to Arabic and
Islamic heritage books. Based on
their commitment to furthering
knowledge, both Shaikh Mubarak
and his son Shaikh Nasser supported the establishment of Al-Mubarakya School in 1911, as referred to
by some British reports.
This school was established to meet
the requirements of Kuwait’s developing commerce which needed
practical expertise and skills to be
adopted by the educational system.
The idea of Al-Mubarakya school
attracted donations from the merchants and notables of Kuwait as
Shaikh Issa Al-Qinaei took charge
of the fund-raising campaign. It
is reported that the donations exceeded the financial requirements
for establishing the school. Thus,
in September 1911 Al-Mubarakya
commenced instruction as the first
regular school of Kuwait. Subjects
taught included Arabic, religious
sciences, mathematics, history
and geography ( Tarikh Al-Ta’lim Fi
Dawlat Al-Kuwait (History of Education in the State of Kuwait (Arabic) Center For Research And Studies On Kuwait , Vol.1 pp. 99-106).
Hundreds of Kuwait’s notables
and Shaikhs were educated in this
school which has become an important part of Kuwait’s intellectual
and educational legacy.
As far as authoring was concerned,
a work of practical significance
was written by Abdul-Lateef AlAbdul-Razzaq in Arabic on Hisab
Awzan Al-Lu’lu’ (Determining the
Weight of Pearls), which was printed in Bombay in 1911. Dr. Khalifah
Al-Waqayan mentions that its author belonged to a family which
was renowned in the pearl trade,
in addition to being supportive of
knowledge and intellectual works.
(Dr. Al-Waqayan, Al-Thaqafah Fi Al-

Sief Palace was built by
Shaikh Mubarak in 1907
as a government palace
and for receiving senior
visitors.

Registration deed of Arab Steamers Ltd showing
Shaikh Mubarak as patron

Kuwait (Culture in Kuwait), p.75).
The majority of the works which
were published in Shaikh Mubarak’s era belonged to the religious
heritage traditions which dominated Kuwait’s intellectual outlook, such as Risalat Al-Tajweed
Li-Al-Qur'an Al-Majeed (Treatise
on Reciting the Glorious Qur'an) by
Omar ‘Assim, which was printed in
Bombay 1915, in addition to books
endowed to The Arab Charitable
Society (See: Dr. Al-Waqayan, p.76
and p.132-134).
Moreover, during Shaikh Mubarak’s era Kuwait welcomed the
Arab thinker Muhammad Rasheed
Rida, publisher of the monthly AlManar (Egypt) and others. Kuwait’s
visitors at the time included those
who publically propagated socially
or politically intolerable ideas How)2019  يونيو-  (مايو97 الغرسة
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ever , Shaikh Mubarak was firm
with those who came to Kuwait to
spread adverse propaganda and
had them ousted from the country.
( See:Abdul-Aziz Al-Rushaid Tarikh
Al-Kuwait (History of Kuwait), Beirut, pp. 276-278).
Moreover , that era saw the emergence of Moudi Abdul-Aziz Al-Ubaidi , the first Kuwaiti poetess who
wrote a moving eulogy in vernacular verse in honour of her son who
was killed in the Battle of Sarif in
1901. ( See : Abdul-Aziz Al-Rushaid,
Ibid , p.345). The poets of that era
included the artist-poet Abdullah
Al-Faraj, and Zain Al-‘Abidin Bin
Hassan (Al-Waqayan,p.349),who
was known as Shaikh Mubarak’s
poet , together with verse composer Mulla ‘Ali and others who
wrote the occasional poem.( AlRushaid,p.334).
* Al-Jam'yah Al-Khairyah AlArabyah (The Arab Charitable
Society) 1913.
This society was the fruition of efforts made by the young Kuwaiti
merchant Farhan Bin Fahad Al-Khalid. Its main cultural and social objectives included financially sponsoring students of Islamic studies
to pursue further knowledge in the
field in advanced Arab countries at
the time such as Egypt, Lebanon,
Syria and other places, besides
recruiting a Muslim preacher to
guide people to the correct path, in
addition to recruiting a Muslim surgeon and pharmacist to give free
medical treatment to the poor and
the needy. Moreover, the society
sought to distribute potent water
to the population free of charge. It
also may be considered as Kuwait’s
first public library (Dr. Al-Waqayan,
pp.121-125).

G

The Government of Shaikh
Mubarak
Historian Ahmad Abu Hakima
states that Shaikh Mubarak was
always close to his people (Abu
Hakima, p.338). Actually, Shaikh
Mubarak ruled within the traditions inherited from his predecessors, and in close reference to the
social and political legacies of the
Arabian Peninsula. He regularly attended the gatherings (Majlis) in
which he gave public audience to
his subjects and received foreign
visitors.(Dr. Al-Sabah , p.126).
In 1907, Shaikh Mubarak had the
Sief Palace built at its present site
on the costal front of Kuwait City.
He dedicated this palace as “a venue for the business of ruling the
emirate and running its day-to-day
administration. Every morning he
took his seat in the arcade overlooking the sea; besides him was
his secretary to whom he dictated
letters and answered the incoming
correspondence. The Sief Palace
was also the place where Shaikh
Mubarak received Kuwait’s leading men and notables as well the
country’s visitors and guests, especially his friend Shaikh Khaz’al”.
(Al-Diwan Al-Amiri, Qasr Al-Sief ,
Lamhah Tarikhiyah wa-Mi’mariyah
(Sief Palace, A Historical and Architectural Glance), p.20).
On the other hand, Shaikh Mubarak held e daily political, security
and social meetings in the mornings and afternoons in Kishk buildings (Public Audience Halls), located in the middle of the town’s
market. In there, he also followed
up his subjects’ affairs, considered
their disputes, and consulted with
the populace about matters that
preoccupied them. One of the two
kishks has survived till the present
. Named Kish Mubarak, it stands
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In Kishk Mubarak in
Mubarakyah area, Kuwait’s
ruler met with his subjects
for consultations and
delivery of justice .

American Mission Hospital in Kwait - opened in 1914

Shaikh Mubarak's Kishk ( audience hall) in the Money
Changers Square in Kuwait City

Shaikh Mubarak's renovated Kishk turned into
museum in 2011

in heart of the old souq of Kuwait
city (Mubarakya area). Following
its renovation and converting into
a museum, the Kishk was inaugurated by H.H. the Amir Shaikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
in 2011.(NCCAL-Kuwait, Kishk AlShaikh Mubarak – (Arabic) Edited
Eissa Dashti, p.14).
When it came to administering
justice, Shaikh Mubarak “did not
regard himself as well-wise”. (Dr.
Al-Sabah, p.66). For instance, he
sought professional advice in commercial disputes brought to his at)2019  يونيو-  (مايو97 الغرسة
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tention, for “if he could not find a
solution, he would refer the matter
to one, two, or three of the experienced merchants and what they
decided would be the last word”
(Dr.Al-Sabah, Ibid).
He approach religious matters in
the same manner, as he referred
cases to an appropriate religious
authority. (Al-Sabah, Ibid). This authority was vested in Shaikh AbdulAziz Al-Adsani who practiced religious justice on behalf of his aging
father Shaikh Muhammad Al-Adsani who became religious judge
in 1857, i.e. in the era of Kuwait’s
fourth ruler Shaikh Sabah Bin Jaber
(Shaikh Mubarak’s father). Shaikh
Muhammad Al-Adsani remained as
Kuwait’s religious judge for a period
of nearly sixty- two years until his
death in 1919 in the era of Shaikh
Salim Bin Mubarak, Kuwait’s Ninth
ruler. (See Al-Qinaei p.33-34).
Dr. Stanley Mylrea, the American
Mission hospital surgeon praised
Shaikh Mubarak’s style of government, as he commented that “the
Shaikh was not isolated from the
men in the street or from the ordinary nomad in the desert. Any
citizen with a lawsuit to argue or a
problem to solve could meet with
him face to face without difficulty”
(See: Dr. Al-Sabah, pp.66-67). It is
also reported that Shaikh Mubarak was renowned for sympathetic
with his people, for his “concern
that his subjects should not loose
what was rightfully due to them. He
also took pains to ensure that the
people of Kuwait were respected in
other cities and countries, and defended their rights in the same way
he would defend his own”. (AbdulAziz Al-Rushaid, p.187).
Historian Al-Rushaid reports on
many instances where Shaikh
Mubarak was supportive of Kuwaiti

merchants, including opening his
coffers and financing them with
large sums of money to help them
in their business, which they could
repay over long grace periods. AlRushaid adds that Shaikh Mubarak
“became quite emotional if any of
his subjects lost money or children”
(Al-Rushaid, Ibid)
Historian Al-Rushaid further stresses that Shaikh Mubarak devoted
his attention to protecting Kuwait’s
trading routes with Al-Zubair and
Najd. The Shaikh was equally forceful when it came to recovery of
pirated Kuwaiti goods at sea. AlRushaid also reports that Shaikh
Mubarak strongly protested against
the Belgian Customs Officer who
had unsuccessfully insisted on inspecting Kuwaiti goods carried by
a steamer in the port of Al-Muhammara. (Al-Rushaid p. 187-188).
Evaluating Shaikh Mubarak’s era,
Abu Hakima reports that “it was a
time during which Kuwait enjoyed
stability and was assured about its
political future. No longer Kuwait
was “a ball” that was tossed between the European powers and
the Ottoman State, or the locally
conflicting forces of Eastern Arabia. Mubarak has demonstrated
beyond doubt that he was an astute statesman who dealt with the
politics of the day as required by
the spirit of the time. His sole objective was to protect Kuwait and
preserve its independence. (Abu
Hakima p.337).
-------------------------------------------Note for the reader and
researcher
It must be stated that it is impossible to sum up all the aspects
surrounding Shaikh Mubarak Bin
Sabah's personality, events of his
era, and his achievements in a few
pages. His singular character un-

Arab Charitable Society :
Scholarships to students
of religious sciences to
study abroad, free medical
treatment to the poor,
distribution of potent
water, and making books
available for the reading
public .

H.H. the Amir receives a gift on inauguration of
Shaikh Mubarak's renovated Kishk in 2011

Shaikh Mubarak -photo by Burchardt in 1903

Shaikh Mubarak in postal stamp- ever present in the
national memory
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dermined the designs of the influential forces in the Northern Arabian Gulf and the Arabian Peninsula.
Despite the enormously complex
political scene, Shaikh Mubarak
skillfully grasped the events of his
day and manipulated them in a
manner that benefitted Kuwait and
consolidated its position vis-a-vis
the surrounding forces.
Thus, notwithstanding the numerous studies and books that dealt
with his life and age , I believe that
the ground is still fertile for more
works on “Mubarak Al-Kabeer”
(The Grand Mubarak), given the
availability of the vast quantity of
research material and easy access
thereto, as well as the continuing
published material on this historic
leader.
In this regard, the valuable bibliographical study on references and
resources on the events and documents relating to Shaikh Mubarak’s
era, aptly introduced by Dr. B.J.Slot
in his volume Mubarak Al-Sabah,
Founder of Modern Kuwait 18961915, p.427 ff., in addition to other
valuable publications by Centre For
Research and Studies on Kuwait on
Shaikh Mubarak and his age, together with the translated articles
published in the Centre’s quarterly
Risalat Al-Kuwait, as well as the
Kuwaiti documents edited by Professor Abdullah Al-Ghunaim, the
major part of which cover the daily
events, intellectual pre-occupations and economic news in Shaikh
Mubarak’s era, would constitute an
ideal guide and provide original
material to researchers who wish
to augment their knowledge and
enrich their studies on Kuwait’s
seventh ruler Shaikh Mubarak Bin
Sabah Bin Jaber Bin Abdullah Bin
Sabah I.

I

مأثــــــورات

لوامع
الدرر في
فنون
البحر
د.ح���م���د ال��ه��ب��اد

(الدام) كلمة عربية
ف �ص �ي �ح��ة ُت �ط �ل��ق في
ال�ك��وي��ت على عملية
إن � � ��زال ال �س �ف �ي �ن��ة من
ال �ش��اط��ئ إل ��ى البحر
الدرة ال�ىل
نهمة الدام
يقف الباحث متعجبا حني يجد يف الرتاث الغنائي الكويتي كلمات
من �شميم اللغة العربية علقت عرب الزمن يف ثنايا املوروث الغنائي
رغم �شيوع اللهجة املحلية ومبا حملته من م�شطلحات غر عربية ،
تاأ�شلت كلغة اأ�شيلة يف ذاكرة املجتمع وتنحت الف�شيحة منها جانبا ،
كما يف لفظة ( :ربان ال�شفينة ) جتدها تبدلت اإىل ( نوخذا ) وهي
كلمة فار�شية االأ�شل تتكون من مقطعني (نو ) مبعنى �شفينة و(خذا )
اأو (خدا ) مبعنى (رب ) وق�س على ذلك  ،ومن بني تلك امل�شطلحات
اللغوية العربية الف�شحى لفظة (الدام ) حيث ارتبط هذا امل�شطلح
بنوع خم�ش�س من الغناء البحري املرتبط بالعمل  ،عندما يقومون
بتنزيل ال�شفينة من ال�شاطئ اإىل البحر بعد اإمتام عملية ال�شناعة
حيث تو�شع يف مكان خم�ش�س ي�شمى (النقعة ) فعملية االإنزال اإىل
البحر يطلق عليها عند بحارة الكويت ( :دام )
والدام لغة  :تدامه املاء  :غمره يقول ال�شاعر :
ك���م���ا ه������وى ف�����رع�����ون  ،اإذ ت��غ��م��غ��م��ا
حت�������ت ظ���������الل امل�����������وج اإذ ت�����دام�����ا
ويقال  :والداماء البحر ( امل�شدر ل�شان العرب البن منظور
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باب داأم )205 /
والللدام عند بحارة اأهل الكويت لها نهمة خا�شة ت�شاعدهم
على حتمل جر ال�شفينة من ال�شاطئ اإىل البحر حيث ي�شيح النهام
بالقول :
هي يل هي  :ربي كرمي و�شتار
 :تعرف بحايل
هي يل
 :يا �شبحان يا من هدانا
هي يل
 :ربي هدانا للدين
هي يل
ومع دخول الطبل يقول النهام :
 :حنا �شعوف (ن ) م�شاكني
هي يل
 :وتويف ديوننا يا مويف الدين
هي يل
بهذا الغناء تكون عملية جر احلبال لل�شفينة ثم يتوقفون عن
ال�شحب الأداء الت�شفيق مع ا�شتمرار الطبل وهم بذلك يلتقطون
انفا�شهم بعد جهد �شحب ال�شفينة ثم يوا�شلون .
الدرة الثانية
(هريا �شراع )
من ال�شرخات التي يطلقها النوخذا (ربان ال�شفينة )على البحارة
ياأمرهم لرفع ال�شراع لفظة (هريا �شراع) وهي كناية عن طلب النوخذا
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�شرعة تنفيذ البحارة لرفع ال�شراع وقد يف�شر البع�س لفظة ( هريا )
من الكلمة االجنليزية (  )hurry upمبعنى عجلوا وهو اأمر وارد اإذا
ما اأخذ باالعتبار احتكاك الكويتيني القدماء ببحارة الهند واقتبا�س
الكثر من امل�شطلحات اللغوية الهندية واالجنليزية منهم .
الدرة الثالثة
اأهز�جة �شنة الكراكو �الت�شقام
بعد اكت�شاف اللوؤلوؤ ال�شناعي بداأت اأ�شواق اللوؤلوؤ تتعر�س خل�شائر
فادحة نتيجة تدين اأ�شعاره وقلة الطلب عليه ظهرت اأغنية يتداولها
اأطفال احلي ال�شرقي (اأهل �شرق) تقول كلماتها :
هل ال�شنة �شنة الكراكو هل ال�شنة ت�شقام ماكو
ونقل ال�شيد جابر عبداهلل عن الباحث �شيف مرزوق ال�شمان
القول  :انه �شمع هذه االأهزوجة من اأطفال حيهم (فريج ال�شمان)
حوايل عام 1936م  .ويف�شر �شاحب كتاب ال�شيد جابر عبداهلل
كلماتها بالقول :
ل هل ال�شنة :هذه ال�شنة
ل الكراكو  :من اأنواع التنت (التبغ) مييل لونه اإىل االأ�شود تدخن
بو�شاطة (القدو) النارجيلة وكانت جتلب من الهند يف �شفائح
معدنية .
ل ت�شقام  :ويلفظ حرف (القاف) بالكاف الفار�شية  ،وهو مبلغ
من املال يقدمه النواخذة لبع�س البحارة اأثناء ف�شل ال�شتاء خا�شة
للذين يرغبون باال�شتمرار معهم يف مو�شم الغو�س القادم.
ل ماكو  :وتعني باللهجة الكويتية  :ال يوجد
واملعنى االإجللمللايل لاأهزوجة  :اأن النوخذة هللذه ال�شنة ال
ي�شتطيعون دفع مبلغ الت�شقام هذه ال�شنة كما جرت العادة .
الدرة الرابعة
مطربون �شاركوا يف رحالت �شفن ال�شفر
 .1يو�شف البكر ركب يف بغلة القطامي (البدري)
 .2عبداهلل الف�شالة ( �شرير) يف بوم يو�شف ال�شقر (النام�شة) مع
النوخذا بال ال�شقر ويف بوم بن ر�شدان (غالب) مع النوخذا
عبدالوهاب بن عي�شى القطامي .
 .3عبداللطيف فرحان الدوخي  :ركب في�س بوم العثمان وبوم
النوخذا مبارك بن نا�شر (�شمحان)
 .4عبداللطيف الكويتي (عبداللطيف عبدالرحمن العبيد ) (مقعد)
ركب يف بغلة نا�شر بن عي�شى (القطوه) مع النوخذا نا�شر

عبداللطيف بن عي�شى .
 .5حممود عبدالرزاق النقي (حممود الكويتي ) يف بوم (املن�شور)
لفاح اخلرايف ويف بغلة القطامي (البدري) .
 .6احمد �شعيد ال�شعيبي (اأحمد الزجنباري) يف بللوم احلمد
(ال�شليماين) وبوم ال�شاهني (العوي والو�شار)
 .7حمد خليفة (حمد املون�س) ركب يف مركب ال�شقر مع النوخذا
ح�شني بللال ال�شقر ومللع النوخذا اأحمد العمر وغللامن بن
عثمان .
 .8عبداللطيف حمد العروي (العروج) ركب يف بغلة القطامي
(البدري) مع النوخذا نا�شر عبدالوهاب القطامي .
� .9شعود العروج  :ركب يف بغلة الع�شعو�شي ويف بغلة نا�شر بن
عي�شى (القطوه) وبوم القطامي (البدري) مع النوخذا نا�شر
عبدالوهاب القطامي .
 .10عو�س فرحان دوخي  :يف بوم العبد اجلادر مع النوخذا خالد
العبداجلادر ويف يوم ملحمد بن ال�شاهني الغامن ويف بوم بوقماز
مع النوخذة حيي بن يو�شف ين حيي .
� .11شعود را�شد الرباح (�شعود الرا�شد) يف بوم احلمد مع النوخذا
معيوف البدر .
مطربون خليجيون �شاركوا يف �شفن ال�شفر الكويتية :
 .1حممد عي�شى عايه (من اأهل البحرين ) ركب بوم عبداللطيف
حممد ثنيان الغامن (مثنى) مع النوخذا عبدالعزيز امل�شعل .
 .2عبداهلل بن احمد (من اأهل البحرين) ركب يف عدة اأبوام �شفارة
من الكويت .
 .3ا�شماعيل القطري (من اأهل قطر) ركب مع النوخذا علي نا�شر
النجدي يف بوم النجدي (بيان).
 .4بو فرج (من اأهل قطر) ركب يف بوم القطامي مع النوخذا
عبدالرحمن القطامي .
 .5حممد بن فار�س األ خليفة (من اأهل البحرين) ا�شتدعاه النوخذا
معيوف البدر اإىل بوم احلمد الإحياء �شمرة بال�شط على ظهر
البوم فلبى الدعوة
 .6حممد زويد (من اأهل البحرين) ركب يف بوم املرزوق للم�شاركة يف
اإحدى ال�شمرات عند النوخذا جا�شم بن ناجي وقد �شارك معه
يف تلك ال�شمرة كل من حممد بن �شمحان واأحمد الزجنباري.
(امل�شدر كتاب هريا �شراع تاليف جابر عبداهلل.)125/

مطربون كويتيون
وخ �ل �ي �ج �ي��ون على
ظ� � � � �ه � � � ��ر ال � � �س � � �ف� � ��ن
ال � � �ك � ��وي � � �ت � � �ي � ��ة ف ��ي
رح��الت �ه��ا البعيدة
وال � � � � � �ق � � � � � ��ري � � � � � �ب � � � � � ��ة
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أماكن

وارة..
جارة الجبل
م��دن�ي��ة امل�ع�ي��د م��وق��ع أث ��ري ج��دي��د ع��ن ال�س��اح��ل ال�ش�م��ال��ي للكويت ويعتبر ب��داي��ة احل �ض��ارة اإلن�س��ان�ي��ة املتطورة
ربيع وارة

ع�����ل�����ي س������وي������دان
ُ
ً
قادما من �جلنوب ،وقبيل
يعرف (بُرقان)؟! �إنها بئر �لذهب �لأ�ضود .حني تكون تلك �لبئر من �أمامك
من منا ل
ً
�ضيفا ُ
�ضت مِ ّ
منحنى بني جبلني �ضغرين و�إن كان �لف�ضل
إىل
�
و�ضولك
�ضد ُق حني ترى بحر�ت من �أمو�ه �ملطر
ً
ً
ً
َ
�حتفظت بها �لأر�ص ،لكنك لن مِ ّ
ت�ضدق �أن فيها طحالبَ و�أ�ضماكا �ضغرة ،و�أ�ضد�فا يف �ضاطئ تلك �ملياه ربا
ُ
بقيت ملو�ضم �لأمطار �لتايل! وما �إن متر بربقان ثم متر عليك �أر�ص (جعيد�ن) وتاأخذك طريق �ليمني جتاه
مال ُ
�ل�ضم�ص وحدها يف ذ�ك �ل�ضباح� ،ضيُ مِط ُّل عليك عن مِ ّ
�لأعلى ..لن ت�ضرق
جبل ور�ة �أعلى ما ميكن �أن
ُ
�ل�ض مِ
تر�ه عينك هنا ،و�ضتلوح لك عن �مليمنة معامل بلدة تبعث يف قلبك روح �ملدينة ،نعم �لقادم من (�لدبدبة) �أو
قادما من �لطريق �لغربية مُ �ضتا مِأن ً
ً
بيح َيّة) ُ
�ضتم�ضي طريقك و�حد ًة.
من (�لوفرة)حتى لو كنت
�ضا ب ّ
�(�ل�ض مِ

واح��ة بريئة ف��ي النهار،
وح� �ك ��اي ��ة ه ��ادئ ��ة قبيل
امل � � � �غ � � � �ي � � ��ب ،وذراع� � � � � � � � � ��ان
ح ��ان� �ي ��ان ل �ك ��ل م �س ��اف ��ر .

