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بصــمـــتــنــــا

�إقت�صادية  و�أب���ع���ادً�  ومن���وً�  م�����ص��ارً�  �لتنمية  ك��ان��ت  لئن 

و�جتماعية وب�صرية و بيئية، فاإن �لتعليم هو �لقائد لهذ� 

�أو عليه، ولئن كانت ح�صابات �ملد�خيل  �مل�صار و�ل��د�ل له 

و�لأرب�������اح و�خل�����ص��ائ��ر،  وخم���رج���ات وم���دخ���ات �مل�صانع 

ودللت  ب��ارزة  مادية  موؤ�صر�ت  �لقومي  و�لناجت  و�ملعامل 

�صادحة على م�صعى م�صتوى �لتنمية للدول، فاإن �لتعليم 

هو كلمة �لف�صل لتاأكيد هذ� �لنمو وم�صتو�ه وحجمه �أو 

�لتقليل من فعاليته وم��دى ج��دو�ه و�أث��ره، فمن �لتعليم 

تبد�أ �لتنمية وبه ت�صتمر، ومنه تنبع ووفق م�صاره ت�صب، 

تفرغ  �ملجتمع  ن��ه��ر  و�إىل  �مل��دخ��ات  ت��ب��د�أ  �لتعليم  ف��م��ن 

�مل�صتد�مة  للتنمية  �حلثيث  �ل���دول  �صعي  يف  �ملخرجات 

ت�صوفها  يف  �ل����د�ئ����م  وم�������ص���روع���ه���ا  �حل���ك���وم���ات  ه���اج�������س 

للم�صتقبل، تلك �لتنمية �لتي تنوعت وتعددت تعريفاتها 

لرتتكز على مفهوم �أخاقي ُير�عي يف �ملح�صلة �لنهائية 

�لبيئة وت��و�زن��ات��ه��ا وم��ر�ع��اة ح��ق �لأجيال  �حل��ف��اظ على 

�لقادمة يف ور�ث��ة كوكب �آمن من �لتلوث و�لهدر مع حق 

�لأفر�د يف �ملعرفة و�لعد�لة و�تخاذ �لقر�ر و�إبد�ء �لر�أي وفق 

�ن�صغال  و�ل�صتقر�ر يف  و�ل�صام  و�لكر�مة  �لرفاه  معايري 

د�ئ���م ب��الإن�����ص��ان وح��ق��ه يف �حل��ي��اة �لأف�����ص��ل، ل��ذ� تتعاىل 

ت�صتعر�س خططها �لطموحة  �صيحات �حلكومات وهي 

ت�صابق  يف  وتطلعاتها  و�أه��د�ف��ه��ا  �لع�صرية  �أو  �خلم�صية 

حمموم مع �لزمن لتايف �لنق�س و�لق�صور �أو �لتخلف، 

وت��ل��ع��ب �لأمم �مل��ت��ح��دة و�مل��ن��ظ��م��ات �ل��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا و�لبنك 

�ل��دويل دور �ملر�صد و�مُلعاون يف تف�صيل �خلطط و�إ�صد�ء 

و�لقرو�س  �مل�صاعد�ت  وتقدمي  �ملوؤمتر�ت  وعقد  �مل�صور�ت 

و�لتي  �ملنخف�صة  �ملد�خيل  ذ�ت  للدول  وخا�صة  و�لهبات 

صناعة

fayzaalmane@yahoo.com

بقلم : فايزة مانع املانع
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ترت�جع فيها ن�صب �لتعليم مل�صاعدتها يف  حماربة �جلهل 

ولت�صييق  �ملاأمولة  �لنمو  و�ل��دخ��ول يف م�صار�ت  و�لأم��ي��ة 

�لفجوة بني �لدول �لغنية و�لفقرية وتنمية �لإن�صان وفق 

نح ذ�ت �لنتائج مع متابعة حثيثة من �ملنظمات  خطط �ملمِ

�ليون�صكو  منظمة  ع��رت  وق��د  �لخت�صا�صية،  �ل��دول��ي��ة 

�مل��ع��ن��ي��ة ب�����ص��وؤون �ل��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ه���ذه �لأه��م��ي��ة �لق�صوى 

مو�جهة  و�مل�صتقبلية  �لعاملية  �لتحديات  ملو�جهة  وذل��ك 

و�صهولة يف  ��صتد�مة  �أك��ر  �أج��ل جمتمعات  وم��ن  خاقة 

�لتكيف، ومن هذه �ملنطلقات تر�صد �حلكومات �ملو�زنات 

�ل�صخمة وتقيم �ملوؤمتر�ت وبر�مج �لتدريب وور�س �لعمل 

ل��ك��ل �خلطط  �لأوىل  �ل��ر�ف��ع��ة  ه��و  �لتعليم  ب���اأن  م��وؤم��ن��ة 

و�إنه  �إ���ص��ر�ق��ا،  �أك���ر  مل�صتقبل  للعبور  �لآم���ن  �جل�صر  و�أن���ه 

�صناعة �لغد �لو�عدة، ومن هنا ترز �أهمية هذه �ل�صناعة 

و�صياغة  �لتعُلم  ونوعية  �لتعليم   وفل�صفة  وم�صامينها 

وبناء  �ل��ق��دوة  ودور  �لتدري�س  وط��رق  وخطورتها  �ملناهج 

�لنماذج �حلديثة و�لنفتاح على �لآخر مع �لتاأكيد على 

�أن �أي بناء لن يرتفع با �أ�صا�س ينه�س عليه ولن ي�صلب 

به  �خلا�صة  �لعتقاد  ونظم  �لقيم  منظومة  عن  مبعزل 

�أ�ص�س  بناء  ولكل  غر�س  تربة  لكل   - »�مل����اوردي«  وبح�صب 

فالبناء من غري �أ�ص�س ل ُيبنى، و�لثمر من غري غر�س ل 

�أن ُيح�صى فخذو� من كل �صيء  ُيجنى، و�لعلم �أكر من 

�أح�صنه، وكل �لعلوم �صريفة ولكل منها ف�صيلة - فالتعليم 

بهذه �ملعاين عامل من �لتبادل و�لتفاعل و�لت�صامي وفقه 

تتحول �لعقول من خمازن للمعلومات �إىل طاقات فكرية 

تناق�س وحتاور  لاإبتكار  وت�صعى  �لإب��د�ع  تن�صد  مفتوحة 

وتبحث عن �جلديد �خلاق . 
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من مكتب الشهيد

ف��������ي ال���������ذك���������رى ال�������راب�������ع�������ة ل�����ل�����ت�����ك�����رمي األمم��������ي 

صباح األحمد الجابر الصباح 
قناديل العطاء تضيء الذاكرة 

احتف���ل مكت���ب ال�ش���هيد 

بذكرى تقلد �ش���احب ال�شمو 

اأم���ر الب���اد املفدى ال�ش���يخ 

اجلاب���ر  الأحم���د  �ش���باح 

ال�ش���باح – حفظه اهلل ورعاه 

لقب قائ���د للعمل الإن�ش���اين  

)مرك���زاً  الكوي���ت  وت�ش���مية 

للعمل الإن�شاين( وللحدث اأثر 

كبر يف نفو�س جميع الكويتني 

عامة ومكتب ال�شهيد خا�شة 

وذلك ملا ي�ش���هده م���ن رعاية 

اأبوي���ة حانية لأبناء ال�ش���هداء 

الأبرار.

اإنه لفخ���ر عظيم ومرتبة 

جليلة ب���اأن تت�ش���در الأعمال 

الإن�ش���انية مكانة ذات اأهمية 

ق�ش���وى على م�شتوى العامل. 

واأن حتت���ل الكوي���ت املرات���ب 

العلي���ا به���ا له وفر ال�ش���رور 

اإن  نفو�ش���نا.  يف  وال�ش���عادة 

مكتب ال�شهيد جتربة اإن�شانية 

حي���ة عل���ى ال�ش���عيد املحلي 

ن�ش���عى ب���اأن تُ�ش���در للع���امل 

كتجربِة يقتدى بها.

مل���ن  تقدي���ر  اأب�ش���ط  اإن 

ب���ذل روح���ه يف �ش���بيل بق���اء 

الوطن هي الرعاية املكفولة، 

ورعايات مكتب ال�شهيد خر 

دلي���ل على التقدي���ر والعطاء 

�ش���بل  كل  كفل���ت  دول���ة  يف 

م����ك����ت����ب ال����ش����ه����ي����د ص��������رح إن�����س�����ان�����ي ش���ام���خ 
ب��������رع��������اي��������ة أم��������ي��������ري��������ة أب�����������وي�����������ة س�����ام�����ي�����ة
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احلياة الكرمية ل�شعبها وذلك 

م���ن خ���ال رعايات خا�ش���ة 

اجتماعي���ة، نف�ش���ية، مالي���ة، 

�ش���حية  �ش���كنية،  تعليمي���ة، 

وقانونية.

الوالد  الإن�ش���انية،  قائ���د 

واحلاكم هو الراعي املبا�ش���ر 

ال�ش���هيد  مكت���ب  لتاأ�ش���ي�س 

�ش���لكه  لطري���ق  وا�ش���تكمال 

�شاح���ب  الراح���ل  ع�شي���ده 

ال�شمو ال�شي���خ جابر الأحمد 

اجلاب���ر ال�شباح – طيب اهلل 

ث���راه - فقام �شم���وه باإ�شدار 

املر�ش���وم 325/2011 حيث 

حدد ال�شه���ادة والتي  �شملت  

الع�شكري  الواج���ب  �شحاي���ا 

والكوارث الطبيعية واحلوادث 

ال�شتثنائي���ة العادي���ة وكفلت 

لهم حقوق عديدة.

مير يوم التا�شع من �شبتمرب 

لن�شتذك���ر اجلان���ب الإن�شاين 

م���ن قائدن���ا وراع���ي نه�شتنا 

ال�شهي���د  كمكت���ب  ون�شع���ى 

لإ�ش���اءة ه���ذا الي���وم بذكراه 

العطره،  كما ي�شتدعي دورنا 

الإن�ش���اين ب���اأن نق���دم ما هو 

كفي���ل باأن يرتك اأثراً طيباً يف 

نفو�س اأ�شر ال�شهداء فاأعددنا 

جداري���ات  املنا�شب���ة  به���ذه 

جديدة ملكتب ال�شهيد حملت 

�شور واأ�شماء �شهداء الكويت 

اأج���واء  يف  وذل���ك  الأب���رار، 

اأ�شري���ة حافلة �شهده���ا اأ�شر 

جه���ات  وممثل���و  ال�شه���داء، 

دبلوما�شي���ة، واإعاميون، كما 

ق���ام املكتب بتك���رمي اجلهات  

الإعامية والتي �شاهمت من 

خ���ال حمل���ة اإعامية كبرة 

مبنا�شب���ة ي���وم ال�شهيد بن�شر 

اأرج���اء  يف  ال�شه���داء  �ش���ور 

دول���ة الكوي���ت، �شاكرين لهم 

مبادرته���م الإن�شاني���ة والت���ي 

تعزز القيم الوطنية يف نفو�س 

اأفراد املجتمع.

ونختم 

 مب���ا قاله �شاحب ال�شمو 

اأم���ر الب���اد ال�شي���خ �شباح 

الأحم���د اجلاب���ر ال�شب���اح – 

حفظه اهلل ورعاه    باحتفالية 

تكرمي���ه بلقب »قائ���داً للعمل 

الإن�ش���اين« ب���الأمم املتح���دة 

يف التا�ش���ع م���ن �شبتمرب »اإن 

اأعم���ال ال���رب والإح�شان قيم 

متاأ�شل���ة يف نفو����س ال�شع���ب 

الكويت���ي« وم���ن هن���ا ن�شتمد 

طاقتن���ا دائم���ا لتقدمي ما هو 

اأعظم ويرتقي مل�شتوى العطاء 

الإن�شاين.

جديدة  ج����داري����ات 
ب���������ص���������ور وأس���������م���������اء 
ش��ه��داء ال��ك��وي��ت في 
ك����ل أن����ح����اء ال���وط���ن

قيم العطاء والبّر من سمات الشعب الكويتي وقياداته عبر التاريخ 

)2018 ديسمبر   - )نوفمبر   95 الغرسة  5



احتفال

فائقو مكتب الشهيد  وفن التميز ..

هذ� يوم �حل�صاد جلني ثمار �لبذل و�لتعب ، ليتقدم �لفائقون مرفوعي �لقامة ليتفيوؤو� ظال 

جهدهم و�صهرهم يف �صبيل حت�صيل �لتميز و�كت�صاب درع �لتفوق ، وهذ� ديدن مكتب رعاية 

�أبنائه ؛ متابعة وتوجيها و�إر�صادً� ودعمًا وعطاء فمكافاأة تليق بهم ومبكانتهم  �ل�صهد�ء مع 

ومبوقع ذويهم من قلب �لوطن حيث يلتقي �لفائقون وبا�صم ر�عي �ملكتب �لأول �صمو �ل�صيخ 

�صباح �لأحمد �ل�صباح حفظه �هلل ورعاه ليتقلدو� �أو�صمة �لفخر و�صهاد�ت �لتقدير وبح�صور 

�ل�صيخ علّي ج��ر�ح �ل�صباح وزي��ر �ل��دي��و�ن �لأم��ريي ورئي�س جمل�س �لأم��ن��اء يف مكتب رعاية 

�ل�صهد�ء و�أي�صا �ل�صيدة فاطمة �لأمري �لوكيل يف �لديو�ن �لأمريي مدير عام مكتب �ل�صهيد ، 

يف �حتفال خا�س بهم وبرنامج منوع بد�أ بال�صام �لأمريي فاآيات من �لذكر �حلكيم فكلمة 

لل�صيخ علي جر�ح �ل�صباح وزير �لديو�ن. 

ع������ل������ي ج��������������راح ال�������ص�������ب�������اح : ال�������ك�������وي�������ت ب������ح������اج������ة إل�����������ى ك��������ل ج������ه������د م�����خ�����ل�����ص ي�������ه�������دف ل����ت����ف����ع����ي����ل ح��������ب ال��������وط��������ن .

فاطمة أحمد األمير : حتقيقا لرؤى حضرة صاحب السمو أمير البالد حلصاد التفوق بالعمل اجلاد واستمرار الدأب . 

جهود بناءة

وقد ت�شمن����ت كلمة ال�شيخ 

عل����ي ج����راح ال�شب����اح عبارات 

الت�شجي����ع والعتزاز بالفائقني 

وبنتائ����ج جهده����م ف����كان مما 

قال:

نلتق����ي يف  ع����ام  كل  - يف 

منا�شب����ة كرمي����ة عزي����زة على 

نفو�شن����ا، لتكرمي اأبنائنا الطلبة 

الفائق����ني، م����ن اأبن����اء �شه����داء 

الكويت الأب����رار، ، لرنى كوكبة 

الذي����ن  اأبنائن����ا  م����ن  جدي����دة 

حققوا النجاح والتفوق والتميز 

على طري����ق التح�شيل العلمي، 

واكت�شاب املعرفة من اأجل بناء 

كويت امل�شتقبل، تاأكيدا وتنفيذا 

لكلم����ة �شيدي قائ����د الإن�شانية 

، ح�ش����رة �شاحب ال�شمو اأمر 

الب����اد ال�شيخ �شب����اح الأحمد 

اجلاب����ر ال�شب����اح حفظ����ه اهلل 

ورع����اه، الت����ي ق����ال فيه����ا »اإن 

الكوي����ت ل تبن����ى اإل ب�شواع����د 

اأبنائها«. 

واأنت����م الي����وم اأيه����ا الأبناء 

الربرة ... ويف كل يوم... تذكروا 

اأن وطنك����م احلبي����ب الكوي����ت 

بحاج����ة ل����كل جه����د خمل�����س 

يه����دف اإىل تفعيل حب الوطن 

م����ن اأج����ل ال�شتع����داد للدفاع 

عن����ه، وترجم����ة �شع����ار ال����ولء 

للوط����ن، اإىل �شل����وك ملمو�س، 

يزي����د م����ن تاح����م جمتمعن����ا، 

ويقوي اأوا�شر املحبة والرتابط 

في����ه، وي����ربز قيم����ه الفا�شل����ة 

والنبيلة، ويوحد �شفوفه لنكون 

يدا واحدة قادرة على بناء هذا 

الوطن.

ويف هذه املنا�شبة الكرمية، 

ل ي�شعن����ي اإل اأن اأُع����رب ع����ن 

والح����رتام  ال�شك����ر  خال�����س 

ح�ش����رة  ل�شي����دي  والتقدي����ر 

�شاح����ب ال�شم����و اأم����ر الباد 

حفظه اهلل ورعاه على مواقفه 

املتوا�ش����ل  ودعم����ه  ال�شامي����ة 

لرعاي����ة اأ�شر ال�شه����داء الأبرار 

وتك����رمي اأبنائه����م، كم����ا اأتقدم 

الأفا�ش����ل  لاإخ����وة  بال�شك����ر 

امل�شوؤولني يف الديوان الأمري، 

ومكتب تكرمي ال�شهداء ورعاية 

اأ�شرهم، على جهودهم اخلرة، 
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م�ش����رة  رعاي����ة  يف  املتمثل����ة 

الطلبة من اأبناء �شهداء الكويت 

املواطن����ني  ليكون����وا  الأب����رار، 

الذين يفخر بهم وطنهم الغايل 

الكوي����ت، والذي����ن يعمل����ون من 

اأجل رفعته وتقدمه.

ب����ارك اهلل فيك����م.. و�شدد 

عل����ى اخل����ر خطاك����م يف ظل 

الرعاية الكرمية وال�شامية من 

ل����دن ح�ش����رة �شاح����ب ال�شمو 

اأم����ر الباد، و�شمو ويل العهد 

الأمني حفظهما اهلل ورعاهما. 

