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ح�������������������م�������������������ود ال����������ب����������غ����������ي����������ل����������ي

دار ل���ي  دار  م���ن  رح�����ال  ي���ا  ش��ي��خ  ي���ا 

ت��س��ع��ى ب��ل��م ال��ش��م��ل ح��س��ب ال��ع��ق��ي��دة

ق��ط��ع��ت م���ن أج����ل ال���ع���رب ك���م م��ش��وار

احلميدة امل��س��اع��ي  ف��ي  م��س��ارك  دائ���م 

س��ي��اس��ت��ك ت��ش��ه��د ل��ه��ا ك���ل األق���ط���ار

ورأي������ك س���دي���د ول����ك م���زاي���ا ع��دي��دة

ي���ا م���ا حت��م��ل��ت امل���ش���اك���ل واألخ���ط���ار

وي���ا م���ا حت��دي��ت ال���ظ���روف ال��ش��دي��دة

م���واق���ف���ك ت��ب��ق��ى م���ع ال���وق���ت ت��ذك��ار 

ي���ا ح����ّر ي���ا ال���ّل���ي ل���ك م��ط��ال��ع ب��ع��ي��دة
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بصــمـــتــنــــا

التاريخ، بل  ف��وق هامة  األقا  غالبا ما تقبع الأح���داث الأك��ر 

هي التي ت�شكل التاريخ وتزينه وتت�شدر م�شاهده و�شواهده، بينما 

اأو ُتن�شى عادة ما تكون خارج وعي التاريخ،  الأح��داث التي تبلى 

ويف الأعم تكون اأقرب اإىل ثرثرة بال نتائج اأو اأ�شاطري اأقرب اإىل 

خرافة، ففي منحنيات التاريخ العظمى تربز الأحداث العظمى 

نفي�شة  كجواهر  وع��ي  بال  اأو  بوعي  ال�شعوب  تدخرها  التي  تلك 

املوؤثرة  الأح����داث  منابع  وم��ن  لكينونتها،  لزب���ة  وم���ادة  لهويتها 

ي�شوغ التاريخ اأ�شرف معانيه واأنبل عظاته وُيراكم ذاكرته املقد�شة 

التي حتر�ص ال�شعوب على اإ�شاءتها فهي النور الذي ُيجلي امل�شار 

اأيام الوطن ال��ّرة، ذاكرة  والإرادة التي ُتعبد الطريق، وهكذا هي 

العز  تلو  العز  ون��ربا���ص  املجد  تلو  املجد  �شواهد  ال��زم��ن احلميم 

من  والع�شرين  اخلام�ص  يف  واحل��رّي��ة  وال�شتقالل  الن�شر  وراي��ة 

فرباير ويف ال�شاد�ص والع�شرين منه.

ها هي بوابات الفرح قد اأُ�شرعت، وها هو نفري احلرية اأُطلق، 

وها هو الَعَلم �شاخما بكربيائه يواجه الريح ول ينك�شر وها هي 

الأمل  بخيوط  وتطرز  وت�شحياتها  كفاحها  رواي��ة  ُتعيد  الذاكرة 

والعمل اآفاق امل�شتقبل .

ي���وق���ع امل��غ��ف��ور ل���ه ع���ب���داهلل ال�����ش��امل ب��ق��ل��م��ه ال���واث���ق ديباجة 

 1899 العام  منذ  الربيطانية  وينتهي عهد احلماية  ال�شتقالل 

وت��دخ��ل ال���دول���ة ال��ف��ت��ي��ة ب��خ��ط��ى ال��زه��و وال��ت��ح��دي ن����ادي الدول 

دولتنا  املتح�شرة،  ال��دول  دوره��ا �شمن منظومة  لتوؤدي  امل�شتقلة 

اأو  ا�شتحقاق  م��ن  تتن�شل  اأو  م�شوؤولية  ع��ن  يوما  تتخل  مل  التي 

منذ  كانت  م��وؤام��رة  اأو حتيك  ا�شتغاثة  تتجاهل  اأو  لواجب  تتنكر 

الكويتي  البذل  و�شجل  واعتدال ومنح وعطاء،  �شالم  دولة  البدء 

اأع��ط��ي��ت لقب امل��رك��ز الإن�����ش��اين وُمنح  اأح���د مفاخر ال��دول��ة حتي 

ق��ائ��ده��ا و���ش��ام ال��ق��ائ��د للعمل الإن�����ش��اين وم��ا ذل��ك بغريب عليها 

العطرة تنثال  الأي��ام  ُت�شجل، ويف ه��ذه  وال��ذاك��رة  فالتاريخ ي�شهد 

الأر���ص منذ  ه��ذه  تعاقبوا على حكم  الذين  القادة  ال�شور؛ �شور 

�شباح الأول حتى �شباح اخلام�ص ع�شر حكاما اكت�شبوا �شرعيتهم 

امل�شتمرة مع  وامل��واج��ه��ات  والتحمل  ال�شرب  م��ن  زم��ن طويل  ع��رب 

�شراعات البقاء وال�شقاء و�شظف العي�ص ولعبة التوازنات اخلطرة 

ال�شيوف  واجتازوها على ح��واف  خ��ارق  بذكاء  التي عربوها  تلك 

ودخان البنادق و�شنابك اخليل واإيقاع الأ�شرعة مبعّية �شعب حّر 

اآمن بالتحدي واأدرك �شر البقاء، ذلك ال�شعب الذي اأجلى جوهره 

التحاما غري م�شبوق  لُيظهر   1990 العام  العراقي  الغزو  حمنة 

وا���ش��ت�����ش��ع��ارا مل�����ش��وؤول��ي��ة وحت��دي��ا ل���ع���دوان غ����ادر واج��ه��ه بالإ�شرار 

والع�شيان واملقاومة واللتفاف حول �شرعية ارت�شاها ومل ي�شاوم 

اأو يرتدد فكانت مواقفه البطولية م�شدر اإعجاب العامل كله مما 

اأ�شهم يف حترير الوطن وعودة ال�شرعية وا�شتتباب الأمن واندحار 

العدوان . اإنه �شعب عا�ص احلرية منذ البداية ن�شاأ عليها وتنف�ص 

هواءها وارتوى بعبقها وكيف ل و�شحائف تاريخ الوطن تخربنا 

كيف اأن الكويت منذ الن�شاأة الأوىل فعل توافق وترا�صٍ وم�شاركة، 

وما الد�شتور الذي تنعم به دولة الكويت منذ العام 1962 اإل نتاج 

اآمنوا  وانعكا�ص لها وتعبري عنها وثمرة كفاح رجال  ال�شمة  لهذه 

بقلم : فايزة مانع املانع
fayzaalmane@yahoo.com

الكويت 
قناديل
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بالت�شاور والتعاون وتبادل الآراء فعمدوا لتوثيق كل هذه املعاين 

وفق د�شتور حديث حفظ للدولة كيانها وحدد اإطارها ور�شم مبواده 

حدود العالقات بني احلاكم واملحكوم واحلقوق والواجبات وف�شل 

الكويت  م��وؤرخ  بقلم  ذلك مدونا  بينها جند  والتن�شيق  ال�شلطات 

الأول عبد العزيز الر�شيد اإذ ي�شري يف كتابه » اأن احلاكم كان ي�شت�شري 

من  البلد  يحفظ  وفيما  املهمات  من  ينتابه  فيما  القوم  وجهاء 

طوارئ احلدثان ويحميها من هجمات الأعداء ولي�ص له الرف�ص 

اأو اخليار بعد اأن ي�شتقر راأيهم على اأمر لأن ال�شلطة احلقة لهم 

واإمنا ُيعطى ا�شم الرئا�شة عليهم تف�شال » فدميوقراطية الكويت 

اإذًا اأ�شيلة ولي�شت طارئة جذورها تعود للن�شاأة الأوىل كما ل يغيب 

عن ال��ذاك��رة رج��ال الكويت الأوائ���ل وجت��اره��ا ممن �شكلوا قناديل 

واجتماعيا  اقت�شاديا  تطورها  يف  واأ�شهموا  تاريخها  يف  م�شيئة 

كتب  ع��ن ح�شرهم ومم��ن خلدتهم  امل��ق��ام  ي�شيق  وتعليميا مم��ن 

التاريخ وا�شتقروا يف �شمري الوطن.

الوطن ال�شعب والقادة، الرجال والن�شاء، التاريخ واجلغرافيا، 

الأمل والعمل احللم وامل�شتقبل، الآباء والأبناء الأحفاد والأجداد 

ب��ال��ت��ح��دي الأب����دي يف ع��ومل��ة ل تفتاأ  وط��ري��ق ل ن��ه��ائ��ي م�شكون 

جت��دد اأدوات��ه��ا ب��ال توقف ومت��ار���ص اإب��داع��ه��ا ب��ال ه���وادة، ويف عامل 

يتغري ويتبدل بت�شارع ول يكف عن التداخل والنفتاح كل يوم، 

ليكون الوطن الهدف الأ�شمى والفعل الأبقى وغاية امُلنى حماطا 

الأبّي  ال��ويّف  وبال�شعب  الأم���ان،  ت��راه مرفاأ  التي  الوالهة  بالقلوب 

مواقفهم  اأثبتت  الذين  ال�شجعان  ورجالها  املخل�شة  وبالقيادة 

ال�شرتاتيجية  ون��ظ��رت��ه��م  ال��ن��اب�����ص  ال���وح���دوي  ال��ع��روب��ي  ح�شهم 

ال�شيخ �شباح الأحمد حائط  اأمرينا الغايل  ال�شاخمة، فمواقف 

التفكيك والتفتيت ومب����وؤازرة ويل  ك��ل حم���اولت  ال�شّد يف وج��ه 

الوفاء،  املحبة وع�شد  الأحمد عبق  ن��واف  ال�شيخ  الأم��ني  العهد 

واأقماره وقناديله امل�شاءة عرب جدران  وكل رموز الوطن �شمو�شه 

الزمن.

)2018 مارس   - )فبراير   92 الغرسة  5



زيــــارة

َي�س��رُف اأبن��اء ال�س��هداء كعادته��م ال�س��نوية بزيارة 

والده��م الكبري �ساح��ب ال�سمو  ال�سي��خ �سباح الأحمد 

ال�سب��اح حفظ��ه اهلل ورع��اه  وذلك يف ق�سر بي��ان ، كما 

َي�سرف��ون بال�س��ام على �سمو ويل عه��ده الأمني ال�سيخ 

نواف الأحمد ال�سباح حفظه اهلل ورعاه.

وُتعد ه��ذه الزيارة تقلي��دا �سنويا يقوم ب��ه الأبناء 

امل�سجلون يف مكت��ب ال�سهيد ب�سحبة الوكيلة بالديوان 

الأم��ريي مديرة ع��ام مكت��ب ال�سهيد ال�سي��دة فاطمة 

الأم��ري لل�س��ام عل��ى �سم��وه وليطمئ��ن عل��ى اأحوالهم 

وي�ستم��ع اإليهم ، ذل��ك اأن هذا الهتم��ام وتلك الرعاية 

بالرغ��م من اأنها ج��زء اأ�سيل م��ن مر�س��وم اإن�ساء مكتب 

ال�سهي��د منذ العام  1991 وتعترب كاأح��د اأهداف ر�سالة 

مكتب ال�سهيد ال�سامية اإل اأن هذا اللقاء ال�سنوي ب�سمو 

الأمري وويل عهده مبثابة لقاء الأب باأولده حيث يعبق 

الود واحلنان الذي ي�سبغه �سمو الأمري و�سمو ويل العهد 

على اأبن��اء ال�سهداء فيج��دون ال�سدر احل��اين وكلمات 

الت�سجي��ع الوارفة وينعمون بح�سورهم��ا مبا يغدقانه 

عليهم من حمبة ومتابعة ورعاية وتكرمي .

اإن ه��ذه الألفة واحلميمية الت��ي حتققها مثل هذه 

الزي��ارات وما يغمره �سموه يف نفو�س الأبناء من م�ساعر 

العت��داد والعت��زاز به��م وبالت�سحي��ات الت��ي قدمها 

اآباوؤهم برهانًا �ساطعًا على الأهمية التي ُيوليها �ساحب 

ال�سمو حفظه اهلل ورعاه  لأبنائه وعلى حجم التقدير 

ل�سه��داء الوطن واجلهود الطيبة واملباركة التي يقدمها 

مكتب ال�سهيد .

لقاء اأُللفة بأبناء النخبة
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حمولة من الربق لُ يلّوح بها �شوى الأبطال ...

�شحنة فائ�شة من الوجد نعرفها جيدا وننتظرها �شويا، 

�شاللت من النور الهادر تنهمر علينا من كل مكان،

هكذا يكون الحتفال، ومن هنا يبداأ مو�شم املجد ..

للبطولة �شمت خا�ص ورونق باهر ومعان مدخرة لالأزمنة 

ال�شعبة .. 

امل��ع��ادل املو�شوعي لل�شجاعة يف مواجهة  البطل ه��و 

اأم��ام الرتدد،  اخل��وف، ولالإقدام مقابل النكو�ص وللجراأة 

البطولة قيمة عالية يعلقها الأبطال باإرادتهم ال�شاخمة 

على �شدر جمتمعهم لتتعلم الأجيال وتتدرب على فعل 

اإل �شنف خا�ص من الب�شر، �شنف منذور  ل ي�شتطيعه 

لجتياز �شعوبات حادة ومواقف قا�شية يف �شبيل اجلماعة 

لدفع اأ�شرار ج�شيمة وجلب منافع �شرورية ل تتحقق اإل 

بت�شحيات ِج�شام ت�شل حلدود ا�شرتخا�ص احلياة، �شنف 

ب��الإخ��ال���ص وال���ش��رار وال��ت��وق والع�شق بذخرية  يت�شف 

اإلهية ل ت��رى احل��ي��اة اإل وم�شة ع��ّز وم��وق��ف ك��رام��ة واإل 

ِمن بالتفاين معتمدا قوة الأمل  ُيوؤْ اأطيب، �شنف  فاملوت 

حمدقا يف امل�شتقبل م�شرًا على ترك ب�شمة ت�شري لعمله 

واإنتاجه و�شالبة وجوده، هم الأبطال اإذًا ذخرية الأوطان 

اأن يكون ال�شهداء طالئع  اأنبل القيم، فال غرو  وم�شتودع 

الأبطال بل البطولة احلقة وقد بلغت ذروة عبقريتها، ول 

غرو اأن يكون �شعاع ال�شهادة �شياًء باهرا ي�شد الأف��ق ول 

عجب اأن يكون الأبطال هم مادة احتفالنا ال�شنوي باأفراح 

وطننا الغايل . 

ندخل متحف بيت القرين فنجد �شهداء يوم التحرير يف 

ال�شاد�ص والع�شرين من فرباير للعام 1991 يف انتظارنا 

اأن ي�شجلوا  اإل  واأب���وا  رج��ال حت��رك��وا بقوة الغ�شب 

موقفهم من احتالل وطنهم بالدم ؛ بب�شمة الروح 

أناشيد األبطال 

من مكتب الشهيد
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ببيت م��ا زال يخفق ب���اأرواح الأب��ط��ال ال��ذي��ن م��ا ذل��وا وما 

ا�شتكانوا وحتى وطائرات التحالف الدويل لتحرير دولة 

الكويت تق�شف العدوان الغا�شم، رجال تيقنوا اأن اخلنوع 

ل يليق بالأفذاذ واأن الإباء هو مواجهة مبا�شرة مع الظلم 

وجها لوجه، فكانوا َيق�شفون وُيق�شفون والتاريخ ي�شجل 

اإىل التاريخ الوطني  عناد الأبطال ليدخل بيت القرين 

لدولة الكويت كاأحد رموز املقاومة ال�شاخمة . 

ون�شتمر نقلب �شجالت البطولة ونفتح كتب حيثيات 

ال�شت�شهاد ذلك املجد الكامن يف ال�شفحات لترتاءى لنا 

اأخ���رى م��ن��ذورة للخلود الأب���دي يف مقاومة لرجال  حياة 

ون�شاء الكويت اأبوا اإل اأن يكونوا عناوين �شرف املرحلة 

ب��اأف��ع��ال��ه��م واأق��وال��ه��م دروب الن�شر  مفتتحني 

رافعني با�شت�شهادهم بيارق الوطن اخلفاقة 

موؤكدين لنا على الدوام اأن لل�شجاعة بريقًا 

ل ينطفىء . 

هو التاريخ بوابة الزمن امل�شرعة على الدوام، وها هي 

الأح��داث تتواىل وال�شنوات تتابع ول منلك اإل اأن نرتك 

الذاكرة تفي�ص مبخزونها لنقول �شكًرا لكل من وقف مع 

دولتنا يف حمنتها و�شكرا لكل الأوفياء من رجال ون�شاء 

ال��وط��ن، �شكًرا لكل من وع��د واأوف���ى، �شكًرا لكل من منح 

فاأجزل، �شكًرا لكل من حتدث و�شدق، �شكًرا لكل من كتب 

، وما بني مهرجان �شكًرا  فاأثّر و�شكرا لكل من تفاعل فَعرَبّ

الأول و�شعار الف�شل لأهل الف�شل ومهرجان �شكًرا الثاين 

و�شعار كل عطاء دون قاَمَتها ق�شري وكل بذل دون منحها 

ي�شري، يبقى الوطن مزهوا باأبنائه وتبقى الكويت عزيزة 

باأهلها ويظل غمام احلب يهطل وفاء على ثراها وي�شتمر 

�شهداوؤها تاجا باألوان الطيف النا�شعة ُتزين هامتها .... 

وكل عام ووطني وقادته و�شعبه بخري .

الوكيل بالديوان األميري
مدير عام مكتب الشهيد

بقلم : 
فاطمة أحمد األمير
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متابعة

احتفال مكتب الشهيد السنوي

بالتفـــوق واإلبـــداع
النبوغ هبة ربانية، والتفوق اإرادة اإن�شانية، وعندما يتماهيان 

الأر�ص  الإجن���از فتخ�شر  م��اء  الإب���داع، وينهمر  يهطل غيث 

وتتفتح اأزهار تبهر النظار وتخطف الأب�شار، وهذا ما حتقق 

الفائقني حيث  باأبنائه  ال�شنوي  ال�شهيد  مكتب  احتفال  يف 

جتلى التفوق والإبداع اأنوارًا واألوانًا واأعماًل اأثلجت ال�شدور 

واأفرحت القلوب وتعاىل الفخر نربا�شًا لكل اجلهود.

حت��ت رع��اي��ة وح�شور وزي��ر ���ش��وؤون ال��دي��وان الأم���ريي ال�شيخ 

علي جراح ال�شباح احتفل مكتب ال�شهيد باأبنائه املتفوقني 

من ذوي ال�شهداء يف منا�شبته ال�شنوية املتجددة حتت �شعار 

)رعاية اأمرينا �شر تفوقنا( وبداأ احلفل بال�شالم الوطني تاله 

�شوؤون  وزي��ر  كلمة  اأعقبها  احلكيم،  ال��ذك��ر  م��ن  مباركة  اآي���ات 

ال���دي���وان الأم�����ريي ال�����ش��ي��خ ع��ل��ي ج���راح ال�����ش��ب��اح اأ����ش���اد فيها 

باملتفوقني واأثنى على جهودهم و�شكر القائمني على مكتب 

تي�شري  �شبيل  ي��دخ��رون ج��ه��دًا يف  ال��ذي��ن ل  ال�شهداء  تكرمي 

وت�شهيل وت�شجيع ودعم كل ما من �شاأنه خدمة ذوي ال�شهداء 

واأبنائهم.

ومما جاء يف كلمته: 

ي�س���عدين �أن �ألتقي يف كل 

عام مع جمموعة متجددة من 

�أبنائن���ا �لطلب���ة �لفائقني �أبناء 

�سهد�ء �لكويت �لأبر�ر، �ألتقي 

بكث���ر م���ن �لفرح و�ل�س���عادة، 

و�أبناوؤن���ا ق���د حقق���و� �لنجاح 

و�لتف���وق و�لتمي���ز على طريق 

�لتح�سي���ل �لعلم���ي و�كت�ساب 

�ملعرف���ة م���ن �أجل بن���اء كويت 

�مل�ستقبل«.

الشيخ علي جراح الصباح :

واملثابرة  االجتهاد  زرعتم 
والتفوق العلم  فحصدمت 

م�����ه�����م�����ة س������ام������ي������ة وش��������رف 
ك��ب��ي��ر م����ا ي���ق���وم ب����ه مكتب 
الشهيد في تعزيز املسيرة 
الشهداء  ألب���ن���اء  ال��ع��ل��م��ي��ة 
على  خ����ط����اه����م  وت���ث���ب���ي���ت 
وتذليل  ال���ت���ف���وق  ط���ري���ق 
تواجههم  ال���ت���ي  ال���ص���ع���اب 
ل�����ي�����م�����ض�����وا ع������ل������ى خ���ط���ى 
والفداء البذل  في  ذويهم 

عماد من�صور املن�صور
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�لفائقون  �لطلب���ة  �أبنائ���ي 

و�لفائقات!

�إين �إذ �أهنئك���م بتفوقك���م، 

مب���ا  �أي�س���اً  �أهنئك���م  ف���اإين 

ت�سعرون ب���ه من فخر و�عتز�ز 

فاأنت���م �أبن���اء �سه���د�ء �لكويت 

�لأبر�ر �لذين روو� هذه �لأر�ض 

�لطاهرة بزكي دمائهم ف�سنعو� 

ووهب���و�  لأرو�حه���م  �خلل���ود 

لن���ا حي���اة كرمية ع���ز� وفخر� 

�لعظيم���ة،  باملنزل���ة  وف���ازو� 

�سبحان���ه  لقول���ه  م�سد�ق���اً 

وتع���اىل: »ول حت�س���ن �لذين 

قتلو� يف �سبي���ل �هلل �أمو�تا بل 

�أحي���اء عن���د ربه���م يرزقون«. 

لقد زرعت���م فح�سدمت. » لقد 

زرعتم �لجتهاد و�ملثابرة على 

طريق �لعلم فح�سدمت �لنجاح 

و�لتف���وق و�إن م���ا بذلتموه من 

جهد وم���ا حققتموه من �إجناز 

لهو �أكرب دليل على �ل�سر على 

نهج �آبائكم �لذي���ن كانو� رمز� 

لالإخال����ض و�ل�س���دق و�لولء 

و�لعطاء و�لفد�ء«.

�سلوك ملمو�س

�لفائقون  �لطلب���ة  �أبنائ���ي 

و�لفائقات!

لقد طالبنا �سيدي ح�سرة 

�أم���ر �لبالد  �ساح���ب �ل�سمو 

قائد �لإن�ساني���ة �ل�سيخ �سباح 

�ل�سب���اح  �جلاب���ر  �لأحم���د 

حفظ���ه �هلل ورعاه باأن نرتجم 

�سعار �لولء للوطن �إىل �سلوك 

ملمو�ض، و�أن نكون جميعاً على 

روؤية و�حدة، يف جت�سيد مفهوم 

عمل���ي و��سح للوحدة �لوطنية 

مبا يحفظها وي�سونها.

لقد طالبن���ا �سموه حفظه 

�هلل ورعاه، بالعمل لكي تعتلي 

�ل�سامي���ة،  مكانته���ا  �لكوي���ت 

وجمده���ا �ل�سام���ق، و�إن ذلك 

ل���ن يتاأت���ى �إل بتفعي���ل ح���ب 

�لوط���ن و�ل�ستع���د�د للدف���اع 

بالوح���دة  بالتم�س���ك  عن���ه 

�لوطني���ة �حلا�سنة لأبناء هذه 

�لأر����ض �لطيب���ة، و�أن نرتجم 

�إىل  للوط���ن  �ل���ولء  �سع���ار 

�سل���وك ملمو�ض متام���اً مثلما 

فع���ل �آباوؤك���م و�أمهاتكم �لذين 

تكري�س���ا  باأرو�حه���م  �سح���و� 

لتبق���ى  لوطنه���م،  لنتمائه���م 

�لكوي���ت وطن���ا ح���ر�ً م�ستقاًل 

مرف���وع �لر�ي���ة، عزي���ز� �أبيا، 

وطنا للجميع، ي�سود بني �أبنائه 

�سفاء �لنفو����ض، وحب �لعمل، 

و�سدق �لنتم���اء لهذه �لأر�ض 

فاطمة األمير:
ن�����ف�����ت�����خ�����ر ه������������ذا ال������ع������ام 
ب����أك����ادمي����ي����ة امل���ب���دع���ن 
ل���ت���رف���د م���س���ار ال���رع���اي���ة 
ألب�������������ن�������������اء ال���������ش���������ه���������داء 
لشخصيات  وت�����ؤس�����س 
ت�����ن�����ه�����ج اإلب���������������������داع ف���ي 
ال�����ق�����ول وف������ي اإلجن��������از.
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�لطاهرة.

�لفائقون  �لطلب���ة  �أبنائ���ي 

و�لفائقات!

»�نها ملهمة �سامية و�سرف 

مكت���ب  �إىل  عه���د  �أن  كب���ر 

�ل�سهي���د مبهم���ة رعاي���ة �أبناء 

�سهد�ء �لكويت �لأبر�ر وتذليل 

كل �ل�سعاب لكي ت�سرو� على 

�مل�سار �ل�سحيح يف حت�سيلكم 

�لعلمي وتعزيز م�سرتكم على 

طريق �كت�ساب �ملعرفة لتكونو� 

كما كان �آباوؤكم جنود� يف خدمة 

�لكوي���ت مد�فعني ع���ن عزتها 

وكر�مته���ا متم�سك���ني باأر�سها 

عنا�س���ر فاعل���ة تعل���ي �سرح 

�لكويت على كل �سعيد«.

ه���ذه  يف  يل  و��سمح���و� 

�ملنا�سب���ة �لكرمي���ة، �أن �أعرب 

ع���ن خال�ض �ل�سك���ر و�لتقدير 

للقائم���ني عل���ى ه���ذه �جلهود 

�خلرة، وعل���ى ر�أ�سهم �لنائب 

�لأول لرئي����ض �ل���وزر�ء وزي���ر 

�لدفاع رئي����ض جمل�ض �لأمناء 

�ل�سه���د�ء  تك���رمي  مكت���ب  يف 

و�أ�سرهم، �ل�سيخ نا�سر �سباح 

�لأحمد �جلابر �ل�سباح حفظه 

�هلل، عل���ى دعم���ه �ملتو��س���ل 

مكت���ب  وفعالي���ات  لأن�سط���ة 

و�أ�سره���م،  �ل�سه���د�ء  تك���رمي 

وجلميع �لعاملني فيه، و�ل�سكر 

�لأفا�س���ل  لالإخ���وة  مو�س���ول 

وكالء �لديو�ن �لأمري.

�ساح���ب  لنعاه���د  و�إنن���ا 

�ل�سمو على �أن نو��سل م�سرة 

رعاي���ة �أبناء �ل�سه���د�ء وتثبيت 

�أقد�مه���م على طري���ق �لتفوق 

ليكونو� كما كان �آباوؤهم جنود� 

يف خدم���ة �لكوي���ت مد�فع���ني 

عن عزتها وكر�متها متم�سكني 

باأر�سه���ا وعنا�سر فاعلة تعلي 

�سرح �لكويت يف كل جمال«.

طريق العلم

�أعقب كلم���ة ر�عي �حلفل 

حدي���ث للفائق���ني للوكيل���ة يف 

�لدي���و�ن �لأم���ري مديرة عام 

مكتب �ل�سهي���د فاطمة �لأمر 

ر�ع���ي  م���ن خالل���ه  �سك���رت 

�حلف���ل �ل�سي���خ عل���ي ج���ر�ح 

و�حل�س���ور �لك���رمي م���ن ذوي 

جمل����ض  و�أع�س���اء  �ل�سه���د�ء 

�أمناء مكت���ب �ل�سهيد و�لطلبة 

�لفائق���ني و�أ�سهب���ت يف عر�ض 

�أه���م و�أحدث �أن�سط���ة �ملكتب 

يف جمال تنمي���ة �لإبد�ع ودور 

»�أكادميية �ملبدعني« ومما جاء 

يف كلمتها:

»�أبنائ���ي �لطلب���ة �لفائقون 

و�لفائقات، لقاوؤنا معكم يتجدد 

يف كل ع���ام مثلم���ا تو��سلن���ا 

معكم د�ئ���م وم�ستم���ر لتعزيز 

م�سرتك���م على طري���ق �لعلم 

و�حلي���اة ولتاأكي���د �لعهد �لذي 

قطعن���اه على �أنف�سن���ا بتكرمي 

ذكرى �سهد�ئنا �لأبر�ر ورعاية 

فاآباوؤك���م  و�أ�سره���م.  �أبنائه���م 

يف جن���ات �خلل���د »�أحياء عند 

ربه���م يرزق���ون«،  م���ع �لنبيني 

و�ل�سديق���ني وح�س���ن �أوؤلئ���ك 

رفيقاً، و�أنت���م يف �أعيننا حمبة 

ورعاية و�أمانة ت�سرفنا بحملها 

�ساح���ب  مق���ام  م���ن  تكليف���ا 

�ل�سم���و �أم���ر �لب���الد �ملفدى 

قائد �لإن�ساني���ة �ل�سيخ �سباح 

�لأحمد �جلابر �ل�سباح حفظه 

�هلل ورعاه.

»ومما ي�سعدنا ويكرمنا �أننا 

نرى يف كل عام كوكبة متجددة 

من طلبتنا �لفائقني و�لفائقات 

�لذين �سي�س���رون على طريق 

�لعل���م و�لإبد�ع و�لتفوق خدمة 

لوطننا �لغايل �لكويت، 

بناء الإبداع

ومما ي�سعد مكتب �ل�سهيد 

تكرمي �ل�سه���د�ء و�أ�سرهم �أننا 

يف ه���ذ� �لعام دخلن���ا م�سروع 

�أكادميي���ة �ملبدع���ني �سعاره���ا 

تاأ�سي����ض �سخ�سيات وجماميع 

�لكوي���ت  �سه���د�ء  �أبن���اء  م���ن 

�لأبر�ر ور�سالته���ا �لعمل على 

بن���اء �لإب���د�ع يف �سخ�سياتهم 

موؤثري���ن  ق���دوة  وجعله���م 

ومنتج���ني يف �ملجتمع �لكويتي 

عل���ى  م�ساعدته���م  وكذل���ك 

وهو�ياتهم  طموحاتهم  حتقيق 

من خالل دور�ت من �لتدريب 

�لعمل���ي و�لنظ���ري على مدى 

�ثني ع�س���ر �أ�سبوع���ا للك�سف 

ع���ن مكن���ون �لإب���د�ع �لعلمي 

�سخ�سياته���م  يف  و�لعمل���ي 

�قتد�ء وتاأ�سيا بنهج و�إر�ساد�ت 

متابعة

)2018 مارس   - )فبراير   92 الغرسة  12



�ساح���ب �ل�سم���و �ل���ذي دع���ا 

�إىل »تاأ�سي���ل �لبح���ث �لعلمي 

لتحقي���ق �لتنمي���ة �مل�ستد�م���ة 

بالوطن �لعزيز و�ل�ستفادة من 

�خل���رب�ت يف تنفي���ذ �مل�ساريع 

�لتي تخ���دم �لوطن و�ملو�طنني 

و�لآليات  بالو�سائ���ل  و�لرتقاء 

�لبح���ث  عملي���ة  يف  �ملتبع���ة 

�لعلمي �لت���ي ت�سهم يف نه�سة 

�لكويت ودف���ع م�سرة �لتطور 

فيها �إىل �لأمام«.

الكويت عزيزة

»�بنائ���ي �لطلب���ة �لفائقون 

�سه���د�ء  �أبن���اء  و�لفائق���ات 

�لكويت �لأب���ر�ر �سعارنا د�ئما 

قول �سم���وه حفظه �هلل ورعاه 

�إن »�لكوي���ت �لعزي���زة ت�ستحق 

�أن نفديها بكل غال من روحنا 

ودمن���ا وم���ن عزمن���ا و�إر�دتنا 

فه���ي يومنا وه���ي �أم�سنا وهي 

م�ستقبلنا �ملعمور بالأمل باإذن 

�هلل«، و�أنت���م �أه���ل لهذه �ملهمة 

ولكل مهمة �سامية لأنكم ورثتم 

عن �آبائكم �ل�س���دق يف �لقول 

و�لإخال�ض يف �لعمل و�لتفاين 

يف خدمة �لوط���ن و�لذود عنه 

و�لعم���ل لرفع���ة �ساأنه على كل 

�سعيد.

�سرح الوطني

قائ���د  �أطلقه���ا  »كلم���ة 

�لإن�ساني���ة �سمو �أم���ر �لبالد 

تبن���ى  ل  »�لكوي���ت  �أن  وه���ي 

�إل ب�سو�ع���د �أبنائه���ا« فكانت 

�لقب����ض و�لنور �لذي نهتدي به 

لالنط���الق نحو بن���اء �لكويت 

�حلديث���ة بلد �لوف���اء و�لعطاء 

و�لتكاف���ل  �لرحم���ة  وموط���ن 

من �أجل �سح���ذ عزمية �أبنائنا 

وتعزيز ت�سميمهم على �ل�سر 

�لتف���وق  قدم���ا عل���ى طري���ق 

و�لنجاح و�لعمل �لبناء ليكونو� 

كم���ا كان �أباوؤه���م جن���ود� يف 

خدم���ة �لكوي���ت يد�فعون عن 

عزتها وكر�متها �سعارهم �لولء 

للوطن �لغايل �لكويت عاملني 

لإع���الء �سرح���ه يف كل جمال 

م���ن جم���الت �لعل���م و�لتقدم 

وجم�سدين تطلعات �سمو �أمر 

�لبالد من �أج���ل »بناء �ملو�طن 

بالإمي���ان  �ملت�سل���ح  �لكويت���ي 

و�لعل���م و�ملعرف���ة �ملتقدمة ... 

وبالقي���م �لأخالقي���ة �ملتاأ�سلة 

يف �أعم���اق ثو�بتن���ا ومو�ريثن���ا 

�لفا�سلة«.

اأهل الف�سل

�ل�س���ادة �حل�س���ور يف هذ� 

�ملق���ام، و�إن كان �لف�س���ل يرد 

�إىل �أهل���ه، فاإن���ه لي�سعدين �أن 

�أتوج���ه با�سم���ي وبا�سم جميع 

منت�سبي مكتب تكرمي �ل�سهد�ء 

و�أ�سرهم، بال�سكر �جلزيل �إىل 

مع���ايل  �لنائ���ب �لأول لرئي�ض 

�ل���وزر�ء وزير �لدف���اع، رئي�ض 

جمل�ض �لأمناء يف مكتب تكرمي 

�ل�سه���د�ء و�أ�سره���م، ور�ع���ي 

�أن�سطة مكتب �ل�سهيد، �ل�سيخ 

نا�سر �سب���اح �لأحمد �جلابر 

ه���ذ�  ر�ع���ي  و�إىل  �ل�سب���اح، 

�حلف���ل، مع���ايل وزي���ر �سوؤون 

�لديو�ن �لأمري، نائب رئي�ض 

جمل�ض �لأمناء يف مكتب تكرمي 

�ل�سه���د�ء  و�أ�سره���م، مع���ايل 

�ل�سي���خ / علي جر�ح �ل�سباح، 

و�إىل �لأخ���وة �لأفا�س���ل وكالء 

�لدي���و�ن �لأمري، و�إىل جميع 

�مل�سوؤولني يف �لديو�ن �لأمري 

�لذي���ن يقدمون لن���ا كل �لعون 

لإجناح مهماتنا يف تكرمي �أبناء 

�ل�سهد�ء ورعايتهم.

بارك �هلل بكم، و�سدد على 

طري���ق �خل���ر خطاك���م،،، يف 

ظ���ل �لرعاي���ة �لأبوية �لكرمية 

و�ل�سامي���ة، م���ن ل���دن ح�سرة 

�ساح���ب �ل�سمو �أم���ر �لبالد، 

�لأم���ني  �لعه���د  ويل  و�سم���و 

ورعاهم���ا،  �هلل  حفظهم���ا 

وطنك���م  و�أ�سع���د  و�أ�سعدن���ا 

بتفوقك���م  �لكوي���ت  �حلبي���ب 

�لد�ئم، مو�طنني �أوفياء، و�أبناء 

بررة، ي�سرون على نهج �آبائهم 

يف �لدف���اع ع���ن �لوطن وتر�به 

وكر�مته ، حف���ظ �هلل �لكويت 

و�أهله���ا من كل �س���وء ومكروه، 

ورح���م �هلل �سه���د�ء �لكوي���ت 

�لأبر�ر.

بتوزي���ع  �حلف���ل  و�ختت���م 

عل���ى  و�لهد�ي���ا  �ل�سه���اد�ت 

�لطلبة �لفائقني وعلى خريجي 

�أكادميي���ة �ملبدعني م���ن �أبناء 

�ل�سهد�ء.
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صـــــرح

واقع رتيب ومستقبل واعد ينتظر الدعم

متحف »شهداء القرين«  
آثــار الصـرب والغضـب

عمر الدوسري
ضخمة  مبيزانية   2001 عام  شامال  ترميما  للمتحف  أجرى  الوطني  املجلس 
الروتينية الصيانات  س��وى  جتديد  أي  املتحف  على  يجر  ل��م  ال��وق��ت  ذل��ك  منذ 
العاملية امل��ت��اح��ف  م��ص��اف  إل��ى  ب��ه  االرت��ق��اء  على  ت��ق��وم  امل��وق��ع  لتطوير  خطتي 

أع��������������������������ددت م���������ل���������ف���������ًا م��������ت��������ك��������ام��������ال ل������ع������م������ل������ي������ة ال���������ت���������ط���������وي���������ر واس�������ت�������ع�������ن�������ت 
ب��������������اخ��������������ت��������������ص��������������اص��������������ي ف�����������������������ي م��������������������ج��������������������ال امل������������������ت������������������اح������������������ف واآلث���������������������������������������ار
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اأحمد �صتيوي

تنت�شب بيوت القرين الثالثة، �شاهدا حيا على حقبة ع�شيبة مرت على الكويت، وك�شفت لأهلها حقيقة نظرة العامل للبالد واأهلها 

من جهة، وارتباط اأبناء الكويت بوطنهم وانتمائهم له من جهة اأخرى، وكذلك غدر من كان جارا اأح�شن اإليه، فرد الإح�شان باجلحود 

والغدر. وبعيدا عن الدخول يف تف�شيالت تلك احلقبة، فاإن »الهوية« ومع مو�شم الحتفالت بالأعياد الوطنية، زارت املوقع الذي 

اأ�شبح معلما من معامل الكويت، بعد حتويله اإىل متحف ي�شم البيوت الثالثة، برغبة �شامية من الأمري الراحل ال�شيخ جابر الأحمد 

رحمه اهلل، واأ�شبح مق�شدا للجميع، ي�شتذكر فيه الكبار تلك احلقبة، ويتعلم منه ال�شغار حب الوطن والدفاع عنه.

وبعد جولة يف �ملتحف ببيوته 

�لثالثة، و�لطالع على حمتوياته، 

�أو  وما حدث فيه من تغير�ت 

تطوير، �لتقت »�لهوية« مع �أمينه 

�لدكتور عمر �لدو�سري للوقوف 

�ملكان، فك�سف عن  على و�ق��ع 

ل��دي��ه لالرتقاء  روؤي���ة طموحة 

باملتحف �إىل م�ستوى عاملي، حيث 

يعمل على و�سع خطة متكاملة 

لالرتقاء بو�قع �ملتحف، و��ستعان 

يف �سبيل ذلك باخت�سا�سي يف 

جمال �ملتاحف و�لآثار، �أعّد له 

�لتطوير،  ملفا متكامال خلطة 

وهو �لآن ي�سع �للم�سات �لأخرة 

على �خلطة ب�سكل كامل، لعر�سها 

على �مل�سوؤولني، �سو�ء يف �ملجل�ض 

�لوطني للثقافة و�لفنون و�لآد�ب، 

�آمال  �ل��دي��و�ن �لأم���ري،  �أو يف 

يتم دعم �خلطة �لطموحة  �أن 

�لتي �ستغر و�قع �ملتحف ب�سكل 

جذري، وفق روؤيته.

واقع املتحف

�أن  �لدو�سري  �لدكتور  �أكد 

�ملتحف هو �لدليل �ملادي �لوحيد 

�لغزو،  على  ���س��اه��د�ً  �ل��ب��اق��ي 

وهو ما يتطلب �ملحافظة عليه 

وتطويره ب�سكل يعرب عن و�قعه 

وليكون موقعا حيويا ي�ستقطب 

�لزو�ر ب�سكل جاذب، مبا يج�سد 

�ملعركة و�قعا مرئيا، وه��و ما 

حتمله خطته �لتطويرية.

وقبل �لدخول يف تفا�سيل 

�لدو�سري ملحة  �خلطة، �سرد 

تاريخية عن و�قع �ملتحف، منذ 

بد�يته حتى يومنا هذ�، م�سر� 

�ل�سيخ  �لر�حل  �لأم��ر  �أن  �إىل 

�لأح��م��د رحمه �هلل ز�ر  جابر 

�ملوقع بعد �لتحرير، و�أمر بتحويل 

�ل��ت��ي �سهدت  �لثالثة  �لبيوت 

�لديو�ن �لأمري،  �إىل  �ملعركة 

وتعوي�ض �أ�سحابها ببيوت بديلة، 

وهو �لإجر�ء �لذي قام به، حيث 

�سلم �لديو�ن �لبيوت �لثالثة �إىل 

�إد�رة �لآثار و�ملتاحف يف وز�رة 

�لإعالم، هذه �لإد�رة �لتي �نتقلت 

�لوطني  �إىل �ملجل�ض  فيما بعد 

للثقافة و�لفنون و�لآد�ب، و�نتقل 

�ملتحف بالتبعية �إىل �ملجل�ض عام 

.1993
وي��ق��ول �أم���ني �مل��ت��ح��ف �إن 

�ل��وط��ن��ي ر���س��د عام  �ملجل�ض 

2001 ميز�نية �سخمة لإعادة 
�لثالثة،  ترميم بيوت �ملتحف 

بالكامل، من  و�إع��ادة ترميمها 

خالل �لإجر�ء�ت �لتالية:

بيت �ل��ع��ي��د�ن: مت و�سع   ·
ل��ه حماية  دع��ام��ات ح��دي��دي��ة 

و�إغ��الق بع�ض  �نهياره،  له من 

�لفتحات، وترميم بع�ض �جلدر�ن 

�لتي  �لفتحات  بع�ض  وتقوية 

�سببها �لق�سف، حتى ل تتهدم، 

�إن�ساء حو�جز حديدية يف  ومت 

�لبيت مع  �لأماكن �خلطرة يف 

�لإر�سادية  �ل��ل��وح��ات  جت��دي��د 

حوله.

�ل��ب��ي��ت �ل��رئ��ي�����ض: �أعيد   ·
ت��رم��ي��م��ه ب��ال��ك��ام��ل، ح��ي��ث مت 

�إ�ساء�ت يف كل  �سبغه، وو�سع 

جو�نبه، ولوحات خمتلفة، ون�سب 

ت��ذك��اري��ة، و�أر���س��ي��ات و�أث���اث، 

و�أ���س��ق��ف زجاجية،  وو�ج��ه��ات 

ومت تخ�سي�ض �أركان فيه لبع�ض 

�إحدى �ل�سيار�ت �لتي ��ستخدمها رجال �ملقاومة

�لبيت �لرئي�سي

حتى ال ننسى
ما هو بيت القرين؟ هو منزل يف منطقة القرين مبحافظة 

مبارك الكبري، كان اأحد مراكز املقاومة الكويتية اإبان الغزو 

 ،1991 24 فرباير  العراقي للكويت ووقعت فيه معركة يف 

اأث��ره��ا 12 م��ن اأف���راد امل��ق��اوم��ة. وق��ام املجل�ص  ا�شت�شهد على 

الوطني للثقافة والفنون والآداب بتحويل املنزل اإىل متحف 

لتخليد ذكرى ال�شهداء، بعدما اأمر الأمري الراحل ال�شيخ جابر 

الأحمد رحمه اهلل بتحويل البيت الذي دارت فيه املعركة اإىل 

متحف تاريخي.
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�جلهات.

�ل��ب��ي��ت �ل��ث��ال��ث: خ�سع   ·
لتجديد كامل، وي�سم معر�سا 

و�آث��اره��ا و�سور  �ملعركة  ل�سور 

�ل�سهد�ء فيها، حيث متت �إعادة 

�ل��ب��ي��ت م��ن �لد�خل  ت�سميم 

و�إن�ساء قاعة  �لعر�ض،  بطريقة 

�لأر�سي، ويف  �لدور  �سينما يف 

�لدور �لعلوي �أن�سئت مكتبة ت�سم 

كتبا عن �لغزو �لعر�قي، وبع�ض 

�لكتب �لأخرى عن تاريخ �لكويت 

باللغتني �لعربية و�لإجنليزية.

وذكر �لدو�سري �أن عمليات 

��ستمرت �سنتني حتى  �لرتميم 

عام 2003، حيث مت �لحتفال 

بافتتاح �ملتحف من جديد بحلة 

�لوقت مل  جديدة، ومنذ ذل��ك 

ي�سهد �ملتحف �أية عملية حتديث. 

و�جلديد �لذي حدث فيه قيام 

مكتب �ل�سهيد باإن�ساء ركن له يف 

�لبيت �لرئي�ض، و�سع فيه �سور كل 

�سهد�ء �لغزو �لعر�قي، ولوحات 

�ملقاومة  �أع�ساء جلان  باأ�سماء 

�لكويتية، وجم�سما لبيت �لقرين 

و���س��ط �ل��رك��ن. ول��ف��ت يف هذ� 

�ملجال �إىل �أنه ز�ر وكيلة �لوز�رة 

يف �لديو�ن �لأمري مديرة مكتب 

�لأمر ملناق�سة  �ل�سهيد فاطمة 

عملية تطوير �لركن، و�لأمر ما 

ز�ل قيد �ملناق�سة.

ولفت �إىل �أن مكتب �لإمناء 

�لجتماعي ز�ر �ملتحف عام 

2016، و�أث��ن��اء �ل��زي��ارة عر�ض 
�أن يكون  �ملكتب  على م�سوؤويل 

لهم رك��ن يف �ملتحف، فاأبدو� 

رغبتهم يف ذلك، فتم تخ�سي�ض 

�لرئي�ض على  �لبيت  مكان يف 

ميني �ملدخل و�إىل جانب ركن 

م��از�ل يف  �ل�سهيد، وهو  مكتب 

�لإن�����س��اء حاليا، ويتوقع  ط��ور 

�فتتاحه يف فرب�ير مع  يتم  �أن 

�لحتفالت �لوطنية.

و�أ�سار �إىل �أن ما يجري �لآن 

من عمليات �سيانة هي عمليات 

�ل�سيانة �لدورية �لروتينية. وبني 

�أن �ملتحف ي�ستقبل �لزو�ر ب�سكل 

�لزيار�ت تكرث يف  يومي، ولكن 

�ملنا�سبات  �سهر ف��رب�ي��ر م��ع 

�لوطنية، حيث ي�ستقبل �ملتحف 

ز�ئ���ر   500 �ل�����س��ه��ر  يف ه���ذ� 

يوميا.

خطط طموحة

وفتح �أمني �ملتحف �لدكتور 

�لتطوير  �لدو�سري ملف  عمر 

�أن خطته  م��وؤك��د�  �ل��ذي يعده، 

م�ستوى  �إىل  �ملتحف  �ستنقل 

�ملتاحف �لعاملية �إذ� ما �عتمدت 

�أع��ده و��ستعان  �لذي  بالت�سور 

يف �سبيل ذلك بدكتور جامعي 

�خت�سا�سي بت�سميم �ملتاحف 

و�ملناطق �لأثرية.

وقبل ملف �لتطوير �أ�سار �إىل 

�أنه منذ ت�سلم �أمانة �ملتحف، منذ 

�سنة ون�سف، عمل على ��ستدر�ك 

�لأمور �لإد�رية �خلا�سة باملكان، 

ول�سيما �أمر نقل ملكية �لبيوت 

تنفيذ�  �لأم��ري،  �لديو�ن  �إىل 

لتوجيهات �لأمر �لر�حل �ل�سيخ 

جابر �لأحمد رحمه �هلل، حيث 

لتز�ل �لبيوت باأ�سماء �أ�سحابها 

حتى �ليوم، على �لرغم من كل 

�ملنا�سد�ت و�ملر��سالت �لتي متت 

�لوطني و�لديو�ن  بني �ملجل�ض 

ف��م��از�ل��ت فو�تر  �لأم������ري، 

�لكهرباء ت�سدر باأ�سماء �أ�سحاب 

و�أح��ده��م م��ن �سهد�ء  �لبيوت 

�ملعركة، وهو �أمر م�ستغرب بعد 

مرور �أكرث من ربع قرن.

و�أم����ا ع��ن خطته لتطوير 

�إنه  �لدو�سري  �ملتحف، فيقول 

�أعد ملفا لتطوير �ملوقع �سيعر�سه 

للمجل�ض  �ل��ع��ام  �لأم����ني  ع��ل��ى 

�لوطني للثقافة و�لفنون و�لآد�ب، 

روؤية  وتقوم خطته على تقدمي 

لتطوير �ملتحف بطريقة جتعله 

يالم�ض و�قع �ملعركة �حلقيقي، 

�أك��رب ملجموعات  و�إع��ط��اء دور 

�مل��ق��اوم��ة �ل��ك��وي��ت��ي��ة �لأخ����رى، 

اخل���������ط���������ة ت���������ق���������وم ع�������ل�������ى إج��������������������راء ت�������غ�������ي�������ي�������رات جت����ع����ل 
امل�������������وق�������������ع ي�����������الم�����������س واق���������������������ع امل����������ع����������رك����������ة احل������ق������ي������ق������ي

بهو �ل�سالة يف �لبيت �لرئي�سي

ركن مكتب �ل�سهيد يف �لبيت �لرئي�سي

جانب من ركب مكتب �ل�سهيد يف �لبيت �لرئي�سي

صـــــرح
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و�إبر�ز دور �لدول �لتي �ساركت 

�لتحرير، مب�ساركة  يف ح��رب 

جهات خا�سة، لي�سل �ملتحف 

�ملتاحف �ملتطورة  �إىل م�ساف 

على م�ستوى �ملنطقة.

ويف تفا�سيل �خلطة، يقول 

�إنها تهتم بتفا�سيل �سغرة تكون 

�ل�سامل، بدء�  للتطوير  منطلقا 

�لثالثة،  �ل��ب��ي��وت  م��ن حم��ي��ط 

و�نتهاء بتعديالت جذرية تتعلق 

�لثالثة من  �لبيوت  مبحتويات 

د�خلها. ففي �ملحيط �لذي يتجلى 

فيه و�قع ما حدث �أثناء �ملو�جهة، 

�إعادة ترميم  تقوم �خلطة على 

�أم��ام �ملتحف،  �لو�قفة  �لدبابة 

بالتعاون مع �جلهات �لع�سكرية 

�ملعنية، ون�سب جم�سمات ب�سرية 

نحا�سية حولها متثل �جلنود 

�لعر�قيني �لذين هاجمو� �لبيوت، 

وباأيديهم �أ�سلحة، لتج�سيد �ملعركة 

و�قعا كما حدثت، ليعي�ض �لز�ئر 

و�قع ما حدث من قبل، ويقول 

�لدو�سري �إنه تو��سل مع �جلهات 

�ملعنية يف وز�رة �لدفاع لتطوير 

��ستعد�دهم  ف��اأك��دو�  �ل��دب��اب��ة 

�إجر�ء  للم�ساركة، م�سرتطني 

للتاأكد  �أول  �لدبابة  ك�سف على 

من خلوها من �لإ�سعاعات، وهو 

ما يتطلب م�ساركة �جلهات ذ�ت 

�ل�سلة يف ذلك.

�لتنكر  �إىل  �ل��دب��اب��ة  وم��ن 

�ملوجود على �جلانب �لآخر من 

�ملتحف، و�ل���ذي تهالك بفعل 

�ملناخية، حيث تقوم  �لظروف 

خطة �أمني �ملتحف على ترميمه �أو 

�لإتيان بتنكر م�سابه تكون حالته 

�أف�سل، ومن ثم و�سعه يف مكانه 

�حلقيقي مقابل مدخل �ملنطقة، 

وق�ض خز�نه طوليا و��ستبد�ل 

�لزجاج باحلديد، وحتول عمق 

»بانور�ما« بوجود  �إىل  �خل��ز�ن 

�ل��ذي��ن كانو�  �مل��ق��اوم��ة  �أف����ر�د 

�أثناء  يختبئون د�خ��ل �خل���ز�ن 

نقل  عمليات  يف  ��ستخد�مه 

�إىل ذلك �ل�سيار�ت �ملوجودة يف 

حميط �ملتحف بعد �أن تهالكت 

هي �أي�سا، وحاول قدر �لإمكان 

�ملحافظة على �سكلها �خلارجي 

وحمايتها من عو�مل �لطق�ض، 

�لتي  �لغبار و�لأت��رب��ة  ول�سيما 

تطمرها يف بع�ض �لأحيان، مما 

�أ�سفلها  دفعه لإي��ج��اد فتحات 

�أثناء  م��ن��ه��ا  �مل��ي��اه  ل��ت�����س��ري��ف 

�أو لدى غ�سل  هطول �لأمطار 

�ل�سيار�ت.