تو ّقف!
دكاكني على اأكتاف بع�شها..
اأ�شوات الباعة واألوان الب�شائع
تناديك عللن مي�شرة الطريق
حتفها اأذرع ٌة من التال العالية
ُفرِ َ
�س عليها من �شائل (القار)ما
مينع الرياح اأ ْن حتم َل االأغربة
جتاه الزبائن ،نعم �شوق مكتظة
بر ّوادها ،لن متلك اإال اأن ت ِ
ُوق َف
�شيارتك وترتجل نحوها! اإذا
نت من �ش ّكان (امل َ ْق َوع)اأو ِ
قا�شداً
ُك َ
ال�ش ِ
بيح َّية اأو
هذه ال�شو َق من ِ ّ

نت ِ
(ط ْر ِقي)�شتدخ ُل
حتى اإذا ُك َ
�شو َق وراة!
هذا املهرجان الكبر �شيكون
اأكرث حفاوة بللز ّواره بعد �شاة
اجلمعة يف قرية وارة ليعربوا
الطري َق جتاه ال�شوق ،لكن وراة
ال�ش ِ
بيح َّية ويف
يف عيون اأهل ّ
نظر َم ْن َق َط َن جعيدان والوفرة
ومن ال�شمال ال�شرقي من ُ�ش َّكان
ثوب
�س َ
املَقْوع تبدو وارةُ بلد ًة تلبَ ُ
ِ
وم�شتو�شف
املدينة؛ هنا جامع
ومدر�شة ودار لل َبيطرة.

من العمق عن املي�شرة من
هنا وبني �شكون ال�شحراء وهدوء
الرمال اأ�شوات تكاد ال تُ�شمع
ملركز تقني ينظم العمل على
ا�شتخراج النفط من بئر برقان
ويوزع بتقنية متقدمة �شخه اإىل
مرتفعات مدينة االأحمدي حيث
ن�شاب دون عناء
خزّانات كبرة ِليَ َ
اإىل ِمر َفئِ االأحمدي ِليُ َ�ش ّدر اإىل
اأنحاء العامل.
ً
ِ
للللربقلللللا َن
نلللعلللم ملللللللللرورا بل ُ
وجعيدان ،بالتاأكيد واإذا كان

بر وارة

يو ُم َك ُج ُم َع ًة �شتحف ُل بك وارة
وجل َ ٍبة ..نعم اأنت على
ٍ
ب�شجيج َ
مرمى ٍ
حجر من مدينة االأحمدي
لكن وراة لن تدعك َ ُ
مت ل َّر دون
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قللريللب لاً جتلللاه الللغللرب ويف
ا ٍ
أ�شيل من اآخللر اليوم �شيلوح
ِ
ُ
أخُ
حم ّيا
من
ذ
ا
ي
ل
وارة
ل
جب
لك
ُ َ
َ
الغروب ُحمرةَ وداع النهار حتى
ِ
يكتح َل ب�شواد الليل� ..شرتى
قبل الغروب اأعللدا َد القادمني
من االأنحاء للل( َك ْ�شتَة)؛ هنا يف
امل�شاحات امل ُ َم َّه َد ِة ،وهناك على
راقت
�شفح اجلبل ،وهنالك من
ْ
له االإطال ُة على اأطراف القمة
يف اأعلللاه ..ا�شع ْد اإىل اأعلى
حدثْ ِني عن ذلك
جبل وراة ثم ِ ّ
اإِ ْن ِ�شئْت!
اأمللا وارةُ البلد حللني مت ّ ُر
ِ
وامل�شتو�شف فلن
بني اجلامع
ت�شد َق اأنللك على مقربة من
ّ
ال�شحراء اأو كنت م�شافراً بني
الللرمللال ،مللاذا لللو كللان الوقت
�شحى يف ال�شارع الرئي�س من
وراة؟ �شت�شمع �شوت ًا جهوري ًا
يللرتدد يف االأنللحللاء اإنلله �شوت
معلم ْ ِ
احل َ�شاب ١٠معلمون نادرون
ِ
وعلم وفر ،ج ّرب الدخول اإىل
مدر�شة وارة ومللن اأول ثاث
خطوات �شتَلْت َِف ُت عن ميينك اإىل
ناظر املدر�شة ١١فبابُ ُه ُم�شرع
َ
و�شتناديك هيبتُ ُه.
اأمللللا اجلللامللع فلعلك بني
ال�شاعة واالأخللرى تلمح َج ْمعاً
يَرِ دون لي�شتقوا اأو ليحملوا ماء
لقومهم ،اإن ق�شيت اأمرك يف
قلب وراة �شرتى يف اأطرافها
َم ْن اأتى ببع�س ما�شيته للطبابة
يف مبنى البيطر ّيَة ،وارة لوحة
بريئة يف النهار وحكاية هادئة
قبل املغيب ،وذراعللان حانيان
لكل م�شافر.
اغم�س عينيك هللنللا ..ال
تَخْ َ
�س على متاعك ،ول�شت
تبذل �شيئاً اإن لك حاجة ولن
ي�شاألك اأح ٌدَ :م ْن اأنت؟
الللليلللوم اأنللللت �للشلليللف على
وارة.

تتبع محافظة األحمدي  ،وقريبة من برقان ثاني أكبر
ح �ق��ل ن �ف��ط ف ��ي ال �ع��ال��م  ،وي �ك �ث��ر ف�ي�ه��ا ال ��رم ��ث والعرفج

من اأهايل وارة

�شوق وارة يوم اجلمعة

راعي غنم يف �شفح جبل وارة

رجل من وارة ومن ورائه الع�شي�س.

ع�شي�س وارة

�شائحة اإجنليزية

جبل وارة عام 1958م
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و�رة م�ن�ط�ق��ة ت�ت�ب��ع حمافظة
�لأح �م��دي يف �ل�ك��وي��ت �ضميت
بهذ� �ل�ضم ب�ضبب وج��ود جبل
و�رة ف �ي �ه��ا� � .ض �ك �ن��ت �لقبائل
منطقة و�رة عام 1971م ب�ضبب
ك��رة �لرمث و�لعرفج و�ل�ضيد
�ل��وف��ر ورع��ي �مل��و���ض��ي ،وقدرو�
ع��دده��م  1664ح���ض��ب تعد�د
ً
حاليا غر �آهلة
1971م وهي
ب��ال �� �ض �ك��ان ،وق� ��د ه �ج ��رت بعد
�لتو�ضع �لعمر�ين �لكبر �لذي
�ضهدته �لكويت.
تعرف هذه �ملنطقة عند �لعرب
�أي � ��ام �جل��اه �ل �ي��ة ب��ا� �ض��م �أو�رة.
ً
أحد�ثا تاريخية فقامت
و�ضهدت �
بها معركتان ،ي��وم �أو�رة �لأول
ويوم �أو�رة �لثاين.
�أم��ا �ل�ي��وم �لأول :فهي معركة
بني �ملنذر بن ماء �ل�ضماء وقبيلة
بكر بن و�ئ��ل �لتي خرجت عن
طاعته ،ف�ضار �إليهم �إىل منطقة
�أو�ره لرجعهم �إىل طاعته فاأبو�،
فقاتلهم وهزمهم وكان قد �أق�ضم
باأن يقتلهم يف �أعلى جبل و�رة
حتى ي�ضيل دمهم �إىل �لو�دي،
فبد�أ يف قتلهم يف قمة �جلبل،
ول�ك��ن �ل ��دم ج�م��د فقيل ل��ه لو
�ضببت �مل ��اء ل��و��ض��ل �ل ��دم �إىل
�لو�دي ،ف�ضبو� �ملاء وو�ضل �لدم
�إىل �لو�دي.
�أما �ليوم �لثاين :فهي معركة
وقعت يف منطقة �أو�رة عندما
�أع�ل�ن��ت قبيلة متيم �لع�ضيان
على عمرو بن هند ملك �حلرة،
فقامو� بالإغارة على �إبله ،فقام
بقتالهم فهزمهم ،و�أ�ضر منهم
�لكثر و�أم��ر بقتلهم وحرقهم
يف جبل و�رة.

أمثال
A prophet is not without honor
except in his own country.

أمثــــــال مقـــــــارنة
مصطفى سليمان
�ملثل حكمة �ضعوب و�ختز�ل باغي ّ َ
يج�ضد روؤيته �لنافذة للحياة بكل �أبعادها َ
وفق �ملقولة �ل�ضهرة:
مكثف لتجارب �لإن�ضان يف كل زمان ومكان مِ ّ
خر �لكام ما قل ودل .وهنا جولة يف رحاب بع�ص �أمثالنا �لعربية مقارنة مع مثياتها يف �لإنكليزية مع �إ�ضاء�ت على �إيحاء�تها و�إ�ضافات تري
مدلولتها من خال ظال معانيها.

A bird in the hand is worth two in
the bush.
علل�للشللفللور يف الللليلللد وال علل�للشللرة على
ال�شجرة.
لكن ال�شاعر جربان خليل جربان يخالف
هذا املثل فيقول ع�شفور على ال�شجرة خر من
مئة يف اليد .مثل قولنا الزهرة يف يدك لك ويف
احلديقة للجميع .تُرى ماذا يف البلبل ال�ش ّداح
من حلم يُ�شبع نَ َهم االإن�شان؟ اأيها ال�شائدون،
ُ
املغردات من �شاجع الطر للمعدة،
ماخلقت ِ ّ
بل لتغذية الروح وتنمية الوجدان!.

Actions speak louder than
words. Much ado about nothing.
واملثل االأخر عنوان م�شرحية ل�شك�شبر.
واملقابل العربي له« :اأ�شمع جعجعة وال اأرى
ِطحناً».
ويقال :االأفعال اأف�شح من االأقوال« .و َمن
رت يده طال ل�شانه».
ق�ش ْ
ُ
هذه هي (الكامولوجيا) يف �شيا�شاتنا
العربية .هملت ال�شك�شبري ،ال�شاعر املرهف
االإح�شا�س ،تردد كثراً يف اأخذ الثاأر ممن
املمزّق
قتل اأباه .ماأ�شاة هملت كانت الرتدد ِ

ل�شخ�شيته ونف�شيته .وقللد �ش ّبه ال�شاعر
االأملاين(غوتيه) ماأ�شاته ب�شنديانة مزروعة يف
ّ
يتحطم داخله
اأ�شي�س زجاجي �شفاف؛ فهو
�شرخاً �شرخاً؛ فع ّ ُمه واأ ّ ُملله تاآمرا على قتل
اأبيه من اأجل عر�س ال�شلطة :القاهر االأعظم
للملوك واالأباطرة والزعماء عرب التاريخ.
الكام واخلطابات اجلوفاء اله�شترية
ت�شتنفد طاقة العمل .العجز العربي ال�شامل
اأبللرز �شاهد على �شدق القولني املاأثورين
ال�شابقني .وال�شعارات الرثثارة (الكامولوجيا)
كثرة واأبرزها حترير فل�شطني من النهر اإىل
البحر !! فالعمل ب�شمت خر من ال�شياح
االأجللللوف الللعللاجللز .هللكللذا كللانللت الفل�شفة
ال�شهيونية لتج�شيد حلم (هرتزل) يف اإقامة
الدولة اليهودية على اأر�س فل�شطني :احللم
ثم العمل الدوؤوب ب�شمت و�شر ّية ثم جت�شيد
احللم واقعاً.

A hungry man is an angry man.
الرجل اجلائع غا�شب.
والغ�شب اإرها�س وتب�شر بثورة اجلياع.
ويف اأمثالنا :اجلوع كافر .كاد الفقر اأن يكون
كفراً .لو كان الفقر رج ً
ا لقتلته...
الفقر روح الللثللورات عرب التاريخ .ثورة
الفاحني يف عهد الفراعنة  -االآ لهة ! .وهي
نادرة يف تاريخ م�شر القدمية .ثورة العبيد
يف روما بقيادة �شبارتاكو�س .ثورة الزجن يف
الب�شرة يف الع�شر العبا�شي .الثورة الفرن�شية.
والبل�شفية زمن القيا�شرة الرو�س...
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هل �شمعتم يف التاريخ باأثرياء منتفخي
البطون ثاروا على طغيان �شلطان ؟؟ الفقر
ثورة .اجلوع غ�شب فثورة.
تاأملوا يف اأ�شطورة ع�شرتوت (ع�شتار) من
تراثنا احل�شاري القدمي وهي تنوح على حبيبها
االإله دموزي (متوز) وكاأننا ن�شهد من خالها
(تراجيديا داع�شية) وغر داع�شية يف بع�س
اأقطارنا العربية ،وغرها يف عاملنا البائ�س:
«ما من لنب يُ�ش َكب للفقراء فلم يبق ثم َة
لنب� ،شربوه كله /واأقللدام احلظرة اجلرباء
تدب على االأر�للس باأقدام ملتوية /غيان،
ّ
ينق�شون على كل �شيء/
حيتان� ،ش َفاحون
و�شرعان ما يبددون جثث �شحاياهم املذبوحة/
الغيان تعي�س فوق املقابر /ترق�س على اأكوام
اجلثث املتعفنة /الغيان تنجب وتتكاثر والغول
الكبر ف ل ّر َخ غللو ًال �شغراً  /اأواه يا متوزي
اجلميل» !
حناجر املظلومني يف العامل ت�شرخ...
وت�شرخُ ،م َد ّما ًة بباغة فقر الدم ...وال من
�شميع وال من جميب!
Forbidden fruit is sweetest.
الفاكهة املح ّرمة اأحلى (اأطيب – األذ-
و ُم ْ�شتهاة اأكرث)!.
يف اأمللثللالللنللا :كللل ممللنللوع مللتللبللوع .وكل
حمجوب مرغوب .وقال ال�شاعر �شالح حممد
احلميدان:
راأي�����ت ال��ن��ف���� َ�ص ت��ك��ره م���ا لديها
َّ
مم��ت��ن��ع عليها
ك�����ل
���ب
�ت���ط��� ُل ُ
ٍ
ً
وقيل :لو ز ّوجللوا قي�شا بلياه الخت�شما
بعد اأيام ..! .فالنف�س راغبة يف ما ال متلك.
زاهدة يف ما متلك.

ال كرامة لنبي يف وطنه .زامل ُر احلي ال
يُطرِ ب .بنت الدار عوراء.
وقال املعري:
غرباء
«اأُ�ل���و الف�شل يف اأ�طانهم
ُ
عن����هم ُ
ِ
ب��������اء».
الق ِر
ت�ش ُّذ � َتن������اأى
ُ
ُ
فاأما االأنبياء فق�ش�س ا�شطهادهم يف
الكتب املقد�شة معروفة.
واأنا اأرى يف عظماء التاريخ من علماء
نفعوا الب�شرية وفا�شفة ارتللق ل َوا بالروح
والوجدان وم�شلحني اإن�شانيني اأنبياء دنيويني:
كونفو�شيو�س .اإخللنللاتللون .اأفللاطللون .بوذا.
غاندي ...؟
ُ
هِ
فرحلوا
أوطانهم
ا
يف
دوا
ا�شط
علماء
هناك
َ
اأو ُر ِ ّحلوا ،اأو ُق ِتلوا .فلم يكن لهم كرامة يف
اأر�شهم.
يقول ال�شنف َرى خماطباً قومه يف (المية
العرب):
�شد�رمطيكم
اأق��ي��م��وا بني اأُم���ي
ِّ
لَ ْم��� َي� ُ
��ل
ف���اإين اإىل ق���وم ���ش��واك��م َ أ
�يف الأر�ص مناأى للكرمي عن الأذى
�ف��ي��ه��ا مل��ن خ���اف ال� ِ�ق��ل��ى مُ � َت��ح� ّ َ�ولُ
فهويُح ّذر قومه ويتعهد برحيله اإىل �شواهم
الأنه يعاين االأذى فاالأر�س وا�شعة لكرمي النف�س
يتح َّول اإليها اإذا خ�شي الكراهية واحلقد.
ومع حرية التفكر تن�شاأ وتن�شط حركات
التكفر .ح ل ّكللام جمتمع اأثلليللنللا الللعللريللق يف
الدميقراطية والفل�شفة والعلوم والريا�شيات...
كانوا طغاة يف ع�شرها الذهبي؛ جمتمع ًا
تكفرياً (داع�شياً) !
حاربوا اأفاطون فهرب من اأثينا خوف
البط�س التكفري .وحاربوا اأر�شطو فهرب
اأي�شاً من حمكمة التفتي�س االأثينية .ورف�س
�شقراط الهروب فحاكموه وقللرروا اإعدامه
بتج ّ ُرع ال�شم؛ الأنه ملحد؛ اإذ كان يوؤمن باإله
واحللد(!) كما اتهمه غوغاء اأثينا ؛ فانتهك
–براأيهم  -ال�شريعة املقد�شة لتعدد االآلهة
االإغريقية !!
املهاجرون العرب يتفوقون يف املنايف
ِ
العامل امل�شري
واملهاجر يف كثر من امليادينِ :
االأمريكي اأحمد زويل :جائزة نوبل يف الفيزياء
�شكا يف م�شر مللن عرقلة البروقراطيني
احلا�شدين م�شروعه احل�شاري يف بناء مدينة

زويل العلمية على نفقته.
فاروق الباز عامل جيولوجيا يف وكالة نا�شا
الف�شائية االأمريكية .كان معيداً يف جامعة
االإ�شكندرية .هاجر مع الطيور املهاجرة اإىل
اآفاق اأرحب� .شاألته جملة العربي منذ �شنني:
مللاذا كللان موقعك يف م�شر لللو مل تهاجر؟
قال :جمرد معيد اأو مدر�س جيولوجيا اأقف
يف طوابر اجلمعيات اال�شتهاكية ل�شراء
فروج هزيل واأ�شاف« :ال اإبداع يف جمتمعات
الطوابر اال�شتهاكية».
اإن ق�ش�س الغرباء يف اأوطانهم ملحمة،
ماأ�شاة .واأحياناً ملهاة اأو تراجيكوميديا :ملهاة
دامعة.
فها هو ابن ر�شد الللذي له يف الفل�شفة
الغربية ما الأر�شطو ،وهللو من اأكللرب ُ�ش َراح
فل�شفة اأر�شطو .وقال عنه نقاد غربيون :مل
يفهم الغرب اأر�شطو اإال من �شروح ابن ر�شد..
وعندما يقال :قال ال�شارح فهم يعنون ابن
ر�شد .اأو قال الفيل�شوف فهم يعنون اأر�شطو.
وله من الكتب الفل�شفية الذاتية ما اأثار اإعجاب
الغرب به .لك ْن اأ ّلَللب اأعللداء حرية الفكر يف
تراثنا عليه؛ فقد ُع ِذب واأُهللني ومتت لعنته
يف املجال�س العامة كزنديق ونُفي من قرطبة
وح ّرمت كتبه! واحلمد هلل اأنه
اإىل مراك�سُ ،
مل يُح َرق كما يف حمللارق حماكم التفتي�س
االأوروبية االإرهابية.
وقد راأيت يف مكتبة االإ�شكوريا يف (مدريد)
ن�شخاً من خمطوطاته التي اأنقذها االإ�شبان
املتنورون اأنف�شهم عند جرمية اإحراق الكتب
العربية بعد �شقوط غرناطة ،كللان امل�شهد
(هللولللوكللو�للشللت) بللربللريللة �شد كتب الثقافة
العربية االإ�شامية .لكن كتابه ال�شهر يف
الطب (ال ُكلّيات) قد مت اإنقاذه من املحرقة
اجلهنمية.
ونذكر ماأ�شاة الفقيه والفيل�شوف واملثقف
ال�شمويل ابن حزم االأندل�شي الذي ا�شطهدوه
و�شجنوه واأحرقوا كتبه .والذي قال متحدياً
جادي جحيم املحارق:
فاإ ْن حترقوا القرطا�س لن حترقوا الذي
ت�ش ّمنه القرطا�س بل هو يف �شدري
ي�شر معي حيث ا�شتقلّت ركائبي وينزل
اإ ْن انزل ْ ويُد َفن يف قربي
يا لفاجعة ابن ر�شد وابن حزم وغرهما
من م�شط َهدي هذه االأمة ! الأن( :اأُولُو الف�شل
يف اأوطانهم غرباء) !
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A friend in need is a friend indeed.
ال�شديق وقللت ال�شيق .عند ال�شدائد
يُع َرف االأخوان.
يف ق�شة ال�شداقة احلقة يف تاريختا
العربي ال�شداقة الروحية والفكرية بني
نبينا الكرمي �شلى اهلل عليه و�شلم و�شديقه
(ال�ش ِ ّديق) اأبي بكرر�شي اهلل عنه .غامر بحياته
ّ
يف �شحبة النبي اإثر الهجرة ال�ش ّرية من مكة
حتى مت الو�شول االآمن وبداأت الدعوة العلنية
الكربى يف املدينة وازداد االإ�شام �شوك ًة حتى
انت�شر .لذلك قيل :بداأ االإ�شام برجل وامراأة
(خديجة) اأم املوؤمنني ،و�شديق.
بعد جناح االنقاب العبا�شي �شد الدولة
االأمللويللة بلللداأت املللطللاردات لت�شفية اأعداء
االنقاب .وكان من بني املطلوبني عبد احلميد
الكاتب؛ كاتب الدولة الآخر خليفة اأموي مروان
بن حممد .وكان خمتبئاً عند �شديقه ال�شدوق
ابن املقفع .وعرف اجلوا�شي�س باأمره ،ومكان
اختبائه ،وداهموا املكان .ومل يكن املطاردون
يعرفون �شخ�شيته فقالوا لهما :من منكم
عبد احلميد؟ قال ابن املقفع :اأنا .فقال عبد
احلميد :بل اأنللا هو! فاحتاروا فيهما .لكن
عبد احلميد اأبرز لهم عامة يف ج�شمه كانوا
يعرفونها ال يحملها ابن املقفع ،فاأخذوه وقتلوه.
وهناك روايات اأخرى ،ولكنها تدل على مدى
ال�شداقة بني علَمني من اأعام النرث العربي.
والبن املقفع كتاب (ال�شداقة وال�شديق) وفيه:
«ابذل ل�شديقك دمك ومالك».
وق�شة خيانة (بروت ُْ�س) ل�شديقه احلميم
االإمرباطور الروماين قي�شر مثال فا�شح عن
تن ّكر ال�شديق ل�شديقه .وكانت اأول طعنة يف
ظهر قي�شر يف جمل�س ال�شيوخ بعد التمرد
عليه ،طعنة جناء من �شديقه بروت ُْ�س .وملا
ا�شتدار قي�شر وراآه قال جملته ال�شهر ::حتى
اأنت يا بروت ُْ�س ؟؟
اإن قراءة االأمثال املقارنة قراءة تد ّبُر تدلنا
على مدى تقارب ال�شعوب يف اختزال جتاربها
االإن�شانية يف جميع نواحي احلياة وت�شتحق
درا�شات مقارنة مع ّمقة للغو�س يف اأعماق
االإن�شان املفرد ب�شيغة اجلمع.