حفظ اهلل الكوي����ت واأهلها من 

كل �ش����وء ومك����روه ورح����م اهلل 

�شهداء الكويت الأبرار.

ر�ؤية طموحة 

ثم األق����ت ال�شي����دة فاطمة 

الدي����وان  يف  الوكي����ل  الأم����ر 

الأم����ري مدي����ر ع����ام مكت����ب 

ال�شهي����د كلمته����ا موؤك����دة على 

مع����اين الإب����داع والتمي����ز تلك 

الت����ي حتتاجها اخلط����ط ذات 

والتطلع����ات  العالي����ة  ال����روؤى 

الكبرة، فكان مما قالت:

 - ي�شعدين وي�شعد زمائي 

ال�شه����داء  تك����رمي  مكت����ب  يف 

ورعاي����ة اأ�شره����م... اأن نلتقي 

اليوم... لاحتفال  بح�شراتكم 

باأبنائن����ا الفائق����ني درا�شي����ا... 

وتكرميهم على ما ح�شدوه من 

تفوق... ثمرة لعملهم اجلاد... 

 ... ال����داأب  يف  وا�شتمراره����م 

لكت�ش����اب العل����م واملعرف����ة... 

ولتحقيق ما يتطلع اإليه �شيدي 

ح�ش����رة �شاحب ال�شم����و اأمر 

الإن�شاني����ة...  قائ����د  الب����اد 

ال�شيخ �شب����اح الأحمد اجلابر 

ال�شب����اح حفظ����ه اهلل ورعاه... 

يف بن����اء اأجيال �شاعدة هدفها 

املت�شلح  الكويت����ي...  الإن�ش����ان 

بالإميان والعلم....

اإن تطلع����ات �شيدي ح�شرة 

�شاح����ب ال�شم����و اأم����ر الباد 

قائ����د الإن�شاني����ة حفظ����ه اهلل 

ورع����اه... لبناء كويت امل�شتقبل 

ل تق����ف عن����د ح����دود ... ب����ل 

ا�شرتاتيجية  و�شع����ت خطط����ا 

تنموي����ة حت����ت �شع����ار »كوي����ت 

وت�شتن����د   ،»2035 جدي����دة.. 

هذه ال�شرتاتيجية اإىل اأهداف 

وركائ����ز... تتحق����ق م����ن خال 

م�شاري����ع ع����دة... يف مقدمه����ا 

فاعل����ة...  حكومي����ة  اإدارة 

وبني����ة  واقت�ش����اد م�شت����دام... 

ورعاي����ة  متط����ورة...  حتتي����ة 

�شحية عالية اجلودة... وتعزيز 

ال�شفافي����ة... وراأ�شمال ب�شري 

اإبداعي... لكي تتب����واأ الكويت 

مكانته����ا الائق����ة... بتاريخها 

وعطائه����ا الإن�ش����اين ولتاأكي����د 

الإقليم����ي  ودوره����ا  ريادته����ا 

م����ايل  كمرك����ز  وال����دويل... 

وجتاري(  واأ�شافت؛ 

ال����������والء ل����ل����وط����ن ل����ي����س ش�����ع�����ارا ب�����ل س���ل���وك���ا 
م����ل����م����وس����ا ي������زي������د م�������ن ت������الح������م امل����ج����ت����م����ع .
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احتفال

- اإن راأ�����س امل����ال الب�شري 

الإبداعي الذي اأ�شرت اإليه هو 

اأنت����م... فراأ�س امل����ال هذا يع�د 

ركي����زة اأ�شا�شي����ة يف بناء كويت 

امل�شتقب����ل... وه����و م����ا يوؤك����ده 

وج����ود توجه حكومي نحو دعم 

الإبداع����ي...  التعل����م  مفه����وم 

فا�شتعدوا ي����ا اأبنائي ... فعلى 

�شواعدك����م تبن����ى الكويت... )

واأ�شافت ؛ 

- ل يخف����ى عل����ى اأحد... 

اأن منطقتن����ا تعي�����س يف خ�شم 

اأحداث وتطورات حتتاج للحمة 

واأ�شلوب����اً...  الوطني����ة منهج����اً 

ومواقفن����ا  تعاماتن����ا  يف 

وت�شرفاتن����ا... حي����ال كل م����ا 

يجري حولنا(

واختتمت كلمتها قائلة ؛

- اإنن����ي با�شم����ي �شخ�شيا 

وبا�ش����م جمي����ع منت�شبي مكتب 

ورعاي����ة  ال�شه����داء  تك����رمي 

اأ�شره����م... اأقول اإنن����ا لنعاهد 

�شي����دي ح�شرة �شاحب ال�شمو 

اأم����ر الب����اد قائ����د الإن�شانية 

حفظه اهلل ورعاه... كما نعاهد 

معايل وزير الدي����وان الأمري 

الطلب����ة عل����ى طري����ق التف����وق 

ليكونوا كما كان اآباوؤهم جنوداً 

يف خدمة الكويت... مدافعني 

وكرامته����ا...  ع�زته����ا  ع����ن 

متم�شكني باأر�شها... وعنا�شر 

فاعلة تعلي �ش����رح الكويت يف 

كل جمال(.

ث����م توالت فق����رات احلفل 

املنوع����ة والت����ي ميزه����ا ه����ذا 

الع����ام م�شارك����ة وزارة الرتبية 

ممثلة برو�شتي منطقة مبارك 

)رو�ش����ة  التعليمي����ة؛  الكب����ر 

النم����اء( و )رو�ش����ة الأ�شي����ل(، 

حيث ا�شرتك����ت الرو�شتان يف 

اأوبري����ت وطني بعنوان )البذرة 

الأغ����اين  تخللت����ه  الطيب����ة( 

الوطني����ة والدرام����ا احلواري����ة 

املوؤث����رة ع����ن الأم����ل وخدم����ة 

الوط����ن، واختتم احلفل بتوزيع 

الهداي����ا التقديرية عل����ى اأبناء 

ال�شهداء الفائقني ممن ح�شلوا 

على تقدي����ري »امتياز« و»جيد 

جدا« كما قام الأبناء الفائقني 

باإه����داء ال�شي����خ عل����ي ج����راح 

ال�شب����اح درعا تذكارية تقديرا 

وعرفانا برعايته الأبوية .

وتوحيد  الفاضلة  قيّمه  ب��إب��راز  الوطن  بناء 
 . أبنائه  ب��ن  احملبة  أواص���ر  وتقوية   ، ج��ه��وده 

رئي�س جمل�س الأمناء... على اأن 

نوا�شل م�شرة تكرمي ال�شهداء 

وتذلي����ل  اأ�شره����م...  ورعاي����ة 

كل  يف  يعرت�شه����م...  م����ا  كل 

مناحي حياتهم... مبا يف ذلك 

وال�شحية  الرتبوي����ة  النواح����ي 

والإ�شكانية... واأن نعمل جادين 

من اأجل تثبيت اأق����دام اأبنائهم 
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مبــــادرات

عبداهلل بدران

مشروع )كفو(..
تحفيز الطاقات الشبابية نحو العطاء واإلبداع

مع �نطاقة �مللتقى �لثاين مل�صروع )كفو( �ل�صبابي �لتابع 

للديو�ن �لأمريي، خطا ذلك �مل�صروع �لذي ياأتي لتحقيق 

�صباح  �ل�صيخ  �ل��ب��اد  �أم���ري  �ل�صمو  �صاحب  ح�صرة  روؤي���ة 

�لأحمد �جلابر �ل�صباح يف �لهتمام بال�صباب و�إ�صر�كهم يف 

قيادة �لتنمية خطو�ت جديدة نحو حتقيق �لأهد�ف �لتي 

لل�صباب  بيانات  باإطاق قاعدة  وذلك  �أجلها،  �أن�صىء من 

�لكويتيني من �أ�صحاب �خلر�ت و�ملهار�ت �ملتنوعة بهدف 

�أمامهم  �ل�صعوبات  وتذليل  تخ�ص�صاتهم  من  �ل�صتفادة 

ل��ل��ت��م��ي��ز يف خم��ت��ل��ف �مل���ج���الت �مل��ط��روح��ة �ل��ت��ي تنا�صب 

موؤهاتهم �لعلمية.

وا�شته���دف ذل���ك امللتق���ى 

الذي ح�شره نائب وزير �شوؤون 

الديوان الأمري ال�شيخ حممد 

ال�شب���اح  املب���ارك  العب���داهلل 

وال�شناع���ة  التج���ارة  ووزي���ر 

خال���د الرو�شان وامل�شت�شار يف 

الديوان الأمري ورئي�س اللجنة 

الإ�شرافية العليا مل�شروع )كفو( 

الإبراهي���م  يو�ش���ف  الدكت���ور 

الكف���اءات  عل���ى  التع���رف 

ال�شبابي���ة الوطني���ة يف جمي���ع 

املج���الت وتعزيز بن���اء ج�شور 

التع���ارف فيما بينه���م واإطاق 

تطبيق اإلكرتوين جديد.

لآىلء الكويت الواعدة

الإبراهيم  الدكت���ور  وق���ال 
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اإلبراهي�����������������������م: 
امل����������������ش����������������روع ض�����م�����ن 
أمير  س��م��و  ت��وج��ي��ه��ات 
ال���������ب���������الد الك�����ت�����ش�����اف 
آلل��������������������ىء ال�������ك�������وي�������ت 
م����������������������ن ال�������������ش�������������ب�������������اب

املوس���������������������������������������وي :
ال�����������������������ك�����������������������ف�����������������������اءات 
ال����ش����ب����اب����ي����ة ال������ث������روة

احل�������������ق�������������ي�������������ق�������������ي�������������ة 
ل��������ل��������وط��������ن وع������ص������ب
ت�����������������������������������������ط�����������������������������������������وره

على هام�س امللتقى الذي اأقيم 

يف مركز جابر الأحمد الثقايف 

اإن هذا امل�شروع كان من �شمن 

الوطن���ي  امل�ش���روع  تو�شي���ات 

لل�شب���اب ال���ذي عق���د يف عام 

2013 �شمن توجيهات �شاحب 
ال�شمو اأم���ر الباد بالهتمام 

بال�شب���اب واإ�شراكهم يف قيادة 

التنمي���ة، م�ش���را اإىل حر����س 

امل�ش���روع على جم���ع الطاقات 

الكويتي���ة ال�شبابية وت�شجيعهم 

على العط���اء يف التخ�ش�شات 

املتنوعة وتهيئة ال�شبل املنا�شبة 

لهم للتميز والإب���داع، وتطوير 

الهتمام���ات املتنوعة لهم من 

خال املنتديات املتخ�ش�شة.

واأو�ش���ح اأن الكوي���ت مليئة 

باآلئ دفينة يف املجتمع نحتاج 

اإىل العم���ل عل���ى اكت�شافه���ا، 

معربا عن اأمل���ه يف اأن ي�شاهم 

تل���ك  اكت�ش���اف  يف  امل�ش���روع 

الاآل���ئ، واأن ي�ش���ارك ال�شباب 

فيه ويبدون الراأي يف مكوناته، 

لتحقي���ق  تطوي���ره  ليمكنن���ا 

الأهداف املرجوة منه.

واأ�ش���اف اأن امل�شروع قطع 

�شوط���ا كب���را من���ذ تاأ�شي�شه، 

�شيعر����س  امللتق���ى  ه���ذا  واأن 

تفا�شي���ل اأك���ر له���ذا امل�شروع 

م���ع ا�شتحداث قاع���دة بيانات 

جديدة لت�شم ن�شاطات خمتلفة 

لل�شباب الكويتيني، مو�شحا اأن 

امل�شروع الذي تديره جمموعة 

م���ن ال�شب���اب الكويتيني يعمل 

على خلق طاقة ذاتية ومتجددة 

ل���دى ال�شباب تدف���ع بهم نحو 

الأن�شط���ة القت�شادية والعمل 

التطوعي وغرها من الأن�شطة 

التي تتميز بها الكويت.

ثر�ة البالد احلقيقية

اأم���ا مديرة م�ش���روع )كفو( 

الدكتورة فاطمة املو�شوي فقالت 

اإن دع���م ال�شب���اب الكويتي���ني 

ياأتي تنفيذا لتوجيهات �شاحب 

ال�شمو اأمر الباد الذي يوؤكد 

دائما يف اخلطاب���ات ال�شامية 

اأهمي���ة دور ال�شباب وتاأثرهم 

الب���اد  ع�ش���ب  باعتباره���م 

والروة احلقيقية للكويت.

واأ�شافت الدكتورة املو�شوي 

: لق���د �شعينا ب�ش���كل كبر يف 

م�شروعن���ا اإىل الرتكي���ز عل���ى 

الإجنازات والكفاءات الكويتية 

التي نعتربها الروة احلقيقية 

من خال من�شة واحدة جتمعهم 

التوا�ش���ل،  عملي���ة  لت�شهي���ل 

اإ�شاف���ة اإىل كيفي���ة ال�شتفادة 

م���ن ال�شب���اب والتطوي���ر م���ن 

مهاراتهم لإبراز هذه الكفاءات 

واحلر����س الدائم عل���ى تذليل 

كل ال�شعوب���ات التي تواجههم 

يف خمتلف املجالت.

وقالت اإننا نوؤمن باأن اجلميع 

ي�شع���ى اإىل اأن ي�شه���م )كف���و( 

يف تطوي���ر ال�شخ�شي���ة بالعلم 

واملعرف���ة واكت�ش���اب اخلربات 

الهتم���ام  يج���د  اأن  ب�ش���رط 

م�ش���رة  املنا�شب���ة،  والرعاي���ة 

امل�ش���روع  ه���ذا  انط���اق  اإىل 

الت���ي  الوا�شع���ة  الآف���اق  اإىل 

الت�شالت  تكنولوجيا  توفرها 

واملعلوم���ات خللق بيئة توا�شل 

وتعارف بني ال�شباب الكويتيني 

املختلف���ة،  التخ�ش�ش���ات  يف 

وتطوير الهتمام���ات املتنوعة 

له���م م���ن خ���ال املجتمع���ات 

املتخ�ش�شة، مع احلر�س على 

اأن ي�شارك مر�شدو املجتمعات 

فيه ب�شورة اإيجابية.

واأعربت عن خال�س �شكرها 

الداعم���ة  اجله���ات  جلمي���ع 

وهو  ال�شرتاتيجي  وال�شري���ك 

وزارة الدول���ة ل�شوؤون ال�شباب، 

و�ش���ركاء امللتقى وزارة الإعام 

للتق���دم  الكوي���ت  وموؤ�ش�ش���ة 

الب���رتول  وموؤ�ش�ش���ة  العلم���ي 

الكويتي���ة وال�شن���دوق الوطني 

ال�شغرة  امل�شروع���ات  لرعاية 

مبــــادرات
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نب����س  واإذاع���ة  واملتو�شط���ة 

الكويت و بنك الكويت الوطني 

وبنك بوبيان.

وا�شتمت���ع ح�ش���ور امللتقى 

بالفيلم التعريفي الذي عر�س 

في���ه، فيم���ا مت تك���رمي �شركاء 

امللتق���ى، واإج���راء جول���ة على 

جمتمعات كف���و كل على حدة، 

و انط���اق تطبي���ق كف���و عرب 

الآيف���ون والأندرويد، واللتقاء 

ب�ش���ركاء امللتق���ى الثماني���ة يف 

املعر�س املجمع لهم، و التعرف 

جمتمع���ات  مر�ش���دي  عل���ى 

)كف���و(، ف�شا ع���ن ال�شتمتاع 

مبج�شمات الفنان بدر املن�شور 

الت�شكيلية ومعر�شه الفني.

م�شروع  م���ب���ادرة  ت��ع��د 

الديوان  اأطلقها  التي  )كفو( 

امل�شروع  ثمار  من  الأم��ري 

)الكويت  لل�شباب  الوطني 

عام  اأط��ل��ق  ال���ذي  ت�شمع( 

من  ب��ت��وج��ي��ه��ات   2013
وبرعاية  الباد  اأم��ر  �شمو 

وهو  الأم��ري،  الديوان  من 

الأوىل  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن�����ش��ة 

ال�شبابية  الكفاءات  لعر�س 

البحث  ع��م��ل��ي��ة  وت�����ش��ه��ي��ل 

فيما  وال��ت��ع��اون  والتوا�شل 

عن  عبارة  وامل�شروع  بينها. 

ت�شم  اإل��ك��رتون��ي��ة  م��ن�����ش��ة 

واملنجزة،  ال�شابة  الكفاءات 

اخلربات  تبادل  وت�شتهدف 

قاعدة  ع���رب  وال���ت���وا����ش���ل 

بيانات، في�شتطيع كل �شاب 

تقدمي  خالها  م��ن  كويتي 

اإىل  اأو الن�شمام  املعلومات 

اأحد املجتمعات املتفاعلة.