ويف خطة تطوير �ملتحف من 

�لد�خل، �سرح �لدو�سري خطته 

�لتي تقوم بالأ�سا�ض على ��ستغالل 

�لبيت �خللفي »�لثالث« وحتويل 

�ملتحف من خالله �إىل بانور�ما 

حقيقية، م��ن خ���الل تو�سعة 

�لأمامية  �ل�ساحة  �لبيت و�سم 

و�جلانبية، حيث يتم تق�سيم 

�لبيت �إىل ثالثة �أجنحة، �لأول 

يف �لدور �لأر�سي يج�سد معركة 

�لقرين بتفا�سيلها، و�لثاين من 

خالل �مل�ساحة �جلانبية و�خللفية 

للبيت، ويتم حتويلها �إىل معر�ض 

�لتي �ساركت يف  للدول  متنوع 

حرب حترير �لكويت، من خالل 

حت�����������وي�����������ل م��������ح��������ي��������ط امل���������ت���������ح���������ف إل������������������ى »ب������������ان������������ورم������������ا« 
جت�����������س�����������د خ�����������������ط�����������������وات امل�������������ع�������������رك�������������ة ك�����������م�����������ا ح���������دث���������ت

�لدبابة �ساهدة على �إجر�م �لغز�ة

�سيارتان لرجال �ملقاومة �أثرت فيهما عو�مل �لطق�ض

�لأ�سلحة و�لأغذية، وهي خطوة 

يرى �لدكتور عمر �لدو�سري �أنها 

نقلة نوعية يف  �ستنقل �ملتحف 

عملية �لتحديث �لتي يهدف منها 

لتقريب �ملتحف من و�قعه �لذي 

�ملقاومة. ت�ساف  �أبطال  عا�سه 

�لتنكر �سيتحول �إىل بانور�ما يف خطة �لتطوير

شهداء بيت القرين
> سيد هادي سيد محمد علوي
ق�����ائ�����د امل���ج���م���وع���ة  
> ع���ام���ر ف�����رج ال��ع��ن��زي
> يوسف خضر يوسف علي
> بدر ناصر عبداهلل العيدان
> إبراهيم علي صفر منصور
> عبداهلل عبدالنبي مندني
> خ����ل����ي����ل خ�����ي�����راهلل 
ع��ب��دال��ك��رمي ال��ب��ل��وش��ي
> خالد أحمد محمد الكندري
> ح��س��ن ع��ل��ي غ��ل��وم رض��ا
> مبارك علي صفر منصور
> جاسم محمد علي غلوم
> محمد عثمان علي الشايع
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تخ�سي�ض ركن لكل دولة يو�سع 

فيه علمها، و�سور مل�ساركتها يف 

�حل��رب، وما قدمته من دعم، 

ليكون �ملتحف متكامال، وليقرتب 

يف و�قعه من جت�سيد فرتة مهمة 

من تاريخ �لكويت، وليجد �لز�ئر 

�ملعنية ما يدل على  �لدول  من 

م�ساركة دولته يف �حلرب، وهذ� 

�سيكون عامل جذب كبر، �أ�سف 

�لأول  �ل��دور  تو�سعة  ذل��ك  �إىل 

من �لبيت ليكون �جلناح �لأخر 

�لذي يعرب عن �ملقاومة �لكويتية، 

حيث يتم فتح غرف على بع�سها 

لت�سكل م�ساحة و��سعة ميكن 

��ستغاللها يف ت�سكيل متحف 

�لكويتية يف  للمقاومة  متنوع 

�مل��ن��اط��ق لتجتمع كل  خمتلف 

�ل�سو�هد على �ملقاومة �لكويتية 

يف مكان و�حد، ول�سيما �أن هذه 

�ل�ساهد �لوحيد  �لبيوت ه��ي 

�ملادي �ملتبقي عن �لغزو ووح�سية 

�لغز�ة.

�لتطوير  ومن �سمن خطة 

�ل��ت��ي يحملها م��ل��ف �لدكتور 

�لدو�سري، ملف لإحياء �ملنطقة، 

وذلك بنقل غرفة �ل�سينما �لقائمة 

حاليا �إىل مكان �آخر من �لبيت، 

وحتويل مكانها �إىل »كويف« ميكن 

�ل�سركات  �إحدى  ��ستثماره من 

للمتحف  لي�سكل م��ورد� ماليا 

ي�ستطيع �لإنفاق على نف�سه من 

��ستغالل �حلديقة  خاللها، مع 

�خللفية من �ل�سركة �مل�ستثمرة، 

مع ترك �إطار د�ئري ل�ستغالله 

�ل��ت��ي يقوم  �لغر�سات  يف زرع 

�لز�ئرون مع فتح باب من  بها 

�لبيت �لأول »بيت �لعيد�ن« على 

�حلديقة لي�سكل �سلة بني مقهى 

�لكويف و�ملتحف يف �أوقات �لدو�م 

�ل���دو�م يعمل  �لر�سمي، وبعد 

�لكويف لزبائنه كاملعتاد.

�لتطوير  �أن ملف  وي�سيف 

�أي�سا  ب��ل  ذل���ك  ي��ق��ف ع��ن��د  ل 

�لرئي�سي  �لبيت  ي�سمل تطوير 

باإعادة �لرتتيب،  �لد�خل،  من 

حيث يتم تطوير �سالة ��ستقبال 

كبار �لزو�ر، وحتديث ركن مكتب 

�إجناز ركن مكتب  �ل�سهيد، مع 

تتنا�سب  �لتي  بال�سورة  �لإمناء 

مع �حلركة �ل�ساملة للتطوير �لتي 

مجموعة املسيلة
تكونت جمموعة امل�شيلة - وهي واحدة من جماميع املقاومة الكويتية اأثناء الغزو العراقي- 

من 31 �شابًا اتخذوا من منطقة القرين مقرًا لعملياتهم، بقيادة �شيد هادي �شيد حممد علوي. 

وقامت املجموعة بجمع ال�شالح وا�شتخدامه يف حماربة القوات العراقية، عن طريق قن�ص اأفراد 

من اجلي�ص اأو تدمري الآليات الع�شكرية، وا�شتمرت تلك العمليات حتى نوفمرب 1990، عندما 

قامت القوات العراقية بت�شديد التفتي�ص والرقابة على الأفراد، فانخرطت املجموعة يف الأعمال 

املدنية وخدمة اأهايل املنطقة حتى بدء احلملة اجلوية.

ويف 17 يناير 1991 قامت املجموعة باإخراج ال�شالح مرة اأخرى، وانتقلت اإىل منزل اآخر يف 

نف�ص املنطقة، ولكن يف قطاع اأقل كثافة بال�شكان حفاظًا على اأرواح املدنيني، و كان ذلك يف منزل 

بدر العيدان )اأحد اأفراد املجموعة(.

ركن مكتب �لإمناء ماز�ل قيد �لتجهيز

�أحد �أركان �لبيت

اخللفي  ال���ب���ي���ت  اس���ت���غ���الل 
وإق����ام����ة ج���ن���اح ل���ك���ل دول����ة 
التحرير ح��رب  في  شاركت 

صـــــرح
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يطمح يف تنفيذها.

�مللف  �إن��ه �سي�سع  وي��ق��ول: 

�أمام  �لتطويري بكل تفا�سيله 

�أمني عام �ملجل�ض �لوطني للثقافة 

�أخذ  و�إذ� ما  و�لفنون و�لآد�ب، 

لل�سر يف  �لأخ�سر  �ل�سوء  منه 

هذ� �مللف �سيتو��سل مع �جلهات 

�لأخرى �لتي ميكن �أن يكون لها 

دور يف �لعملية. ومن خالل هذ� 

�إن  �أن نقول  �ل�ستعر��ض ميكن 

�ملتحف يقف على باب مرحلة 

جديدة يف تاريخه، تنقله من 

و�قع تقليدي، �إىل م�ستوى �أعلى 

من �لتقييم، ول�سيما �أن �خلطة 

�أعدها �ساحبها باإحكام، و��ستعان 

يف ت�سوره باخت�سا�سي يف جمال 

�ل��ذي قدم له  �ملتاحف و�لآث��ار 

در����س��ة مكتملة ع��ن خطو�ت 

�إجناز �مل�سروع.

لتنفيذ  �ملو�فقة  وبانتظار 

خطته، ندعو له بالتوفيق وناأمل 

�لتحقيق �ملقبل عن  �أن يكون 

�ملتحف يف �سورته �ملن�سودة �لتي 

�أن  �لورق ونطمح  عايّناها على 

ن��ر�ه��ا مرتجمة على �لأر�ض، 

ونرجو �أل يكون ذلك بعيد�.

كيف حصلت معركة بيت القرين؟
بد�أت �أحد�ث �ملعركة �سباح يوم 24 فرب�بر 1991، عندما قامت جمموعة من �جلي�ض �لعر�قي 

و�ل�ستخبار�ت �لعر�قية بطرق باب بيت �لقرين، بغر�ض تفتي�سه �أو �سرقة حمتوياته. وعندما مل 

ي�ستجب �أحد للطرق قام �أحد �جلنود بالقفز فوق �سور �ملنزل حماولً �لدخول،

فاأطلق �أحد �أفر�د جمموعة �مل�سيلة �ملتو�جدين يف �ملنزل �لنار عليه، وكان يف �ملنزل 19 �سخ�ساً 

�لنار على  �ملنزل وفتح  �لعر�قي مبحا�سرة  ليقوم �جلي�ض  31 �سخ�سا.  �أ�سل  من �ملجموعة من 

�أفر�د �ملقاومة. وكان �جلي�ض �لعر�قي مدعوماً بالدبابات وقذ�ئف �آر بي جي مقابل ت�سليح خفيف 

ملجموعة �مل�سيلة. ومع هذ� ��ستمرت �ملعركة حتى �ل�ساد�سة م�ساًء. و�نتهت با�ست�سهاد 3 من �أفر�د 

�ملقاومة و�أ�سر 9 �آخرين، وجدت جثثهم فيما بعد يف �أماكن متفرقة بعد تعذيبهم، و��ستطاع 7 من 

�أفر�د �ملجموعة �لنجاة.

ما بعد املعركة
تعد معركة بيت �لقرين ملحمة وطنية تربز دور �ملقاومة �لكويتية �أثناء �لغزو �لعر�قي، حيث 

وحدت جميع �أطياف �ملجتمع �لكويتي ب�سورة وطنية. فقام �ملجل�ض �لوطني للثقافة و�لفنون و�لآد�ب 

بتحويل �ملنزل �إىل متحف لتخليد ذكرى �ل�سهد�ء وهذه �مللحمة. و�أثناء زيارته للمتحف يف 14 �أبريل 

1994 قال قائد قو�ت �لتحالف نورمان �سو�رزكوف: » �إن تو�جدي يف هذ� �ل�سكن يجعلني �أمتنى 
لو قّدمنا جميئنا )�أي �لهجوم( �أربعة �أيام، ولو فعلنا ذلك فرمبا مل يكن لهذه �ملاأ�ساة �أن تقع«.

فتحة جر�ء �لق�سف يف بيت �لعيد�نقاعة �ل�سينما�سور �سهد�ء �لبيت تزين جدر�نه من �لد�خل

�لدو�سري م�ستقبال وفد �إحدى �ملد�ر�ض �لتي ز�رت �ملتحفجم�سم للبيت �لرئي�سي وخلفه �سور �ل�سهد�ء يف ركن مكتب �ل�سهيد
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ذاكـــرة

ق������������������ات������������������ل������������������وا
صائمون وه�����م 
وأف���������ط���������روا م���ع

ال������������ن������������ب������������ي������������ن 
وال�����ص�����دي�����ق�����ن

شهداء الكويــت فـي مرص..

ملحمة  صنعهـــــا األبطــــال
ح�سن عبداهلل

يف حلظة تاريخية خالدة ت�شع نورا وبهاء واأخوة،امتزج الدم الكويتي فيها بالدم امل�شري ، وحتولت فيها مياه قناة ال�شوي�ص اإىل 

اللون الوردي،وعلت احلناجر التي وحدها الإميان باهلل ب�شيحات التكبري، تلك اللحظة التي �شارك فيها نحو األفي ع�شكري كويتي 

اإخوانهم امل�شريني يف حربي الأيام ال�شتة وال�شتنزاف، ثم اقتحام خط بارليف وحتطيم اأ�شطورة ا�شرائيل التي لتقهر،وعبور قناة 

ال�شوي�ص لتحرير �شيناء يف اأكتوبر 1973 . قاتل الكويتيون،وهم �شائمون، ب�شرا�شة وب�شالة و�شجلوا بطولت نادرة منذ ال�شاعة الثانية 

ظهر يوم 6 اأكتوبر العا�شر من رم�شان ،وكانوا يف طليعة العبور العظيم، ويف يوم 15اأكتوبر امتدت يد الغدر واخل�شة ال�شهيونية 

باأقذر اأنواع الأ�شلحة املحرمة دوليا لتق�شف الأبطال الكويتيني فيما عرف بالثغرة ،املنطقة التي كان يتمركز فيها لواء الريموك 

،لريتقي 37 منهم اإىل مقام ال�شهداء اأحياء يرزقون عند ربهم.

هي ملحمة �شنعها مقاتلو اجلي�ص الكويتي ون�شوره يف م�شر لبد اأن تروى وت�شطر بحروف من حب ونور.

�سهد�ء للكويت يف حرب �كتوبر
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رجال »ل��واء اليرموك« أوقفوا تغلغل قوات االحتالل في 
»ال���دف���رس���وار« ف��رم��ت��ه��م اس��رائ��ي��ل ب��أس��ل��ح��ة م��ح��رم��ة دوليا

ق��ب��ي��ل �ن�����دلع ح���رب عام 

و�سورية  م�����س��ر  1967بني 
�تفاقية  و��سر�ئيل، وبناء على 

�مل�سرتك قررت  �لعربي  �لدفاع 

�إر�سال قو�ت ع�سكرية  �لكويت 

�إىل م�سر، و�سدر مر�سوم �أمري 

لو�ء �لرموك برئا�سة  باإر�سال 

�لعميد �ل�سيخ �سالح حممد 

�ل�سباح �لذي كان ي�سغل من�سب 

�آن���ذ�ك.  �لأرك���ان  نائب رئي�ض 

�لكويتية على  �ل��ق��و�ت  وبقيت 

�أر�ض �ملعركة وو�سط جبهة �لقتال 

�أحلك و�أح��رج �للحظات يف  يف 

�لتاريخ �لعربي، لت�سارك يف حرب 

�ل�ستنز�ف )1967-1970(�لتي 

مهدت لنت�سار �أكتوبر �ملجيد.

�لكويتي بدور  قام �جلي�ض 

كبر يف حرب عام 1967بالدفاع 

ع����ن م���دي���ن���ة �ل���ع���ري�������ض يف 

�سيناء،ومن ثم قيامه يف حرب 

�ل�ستنز�ف بحماية منطقتي 

�مل�سريتني  )ف��اي��د( و)�ل��ف��ن��ارة( 

- )فايد مدينة �ساحلية تتبع 

حمافظة �لإ�سماعيلية وتطل 

على �لبحر�ت �ملرة �لر�بطة بني 

�سمايل وجنوبي قناة �ل�سوي�ض( 

وقد �أ�سبحت فيما بعد �حلرب 

و�حدة من �أ�سهر �ملدن �ل�سياحية 

�أقرب  يف م�سر، حيث تعترب 

�إذ ل تبعد  للقاهرة  �مل�سايف 

عنها �سوى 100 كيلومرت فقط- 

وظل �جلي�ض �لكويتي مر�بطا مع 

�سقيقه �مل�سري و�لقو�ت �لعربية 

�لأخرى يف عمق جبهة �لقتال، 

�ن��ت��ظ��ار� ل�ساعة �حل�سم ورد 

�ل�ساعة  �لعربية .ويف  �لكر�مة 

�لثانية ظهر يوم 6�أكتوبر �لعا�سر 

�لقو�ت  م��ن رم�����س��ان تقدمت 

�مل�����س��ري��ة،�إىل جانب  �مل�سلحة 

�ل�سقيقة ويف �ملقدمة  �لقو�ت 

�لكويتي  منها رج���ال �جلي�ض 

�ل�سوي�ض،  لتعرب قناة  �لبو��سل، 

وحتطم خط بارليف �ملنيع، وتكبد 

قو�ت �لحتالل �لإ�سر�ئيلية �أكرب 

حالة طو�رئ ��ستعد�د� ل�ستقبال 

�أو  �أي من �جلرحي �مل�سريني 

�ل�سوريني.

ت���ق���دم �جلي�ض  و����س��ت��م��ر 

�لعربية يف  و�ل��ق��و�ت  �مل�سري 

�نت�سار�ت  ���س��ي��ن��اء،حم��ق��ق��ني 

�لقو�ت  عظيمة، فيما ر�بطت 

�لكويتية للدفاع عن �سيناء.

وبعد �أن نفذ �جلي�ض �مل�سري 

»�لثغر�ت« �سد �جلي�ض  مئات 

�لإ�سر�ئيلي بنجاح وذل��ك لأن 

�لثغرة عقيدة قتالية م�سهورة 

عند �جلي�ض �لإ�سر�ئيلي و�جلي�ض 

�مل�����س��ري �أدرك��ه��ا مت��ام��اً ونفذ 

ع�سر�ت �لثغر�ت �لع�سكرية بني 

�لنقاط �حل�سينة يف عمليات 

�أكتوبر   16 يوم  �لعبور، و�سباح 

�لإ�سر�ئيلي  �لق�سف  ����س��ت��د 

وت�سللت قو�ت �لحتالل مدعومة 

�لأ���س��ل��ح��ة وطائر�ت  ب��اأح��دث 

�ل���س��ت��ط��الع �لأم��ري��ك��ي��ة، �إىل 

�لثاين  فجوة مابني �جلي�سني 

و�لثالث، و�سبت جام ق�سفها 

بالنابامل �ملحرم دوليا  �لرهيب 

على �ملجموعة �لقتالية �لكويتية 

�مللحقة باجلي�ض �لثالث �مليد�ين، 

�ل��ت��ي ك��ان��ت ع��ب��ارة ع��ن كتيبة 

�ملرة، وكان  �لبحر�ت  مبنطقة 

من �أهم �أدو�رها غلق �لثغرة فى 

�لفا�سل  �أو  منطقة �لبحر�ت 

�لثانى �سمال  ما بني �جلي�ض 

�ل��دف��ر���س��و�ر، و�لقيام  منطقة 

بعمليات ع�سكرية ن�سطة جد� 

�ساعدت فى توقف عبور �لقو�ت 

�لإ�سر�ئيلية �إىل �ل�سفة �لغربية 

لقناة �ل�سوي�ض، لكن مفاجاأة 

�لهمجي  �ل��ق�����س��ف �جل�����وي 

�ل�سفوف،وتوغل  و�خ�����رت�ق 

�لقو�ت �لإ�سر�ئيلية على �جلبهة 

�لثغرة، و��ستد�د  �مل�سرية بعد 

�لق�سف �لإ�سر�ئيلي،و�أمام ب�سالة 

�أغارت  �لكويت �لأبطال،  �أبناء 

طائر�ت �لعدو �لإ�سر�ئيلي على 

موقع �لقو�ت �لكويتية �ملر�بطة 

هزمية يف تاريخها.

وف����ي����م����ار�ب����ط����ت ق�����و�ت 

�لكويتية على  �ل��رم��وك  ل���و�ء 

�ل�سوي�ض  لقناة  �لغربية  �ل�سفة 

حلماية تقدم و�ندفاع �جلي�ض 

�أر�سلت  �لعبور،  �مل�سري،وبعد 

�لكويت �سربا من طائر�ت �لهوكر 

هنرت �إىل قاعدة قوي�سنا �جلوية 

يف م�سر �إ�سافة �إىل طائرتي نقل 

من طر�ز �سي-130 هركوليز 

حتمالن �لذخرة وقطع �لغيار. 

�إىل  �ملقاتل  ل���و�ء �جل��ه��ر�ء  ،و 

�جلبهة �ل�سورية، لت�سبح م�ساركة 

يف حرب �أكتوبر على �جلبهتني 

3�آلف  �مل�سرية و�ل�سورية ب 

جندي،وكتيبة دبابات ،وكتيبة 

م�ساة و�سريتي مدفعية و�سرية 

مغاوير و�سرية دفاع جوي.

ث����م، وب��ك��ل م����ايف �لأخ����وة 

�لعربية من معاين �لنخوة، �أعلنت 

�حلكومة �لكويتية �أن �أي تدخل 

من �أية قوة عاملية �سد �لعرب يف 

�إ�سر�ئيل هو مبثابة  حربهم مع 

هجوم عليها. و�أر�سلت فريقا طبيا 

�إيل كل من م�سر و�سوريا، ومت 

�لكويتية يف  �مل�ست�سفيات  و�سع 

رجال �لقوة �لكويتية يف قناة �ل�سوي�ض 1973

�أبناء �لكويت يف �سحر�ء �سيناء على �جلبهة �مل�سرية 1973
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كويتياً  37 ع�سكرياً  و��ست�سهد 

من �سمنهم �ل�سهيد �لر�ئد خالد 

و�ل�سهيد �ملالزم على  �جلر�ن 

�لفهد رحمهم �هلل جميعا.

�سهادات خا�سة

وح�سب �سهادة خا�سة للو�ء 

�أرك��ان حرب حممد على بالل 

نائب رئي�ض �أركان �لقو�ت �مل�سلحة 

�مل�سرية، وقائد �لقو�ت �مل�سرية 

ف��ى ح��رب عا�سفة �ل�سحر�ء 

�لثانية«، فاإنه  »ح��رب �خلليج 

كان للقو�ت �لكويتية �مل�ساركة يف 

حرب �أكتوبر دور مميز وخا�ض 

�لقو�ت �ملوجودة  بال �سك مع 

ف��ق��د �تخذت  �ل��ق��ن��ال،  غ���رب 

�لكتيبة �لكويتية موقعها فى 

�إطار �جلي�ض �لثالث، كما قامت 

�لكويت باإر�سال قوة حربية �إىل 

�جلبهة �ل�سورية حتت ��سم )قوة 

�أكتوبر   15 ي��وم  �جل��ه��ر�ء( فى 

.1973
وعلى �ل�سعيد �لقت�سادي، 

�ساركت �لكويت مع جميع �لدول 

�لعربية ماعد� دولة �لعر�ق مبنع 

�لبرتول عن �لدول �لغربية ومت 

�لنفطى وعدم ت�سدير  �حلظر 

�لبرتول للدول �لغربية �لد�عمة 

لإ�سر�ئيل خ�سو�سا �أمريكا.

ونف�ض �ل�سهادة يوؤكدها �للو�ء 

�لع�سكرى  �ملحلل  جمال مظلوم 

و�خلبر �لإ�سرت�تيجي �مل�سري 

�لكويت  ي��ق��ول: �ساركت  �ل��ذي 

بعنا�سرمهمة وفعالة فى �جلبهة 

�مل�سرية فى �إطار �لتعاون �لعربى 

�لذى جتلى يف �أروع �سوره يف تلك 

�لفرتة منذ �نعقاد قمة �خلرطوم 

�لتي   1967 �أغ�����س��ط�����ض  يف 

�إر�سال م�ساعد�ت مل�سر  قررت 

بناء ما دمرته �حلرب  لإع��ادة 

�لنك�سة. ع��الوة على قطع  يف 

�إ�سر�ئيل، وكانت  �لبرتول عن 

هناك قو�ت برية موجودة قبل 

�حلرب، �ساندت م�سر �سيا�سيا 

و�قت�ساديا وع�سكريا.

�سهادة �أخرى مهمة ي�سجلها 

�لعميد متقاعد باجلي�ض �لكويتي 

�أبطال  و�أح��د  عبد�هلل �ملقلد، 

حرب �أكتوبر �ملجيدة و�حلا�سل 

لل�سجاعة  على و�سام حور�ض 

من م�سر وو�سام حرب �جلولن 

من �سورية يف �حتفالية خا�سة 

بحرب �أكتوبر:

»�حلمد هلل �أنني مازلت على 

قيد �حلياة، و�أن �أ�سهد �لحتفال 

بانت�سار�ت �أكتوبر �ملجيدة، فقد 

�ساركت يف ح��روب ع��دة، منها 

حرب �ل�ستنز�ف وح�سلت على 

�ل�سجاعة من  و���س��ام ح��ور���ض 

�لقيادة �مل�سرية.وو�سام حرب 

�لقتال،  �جل��ولن مل�ساركتي يف 

�لكتيبة ٤٣ يف  �سمن �سباط 

�ملغاوير و�لتى �ساركت  ق��و�ت 

�سمن �لتعاون �لعربي، �لذي كان 

�أعلى درج��ة من �لرتتيب  على 

و�لتن�سيق خ��الل تلك �ملرحلة 

�ملهمة من تاريخ �أمتنا �لعربية.

�إن �لتن�سيق بني �لكويت وم�سر 

متميز د�ئ��م��ا، حيث �ساركت 

�لكويت مع م�سر يف ٦٧ ويف حرب 

�ل�ستنز�ف وحرب �أكتوبر ٧٣ حتى 

�لن�سر، و�متزجت دماء �سهد�ء 

�لكويت يف هذه �حلروب مع دماء 

�ل�سهد�ء �مل�سريني،  �إخو�نهم 

وكذلك م�ساركة �لقو�ت �مل�سرية 

�لبا�سلة لإخو�نهم يف �لكويت 

�لكويت عام  يف ح��رب حترير 

.1991
�ل��ع��م��ي��د متقاعد  ي�سيف 

عبد�هلل �ملقلد: �جلي�ض �لكويتي 

ك��ب��ر يف حرب  ل���ه دور  ك���ان 

�ل�ستنز�ف يف منطقتي )فايد( 

بالقرب  و)�لفنارة( �مل�سريتني 

�إىل  �إ�سافة  �ل�سوي�ض  من قناة 

 67 دوره خالل م�ساركته عام 

�أر�ض  �لعري�ض للدفاع عن  يف 

�سيناء.«

لقد �ساركت �لكويت بفاعلية 

فايد �ملنطقة �لتي د�فع عنها رجال �لقوة �لكويتيةزيارة �ل�سيخ �سعد �لعبد�هلل للجبهة �مل�سرية 1972

�حتفاء �إعالمي بال�سهد�ء

أس�����م�����اء ال����ش����ه����داء م���س���ج���ل���ة ف�����ي امل���ت���ح���ف احل�����رب�����ي وف�����وق 
األوسمة أع��ل��ى  منحهم  ومت  ب��ال��ق��ن��اة  ال��ت��ذك��اري��ة  ال��ن��ص��ب 

ذاكـــرة
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يف �سناعة ن�سر �أكتوبر �لعظيم 

من خالل ملحمة �أد�ها لو�ء كامل 

لو�ء)  �لكويتي هو  من �جلي�ض 

�لذي �متزجت دماء  �لرموك( 

�مل�سريني  رجاله بدماء �جلنود 

�ملعركة، كما �سارك �جلنود  يف 

�لكويتيون يف ق�سف خط بارليف، 

ومل تكن م�ساركة �لقو�ت �لكويتية 

�لع�سكرية فقط يف حرب �أكتوبر 

و�إمنا كان قد �سبق لها �مل�ساركة 

يف حرب يونيو و�ل�ستنز�ف.

وقد مت منح �سهد�ء �لكويت 

�أع���ل���ى �لأو����س���م���ة  يف م�����س��ر 

�أ�سماوؤهم يف قاعة  ،و�سجلت 

�ملتحف �حلربي �مل�سري)قاعة 

�ل�������س���ه���د�ء( ���س��م��ن �ل���رج���ال 

�ل��ذي��ن ب��ذل��و� �أرو�ح���ه���م فد�ء 

�لعربية، ونق�ست  مل�سر وللروح 

�أ�سماوؤهم فوق �لن�سب �لتذكاري 

لل�سهد�ء بال�سماعيلية، ووجه 

�لرئي�ض عبد�لفتاح �ل�سي�سي 

�أجهزة �لدولة �إىل تكرمي �سهد�ء 

�ملنا�سبات  �لكويت يف جميع 

، وهوتكرمي م�ستحق  و�ملحافل 

ل�سهد�ء دولة مل تتوقف عن بذل 

غاليها ونفي�سها من �أجل �أمتها 

�لعربية.
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الشهيد 

مصطفى حسني أحمد القطان ...

عربرْ آفاق 

املعايل

السور الرابع

ي�سلي ويبكي

يت�سل باأهله يو�سي ويبكي..

وكاأنه على موعد مع اليقني

حياته  �سائغًا  للمجد  نف�سه  واأ�سلم  عينيه،  اأغم�س 

الأخرى والتي ما زالت م�ستمرة.. حياة ليدركها الفناء.. 

تتحدى املوت وتهزاأ به..

تا�سى  باخلنوع..  يعرتف  فلم  الكربياء،  مع  ت�سادق 

كل  يف  وتواجد  ببهاء  و�سّع  بقوة  ر  ح�سَ ولكنه  واختفى 

مكان..

هكذا هم الأبطال..

وهكذا ت�ساغ القيم العالية..
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�سجاع ، حركي، كتوم، ودود، 

�ملعهد  عطوف. كان طالباً يف 

�لتجاري. وكانت حما�سته يف 

لها،  مقاومة �ملحتل ل ح��دود 

لذ� كان حري�ساً على �لتو�جد 

و�مل�ساركة يف كل �لعمليات �لتي 

من �ساأنها �إحد�ث �أبلغ �لإ�سابات 

يف جنود �لحتالل.

عمل يف �لهالل �لأحمر مع 

�سقيقه عبد �لأمر و�سديقهما 

حبيب حيدر �لقطان كجزء من 

�لتطوعي خ��الل فرتة  �لعمل 

�لغزو �لعر�قي �لغا�سم، ي�ساعد 

�جلرحى، وي�سعف �مل�سابني، 

وكان  �لقتلى،  جثث  ويحمل 

�إبر�هيم  �لدكتور  معهم وقتئذ 

بهبهاين.

وكانو� ي�ستقلون �سيارة »ن�سف 

نقل« عمل لها م�سطفى �سعار 

�لهالل �لأحمر وو�سعه عليها، 

كما عمل لرفاقه �لذين معه 

هويات ل�سخ�سيات وهمية 

لت�سهيل مهمة �نتقالهم وعدم 

ك�سف �أ�سمائهم �حلقيقية 

�أمام جنود �لحتالل  وهذ� 

�لأمر �سهل خروجهم حتى 

يف �أثناء فرتة منع �لتجو�ل. 

احل�سول على الدواء

�ل����دو�ء �سحيحاً يف  ك���ان 

�أث���ن���اء �ل��غ��زو �ل��ع��ر�ق��ي على 

�ملتعلق بعالج  �لكويت وخا�سة 

ك��ان م�سطفى  ومل��ا  �مل�سابني، 

ينتحلون �سفة �سحية  ورفاقه 

ك���ان ح�سولهم على  ط��ارئ��ة 

�لدو�ء �لالزم للجروح و�آثارها 

لهم، وك��ان �لدكتور  متي�سر�ً 

�إبر�هيم بهبهاين ي�سهل لهم 

�سرف �لدو�ء،  فا�ستغلو� ذلك 

يف عملياتهم �لقتالية ف�ساًل عن 

قيامهم بتوزيعه على �ملحتاجني 

م��ن �ل�����س��ام��دي��ن ع��ل��ى �أر����ض 

�لكويت. 

وقد توقفت عملية �سرف 

�ل�سلطات  �لأدوي����ة باعتقال 

�إبر�هيم  ل��ل��دك��ت��ور  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 

�إذ خ��اف م�سطفى  بهبهاين 

�أم��ره��م لأن  �فت�ساح  ورف��اق��ه 

�ل��دو�ء لبد  من ميلك �سرف 

�أن يكون طبيباً.

وي��ع��د م�سطفى �لقطان 

�أحد �أقطاب جمموعة �ملقاومة 

 25 �لكويتية �ملعروفة با�سم 

فرب�ير، بل يذكر حبيب حيدر 

�أنه �ملوؤ�س�ض �حلقيقي  �لقطان 

للمجموعة �لتي قامت ب�سل�سلة 

من �لعمليات منذ بد�ية �لغزو 

�لتحرير،  ي��وم  �إىل  �ل��ع��ر�ق��ي 

�لتاأ�سي�ض �سقيقه  ي�ساطره يف 

�لأكرب عبد �لأمر.

�أما �ل�ساهد �إبر�هيم حممد 

د�ستي فيقول �إن قائد �ملجموعة 

هو خالد عبد �حلميد �حلجي 

�لذي ��سطرته �لظروف للخروج 

من �لكويت، فاختارت �ملجموعة 

�لعقيد عبد �ملح�سن �سرحان 

�لعنزي قائد�ً لها، و�سكلت جلنة 

�أم��ور �ملجموعة،  تن�سيق تدير 

وتق�سيم  �لتنظيم  مت  بعدها 

�أق�سام وخاليا  �إىل  �ملجموعة 

�أحد  �سغرة، وك��ان م�سطفى 

�لفاعلة يف كثر من  �لعنا�سر 

�لعمليات �لتي مت تنفيذها �سد 

�لقو�ت �لعر�قية �لغازية.

و�ن��ط��ل��ق��ت جم��م��وع��ة 25 

�للو�ء عبد  فرب�ير من منزل 

�حل��م��ي��د �حل���ج���ي، وك����ان يف 

��ستخدمتها  �أ�سلحة  �مل��ن��زل 

�أفر�د �ملجموعة يف �لكثر من 

�لقتالية �سد جنود  عملياتهم 

�أمر  �لعر�قي، حيث  �لحتالل 

باإخر�ج  �ملقدم خالد �حلجي 

�ل�سالح من �ملنزل وتوزيعه على 

�أف���ر�د �ملجموعة، ف�ساًل عن 

�للو�ء عبد �حلميد  تعليمات 

�حلجي و�ل�سيخ �سامل  �ل�سباح 

ت�����س��ب يف ذ�ت  ك��ان��ت  �ل��ت��ي 

�لجتاه.

رفاقه يف املجموعة 

م��ن رف��اق��ه يف �ملجموعة 

حممد عبد �هلل د�ستي، وعلي 

و�إب��ر�ه��ي��م د�ستي،  �لبلو�سي، 

وحبيب حيدر �سهو�ر، وح�سني 

�مل�ساري، وم�سطفى �لقطان، و 

حممد ود�ود عبد �هلل حاجيه، 

ويذكر د�ود �أن من بني �أفر�دها 

��سمه  �ل�سباط ل يعرف  �أحد 

كان ير�سم لهم بع�ض �خلطط 

ملهاجمة جنود �لحتالل.

م��������ق��������ات��������ل ش���������������رس م����ع 
م��ج��م��وع��ة م����ن رف���اق���ه، 
أب�����������رزه�����������م ع�����ب�����دال�����ل�����ه 
البلوشي  وع��ل��ي  دش��ت��ي 
وح��ب��ي��ب ح��ي��در وحسن 
امل��������ش��������اري وع����ب����دال����ل����ه 
داود وم���ح���م���د  ح���اج���ي���ه 

ع�������م�������ل ش���������ع���������ار ال����������ه����������الل األح����������م����������ر ووض����������ع����������ه ع�������ل�������ى س����������ي����������ارة )ن���������ص���������ف ن�����ق�����ل( 
ل���ل���ت���م���وي���ه واس���ت���ع���م���ل���ه���ا ف������ي ن����ق����ل امل������رض������ى واجل�������رح�������ى ف������ي ف�����ت�����رة م����ن����ع ال����ت����ج����وال

أح�������د أق�����ط�����اب م���ج���م���وع���ة )25 ف�����ب�����راي�����ر( ق�������ام ب���ع���م���ل���ي���ات ب���ط���ول���ي���ة ب����اس����ل����ة مب���ش���ارك���ة 

أخ�������ي�������ه ع������ب������داألم������ي������ر وأف���������������اد م��������ن د. إب�������راه�������ي�������م ب����ه����ب����ه����ان����ي ف��������ي ت�����وف�����ي�����ر األدوي�������������ة
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السور الرابع

ويذكر �ل�ساهد ح�سني علي 

ح�سن م�ساري �أن هناك عالقة 

حميمة بني م�سطفى وحممد 

ع��ب��د �هلل ح��اج��ي��ه، ف��ال يرى 

م�سطفى �إل ومعه حممد، لذ� 

�لتي  �لعمليات  �أغلب  �أن  نظن 

25 فرب�ير  نفذتها جمموعة 

قد ��سرتكا فيها معاً.

ويف كل عملية قتالية تنفذ 

�سد قو�ت �لحتالل يربز فيها 

م�سطفى كمقاتل �سر�ض يتميز 

�إذ يحب  بالن�ساط و�حليوية، 

�لتو�جد يف جميع �ملو�قع.

�ل�سهيد  �����س����ارك  وق�����د 

رفاقه يف عملية �قتحام مبنى 

�لكائن  �لعر�قية  �ل�ستخبار�ت 

و�أ�سفرت  ���س��ارع ع��م��ان،  يف 

�إحل���اق خ�سائر  �لعملية ع��ن 

فادحة بقو�ت �لعدو.

����س���ارك يف عملية  ك��م��ا 

، فقد  �ل�سامل  �ساحية �سباح 

�لعر�قية  �لقو�ت  �أرت��ال  قذف 

�ليدوية ووجه نر�ن  بالقنابل 

�سالحه �إليها عند ج�سر �سباح 

�ل�سامل مقابل منطقة م�سرف، 

�ملقاومة  ���س��ب��اب  وك���ان ع���دد 

�لذين �ساركو� يف �لعملية نحو 

�لع�سرين.

ي��ذك��ر خ��ال��د �حل��ج��ي �أن 

فاعاًل يف  �ل�سهيد كان ع�سو�ً 

بتغير  �ملجموعة، وك��ان يقوم 

�لقيادة  �ل���ه���وي���ات ورخ�������ض 

وب�سفة  �لكويتيني  لل�سباط 

خا�سة �أ�سحاب �لرتب �لكبرة 

منهم.

�ل���ك���ث���ر من  و�����س����اع����د 

�لع�سكريني يف عبور �حلدود 

�لعربية  �إىل �ململكة  �لكويتية 

�أو ع���ن طريق  �ل�����س��ع��ودي��ة 

�جلمهورية �لإ�سالمية �لإير�نية 

لالن�سمام �إىل �سفوف �جلي�ض 

�لكويتي يف �خلارج.

�أنه دخل على  ويذكر فوؤ�د 

وهو  ليلة  م�سطفى  �سقيقه 

�ساأله عن  ي�سلي و يبكي، وملا 

�سبب بكائه طلب منه �أن ياأخذ 

بالو�لدة،  �حلذر و�أو�ساه خر�ً 

وقد �سدق �إح�سا�سه فقد �عتقل 

يف �ليوم �لتايل.

التح�سري لعملية خطرة

ك��ل �أف����ر�د جم��م��وع��ة 25 

فرب�ير قد جتهزو� لعملية كربى 

ق��و�ت �لحتالل، و�ملكان  �سد 

�ملختار هو منطقة جليب �ل�سيوخ 

بال�سكان و�لتي كانت  �ملكتظة 

�لعر�قيني، وكان  تعج باجلنود 

ل��دى �ملجموعة جهاز توقيت 

قد �نفلت رباطها �أثناء عبورهم 

�لإ�سفلتية قبل  �ملو�نع  لإحدى 

�لقريبة منهم  �لتفتي�ض  نقطة 

ف�سقطت على �لأر�ض فافت�سح 

�أم���ره���م، وه���ذه �ل���رو�ي���ة هي 

�لأثبت نظر�ً لتو�ترها عن معظم 

�ل�سهود.

ات�سال م�سطفى

�أن �سقيقه  ف����وؤ�د  وي��ذك��ر 

�أحد  �ت�سل بهم يف  م�سطفى 

�لأيام ثم �أخربه وهو يبكي �أنه 

�سوف يرجع �إىل �ملنزل، وطلب 

منه �أن يبلغ �لو�لدة بهذ� �خلرب 

مع رجاء �أن ل تبكي عليه، بعدها 

�ل��ه��ات��ف��ي، ومل  �نقطع �خل��ط 

ي�سمع �سوته �أبد�ً  وكانت قو�ت 

�لحتالل قد نقلت م�سطفى �إىل 

�لزر�عية  �مل�ساتل  معتقلها يف 

للزر�عة  �لعامة  للهيئة  �لتابعة 

و�لرثوة �ل�سمكية و�أذ�قته �سنوفاً 

من �لعذ�ب يف حماولة لتح�سيل 

لكنه  معلومات عن جمموعته، 

ظ��ل �سابر�ً حمت�سبًا، ويقال 

�إنهم �سبو� على ج�سده �لطاهر 

�لبنزين ثم حرقوه، لكن ذلك مل 

يثبت يقيناً، فلم ي�ستدل على 

وجود جثمانه.

وهكذ� غيَب �لغز�ة م�سطفى 

ح�سني �أحمد �لقطان، ومل يُعرف 

م�سره، وقد حكمت �ملحكمة 

�لكويت مب��وت �ملفقود  بدولة 

من يوم  موتًا حكميًا �عتبار�ً 

2007/1/8 م.
رحم �هلل �ل�سهيد م�سطفى 

و�ألهم  و�أ�سكنه ف�سيح  جنانه، 

�أهله و�أبناء وطنه �ل�سرب �جلميل 

و�ل�سلو�ن.

العصفور،  د. سعود محمد   <
شهداء الكويت، بطوالتهم وتضحياتهم 

ج 13 - بتصرف.

ف���خ���خ ال����س����ي����ارة ورب�����ط 
ق������ذي������ف������ة ص������اروخ������ي������ة 
قبل  س��ق��ط��ت  أس���ف���ل���ه���ا، 
ن�������ق�������ط�������ة ال�����ت�����ف�����ت�����ي�����ش 
ب��ق��ل��ي��ل ف��ان��ك��ش��ف األم���ر

�لنفجار وقذيفة مدفعية كانو� 

قد �أعدوها و�سيلة لإحد�ث �أبلغ 

�لأثر بالقو�ت �لغازية وحاولو� 

�إخفاءها بربطها يف �أ�سفل �سيارة 

فوؤ�د �سقيق م�سطفى، كما كانت 

�ل�سيارة برمتها مفخخة.

ي������وم  �������س������ب������اح  ويف 

1990/10/11 م خرج م�سطفى 
وهو يرتدي بدلة عمل حمر�ء 

�للون مع �سديقه  حممد عبد 

�إىل  �أ�سلحة  لنقل  �هلل حاجيه 

�أ�سدقائهم يف �ملقاومة �لكويتية 

�أو�سى حممد زوجته  �أن  بعد 

بتجهيز طعام �لغد�ء له ولرفاقه 

لأنهم �سوف يعودون ظهر�ً. كانت 

�ل�سيارة �لتي كانا ي�ستقالنها هي 

�سيارة فوؤ�د �سقيق م�سطفى، ويف 

�أثناء �سرها توقفت عند نقطة 

تفتي�ض عر�قية يف منطقة جليب 

�ل�سيوخ  فقام �أفر�د من جنود 

�لح��ت��الل بتفتي�سها فوجدو� 

�أ�سلحة  يف �سندوقها �خللفي 

فتم �عتقالهما، ويف رو�ية �أخرى 

�أن �لقذيفة �ل�ساروخية للدبابة 

�ل�سيارة  باأ�سفل  �لتي ربطوها 
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من شهداء العروبة

ب���ش���ج���اع���ت���ه أح����������دا  أر  ل������م  ال�������ع�������رب:  ل������ورن������س 

طالل حريذين .. سيد السهل

عبد الكرمي املقداد

ال�سورية،  )ح��وران(  بطل  اإن��ه 

األهمت  اأ���س��ط��ورة  ك���ان  ال���ذي 

و�سهد  الكثريين،  �سجاعته 

من  وهو  التقاه.  من  كل  بها  له 

»اإن  العرب:  لورن�س  عنه  قال 

اأن�سى  فلن  ���س��يء  ك��ل  ن�سيت 

)طال( الذي كان قلعة بذاته 

اأحدا ب�سجاعته«. فقد  اأر  ومل 

يف  درو���س��ا  العثمانيني  ل��ق��ن 

اآملتهم  واملقاومة  ال�ستب�سال 

ارتكاب مذبحة  اإىل حد  كثريا 

بحق اأبناء قريته انتقاما منه. 

�سهر  يف  ا�ست�سهاده  ك��ان  كما 

�سببا   1918 العام  من  �سبتمرب 

مهما يف اإبادة اجلي�س العثماين 

ال���راب���ع ال����ذي ك����ان ي��ق��وده 

دخول  ث��م  وم��ن  با�سا،  جمال 

دم�سق،  اإىل  العربية  ال��ق��وات 

بعد. ما  يف  ا�ستقالها  واإع��ان 

ب�����ن مرعي  ه�����و ط������الل 

�لبلوي.  �لو�ب�سي  �حلريذين 

1855 يف قرية من  ول��د ع��ام 

�ل�سورية  ق��رى حمافظة درع��ا 

تدعى )طف�ض(، وتبعد 12 كيلو 

�سمال غرب مدينة درعا. وتعود 

�أ�سرته يف �لأ�سا�ض �إىل جزيرة 

�ل��ع��رب، �ل��ت��ي ه��اج��رت منها 

�لأردن  �إىل   1710 يف ح��و�يل 

��ستهر و�لده  و���س��وري��ا. وق��د 

بالق�ساء، وكان  �ل�سيخ مرعي 

له وزنه يف حل �خلالفات بني 

ع�سائر �ملنطقة.

�ل�سيخ طالل  كاأبيه ع��رف 

�لنز�عات بني  بالق�ساء وف�ض 

بيته مفتوحا  �ل��ن��ا���ض، وك���ان 

�إليه  يلجاأ  للجميع  �ل��دو�م  على 

�لكثرون حلل خالفاتهم. كما 

عرف بالكرم و�ل�سجاعة و�لدفاع 

بهويته  عن �ملظلوم، و�لعتد�د 

�لعربية و�لوطنية. وكان فار�سا 

��ستهر بدقة رمايته  م��غ��و�ر�، 

وقدرته على قن�ض �لطر من 

كبد �ل�سماء. ومل يكن غريبا عليه 

�لت�سدي للظلم  �أمثاله  وعلى 

�أب�سع  م��ار���ض  �ل��ذي  �لعثماين 

�ألو�نه على �أبناء وطنه.

ثار �لبطل �لذي عرف بلقب 

�ل�سهل �لأخ�سر( على  )�سيد 

وك���ان م�سدر  �لأت�����ر�ك،  ظلم 

ذعر تف�سى يف �أو�ساط �جلنود 

�لعثمانيني. و�سبقت ثورته على 

�لأتر�ك ثورة �ل�سريف ح�سني. 

�لتي بد�أ  وق��د متيزت �لفرتة 

جهاده خاللها بالق�سوة من قبل 

�لعثمانيني، حيث مرت �سنو�ت 

قاحلة على حور�ن تلتها موجات 

�جلر�د، لكن م�ستودعات �لأتر�ك 

بقيت تغ�ض باحلبوب �ملنهوبة من 

�لأهايل  بينما  �أه��ايل ح��ور�ن، 

ال����ق����ب����ض عليه ي����ل����ق����ي  مل������ن  ب������إع������دام������ه وج�������ائ�������زة  ق����������رار  ف�����ص�����در  ال����ع����ث����م����ان����ي����ن  م������ن ج����ي����ش   25 ق����ت����ل 
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�أنف�سهم ل يجدون ما ياأكلون.

ومم��ا ز�د م��ن نقمته على 

�لعثمانيني �ل�سيا�سة �لتي �تبعها 

�لقائمة على  )�لحت���ادي���ون(، 

�لبط�ض و�لقتل ونهب �ملحا�سيل 

�ل��زر�ع��ي��ة، ناهيك ع��ن ظهور 

�لنزعة )�لطور�نية( و��ستد�د 

�أثرها �سمن �ملجتمع من خالل 

�للغة �لرتكية  ق��و�ن��ني ف��ر���ض 

يف �ملد�ر�ض �حلكومية ونظام 

�لق�ساء و�لإد�رة �ملحلية.

�أث���ار ذل��ك حمية �ملجاهد 

»طالل« فاأخذ على عاتقه مهمة 

�لعثماين،  لل�سلف  �لت�سدي 

ور�ح يهاجم �ملخافر �لرتكية، 

ويح�سد �ملجاهدين ويكثف من 

�ل�سرية لعتماد  �لجتماعات 

�لت�سدي لعتد�ء�تهم،  خطط 

فازد�دت �ملعارك وكرثت خ�سائر 

�لعثماين، حيث متكن  �جلي�ض 

ل��وح��ده م��ن قتل نحو خم�سة 

وع�سرين جنديا، ناهيك عن 

��ستيالئه على كميات كبرة من 

�ل�سالح وزعها على جماعته. 

�����س���ت���دت مالحقة  ول����ذل����ك 

ل���ه، و�ن��ت��ه��ى بهم  �لعثمانيني 

�أمر غيابي  �إ�سد�ر  �إىل  �حلال 

باإعد�مه، كما �أعلنو� عن جائزة 

ملن يلقي �لقب�ض عليه. ور�حو� 

يبثون �جلو��سي�ض، وير�سدون 

�لطرق لالإيقاع به. كما ن�سبو� 

له �لكثر من �لكمائن �لتي جناه 

�هلل منها جميعها. وللتخل�ض من 

مالحقاته �لتي مل تكن تهد�أ رحل 

�إىل قرية )ت�سيل(، فقرية )نوى(، 

ثم �إىل جبل �لدروز حيث ��ستقر 

�ل��رم��ان( لفرتة،  )�أم  يف قرية 

لكنه �سرعان ما عاود ن�ساطه 

يف �ملقاومة.

الثورة الكربى

كانت �لعالقات بني �ل�سريف 

�حل�سني بن علي وبني زعماء 

حور�ن عالقات تاريخية، بد�أت 

و�أعلن �لن�سمام  �لبطل طالل 

�إليها. وعندما �قرتبت �جليو�ض 

�لتحق بها على  من )�لعقبة(، 

ر�أ�ض �ستني �سخ�ساً من منطقة 

حور�ن. وحني و�سل قائد جي�ض 

�لثورة �لأمر في�سل بن �حل�سني 

منطقة  �إىل  �لأول(  )في�سل 

)�لأزرق(، توجه �إليه طالل، ومت 

خالل ذلك �للقاء تعيينه قائد�ً 

للجيو�ض �ل�سمالية.

ب������د�أ �ل�سابط  �آن��������ذ�ك 

�إدو�رد  ت��وم��ا���ض  �ل��ربي��ط��اين 

لورن�ض، �سابط �لت�سال بني 

�ل�سريف ح�سني و�لإجنليز، �لذي 

��ستهر بدوره يف م�ساعدة �لقو�ت 

�لعربية  �لثورة  �لعربية خ��الل 

وعرف وقتها ب� )لورن�ض �لعرب(، 

بد�أ �لتعاون و�لتن�سيق مع �ل�سيخ 

طالل من �أجل طرد �لأتر�ك من 

�أن ف�سل لورن�ض  »درعا«. وبعد 

يف ن�سف خ��ط �سكة �لقطار 

غرب درعا تطوع �لبطل طالل 

للمهمة، فن�سفه قاطعا كل �ت�سال 

بني �جلي�ض �لرتكي �ملر�بط يف 

فل�سطني، وقاعدته يف دم�سق.

�لتقى  ي����وم مم��ط��ر  ف��ف��ي 

�ل�سيخ ورجاله،  »لورن�ض« مع 

و�سار معه �إىل )تل عر�ر( �ملحاذي 

ل��ل��خ��ط �حل���دي���دي، وجتمعت 

�ل���ق���و�ت يف )�لأزرق( لقطع 

�خلطوط �حلديدية �لتي تلتقي 

يف درعا مع خط )�ملفرق( وخط 

)تل ع��ر�ر( وخط )�ملزيريب(. 

وبعد �لعودة من )�لأزرق(، توجه 

حريذين �إىل )ج�سر �لرموك( 

فهدمه، وقتل كل من كان عليه 

من �جلنود �لأتر�ك. ثم م�سى 

�إىل ج�سر  �لثو�ر  �أ�سحابه  مع 

)عر�ر(، فا�ستوىل عليه.

�أي��ام توجه وجماعته  وبعد 

�إىل قرية )�ل�سيخ �سعد(، حيث 

�نق�سو� على �لعدو و�ستتو� �سمله، 

و�أ�سرو� �لعديد من جنوده. وقبل 

ي��وم من دخ��ول �لأم��ر في�سل 

�إىل درعا هجم »حريذين« مع 

فر�سانه على مدينة )�زرع( �لتي 

كانت حتتوي على م�ستودعات 

�ل�سيطرة  �حلبوب، ومتكن من 

�لعثمانيني على  و�أج��رب  عليها 

مغادرتها.

ب���ال���ت���و�زي م���ع ذل����ك كان 

با�سا  ف���و�ز  �ل�سيخ  �ل��ق��ائ��د�ن 

�أبو  �لزعبي، و)ع��ودة  �لربكات 

ت��اي��ه( ق��د ح���رر� ب��ل��دة )خربة 

و�أ�سر� مائتي جندي.  غز�لة( 

�لقو�ت  �لفرتة �سعرت  تلك  يف 

خ�سائرها  بحجم  �لعثمانية 

�لكبرة، �لتي حلقت بها جر�ء 

عمليات )�زرع( و)خربة غز�لة( 

و)�ل�سيخ  م�سكني(  و)�ل�سيخ 

�سعد(. وبدت على تلك �لقو�ت 

معنويات منخف�سة، وبخا�سة بعد 

�أ�سر منها )530( عن�سر�،  �أن 

بينهم )30( �سابطا معظمهم 

ن�����س�����ف خ��������ط س�����ك�����ة ال������ق������ط������ار وه������������دم )ج����س����ر 
ال�����ي�����رم�����وك( واس�����ت�����ول�����ى ع����ل����ى )ج�����س�����ر ع�������رار(

�لعربية �لكربى،  �ل��ث��ورة  قبل 

وبالتحديد يف نهاية عام 1912. 