لغـــــــة

()1
ف��وزي��ة ش��وي��ش السالم
لعل من �أهم �لعو�مل و�لأ�ضكال �لتي ت�ضر بو�ضوح �إىل هوية �ملرء هي
لغته� ،أق�ضد �للغة �لتي عاي�ضها و�أورثها لأولده كما ورثها عن �أجد�ده،
�أي لغة �لأ�ضل و�ملياد ،ولي�ص �للغات �ملكت�ضبة من �لتعليم و�ل�ضفر
و�كت�ضاب خرب�ت متنوعة بحكم �لختاط وتعدد �ملعارف.
�للغة هي �ملفتاح �لذي مينح للزمان و�ملكان قيمته وتف�ضره ،فبدونها
كيف ميكن حتديد قومية �أي مكان كان؟
وبدونها كيف نعطي للزمان تفا�ضره؟
من يعُ يد للذ�كرة مكانها وزمانها �ل�ضائعني� ،لتائهني� ،ملفقودين
من ذ�كرة يتيم مل يجد من يرممها ،من مينحها �أ�ضماء �أمكنتها
وتو�ريخ �أحد�ثها.
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اللغة حتتاج اإىل من يحكي
بها ،من يرويها ،من يكتبها
حتى تعطي للزمان وللمكان
وملن عاي�شهما هوياتهم ،وحني
يُفقد ل�شان وذاكرة من يرويها،
تُطم�س معاملهم ،وهذا يحدث
لكل طفل ال يجد من حوله من
يرثيه بذاكرة هويته وكل ما مر
به من اأحداث طفولته.
اأنللا مللررت بهذه التجربة
وكللنللت هللذا اليتيم اللللذي مل
يجد من يرمم ويعمر ذاكرته
املثقوبة بفراغات االأ�شئلة عن
تلك االأمكنة الغام�شة التي
ع�شت فيها ،وتلللللك االأزقلللة،
والبيوت املتجاورة املتا�شقة
الللتللي �للشللاعللت مللن ذاكرتي
الأنها مل تلب�س رداء اللغة التي
تف�شرها وت�شرحها وحتددها،
وحتييها يف حياة من عا�شها،
وبقيت مثل خلليللاالت ل�شور
اأ�شباح واأطللال اأماكن فاقدة
مل�شمياتها ،واأمكنتها جمهولة،
واأزمنتها غام�شة.
اأفقدتني هوية االنتماء
لللهللا ،و�للشللاع منها عناوينها
وم�شمياتها.
ما الق�ش�س ،ما احلكايات،
من هن الرفيقات؟
ما ا�شم املللكللان ،ما ا�شم
احلي ،ما هي اأ�شماء البنات؟
من تلك ال�شغرات الائي
كللن يلعنب حتللت رذاذ املطر
ويغنني طق يا مطر طق ،بيتنا
جديد ،مرزامنا حديد ،بفرح
جمهولة اأ�شبابه؟
واأنللا م�شتندة على حائط
جدار اأراقبهن بحذر ال يحمل
معنى اخلوف ،لكنه اأي�شا ال
يقربني منهن.
بعد بارد حمايد غاط�س يف
معنى غر وا�شح وال مفهوم.
ال �شيء ،ال �شيء ،ال تف�شر
ل�شيء يف الذاكرة.
ال �شيء يحمل لغته ،جمرد
فلللراغلللات �للشللامللتللة تتخللها

ت� �ن� �ط� �م ��س ال� � � ��ذاك� � � ��رة إذا ل� � ��م ت � ��دون � � �ه � ��ا ل �غ��ة
م�شاهد مبتورة املعنى غارقة
يف �شمت االأزل.
كلليللف �شيف�شر الوقت،
الزمن ،التاريخ ،املكان ،الرتاث
اإن مل تروه اللغة؟
واإن مل يللجللد مللن يرويه
ويعيد حكايته وتف�شره ،من
يو�شح مللوقللع مكانه ووقت
حدوثه وزمانه ،اإذا اأكل الغياب
حياة ال�شاهد الذاكر لاأحداث
وطواها االأفول؟
واإن مل تف�شر لغة تاريخ
احلدث وجتلو معانيه؟
يبقى تاريخ الفرد ناق�شا
غام�شا غللر مفهوم ،اإن مل
تكن اللغة تك�شوه باملعنى وتفك
�شيفرته وتغدق عليه الوا�شح
واملفهوم من اأ�شباب حدوث
�شرورته ،وهو ما عانيته بفقد
االأم وانتقالنا من حي املرقاب
اإىل ال�شاملية ،وبهذا التغر
ال�شامل امنحت ذاكرة طفولة
ومل جتد من يرويها ويحكي
تفا�شيلها بلغة تثبت الزمان
ومتنح هوية للمكان ،الأن لغة
التعريف غابت وجرفت معها
ذاكلللرة كللل مللن كللان فيها من
جران ومن مكان ومن زمان،
دفنت مع من كان يحكيها.
اللغة هللي جينات هوية
امللللوروث من ثقافة العادات
والتقاليد والرتبية والتاريخ
وال�شيا�شة واجلغرافيا والعقائد
واالنتماءات القومية ،وكل ما
يرتبط بوجودنا وحياتنا ،مبا
فيها طريقة اأكلللللنللا و�شربنا
ومعاي�شتنا وتهذيبنا وعنفنا
و�شرا�شتنا اإىل مللاال نهاية
له.
ما يجمع جينات الذاكرات
كلها وي�شهرها يف مفاهيم هي
اللغة ،وحني تنطم�س ،تنطم�س
كلها ،ولعل كل ذاكللرات املدن
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التي طم�شها التاريخ وحماها
عن بكرة اأبيها ،اأنها مل جتد
لغة تدونها وتر�شدها وتبقيها
كب�شمة هوية تاريخية اإن�شانية
حتى واإن غابت واأفلت �شم�شها،
اللغة كانت �شتمنحها هوية
اخللود ،وهو ما ثبتته اللغة يف
هويات كل ما و�شل اإلينا من
الرتاث االإن�شاين.
الهوية هي ذات الفرد بكل
ما ينتمي اإليه منذ والدته،
وحتى قبل والدته ،فهي ت�شبقه
يف املياد الأنها احل�شن الذي
�شي�شتقبله عند اللللوالدة الأم
واأب ينتميان لللهللويللة عرق،
قبيلة ،لوطن ،لدين ،لطائفة،
ل�شيا�شة ،لللتللاريللخ ،للللرتاث،
جلغرافيا ،ملفاهيم لغة وطنية
وقللوملليللة ،واأ�للشللكللال متعددة
ومتنوعة حتدد ماهية الفرد
حتى قبيل جميئه اإىل الدنيا،
ثم تزداد وتنمو اأكرث واأكرث كلما
ازداد وعيه ،وازدادت معارفه
وقيمه الثقافية ،واإدراكه ملعاير
وتراكمات معرفية متنوعة.
الهوية الثقافية هي االأكرث
انفتاحا واالأكرث ت�شاحما وذلك
الأن اأكرث ما مييزها اللغة التي
هي املفتاح االأهم للهوية.
اللغة واللهجة حتدد رتبة
مللتللحللدثللهللا وقلليللمللتلله و�شكله
وف�شله ومن�شاأه ومنبته وتاريخه
وجغرافيته و�شيا�شته وتراثه
وعلللاداتللله وتللقللاللليللده ،ومنها
يُكت�شف وي ُعرف املنبت ،ونوع
ال�شجر الذي جاء منه ،وقيمة
القبيلة والفخذ والفرع ،و�شكلها
وطرازها ونوع الطبيخ واملاأكل
واملمتلكات وثللبللات ال�شخر
فيها.
اللغة اأي�شا حتمل نعراتها
وتع�شبها وانحيازاتها بح�شب
انتماءاتها لفكر من يتحدث
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بها ،فمثا يف الكويت طريقة
نطق حللروف اللغة باللهجة
الكويتية بطريقة تامة �شحيحة
بدون اأي غلطة يف نطقها اأي
ما ي�شمى بل«البدليات» ت�شر
بو�شوح اإىل هوية متحدثها،
وكلما كان املتحدث بها مطابقا
الأ�شالة اللهجة الكويتية القحة،
دل ذلك على اأ�شالته.
كذلك جند اللغة العربية
ولي�شت اللهجات لها قدرة
عالية يف قلب الهوية االأ�شلية
للمتحدث بها ،فهي قادرة على
حتويل مللن يتحدث بها اإىل
الللروح العربية لكن من دون
حتديد وطن معني ،هي فقط
ت�شر اإىل اأن من يتحدث بها هو
عربي ،خا�شة اإذا اأجاد التكلم
بها ،اأي اأنها لها قللدرة على
عك�س هويتها على من يتحدث
بها ،حتى لو كللان يابانيا اأو
بريطانيا� ،شيتحول اإىل عربي
حتى مع اختاف �شكله الأن
اللغة العربية األب�شته مامح
و�شفات من يتحدث بها.
كا�شيكية اللغة العربية
جتعلها جتريدية حمايدة ال
تت�شكل وال تاأخذ طابع وروح
هوية من يتحدث بها ،بل هو
من �شيتحول اإىل �شورة وروح
هويتها مبجرد النطق ال�شحيح
بها ،مثلها مثل اللغة االإجنليزية
هويتها طاغية على هوية من
يتحدث بها ،وال ينتبه امل�شتمع
اإىل الهوية احلقة ل�شاحبها.
وهللذا ما ي�شاعف ويعزز
جماليتها باالإ�شافة اإىل جمال
الكتابة باللغة العربية كونها
ال حتيل اإىل تللراث وعادات
وتقاليد مدينة عربية بعينها
 ،مما ي�شهل وي�شيف للقراءة
قيمة حقة خالية مللن تاأثر
وانعكا�شات ح�شور تاأثرات
عللادات وطباع اأي بلد عربي
كان.

شعر

مفاهيم

أنا
لغتي

«اأنا لغتي..

اأنا ّ َ
الز ْن ُد

ُ
ِ
الكلمات:
قالت
اأنا ما

فلو َخ َمدَ ْت

كن ج�شدي
ْ

الكون
ِ
زنادُ

ُ
لنربها ج�شدا»...
فكنت ِ

ما َخ َمدا

***

قيثارة َ
ُ
الك ِل ِم
اأنا
اأنا َ�ش ْه ٌد ِ ّ
فم
بكل ِ

ُ
العربية الف�شحى
اأنا
امل�شعى
احلج اأنا
اأنا
َ
ُّ

أ.د .محمد حسان الطيان

�� ُ
جهة ِ ّ
كل من �ش ّ َلى
ِ
ُ
ال�شوت الذي د ّ َ�ى
اأنا

َّ
اخلال ِق
�حي من
اأنا
ٌ
جل ُ
َّ
اهلل ذ� ِ ّ
الن َع ِم

�ي ُه الدنيا
فعم دَ ُّ
َّ

ٌ
هبة منَ
قد
اأن��ا
الرحمن ْ
ِ

َ
ُ
رجع �شدى..
الكون
�كان
َ

نزلت بي ال ُ
ْ
�الكتب
آيات
ُ
ٌ
�شرف
اأنا نحو ..اأنا

َ
َّ
الفن �الر�شما
فكان

أدب
علم ...اأنا ا ُ
اأنا ٌ
ُ
�بي ُك ِت�� َب ْ
ال�شعر
عيون
���ت
ِ

�مق�ش ُد ِ ّ
ِ
كل َم ْن ل ّ َبى

م� ��ن وح � ��ي ق � ��ول �ل�ضاعر
حممود دروي�ص «�أنا لغتي»...
حاولت �أن �أن�ضج �أبياتا تكمل
تلك �لنفثة �لر�ئعة ..فكانت
هذه �لأبيات:

اأنا َم ْن ّ َ
عط َر الأ�شما َع
أحلان �ال ّ َن َغ ِم
بال ِ

ُ
احلرف الذي ُر ِ�شما
اأنا
َ
�كان احل�شنَ �الإبدا َع
يب ّ َ
كان ِ ّ
َ
�ال�ش ْهدا
الط َ
ور الذي َ
اأنا ُّ
�شط َعا
الن ُ

�ال ُ
�اخلطب
أمثال
ُ
اأنا من ع ّ َل َم الدنيا

َ
لل�شارينَ
فكان ال َه ْد َي ّ َ

ْ
�احلك َم ْة
الطب
علوم
َ
ِّ

ِ
الظلمات
يف

َ
الكون
ب�ش َر
اأنا من ّ َ

َ
كان الزادَ َ ّ ..
�املدا

ب�شر َ
�الع ْت َم ْة
الف ْلك َ
ِّ

البحر
اأنا
ُ

َ
التاريخ �الت�شريع
اأنا من د ّ َ�ن

فلو ِ
نفدَ ْت

ُ
�الك ُتبا

أر�ص
بحار ال ِ
ُ

ُ
احلرف ملن ع َبدَ ا
اأنا

ما ِ
نفدا

�شجدَ ا
اأنا ال ّ َن ْج َوى ْ
ملن َ
اأنا ال ّ َل ْ�ش ُن الذي ا�ش َت َمال
�امل�شدَ ا
مثاين ال ِآي
َ
اأنا ِع ٌّ
���ج ٌ
���د..
��ز .. ..اأنا َم ْ
ِ
���ج��دَ ا؟!
فم ْن ذا
َ
يبتغي َم ْ
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الهوية  ..غربة المصطلح
«ال� �ه ��وي ��ة» م ��ن األل� �ف� ��اظ ال �ف �ل �س �ف �ي��ة ال �س��ري��ان �ي��ة األص � ��ل وال ع ��الق ��ة ل �ه��ا ب �ض �م �ي��ر ال �غ ��ائ ��ب «ه ��و»
محمد األسعد

خالل حديث مع �س�ديق يف م�ساألة الهوية ،كم�س�طلح ،ذكر اأن الكاتب العربي من �سورية «�سمري عبده» حتدث
عن اأول ا�س�تقاق عربي لها من كلمة اآرامية على يد الفيل�س�وف العربي اأبو يو�س�ف يعقوب بن ا�س�حق املعروف
بالكن�دي .كانت هذه املعلومة جديدة بالن�س�بة يل ،اأو هي مما ال يخط�ر ببال من اعتاد على اأن كلمة «هوية»
البد �سدرت ا�ستقاق ًا من «هو» ال غري ،وتوالين الف�سول ،فطلبت هذا امل�سدر ،وحني و�سلني قراأت فيه ال�سطور
التالية املتعلقة بالهوية:
«الهوية هي من االألفاظ
الفل�شفية ال�شريانية االأ�شل،
مبعنى الوجود اجلزئي املتغر
حتت احل�س ،يف مقابل احلقيقة
واملاهية املعقولتني ،واأن الكندي
ي�شوغ من هللذه اللفظة فعل
«يلللهلللوي» مبللعللنللى يللوجللد هذا
الوجود اخلا�س .وي�شمي اهلل
تللعللاىل «مللهللوي الللهللويللات عن
لي�س» ،اأي موجد املوجودات
املتعينة ،كما ورد عنده «ال�شيء
يتهوى اأي�ش ًا عللن لي�س بفعل
املوؤي�س».
وقد ظن بع�س غر العارفني
بال�شريانية اأن الكندي ا�شتق
لفظة الهوية من �شمر الغائب
املفرد «هو» .والواقع اأنه لي�س
يف ال�شمر املللذكللور مللا يربر
ا�شتخراج هذه املعاين ال�شرورية
الوجودية منه .وال ي�شك من
يدر�س الواقع الثقايف يف بغداد
العبا�شيني اأن الكندي اأخذ هذا
اللفظ من فعل  Hwoهوو،

الكندي  -فيل�شوف العرب

ومعناه �شار ووجللد .وهوويو
 Hwoyoتعني ال�شرورة
والوجود ،وال ي�شتبعد اأن يكون
قد اتخذها من اللهجة ال�شرقية
املائلة اإىل الفتح Hwoyya
اأي «هوية» ،فا�شتقام له اللفظ
واملعنى».
وي�شيف الكاتب العربي:
«ومع ات�شاح م�شادر الكندي
يبطل ا�للشللتللغللراب د .حممد
عبد الهادي اأبللو ريللدة ،نا�شر
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ر�شائل الفيل�شوف ،اأمللام هذا
االأ�شلوب العجيب واال�شتقاقات
امل�شتهجنة ،اإذ نعى عليه ،ور ّدد
النعي من نقل عن اأبي ريدة ،اأنه
« ي�شمح لنف�شه بالت�شرف كما
ي�شاء بال�شيغ العربية في�شيف
اأداة التعريف اإىل ال�شمر
الللغللائللب «هلللللو» ..وملللن لفظ
«الهو» ي�شتق لفظ «الهوية».
وي�شيف اأبو ريدة «وال نعرف من
املرتجمني وال من الفا�شفة بعد
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الكندي من ي�شع اال�شطاح
وي�شتخدمه على هللذا النحو
الفريد املده�س ،والذي لو قراأه
غر املتخ�ش�س ال�شتهجنه اأو ملا
فهم منه �شيئاً.
ومثلما تخيل بع�شهم اأن
اأ�شل «الهوية» لفظ ال�شمر
«هللو» ،تخيل اآخللرون اأن اأ�شل
اللفظتني الفل�شفيتني «اإنية»
و«اأنية» اأداة ال�شرط «اإن» ،بينما
ال يخفى اأن االأ�شل هو اللفظة
ال�شريانية «اينويوثو» -Ayno
 uthoوقد عربت « اينية» كما
يف معجم احل�شن بن بهلول من
القرن العا�شر ،واأحياناً «اإنية»
و«اأنلليللة» ومعناها يف االأ�شل
كيفية ال�شيء ونوعيته ،وقد
وردت �شمن التعابر الفل�شفية
يف امللوؤلللفللات ال�شريانية مثل
كتاب النف�س البن كيفا معا�شر
الكندي( .ال�شريانية-العربية :
اجلذور واالمتداد – من�شورات

مفاهيم
دار عللاء الدين – دم�شق -
� - 2002س .)31
وحلل�للشللب املعتقد الديني
اللل�للشللرقللي بللعللامللة تكت�شب
امللللوجلللودات «هلللويلللة» ولكنها
هوية زائلة ،ظل لاأ�شل ،قب�شة
منه .األي�شت هي الللذات التي
يهرب منها البوذي واملت�شوف
الهندو�شي؟ لقد تعلم مت�شوفة
االإ�شام اأ�شياء من هذا القبيل
لكنهم ا�شطربوا بني الثنائية
اللليللونللانلليللة ووحلللللدة الوجود
ال�شرقية ،وبع�شهم غللرق يف
االألفاظ ال التجارب.
مللن هلللذه النقطة انطلق
متاأما يف م�شاألة الهوية ،وقد
اأثار اهتمامي و�شع الكاتب لها
بني مفهومني ،مفهوم «الوجود
اجلزئي املتغر حتت احل�س»،
ومللفللهللوم «احلقيقة واملاهية
املعقولتني» .ويف هذا اأعتمد
على �شيء من احلد�س و�شيء
من مقوالت الفيزياء احلديثة
(الكوانتم) يف نظرتها اإىل كينونة
اجل�شيم يف حالتي املوجة ،اأي
حالة غللر املللح ل َّدد (املتغر)،
وحالة اجل�شيم املتحيز يف مكان
حم ّدد (الثابت) .كا الوجهني
مع ًا ي�شفان وجللود اأو هوية
اجل�شيم النووي .اإذا نقلنا هذا
الللنللمللوذج اإىل جمللال التفكر
بالهويات ي�شح اأن ننظر اإىل
الهوية ككينونة متغرة وثابتة
يف وقت واحد معاً .مل اأكن على
معرفة باأ�شل اللفظة ال�شرياين
ولكن يبدو يل اأنه ال يخرج عما
حد�شت به.
ٍ
وجدت كثرين
بادئ ذي بدء
ُ
يتحدثلون عن الهويلة كمعلنى
متغر يف �للشلليللاق ،ويتحدث
ٍ
يغر ما
اآخللرون عنها
كحجلر ّ
أح�ش�شت،
يلم�شه وال يتغر ،فا
ُ
م�شرت�شداً مبكت�شفات فيزياء

ال مي � � � �ك� � ��ن ال � � �ن � � �ظ� � ��ر ل� � �ل� � �ه � ��وي � ��ة إال ض� �م ��ن
س � � �ي � ��اق ال� � �ع � ��الق � ��ات ك � � �ض� � ��رورة ان� �ط ��ول ��وج� �ي ��ة

اأمني معلوف

الكوانتم ،اأن املفهلومني وجهان
وا�شتغربت
لللواقللعللة واحللللدة.
ُ
وده�شت حني �شادفت تعبر
ُ
«الللهللويللات القاتلة» ()2004
الذي اأطلقه اأمني معلوف ،ما
اأن تك�شف له تغاير ال�شياقات
التي ن�شاأ ومنلا فيها ،فاأ�شبح
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االأخذ بتع ّدد الهوية اأو اخرتاع
هويلة جديدة مر ّكبة خا�شاً
من «مذبحلة» الهويات على حد
وت�شاءلت؛ هل الهويات
تعبره،
ُ
قاتلة بالفعل؟
لنبداأ من مقولة ال�شياق
االأحدث .باغياً ،نحن نعرف
اأن الكلمة يتبدل جوهرها اأو
وظيفتها اجلمالية بني �شياق
واآخر ،واأنها ال حتمل بذاتها ال
جوهراً وال جماليات حمل ّددة.
اإنها تظل يف حالة «ال حتلّدد
«اإىل اأن تتمثل يف �شياق جمللة.
فهل الب�شر ال متح ّددون بهذا
املعنى؟
مللراث الب�شر ي�شبه اإىل
حلللد ملللا مللللراث الللكلللللملللللة يف
اأذهللانللنللا ،ولكن مللع ا�شتثناء؛
اأن الكلملة ال حتمل اأوهام ًا
عن نف�شها مثلما يحمل الب�شر
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اأوهاماً عن اأنف�شهم .وهكذا،
يف الوقت الذي ميكن اأن تتبدل
فيه الكلمة ،ي�شتع�شي التبدل
على الب�شر ،اأعني اأن تعلقهم
ب�شياقهم املتخيل (امللللوروث
واملرغوب فيه) هو اأبرز وجوه
�شلوكهم وفكلرهم ،للحفاظ على
اجلماعة بالطبع ،ولكن حلفاظ
الفرد على ذاته اأ�شا�شاً .اإنهم ال
ياحظون حتت هذا الثبات،
وهو نتاج خميلة ت�شوغ ال�شلوك
والفكر معاً� ،شبكة العاقات
اخلفية.
لات هللي االأ�شا�س
الللعللاقل ُ
الباطن بغ�س النظر عن نوع
هذه الهوية اأو تلك ،وهي الوجه
ٍ
ت�شكيات دينية
االآخر ملا يبدو
اأو طائفية اأو قومية ،بل وعرقية
اأحلليللان لاً .اإال اأن هللذا الوجه
مللاز ٌم ولي�س مفارق ًا ،مثلما
هو التناق�س بني وجهني ٍ
لبنية
واحدة (مهما كانت ) ؛ عاقات
جت�شد وممكن.
ٌ وثبات ،اأو ّ
من اأخ�س خ�شائ�س النظرة
البنيوية اإنها جوهلرت البنية،
بحيث لو ا�شتبدلنا عن�شراً من
عنا�شرها باآخر من املقدار
نللفلل�للشلله والللهلليللئللة نللفلل�للشللهللا ملا
انهارت .ولكن األي�شت البنية
اأ�شا�شاً جملة عاقات ت�شنع
الك َّل الكبر وي�شنعها بالتبادل؟
مللامل تدركه البنيوية البعيدة
عن عللوامل الفيزياء احلديثة
هو اأن الك ّل الكبر االأكرب من
جمموع اأجزائه يظل هو هذه
االأجللزاء اأي�شاً ،واأي تغير يف
عاقات االأجزاء ينعك�س على
الكل الكبر .اإذا قلنا اإن بنية
الكل هي الهوية فاإن ال�شياق
هو العاقات وال اأ�شتطيع ا ّال
اأخذهملا معاً.
من ال�شعب القول مع املفكر