عدد  اإج���م���ايل  ب��ل��غ  و 

الكفاءات امل�شجلة يف موقع 

كفو نحو 2000 كفاءة. اأما 

فعددها  ك��ف��و  جم��ت��م��ع��ات 

وهي  ت�����ش��ع��ة جم��ت��م��ع��ات 

املجتمع الإن�شاين، وجمتمع 

وجمتمع  الأع���م���ال،  ري���ادة 

والتكنولوجيا،  ال���ع���ل���وم 

وجمتمع  التعليم،  وجمتمع 

البيئة،  وجمتمع  الريا�شة، 

الإع��ام، وجمتمع  وجمتمع 

الثقافة  وجمتمع  ال�شحة، 

والفنون

 2000 نحو  تسجيل 
ك�������������ف�������������اءة ش������ب������اب������ي������ة 
م����ج����ت����م����ع����ات   9 ف���������ي 
م�����ت�����ن�����وع�����ة وإط�����������الق 
ت���ط���ب���ي���ق إل����ك����ت����رون����ي

)2018 ديسمبر   - )نوفمبر   95 الغرسة  11



مبدعــــون

أكاديمية المبدعين 2 ..
تنمـــي خـــــبرات أبنـــاء الشـــــهداء

هي فك���رة تعمل على تعزي���ز القدرات 

ل���دى اأبن���اء ال�شه���داء، فبع���د جن���اح فكر 

اأكادميي���ة املبدعني الأوىل لأبناء ال�شهداء، 

ارت���اأى امل�شئولني يف مكت���ب ال�شهيد باأن ل 

ب���د من تكرار التجربة حت���ى ي�شتفيد اأكرب 

ع���دد ممك���ن م���ن اأبن���اء ال�شه���داء، لذلك 

عمل���وا على م�ش���روع اأكادميية املبدعني 2 

لأبن���اء ال�شهداء مبفهوم ع���ام واحد، ولكن 

بقيم وقدرات خمتلفة.

فاأكادميية هذا العام ارتكزت على قيم 

ثاث وهي: التحفي���ز، والإبداع، والتاأثر، 

من خ���ال اكت�ش���اب اخل���ربات واملهارات 

الازم���ة لتكوي���ن جيل قي���ادي ي�شاهم يف 

خدمة وطنه وذل���ك عن طريق تقدمي عدة 

برامج تدريبية على يد نخبة من الأ�شاتذة 

املتخ�ش�شني.

ولاأكادميي���ة اأهداف و�شعها القائمون 

عليها حت���ى تكون الأكادميي���ة قائمة على 

اأر�س �شلبة لها قيمها واأهدافها ليكتب لها 

النجاح.

ومن اأهدافها: 

•متكني و�شحذ ق���درات اأبناء ال�شهداء  	
من خ���ال التفكر الإيجابي والنظرة 

التفاوؤلي���ة لتطوير التفك���ر الإبداعي 

واإدارة الأداء ال�شخ�شي. 

•تعزيز وغر�س قيمة الأبداع والتحفيز  	
والتاأث���ر لتكون ه���ذه القي���م الثاث 

الركيزة الأ�شا�شي���ة يف حياة امل�شارك 

يف �شتى املجالت. 

•تدريب وتنمية مهارات اأبناء ال�شهداء  	

لبناء م�ش���روع اأبداعي وف���ق منهجية 

واأ�ش����س علمي���ة ت���ربز وتع���زز القي���م 

املرجوة. 

•تكوي���ن طاق���ات ق���ادرة عل���ى التاأثر  	
الإيجابي من خال التحدي.

•تر�شيخ قيم العمل اجلماعي واكت�شاب  	
املواق���ف  مواجه���ة  عل���ى  الق���درة 

ال�شعبة.

كم���ا و�ش���ع القائمني عل���ى الأكادميية 

اآلي���ة عم���ل لاأكادميي���ة ترتك���ز على عمل 
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امل�شارك���ني م���ن اأبن���اء ال�شه���داء م�شاري���ع 

اإبداعية وفق منهجي���ة واأ�ش�س علمية تربز 

القي���م الث���اث والت���ي ذكرناه���ا م���ن قبل 

وه���ي:) الإبداع – التحفيز – التاأثر( ويف 

نهاية الربنامج تقيم جلنة التحكيم م�شاريع 

الف���رق املختلف���ة ح�ش���ب معاي���ر حمددة 

لتكرمي اأف�شل م�شروع. 

مراحل الأكادميية:

•مرحل���ة التعزيز وه���ي مرحلة تنق�شم  	
اإىل ث���اث اأق�شام: التحفيز – الإبداع 

– التاأثر.
وقدم اأ. اأحمد العبيدي التحفيز ق�شة 

ملهمة حي���ث اأتى بنماذج حية يتم عر�شها 

لأبن���اء ال�شه���داء ليكون���وا م�ش���در اله���ام 

لتحفيزهم على الأبداع. 

وم���ن ث���م ق���دم اأ. حمم���د احلم���ودي 

حتفيز الذات حيث علم على كيفية حتفيز 

الذات. 

اأما بالن�شبة لاإبداع فقد قدم الدكتور 

اإبراهيم الر�شدان جتربته الذاتية يف جمال 

الطب وجراحة القلب.

ال�شعي���د  ب�شم���ة  الر�شام���ة  وقدم���ت 

جتربتها يف جم���ال الر�شم الت�شكيلي وهي 

�شريرة وكيفية التعاي�س مع الواقع. 

وهناك الأبداع للتعبر والتطور قدمها 

الدكت���ور عاء ح�شن ال���دم بطريقة علمية 

�شل�شلة.

اأما املرحلة الثالثة: 

وه���ي التاأثر فقد قدم الدكتور حممد 

ال�شف���ي حما�شرة بعن���وان التاأث���ر ق�شة 

ملهمة وعمل على جتاربه من خال درا�شته 

وعمله كطبيب وانت�ش���ار ر�شائله التثقيفية 

من خ���ال و�شائ���ل التوا�ش���ل الجتماعي 

وم���دى جن���اح ه���ذه التجرب���ة للتاأثر على 

النا�س. 

اأم���ا الأ�شتاذ الدكتور حم���ود الق�شعان 

فقد ق���دم لأبن���اء ال�شه���داء التاأثر وترك 

الب�شم���ة حي���ث عمل عل���ى كيفي���ة تركك 

لب�شمة يف العمل التي تقوم فيه.

•مرحل���ة اخل���ربة وه���ي مرحل���ة تعني  	
عل���ى اإدارة امل�شاري���ع وتاأ�شي����س فرق 

العم���ل واإدارة الأزم���ات والتخطي���ط 

ح���ل  اإىل  بالإ�شاف���ة  ال�شرتاتيج���ي 

امل�ش���كات وف���ن التوا�ش���ل والعر�س 

وعمل يف هذه املرحلة:

	 اأ. اأحم�������د بوع������ركي 
	 اأ. خ��������الد الروي�ش������د 
	 اأ. حم������مد ب������وزب������ر 
	 د. اأي������وب الأي�����������وب 
	 د. خ������الد القح���������س

•مرحلة التحدي وهي املرحلة الأخرة  	
جل�ش���ات  م���ن  وتتك���ون  لاأكادميي���ة 

ل���كل جمموع���ة،  الذهن���ي  للع�ش���ف 

وم���ن  القي���م  رب���ط  يف  ا�شت�ش���ارات 

بالن�شب���ة  للم�ش���روع  التح�ش���ر  ث���م 

للمجموعات ويتبعها التنفيذ.

ومن خ���ال م�شروع اكادميية املبدعني 

نوؤم���ن ب���اأن هن���اك جمموع���ة م���ن اأبن���اء 

ال�شهداء �شتخرج لن���ا مبفاهيم جديدة يف 

حياته���م ال�شخ�شي���ة والعملي���ة. وذلك من 

خال ما عمل به طوال الثاثة �شهور وهي 

مدة الأكادميية. 
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 حممود متويل

قضية

بعد مرور 28 عامًا 
على الغزو

ــــة  ــــي ــــض ق
األســـــــــرى 
الكويتيين 
فـــــــــــــــــي 
الــعــراق... 

نكاأه ت�صريح هنا  الأمل كلما  العراق جمهوًل �يزيد  الكويتيني يف  �املفقودين  الأ�صرى  ليزال ملف 

الغا�صم. العراقي  الغز�  جرمية  على  عامًا   28 من  اأكرث  نحو  مر�ر  من  الرغم  على  هناك  �تلميح 

�صقوط  بعد  يتبخر،  بداأ  اأحياء  املفقودين  هوؤلء  من  اأي  على  بالعثور  الأمل  اأن  من  الرغم  �على 

�عجز  »الأ�صرى«  خانة  يف  ي�صنفون  كانوا  الذين  �هم  عامًا،   15 نحو  منذ  ح�صني  �صدام  املقبور 

اختفائهم  حقيقة  اإىل  يو�صل  خيط  على  العثور  اأ�  رفاتهم،  عن  للبحث  اجل��ولت  ع�صرات 

مالية  مكافاآت  تخ�صي�ص  عن  الإع��الن  املا�صي  يوليو  يف  ج��ددت  العراقية  الدفاع  �زارة  اأن  اإل 

الكويتية  املمتلكات  اأ�  العراق،  يف  املفقودين  الكويتيني  رف��ات  عن  مبعلومات  يديل  ملن  جمزية 

املكافاأة. تلك  قيمة  ع��ن  تك�صف  اأن  د�ن  ال��ك��وي��ت؛  ال��ع��راق��ي  اجلي�ص  اجتياح  ل��دى  املنهوبة 

املواطنني  ال����وزارة  ودع����ت 

الذين ميلك����ون اأي معلومة عن 

رف����ات العراقي����ني اأو الكويتيني 

فق����دوا  الذي����ن  الإيراني����ني  اأو 

يف احل����رب العراقي����ة الإيرانية 

وح����رب حتري����ر الكوي����ت، وما 

الأر�شي����ف  مبفق����ودات  يتعل����ق 

الكويتية؛  واملمتل����كات  الكويتي 

اإىل الإدلء بها.

مقربة جماعية

ق����وات  م����ن  اأف����راد  وكان 

جــــــــرح غــــائــــر

مدين����ة  ال�شعب����ي يف  احل�ش����د 

تكري����ت ق����د ع����روا يف اأكتوبر 

2015 عل����ى رف����ات 58 جث����ة 
تعود لاأ�شرى الكويتيني الذين 

احت����ال  خ����ال  اأ�شره����م  مت 

املقبور �ش����دام ح�شني للكويت 

عام 1990 .

وتبني اأن ع����دداً من اأهايل 

مدينة تكريت ك�شفوا عن وجود 

مق����ربة جماعي����ة ت�ش����م رفات 

اأ�شري كويتيني كانوا حمتجزين 

يف اأح����د الق�ش����ور حت����ى العام 

2003 وا�شت�شهدوا قبل دخول 
القوات الأمريكية ملدينة تكريت 

باأيام.

تفاه����م  ملذكرت����ي  ووفق����اً 

موقعتني بني الع����راق والكويت 

ع����ام 1991، مت ت�شكي����ل جلنة 

ثاثي����ة انبثق����ت عنه����ا اللجنة 

الفنية الفرعية وهدفها البحث 

العراقي����ني  املفقودي����ن  ع����ن 

ق����دم  اأن  بع����د  والكويتي����ني، 

اجلانب الكويتي قائمة باأ�شماء 

605 مفقوٍد، فيما قدم اجلانب 
العراقي قائمة باأ�شماء 5864 

مفقود عراقي.

تكثيف اجلهود

وكان جمل�س الأمن قد دعا 

يف اأغ�شط�س املا�شي اإىل تكثيف 

بتن�شي����ط  اخلا�ش����ة  اجله����ود 

البح����ث وحل مل����ف املفقودين 

م����ن الكويتيني ومواطني الدول 

الأخ����رى واملمتل����كات الكويتية 

املفقودة يف العراق.

ع����ن  املجل�����س  واأع����رب 

المم  بعث����ة  ل����دور  تقدي����ره 

املتحدة للم�شاع����دة يف العراق 

لل�شلي����ب  الدولي����ة  واللجن����ة 

الأحمر للق����رارات ذات ال�شلة 

ب�ش����اأن املفقودين من الكويتيني 

الأخ����رى  ال����دول  ومواطن����ي 

واملمتل����كات الكويتي����ة املفقودة 

مبا يف ذلك الأر�شيف الوطني.
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وق����ال املجل�س اإن����ه يوا�شل 

ت�شجيع الع����راق والكويت على 

لتن�شي����ط  جهودهم����ا  تكثي����ف 

العملي����ة واإنهاء ه����ذه الق�شية 

الإن�شانية.

جرح مفتوح

وبح�ش����ب من����دوب الكويت 

املتح����دة  الأمم  ل����دى  الدائ����م 

ال�شفر من�شور العتيبي

فاإنه مت الك�شف عن م�شر 

236 م����ن الأ�ش����رى واملفقودين 
الكويتي����ني يف العراق من اأ�شل 

605 اإل اأن����ه من����ذ عام 2004 
مل يتم التعرف على م�شر اأي 

اأ�شر اأو مفقود ومل يتم حتقيق 

تق����دم يف ه����ذا ال�ش����اأن موؤكداً 

اأن م�شاأل����ة الأ�شرى واملفقودين 

الكويتيني تبقى جرحاً نازفاً.

واأ�ش����اف يف كلم����ة الكويت 

يف جل�ش����ة جمل�����س الأمن حول 

احلالة يف الع����راق اأن »م�شكلة 

املفقودي����ن م�شى عليه����ا اأكر 

من 28 عاماً وهناك معلومات 

كثرة عن اأماكن اعتقال هوؤلء 

الأ�شخا�����س املفقودي����ن وهناك 

�شهود وحتى اأ�شماء لأ�شخا�س 

من ال�شب����اط العراقيني الذين 

قاموا باعتقاله����م لكن ال�شوؤال 

كيف يتم الك�شف عن م�شرهم 

داخل العراق«.

وذك����ر اأن����ه »من����ذ حتري����ر 

الكويت نظام �شدام ح�شني كان 

ينك����ر وج����ود اأي مفقود واأ�شر 

ولك����ن بعد �شق����وط النظام يف 

ع����ام 2003 مت الك�ش����ف ع����ن 

236 �شهيد داخ����ل العراق ومت 
حفر اماكن كثرة بها ولكن بعد 

عام 2004 ل توجد اأي نتيجة 

حتى الآن«.

وتابع »نريد تفعيل وتن�شيط 

اآليات اللجنة الثاثية التي تقوم 

بعمله����ا من خ����ال اجتماعات 

دوري����ة بواقع مرت����ني يف ال�شنة 

بعد نقل امللف من وزارة حقوق 

الإن�شان اإىل وزارة الدفاع فيما 

اأثنى كذلك على »كافة اجلهود 

التي تبذلها احلكومة العراقية 

الدولي����ة  اللجن����ة  مل�شاع����دة 

لل�شلي����ب الأحم����ر وم�شاركتهم 

الفني����ة  اللج����ان  يف  الفاعل����ة 

للبح����ث ع����ن م�ش����ر الأ�شرى 

واملفقودين«.

واأ�شاف »نحن ندرك متاما 

اأنن����ا ل����ن نتمك����ن م����ن حتقيق 

تقدم م����ن دون تعاون احلكومة 

العراقية لكن ما نرغب فيه هو 

اإغاق هذا امللف لأهميته لبناء 

الثقة ومل�شتقبل عاقات اأف�شل 

بينن����ا وبني الع����راق فالعاقات  

تتطور وتتح�شن با�شتمرار«.

واأكد حر�����س الكويت على 

ا�شتتب����اب الأم����ن وال�شتق����رار 

م�شاأل����ة  »لك����ن  الع����راق  يف 

حتت����اج  واملفقودي����ن  الأ�ش����رى 

املعاجلة بهدوء وتعاون اجلهات 

املخت�ش����ة يف الع����راق واللجنة 

الدولية لل�شليب الأحمر لإنهاء 

ه����ذه املعاناة الإن�شانية املتعلقة 

بالأ�شرى واملفقودين«.

واأ�شار اإىل اأن اإحاطة املمثل 

اخلا�����س لاأمني الع����ام لاأمم 

بعث����ة الأمم  املتح����دة ورئي�����س 

املتحدة للم�شاع����دة يف العراق 

ي����ان كوبيت�����س »كان����ت �شاملة« 

وتط����رق فيها لق�شي����ة الأ�شرى 

واملفقودي����ن واأن هن����اك حاجة 

مل�شاعف����ة اجله����ود م����ن اأج����ل 

الك�شف ع����ن م�شر املفقودين 

خ�شو�ش����اً اأن����ه ل يوج����د تقدم 

منذ 2004 على هذا امللف.

كما اأعرب عن امتنانه لدور 

اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر 

ب�شفتها رئي�شة اللجنة الثاثية 

واللجن����ة الفني����ة املنبثقة عنها 

واملخت�ش����ة بالبحث عن م�شر 

املفقودين داخل العراق.

م����ن����ص����ور ال���ع���ت���ي���ب���ي: ل�����م ي����ت����م ال����ت����ع����رف على 
حت���ق���ي���ق  أو  م�����ف�����ق�����ود  أو  أس������ي������ر  أي  م����ص����ي����ر 
2004 ال�����ش�����أن م����ن����ذ ع�������ام  ت�����ق�����دم ف�����ي ه�������ذا 

236 أس�����ي�����ر  وم���ف���ق���ود  ال���ك���ش���ف ع�����ن م���ص���ي���ر 
 ... اآلن  ح�����ت�����ى   605 أص���������ل  م�������ن  ك�����وي�����ت�����ي 
وأم������������ل ال������ع������ث������ور ع�����ل�����ى أح�������ي�������اء ب����������دأ ي���ت���ب���خ���ر

األمم املتحدة تدعو إلى إغ��الق ملف األسرى 
واملفقودين ملستقبل عالقات أفضل مع العراق

واأي�شاً تفعيل اللجنة الفنية التي 

جتتمع كل �شهرين بالتناوب ما 

بني الكويت والعراق«.