فقد كانت �لزعامات �حلور�نية 

ترى يف �ل�سريف �لرجل �ملوؤهل 

لقيادة �لأمة و�إنقاذها من �لظلم 

�ل�ستبد�دي �لذي ميار�سه حزب 

�لبالد  و�ل��رتق��ي على  �لحت��اد 

�ل�سامية، وكان �ل�سريف يرى يف 

للوطن  �لقادة �لإخال�ض  هوؤلء 

و�لأمة و�لدين، و�حتفظ بذ�كرته 

لهوؤلء �لزعماء من �سهل حور�ن 

ل��ه، ومن  من خ��الل مكاتبتهم 

�لذي جمعهم يف مدينة  �للقاء 

�ل��ع��ام، ومن  )ج���دة( يف نف�ض 

�لزعماء : )طالل  بني ه��وؤلء 

و�إ�سماعيل  مرعي ح��ري��ذي��ن، 

�حل���ري���ري، و�سليم �ل�سالح، 

ومطلق �ملذيب(.

وما �أن ن�سبت �لثورة �لعربية 

�ل�سريف  �أعلنها  �لتي  �لكربى، 

�لأتر�ك  ح�سني بن علي �سد 

با�سم �لعرب جميعا حتى هلل لها 

��ستعر��ض قو�ت �لثورة �لعربية �لكربى يف مع�سكر �لقويرة

قو�ت مدرعة وح�سد عربي يف )�لأزرق(

من شهداء العروبة
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ال���������ت���������ق���������ى ال����������ش����������ري����������ف ح���������س���������ن ف�������������ي ج���������دة 
وان�������ض�������م ل�����ل�����ث�����ورة ال�����ك�����ب�����رى وع�����ّي�����ن�����ه األم�����ي�����ر 
ف������ي������ص������ل ق������������ائ������������دًا ل������ل������ج������ي������وش ال�����ش�����م�����ال�����ي�����ة

من �لنم�ساويني و�لأملان. فتقهقر 

�لر�بع بقيادة »جمال  �جلي�ض 

وب���د�أ �لن�سحاب من  ب��ا���س��ا«، 

حور�ن.

املذبحة

حينذ�ك حتركت قوة كبرة 

من �لعثمانيني من مدينة )�ل�سلط( 

باجتاه �ل�سمال لالن�سحاب باجتاه 

دم�سق، ودخلت )مزيريب(، ويف 

٢٨ �أيلول ١٩١٨ توقفت تلك �لقوة 

يف بلدة )طف�ض(. هناك، ونتيجة 

�حل��ق��د ع��ل��ى ط���الل حريذين 

�أذ�ق��ه��م م���ر�رة �لهزمية  �ل��ذي 

و�خل�سارة، �أمر �لقائد �لعثماين 

�لبلدة باملد�فع  قو�ته ب�سرب 

و�إ�سر�م  �لثقيلة و�لر�سا�سات، 

لتكون عربة  بيوتها  �لنر�ن يف 

لغرها من مدن وبلد�ت حور�ن، 

فكانت مذبحة رهيبة قتل فيها 

�أكرث من ت�سعني �سخ�سا �أكرثهم 

�لن�ساء و�لأط��ف��ال. وبلغت  من 

بهم �لوح�سية �أنهم كانو� يبقرون 

بطون �حلو�مل باحلر�ب.

�إىل طالل  و���س��ل �خل���رب 

�ل�سريف  �ل��ذي كان وقتها مع 

�لعرب برفقة  في�سل ولورن�ض 

)فو�ز �لربكات �لزعبي( و)عودة 

�لتايه(، فتوجه و�ملجاهدون فو�ز 

و�لتايه ولورن�ض بقو�تهم جتاه 

جتمع �لقو�ت �لعثمانية. وعندما 

�إىل )طف�ض( و�ساهدو�  و�سلو� 

�آثار �ملجزرة �لرهيبة بلغ �لغ�سب 

عندهم منتهاه.

»لورن�ض« يف  عن ذلك قال 

كتابه )�أعمدة �حلكمة �ل�سبعة(: 

�لقرية  »وم��ا كدنا نطل على 

حتى تاأكدت لنا �سحة ذلك من 

روؤي���ة �ل��ن��ر�ن و�حل��ر�ئ��ق ومن 

�ل��ن��اري��ة بني  �سماع �لطلقات 

�إل  �لفينة و�لأخ���رى، وم��ا هي 

حلظات حتى بد�أت تتجه نحونا 

�ل�سيوخ  بائ�سة م��ن  جماعات 

لنا  ل��رتوي  و�لن�ساء و�لأط��ف��ال 

�لكثر عن فظائع �ملجتاحني 

�لقرية وفتكو�  �أحرقو�  �لذين 

بكل حي متكنو� منه، ومن مكان 

عال �ساهدنا �لعدو يتجمع خلف 

�لبيوت ويتجه نحو قرية )�ل�سيخ 

�أ�سبح خارج  �أن  م�سكني( فما 

�لقرية حتى فتحنا عليه نر�ن 

بو�بل من  و�أمطرناه  مدفعيتنا، 

�لر�سا�ض و�لقنابل و�ستتنا �سمله، 

ثم �ساد �ملكان جو من �ل�سكون 

�لرهيب. فتقدمنا بحذر يف حني 

كان �لدخان يت�ساعد يف �لقرية 

�أنظارنا  �لأع�ساب وقعت  وبني 

على ما تق�سعر له �لأبد�ن هولً: 

قتلى وجرحى من ن�ساء ورجال 

و�سيوخ و�أطفال- خر�ب ودماء 

�أهو�ل وفظائع«.

ر�أى ط��الل ما حل  عندما 

باأبناء بلدته، �متالأ غ�سبا و�أملا 

و�أحجم عن �لكالم. و�أثناء تلك 

�للحظات �لرهيبة، �ن�سل من بني 

�حل�سد، و�متطى فر�سه و�سغط 

على عنانه بقوة، فر�ح يعدو به 

كال�سهم �إىل جهة �لعدو. فوجئ 

�لكل ور�ح ير�قبه بذهول و�سط 

ي�سمع فيه غر وقع  �سمت ل 

�إن �قرتب  �سنابك فر�سه. وما 

�لعدو حتى �ساح �سيحة  من 

�حلرب، ففوجئ �لعدو به، ور�ح 

�جلنود ي�سيحون بعد �أن عرفوه: 

يلتحم  �أن  طالل..طالل. وقبل 

بهم �سدرت لهم �لأو�مر باإطالق 

�لر�سا�ض، فت�ساقط عليه زخ من 

ر�سا�ض �لعدو مزق �أح�ساءه فخر 

�سريعاً مع فر�سه.

عندما ر�أى »عوده �أبو تايه« 

�ملاأ�ساة �ساح: »�سيدفعون  هذه 

غالياً ثمن قتلك يا طالل«. وقاد 

�ل��ث��و�ر يف هجوم �ساعق  ق��وة 

ب��ه يف  �ل��ع��دو، فالتحم  ب��اجت��اه 

قتال �سر�ض. ومتكن مبناورة 

بارعة �أن يجره �إىل �أر�ض وعرة، 

وي�ستت قو�ته �إىل ثالثة �أجز�ء 

مت �سحقها �لو�حد بعد �لآخر. 

�لفارين  �لثو�ر �جلنود  ولح��ق 

حتى قرية )�لغارية �لغربية( 

بال�سالح  و�أخ��ذو� يفتكون بهم 

�لأبي�ض. وقيل �إن عودة �أبو تايه 

قتل �أكرث من خم�سمائة من جنود 

ل�سديقه  ث���اأر�ً  �ل��ر�ب��ع  �جلي�ض 

طالل.

وقد كان ��س�سهاد حريذين 

من �لأ�سباب �لتي �أدت �إىل دخول 

قو�ت �جلي�ض �لعربي �إىل مدينة 

دم�سق ب�سحبة �لأمر في�سل بن 

�أكتوبر من  �حل�سني يف مطلع 

عام 1918، فان�سحب �جلي�ض 

�لعثماين منها ومن جميع مدن 

�لثامن من مار�ض  �سوريا. ويف 

عام1920 �أعلن �ملوؤمتر �ل�سوري 

�لعربية  ��ستقالل �سورية  �لعام 

�ل�سورية  ����س��م �ململكة  حت��ت 

�لأم��ر في�سل  �لعربية وتتويج 

ملكاً عليها.

طلة اخلري

�لكرمي  �ل�ساعر »عبد  خلد 

كيو�ن« �لذكرى �لر�بعة و�ل�سبعني 

ل�ست�سهاد �لبطل �ملجاهد »طالل 

حريذين« بق�سيدة طويلة جاء 

فيها:

»اأهاًل )طالل اأبا من�شور( يا رع�شًا

من ال�شياء وراح الدمع ينبج������ص

كاأمنا الأر�ص ماجت اأخ�شرًا عطرًا

و���ش��رع��ه��ا ال���در ل غ���ور ول حب�ص

واأ�شقر النور قد جاب الذرى و�شرى

يف مقلة احلب واجتاح املدى عر�ص

يا طلة اخلري يف �شاحي ويف وطني

ل��ي��ل��ه دم�ص« ت��ف��ج��ر ���ش��ب��ح  ك���م���ا 

في�سل �لأول و�سط �جلال�سني و�إىل ي�ساره لورن�ض �لعرب

في�سل �لأول يف منطقة �لوجه خالل �لثورة
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�ل��ع��دد ع��ن �سحابي  مقالنا يف ه��ذ� 

�أن�ساري خزرجي ُعقبّي بدري ومن �سهد�ء 

غزوة �أحد، مناقبه كثرة، ومو�قفه حممودة، 

م��اأث��ورة، وفعاله كرمية عظيمة  و�أق��و�ل��ه 

�أن�ساري خزرجي،  �أنه  م�سهورة، وكفى به 

بالأن�سار من قوم قال �هلل  و�أك��رم  و�أنعم 

فيهم: ) و�لذين تبوءو� �لد�ر و�لإميان من 

قبلهم يحبون من هاجر �إليهم ول يجدون 

يف �سدورهم حاجة مما �أوتو� ويوؤثرون على 

�أنف�سهم ولو كان بهم خ�سا�سة ومن يوق 

يكن ذلك كله عن �سعة وغنى وكرثة مال 

ومتاع، بل هو �إيثار وعطاء وكرم كان عن 

�لأح��ي��ان، وهو ما  فقر وحاجة يف بع�ض 

ذكرته �لآية: ) ولو كان بهم خ�سا�سة ( �أي 

فقر وحاجة. وهذ� �لكرم هو �ساأن من وقاه 

�هلل �آفة �لبخل ود�ء �ل�سح ، فكانو� بذلك 

كما و�سفتهم �لآية �لكرمية من �ملفلحني. 

و�سهيدنا ر�سي �هلل عنه يف هذ� �ملقال هو 

من هوؤلء �لقوم، بل من �ساد�تهم و�أعيانهم، 

�لنقيب عنهم يوم  ليكون  ولذلك �ختاروه 

�سح نف�سه فاأولئك هم �ملفلحون (. �سورة 

�حل�سر 8 – 9

 فح�سبك ب�سعٍد من قوٍم �أثنى �هلل عليهم 

هذ� �لثناء، و�متدحهم هذ� �ملدح �جلميل، 

�ل�سعيدة. قوم  وختم لهم بهذه �خلامتة 

�سكنو� طيبة �ملنورة، و�سكن �لإميان قلوبهم 

فاتخذها د�ًر� له، كما �تخذو� طيبة مدينة 

لهم وعمر قلوبهم �حلب ملن هاجر �إليهم، 

و�آثرو� �إخو�نهم من �ملهاجرين على �أنف�سهم 

بدورهم و�أر�سهم وزروعهم و�أمو�لهم، ومل 

من شهداء اإلسالم

طـــــــــارق عــــــدّي

سعد بن الربيع
عبق من رحيق الجنة

الشهيد
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ع������رض ع���ل���ى ع���ب���دال���رح���م���ن بن 
عوف رضي الله عنه أن يناصفه 
ف������ي أه�����ل�����ه وم������ال������ه وه���������ذا إي����ث����ار 
وت���ض���ح���ي���ة ل�����م ي����ع����رف ال����ت����اري����خ 
مثياًل لهما  احل��دي��ث  وال  ال��ق��دمي 

بيعة �لعقبة .

�إنه �ل�سحابي �جلليل �أحد �لنقباء �لذين 

ح�سرو� �لبيعة �لأوىل و�لثانية، وكان نقيبا 

عن بني �حلارث بن �خلزرج هو وعبد �هلل 

بن رو�حة ر�سي �هلل عنهما، وعلى ذلك 

�أهل �ل�سر، وهو قول عروة  و�بن  �أجمع 

�سهاب، ومو�سى بن عقبة.  وكان من �لقلة 

�لقليلة �لتي حت�سن �لكتابة يف ذلك �لزمان، 

وقتل يوم �أحد �سهيد�ً.

وقد تبدى لنا نبله و�سطعت مروءته من 

�ليوم �لأول لدخول ر�سول �هلل �سلى �هلل 

عليه و�سلم �ملدينة �ملنورة، فكان ر�سي �هلل 

عنه �أحد �لذين تعلقو� بخطام �لناقة �لتي 

حملت ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يف 

هجرته حني مر بحيهم، و��ستحثوه على 

�أن ينزل ب�سيافتهم، فكان جو�ب ر�سول 

�هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: )دعوها فاإنها 

ماأمورة( »يعني ناقتة«

وكان هذ� �ساأنه �سلى �هلل عليه و�سلم 

وهذ� قوله كلما مر بد�ر قوم من �لأن�سار، 

حتى بركت بنف�سها يف �ملكان �ملعروف، حيث 

م�سجده �سلى �هلل عليه و�سلم .

�لعظيم و�لر�ئع  �لثاين  و�أم��ا �مل�سهد 

ف��ذ�ك يوم  م��ن مو�قفه ر�سي �هلل عنه 

�آخى ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم بني 

�لتي  �ملوؤ�خاة  �ملهاجرين و�لأن�سار، تلك 

�أخوة  كانت على غر ن�سب ودم، ولكنها 

�إنها �أخوة مل تعرف  �إ�سالم و�أخوة �إميان، 

�لب�سرية لها مثالً ل من قبل ول من بعد، 

ول �أرى �أن �لتاريخ �سيجود باأٍخ مثل �سعد 

بن �لربيع ر�سي �هلل عنه يف متثله وتنفيذه 

�لأخ���وة ومعاين �لأخوة  وقيامه بحقوق 

وم�ساعرها.

و�آثارها وما  باأحد�ثها  �لق�سة  وهاكم 

��ستنبطه و��ستخل�سه �لد�ر�سون و�لباحثون 

منها.

روى �لبخاري يف �لبيوع ) 2048( عن 

عبد �لرحمن بن عوف ر�سي �هلل عنه قال: 

) ملا قدمنا �ملدينة �آخى ر�سول �هلل �سلى 

�هلل عليه و�سلم بيني وبني �سعد بن �لربيع، 

�أكرث �لأن�سار  �إين  �لربيع:  فقال �سعد بن 

مالً، فاأق�سم لك ن�سف مايل، و�نظر �أي 

فاإذ� حلّت  زوجتّي هويت نزلت لك عنها 

تزوجتها. فقال عبد �لرحمن له بارك �هلل 

لك يف �أهلك ومالك( ويف رو�ية �أخرى عند 

غره ز�د : )دلوين على �ل�سوق(. 

�أقامه  �ل��ذي  �لتاآخي  هكذ� هو مبد�أ 

ر���س��ول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم بني 

�أ�سحابه، وهذ� هو �لفهم �لعميق و�لدقيق 

للتاآخي كما فهم �سعد بن �لربيع ر�سي �هلل 

عنه، �إنه ق�سمة وبذل وعطاء و�إيثار، ومل 

يكن جمرد �سعار يرفع �أو كلمة جتري على 

�لأل�سنة دون �إعمال لها وقيام بحقوقها. 

�إمن��ا كانت و�قعا عمليا مار�سوه يف 

حياتهم، وعرب عن مدى �سدقهم وولئهم 

�لعقيدة  �أن�ساأتها  �لتي  �لعامة  �أخوتهم  يف 

�ل�سحيحة، و�أخوتهم �خلا�سة �لتي عقدها 

لهم ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم بقوله: 

)�ملوؤمن للموؤمن كالبنيان ي�سد بع�سه بع�سا(. 

وقوله �سلى �هلل عليه و�سلم: )مثل �ملوؤمنني 

ت��و�ده��م وتر�حمهم وتعاطفهم كمثل  يف 

�جل�سد �لو�حد �إذ� ��ستكى منه ع�سو تد�عى 

له �سائر �لأع�ساء بال�سهر و�حلمى(.

لقد ظهرت يف �سعد ر�سي �هلل عنه 

يف هذه �ملوؤ�خاة �سفات �لأخوة يف �أ�سمى 

تطبيقاتها، و�لإيثار يف �أبهى �سوره و�أجمل 

و�ل��ك��رم و�لبذل  معانيه، وك��ذل��ك �جل��ود 

و�أك���رم بها من �سمائل ترتفع  و�لعطاء، 

ب�ساحبها �إىل �أعلى �لدرجات، فكيف بها 

�أ�سيفت لها مرتبة �ل�سهادة يف �سبيل  �إذ� 

�هلل، وبذل �لنف�ض يف �لدفاع عن �لر�سالة 

�لإلهية وعن نبي �لرحمة. ويف هذ� �ملوقف 

ر�ئ��ع��ة، ل بد من  فو�ئد جميلة ومعاين 

�لوقوف عليها، و�إعطائها حقها من �لتاأمل 

و�لتفكر.

جاء يف مو�سوعة �ملفاهيم �لرتبوية يف 

�أ�سر �لآل و�لأ�سحاب �لتي �أ�سدرتها �للجنة 

��ستكمال  للعمل على  �لعليا  �ل�ست�سارية 

تعليق  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  �أحكام  تطبيق 

جميل على هذه �لق�سة يقول: �إن �إعجاب 

�لربيع ل  �ملرء ب�سماحة �سيدنا �سعد بن 

يعدله �إعجاب، �إل �إعجاب بنبل �سيدنا عبد 

�لرحمن بن عوف ر�سي �هلل عنهما، ف�سيدنا 

�سعد ر�سي �هلل عنه عر�ض على �سيدنا عبد 

�لرحمن ر�سي �هلل عنه �أن ينا�سفه �أهله 

وماله، وهذ� �إيثار ما بعده �إيثار وت�سحية 

مل يعرف �لتاريخ �لقدمي ول �حلديث لها 

مثيال، وموؤ�ن�سة ومو��ساة   تتبدى  يف تلك 

�ملهاجرين  �لتي متت بني كل من  �لأخ��وة 

و�لأن�سار، فمالأت �ملجتمع �جلديد باأروع 

�أهله  �رتقى  �لذي  �لأمثال، هذ� �ملجتمع 

�ل��دي��ن �لذي  �إىل دي��ن �هلل وح���ده، ه��ذ� 

�أن يقولو� ويفعلو�، وعلمهم  ن�ّساأهم على 

�لإميان و�لعمل جميعا، حتى �أ�سحو� �أبعد 

ما يكونون عن �ل�سعار�ت �لتي ل تتجاوز 

�لأل�سنة، وكان �ملجتمع كله على  �أط��ر�ف 

�لنحو �لذي حكاه �هلل عز وجل عنهم يف 

قوله �سبحانه: )�إمنا كان قول �ملوؤمنني �إذ� 

�أن  بينهم  �إىل �هلل ور�سوله ليحكم  دع��و� 

يقولو� �سمعنا و�أطعنا و�أولئك هم �ملفلحون( 

�لنور �لآية 51 

و�سيدنا عبد �لرحمن بن عوف ر�سي 

�هلل عنه مل ي�ستغل حفاوة �سعد بن �لربيع 

به ليعي�ض كاًل عليه، بل قال : )دلني على 

�ل�سوق(، و�أخذ ي�سعى ويكد يف �سبيل �لعي�ض 

�لكرمي، و�للقمة �حلالل، و�حلياة �لعزيزة 

�لبعيدة عن �لت�سول و�ل�سوؤ�ل، وعن �لفوز 

بالعطايا و�لهبات من غر جهد مبذول 

ون�ساط مبارك، وعرق طاهر ، وتاجر وز�حم 

�ليهود يف �سوقهم، فبّزهم يف ميد�نهم، 

حتى ��ستطاع بعد �أيام قليلة من هجرته �أن 

يك�سب ما يكف به نف�سه، روى �لبخاري يف 

�سحيحه يف كتاب بدء �خللق باب مناقب 

�أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه  �لأن�سار: 

و�سلم ر�آه بعد �أيام وعليه و�سر من �سفرة، 

فقال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم : َميَْهْم يا 

عبد �لرحمن. قال: يا ر�سول �هلل تزوجت 

�مر�أة من �لأن�سار، قال: وما �سقت فيها؟ 
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من شهداء اإلسالم

فقال: وزن نو�ة من ذهب، فقال �لنبي �سلى 

�هلل عليه و�سلم: �أومل ولو ب�ساة. 

 نعم �إن علو �لهمة من �أخالق �لإ�سالم 

�لإمي���ان، وقبح �هلل  وعالمة على �سدق 

وجوه �أقو�م �نت�سبو� لالإ�سالم فاأكلوه و�أكلو� 

به حتى �أ�ساعو� كر�مة �حلق و�أ�ساوؤو� لهذ� 

�لدين فا�سرتو� دنياهم باآخرتهم.

ولقد خلد �لقر�آن �لكرمي هذه �لوقفة 

�لر�ئعة، و�أمثالها بني �ملهاجرين و�لأن�سار، 

وما فيها من �سدق �لإخاء، و�سدق �لوفاء، 

�لذين  فقال تعاىل: )للفقر�ء �ملهاجرين 

�أخرجو� من ديارهم و �أمو�لهم يبتغون ف�سال 

من �هلل ور�سو�نا، وين�سرون �هلل ور�سوله 

�أولئك هم �ل�سادقون، و�لذين تبووؤو� �لد�ر 

و�لإميان من قبلهم يحبون من هاجر �إليهم 

ول يجدون يف �سدورهم حاجة مما �أوتو� 

ويوؤثرون على �أنف�سهم ولو كان بهم خ�سا�سة 

ومن يوق �سح نف�سه فاأولئك هم �ملفلحون(. 

�حل�سر 9-8  

يقول �ل�سيخ �أبو �حل�سن �لندوي رحمه 

�لنبوية: كان  �ل�سرة  �هلل تعاىل يف كتابه 

�إن�ساين عاملي  �أ�سا�سا لإخاء  �لإخاء  هذ� 

فريد من نوعه، ومقدمة لنه�سة �أمة ذ�ت 

دعوة ور�سالة، تنطلق ل�سياغة عامل جديد، 

قائم على عقائد �سحيحة معينة، و�أهد�ف 

�ساحلة منقذة للعامل من �ل�سقاء و�لتناحر 

و�لن��ت��ح��ار، وك���ان ه��ذ� �لإخ���اء �ملحدود 

�ملهاجرين و�لأن�سار طليعة و�سريطة  بني 

ل�ستئناف حياة جديدة للعامل و�لإن�سانية، 

لذلك خاطب �هلل هذه �حلفنة �لب�سرية يف 

مدينة �سغرة بقوله: )�إل تفعلوه تكن فتنة 

يف �لأر�ض وف�ساد كبر(. �لأنفال

�ل�سادقة،  �لأخوية  �مل�ساعر  لول هذه 

و�حلب �ملتبادل، و�لتوفيق من �هلل تعاىل، ثم 

�ملتابعة و�لإ�سر�ف �لنبوي �ملبارك ملا متكنت 

هذه �لأمة من �إقامة ح�سارة عاملية نعمت 

�لإن�سانية قروناً عديدة و�ستنعم بها  بها 

من جديد �إن �ساء �هلل تعاىل عندما يعود 

وياأخذون  و�لريادة  �ل�سيادة  �إىل  �مل�سلمون 

باأ�سول هذ� �لدين �لعظيم، وعندها �سيعم 

�لإخاء �لب�سري، و�لتعاون �لعاملي، و�لروح 

�لر�قية، وعندها �سيتخل�ض  �لإ�سالمية 

�لعامل من فل�سفة �سريرة مدمرة �سموها 

)�سر�ع �حل�سار�ت( فل�سفة عززت �لأنانية، 

ون�سرت �لبغ�ساء، و�أ�سرت بالأمم و�ل�سعوب 

�أميا �إ�سر�ر، فاأهلكت �حلرث و�لن�سل. ولكن 

لبد لليل �أن ينجلي ول بد للقيد �أن ينك�سر، 

لأن �ملحبة �أقوى من �لبغ�ساء، و�ل�سالم �أنفع 

ك�������������������ان ف�������ي م������وق������ع امل����س����ت����ش����ار 
ال�������ع�������س�������ك�������ري ل����������رس����������ول ال�����ل�����ه 
ص�������ل�������ى ال���������ل���������ه ع������ل������ي������ه وس�����ل�����م 
وم�����ح�����ل ث����ق����ت����ه وم������وض������ع س����ره

و�لتعاون و�لتاآخي  للب�سرية من �حل��رب، 

�أف�سل لالأمة، و�أجلب لل�سعادة و�لهناءة �لتي 

ي�سعى �إليها �جلميع. 

كما كان �سعد ر�سي �هلل عنه مو�سع 

ثقة ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم، �لذي 

�لع�سكرية و�لأخبار  �لأ�سر�ر  يوؤمتن على 

�ملهمة، وهو ممن يُ�ستطلُع ر�أيه، وي�ستفاد من 

فكره �لنر وحكمته، وقد روت كتب �ل�سرة 

�أن �لعبا�ض بن عبد �ملطلب عم �لر�سول �سلى 

�هلل عليه و�سلم �أر�سل ر�سالة �سرية �إىل �بن 

�أخيه ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم مع 

رجل من بني غفار، يحيطه علما بتحركات 

قري�ض، وكانت �لر�سالة بالغة �خلطورة - بني 

يدي غزوة �أحد - مما ��ستدعى ر�سول �هلل 

�سلى �هلل عليه و�سلم �أن يتحرك �إىل قباء 

ليلقى مبعوث عمه بعيد� عن �أعني �ليهود 

و�ملنافقني و�جلو��سي�ض، فقر�أ عليه �لر�سالة 

بَ��ُيّ بن كعب ر�سي �هلل عنه، و��ستكتمه 
ُ
�أ

ثم  �أخ��ب��ار ومعلومات،  على ما فيها من 

ق�سد ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم 

�لربيع ر�سي �هلل عنه،  منزل �سعد بن 

وكان كاتبا، فاأخربه بكتاب �لعبا�ض ر�سي 

�هلل عنه، فقال �سعد: و�هلل �إين لأرجو �أن 

يكون يف ذلك خر. يقول �لدكتور فاروق 

�لنبوة �خلالد، هذ�  كتابه موكب  بطل يف 

�خلرب �إن دل على �سيء، فاإمنا يدل على 

�أن �سعد بن �لربيع ر�سي �هلل عنه كان يف 

موقع �مل�ست�سار �لع�سكري لر�سول �هلل �سلى 
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�أبرح حتى مات. فرجعت �إىل �لنبي �سلى 

�هلل عليه و�سلم فاأخربته. فقال �سلى �هلل 

عليه و�سلم: رحمه �هلل ن�سح هلل ور�سوله 

حًيا وميتَا. ودفن هو وخارجة �بن زيد بن 

�أبي زهر يف قرب و�حد. 

�إن من يقر�أ هذه �لق�سة وهذه �لأخبار 

يف ��ست�سهاد �سعد بن �لربيع ر�سي �هلل عنه 

يحق له �أن ينعته بال�سهيد �ل�سادق �لويف 

�ملخل�ض، و�أن ي�سفه بال�سهيد �لكبر �لذي 

�لعهد  �لبيعة وم�ستلزماتها، ويذكر  يذكر 

و�لوفاء به، و�لثبات على �حلق، ويحث على 

�لتم�سك به، وهو بني �ملوت و�حلياة، ويف 

�أ�سعب �لظروف و�أ�سد �ملو�قف، فاجلر�ح 

تنزف، و�لدماء ت�سيل، �إنها مل تكن جرًحا 

ول جرحني ول ثالثة �إنها �ثنتا ع�سرة، �إما 

طعنة برمح �أو �سربة ب�سيف، وهي يف �لوقت 

نف�سه، طعنات نافذة، وجر�ح غائرة فائرة، 

�أ�سابت مقتاًل ل مفر منه، ومع ذلك فهو 

ير�سل �لتحية لنبيه، ويذكر قومه و�أ�سحابه 

�للهجة، و��سحة  وير�سل ر�سالة �سديدة 

�لعبار�ت، يو�سيهم بها بالدفاع عن ر�سول 

�هلل �سلى �هلل عليه و�سلم، ويبلغهم �أنه ل 

عذر لهم �إن ُخل�َض �إىل ر�سول �هلل وفيهم 

عني تطرف، �أو عرق ينب�ض.

�ل�سحابي �جلليل،  �أي��ه��ا  هلل درك 

و�لنقيب �لنقي �لتقي �لذي مل تن�سه �جلر�ح 

�لتي يحملها،  �لقاتلة، �ملهمة �ل�سامية 

و�لأمانة �لعظيمة �لتي حتملها يوم �لعقبة 

�لأوىل و�لثانية، وكم كان قومك  ورهطك 

وع�سرتك موفقني وفاحلني يوم �ختاروك 

لتكون نقيبهم وممثلهم بني يدي ر�سول �هلل 

�سلى �هلل عليه و�سلم. وكم نحن يف هذه 

�لظروف �ل�سعبة و�لأهو�ل �ملدلهمة بحاجة 

�لنو�ب،  �لنقباء، وه��وؤلء  �إىل مثل ه��وؤلء 

وهوؤلء �ملمثلني لل�سعب، ممن يكون �حلق 

ر�ئدهم، و�ل�سدق خلقهم، و�حلفاظ على 

�لأمانة ديدنهم، و�لوفاء بالوعد، و�لرب مبا 

�أق�سمو� عليه �سغلهم �ل�ساغل وهدفهم �لذي 

ل يغيب عنهم.

�سهادة تقدير وو�سام ا�ستح�سان

�إن ما �أجاب به ر�سول �هلل �سلى �هلل 

عليه و�سلم �أبّي بن كعب عندما جاءه بخرب 

��ست�سهاد �سعد: )رحمه �هلل لقد ن�سح هلل 

ور�سوله حًيا وميًتا( هو �سهادة تقدير وثناء 

يو�سع على �سدر �سعد بن �لربيع وهو يزف 

و�إ�سادة  �إ�سارة  �ل�سهد�ء، وفيه  يف موكب 

باأنه كان خمل�ًسا يف �إ�سالمه، خمل�ًسا يف 

دعوته، خمل�ًسا يف جهاده، و�أنه ثبت على 

ذلك طيلة حياته �إىل �أن لقي ربه.

و�أما و�سام �ل�ستح�سان �لآخر، فهو ما 

ذكر من تقدير �سعد و�حرت�مه و�سكره حتى 

�لر��سدين  ��ست�سهاده، من �خلليفتني  بعد 

�أبي بكر �ل�سديق وعمر بن �خلطاب ر�سي 

�هلل عنهما. فقد دخلت على �ل�سديق ذ�ت 

يوم �أم �سعد بنت �سعد بن �لربيع ر�سي �هلل 

عنه فقام لها �أبو بكر و�حتفى بها وو�سع 

لها رد�ءه لتجل�ض عليه، فدخل عليه عمر بن 

�خلطاب وهو على هذه �حلال ف�ساأله عنها 

ومن تكون هذه �ملر�أة )�لبنت( �ملحتفى بها؟ 

فقال له �أبو بكر: هذه �بنة من هو خر مني 

ومنك، فقال عمر: ومن هو يا خليفة ر�سول 

�هلل فقال �أبو بكر هي �بنة رجل تبو�أ مقعده 

من �جلنة، وبقيت �أنا و�أنت، هذه �بنة �سعد 

بن �لربيع، فرحب عمر بها وعرف لها مع 

�أبي بكر قدرها ومقامها.

وهذ� هو �ساأن �ملجتمع �مل�سلم، يعرف 

لل�سهد�ء حقهم وي��ق��در مقامهم ومقام 

تبارك  �أمل يقل �هلل  �أبنائهم و�أحفادهم، 

وتعاىل يف كتابه �لكرمي يف �سورة �لكهف 

�ل�سالم: )وكان  ل�سان �خل�سر عليه  على 

�أبوهما �ساحلا(.

ومم���ا يُ�����روى يف ك��ت��ب �ل�����س��رة من 

خ�سائ�سه ر�سي �هلل عنه �أنه خلّف بنتني 

وهما �أول من طبق ر�سول �هلل �سلى �هلل 

�لآي��ة �لكرمية )فاإن  عليه و�سلم فيهما 

ثلثا ما ترك(  �ثنتني فلهن  ن�ساء فوق  كن 

بيانه  �أول  �لثلثني، فكان ذلك  فاأعطاهما 

لالآية، وبذلك ُعلم مر�د �هلل منها �أنه �أر�د 

فوق �ثنتني �ثنتني فما فوقهما.

�لربيع من نقيب  يا بن  فرحمك �هلل 

و�سهيد، و�سحابي جليل كرمي �سجاع، وّفى 

ببيعته و�أدى و�جبه فكان ر�سي �هلل عنه 

حمل ثناء ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم 

وتقدير �ساحبيه له من بعده.

�هلل عليه و�سلم، وكان حمل ثقته، ومو�سع 

�سره �سلى �هلل عليه و�سلم . 

نعم �إنه كان �مل�ست�سار �لأمني لرجاحة 

�ل�سر،  �ل�سدوق حلفظ  عقله، و�ل�ساحب 

ومن �لثلة �لقليلة �لتي كانت حت�سن �لكتابة 

يف �سحابة ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 

و�سلم.

�سعد بن الربيع واليوم امل�سهود

يوم تبدت فيه بطولة �سعد  �أحد  يوم 

ر�سي �هلل عنه، وظهرت فيه �سجاعته 

�أح���د ه��و يوم  ي��وم  و�إق��د�م��ه وب�سالته،  

�سعد �لذي فعل فيه �لأفاعيل دفاًعا عن 

ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يوم فر 

�لنا�ض، وثبتت �لقلة وكان �سعد من �أبرزهم 

ي��وم مل  و�أنبلهم و�أ�سدقهم،  و�أ�سجعهم، 

تهمه فيه نف�سه، ول حياته، ول بناته، بل 

كان همه �لوفاء بالبيعة �لتي قطعها على 

نف�سه وعن قومه قبل �سنو�ت من هذ� �ليوم 

�مل�سهود، كان همه �أن يَ�سلََم �لر�سول �سلى 

و�أن  �لدين،  ينت�سر  و�أن  �هلل عليه و�سلم، 

تنت�سل �لب�سرية من عبادة �لأوثان و�لر�سوخ 

لال�ستبد�د و�لطغيان.

�لغابة  �أ�سد  �لأثر يف كتابه  �بن  روى 

عند ترجمته ل�سعد بن �لربيع ر�سي �هلل 

عنه قال: عن مالك بن �أن�ض عن يحيى بن 

�أحد، قال ر�سول  �سعيد قال: ملا كان يوم 

�هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يومئذ: من ياأتيني 

بخرب �سعد بن �لربيع، فاإين ر�أيت �لأ�سنة 

قد �أ�سرعت �إليه؟ فقال �أبّي: �أنا يا ر�سول 

له  �لقتلى، فقال  �هلل، فذهب يطوف يف 

�سعد وبه رمق، ما �ساأنك؟ قال: �إن ر�سول 

�هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يقرئك �ل�سالم 

وقد بعثني لآتيه بخربك، قال: فاذهب �إليه 

فاأقرئه مني �ل�سالم، و�أخربه �أين قد طعنت 

�ثنتي ع�سرة طعنة، و�إين قد �أنفذت مقاتلي، 

ويف رو�ية و�أخرب قومك �أنهم ل عذر لهم �إن 

قتل ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم و�أحد 

منهم حي، وقال له: قل لقومك يقول لكم 

�سعد بن �لربيع: �هلل �هلل وما عاهدمت عليه 

ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم ليلة �لعقبة، 

فو�هلل مالكم عند �هلل عذر، �إن ُخل�َض �إىل 

�أبّي: فلم  نبيكم وفيكم عني تطرف، قال 
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من رموز الحرية

ناصر اجلزائر ضد احتالل فرنسا لها

عبدالهادي خضر

نصري املستضعفني يف األرض

فرانز فانون

واملفك��ر  املنا�س��ل  ا�سته��ر 

فان��ون  فران��ز  الأمم��ي 

امل�ست�سعفني  ن�س��ري  بلقب 

واملعذبني يف العامل، بعدما 

الق�س��رية  حيات��ه  كّر���س 

وقلمه للوقوف اإىل جانبهم 

والتمييز  العن�سري��ة  �سد 

والن�سال من اأجل احلرية. 

ولذلك مل يكن م�ستغربا اأن 

يرتدد ا�سمه يف كل حمفل 

ث��وري،  وجتم��ع  �سيا�س��ي 

�سواء يف اجلزائر اأو يف عدد 

كبري م��ن بل��دان اأفريقية 

واأوروبا واأمريكا الاتينية، 

م��ن  اأكث���ر  يخ�س���س  واأن 

كات��ب وفيل�س��وف درا�سات 

ع��ن حياته وفكره، ناهيك 

عن الأف��ام العديدة التي 

حيات��ه. م�س��رية  ر�س��دت 

وق������������������������������ف ض��������د 
النازية  الفاشية 
وال���������ت���������م���������ي���������ي���������ز 
ال���������ع���������ن���������ص���������ري 
ون�����اص�����ر ال���ع���ال���م 
ال���������ث���������ال���������ث ض����د 
ه���ي���م���ن���ة ال���غ���رب
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ع��رف فانون مبنا�سرته 

�لثورة �جلز�ئرية �سد �حتالل 

فرن�سا لها. وق��د تعدى يف 

ذلك حدود �لقول و�لكتابة �إىل 

تويّل مهمات تنظيمية مبا�سرة، 

و�أخرى دبلوما�سية وع�سكرية، 

ما حد� بال�سلطات �لفرن�سية 

�إ�سد�ر قر�ر بطرده من  �إىل 

فرن�سا، وكذلك من �جلز�ئر 

كونها كانت حتت �لحتالل 

�لفرن�سي، ف�سافر �إىل تون�ض 

�ملزدوج  ن�ساطه  حيث و��سل 

كمنا�سل �سيا�سي وكطبيب 

نف�سي. وبدء� من عام 1959 

عينته جبهة �لتحرير �لوطني 

�جلز�ئرية ك�سفر متنقل ميثل 

�ملوؤقتة للجمهورية  �حلكومة 

�جل���ز�ئ���ري���ة، م��ا م��ّك��ن��ه من 

زيارة عدد من �لبلد�ن ولقاء 

م�سوؤوليها و�إلقاء �ملحا�سر�ت 

عن حمنة �لحتالل �لفرن�سي 

للجز�ئر، وعن خماطر �لظلم 

و�لعن�سرية و�لتمييز عموما.

�أن حياته كانت  و�حل���ق 

�لتحدي  �سل�سلة مت�سلة من 

وم����ق����ارع����ة �ل����س���ط���ه���اد 

�إذ �نخرط يف  و�لعن�سرية، 

�لن�سال من �أجل �حلرية منذ 

�لفا�سية  �سغره، فوقف �سد 

و�سد �لنازية، وف�سح �لتمييز 

�لعن�سري �لذي كانت متار�سه 

بالده، كما نا�سر دول �لعامل 

�لغرب.  �لثالث �سد هيمنة 

ومثلما نا�سل ع�سكريا وفكريا 

ب��الده من �لحتالل  لتحرير 

�لأملاين، نا�سل لتحرير �جلز�ئر 

من �ل�ستعمار �لفرن�سي. 

كان يع�سق �حلرية ويقد�ض 

�إىل جانب  وي��ق��ف  �ل��ع��د�ل��ة 

�مل�سطهدين �أينما كانو�، ولأي 

�نت�سبو�، وهو  �أو ع��رق  دي��ن 

 : �لعبارة �ل�سهرة  �ساحب 

»لوين لون �لأخّوة وديني دين 

�لإن�سانية«. وقد ذ�ع �سيته 

�آن�����ذ�ك كن�سر  �ل��ع��امل  يف 

لالإن�سانية، وكان يعد بالكثر 

�ل��ق��در وقف  ���س��اء  �أن  ل���ول 

�أ�سيب  �إذ  م�سرته مبكر�، 

باملر�ض وتويف عن عمر �ستة 

وثالثني عاما.

املولد والن�ساأة

ول����د ف���ر�ن���ز ف���ان���ون يف 

�لع�سرين من يوليو/ ت�م�وز ع�ام 

1925 يف جزيرة �ملارتينيك 
لأ�سرة زجنّية مكّونة من ثمانية 

وك���ان �خلام�ض بني  �أف����ر�د، 

�أ�سرته  �إخوته. ونظر� حلال 

�ملي�سورة متكن من �للتحاق 

و�ملف�ّكر  �ل�ساع�ر  مبدر�سة 

�ملعروف »�إمييه �سيز�ر« موؤ�ّس�ض 

�لعاملّية«،  �ل��زن��وج��ة  »ح��رك��ة 

�لذي كان �أ�ستاذه يف �ملدر�سة، 

�لتحّرر  �أفكار  فت�سرب منه 

�لتمييز و�لعن�سرية  وحماربة 

و�ل��دف��اع عن حقوقه كفرد، 

من خالل �لدفاع عن حقوق 

�لزنوج  �أي حقوق  �جلماعة، 

ر�أ�سها  �ملارتينيك، وعلى  يف 

مطلب �مل�ساو�ة مع �لفرن�سّيني 

�لذين �حتكرو� كّل  �لبي�ض، 

�سيء و�سيطرو� على خمتلف 

مناحي �حل��ي��اة يف �جلزيرة 

�لتابعة لل�سيادة �لفرن�سّية .

�ل�سابعة ع�سرة  يف �سن 

ف���ان���ون يف �سفوف  ت��ط��وع 

)فرن�سا �حلرة( �سد �لحتالل 

�أن  �لرغم من  �لأمل��اين، على 

�أن  �مللونني �عترب  ق�سما من 

هذه �حلرب تهم �لبي�ض فقط. 

ف��ان��ون على هوؤلء  وق��د رد 

قائال: »كلما تعر�ست كر�مة 

وحرية �لإن�سان للخطر، فنحن 

معنيون بها، كلنا بي�سا و�سود� 

و�سفر�«. مل يخرب �أحد� من 

�أهله مبا عزم عليه، و��ستغل 

�لأ�سرة بحفل عر�ض  �ن�سغال 

�أخيه �لأكرب، و�سافر بحر� حتى 

�لتابعة  �إح��دى �جل��زر  و�سل 

�نخرط  ثم  للتاج �لربيطاين، 

�لتابعة  �ل��ق��و�ت  يف �سفوف 

و�أثناء تلك  للجرن�ل ديغول. 

�أ�سيب خاللها  �لتي  �حلرب 

م���ن �جل�����ر�ح فوجئ  ب��ع��دد 

�لبي�ض  �لفرن�سيني  بعن�سرية 

�سد �لزنوج، على �لرغم من 

�أنهم كانو� ينا�سلون معهم جنبا 

�إىل جنب �سد هتلر و�لنازية، 

لل�سود  فاغتاظ من نظرتهم 

�أدن���ى، وب���د�أت بو�در  ك��ع��رق 

�لإن�سان من  ن�ساله لتحرير 

كل �لأ�سفاد و�لأغالل.

بعد �نتهاء �حلرب �لعاملية 

�لثانية، وحترير فرن�سا من 

�إىل  �لأملاين �سافر  �لحتالل 

مدينة ليون و�لتحق باملدر�سة 

�ل��ط��ب��ي��ة، ث���م ت��خ�����س�����ض يف 

�لنف�سي. لكن حبه  �ل��ط��ب 

ي�سبعه  لالطالع و�ملعرفة مل 

منحة در��سة �لطب، ما جعله 

يدر�ض �لفل�سفة وعلم �لنف�ض 

�أي�سا. وبعد �لتخرج عمل يف 

م�ست�سفى �لأمر��ض �لنف�سية 

�ألبان«.  �مل�سمى »دي �سانت 

وظهر �هتمامه يف تلك �لفرتة 

مبعاجلة �لأفارقة و�جلز�ئريني 

�ل���ذي���ن ك���ان���و� ي��ع��ي�����س��ون يف 

�لبائ�سة �ملحيطة  �ل�سو�حي 

مبدينة ليون ومعظم �ملدن 

�لفرن�سية �لأخرى. وكان هوؤلء 

يجيئون �إليه لكي يخل�سهم من 

مر�ض نف�سي ل يعرفون �سره 

ول كنهه. ولكنه هو عرف ذلك 

بعد فرتة من �لتاأمل و�لدر��سة 

�إنه مر�ض �لقتالع  �لعميقة: 

من �جلذور �أو �لبعد �لق�سري 

عن �لوطن.

وملا كانت �جلز�ئر �آنذ�ك 

تابعة لفرن�سا بحكم �لحتالل 

و�ل��و���س��اي��ة فقد مت يف عام 

1953 تعيينه طبيبا نف�سيا يف 

انضم إلى جبهة التحرير اجلزائرية وناضل 
ض���د اس��ت��ع��م��ار ب�����الده ل��ل��ج��زائ��ر ح��ت��ى وفاته

متحدثا يف موؤمتر �أكر� بغانا عام 1958
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م�ست�سفى �لأمر��ض �لع�سبية 

فى مدينة »�لبليدة« �جلز�ئرية. 

هناك، �سدم فانون وهو يرى 

بال�سال�سل  �ملر�سى مقيدين 

�أن����ه����م جمانني  ب���اع���ت���ب���ار 

�لنا�ض.  ي�سكلون خطر� على 

لكنه، وبالتعاون مع �لأطباء 

�مل�ست�سفى  و�مل��م��ّر���س��ني يف 

غّر �أ�ساليب �لعالج وطّورها، 

باأن  �قتناعه  م��ن  و�ن��ط��الق��اً 

�لأ�سا�ض  �لعامل  �لهيمنة هي 

�لنف�سية،  يف �ل�سطر�بات 

و���س��ع ه����وؤلء يف حميطهم 

�لجتماعي بدل حجزهم يف 

غ��رٍف �سّيقة، ومنع �لعالج 

بال�سدمات �لكهربائّية.

وم����ن خ����الل �حتكاكه 

�كت�سف  �ملبا�سر مع �ملر�سى 

�سريعا �أن �لقمع �ل�ستعماري 

كان �أحد �أهم �أ�سباب �إ�سابة 

بع�ض �جلز�ئريني باجلنون. 

�أنه  نتيجة  �إىل  كما تو�سل 

للتع�سف  ب���دون و���س��ع ح��د 

�لفرن�سي ل ميكن م���د�و�ة 

هوؤلء �ملر�سى. وكم �أده�سته 

معاملة �جلز�ئريني له كاإن�سان 

�أول و�أخر� دون �للتفات �إىل 

�أو جن�سيته.  �أو عرقه  لونه 

كما مل�ض تقديرهم جلهوده 

وللخدمات �لتي كان يقدمها، 

يف �لوقت �لذي كانت تتز�يد 

فيه نقمته على �أ�ساليب �لظلم 

بلده  و�لإذلل �لذي متار�سه 

فرن�سا على �جلز�ئريني.

�إثر ذلك وج�َّه عام 1956 

�لعام  �مل��ف��و���ض  �إىل  ر���س��ال��ة 

�لفرن�سي »روب��ر ل كو�ست« 

�لعنف  �مل��د�ف��ع عن �سيا�سة 

و�لتعذيب يف �جلز�ئر يعلن 

فيها ��ستقالته من من�سبه 

كطبيب يف م�ست�سفى �لبليدة 

ويدين �ل�سيا�سة �لفرن�سية �لتي 

مدينة »منوبة« مركز� ملعاجلة 

�لأمر��ض �لع�سبية �لنف�سية. 

ويف ذ�ت �لوقت �لتحق بق�سم 

�ل�سحافة �خلا�سة بجبهة 

�لوطني �جلز�ئرية.  �لتحرير 

منتظم  ب�سكل  يكتب  ور�ح 

ل�سان  �مل��ج��اه��د،  يف ج��ري��دة 

جبهة �لتحرير قبل �ل�ستقالل 

وبعده، ثم تر�أ�ض حترير �لطبعة 

بيد  �لفرن�سية من �جلريدة. 

�أن ن�ساله مل يقت�سر على 

�لفكري، بل  �لكتابة و�لعمل 

�لأن�سطة  �إىل  �أي�����س��اً  �م��ت��ّد 

�ملبا�سرة، و�ملهام  �لتنظيمية 

�لدبلوما�سية و�لع�سكرية ذ�ت 

�حل�سا�سية �لفائقة.

وب����دء� م��ن ع���ام 1959 

عينته جبهة �لتحرير �لوطني 

ك�سفر متنقل ميثل �حلكومة 

�ملوؤقتة للجمهورية �جلز�ئرية، 

با�سم  تون�سيا  ومنحته جو�ز� 

�إبر�هيم فانون، فمثل  عمر 

�أك��رث م��ن حمفل  �جلبهة يف 

دويل، و�سكل حلقة �ت�سال 

�لتحرير  ق���وى  بينها وب���ني 

�أفريقيا، كما ر�ح  يف غ��رب 

و�إلقاء  �ل��رح��الت  يكرث م��ن 

�ملحا�سر�ت يف �أماكن �ستى.

فانون مفكرا

يف عام 1952، �سدر له 

���س��ود�ء، ب�سرة  »�أقنعة  كتاب 

�أطروحته لنيل  بي�ساء«، وهو 

درجة �لدكتور�ه. وجاء �لكتاب 

�لرجل  مبثابة دعوة لتحرير 

�لذي  �لأ�سود من �ل�ستالب 

�ل�سّيد  ثنائّية  �أ���س��ر  جعله 

و�لعبد. ثنائّية منعته من روؤية 

وجوده ككائن م�ستقل فاعل، 

بل �أجربته على فهم م�سره 

عرب عني �لآخر �لأبي�ض، ما 

يعوق �أي عملّية حترر فعلّية. 

و��ستطاع بكتابه هذ� �أن يفّكك 

م������������ن أش����������ه����������ر أق���������������وال���������������ه: »ل������������ون������������ي ل��������ون 
األخ��������������������ّوة ودي���������ن���������ي دي������������ن اإلن������س������ان������ي������ة«

ممثال حلركة �لتحرير �جلز�ئرية يف �لكونغو عام 1960

�مل�ساو�ة و�لقتل  حولت عدم 

�إىل مبادئ قانونية، موجهة 

�لأ�سليني  �مل��و�ط��ن��ني  ���س��د 

يف �جلز�ئر وجاء يف ر�سالة 

�ل�ستقالة قوله: »طيلة ثالث 

�سنو�ت و�سعت كامل طاقتي 

و�أهله،  �لبلد  يف خدمة هذ� 

من جهودي  �أوف��ر �سيئاً  ومل 

ول حما�سي للعمل. ومل �أ�سع 

ذّرة و�ح���دة م��ن ن�ساطي يف 

�نبثاق  �ملاأمول:  �لهدف  غر 

عامل �أف�سل. ولكن ماذ� ميكن 

حلما�سة �ملرء وتفانيه �أن يفعال 

�إذ� كان و�قع �حلياة �ليومية هو 

ن�سيج من �لأكاذيب، و�خل�سة، 

و�لح��ت��ق��ار ل��الإن�����س��ان؟ لقد 

لنقا�سات ل  خ�سع �سمري 

ت�سامح �إز�ءها، وكانت نتيجتها 

�لت�سميم على عدم �لياأ�ض من 

�لإن�سان، �أي من نف�سي. ولهذ� 

�أ�ستطيع  �أنني ل  فقد قررت 

�ل�ستمر�ر يف حتّمل �مل�سوؤولية 

مهما كان �لثمن، حتت حجة 

ز�ئفة مفادها �أنه ما من �سيء 

ميكن �لقيام به«.

بعد ذلك، ويف �لعام ذ�ته 

�ن�سم فانون �إىل جبهة �لتحرير 

�جلز�ئرية، ور�ح ي�ستغل مع 

منا�سلي �جلبهة يف كل �ملهام 

�لتي تفر�سها ظروف �لكفاح 

�لعناية باجلرحى  عليهم من 

�إيو�ء  �إىل  �ل�سالح  �إىل حمل 

�أث��ن��اء تنقالتهم. وما  �ل��ق��ادة 

لل�سلطة  �أم����ره  �فت�سح  �أن 

�ل�ستعمارية حتى مت طرده 

من �جلز�ئر، فعاد �إىل باري�ض 

ملو��سلة ن�ساله ل�سالح �ل�سعب 

�جلز�ئري. ولكن بعد ف�سله يف 

حتري�ض �لر�أي �لعام �لفرن�سي 

�سد ��ستعمار �جلز�ئر �نتقل 

�إىل تون�ض، وو��سل ن�ساطه 

�مل����زدوج كمنا�سل �سيا�سي 

وكطبيب نف�سي. وقد �أ�س�ض يف 

من رموز الحرية

كتاب �أقنعة �سود�ء ب�سرة بي�ساء
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بنية ظاهرة �لتمييز �لعن�سرّي 

بو�سفها م�سكلة غر �أخالقّية 

وغر �إن�سانّية.