والناقد اإدوارد �شعيد اأن الهوية
�شيء �ش ّيلال اأو دفق دائم اإىل اأن
يقل ّرر �شخ�س متع�شب انتقا�س
�شيولته .هو �شي ٌل �شبيه باملوجلة،
هذا �شحيح ،ولكنه اأي�شا ً كينونة
متحيزة يف مكان مثلما يتحيز
احلجلر .اإنها املوجة واحلجر
يف وقت واحد معا.
قللللد نللقلليلل�للس هوياتلنا،
با�شتعارة من الفيزياء احلديثة
ال الكا�شيكية ،ب لا ٍ
أداة تك�شف
ال�شمة احلجرية ،فنجدها ثابتة
فعا ً ،وقد نقي�شها با ٍ
أداة تك�شف
ال�شيولة فنجدها �شائلة فعاً،
وكا االأمرين �شادق.
يف احلللالللة االأوىل تكون
االأداة هللي الللقللائللم والراهن
واملللرتاكللم حتى هللذه اللحظة
ومللا �شارت اإليه جماعة من
اجلماعات اأو ح�شادها ،وهنا
يبداأ املتحم�س واملتع�شب بتعداد
اخل�شائ�س الفريدة وال�شمات
العبقرية اخلالدة وكل ما هنالك
من جواهر منطلقا من رغبة
يف تخليد االأمللة اأو اجلماعة
وتدعيم وجللودهللا ،متجاها ً
دائما اأنه يرى مايريد اأن يراه،
بل وي�شعر بامل�شاعر التي يود
اأن ي�شعر بها.
يف احلالة االأخرى ،تكون اأداة
القيا�س هي املمكن؛ العاقات
اجلديدة كمفهوم ٍ
عار من هذا
التمثيل اأو ذاك ،اأو اأنه ماميكن
اأن ت�شر اإليه الهوية ولي�س ما
�شارت اإليه .وهنا يبداأ املنده�س
بهذا الك�شف ،كما انده�س اأمني
معلوف ،بالتنظر لهوية جديدة
تتجاوز االأ�شكال الللقللا ّرة ،اأي
كل ما هو قاتل ومعيق للغنى
االإن�شاين.
اأنا اأ�شلّم بنظرية ال�شيا ق،
ولكن مايتغيللر فيه اأو ي�شيل
هو املعنللى (�شواء كان دينياً اأو

الهوية سيل شبيه باملوجة ،وكينونة ومتحيزة في
مكان مثلما يتحيز احلجر فهي موجة وحجر مع ًا

اإدوارد �شعيد

قوميلاّ ،اأو عرقيلاّ حتى) وتبقلى
جمللة العاقات لت�شل ّكل املعنلى
اجلديلد .ال تلقوم بنية من دون
عاقات بني االأجلللزاء وبينها
وبني كل اأكرب ،هو ذاتها وغرها
على حد �شواء .اأي اأنه يت�شكل
من جمموع اأجزائه اإال اأنه اأكرب
منها ،هو كينونة جديدة .على
�شبيل املللثللال ،ي�شادفنا وهم
�شلائع بوجود هلويلة جامعلة
لبع�س من جماعات كثرا ما
تفتقر هويتها اإىل البنية ،اأي
اإىل اأجللللزاء جتللد هويتها يف
حيزها وجتدها يف الكل الذي
هللو اأكللرب مللن جمموعها ،الأن
عاقات اجلملاعة متقطلعة،
وال وجود ل�شبكة اأو �شيلاق بقلدر
ما اأن هناك وهلم بنية اأو وهم
هويلة.
العاقات �شرورة اأنطلولوجية
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(اأي مللبللداأ وجللللود) ل�شياغة
الللهللويللات ومتثللها يف حالتي
الوجود وال�شرورة؛ العاقات
بني اأفراد اجلملاعة بالطبلع اأو
ال�شعب اأو ال�شعوب.
فملاذا يعنلي وجلود �شعب؟
ويف احلاللة العربية حتديلداً؟
خللارج العاقات البيئوية
واالقت�شلادية والثقافيلة ينعلدم
هذا الوجود حتلى لو نه�شلت
العاقلة ال�شيا�شية الفوقية،
وهي فوقيلة دائماً ،ما دامت
اململار�شة ال�شيا�شية لي�شت
قراءة الأفق بقدر ماهي قراءة
لن�س ثابت .عاقات البيئلة
واالقت�شاد والثقافلة داخللية،
اأي اأن كل فرد يتلنف�شها .وحتلى
لللو تقطعلت هلللذه العاقات
بجوانبها البيئوية واالقت�شادية،
فمن املمكن ،وامللحوظ فعا ،اأن
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تلنه�س الثقافلة ،حامللة الذاكلرة،
بوظيفلة ال�شبكة البديللة ،ولكنها
لن تتجاوز كونها باغة خطابية
مللا داملللت التلتفت اإىل مادة
الللوجللود ،الب�شر والطبيعة،
والتفكر فيها.
وهللنللاك االآن مللن يعلقون
اأهمي ًة بالغلة على هذا اجلانب
ملقاومة ته�شم هويلات �شعوب
ب لاأكللملللللهللا ،للليلل�للس الفتقارها
حلكومات اأو بيئلة واحللدة اأو
اقت�شاد حتى ،بل الفتقارها اإىل
ثقلافلة وذاكرة .وال اأبالغ اإذا قلت
اإن العاقات ال�شبكيلة بني اأفلراد
ال�شعب الللواحللد اأو جماعاته
هي التي تخلق الوطن ولي�س
العكل�س .ولكنها لي�شت عاقات
خيار بني اإما هذا اأو ذاك ،بل
هي هذا وذاك واأكرث .اأي اأنها
بيئة وموقع واقت�شاد وجمموعة
�شكانية وتاريخ ..وثقافة متنح
الذاكرة طابعاً اجتماعياً.
�شلوؤال الهوية اإذاً� ،شلوؤال
الحق ي�شبقله �شلوؤال العاقات،
اليتقدم عليه اإ ّال اإذا تلقدمت
الللعللرب ل ُة احللل�للشللان .ذاكلرتلنا
االآن كعلرب ،واأعني ثلقافتنا،
رغم التل�شتت وتلقطع عاقتها
مبا�شيها وحا�شرها ،اأي انهلدام
املعنى القائم حالي ًا يف اأكرث
مللن جملللللال واأكلللرث مللن مكان
بحجلة تغر ال�شياقات العربيلة
والللدوللليللة ،تللكلللللاد تللكلللللون هي
ال�شجلرة التي تنه�س باأعبلاء
االأ�للشللجلللللار املقتلعة :البيئلة
واالقت�شاد واجلماعة الب�شرية
واملوقع املوحد ،ولكنها اإذ يثقلها
هذا العبء ،تتحول اإىل وعي
�شقي اإذا ظلت ثقافة الجتد
قرائنها يف واقعنا امللمو�س.
حتد ث د .اأنطون زحان
يف كتابله «الللعللرب وحتلديات
التقانلة» ( )1999عن التلفكك

مفاهيم
االقت�شادي والثقايف والعلمي
الللللذي اأمل بللالللوطللن العربي
طيللة اخلم�شمائة عام املا�شية،
التفكك الذي جنم عن احل�شار
االأوروبلللي حني قطع �شرايني
التجارة ال�شرقية معه ،وجاءت
بللعللده اللللغلللزوات الع�شكرية
واالإحلاق باملركز االأوروبي ،اإال
اأنه مل يتحدث عن تاأثلره على
الهوية بقلدر مللا حتللدث عن
تاأثره على الفاعليات العلمية
التقانية واالقت�شادية االإنتاجية،
رمبا الأن مو�شوع الهوية خارج
اأطروحلة الكتاب ،ولكنلني حني
اأفكر برد الفعل على التفكيك
املتزامن ،اأدرك كيف اأن العرب
الراهنني اأخلذوا مو�شوع الهوية
اأو ً
ال قبل اأن ياأخلذوا مو�شوع
العاقات ،اأي قبل اأن ي�شعوا
كاأولوية فك احل�شار واملقاومة
والتحرير ،فاأخرجوا خطلاب ًا
ذا طابع �شجايل ،وال�شجال
�شملة خطاب النه�شة كما الحظ
املفكر اجلزائري مالك بن نبي،
وما زال حتى هذه اللحظلة� ،شد
(االآخر) واأحياناً �شد (االأنا).
هل ميكن اأن تن�شاأ هويلة
خلللارج �للشلليلللللاق ،خلللارج تعالق
اجتماعي/اقت�شادي /ثقايف/
ملللكلللاين؟ ال اأعللتللقلللللد .فهذا
ال�شلياق ،اأي جمللة العاقات
املتغرة با�شتمرار ،ومللن هنا
�شرورة اأن تتغر اأ�شكالها ،لي�س
مو�شع توهم اإنل�شاين ،بل هو
اأ�شلا�س وجودي (�شرط الكينونة)
وال«يتلمثل» كائ ٌن خارجله اأو من
دونله .ولكنني ،مر ًة اأخرى ،ال
اأفهمله كعنا�شلر يف حاللة �شيلولة
دائمة با اأن�شلاق .على �شبيل
املللثللال ،اإن تعدد قلللراءات اأي
ن�س جتعله متعدداً بال�شرورة
حني تربز له وجوهاً خمتلفة.
والللفللرق بيني وبللني اأ�شحلاب

تاريــــــخ

د .اأنطون زحان

االن�شاق الثابتة مهملا كان نوعها
هو اأنني ال اأرى االأن�شاق اإ ّال يف
حالة �شرورة وت�شلّكل دائمني.
اإنها االأن�شلاق و�شرورتها معاً،
هللي املللوجلللللة واحلللجلللللر معاً،
وهي ما اأنا وما �شاأكلون عليله.
تتعدد وجوه الن�س ولكنه ميتلك
عنا�شلر داخلية تظل عنا�شلر
قللراءة واإ ّ
ال اأ�شبحت القراءة
حمالة.
ّ
اإذا فكلرنا يف هذه العاقات،
كملا ف ّكلر فيها اأمني معلوف يف
كتابه الهويات القاتلة ،ال جند
�شبلبا ً للقللق الللذي ا�شتوىل
عليه حني وجلد نف�شله ين�شاأ
على �شيء ثم ي�شب على �شيء
اآخر ،فتختلط عليله هويتله اأو
هوياته .ما ي�شكلّلني االآن وما
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�شاأ�شر اإليه يحملل الوجهني
معاً :العلربي واالآخر يف حالة
تداخل عائقي.
مل يللحللدث هللذا رمبلللللا يف
االأزمنلة القدميلة حيث حافظ
م�شطلحا «دار احلرب» و «دار
االإ�للشللام» على حللدود �شلبة
بللني الللهللويللات .ولكنه يحدث
االآن وب�شكل مت�شلارع منذ
القرن التا�شع ع�شر ،اأي منذ
اأن تبللورت احللركة االأملمية
و�شو ً
ال اإىل وريثتها؛ احللركة
االإن�شانية املناوئلة للعومللة.
اإذا جردنلا م�شطللح العوملة
الرائج االآن من قناعله املنتحلل،
نكت�شف حتتله وجهلاً من وجوه
الهيمنة الذي مل تعرفله الب�شرية
اإ ّال مع اندفاع الغلرب يف القرن
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ال�شاد�س ع�شر لهلدم مقوملات
وجود االآخلر (يف اآ�شيا واأفريقيا
واأمريكا الاتينية) .ولكن هذا
االنتحال اليجعلني اأ�شع الغربي
يف خندق والعربي يف خنلدق
مقابل ،بل يجعلني اأبحث عن
االأ�للشللل الللذي اتخذته قناعاً
هللذه الللقللوى املهيمنة ،اأبحث
عن «العوملة» بو�شفها اأ�شلا�شا
اأنللطللولللوجللي لاً اأيلل�للشللا لوجود
الب�شر وقللللوام ح�شلاراتهم.
مللاذا؟ الأن ثملة عاقات بيني
وبللني الغربليلني وغرهم من
املناوئني لانتحلال والهيمنة هي
التي متنحنلا بالتبادل هويتنلا
االإن�شانية امل�شرتكة.
الاأعللتللقلللللد اأن الدعوات
الفكرية والدينية الكربى يف
ٍ
ل�شعب دون اآخر،
التاريخ كانت
وال كان ابتكار فنلون احل�شارة
من اأجل جمتمع دون اآخر ،وال
كانت احلداثة والتحديث كما
يزعم بع�شهم االآن وقفا على
هذا ال�شعب اأو ذاك ،وال اأعتقلد
اأن القدماء ،الذين ي�شبحون
اأ�شدقاءنا كلما ن�شجلنا اأكرث،
مل يدركوا املغزى احلقيقي لهذه
الدعوات التي اأقامت ح�شارات
متنوعلة من اأجل الكل االأكرب،
اأي االإن�شانية� .شحيح اأن اأهل
احلللروب ،اأبللاطللر ًة وقرا�شن ًة،
�شنعلوا من اأنف�شهم اأو �شنع
منهم املغفلون اأبطلا ً
ال ،اإ ّال اأن
االأبطال احلقيقيني لي�شوا هلوؤالء
بالتاأكيد رغم �شجيجهم ،بل هم
جملدوا احليلاة
اأولئك الذين ّ
االإن�شانية امل�شرتكلة ،وا�شتحدثوا
التقانات من اأجللل االإن�شانية
والنهو�س بها ال الإبادتها ،اأي هم
�شناع الهوية الكربى التي يجد
فيها كلل واحلد منلا �شيئاً من
هويته وجتلد فيله هذه الهويات
�شيئاً من هويتها.

في الثورة الفرنسية ..

التآخي
Liberte ، Egalite ،
Fraternite
هللذه هللي �للشللعللارات الثورة
الفرن�شية التي قامت عام 1789
فغرت وجه الغرب بعد قرنني من
ّ
الزمن ،علما اأنها ما زالت ماثلة
على العلم الفرن�شي داخل جميع
املوؤ�ش�شات الر�شمية يف فرن�شا،
للداللة على دميومتها يف الوجدان
املواطني اجلمهوري املعا�شر .ويف
حني ال ن�شتغرب ح�شور مفهومي
احل ّرية وامل�شاواة ،ال�شيا�شيني ،يف
هذه القائمة ،نت�شاءل عن �شبب
وجود التاآخي ،االأخاقي املدلول،
نف�شر هذه
اإىل جانبهما .فكيف ّ
العملية الفكرية التي تبدو ظاهرا
اأقرب اإىل الهجانة؟
النتقال من زمن اإىل اآخر
عندما ّ
نطلع على اأدب ّيات
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الثورة الفرن�شية ناحظ تكرارا
داال مل�شطلحني �شيا�شيني هما
«الللنللظللام اللللقلللدمي» و«النظام
اجلديد» .حيث كان يعترب الث ّوار
الفرن�شون اإ ّذاك اأنهم يحملون
م�شروعا جديدا لزمن جديد ،فيما
كانوا يعتربون اأنف�شهم طليعة هذا
«النظام اجلديد» البديل .كما
يتوجب
اأنهم كانوا يعتربون اأنه
ّ
عليهم ابتكار لغة جديدة ،مبنية
على مفاهيم و�شعارات جديدة،
تعرب عن حركتهم الثورية وعن
ّ
هللذا الوعي املن�شود .فعك�شت
األللوان العلم الفرن�شي اجلديد
وال�شعارات املط ّرزة عليه اأف�شل
تعبر ،هذه الروح ّية الف ّذة.
غر اأن ما ّ
متخ�شت عنه هذه
التجربة التاريخية ت�ش ّمن من
حيث ال يدري اجلميع امتدادا

ع�ب�ق��ري��ة الثورة
ال� � �ف� � ��رن� � � �س� � � �ي � � ��ة
مت� � � �ث� � � � �ل� � � � ��ت ف� � ��ي
تدعيم مصطلح
أخ� ��الق� ��ي مستل
م��ن روح املجتمع
ال� � � �ف� � � ��رن � � � � �س� � � � ��ي
وث� � � � � ��واب � � � � � � � �ت� � � � � � � ��ه
معرفيا ملخزون الوعي الب�شري
ال�شحيق حتت �شعار التاآخي.
فاالنتقال مللن النظام القدمي
اإىل النظام اجلديد مل ياأت كلّيا
ومطلقا ،اأي �شيا�شيا حم�شا ،كما

* اأ.د .فردريك معتوق  :عميد �شابق ملعهد العلوم االجتماعية يف اجلامعة اللبنانية و مفكر اجتماعي عربي.
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كان يتمنّاه غاة الثورة ،بل ا�شطر
اإىل ا�شتعارة مفهوم اأخاقي قدمي،
من مفردات النظام القدمي ،للق ّوة
التعبرية التي يتم ّيز بها والتي ال
ي�شاهيها عمقا نف�شيا-اجتماعيا
اأي مفهوم اآخر ،كمفهوم الت�شامن
مثا.
مل يقع االختيار �شدفة على
مفهوم التاآخي يف حينه ،حيث اإن
الق ّوة الداللية للرابطة التي يوحي
بها التاآخي ت�شر رمزيا اإىل وجود
رابطة دم واإن�شانية بني الث ّوار.
اإ�شافة اإىل ال�شحنة العاطفية
ال�شامية التي توحي بها رابطة
االأخللل ّوة .فالتاآخي ،يف الوعي
العام ،مفهوم اأخاقي اأعلى ،ال
جم ّرد مفهوم �شيا�شي .واإدراكا
من الث ّوار الفرن�شيني ال�شمني باأن
االأخاقي متق ّدم على ال�شيا�شي،

تاريــــــخ
جاء قرارهم باإدخال التاآخي على
الثاث ّية الثور ّية قرارا معرفيا
بامتياز.
عرفوا اأوال ،اأن يف منظومات
التفكر التقليدية ،املعتمدة يف
النظام القدمي ،مبداأ غر قابل
للتجاهل لق ّوته التعبو ّية الهائلة،
ف�ش ّموه اإىل م�شطلحات الثورة
االأ�شيلة وتبنّوه باإجال .وح�شنا
فعلوا .كما اأنهم فهموا من ناحية
ثانية ،اأن م�شروعهم ال�شيا�شي ال
م�شتقبل له اإن ا�شتقام �شيا�شيا
فقط ،من دون اال�شتناد اإىل عمود
فقري اأخاقي متني .فاختاروا
بناء م�شروعهم ال�شيا�شي االأعلى
حتت �شقف اأخاقي واإن�شاين
اأ�شمى تك ّر�س مبفهوم التاآخي.
القطع ال�شيا�شي �الو�شل
الأخالقي
التاآخي اأقللوى من االأخ ّوة.
حيث اإن م�شطلح االأخ ّوة ي�شر
اإىل قرابة بيولوجية فيما التاآخي
ي�شر اإىل ا�شتنبات اأخ ّوة رمز ّية ثم
اعتمادها يف ال�شلوك االجتماعي
اليومي والعملي .وبني البيولوجي
والرمزي م�شافة طويلة بطول تلك
التي تف�شل بني الطبيعة واالإرادة
الب�شرية .فاالأخ ّوة معطى طبيعي
فيما التاآخي معطى من �شنع
اإرادة االن�شان .لذلك فاإن التاآخي
ي�ش ّكل عملية مبن ّية مبجهود واع
وهللادف ومق�شود .االأمللر الذي
يجعله منتوجا نوعيا متم ّيزا.
كانت الثورة الفرن�شية بحاجة
ما�شة اإىل مثل هذا املفهوم الأكرث
من �شبب .احتاجت له الأن�شنة
الللثللورة ،حيث اإن هللذه االأخرة
كانت تريد متييز نف�شها ونظامها
اجلديد عما كان قائما قبلها.
ففي ظ ّل النظام امللكي الفرن�شي
القدمي ذي احلكم املطلق ،ج ّل
ما كان معروفا هو االنتفا�شات
والفنت والتم ّردات التي تن�شوي