اأن  العتيب����ي  واأو�ش����ح 

ولكن  متوا�شلة  »الجتماع����ات 

دون اإحراز تقدم وهناك حاجة 

معين����ة  تقني����ات  ل�شتخ����دام 

للك�ش����ف واحلف����ر با�شتخ����دام 

التكنولوجي����ا يف حتدي����د بع�س 

املواق����ع وال�شور ع����رب القمار 

بتع����اون  م�شي����داً  ال�شناعي����ة« 

احلكوم����ة العراقي����ة خ�شو�شا 
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أص��������ّر ع���ل���ى امل���ق���اوم���ة 
األول  ال��������ي��������وم  م������ن������ذ 
ل�������الح�������ت�������الل، وح����ت����ى 
وخبره  أث����ره  ان��ق��ط��اع 
ف�������ي اخل�������ام�������س ع���ش���ر 
م���������������������ن أغ����������س����������ط����������س

توحد �جلميع على جميل 

�أخاقه وكرمي طباعه، فهو 

خلوق، طيب �لقلب، حنون، 

رقيق،  مرح، �صهم، �جتماعي، 

ي����ق����در �ل���������ص����د�ق����ة، حمب 

ل���و�ل���دت���ه و�أه����ل����ه، ل يحب 

�خلطاأ، يكره �لنميمة، ز�د من 

قربه �إىل �هلل يف �آخر حياته.

الشهيد
ــد  ــه ــــي ف ــــاج ن
العبيدي جعفر 
وسّر السيارة 
المعطــوبة

الشهيد
ــد  ــه ــــي ف ــــاج ن
العبيدي جعفر 
وسّر السيارة 
المعطــوبة
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الثانوية العامة، والتحق مبعهد 

املو�شيقي، وبعد تخرجه عمل يف 

وزارة الإعام بوظيفة م�شاعد 

من�شق للربامج يف اإذاعة القراآن 

الكرمي.

موقفه من الغز� العراقي:

كان دخول القوات العراقية 

الكويت �شدمة  العازية لدولة 

لناجي وزوج��ت��ه، لكن  ك��ب��رة 

ال�شدمة  ا�شتوعب هذه  ناجي 

واق��ع احلال  يتعامل مع  وب��داأ 

و�شمم على الدفاع عن وطنه 

الكويت بكل نفي�س على الرغم 

من خوف زوجته وطلبها امللح 

يف خروجهم اإىل اململكة العربية 

اأن ناجي  ال�شعودية، وخا�شة 

قبيل هذا  قد رزقه اهلل ولداً 

اخلطب اجللل.

حما�صة ناجي:

توجه ناجي مع جماعة من 

جرانه اإىل منطقة جيوان حيث 

مقر قيادة اجلي�س الكويتي، وبعد 

ثاث �شاعات رجع اإىل منزله 

اأم فهد  اإىل زوج��ت��ه  وحت��دث 

لها ب�شاعة ما �شاهده  وا�شفاً 

من جثت القتلى الذين �شقطوا 

جراء املعركة التي حدثت بني 

الكويتي وبني  ق��وات اجلي�س 

جنود الحتال العراقي، وكذا 

الآل��ي��ات املدمرة  حدثها ع��ن 

الدبابات وغرها، وكرة  من 

جنود الحتال الذين غ�س بهم 

املكان، فخافت الزوجة ورغبته 

يف اخلروج �شريعاً من الكويت، 

اإل اأنه اأجابها بعبارة الواثق من 

الن�شر و�شرورة بذل كل و�شع 

يف �شبيل الذود عن الوطن: »اإن 

الأر�س التي ولد عليها ل يخرج 

منها اأبداً«.

تغري اأحوال ناجي:

ت���غ���رت ع���وائ���د ناجي، 

ال�شباح  ي��خ��رج م���ن  ف��ك��ان 

اأهل  الباكر مع جمموعة من 

ي�شكن،  الرو�شة حيث  منطقة 

اإل يف  اإىل منزله  ول يرجع 

العا�شرة م�شاًء، وكان  ال�شاعة 

كتوماً ملا يفعله على الرغم من 

التي تطرحها  امللحة  الأ�شئلة 

تو�شلها  واأم���ام  عليه زوج��ت��ه، 

اأجله  باأن  باإح�شا�شه  �شارحها 

بات قريباً، فزادها ذلك ال�شعور 

حزناً وكمداً.

اأن  وي��ذك��ر �شقيقه ع��ادل 

ك��ان متابعًا لاأحداث  ناجي 

القوات  وك��ان يهتم بتحركات 

العراقية، وكان يخربه باأخبارهم 

اإنزال  مثل حديثه عند عملية 

لقواتهم، عمليات مقاومة نفذها 

امل��ق��اوم��ة يف منطقة  ���ش��ب��اب 

الرو�شة، وغر ذلك من الأمور، 

اأخيه  اإن ناجي طلب من  بل 

للح�شول  اإليه  عادل احل�شور 

على ال�شاح، ويذكر عادل اأن 

ال�شاح كان متوفراً عند اأخيه 

ناجي واأفراد جمموعته، ويوؤكد 

ذلك ما ذكره ال�شاهد من�شور 

املطوع زوج والدة ناجي يف كون 

بيتهم يحتوي على كثر من 

واأنهم عندما جاء  الأ�شلحة، 

اإليهم جنود الحتال لتفتي�س 

منزلهم خافوا من مغبة فعلهم 

الأ�شلحة يف  باإخفاء  وق��ام��وا 

املحول الكهربائي القريب من 

امل��ن��زل، ويظن �شقيقه عادل 

ال�����ش��اح خمافر  م�����ش��در  اأن 

ش����ق����ي����ق����ه ج����ه����اد 
املطوع وصديقه 
الشمري،  ح��س��ن 
رف�����������ي�����������ق�����������اه ف�����ي 
املقاومة م��س��ي��رة 

البحر  وك��ان ناجي يحب 

ال�شمك، ويهوى لعب  و�شيد 

ك���رة ال���ق���دم، وال���ع���زف على 

ال�شيارات ذات  العود، وقيادة 

بحكم  ال�شبابية  املوا�شفات 

�شغر �شنه.

وذكر ال�شاهد عبداللطيف 

ال�شليعي اأن ناجي كان �شغر 

ال�شن، اإل اأنه كان يجل�س معهم 

الرو�شة،  بالديوان يف منطقة 

وكان ي�شطحبه معه اإىل البحر 

ل�شغف ناجي به، كما ذكر اأنه 

التقاه ثاث مرات يف اأثناء فرتة 

ببع�س  واأنه زود ناجي  الغزو، 

الأطعمة بعد اأن طلب منه نظراً 

ل�شدة حاجة النا�س اآنذاك.

وكان ناجي يتيم الأب، وملا 

تزوجت اأمه رباه زوجها اأح�شن 

اأولده  ك��اأح��د  ت��رب��ي��ة، و���ش��ار 

الأع��زاء حيث �شكنوا جميعاً 

يف بيت واحد.

ن��اج��ي درا�شة  ومل يكمل 
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التابعة  ال�شرطة، وامل��خ��ازن 

لوزارة الداخلية.

ناجي يف املقا�مة:

ك���ان ي�����ش��ارك ن��اج��ي يف 

اأمه  م��ن  جمموعته �شقيقه 

جهاد املطوع و�شديقهما ح�شني 

ال�شمري، وك��ان��وا على �شلة 

دائمة باملجموعات الأخرى 

التابعة للمقاومة الكويتية.

�صيفرات ناجي:

ي��درك خطورة ما  كان ناجي 

به باخلفاء من مقاومة  يقوم 

للقوات العراقية، حتى اأنه كان 

ي��ردد ع��ب��ارات غريبة مبهمة 

اأفراد  يف ات�شالته مع بقية 

جمموعته، وكانت زوجته ل 

ت��درك كنهها، ومثال ما كان 

يردده: »الطماطم اأجلوبها من 

�شربة اخل�شار«، و»الغلة هل 

مت اإي�شالها اإىل بيت خليل�س«، 

و»ال�شيارة عجاتها معطوبة«، 

اإىل  العجلة واق���ع  و»غ��ط��اء 

اليوم�س«، وبعد فرتة طويلة 

عرفت زوجته حقيقة ما كان 

ي��ردد ناجي، فالطماطم هي 

القنابل، والغلة هي الأ�شلحة، 

ال�شيارة معطوبة  وع��ج��ات 

اأنهم و�شعوا داخلها  مبعنى 

اأكده  الأم��ر  الأ�شلحة، وه��ذا 

اأي�شاً ال�شاهد حممد العو�شي 

الذي ذكر اأن مثل تلك العبارات 

اأفراد  �شيفرات معروفة بني 

املقاومة الكويتية اآنذاك.

جاهزية ناجي �رفاقه:

ال�شاهد عبداهلل  وي��ذك��ر 

اأن ناجي ح�شر  �شامل عي�شى 

ع��ن��ده يف ال��ي��وم ال��ث��اين من 

اأنه  له  العراقي وذك��ر  الغزو 

يف ذهنه اأن يقوم بعمل يقاوم 

ق��وات الحتال،  م��ن خاله 

وملا �شاأله عبداهلل عن طبيعة 

به،  القيام  ينوي  الذي  العمل 

وذكرها مبقالته ال�شابقة التي 

مفادها حتمية عدم خروجه 

عن اأر�س وطنه، وعزمه الأكيد 

اأن يكون اأحد �شهداء الكرامة 

والفداء.

بوح ناجي

�شرح ناجي لزوجته عن 

عزمه ورفاقه - وكانوا  ثاثة: 

جهاد املطوع، وح�شني ال�شمري، 

الزوجة على  وثالث مل تذكره 

تنفيذ مهمة خطرة عند دوار 

ب��ال��ق��رب م��ن منطقة  ال��ب��دع 

الرميثية وكانت املهمة تتمثل يف 

توجههم ب�شيارة ناجي املحملة 

بالأ�شلحة والذخائر �شوب موقع 

يتجمع فيه جنود الحتال، 

التعامل معهم يف  حيث يتم 

معركة دامية فا�شلة.

اللقاء الأخري

ودع ناجي زوجته يف م�شهد 

الزوجة  درام��ي لفت، فتذكر 

اأنها حاولت اأن تثنه عن عزمه 

ل��ه و�شفقة بوليدهما،  ح��ب��ًا 

التي علمت  ورح��م��ة بوالدته 

ه��ي الأخ����رى مب��ا ع��زم عليه 

اأن يرجع  ناجي فطلبت منه 

عن ذلك لكنه اأي�شاً مل ي�شتجب 

اأنه  اإل  رجاء اإل يغادر املنزل، 

اأ�شر ومل يعر رجاءها، فلم يكن 

لها بداً �شوى اأن تودعه وتدعو 

له باحلفظ وال�شامة مبعية 

اهلل تعاىل.

تاأهب �خر�ج

ت�شف اأم فهد زوجها حني 

املنزل، فقد كان  خروجه من 

اأ�شود، وقمي�شاً  يلب�س بنطاًل 

اأبي�س، وو�شع على جبهته وعلى 

كتفه ع�شابة كتب عليها عبارة 

»اهلل اأكرب«، وملا �شاألته عن ذلك 

قال هي ع�شابة اجلنة، كما 

ذكرت اأم فهد اأن رفاقه اعتادوا 

اأن ي�شعوا نف�س الع�شابات يف 

يف مهمتهم، فاأخربهم عبداهلل 

باملوافقة لكن يذهب اأولً اإىل 

امل��غ��رب، ثم  امل�شجد لي�شلي 

يذهب معهم، وبعد عودته من 

انتظرهم، لكنهم مل  امل�شجد 

يح�شروا، فقد ذهبوا لينفذوا 

املهمة التي هم ب�شددها، ويبدو 

ا�شتغلوا فر�شة �شانحة  اأنهم 

لتنفيذها ومل ميلهم الوقت يف 

العود اإيل عبداهلل.

يوم اأم فهد الع�صيب:

ك�������ان ي�������وم الأرب������ع������اء 

1990/8/15 يومًا ع�شيباً 
اأم  الزوجة  ذاك��رة  حمفوراً يف 

فهد، فقد ذكرت اأنه يف التا�شعة 

م�شاًء ظهر �شعور ناجي وهو 

انكب  ال��ن��وم، فقد  يف غ��رف��ة 

راأ���س زوجته يقبله على  على 

غ��ر ع����ادة، ث��م لع���ب طفله 

الطفل ذاته، وردد  وكاأمنا هو 

كلمات تفطر منها قلب الزوجة 

احلزينة التي ما عادت تدرك 

حتمية واقع قادم، ثم هالها ما 

�شرح به ناجي يف ختام فعله، 

اأن هذا اليوم قد يكون اآخر يوم 

يراها فيه، واأنه يف �شابق الأيام 

كان يعمل يف املقاومة الكويتية 

�شد القوات العراقية الغازية، 

املكان،  ا�شتمهله ناجي وغادر 

الثالث  اليوم  اإليه يف  ثم رجع 

باأن لديه  الرابع و�شارحه  اأو 

اأ�شلحة، واأن يف نيته هو ورفاقه 

الغد، وطلب  القيام بعمل يف 

من عبداهلل اأن ي�شاركهم فيه، 

ات�شل  الغد،  ومل��ا ج��اء ع�شر 

ناجي بعبداهلل وا�شتف�شر منه 

للعمل، فاأخربه  عن جاهزيته 

ب��الإي��ج��اب، فاأخربه  ع��ب��داهلل 

���ش��وف ي�شطحبه  اأن���ه  ن��اج��ي 

للقيام بالعملية يف وقت املغرب 

اإن مل تكن ه��ن��اك كثافة يف 

العراقية ويف  التفتي�س  نقاط 

ن��اج��ي وجهاد  امل��وع��د ح�شر 

ثم  ال�شمري،  املطوع، وح�شني 

طلبوا من عبداهلل اأن يرافقهم 

و»ل����������������������������دُت ه������ن������ا، 
وس��������أم��������وت ه�����ن�����ا:« 
ال���ق���اط���������������������������ع  رده 
ع���ل���ى زوج����ت����ه أم����ام 
إحل���اح���ه���ا ل���ل���خ���روج 
م�����������������ن ال���������ك���������وي���������ت
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اأكده  املوا�شع، وه��ذا ما  تلك 

اأي�شاً ال�شاهد وليد ال�شطي.

وبعد فرتة وجيزة من خروج 

ناجي من املنزل، ويف ال�شاعة 

والربع م�شاء �شمعت  العا�شرة 

اإطاق  واأم���ه �شوت  ال��زوج��ة 

الزوجة  ف��ان��ت��اب  ن��ار كثيف، 

اأ�شيب  باأن ناجي قد  ال�شعور 

فاأخربت والدته مبا �شعرت، 

فازداد قلق اجلميع على ناجي، 

وظلت الزوجة يف انتظار ولهفة 

لعل اخل��رب يقلب حقيقة ما 

�شعرت به، وطال النتظار حتى 

ال�شاد�شة من �شباح  ال�شاعة 

اليوم التايل.

ال�����ش��اه��د وليد  وي���ذك���ر 

اآخر �شخ�س  اأنه كان  ال�شطي 

ي��رى ناجي وج��ه��اد وح�شني، 

ويذكر اأنه اأو�شلهم من منطقة 

الرميثية  اإىل منطقة  خيطان 

لينفذوا عمليتهم التي ذكروا له 

اأنها تهدف اإىل تو�شيل اأ�شلحة 

اأن  املقاومة هناك ويبدو  اإىل 

املهمة كانت مزدوجة تتمثل يف 

تو�شيل تلك الأ�شلحة، وال�شدام 

مع القوات العراقية القريبة من 

دوار البدع.

ت��ف��ق��د ال����ز�ج����ة مل��وق��ع 

املعركة:

وملا قطع الياأ�س �شرب الزوجة 

املكلومة ات�شلت مبحمد العو�شي 

�شديق زوجها وحدثته باأمر ناجي 

اإىل  فاأتى م�شرعا وتوجها معا 

قرب دوار البدع حيث ذكر ناجي 

فوجدا �شيارة ناجي واقفة عك�س 

اإط��ارات وزجاجها  ال�شر، با 

مه�شم، واآثار الدم عليها.

الرواية ح�شن  ويوؤكد هذه 

ال�شمري �شقيق ح�شن، حيث 

ال�شيارة على  اأنه �شاهد  ذكر 

ذات الهيئة وكذا رواية ال�شاهد 

حممد العو�شي الذي اأكد توجه 

الزوجة نحو ال�شيارة وتفقدها 

لها كما ذك��ر من�شور املطوع 

م�شاهدته ال�شيارة على الهيئة 

املذكوزه وكذلك رواية ال�شاهد 

عادل �شقيق ناجي عن والدته 

واأ�شاف ال�شاهد وليد ال�شطي 

ال�شيارة قد  اأح��د جوانب  اأن 

الر�شا�س  كرت فيها طلقات 

واأن اآثار الدم كانت على املقعد 

لل�شائق  الأم��ام��ي املخ�ش�س 

وعلى املقعد اخللفي.

ماأ�صاة اأ�صحاب ال�صيارة:

نف�شها  الزوجة  تتمالك  مل 

ومل ت�شت�شعر خطورة املوقف، 

فطلبت من حممد النتظار يف 

مكانه اإيل حني توجهها ل�شوؤال 

اأحد اجلنود العراقيني القريبني 

من املوقع عن م�شر اأ�شحاب 

ال�شيارة فرف�س حممد طلبها 

وو�شفه باجلنون اإل اأنها اأ�شرت 

على ذلك وتوجهت اإىل اجلندي 

و�شاألته فاأجابها  اأن اأ�شحابها 

كانوا من املقاومة الكويتية واأن 

العراقية ت�شدت لهم  القوات 

القب�س عليهم بعد  األقت  ثم 

اأو�شعتهم �شربًا وتنكيًا  اأن 

اإىل مع�شكر  ثم توجهت بهم 

اأحدهم  اأن  لها  ال�شمود وذكر 

البنطال الأ�شود  ك��ان يلب�س 

واأن���ه قد  والقمي�س الأبي�س 

اأ�شيب فتيقنت اأن املق�شود هو 

زوجها ناجي.