»�خلم�ض  ك���ت���اب���ه  ويف 

�لثورة �جلز�ئرية«  �سنو�ت و 

�أو »�ل�ستعمار �لذي يحت�سر«، 

ن�����س��ره ع���ام 1959  و�ل����ذي 

�لتي قادت  �لتبدلت  تناول 

�إىل جناح �لثورة يف �جلز�ئر، 

وحتدث عن �لثقافة �جلز�ئرية 

�ل���ذي مار�سه  و�ل���س��ط��ه��اد 

على  �لفرن�سي  �ل�ستعمار 

�حلياة �جلز�ئرية مبناحيها 

�ملختلفة.

�أما �أ�سهر كتبه فهو كتاب 

»م�ع�ذبو �لأر�ض«، �لذي �أماله 

على زوجته وهو على فر��ض 

�مل���وت، و���س��در ع��ام 1961 

مبقدمة كتبها �ملفكر �سارتر. 

�ل��ت��الزم بني  ورك��ز فيه على 

�ل���س��ط��ه��اد �ل�ستعماري 

�لنف�سية،  و�لظو�هر �ملر�سية 

فال�ستعماري يختزل �مل�ستعمر 

�إىل ذ�ت من �سر مطلق، كائن 

متوح�ض يحتاج لبنية ومعونة 

م��ن �لح��ت��الل �لأج��ن��ب��ي؛ و 

�لوظائف  �لعقلية تربر  هذه 

�ل�ستعمارية. و ي�سف �ملحليني 

ز�وي��ة نظر �ل�ستعماري  من 

�لأخ��الق و  يتقبلون  باأنهم ل 

يعك�سون لي�ض فقط غياب 

�لقيم ولكن �أي�سا نفي �لقيم، 

�إن  ويف عقلية �ل�ستعماري 

�ل��ق��ط��اع �مل��ح��ل��ي ه��و قطاع 

عبيد.

ن�سر كتابه  بعد وفاته مت 

�لإفريقية« وهو  �لثورة  »نحو 

مل��ق��الت وخطابات  جتميع 

و�أحاديث ور�سائل له بني عامي 

1952 و1961. ومن �أقو�له 
�لتي وردت يف كتبه: »�أنا ل�ست 

على وجه �لأر�ض لكي �أد�فع 

و�إمن��ا عن  �ل�سود فقط،  عن 

كل مظلوم وم�سطهد«. و»على 

�لتي  �لثالث  �ل��ع��امل  �سعوب 

تركتها �لدول �لغربية وحكمت 

عليها بالتقهقر �إىل �لور�ء، �أو 

على �لأقل باجلمود يف مكانها، 

�أن تتطور على �أ�سا�ض �لكتفاء 

�لذ�تي �جلماعي. وتُخطئ تلك 

��ستنجدت  �إن هي  �ل�سعوب 

�إنها  �ل��ر�أ���س��م��ال��ي��ة.  ب��ال��ب��الد 

قوية بحقها وبعد�لة مو�قفها، 

للبالد  ت�����س��رح  �أن  وع��ل��ي��ه��ا 

�لر�أ�سمالية وجوب �لكف عن 

ت�سوير �سعوب �لعامل �لثالث 

يف �سورة موجة تهدد بابتالع 

�أوروبا كلها«.

رحيله

كان فر�نز فانون يف �جلبهة 

�جلز�ئرّية �لغربية للقتال يف 

، وبينما كان  مدينة وج��دة 

خارجا من �لثكنة وماّر� باإحدى 

ط��رق �ملدينة، رفقة جندّي 

جز�ئري على منت �سيارة جيب 

ع�سكرية، �نفجرت قنبلة حتت 

�ل�سيارة ت�سّببت له بجروح 

بليغة يف ظ��ه��ره، و�أفقدته 

�لوعي متاما. ونظر� لعدم 

�ملنا�سب له يف  �لعالج  توّفر 

�جلبهة، مت نقله �إىل �لوليات 

�ملتحدة �لأمريكّية للعالج، لكّن 

�كت�سفو�  �لأمريكّيني  �لأطباء 

�إ���س��اب��ت��ه مب��ر���ض �سرطان 

»�للوكيميا«، ومل يكن  �ل��دّم 

�لكثر، فبقي  باإمكانهم فع�ل 

فانون يعاين من مر�سه يف 

ت��ويف يف  �أن  �إىل  �مل�ست�سفى 

�ل��س�اد�ض من دي�سمرب عام 

1961 يف و��سنطن، وعمره 
ملا يتجاوز 36عاما.

وبناء عل و�سيته، توّلت 

قيادة جبهة �لتحرير �لوطني 

�جلز�ئرية نقل جثمان �لفقيد 

�إىل �جلز�ئر، حيث �أقيمت له 

جنازة ع�سكرية، ولّف �سريحه 

بالعلم �جلز�ئرّي، ودفن مبدينة 

»�ل��ط��ارف« �سرق �جلز�ئر. 

وعند ت�سييع جنازته �سرح 

ممثل عن �حلكومة �جلز�ئرية 

�ملوؤقتة »كرمي بلقا�سم«، قائال 

: » فر�نز فانون ! مثالك يبقى 

د�ئما حيا من و��سرتح يف �سالم 

! فاجلز�ئر لن تن�ساك �أبد�!«. 

وفعال مل تن�ض �جلز�ئر ن�ساله 

موؤ�س�سات  باإن�ساء  فقامت 

با�سمه، وحتول �سيئا ف�سيئا 

�إىل رمز �أعطى ��سمه ل�سارع 

 . ولثانوية ومل�ست�سفى قدمي 

وق��د رث��اه ج��ان ب��ول �سارتر 

�لفرن�سيني  وبع�ض �ملثقفني 

رث��اء ح��ار�، وحتول  �لآخرين 

�إىل �أ�سطورة �ألهمت �لكثر من 

حركات �لتحرر يف �لعامل.

متثال ن�سفي تكرميا لفانون�سريح فانون

فندق فانون يف �جلز�ئر
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مؤتمر

اأي��ام يف دي�شمرب املا�شي، كانت الكويت على موعد مع موؤمتر تاريخي دويل رعاه ح�شرة �شاحب  على مدار ثالثة 

اإليها  توجهت  قلما  زمنية  حقبة  على  ال�شوء  و�شلط  ال�شباح،  اجلابر  الأحمد  �شباح  ال�شيخ  البالد  اأم��ري  ال�شمو 

الأنظار ونادرا ما تناولتها الأبحاث، على الرغم من اأهمية الأحداث التي �شهدتها والوقائع التي حدثت خاللها.

واملوؤمتر الذي عقد حتت عنوان )عالقات عمان بدول املحيط الهندي واخلليج خالل الفرتة من القرن ال�شابع ع�شر 

اإىل القرن التا�شع ع�شر( نظمته هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية يف �شلطنة عمان بالتعاون مع املجل�ص الوطني 

للثقافة والفنون والآداب، و�شارك فيه نخبة من الأ�شاتذة والباحثني واملثقفني ميثلون ١٥ دولة، ناق�شوا خاللها ٤٥ 

ورقة عمل تطرقت اإىل خم�شة حماور متنوعة

�مل��ح��ور �لأول ��ستهدف 

�لُعمانيني  �لتجار  در��سة دور 

�إقامة عالقات  و�مل�سلمني يف 

جتارية و�سيا�سية وح�سارية 

�لإ�سالم يف دول  ومنها ن�سر 

�ل��ه��ن��دي، يف حني  �مل��ح��ي��ط 

�لثاين �ل�سوء  �سلط �ملحور 

�ملناخية  �ل��ظ��روف  على دور 

و�جلغر�فية يف تعميق �لتو��سل 

�لُعمانيني ودول �ملحيط  بني 

�لهندي و�خلليج، وحتديد دور 

حركة �لقبائل �لُعمانية و�أثرها 

على �لرت�بط �لأ�سري و�لعاد�ت 

ب��ني دول �خلليج  و�لتقاليد 

�إ�سافة �إىل �لأ�سول �ل�سكانية، 

�لهجر�ت على  �أث��ر  ودر����س��ة 

و�لتنوع بني  �لعالقات  طبيعة 

�لأقو�م �ل�سكانية.

�ل���ث���ال���ث  �مل�����ح�����ور  ويف 

�ملخ�س�ض لل�ساأنني �لقت�سادي 

رســوخ الهويـــة الخليــــــــجيـة
عبداهلل بدران

واخللي�ج الهندي  احمليط  ب�دول  ُع����مان  عالقات  م������ؤت���م���ر 

الشيخ علي جراح الصباح:
رع���������اي���������ة س������م������و األم������ي������ر 
ح����ف����ظ����ه ال�����ل�����ه ل���ل���م���ؤمت���ر 
دل�����ي�����ل ج����ل����ي ل���اله���ت���م���ام 
ال���������������ذي ي������ول������ي������ه س�����م�����وه 
امل���ت���ج���ذر  ال����ت����اري����خ  إلرث 
العربي اخل��ل��ي��ج  مل��ن��ط��ق��ة 

د. حمد ضوياني:
أن������������ت������������ج������������ت س������ل������ط������ن������ة 
ع������م������ان ع�����ب�����ر ت����اري����خ����ه����ا 
ال����ك����ب����ي����ر ف������ك������رًا وث���ق���اف���ة 
األم���ث���ل���ة  أروع  وض����رب����ت 
ف�������������������������ي ال�������������ت�������������س�������������ام�������������ح 
واح���������������������ت���������������������رام ال�������غ�������ي�������ر

�لدكتور حمد بن حممد �ل�سوياين رئي�ض هيئة �لوثائق و�ملحفوظات �لوطنية يف �سلطنة عمان �ل�سيخ علي جر�ح �ل�سباح وزير �سوؤون �لديو�ن �لأمري  متحدثا خالل �ملوؤمتر 
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رســوخ الهويـــة الخليــــــــجيـة

و�لجتماعي ناق�ض �ملوؤمتر دور 

�لتجار و�لعلماء �لُعمانيني يف 

ن�سر �لإ�سالم و�لثقافة �لعربية 

يف دول �ملحيط �لهندي، و�أثر 

�ل��ت��ف��اع��ل �لق��ت�����س��ادي بني 

�لُعمانيني ودول �ملحيط �لهندي 

و�خلليج.

�لر�بع دور  وتناول �ملحور 

�لعلمية و�لثقافية،  �لأن�سطة 

�لتاأليف ونظام  ومنها حركة 

�لتعليم وو�سائله وموؤ�س�ساته 

يف ُعمان ودول �ملحيط �لهندي 

�لعربية  �للغة  و�أث��ر  و�خلليج، 

�للغات يف دول �ملحيط  على 

�لهندي وعالقاتها باللغات 

�مل���ح���ل���ي���ة، يف ح����ني تطرق 

�لوثائق  �إىل  �ملحور �خلام�ض 

و�ملخطوطات و�لآثار من حيث 

�أهمية �لوثائق يف جمال حفظ 

و�سيانة وتاأمني �لذ�كرة �لوطنية 

لدول �ملحيط �لهندي و�خلليج، 

�ل�سيخ علي جر�ح �ل�سباح خالل جتو�له يف �لعر�ض �لثقايف �مل�ساحب للموؤمتر

عر�ض �لفيلم �لوثائقي �ملت�سمن �لعالقات �لعمانية �لكويتية

وحتليل تفاعل �لدور �لأوروبي 

�لوثائق  وتاأثره على مكونات 

و�ملخطوطات يف دول �ملحيط 

�إىل جانب  �لهندي و�خلليج، 

�أهمية �ملخطوطات  حتديد 

�لتاريخية  يف حفظ �جلو�نب 

و�لفقهية و�لأدبية و�للغوية، 

نتائج ما مت ر�سده  ودر����س��ة 

من خالل �لوثائق و�لآثار من 

�أثر للعمارة �لُعمانية �لإ�سالمية 

يف �مل�ساجد و�لأ�سو�ر و�لقالع 

و�حل�سون و�لق�سور و�ملنازل، 

وغ���ره���ا يف دول �ملحيط 

�لهندي. 

تعزيز الهوية اخلليجية

�ل��رع��اي��ة قال  ويف كلمة 

�لديو�ن �لأمري  وزير �سوؤون 

�ل�سيخ علي ج��ر�ح �ل�سباح 

�لبالد  �أم��ر  �إن رعاية �سمو 

هذ� �ملوؤمتر هي �لتفاتة كرمية 

تو�سح ب�سكل جلي وبارز مدى 

بالعلم  اإلن��س��ان  شغف 
وت����ع����ل����ق����ه ب���احل���ق���ي���ق���ة 
ي���������س���������ت���������دع���������ي ع�����ق�����د 
م���ث���ل ه�����ذه امل����ؤمت����رات 
الس���ت���ج���الء األح������داث 
التاريخية واحل��ق��ائ��ق 

�ل�سيخ علي جر�ح �ل�سباح  يفتتح �ملعر�ض �لثقايف �مل�ساحب للموؤمتر 
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�لهتمام �لذي يوليه - �سموه   

- رعاه  �هلل لالإرث �لتاريخي 

�ملتجذر ل�سكان منطقة �خلليج 

�لعربي و�لعالقات �لقدمية 

�لإقليم بكل م�سامينها  بدول 

و�لجتماعية،  �ل�سيا�سية، 

و�لق��ت�����س��ادي��ة، و�لإن�سانية 

و�لعمر�نية.

و�أ�ساف �أن �ملوؤمتر يرتجم 

���س��ور �ل��ت��ع��اون �ل��ث��ق��ايف بني 

�أن  �ل�سقيقني مبينا  �لبلدين 

تبنى �ملجل�ض �لوطني للثقافة 

و�لفنون و�لآد�ب فعاليات هذ� 

و�أن�سطته �مل�ساحبة  �ملوؤمتر 

و��ست�سافته على �أر�ض �لكويت 

باأهمية  م��ن��ه  �إمي���ان���ا  ي��اأت��ي 

�لتاريخية  ��ستجالء �حلقائق 

لكونها عمال ذهنيا ل يتوقف، 

�أن �لعديد من  �إىل  ��ستناد� 

�لتاريخية تتطلب  �لأح���د�ث 

�لتحقيق و�لدر�ض  �ملزيد من 

مع مرور �لوقت وتقدم �لزمن، 

�لإن�سان  وذلك ب�سبب �سغف 

بالعلم وتعلقه باحلقيقة .

�أن ملنطقة �خلليج  وذك��ر 

�لعربي تاريخا عريقا �ساربا يف 

�لقدم بف�سل �ملوقع �جلغر�يف 

�ل��ذي حتظى  �ل�سرت�تيجي 

�إن��ه��ا ت�سكل حلقة  ب��ه حيث 

وق��اط��رة ع��الق��ات بني  و�سل 

قار�ت �آ�سيا و�إفريقيا و�أوروبا، 

ف�سال عن �حل�سار�ت �لقدمية 

ت��و�ل��ت على  �لتي  و�حل��دي��ث��ة 

�أر�سها وتفاعل �سكانها مع 

�ملحيط �لإقليمي و�لدويل عرب 

�لعديد من �لأن�سطة و�لتفاعل 

�ل�سعوب  �حل�������س���اري م���ع 

�لأخرى.

�ل�سيخ علي جر�ح  و�أ�سار 

�أهمية مثل هذه  �إىل  �ل�سباح 

�مل����وؤمت����ر�ت يف ��ستح�سار 

�لأهمية �ل�سرت�تيجية ملوقع 

�إذ  �لإقليمي،  منطقة �خلليج 

�أولية  يجب �ن تكون قاعدة 

لإعادة فهم �لعالقات �ل�سيا�سية 

و�لتاريخية بني دول �ملحيط 

�ل��ذي نتحرك فيه  �لإقليمي 

�ليوم، وفر�سة لإعادة ت�سكيل 

منظور جديد لأهمية �ملنطقة 

مع �لعامل �أجمع، ��ستناد� �إىل  

ما حتظى به من �إرث ح�ساري 

وقوه �قت�سادية، وتاريخ ر��سخ 

بني ح�سار�ت �لأمم �لأخرى.

ولفت �إىل �أن م�ساألة تعزيز 

�لهوية �لوطنية لدى �ل�سعوب ل 

تتاأتى �إل بتقدمي �سورة تاريخية 

وعلمية و�قعية عن ما�سيهم 

وعن حركة �لإن�سان يف �ملنطقة 

عرب �لأزمان و�حلقب �لتاريخية 

�ملختلفة، ليكت�سف �إن�سان �ليوم 

�ملكانة �ملهيبة �لتي كان �أ�سالفه 

يتمتعون بها بني �سعوب �ملنطقة 

يف خمتلف �ملجالت . �لهوية 

و�لفكر �حل�ساري وقال رئي�ض 

�ل��وث��ائ��ق و�ملحفوظات  هيئة 

�لوطنية ب�سلطنة عمان د. حمد 

�سوياين يف كلمته �إن �سلطنة 

�أنتجت عرب تاريخها  ُعمان 

�لكبر فكر�ً وثقافة، و�سربت 

�لت�سامح  �أروع �لأم��ث��ل��ة يف 

�لغر، و�ساهمت يف  و�حرت�م 

دعم ر�سالة �لإ�سالم منذ عهد 

�لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم، 

وبزغ فيها علماء �أنتجو� علماً 

يف خمتلف �ملجالت .

و�أ�ساف �أن �لعمانيني نبغو� 

له  ك��ان  �ل��ذي  �لفلك  يف علم 

�أ�ساطيل  ب��ن��اء  دور كبر يف 

�لبحار  بحرية �سقت عباب 

و�كت�سفت ط��رق��ًا وم�سار�ت 

���س��اه��م��ت يف تطور  ب��ح��ري��ة 

للبحث  ف����رص����ة  امل�����ؤمت�����ر 
في إع��ادة تشكيل منظور 
اخلليج  مل��ن��ط��ق��ة  ج����دي����د 
عالقاتها  ض��م��ن  ال��ع��رب��ي 
اإلق��ل��ي��م��ي��ة مل���ا حت��ظ��ى به 
وق����وة  ح����ض����اري  إرث  م����ن 
راسخ وت��اري��خ  اقتصادية 

ث��������������الث م���������ائ���������ة وث�����ي�����ق�����ة 
وخ��������م��������س��������ة وع����������ش����������رون 
م�����خ�����ط�����وط�����ًا وع�����������دد م���ن 
ال��ص��ور واخل���رائ���ط حتكي 
ت�������اري�������خ ع������م������ان امل�����وغ�����ل 
ف�����ي ال�����ق�����دم ف�����ي م���ع���رض 
باملؤمتر خ�����اص  وث���ائ���ق���ي 

�لتبادل �لتجاري عرب �لقار�ت، 

وكان لهذه �حلنكة �لبحرية دور 

ر�ئد يف �لتو��سل مع خمتلف 

�لعامل وبث ر�سالة  ح�سار�ت 

�لتي تر�سي عليها  �لإ���س��الم 

�سلطنة ُعمان دعائم نه�ستها 

و�نفتاحها �خلارجي  �حلديثة 

مع دول �لعامل.

�إي�����الء �لإرث  �أن  وذك����ر 

�لتاريخي و�حل�ساري عناية 

خا�سة ينبع من �لإدر�ك �لقائم 

على �سرورة �ملحافظة عليه، ملا 

ي�سكله من �إ�سهام بالغ لأهميته 

يف تاريخ �ل�سلطنة �لذي �أجنزه 

�لعماين يف خمتلف  �لإن�سان 

و�إ�سهامه يف  جمالت �حلياة 

�لإن�ساين  �لبناء �حل�ساري 

ل��ت�����س��ك��ل ت��ل��ك �لإجن�������از�ت 

ت��اري��خ��ًا ح�سارياً  �لعمانية 

و�آثاره  تليد�ً حتكي �سو�هده 

و�سجالته ومبانيه ق�سة تاريخ 

حافل بالبطولت و�لإجناز�ت 

�حل�سارية.

�إثارة  �إن  وق��ال �سوياين 

بالوثائق و�حلفاظ  �لهتمام 

�لأم���ة ي�سهم يف  ت���ر�ث  على 

ت�سجيع �لبحث �لد�ئم يف غمار 

�لتاريخ وتعزيز �لثقة بامل�ستقبل، 

و�إن �لأمة �لتي ي�ستهني �أبناوؤها 

مبا�سيها ويزهدون من �أخبارها 

هي �أمة ل يوؤمن حا�سرها ول 

�إذ ل مناعة  ت�سان كر�متها 

للحمتها ول ع�سمة لعزتها 

�إدر�كاً  �أن��ه  �لوطنية، م�سيفا 

لذلك فعمان من �لدول �لأكرث 

�لتليد،  �ه��ت��م��ام��ًا بتاريخها 

باأهمية �حلفاظ  منها  �إمياناً 

�لوطنية وكيانها  على هويتها 

�حل�ساري �ملتميز .

 معر�س وثائقي

�ملوؤمتر  �أقيم على هام�ض 

معر�ض وثائقي �سم �أكرث من 

300 وثيقة و25 خمطوطاً 

م�ساركة ر�سمية و�سعبية

مؤتمر

)2018 مارس   - )فبراير   92 الغرسة  40



وعدد� من �ل�سور و�خلر�ئط، 

�إىل جم��م��وع��ة من  �إ���س��اف��ة 

�ملخطوطات �لعمانية �لقدمية 

زمنية وتاريخية  تتناول حقباً 

خمتلفة، تعك�ض بدورها جو�نب 

م�سيئة من �حل�سارة �لعمانية 

�لعريقة يف خمتلف �ملجالت.

�مل��ع��ر���ض فرت�ت  وت��ن��اول 

تاريخية خمتلفة، مق�سمة على 

عدة �أركان هي )ركن �لعالقات 

�لكويتية(، و)عمان  �لعمانية 

ع���رب �ل���ت���اري���خ(، و)�ل���وج���ود 

�إفريقيا(  �لعماين يف �سرق 

و)�لعالقات �لدولية بني عمان 

�لهندي وبقية  ودول �ملحيط 

�ل���ع���امل(، و)�لعمالت  دول 

و�لطو�بع �لربيدية �لتي وثقت 

بع�ض �لأحد�ث و�ملعامل �لبارزة 

يف تاريخ �ل�سلطنة( و)�خلر�ئط 

و�لر�سومات(، و)�ملخطوطات( 

�لتي تعرف �لباحثني بالوثيقة 

�لعمانية على طبيعتها وجمالية 

خطوطها ونقو�سها و�لتمعن 

يف �سكل �خلط ونوعية �لورق 

و�حلرب �مل�ستخدم حينها، و)ركن 

�ل��وث��ائ��ق و�ملحفوظات  هيئة 

�ل���وط���ن���ي���ة(، و)�إ������س�����د�ر�ت 

�لتنموية(  �لهيئة(، و)ع��م��ان 

�لذي �سلط �ل�سوء على �ملوقع 

به  تتميز  �ل����ذي  �جل���غ���ر�يف 

�سلطنة عمان ومعامل �لنه�سة 

�لعمانية �حلديثة و�مل�ساريع 

�لتنموية و�ملقومات �ل�سياحية 

�ل�سلطنة،  ب��ه��ا  ت��زخ��ر  �ل��ت��ي 

�ل�سور  �إىل جانب ع��دد من 

ملختلف �لأن�سطة �لزر�عية 

و�لقت�سادية و�لجتماعية، 

و�لفنون �ل�سعبية.

وك��ان��ت جل�سات نقا�سية 

�سمن فعاليات �ملوؤمتر �سملت 

حلقات و�أور�ق عمل خمتلفة، 

وق��دم��ت فيه ٤٥ ورق��ة عمل 

مق�سمة على مد�ر ثالثة �أيام 

�لرئي�سية.  ناق�ست حم��اوره 

�مل��ه��م��ة بحث  وم���ن �لأور�ق 

بنيان �سعود تركي،  �لدكتور 

�أ�ستاذ �لتاريخ �حلديث يف ق�سم 

�لتاريخ بكلية �لآد�ب يف جامعة 

�لكويت بعنو�ن »نو�خذة �لكويت 

�أفريقيا  يف م�سقط و���س��رق 

.. من��اذج خم��ت��ارة )-1896

1918م(، فيما قدم �لدكتور 
ع��ب��د�حل��م��ي��د عبد�جلليل 

�سلبي �أ�ستاذ �لتاريخ �حلديث 

و�ملعا�سر ورئي�ض ق�سم �لتاريخ 

بجامعة �لأزهر فرع �ملن�سورة 

بجمهورية م�سر �لعربية ورقة 

�ل�سيا�سة  بعنو�ن » توجهات 

�خلارجية لُُعمان جتاه �خلليج 

�لن�سف  �لهندي يف  و�ملحيط 

�لتا�سع  �ل���ق���رن  م���ن  �لأول 

ع�سر«.

تبادل �لهد�يا �لتذكارية مع ر�عي �حلفل
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مأثورات

الفنون الشعبية واألعياد الوطنية يف 

دولــــة الكـويــت

حتتل �لفنون �ل�سعبية �أهمية 

كبرة يف وج���د�ن �ملجتمع ملا 

متثله من رمز تاريخي و�جتماعي 

يحدد هويته ويعك�ض �رتباط 

�ملو�طن بجملة من �لقيم �لأ�سيلة 

�لتي ن�ساأت يف ثنايا �أحا�سي�سة 

وم�ساعرة منذ �ل�سغر وحتى بلغ 

�أ�سده فتج�سدت تلك �لفنون يف 

�لأزياء �لتي يلب�سها و�حلركات 

و�للهجة  يوؤديها  �لتي  �لتعبرية 

�لتي ينطقها يف �أغانيه و�أهازيجه 

�لأنغام و�لإيقاعات  وجتلت يف 

�أ�سبحت  �لتي ميار�سها حتى 

�لوجد�ين  ك��ي��ان��ه  م��ن  ج����زء�ً 

تعك�ض قيمة �لنتماء �لوطني 

و�لعتز�ز به و�لذود عنه، تلك 

�ل�سعبية  �ل��ف��ن��ون  ق��ي��م��ة  ه��ي 

و�رتباطها بالوطان و�لإن�سان، 

فهي لي�ست ترفا �جتماعيا، 

للت�سلية،  �أو و�سيلة من و�سائل 

تنبع من ج��ذور �لأمم  بل هي 

لتوؤ�سل ح�سارة وطاقة تاريخية 

�لولء  �لفرد ب�سحنة من  متد 

و�لن��ت��م��اء وحتفر يف وجد�نه 

�ل�ساحلة و�لت�سحية  �ملو�طنة 

و�لفد�ء، كما تعك�ض �سفحات 

تاريخية تذكر مبن بذل �لغايل 

�أر�سه  ل��ل��ذود ع��ن  و�لنفي�ض 

وعر�سه فد�ء لوطنه. و�لإن�سان 

�لعربي منذ فجر �لتاريخ جعل 

�لتعبرية  �ل��غ��ن��اء و�حل��رك��ات 

و�لأزياء و�لآلت �لإيقاعية و�سيلة 

ب��ني �ملحاربني  لبث �حلما�ض 

وت�سجيعهم على �لقتال و�لذود 

�أوطانهم و�سرفها.ول �سك  عن 

�أن فنون �لعر�سة يف دولة �لكويت 

و�ململكة �لعربية �ل�سعودية �أو مبا 

ت�سمى يف دولة �لإمارت �لعربية 

بالعيالة �أو �لرزيف �إ�سافة �إىل 

�لغناء  م�سطلحات م��ن فنون 

باقي دول جمل�ض  �لأخ��رى يف 

�لتي تبعث  �لتعاون �خلليجي 

يف �لنف�ض �حلما�ض و�ل�ستعد�د 

للحرب و�لإق��د�م تنبع من تلك 

�لتي تو�رثها  �لعربية  �لأ�سالة 

�لإن�سان �خلليجي جيال بعد 

��ستقر�ر  �إلينا بعد  جيل لت�سل 

و�ل�سيا�سية  �حلياة �لجتماعية 

�لعربية  يف منطقة �جل��زي��رة 

لتتحول  و�لأم����ان  �لأم���ن  وع��م 

�إىل رمز  �لعريقة  �لفنون  هذه 

لالأعياد �لوطنية و�ملنا�سبات 

�لر�سمية. وتعك�ض وحدة �لعاد�ت 

و�لتقاليد لأب��ن��اء دول جمل�ض 

�لتعاون �خلليجي. و�لعر�سة 

رغم �مل�ستجد�ت �حل�سارية �لتي 

طر�أت على �ملجتمعات �خلليجية 

يف �إطار �لتقدم، �إل �أنها حافظت 

دون  و�أ�سالتها  �سماتها  على 

تغير، فال�سيوف ماز�لت باقية 

تاريخي يعك�ض ن�سال  كرمز 

�لآباء و�لأجد�د.

و�لأزياء �ملزرك�سة و�ملطرزة 

و�لف�سية  �لذهبية  باخليوط 

د. حمد عبداهلل الهباد

ت����ك����م����ن أه����م����ي����ة ال�����ف�����ن�����ون ال����ش����ع����ب����ي����ة ف������ي أن���ه���ا 
ج��������زء م������ن ك�����ي�����ان ال������ف������رد ال������وج������دان������ي وت���ع���ك���س 
ق����ي����م����ة االن������ت������م������اء ال�����وط�����ن�����ي واالع������������ت������������زاز   ب���ه
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�لأك���م���ام  �ل��ف�����س��ف��ا���س��ة ذ�ت 

�لطويلة يطلق عليها )�ملرودن 

�أو )�ملردون ( بح�سب طبيعة   )

�للهجة. ل تز�ل ت�ستخدم �أثناء 

�لحتفالت �لوطنية با�ستخد�م 

�لعر�سة  �ل��ع��ر���س��ة. وتخت�ض 

وتعترب  �ملتميزة،  باإيقاعاتها 

�لعر�سة مت�سابهه �لأد�ء و�لأحلان 

و�لإيقاعات يف منطقة �خلليج 

و�ململكة �لعربية �ل�سعودية عد� 

�لتي متتاز  �ملنطقة �جلنوبية 

باإيقاعات ورق�سات خا�سة.

التعبري الوطني 

اجلماعي

�لوطنية  �لأف��ر�ح  ل تكتمل 

حتقق  �إذ�  �إل  �ل�سعبية  �أو 

عن�سر �لتعبر �جلماعي فهذه 

�أ�سا�سية  �خلا�سية هي �سمة 

�لعامة  من �سمات �لحتفالت 

�لوطنية  �لتي جت�سد �لوحدة 

و�مل�ساركة �لوجد�نية �جلماعية 

و�ل�سعور �مل�سرتك لذ� عهدت 

�لكويت منذ �ل�ستقالل  دول��ة 

باأن ت�سطر �أفر�حها على �سارع 

�خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي ح��ي��ث يقف 

�أط���ر�ف �سارع  �جلمهور على 

�خلليج وهم يحملون �لأعالم 

يتفرجون على عر�ض موؤ�س�سات 

�لدولة �لع�سكرية من مو�سيقى 

و�ل�����س��رط��ة و�حلر�ض  �جلي�ض 

�لوطني وم��ع كرنفال وز�ر�ت 

�ل���دول���ة م��ث��ل وز�رة �لرتبية 

�إ�سافة  و�ل�سحة وغرهما.. 

�إىل ��ستعر��ض �لطر�ن �حلربي، 

�لأمر �لذي يجعل �مل�ساهد ي�سعر 

بالفخر و�لع���ت���ز�ز لنتمائه 

لهذ� �لوطن �لغايل.ناهيك عن 

�لبحرية على  �لقوة  ��ستعر��ض 

�سو�حل �خلليج �لعربي �ملقابلة 

ل�ساطئ �لكويت.

واح��������������د  ش��������ع��������ب��������ي  ل�����������ف�����������ٍن  م��������س��������م��������ي��������ات  »ال��������������������رزي��������������������ف«  أو  »ال��������������ع��������������رض��������������ة«  »ال�����������ع�����������ي�����������ال�����������ة« 
ال������وط������ن������ي������ة واألع���������������ي���������������اد  امل���������ن���������اس���������ب���������ات  ف�����������ي  وي�������ت�������ج�������ل�������ى  ال��������ع��������رب��������ي��������ة  اخل��������ل��������ي��������ج  دول  مي��������ي��������ز 
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ذگ����رى ث��الث��م��ائ��ٹ ع���اں ل��ت��أس��ي��س ح��گ��ں ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األول

2018 – 1718

د. طارق عبداهلل فخرالدين

ال�������ش���ب���اح يف ع�����ام )1718( املتميز  اآل  اأ�����ش����رة  ان���ط���الق���ة ح���ك���م  ���ش��ن��ة ع���ل���ى  ث���الث���م���ائ���ة  ال����ع����ام ذك������رى م������رور  ال���ك���وي���ت ه�����ذا  ت�����ش��ه��د 

ب��ث��ب��ات��ه امل�����ش��ت��م��ر م��ن��ذ ذل����ك ال���ت���اري���خ م���ن خ����الل ال���ق���ي���ادة ال���ر����ش���ي���دة وال���ت���واف���ق ال�����ش��ع��ب��ي و����ش���الب���ة اجل��ب��ه��ة ال���داخ���ل���ي���ة، مدعومة 

ال��ه��وي��ة الكويتية املتميزة وح��اف��ظ��ت عليها �شد الأط��م��اع اخل��ارج��ي��ة، وط���ورت بلدة  ب��ل��ورت  ال��ت��ي  ب��امل��ب��ادرات وال�شيا�شات احلكيمة 

امل��ح��اف��ل الدولية. ت��ت�����ش��در �شمعتها  ال��ت��ي  ال��ب��ل��دان  اأن جعلتها دول����ة حت��ت��ل م��ك��ان��ت��ه��ا يف م�����ش��اف  اإىل  ال��ك��وي��ت م���ن م��ي��ن��اء ���ش��غ��ري 

ال��ت��ي م��رت بها  ���ش��ردًا خمت�شرًا للم����راحل التاريخية  امل��ق��الت ت�شمل  »ال��ه��وي��ة« لقرائها �شل�شلة م��ن  ت��ق��دم جملة  وب��ه��ذه املنا�شبة 

ل��ه��ذه املقالت،  امل��ح��دودة املخ�ش�شة  ن��ظ��را للم�شاحة  ب��اأن��ه  – 2018(. ون���ود التنويه  ال��ث��الث��ة الفائتة )1718  ال��ق��رون  ال��ب��الد ع��رب 

اأن��ه��ا ت�شعى اإىل ت��ق��دمي اأه���م مالمح  ف��اإن��ه��ا ل ت�شمل ك��اف��ة التفا�شيل وال��ق�����ش��اي��ا ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي ي��زخ��ر ب��ه��ا م��ا���ش��ي ال��ب��الد، ذل���ك 

. اآل ال�شباح الكرام  ال�شورة الكلية امل�شرقة لبزوغ جنم الكويت يف �شماء اخلليج و تطورها التاريخي عرب مئات ال�شنني من حكم 

من  عقود  ت�سعة  اأول   -  1
بروز الكويت ومتيزها

مدخل

منذ م��ا يزيد على ثالثة 

�لتاريخ  �أكدت م�سادر  قرون، 

مب��ا فيها �خل��ر�ئ��ط وكتب   –
�لرحالة و�ملوؤرخني – وجود بلدة 

�ل�سمايل  قائمة على �لطرف 

�لغربي ملنطقة �خلليج �لعربي 

حتمل ��سم »�لكويت«. وي�سف 

�لغنيم  �أ. د. عبد�هلل يو�سف 

هذه �ملنطقة باأنها عرفت »�أولً 

با�سم كاظمة �إىل �أو�خر �لقرن 

�أطلق عليها  �ل�سابع ع�سر ثم 

�لقرين منذ  �أو  �لكويت  ��سم 

�أو�ئل �لقرن �لثامن ع�سر«

ثالث�������ٹ قرون من التوافق واالس������تقرار واالزده����ار )1(
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 44 األول  ص������ب������اح  ح�����ك�����م  دام 
إل�����ى مبدأ  ع�����ام�����ًا، وك������ان ي��س��ت��ن��د 
الشوري مع وج��ود قضاء مستقل

ع����ب����دال����ل����ه ب������ن ص�����ب�����اح احل����اك����م 
ال������ث������ان������ي ل�����ل�����ك�����وي�����ت، واس�����ت�����م�����ر 
متصفا  وك����ان  ع���ام���ًا،   51 ح��ك��م��ه 
ب����ال����ش����ج����اع����ة وال�������ك�������رم واحل����ل����م

ولكن مو�سوع ن�ساأة �لكويت 

�لتاريخي ل يندرج  وتكوينها 

�ل�سل�سلة من  �إط���ار ه��ذه  يف 

�ملقالت، ولذلك �سنتجاوزه، 

�إذ �إن ما يعنينا هنا هو ر�سد 

�ل�سيا�سي  �لكويت  ن�سوء كيان 

و�لقت�سادي �ملتميز و�ملوؤكد 

�بتد�وؤه مع �ختيار �ل�سيخ �سباح 

�لكويت  على  بن جابر حاكماً 

يف عام 1718م، وهو �لتاريخ 

�ملعتمد يف كتاب »�سور تاريخية 

�مل�سادر �لتاريخية تبني لنا »�أن 

 ،1613 تاأ�س�ست عام  �لكويت 

ولكن تلك �مل�سادر مل تقدم 

�لذين  لنا �سيئًا عن حكامها 

1718 م. ذلك  حكموها قبل 

�لتاريخ �لذي مت فيه توثيق �أ�سماء 

حكام �لكويت و�أعمالهم بدء�ً من 

�ل�سيخ �سباح بن جابر �مل�سمى 

يف �مل�سادر �حلديثة )�سباح 

�أنني �عتمدت  �لأول(«. كما 

�لبحث على �سجرة  يف ه��ذ� 

حكام �لكويت بتو�ريخها، وهي 

�لأمري  �لديو�ن  �ملعتمدة من 

بدولة �لكويت ووردت يف �لكتاب 

و�ل��ت��ي ر�سخت بدء  �مل��ذك��ور، 

حكم �أ�سرة �آل �ل�سباح للكويت 

يف عام 1718م، وهذ� �لتاريخ 

قريب جد�ً من عام 1716 �لذي 

�أول رئي�ض  �لعتوب  �ختار فيه 

لهم حلكم �لكويت ح�سب رو�ية 

�لعربي«  حلكام دول �خلليج 

�لوثائق  �أ���س��دره مركز  �ل��ذي 

�لديو�ن  �لتاريخية ومكتبات 

�لكويت من  ب��دول��ة  �لأم���ري 

�ل�سيخة  �إعد�د وجمع وتعليق 

�لعبد�هلل �جلابر  منى �جلابر 

�ل�سباح.

باأن  �لكتاب  وقد نوه هذ� 
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فر�ن�سي�ض و�ردن – �مل�سوؤول يف 

حكومة �لهند �لربيطانية.

�ل�سيخ  - �حل��اك��م �لأول: 

�سباح بن جابر )�سباح �لأول( 

�لقائم  تقاليد �حلكم  موؤ�س�ض 

على �لعدل و�ل�سورى حيث تتفق 

�مل�سادر �لتاريخية �حلديثة على 

ظروف �نتخاب �لكويتيني لل�سيخ 

�سباح �لأول حاكماً لهم يف عام 

1718م، ولعل �أكرثها تف�سياًل 
�ل�سمالن:  �أورده �سيف  هو ما 

»بعد ما كربت �لكويت، و�سارت 

ق��ري��ة، وخ��ال��ط �سكانها  �سبه 

جمع من �ملهاجرين �إليها، ر�أو� 

من �ل�سروري �أن ين�سبو� رجاًل 

عليهم حلل  �أمر�ً  منهم يكون 

�مل�سكالت وف�ض �خلالفات، 

�لبلدة ونحو  �أم��ور  و�لنظر يف 

ذل��ك. فوقع �ختيارهم على 

�آل  �أ���س��رة  �لأول ج��د  �سباح 

�ل�سمالن:  �ل�سباح«. ويكمل 

�إن �سبب �ختيارهم  »ي��ق��ال 

لو�لده  �أن��ه كانت  ل�سباح هو 

�أن  �لزعامة على قومه منذ 

كانو� يف جند«، و: »�إن �سباحاً 

كان طو�ل �أيام �ل�سنة مقيماً يف 

�لكويت �أو حولها لأن عمله يف 

�أما �لأكرثية فعملهم يف  �لرب. 

�لبحر كاملالحة و�سيد �ل�سمك 

�للوؤلوؤ ونحو ذلك  و��ستخر�ج 

فيتغيبون ع��ن �لكويت مدة. 

ولهذ� �ل�سبب �ختارو� �سباحاً 

حاكماً عليهم وقد و�فقهم �سباح 

�أخ��ذ منهم  ذل��ك بعدما  على 

�ل�سمع و�لطاعة  �لعهد على 

باحلق فو�فقوه«.

�سباح  �ل�سيخ  حكم  د�م 

�لأول مدة 44 عاماً حيث تويف 

�سنة 1762. وقد و�سف �ل�سيخ 

يو�سف بن عي�سى �لقناعي �سرة 

�أول حاكم للكويت بقوله: »و�أما 

�سرته فهي باتفاق �لرو�ة حميدة 

مر�سية ويوؤيد ذلك �أن �جلماعة 

�إل لأن���ه  ما �ختارته وقدمته 

�أمثلهم عقاًل و�أح�سنهم �سي����رة 

و�أقربهم لتباع �حلق«.

وم��ن ج��ان��ب �آخ���ر و�سف 

�سيف �ل�سم��الن طبيعة �لعالقة 

بني حكام �لكويت من �سيوخ �آل 

�ل�سباح و�سعبهم بقوله: »مل 

يتميز �سباح �لأول ول �حلكام 

�لذين جاءو� من بعده... عن 

يف   – تقريباً   – �لكويت  �أه��ل 

باأمر  �أ�سبه  ك��ان��و�  ب��ل  �سيء 

ع�سرة ل فارق بينه وبني �أفر�د 

ع�سرته. كان �حلاكم يف �ملهم 

من �أمور �لبلدة ي�ست�سر �لأعيان 

ول يقطع �أمر�ً دون ��ست�سارتهم 

و�أخذ ر�أيهم فيه«.

وهكذ� ميكن �ل�ستنتاج �أن 

حكم �ل�سيخ �سباح �لأول �لذي 

�متد زهاء 44 عاماً )1718 – 

1762( كان ي�ستند �إىل مبد�أ 
و�إىل وج���ود ق�ساء  �ل�����س��ورى 

م�ستقل، �إذ كان �ل�سيخ حممد 

بن فروز يتوىل �لق�ساء حتى 

وفاته يف عام 1722 ومل تذكر 

�لقا�سي �لذي  ��سم  �مل�سادر 

خلفه.

�ل�سيخ �سباح  كما حافظ 

�لأول على عالقات طيبة مع 

جر�ن �لكويت. ويف هذ� كتب 

�ل��ذي كان  هارولد ديك�سون، 

قريباً من �لأ�سرة �حلاكمة يف 

�لكويت ويبدو �أنه ��ستقى منها 

رو�ياته عن تاريخ �لكويت، »�أن 

وج��ه��اء �لأ���س��ر �مل��ه��اج��رة �إىل 

�لكويت وعلى ر�أ�سها �آل �ل�سباح 

و�آل خليفة قررو� �إر�سال مبعوث 

منهم �إىل و�يل �لب�سرة �لرتكي 

��ستقرو� يف  باأنهم  لإب��الغ��ه 

�لكويت �بتغاء �لرزق و�أنهم ل 

ي�سمرون �ل�سر لأي جهة. وكان 

هذ� �ملبعوث هو �ل�سيخ �سباح 

�لذي جنح يف هذه �ملهمة بحكم 

�سنه وخربته وح�سن طالعه«.

بروز الكيان الكويتي 

امل�ستقل

�ل��ك��وي��ت يف عهد  مت��ي��زت 

�ل�سيخ �سباح �لأول بكيانها 

�لبعيد عن �سيطرة  �مل�ستقل 

�لدولة �لعثمانية منذ ن�ساأتها، 

ويدل على ذلك فر�ر فر�ن�ض 

�لهند  ���س��رك��ة  م��ق��ي��م  ك��ان��رت 

�ل�سرقية �لهولندية من �لب�سرة 

خ�سية مقا�ساته ب�ساأن �تهامات 

بالختال�ض وجلوئه �إىل �لقرين 

يف عام 1749 و�إر�ساله ر�سالة 

�إىل حلب. ويذكر ب.ج.  منها 

»�أن ه����روب كانرت  ���س��ل��وت: 

ي��ظ��ه��ر بجالء  �ل��ق��ري��ن  �إىل 

للكويت، فقد  �أ�سا�سية  �سفة 

�ل�سيا�سي خارج  كان و�سعها 

�لعثمانية يف  نفوذ �حلكومة 

�لب�سرة، وه��ك��ذ� فقد كانت 

مالذ�ً لالأ�سخا�ض و�لتجارة على 

ك��ان هناك  حد �سو�ء عندما 

خطر من �لقالقل يف �لب�سرة 

�ملدينة  �أو لآخر. فهذه  ل�سبب 

�لتجارية �ل�سغرة �لو�قعة يف 

�ل�سحر�ء ولدت و��ستمرت يف 

�لنمو لأن��ه��ا بكل ي�سر كانت 

خارج منطقة �لعر�ق �لعثماين 

�مل�سطربة«.

تر�سيخ التجارة الربية 

والبحرية

�ل�سيخ �سباح  خالل حكم 

�لأول من��ت جت����ارة �لكويت 

ب�سكل كبر،  �لربية و�لبحرية 

حيث تعزز و�سعها كمحطة 

ب��ني حلب  للقو�فل �مل�سافرة 

�إذ  �لعربية،  و�سرقي �جلزيرة 

بالكويت  �ملارة  �لقو�فل  »كانت 

�لهند  ب�����س��ائ��ع  م��ع��ه��ا  حت��م��ل 

�لتي كانت ت�سل �لكويت على 

�لكويتية، وبالإ�سافة  �ل�سفن 

�إىل �لب�سائع، كانت حتمل معها 

�إىل حلب،  كذلك �مل�سافرين 

ممن يكونون قد و�سلو� �سمال 

ق��ادم��ني من  �ل��ع��رب��ي  �خلليج 

�لهند �أو جنوبي �خلليج«.

كما ر�سم لنا �لبارون تيدو 

فريدريك فان كنيبهاوزن، كبر 

�ل�سرقية  �لهند  مقيمي �سركة 

عبدالله  ع���ه���د  ف����ي  ب���ن���ي  األول  ال����ك����وي����ت  س������ور 
جت���اري���ا  ال���ك���وي���ت  ازده���������ار  اس����ت����م����رار  م����ع  األول، 
وث������ق������اف������ي������ًا ح������ت������ى غ�����������دت احمل�������ط�������ة ال����رئ����ي����س����ة 
إلرس��������ال واس���ت���ق���ب���ال ب����ري����د ال����ص����ح����راء ال���س���ري���ع
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�لعربي  �لهولندية يف �خلليج 

مالمح �لقرين )�لكويت( يف 

�ل���ذي كتبه يف عام  ت��ق��ري��ره 

1756 وو�سف فيه �لن�ساط 
�لقرين  �لق��ت�����س��ادي لأه��ل��ه��ا 

وقوتهم وذكر �أن لديهم »حو�يل 

300 �سفينة لكن كلها تقريباً 
�سغرة �إذ ي�ستخدمونها فقط يف 

�لغو�ض من �أجل �للوؤلوؤ. وخالل 

�ل�سيئة يكون  �ملو�سمية  �لرياح 

�لغو�ض من �أجل �للوؤلوؤ و�سيد 

�ل�سمك مهنهم �لوحيدة، ولديهم 

4000 رجل م�سلحني بال�سيوف 
و�لدروع و�لرماح ولي�ض لديهم 

�أي �أ�سلحة نارية تقريباً«. ويف 

تقرير �آخر يعود �إىل عام 1758 

ذك��ر كنيبهاوزن وج��ود منجم 

�لقرين،  بالقرب م��ن  كربيت 

�إىل هولند� عينة تزن  و�أر�سل 

300 رطل من �لكربيت �خلام 
�لذي عرث عليه يف �لقرين وذلك 

بغر�ض ت�سويقه. وكانت عالقات 

�لكويت جيدة،  كنيبهاوزن مع 

�أر�سل قارباً هولندياً يف  ولقد 

1758 من جزيرة خرج  ع��ام 

ك���ان يحكمها )جنوب  �ل��ت��ي 

عبد�ن يف �ملياه �لإير�نية( �إىل 

�لكويت لنقل �سيخها )�لأرجح 

�أحد  �ل�سيخ مبارك  ك��ان  �أن��ه 

�ل�سيخ �سباح �لأول(  �أب��ن��اء 

�إىل �جل��زي��رة وذل��ك لاللتقاء 

ببعثة �جنليزية �سمت �لدكتور 

�إيفز كانت ترغب يف  �إدو�رد 

�ل�سفر بر�ً من �لقرين بو�ساطة 

�لقافلة �إىل مدينة حلب. وقابل 

و�أبدى  �لبعثة  �أع�ساء  �ل�سيخ 

��ستعد�ده لرتتيب رحلتهم مع 

�إىل  �لقرين  قافلة متجهة من 

وطلب لقاء ذلك مبلغاً  حلب ‘ 

��ستكرثه كنيبهاوزن، فتم �إلغاء 

�لفكرة. وتعليقا على ذلك يقول 

�سلوت �إن »�سيوخ �لكويت كانو� 

با�ستمر�ر وي�سافرون  يتنقلون 

بجمالهم �إىل �سوريا«.

ق��د بني  وك��ان كنيبهاوزن 

�أن  �لبعثة �لإجنليزية  لأف��ر�د 

�إىل حلب  بالقافلة  �سفرهم 

عن طريق �لكويت ي�ستغرق ما 

بني خم�سة وع�سرين يوماً �إىل 

وب��ذل��ك ميكنهم  ي��وم��اً  ثالثني 

�لرحلة ما بني  �خت�سار مدة 

�أربعة عما لو  �إىل  �أ�سبوعني 

�أر�دو� �ل�سفر عن طريق �لب�سرة 

�لطريق  �إىل  وب��غ��د�د و���س��وًل 

�ل�سحر�وي، و�أن طريق �لقافلة 

�إىل حلب  �لقرين  �ملتجهة من 

ماأمون وي�ستطيع �أي �أوروبي �أن 

ي�سلكه باأمان.

ولقد �أفادت �لكويت ب�سكل 

كبر من جتارة �لقو�فل �لربية 

»نظر�ً لتحول �لكثر من �ل�سفن 

�إىل ميناء  �لهولندية وغرها 

لتفريغ �سحنتها فيها  �لكويت 

متجنبة  �لب�سرة«  ولي�ض يف 

�لكبرة  �ل�سر�ئب  بذلك دفع 

�لتي كانت تفر�سها �ل�سلطات 

�لعثمانية. وكانت هذه �لب�سائع 

ت�سدر �إىل �ل�سام و�أوروبا.

ا�ستمرار ثقافة اجلذور 

وتطور املهن البحرية

�أق��ل من  وهكذ� يف خالل 

�ل�سيخ  ق��رن من حكم  ن�سف 

�سباح �لأول للكويت، تر�سخت 

حركة �لتجارة فيها و�زدهرت 

�لبلدة �زدهار�ً كبر�ً مما جعلها 

�لتجارية  �لقوى  �أنظار  حمط 

�لأوروبية يف �خلليج يف �لن�سف 

�لثامن ع�سر  �لقرن  �لأول من 

ومنها هولند� و�إجنلرت�، كما 

�أنها كونت قوة مد�فعة حلماية 

كيانها، �إىل جانب �إقامة عالقات 

�سلمية مع جر�نها مع مبادلتهم 

�مل�سالح �لتجارية . ولقد و�كب 

�ل�سيا�سي  �لكيان  ن�ساأة ه��ذ� 

و�ل��ت��ج��اري �ملتميز ��ستمر�ر 

�لهتمام بالثقافة �ملتاأ�سلة يف 

�لرت�ث �لعربي �لإ�سالمي، ومن 

�أبرز جتلياتها ن�سخ �ملخطوطات 

�لرت�ثية مثل »�لر�سالة �لفقهية« 

للقرو�ين ن�سخها عبد�هلل بن 

ب��ح��ر يف  ب��ن  ب��ن �سعيد  ع��ل��ي 

1726 وهو �لذي ن�سخ �أي�ساً 
»كتاب �لأربعني« للنووي يف عام 

.1743
وي�سف د. يعقوب �حلجي 

بن�سوء  �ل��ت��اأ���س��ي�����ض  م��رح��ل��ة 

»�ل���ك���وي���ت �حل��دي��ث��ة ككيان 

�سيا�سي قائم بذ�ته حتت حكم 

»بدوؤو� يف  �لذين  �ل�سباح«  �آل 

�لبلدة و�سكانها  رع��اي��ة ه��ذه 

وت�سجيع �أ�ساليب �ملعي�سة �لتي 

�عتمد عليها �ل�سكان، فتطورت 

حرفة �لغو�ض على �للوؤلوؤ نظر�ً 

�آنذ�ك،  لأهميتها �لقت�سادية 

�ل�سفن  كما تطورت �سناعة 

�لقرين  �زده���ار  وب��د�أ  كذلك، 

�آل  �لتجاري يربز حتت حكم 

�لذين حر�سو� على  �ل�سباح 

تنمية �لتجارة ون�سر �لعدل 

بني �لنا�ض و�حلفاظ على هذ� 

�لكيان من �لأخطار«.

�ل�سيخ  �لثاين:  - �حلاكم 

عبد�هلل بن �سباح )عبد�هلل 

�آفاق جديدة لزدهار  �لأول(: 

�لكويت 

�ملوؤ�س�ض  بعد وفاة �حلاكم 

�ل�سيخ �سباح بن جابر )�سباح 

1762 خلفه  �لأول( يف ع��ام 

�بنه �ل�سيخ عبد�هلل بن �سباح 

و�ل��ذي حكم  �لأول(  )عبد�هلل 

51 عامًا حتى �سنة  �لكويت 

1813، وحر�ض خالل عهده 
�إد�م����ة تقاليد  �ل��ط��وي��ل على 

تاأ�س�ست يف زمن  �لتي  �حلكم 

�ملوؤرخ  و�ل���ده . ولقد و�سفه 

باأنه »كان  �لر�سيد  عبد�لعزيز 

ع��ادًل عاقاًل كرمياً  �سجاعاً 

حليماً«.