«ال� �ت ��آخ ��ي» كلمة
م �ف �ت ��اح م ��زدوج ��ة
ربطت بني احلرية
وامل �س��اواة  ،مانحة
ال� � �ث � ��ورة ال �ك �ف��ال��ة
األخ� � � � ��الق � � � � �ي� � � � ��ة
امل� � � � � � �ط� � � � �ل� � � � ��وب� � � � ��ة
كلها حتت م�ش ّمى واحد يحمل
داللللة ه ّدامة على الللدوام .اأما
النظام النا�شىء اجلديد فكان
يقدم من اأفق تغيري �شيا�شي
جديد يعترب نف�شه اأرقى نوعيا.
كان يحمل م�شروع جتديد للمعرفة
ال�شيا�شية ونظام م�شاواة يقوم
على مفهوم العدالة املواطن ّية ،ال
على مفهوم االمتيازات امللك ّية
التي ي�شتفيد منها فقط وح�شريا
االأقارب واملق ّربون.
كللان الللهللدف اإطلللاق روؤية
جديدة .غر اأن كلمة الثورة مل
تكن ماألوفة  ،بل تدعو للريبة يف
االأو�شاط ال�شعبية غر املثقفة.
لذلك اأ�شيف ب�شكل مق�شود
هللذا املفهوم االعللتللدايل الذي
كانه التاآخي .فالثورة تاأتي من
�شمن اأفق التاآخي ،ال من �شمن
منظور الفتنة اأو التم ّرد .اإنها
تنبىء بالدخول يف زمللن يغدو
فيه اجلميع حتت �شقف واحد،
كاالأخوة يف البيت الواحد ،من
دون تفريق وال متييز.
كلللان املللطلللللوب مللن مفهوم
التاآخي اإدخال امل�شروع ال�شيا�شي
اجلديد الذي كان يحمله الث ّوار يف
�شيغة اأخاقية حمب ّبة وماألوفة،
والتوج�س.
كما اإبعاد اخل�شية
ّ
فالتاآخي مفهوم اأخاقي ماألوف
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ومريح يطمئن له اجلميع وجدير
باإبعاد التح ّفظات .لكونه من
خيط اأخاقي كان قللادرا على
بلوغ م�شتويات نف�شية واإجتماعية
تعجز املفاهيم ال�شيا�شية البحتة
عن بلوغها .لذلك جاء مفهوم
التاآخي يف خ�شم املخا�س الثوري
العارم ليلعب دور املع ّدل املعريف
بجعل امل�شروع التغيري م�شروعا
�شيا�شيا واأخاقيا على ح ّد �شواء،
عرب و�شل ،اأخاقي ،القطع الذي
اأحدثته الثورة �شيا�شيا .وهذا،
مللن دون �شك ،وجلله مللن وجوه
عبقر ّية الثورة الفرن�شية التي
مت ّكنت من جمع ما كان مه ّددا
بالقطع من غر امل�شا�س بفكرة
وجوب التغير.
العبارة الدينية
ّ
االأمر الذي ينبغي اأ ّال يغيب
عن بالنا اأي�شا هو اأن اخللفية
الثقافية للمجتمع الفرن�شي اإ ّبان
الللثللورة الفرن�شية كانت خلفية
دينية .لذلك اأدرك قادة الثورة
اأن االنتقال ال�شيا�شي كان من
املمكن اأن يح�شل ب�شرعة ،عرب
احللل�للشللم الللعلل�للشللكللري ،غللر اأن
االنتقال املعريف باالأذهان ،من
حالة قللدميللة ،بللل مللقل ّعللرة ،اإىل
حالة جديدة وثور ّية لن يح�شل
بال�شرعة نف�شها .فالتاأقلم الذهني
مع حالة معرفية جديدة دونه
ممانعات وت�شنّجات ج ّمة .من
هنا اللجوء اإىل مفهوم التاآخي
ذي االإ�شتخدام الديني ال�شائع
يف اخلطاب الكن�شي امل�شيحي،
كع ّبارة معرفية بني الزمنني ،زمن
املا�شي املرفو�س �شيا�شيا ولكن
غر املرفو�س اإميان ّيا.
هكذا اأ�شهم مفهوم التاآخي
باإعادة تاأهيل االأذهان على فكرة
الدميوقراطية ،على نحو ناعم،
تاركا للمفاهيم ال�شيا�شية االأخرى
ّ
التدخل
(احل ّرية وامل�شاواة ) مهمة
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اخل�شن والع�شكري يف املو�شوع.
منح مفهوم التاآخي املرفوع على
علم الثورة اجلديد ما ميكن اأن
نعتربه بولي�شة تاأمني اأخاقية
غر معلنة للثورة لكونه ،يف الفهم
العام ال�شائع ،من م�شدر ديني.
وبالتايل كفيل باأن يوؤمن اال�شتقرار
النف�شي واالجتماعي املطلوب .اإذ
ي�شتحيل على اأي �شعب ،فرن�شيا
كان اأو غر فرن�شي ،اأن يتخلّى
عن تن�شئة اجتماعية وثقافية
عمرها اأكرث من األف �شنة ملج ّرد
اأن كوكبة جديدة وب ّراقة اأطلّت
عليه يف حلظة تاريخية ما .ال
ت�شتوعب االأذهان عمل ّيات القطع
املت�ش ّرعة التي يطالب بها قادة
عجولون ،بل ي�شتوعبونها طبقا
ل�شرعة بطيئة جدا تتنا�شب مع
اإ�شتعداداتهم املعرفية العميقة ،ال
يلح عليها اأ�شحاب
مع مطالبات ّ
امل�شاريع ال�شيا�شية التجديدية
املللتلل�للشل ّرعللة .وعلللدم اأخلللذ بعني
االعتبار االأهمية الق�شوى التي
ترتديها اخللف ّية الثقافية الدينية
لل�شعوب كان كفيا باإجها�س غر
ظن اأ�شحابه اأنه
م�شروع �شيا�شي ّ
كان �شينجح حتما.
كلمة مفتاح
عقد الث ّوار الفرن�ش ّيون العزم
على اإن�شاء جمتمع مواطني جديد
يقوم على عقد اجتماعي جديد،
م�شتلهمني اأفللكللار جان-جاك
رو�شو يف هذا امل�شمار .لذلك
ّ
فهم احتاجوا اإىل مفهوم جامع
�شرعان ما وجدوه يف التاآخي.
حيث اإن هذا املفهوم الذي كان
ياأتي ثالثا يف ترتيب �شعارات
الثورة ال�شيا�شية جاء اأوال يف
ترتيب ثوابتها املعرفية ،اإذ اإنه
�ش ّكل املدخل املوثوق اجتماعيا
وثقافيا وتاريخيا مل�شروع التغير
العتيد كما لبناء املجتمع املواطني
املن�شود.

فللكللان الللت لاآخللي ،الللقللادم يف
حينه من عمق الثقافة الدينية،
القا�شم امللل�للشللرتك غللر املعلن
ملجمل امل�شروع الثوري الذي ،لو
اقت�شرت �شعاراته على احل ّرية
وامل�شاواة ،ملا مت ّكن من اخرتاق
املرت�شخة يف
ممانعات التغير
ّ
جميع املجتمعات التقليدية التي
كان يف عدادها املجتمع الفرن�شي
اآنذاك .فتحت هذه الكلمة اأذهان
وقلوب ال�شعب الفرن�شي على
املا�شي وعلللللى امل�شتقبل على
ال�شواء ببثّ الطماأنينة االأخاقية
يف التوا�شل مع موروثات املا�شي
املعنو ّية ،بعدم ا�شتهداف قيمة
اإنلل�للشللانلليللة وغللاللليللة علللللى قلب
اجلميع ،لكن مللع فتحها على
اأفق �شيا�شي م�شتقبلي جديد،
م�شرق وواعد.
�ش ّكل �شعارالتاآخي يف الواقع
كلمة مفتاح مزدوجة .حيث اإنه
ربلللط بللني احل ل ّريللة وامل�شاواة
مانحا اإ ّياهما الكفالة االأخاقية
املطلوبة �شعبيا لاقتناع العام
ب�شحة امل�شروع الثوري .اأعطى
ّ
التاآخي م�شداق ّية للح ّرية التي
باتت تفهم يف ظلّه على اأنها ح ّرية
تاآخ .وقد �ش ّح وتك ّر�س هذا االأمر
يف اآب-اأغ�شط�س  ،1789اأي
بعد �شهر واحد على قيام الثورة
الفرن�شية حيث ّ
مت اإطللاق اأول
«اإعان حلقوق االإن�شان واملواطن»
يف التاريخ .ف�شعر كل املنا�شرين
للثورة الفرن�شية اإ ّذاك اأن احل ّرية
املعلن عنها يف اخلطاب الثوري
لللن تنف�شل عللن الللتلاآخللي حتت
�شقف املواطنة .ذلك اأن اإعان
حقوق االإن�شان واملواطن جمع بني
احل ّرية والتاآخي وامل�شاواة .بل اإنه
ذهب اأبعد من ذلك� ،شاما الب�شر
اأجمعني ،من دون متييز.
كما قام التاآخي ،من ناحية
اأخللرى ،بتاأمني الربط بني هذا

املللواطللن احللللل ّر ،املللتلل�للشللاوي يف
احلللقللوق والللواجللبللات ،ودولة
املللواطللنللة الللدميللوقللراطلليللة .اأي
اأن التاآخي جمع بني امل�شتوى
امليكرو�شو�شيولوجي ،الفردي،
وامل�شتوى املاكرو�شو�شيولوجي،
الللعللام .ف�شار بللذلللك املجتمع
املللواطللنللي اجلللديللد ثللوريللا بكل
االجتلللللاهلللللات :علللللى م�شتوى
االأفراد كما على م�شتوى الدولة
واالأر�س.
لللذلللك ك للّلله متل ّكللنللت الثورة
جت�شد فجرا
الفرن�شية من اأن
ّ
�شيا�شيا واجللتللمللاعلليللا جديدا
لفرن�شا اأوال ،ثم الأوروبا عموما
مع انت�شار اأفكارها ومبادئها ،ثم
للعامل املعا�شر قاطبة .اأطلقت
تن�شئة �شيا�شية من نوع جديد
عرفت بعدها باحلديثة .غر اأن
اأه ّم ما يف االأمر من وجهة نظر
التحليل ال�شو�شيو-معريف انها
عرفت كيف تر�شي هذه التن�شئة
ال�شيا�شية اجلللديللدة على اأهم
مبداأ يف التن�شئة االجتماعية
القدمية ،اأال وهو التاآخي ،القادم
من عمق التاريخ االأخاقي ومن
فجر الوعي الب�شري.
فاأليوم ،بعد مئتني وثاثني
�شنة على قيام الثورة الفرن�شية،
يتبني اأكللرث فاأكرث كم هو مهم
ّ
البناء على ال�شخر ،البناء على
مبادىء جامعة واإن�شانية بعمر
االإن�شانية .فمفهوم التاآخي مل
يفقد ق ّوته املعنوية حتى يف ظ ّل
ثورة اأرادت وعملت على التب�شر
بقدوم نظام جديد وع�شر جديد.
اإذ لي�س كل ما هو تقليدي اأو
موروث باليا ملج ّرد ظهور مبادىء
جديدة.
ال يعني الدخول يف ع�شر
جديد التخلّي بال�شرورة عن
كل ما اأنتجته االأجيال واالأزمنة
ال�شابقة .فمن يجروؤ يف فرن�شا
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اليوم كما يف الغرب عموما على
اإعتبار مثا اأن الثورة الفرن�شية
قد اأخطاأت يف تبنّيها لهذا ال�شعار
املبداء الذي �شمن لها اإن�شيابانف�شيا -اجتماعيا ومعرفيا
مل�شروع �شيا�شي اأكرب؟
اأو مل ي�ش ّكل مفهوم التاآخي
اأر�ش ّية للحوار والتوا�شل بني
جميع الفرن�شيني اآنذاك ؟ بكل
تاأكيد نعم .حيث اإن تاريخ فرن�شا
ال�شيا�شي حتى ذلك احلني كان
حمفوفا باملخاطر الداخلية .جتدر
بنا االإ�شارة هنا اإىل اأن فرن�شا قد
�شهدت نزاعات اأهلية مزمنة على
خلفية حربها االأهلية الطويلة
بني الكاثوليك والربوت�شتانت
بني  1559و ،1598وهي حرب
م�شنّفة يف كتب التاريخ الفرن�شية
حتت عنوان «احلروب الدينية»،
على اأر�س فرن�شا نف�شها ،مع العلم
اأن التجيي�س احلربي املذهبي
تك ّرر اإ ّبللان حرب الثاثني �شنة
التي دارت رحاها على االأر�س
االملللانلليللة بللني  1618و،1648
والللتللي �للشللاركللت فلليللهللا فرن�شا
بالع�شكر والتمويل.
فاالإنق�شام الديني املذهبي،
الللعللمللودي ،الللقللائللم يف نفو�س
الفرن�شيني املق�شومني حينذاك
بني كاثوليك وبروت�شتانت كان
يلقي بظاله القامتة على امل�شهد
ال�شيا�شي الفرن�شي ولو على نحو
غر معلن .لذلك �ش ّكل مفهوم
التاآخي الذي متت ترقيته اإىل
رتبة �شعار من �شعارات الثورة
الفرن�شية االأ�شا�شية اإعانا �شديد
الللداللللة املعرفية بالن�شبة اإىل
الوعي الفرن�شي املنق�شم �شمنا
على امل�شتوى ال�شعبي العام .بهذا
ال�شعار ح�شل اإبعاد �شبح النزاع
الللداخلللللي الكامن يف االأذهلللان
والذاكرة اجلماعية.
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الهويّ ة اجلديدة
يف هذه العمل ّية التي قد تبدو
وا�شحة وحم�س كتابية اأو لغوية
للوهلة االوىل در�لللس �شيا�شي
وتاريخي كبر مفاده اأن احلا�شر،
اأي حا�شر ،يتغ ّذى من املا�شي،
بخا�شة عندما يتعلّق االأمر بثوابت
احلياة االإن�شانية .فالتاآخي من
هذه الثوابت الفكرية التي بنت
الثورة الفرن�شية الظافرة عمارتها
العتيدة التي األهمت الحقا جميع
االأنظمة ال�شيا�شية احلديثة عرب
العامل اإما كلّيا اأو جزئيا.
مل تاأت عملية التبنّي الفكري
للتاآخي عملية لغوية بهلوانية ،اأو
جم ّرد تذاكي �شيا�شوي اأيديولوجي
عابر ،بل اأتت يف �شياق منظومة
تفكر جديدة وجامعة تبلورت
الحقا يف مفهوم املواطنة ،جنبا
اإىل جنب مع احل ّرية وامل�شاواة.
ومن هذا املنطلق باإمكاننا اأن نعترب
اأن التاآخي ي�ش ّكل زهرة �شعارات
الثورة الفرن�شية واأجملها.
�شحيح اأن فرن�شا ،كدولة
عظمى م�شتعمرة يف حينه ،قد
اإحتفظت بهذه الزهرة لنف�شها
ومل تنقلها اإىل م�شتعمراتها �شوى
بعد قرن ون�شف ،اأي بعدما قامت
عام  1848باإلغاء العبود ّية نهائيا
من د�شتورها ،اإ ّال اأن ما يهمنا من
االأمر يف العامل العربي املعا�شر
هو مغزاه ال�شيا�شي االأبعد.
و هللو ال�شهر الللدائللم على
جمع ما يفيد ،وعدم بناء جدران
بني املا�شي املعريف واحلا�شر
ال�شيا�شي ،والتطلّع اال�شرتاتيجي
الدائم الأهمية اخليارات املعقودة.
فال�شعار ال�شيا�شي احلقيقي لي�س
كلمات تذهب مع الريح ،بل هو
كام ملزم وعتيد.

مستقبليات

الهوية اإلنسانية
في مواجهة

الذكاء االصطنـــاعي
«بعد اأن كافح الإن�شان يف املا�شي كي ل يتحول اإىل
عبد ،عليه اأن ينا�شل كي ل يتحول اإىل اآلة...
(اآريك فروم)

د .علي وطفة
بللداأت بللوادر اإع�شار الثورة
ال�شناعية الرابعة تنذر بتغرات
عا�شفة مل ي�شهد لها التاريخ
االإن�شاين مثيا من قبل وال�شيما
يف هوية الفرد واملجتمع واالأمة.
اإنها ع�شف �شديد الوطاأة بكل
ما عرفته االإن�شانية من خربات
وجتارب واأنظمة واأفكار وقيم،
و�للشللقللوط ملللروع لكل االأنظمة
الفكرية واالجتماعية واالقت�شادية
الللتللي عرفتها االإن�شانية عرب
تاريخها املديد .اإنها حالة من
االنفجار احل�شاري ال�شامل يف
خمتلف اأمناط الوجود االإن�شاين
الذي ينذر بزوال جميع االأنظمة
االجتماعية والفكرية التي �شادت
عرب التاريخ االإن�شاين .اإنه �شورة
مذهلة من �شور االن�شهار النووي
بني ثورات متدافعة يف خمتلف
مظاهر الوجود ،ان�شهار تتقاطع
فيه الثورات املعرفية بالطفرات
الللتللكللنللولللوجلليللة وتللتللحللد ثلللورات
االت�شال بالثورات املعرفية ليحدث
نللوع مللن االنللدمللاج االأ�شطوري
العجيب بني ثورات مده�شة يف
خمتلف العلوم االإن�شانية والفنون
والعلوم الدقيقة .وتتحد هذه

الثورات جميعها يف �شورة نظام
معقد فائق الذكاء يوؤثر يف هوية
املجتمعات ،ويفوق كل ما اأبدعته
االإن�شانية من حكايات واأ�شاطر
واأوهام .وهي بعبارة واحدة حالة
من التزاوج بني الذكاء الب�شري
والذكاء االآيل بطريقة عبقرية
لي�س لها مثيل اأو نظر.
وما على املرء اإال اأن يطلق
خلياله العنان يف و�شف معجزات
الثورة ال�شناعية و�شرتد وم�س
اخليال خائبا .وتلك هي املرة
االأوىل يف التاريخ التي ي�شعف
فيها اخليال االإن�شاين عن قدرته
على و�شف �شرورة التغر يف
احلياة االإن�شانية الأن ما يجري
من حوادث واخرتاعات يفوق كل
اأ�شكال التخيل ويرتد قا�شرا عما
نحن اإليه اآيلون يف زمن االندماج
الللثللوري الللرهلليللب بللني خمتلف
الثورات االإن�شانية يف خمتلف
املجاالت العلمية والوجودية.
فنحن نعي�س يف عامل متفجر
بالذكاء اال�شطناعي يتمثل يف
تدفق هائل من املخرتعات يف عامل
افرتا�شي عجائبي مل ي�شبق له
مثيل ،مثل :اأجهزة حتديد املواقع
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ت �ق��اط��ع ث � ��ورات متدافعة
معرفي � � � � ��ة وتك � � ��نولوجية
وات � �ص� ��ال � �ي� ��ة ل� �ت� �ت� �ح ��د ف��ي
ن �ظ��ام م�ع�ق��د ف��ائ��ق ال��ذك��اء
يؤثر ف��ي هوية املجتمعات
( )GPSوبراجمه ،وال�شيارات
ذاتية القيادة ،والطائرات امل�شرة
( بللللدون طللليلللار) ،وبرجميات
الرتجمة ،واحلا�شبات الذكية،
والروبوتات املذهلة ،والطابعات
ثاثية االأبعاد ،واإنرتنيت االأ�شياء،
والنانو التكنولوجي ،والطبابة
الرقمية باحلا�شبات الذكية،
واملحاماة الربجمية.
وملللن اأجللللل تللقللدمي ت�شور
�شردي وا�شح للعامل االفرتا�شي
الذي ن�شارف اأن نعي�س فيه يف
م�شتقبل قريب جدا �شمن ف�شاء
�شيرباين يدور كل �شيء فيه حول
االإنلل�للشللان ،و�شيوؤثر يف هويتنا
كاأفراد وجمتمعات� ،شن�شتعر
و�شفا اأدبيا الأحد الكتاب الذي
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ي�شف �شورة من احلياة اليومية
يف عامل الثورة ال�شناعية الرابعة
التي تللدق علينا االأبلللواب بكل
ما هو مده�س ومثر وعجيب
بقوله:
«تلل�للشللتلليللقللظ يف ال�شاعة
ال�شاد�شة �شباحا ،بعد نوم عميق
على اأنغام �شاعتك الذكية ،يف
ذات اللحظة تللدب احللليللاة يف
بيتك ،يف غرفة النوم تبد أا االإ�شاءة
يف �شاعة من ال�شباح ت�شتنر
الللغللرفللة ذاتلليللا ،ويللبللداأ احلمام
باال�شتعداد كي تاأخذ حمامك
ال�شباحي املعتاد ،وكذلك احلال
يف املطبخ .وبعد اأن تنتهي من
اإفطارك تبداأ بارتداء ماب�شك
الللتللي ف�شلت علللللى مقا�شك،
وبعدها يبداأ حمللرك �شيارتك
بالعمل يف الللكللراج ا�شتعدادا
للذهاب للعمل .حتاول االت�شال
بكبر املهند�شني بامل�شنع الذي
متلكه ،ولكنك تفاجاأ باأن بطاريته
على و�شك النفاد ،لكن الهاتف
يعطيك تنبيه ًا بلاأنلله ال داعي
للقلق فعملية ا�شتبدال البطارية
تتم االآن داخلي ًا دون م�شاكل.
ت�شتلم ر�شالة على هاتفك تفيد

ب لاأن اإحلللدى االآالت يف امل�شنع
قد تعطلت واأن عملية الت�شليح
الذاتي قد بللداأت بالفعل واأنها
�شتنتهي خللال �شاعة تقريباً.
لي�س من ال�شروري اأن تذهب
يوميا اإىل امل�شنع فامل�شنع يدير
نف�شه بالكامل ويعتني بنف�شه
يف كل احلللاالت الطارئة التي
قد ت�شتجد ،واأنت اليوم ذاهب
هناك ملجرد الرغبة بالذهاب ال
اأكرث .هذا لي�س فيلم من اأفام
اخليال العلمي ،نحن يف عامل
ما بعد الثورة ال�شناعية الرابعة،
م�شنع
حيث الأن كل ما حتتاجه ّ
لك ح�شب طلبك ومن اأجل زيادة
رفاهيتك».
حتديات الهوية
وكللمللا هلللي فللر�للس الثورة
اللل�للشللنللاعلليللة الللرابللعللة فهناك
حتديات ج�شام �شتواجهها الهوية
الفردية واملجتمعية وتغر من
مفاهيمها وكينونتها وماهيتها،
وال تعدو اأن تكون ال�شورة التي
قدمناها اأكرث من الوجه اجلميل
لهذه الللثللورة ،فلكل ثلللورة ،كما
لكل �شيء يف الللوجللود جانبان
اأحدهما يوم�س بال�شياء واآخر
ينكم�س يف الظل والعتمة ،وال
ت�شكل الثورة الرابعة ا�شتثناء
اإذ حتمل يف ثناياها كثرا من
الويات ويف طواياها كثرا من
االإكراهات التي لن تروق لكثر
من بني الب�شر .ويف هذا الوجه
املظلم تكمن حتديات الهوية ويف
مقدمتها اإ�شكاليات العطالة عن
العمل واالغرتاب االإن�شاين اأو ما
ي�شمى بت�شيوؤ االإن�شان ،وق�شايا
ال�شياع وفقدان االإن�شان لذاته،
واالنق�شام الطبقي احلاد.
بني الإن�شان �الذكاء
ال�شطناعي:
يللعللتللقللد بللعلل�للس الباحثني
ب لاأنلله ميللكللن ملعطيات االأمتتة
اال�شطناعية يف م�شمار الثورة
ال�شناعية الرابعة اأن حتدث
تغيرا جوهريا يف و�شعية العمل