لهفة ز�جة:

توجهت الزوجة مع حممد 

اإىل مع�شكر ال�شمود، حيث 

ترجلت اأم فهد، ومكث حممد 

يف ال�شيارة، وما اأن و�شلت اأم 

فهد اإىل بوابة املع�شكر وهمت 

بالدخول ا�شتوقفها اأحد جنود 

الحتال و�شاألها عن وجهتها، 

فاأجابته باأنها تريد اأن ت�شاأل عن 

اأحد الأ�شرى، فانتهرها وطلب 

ال��رج��وع وتعلل بوجود  منها 

اآلف من الأ�شرى الكويتيني ل 

ميكن الو�شول اإليهم اأو التعرف 

عليهم، فرجعت خائفة باكية.

بحث د�ن جد�ى

اأم ناجي وزوجها  وبحثت 

ابنها يف  من�شور املطوع عن 

اأماكن جتمعات القوات العراقية 

اأحد  الكويت، وطلب منها  يف 

اجلنود مقابل من املال وجهاز 

م���ا طلب،  ف��اأع��ط��ت��ه  ت��ل��ف��از، 

فاأخربها اأن ناجي مت ترحيله 

مع جمموعة من الأ�شرى اإىل 

العراق، ول يعرف عنه �شوى 

ذلك.

الزوجة �شربها  مل تفقد 

يف بحثها عن زوجها، وتوجهت 

اإىل مع�شكرات جنود الحتال 

واأم��اك��ن جتمعهم ت�شاأل عن 

الإج��اب��ة كانت ل  ناجي، لكن 

تخلو م��ن كلمة ل، ل نعرف 

عن م�شره �شيئًا، لعله كان 

من جملة املرحلني اإىل العراق، 

فزاد ذلك اأم فهد بقينا بنقله 

اإىل �شجون العراق، فتوجهت مع 

والدة ناجي اإىل العراق لعلهما 

الغليل  اإج��اب��ة ت�شفي  جت��دان 

اأجهدها  التي  النف�س  وتريح 

لوعة الفراق، فتنقلتا من معتقل 

ت�شاألن ع��ن ناجي  اآخ��ر  اإىل 

���ش��اف، ول راحة  ب��ا ج���واب 

مرتقبة.

وبعد التحرير ذهبت زوجته 

اإىل  اأ�شرة ناجي  اأف��راد  وبقية 

الفار�شي حيث  �شالة �شيخان 

م���ن �شجون  ف���ر  م���ن  جت��م��ع 

الأ�شرى يجرون  الحتال من 

امل���ا����ش���ي وحا�شره  ل���وع���ة 

ويرت�شمون اأمل امل�شتقبل وهم 

ي�شاألون عن ناجي فلم يجدوا 

اأ�شئلة  ج��واب��اً ملا طرحوا من 

اأزلم  وو�شف ل�شهيد غيبته 

طاغية العراق.

رحم اهلل ال�شهيد ناجي فهد 

جعفر العبيدي، واأ�شكنه ف�شيح 

جناته: واألهم اأهله واأبناء وطنه 

ال�شرب وال�شلوان.

د.�شعود الع�شفور، حيثيات 

ال�شت�شهاد، ج 10.

إخ������ف������اء ال����س����الح 
وت�����ع�����ق�����ب ج����ن����ود 
والتصادم  العدو 
م�������������ع�������������ه�������������م م��������ن 
أب������������رز ن���ش���اط���ت���ه
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من شهداء العروبة

عبد الكرمي املقداد

من  العديد  تعرف  ق��د  �صوارعها؟  حتملها  التي  الأ���ص��م��اء  اأ���ص��ح��اب  ع��ن  تت�صاءل  اأن  ال��ق��اه��رة  ���ص��وارع  جت��وب  �اأن���ت  ل��ك  خطر  ه��ل 

»ج��واد  �صارع  ا�صم  اأن  تعرف  هل  �لكن  ع��راب��ي«،  �»اأح��م��د  زغ��ل��ول«  �»�صعد  �»ال�����ص��ادات«  النا�صر«  عبد  »جمال  مثل  الأ�صماء  تلك 

�الن�صال؟ �ال�صجاعة  الوطنية  يف  نظريها  ق��ّل  اأ�صطورة  بدمه  كتب  بطٍل  اإىل  يعود  املدينة،  ��صط  يف  ي�صادفك  ال��ذي  ح�صني«، 

الع�صرين من  ُ�لد يف  الع�صرين من عمره،  �صاب يف  اإنه  �صيا�صية، �ل قيادية، �ل �صاحب جتربة حياتية مديدة.  .. مل يكن �صخ�صية  ل 

1935 يف قرية ت�صمى )كوم الب�صل( تتبع ملركز )اأبو احلم�ص( يف حمافظة البحرية. �قد ت�صّبع بحب بلده منذ �لدته،  اأبريل يف العام 

اأ� النيل منه، �حني راأى قوى البغي تتكالب عليه انربى للت�صدي لها بكل عنفوان العقيدة �ال�صباب، فظّنه الأعداء  فما ا�صت�صاغ هوانه 

غري! ل  �اح��داً  رج��اًل  اأمامهم  راأ�ا  اإذ  اإليه  الو�صول  من  �متكنوا  النجدة  طلبوا  حني  كبرية  ده�صتهم  كانت  �كم  املقاتلني،  من  كتيبة 

ظ���������ّن���������ه ال������ف������رن������س������ي������ون 
ك����ت����ي����ب����ة م�������ن امل����ق����ات����ل����ن

الشهيد المصري جواد حسني .. وثيقة الدم

ففي اأعقاب قرار تاأميم قناة 

اإجنلرتا  ا�شت�شاطت  ال�شوي�س 

وفرن�شا ومعهما اإ�شرائيل غ�شباً، 

ال��ن��زوع امل�شري  ت�شت�شغ  ومل 

ال�شيادة والنعتاق  نحو تعزيز 

من هيمنة قوى ال�شر العاملية، 

واأرادت تركيع م�شر ف�شّنت 

با�شم  ه��ج��وًم��ا عليها ع��رف 

الثاثي على م�شر.  العدوان 

وقد ا�شتخدمت كل من اإجنلرتا 

وفرن�شا اإ�شرائيل كمخلب قط، 

حيث قام اجلي�س الإ�شرائيلي 

ك����ت����ب ل�������وال�������ده ق����ب����ل ال����ت����ح����اق����ه ب���اجل���ب���ه���ة: 
ش��������ع��������وري وك�������ي�������ان�������ي ودم����������ائ����������ي ي����دف����ع����ن����ي 
ألق���������ف إل���������ي ج������ان������ب ب�����������الدي ف�������ي م���ح���ن���ت���ه���ا
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ب�شن هجوم على حدود �شيناء 

اجلنوبية كما توغلت قواته 

���ش��ي��ن��اء، فهب  يف ���ش��ح��راء 

للوقوف يف  اجلي�س وال�شعب 

وجه املعتدين، وبرز الكثر من 

البطولت التي كلّلت تلك الفرتة 

بالعزة والفخار ومنها بطولة 

ال�شهيد جواد ح�شني الذي حّر 

الأعداء واأثار اإعجابهم وغ�شبه 

يف اآن واحد.

كان ال�شاب الع�شريني جواد 

ال��ع��اب��دي��ن ح�شني  زي��ن  علي 

اآنذاك طالباً يف كلية احلقوق 

يتابع  القاهرة، وكان  بجامعة 

ن�شال املجاهدين اجلزائريني 

�شد امل�شتعمر الفرن�شي، ويقراأ 

عن فنون ال�شطهاد والتعذيب 

والقتل التي ميار�شها الفرن�شيون 

بحقهم، وكم كان يتوق – ح�شب 

اإىل اجلزائر  لل�شفر   – اأخته 

وال��وق��وف مع اجلزائريني يف 

حمنتهم، لكن ما اإن علم بخرب 

ال��ث��اث��ي وو�شول  ال���ع���دوان 

الفرن�شيني اإىل بور �شعيد حتى 

اأن فر�شته قد حانت،  اأدرك 

و�شار باإمكانه النتقام من عدوه 

وعدو اجلزائريني على اأر�شه، 

فجمع عدداً من زمائه واأّلف 

كتيبة ع�شكرية تطوعية عرفت 

بكتيبة كلية احلقوق، وانطلق 

على راأ�شها اإىل �شحراء �شيناء 

الكتيبة على  حيث متو�شعت 

اأر�س املعركة اإىل جانب القوات 

النظامية  امل�شرية الأخ���رى، 

واملتطوعة، ووا�شلت القتال منذ 

يوم 30 اأكتوبر »يوم العدوان« 

حتى وق��ف اإط���اق ال��ن��ار يف 

العا�شر من نوفمرب، فعادت 

الكتيبة اإىل القاهرة.

مل ميكث جواد يف القاهرة 

اإل وقتاً قليًا اإذ عِلم بو�شول 

بور �شعيد،  اإىل  قوات معادية 

فكتب خطاباً اإىل اأبيه قال فيه: 

“اأبي.. اإنني وج��دت �شعوري 
وكياين ودمائي تدفعني لأن 

اأق���ف اإيل ج��ان��ب ب���ادي يف 

اإىل بور  حمنتها”، ثم �شافر 

�شعيد مبا�شرة والتحق بكتيبة 

احلر�س الوطني.

تنفيذا خلطط حماولة زيادة 

ارتباك القوات امل�شرية املدافعة 

اأج���ل ت�شريد تركيزها  وم��ن 

الفرن�شيون  ق��ام  ال��دف��اع��ي، 

اأخرى  باإ�شقاط قوات مظلية 

ف��وؤاد قوامها  بور  على جنوب 

اأربعمائة �شابط وجندي مع 

معداتهم اخلفيفة من �شيارات 

جيب و�شيارات ميدانية، وذلك 

يف الوقت ذاته الذي كان ينزل 

فيه الربيطانيون دفعتهم الثانية 

من املظليني وعددهم األف ومئتا 

جندي يف غرب بور�شعيد.

ك��ان��ت ب��ور ف���وؤاد يف ذلك 

الوقت �شبه خالية اإل من القوات 

اأعداداً  اأب��ادت  التي  املدافعة 

كبرة من املعتدين الفرن�شيني 

وكّبدتهم خ�شائر فادحة لدرجة 

اأن القائد الفرن�شي هدد بن�شف 

اإذا  بالكامل  ف��وؤاد  مدينة بور 

امل��ق��اوم��ة عن  ق��وات  مل تكف 

الت�شدي لقواته، وهو ما وقع 

القوات  اح��ت��ل��ت  ف��ع��ًا ح��ي��ث 

واأغلقت  امل��دي��ن��ة  الفرن�شية 

مر�شى املعديات وراحت تلقي 

القب�س على كل من تقع عليه 

ب��اأن��ه من  اأيديهم لعتقادهم 

الذين  امل�شلحة  القوات  اأفراد 

تخفوا انتظارا للقيام بعمليات 

املقاومة �شدهم بعد احتال 

املدينة.

رجل باألف

ي���وم اجلمعة  م�����ش��اء  ويف 

ال�شاد�س ع�شر من نوفمرب عام 

1956، وبعد اأن علمت كتيبة 
احلر�س الوطني اأن بع�س القطع 

اأنزلت )قوات  البحرية املغرة 

كوماندوز( يف ال�شوي�س للو�شول 

ب��ور���ش��ع��ي��د، خ���رج جواد  اإىل 

ا�شتطاعية  ح�شني يف دورية 

مع جمموعة من زمائه، وحني 

توغلوا داخ��ل �شيناء قابلتهم 

ترابط  اإ�شرائيلية كانت  دورية 

ال�شوي�س، فوقع  ق��ن��اة  ���ش��رق 

اأ�شيب  الطرفني  ا�شتباك بني 

ج��واد خاله بر�شا�شة غر 

قاتلة يف كتفه الأي�شر.

وبعد ت�شميد جرحه طلب 

منه زماوؤه العودة، لكنه رف�س 

وتعّهد بحمايتهم بنران ر�شا�شه. 

وعندما حّل الليل ت�شلّل من بني 

اأفراد الكتيبة، ووا�شل التقدم 

حتى و�شل اإىل ال�شفة ال�شرقية 

التي احتلتها القوات الفرن�شية، 

فا�شتبك مع دورية فرن�شية، وملّا 

كان ي�شتخدم مدفعاً ميّكنه من 

اإطاق �شتمائة طلقة يف الدقيقة 

ظن الفرن�شيون اأنهم يحاربون 

قوة كبرة من املقاتلني فطلبوا 

النجدة. وخال تقدمهم نحوه 

اليدوية  بالقنابل  راح يقذفهم 

ن���ران مدفعه  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

ال��ر���ش��ا���س، لكن دم���اءه كانت 

الأثناء بغزارة  تنزف يف تلك 

ب�شبب جراح متفرقة، ف�شقط 

بعد دقائق مغ�شًيا عليه.

رف������������������ض االن������������س������������ح������������اب م��������������ن امل��������ع��������رك��������ة 
رغ�����������م إص�������اب�������ت�������ه ب�������رص�������اص�������ة ف���������ي ك���ت���ف���ه 
األي�������س�������ر، وواص�����������ل ال�����ق�����ت�����ال رغ��������م ال����ن����زف
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الأ�صر �ال�صهادة

اإطاق  اأن انقطع  وب��ع��د 

ال����ن����ران ت��ق��دم��ت ال���ق���وات 

اأن يف  الفرن�شية بحذر ظاّنة 

اإن  م��ا  لكنها  الأم���ر خ��دع��ة، 

و�شلت حتى وجدت �شاًبا يف 

والع�شرون من عمره  احلادية 

و�شط بركة من الدماء يحت�شن 

قنبلة  على  ويقب�س  مدفعه 

اإىل  �شديدة النفجار، فنقلوه 

مع�شكر لاأ�شرى يف منطقة 

»القنطرة �شرق«، ثم نقلوه اإىل 

�شجن يف بور�شعيد لا�شتجواب. 

وخال ذلك اأذاقه الفرن�شيون 

اأق�شى اأنواع التعذيب، اإذ نزعوا 

اأهدابه،  اأظ���اف���ره، وح��رق��وا 

ال�شجائر يف جبينه،  واأطفاأوا 

اأنهم �شوّهوا عينيه  والأب�شع 

ووجهه واأ�شنانه.

على ال��رغ��م م��ن ك��ل ذلك 

رف�س جواد اأن يبوح باأية كلمة 

عن نف�شه اأو عن زمائه، فنقله 

اإيل  بور�شعيد  الفرن�شيون من 

بور فوؤاد  زنزانة يف �شجن يف 

يوم الأربعاء 21 نوفمرب 1956، 

الزنزانة  وخ���ال وج���وده يف 

النازفة ق�شة  �شّجل بدمائه 

اعتقاله وتعذيبه على حائط 

ال�شجن ابتداء من يوم اأ�شره يف 

16 نوفمرب 1956، وجاء على 
احلائط الذي مت الحتفاظ به 

بعد ذلك ما يلي:

»ا���ش��م��ي )ج����واد(. طالب 

ب��ك��ل��ي��ة احل����ق����وق.. فوجئت 

اأر�شي  ي��ق��ذف��ون  ب��ال��غ��رب��اء 

بالقنابل فنه�شت لن�شرتها، 

وتلبية ندائها.. واحلمد هلل 

اأعداء  لقد �شفيت غليلي يف 

واأن���ا الآن �شجني  الب�شرية، 

اأنا  بالدماء..  وجرحي ينزف 

هنا يف مع�شكر الأعداء اأحتمل 

اأق�شى اأنواع التعذيب.. ولكن يا 

التخل�س منه. ويف يوم الثاين 

 1956 العام  من دي�شمرب من 

اأوهمه قائد القوات الفرن�شية، 

باأنه  بعد التفاق مع جنوده، 

�شيطلق �شراحه واأمره باخلروج 

اإن خطا  ال�شجن، لكن ما  من 

ال�شجن  ب�شع خطوات خ��ارج 

حتى اأطلق اجلنود الفرن�شيون 

ر�شا�س ر�شا�شاتهم على ظهره، 

ف�شقط �شهيدا.

تكرمي

ب��ه، قامت كلية  وافتخاراً 

احلقوق بجامعة القاهرة بتكرمي 

ا�شم ال�شهيد جواد ح�شني بو�شع 

ن�شب تذكاري اإهداًء اإىل روحه 

العطرة يف قلب املبنى الرئي�شي 

ا�شمه  اإط��اق  للكلية، كما مت 

العا�شمة،  على �شارع و�شط 

وعلى عدد من املدار�س يف اأكر 

من حمافظة، كما حتّول ا�شم 

اإىل  الب�شل(  )ك��وم  قريته من 

)قرية جواد ح�شني(.

ال�شاعرة  ويف رثائه كتبت 

ملك عبدالعزيز ق�شيدة طويلة 

با�شم »ذكرى جواد« جاء فيها:

ق�������ب�������وً� يف رح�������اب  دخ������ل������ت 

�ل�����������ص�����ط، م����ظ����ل����م �ل�����ق�����ر�ر

ق�صية وه��������������دة  ق�����������اع  يف 

م����������وح���������������������ص����������ة �جل����������������������و�ر

ويف ظام �لقبو �صاهدت عيناي

على �جلد�ر �أحرفًا من �لوهج

�ل���دم فيها و�حل��ي��اة تختلج

�صممت ريحها كاأنه �لبخور

يف قد�س معبد يغ�س بالنزور

خ����������������ل����������������ع����������������ت ن����������ع����������ل����������ي 

و�ن������ح������ن������ي������ت يف خ���������ص����وع

وك�����������دت �أل�������ث�������م �جل�������������د�ر..