ث��الث �سنو�ت  بعد م�سي 

�أي يف عام  ب��دء حكمه،  على 

1765، م���ر ب��اخل��ل��ي��ج عامل 
�خلر�ئط و�مل�ستك�سف �لأملاين 

�ملولد كار�سنت نيبور و�لذي 

كان يف خدمة ملك �لدمنارك 

�لكويت. ويبدو  ولكنه مل يزر 

�ملعلومات عن  �أنه جمع بع�ض 

كار�سنت نيبور
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�لتقارير  ب��ن��اء على  �ل��ك��وي��ت 

�لتقاهم يف  �لتي و�سلته ممن 

�إليها لو�سف  �ملنطقة، ورج��ع 

�سكان جزيرة فيلكا، حيث ذكر 

�أنهم يعي�سون على �سيد �للوؤلوؤ. 

كما و�سف مدينة �لكويت باأنها 

»مدينة ومرفاأ.... و�أنها متتلك 

800 �سفينة وي�ستغل �سكانها 
�أ�سا�ساً بالغو�ض على �للوؤلوؤ قرب 

�لبحرين وي�سيدون  �سو�طئ 

�ل�سمك، ويقدر عدد �سكانها 

ب�� 10،000 ن�سمة. ويف ف�سل 

�حلر�رة يبقى جزء كبر منهم 

بالقرب  �ملغا�سات  يف منطقة 

�آخرون  �لبحرين وي�سافر  من 

باجلمال يف �لقو�فل �إىل دم�سق 

وحلب و�أماكن �أخرى«.

�ل�سفن  �أع�������د�د  وت���ب���ني 

و�ل�سكان �لو�ردة يف تقرير نيبور 

زيادة ملحوظة مقارنة بالأرقام 

�لتي وردت يف تقرير كنيبهاوزن 

قبل ذلك بع�سر �سنو�ت مما 

�ل�سريع �لذي  �لنمو  يدل على 

حققته �لكويت يف �أو�خر عهد 

�ل�سيخ �سباح �لأول و�أو�ئل عهد 

�بنه �ل�سيخ عبد�هلل �لأول .

�سناعة الرثوة وتنميتها

ولقد تنامى �قت�ساد �لكويت 

يف عهد �ل�سيخ �سباح �لأول �إىل 

حد بعيد حيث »تقدمت �لكويت 

يف �أيامه و�متدت جتارتها �إىل 

�لهند و�ملليبار )مالبار( و�ليمن 

و�لعر�ق«.

وي��ك��م��ل ه����ذه �ل�سورة 

�لباحث �لدكتور يعقوب �حلجي 

بقوله:

»وما �أن �نتهى �لقرن �لثامن 

�إل و�سفن �لقرين قد  ع�سر 

�لغربي،  �لهند  و�سلت �ساحل 

�أ�سبحت حت�سر ب�سائع  وبذ� 

�ل��ه��ن��د م��ن ه��ن��ال��ك مبا�سرة 

و���س��ي��ط وه����و ميناء  دومن����ا 

�آن��ذ�ك. ولقد �ساعد  م�سقط 

يف هذ� تطور �سناعة �ل�سفن يف 

�لقرين تطور�ً كبر�ً مكنها من 

�لكبرة  »�لبتاتيل«  �سنع �سفن 

و»�لبغال« �ل�سخمة �لتي بلغت 

حمولة بع�سها 400 طن. ولقد 

�لكويت هذه  �أ�سبحت جت��ارة 

مناف�سة لتجارة �لب�سرة، فاإذ� 

�لتجارة  �أن ��سمحلت  ح��دث 

يف �لب�سرة فاإنها كانت تنتع�ض 

�لقرين. فحني  �أو  �لكويت  يف 

كانت �لر�سوم على �لو�رد�ت يف 

�لب�سرة كبرة )ت�سل �إىل 8،5% 

�أو �أكرث( كانت يف �لقرين ي�سرة 

�أو غر موجودة، ولهذ�  ج��د�ً 

جلاأ بع�ض جتار �لب�سرة )وقد 

�لعثمانيني  كانت حتت حكم 

�إن��ز�ل ب�ساعتهم  �إىل  �آن��ذ�ك( 

�مل�ستوردة من �لهند �أو م�سقط 

يف بندر �لقرين ومنها تنقل عرب 

�ل�سحر�ء يف �لقو�فل �إىل بغد�د 

وحلب وباقي ديار �لإمرب�طورية 

�لعثمانية«.

�لذي  �لأهم  ولعل �حلدث 

�لكويت  �ساهم يف منو جت��ارة 

�لفر�ض  و�ت�ساعها هو ح�سار 

 1775 ل��ل��ب�����س��رة يف ع�����ام 

عام  عليها يف  و��ستيالوؤهم 

1776 مم��ا ن�ساأ عنه جلوء 
�لب�سرة  �لكثرين م��ن جت��ار 

�لكويت بق�سد ممار�سة  �إىل 

ن�ساطهم �لتجاري فيها.

وقد �أفادت �لكويت جتارياً 

طيلة فرتة �حل�سار و�لحتالل 

 – للب�سرة )1775  �لفار�سي 

1779( �إذ نتج عنهما نقل وكالة 
�سركة �لهند �ل�سرقية �لإجنليزية 

مقرها يف �خلليج من �لب�سرة 

»�أ�سبحت  �لكويت . كما  �إىل 

�لكويت حمطة رئي�سة للقو�فل 

�لناقلة للب�سائع ... �إىل حلب... 

�إىل تكد�ض ثرو�ت  �أدى  مما 

طائلة« لدى عتوب �خلليج«.

ذل���ك، فلقد  �إىل  �إ���س��اف��ة 

�أ�سبحت �لكويت منذ عام 1775 

ل�ستقبال  �لرئي�سة  �ملحطة 

و�إر�سال �لربيد �لإجنليزي بني 

�خلليج وحلب. وكان هذ� �لربيد 

ي�سمى »بريد �ل�سحر�ء �ل�سريع« 

�لذي كانت تتوله �سركة �لهند 

�ل�سرقية �لإجنليزية ومل تكن 

�أهميته منح�سرة يف �لربيد 

�ل�سادر من �لهند و�لو�رد �إليها 

من �جنلرت� فح�سب، بل �إنه كان 

�أغر��ساً جتارية.  �أي�ساً  يخدم 

�أبدى �لإجنليز �هتماماً  ولقد 

كبر�ً مبيناء �لكويت فاأر�سلو� يف 

نوفمرب 1777 �ل�سفينة )�إيغل( 

�لتابعة ل�سركة �لهند �ل�سرقية 

�لإجنليزية لإعد�د تقرير عنه. 

وجاء يف ذلك �لتقرير �أن ميناء 

�لكويت »�سالح لر�سو �ل�سفن، 

و�أنها  �مل��دي��ن��ة م�����س��ورة،  و�أن 

�لتي تتمتع  �لقو�فل  ت�ستقبل 

خطاب كنيبهاوزن ونائبه فان در هول�ست يف 11 نوفمرب 1758، ويحتوي على �قرت�ح 

بالجتار يف �لكربيت مع �لقرين، وهو �أول �إ�سارة لن�ساط جتاري لالأوربيني يف �لكويت

ككيان  الكويت  متتعت 
س�����ي�����اس�����ي ب����اس����ت����ق����الل 
ع�����ن ن����ف����وذ احل���ك���وم���ة 
ال�������ع�������ث�������م�������ان�������ي�������ة ك����م����ا 
اح����ت����ف����ظ����ت ب����ع����الق����ات 
ط����ي����ب����ة م�������ع ج����ي����ران����ه����ا
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فيها بالأمان«.

�ل�سيخ عبد�هلل  ويف عهد 

�لأول برز يف �لكويت جتار جنو� 

ثروة طائلة مثل �ل�سيخ �أحمد 

��ستهر بتجارة  �ل��ذي  بن رزق 

�للوؤلوؤ، و�سارت له مكانة عالية 

�لأمر�ء ورجال �حلكومة  عند 

�لعثمانية وكان يجمع بني �ملال 

و�لأدب و�لكرم.

الثبات على املبداأ و�سابة 

العزمية

�أن ثر�ء  �ل��ت��اري��خ  ي�سجل 

�لكويت و�زدهارها جلب �إليها 

�لطامعني من جر�نها  �أنظار 

�ل��ذي��ن كان  ومنهم بنو كعب 

ولوؤهم يتاأرجح بني �لعثمانيني 

ف��ق��ررو� مهاجمة  و�ل��ف��ر���ض، 

�لكويت بال�سفن �ل�سخمة �لتي 

ميلكونها، �إل �أن مهارة �لكويتيني 

و�سجاعتهم يف �ملعركة �لبحرية 

د�رت بني �لطرفني عام 1782 

بالقرب من جزيرة فيلكا و�لتي 

�سميت مبعركة �لرقة مكنتهم من 

�لتغلب على بني كعب و�إحر�ق 

�سفنهم �ل�سخمة على �لرغم من 

�سغر �ل�سفن �لكويتية، و�سعف 

ت�سليحها.

ولأجل �لدفاع عن �لكويت 

وم�ساحلها بنى �ل�سيخ عبد�هلل 

ب��ح��ري��ة حلماية  ق���وة  �لأول 

�لكويتي،  �لتجاري  �لأ�سطول 

تاأثرها  �ل��ق��وة  ل��ه��ذه  وك����ان 

�حلا�سم يف �لتو�زنات و�ملعارك 

�لتي كانت تدور يف مياه �خلليج 

�لعربي.

كما قام ببناء �أول �سور حول 

�لكويت حلمايتها من  مدينة 

�لقادمة من ناحية  �ل��غ��زو�ت 

�ل�����س��ح��ر�ء، و�أورد �مل�سوؤول 

�لهند  �ل��ربي��ط��اين يف �سركة 

�ل�����س��رق��ي��ة ه���ارف���ورد جونز 

بريدجز و�سفاً لهذ� �ل�سور لدى 

زيارته للكويت يف عام 1793. 

و�مللفت لالنتباه �أن �لكويت يف 

عهد �ل�سيخ عبد�هلل �لأول كانت 

ترد على جميع �لعتد�ء�ت �لتي 

تعر�ست لها �سو�ء كانت مبعارك 

�أو بحرية مما يدل على  برية 

قوتها �حلربية �آنذ�ك.

ولقد حافظت �لكويت د�ئماً 

على ��ستقاللها كما �أنها برهنت 

على منعتها جت��اه �ل�سغوط 

�لعثمانية، كما ح�سل عندما 

�أ�سر �ل�سيخ عبد�هلل على حماية 

�إىل  �لفارين  بع�ض �لالجئني 

�لفا�سل  �لكويت بعد متردهم 

على با�سا بغد�د �لعثماين �لذي 

�ل�سيخ عبد�هلل  ب��دوره  طالب 

بت�سليمهم �إليه، كما �أر�سل �ملقيم 

�لإجنليزي لوكالة �سركة �لهند 

�ل�سرقية يف �لب�سرة ر�سالة 

�ل�سيخ ع��ب��د�هلل يخربه  �إىل 

فيها باأن �لبا�سا ينوي �لهجوم 

على �لكويت �إذ� رف�ست ت�سليم 

�لالجئني . ولكن �سيخ �لكويت 

�لر�سالة  ق��ال يف جو�به على 

�إنه على ��ستعد�د لقتال �لبا�سا 

�إذ�  يف �سبيل حماية �سيوفه 

مل يكن هناك �سبيل �آخر غر 

�حلرب.

ويحلل د. �أبو حاكمة �أبعاد 

هذ� �ملوقف �ل�سلب �لذي �تخذه 

�ل�سيخ عبد�هلل �لأول بقوله: »�إن 

عزم �سيخ �لكويت ... يدل دللة 

و��سحة على �أنه كان مبقدوره 

�أي  �أن يجمع قوة تكفي لردع 

معتد على �أر��سيه. لقد �سبق 

�أن بينا كيف �أنه حتدى بني كعب 

و�ل�سيخ ن�سر �سيخ بو�سهر يف 

�سنة 1782 وكيف �أن �أ�سطوله 

قاد �لهجوم على �لبحرين و�لتي 

كانت حتت �سيطرة �لفر�ض يف 

تلك �ل�سنة نف�سها«.

نزاهة الق�ساء وتقدير 

العلماء

�إىل جانب �لقوة �لع�سكرية 

للكويت يف عهد  و�لقت�سادية 

حاكمها �لثاين �ل�سيخ عبد�هلل 

بن �سباح، مت تر�سيخ �لق�ساء 

�ل��ذي ت��و�ىل عليه �أرب��ع��ة من 

�بتد�ء من  �ل�سرعيني  �لق�ساة 

�ل�سيخ حممد بن عبد�لرحمن 

�لعد�ساين )1756 – 1782( 

�لقا�سي  ت��وىل من�سب  �ل��ذي 

�لأول  �ل�سيخ �سباح  قبل وفاة 

بحو�يل �ست �سنو�ت، وتاله يف 

�لق�ساء كل من �ل�سيخ حممد 

بن حممد �لعد�ساين )1782 – 

1793( و�ل�سيخ حممد �سالح 
�لعد�ساين )1793 – 1810( 

ثم �ل�سيخ علي بن �سارخ )1810 

.)1813 –
�لق�ساة  ولقد متتع ه��وؤلء 

ك��ب��رة يف �ملجتمع  مب��ك��ان��ة 

�لكويتي. وي�ست�سهد �لدكتور 

خليفة �لوقيان بق�سة تدل على 

�حرت�م �لق�ساة . فعندما عر�ض 

�جلزء �خللفي من �لورقة �لعا�سرة من تقرير كنيبهاوزن عام 1756 ويظهر فيها ��سم 

مبارك بن �سباح بو�سوح يف منت�سف �ل�سفحة

الكويت  ح��ك��ام  ح����رص 
ع���ل���ى ت��ن��م��ي��ة ال���ت���ج���ارة 
ونشر العدل واحلفاظ 
السياسي  الكيان  على 
األخطار م��ن  ل��ل��ك��وي��ت 
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�لق�ساء  �لأول  �ل�سيخ عبد�هلل 

على �ل�سيخ علي �ل�سارخ، قال 

»�إن��ه من�سب  لل�سيخ عبد�هلل: 

خطر من �أهم �سروطه �إقامة 

�حلدود و�أخ�سى �أن تُغل يدي عن 

تنفيذها �سيما على �لوجهاء«. 

�إل �أن حاكم �لكويت هون �لأمر 

�ساأطلق  »�إين  عليه حيث قال: 

بالو�جب ولو  �لقيام  يدك يف 

على نف�سي، فقبل«.

�أما مظاهر �لن�ساط �لثقايف 

يف عهد �ل�سيخ عبد�هلل �لأول 

�إىل  فلقد ��ستمرت م�ستندة 

�لثقافة �لدينية، و�سهدت بد�يات 

لل�سعر �لتقليدي �لف�سيح وكتابة 

�ل�سرة بالنرث �مل�سجوع. ويذكر 

�أن��ه مت ن�سخ  �لوقيان  �لدكتور 

خمطوطة »�لتي�سر على مذهب 

�ل�سافعي« على يد عثمان بن 

علي بن حممد بن �سري �لقناعي 

�ل�سيخ  و�أن   ،1798 يف ع��ام 

يو�سف بن عي�سى �لقناعي عرث 

للنا�سخ »عثمان« �ملذكور »على 

كتاب �سغر..... فيه ق�سائد 

وق�سة �حل�سر وحكايات خر�فية 

�لكتاب وهو  تاريخ  .... وفيه 

.»1798
�لكويت  �أه���ل  �ه��ت��م  ك��م��ا 

�لذين  �لعلماء  بالعلم وكرمو� 

�ل�سيخ  ز�رو� بالدهم، ومنهم 

�ب���ن عبد�هلل  ع��ب��د�ل��رح��م��ن 

�ل�سويدي، وه��و فقيه رحالة 

�لكويت  ز�ر  وم��وؤرخ من بغد�د 

يف عام 1772، و�أقام فيها ملدة 

�سهر وو�سفها »�لكويت بلدة على 

�ساحل �لبحر دخلتها و�أكرمني 

�أهلها �إكر�ماً عظيماً، وهم �أهل 

�سالح وعفة وديانة، وفيها �أربعة 

وفيها م�سجد�ن،  ع�سر جامعاً 

�ل�سلو�ت �خلم�ض  �أوقات  ويف 

متالأ من �مل�سلني. �أقمت فيها 

�ساأل عن بيع و�سر�ء 
ُ
�سهر�ً مل �أ

هارفورد جونز بريدجز

�ساأل عن �سيام 
ُ
ونحوهما، بل �أ

و�سالة و�سدقة. وكذلك ن�ساوؤها 

ذو�ت ديانة يف �لغاية« .

كما ��ستهر و�حد من �أبرز 

علماء �لكويت وهو �ل�سيخ عثمان 

 )1827 – ب��ن �سند )1766 

�ملولود يف جزيرة فيلكا وتلقى 

تعليمه �لأويل فيها و�لذي �نتقل 

�لكويت  �إىل مدينة  فيما بعد 

ودر�ض على يد علمائها ومنهم 

�ل�سارخ كما  �ل�سيخ عبد�هلل 

�لب�سرة يف �سنة  �إىل  �رحت��ل 

1802 وبعد ذل��ك �إىل بغد�د 
و�لإح�ساء ومكة وحلب ودم�سق 

�بتغاء �لعلم.

�لوقيان  �لدكتور  له  وعدد 

�ل�سرة  �ثني ع�سر موؤلفًا يف 

و�لرت�جم ونحو �للغة وذكر �أنه 

�عترب »من كبار �لعلماء ونو�بغ 

�لبلغاء وفحول �ل�سعر�ء«.

و�أورد د. �لوقيان �أن عثمان 

بتقدير  �بن �سند كان »يحظى 

�حلاكم »�لثاين« �ل�سيخ عبد�هلل 

�ل�سيخ  �إن  ب��ن �سباح وي��ق��ال 

�ل�سند يف  �أ�سرة  عبد�هلل ز�ر 

فيلكا، وق�سى يف �سيافتهم 

ليلة، ويف �ل�سباح ��سطحب معه 

عثمان بن �سند يف رحلة بحرية 

باجتاه »خور عبد�هلل« �سمايل 

�خلليج �لعربي«.

احلاكم الوالد وزعيم 

عتوب اخلليج

و�سف   1793 ع����ام  يف 

هارفورد جونز بريدجز �ل�سيخ 

ب��ن �سباح وعالقته  ع��ب��د�هلل 

ب�سعبه »�إن �سيخ �لقرين رجل 

مهيب، كبر �ل�سن، ذو �سخ�سية 

قيادية ويحبه �سعبه حبا جما، 

�أكرث من  �إليه كو�لد  وينظرون 

نظرتهم �إليه كحاكم« .

ول �سك يف �أن هذ� �لتالحم 

�أوجد  ب��ني �حل��اك��م و�ملحكوم 

�لتي جعلت  �لإيجابية  �ل��روح 

�لكويت تتبو�أ مكانة رفيعة بني 

�لعربي ح�سب  م��دن �خلليج 

�ل���ذي و�سف  تقرير مالكوم 

حاكم �لكويت باأنه كان زعيماً 

للعتوب يف �ل�سمال و�جلنوب.

وهذ� مكن �ل�سيخ عبد�هلل 

�لكويت  �لأول من تعزيز دور 

�ملنطقة و�كت�ساب �حرت�م  يف 

ج��ر�ن��ه��ا، وجن���ح يف توطيد 

قر�رها �مل�ستقل، وتر�سيخ �أمن 

ب��الده و��ستقر�رها وتو�سعة 

�قت�سادها وجعل �لكويت مالذ� 

�آمنا لكل من يطلب حمايتها 

و�لإقامة فيها ملمار�سة مهنته �أو 

جتارته يف بيئة �آمنة وو�عدة.

> يتبع �لعدد �لتايل

�ل�سيخ يو�سف بن عي�سى �لقناعي
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“Tricentenary of Establishing the Rule of Shaikh Sabah I”
Three centuries of harmony, stability and prosperity (1)

Foreword
This year marks Kuwait’s 300th anniversary of the establishment of the Al-Sabah family rule in 1817. It has 
maintained its steadfastness since that time through prudent leadership, popular consensus and solidarity 
on home front, supported by wise initiatives and policies that crystallized the distinctive Kuwaiti identity and 
preserved it against external ambitions. Throughout the centuries, Kuwait town was developed from a small 
port into an accomplished state priding itself of its reputable status in the community of world nations. 
On this occasion, the Al-Hawiya magazine presents its readers with a series of articles, providing an outline of 
the historical phases that the country has undergone 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 the rich past of Kuwait. The articles merely attempt at presenting the overall image of Kuwait’s 
emergence as a rising star in the Gulf and its historical development under the rule of the Al-Sabah family.

Dr. Tarek Abdullah Fakhrel-Deen

Sabah I reigned for 44 years. His rule 
was based on wide consultation and 
independent judiciary.
Abdullah Bin Sabah became Kuwait’s 
second ruler. His reign lasted for 51 
years. He was described as brave, 
generous, and compassionate.
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of the population however worked 
at sea as seafarers, fishermen, and 
pearl divers; consequently they 
were absent from Kuwait for long 
periods and that is why they chose 
Sabah as their ruler. He agreed to 
assume the reign following their 
pledge and consent to obey his 
decisions should they be just and 
rightful”.

The rule of Shaikh Sabah I last-
ed for 44 years, and ended on his 
death in 1762. Shaikh Yusuf bin 
‘Issa Al-Qina‘i describes the reign 
of Kuwait’s first ruler as follows: “It 
is agreed by narrators that his reign 
was praiseworthy and popular. This 
account is supported the fact that 
his people have chosen him for the 
reign because of his sound judge-
ment, favourable character, and 
righteousness”.

On the other hand, Al-Sham-
lan describes the nature of the 
Al-Sabah rulers of Kuwait as: “Nei-
ther Sabah I nor the Al Sabah rul-
ers who succeeded him could be 
seen to have been different from 
their people in any way, for they 
were greatly similar to clan chief-
tains who were equal to any of 
their fellow clan member. The ruler 
consulted with the town’s notables 
on major matters, and would take 
any decision without seeking their 
consultation and asking for their 
opinion”.

Thus, it could be inferred that 
during the reign of Shaikh Sabah I, 
which lasted about 44 years (1718 
- 1762), the governance was based 
on the principle of shura (consulta-
tion), which was supported by an 
independent judiciary that was ad-
ministered by Shaikh Muhammad 
Bin Fairuz who practiced his duties 
as judge of Kuwait until his death 
in 1722. Historical sources do not 

mention the name of the judge 
who succeeded him.

Shaikh Sabah I also maintained 
good relations with Kuwait's neigh-
bors. Harold Dickson, who was 
close to the ruling family of Kuwait 
from whom he seems to have de-
rived his accounts of Kuwait’s his-
tory, mentions that the notables of 
the families who migrated to Ku-
wait, headed by the Al Sabah and 
the Al Khalifa, decided to send an 
envoy to the Turkish governor of 
Basra to inform him that they had 
settled in Kuwait “to try to eke out 
a living there and they meant no 
harm to anyone. The man selected 
for this mission was called Sabah. 
Having age, experience and what 
the Arabs call Hadh [good fortune] 
he was successful”.

Emergence of the independent 
Kuwaiti entity

During the reign of Shaikh 
Sabah I, Kuwait was characterized 
by its independent entity which 
was since its inception outside the 
domain of the Ottoman Empire. 
This is evidenced by the escape 
of Frans Canter, Principal Resident 
of the Dutch East India Company 
from Basra for fear of being pros-
ecuted for embezzlement. Canter 
took refuge in Al-Grain in 1749 
wherefrom he dispatched a letter 
to Aleppo. B. J. Slot comments that 
“Canter’s flight to Grain is a typical 
manifestation of a basic character-
istic of Kuwait. Its essential function 
in the life of the Gulf at that time 

was that it was an area outside the 
sphere of the Ottoman Govern-
ment of Basra. In this way it could 
serve as a refuge for both persons 
and trade when, for one reason or 
another, there was a risk of trouble 
in Basra. This little desert trading 
town was born and continued to 
grow because of the simple fact of 
its being outside the troubled area 
of Ottoman of Iraq.”

Consolidation of inland and 
maritime trade

During the reign of Shaikh 
Sabah I, Kuwait's land and sea 
trade grew considerably, reinforc-
ing its status as a hub for caravans 
traveling between Aleppo and the 
eastern parts of the Arabian Penin-
sula where “Kuwait became an im-
portant port of call for desert cara-
vans to and from Aleppo. These 
caravans carried goods imported 
by Kuwaiti vessels from India and 
passengers who wanted to trav-
el from the Arabian Gulf, via the 
desert to Aleppo in Syria”.

On the other hand, Baron Tid-
do Frederick Van Knipphausen, 
Chief Resident of the Dutch India 
East Company in the Arabian Gulf, 
wrote a report in 1756 describing 
the economic activities of the peo-
ple of Al-Grain (Kuwait) and their

strength. He states that they 
had “some 300 vessels but almost 
all of them are small because they 
employ them only for pearl diving. 
During the bad monsoon, pearl 
diving and fishing are their only 
occupations. They amount to 4,000 
men all armed with swords, shields 
and lances. They have almost no 
firearms”. In another report dat-
ing back to 1758, Knipphausen 
mentioned the existence of a 
sulfur mine in “Green” [Grain]. He 
sent to the Netherlands a sample 
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1- The first nine decades of the 
emergence and rise of the State 
of Kuwait

Preface
More than three centuries ago, 

historical sources including maps, 
travel books and historians - have 
confirmed the existence of a town 
on the northwestern tip of the Ara-
bian Gulf region called “Kuwait”. Dr. 
Abdullah Yousuf al-Ghunaim states 
that this area was “first known as 
Kadhima until the late 17th centu-
ry, after which it was also referred 
to as “Kuwait” or “Grain”.

But no detailed discussion of 
the early origins of Kuwait shall 
be covered by this series of arti-
cles, as the primary concern here 
is to deal with the emergence of 
Kuwait’s distinct political and eco-
nomic entity, which is certain to 
have started with the election of 
Shaikh Sabah Bin Jaber as ruler of 
Kuwait in 1718. This date has been 
established according to Historical 
Photographs of the Rulers of the Gulf 
States, a book published by the Al-
Diwan Al-Amiri Historical Research 
and Libraries Centre of the State 
of Kuwait, and collected and au-
thored by Shaikha Mona Al-Jaber 
Al-Abdullah Al-Jaber Al-Sabah.

This book notes that: “Histori-
cal sources indicate that Kuwait 
emerged in 1613. However, these 
sources mention nothing about 
the rulers of Kuwait who governed 
it prior to 1718, the year which 
marked the start of documentation 
of Kuwait’s rulers and their achieve-
ments, beginning with Sheikh 
Sabah Bin Jabir who is referred to in 
modern sources as Sabah the First”. 
This research relies the approved 
Rulers Tree by the Amiri Diwan, 
cited in the aforementioned book, 
which establishes the year 1718 as 

the beginning of the rule of Kuwait 
by the Al-Sabah family. This date is 
very close to 1716, when Al-Utub 
families selected their first chief to 
rule Kuwait, according to Francis 
Warden, an official of the British 
Government of India.

- The first ruler: Shaikh Sabah 
Bin Jaber (Sabah I) the founder of 
traditions of governance based on 
justice and consultation (Shura)

Modern historical sources agree 

on the circumstances in which 
the Kuwaitis have elected Shaikh 
Sabah I in 1718 as Kuwait’s ruler. 
Perhaps the most detailed account 
is that of Saif al-Shamlan: “After the 
expansion of Kuwait into a quasi-
village, it attracted migrant groups 
who became part of its popula-
tion. Therefore, Kuwaitis deemed 
it necessary to appoint a man of 
their own who would lead them, 
solve problems, resolve their dif-
ferences, manage the affairs of 
the town, and assume other such 
responsibilities. Thus, they select-
ed Sabah I, grandfather of the Al 
Sabah family. Al-Shamlan goes on 
to explain: “It is said that their rea-
son for choosing Sabah was due to 
the fact that his father was leader of 
his people since they were in Najd” 
area of Central Arabia, and that: 
“Sabah stayed in Kuwait or around 
it throughout the year because his 
business was inland. The majority 
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Kuwait. He apparently collected 
information about Kuwait based 
on reports he had received from 
those he met in the region. Thus, 
he provided an account on Failaka 
Island population whom he said 
that they lived on pearl-diving. 
He also described Kuwait: “This 
town is reputed to own 800 ships. 
Its inhabitants occupy themselves 
chiefly with pearl-diving on the 
Bahrain banks and with fishery. 
The number of its inhabitants is 
commonly estimated as 10,000. In 
the hottest season … a large part 
of them stay in the region of Bah-
rain and many others travel with 
camels for the caravans to Damas-
cus, Aleppo and other places”.

The number of ships and popu-
lation mentioned by Niebuhr reveal 
a remarkable increase compared 
to those reported by Kniphausen 
ten years earlier. This is indicative 
of the fast growth experienced 
by Kuwait during the late years of 
Shaikh Sabah I rule and the early 
years of the reign of his son Shaikh 
Abdullah I.

*Creation and development of 
wealth

The economy grew consider-
ably during the reign of Shaikh 

Sabah I, as described by Al-Qina‘i: 
“Kuwait developed considerably in 
his days and its trade extended to 
India, Malabar, Yemen and Iraq”.

This picture is complemented 
by Dr. Al-Hijji: “Having occupied 
such strategic locations and over-
come the stiff competition of 
their rivals, the ‘Utub established 
their maritime sway over the Gulf, 
emerging as rivals to Muscat in the 
regional carrying trade and, by the 
end of the18th century, reaching 
and trading with the north-west 
coast of India. None of this could 
have been achieved had the ‘Utub 
continued to sail in the small ves-
sels recorded for earlier decades. 
Indeed, it is around this time that 
one sees the development of 
maritime technology among the 
‘Utub, including the building of 
battils and baghlahs – large cargo 
dhows – of around 400 tons. The 
commercial prosperity of the ‘Utub 
of Kuwait soon came to rival even 
that of the port of Basra, then un-
der Ottoman Turkish rule, where 
high customs duties – sometimes 
as high as 8.5 percent – drove a 
number of merchants to set them-
selves up in Kuwait/al-Qurain, 
which was close enough to Basra 
to allow for the overland carriage 
of goods between the two, and 
where customs duties were low or 
even non-existent”.

Perhaps the most important 
event that contributed to the 
growth and expansion of Kuwait's 
trade was the Persian siege of 
Basra in 1775 and its consequent 
occupation it in 1776, which re-
sulted in shifting considerable 
commercial resources from Basra 
to Kuwait. Abu-Hakima describes 
this scene: “The circumstances of 
the siege and occupation of Basra 

by the Persians had a far-reaching 
influence on Kuwait and Zubāra. In 
the first place, direct relations were 
established between Kuwait and 
the English East India Company’s 
representatives in the Gulf. Kuwait 
became important as a centre for 
nearly all caravans carrying goods 
between Basra and Aleppo from 
1775 to 1779. Because of the enmi-
ty existing between the British and 
the Persians, goods coming from 
India which could have been sent 
to Abū Shahr for conveyance to 
Aleppo via Basra, were instead un-
loaded at Zubāra and Kuwait. This 
led to the accumulation of wealth 
at the two ‘Utbi towns”.

In addition, since 1775, Kuwait 
acted the main station for receiv-
ing and sending English mail be-
tween the Gulf and Aleppo. This 
mail was called Arab desert ex-
press, which was operated by the 
English East India Company. Its sig-
nificance was not confined to mail 
from India, for it was also used for 
commercial purposes.

Moreover, the English East India 
Company expressed great interest 
in the Kuwait’s harbour. In Novem-
ber 1777, it sent its ship Egal to re-
port on it. The harbour was found 
suitable for anchorage, and the 
town “has a slight Wall calculated 
for Musquetry. However, it serves 
for the caravans for Aleppo and 
Bagdat to assemble with some se-
curity and free from Persian extor-
tions”.

During the reign of Shaikh Ab-
dullah I, there were prominent 
merchs who had accumulated con-
siderable personal wealth, such as 
Shaikh Ahmad Bin Rizk, who was 
famous for pearl trade. He enjoyed 
high esteem with the tribal leaders 
and Ottoman government officials, 

Carsten Niebuhr
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weighing 300 pounds of Grain sul-
fur for marketing purposes. Knip-
phausen had always remained on 
good terms with Kuwait. In 1758, 
he sent a Dutch vessel from the 
Island of Kharj which he governed 
(south of Abadan in Iranian waters) 
to Kuwait to transport its shaikh 
(probably Shaikh Mubarak, one of 
Shaikh Sabah I sons) to the Island 
to meet an English mission which 
included Dr. Edward Ives. The mis-
sion planned to travel overland 
by caravan from Grain to Aleppo. 
The Shaikh met with the members 
of the mission and expressed his 
readiness to arrange their trip with 
a convoy heading from Grain to 
Aleppo. For this service, he asked 
a fee which was forgotten. Com-
menting on this episode, Slot men-
tions that “Shaikhs of Kuwait are 
quite mobile individuals, travelling 
to Syria with their camels”.

Knipphausen had explained to 
the English mission that their cara-
van journey to Aleppo via Kuwait 
“could be covered in twenty-five 
to thirty days thus saving two and 
four weeks as compared with the 
time required by boat to Basra 
and Baghdad. Moreover, it was re-
vealed to the English mission that 
by accompanying the Crane cara-
van they should be able to avoid 
many dangers and expenses” Ku-
wait must have benefited greatly 
from the trade in sea-borne and 
overland carried goods. Abu-Hak-
ima states that the “Operation of 
the desert-route no doubt had its 
effect on Kuwaiti trade and togeth-
er with the sea-borne cargoes, was 
vital to the expansion of Kuwait 
as a power in the region” Goods 
destined to the surrounding areas 
in the region-and beyond- were 
unloaded in Kuwait rather than 

Basra-in order to avoid customs 
payment. Abu-Hakima judges 
that “the growth of Kuwait in the 
Eighteenth Century was a result 
of that enormous trade in the Gulf 
in which Kuwait played an active 
role”.

* Continued traditional culture 
and development of maritime pro-
fessions

Thus, in less than half a century 
of Shaikh Sabah I rule, Kuwait’s 
trade was well established and the 
town had flourished, making it the 
focus of European trading powers 
in the Gulf in the first half of the 
eighteenth century, including the 
Netherlands and England. Moreo-
ver, Kuwait had formed its defen-
sive force, established peaceful 
relations with its neighbours and 
exchanged commerce with them. 
The emergence of this remarkable 
political and commercial entity co-
incided with the continuation of 
cultural manifestations which are 
inherent in the Arab-Islamic herit-
age. Among this era’s most promi-

nent works was the copying of the 
traditional manuscripts such as Al-
Risabah Al-Fiqhiyah [Jurisprudence 
Treatise] by Al-Qairawani which 
was copied by Abdullah Bin Ali 
Bin Saeed Bin Bahar in 1726. This 
latter also copied in 1743 Kitab Al- 
‘Arab‘in [Book of Fourty Hadith] by 
Al-Nawawi.

Dr. Yacoub Al-Hijj describes this 
phase of establishing of modern 
Kuwait under the Rule of the Al 
Sabah with whose “participation 
and protection, the economic ac-
tivities of the area began to flour-
ish: pearl diving, shipbuilding and 
commerce all developed under 
the rulership of one of the ‘Utbi 
families, the Al-Sabah, who effec-
tively established a system of jus-
tice and fair dealing in a secure 
environment, giving merchants 
the confidence to undertake com-
mercial risks and enjoy the fruits of 
business”.

· Second Ruler: Shaikh Abdul-
lah Bin Sabah (Abdullah I): New 
prospects for Kuwait’s prosperity, 
financial and moral power

After the death of the found-
ing ruler Shaikh Sabah Bin Jabir I in 
1762, he was succeeded by his son 
Shaikh Abdullah Bin Sabah (Abdul-
lah I), who ruled

Kuwait for 51 years until his 
death in 1813. He was keen to sus-
tain the traditions of governance 
founded in the era of his father, 
and was described by historian 
Abdul-Aziz Al-Rushaid as “coura-
geous, fair, prudent, generous and 
compassionate”.

In 1765, three years after the 
start of his rule, the German-born 
cartographer and explorer Carsten 
Niebuhr, who was in the service 
of the King of Denmark, passed 
through the Gulf but did not visit 

Kuwait city’s first wall 
was built during the 
reign of Abdullah I. The 
city’s trade and culture 
continued to flourish, 
as it became the main 
hub for the “Desert Mail 
Express”.
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hands free to dispense your duties, 
even if it is required that I should 
be personally penalized. Thus, Al-
Sharikh accepted the position”.

On the other hand, the manifes-
tations of cultural activities under 
the reign of Shaikh Abdullah I have 
continued to be rooted in religious 
culture, with the emergence of 
classical poetry and rhymed prose 
biographies. Dr. Al-Waqayan states 
that the manuscript of Al-Tayseer 
‘Ala Madh hab Al-Shafe‘i [Facilitat-
ing the Shafi‘i Doctrine] was cop-
ied by ‘Uthman Ibn ‘Ali Bin Muham-
mad Bin Sari Al-Qina‘i in 1798, and 
that Shaikh Yusuf bin ‘Isa Al-Qina‘i 
mentioned that he found a small 
book copied by the same tran-
scriber containing a number of 
poems and the dooms day story 
as well as some fairy tales of which 
the writing date was 1798”.

Moreover, the people of Kuwait 
took keen interest in scholarship 
and honored the scholars who vis-
ited their country, including Shaikh 
Abdul-Rahman Ibn ‘Abdullah Al-
Suwaidi, a jurist traveler and his-
torian from Baghdad who visited 
Kuwait in 1772 where he described 
his stay of one month: “Kuwait is a 
town on the coast ... whose people 
were greatly hospitable and gener-
ous to me. They are characterized 
by their integrity, decency, and 
devoutness. Kuwait has fourteen 
mosques and two prayer halls; 
all of them are filled with worshi-
pers during the five daily prayers. 
I stayed for a month during which 
I was not asked about sale or pur-
chase transactions and the like, 
but I was specifically asked about 
fasting, prayer, and charity. Moreo-
ver, I have noticed that the women 
of Kuwait are extra-ordinarily reli-
gious”.

The era of Shaikh Abdullah I 
also produced one of the most 
prominent Kuwaiti scholars, being 
Shaikh ‘Uthman Bin Sanad (1766-
1827), who was born on Failaka 
Island, and later moved to Kuwait 
town and where he was taught by 
its scholars, including Shaikh Ab-
dullah Al-Sharikh. He also traveled 
to Basra in 1802 and later to Bagh-
dad, Al-Ihsa, Mecca, Aleppo and 
Damascus, where he completed 
his education.

Dr. Al-Waqayan enumerates 
twelve works by Bin Sanad includ-
ing biographies and Arabic gram-
mar books. He also states that 
Bin Sanad was considered to be 

“a leading scholar, accomplished 
writer and a great poet”.

Dr. Al-Waqayan also reports 
that ‘Uthman Ibn Sanad was much 
“appreciated by Kuwait’s Second 
Ruler Shaikh Abdullah Bin Sabah. It 
is said that Shaikh Abdullah visited 
the Sanad family in Failaka, where 
he was their guest overnight, and 
next morning he asked Bin Sanad 
to join him on a cruise to Khor 
Abdullah in the northern Arabian 
Gulf”.

* Paternalistic Ruler and leader 
of the Gulf

In 1793, Harford Jones Bridges 
described Shaikh Abdullah Bin 
Sabah and his relationship with 
his people: “The Shaikh of Grain 
was most venerable old man, of 
commanding figure, and almost 
adored by the inhabitants of the 
town, for he was more to them as 
a father than a governor”.

With self-confidence and crea-
tive energy, Kuwait has assumed 
a high position among the cities 
of the Arabian Gulf, according to 
Malcolm's report who described 
Kuwait as the head of the ‘Utub in 
the Gulf.

This enabled Shaikh Abdullah 
I to strengthen Kuwait's role in 
the region and gain the respect 
of its neighbors. He succeeded in 
consolidating his country’s inde-
pendent decision, establishing her 
security and stability, expanding 
her economy and making Kuwait 
a safe-haven for those who sought 
protection and residence in order 
to practice their profession and 
commerce in a secure and promis-
ing environment.

-To be continued in the next 
issue.

Folio 10 verso of the Kniphausen report of 1756. 
The name Mobarek Eben Saback is Clearly 

recognizable halfway down the page.

The rulers of Kuwait 
encouraged expansion 
of trade, domination of 
justice, and defended 
Kuwait against external 
dangers.
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and was described as having com-
bined wealth with literary pursuits 
and generosity.

*Loyalty to Principles and un-
compromising determination

It is historically reported that 
the Kuwait’s wealth and prosperity 
was coveted by its jealous neigh-
bours, particularly the powerful 
Bani Ka‘ab tribe who alternated 
their loyalty between the Persians 
and the Ottomans.They decided 
to invade Kuwait using their large 
ships, but the skills and courage 
of Kuwaitis in the naval battle that 
took place between both sides in 
1782 near the island of Failaka, 
known as Al-Riqqah Battle, ena-
bled them to overcome the Bani 
Ka‘ab and burn their large ships 
despite Kuwait’s small vessels and 
their inferior arming.

This was one of the events that 
made Shaikh Abdullah I decide to 
build a naval force to protect the 
Kuwaiti merchant fleet. Kuwait’s 
naval force had a decisive influ-
ence on the balance of power and 
battles that were taking place in 
the Arabian Gulf waters.

He also built the first wall 
around Kuwait town to protect it 
from invasions coming from the 
desert. Sir Harford Jones Brydges 
a British official of the English East 
India Company described this wall 
during his visit to Kuwait in 1793. It 
is remarkable that during the reign 
of Shaikh Abdullah I, Kuwait man-
aged to repel all attacks against 
it whether in land or at sea. This 
clearly indicates its military power 
in those days.

Kuwait has always maintained 
its independence and has re-
mained able to resist Ottoman 
pressures. A point in case is when 
Shaikh Abdullah I insisted on pro-

tecting a number of refugees flee-
ing to Kuwait after their abortive 
rebellion against the Ottoman 
Pasha of Baghdad, who in turn 
demanded that Shaikh Abdullah I 
hand them over to him. The British 
resident of the English East India 
Company in Basra also sent an let-
ter to the Shaikh Abdullah inform-
ing him that the Pasha intends to 
attack Kuwait if it refused to hand 
over the refugees. However, the 
Shaikh of Kuwait replied that he 
was ready to fight the Pasha in or-
der to protect his guests if the lat-
ter were to attack Kuwait.

Dr. Abu-Hakima evaluates this 
firm response of Shaikh Abdullah 
I as: “The determined behavior of 

the Shaikh of Kuwait shows plain-
ly that the power he could exert 
against any meditated attack on 
his territory was strong enough to 
repel any aggressor. It has already 
been seen how he defied the Banī 
Ka’b and Shaikh Nasr of Abū Shahr 
in 1782, and how his fleet led the 
attack on Bahrain [which was un-
der Persian

* Integrity of the judiciary and 
appreciation of the scholars

Besides Kuwait’s economic 
strength and military power dur-
ing the reign of its second ruler, 
Shaikh Abdullah Bin Sabah, his 
era witnessed the consolidation 
of the estate of the judiciary. Dur-
ing his long reign, four successive 
Shari‘ah judges assumed Kuwait’s 
judgeship: Shaikh Muhammad 
Bin ‘Abdul-Rahman Al-‘Adsani 
(1756 - 1782), who became judge 
prior to the death of Shaikh Sabah 
I by about six years. He was suc-
ceeded by Shaikh Muhammad 
Bin Muhammad al-‘Adsani (1782-
1793); Shaikh Muhammad Saleh 
al-‘Adsani (1793-1810) and Shaikh 
‘Ali Bin Sharikh (1810-1813).

These judges have enjoyed 
great respect by the Kuwaiti soci-
ety. Dr. Khalifa al-Waqayan cites a 
story that reveals the high esteem 
given to the judges of Kuwait. 
When Shaikh Abdullah I offered 
the position of judge to Shaikh 
‘Ali Al-Sharikh, the latter replied to 
Shaikh Abdullah I: “This is a high-
ly sensitive position, one whose 
most important conditions is the 
unhindered administration of jus-
tice, and I am afraid that my hands 
would be tied at it, especially 
when it comes to the notables”. It 
is reported that the ruler of Kuwait 
made this task easy by assuring 
the would be judge “I shall set your 

Letter by Kniphausen and his deputy Van der Hulst 
of November 11, 1758, containing a proposal for 
trade in sulphur with Grain, the first mention of 

trading activity of Europeans in Kuwait.

Kuwait was outside 
the Ottoman domain 
and always maintained 
friendly relations with its 
neighbours.
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يا دارنا يا دار..
األغاين الوطنية بحنجرة ذهبية

ت���ع���د دول��������ة ال����ك����وي����ت م�����ن اأب����������رز  ال���������دول ال���ع���رب���ي���ة ال����ت����ى غ���ن���ى ل���ه���ا اأ�����ش����اط����ني ال����غ����ن����اء امل���������ش����ري، خ���ا����ش���ة اأن 

���ش��ع��ب ال��ك��وي��ت ك���ان ي��ق��ف دائ���م���ا ف���ى ال��ط��ل��ي��ع��ة م���ع ك���ل ن�����ش��ال ك���ان ي��ق��وم ب���ه اال�����ش��ع��ب ال��ع��رب��ى ف���ى ك���ل م���ك���ان، من 

اخل���ل���ي���ج اإىل امل���ح���ي���ط ، م����وؤك����دا ب���ذل���ك اأخ����الق����ه ال���ع���رب���ي���ة ال���ت���ى ج�����رت ف����ى دم����ائ����ه م���ن���ذ اأي�������ام ال���ف���ت���ح الأويل.

محمود متولي

أم كلث������وم ....في أحض����ان الك���������ويت 
حلت ضيفة عليها ثالث مرات بدأتها في 1959 وآخرها في 1968

غناء

�م كلثوم خالل ��ستقبالها يف مطار �لكويت
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وب���ع���د ����س��ت��ق��الل��ه��ا عن 

،د�أبت   1961 بريطانيا عام 

�لكويت على �إقامة �حتفالت 

يف هذه �ملنا�سبة �لوطنية كان 

يدعى فيها كبار مطربى م�سر، 

�أغانيهم  لي�ض فقط لتقدمي 

�أغنيات  �لعاطفية بل وتقدمي 

وطنية للكويت، وكان على ر�أ�ض 

�أم كلثوم  هوؤلء كوكب �ل�سرق 

�لتى �رتبطت بالكويت بعالقة 

رمبا مل يحققها مطرب عربى 

�آخر، ومكانة متميزة يف قلوب 

�لذين �قرتبو�  �لكويت  �أه��ل 

منها، وتعلقو� بها، وبادلتهم 

حبا بحب.

ز�رت »ثومة« �لكويت ثالث 

مر�ت ، وكانت فى كل مرة حمل 

حفاوة ر�سمية و�سعبية و�أهلية، 

�لكويتيون بها كما مل  وتعلق 

حتى  مثلها،  بفنان  يتعلقو� 

�لكويتيني كانو�  �أن كثر� من 

�ل�سهرية  يح�سرون حفالتها 

فى م�سر بعد �أن جنحت عرب 

�لذهبية يف توحيد  حنجرتها 

قلوب �لعرب جميعا من �ملحيط 

�إىل �خلليج بعد �أن تغنت لهم 

باأعذب �لكلمات و�لأحلان.

كانت �أوىل حفالت �أم كلثوم 

�لكويت قبل �ل�ستقالل،  فى 

حيث �تفقت مع »كامل �سليم« 

�لكويتيني، على  �لتجار  �أحد 

�إق���ام���ة ث���الث ح��ف��الت على 

م�سرح �سينما �حل��م��ر�ء فى 

16 يناير عام  1959 ،مقابل 
�سبعة �آلف جنيه عن كل حفلة، 

و��سرتطت فى �لعقد �أن تتوىل 

بنف�سها �لإ�سر�ف على م�سرح 

�أى  و�إب���د�ء  �سينما �حل��م��ر�ء، 

مالحظات عليه، وعلى �لطرف 

�لثانى » كامل �سليم« �أن ينفذ 

كل ما تطلبه كما �أن لها مطلق 

تغنيه  �حلرية فى �ختيار ما 

ويومها قدمت باقة  من �أجمل 

�أغنياتها �لعاطفية منها »عودت 

عيني«، و »�سم�ض �لأ�سيل«، 

و»هجرتك« وغرها.

وبعد �ل�ستقالل قامت �أم 

كلثوم برحلتها �لثانية للكويت 

�لتي بد�أت �ل�ستعد�د لها قبل 

، حيث  ب�سهور ع��دة  �ل��زي��ارة 

�ل�سرق  ك��وك��ب  ك��ان��ت ���س��ور 

تت�سدر �ل�سفحات �لأوىل يف 

�لكويتية،  كثر من �جلر�ئد 

تعلن عن ميعاد حفالتها �لثالث 

 1963 يف �سهر فرب�ير ع��ام 

،مبنا�سبة عيد جلو�ض �سمو 

�أمر �لبالد �ملغفور له �ل�سيخ 

�ل�سباح،  �ل�����س��امل  ع��ب��د�هلل 

و�أي�سا ملنا�سبة �ل�ستقالل، 

�أول حفل غنت كوكب  وف��ى 

�ل�سرق �أغنيتها �لوطنية لدولة 

�لكويت »يا د�رنا يا د�ر »  من 

كلمات �أحمد �لعدو�ين، و�أحلان 

ريا�ض �ل�سنباطى و�لتى يقول 

مطلعها:

يا دارنا يا دار َ / يا منبت ْ الأحرار

يا جنمًة لل�شنا/ على جبني املني

ال�شحر ْ ملا دنا / غنى لها الأ�شعار

اإىل اأن ت�شل لتحية الكويت قائلة:

ال������ك������وي������ت ا�شتقل  ق�������ال�������وا 

وب���������������������������������������دره ق��������������������د ك�������م�������ل

اليوم نلنا الأمل ودانت الأقدار«

وفى عام 1966 �سجلت �أم 

كلثوم لالإذ�عة �لكويتية ت�سجيال 

�أخرى  خا�سا لأغنية وطنية 

�أحمد �لعدو�نى  من كلمات 

�ل�سنباطي،  ري��ا���ض  و�أحل���ان 

بعنو�ن » �أر�ض �جلدود«، وهى 

�أغنية وطنية جميلة �ساغها 

�ل�سل�ض،  باأ�سلوبه  �لعدو�نى 

ور�سم من خاللها �سورة ر�ئعة 

ف��ى أول ح��ف��ل غ��ن��ت »يا 
دارن���ا ي��ا دار »م��ن كلمات 
وأحلان  العدواني  أحمد 
ري����������������اض ال�����س�����ن�����ب�����اط�����ى 
جلوس  ع���ي���د  مب��ن��اس��ب��ة 
أم������ي������ر ال�������ب�������الد ال���ش���ي���خ 
ع�������ب�������دال�������ل�������ه ال������س������ال������م

أش����������������������ادت ب�����ال�����ن�����ه�����ض�����ة 
العمرانية التي تشهدها 
الكويت آن��ذاك ورأت أن  
املرأة الكويتية في غاية 
على  وت����ق����ب����ل   ال������ذك������اء 
عجيب ب���ش���ك���ل  ال����ع����ل����م 
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ل�سعب �لكويت و�أ�سالته ببدوه 

وح�سره، برجالها ون�سائها  

وبكل فئاتها.

�لثالثة  �ل���زي���ارة  وك��ان��ت 

و�لأهم لأم كلثوم للكويت فى 25 

فرب�ير عام 1968 عقب نك�سة 

5 يونيو عام 1967 فى �إطار 
جولة عربية عاملية قامت بها  

لدعم �ملجهود �حلربي، وذلك 

�لثقافية  بدعوة من �جلمعية 

�لن�سائية وقوبلت  �لجتماعية 

يومها برتحاب مل ي�سبق له 

مثيل على كل �لأ�سعدة.

�ل�ساعة  كلثوم   �أم  و�سلت 

�إىل مطار  م�����س��اء  �ل��ع��ا���س��رة 

��ستقبالها  �لكويت وك��ان يف 

�ل�سيخ دعيج �ل�سلمان �ل�سباح 

و�ل�سيدة عقيلته، و�سميح �أنور 

�لكويت،  ���س��ف��ر م�����س��ر يف 

و�سعدون جا�سم وكيل وز�رة 

�لإعالم ولولوة �لقطامي رئي�سة 

�جلمعية �لثقافية �لجتماعية 

�لن�سائية.  �لتي وجهت �لدعوة 

لكوكب �ل�سرق لتحيي حفلتها 

�لكويت مل�سلحة �ملجهود  يف 

�حلربي.

كلثوم فى غاية  �أم  وكانت 

�ل�سعادة و�ل�سرور وهى تلتقي 

�لكويت  ���س��ي��د�ت  نخبة م��ن 

�لالتي يع�سقن �أ�سالة غنائها، 

وعذوبة �سوته. 