ال �ع �ط��ال��ة وت �ش �ي��ؤ اإلن� �س ��ان وق �ض��اي��ا ال �ض �ي��اع واالن �ق �س��ام
ال� �ط� �ب� �ق ��ي ،ال� ��وج� ��ه امل� �ظ� �ل ��م ل� �ه� ��ذه ال� � �ث � ��ورات امل �ت ��داخ �ل ��ة
وقللد تلللوؤدي اإىل اإلللغللاء ال�شعار
املعروف «العي�س من اأجل العمل»،
وحتقيق �شعار «احلياة من اأجل
الرتفيه» وممار�شة الهوايات،
فعندما تلللوؤدي االآالت الذكية
معظم االأعللمللال والوظائف يف
املجتمع ،ميكن للمواطنني حتقيق
نوع خا�س من الهوية الذاتية عن
طريق تكري�س مزيد من الوقت
للعمل التطوعي ،وريادة االأعمال،
والعي�س مع االأ�شرة ،وامل�شاركة
املدنية ،واالأن�شطة االإبداعية.
اإن الثورة ال�شناعية الرابعة
لن تغر فقط ما نقوم به ولكنها
�شتغر اأيلل�للشللا مللا نللحللن عليه
اأي �شتغر يف جللوهللر هويتنا
وكينونتنا .اإنها �شوف توؤثر على
هويتنا وجميع الق�شايا املرتبطة
بها :خ�شو�شيتنا وا�شتقاليتنا
واأفللكللارنللا واأمنلللاط ا�شتهاكنا،
والللوقللت اللللذي نكر�شه للعمل
والرتفيه ،وكيف نطور عملنا،
ومهاراتنا وكيف نلتقي باالآخرين
ونطور عاقاتنا معهم.
فالوظائف تتجه اإىل االختفاء
وال�شركات اإىل االندثار ،فاجلديد
يولد والللقللدمي ميللوت مللن غر
احتواء .والعامل يتغر والذهنيات
تتبدل ،وكاأن االإن�شان يف ع�شف
ملللن جللحلليللم الللتللغللر والتبدل
واالخلللرتاع ،التي يتحجر فيها
االإن�شان اإىل حالة من الت�شيوؤ
واالنلل�للشللهللار يف عللللامل ملللادي
حتكمه االآالت املدججة بالذكاء
اال�شطناعي .واإذ كان االإن�شان يف
الع�شور القدمية ينا�شل كي ال
يكون عبدا فعليه اليوم اأن ينا�شل
كي ال يكون اآلة كما يقول اأحد
احلكماء.
ويف مللواجللهللة هلللذا العامل
املتدفق بالذكاء اال�شطناعي
فاإن املجتمعات االإن�شانية مطالبة
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اللليللوم بللو�للشللع ا�شرتاتيجيات
م�شمخة بللاالأمللل يف مواجهة
الللتللحللديللات ومتللكللني الفر�س
يف اإقلللاملللة جمللتللمللعللات عادلة
خاقة .وهي معنية �شمن هذه
اال�شرتاجتيات اجلديدة اأن تقدم
جوانب م�شيئة يف جمال احتواء
خمتلف الللتللحللديللات وال�شيما
ملل�للش لاألللة االغللللللرتاب الرقمي
وتنامي احل�شور املكثف للذكاء
اال�للشللطللنللاعللي وذلللللك حلماية
االإن�شان من االآثار ال�شلبية للثورة
ال�شناعية الرابعة.
ويف املللجللال الللرتبللوي فاإنه
مللللن اللللواجلللب علللللى االأنظمة
الللرتبللويللة يف الللعللامل اأن تطور
ا�شرتاتيجيات جديدة ملواجهة
خمتلف الللتللحللديللات الناجمة
عللن الللثللورة وال�شيما حتديات
اختفاء الوظائف والعمل على
تاأهيل النا�شئة تاأهيا م�شتقبليا
يعتمد على احتماالت الذكاء
اال�شطناعي ومتكني النا�شئة
من اخلربات واملهارات واملعارف
التي ميكنها اأن تواكب حركة
التطور التكنولوجي الهائل يف
العقود القادمة من القرن احلادي
والع�شرين .ويف اخلتام نقول باأن
االإن�شان ا�شتطاع حتى يومنا هذا
اأن يجد لكل مع�شلة خمرجا
عرب تاريخه الطويل وهو بطاقته
الاحمدودة واإمكانياته املذهلة
لقادر على اأن يحقق امل�شتحيل،
وكلنا اأمللل اأن جتد االإن�شانية
طريقها امل�شتنر يف املحافظة
على الكينونة االإن�شانية يف معركة
البقاء وامل�شر.
خامتة
ي�شر التطور اجللللاري يف
التقنيات البيولوجية اإىل اإمكانية
ن�شوء �للشللاالت ب�شرية فائقة
نتيجة التفاعل بني الرتكيبات
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اجلينية للب�شر وتخ�شيبها مع
الللذكللاء اال�شطناعي ،فت�شبح
لدينا �شالة اأكرث ذكاء اأو اأخرى
اأطول عمرا ،وهكذا دواليك وقد
يقودنا هذا التطور اإىل توليد
كائنات هجينة كائنات ن�شف
ب�شرية -ن�شف اآلية .اأو بعبارة
اأدق طبيعية جديدة �شبه ب�شرية
بو�شاطة املزج بينما هو بيولوجي
ومللا هو اآيل �شمن مكوناتها.
وعندئذ �شوف تكون عملية متيز
الفروقات ال�شا�شعة بني الكائنات
احلية والللروبللوتللات �شبه حية
مبثابة مهمة �شعبة حيث ت�شل
اإىل حد التعقيد.
واالأكلللللرث اإدهللا�للشللا مللن كل
ذلك عندما نتمكن يف امل�شتقبل
مللن اإحلليللاء (افللرتا�للشلليللا ولي�س
بيولوجيا ) عبقريات غادرت
وجودنا الدنيوي عرب تطبيقات
حماكاة املخ الب�شري .ويف هذه
احلالة �شوف ن�شمن ا�شتمرارية
عطائهم الفكري والعلمي عرب
ح�شورهم االفرتا�شي .ولعل هذه
الفر�شية قد غادرت موؤخرا دائرة
املحال واملتعذر وا�شتقرت يف
دائرة املمكن وامل�شتطاع ،نتيجة
التطور املتاحق يف تكنولوجيا
الذكاء اال�شطناعي واالأبحاث
العاملية املتفرقة التي حتاول
حماكاة املخ الب�شري داخل بيئة
كمبيوترية والبد واأنها �شتعاود
تقدمها يف امل�شتقبل القريب
لينتهي اإىل دائرة الثابت واليقيني
الذي ال يحتمل ال�شك.
اإن التبعات املرتتبة على
ذلك جدا مده�شة يف ظل اإذابة
الفوا�شل بني عامل االأحياء وعامل
اآخلللر غللاملل�للس .قللد تللبللدو هذه
ال�شيناريوهات جمرد خياالت
علمية اأو �شرديات خرافية مثل
تلك التي يعج فيها ف�شاء فهو
ذاته كان يف املا�شي القريب خياال
علميا هو االآخللر ثم حتول اإىل
حقيقة نلم�س وجودها جميعا.

إنسانيات
د .إب���راه���ي���م ي��اس��ن

التسامح
رســــالة كــونيـــة

يقف مفهوم الت�شامح يف
مفرتق طرق ،مثله مثل بقية
املفاهيم وامل�شطلحات من
قبيل؛ التع�شب ،والتطرف،
والعدالة ،وامل�شاواة....
فاملفهوم يحمل معاين
مللتللعللددة ودالالت
متنوعة ،والدليل
على ذلك اأنه رغم التعريفات
الللللتللللي قلللدملللهلللا ويقدمها
االخت�شا�شيون يف تعريف
املفاهيم وامل�شطلحات ح�شب
املجاالت والعلوم ،فاإنه ل حلد
االآن ل مل يتم و�للشللع تعريف
جامع مانع له .فثمة تعريف
لغوي وتعريف اأدبي وتعاريف
تنتمي اإىل الفل�شفة واالجتماع
وال�شيا�شة والثقافة وغرها،
ف�شا عمن يرى اأن الت�شامح
يحمل يف طياته دالالت املن
والللتللفلل�للشللل ...هللذا مللن جهة
ومن جهة اأخللرى ،فاإننا جند
اإىل جللانللب ذلللك اختافات
اأخللرى يف التوظيف والربط،
ويتجلى ذلك يف ربط الت�شامح
بلللامللللرادف اأحلليللانللا وبال�شد
اأخللللللرى ،فلللتلللارة يللتللم ربطه
بالت�شاهل والعفو وال�شفح
والتعاي�س واالعللرتاف وتقبل

ال � � �ت � � �س� � ��ام� � ��ح م � �ف � �ه� ��وم
ي �ن �ط ��وي ع �ل ��ى معنى
ت� �ق� �ب ��ل م� � ��ا ال ن� ��واف� ��ق
ع � �ل � �ي � ��ه ب � � ��ال � � �ض � � ��رورة
م � � ��ن آراء وم� � ��واق� � ��ف
ل � � � � � � � � ��دى اآلخ� � � � � ��ري� � � � � ��ن
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االآخللر وال�شماح باالختاف،
واأحلللليللللانللللا يلللتلللم و�لللشلللعللله يف
مقابل الات�شامح والتع�شب
والللعللنلل�للشللريللة واال�شطهاد
واالإبلللادة والتطرف والت�شدد
والتزمت والق�شا�س...
وميللكللن اخت�شار دالالت
مللفللهللوم «الللتلل�للشللامللح» يف اأنه
جمللمللوعللة ملللن املمار�شات
واملللعللامللات واملللواقللف التي
تللنللبللذ اللللتلللطلللرف والعنف
والعن�شرية واحتقار االآخر
وا�شطهاده وتهمي�شه ،وتدعو
اإىل االإميللان باالختاف قوال
و�شلوكا وعما...
والللتللعللريللف اللللللللغلللوي يف
اللللللغللة الللعللربلليللة يلل�للشللر اإىل
جمموعة من االألفاظ كاللني
واحللم وامل�شاحمة وال�شا�شة
والغفران عن اخلطاأ واجلود
والللكللرم والللعللطللاء ...يف حني
حتللمللل الللكلللللمللة الفرن�شية
« »TOLERANCEمعاين
احلللرتام حللريللة االآخلللر وراأيللله
وملللواقلللفللله ،ملللع تللفللهللملله ،اأي
باخت�شار :تقبل ما ال نوافق
عليه بللاللل�للشللرورة مللن االآراء
واملللواقللف التي يك�شف عنها
االآخر.
اإن اأحللد اأهللم االإ�شكاالت
التي تواجه «الت�شامح» كفكر
وفللللل�للشللفللة ومملللار�لللشلللة ،تلك
الللنللظللرة اإىل االإنلل�للشللان ،اأهو
كائن �شرير بطبعه ال يحب
اإال م�شلحته وال يللردعلله اإال
اخلللوف ،كما ذهب اإىل ذلك
الفيل�شوف هوبز ومن معه ،اأو
هو كائن اجتماعي خر بطبعه
كما يرى كثر من الفا�شفة
وعلماء االجتماع ؟.
ونحن نعتقد اأن الت�شامح
يف جممله يقف على نظرتنا
اإىل االآخر ،االآخر املختلف عنا

الس �ت �ن �ب��ات التسامح
ال ي � �ك � �ف � ��ي ال� � ��وع � ��ظ
واإلرش � � � ��اد وامل � �ق ��االت
وال � � � �ق � � � �ص � � � � � � ��ائ � � ��د ،ب ��ل
ال ب � � � ��د م � � � ��ن ت� ��أك � �ي� ��د
امل� � � � �ف� � � � �ه � � � ��وم ك � �ق � �ي � �م ��ة
س �ي ��اس �ي ��ة وق ��ان ��ون �ي ��ة
طبعا ،اأهو اأخ لنا يف االإن�شانية
واإن كان يختلف عنا يف اللون
والدين واللغة والفكر ...اأم
هو عدو لنا ،وتهديد يرتب�س
بنا الدوائر ،وبالتايل يجب اإما
اإرجاعه اإىل احلق الذي نحن
عليه اأو ا�شطهاده اأو �شحقه
اأو اإبللادتلله ،اأو نكتفي مبجرد
احتقاره وتهمي�شه؟
اإن من الفا�شفة املهتمني
بل«فكرة الت�شامح» الفيل�شوف
الللتللنللويللري جلللون للللوك الذي
انللخللرط يف اللل�للشللراع الدائر
يف ع�شره بني �شلطة البابا
و�للشلللللطللة االإملللللرباطلللللور ،اأي
بللني �شلطة الللديللن و�شلطة
اللللدوللللة ،بللعللد طللغلليللان فكرة
احلكم االإلللهللي ،وهللي الفكرة
نف�شها التي وظفها اخلوارج،
لي�شمحوا الأنف�شهم من خالها
بقتل االآخللر والفتك به ،واإن
كللان توظيفهم لها قد مت يف
�شياق خمتلف لي�س هنا جمال
تناوله.
فللقللد حللللاول جلللون لوك،
علللللى �للشللبلليللل املللللثللللال ،ربط
القوانني بالطبيعة مع الف�شل
يف ما بني ما هو ديني وما هو
دنلليللوي ،ليتخل�س من �شلطة
الكني�شة على االأمللور املدنية
من جهة وت�شلط الدولة على
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االأمور الدينية من جهة اأخرى.
واإن كان ت�شامح لوك جزئيا،
وهللو مللا ي لوؤكللده علي اأومليل
يف درا�شته «من الت�شامح اإىل
التعددية الثقافية» يف كتاب
جماعي عنوانه« :الطائفية
والت�شامح والعدالة االنتقالية
ل من الفتنة اإىل دولة القانون»،
حيث يقول« :وال ت�شامح عند
لللوك مع الكاثوليكي ...لكن
اأهمية تفكر لوك يف م�شاألة
الللتلل�للشللامللح اآتلليللة مللن ف�شله
احلا�شم بني الدولة والدين،
بني جمتمع ال�شيا�شة وجمتمع
الكني�شة،..».
وعلى نف�س املللنللوال جند
فيل�شوفا اآخلللر وهلللو بلللاروخ
ا�شبينوزا يف كتابه« :ر�شالة يف
الاهوت وال�شيا�شة» ،يقول:
«اإن �شلطة تدعي اأنها ت�شيطر
على االأذهللللان اإمنلللا تو�شف
بالعنف ،كما تبدو ال�شيادة
احلللاكللمللة ظللاملللة لرعاياها
ومغت�شبة حلقوقهم عندما
حتلللاول اأن تفر�س على كل
منهم مللا يتعني عليه قبوله
على اأنه حق..».
وحتى ال نطيل يف �شرد
اآراء الللفللا�للشللفللة واملفكرين
واحللللكلللملللاء اللللذيلللن تناولوا
فكرة «الت�شامح» يف خمتلف
الثقافات على اختاف االأزمنة
والع�شور ،فاإننا �شنقف عند
حمللور اأ�شا�س ،وهللو ال�شوؤال
حول كيفية تر�شيخ «الت�شامح»
يف املجتمع ،وميكن �شياغتها
بلللعلللبلللارة :يف احللللاجلللة اإىل
الت�شامح ،هل من �شبيل؟
يف هللللذا اللل�للشلليللاق جند
الللبللاحللث مللاجللد الغرباوي
يف كتابه« :الت�شامح ومنابع
اللللاتللل�لللشلللاملللح» .يلللوؤكلللد بلللاأن
الللتلل�للشللامللح ،ونللحللن نوافقه
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اللللراأي« :لي�س جمللرد مفهوم
يللراد ا�شتنباته �شمن الن�شق
القيمي للمجتمع واإمنلللا هو
ن�شق ثقايف وفكري وعقيدي
مغاير ،للله اآليته يف العمل،
واأ�شلوبه يف التاأثر ،ومنهجه
يف الللتللفللكللر ،وطللريللقللتلله يف
اال�شتغال ،».م�شيفا باأنه« :ال
ميكن �شيادة قيم الت�شامح ما
مل تكتمل جميع مقدماته..».
وال�شتنبات الت�شامح ،اإن
�شح التعبر ،ال يكفي الرتكيز
على الللوعللظ واالإر�لللشلللاد وال
علللللى امللللقلللاالت والق�شائد،
فقد مت تاأليف اأعللداد هائلة
من الكتب يف املو�شوع ،ومت
تخ�شي�س جملللللة للت�شامح
�شميت فيما بعد« :التفاهم»،
علللللى �شبيل امللللثلللال ،بللل اإن
بع�س الللدول خ�ش�شت وزارة
للللللتلل�للشللامللح ...وقلللد اأعلنت
منظمة اليوني�شيف ال�شاد�س
علل�للشللر مللللن �للشللهللر نوفمرب
(ت�شرين الثاين) من كل عام،
ومنذ �شنة  1995يوما دوليا
للت�شامح ،ونظمت ندوات يف
مو�شوع الت�شامح يف جمموعة
من الدول ..بل اإن املطلع على
مللا �شمي بلللل«اإعلللان مبادئ
ب�شاأن الت�شامح» الذي اعتمده
امل لوؤمتللر الللعللام لليون�شكو يف
دورته الثامنة والع�شرين16 ،
ت�شرين الثاين/نوفمرب 1995
يف بللاريلل�للس وبللكللل حيثياته،
وملللا رافلللقللله ملللن معاهدات
واتفاقيات تتعلق مبنع جرمية
االإبادة ومتتع الب�شر باحلقوق
اللل�للشلليللا�للشلليللة واملللدنلليللة على
قللدم امل�شاواة والق�شاء على
التمييز العن�شري ومناه�شة
التعذيب وحماية االأقليات
واللللعلللديلللد ملللن االإعللللانللللات
والتو�شيات ،وال�شك �شي�شاب

االإن�شان بالده�شة والذهول
من جللراء هللذا العدد املهول
مللن التو�شيات واملعاهدات
والف�شول يف الوقت الذي ال
يللعللرتف الللواقللع الللعللاملللي باأي
�شيء من ذلك كله.
ونحن ،من باب التو�شيح،
نقتب�س من هذا االإعان تعريفا
للت�شامح ،اإذ يقر يف املادة
االأوىل ب لاأن« :الت�شامح يعني
االحلللرتام والقبول والتقدير
للتنوع الللرثي لثقافات عاملنا
والأ�شكال التعبر ولل�شفات
االإن�شانية لدينا .ويتعزز هذا
الت�شامح باملعرفة واالنفتاح
واالتللل�لللشلللال وحلللريلللة الفكر
وال�شمر واملعتقد .واأنه الوئام
يف �شياق االختاف ،وهو لي�س
واجبا اأخاقيا فح�شب ،واإمنا
هو واجللب �شيا�شي وقانوين
اأي�شا ،»...وي�شيف يف املادة
الثانية باأن الت�شامح« :ال يعني
امل�شاواة اأو التنازل اأو الت�شاهل

أدبيات اإلسالم ترشح
ب ��ال ��دع ��وة ل �ل �ت �س��ام��ح ،
وم��ا احلديث الشريف
«ال ي ��ؤم ��ن أح� ��دك� ��م ،
ح � �ت� ��ى ي � �ح� ��ب ألخ� �ي ��ه
م ��ا ي �ح��ب ل�ن�ف�س��ه» إال
ت��أك �ي� ٌ�د ل� �ن ��وازع اخلير
ف � � ��ي ن � � �ف� � ��وس ال� �ب� �ش ��ر
بل الت�شامح هو قبل كل �شيء
اتللخللاذ مللوقللف اإيللجللابللي فيه
اإقرار بحق االآخرين يف التمتع
بللحللقللوق االإنلل�للشللان وحرياته
االأ�لللشلللا�لللشللليلللة امللللعلللرتف بها
عامليا .».م�شيفا باأن الت�شامح:
«م�شوؤولية ت�شكل عماد حقوق
االإنللل�لللشلللان واللللتلللعلللدديلللة.»...
ويف املللادة الرابعة يوؤكد باأن
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ممار�شة الت�شامح ال تتعار�س
مع احللرتام حقوق االإن�شان،
«ولللذلللك فهي ال تعني تقبل
الظلم االجتماعي اأو تخلي
املرء عن معتقداته اأو التهاون
ب�شاأنها .بل تعني اأن املرء حر
يف التم�شك مبعتقداته واأنه
يقبل اأن يتم�شك االآخلللرون
مبعتقداتهم.».
اإال اأننا حني نتاأمل الواقع
الفعلي ناحظ الو�شع املزري
الذي تعي�شه فل�شفة الت�شامح،
�شواء يف الغرب اأو يف ال�شرق،
اإذ اإنه بالرغم مما يتبجح به
دعللاة فكر التنوير مللن دفاع
عللن قلليللم الت�شامح واملحبة
والتفاهم ...فاإن الواقع يوؤكد
مبا ال يقبل اجلللدال اأننا ما
زلنا بعيدين عن ذلك العامل
الذي يعي�س فيه اجلميع ب�شكل
يتقبل فيه بع�شنا بع�شا ونوؤمن
باأن اختافنا هو م�شدر قوتنا
ومنبع �شعادتنا ،ولللعللل هذا
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ما ت�شر اإليه االآية الكرمية:
ال�ش َما َو ِ
ات
« َو ِم ل ْن َاآيَللا ِتل ِله خَ ل ْ ُق َّ
َو ْ أَ
�للس َواخْ ِت َا ُ
اال ْر ِ
ف َاألْ ِ�شنَ ِت ُك ْم
َ
اليَ ٍ
َواأَلْل َوا ِنل ُكل ْم اإِ َّن ِيف َذ ِلل َ
ات
لك َ آ
ِلل ْ َع ِ ِ
ني»(.الروم .)22
امل َ
ولعل من بني اأ�شباب ف�شل
االأمم وال�شعوب لغاية اليوم،
يف تر�شيخ هللذا املللفللهللوم يف
العقول والقلوب ...هو هذا
الللتللفللاوت يف فللهللملله ور�شم
حلللللدوده ،ونللقلل�للشللد باحلدود
يف الغرب على �شبيل املثال،
هللللذا اللللتلللفلللاوت يف النظرة
بني املللواطللن ابللن البلد وبني
االأجنبي ،ففي الوقت الذي
حترك فيه دولة عظمى اأعتى
اأ�شلحتها حلماية مواطن من
مواطنيها على اأيللة بقعة من
بقاع االأر�س ،فاإنها يف املقابل
ت�شيح بب�شرها حينما يتعلق
االأمللللر بلللاالآخلللريلللن ...بللل اإن
االأمر قد يثر اأملا يف النف�س
حني تتحرك االآالت واالأجهزة
ومعها الب�شر الإنقاذ حياة قط
بئي�س ...وتكتفي بالتاأمل يف
حال اأبيد �شعب عن اآخره.
اإن ما يذهب اإليه الباحث
حملللملللد بللبلليللانلله يف كتابه
«التقريب بني االأديللان ل روؤية
اإ�للشللاملليللة نحو فهم اأف�شل
لاآخر» ،.قد يوهم باأن م�شاألة
الت�شامح والتفاهم والتعاي�س
تقت�شر علللللى الللعللاقللة بني
الللديللانللات وبللالللتللايل ينبغي
الرتكيز على تو�شيح املفاهيم
والللللروؤى بللني هللذه الديانات
ليتحقق الت�شامح ،واحلقيقة
اأن االإ�شكال قد يطرح اأحيانا
ورمبللللا يف غللالللب االأحللليلللان،
داخل الدين الواحد واأحيانا
بني اأتباع املذهب الواحد بل
وبني اأبناء اللون الواحد واللغة
الواحدة والعرق الواحد.