�أغ�������ص���ل �حل������روف بالدموع

�أن  �أب�������������ي�������������ت  ل�������ك�������ن�������ن�������ي 

مّي�����������������س ق������د�������ص������ه������ا ب�صر

�ل�����دم�����ع  ُي��������ذي��������ب  �أن  �أو 

م�������������ن ج���������ال���������ه���������ا �أث�����������������ر.

ح��������ق��������د ال���������ق���������ائ���������د ال��������ف��������رن��������س��������ي ع������ل������ي������ه، 
ف����أوه����م����ه ب������اإلف������راج ع���ن���ه ث�����م أم������ر ج���ن���وده 
ب�������إط�������الق ال��������رص��������اص ع����ل����ي����ه م�������ن اخل����ل����ف

ب����دم����ائ����ه ال�����ن�����ازف�����ة س����ج����ل ق����ص����ة اع���ت���ق���ال���ه 
وت�����ع�����ذي�����ب�����ه ع�����ل�����ى ح������ائ������ط زن�������زان�������ت�������ه ف���ي 
ال�������س�������ج�������ن ال�������ف�������رن�������س�������ي ف����������ي ب��������������ور ف����������ؤاد

ترى هل �شاأعي�س؟

ه���ل ����ش���اأرى م�����ش��ر حرة 

م�شتقلة؟ لي�س املهم اأن اأعي�س.. 

تنت�شر م�شر ويهزم  اأن  املهم 

الأعداء”

ا�شتجواب  وبعد حماولت 

اإ�شرار جواد  واأم��ام  م�شنية، 

على عدم البوح باأي كلمة من 

اأ�شرار الوطن، بلغ احلقد بقائد 

القوات الفرن�شية مداه، فقرر 

متثال ال�شهيد يف مدخل كلية احلقوق

من شهداء العروبة
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اأوائل  حديثنا عن �شهيد مقدام، من 

واأوائ���ل  امل��ه��اج��ري��ن،  واأوائ����ل  امل�شلمني، 

املبارزين  الفر�شان  واأوائ���ل  املجاهدين، 

اأول غ��زوة غزاها �شيد  امل�شت�شهدين يف 

املر�شلني – �شلى اهلل عليه و�شلم – غزوة 

بدر الكربى.

اإنه عبيدة بن احلارث بن املطلب بن عبد 

مناف بن ق�شي القر�شي املطلبي ر�شي اهلل 

وباأبي معاوية،  باأبي احلارث  عنه، ويكّنى 

واأم��ه �ُشخيلة بنت خزاعة بن احلويرث 

اأ�شن من  الثقفية. وك��ان ر�شي اهلل عنه 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

و�شلم بع�شر �شنني.

اأ�شلم مبكًرا، وقبل دخول 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

اأبي الأرقم،  و�شلم دار الأرقم بن 

فهو من ال�شابقني الأولني، وكان برفقته يوم 

اأ�شلم ال�شحابي اجلليل اأبو �شلمة بن عبد 

الأرق��م املخزومي،  الأ�شد، وعبد اهلل بن 

وعثمان بن مظعون ر�شي اهلل عنهم اأجمعني، 

وقد اآخى ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 

بينه وبني بال احلب�شي ر�شي اهلل عنه يف 

مكة املكرمة. وكانت هذه املوؤاخاة الأوىل 

التي اآخى فيها ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

الهجرة،  اأ�شحابه يف مكة قبل  و�شلم بني 

وهي موؤاخاة على احلق واملوا�شاة. ثم هاجر 

اأذن ر�شول اهلل �شلى اهلل  ملا  املدينة  اإىل 

عليه و�شلم لأ�شحابه بالهجرة اإليها، وكان 

ذلك برفقة اأخويه: ُطفيل واحُل�شني ابني 

احلارث، ومعهم م�شطح بن اأثاثة بن عباد 

بن عبد املطلب، وقد نزلوا يف املدينة اأول 

قدومهم على عبد اهلل بن �شلمة العجاين، 

واآخى ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يف 

املدينة املنورة بينه وبني ُعمر بن احُلمام 

الأن�شاري ر�شي اهلل عنه، ومن عجيب 

ا�شت�شهد  اأنه  الأح��داث  املقادير وغرائب 

ه��و واأخ���وه الأن�����ش��اري يف ي��وم واح��د يف 

الإ�شام،  اأيام  يوم م�شهود من 

اأع��ز اهلل  وموقعة عظيمة، 

فيها دينه ونبيه 

من شهداء اإلسالم

طـــــــــارق عــــــدّي

عبيدة بن الحارث 
شهيد يفوح المسك من قبره

م���ن ال��س��اب��ق��ن األول������ن، آخى 
عليه  ال�����ل�����ه  ص����ل����ى  ال������رس������ول 
وس���ل���م ب��ي��ن��ه وب�����ن ُع���م���ي���ر بن 
احل�������م�������ام األن���������ص���������اري ال�������ذي 
بدر موقعة  ف��ي  معه  استشهد 

ُأص�������������ي�������������ب ف�����ي 
م�����وق�����ع�����ة ب�������در، 
وُت���������وف���������ي ب���ع���د 
خ�����م�����س�����ة أي���������ام 
م������ن������ه������ا وُدف�������������ن 
ف������ي ال����ص����ف����راء 
ق��������رب امل����دي����ن����ة 
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�شلى اهلل عليه و�شلم، اإنه يوم بدر الذي 

قال اهلل تعاىل فيه: { يا اأيها الذين اآمنوا 

لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اهلل كثراً  اإذا 

واأطيعوا اهلل ور�شوله ول  تفلحون،  لعلكم 

تنازعوا فتف�شلوا وتذهب ريحكم وا�شربوا 

)الأنفال46-45  ال�شابرين}  اإن اهلل مع 

( فكانا ر�شي اهلل عنهما نعم الأخوان 

املجاهدان ال�شابران، امل�شحيان يف �شبيل 

اهلل تعاىل.

وكان لعبيدة ر�شي اهلل عنه قدر ومنزلة 

كبرة عند ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، 

وحمبة خا�شة ي�شتحقها لكرب �شنه، وعظيم 

ت�شحياته، فاأقطعه واأخويه ُطفيل واحُل�شني 

اأر�شاً يف املدينة بني بقيع الزبر وبني مازن، 

وكان ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يقطع 

قطعة  اأر�شاً  الذين ل ميلكون  املهاجرين 

اأر�س من الأر�س التي ل ميلكها اأحد، اأو 

يتربع بها اأحد اأ�شحابها من الأن�شار، وذلك 

راأفة باملهاجرين وعوناً لهم على ال�شتقرار 

املدينة، وكانت دار عبيدة ر�شي اهلل  يف 

عنه قريبة من م�شجد ر�شول اهلل قلب 

املدينة، ومبعث النور، وواحة العلم والإميان، 

والثكنة الأوىل يف الإ�شام كما و�شفها بع�س 

الدار�شني ل�شرته �شلى اهلل عليه و�شلم. 

وكذلك اإنذار قري�س عقبى طي�شها، حتى 

تفيق من غّيها الذي تتوغل فيه، ولعلها ت�شعر 

اقت�شادها وجتارتها  بتفاقم اخلطر على 

واأ�شباب معاي�شها فتجنح اإىل ال�شلم، ومتتنع 

اإرادة قتال امل�شلمني يف عقر دارهم،  عن 

ال�شد عن �شبيل اهلل، وعن تعذيب  وعن 

املوؤمنني يف مكة، حتى  امل�شت�شعفني من 

ي�شر امل�شلمون اأحراراً يف اإباغ ر�شالة اهلل 

يف ربوع اجلزيرة العربية )بت�شرف من كتاب 

الرحيق املختوم للمباركفوري(.

ن�صاطه الع�صكري �ت�صحياته

ولئن كانت اأول �شرية من �شرايا امل�شلمني 

هي �شرية �شيف البحر بقيادة حمزة بن عبد 

املطلب ر�شي اهلل عنه الذي عقد له ر�شول 

اهلل اأول لواء يف الإ�شام، وكان حامله اأبو 

مرثد الغنوي، فاإن ثاين لواء عقده ر�شول 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم كان لعبيدة بن 

احلارث بن املطلب، عندما بعثه اإىل بطن 

رابغ، وكان لواوؤه اأبي�س، وحامله م�شطح بن 

اأثاثة بن عبد املطلب، فلقي عبيدة ومن معه 

اأبو  امل�شركني يف ثنية املرة، وعلى راأ�شهم 

�شفيان بن حرب، يف مائتني من اأ�شحابه، 

ي�شلّوا  بال�شهام، ومل  ترا�شق  بينهما  فكان 

ال�شيوف، ومل ي�شطفوا للقتال، واإمنا كانت 

ويف هذا دليل قاطع على ما كان يتمتع به 

هذا ال�شحابي اجلليل من �شجايا رفيعة، 

واإميان عميق، وكفاية عالية.

الع�شكري  ال��ن�����ش��اط  ب����داأ  وع��ن��دم��ا 

بالقتال وذلك  الإذن  للم�شلمني بعد نزول 

يف قوله تعاىل: »اأُذن للذين يقاتلون باأنهم 

ُظلموا واإن اهلل على ن�شرهم لقدير« قاموا 

بالدوريات  اأ�شبه  بتحركات ع�شكرية هي 

ال�شتطاعية، وك��ان املطلوب منها هو 

ال�شتك�شاف والتعرف على الطرق املحيطة 

باملدينة املنورة، وامل�شالك املوؤدية اإىل مكة 

اأولً، ثم عقد املعاهدات مع القبائل التي 

ثانياً، وثالثاً  م�شاكنها على هذه الطرق 

واأعراب  اإ�شعار م�شركي يرب ويهودها 

ب��اأن امل�شلمني  ال�شاربني حولها  البادية 

اأقوياء، واأنهم تخل�شوا من �شعفهم القدمي، 

من شهداء اإلسالم

ُع������ق������د ل��������ه ث������ان������ي ل������������واء ف���ي 
اإلس����������������الم ب������ع������د ح�������م�������زة ب���ن 
نصرا  وح����ق����ق  ع���ب���دامل���ط���ل���ب، 
معنويا كبيرا على كفار قريش
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بينهم مناو�شة، وقد رمي فيها �شعد بن اأبي 

وقا�س يومئذ ب�شهم، فكان اأول �شهم ُرمي 

ان�شم  ال�شرية  الإ�شام، ويف هذه  به يف 

من مقاتلي مكة اإىل امل�شلمني رجان هما 

املقداد بن عمرو البهراين، وعتبة بن غزوان 

املازين، وكانا م�شلمني خرجا مع الكفار، 

ليكون ذلك و�شيلة لهما للحاق بامل�شلمني. 

ثم ان�شرف الفريقان وعاد امل�شلمون اإىل 

املدينة، وعاد امل�شركون اإىل مكة.

اللواء حممود �شيت خطاب يف  يقول 

اأن  بالرغم من  ال�شرية:  تعليقه على هذه 

القتال مل ين�شب يف املعركة، فلم يحرز اأي 

اأن �شرية  اإل  القتال،  انت�شاراً يف  طرف 

عبيدة بن احلارث ر�شي اهلل عنه اأحرزت 

انت�شاراً معنوياً على امل�شركني ل ريب فيه، 

لأن ان�شحاب مائتني من امل�شركني ما بني 

امل�شلمني،  اأمام �شتني من  فار�س وراج��ل، 

يدل على اأن معنويات امل�شلمني كانت عالية، 

ومعنويات امل�شركني منهارة، والنت�شار 

املعنوي ل يقل اأهمية عن النت�شار املادي 

اأثراً  واأعظم  اأهمية منه  اأكر  اإن مل يكن 

وتاأثراً.

�صريع بني يدي ر�صول اهلل �صلى 

اهلل عليه ��صلم

عند احلديث عن ا�شت�شهاد ال�شحابي 

اجلليل عبيدة بن احلارث ر�شي اهلل عنه ل 

بد من التعريج على بداية القتال وال�شتباك 

الكربى، وذل��ك حني تقدم  يف غ��زوة بدر 

الأ���ش��ود ب��ن عبد الأ���ش��د امل��خ��زوم��ي من 

بناه ر�شول اهلل �شلى  الذي كان  احلو�س 

اهلل عليه و�شلم باقرتاح وم�شورة من احلباب 

الأ�شود  املنذر ر�شي اهلل عنه، وك��ان  بن 

رجًا �شر�شاً �شيئ اخللق �شائحاً ومنادياً 

اأو  اأو لأهدمنه،  : لأ�شربن من حو�شهم، 

اإليه حمزة بن عبد  لأموتن دون��ه، فخرج 

املطلب ر�شي اهلل عنه، فلما التقيا �شربه 

حمزة �شربة اأطنت رجله –اأي قطعتها – 

بن�شف �شاقه، وهو دون احلو�س، فوقع 

على ظهره ت�شخب رجله دماً، ثم حبا اإىل 

اأن يرب  احلو�س حتى اقتحم فيه يريد 

ثّنى  بيمينه، ولكن حمزة ر�شي اهلل عنه 

اأتت عليه وهو داخل  عليه ب�شربة اأخرى 

احلو�س وعند ذلك انقدحت �شرارة املعركة، 

به ما يف بطونهم واجللود، ولهم مقامع 

اأن يخرجوا منها  اأرادوا  من حديد، كلما 

اأعيدوا فيها وذوقوا عذاب احلريق} )احلج 

.)22-19
وروى البخاري عن علي بن اأبي طالب 

اأنه قال: اأنا اأول من يجثو بني يدي الرحمن 

للخ�شومة يوم القيامة، قال قي�س: وفيهم 

نزلت: هذان خ�شمان اخت�شموا يف ربهم 

»قال هم الذين بارزوا يوم بدر : علي وحمزة 

وعبيدة، و�شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة 

والوليد بن عتبة.

له  اإك���رام اهلل  وم��ن كراماته وعظيم 

ر�شي اهلل عنه جزاء ما قدم وبذل و�شحى 

لهذا الدين احلنيف خمل�شاُ هلل تعاىل، ما 

روي من اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم ملا 

ا�شم مقربة  نزل مع اأ�شحابه بالتاأربني – 

له  اأ�شفاره، قال  اإح��دى  يف   – بال�شفراء 

اأ�شحابه: اإنا جند ريح م�شك يا ر�شول اهلل، 

فقال: وما مينعكم، وها هنا قرب اأبي معاوية 

يعني ال�شهيد ال�شجاع عبيدة بن احلارث 

ر�شي اهلل عنه.

وب��ه��ذا ط��وي��ت �شفحة م�شرقة من 

العظماء، من  �شفحات �شهداء الإ�شام 

�شحابة ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، 

الهداية، وراية احلق  ممن حملوا م�شعل 

والعدل والنور اإىل الب�شرية جمعاء، فكانوا 

منيعاً  دعاة لاإ�شام، حماة لأهله، و�شداً 

العتاة  وح�شنًا ح�شينًا يف وج��ه الطغاة 

الكافرين وامل�شركني، بذلوا الغايل  من 

الإ���ش��ام والإميان،  راي��ة  لتعلو  والنفي�س 

الدين احلنيف،  بانت�شار  الب�شرية  ففازت 

وف��ازوا بر�شاء اهلل عنهم بجنة عر�شها 

ال�شماوات والأر�س اأعدت للمتقني، يتقلبون 

يف نعيمها ويجنون من ثمراتها وخراتها 

وبركاتها. قال تعاىل: {ول حت�شنب الذين 

قتلوا يف �شبيل اهلل اأمواتاً بل اأحياء عند 

اآتاهم اهلل من  ربهم يرزقون، فرحني مبا 

ف�شله وي�شتب�شرون بالذين مل يلحقوا بهم 

من خلفهم األ خوف عليهم ول هم يحزنون} 

)اآل عمران 170-169(

وثارت احلمية يف ال�شدور، وفارت الدماء 

يف العروق غيظاً واأملاً فخرج بعده ثاثة من 

خرة رجال قري�س وفر�شانها ال�شجعان ومن 

واأخوه  عائلة واحدة وهم عتبة بن ربيعة 

والوليد بن عتبة، وحني  �شيبة بن ربيعة، 

انف�شلوا عن �شف امل�شركني طلبوا املبارزة، 

فخرج اإليهم ثاثة من �شباب الأن�شار هم : 

عوف ومعّوذ ابنا احلارث – واأمهما عفراء 

– وعبد اهلل بن رواحة، فقالوا: من اأنتم؟ 
اأكفاء  قالوا: رهط من الأن�شار، قالوا: 

كرام، مالنا بكم من حاجة، واإمنا نريد بني 

عمنا، ثم نادى مناديهم: يا حممد اأخرج لنا 

اأكفاءنا من قومنا، فقال ر�شول اهلل �شلى 

اهلل عليه و�شلم: قم يا عبيدة بن احلارث، 

ثم يا حمزة، وقم يا علي، فلما قاموا دنوا 

منهم، قالوا: من اأنتم؟ فاأخربوهم فقالوا: 

اأنتم اأكفاء كرام، فبارز عبيدة – وكان اأ�شن 

القوم – عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة �شيبة، 

الوليد بن عتبة، فاأما حمزة  وب��ارز علي 

اأن قتاهما،  وعلي فلم ميها قرينيهما 

واأما عبيدة ر�شي اهلل عنه فاختلف بينه 

وبني قرينه �شربتان فاأثخن كل واحد منهما 

�شاحبه، ثم كر علي وحمزة على عتبة 

اإىل ر�شول اهلل،  فقتاه، واحتما عبيدة 

فُو�ّشد بني يدي ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

واأثخنته اجلراح  و�شلم وقد ُقطعت رجله 

والدماء تنزف منه، فو�شع الر�شول راأ�شه 

على ركبته ال�شريفة، 

املعركة حمله ر�شول اهلل  انتهاء  وبعد 

�شلى اهلل عليه و�شلم معه عائداً من بدر، 

مو�شع قريب من   – ال�شفراء  فتويف يف 

اأو خم�شة من  اأي��ام  اأربعة  بعد   – املدينة 

اأ�شفل  اأجدال  بها بذات  وقعة بدر فدفن 

من عني اجلدول .