ك��ل��ث��وم يوما  �أم  �أم�����س��ت 

�ل�سيافة وخرجت  يف ق�سر 

�إىل  بال�سيارة  منه يف نزهة 

�لأح��م��دي ثم �سرفت  مدينة 

له  �ملغفور  �لبالد  �أم��ر  بلقاء 

�ل�سيخ �سباح �ل�سامل �ل�سباح 

�لكويت  ك��م��ا  ز�رت جامعة 

و�أحيت حفلتها يف  باخلالدية 

�سينما �لأندل�ض �لتي ت�ستوعب 

1950 مقعد� حجزت بالكامل 

وو�سل �سعر �لتذكرة �إىل �ألف 

دينار وذلك بح�سور �لعديد من 

�لعامة و�سيد�ت  �ل�سخ�سيات 

�ل�سرق  �ملجتمع وغنت كوكب 

خالل �حلفل  ق�سيدة »�لأطالل 

» و »فات �مليعاد« وغرهما من 

رو�ئع كوكب �ل�سرق �لتي نالت 

��ستح�سان �حل�سور.

وب��ل��غ ري���ع �حل��ف��ل �لذي 

�ملت�سررين من  ذهب ل�سالح 

حرب 1967 نحو 100.000 

دينار.

�لتي  �ل�سور   ويف معظم 

وثقت تلك �لزيارة تظهر �سعادة 

�أم كلثوم و�سحكها مبلء �لوجه 

مع �لعديد من �سيد�ت �ملجتمع 

�لكويتيات تعك�ض حالة �ل�سعادة 

و�لفرح على وجوه من ثبتتهم 

�ل�سورة معاً، و�إىل �لأبد.

�أم كلثوم خالل  وحظيت 

زي��ارت��ه��ا ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ر من 

���س��ي��د�ت ومثقفات �ملجتمع 

�لكويتي، حيث �رتبطت معهن 

بعالقات �سد�قة متينة كونتها 

عرب زيار�ت �سابقة.

و �أثناء زيارتها �لتي ر�فقها 

فيها بع�ض �لفنانني �مل�سريني 

منهم فوؤ�د �ملهند�ض و�سويكار 

و�ساحبتها كامر�ت �لتليفزيون 

»�مل�����س��ري«  لتغطية  �لعربي 

�أم كلثوم بع�ض  �لزيارة ز�رت 

معامل �لكويت و��ستمعت جلميع 

�لفنون �لغنائية كما ��ست�سافتها 

�لعديد من �لعائالت �لكويتية 

�ل�سامري  ورق�ست على فن 

�لكويتي �لذي يعد �أحد مالمح  

�ل��ق��دمي يف �خلليج  �لفلكلور 

�لعربي كما �أجرى معها تلفزيون 

�لكويت مقابلة بتاريخ 28 �أبريل 

1968م.
�لكويت  ويف حو�ر لإذ�عة 

�ساألت �أم كلثوم عن �نطباعها 

 : �لكويتية فقالت  �مل��ر�أة  عن 

»�ملر�أة �لكويتية يف غاية �لذكاء، 

و�لذي لحظته �أنا يف �لكويت 

�أن �لتي فاتها جمال �لعلم يف 

�لأول تعو�سه يف مد�ر�ض ليلية. 

هن مقبالت على �لعلم ب�سكل 

عجيب«.

كما �أ�سادت بالتطور �لكبر 

�ل����ذي ���س��ه��دت��ه �ل��ك��وي��ت يف 

�لنه�سة �لعمر�نية بني زيارتها 

1963 وزيارتها  �لأوىل عام 

�لأخرة بعد ذلك ب� 5 �أعو�م.

وتظهر �إحدى �ل�سور �لتي 

مرتدية   كلثوم  لأم  �لتقطت 

�ملطرزة  �لكويتية  �جلالبية 

بالذهب يف حفلة خا�سة مع 

منى طالب وو�سحة �حلمر�.

م��غ��ردون �سورة  وت����د�ول 

�ل�سرق  قدمية جتمع كوكب 

�أم كلثوم و�ل�ساعرة  �لفنانة 

�لكويتية رفعة �لر�سيدي �لتي 

�لأ�سود  كانت ترتدي �خلمار 

و�لربقع. �لتقطت خالل �لزيارة 

�لأخرة لأم كلثوم.

غ��������ن��������ت ف������������ي م����������س����������رح األن��������������دل��������������س ب������������دع������������وة م����ن 
أل�������ف   100 وج�������م�������ع�������ت  ال�������ن�������س�������ائ�������ي�������ة  اجل������م������ع������ي������ة 
دي�����������ن�����������ار  ل������ص������ال������ح امل�������ج�������ه�������ود احل���������رب���������ي ف���������ي م���ص���ر

غناء

�أم كلثوم ت�سدو باإحدى �أغنياتها على م�سرح �لأندل�ض

�لمر �لر�حل �ل�سيخ �سباح �ل�سامل م�ستقبال �أم كلثوم
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مسرح

القيم يف

مرسح الطفولة الكويتي

اإذا ك�����ان امل�������ش���رح ب��ت��ن��وع��ه م����ن ال���ف���ن���ون امل���ه���م���ة، ف������اإن م�������ش���رح ال���ط���ف���ل م���ن���ه ع���ل���ى درج������ة اأه������م م����ن ع�����دة جوانب؛ 

امل�����ش��ت��ق��ب��ل ال�شيا�شي  ب����اق����ي م����راح����ل احل�����ي�����اة. وال���ت���ف���ك���ري يف  ال���ط���ف���ل ع��م��ل��ي��ة م���ه���م���ة م�����وؤث�����رة يف  ت��ن�����ش��ئ��ة  لأن 

والق�����ت�����������ش�����ادي واحل�����������ش�����اري ل����ل����ب����الد ي���ح���ت���م ع���ل���ي���ن���ا ال���ت���خ���ط���ي���ط وال����ت����ف����ك����ري ف���ي���م���ا ي����ق����دم ل���ن���ا����ش���ئ���ة ال����ي����وم.

وتنشئتها ال��ط��ف��ول��ة  رع��اي��ة  ح��ل��ق��ات  م��ن  مهمة  حلقة  وُي��ع��د  ال��ق��ي��م  تشكيل  ف��ي  دور  ال��ط��ف��ول��ة  مل��س��رح 

م�سرح �لطفل م�سرح موجه 

للنا�سئة ذو م�سعى تربوي يهدف 

�ل�سغار عرب خمتلف  خلدمة 

مر�حل منوهم وتطورهم، فهو 

�مل�سرح �لذي يقوم على �لحرت�ف 

من �أجل �لأطفال فقط، ويهدف 

�إىل خلق نظام وتقليد �مل�ساهدة 

و�لذهاب �إىل �مل�سرح يف حياة 

�لطفل، وحتتم �آد�ب �ل�ستغال 

بال�سروط ومر�عاة  به �للتز�م 

�خل�سو�سيات �لفنية و�جلمالية 

ت�ساير م�ستوى  �أن  �لتي يجب 

�لعمر عند �لطفل، بحكم تد�خل 

ما هو �إبد�عي مبا هو تربوي يف 

هذ� �ملجال، لتفادي �لتاأثر�ت 

�لتي  �لهفو�ت  �ل�سلبية لبع�ض 

�لن�ض  �أن تت�سرب عرب  ميكن 

�لديكور�ت  �أو  �ملمثلني  �أد�ء  �أو 

�مل�سرح على  و�لإ�ساءة، فتاأثر 

�لأطفال قوي جد�، حيث �إنهم 

ي�سرعون مبجرد مغادرة قاعة 

�لعر�ض يف تكوين ت�سور�تهم �لتي 

تعمل على تكوين �سخ�سياتهم، 

وت�ساهم يف توجيه طاقاتهم.

�لأوىل  �ل��ب��د�ي��ات  وت��ع��ود 

�إىل  �لكويت  مل�سرح �لطفل يف 

�لقرن  �ل�ستينيات م��ن  �أو�ئ���ل 

�ملا�سي، كنتيجة طبيعية لربوز 

�لهتمام لدى �ملربني و�ملوؤ�س�سات 

باأهمية فنون وثقافة  �لرتبوية 

ت��ن�����س��ئ��ت��ه وتلبية  �ل��ط��ف��ل يف 

مطالب منوه �لعقلية و�لنف�سية 

و�لجتماعية، فظهرت بع�ض 

�لبو�كر �مل�سرحية �لطفولية 

�لتي �عتنت باجلانب �لرتبوي، 

ما مهد لنطالقة حقيقية مل�سرح 

�ل�سبعينيات،  �لطفولة خ��الل 

بف�سل �جلهود �لطيبة �لنا�سجة 

�لتي بذلها رو�د هذ� �لفن �أمثال 

من�سور �ملن�سور و�سقر �لر�سود 

وحمفوظ عبد �لرحمن وعو�طف 

�لبدر وغرهم.

�ل��ك��وي��ت منذ  وق��دم��ت يف 

�ل�سبعينيات من �لقرن �ملا�سي 

م�سرحيات كثرة منها ما هو 

كويتي �إنتاجا ومتثيال، ومنها ما 

هو من بالد �أخرى. كلها حر�ست 

على �لتو�فق مع �لعقيدة وغر�ض 

�لأخالق �لفا�سلة وتوثيق �لن�سيج 

�لجتماعي �لروحي وتر�سيخ حب 

�لعمل وتقدير �لعلم وغر ذلك 

من �لقيم �لبانية �لتي تتمحور 

حول عالقات جميلة بني �لنا�ض. 

م��ا يك�سف ع��ن وع��ي منتجي 

�مل�سرحيات من كتاب وخمرجني 

�لنبيل يف  �لفن  باأهمية ه��ذ� 

�ل��ذي هو  �لقيم  ت�سكيل نظام 

حلقة هامة من حلقات رعاية 

و�إدماجها  �لطفولة وتن�سئتها، 

�لقيم  يف �ملجتمع، لأن نظام 

باملعاير �لجتماعية  �ملرتبط 

ي�سكل �لإطار �ملرجعي لل�سلوك 

�لفردي و�جلماعي.

وهناك م�سرحيات كويتية 

كثرة عر�ست على �لأطفال، 

�ملثال  نختار منها على �سبيل 

ل �حل�سر:

1. �ل�����س��ن��دب��اد �لبحري 
حمفوظ  �أل���ف���ه���ا   )1978(

عبد�لرحمن

2. �سندريال )1983( تاأليف 
�ل�سيد حمفوظ  م�سرتك بني 

وعو�طف �لبدر

3. �ل��و�وي وبنات �ل�ساوي 
ف��ائ��ق عبد  )1989( �سنفها 

�جلليل

4. عالء �لدين )1992( من 
تاأليف عالء جابر

5. �سجرة �لعجائب )2015( 
�سنفها عثمان �ل�سطي

6. حكاية �سنفور )2015( 

�ألفها حممد �إياد

م��ن ه��ذه �مل�سرحيات ما 

ك��ب��ر�، وحقق  �أدرك جن��اح��ا 

�نت�سار� و��سعا، فبع�سها عر�ض 

ع��دة �سهور متتالية، م��ا يدل 

على جناحها وق��ب��ول جمهور 

كم�سرحية  ل��ه��ا،  �مل�ساهدين 

�ل�سندباد �لبحري �لتي عر�ست 

�أكرث من �أربعة �أ�سهر، وم�سرحية 

�سندريال �لتي تو��سل عر�سها 

�أ���س��ه��ر. وبف�سل �لدعم  �ستة 

�لذي لقيه هذ� �لفن من خالل 

�ملهرجانات �لتي يقيمها �ملجل�ض 

�لوطني للثقافة و�لفنون و�لآد�ب 

�لطفل  �لكويتي، عرف م�سرح 

�لكويت طفرة مهمة، ومت  يف 

�إنتاج عدد كبر من �مل�سرحيات 

�لرتبوية �لهادفة.

�أهمية  يويل م�سرح �لطفل 

للقيم ع��ل��ى م�ستوى  خ��ا���س��ة 

�لتاأليف وعلى م�ستوى �لإخر�ج. 

�عتبار� لأهمية �لقيم، لأن �لن�ضء 

ي�سبط �سلوكه على �سوء �لقيم، 

فكلما كانت هذه �لقيُم و��سحًة، 

�ل�سلوك  نوع  ُع  توُقّ كان ممكنا 

�ليوَم  و�لتنبوؤ به، لكَنّ �لإن�سان 

�لقدرةَ  م��ا،  �إىل حد  قد فقد 

الزبير مهداد 
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على توكيد �أيِة قيمة و�لعتقاِد 

باأهميِتها. لذلك ت�سعى �لفنون 

�لرتبوية �إىل تعزيز مكانة �لقيم، 

�لد�خليِة  �لنا�سئ  جلعِل دو�فِع 

، �أ�سا�َض  ووعِيِه و�إدر�ِكه �لأخالقِيّ

�ل�سلوكيِة و�سابَط  ��ستجابته 

. تفاعِله �لجتماعِيّ

وح�سور �لقيم �لإن�سانية يف 

�مل�سرحيات مل يكن على  هذه 

درجة و�حدة، بل كان متفاوتا 

بني م�سرحية و�أخرى.

القيم الجتماعية

�لتي  �ل��ق��ي��م �لج��ت��م��اع��ي��ة 

�لجتماعية  بالنو�حي  تعنى 

للفرد، وبانخر�طه يف حميطه 

�لجتماعي، كانت مهيمنة ب�سكل 

و��سع يف كل �مل�سرحيات، وحر�ض 

�أغلب �لكتاب على دعمها.

فم�سرحية �سندريال حتر�ض 

�إىل  �لأط��ف��ال  على لفت نظر 

ون�����س��ره وحبه،  قيمة �خل���ر، 

�لعطاء، و�أهمية م�ساعدة �لفقر 

و�مل��ح��ت��اج، و�لأم��ان��ة. يف حني 

�لو�وي وبنات  ركزت م�سرحية 

�ل�ساوي على قيمة �لإيثار، حب 

�لعمل �لذي ي�سمن ��ستقاللية 

�لفرد �ملالية وعدم �عتماده على 

غره.

وح�����س��ور ه���ذه �مل�سامني 

�مل�سرحي  ب���ارزة يف �خل��ط��اب 

�أن  يعني  ل  �لعملني،  لهذين 

�لأخ��رى ل تخدم  �مل�سرحيات 

هذه �لغاية، فطبيعة �مل�سرح �لتي 

ت�ستدعي �لنخر�ط فيه تفاعال 

�جتماعيا بني �ملمثلني، هو فعل 

يعر�ض �سورة فعلية حقيقية 

�لتعامل م��ع �لآخرين  لآد�ب 

و�لإح�سان يف �لتعامل، ومبادلة 

م�ساعر �لألفة و�ملودة ما ي�ساهم 

ب�سكل قوي يف حتقيق �لتكيف 

�لجتماعي للفرد، فم�سرحيات 

مثل حكايات �سنفور على �لرغم 

مما يبدو عليها ظاهريا من 

جترد من هذه �لقيم، فهي تربز 

قيمة �ل�سد�قة و�حرت�م �لكبر، 

�لتعاون ومز�يا حفظ  و�أهمية 

�لأ�سر�ر. ومتتدح �لحتياط من 

�لغرباء. وغر ذلك من �سروط 

�لذي  �ل��ت��ف��اع��ل �لج��ت��م��اع��ي 

�لثقافة �لجتماعية  ي�ستبطن 

�لعربية، وهو ما تربزه بو�سوح 

مبا�سر �أو بطريقة غر مبا�سرة 

كل �مل�سرحيات تقريبا.

القيم العلمية

�لعلمية �لتي تعلي  �لقيم 

�لأمناط �ل�سلوكية �لإيجابية نحو 

�ملعرفة و�لعلم، حاولت بع�ض 

فاإذ� كانت  �لأعمال مقاربتها. 

م�سرحية �ل�سندباد �لبحري 

���س��اب مبهور  ت�سخ�ض ق�سة 

بالرغبة يف ��ستك�ساف �لعو�مل 

�لأخرى، و�ملغامرة بالرحلة ولو 

�آمنة،  يف ظروف �سعبة وغر 

لأجل �كت�ساف �جلديد وتو�سيع 

�لذي يكتنفه؛  بالعامل  معرفته 

فاإن م�سرحية عالء �لدين �لتي 

�أي�سا  تر�ثية  تتكئ على ق�سة 

�لغر�ئبي  بالعامل  �لن�ضء  تبهر 

للجن و�ل�سحر، حورها �لكاتب 

لت�سبح م�سرحية تعلي كثر� 

من قيمة �لعلم �لب�سري و�أهمية 

�لك��ت�����س��اف��ات و�لخ���رت�ع���ات 

�لإن�سانية  �أث��رت �حلياة  �لتي 

وط��ورت ق��در�ت �لنا�ض وحلت 

�ملارد  �أن  �إىل درجة  م�ساكلهم، 

يح�ض بتفاهته �أمام طفلني قارنا 

�لب�سري.  �إجنازه و�لإجناز  بني 

ما يجعل عالء �لدين و�أخته يف 

�لرغبة يف  �لنهاية يعرب�ن عن 

دخول �ملدر�سة �لتي هي قنطرة 

و�ملعارف  �لعلوم  �إىل  تو�سل 

�حلقة �ملفيدة.

يف حني جند يف م�سرحية 

�أحد �سخو�سها  حكاية �سنفور 

)بابا �سنفور( يدعي �لقدرة على 

معرفة �لغيب بال�ستعانة بالبلورة 

�لتي  �لبلورة  �ل�سحرية، ه��ذه 

تغري �سخو�سا �أخرى ويحاولون 

�متالكها بطرق �حتيالية وتاآمرية 

باإحكام.  مت���ت م�����س��رح��ت��ه��ا 

بابا �سنفور  لتنتهي بت�سريح 

�أن �خرت�ع �لبلورة �ل�سحرية ل 

�أهمية لأي  له، كما ل  �أهمية 

�ملعاجلة  �آخ���ر. ه��ذه  �خ���رت�ع 

مت���رر ر���س��ال��ة �سلبية تخ�ض 

�لنظرة نحو �لعلوم و�مل�ستقبل، 

وك��ان ممكنا معاجلتها ب�سكل 

�لب�سرية  �لرغبة  باإبر�ز  �آخ��ر، 

و�أهمية  �لغيب،  يف معرفة كنه 

للم�ستقبل  �لتخطيط  �لعلم يف 

و�ل��ت��ن��ب��وؤ مب����اآل �لخ���رت�ع���ات 

�لب�سرية من  وتطور�ت �حلياة 

يتتبعها  �لتي  �ملوؤ�سر�ت  خالل 

وير�سدها.

القيم البيئية

له  �أي�سا  �لبيئة  مو�سوع 

ح�سور باهت يف جل �مل�سرحيات، 

ت�����س��دت ملو�سوع  ف��ه��ي و�إن 

�لأخ��الق��ي، وحر�ست  �لتلوث 

ك��ي��ان �ملجتمع،  ع��ل��ى �سيانة 

�لبيئي و�سالمة  �لتلوث  ف��اإن 

�ملو�رد �لطبيعية مل ت�سغل بال 

�ملوؤلفني كثر�. فمفهوم �لأخالق 

يف جمتمعنا م��ا ز�ل قا�سر� 

�لتقليدي �لذي  على �ملفهوم 

يحارب �سلوك �لكذب و�ل�سرقة 

و�لح��ت��ي��ال وي�سجع �ل�سدق 

و�لأمانة، �إل �أنه بعد �لتهديد�ت 

�لبيئة  �أ�سحت تو�جهها  �لتي 

يف ع�سرنا �أ�سبح هذ� �ملفهوم 

ي�سمل �سبط �ل�سلوك وتر�سيده 

�لتي مت�ض  �لت�سرفات  وع��دم 

�أن دول  �لبيئة �لطبيعية، حتى 

كثرة ومنها �لكويت قد �أدخلت 

بر�مج نظامية يف �لرتبية �لبيئية 

باملر�حل �لتعليمية �ملتنوعة من 

�لبيئة  �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى  �أج���ل 

�ملحلية ومقوماتها، حتى ت�سهم 

يف �حلد من تدهور �لبيئة.

م�سرحية �ساندريال خلقت 

ت��ع��اط��ف��ا وج��د�ن��ي��ا ق��وي��ا بني 

�لأطفال و�حليو�نات، ورققت 

قلوبهم عليها، فنجحت يف لفت 

�أنظارهم �إىل �أهمية �لرفق بهم 

و�إىل ��سرت�ك �لإن�سان و�حليو�ن 

�لنبيلة.  �مل�ساعر  يف كثر من 

وكذلك م�سرحية �لو�وي وبنات 

�أغنية  �لتي ت�سمنت  �ل�ساوي، 

�سجرة �لعجائب )2015(

ال��������ق��������ي��������م ال������ع������ل������م������ي������ة وق����������ي����������م امل����������واط����������ن����������ة ب������������رزت 
ب���������وض���������وح ف���������ي م�����س�����رح�����ي�����ت�����ي ال�������س�������ن�������دب�������اد وش������ج������رة 
ال���������ع���������ج���������ائ���������ب ألج������������������ل وط������������������ن أف������������ض������������ل وأج���������م���������ل

مسرح
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)غ��ن��ي��م��ات��ي وك��ن��ت �أرع���اه���م( 

�لتي كثر�  �للطيفة،  �لطفولية 

ما ترددت على �أل�سنة �لأطفال 

نن�سى  �أن  ل�سنني عديدة. دون 

م�سرحية �ل�سندباد �لبحري 

�أغنية  �ل��ت��ي ت�سمنت  �أي�����س��ا، 

�لنعامة(  �أخرى )و�ض تعرف ع 

�لتي علقت يف  ه��ذه �لأغنية 

�أذهان �لأطفال ورددوها طويال، 

�نت�سارها تعدى حدود  �إن  بل 

�ل���دول  �أط��ف��ال  �إىل  �ل��ك��وي��ت 

ي��دل على قوتها  �مل��ج��اورة، ما 

ومالءمتها لالأطفال وقبولهم 

مو�سوعها �لذي يحبب لالأطفال 

هذ� �لطائر �ل�سحر�وي �لعربي 

�للطيف.

قيم املواطنة

قيم �ملو�طنة جامعة لكل 

�أب��رز قيم  �لنبيلة، فمن  �لقيم 

�لقانون  �أمام  �مل�ساو�ة  �ملو�طنة 

يف �حلقوق و�لو�جبات، �إ�سافة 

�مل�����س��ارك��ة و�حلرية  �إىل قيم 

و�مل�سوؤولية �لجتماعية. ول 

تكتمل �ملو�طنة ما مل ي�سحبها 

�إمنائه  �ل��وط��ن، وخ��دم��ة  ح��ب 

وت��ق��دم��ه وحمايته،  و�إع���م���اره 

و�ل�سعور �لعميق بالنتماء �إليه، 

و�لت�سامن م��ع �ملنت�سبني له 

�ملو�طنة  وم�ساندتهم. فمفهوم 

ك��ل �لقيم و�ملبادئ  ي�ستوعب 

�لنبيلة، و�ملو�طنة  و�لأخ���الق 

ذهنية و�سلوك وثقافة، وحقوق 

وو�جبات، و�حرت�م متبادل بني 

�لقيم  �ملو�طنني، وتقا�سم يف 

و�ل��ع��اد�ت و�لتقاليد و�لهوية 

�جل��م��اع��ي��ة، ويف ظ��ل تكافل 

�جتماعي، وتعا�سد، وفر�ض 

و�لعمل  �لتعليم  يف  متكافئة 

و�ملعاملة و�مل�ساركة.

من هذه �لز�وية ميكن �عتبار 

م�سرحية �ل�سندباد �لبحري 

تاأ�سي�سا  تخدم هذ� �جلانب، 

�ل�سندباد بوطنه  على عالقة 

وتعلقه به وت�سوقه للعودة �إليه، 

�أغنية  وهو ما ترتجمه ب�سدق 

��ستمتع  �لتي  )ب��الدن��ا ح��ل��وة( 

�لأط��ف��ال بحفظها وترديدها 

كثر�.

�أما م�سرحية �سجرة �لعجائب 

�ع��ت��ب��اره��ا م�سرحية  فيمكن 

بامتياز، حيث ج�سدت  وطنية 

يف جمملها �أهمية روح �لنتماء 

�لوطنية  �لوطن و�لوحدة  �إىل 

بعيد� عن كل ما يعكر �سفوها 

لبناء وطن �أف�سل و�أجمل. هذ� 

�لعمل �لذي �أو�سل �إىل �لأطفال 

�أن لكل فرد يف  فكرة مفادها 

�لوطن دور� مهما يقوم به، وعلى 

�جلميع �أل يقللو� من �س�اأن ما 

بناء  ي�ساهم يف  به ما  يقومون 

�لوطن.

�مل�سرحية  �أح���د�ث  وت��دور 

�ألو�نا ودمى  حول �سجرة تثمر 

وئ���ام حت��ت �سلطة  تعي�ض يف 

حكيم �ل�سجرة، �لذي يخبئ يف 

بيته �سر� يكتمه عن �جلميع، 

�ل��رث �ملالب�ض،  �أن �ملهرج  �إل 

و�للون �لأ�سود يغادر�ن �ل�سجرة 

لإح�سا�سهما بالنبذ، ويتوجهان 

�ل��ت��ي ل  �ل�����س��وك  �إىل مملكة 

ي��ع��ل��م��ان خم��ط��ط��ه��ا ملحاربة 

�ل�سجرة وتدمرها، وحني يلتقي 

�لأ�سود و�ملهرج بزعيمة  �للون 

تاأ�سرهما،  �ل�����س��وك  مم��ل��ك��ة 

باأهميتهما  يح�سان  وحينئذ 

�إنقاذ  �إ�سهامهما يف  و�إم��ك��ان 

�لوطن،  �لتي متثل  �سجرتهما 

فيعود�ن �إليها ويوؤديان دورهما 

فينقذ�ن �سجرتهما. فيجمع 

�ل�سجرة لإعادة  �أبناء  �حلكيم 

�ل�سر  �لبناء ويف�سح لهم عن 

مو�سحا لهم �أن زعيمة مملكة 

�ل�سر �سبق لها �لهجوم على 

�ملهرج �سغر�،  �ل�سجرة، وكان 

�سبب  ه��ي  ب�سوكة  فاأ�سابته 

�إح�سا�سه بالنبذ، فيخو�ض �أبناء 

�ل�سجرة جمتمعني خلف زعيمهم 

�لفا�سلة يف مو�جهة  معركتهم 

مملكة �ل�سر ويهزمونها، وينزع 

�ل�سوكة ويتخل�ض من  �ملهرج 

لعنتها ليعم �ل�سالم و�لفرح.

فقيم مثل �لتعاون و�لحتاد 

و�لإ�سر�ر على �لنجاح، و�لعمل 

�لبناء، وم�ساعدة �ملحتاجني، 

�لتي  �ل���ق���ي���م،  م���ن  وغ���ره���ا 

ميكن جتزئتها �سمن �ملجال 

�أو  �أو �لأخ��الق��ي  �لجتماعي 

تلتئم وتنتظم �سمن  غرهما، 

قيم �ملو�طنة �جلامعة.

اأهمية دعم املجل�س 

الوطني للثقافية

ن�ستنتج مما �سبق �أن �لقيم 

�لجتماعية كان لها ح�سور بارز 

�لكويتي،  �لأط��ف��ال  يف م�سرح 

فجل �مل�سرحيات ت�سمنت هذه 

�لقيم، يف حني �أن �لقيم �لأخرى 

و�ملو�طنة  و�لبيئية  كالعلمية 

با�ستثناء  باهتا،  ظل ح�سورها 

�أعدت خالل  �لتي  �مل�سرحيات 

�لت�سعينيات من �لقرن �ملا�سي 

وما بعدها.

�مل�سرحيات  �أن  وي���ب���دو 

�لأوىل مل تكن تقيم �هتماما 

تنمية  ومنظماً مبجال  و��سحاً 

بالرتفيه  �لقيم، لأن �هتمامها 

و�لت�سلية كان مهيمنا، وت�سمني 

�لقيم �لجتماعية كان عر�سيا 

وجتزيئيا. يف حني �أن �مل�سرحيات 

�لأخرة كانت لها عناية بتقدمي 

�لقيم يف �إطار �سمويل يتج�سد 

يف �ملو�طنة يجعلها �أكرث و�سوحا 

و�أقوى �أثر� و�أجلب للفائدة.

�إن �مل�سرح �لذي ير�سخ قيم 

�ملو�طنة ي�سهم يف تكوين ر�أي عام 

ووعي معريف، وتخليق �ل�سلوك 

وتر�سيخ �لهوية �لوطنية. و�أمتنا 

يف ظل �لظروف �لدقيقة �حلالية، 

�لقيم  �إىل تطوير  يف ح��اج��ة 

�لنبيلة، و�ملجتمع يف حاجة �إىل 

كل �لفنون و�لآد�ب و�لفعاليات 

�لتي تعزز �لتفاق حول هوية 

بها،  وطنية و�ح��دة و�لع��ت��ز�ز 

وباملو�طنة و�لنتماء للوطن.

�ل�سندباد �لبحري )1978(

االه�����ت�����م�����ام ب���ال���ت���رف���ي���ه وال���ت���س���ل���ي���ة ي����ج����ب أال ي����ك����ون ع����ل����ى ح����س����اب ت���ن���م���ي���ة ال���ق���ي���م
�سندريال )1983(
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ثنائية صورة اآلخر يف

اآلداب واألساطري

عن  م��ا  ���س��ع��ٍب  روؤي����ة  ت��ك��وي��ن  يف  اأ���س��ا���س��ي  دور  ل��ه��ا  ال��ت��ي  الإن�����س��ان��ي��ة  الآداب  جم���الت  م��ن  ح��ي��وي  جم���ال  امل���ق���ارن  الأدب 

وال�سلوك  وال��ت��ق��ال��ي��د،  ال���ع���ادات  وطبيعة  ال�����س��م��ويل،  ب��امل��ف��ه��وم  ال��ث��ق��اف��ِة  ال��ع��ام��ة؛  احل�����س��اري��ة  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  اآخ���ر  �سعب 

عديدة. مل��وؤث��رات  تبعًا  وذل��ك  اإيجابية،  تكون  وق��د  �سلبية،  ال��روؤي��ة  ه��ذه  تكون  وق��د  ال��دي��ن��ي��ة...  واملعتقدات  الأخ��اق��ي، 

م�سطفى �سليمان

مدارات

ال�������ع�������ب�������رة امل����س����ت����خ����ل����ص����ة 
م������ن دراس�����������ة األس����اط����ي����ر 
شعب  ب����ن  وت���ن���اق���ض���ات���ه���ا 
وآخ�������������������ر ت��������أك��������ي��������د ع����ل����ى 
اإلنسان  اح���ت���رام  أه��م��ي��ة 
عن  النظر  بغض  كإنسان 
ومذهبه ودي����ن����ه  ع���رق���ه 

ومن جمالت هذه �ملوؤثر�ت: 

�لأ�����س����اط����ر، و�خل�����ر�ف�����ات، 

�لت�سكيلية،  و�لفنون  و�لآد�ب، 

و�لو�سائل �لإعالمية يف ع�سرنا: 

�ملرئية و�مل��ق��روءة و�مل�سموعة، 

�لتو��سل �لجتماعي  وو�سائل 

�أنو�عها. فعلماء )در��سة  على 

�لإن�سان، �لإنرثوبولوجيا(، يهتمون 

ب��الأ���س��اط��ر و�خل���ر�ف���ات لأي 

�سعب، ويف �أي ع�سر، ومقارنتها 

مبثيالتها لدى �ل�سعوب �لأخرى؛ 

لتكوين روؤية و��سحة عن طبيعة 

�ل�سعوب، ونظرتها  تفكر هذه 

للكون و�لطبيعة وما ور�ء �لطبيعة 

و�حلياة �لإن�سانية �ل�ساملة.

ع�����س��ت��ار، ه��ي �إل��ه��ة �حلب 

عند �لأكاديني، وعثار عند �سعوب 

�سبه �جلزيرة �لعربية، وع�سرتوت 

عند �لكنعانيني و�لفينيقيني. وهي 

جنمة �مل�ساء و�ل�سباح )كوكب 

�لزهرة(. وقد ورد ��سمها �أ�ستر 

و�أف����رودي����ت عند  �ل���ت���ور�ة،  يف 

�لإغريق، وفينو�ض عند �لرومان... 

�إلهة �حلب و�جلن�ض،  �أما كونها 

فقد جمعت بني �جلن�ض �لإباحي 

و�لإجر�م �لدموي. �إ�سافة �إىل �أنها 

�إلهة �لأنوثة !! و�خل�سوبة.

ولهذ� كرث ع�ساقها ومعابدها 

و�أ���س��اط��ره��ا يف �حل�سار�ت 

�لعريقة، وجت�ّسدت يف  �لقدمية 

باأبهى �سورة،  �لنق�ض و�لنحت 

رت فيها �ملالحم و�لأنا�سيد  و�ُسِطّ

�ملقد�سة. وكانت �أي�ساً م�سدر لعنة 

يف بع�ض �ملالحم كما يف ملحمة 

جلجام�ض، �لبطل �لأ�سطوري 

�ل�سهر �لذي رف�ض �لزو�ج منها؛ 

رمبا خوفاً من فتنتها. فمن �أ�سعاره 

�إل موقد  �أنت  �لأ�سطورية: »ما 

�سرعان ما تخمد ناُره يف �لربد 

ه ريٌح  / �أنت باب ل ينفع يف �سِدّ

عا�سفة / �أنت ق�سر يتحطم يف 

د�خله �لأبطال.« !!

مو�سع  �أي�ساً  وكانت ع�ستار 

�لتاأليه و�خليانة.  تناق�ض بني 

يتابع جلجام�ض: »�أّي عا�سق من 

�لأب��د ؟ /  �إىل  �أحببِت  ع�ساقك 

تعايل �أُ�سّمي لك ع�ساقك: �أحببِت 

�لأ�سد �لكامل �لقوة، ولكْن حفرِت 

و�جلن�ض و�جلمال و�لت�سحية يف 

�حلرب عند �لبابليني، وهي �لإلهة 

»عينانا« )�إنانا(عند �ل�سومريني، 

�لنهرين  م��اب��ني  ب���الد  و���س��ع��وب 

و�سوريا �لقدمية. وهي ع�ستار 
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�أحببِت ر�عي  له �سبع حفٍر / 

�لقطيع �لذي كان يذبح لك �جلد�ء 

ي��وم، ولكْن م�سخته ذئباً /  كل 

�أحببتني فاإنك �ستجعلينني  فلو 

مثلهم«.!

�أنها  �لأ�ساطر  �إح��دى  ويف 

ُقِتل؛  ث��م  �لإل����ه مت���وز  ت��زوج��ت 

ف��ا���س��ت��ب��د ب��ه��ا �حل����زن وق���ررت 

�لهبوط �إىل عامل �ملوتى )وهناك 

�إنانا،  با�سم ه��ب��وط  �أ���س��ط��ورة 

لتبحث عن مت��وز. عند  عينانا( 

�لب�سر على  ذل��ك �نقطع ن�سل 

�ألي�ست هي  �إثر غيابها،  �لأر�ض 

�إل��ه��ة �جلن�ض و�خل�سوبة ؟ ثم 

قررت �آلهة �ل�سماء �إخالء �سبيل 

ع�ستار من عامل �ملوتى �ل�سفلي؛ 

فعادت �إىل �لأر�ض، ومعها متوز - 

�أدوني�ض �لذي بُعث حياً. و�أ�سطورة 

�أدوني�ض كانت من   – بعث متوز 

�ل�سرق  �لأ�ساطر �ملقد�سة يف 

ب��ني �لنهرين  ب��الد م��ا  �ل��ق��دمي: 

و�لفينيقيني، وه���ي رم���ز بعث 

�حلياة ربيعاً بعد موتها �ستاًء. 

وتذكرنا باأ�سطورة طائر �لفينيق 

�لذي يحرتق وهو حي، ومن رماد 

يُبَعث طائر�ً حيًا من  �حرت�قه 

�إىل �لحرت�ق،  جديد. ثم يعود 

و�لرماد، و�لنبعاث، وهكذ�...

يف �لكتاب �ملقد�ض ويف روؤيا 

يوحنا �لالهوتي لعنات ت�سب �سّباً 

على ع�ستار وعلى �ملر�أة- �ملدينة: 

�لزو�ين  �أم  بابل �لعظيمة   ...«

ورجا�سات �لأر�ض... ور�أيت �ملر�أة 

�لقدي�سني ومن  �سكرى من دم 

دماء �سهد�ء ي�سوع...و�ملر�أة �لتي 

ر�أيت هي �ملدينة �لعظيمة �لتي لها 

ُملْك على ملوك �لأر�ض.... لأنه 

من خمِرغ�سِب زناها قد �سرب 

جميع �لأمم، وملوك �لأر�ض زنَو� 

معها...«

ع�ستار، ع�ستاروت، فينو�ض، 

�إلخ... �إنانا  �أفروديت، عينانا - 

�إىل  �لأ�سطورية، حتولت  �مل��ر�أة 

�آد�بنا وفنوننا؛  �م��ر�أة عادية يف 

مة، ملعونة...  �إنها فاكهة حمَرّ

لكنها م�ستهاة ! متثال جمال يُعبَد. 

يقول ب�سارة �خلوري:

رف��ع��و� منِك للجمال مثالً 

و�نحنَو� ُخ�ّسعاً على قدَميِك

ومن ق�سيدة يل بعنو�ن �ملر�أة 

وبخور �لدر�وي�ض:

�َد منك �لرج�اْل »وج�َسّ

متاثي�َل تُْعب�ُد،

من »�أفروديَت »�إىل »َع�ْسرتوَت،

با�س�م   ، ب���رم���ز �خل�����س�����وب��ِة 

�جلم�اْل

�مو� منك روَح�ِك، ولك�نَّهم، ه�َسّ

و�جل�س�َد �ملُ�س�تَباْح

عل�ى قدمي�ِك،

تََك�َوّمِت �جُلَبّ�ُة �لز�ه�دةْ،

وِك�رْبُ �لعب�اءِة ،

و�ل�سوجل�اُن، وت�اُج �مل�لوِك ،

فعن�د �نطف�اء �لقن�ادي�ِل،

���س�����و�ٌء... لدي�ِك،  �ل��رج�����اِل  ك��ُلّ 

�سو�ْء«.

هذه بع�ض جتليات �أ�سطورة 

من �لأ�ساطر يف وجد�ن وتر�ث 

�لآخ��ر، من �سعوب �ستى  ثنائية 

�أقاليم جغر�فية، وح�سار�ت  يف 

متنوعة.

ويف ع�سرنا �حلديث تتجلى 

بع�ض �سور ثنائية �لآخر، للطرفني، 

مبظاهر ل تخلو م��ن �سلبيات 

كثرة خطرة ل ت�ساهم يف تر�سيخ 

�لعالقات �لإن�سانية بني �ل�سعوب؛ 

�لُكّتاب  �إذ جند هذ� عند بع�ض 

�لإير�نيني �ملعا�سرين مثل )�سادق 

هد�يت( يف كتابه: �سورة �لعربي 

يف �لأدب �لإير�ين، �ل�سادر عن 

د�ر قدمو�ض - دم�سق، برتجمه 

�سخر �حلاج ح�سني.

فالعربي، عند �سادق، هو �سّر 

خال�ض، و�آية على �لقبح �لكامل؛ 

فهو �حلايف، �لقذر، �ملوبوء، �لب�سع، 

�ساحب �جللد �لأ�سود، �ملتعّط�ض 

للدماء، �لقا�سي، �ملتوح�ض، �لكريه، 

�لنمور  �آك��ل  �لل�ض،  �ل�سيطان، 

�ملغت�سب،�جلمل،  و�ل�سحايل، 

�لبنات �خل��ادع، �جل�سع،  وو�ئ��د 

�لوح�ض، �لبغي�ض، �لكاره لالآخرين، 

�لبد�ئي، �لهمجي، �ملثر للقرف 

و�ل�سمئز�ز....!!

هذه نزعة قومية، تع�سبية، 

دي��ن��ي��ة. ف��امل��وؤل��ف يف ك��ث��ر من 

�ملو�قف يرى يف �لغزو �لإ�سالمي 

للح�سارة و�لثقافة  ��ر�ً  ت�����س��ُحّ

�لفار�سية �لقدمية. وهو يرى �أن 

�لعرب مل يقدمو� �سيئاً حل�سارة 

�لفر�ض.

وعلينا �أن نتذكر �أن قاتل عمر 

ر�سي �هلل عنه...فار�سي، وهو 

يحظى عند معظم �لإير�نيني 

ك��ث��ر�ً من  بتقدير عظيم يثر 

�لإ�سالم  تاأثر  �لت�ساوؤلت حول 

يف �لفر�ض تاأثر�ً ينزع من �لنفو�ض 

�ملتع�سبة  �ل��ق��وم��ي��ة  �ل��ن��زع��ات 

�إن�سانياً  �لإ���س��الم دينًا  باعتبار 

ل تع�سب فيه، ولعرقية، ول 

قومية عن�سرية كالفا�سية و�لنازية 

�أ�سوله  و�ل�سهيونية، ولي�ض يف 

�لعقائدية نزعات دينية متع�سبة 

تلغي �لآخر وبخا�سة من �لأديان 

�ل�سماوية.

�لتع�سبي من  ه��ذ� �ملوقف 

�سني  �لإي��ر�ن��ي��ني )�ملتفِرّ بع�ض 

�لعرب  �لتعبر( �سد  �إن �سح 

و�مل�سلمني فيه من �جلهل ما فيه 

باأن  مبا ل ي�ستدعي �لرد. علماً 

�لإير�نيني �مل�سلمني ممن �سّح 

ب��ارز يف  ك��ان لهم دور  �إميانهم، 

�لإ�سالمية ل  �لعربية  �حل�سارة 

يُنَكر. لكن هذ� �ملوقف �لتع�سبي 

�ل�سعوبية  �لنزعة  ن��ار  ينفخ يف 

�لتي قدحت نارها يف �لع�سر 

وت��اأّج��ج��ت جحيماً يف  �لأم���وي، 

�لع�سر �لعبا�سي، وهي تعود �ليوم 

ب�سور �ستى: قومية، ومذهبية، 

و�إعالمية متطرفة... مبا يخالف 

روح �لإ�سالم �ل�سمحاء.

�أق��ف فقط عند  �أن  و�أح��ب 

دراس������ة األس���اط���ي���ر واخل����راف����ات ت��ع��ط��ي رؤي�����ة واضحة 
ع���ن ال��ش��ع��وب ون��ظ��رت��ه��ا ل��ل��ك��ون وال��ط��ب��ي��ع��ة واإلن���س���ان
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ق�سية و�حدة ترُبز جهل وحتامل 

�مل���وؤل���ف ����س���ادق ه���د�ي���ت، يف 

�لتح�سيل �لثقايف �ل�سامل، وهي 

ق�سية )و�أد �لبنات( عند �لعرب 

يف �لع�سر �جلاهلي.

�ليونان �لقدمية، كان  ففي 

و�أد �لبنات �سائعاً يف »�جلاهلية 

�ليونانية »! وقد حتدث عن هذه 

�لفيل�سوف  �إليها  �ل��ع��ادة ودع��ا 

�أر�سطو؛ �ملعلم �لأول !! وع�سره 

– كما هو معروف - هو �لع�سر 
�لذهبي للح�سارة �ليونانية.

فقد كان �لأقدمون، من يونان 

ورومان، يعمدون �إىل �لتخل�ض من 

�أمرين  باأحد  ع  �َسّ �لأطفال و�لُرّ

�لعر�ض �أو �لطرح ؛ فالعر�ض كان 

بو�سع �لأولد يف مكان ي�ستطيع 

�أو  �لنا�ض - لرغبة  ي��وُدّ من  َمن 

رحمة - �أن يلتقطهم. و�أما �لطرح 

�إلقاءهم يف مكان بعيد،  فيعني 

يكونون فيه عر�سة لل�سو�ري 

�ل��ع��و�م��ل �لطبيعية. فماذ�  �أو 

�لأول« يرى يف هذه  »�ملعلم  كان 

�لق�سية؟:

»وب�ساأن �ملو�ليد، وطرحهم �أو 

تغذيتهم، ي�ستح�سن �أن ي�سن قانون 

مينع عيالة �مل�سوهني »؟!، وليعدل 

�إذ  �لأولد لكرثتهم؛  ع��ن ط��رح 

حظره �لنظام �لأخالقي. فال بد 

�أن يو�سع حد لتكاثر �لن�سل«.

وب��ك��ل و�سوح:  �إذن،  ه��ك��ذ� 

�منعو� عيالة �لأطفال �مل�سوهني 

! �أي �لدعوة �إىل �إعد�مهم بعدم 

عيالتهم، ليموتو� جوعاً، »فال بد 

من و�سع حد لتكاثر �لن�سل »!.

�أل ميكن �أن نقول �إن �أر�سطو 

تاأثر  �لأول« ؟ فلقد  »�لنازي  هو 

�لثاين »بفل�سفة  »�ل��ن��ازي  هتلر 

�لقوة و�ل�سوبرمان عند �لفيل�سوف 

�لذي كان يرى �سرورة  »نيت�سه« 

ك��َلّ �سعيف؛  �أن تتجاوز �حلياة 

لأن��ه ع��بء على �حلياة، ويجب 

�أن نتذكر �أن »نيت�سه »نف�سه كان 

م�ساباً بال�سرع و�لزهري، فابتدع 

نظرية �ل�سوبرمان �ملتفوق ! �ألي�ض 

كل ذي عاهة جّبار؟؟؟

وق����د ذك����ر و�ن���ت���ق���د عامل 

�ل�سهر  �لقت�ساد و�لج��ت��م��اع 

�لإن��ك��ل��ي��زي -1766  م��ال��ت��و���ض 

1843، �مل�سهور بنظرياته يف 
�لب�سرية،  �ل�سكانية  �لدر��سات 

موقَف �أر�سطو، وغره، من �سيا�سة 

�لن�سل يف �حل�سار�ت  حتديد 

�لقدمية باأ�ساليب خمتلفة. 

�لكاتب  و���س��ب��ي��ه مب���وق���ف 

�لقومي  �لإير�ين �سادق هد�يت 

�لتع�سبي، مو�قف كثرة يف �لرو�ية 

�لعاملية �ل�سهرة: �خليميائي، 

لباولو كويلو �حلائز على جائزة 

نوبل يف �لآد�ب.

�لر�عي  �لبطل-  ففي رحلة 

�أه��ر�م��ات م�سر  �إىل  �لإ�سباين 

للبحث عن �حلجر  �ل�سرق  عرب 

�ل�����س��ح��ري ل��ت��ح��وي��ل �مل���ع���ادن 

و�إك�سر  �إىل ذه��ب،  �خل�سي�سة 

تلقاها،  لنبوءة  �حل��ي��اة، تنفيذ�ً 

�ل�سفر يف طنجة  يحط رح��ال 

باملغرب، حيث جند �لعربي �مل�سلم 

�لإ�سباين نقوده  �لر�عي  ي�سرق 

ويختفي. وو�سف �لعربي �مل�سلم 

هنا: ل�ض، خم���ادع، حم��ت��ال...

�ل�سارع  ي��خ��رون يف  و�مل�سلمون 

�ساجدين مبجرد �سماع �لأذ�ن 

)رغم �أنه ذكر �أن �مل�سجد قريب 

من مكان �ل�سجود( !!

�لر�عي �لإ�سباين  ويتعرف 

على تاجر م�سلم مغربي يتقن 

�لأملانية و�لفرن�سية و�لإ�سبانية 

)لأن طنجة مدينة �سياحية عاملية( 

�لغبار عن  ذل��ك ل ينظف  وم��ع 

�أو�نيه �لزجاجية �ل�سرقية �لفاخرة 

ج  يرِوّ لل�سياح، ول يعرف كيف 

�لو�جهة،  ب�ساعته برتتيبها يف 

حتى جاء هذ� �لر�عي �لإ�سباين 

وع��م��ل ع���ن���ده: وع��لّ��م��ه كيفية 

�لتن�سيق و�لعر�ض...فازدهرت 

ب�ساعته !!

ويف رو�ية: مو�سم �لهجرة �إىل 

�ل�سمال للطيب �سالح، نتعرف 

على �لعقلية �لغربية �ل�ستعمارية 

�لعن�سرية؛ ففي لقاء بني �لبطل 

�ل�سود�ين-  م�سطفى �سعيد- 

يف لندن وبني �أ�ستاذه يف جامعة 

�أًك�سفورد، كان �لأ�ستاذ يقول له: 

»�إنك يا م�سرت �سعيد خر مثال 

�أن مهمتنا �حل�سارية يف  على 

فاأنت  �أفريقيا عدمية �جل��دوى؛ 

بعد كل �ملجهود�ت �لتي بذلناها 

يف تثقيفك كاأنك تخرج من �لغابة 

لأول مرة »!

�لأخرى:  �ل�سورة  وماذ� عن 

�لعربي يف  �لغربي عند  �سورة 

جم��الت كثرة من �حلياة بدء�ً 

من ذ�كرة �ملوروث �ل�سعبي، وكتب 

�لتاريخ و�لأ�سعار و�ملذكر�ت، مثل 

كتاب �لعتبار، لأ�سامة بن منقذ. 

�لعديد من و�سائل �لإعالم  ويف 

�حلديثة )�ل�سود�ء(، ويف بع�ض 

�لرو�يات �لعربية �ملعا�سرة كرو�ية 

)فّيا�ض( خلري �لذهبي �إلخ...

�أذه���ان وخميلة بع�سنا  يف 

�لغربي �مللحد،  تطالعنا �سورة 

َكر، �ملغت�سب  �لكافر، �لإباحي، �ل�ِسّ

لالأطفال، و�لن�ساء، و�لقاتل بد�فع 

�جلنون �أو �ملر�ض �لع�سابي، كما 

با�ستمر�ر  �لوقائع  ن�ساهد هذه 

كجر�ئم �لقتل �جلماعي �ملهوو�ض، 

�لع�سو�ئي  �لنار  �إط��الق  كحادثة 

يف �ملد�ر�ض و�ل�سو�رع وقاعات 

�لأخ��رة يف  �ملو�سيقا، كاحلادثة 

�أم��رك��ا حيث  ل���ض فيجا�ض يف 

�أك��رث من خم�سني حمتفاًل  ُقتل 

وُجرح مئتان...

�لأح����د�ث �لإجر�مية  ه��ذه 

�ل��غ��رب��ي��ة جت��ع��ل بع�سنا يعمم 

�لغربي  �لظاهرة على �ملجتمع 

نحن �لعرب-   – ك��ل��ه. ونن�سى 

�لفكرية،  �لخرت�عات، و�حلرية 

و�لدميقر�طية،  و�ل���ث���ق���اف���ة، 

�لإن�سانية  و�لعد�لة، و�لنزعات 

�ملهاجرين و�لالجئني  )��ستقبال 

�أنو�ع  �لعامليني وتقدمي خمتلف 

�لدعم لهم...(

�لعابر  �ل��دويل  �لإره��اب  �إن 

و�ل���ق���ار�ت، و�لتطرف  للحدود 

�لإج���ر�م���ي يف د�خ���ل كثر من 

�ل���دول، مثل )م��ي��امن��ار(، وقتل 

وحرق �مل�سلمني، وذبح �مل�سيحيني 

�لأقباط، و�مل�سلمني، و�لأجانب، 

ب�سكني �لإره�����اب �لد�ع�سي، 

�ليمينية  �ل��ق��وم��ي��ة  و�ل��ن��زع��ات 

�ملتع�سبة،... كل ذلك  و�ملذهبية 

ي��دّم��ر �لعالقات  �أن  م��ن �ساأنه 

�ل�سورة  وي�����س��ّوه  �لإن�����س��ان��ي��ة، 

�لتي  �لإن�����س��ان��ي��ة  �حل�����س��اري��ة 

�لفل�سفات و�ملذ�هب  جهدت كل 

�ل�سماوية  �لأخالقية، و�لأدي��ان 

تاأ�سي�ض  �ل�����س��م��اوي��ة يف  وغ���ر 

�لقائم على  �ملجتمع �لإن�ساين 

كاإن�سان، دون  �لإن�سان  �ح��رت�م 

�أو  �أو قوميته،  �إىل عرقه  �لنظر 

دينه �أو مذهبه...

وما �أعظم �لآية �لكرمية: »يا 

�أيها �لنا�ض �إنا خلقناكم من ذكر 

و�أنثى وجعلناكم �سعوباً وقبائل 

�أكرمكم عند �هلل  �إن  لتعارفو� 

�إن �هلل عليم خبر«:  �أت��ق��اك��م 

�حلجر�ت - 13

�لكرمية د�ستور  �لآي��ة  ه��ذه 

ح�����س��اري ���س��ام��ل ب��ل��ي��غ، وهي 

لتاأ�سي�ض  �لنا�ض(  تخاطب )ك��ل 

�أ�س�ض  �لب�سرية على  �حل�سارة 

�ملحبة و�لإخاء و�لإن�سانية...

ل��ك��ْن، »ُق���ِت���ل �لإن�����س��ان ما 

�أكفره«.... وما �أجهله !!