اأملللا املفكر علي اأومليل
فيوؤكد باأن�« :شرط الت�شامح
هلللو نللللزع �لللشلللاح الطوائف
وامللللذاهلللب وفلل�للشللل الدولة
عن الدين ،واأال يكون للدولة
دين اأو مذهب تفر�شه بعنف
اللل�للشللاح اأو بعنف القانون.
الدولة حمايدة جتاه االأديان
واملذاهب� ،شامنة حرية هذه
االأخللللرة مللن دون اأن يكون
للدولة دين اأو مذهب..».
لقد عرف التاريخ الب�شري
منلللاذج للت�شامح متثلت يف
�شعوب تقبل اأهلها االأقليات
الدينية واللغوية ...وعاملوهم
باحل�شنى ،اإال اأننا يف حدود
علمنا مل نطلع على منوذج
اأرقلللى مللن جتربة امل�شلمني،
حللني اآخللى ر�للشللول اهلل �شلى
اهلل عليه و�شلم بني املهاجرين
واالأن�شار ،فقد �شار اأعداء
االأم�س اإخللوة ،يتنازل اأحدهم
الأخلليلله عللن ن�شف ممتلكاته
عللن ر�للشللى و�للشللمللاحللة ،وهي
الللتللجللربللة اللللتلللي نلللقلللرتح اأن
تعاد درا�شتها لن�شتلهم منها
الدرو�س والعرب.
واحلقيقة التي نوؤمن بها
ونتبناها هي اأن القوة التي
بلاإمللكللانللهللا �للشللم �شمل اأبناء
الب�شرية جميعا ،،هي املحبة،
ويلخ�شها احلديث ال�شريف
اللللذي رواه اللل�للشلليللخللان ،عن
ر�للشللول اهلل صلى اهلل عليه
وس��ل��م « :ال يللوؤمللن اأحدكم
حتى يحب الأخلليلله مللا يحب
لنف�شه.».
ولللللن يللتللحللقللق ذلللللك اإال
بللللاحلللللوار ،احللللللوار الهادئ
الر�شني ،احلوار الذي يعرتف
فيه اجلميع باأننا اأبناء رجل
واحلللد وامللللراأة واحللللدة ،واأن

االأ�للشللل فينا هللو االإن�شانية
وما تبقى جمرد فروع :اللون
والعرق والدين واللغة ...واأن
االأر�لللس ت�شعنا جميعا ،واأن
يقر اجلميع بلاأن احلقيقة ال
ميتلكها كاملة اأحد من الب�شر.
وهنا اأ�شتح�شر ق�شة العميان
الللذيللن اأحللاطللوا بج�شم فيل
�شخم يتلم�شونه ،فتوهم كل
واحد منهم اأنه ميتلك حقيقة
الفيل كاملة وحده ،دون غره،
وهللو يف احلقيقة مل مي�شك
اإال بخرطومه اأو بذيله اأو
بجزء واحد من اأجزاء اجل�شم
ال�شخم .وهنا ال يهمنا م�شدر
الق�شة بقدر ما ن�شعى اإىل
الللوقللوف علللللى فل�شفتها يف
تناول مو�شوع احلقيقة بني
اجلزئية والكلية.
وثمة م�شاألة اأخللرى يجب
االتفاق عليها وهي اأننا جميعا
يف حاجة ما�شة اإىل ت�شامح
مبني على املحبة والوئام لننعم
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بال�شام ،فا بديل عنه.
واإذا كللان الللتللاريللخ يوؤكد
بللللللاأن اهلللتلللملللام الفا�شفة
بالت�شامح اإمنللا كللان رد فعل
حللركللة االإ�للشللاح الللديللنللي يف
اأوربلللا يف القرنني ال�شاد�س
ع�شر وال�شابع ع�شر �شد ما
كللان ي�شود مللن غلليللاب لهذه
الف�شيلة ،وبالتايل احلاجة
اإليها ،فنحن يف اأم�س احلاجة
اإىل ردة فللعللل جللديللدة �شد
متركزنا حول ذواتنا ،من اأجل
اإرجللاعللهللا اإىل طبيعتها ،اأي
اإىل الفطرة ال�شليمة .ولو اأننا
وظفنا م�شطلحات ال�شوفية:
«التحلية والتخلية» ،جلاز اأن
نقول باأن علينا اأن نتخلى عن
اأنانيتنا وغللرورنللا وكربيائنا
ونتحلى باملحبة .وال يكفي اأن
نف�شل الدولة عن الدين كما
ذهب اإىل ذلك علي اأومليل ،اإذ
اأثبت الواقع اأن دوال علمانية
قريبة منا تعاين من كل اأ�شكال
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العن�شرية والتميز والكراهية
واحلللقللد ...مثل ما نعاين...
هذا اإن كان ال�شياق الفكري
والثقايف واحل�شاري للدول
االإ�شامية ي�شمح بهذا الف�شل.
كما ال يكفي نقل الت�شامح
مللن امل�شتوى االأخللاقللي اإىل
امل�شتوى القانوين وال�شيا�شي،
كما يقرتح البع�س.
وقد اأثار اإعجابنا ونطق مبا
يف عقولنا و�شدورنا ،ما ورد
يف كتاب «الب�شائر والذخائر»
الأبللي حيان التوحيدي« :قال
االأ�شمعي :دخلت على اخلليل
وهللللو جللاللل�للس علللللى ح�شر
�شغر ،فقال يل :تعال اجل�س،
فقلت :اأ�شيق عليك ،فقال:
ملله! الدنيا باأ�شرها ما ت�شع
متباغ�شني ،واإن �للشللربا يف
�شرب لي�شع متحابني..».
فهل اإىل ذلك من �شيبل ؟
لناأمل ذلك...

أدب
ر اأ ّمته الناب�س ،ووقودها الذي يلهب حما�شها،
االأديب احلقّ �شم ُ
وروحها التي تُثلرِ ي وجدانها ،ير�شل اأمواجه العاتية فتحيل ال�شمت
وي�شوب عوا�ش َفه الثائرة فتجعل املا َء االآ�ش َن عذ ًبا
اأفكا ًرا هادرة،
ِّ
فراتًاُ ،
وجتري يف ال�شحراء القاحلة بحا ًرا متدفقة .وهلل َد ّ ُر اأبي
الطيب املتنبي:

ُ
األدب
رسالة

�����������لء ج������ف������وين ع�������ن �� َ������ش�������وارده�������ا
اأن��������������ام م�
َ
َ
ُ
ْ
�ي���خ���ت�������ش���م
�������ا
�
اه
�������ر
�
ج
��������ق
�
ل
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�
اخل
���ر
�
���ه
�ي���������ش�
ُ
ّ

رقي االأمم يعو ُد يف حقيقته اإىل علمائها واأدبائها ومفكريها
اإن َ
النا�س نحو
حر�شو َن
َ
الذين يُ ْ�ش ِعلون جذوة ال�شعور يف �شمائرها ،ويُ ِ ّ
الغايات النبيلة ،التي تُر ّبلي العقول ،وترتقي بالوجدان ،وتُله ّذب
ِّ
الطلباع ،وتغر�س قيم ال�شجاعة واملللروء ِة وال�شربِ والكرم وال ّنُبْل،
وتُن ِ َّف ُر من حماأة ال�شر ،و َدنَ ِ�س الرذيلةَ ،
و�ش َر ِك الطغيان.
واالأديب م�شوؤو ٌل ب�شورة مبا�شرة عن تو�شيل هذه الغايات؛ الأنه
ميتلك اال ِ
أدوات التي ُمت ِ ّكنه من اإي�شال هذه الر�شالة.
اإن االأدب الذي ال يُ ِعيلر ق�شايا االأمة وبناء االإن�شان اهتما ًما
ٌ
�شاقط ،واإن االأديب الذي لي�شت له ر�شالة ت�شتحثّ عزائم
هو اأدب
النا�س ،وتدفعهم نحو االأف�شل هو اأديب فاقد لبو�شلته.
لقد بداأت النه�ش ُة االإ�شامية االأوىل بخطاب قراآين هو يف
ِذ ْرو ِة الهرم االأدبي ال�شامق ،ا�شتنه�س الهم َم ،وح ّرك وعي االأمة
نحو بناء ت�ش ّ ُورها عن الكون واحلياة ،وبلغ بها مدار َج �شاهق ًة يف
بناء ح�شارتها عرب الع�شور .
ويف تراثنا العربي اأدب جميل ،قاد ٌر على بناء االأمم ،واإقامة
املجتمعاتَ ،حللرِ ّ ٌي بالنا�شئة اأن يتز ّودوا منه ،واأن يتلقّفوه تل ُق َ
ّف
ِ
قطرات ِ
ِ
املاء النّمر ،واأن يجدوا يف ظاله اأفيا ًء تَبْ ُ�ش ُط
الظامئ
اأح�شانَها ،فيمرحون خالَها ،ويف واحته اأنها ًرا َ ُ
أمواجها،
مت ل ّ ُد ا َ
ف َي ْ�ش َب ُحون يف ُ َ
جلجها.
إعرا�س النا�شئة يف ع�شرنا احلا�شر عن هذا
ومما يو َؤ�شفُ له ا
ُ
املعني ال ّث ِ ّلر ،وبئ�شت هذه القطيعة التي َ ُ
حتول بني االإن�شان واأدب
أديب اأبنا َء جمتمعه اإىل الف�شيلة،
اأجداده .وما قيم ُة اأن
َ
ينادي اال ُ
وهم ي�شعون اأ�شابعهم يف اآذانهم؟! وما معنى اأن يد ُعو بني جلدته
اإىل اخلر واحلق ،وهم ال ي�شتجيبون؟! كاأنه يخطب بني االأموات،
حيث ال حياةَ ملن ينادي.
التفت اإيليا اأبو ما�شي اإىل هذا املعنى الدقيق ،حني قال:
وقد
َ

د .محمد مصطفى الكَ �� ْن��ز

َ
���������ك اأُ ْذن��������ا
ر�ح
ه������ذه ا
أ�������ش������داء ر�ح�������ي ف���ل���ت���ك���نْ ُ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
ِ
����لِ
ٍ
���اع معنى
�
���م
�
���ش
�
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ا
�����ه
�
د�ن
م���ن
����ت
����ق
غ
ا
أ
��وت
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��ش
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���
�
ل
م���ا
ُ

ي � � �ج� � ��ب أن ي � � � �ك� � � ��ون ل� � � � � � � ��أدب رس � � � ��ال � � � ��ة ت� � � ��وق� � � ��د ج� � � � � � � ��ذوة ال � �ش � � � � � � � � � � � � � � �ع � ��ور ف � � � ��ي ض� � �م� � �ي � ��ر األم � � � ��ة
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اإن الذي عانى منه االأدبللاءُ عانى منه االأنبياء من قبل ،قال
املوىل ع ّز وج ّل على ل�شان �شيدنا نوح :
(واإ ّنلي ُكللّما دعوتُلهم لتغفر لهم جعلوا اأ�شاب َعهم يف اآذانهم).
طاب العلم يف املا�شي يتبا َر ْو َن يف قراءة هذا الرتاث
لقد كان
ُ
وحفظه ،ويجدون فيه َم َد ًدا َ�ش ِخ ًّيا يُز َْه ْو َن به على اأقرانهم ،وما
زلت اأذكللر ونحن يف اأوقللات الطلب حني كان االأدب يتنلزّل على
ُ
قلوبنا ،فينبت على �شفافها اخلر واجلمال.
ر�ش ُع بها كا َمنا ،ومع مرور
واآيَ ُة ذلك اأ ّنا كنا ننتزع منه
َ
تراكيب نُ ِ ّ
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أدب
الرتاكيب
الوقت ا�شتق َّر ْت هذه
ال�شاعرة ،فابد اأن ينتبه اإليه
ُ
ً
ر فيهم �شيئا ما .
يف زوايا النف�س ال تربحها ،واإن األدب ب��ال رس��ال��ة س��اق��ط وف��اق��د للبوصلة.
النا�س ،واأن يث َ
اأن�شى ال اأن�شى قو َل ُمو َفّقِ الدين
ومل يعجبني التخريج النحوي
االإ ْر ِب ِل ِ ّي:
الذي ذكره االأ�شتاذ ،من اأن ذلك قليل ال يقا�س عليه ،اأو اأنه من
ُ
ً
ٍ
ل ي�����������������راين اهلل اأرع��������������������ى ر�����������ش���������ة
وقتئذ اأن فقدان
ال�شرورات ال�شعرية؛ حيث تر�شخ يف اأعماقي
�����ش����ه����ل� َ
ِ
���ة الأك����������ن�
������اء رع�����اه�����ا الفعل (كان) لنونها جاء متنا�ش ًبا مع فقدان ال�شاعر لو�شامته ،اإنه
���������اف َم�����������نْ ��������ش� َ
�������ن��������وا ب����������ي اإل��������ي��������ك��������م رج�������ع� ً
ل ت��������ظ� ّ
������ة
فقدان بفقدان� ،شنعه ال�شاعر بوعيه ،واأمر التنا�شب ُم َّطلر ٌد يف
ك���������ش� َ
�����ي ِ
فهمت البيت.
�����ن�����ي ع���م���اه���ا العربية يف موا�شع �شتى  .هكذا
���ف ال�����ت�����ج�����ري� ُ
ُ
����ب ع������ن عَ ْ
وكيف اأن�شى :
ولعل هذا التوجي َه الللذي ذكرتُه  -واإن ظهر الأول َو ْهل َ ٍة اأنه
َ
ٍ
ْ
ال������ك������واك������ب ت�����دن�����و يل ف�����اأن� ِ
����م�����ه�����ا
ل����ي����ت
نوع من اخليال اجلامح  -لعله يفتح جماالت من البحث اللغوي
َ
����ظ� َ
ُع�������ق�������ودَ َم�
ْ
������������د ٍح ف����م����ا اأر��������ش�������ى ل����ك����م ك��ل��م��ي والتاأويل العميق الذي يت�شع لهذه النظرة االإن�شانية الوا�شعة ،ورمبا
و َم ْن ذا ين�شى:
ي�شاعد يف ظهور اجتاه لغوي يتبنَّلى هذه الروؤية التي تتجاوز حدود
ُ
ً
��������رت اأ�����ش����ت����ب����ق����ي احل������ي������اة ف����ل����م اأج������د
ت���������ا ّأخ�
جاحما!!
اللغة ،وكم من تنظر علمي واقعي ،كانت بدايتُه خياال
ً
ً
ُ
ِ
ل����ن����ف���������ش����ي ح��������ي��������اة م�����ث�����ل اأن اأت������ق� ّ
�����دم������ا
أ�شم َي ُه (اأدب
وظل اأمر املراآة يَ�شغلني،
ُ
ففت�شت عما ميك ُن اأن ا ّ
ُ
ووقفت على اأبيات البن ز ُْه ٍر احلفيد ا ِ
ً
ِ
ة
رق
ل
بللل كيف اأن�شى قللو َل اإ�شماعي َل �للشللربي ،الللذي ي�شي
�شعراء االأندل�س
أحد
آة)،
ا
املر
ُ
وعذوبة:
لرب ْت ِ�شنُّه ،وا�شتعل راأ�شه �شي ًبا،
يف القرن ال�شاد�س الهجريَ ،كل ِ َ
َ
َ
َ
����م�����ا ال����ت� َ
�����������ر َب ال�����������ش� ُ
ِ
����وق ب��ي��ن��ن��ا
���ي����ن����ا ق�
م�شرتج ًعا اأيا َم
نظر ذات مرة اإىل املراآة ،وعاد بذاكرته اإىل الوراء،
� َل������� ّ َ
َّ
���ق� ْ
ً
ِ
�����������ة َ� ِع������ت������اب������ا
����ني ف�����ا������ش�����ا َل
انق�شت،
هرولت ،و َم َّرت اأمام عينيه رحل ُة العمر التي
ال�شباب التي
�����������وعَ
خ�����ل�����ي�����ل� ِ
ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
���ه
�
���ل
�
���ي
�
���ل
�
خ
���������������الل
�
خ
يف
�����ال
�
�����ي
�
�����ل
َك���������������������ا ّ َأن خ�
والذكريات اجلميلة التي و ّلَ ْت ،يف م�شهد (تراجيدي) ،كاأ ّن خلفه
ِ
ُ
ً
أث���������ن���������اء ال� ِ
��������ر َب ا
������اق َ�ذاب�����������ا جوق ًة تعزف حلنًا (جنائز ًّيا) :
������ع�������ن� ِ
َت����������� َ
َ
��������ش� ّ َ
َ
ُ
َ
اإِ ّين ن��������ظ��������رت اإِىل امل�������������راآة اإذ ُج����لِ ����ي� ْ
���ت
كتب النحو مل
حتى ال�شواه ُد االأدبية التي كانت متتلئ بها ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ّ
َ
ْ
َ
تكن تخلو عندنا من ٍ
ٍ
�����ت�����اي ك����������ل م������ا َراأت������������ا
��������رت ُم�����ق�����ل
إح�شا�س اأدبي ،وما زال يَ ْعل ُق
مذاق وجداين ،وا
ف���������اأن���������ك� َ
َ
َ
َ
ُ
ً
َ
َ
ّ
ُ
ُ
ع�������ر ُف ُ
ُ
بالذاكرة تلك املحا�شرةُ
���ش
�
�
��ا
�
��ه
�
��ي
�
ف
ي��������������ت
ا
أ
ر
�������ه
ا
أ
���ت
�
���ش
�
����
�
ل
���ا
�
���خ
�
���ي
�
���ي
�
عن
آنذاك
ا
النحو
ذ
أ�شتا
ا
فيها
نا
م
ل
ك
التي
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ٌ
ع��������������رف ف���ي���ه���ا ق����ب����ل
�������ن�������ت اأ
َ� ُك
ذاك َف���ت���ى
حرف
�شروط حذف نون (كان) ،وجعل من هذه ال�شروط اأن يَ ِل َيها
َ
َ
ف ُ
ُ
ٌ
�������واه ك��������ان ُه���ن���ا
�����ل�����ت اأي�����������ن ال����������ذي َم��������ث�
�����ق
متحرك ،فا ُحتل َذف اإذا جاء بعدها حرف �شاكن ،وما ورد من
ُ
َ
َ
ُ
���������رح����������ل ع�������ن ه���������ذا امل�������ك�������ان م����ت����ى؟
�شواهد �شعرية تخالف هذا فهو قليل وال يُقا�س عليه ،ومنه قول
م�����ت�����ى ت�
َّ
َ
�ق�����ال�����ت يل �م������ا َن� َ
���ط� َ
���ق� ْ
ْ
���ت
���ا����ش��� َت���ج���هَ��� َل���ت���ن���ي
ف
ال�شاعر :
ْ
ً
ُ
ْ
������ش����ام����ة
أب��������������دت
ت��������ك امل����������������را ُآة ا
ف����������اإن مل
َ
ِ
��م
ف�����ق�����د ا
أب���������������دت امل�����������������را ُآة ج�����ب�����ه�����ة ����ش���ي���غ� ِ

لقد َخ َّر َج جمهو ُر النحاة هذا البيت :على اأنه �شرورة �شعرية
اأجل لاأت ال�شاع َر اإىل حذف النون ،وذلللك ال يقا�س عليه .هكذا
يقولون !!
وكان االأ�شتاذ والطاب م�شغولني من حويل باأمر هذه النون
أمر اآخر ،هو مراآةُ
كنت م�شغوال با ٍ
املحذوفة يف هذا البيت ،بيد اأين ُ
�شاعت و�شامتُه بني ثنايا الزمن ،لقد
هذا ال�شاعر املكلوم ،الذي
ْ
َ
أظهرت عدم و�شامته ،ونَ َّبهته اإىل اأ�شياء ال يحب
ف�ش َحتْه املراآة ،وا
ْ
اأن يراها ،لكنه مل يلبثْ اأن بحث عن اآلللة اأخللرى ،حني وجد اأن
املراآة ال تُ�شعفه ،فع َزّى نف�شه ،اإن �شاعت منه الو�شامة ،فعنده قوةُ
ال�شيغم (وهو االأ�شد) ،اإنه يُقْنع نف�شه بقوة اأخرى ،واإن مل يكن قو ًّيا
يف احلقيقة ،لكنه اأراد اأن يريح نف�شه من عناء االأ�شئلة ،واأن يَخْ ُر َج
ِ
املعادلة ال�شعبة ،اإنه حري�س على احل�شول على
منت�ش ًرا من هذه
ُ
اآلة ما :اإما الو�شامة واإما القوة!!
ِ
وجوده يف احلياة ،عن ذاته
واحلقيقة اأن ال�شاعر يبحث عن
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ق�������د ك���������ان ذاك �ه�����������ذا ب�����ع�����د ذاك اأَت���������ى

ّ
ا�شتدل به االأ�شتاذ يف املحا�شرة
اإ ّن هذا ال�شاهد ال�شعري الذي
َ
ّ
ِ
اجليو�س من
على حذف نون (كان)  -ح ّرك يف وجداين كل هذه
وفجر يف اأعماقي ينابي َع
املعاين،
ْ
فج عميقَّ ،
علي من كل ٍ ّ
فهجمت َّ
التاأ ّمل ،ف�شالت يف حنايا القلب اأودي ُة اجلمال ،واأزهر على جدران
دفقات من
لدرت يف �شغاف الللروح
ٌ
النف�س الف ّ ُل واليا�شمني ،وحتل ْ
الفكر والتاأ ّمل .
اإنني من املوؤمنني باأن التمثيل بال�شواهد االأدبية على القواعد
النحوية اأوقع يف النف�س ،واأبلغ يف الفهم ،واأدعى لتحريك العقل
والوجدان م ًعا.
ٌ
َ
(قطف الللوردةَ طفل) يف تقدمي املفعول به على
فاأين قولنا:
الفاعل  -من قول جرير:

ج����������اء اخل���������الف� َ
��������ة اأ� ك������ان������ت ل�������ه ق����������د ًرا
َ
َ
���������در
ك�����م�����ا اأت������������ى ر ّ َب��������������ه م�����و������ش�����ى ع�����ل�����ى ق