و�شتني �شنة  وكان عمره يومئذ ثاثاً 

ر�شي اهلل عنه. وثبت يف ال�شحيحني عن 

اأبي ذر ر�شي اهلل عنه اأنه كان يق�شم ق�شماً 

الآية نزلت يف حمزة و�شاحبيه،  اأن هذه 

ب��در وه��ي قوله  ي��وم  وعتبة و�شاحبيه، 

ت��ع��اىل: {ه���ذان خ�شمان اخت�شموا يف 

ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من 

نار ي�شب من فوق روؤو�شهم احلميم، ي�شهر 
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من رموز الحرية

ت�����������������������ص�����������������������دت
ل������������ل������������ن������������ازي������������ة 
والح���������������ت���������������الل 
اجل�����������������������زائ�����������������������ر

»جيرمان تيون« رائدة المقاومة الفرنسية

قرن كامل عا�سته الفرن�سية 

»جريم�ان تي�ون« كباحث�ة 

حق�وق  تدع�م  ومقاوم�ة 

وتدافع  امل�سطهدة  ال�سعوب 

عن احلريات الفردية وحق 

فنا�سل�ت  امل�س�ري،  تقري�ر 

والأنظم�ة  النازي�ة  �س�د 

الظلم  وناه�ست  ال�سمولية، 

والت�سري�د والتعذي�ب، كما 

دافعت ع�ن ح�ق ال�سجناء 

عان�ت  وق�د  التعلي�م.  يف 

الن�سالية  خ�ال م�سريته�ا 

العتقال والتعذيب وجنت 

من حك�م بالإعدام، اإ�سافة 

اإىل فقده�ا والدته�ا الت�ي 

ب�سب�ب  النازي�ون  اعتقله�ا 

املقاوم�ة،  يف  م�ساركته�ا 

واأعدموه�ا يف غ�رف الغ�از 

معتق�ات  يف  ال�سه�رية 

.1945 الع�ام  يف  النازي�ة 

عبدالهادي خضر

ولدت »جرمان تيون« يف 

العام  الثاثني من مايو من 

1907 يف م��دي��ن��ة »األيغر« 
مب��ن��ط��ق��ة »ه����وت ل�����وار« يف 

اجلنوب الفرن�شي، وكان والدها 

اأما اأّمها فهي الكاتبة  قا�شياً 

»اإميلي كوزاك«.  الفرن�شية 

انتقلت �شنة 1915 مع اأ�شرتها 

اإىل مدينة »كلرمان فرو« 

اأجدادها،  ك��ان يعي�س  حيث 

ثم رحلت الأ�شرة اإىل »�شانت 

مور«، وهناك وا�شلت جرمان 

درا�شتها. وتظهر م�شرتها 

اأن��ه��ا ح�شلت على  العلمية 

�شهادة البكالويو�س يف الأدب، 

ثم اخت�ّشت بعلم )الأنثولوجيا( 

املرتكز على درا�شة الأجنا�س 

الب�شرية والظواهر الجتماعية 

امل��ج��ت��م��ع��ات البدائية،  يف 

الباحث  اأ�شتاذها  ق��رر  وق��د 
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الن���روب���ول���وج���ي املعروف 

اإر�شالها اىل  )مر�شيل مو�س( 

ل��درا���ش��ة مظاهر  اجل���زائ���ر 

احل��ي��اة الجتماعية ل�شكان 

)منطقة الأورا�س(.

وبني عامي 1934 و1940، 

»الأورا�س«  عملت يف منطقة 

اأطروحتها التي ناق�شت  على 

لهجات الأقليات )ال�شاوية( 

وهويتهم، ومتكنت خال �شت 

�شنوات من المتزاج ب�شكان 

الأ�شليني، والتكّيف  املنطقة 

مع طرائق عي�شهم وتفكرهم، 

اأتقنت لغتهم الأمازيغية  بل 

ك���ادت ت�شر  ب��ج��دارة حتى 

جزءاً ل يتجزاأ منهم، ومل يكن 

ليخطر ببالها اآنذاك اأن هذه 

اللغة �شت�شاعدها يوما ما يف 

اإحدى اللحظات احلا�شمة يف 

حياتها، وهو ما حدث خال 

وجودها يف املعتقل النازي.

رجعت اإىل فرن�شا يف اأواخر 

�شنة 1939 ل�شتكمال عنا�شر 

اأن اندلع احلرب  اإّل  بحثها، 

العاملية الثانية وخ�شوع فرن�شا 

اآنذاك لاحتال النازي و�شع 

حداً مل�شروعها )الأنثولوجي(، 

باحثة  اأن تكون  فتوقفت عن 

بابه  لتلج عامل املقاومة من 

الوا�شع، وانخرطت يف املقاومة 

النازية، حيث �شاهمت  �شّد 

املقاومة  �شبكة  ت�شكيل  يف 

امل�شماة »متحف الإن�شان«، 

والتي ا�شطلعت مبهام كثرة 

ومتنّوعة، منها العمل على 

فرار ال�شجناء الفرن�شيني من 

ال��ن��ازي��ة، واإخفاء  املعتقات 

تتعقبهم  ال��ذي��ن  امل��ق��اوم��ني 

اأوراق  وت��وف��ر  ال�����ش��ل��ط��ات، 

ر�شمية مزيفة ملن هم بحاجة 

اإىل اإخفاء هوّياتهم احلقيقية، 

وغر ذلك من كتابة وتوزيع 

املنا�شر.

اإعدام.. �غاز

الن�شاط املتعاظم  نتيجة 

التي كانت تراأ�شها  لل�شبكة 

جرمان نف�شها، ا�شتبه الأملان 

باأمرها، وجنحوا يف اخرتاقها 

عن طريق جتنيدهم لفرد من 

اأفرادها يدعى )اآلربت افو(، 

ما َجّر على اأع�شائها الكثر 

ال���وي���ات. ف��ع��ل��ى �شوء  م��ن 

األقى الأملان يف  تقارير )افو( 

العام 1942 القب�س على اأكر 

ال�شبكة،  الأع�شاء ن�شاطا يف 

اإع���دام �شّتة منهم رميا  ومت 

بالّر�شا�س، كما مت اعتقال 

»جرميان تيون« يف اأغ�شط�س 

م��ن ال��ع��ام ذات���ه رف��ق��ة ابنة 

)دي��غ��ول( وُحكم  اأخ اجل��رنال 

عليهما بالإعدام، ثم مت نقلها 

اإىل معتقل »رافن�شربوك »وهو 

اأملانيا  اأكرب معتقل للن�شاء يف 

النازي  ف���رتة احل��ك��م  خ���ال 

حيث ق�شت عامني �شاقني 

اأمها  اأن  من حياتها، خا�شة 

باأ�شهر،  اُعتقلت بعدها  التي 

و�شيقت اإىل املع�شكر ذاته، قد 

ُقتلت بالغاز، لأنها طاعنة يف 

ال�شن ول ت�شلح ل�شيء ح�شب 

قرار الإعدام الأملاين.

الأث����ن����اء كانت  ت��ل��ك  يف 

جرمان حمتجزة يف �شجن 

باري�س، وبعدها  ال�ّشحة يف 

نقلت اإىل �شجن يدعى )فران( 

ث��م جرى  اأي�����ش��اً،  باري�س  يف 

ترحيلها يف 31 يناير 1944 

اإىل مع�شكر »رافن�شربوك« 

النازي، لكنها قبل ذلك ويف 

�شجن )فران( اكت�شفت خيانة 

)اآلربت افو( وقّررت اأن حتّذر 

بقية رفاقها، فاأر�شلت ر�شالة 

تك�شف لهم فيها عن اخلائن 

يف ال�ّشبكة، وتن�شحهم بتغطية 

أن������������ق������������ذت م��������ائ��������ت��������ن وخ��������م��������س��������ة وس����������ت����������ن ف�������دائ�������ي�������ا 
ج����������������زائ����������������ري����������������ا م������������������ن اإلع�����������������������������������������دام ب�������امل�������ق�������ص�������ل�������ة

وه����ب����ت اجل������زائ������ر أك����ث����ر م�����ن ث����الث����م����ائ����ة ب����ح����ث وم����ائ����ة 
األوراس ف����������ي  ال�����ت�����ق�����ط�����ت�����ه�����ا  ص�����������������ورة  وخ�������م�������س�������ن 

يف الأورا�س عام 1934

يف اجلزائر عام 1935
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اآثارهم. وما مّكنها من ذلك 

باللغة  اأن��ه��ا كتبت الر�شالة 

الأمازيغية فكان م�شتحيا 

على الأملان اأن يفّكوا �شفرتها. 

وقد احتوت الر�شالة على كّل 

امل��ع��ل��وم��ات ع��ن اجلا�شو�س  

العائلية  اإقامته، حالته  مكان 

)اأّمه حّية، ومتزّوج(، بل ذكرت 

اأّنه  �شمات �شخ�شّيته ومنها 

كان زير ن�شاء. وبهذه الّطريقة 

العبقرية، ا�شتطاعت اأن تنقذ 

اأع�شاء  ال��ع��دي��د م��ن  ح��ي��اة 

ال�شبكة.

اإطاق �شراحها هي  بعد 

ال��ن��اج��ني م��ن �شرور  وبع�س 

نهاية  النازية يف  املع�شكرات 

احلرب، عادت اإىل عملها يف 

املركز الوطني للبحث العلمي، 

ثم مديرة للدرا�شات باملدر�شة 

العليا،  للدرا�شات  التطبيقية 

وكر�شت وقتها لأبحاث حول 

جرائم احلرب الأملانية، ومراكز 

ال�شوفياتية ما بني  العتقال 

1945 و1954، و�شاهمت يف 
اأن�شاأها  التي  اللجنة  اأعمال 

)دافيد رو�شيه( �شد مع�شكرات 

التجميع والتعذيب يف كل اأنحاء 

العامل، كما �شاندت يف فرن�شا 

م�شروع تعليم املعتقلني يف 

الفرن�شية. ون�شرت  ال�شجون 

يف ذلك الوقت اأوىل �شهاداتها 

عن نظام العتقال يف كتاب 

بعنوان »بحثا عن احلقيقة«، 

تبعته بكتاب »رافن�شربوك« 

ر�شدت فيه جتربتها يف ذلك 

املع�شكر النازي.

انحياز للجزائر

يف �شنة 1954، وبطلب من 

وزير الداخلية اآنذاك )فرن�شوا 

تيون  ميرتان( عادت جرمان 

ل�شتطاع  اجل���زائ���ر  اإىل 

الأو�����ش����اع فيها،  ودرا����ش���ة 

الفقر والبوؤ�س  كفاحها �شد 

والتعذيب والإع���دام. ولعبت 

الو�شيط  الفرتة دور  يف تلك 

بني احلكومة الديغولية والثورة 

اجلزائرية، فعملت يف مكتب 

حمافظ اجلزائر اآنذاك )جاك 

اإن�شاء مراكز  �شو�شتيل( على 

للريفيني  التاأهيل الجتماعي 

النازحني، وحللت  امل�شلمني 

ج��وان��ب اخل��ل��ل يف املجتمع 

ال���ش��ت��ع��م��اري، ك��م��ا اأج���رت 

التعذيب يف  حتقيقات حول 

مراكز العتقال.

ويف خ�شم معركة اجلزائر 

الفرن�شي،  ال�شتعمار  �شد 

للمقاومة  ان���ح���ازت ع��ل��ن��ًا 

اجلزائرية، وجنحت يف العام 

1957 يف احل�شول على ب�شعة 
اأ�شابيع من التهدئة بعد لقاء 

�شري مع م�شوؤول املنطقة احلرة 

العا�شمة »يا�شف  باجلزائر 

�شعدي« وخرجت بورقة تدعو 

التقت  ال�شام، ثم  اإىل  فيها 

الرئي�س �شارل ديغول واأقنعته 

الكثر  تنفيذ  ب��ال��ع��دول ع��ن 

م��ن الأح���ك���ام، ومت��ّك��ن��ت من 

تخلي�س مائتني وخم�شة و�شتني 

الإعدام  فدائيا جزائريا من 

من  �شنة  وب��ع��د  باملق�شلة. 

ا�شتقال اجلزائر اأ�ش�شت يف 

العام 1963 جمعية ال�شداقة 

الفرن�شية اجلزائرية.

األفت  ال��ف��رتة  ت��ل��ك  ع��ن 

ك��ت��اب��ه��ا »يف اجل���زائ���ر.. يف 

اأحد  احل�����رب«. وق��ال��ت يف 

ت�شريحاتها ح��ول اجلزائر: 

كاأنروبولوجية  عملي  )اإن 

ي�شبه عمل املحامني، فقط 

اأن املحامي يدافع  الختاف 

اأداف���ع عن  واأن��ا  عن �شخ�س 

�شعب(. وكتبت يف ر�شالة اإىل 

املنا�شلة �شيمون دوبوفوار يف 

كتابها احلرمي واأبناء العمكتاب معتقل رافن�شربوك 

جرمان

اإىل هناك بذهنية  فذهبت 

املرجعية الأخاقية امل�شتقلّة، 

الفرن�شي  فيما كان اجلي�س 

يغرق تدريجياً يف اأوحال حربه 

ال��دم��وي��ة، فاحظت تدهّور 

املعي�شية  اأو�شاع اجلزائريني 

وح����ال ال��ف��ق��ر ال�����ش��ائ��دة يف 

اأو�شاطهم، اإ�شافة اإىل معاناة 

الذي  التعذيب  ال�شجناء من 

الفرن�شي  م��ار���ش��ه اجل��ي�����س 

�شدهم، و�شيوع عمليات ت�شريد 

امل�شلمني املمنهجة من طرف 

الفرن�شية، فنددت  ال�شلطات 

الت�شريد  واأدان���ت  بالتعذيب 

ورف�شت العمليات النتحارية 

التي قام بها اأع�شاء من جي�س 

التحرير الوطني اجلزائري يف 

العا�شمة، ومل تتاأخر عن اإعان 

من رموز الحرية

س������������ارك������������وزي: ام����������������رأة اس�����ت�����ث�����ن�����ائ�����ي�����ة ك�����������ان اإلق��������������دام 
واالل�������ت�������زام واإلن����س����ان����ي����ة دل���ي���ل���ه���ا ع���ل���ى م������دى احل���ي���اة
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الرئي�س هولند والوزراء يف وداعها

اإىل مقربة العظماء

ت�شييع رفاتها اإىل مقربة العظماء

1964 تقول: )يظهر  العام 

اأين عرفت ال�شعب اجلزائري 

ويظهر اأين اأحببته وراأيت باأم 

عيني معاناته التي تركت بي 

ارتباطي  اأن  جراحا. ويظهر 

بوطني اأي�شا قد تعزز ب�شبب 

�شغفي به.. فلم اأقطع �شلتي 

بالعدالة من اأجل حب فرن�شا 

ومل اأقطع �شلتي بفرن�شا من 

اأجل حب العدالة(. وقالت يف 

اآخر حياتها »اإن ما �شاعدين 

الأنثولوجيا،  التنور هو  على 

فهذا العلم جعلني منذ البداية 

احرتم ثقافة الآخرين«.

وعن اجلزائر اأي�شاً األفت 

العديد من الكتب اأهمها »اأعداء 

متكاملون« وتروي فيه لقاءاتها 

مع املنا�شلني »زهرة ظريف« 

���ش��ع��دي«، وكتاب  و»ي��ا���ش��ف 

العم« وهو  اأبناء  و  »احل��رمي 

كناية عن بحث حول الزواج من 

ذوي القربى للن�شاء يف املغرب 

العربي الذي اعترب رائدا يف 

هذا املجال، وكتاب »الإثنيات 

يف الأورا�س«، وحتدثت فيه عن 

الظروف القا�شية التي يعي�شها 

ال�شكان »الأ�شليون« والطريقة 

العنيفة التي مت خالها نقلهم 

من الأرياف اإىل املدن ب�شبب 

اأرا�شيهم. ون�شرت  م�شادرة 

الذاتية  �شرتها  كتابني يف 

هما »عبور ال�شر« و»ذات يوم 

كانت الإثنوغرافيا«، وكعربون 

حمبة وهبت اجلزائر اأكر من 

ثاثمائة بحث ومائة وخم�شني 

�شورة التقطتها خال عملها 

يف الأورا�س. ويف العام 1971 

العاملي  فازت بجائزة الأدب 

)�شينو ديل دوكا( عن جمموعة 

موؤلفاتها.

الفرن�شيات  وك��ان��ت م��ن 

اللواتي ح�شلن على اأكرب عدد 

العام  اأطلقت يف  كرب �شنها 

2004 مع عدد من املثقفني 
الفرن�شيني نداء �شد التعذيب 

يف العراق.

وبعد حياة حافلة توفيت 

جرمان تيون يف التا�شع ع�شر 

م��ن اأب��ري��ل يف ال��ع��ام 2008 

املائة و�شنة  عن عمر ناهز 

الرئي�س  واح��دة. وق��د �شرح 

اآن������ذاك نيكول  ال��ف��رن�����ش��ي 

�شاركوزي اأنه تلقى بكثر من 

اإنها  نباأ وفاتها وقال  احلزن 

»امراأة ا�شتثنائية كان الإقدام 

والل��ت��زام والإن�شانية دليلها 

على مدى احلياة«.