أرسطو ما بن »املعلم األول« 
وط����رح  األول«  و»ال������ن������ازي 
وع���������رض امل�����وال�����ي�����د اجل�����دد 
وم�����ن�����ع ع����ي����ال����ة امل����ش����وه����ن

الهوية الثقافية
وإبداالتها

مدارات
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  عبد اجلبار الغراز

رؤى

الهوية الثقافية
وإبداالتها

�ساأنطلق يف �سرح بع�ض 

�إبد�لت �لهوية �لثقافية  بطرح 

�لأ�سئلة �لتالية :  

ب����ني الهوية   ال���ع���الق���ة  م����ا 

ال��ث��ق��ايف ؟  الثقافية وامل����وروث 

وهل جناعة واإجرائية مفهوم 

الهوية الثقافية قادرتان على 

خ��ل��خ��ل��ة ي��ق��ي��ن��ي��ات وروا�����ش����ب 

امل���������وروث ال����ث����ق����ايف، ال����ت����ي قد 

األ��ف��ه��ا الإن�����ش��ان وارت�����اح ل��ه��ا ؟ 

وهل ي�شح  احلديث عن هوية 

ثقافية مهتمة بالأ�ش�ص الفكرية 

والثقافية البانية مليكانيزمات 

ال��ع��ق��الين ال�شليم،  ال��ت��ف��ك��ري 

اأ�شاليب  ومبتعدة عن انتهاج 

الختزال والنتقاء، التي تقود 

اإىل تبني من��اذج هوياتية غري 

مدرو�شة ؟

يكمن �جل���و�ب ع��ن هذه 

�إبد�لت  �لأ�سئلة يف مناق�سة 

�لثقافية. لكن هذه  �ل��ه��وي��ة 

�ملناق�سة لن تفي باملطلوب �إل 

�إذ� �نطلقت من ز�ويتي نظر 

منهجية ومو�سوعية. 
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ف��ال��ز�وي��ة �لأوىل نو�سح 

�لهوية  �أن مفهوم  من خاللها 

�لق�سايا  �لثقافية يعترب من  

من  ت�ستلزم  �ل��ت��ي  �ل�سائكة 

�إع���ادة �لنظر يف  ب��اح��ث،  ك��ل 

�لثقافية و�لفكرية  �ملعطيات 

وخمتلف �لأفعال وردود �لأفعال 

�ملتفاعلة، �سلبا �أو �إيجابا معها؛ 

�أ�سبح، بف�سل �سيوع  �أن  بعد 

�لتو��سل �لجتماعي،  و�سائل 

�ل���ت���د�ول و�لنت�سار  و����س��ع 

�ل�ساحة �لعربية  )خا�سة على 

و�لإ�سالمية (. �ل�سيء �لذي بات 

معه �لتفكر يف نحته من جديد؛ 

ب�سكل يجعله مفهوما و��سح 

�ملعامل ل ت�سوبه �ل�سو�ئب.

�أما �لز�وية �لأخرى فرن�سد 

عربها هذ� �ملفهوم معتربين �إياه 

بالديناميكية  مفهوما مت�سفاً 

�إىل  وب��امل��رون��ة، لكونه ي�سعى 

�خرت�ق �حلدود �لثقافية، دون 

�لتاأ�سيل  �مل�سا�ض مبقومات 

�لثقايف؛ وله، �إىل جانب ذلك،  

�إب�ستمولوجية، يف حقل  قدرة 

�لعلوم �لإن�سانية، على ��ستيعاب 

م�سامني �ملتغر�ت و�لتحديات 

�جلديدة على �ل�ساحة �لعاملية، 

�لبادي  �لأخ����رة  و�أث����ر ه���ذه 

على خمتلف مظاهر حياتنا 

�لثقافية و�لفكرية و�لجتماعية 

و�ل�سيا�سية.

�لإن�ساين  يزخر وج��ودن��ا 

�ل��ه��وي��ات و�لثقافات.  بتعدد 

�لهوياتي  �لثقايف  �لغنى  وهذ� 

نابع من تعدد �آخر حا�سل على 

م�ستوى �لروؤية �لفل�سفية للعامل. 

�ل��ث��ق��اف��ة د�خ���ل كل  �أن  ذل���ك 

جمتمع  تبني كتلة من �مل�سلمات 

و�لفرت��سات يختارها �ملجتمع 

�أنها  لأف��ر�ده وجماعاته على 

وقائع �سو�سيوثقافية، وّلدت 

�أف��ك��ار ومعتقد�ت  جمموعة 

تاأ�س�ست و�سكلت مقا�سد ذلك 

�إ�سكالية عالقة  �ملجتمع حلل 

�لإن�سان بوجوده �لجتماعي؛ 

حيث ي�سع �لفرد نف�سه، ب�سكل 

و�ع و�إر�دي،  �سمن �أحد عنا�سر 

هذ� �ملركب �لجتماعي. 

فاإذ� �سلمنا بهذ� �لعتبار 

و�أ�سفنا �إليه �عتبار�ً �آخر يرى 

�أن �ملوروث �لثقايف هو ثمرة كل 

جمهود �إن�ساين على �مل�ستويني 

�ملادي و�لروحي �ملت�سل �ت�سال 

جدليا بالتاريخ و�حل�سارة، جاز 

�لأف��ك��ار و�ملو�قف  لنا ط��رح  

و�لت�سور�ت �لتالية :

- �أن �لهوية �لثقافية ت�سكل 

�لباحث علي وطفة  - ح�سب 

- منظومة م��ع��اي��ر حمددة 

مل�ستوى معني من ثقافة �لأفر�د 

و�جل��م��اع��ات د�خ��ل �ملجتمع، 

فبها تُْعَرف وتَُعَرّف. 

- و�أنها، تت�سم بالغنى على 

�مل�ستويني �لدليل و�ملرجعي، يف 

�رتباطها باملوروث �لثقايف.

بالغ  بنيوي  و�أنها، مفهوم 

�لرتكيب يتاأ�س�ض ويبنى يف كل 

وقت وحني؛ يف �إطار عالقات 

تاريخية و�جتماعية وثقافية. 

ولهذ� فال ينبغي، �نطالقا من 

طبيعته �لرتكيبية هاته، �عتباره 

معطى جاهز� وناجز�، يقدم 

و�لد�ر�سني  للباحثني  نف�سه 

ب�سهولة وي�سر.

- و�أنها، �أخر�، مفهوم يحيل 

�إىل �مل�سرتك �لثقايف و�ملجتمعي 

لي�سمل كل  ل��الأم��ة؛  �مل��وح��د 

�لأمناط �ل�سلوكية و�لقيمية وكل 

�لفردية و�جلماعية  �ملوؤهالت 

و�مل�سلكيات �ملكت�سبة، بفعل 

�ل��ن��ا���ض يف جتارب  �ن��خ��ر�ط 

��ستجد  حياتية مليئة بكل ما 

�لعاملي  من معطيات �ملحيط 

�ملتغر با�ستمر�ر. 

وع��ل��ي��ه، و�ن�����س��ج��ام��ا مع 

�لت�سور�ت، �سالفة �لذكر، ميكن 

بناء ت�سور جديد لكل هوية 

ثقافية، �نطالقا من ر�سد ذلك 

بينها و بني  �لتفاعل �جلديل 

�ملنفتح على  �لثقايف  �مل��وروث 

كل معطى جديد.   

�لثقايف ل يكون  فالتفاعل 

حقيقيا �إل �إذ� كان مثمر�. ول 

�إذ� �سعى �إىل  �إل  يكون كذلك 

تاأ�سي�ض فعل ح�ساري  متماٍه 

وجوبا مع �أفعال ح�سارية �أخرى، 

مماثلة كانت �أو خمتلفة.. �أفعاٍل 

ح�سارية تتاأ�س�ض جر�ءها، مع 

مرور �لزمن و�لأحقاب، بنيات 

جذع  ذ�ت  �إن�سانية  ثقافية 

م�سرتك و�حد. 

بناء على  �لثقافية،  �لهوية 

ما تقدم �سرحه وتف�سره،  هي 

ك���ان  إذا  إال  ح���ق���ي���ق���ي���ًا  ي����ك����ون  ال  ال���ث���ق���اف���ي  ال���ت���ف���اع���ل 
فعل  ل��ت��أس��ي��س  س��ع��ى  إذا  إال  ك��ذل��ك  ي��ك��ون  وال  م��ث��م��رًا، 
ح����ض����اري م���ت���م���اه وج�����وب�����ًا م����ع أف����ع����ال ح���ض���اري���ة أخ����رى

كيان خا�سع ل�سرورة متحركة 

يف جميع �لجت��اه��ات لك�سب 

رو�بط وعالقات جديدة تغنيها 

ثقافتها  �لتقوقع ومالزمة  عن 

�ملحلية.. هوية غر �ساكنة، 

جتعل من �لتغير قدرها �لذي 

ل مفر منه، �لذي �سيوؤدي بها  

حتما �إىل �أن ت�سهد يف بنيتها 

�ل��د�خ��ل��ي��ة حت���ولت عميقة. 

وهذه �ل�سرورة هي ما ي�سمن 

لها، يف نظر عدد من علماء 

�لإن��رثوب��ول��وج��ي��ا، ن��وع��ا من 

�ل�ستمر�رية و�لنبناء �ملتجدد 

�ملكان، ك�سمة  �لزمان ويف  يف 

طبيعية جتعلها هوية ثقافية 

�ملعنى،  �إنها، بهذ�  ديناميكية. 

حركة م�ستمرة، عرف �لتاريخ 

حا�سمة  منعطفات  ب�سببها 

من دورة �حل�سارة. �أو بتعبر  

مالك بن نبي، هي نظرية يف 

�أنها نظرية  �أكرث من  �ل�سلوك 

يف �ملعرفة؛ بحيث يكون �لتماثل 

�أو �لختالف يف �سلوك �لأفر�د 

نتاجاتها  و�جل���م���اع���ات م���ن 

ولي�ض من نتاجات �لتعليم. �أو 

�إنها حالة نف�سية و�جتماعية 

مميزة للح�سارة وحمركة لقوى 

�أو  �لفرد و�ملجتمع،  وق��در�ت 

جمموعة قو�عد �أخالقية وقيم 

�لبنيات  �جتماعية موؤثرة يف 

�لال�سعورية للمجتمع.  

قد يفيد �لقول بديناميكية 

�لهوية، جعل هذه �لأخرة  جمرد 

وحدة ظاهرها  �لتما�سك و�لقوة 

وباطنها �لن�سطار و�لتفكك. 

مى كل هوية ثقافية  فكيف حُتْ

من �لتفكك و�لن�سطار ؟ يجيبنا 

�لباحث علي وطفة، من خالل 

كبر�ً  �أن لالأ�سر دور�ً  �إب��ر�زه 

يتجلى يف زرع �حلب و�حلنان 

يف نفو�ض �لأطفال. وهذ�، يف 

العمق  ذات  ل���ل���م���ج���ت���م���ع���ات  ال���ك���م���ائ���ن  ت���ق���ي���م  ال����ع����ومل����ة 
ال���ت���اري���خ���ي، واالح�����ت�����راس م��ن��ه��ا ي��ع��ت��ب��ر م���ن األول����وي����ات

رؤى
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نظره يكفي لكي يجعل �لهويات 

متما�سكة متا�سكا قويا. 

�مل�����س��ت��ط��ل��ع لعملية  ل��ك��ن 

�ل��ت��ي تعرفها بع�ض  �لن��ب��ن��اء 

�لهويات )من جملتهم �لهويات 

( �سوف  �لعربية و�لإ�سالمية 

يرى �أن هذه �لأخرة  �أ�سبحت 

مهددة بالن�سف ب�سبب �جتياح 

�ل��ع��ومل��ة. فاملفكر علي حرب 

�إذ  �ل�سدد..  ر�أي��ه يف هذ�  له 

يعترب �أن خطر �لعوملة يكمن يف 

�لتوظيف �لإيديولوجي لعنا�سر 

��ستاتيكية مرتبطة باملوروث 

�لهوة  �أجل تعميق  �لثقايف من 

�لروحي  بني �لإن�سان وكيانه 

و�حل�ساري. 

جن��د م��وق��ف ع��ل��ي حرب 

معقوًل: فالعوملة، كما �سبق 

�إح��دى مقالتنا  �أن ذكرنا يف 

�لثقايف  �ل�سابقة )�ل��ت��م��اي��ز 

تقيم  �لإن�����س��اين(  و�مل�����س��رتك 

لها  �لتي  للمجتمعات  �لكمائن 

عمق تاريخي، و�لحرت��ض منها 

�أن  �لأولويات. ذلك  يعترب من 

ما ن�ساهده ونتلم�سه ونعاي�سه 

�لآن م��ن تف�سخ للمنظومات 

�لقيمية و�لرتبوية و�إحالل قيم 

تبثها  ثقافية م�ستوردة بدلها، 

�لعاملية وو�سائل  �لف�سائيات 

ل�ساهد  �لتو��سل �لجتماعي، 

على ذلك.

�لثقافية  �لهوية  ومناق�سة 

يف عالقتها باملوروث �لثقايف،  

�إبد�ل  تناول  �إىل  يجرنا حتما 

�لأمر  يتعلق   : للهوية  �آخ���ر 

�إن  �لهوية �لقومية.  مبفهوم 

ر�سد هذ� �لأخر ر�سد� علميا 

دقيقا ل يتحقق، يف ر�أي ندمي 

�إل ب�سرح متايزين  �لبيطار، 

يتخلالنه : 

لأنه  ميتافيزيقي  �لأول 

بن�سبها �خل�سو�سية غر �لقابلة 

للذوبان يف كيان ثقايف معني  

ميثل �لتفوق �لثقايف �إبد�ل �آخر 

�لثقافية.  �لهوية  �إب��د�لت  من 

ويظهر ذلك جليا وو��سحا من 

خ��الل ��سرتتيجيات �لعوملة 

�ملتو�سط و�لبعيد  �مل��دى  على 

: فالعوملة من خ��الل و�سائل 

�لإعالم و�لإ�سهار و�ملاركوتينغ، 

تكر�ض ع���ودة ذل��ك �لإن�سان 

�لطبيعي �لذي ل يعرف حدود� 

ول قيما �أخالقية ول �سو�بط 

ونو�زع �إن�سانية.. �إن�سان ل هوية 

له �إل ما ��ستمده من حلظات 

عي�ض ��ستهالكية حم�سة. وهذ� 

�لذي خلقته  �لب�سري  �لو�سع 

�لعوملة يجعل من �لتفوق �لثقايف 

�لغربية  �لتي متثلها �ملركزية 

�إ�سكالية د�ئمة وقائمة،  تقف 

باملر�ساد لكل حماولة للتحرر 

�نبنت على  �لثقايف. مركزية 

-L eg  متركز �لذ�ت �لغربية

centrisme �لتي �سعى عدد 
�لغرب تفكيك  �إثنولوجني  من 

خطابها و�أولهم لفي �سرتو�ض. 

�أ�سبح  �أن����ه ق��د  �سحيح 

للنا�ض يف هذ� �لكوكب، ب�سبب 

�إبحارهم يف �لعامل �لأزرق عامل 

�إن�سانية،   �لإنرتنيت، هويات  

تولدت عنها لغة عاملية م�سرتكة 

ت�سعى �إىل نقل ثقافات �ل�سعوب، 

�إن�سانية  لكنها تبقى هويات  

�أمام  �فرت��سية. وهذ� ي�سعنا 

�إبد�ل �آخر، جد عوي�ض  للهوية 

�لعوملة  �لثقافية.  فهل ت�سر 

�لق�ساء  �لعامل يف �جتاه  بهذ� 

على �لختالف و�ملغايرة : كما 

�أ�سار �إىل ذلك �لفيل�سوف جان 

بودريار ؟  

�أن  �رتاأينا  �آخ��ر،  ه��ذ� مو�سوع 

نرجئ �خلو�ض فيه يف مقال لحق..  

يف�سل �جل��وه��ر ع��ن وقائعه 

ي�����رى يف  �إذ  �ل���ت���اري���خ���ي���ة؛ 

�لثقافية  جوهر�  �ل�سخ�سية 

عقليه  نف�سية-  تركيبة  �أو 

ينبغي �لن��ط��الق منها   ثابتة  

ب�سرف �لنظر عن �لأو�ساع 

�أنتجتها،�لجتماعية،  �ل��ت��ي 

�لتاريخية،  �لق��ت�����س��ادي��ة، 

و�لفكرية.  

�سو�سيولوجي،  و�لآخ�����ر 

�لقومية  �لهوية  ي��رى يف  لأن��ه 

ط��رق تفكر و�سعور و�سلوك 

متماثلة ومهيمنة ن�سبياً، وتتغر 

�لتاريخ وحتولتها  مع حركة 

�جلذرية. 

�لهوية �لقومية، بهذ� �ملعنى 

�لذي �سرحه ندمي �لبيطار، هي 

هوية ن�سبية وتاريخية يحققها 

�سعب ما عن طريق تفاعل �أو 

�لتاريخ،  عالقته �جلدلية مع 

ولي�ست موروثة من جوهر ثابت 

�إنه�، بح�سبه،  متاأ�سل فيه. 

لي�ست رد� فطريا وغريزيا، 

��ستجابات  نتيجة  ه��ي  ب��ل 

�لن�ساأة  نعانيها ع��ن ط��ري��ق 

�لجتماعية.

وبالفعل، فقد �بتعد �لفكر 

�لجتماعي �حلديث، يف �لعقود 

�لقليلة �ملا�سية عن �ملفهوم 

�لقومية،  للهوية  �مليتافيزيقي 

بعد �ن �عترب �أن خ�سو�سيات �أي 

�سعب هي نتائج عو�مل �لتاريخ 

�لديناميكية،  من �حتكاك ثقايف، 

وحروب، وهجرة، و�خرت�عات، 

و�أزمات، و�سر�عات �جتماعية، 

و�سيا�سية وت�سور�ت �إيديولوجية 

وغرها  من �لعو�مل �ملتحولة 

ع��رب �ل��ت��اري��خ، و�ل��ت��ي جعلت 

�لهويات كيانات متحولة  من 

ومتغرة.

م���ن موقف  ن�����س��ت��خ��ل�����ض 

�لبيطار هذ�، �أن �لأبعاد �ملحلية 

�ل��ق��وم��ي��ة، جت��ع��ل من  للهوية 

�لقومية جمرد �سمات  �لهوية 

م��ادي��ة وروح��ي��ة ل��دى جماعة 

ثقافية ما، تنفرد وتتميز بها عن 

باقي جماعات �آخرى، مما قد 

ي�سفي عليها �لطابع �لتجزيئي. 

�لذي يجعلها هوية ذ�ت  لكن 

�أبعاد �إن�سانية وكونية هو طابعها 

�لرتكيبي �لذي تتحدد يف �إطاره  

�لقيم و�ملبادئ �لإن�سانية �لكونية 

�ملتعارف عليها. فد�خل هذ� 

�لإطار يتوحد �ملحلي و�لقومي 

مع كل م�سرتك �إن�ساين. 

     كما قد نفهم من ت�سوره 

�لقومية ل  �لهويات  �أن  ه��ذ�، 

�لتعدد  �إل على قاعدة  تنبني 

و�ل��ك��رثة. وه���ذ� �إب����د�ل �آخر 

يوؤ�سر  �ل��ذي  �لثقافية  للهوية 

على وجود هوية ثقافية عاملية 

�لإن�سان،  �إىل  تنت�سب  موحدة 

�إليها، ويدل  ينت�سب  و�لإن�سان 

�ل��ه��وي��ة �لإن�سانية  �أن  ع��ل��ى 

متماهية مع و�سعها وغريتها 

�ملنتهى  �لب�سريتني. فمن هذ� 

تبتدئ فكرة �حل�سارة �لعاملية، 

�إل  ت��زه��ر  �ل��ت��ي ل تثمر ول 

م��ن حيث �عتبارها ت�سكيلة 

ثقافية حمتفظة  لتحالفات 

ال������ه������وي������ات ال�����ق�����وم�����ي�����ة ك������ي������ان������ات م����ت����ح����ول����ة م���ت���غ���ي���رة 
ع���ب���ر ال����ت����اري����خ ت���ل���ع���ب ع�����وام�����ل االح����ت����ك����اك ال���ث���ق���اف���ي 
وديناميكيتها تشكلها  ف��ي  دورًا  وال��ه��ج��رات  واحل�����روب 
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عرض كتاب

د. إبراهيم ياسن

متاهات 

العالــم 

الرقمي
فو�سى  يف  تركز  كيف   � الت�ستت  »م�سيدة  القيم:  كتابها  يف 

العلوم  اأ�ستاذة  بووث  فرن�سي�س  الباحثة  تقف  الرقمي«،  العامل 

عوامل  جممل  على  كمربيدج،  بجامعة  وال�سيا�سية  الجتماعية 

الت�ستت و�سعف الرتكيز التي يعاين منها مواطنو عامل اليوم وذلك 

ب�سبب تعدد وتنوع وتطور و�سائل واأجهزة الت�سال التي عرفوها.

�مل�����س��ار�ت �جل��دي��دة �ل��ت��ي يتم 

�إن�ساوؤها بكل قوة د�خل �أدمغتنا 

ب�»تفقد  مع �لإنرتنت و�ملتعلقة 

�لربيد �لإلكرتوين«، مثال، جتعلنا 

�أ�سكال  حت��ت رحمة �سكل م��ن 

�أو  �لإدم���ان نعجز عن جتاهله 

�أن  مقاومته. ه��ذ� ف�سال ع��ن 

�مل�سار�ت �لرقمية �جلديدة توؤدي 

�ل�سابقة  �إهمال �مل�سار�ت  �إىل 

�ل����ق����ر�ءة و�ملطالعة  ك��م�����س��ار 

و�لتو��سل...

�لرقمي  �لت�ستت  �إن ظاهرة 

�مل�سرتك  بالنتباه  �أو ما ي�سمى 

بني عدة و�سائل ت�سيبنا بالإرهاق 

�لقدرة  يفقدنا  مم��ا  �ل�سديد 

على �لرتكيز �أثناء �إجناز �ملهام. 

�مل�ستمر  و�لتو��سل �لإلكرتوين 

�إذ  �ملر�هقني،  ي�سكل عبئا على 

يجعلهم عاجزين عن �لتفكر من 

جهة ويحرمهم من �لتو��سل مع 

�أ�سرهم من جهة  �أخرى.

وتلخ�ض �لنتيجة بالقول: �إن 

»�لعتقاد �ل�سائع بقدرة �ملر�هقني 

 وقد �أكدت �لباحثة �أنه قد 

�ل��وق��ت« ل�ستعادة بع�ض  ح��ان 

من هذ� �لنتباه مرة �أخرى لكي 

ولكي  بع�سا،  لبع�سنا  مننحه 

نخ�س�سه لتلك �مل�سروعات �لتي 

متثل لنا �لأهمية �لكربى«.

باأننا: »م��ن يدمر  وت�سيف 

عالقاتنا ويزيد من م�ستويات 

وي��غ��ر، بكل م��ا حتمله  توترنا 

م��ع��ان، م��ن طريقة  �لكلمة م��ن 

عمل �أدمغتنا«.

�لتي  �لكاتبة �حلالة  وتنتقد 

تالحظها يف �لقطار ويف �ملنزل 

ويف كل �لأمكنة حني يبقى �جلميع 

حمدقني يف �ل�سا�سات ول يتحدث 

�أحد �إىل �لآخر، ويظلون مت�سلني 

بالعديد من �لأ�سالك.

باأننا قادرون  وح��ني نعتقد 

على �إجناز �أ�سياء كثرة يف �لوقت 

�أي  �إجن��از  فاإننا نف�سل يف  ذ�ت��ه 

�سيء.

�أو  �ل��رو�ب��ط �لع�سبية  �إن 

و�لبالغني على حد �سو�ء على 

�لقيام بعدة مهام يف �لوقت نف�سه 

هو �عتقاد خاطئ«.

�إن �لأ�سخا�ض �مل�ستتني رقميا 

حينما ي�سل بهم هذ� �لت�ستت �إىل 

يهيمو� على وجوههم  �أن  درجة 

بالدو�ر  �أو يح�سو�  �ل�سو�رع  يف 

�أو ي�سطدمو� باأعمدة �لإنارة �أو 

�مل��رور، حينئذ يتحول:  �إ�سار�ت 

�إىل �سلوك  »م��ن �سلوك مزعج 

حمفوف باملخاطر ول �سيما عند 

�لقيادة«

ويحدث هذ� يف �لوقت �لذي 

يحتاج فيه �لعامل �إىل �أ�سخا�ض 

متعقلني ل ين�سغلون عن �لتفكر، 

يف حياتهم من �أجل �لتنمية وحل 

�مل�ساكل.

ينبغي  �ل��ت��ي  �لأول���وي���ة  �إن 

�لرتكيز عليها، يف نظر �لباحثة، 

�لأف��ك��ار �خلالقة،  هي �متالك 

�لذكاء و�لبتكار و�لأفكار  وهي 

�لنرة، »ولي�ض تفقدك لربيدك 

املعلومات  ت��خ��زي��ن  أوق����ف  امل��ع��ل��وم��ات��ي  اإلح���ص���اء   
»غوغل« على  ع��ال��ة  اجلميع  وغ���دا  ال��ع��ق��ول  ف��ي 
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�ملوؤلفة تعترب  �إن  �لإل��ك��رتوين«. 

جتولك وهاتفك يف يدك مبثابة 

تقبلك لأن تكون »حتت �لطلب«. 

وتوؤكد باأننا: »نق�سي معظم �لوقت 

�أي مكان بجزء �سغر من  يف 

عقولنا بدل من �أن نركز«.

�لت�ستت  �إن م��ا يحدث م��ع 

: »ل نحدد  �أن��ن��ا  �ل��رق��م��ي ه��و 

�إجبار  يتم  باأنف�سنا، بل  �أهد�فنا 

منط تفكرنا على �سلوك م�سار 

معني، ويتحدد هذ� �مل�سار وفقا ملا 

يطلبه منا من نتو��سل معهم د�خل 

�لأماكن �لتي نذهب �إليها ب�سكل 

تلقائي مثل �لربيد �لإلكرتوين 

وتويرت وفي�ض بوك«.

وهذ� �لت�ستت �لرقمي يدمر 

قدر�تنا �لإنتاجية.

�ملوؤلفة عر�سا  وقد قدمت 

�لتي فقدناها  لبع�ض �ملهار�ت 

ب�سبب �لنتباه �ملنق�سم �أو �لت�ستت 

�لرقمي، مثل �لقر�ءة و�لختالء 

بالذ�ت و�لذ�كرة و�لنوم و�لتنقل 

و�لإب������د�ع و�لإ���س��غ��اء و�لتعلم 

�لوقوف  و�ل��ع��الق��ات، حم��اول��ة 

عند كل مهارة من هذه �ملهار�ت 

بالتحليل و�ل�سرح و�لتو�سيح. حيث 

�إننا ننتقل من �لقر�ءة �لعميقة �إىل 

جمرد �لت�سفح، ونعو�ض �لختالء 

بالذ�ت بالن�سر، وعو�ض �أن نبني 

نعتمد  فاإننا  ذ�كرة د�خلية قوية 

على �لذ�كرة �خلارجية )جوجل 

�لأجهزة  �أث��ر  مثال(، ف�سال عن 

�لنوم �لذي مل  �لإلكرتونية على 

نعد ن�ستفيد منه، وحتولت عملية 

�لتنقل من فر�ض للتفكر و�لتاأمل 

و�لتعارف و�ملناق�سات �إىل �أوقات 

للت�ستت �لذهني...

وتعمد �لباحثة �إىل تلخي�ض 

�لتي ي�سعب  �مل�ستتات �لأربعة 

�لإلكرتوين  جتاهلها يف �لربيد 

و�لهو�تف �لذكية ومو�قع �لتو��سل 

�لجتماعي و�لإنرتنت.وتوؤكد �أن 

�أ�سباب جلوئنا �إىل تلك �ملن�سات 

�لرقمية يتمثل يف �ل�سجر و�لغرور 

�لقبول  و�ل�سعي للح�سول على 

�لج��ت��م��اع��ي و�خل����وف و�ملتعة 

و�ل��ع��ادة و�لإدم���ان. وحت��اول �أن 

ك��ل نقطة ع��ل��ى حدة،  ت��و���س��ح 

م�سيفة باأن من بني: »مفارقات 

�لت�سفح  �لكبرة وهم  �لإنرتنت 

�ل�سريع.«.

مع هذه �لوفرة يف �ملعلومات 

فقد توقفنا عن تخزين �ملعلومات 

يف عقولنا، فاأ�سبحنا عالة على 

�لأ�سياء  جوجل، وعو�سنا تذكر 

بالبحث �ل�سريع.

�لإل��ك��رتوين كما  �إن �لربيد 

توؤكد �لباحثة � يعد و�سيلة ت�ستيت 

هائلة حيث يحيد بنا عن عملنا 

�أوقاتنا وطاقتنا. و�أمام  ويفقدنا 

�ملعلوماتي نبدو  هذ� �لإع�سار 

كاأننا ن�سينا زر �لإغالق، وخ�سعنا 

ملا ميكن ت�سميته »�سلوك �لتفقد 

�لإجباري«.

وت�سور �لأ�ستاذة بووث حالة 

�لرقميات يف ن�ض بديع،  مدمن 

�إذ� كانت هناك  ت��ق��ول:«  حيث 

ر�سالة جديدة، ل ن�ستطيع مقاومة 

تفقدها. وهذ� هو رد فعل �ل�سعي 

للمتعة؛ فالر�سالة تعطينا مكانة، 

باأنف�سنا،  وت��زي��د م��ن غ��رورن��ا 

�سخ�ض ما يحبني! ر�سالة و�ردة 

! يجب �أن �أر�ها �لآن!«.

�لتي  �لدر��سات  ومن خالل 

مت �إجنازها بهذ� �ل�سدد تبني �أن 

�لبع�ض يتفقد بريده �لإلكرتوين 

ك��ل خم�ض ع�سرة دقيقة  م��رة 

ويتلقى ر�سالة تقاطعه كل �سبع 

دقائق.

�لباحثة بعد هذ�  وتت�ساءل 

�لتي  �لثقافة  �لعر�ض: »ما نوع 

�لتدريب  ن��وع  م��ا  ذل��ك؟  يبنيها 

�إنه  ب���ه؟«.  �ل��ذي يقوم  �لعقلي 

ت��رن هو�تفنا،  حتى عندما ل 

��ستعد�د  فاإننا نكون يف و�سع 

منتظرين مكاملة من هنا �أو مكاملة 

�أن  من هناك، و�أحيانا نتخيل 

هو�تفنا ترن فنتح�س�ض جيوبنا 

وحقائبنا، وهو ما ميكن ت�سميته 

ب »�لرنني �لوهمي«. وقد ن�ساب 

مبا ي�سطلح عليه ب«متالزمة 

�لإم�ساك بالهاتف يف �ليد« وهي 

بد�ية »�لو�سو��ض �لقهري«.

ويف ن�ض ر�ئع تو�سح �لكاتبة 

�لكثر من  »ي�سغلنا ق�ساء  باأنه: 

بناء وحت�سني هويتنا  �لوقت يف 

�لإلكرتونية، عن ق�ساء �لوقت يف 

�لعمل على بع�ض مكونات �أنف�سنا، 

�لتي قد تكون بحاجة لتح�سينها، 

لي�ض فقط من �أجل �لن�سر عرب 

مو�قع �لتو��سل �لجتماعي«.

ي��ب��دو مفهوم »�خل���وف من 

�لتفويت« مفهوما جديد� مرتبطا 

بهذه �ملو�قع، حيث يرتبط بالرغبة 

�أو  �أي��ة جزئية  يف ع��دم تفويت 

معلومة. ففي �لوقت �لذي تكون 

فيه �سد�قتنا �حلقة مهملة منيل 

�إىل ربط عالقات �سد�قة وهمية 

مع �أنا�ض ل نعرفهم ول يعرفوننا، 

نتتبع ملفاتهم  فاإننا  ورغم ذلك 

ونتابع حتديثاتهم تاركني �أعمالنا 

مهملة... متنا�سني �أننا يف حاجة 

و�ل��ق��رب. و�لإدمان  �لألفة  �إىل 

لي�ض من  ق��د نعاين منه  �ل��ذي 

�أن يكون باديا ليكون  �ل�سروري 

مدمر�.

م���ن خ����الل جم��م��وع��ة من 

�لنقال،  �لهاتف  �لأ�سئلة ح��ول 

�لتي  �ملر�ت  من قبيل: كم عدد 

تغلقه فيها نهائيا ؟ كم عدد �ملر�ت 

�لتي »يناديك« فيها ليخربك باآخر 

�لتحديثات و�لر�سائل و�ملكاملات؟ 

�إليه مبا�سرة عندما  تتوجه  هل 

يفعل ذلك ؟ كم عدد �ملر�ت �لتي 

جت��د فيها نف�سك منكبا عليه 

تكتب؟ �أي �لتطبيقات �أو �لرب�مج 

ت�ستخدمها يف معظم �لأوقات 

�لأ�سئلة، حتاول  ؟ وغرها من 

�ملوؤلفة �لوقوف على درجة �إدمان 

�أنه  �لنقال على �عتبار  �لهاتف 

للدر��سة، ثم  �لعينة �ملنتقاة  �أول 

تنتقل بعد ذلك �إىل بقية �لأجهزة، 

�حلا�سب �ل�سخ�سي... مع تنويع 

يف �لأ�سئلة. يكمن �لهدف من 

�لوقوف على  �لأ�سئلة يف  ه��ذه 

درجة �إدمان �مل�ستعمل، وقد بينت 

�لإدمان  �أ�سناف:  �لنتائج ثالثة 

�خلطر و�لإدمان �ملعتدل وغر 

و�أب������رزت �سفات  �مل�����س��ت��ع��م��ل. 

ن���وع؛ �سعيف  ك��ل  وخ�سائ�ض 

ومتو�سط وخطر، مع �قرت�ح 

�لرقمي«، رغبة  �لت�ستت  »يومية 

منها يف تقدمي �لدعم للتخل�ض من 

هذ� �لت�ستت �لرقمي وذلك من 

خالل تدوين كل حالة يف مذكرة 

يومية للوقوف على �لعدد و�لنوع، 

وهذ� �لإدر�ك �سي�سمح لنا بالقيام 

�أوقاتنا  ي�ستنزف  بثورة �سد ما 

وي�ستت جهودنا.

وحتت عنو�ن »�ألعيب �لعقل« 

تقف �لباحثة عند �لأ�سباب �لتي 

�إىل مالزمة �مل�ستتات  تدفعنا 

باأننا  �ل�سعور  �لرقمية من قبيل 

مهمون وباأننا م�سغولون، و�سمنيا 

نفر من �لفر�غ �ملوجود يف حياتنا، 

وقد يكون ب�سبب �سكل من �أ�سكال 

�خلوف. وقد �سبه بع�ض علماء 

باإدمان  �لإنرتنت  �إدم��ان  �لنف�ض 

�لقهري،  �ملخدر�ت و�لو�سو��ض 

لدرجة �أن دولة ككوريا �جلنوبية 

�إدم���ان  ل��ع��الج  فتحت ع��ي��اد�ت 

�لإنرتنت.

�ملوؤلفة  ��ستعانت  بعد ذلك 

بجدول ��ستطالع به جمموعة 

�ل��ق��ارئ على  �أ�سئلة مل�ساعدة 

�إدمانه،  �ل��وق��وف ع��ن��د درج���ة 

وتقرتح ت�سع خطو�ت للرتكيز، 

مركزة على �سرورته وفائدته.

تبدع  فاإنك  �إن��ك حني تركز 

بحرية وتنجز كميات كبرة من 

�أ�سال مهارة  �لعمل، و�لرتكيز 

منتلكها، �إنها ذلك �ملكان �لهادئ 

و�ملثمر، حيث ل يوجد فر�سة 

لت�ستيتنا.

وتدعو �ملوؤلفة قارئ �لكتاب 

�أن يعرث على نقطة تركيزه  �إىل 

�لقوية، وتقدم مقارنة بني عمل 

أالع��������������ي��������������ب ال������ع������ق������ل 
ت���دف���ع���ن���ا إل�����ى م���الزم���ة 
امل����ش����ت����ت����ات ال���رق���م���ي���ة
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�لعقل يف كلتا �حل��ال��ت��ني، بني 

�لت�ستت، م�سيفة  �لرتكيز وبني 

باأننا عندما ن�سعر بامللل �أو حني 

ف��اإن��ه من  ن��و�ج��ه عمال �سعبا، 

يتم ت�ستيتنا لتقرتح  �أن  �ل�سهل 

�إطفاء م�ستت رقمي و�حد ملدة 

ثم  خم�ض ع�سرة دقيقة كبد�ية 

نركز على ما نفعله، ثم يف �ليوم 

�لتايل ن�سيف م�ستتا رقميا �آخر، 

وهكذ� مع �لزيادة يف �ملدة �لزمنية 

تدريجيا.

ب��ع��د ذل����ك ت�����س��ي��ف ب����اأن: 

�ل�سعور  يبدو  »معرفتك كيف 

�أنك ت�ستطيع  بالرتكيز، ومعرفة 

�لرتكيز حتى ولو لفرتة ق�سرة 

هي بد�ية ر�ئعة.

»ل حتاول �إطفاء كل �أجهزتك 

�لرقمية ل�ساعات ب�سكل مفاجئ 

�إذ� كنت تعتمد عليها ب�سكل كبر؛ 

�أن تعاين  �إن��ه من �ملرجح  حيث 

�إذ� ما فعلت  �نتكا�سة  �أعر��ض 

ذلك«.

وتقرتح ربط �لرتكيز بالأوقات 

�لتي تكون فيها معدلت �لإنتاجية 

يف �أق�ساها من خالل تعرفك على 

�أمناط طاقتك �لإبد�عية.

ب��اأن تتجنب: »بكل  وتن�سح 

�لطرق �ملمكنة، �لت�ستت �لرقمي 

�لتي تكون فيها  �لفرت�ت  خالل 

�لإنتاجية يف  معدلت قدرتك 

�أق�ساها...«.

لتنجز فيها خمتلف �ملهام 

ك���الإب���د�ع  �ل��ك��ب��ر  �ل��ن��ف��ع  ذ�ت 

�لأف��ك��ار... يف  و�لكتابة وخلق 

مقابل �ملهام �لتي ميكن تاأجيلها 

�إىل �أوقات �لطاقة �ملتدنية كتفقد 

�لربيد �لإلكرتوين و�إعد�د كوب 

�ساي...

�إىل �سرورة حتديد  وتدعو 

�أوقات  نقاط �ل�سعف وحتديد 

�لت�ستت �لرقمي مع �لوقوف على 

ن��وع �مل��ز�ج �ل��ذي تكون فيه مع 

�لت�ستت �لرقمي، وكدعم، تقرتح 

تدريبا ميكن تلخي�سه يف:

- فكر يف �ل�سيء �لذي تريد 

�لرتكيز على فعله، وحدد وقتا 

التكنولوجي«  التطهير 
وص���������������ف���������������ة ج������������اه������������زة 
التركيز ق���وة  الس��ت��ع��ادة 

و�أخ��رب �جلميع ل  �ستبد�أ فيه، 

يزعجونك، و�أطفئ جميع �مل�ستتات 

�لرقمية، و�بد�أ �ملهمة، و�إنه �ملهمة 

��ستطعت، وتفقد  �إذ�  يف �ساعة 

�أنهيته، وحدد موعد�  مقد�ر ما 

�لت�سغيل،  و�أعد  �لقادمة،  للمرة 

�لعامل  �إىل  �أخ��رى  م��رة  و�ن�سم 

�لرقمي.

�أوردت  �لتو�سيح  ومن باب 

جتربة »ديفيد �سرت�ير« �لأ�ستاذ 

بجامعة يوتا، و�لذي قام برحلة 

على �لقارب يف عام 2010 موؤلفة 

من عدد من علماء �لأع�ساب، 

�أخ����رى م��ن خرب�ء  وجم��م��وع��ة 

عقليني، وقد قامو� برحلة مدتها 

�أي��ام منف�سلني فيها عن  ثالثة 

و�لإنرتنت:  �لنقالة  هو�تفهم 

»ومبرور �لأيام قامو� بالتفكر يف 

كم كبر من �لأفكار �خلالقة«.

و�أوردت �ملوؤلفة مناذج ل�سركات 

�لتحكم يف �لربيد  تبنت  عاملية 

�لإلكرتوين لعمالها، بل �إن بع�سها 

جعلت مل�سمميها ومربجميها 

�أوقاتا مينع فيها �لت�سال بهم، 

ب��ني �ساعتني وثالث  وت����رت�وح 

�آخ��رون وقتها  �ساعات، ويعمد 

�إىل ��ستقبال �لر�سائل نيابة عنهم، 

وذلك بهدف تقوية �لإنتاج.

�لت�ستت �لرقمي  وملقاومة 

تقرتح 15 حال ميكن تلخ�سيها 

يف: 

ك���ن م��دف��وع��ا باملوعد   -

�ل��ن��ه��ائ��ي، و���س��ع عينيك على 

�أهمية،  �لأكرث  �جلائزة، و�ملهمة 

�مل��ه��ام �مل�ستتة رقميا  و�أ���س��ن��د 

لآخرين، و�حذف مهمة، و�لنتائج 

فح�سب، و �أغلق �لد�ئرة، و �أوقف 

�ل�����س��اع��ة، وتفقد مر�سحاتك، 

و�خف�ض م�ستوى توقعاتك، و 

ت�سنيف �ملهمة، ور�قب �ل�ساعة، 

وحتديد �لأهد�ف، و�لدعم �لفني، 

و�إعادة �ل�سحن.

�إن������ك ح����ني حت�����دد �سبب 

حاجتك �إىل �لوقت يعطيك قوة 

�لإر�دة ملقاومة �لت�ستت، و�مل�سكلة 

تكمن يف �أن �خل�سارة ل تقت�سر 

�إن بع�ض  بل  �لوقت فقط،  على 

�لأ�سخا�ض  �أن  �لتقدير�ت ترى 

�مل�ستتني رقميا يخ�سرون ع�سر 

نقاط من معدل ذكائهم، ف�سال 

عما ي�سيب ذ�كرتهم من وهن، 

وذلك ب�سبب �لنتباه �ملنق�سم.

ذل��ك، حني تركز  يف مقابل 

على �مل�سروعات »بدون �أن ت�سمح 

لأي �سيء مبقاطعتك. �ستبد�أ 

�أن  ب��دل من  بالإنتاجية  يومك 

تبد�أه بالت�ستت«.

�ق��رت�ح ما ��سطلح  لقد مت 

عليه »بالتطهر �لتكنولوجي« �أو 

م�ساد عالج �لإدمان �لتكنولوجي، 

وذلك بقطع �لت�سال �لرقمي من 

�أجل �مل�سلحة.

�لباحثة جمموعة  وع��ددت 

من �سفات �لأ�سخا�ض �ملركزين، 

كتحقيقهم لنتائج ر�ئعة، و�إجنازهم 

�أن  �لعمل دون  ق��در� كبر� من 

ي�سطرو� �إىل �لتاأخر عن موعد 

مغادرة �لعمل، وتذكر خرب�تهم... 

وتتناول �مل�ستتات يف �ملكتب ثم يف 

�لبيت، مبينة عو�مل  �لعمل من 

�لرقمي ومقدمة بع�ض  �لت�ستت 

�حللول للتخل�ض منها.

ب��ع�����ض �لطرق  وت���ن���اول���ت 

للتخل�ض من �لت�ستت �لذي ي�سببه 

لنا �لآخرون، مع �لتاأكيد على �أن 

�لأمر لن يكون �سهال، لذ� تدعو 

بالنف�ض حني نف�سل  �لرفق  �إىل 

�لبد�ية. وتو�سح  يف �ملهمة يف 

�لتكنولوجيا  �إدماننا  �أن �سبب 

يعود �إىل �ملكافئات �ل�سغرة �لتي 

نح�سل عليها من خالل جرعة 

�لدوبامني.

وتقرتح خم�سة �أ�ساليب لزيادة 

ق��وة �لرتكيز، ميكن تلخي�سها 

يف:

 � �لبدء بخطو�ت �سغرة. 

� �ختيار �سخ�ض لديه تركيز 

قوي و�تخاذه مثال �على. 

� �بد�أ مبهام ت�ستمتع بها. 

 � حدد �لأهد�ف.

 � ل ت�سعب �لأم����ر على 

نف�سك.مطالبة �لقارئ بال�سغط 

�أ�سمته  على نف�سه، وتقرتح ما 

وذلك  �لتكنولوجي  بالتطهر 

باإطفاء جميع �لأجهزة، خا�سة 

�لعطل كمنا�سبة، لال�ستمتاع  يف 

بعطلة رق��م��ي��ة، م��ع �ل�ستعانة 

بتحديد �لأهد�ف وو�سعها ن�سب 

�لعني كعامل حتفيز.

وتوؤكد باأننا :« نحتاج جميعا 

:« �إىل ��سرتجاع تركيزنا ب�سكل 

م�ستمر، و�لطريقة �لتي تفعل بها 

ذلك تعود �إليك«.

�لتكنولوجي  بعد �لتطهر 

�لت�سغيل، وذلك  �إع���ادة  تقرتح 

بالتاأمل من خالل تركيز عقولنا 

على �أج�سامنا بالريا�سة �أو �مل�سي 

مما يزودك بالطاقة، فحني نركز 

�أج�سامنا  تفعله  عقولنا على ما 

فاإنها تنف�سل عن كل �سيء، �لأمر 

�لذي يعيد �سحننا.

�أن نح�سل على  كما ميكننا 

هدوء �لعقل من خالل �ليوجا �أو 

�لتاأمل �أو �ل�سرتخاء...

وتعدد فو�ئد ��ستعادة �لرتكيز 

يف �أنك �ستجد �لطماأنينة وحتظى 

�إبد�عا  �أكرث  �أف�سل وتكون  بنوم 

�أف�سل  �أف���ك���ار  وحت�����س��ل ع��ل��ى 

و�ستتح�سن عالقاتك، وتتجنب 

�ل�سلبيات.

�إن �خلطر يف �لأمر هو �أنه: 

�أي��ن نريد تركيز  »�إذ� مل نحدد 

�نتباهنا، ف�سيقرر �لآخرون ذلك 

لنا ب�سرعة، و�سيتدفق علينا كم 

هائل من �ملعلومات كان يف �نتظار 

توجيه �أفكارنا، و��ستهالك وقتنا؛ 

ل��ل��رتدد«. هذ�  مبجرد �سبطنا 

ف�سال عن فو�ئد �أخرى �سخ�سية 

ومهنية...

فهل من معترب ؟!

االغتيــال األخالقي

عرض كتاب
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حسن حامد

إنسانيات

عالمة ��ستفهام بدت ت�سغل 

بال �لكثرين ممن يوؤمنون باأن 

�لقيمة �حلقة لالإن�سان ل تاأتي 

و�إمن��ا هي �سعاع  من خارجه، 

نور يولد ويكرب د�خله، في�سيئ 

جو�نب �حلياة باأكملها، ويجعلها 

�أكرث منطقية، و�أكرث تهيوؤ�ً للنمو 

و�ل��ت��ق��دم و�ل���س��ت��م��ر�ر، وهي 

طاقة �إيجابية توفر له �لأجو�ء 

�لتي ت�سود فيها �لقيم و�ملبادئ 

و�ملكارم �لأخالقية، ويعلو فيها 

�سوت �لل��ت��ز�م و�ل�ستقامة، 

وترفرف يف �أرجائها �إ�سر�قات 

�لروح و�لنف�ض، تلك �لتي هد�ها 

�هلل �سبحانه � عرب جميع �لأديان 

�ل�سماوية � �إىل �خلر و�ألهمها 

تقو�ها، ولي�ض هناك �أبدع مما 

حدده �لقر�آن �لكرمي من هذه 

�ملكارم.

ل���ق���د و����س���ع���ت �لأدي�������ان 

�أي   � للمجتمع  �ل�����س��م��اوي��ة 

�لقاعدة �لأخالقية   � جمتمع 

�لتغلب على  �لتي متكنه من 

�أن  �ل��ت��ي ميكن  �لنتكا�سات 

ي�ساب بها �لأفر�د يف ميادين 

�حلياة �ملختلفة، كنتيجة طبيعية 

�ملادية، ومتكنه  �ل�سمة  لغلبة 

�أ�سعب �لظروف  م��ن حتمل 

�أو ينحرفو�  �أن يف�سدو�  دون 

�أو يتحللو� من ثو�بت �خلر 

�لقاعدة  د�خلهم، ومتثل هذه 

�لر�سيد �لحتياطي �لذي يقاوم 

�لن��ح��الل و�لن��ح��ر�ف وكافة 

االغتيــال األخالقي
اأن����ه ك��ل��م��ا زاد  ه���ل ���س��ح��ي��ح 

ارتباطنا مب�ستحدثات الع�سر 

من اإلكرتونيات وثورة معلومات 

وتكنولوجيا متقدمة، �ساهمنا 

احلرية  مفاهيم  اغتيال  يف 

وال��ت��ح��رر وال��ك��رام��ة وال��وط��ن 

وامل��واط��ن��ة وال��دمي��ق��راط��ي��ة، 

ب��و���س��ف��ه��ا م��ف��اه��ي��م ال��ق��وة 

الأخاقيٌة للحياة؟، واإذا كانت 

اأخاقيا  فعا  التاريخ  �سناعة 

يف املقام الأول، فهل �سحيح اأن 

اأن  يف  ف�سل  احلديث  ع�سرنا 

يعرب عن نف�سه، عرب املمار�سة 

اأخاقيا،  والعملية  النظرية 

املادية  احلياة  �سيادة  ظل  يف 

وط��غ��ي��ان ال��ق��ي��م احل�����س��ي��ة، 

املعنوية؟. القيم  م��ن  ب��دل 

ازده�������������������������ار ث�����ق�����اف�����ة 
ال����������������ك����������������راه����������������ي����������������ة 
ع����������ل����������ى ص�������ف�������ح�������ات 
ال����س����وش����ي����ال م���ي���دي���ا 
وم�����واق�����ع ال���ت���واص���ل 
االج����������ت����������م����������اع����������ي.. 
تفريغ  مجرد  ليست 
ل���ش���ح���ن���ات ال���غ���ض���ب 
األنظمة  ف��ش��ل  م���ن 
واحل����������������ك����������������وم����������������ات

)2018 مارس   - )فبراير   92 الغرسة  73



ال�������ف�������س�������اد األخ����������الق����������ي ه��������و اجل�������ي�������ل اخل������ام������س 
ت�����ف�����ت�����ي�����ت  ي��������س��������ت��������ه��������دف   .. احل��������������������������روب  م�������������ن 
ال�������������دول ومت�������زي�������ق ك����ي����ان����ه����ا وت����غ����ي����ي����ر أف�����ك�����اره�����ا

�أنو�ع �خللل يف �حلياة.

ومثال حني ي�ساب �ملجتمع 

� ومعظم  ب�سائقة �قت�سادية 

�ملجتمعات تعاين هذه �ل�سائقة 

حاليا � فاإن �لقاعدة �لأخالقية 

�إىل حتمل ومعاجلة  تدفعهم 

�لنو�جت �ل�سلبية لهذه �ل�سائقة، 

�إغ��اث��ة �مللهوف و�إطعام  مثل 

�جلائع وم�ساعدة �ملدين �ملع�سر 

�لك�سب  �لتكالب على  وع��دم 

�حلر�م بالرغم من �سدة �لفاقة، 

�إىل جانب �لتما�سك �ملجتمعي 

�ل��ر���س��وخ و�خل�سوع  وع����دم 

مل��ق��ت�����س��ي��ات ه����ذه �لظروف 

�ل�سعبة.

نتائج خطرية

وق���د �ن��ت��ب��ه �ل��ب��ع�����ض �إىل 

�لتي ميكن  �لنتائج �خلطرة 

حتقيق  على  ت�ساعدهم  �أن 

�أن��ه��م �سوبو�  ل��و  م�ساحلهم 

للنيل من  �ل��ن��اري��ة  طلقاتهم 

�لقاعدة �لأخالقية، يف  تلك 

جمتمع ما، فاأ�سابوها يف مقتل، 

�أن  �لو�سائل على  فعملو� بكل 

�مل��رت��ب��ة �لدنيا  يجعلوها يف 

من �هتماماته، مدركني حجم 

�لنا�ض دفعا  لو دفعو�  �لفائدة 

�لعي�ض  وهم يعي�سون �سائقة 

و�ل�سح يف متطلبات �حلياة، 

دون �سند خلقي يحميهم من 

�أو  �مل��غ��ري��ات،  �ل�����س��ق��وط يف 

�ل�سمود �أمام �أ�سباب �لنحد�ر، 

�أو �لقدرة �لإميانية على مو�جهة 

�لتحلل.

ي���ح���دث �لغ���ت���ي���ال  ول 

�ملعاناة  ب�����س��ب��ب  �لأخ���الق���ي 

�إن  �لقت�سادية فح�سب، بل 

�لوفرة �لقت�سادية يف بع�ض 

�ملجتمعات كانت �سببا يف ذلك، 

�لتي  �ملجتمعات  خا�سة يف 

�أر�سها،  �لبرتول على  �كت�سف 

�كت�سافه �سببا يف  ك��ان  حيث 

�لنفو�ض  �ل��ك��ث��ر م��ن  ت��غ��ي��ر 

�ل��ك��ث��ر م��ن مكارم  و�خ��ت��ف��اء 

�لأخالق، مما غر �لطباع وبدل 

�لنا�ض  و�أن�سى بع�ض  �لأخالق 

دينهم وجهادهم وتقاليدهم 

�لتي ورثوها، ومل يورث لدى 

�لبع�ض �إل �لك�سل و�خلنوع، ومل 

يطبع بع�ض �لنفو�ض �إل باخلبث 

و�لرياء، وقد تاأمل �لكثرون ملا 

�أ�ساب تلك �لنفو�ض من جر�ء 

�لأ���س��ود، خا�سة بعد  �لذهب 

�أن تو�فدت على كل دولة ظهر 

�أر���س��ه��ا، ح�سود  �لنفط على 

�ل��غ��رب��اء م��ن �لأج��ان��ب تبغي 

�مت�سا�ض رحيقها وخر�تها.