اإن املثال االأول كال�شنم االأ�ش ّم ،كاأنه قعيد م�شلول احلركة ،اأو
لوحة مظلمة اللون ،اأما قول جرير فقد فاز من الو�شامة والق�شامة
بن�شيب وافر .
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واأين قولنا يف التوكيد اللفظي( :جاء زي ٌد زي ٌد) ،من قول عروةَ
بن اأذينة :
ُ
ّ
ِ
����درك�����ه
����ي�
�
����ش
�
�
د�ين
ام��������������رئ
�����������ظ
�
ح
وكللللللللللللل
ٍ
ُ
ّ
ّ
لب���������������د اأن ي�������ح�������ت�������ازه د�ين
لب���������������د

ورحم اهلل م�شايخنا واأ�شاتذتنا ،فقد كانوا يخو�شون بنا اللجج،
�شجة اأو ا ّدعاء ،لقد انق�شت
ويركبون معنا ال�شعب والذلول ،دون ّ
تلك ال�شنون واأهلُها ،وتقلّبت اأحللوال ،وتداخلت نوايا ،واختلطت
اأهداف ،واإىل اهلل امل�شتكى !!
وبتوايل القذائف املد ّمرة التي ُرمي بها تراثنا االأدبي ،ان�شحب
يف رفوف املكتبات ،وانللزوى يف ظلماتها ،كاأنه متاثي ُل قدمي ٌة اأو
ٌ
َ
نقو�س تاريخي ٌة على جدران
متاحف اأثرية ،اأو
مومياوات ُحمنَّط ٌة يف
ٌ
أك
ا
و�شار
املعابد،
رب َه ِ ّمنا اأن نُز ِ ّين بيوتَنا بهذه الكتب ،اأو اأن ن�ش َّد
ُ
الرحال اإىل املكتبات ال�شهرة للم�شاهدة والت�شلية.
ِّ
أدب ر�شالته ،ويتح ّول اإىل
وال�شوؤال املهم هنا :متى ي�شتعيد اال ُ
منهج و�شلوك ،قبل اأن يكون متعة اأو ت�شلية ،اإننا اإذا و�شلنا اإىل نقطة
االإح�شا�س به ومت ّثُله ،نكون قد تغ ّيلرنا  -ال�شك  -اإىل االأف�شل.
َ
يعرف احلق واخلر وال�شام والعدل،
وال يحتاج االإن�شان اأن
َ
ويتوقف دوره عند حدود املعرفة ،فاإن الفطرة ال�شليمة تعرف هذه
ِ
ّ
�س بهذه القيم وي�شتلهمها.
ح
ي
أن
ا
إىل
ا
أكرث
ا
بحاجة
ه
ن
ا
إ
بل
االأمور،
ُ َّ
ومن ر�شالة االأدب اأنه يعيننا على اجتياز دروب احلياة ،ويعلمنا
كيف َ ُ
منل ّ ُد اأيديَنَا بني خمالب اأ�شواكها ،لن�شت ّل وردة احلب ،واأال
ُ
ّ
نبتئ�س مبا تفعله ي ُد الدهر ،حني ترفع من ال ي�شتحقّ  ،وحتط من
ي�شتحقّ :

ف�����ك�����م يف ال������ع������ر�������ص اأب�������ه�������ى م�������ن ع�����ر�������ص
�����د
�ل�������ك�������ن ل������ل������ع������ر��������ص ال����������ده�
���������ر �������ش������اعَ � ْ
ُ

أدب ر�شالتُه ُملللداراةَ الهوى املذموم ،وا ٍ
ر بني ا ٍ
أدب
وفللر ٌق كب ٌ
ر�شالته النفاق والرياء والتل ّ ُون ،يقول اأحدهم:

���������ل
در ف����������ت����������ى ع����������اق�
ف��������ل��������ل��������ه
ٍ
ُّ
���������ر الأم����������������������و َر ع������ل������ى ِف� ْ
�����ت������هْ
�����ط������ن� ِ
يُ ����������دي�
ُ
�������������������ص ل�������ل�������ده�������ر اأث�������������وابَ�������������هُ
�يَ��������� ْل��������� َب
ُ
�����������ت������������هْ
ِ
��������ص ل�������ل�������ق�������رد يف د� َل�
�ي���������رق����������� ُ

ا ّأي عقل؟ وا ّأي فطنة؟ اأيها املللراو ُغ ،واأنللت ترتدي لكل وقت
قناعه ،وتب ّد ُل مواقفك كما تب ّدل ماب�شك .اإن اأمثال هلوؤالء ال
يُ ِ
�شفّقون اإال ملن بيده ال�شوط ،ولو اأمطرت ال�شماءُ حري ًة ال�شتظلّوا
بعي ًدا عنها ،حتى ال ت�شي َبهم اأنداوؤها.
حا�شة
اإن يف نفو�س اأمثال هوؤالء حاجة ُم ِل َّح ًة اإىل العبودية ،اإنها ّ
نفو�شهم
أح�ش ْت
الذل ،الب ّد لهم من اإروائها ،فاإذا مل ي�شتعب ْدهم اأح ٌد ا َّ
ُ
بالظماإ اإىل اال�شتعباد .
�شاحهم كلمتهم ،يُ ِ
عملون
عظماء،
جماهدون
ومللن االأدبلللاء
ُ
وم ْ�ش َ
�ش َع التوجيهِ ،
ِمبْ َ
بالدين من
رط النقد يف وجه املتاعبني ِ ّ
علماء ال�شلطة ،الذين تف�شدهم االأطماع:
�شاقت به حاله ،ومل ت ُْ�شل ْم له الدنيا رِ كابَها،
وكم من اأديل ٍلب
ْ
فوجد يف االأدب �شا ّلته ،يُ�ش ّور فيه معاناتَه ،لن�شتله َم من ِ
بعد ِه
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ْ�س
العربةَ والعظة ،ونحاو َل اأن نتقب َل قانون الدنيا الذي ِ�شعا ُره( :بُوؤ ُ
اللبيب ِ
ِ
ميا قال اب ُن الرا ُونْ ِدي فاأبدع:
يب َعيْ ِ�س االأحمق) .وقد ً
وط ُ
������ل اأع��������ي� ْ
����ب�����ه
������ل ع�������اق� ٍ
ك�������م ع�������اق� ٍ
�������ت م�����ذاه� ُ
��������ل ت������ل������ق������اه م�������رز�ق�������ا
�ج����������اه����������ل ج���������اه� ٍ
ٍ

را قد رفعته الدنيا ،فا تبتئ�س ،واإذا عاندتك
فاإذا
َ
وجدت حق ً
ورفعت فوقك من هم
قعدت بك احلال،
ي ُد الدهر فا جتزع ،واإذا
ْ
ْ
فرد ْد مع الزخم�شري قوله:
دونكّ ِ ،
َّ
م����ع���������ش����را
�����������������دم
�ا ّأخ���������������������رين ده�������������ري �ق�
ً
����������م
ع������ل������ى اأن��������ه��������م ل ي�����ع�����ل�����م�����ون �ا ْأع����������� َل�
ُ
أف�������ل�������ح ُ
ْ
��������ه��������ال اأي������ق������ن� ُ
�����ت اأن����ن����ي
������������ذ ا
�م
اجل ّ
ُ
َ
اأن�������������ا امل�������ي�������م �الأي���������������������ام اأف��������ل��������ح اأع������ل������م

علي ،الفقي ُه املالكي،
وها هو ذا القا�شي عب ُد الوهاب ب ُن ٍّ
أديب االأملعي ،يذكر عنه ابن بَ ّ�شام يف كتاب (الذخرة)  :اأنه ملا
واال ُ
�شاقت به احلال يف بغداد ،غادرها اإىل م�شر ،وحني �ش ّيعه جمع
من طلبة العلم متاأ�شفني لرحيله ،قال عن بغداد:
ح��������������ريان اأم�������������ش������ي يف ا ّ
ظ�����ل�����ل� ُ
َ
أزق������ت������ه������ا
����ت
ٌ
ك�������اأن�������ن�������ي م�����������ش�����ح�����ف يف ب������ي������ت زن������دي������ق
�م�����������نْ م����ن����ا ل ي�����ع�����رف اأب������ي������ا َت������ه ال����رائ����ع����ة:
َ
ُ
ّ
ِ
������وم�������ا
اجل�����������ه�����������الء ي�
������������ع
�اإنّ ت�������������رف�
َ
ً
ع�����ل�����ى ال�����ع�����ل�����م�����اء م��������ن اإح���������������دى ال����ب����الي����ا
ا�������ش������ت������وت الأ���������ش��������اف� ُ
ِ
�������ل ب�������الأع�������ايل
اإذا
ْ
ف������ق������د ط��������اب��������ت ُم�������ن�������ادم�������ة امل������ن������اي������ا !!

ومن عجيب اأمر قا�شينا هذا اأنه ملا طاب له املقام يف م�شر،
ورغد عي�شه ،مل يلبث اأن اعت ّل ،ويف مر�س موته قال كلمته الل ُم ّرة:
(للما ِع ْ�شنا ُمتْنا).
النف�س وملوؤها العجب،
أليم املهيب تقف
واأمام هذا امل�شهد اال ِ
ُ
را ،حني تت�شاء ُل وال ت ُْ�ش ِعفُها االإجابة،
حني تتاأمل وال جتد تف�ش ً
ُ
متلك اإال اأن ترد َد مقول َة اأبي ح ّيان التوحيدي( :اإ ّن االإن�شان قد
وال
ا ْأ�ش َك َل عليه االإن�شان).
ورغللم �شيقِ ذات اليد مل ينهزم ه لوؤالء العظماء يف معرتك
احلياة ،ومل يفارِ ْق ُهم اعتزازُهم باأنف�شهم ،وكاأنهم حفروا على
َ
(ار�س مبا َق َ�ش َم اهلل لك تكن اأغنى النا�س)،
النبوي:
جباههم ال�شعار
ّ
يقول االإمام ال�شافعي  -رحمه اهلل : -
ج���م���ي���ع���ه���ا
��������اع
�������اب ل��������و ُت���������ب�
�������ي ث��������ي�
ٌ
ُ
ُ
ع��������ل� ّ َ
َ
ْ
ّ
م����ن����ه����ن اأك��������را
�����������ص
ب����ف����ل������ ٍ���ص ل�����ك�����ان ال�����ف�����ل
ُ
ّ
�ف�����ي�����ه�����ن ن�����ف������� ٌ����ص ل�������و ُت�����ق�����ا������ص ب���ب���ع�������ش���ه���ا
َ
ّ
ْ
ن�����ف�����و�� ُ����ص ال������������ورى ك������ان������ت اأج��������������ل �اأك����������ربا

ِ
والدواء
اإن مثل هذا االأدب اأ�شب ُه بالبل�شم الذي يُداوي اجلراح،
أدب يُعلّمنا كيف نتعامل مع االأمل ،وكيف
الذي يُعالج املحرومني ،ا ٌ
نفتح اأح�شاننا اإىل الكون من جديد ،ون�ش ّيد �شروح اأ ّمتنا ،يُعلّمنا
كيف نحيا ،وكيف نُ ِح ّب ،بل كيف نُ َح ّب ،تلك هي ر�شالة االأدب.
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قاموس الهوية

الهوية واألمـــة
ما الأمة ؟� ما هويتها؟ �ما ذلك العن�شر الذي يحددها � مييزها عن غريها من الأمم الأخرى؟ اختلف العلماء � الفال�شفة حول هذه
الأ�شئلة ،لذا فاإن غاية ما ن�شبو اإليه هو حما�لة مناق�شة راأي الفيل�شوف � اللغوي الأملاين همبولد ،الذي اعترب اللغة جوهر الأمة،
بحيث حتول هذا الراأي اإىل قاعدة اأ� اأ�شا�ص مركزي للتيار القومي مبختلف اجتاهاته� .ل يزال هذا التيار اإىل اليوم ،كما نعلم ،من اأكرب
املدافعني عن الهوية يف �شورتها (اجلوهرية)� ،يف بع�ص الأحيان يف �شورتها(ال�شلبة �العنيفة)� ،بخا�شة يف اجتاهاتها املتطرفة التي
تعلي من قيمة اللغة �اجلن�ص اأ� العرق على ح�شاب القيم الأخرى امل�شكلة لهوية الأمة� .عمال على تقدمي اإجابة اأ�لية لهذه الأ�شئلة
الثالثة ،فاإننا �شن�شري اإىل العنا�شر التالية:

د .ال�����زواوي ب��غ��وره
 يربط همبولد بني اللغةوروؤيلللة الللعللامل ،راف�شا فكرة
ت�شور اللغة على اأنها جمرد
اأداة اأو و�شيلة .كما يربط
تنوع اللغات بتنوع روؤى العامل،
واأن هللذا التنوع لي�س تنوعا
يف اأ�شوات اللغات وعاماتها،
واإمنا هو تنوع يف روؤى العامل.
 يجب االإ�للشللارة اإىل اأنم�شاألة ربط اللغة بروؤيتنا للعامل

ل � � � �ك � � � ��ل أم � � � � � � � ��ة أس � � � � � ��اس
ل � �غ ��وي ي �ت �م ��اه ��ى معها
وي�ت�ط��ور وت�ك�م��ن قوته
ف��ي ق��درت��ه التعاقبية
لي�شت جديدة كلية ،واإمنا �شبق
اإليها بع�س الفا�شفة ،ومنهم
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جلللان -جللللاك رو�للشللو الذي
راأى « :اأن العقول تت�شكل على
منوال اللغات ،وت�شطبغ االأفكار
ب�شبغة لغة القوم» (Emile،
.)livre 2، p.346-347
وقبله بزمن قليل توقف جون
لوك عند اختاف الكلمات بني
اللغات ،واختاف الدالالت،
وغياب املقابل الداليل جلميع
الكلمات ،وهو االأمر املعروف
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يف الرتجمة .ولكن مع ذلك،
فاإن مفهوم روؤية العامل مقرون
باللغة يعترب من االإ�شهامات
اللغوية والفل�شفية التي قدمها
همبولد.
 تعني روؤية العامل طريقةاإدراكنا للعامل بو�شاطة اللغة ،اأو
بتعبر اآخر لي�شت روؤية العامل
اإال اإدراكلللنلللا اخلللا�للس للعامل
بو�شاطة اللغة .وهذا يعني اأن

كل لغة تعرب عن الروح االإن�شانية
بطريقتها اخلا�شة.
 يقوم مفهوم (روؤية العامل)على ت�شور للغة يعتربها �شرطاً
الإمكانية معرفة العامل .وفكرة
االإمكانية فكرة كانطية �شريحة
تندرج �شمن الت�شور الكانطي
الإمكانية املعرفة .يقول همبولد:
«ففي اللغة يتحول التمثل اإىل
املو�شوعية دون اأن يتخل�س مع
ذلللك من الذاتية ،ومثل هذا
العمل هو االمتياز احل�شري
للغة ،ومللن غر هللذا التحول
الدائم الذي يُحدث االنتقال من
الذاتية اإىل املو�شوعية� ،شواء
كان ذلك �شريحا اأو �شمنيا،
مع الرجوع اإىل الذاتية ،فاإنه
ي�شتحيل تف�شر ت�شكل الت�شور
وكل فكر حقيقي عموما .وحتى
مبعزل عن التوا�شل الذي يقوم
بني اإن�شان واآخللر ،فلاإن اللغة
ت�شكل �شرطا �شروريا ينظم
فكر الفرد على م�شتوى وجوده
االأكللرث عزلة»umboldt،(.
.)Introduction p.194
ي�شر هذا الن�س اإىل فكرتني
اأ�شا�شيتني(:ا) .لي�شت اللغة
جمللرد و�شيلة اأو اأداة تعك�س
الفكر وتعرب عليه ،واإمنا هي
تو�شط بللني الفكر والعامل،
وحلظة تركيبية بني االإن�شان
والللعللامل ،اأو بللني مللا ي�شميه
همبولد بالذاتية ومو�شوعية
الللعللامل(.ب) .التوا�شل اأو ما
ي�شميه همبولد التبادل جمرد
مظهر خارجي للغة ،يف حني اأن
التمثل يعرب عن حقيقة اللغة.
وهذا يعني رف�س ح�شر اللغة
يف نظام التوا�شل ،واالإقرار
بدورها يف تكوين التمثات،
اأي يف املعرفة.
 وبللللنللللاء عللللللليللله ،يلللرىهمبولد اأن« :اللغة هي التجلي

اخللللارجلللي لللللروح ال�شعوب،
فلغتها هللي روحللهللا ،وروحها
هي لغتها»(Introduction
 .)،p.179وهذا يعني اأن ثمة
متاهيا بني االأمة واللغة وترابطا
وتبادال بينهما يف الوقت نف�شه.
اإن االأملللة تظهر مللن خال
اأفللرادهللا ،واالأجلليللال املتعاقبة
عليها ،بحيث مي�شي االأفراد
وكذلك االأجيال ،ولكن االأمة
ولغتها تبقى قائمة اإىل فرتة
اأطول من اأفرادها واأجيالها.
وكللل جيل يجد اللغة قائمة
اأمامه ،فيرثيها ويرتكها للجيل
الذي يليه ،من هنا فاإن قوة اللغة
تكمن يف قدرتها التعاقبية.
 مما ال�شك فيه اأن ربطاللغة باالأمة يعني ربطها بجن�س
اأو عرق معني ،بحكم اأن لكل
جن�س اأو عرق لغته اخلا�شة،
وهو ما يظهر جليا يف ت�شور
همبولد .واالأ�شا�س اللغوي لهذا
الربط جنده يف اللغة الاتينية
التي يفيد فيها لفظ االأمة
( )natioاجلماعة الب�شرية
ذات االأ�شل الواحد ،واملولد
امللل�للشللرتك .وعندما ا�شتعمل
مفهوم االأمة يف القرن الثامن
علل�للشللر كلللان يللحللمللل اأ�لللشلللداء
هذا االأ�شل اللغوي املت�شمن
(اجلماعات االأ�شلية).
 على الرغم من اأن هذاالربط يعك�س واقعا تاريخيا ،اإال
اأن حتليله كان وال يزال مو�شوع
خاف بني الدار�شني والبحاثني
والعلماء والفا�شفة يف خمتلف
االجتاهات وامليادين املعرفية.
ويف هذا ال�شياق ،يجب اأن ن�شر
اىل اأن نظرية همبولد كانت
مو�شوعا للتوظيف ال�شيا�شي
واالإيديولوجي ،واأ�شا�شا لتربير
النزعات القومية ،الأن اللغة
وحلللدهلللا تللعللد �للشللاهللدا على
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ب� � � � � � ��اإلض� � � � � � ��اف� � � � � � ��ة إل � � � � ��ى
األرض وال �ل �غ ��ة ،يأتي
ال � � � �ت � � ��اري � � ��خ وال � � � �ت � � � ��راث
وامل �ص��ال��ح والتطلعات
امل� � �ش� � �ت � ��رك � ��ة م� � � ��ن أه � ��م
عناصر م�ك��ون��ات األمة
الللوحللدة الللروحلليللة ملجموعة
ب�شرية معينة ،وبالتايل ت�شكل
اللغة اأ�شا�س االأمة والهوية على
حد �شواء.
 لقد خ�شع هذا الت�شورلنقد �شديد من قبل فا�شفة
ال�شيا�شة واللغة واالجتماع على
حد �شواء ،ومن هوؤالء ارن�شت
رينان يف كتابه امل�شهور :ما
االأمة؟ يرى هذا الفقيه اللغوي
وامللللللوؤرخ اأن االأمم احلديثة
عبارة عن مزيج من االأعراق
واالأجنا�س ،ولي�شت هنالك اأمة
تتكون من جن�س اأو عرق واحد .
لقد اختلطت االأعراق وامتزجت
بفعل احلروب ،والهجرات ،ومل
يعد ممكنا احلديث عن عرق
واحد اإال على �شبيل االفرتا�س
التاريخي .واأن االأمة مبفهومها
احلديث ت�شتمل على االأعراق
املنت�شرة واملنهزمة يف الوقت
نف�شه .من هنا ذهب اإىل القول
باأن اأهم عامل يف ت�شكيل االأمم
هو عامل (الن�شيان) .ومعنى
ذلك اأن جوهر االأمة ال يتمثل يف
لغتها اأو عرقها ،واإمنا يتمثل يف
ن�شيانها لاأحقاد وال�شغائن ،ويف
قدرتها على ال�شعور باالنتماء
اإىل كيان واحد ،واال�شرتاك يف
اأمور كثرة ،وال يتحقق ذلك اإال
بن�شيان االأمور اأو العنا�شر التي
تفرقهم وت�شتتهم وتق�شمهم.
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 ال يعترب هللذا الت�شورالقائم على امتزاج االأعراق
اللغة هللي العن�شر الوحيد
املللحللدد ل لاأمللة ،وذللللك لعدة
اأ�شباب اأهمها اأنه من املمكن
اأن تكون لاأمة الواحدة لغات
عديدة ،لذا ال يجب االإعاء
من عن�شر اللغة على ح�شاب
بقية العنا�شر امل�شكلة لاأمة،
والأن اأق�شى ما ميكن اأن تقدمه
اللغة هو متكني اأفللراد االأمة
الواحدة من التوا�شل ،والدعوة
اإىل الللوحللدة .وهللذا يعني اأن
ارن�شت رينان يرى يف اللغة
و�شيلة ولي�شت جوهرا قائما
بذاته.
 بناء عليه ،ن�شتطيع القولاأن مفهوم االأمة بو�شفه مفهوما
�شيا�شيا وقانونيا يف عاقتها
بالهوية يتحدد بكونه« :جماعة
من االأفلللراد الذين يرتبطون
بروابط معينة اأهمها :اللغة،
التاريخ امل�شرتك ،وامل�شالح
امللل�للشللرتكللة  ،ويعي�شون على
اأر�س معينة ،وجتمعهم تطلعات
م�شرتكة» .ويرتبط هذا املفهوم
اجلديد لاأمة بالدولة ،وهو ما
ي�شمى يف امل�شطلح ال�شيا�شي
والقانوين بالدولة -االأمة ،اأو
الدولة القومية الذي اأ�شبح يدل
منذ القرن الثامن ع�شر على:
«جمللمللوعللة املللواطللنللني الذين
ارت�شوا تلقائيا العي�س امل�شرتك
ورغللبللوا فيه « ...وال ميكننا
الكام عن دولة متثل االأمة اإال
يف البلدان الدميقراطية.» ...
وتتميز الدولة -االأمة بهويتها
اخلا�شة املعرب عنها برموزها
االأ�شا�شية على راأ�شها العلم
الوطني ،الن�شيد الوطني ،واللغة،
والتاريخ ،والرتاث ،والتقاليد،
والتطلعات امل�شرتكة...اإلخ.

مكتب الشهيد

بالد العـــزّ
احلواج ُت �ع �ن��ى ب �ت��أص �ي��ل ال �ه��وي��ة الوطنية
فتحيةدوري � ��ة
بقلم د.م �ج �ل��ة
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