وك���ان ه��ن��اك م��ن ي��رى �أن 

�ل�سعوب �لتي ظهر �لنفط يف 

بالدها، ظلت �سائحة باأخالقها 

وياأ�سفون  �لنفط،  �ن�سياح  مع 

�لذين  �لبحارة  �لأج��د�د  على 

�لأر�ض، بحثا عن  بقاع  جابو� 

ب��ال��ت��ع��ب و�جلهد  �خل�����ر�ت 

و�لعرق و�لكفاح، و�آمنو� باأن ما 

�أورثهم  جاءهم من غر عناء 

�لتي تنبع  و�أن �لرثوة  �ل�سقاء، 

م�سادفة من حتت �لأر���ض ل 

�لأر���ض، لأن  تبتلعها  �أن  تلبث 

م�ستقبل �لإن�سان وتقدمه ل 

و�إمنا  ياأتيان من �مل�سادفات، 

�ل��ب��ح��وث و�لكت�سافات  م��ن 

و�لدخول يف �سباق م�ستمر مع 

�لزمن، مع �حلفاظ على �لقيم 

�لأخالقية.

زعزعة الثقة

�أدى �لغ���ت���ي���ال  وق������د 

�لأخ��الق��ي، �سو�ء كان ب�سبب 

�لوفرة  �أو  �لرتدي �لقت�سادي 

�زده����ار ثقافة  �إىل  �مل��ال��ي��ة، 

�لكر�هية، وم�سبباتها و�لرتويج 

لها، ف�سال عن زعزعة �لثقة يف 

�حلكومات، ويف قدرتها على 

حتقيق عد�لة و�أمان �ملجتمعات، 

كما �أدى �إىل �نت�سار �ل�سائعات 

ومفاهيم عدم نز�هة �مل�سوؤولني، 

�لق�س�ض و�لرو�يات  و�ختالق 

�لوقائع، وتذهب  �لتي ت�سوه 

بعقول �لأفر�د و�خليال �ل�سعبي 

بعيد� عن جمريات �لأمور، مما 

يزيد من حجم عدد �جلر�ئم 

�لر�أي  �لتي تهز  و�ملخالفات 

�لتحقيق  �أجهزة  �لعام، وتربك 

و�لف�سل يف �ملنازعات، وتلحق 

�لأذى بالأبرياء وتنال من �سمعة 

�ل�سرفاء.

ولعل من �أبرز �ملظاهر �لد�لة 

على �سيادة ثقافة �لكر�هية، ما 

نر�ه من �نت�سار �لعنف �للفظي 

ب�سكل و����س��ع على �ملن�سات 

لل�سو�سيال ميديا  �لجتماعية 

�لتو��سل �لجتماعي،  ومو�قع 

�إىل ذلك ول  �أح��د  يلتفت  ول 

ي��اأخ��ذه م��اأخ��ذ �جل��د، ب��ل يتم 

�لتعامل معه بو�سفه جمرد 

�مل�ستخدمني  �سعي من بع�ض 

�لغ�سب  ���س��ح��ن��ات  ل��ت��ف��ري��غ 

�لأحد�ث  و�لنفعال من جر�ء 

و�جلر�ئم و�ل�سائعات و�ملفاهيم 

�أنهم غر  �ل�سلبية، ظنا منهم 

م�سوؤولني عن تلك �ملن�سات وما 

حتمله �أو ت�سدره من �سحنات 

غ�سب.

�للفظي  �لعنف  وقد ي�سل 

�أحيانا يف بع�ض �ملجتمعات 

�إىل �لتهديد بالقتل، وقد ر�سد 

�لع�سر �حلديث  �لإع���الم يف 

بع�ض تلك �لتهديد�ت �لتي مت 

توجيهها �إىل �لكثر من �لنماذج 

�مل�ستهدفة، خا�سة روؤ�ساء �لدول 

�لرئا�سة ومر�سحي  وموظفي 

�لرئا�سة و�ملوظفني يف هيئات 

و�ل�سهود  �ل��ق��ان��ون،  تنفيذ 

�ل��ق�����س��اي��ا، و�لأ�سخا�ض  يف 

�ملعر�سني لالغتيال، وبع�ض 

و�ل�سخ�سيات  �ل�سحفيني 

�لعامة و�لنا�سطني �ل�سيا�سيني، 

بالإ�سافة �إىل بع�ض �لأ�سخا�ض 

يف بع�ض �جلماعات �ملحمية 

دوليا، مثل جماعات �مل�سردين 

و�لالجئني، وغ��ر ه��وؤلء من 

�ل��ذي��ن حلقتهم  �لأ���س��خ��ا���ض 

تهديد�ت متعددة قائمة على 

إنسانيات
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ان���ع���زال ال���ف���رد وان��س��ح��اب��ه داخ����ل امل��ج��ت��م��ع ال��ع��رب��ي .. 
السلطة أخ���الق  أم���ام  مقموع  ب��أن��ه  اإلح��س��اس  نتيجة 

�لنز�عات و�ل�سر�عات  بع�ض 

و�خلالفات �ل�سخ�سية.

�لنزعات �لفطرية

ويقرر علماء �لبيئة و�لنف�ض 

�إذ�  �أن �ملجتمعات  و�لجتماع 

�لدرجة من  �إىل هذه  و�سلت 

�لف�ساد �أو �ل�سقوط �لأخالقي، 

�لنتيجة �حلتمية لذلك،  ف��اإن 

ي�ستقر  �ل�سقوط  �أن هذ�  هي 

�لأف�����ر�د وي�سبح  ن��ف��و���ض  يف 

م��ن �ل��ن��زع��ات �ل��ف��ط��ري��ة، ول 

�لذي ميثل  �لتعليم  يفلح معه 

�ل�����س��ن��د �حل��ق��ي��ق��ي يف خلق 

�لفرد،  �حل�ض �لأخالقي لدى 

مما يرتتب عليه نتائج كارثية 

�أهمها  على �ملجتمعات، من 

ين�سغل مبالحقة  �لإع��الم  �أن 

ومتابعة �جلر�ئم على كرثتها، 

وبهذ� �لن�سغال ينعدم دوره يف 

حماية �ملجتمعات و�حلفاظ 

على �أمنها.

ففي جمتمع مثل �لوليات 

�ملتحدة �لأمريكية، بل يف معظم 

�ملجتمعات �لغربية، تت�سدر 

�أخبار �جلر�ئم وتفا�سيل �رتكابها 

�ملو�سعة حولها،  و�لتحقيقات 

مو�سوعات وق�س�ض ن�سر�ت 

�لأخبار و�لرب�مج �حلو�رية يف 

�لتلفزيونية �ملحلية،  �لقنو�ت 

�لف�سائية �ملوجهة  و�لقنو�ت 

�إىل �ملجتمعات �خلارجية، ويف 

كل مرة تعر�ض فيها �جلرمية، 

�لإخبارية  �لتغطية  تخلو  ل 

من تعريف جمهور �مل�ساهدين 

بنوعية �خلارجني على �لقانون، 

�إىل  �أدت  �ل��ت��ي  و�ل���ظ���روف 

�نحر�فهم، �إ�سافة �إىل ت�سخيم 

�لتي تبذلها �لأجهزة  �جلهود 

�لأمنية يف مو�جهتهم، مما قد 

بنتيجة عك�سية ويرتتب  ياأتي 

عليه �إحد�ث نوع من �لتعاطف 

مع ه��وؤلء �ملجرمني، خا�سة 

يف حالة �إلقاء �ل�سوء على ما 

ي��ح��دث م��ن جت�����اوز�ت وقت 

�لقب�ض على هوؤلء �خلارجني 

�لقانون، وف�سح نقاط  على 

�لأمني،  �لنظام  �ل�ستبد�د يف 

و�لبكاء على نقاط �ل�سعف يف 

�لنظام �لق�سائي.

ت���ع���اط���ف  ويف ح�����ال�����ة 

�مل�ساهدين �أمام ما قد يحدث 

من قمع لالإن�سان وحرمانه متعة 

�ل�ستمتاع بحريته، ترت�جع 

ن�سبة �لإفادة من م�ساركة �لنا�ض 

�ملر�قبة و�ملالحقة  �أعمال  يف 

و�لتبليغ عن �ملخالفات �لقانونية 

و�جلر�ئم �لتي قد تقع، وترتفع 

و�لت�سكيك  �لتخمني  ن�سبة 

تتبعها  �ل��ت��ي  �لإج�����ر�ء�ت  يف 

�ملوؤ�س�سات و�لأجهزة �لقانونية 

�لتحقيق، مما يقلل  وجهات 

�ل��ردع ملن  ب��دوره من فاعلية 

ت�سول له نف�سه �رتكاب جرمية 

ما.

الت�ساوؤل والتا�سي

ه��ذ� �أي�����س��ا ب���دوره يحرم 

�إثر�ء  �ملجتمعات من عن�سر 

مهم جد�، هو م�ساركة �لفرد، 

حيث ينتج عن ذلك �لرغبة يف 

�لعزلة و�لن�سحاب من �لف�ساء 

�لعمومي للمجتمع، وقد ي�سعر 

تتلب�سه  �ل��ت��ي  �لإن�����س��ان  ه��ذ� 

�لعزلة و�لن�سحاب من  حالة 

�مل�ساركة �لإيجابية يف �ملجتمع، 

باأنه مت�سائل ومتال�ض ول قيمة 

ينعك�ض  ر�أي���ه، مم��ا  �أو  ل���دوره 

تلك  �سلبا على �حلياة د�خ��ل 

�ملجتمعات ب�سكل عام، حيث 

�مل��و�ط��ن من  تنعدم م�ساركة 

�أي نوع يف �أي جمال، �سيا�سيا 

و�جتماعيا وثقافيا ومعنويا 

وغ��ر ذل��ك، وحيث ي��رى هذ� 

�ملو�طن نف�سه كائنا مقموعا ل 

�ل�سلطة  �أمامه ملقاومة  �سبيل 

بتنفيذ مبادئها  �إل  �ل�سيا�سية 

�لأخ��الق��ي��ة، �ملفرو�سة عليه 

ج��رب�، وه��و ي��وؤم��ن يف �لوقت 

�ملبادئ ما هي  تلك  �أن  نف�سه 

�أخ��الق��ي��ة وعلل  �إل ع��اه��ات 

�جتماعية، ولعلنا جند ذلك 

و��سحا يف بع�ض جمتمعاتنا 

�لعربية.

وهكذ� تزد�د �لنتائج �ملرتتبة 

على �لغتيال �لأخالقي �سيئا 

ف�سئيا، ول تتوقف تلك �لزيادة 

�نق�سع غبار �ملعركة  لو  حتى 

وب��ردت �سخونة �لذخرة، بل 

جتد �ملجتمعات نف�سها وكاأنها 

�لتي تقودها  �سفينة �لهالك 

�لعاتية، رغما عنها  �لأم���و�ج 

�إىل حتفها، حيث ل م�سر 

�لتمزق و�لتفتت  �إل  ينتظرها 

و�ملحو و�لهالك.

�لتاريخ  �أدبيات  و�إذ� كانت 

تقرر �أننا نعي�ض �لآن يف ع�سر 

م��ن �حلروب،  �ل��ر�ب��ع  �جل��ي��ل 

وقد كان �جليل �لأول نوعا من 

�حلروب �لتي تدور بني �جليو�ض 

�لنظامية، و�جليل �لثاين عبارة 

عن �حلروب �لتي كانت تدور 

�ملدفعية،  با�ستخد�م �جليو�ض 

وجتلى ذلك يف �حلرب �لعاملية 

�لثالث عبارة  �لأوىل، و�جليل 

عن �حلروب �لتي كانت تدور 

�لت�سوي�ض  �أجهزة  با�ستخد�م 

و�مل��ن��اور�ت، وق��د جتلى ذلك 

�لثانية  �ل��ع��امل��ي��ة  يف �حل���رب 

و�حل���رب �ل��ب��اردة، ث��م �جليل 

� �حلايل  �لر�بع من �حل��روب 

�لو�سائل  يعتمد على  و�ل��ذي   �

�لتكنولوجية لتفتيت �لدول، 

و�عتماد �لو�سائل �لفنية بدرجة 

�لع�سكرية،  �لنظم  �أك��رب م��ن 

فاإن �جليل �خلام�ض � و�لقادم 

� من �حل��روب، �سوف يعتمد 

�عتماد� كامال على �لغتيال 

�لأخالقي للدول، و�لذي يعني 

يف �ملقام �لأول تفتيت ومتزيق 

�لدولة، بتحوير فكرها  كيان 

وتغير قناعاتها و�لق�ساء على 

�أحالمها.
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����ة عقيدٌة وُه���������ويَّ

لغـــــــة

د. محمد مصطفى الَك�ْن�ز
م اللغة العربية؟ كثرًيا ما ي�ساأُل طابي: ملاذا نتعَلّ

م  يقولون: اإننا ل ن�ستعمُل الف�سحى يف حياتنا اليومّي�ة، ول نتكّلُمها يف حوارنا؛ يف البيت وال�سوق وال�سارع، فما الداعي اإىل اإرهاقنا بتعُلّ

ْبنا اأو َجرْرنا،  األفاظها، ودرا�سة قواعدها؟ ما َلنا واملبتداأ؛ ُرفع اأو ُن�سب اأو ُج�ّر؟ وما �ساأُن�نا بالفاعل اأو املفعول به؟ ما امل�سكلُة اإذا َرَفْعنا اأو َن�سَ

قون علينا ؟ … اإىل غري ذلك من الأ�سئلة التي يبحثون عن اإجابات حقيقية عنها. كما يروق لنا؟ ملاذا ُت�سِيّ

و�أقول: �لعربيُة �أ�سا�ُض َف�ْه�م 

و�آي��ُة عروبتنا، وعالمة  ديننا، 

ُهوّي�تنا، وبرهاُن وجودنا �مل�ستقّل 

لغَة  �ل��ع��الَ�����م، فمن ل  يف ه��ذ� 

ل��ه، ول  ل��ه ل عقيدة و��سحة 

هوية خا�سة به؛ لأن �للغة مر�آة 

�لفكر، بها تتكّون ثقافاُت �لأمم، 

وبها ت�ستبنُي مالمح ما�سيها 

ومن  وم�ستقبلها،  وحا�سرها 

يفتقد هذه �خل�سو�سية فال كيان 

له بني �لب�سر. و�إنه من �لعيب �أن 

بلغاته،  يهتُمّ  �لعالَ�م حولنا  نرى 

ويحافُظ عليها، ويفتخر بها، 

�إن�ساء  ويجتهد يف ن�سرها، ويف 

�أو غرهما مثاًل ي�سخرون من 

لغتهم، �أو ينتق�سون منها ؟!

�إن ه��ذ� �لإح�سا�ض �لذي 

�لعربية  �أبناء  يتنامى يف نفو�ض 

- لالأ�سف - قد غّذ�ه �ل�ستعمار، 

�مل�ست�سرقني  م���ن  وذي����ولُ����ه 

و�مل�ستغربني، وتبعهم -لالأ�سف 

�أي�ًسا- كثٌر من بني جلدتنا عرب 

و�سائل �إعالمنا؛ عن ق�سد �أو غر 

ق�سد؛ خا�سة �لو�سائل �ملرئية؛ 

�إذ ر�حو� ي�ستهزئون من مدر�سي 

�لعربية، ويُظهرونهم يف  �للغة 

�إىل  �سور كاريكاتورية، تدعو 

�أو  �ل�سحك؛ �سو�ء يف حديثهم 

لبا�سهم؛ َحَدَث هذ� - لالأ�سف - 

مر�ًر� يف �لدر�ما �لعربية، بدعوى 

�لكوميديا.

َم�ْع�َدى  �ل���ذي ل  و�حل����ُقّ 

ل��و �ساعْت عربيتنا،  �أن��ه  عنه 

ل�ساع تر�ثُنا، و�ندثرْت عروبتنا، 

و�منحْت مالمُح ثقافتنا، و�سار ل 

معنى لُهويَّ�تنا، وجاءْت �أجياٌل ل 

تعرف من �لعربية �سيًئا، كُلّ ما 

يف �لأمر �أن �سبب هذ� �لإح�سا�ض 

�أبنائنا هو  �لكامن يف نفو�ض 

�لعرَب عن  رنا نحن  تاأُخّ نتيجة 

م، فرت�جعْت  �للحاق برْكب �لتقُدّ

منا  تَقَدّ �أننا  معنا عربيتُنا، ولو 

عربيتنا  ض����اع����ت  ل�����و 
لضاع تراثنا واندثرت 
ع�����روب�����ت�����ن�����ا وامن�����ح�����ت 
ث��ق��اف��ت��ن��ا وصار  م��الم��ح 
ل����ه����وي����ت����ن����ا م�����ع�����ن�����ى  ال 

تبُثّ  و�إذ�ع��ي��ة  تلفازية  ق��ن��و�ت 

�لنقي�ض  قو�عدها، ونحن على 

ر�أيتم من  من ذلك متاًما، هل 

يتكلّمون �لإجنليزية �أو �لفرن�سية 
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مْت هي معنا. لتقَدّ

�ل�سابقة   �لأمُم  وق��د كانت 

�خللفاء  ع��ه��د  �سيما يف  ول 

�لأموّي  �لر��سدين، و�لع�سرين 

َتعلُّم  و�لعبا�سّي - جتتهُد يف 

�لعربية، حتى تناَل وظيفًة د�خل 

تعلُّم  ك��ان  �لإ�سالمية،  �ل��دول��ة 

�لعربية وقتئذ حلًما عظيًما لأبناء 

�لفر�ض و�لروم و�لهند و�حلب�سة 

وغرهم من �أمم �لأر�ض.

�لقر�آن  �����ُل لآي����ات  و�مل��ت��اأِمّ

�إحل��اًح��ا و��سًحا  �لكرمي يجد 

بل�سان عربي  �ل��ق��ر�آن  �أّن  على 

�أّن  �إىل  و�إ���س��ار�ت كثرة  مبني، 

�إدر�ك �لعربية طريق مبا�سر 

�لإ���س��الم، وبناء  لفهم عقيدة 

�لهوّية  �لو�عي، وتر�سيخ  �لعقل 

�خلا�ّسة لأمتنا؛ ومن ذلك:

قوله تعاىل: »�إّنا �أنزلناه قر�آنًا 

لعلَّكم تعقلون« .)�سورة  عربًيّ�ا 

يو�سف، �آية: 2(.

وقوله تعاىل: »وكذلك �أنزلناه 

�آية  قر�آًنا عربًيّا«. )�سورة طه، 

.)113
وقوله تعاىل : »قر�آًنا عربًيّ�ا 

 .» يتقون  لعلهم  غر ذي ع��وج 

)�سورة �لزمر، �آية: 28(.

لْت  ّ وقوله تعاىل : »كتاب ُف�سِ

�آياته قر�آنً�ا عربًيّ�ا لقوم يعلمون«. 

لْت، �آية : 3(. ّ )�سورة ُف�سِ

»�إن��ا جعلناه  وقوله تعاىل: 

قر�آًن�ا عربًيّا لعلكم تعقلون «. 

)�سورة �لزخرف، �آية 3(.

ْك�ر  �إىل غر ذلك من �آيات �لِذّ

�حلكيم.

و�ختيار �هلِل - عَزّ وجَلّ - 

�أن تكوَن لغًة للقر�آن  �لعربيَة 

�لعبث؛  لي�ض �َسْرًبا من  �لكرمي 

لأن �لعبَث على �هلل - تعاىل - 

حُمال، و�إمنا ملا حتملُه هذه �للغُة 

من طاقاٍت هائلٍة، ولي�ض هناك 

�سيءٌ ت�سمو به �لعربيُة �أعظَم من 

 
ُ
فها �هلل هذ� �لختياِر �لذي �سَرّ

به؛ فما �أكرَث لغاِت �أهل �لأر�ض 

وق��َت ن��زول �ل��ق��ر�آن، لكن �هلل 

�ختار �لعربية من بينها.

�لعربية  �أّن يف  وه��ذ� يعني 

�إمكاناٍت و��سعة جتعلها لغة كونية 

تُنا�سب جميع �لب�سر؛ لذ� ل نعجب 

�أن نرى غر �لعرب بارعني يف 

�لعربية، حتى �سارو� �أئمة فيها؛ 

�لفار�سية  �لأ�سول  ف�سيبويه ذو 

يُعُدّ �إمام �لنحاة، وعبد �لقاهر 

�جلرجاين ذو �لأ�سول �لفار�سية 

�أي�ًسا يُعُدّ �إمام �لبالغيني، و�بن 

يُعد  �لرومية  �لأ�سول  جني ذو 

�لعا�سق �لأكرب للعربية، و�لبخاري 

�لنهر  �ملولود يف بالد ما ور�ء 

ثني، وغر ذلك  �إمام �ملحِدّ يُعُدّ 

�أئمة كثرون، كتبو� يف �لعربية، 

ونبغو� فيها.

و�ن��ط��الًق��ا م��ن ه��ذ� نقول: 

�لعربية طريٌق لفهِم �ل�سرع، ويف 

مقدمة �ل�سرع تاأتي �لعقيدة، ومن 

�لعربية،  َقَدم ر��سخة له يف  ل 

�إدر�ك مر�مي  ل��ه يف  ل ق��دم 

��ْرع وَم��نَ��ازع��ه، و�ل��ذي يلُج  �ل�����َسّ

�لوقوِف  �ل�سريعِة دون  �أب���و�َب 

على قو�عِد �لعربية و�سو�بِطها 

و�أ�سر�ِرها - هالٌك ل حمالة، 

وُمهلٌك من يتبعه.

�����َرّ يف  ّ �ل�����سِ وم��ن هنا نفهم 

�أن  ر  للمف�ِسّ �لعلماء  ����س��رت�ط 

بالعربية، و��سرت�ط  يكون عاملًا 

�أي�ًسا لالأ�سويل وللفقيه،  ذلك 

حتى جعلو� من �سروط �ملجتهد 

�لذي يبلغ ُرتبَة �لجتهاد �أن يكون 

عاملًا بالعربية، ومن �لعجب �أنهم 

مل ي�سرتطو� لكل هوؤلء حفَظ 

�لقر�آن �لكرمي !!

�إن مالمح �لثقافة �لإ�سالمية 

نتاج  عموًما هي يف حقيقتها 

لطبيعة �لعربية وخ�سائ�سها.

�ملعايل  �أب���و  �لإم����ام  ي��ق��ول 

ب باإمام �حلرمني  �جلويني �مللَقّ

يف كتابه �لربهان: »�إن �ل�سريعَة 

�مل���رءُ  ول���ن ي�ستكمَل  ع��رب��ي��ٌة، 

بالنظر فيها ما مل  �ل�ستقالَل 

يكن ريَّاَن من �لنحو و�للغة« .

وي��ق��ول �لإم�����ام �أب����و عمر 

فتي ِف�ْق�ًها من 
ُ
�جلرمي: »مكثُت �أ

كتاب �سيبويه �أربعنَي �سنًة «..

ولعلكم تت�ساءلون: كيف يُفتي 

�أبو عمر �جلرمي فقًها  �لإم��اُم 

من كتاِب نحٍو خال�ضٍ لقو�عد 

�لعربية؟

و�أقوُل: ل تعجبو�، فقد �ألَّف 

كثٌر من �لعلماء قدمًيا وحديًثا 

�أن ي�ستنبطو�  كتًبا ��ستطاعو� 

فيها فقًها من خالل �لنحو، ومن 

�لإ�سنوُيّ  �لدين  �أبرِزهم جماُل 

�ألَّف  �ل��ذي  �ل�سافعُيّ  �لفقيُه 

كتاًبا بعنو�ن )�لكوكب �لدري يف 

�لفقهية من  ��ستنباط �لأحكام 

�لقو�عد �لنحوية(، ولالإمام �بِن 

�لْ�ِم�بْ�َرد �حلنبلي كتاٌب يف هذ� 

�ملجال بعنو�ن: )نزهة �ملجال�ض 

يف �لطرف و�لنفائ�ض(، ولالإمام 

�لدين �لطويف �حلنبلي  ج��الل 

كتاٌب يف هذ� �ملجال �أي�ًسا بعنو�ن 

)�ل�سعقة �لغ�سبية يف �لرد على 

منكري �لعربية(.

ي��رى حقيقة  �أن  وم��ن �ساء 

ذلك، فلينظر يف كتب �ل�سافعية؛ 

كالوجيِز للغز�يل، و�ل�سرِح �لكبر 

للر�فعي، و�لرو�سِة و�ملجموِع 

�إىل كتب  ول��ي��ن��ظ��ر  ل��ل��ن��ووي، 

�حلنابلة؛ كاملغني و�ملقنِع و�لكايف 

وكلُّها لبِن قد�مة، ولينظر �إىل 

كتب �ملالكية كالذخرِة للقر�يف 

�لثمينة لبن �سا�ض،  و�جلو�هِر 

�لأحناف؛  كتب  �إىل  ولينظر 

كاجلامِع �لكبِر ملحمِد بِن �حل�سن 

�ل�سيباين وغ��ِره��ا - يجدها 

مملوءًة لغة ونحًو� و�سرًفا.

�لتف�سر  �إىل كتب  و�لناظر 

�أ�سول  �ل��ق��ر�ء�ت وكتب  وكتب 

�لفقه، على �ختالفها يجدها 

ُم�تْ�َرعًة مب�سائل �لعربية؛ �نظرو� 

�إىل بع�ض مباحث علم  م��ث��اًل 

�أ�سول �لفقه؛ مثل مبحث �للغات، 

�أو مبحث �مل�سرتك �للفظي، 

�أو  �مل��ع��اين،  �أو مبحث ح��روف 

�أو  و�ل��ن��و�ه��ي،  �لأو�م���ر  مبحث 

مبحث �سيغ �لعموم �أو غرها، 

جت��دوه��ا كلها مباحث تخ�ُضّ 

ق�سايا �لعربية.

�إذ�  �إننا ل نعدو �حلقيقة 

�ملف�ّسرين و�لأ�سوليني  �إن  قلنا: 

ون �أيديَهم  و�لقّر�َء و�لفقهاَء ميُدّ

�لعربية،  جميًعا طالبني عطاَء 

وكلُّهم يجل�سون على مائدتها 

ينتظرون في�َسها و�إح�سانها.

�لعربية  ب���ني  و�ل���ع���الق���ُة 

و�ل�سريعة عالقُة تكاُمل وتعاُون، 

عالقٌة عنو�نها )�لعقيدة و�لهوية(؛ 

�أنه �ختلف ذ�ت مرة  وقد روي 

�لإماُم �لفر�ءُ وهو من كبار �لنحاة 

مع �لقا�سي �لفقيه �أبي يو�سف، 

�لأحناف؛  وهو من كبار فقهاء 

فانت�سر �لفّر�ء للنحو، و�نت�سر 

�أبو يو�سف للفقه.

فقال �لفر�ء: �إن نحَونا �أ�سٌل 

لفقهكم. فقال �أبو يو�سف: فاإين 

�سائلك �سوؤ�ًل من �لفقه، على �أن 

له  �لعربية. فقال  جتيبني من 

�لفر�ء: هاِت ما عندك.

فقال �لقا�سي �أبو يو�سف: �إّن 

ذات  ال���ع���رب���ي���ة  ال���ل���غ���ة 
إم�������ك�������ان�������ي�������ات واس������ع������ة 
جت���ع���ل���ه���ا ل����غ����ة ك���ون���ي���ة 
البشر  ج��م��ي��ع  ت��ن��اس��ب 
برع  أن  ن��ع��ج��ب  ال  ل����ذا 
ف�����ي�����ه�����ا غ������ي������ر ال������ع������رب 
واجلرجاني  كسيبويه 
والبخاري ج��ن��ي  واب����ن 
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العربية  ب���ن  ال��ع��الق��ة 
وال������ش������ري������ع������ة ع����الق����ة 
ت���������ك���������ام���������ل وت�����������ع�����������اون 
وي������ت������ض������ح ذل������������ك ف���ي 
وكتب  ال����ق����راءات  ك��ت��ب 
التفسير وأصول الفقه

َمْن �سها يف �سهوه ل �سيء عليه 

يف �لفقه، فهل يف نحوكم ذلك؟

فقال �لفر�ء: نعم؛ يف نحونا 

�أن �لت�سغر ل يُ�سَغّر، وعليه فمن 

�سها يف �سهوه فال �سيء عليه؛ 

�ل�سهو ت�سغر، و�لت�سغر  لأن 

�أبو يو�سف،  ب  ل ي�سغر. فتعَجّ

و�عرتف للفر�ء بف�سل �لعربية.

�لقا�سي  و�جتمع ذ�ت مرة 

�لك�سائي؛  �أب��و يو�سف هذ� مع 

�أي�ًسا، يف  وهو من كبار �لنحاة 

ح�سرِة �خلليفِة هاروَن �لر�سيد؛ 

ف�ساأل �لك�سائُيّ �أبا يو�سف؛ ماذ� 

تقوُل يف رجٍل قال لمر�أته: )�أنِت 

طالٌق �إْن دخلِت �لد�َر(، فقال �أبو 

�م��ر�أتُ��ه. فقال  ُطِلّقت  يو�سف: 

�أخطاأَت، و�ل�سو�ب:  �لك�سائي: 

�لهمزة،  )�إْن( بك�سر  ق��ال:  �إذ� 

�ل��ط��الق؛ لأن��ه علَّقه  يقُع  ف��ال 

على �سرط، و�إن قال: )�أْن( بفتح 

�لهمزة، فقد ُطِلّقت؛ لأنه �أثبَت 

لها �لدخول. فانظرو� �إىل عظمة 

�لنحو ودوره يف ��ستنباط �لأحكام 

�لفقهية.

�لفرَق بني  كذلك من جهل 

�أن  له  �لفاعل و�ملفعول؛ كيف 

يقر�أ قوله تعاىل: “�إمّنا يخ�سى 

 من عباده �لعلماءُ”؟ )�سورة 
َ
�هلل

فاطر، �آية: 28(. �إننا �إذ� �أ�سقْطنا 

�حلركاِت �لإعر�بية من كلمتي: 

)�هلل و�لعلماء(، لن يكون باإمكاننا 

�أْن نُفّرق بني �خلا�سي و�ملخ�سّي 

�أن   
ً
�لبع�ُض خطاأ ؟ ورمبا يظّن 

�هلل - عز وج��ّل - يخ�سى من 

�لعلماء، وحا�سا له ذلك !!

ومن جهل قو�عد �لإجابة عن 

�ل�سوؤ�ل �ملبدوء بالهمزة �ملنفية، 

�لكفر؛  يقع يف �ملحظور، وه��و 

ومثال ذلك قوله تعاىل: »و�إذ �أخذ 

ربُّ�ك من بني �آدم من ظهورهم 

ذريَّ�تَ��هم و�أ�سَهَدهم على �أنف�سهم 

�أل�سُت بربكم قالو� بلى« )�سورة 

�لأعر�ف، �آية: ١٧٢(.

وي���روى ع��ن �ب��ن َع��ّب��ا���ض - 

�أن��ه ق��ال: لو  ر�سي �هلل عنه - 

�أّن  يريد  قالو�: )نعم(، لكفرو�. 

ب� )نعم(، كان  جيب 
ُ
�أ �إذ�  �لنفَي 

ت�سديًقا له؛ �أي: للنفي، فكاأنهم 

برِبّهم، وهذ�  لي�ض  باأنه  و�  �أق��ُرّ

كفر . ولبن عادل �لدم�سقي - 

رحمه �هلل - بحٌث لطيٌف �أد�ره 

�مل�ساألة يف تف�سره  حول هذه 

�للباب .

ول��ذل��ك ق���ال ج��م��اع��ة من 

�ألي�ض  �ُسئل رج��ٌل:  لو  �لفقهاء: 

�أل���ٌف؟ فقال: )بلى(  يل عليَك 

لزمته، و�إذ� قال: )نعم( ل تلزمه؛ 

لأن )بلى( جو�ب لالإثبات، و)نعم( 

جو�ب للنفي .

�لعطف،  ومن جهل قو�عد 

 قولَه تعاىل: )ور�سوله( 
ً
جَرّ خطاأ

يف �آية �سورة �لتوبة: »... �أّن �هلل 

ب��ريء من �مل�سركني ور�سوله« 

)�سورة �لتوبة، �آية: 3(.

وتو�سيُح ذلك �أن من عطف 

)ر�سوله( على )�مل�سركني( يف 

�لآية �ل�سابقة، فقد �أحال �ملعنى 

ده كفر؛ لأن  تعَمّ ول��و  ه،  وغ���َرّ

�لعطف باجلر يقت�سي بر�ءةَ �هلل 

من ر�سوله. ويف تف�سر هذه �لآية 

�أفا�ض �لإماُم �لقرطبي - رحمه 

�هلل - يف تف�سره )�جلامع( يف 

�حلديث عن ثو�ب �إعر�ب �لقر�آن 

�لكرمي.

ويُرَوى �أن �أعر�بًيّا يف زمان 

عمر بن �خلطاب - ر�سي �هلل 

عنه - جاء يلتم�ض ُمعِلّ�ًما يُعِلّمه 

�لقر�آن؛ فقال: من يُْق�رئني مما 

ن���زل على حممد، �سلى �هلل 
ُ
�أ

ُمعِلًّما،  فوجد  ؟  و�سلم  عليه 

فاأقر�أه �سورة )�لتوبة( وكان مما 

تاله عليه قوله تعاىل: )�أّن �هلل 

ب��ريء من �مل�سركني ور�سوله( 

بجِرّ )ر�سوله(. فقال �لأعر�بي: 

�أو قد برئ �هلل من ر�سوله؟ فاإن 

فاأنا   برئ من ر�سوله، 
ُ
يكن �هلل

�أبر�أ منه؛ �أي: من ر�سوله !!

ف��ب��ل��غ ع��م��َر م��ق��ال��ُة ذلك 

�لأعر�بي، فدعاه، وقال له: �أترب�أ 

من ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 

و�سلم؟ فق�َضّ عليه �لأعر�بُيّ ما 

ُمعِلّمه، وذك��ر ما كان  ك��ان من 

ه عليه. فقال عمر: لي�ض  من َرِدّ

هكذ� �لقر�ءة. قال: فكيف هي 

 
َ
يا �أمر �ملوؤمنني؟ قال: )�أن �هلل

بريء من �مل�سِركني ور�سولُه(؛ �أي: 

برفع )ر�سوله(.

ثم �أمر عمر بن �خلطاب - 

ر�سي �هلل عنه - �أل يُقرَئ �لنا�َض 

�إل عامٌل بالعربية .

وتوجيُه رفع »ور�سوله« يف 

�لآية �ل�سابقة �إما على �لعطف 

على �ملو�سع، و�إما على �ل�سمر 

�مل��رف��وع يف »ب����ريء«؛ لأن���ه قد 

طال �لكالم، و�إما على �لبتد�ء، 

و�خل���رب حم���ذوف؛ و�لتقدير: 

ور�سولُه بريء منهم.

�لإم��������اُم �حل�سن:  وق������ر�أ 

)ور�سولَه( بالن�سب، وهو معطوف 

. على ��سم �هلل، عَزّ وجَلّ

ق ب��ني نون  و�ل���ذي ل يُ��ف��ِرّ

�لن�سوة، ونون �لأفعال �خلم�سة، 

لن يعرف �ملر�د من قوله تعاىل: 

يَْعُفوَن( من قوله: »و�إْن  �أن  )�إل 

طلقتموهّن من قبل �أن تَ�م�ّسوهّن 

وقد فر�ستُْم لهّن فري�سًة فن�سُف 

ما فر�ستم �إل �أن يعفون �أو يعفو 

و�أْن  �لنكاح  �ل��ذي بيده عقدةُ 

تعفو� �أقرب للتقوى ...« )�سورة 

�لبقرة، �آية 237(.

فالنون يف قوله: )يعفون( 

نون �لِنّ�سوة، ولي�ست نون �لرفع، 

وهي يف حمّل رفع فاعل، و�لو�و 

�أ�سلية، ولي�ست و�و �جلماعة، 

، ولي�ض معَرًبا  و�لفعل هنا مبنٌيّ

�إعر�َب �لأفعال �خلم�سة، وعليه 

ريف له: )يَْفُعلَْن(،  فاإّن �لوزن �ل�َسّ

وحني �إعر�به نقول: فعل ُم�سارع 

�ل�سكون؛ لِتّ�ساله  َمبنٌيّ على 

بنون �لِنّ�سوة، يف حمِلّ ن�سب ب� 

)�أْن(، ونون �لن�سوة �سمٌر ُمتَّ�سل 

�لفتح يف حمِلّ رفع  َمبنٌيّ على 

فاعل.

ومن ذلك �أي�ًسا قوله تعاىل: 

» و�إذ �بتلى �إبر�هيَم ربُّ�ه بكلماٍت 

�آية:  �لبقرة،  فاأمّتهّن«. )�سورة 

124(. �إذ� مل ننتبه �إىل حركات 
)�إبر�هيم  �لإع���ر�ب يف كلمتي 

ورّب�ه(، فلن نعرف من هو �ملُبتِلي 

ومن هو �ملُبتلَى. �أما �إذ� تاأملناها، 

�لنحوي  �لتحليل  ف�سوف يكون 

و�لدليل كما يلي:

)�إبر�هيَم(: من�سوب، وهو 

م؛ وعليه فهو  ُم��ق��َدّ به  مفعول 

�ملُبتلَى.

و)ربُّ��ُه(: مرفوع، وهو فاعل 

موؤخر؛ وعليه فهو �ملُبتِلي .

من ذلك نتبّي�ن جلًيّ�ا معنى 

�أن �لعربية عقيدةٌ وه�وّي�ة؛ حيث 

�أثر  �لعقيدة يف  تكمُن �سالمة 

�لعربية يف معرفة مر�د �هلل تعاىل، 

وتكمن خ�سو�سيُة �له�وّي�ة يف دور 

�لعربية يف �لوقوف على �لوجوه 

لة �إىل  ّ �لدللية �ل�سحيحة �ملو�سِ

خ�سو�سية �لثقافة.

وبعد هذ� �لتطو�ف �ملوجز، 

�لذي  �ل�سوؤ�ل  �إجابة  �أن  �أعتقد 

نتعلم  �ملقالة: )ملاذ�  به  ْرُت  �سَدّ

�لعربية؟( - قد �تَّ�َسَحت �لآن.

لغـــــــة
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الزواوي بغوره
�سخ�سان يف  يختلف  ول 

�لوطني،  �لتاريخ  �أهمية تعليم 

بقدر ما يختلفان يف كيفية تعليم 

هذ� �لتاريخ، لأن �لطريقة حتدد، 

ب�سكل من �لأ�سكال، نوع �لهوية 

بناءها. وعليه، فاإنه  �لتي نريد 

بقدر ما تبدو �لعالقة متالزمة 

ب��ني �ل��ه��وي��ة و�ل��ت��اري��خ، بحيث 

�لتاريخ عن�سر� مكونا  ي�سبح 

لهذه �لهوية، ويقوم بدور تكويني 

لها، فاإن �لأمر يحتاج �إىل معرفة 

هذه �لعالقة وكيفية بنائها.

و�إذ� كانت �لهوية تقال على 

�لفردية،  �أو  �ل�سخ�سية  �لهوية 

وعلى �لهوية �جلماعية و�لهوية 

�لوطنية، فاإن ما يجب �لإ�سارة 

�ل�سخ�سية  �لهوية  �أن  �إليه هو 

ميد، هذ� �لبعد �لجتماعي يف 

�أن  �ل�سخ�سية، وك�سفت  �لهوية 

�أو �سخ�ض جانبا  ف��رد  ك��ل  يف 

�جتماعيا يتحدد بعنا�سر كثرة 

و�ع��ي��ة وغ���ر و�ع���ي���ة، ومنها 

و�لتقاليد، و�ل�سعور  �لأع��ر�ف، 

�إىل وطن  بالنتماء و�لنت�ساب 

�أو �أمة �أو �ساللة �أو قوم.

�إىل م��ا تعرفه  وب��ال��ن��ظ��ر 

�ملجتمعات �حلديثة على وجه 

�لتحديد، من تغر�ت �سريعة، 

وحت����ولت د�ئ��م��ة، ف���اإن كثر� 

م��ن علماء �لجتماع و�لنف�ض 

�لهوية  �أن  و�لنرثبولوجيا يرون 

هي ح�سيلة عملية بناء، بحيث 

تبدو �لهوية �جلماعية �أو �لوطنية 

يتكون  وكاأنها و�ق��ع مو�سوعي 

�لتاريخية  �لوقائع  من خمتلف 

و�لرمزية للجماعة كاحلروب، 

و�ملعارك، و�لإجناز�ت �حل�سارية، 

�لفنية و�لثقافية،  و�لإب��د�ع��ات 

و�ملحن، و�لأزمات، و�لنت�سار�ت، 

و�أ�سكال �لت�سامن �ملختلفة.

�لعنا�سر  �أه����م  ب��ني  وم���ن 

�لتي ت�سكل  �لرمزية و�لو�قعية 

�ل�سخ�سية و�جلماعية  �لهوية 

�لذ�كرة  و�ل��وط��ن��ي��ة ع��ن�����س��ر� 

و�لتاريخ. و�إذ� كنا قد بينا عالقة 

�لهوية بالذ�كرة يف مقالنا)�نظر 

�لهوية، �لغر�سة �لثامنة و�ل�سبعون 

، �أغ�سط�ض-�سبتمرب 2014، �ض 

27-26(، فاإن من �ملهم �أن نبني 
يف هذ� �ملقال �لعالقة بني �لهوية 

و�لتاريخ.

ك�������ل ت�������اري�������خ ي���ش���ت���م���ل 
ومساوئ  محاسن  على 
وه����������������ذا م����������ا ي����ت����ط����ل����ب 
ن�������وع�������ًا م�������ن ال���ت���ق���ي���ي���م 
كتابته ع��ن��د  ال���ن���ق���دي 

�لنف�ض حتيل  يف ع��رف علماء 

�إىل �لوعي، وتاأكيد �لذ�ت، و�إىل 

�ل�سمات �لد�ئمة و�ملميزة ل�سخ�ض 

معني مقارنة ب�سخ�ض �آخر. ولكن 

هذ� �ل�سخ�ض �ملتميز هو �سخ�ض 

�جتماعي كذلك. ولقد بينت 

�لدر��سات �لجتماعية، وعلى 

و�أبحاث جورج  ر�أ�سها در��سات 

قاموس الهوية

الهوية والتاريخ
ال��ه��وي��ة  اأو  ال��ه��وي��ة اجل��م��اع��ي��ة،  اأو  ال�����س��خ�����س��ي��ة،  ب��ال��ه��وي��ة  ت��ع��ل��ق الأم�����ر  ����س���واء  ال��ه��وي��ة،  ك���ل ح��دي��ث ع���ن 

ومهني  علمي  م�����س��ار  اأو  ذات��ي��ة  ���س��رية  �سكل  يف  اإم���ا  ب�����س��دة،  ف��ي��ه  ح��ا���س��را  ال��ت��اري��خ  عن�سر  وك���ان  اإل  ال��وط��ن��ي��ة 

ورم��وزه��ا  ب��اأح��داث��ه��ا  امل��ت��م��ي��زة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  م��راح��ل��ه  ل��ه  وط���ن  اأو  اأم���ة  ت��اري��خ  �سكل  يف  اأو  ال�سخ�سية،  للهوية 

ال��ه��وي��ات. ال��ق��وم��ي��ة ومت��ي��زه��ا ع���ن غ��ريه��ا م���ن  اأو  ال��وط��ن��ي��ة  اأو  ال��ه��وي��ة اجل��م��اع��ي��ة  وُي���ع���رِبّ ع���ن  وع���ربه���ا، 
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وتبدو هذه �لعالقة جلية يف 

�سلوك وت�سرفات �لأ�سخا�ض 

�لذين يحيلون ب�سكل عفوي �إىل 

م�سارهم �ل�سخ�سي يف كثر من 

مو�قفهم و�أحاديثهم، وه��و ما 

ميكن مالحظته كذلك يف تعبر 

�أو �لوطنية  �لهوية �جلماعية 

�لذي يُروى من خالل �لحتفاء 

�مل��م��ي��زة مل�سارها  باملنا�سبات 

�لكويت  �ل��ت��اري��خ��ي، كاحتفاء 

بعيدي �ل�ستقالل و�لتحرير يومي 

25/26/2/ من كل عام. ولكن 
ما يبدو يف �لظاهر وكاأنه �سيء 

عفوي هو يف �حلقيقة يخ�سع 

بناء و�عية، تظهر يف  لعمليات 

�لتي  خمتلف �ل�سرت�تيجيات 

تنتمي  �لتي  �ملوؤ�س�سات  تطبقها 

�لهوية. وياأتي على  �إليها هذه 

�ملوؤ�س�سات، موؤ�س�سة  ر�أ�ض هذه 

و�ل��رتب��ي��ة و�لتعليم،  �جل��ي�����ض، 

و�لثقافة و�لإعالم.

ومما ل�سك فيه، �أن موؤ�س�سة 

�ل��رتب��ي��ة و�لتعليم تعترب خر 

�لهوية �لوطنية  لتعليم  و�سيلة 

من خالل تعليم �لتاريخ �لوطني 

�لذي يتم بطرق تربوية خمتلفة 

تتفق و�لتوجهات �لعامة للدولة �أو 

�لنظام �ل�سيا�سي �لقائم. وتت�سم 

�لطرق و�لرب�مج و�ملناهج  هذه 

بالتعدد و�لتغر و�لتطوير، وذلك 

بح�سب �لأهد�ف �ملرجوة منها، 

وبخا�سة ذلك �لهدف �ملتمثل يف 

بناء مو�طن يتمتع بهوية متكاملة 

وم���ت���و�زن���ة وف��اع��ل��ة ويت�سف 

�لإي��ج��اب��ي��ة. وتلعب  بامل�ساركة 

�لتحديد،  �ملدر�سة، على وجه 

�لعملية  دور� حموريا يف ه��ذه 

�لهوية  �لتي جتمع بني تكوين 

�ل�سخ�سية و�لهوية �جلماعية 

من خالل تعليم �لتاريخ �لوطني 

مب��ر�ح��ل��ه �مل��خ��ت��ل��ف��ة، رغ���م ما 

يطرحه هذ� �لتعليم من م�سكالت 

خا�سة بنوعية وطريقة تعليم 

�لتاريخ �لوطني، ونوعية �لت�سور 

�لتاريخي �ملقدم.

م��ن ه��ن��ا تكت�سي �ملناهج 

�لتاريخ  �لتعليمية يف تدري�ض 

�لوطني �أهمية ق�سوى، وبخا�سة 

م���ن ج��ه��ة ع���ر����ض �حلقائق 

و�لأحد�ث �لتاريخية، وحتليلها، 

�أن  �ملعلوم  وتقييمها، لأن��ه من 

كل تاريخ ي�ستمل على حما�سن 

وم�ساوئ مبا �أنه تاريخ من فعل 

�لإن�سان، وهو ما يتطلب نوعا 

من �لتقييم �لنقدي. لذ� وجب �أن 

تخ�سع عملية �لكتابة �لتاريخية 

للتدقيق �لعلمي، وبخا�سة �أن كل 

تعليم للتاريخ �لوطني يقدم خطابا 

معينا هدفه بناء دعائم و�أ�س�ض 

و�لتاآزر،  و�لتكاتف  للت�سامن 

وذلك من خالل م�سمون تاريخي 

�لوطنية  معني مييز �جلماعة 

ع��ن غ��ره��ا م��ن �جلماعات. 

�لتاريخ  �أن تعليم  وه��ذ� يعني 

يخ�سع لعمليات تاأويلية لالأحد�ث 

و�لوقائع و�لرموز �لوطنية.

وعلى �لرغم مما تطرحه 

�لعمليات م��ن م�سكالت  ه��ذه 

و�إي��دي��ول��وج��ي��ة، فاإن  معرفية 

�أن  �ملوؤكد و�لثابت هو  �ل�سيء 

تعليم �لتاريخ يلعب دور� �أ�سا�سيا، 

ب�سكل �سلبي  ذل��ك  ك��ان  ���س��و�ء 

�لهوية  ت�سكيل  �إيجابي، يف  �أو  

و�أن  �ل�سخ�سية و�جل��م��اع��ي��ة، 

�لكثر من  توؤكده  ثمة تر�بطا 

ب��ني نوعية  �لبحوث �مليد�نية 

�ملعارف �لعلمية، ومنها �ملعارف 

�لتاريخية، و�لنظام �لجتماعي، 

�لتاريخ �لوطني  �أن  وبخا�سة 

�لثقافة  بالتعرف على  ي�سمح 

�لوطنية وما تتمتع به من تقاليد 

و�أع��ر�ف، ومن لغة ودين، ومن 

منجز�ت ح�سارية متيزها عن 

غرها من �لتو�ريخ و�لثقافات، 

وت�سمح بالتايل باإجر�ء مقارنات 

بالتو�ريخ �لوطنية �لأخرى، ولو 

كان ذلك بطريقة غر مبا�سرة 

وغر و�عية.

ف��اإن ما  �ل�سياق،  ويف ه��ذ� 

�أنه عند  �إليه هو  �لتنبيه  يجب 

�لتاريخ يف عالقته  حديثنا عن 

�ل�سخ�سية و�جلماعية  بالهوية 

�أن  و�لوطنية ل يجب بالطبع 

يغيب عن بالنا عالقته بالذ�كرة 

�لفردية و�جلماعية، وذلك نظر� 

�لذ�كرة  للعالقة �لوطيدة بني 

باأن  �لقول  و�ل��ت��اري��خ. وميكننا 

�لذ�كرة ت�سكل �أر�سية �لتاريخ، ول 

ميكن له �أن ينف�سل عنها، وكل ما 

ي�ستطيع �لقيام به جتاهها هو �أن 

ينظمها و�أن يرتجم معناها، وذلك 

بالنظر �إىل كونها حتفظ �لعالقة 

باملا�سي،  للحا�سر  �لتمثيلية 

�لرغم من �لخ��ت��الف يف  على 

مهمتهما، وذلك بحكم �أن مهمة 

�لتاريخ هي �حلقيقة، و�أما مهمة 

�لذ�كرة فتتمثل يف �لوفاء. ومن 

�جللي و�لو��سح �أنه ل ميكن �أن 

نف�سل بني �حلقيقة و�لوفاء، 

لأن��ه ل ج��دوى من حقيقة بال 

وفاء، �أو وفاء بال حقيقة، ولأن 

�لن�سيان ي�سكل حتديا حقيقيا 

للتاريخ و�لذ�كرة على حد �سو�ء. 

�أن هنالك �سعوبات  ول �سك 

جمة بني )و�جب �لذ�كرة( وكتابة 

�لتاريخ، وذلك لأن �لذ�كرة حتتاج 

�لأجيال، ول  �إىل  تنقل  �أن  �إىل 

�إل بكتابة تاريخية  يتم ذل��ك 

من جهة، وبتدري�سها يف جمال 

�لرتبية و�لحتفاء بها يف �ملجال 

�لعام من جهة �أخرى. ولكن، ويف 

مطلق �لأح���و�ل، ف��اإن ما يجب 

�لحتكام �إليه هو �ل�ستناد �إىل 

�ملعرفة و�لع��رت�ف باحلقيقة. 

و�خلطوة �لأوىل يف هذه �لعملية 

�لفهم  �ملعقدة و�حل�سا�سة هي 

�لتاريخ مبو�سوعية  �أول وكتابة 

قدر �لإمكان.

�لفيل�سوف  ن��اق�����ض  ول��ق��د 

�لفرن�سي بول ريكور يف كتابيه: 

�لن�سيان،:  �ل��ت��اري��خ،  �ل��ذ�ك��رة، 

و�لذ�ت عينها كالآخر، �جلو�نب 

�ملعقدة،  �لعملية  �ملختلفة لهذه 

وق��دم مفهوما مركزيا يف هذ� 

�ملو�سوع �أل وهو مفهوم �لهوية 

�ل�سردية �لذي يحتاج �إىل در��سة 

لها �ملجال يف  يت�سع  خا�سة ل 

هذ� �ملقال، ومع ذلك يتوجب 

علينا �أن ن�سر �إىل �سمة �أ�سا�سية 

من �سمات هذ� �ملفهوم وهي �أن 

�لإن�سان مييل وي�سعى د�ئما �إىل 

�سرد حياته، مثلما تعمل �لأمم 

�إىل �سرد  و�ل�سعوب و�لأق���و�م 

تاريخ، وق�س�ض، ومن خالل فعل 

�أو كما ع��رب ع��ن ذلك  �ل�سرد 

�أحكي(،  )�أن��ا  �ملتكلم:  ب�سيغة 

و)�أنا �أروي(، و)�أنا �أ�سرد(، و�لتي 

نقروؤها يف �ل�سر �لذ�تية لبع�ض 

�لوطنية و�لعلمية  �ل�سخ�سيات 

و�لفنية، مثلما نقروؤها يف �ملالحم 

�لتاريخية  �لوطنية، و�لرو�يات 

�لتي تعرب عن �لهوية �جلماعية 

و�لوطنية على حد �سو�ء.

ت������ع������ل������ي������م ال��������ت��������اري��������خ 
أس����اس����ي����ًا  دورًا  ي���ل���ع���ب 
ف�����ي ت���ش���ك���ي���ل ال���ه���وي���ة 
الشخصية واجلماعية

م��������ه��������م��������ة ال����������ت����������اري����������خ 
ه��������������������ي احل���������ق���������ي���������ق���������ة 
وم�������ه�������م�������ة ال�����������ذاك�����������رة 
ه�������ي ال��������وف��������اء وي����ج����ب 
ب���ي���ن���ه���م���ا  ن�����ف�����ص�����ل  أال 
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املقام عالي  واملخاطر  الضجيج  فوق  يسمو 
ــــوره ســــام عــــذب مــتــوج بــاالبــتــســام س

الشاعر : هنري فوغن 
ترجمة د. طارق فخر الدين

There, above noise and danger, Sweet Peace is crown’d with smiles