العايل  التعليم  اأم��ا وزي��ر 

ال��ع��ل��م��ي )فالري  وال��ب��ح��ث 

بيكري�س(، فقد قال من جانبه 

ك��ل معاركها  »ل��ق��د خا�شت 

ان�شغال واح��د هو  يحدوها 

و�شع علوم الإن�شان يف خدمة 

واأكر  اأك���ر ع��دال��ة  جمتمع 

احرتاما«.

ويف يوم احلادي والع�شرين 

العام  م��ن �شهر ف��رباي��ر يف 

2014 اأعلن الرئي�س فران�شوا 
ق��رار نقل رفات  هولند عن 

اأكرب  اأرب����ع �شخ�شيات م��ن 

الفرن�شيني ومنهم  املقاومني 

العظماء  اإىل مقربة  جرمان 

»البونتيون« بباري�س.

من الأو�شمة، بحيث تقا�شمت 

مع خم�س ن�شاء اأخريات هن 

)جنيفيف ديغول(، و)فالري 

ُوورم�س(،  اأندريه(، و)جاكلني 

و)���ش��ي��م��ون روزي�������س( و�شام 

ال�شرف الفخري الأكرب للدولة 

الفرن�شية، كما نالت ميدالية 

ال��رغ��م من  امل��ق��اوم��ة. وعلى 

ح������������������ص������������������ل������������������ت ع�����������ل�����������ى
وس���������������������������������������ام ال����������������ش����������������رف 
ال���������ف���������رن���������س���������ي األك���������ب���������ر
وج���������������������������������������������������ائ���������������������������������������������������زة
س��������ي��������ن��������و دي��������������������ل دوك���������������ا
ودف�����������������������������������ن�����������������������������������ت ف������������ي 
م����������ق����������ب����������رة ال�������ع�������ظ�������م�������اء
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الصبيحية.. ذهب بين الرمال*
األرض؟ وج��������ه  ع����ل����ى  م����ن����ث����ور  ذه��������ب  ع������ن  س���م���ع���ت���م  ه������ل 

علي سويدان

مكان

نعم، اإذا هبت رياح ال�شيف 

بلفحاتها  ال�����ش��اخ��ن��ة ر���ش��م��ت 

من احلبيبات الامعة  اأمواجاً 

اأ�شبه برذاذ �شائغ الذهب حني 

تت�شاقط �شذراٌت من بني يديه 

تلو  التقاطها حبة  اإىل  ِلَيعود 

احلبة!

اإذا خ���رج���َت م���ن مدينة 

الأح��م��دي وعلى مقربة منها 

جتاه اجلنوب الغربي �شوف ت�شق 

بني ه�شاب �شحراوية  طريقاً 

ت�شل بك اإىل جبال واره )واره: 

بلدة جتارية ا�شتهرت مرتفعاتها بجبال 

وراه.(.

ال��ط��ري��ق نحو  ل���ت���اأخ���ذك 

اجل��ن��وب ِل��تُ��ط��َل ع��ل��ي��ك على 

اأر�س )جعيدان(  الطريق  ي�شار 

)جعيدان: اأر�س بني برقان وواره فيها 

الراحل  الكويت  ب�شتان وا�شع لأمر 

ال�شيخ )جابر الأحمد ال�شباح( رحمه 

الغرب من طريق �شيقة ملتوية 

اأخ���رى حتى تبدو  اإىل  ومنها 

ال�ّشبيِحَيّة  الأُُف��ِق قرية  لك يف 

واحًة خ�شراء و�شط ال�شحراء؛ 

تغمرها م�شاحاٌت �شا�شعة من 

ب��ني ذراعيها  ال��رم��ال  وتغفو 

الغّناء،  الب�شاتني  ب��اق��اٍت م��ن 

ٌة  على امل�شارف ت�شتَِهلَُّك ِم�َشَخّ

ا�شمه )مناور(  يحر�شها رج��ل 

متاأ منها الناقاُت املاء العذب 

النظافة  لل�شرب وا�شتخدامات 

والطهي، لي�شرتيها النا�س بثمن 

واأم���ام �شاحة وا�شعة  رم���زي، 

ي�شتقبلك ج��ام��ع عتيق على 

ن�شق البناء العربي القدمي وا�شع 

امل�شلى طويل الردهات �شطحه 

نظيف وجمهز ل�شتقبال مياه 

الأمطار لت�شَبّ عرب اأقنية اإىل 

بئر يف بهو اجلامع تُخّزن فيها 

اإذا دخلت  ال�شتاء،  املياه طوال 

اهلل.( فيها مزرعة وارفة الأ�شجار 

غنية الثمار، اإذا كنت تقود �شيارة 

فلك بعد ذلك من الوقت ع�شر 

اإىل بئر برقان   دقائق لت�شَل 

الأ�شود؛ هنا بني  الذهب  منبع 

اأن  ه�شبتني عاليتني، عليك 

ت�شتمر نحو اجلنوب بع�شاً من 

الوقت لتنحرف بك الطريق نحو 

ال����ك����وي����ت  مت�������د  ك������ان������ت  زراع��������ي��������ة  أرض  ال����ص����ب����ي����ح����ي����ة 
ق����������دمي����������ا ب������ح������اج������ت������ه������ا م������������ن اخل����������ض����������ر وال���������ف���������واك���������ه  

خليت من �شكانها.
ُ
نت اأرا�شيها ومزارعها واأ * ال�ّشبيِحَيّة: بلدة زراعية كانت مليئة بالب�شاتني واآبار املياه اجلوفية جنوب الكويت؛ اكت�شفت فيها عدة اآبار للنفط بني عامي 1971م و 1973م فثُِمّ
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ال�شيف  املك�شوفة يف  ال�شاحة 

ي�شتميلك منظر )الزير( )الزير: 

اخلابية من الفخار ير�شح فيها املاء 

ف��ي��ربد( وعلى جوانبه قطرات 

املياه الباردة. على ي�شار اجلامع 

من ال�شاحة طريق �شيقة تف�شله 

عن ب�شتان جميل لإمام اجلامع 

ا�شمه )�شهيب(، وعلى ميني 

اجلامع من ال�شاحة عيادة طبية 

اأحد  من غرفتني ل يحتاجها 

من القرية اإل ما ندر، كل عائلة 

هنا بَنَْت لها بيتا �شغراً و�شط 

الب�شتان وحفرت يف الأنحاء 

بئراً عميقة ملياه الّري، يف اأواخر 

ال�شتينيات ويف �شبعينيات القرن 

املن�شرم كانت ال�ّشبيِحيَّة مق�شَد 

اأهل الكويت يف يوم اجلمعة لل� 

اأهل  )الك�شتة: يف لهجة  )ك�شتة( 

الكويت هي اخلروج اإىل الرب للنزهة(  

كانت متنف�شًا �شتويًا وربيعياً 

للنا�س من �شتى مناطق الكويت 

يق�شدونها للنزهة يف عطلة نهاية 

الأ�شبوع؛ ولأنها غنية باملاء كثيفة 

الأ�شجار من )ال�شدر والأثل 

والكينا وال�شف�شاف( اأ�شبحت 

الطيور  م���ن  حم��ط��ًة لأن������واع 

املهاجرة وموئًا لأخرى، ولهذا 

ا�شتقطبت ال�ّشبيِحيَّة القنا�شني 

وهواة �شيد الطيور.

 للمياه هنا حكاية عذبة ففي 

�شحًى من النهار ت�شمع نداء من 

بائع  )مر�شي( الرجل الطيب 

ال�شرب، وبينما مياأ لك  مياه 

الب�شتان يحكي  املاء يف  خزان 

الدنيا وحياته  الكثر عن  لك 

فيها.

اآخر    الهدوء ه��ن��ا ع���امل 

اأجمل  ال�شكينة؛ لن جتد  من 

ن�شمة يف ليل ال�شيف من ال�شهر 

حتت النجوم على تلة يف الأنحاء 

)اأم �شمر(  تلة  يطلقون عليها 

ام��راأة كانت  اإىل  والتلة ن�شبة 

جتل�س قبيل املغرب حتت �شجرة 

التلة حتكي احلكايا  يف طرف 

لل�شغار وت�شامرهم. وما اإن تغيب 

�شم�س يوم من اأيام ال�شبيحية اإل 

�شكنت القلوب وهداأت النفو�س، 

لن ت�شمع �شيئاً ل �شوت �شيارة 

عابرة ول نداء مناٍد! لن يقتحم 

اأ�شوات؛  ث��اث��ة  اإل  م�شمعك 

الليل،  �شوت �شرير �شر�شور 

البعيدة،  الكاب  لبع�س  وعواء 

و�شوت م�شخات ا�شتخراج املياه 

اأما   ، امل���زارع  اجلوفية و�شط 

عينك فلن تقع على �شيء ظام 

دام�س �شوى ُم�شتاأن�ٍس اأوقد ناراً 

اأمام بيته، اأو لك ثاث لياًل بي�س 

قمرية يُ�شيئ فيها البدُر ب�شاتني 

وتال واأكواخ ال�شبيحية.

وح���ني ي��ط��ل��ع ال��ف��ج��ر هنا 

كلُب  القرية يتجول  يف �شاحة  

)هّبار(  ينادونه  ويٌفّ  حرا�شٍة 

ي��ث��ور ح��ني ي��دخ��ل غ��ري��ب اإىل 

ال�شبيحية، ويحفل كثراً يف 

)اأبو ِحّجي(  ال�شباح حني مير 

الوا�شعة.  ال�شاحة  بتلك  بغنمه 

جنوب تلك ال�شاحة ميكنك اأن 

ت�شر خم�س دقائق على قدميك 

يبيع  اإىل دك��ان )عقلة( رج��ل 

اأ�شياء كثرة منها الثلج والكربيت 

واحلبال وغر ذلك.

ال�شبيحية جمرد   مل تكن 

للحياة  قرية بل كانت منوذجاً 

الريفية البدائية، واأر�شاً زراعية 

تُنقل منتجاتها اإىل اأنحاء الكويت، 

ففي اأوائل ال�شبعينيات من القرن 

املا�شي، ويف يوم قبل مغيبه ظهر 

النفط يف �شقوٍق يف الأر�س 

بني تالها ويف مزارعها ، حتى 

ليكت�شف  اأُج��ري لاأر�س �شرٌب 

اأن ال�شبيحية  ال��ن��ا���ُس هناك 

ت�شبح على بحر م��ن الذهب 

الأ�شود، واإذا انتهت ق�شة تلك 

تنتهي  الواحة اجلميلة.. فلن 

ق�شة ال�شبيحية ق�شة رمال 

من ذهب.

ف���������ي ال�����س�����ت�����ي�����ن�����ات وأوائ��������������������ل ال�����س�����ب�����ي�����ع�����ن�����ي�����ات ك�����ان�����ت 
م����ت����ن����ف����س����ًا ش������ت������وي������ًا ورب������ي������ع������ي������ًا ل�����ل�����ن�����اس مب��������ا ُي�����ع�����رف 
ب�������»ال������ك������ش������ت������ة« ب�����ال�����ت�����ع�����ب�����ي�����ر ال������ك������وي������ت������ي ال�������������������دارج . 

»واره«.. �شخرة الكويت ال�شاخمة واأر�س تاريخية

بادية ال�شبيحية يف فرتة ال�شتينيات

م�شجد ال�شبيحية

خمفر ال�شبيحية
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2018 – 1718

د. طارق عبداهلل فخرالدين

�ل�������ص���ب���اح يف ع�����ام )1718( �ملتميز  �آل  �أ�����ص����رة  �ن���ط���اق���ة ح���ك���م  ���ص��ن��ة ع���ل���ى  ث���اث���م���ائ���ة  �ل����ع����ام ذك������رى م������رور  �ل���ك���وي���ت ه�����ذ�  ت�����ص��ه��د 

ب��ث��ب��ات��ه �مل�����ص��ت��م��ر م��ن��ذ ذل����ك �ل���ت���اري���خ م���ن خ����ال �ل���ق���ي���ادة �ل���ر����ص���ي���دة و�ل���ت���و�ف���ق �ل�����ص��ع��ب��ي و����ص���اب���ة �جل��ب��ه��ة �ل���د�خ���ل���ي���ة، مدعومة 

�ل��ه��وي��ة �لكويتية �ملتميزة وح��اف��ظ��ت عليها �صد �لأط��م��اع �خل��ارج��ي��ة، وط���ورت بلدة  ب��ل��ورت  �ل��ت��ي  ب��امل��ب��ادر�ت و�ل�صيا�صات �حلكيمة 

�مل��ح��اف��ل �لدولية. ت��ت�����ص��در �صمعتها  �ل��ت��ي  �ل��ب��ل��د�ن  �أن جعلتها دول����ة حت��ت��ل م��ك��ان��ت��ه��ا يف م�����ص��اف  �إىل  �ل��ك��وي��ت م���ن م��ي��ن��اء ���ص��غ��ري 

�ل��ت��ي م��رت بها  ���ص��ردً� خمت�صرً� للم����ر�حل �لتاريخية  �مل��ق��الت ت�صمل  »�ل��ه��وي��ة« لقر�ئها �صل�صلة م��ن  ت��ق��دم جملة  �ملنا�صبة  وب��ه��ذه 

ل��ه��ذه �ملقالت،  �مل��ح��دودة �ملخ�ص�صة  ن��ظ��ر� للم�صاحة  ب��اأن��ه  – 2018(. ون���ود �لتنويه  �ل��ث��اث��ة �لفائتة )1718  �ل��ق��رون  �ل��ب��اد ع��ر 

�أن��ه��ا ت�صعى �إىل ت��ق��دمي �أه���م مامح  ف��اإن��ه��ا ل ت�صمل ك��اف��ة �لتفا�صيل و�ل��ق�����ص��اي��ا �ل��ت��اري��خ��ي��ة �ل��ت��ي ي��زخ��ر ب��ه��ا م��ا���ص��ي �ل��ب��اد، ذل���ك 

�آل �ل�صباح �لكر�م.  �ل�صورة �لكلية �مل�صرقة لبزوغ جنم �لكويت يف �صماء �خلليج وتطورها �لتاريخي عر مئات �ل�صنني من حكم 

ملحة �صريعة لبناء الكويت 

ككيان اإقليمي بارز

)1859 - 1718 (

يف احللقتني الأوىل والثانية 

امل���ق���الت هذه  م���ن �شل�شلة 

ا�شتعر�شنا امل�شاهد التاريخية 

الكويت  ���ش��ادت منطقة  التي 

من اأواخر العقد الثاين للقرن 

العقد  نهاية  اإىل  الثامن ع�شر 

التا�شع  ال��ق��رن  اخلام�س م��ن 

ع�شر وكونت ال�شورة الأكرب 

لظهور الكويت كقوة جتارية 

م�شتقلة ذات ثقل ل ي�شتهان به 

الب�شائع  لتدفق  ن�شٍط  ومركز 

الهندي وجنوب  ال�شرق  ب��ني 

غرب اآ�شيا. كما تناولنا التاأثر 

الكبر للقيادة ال�شيا�شية لأول 

الكويت وهم  ثاثة من حكام 

ال�شيخ �شباح بن جابر وال�شيخ 

ب��ن �شباح وال�شيخ  ع��ب��داهلل 

جابر بن عبداهلل، على ت�شكيل 

املتميز وبروز  الكويتي  الكيان 

دوره الإقليمي املوؤثر يف اأحداث 

منطقة اخلليج العربي.

الدور  اأن هذا  وبينا كيف 

ال�شيا�شية  القوى  املتاألق دفع 

الفاعلة يف منطقة  ال��دول��ي��ة 

اخلليج العربي يف ذلك الزمان 

مثل هولندا وبريطانيا والدولة 

موقع  تثمني  اإىل  العثمانية 

الكويت كقوة موؤثرة يف توازنات 

الإقليمية،  ال�شيا�شة والتجارة 

و�شعي هذه القوى وكذلك القوى 

املحلية يف املنطقة اإىل ا�شتمالة 

حكام الكويت وك�شب تاأييدهم، 

بل وجلوء بع�س م�شوؤوليها اإىل 

ذگرى ثالثمائٹ عاں لتأسيس حگں الشيخ صباح األول
ثالث�������ٹ قرون من التوافق واالس������تقرار واالزده����ار )احللقة 3(

ال��������������ك��������������وي��������������ت م������������ن������������ذ ن����������ش����������أت����������ه����������ا إم����������������������������������ارة م��������س��������ت��������ق��������ل��������ة ف�����������������ي اجل��������������������زي��������������������رة ال���������ع���������رب���������ي���������ة

دليل اخلليج من الطبعات الأوىل
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لوي�س بيللي

ت����خ����ض����ع  ال  ال���������ك���������وي���������ت   :1863 ب������ي������ل������ل������ي 
ال�������ب�������ص�������رة م��������ت��������ص��������رف  أو  ب������������غ������������داد  ل��������ب��������اش��������ا 

ب���واب���ة املدينة  ال��ق��اض��ي ع��ن��د  ج���ل���وس احل���اك���م و 
مل���راق���ب���ة ال���ت���ج���ارة واحل����ك����م ب���ال���ع���دل ب����ن ال���ن���اس

ال��������ش��������ي��������خ ص���������ب���������اح ال����������ث����������ان����������ي: رج���������������ل م����ه����ي����ب 
ي�����س�����ت�����رع�����ي االن��������ت��������ب��������اه ل�����ص�����ف�����ات�����ه ال������ف������ري������دة

ال�شراع  بوؤر  من  الكويت هرباً 

الإمارة  امللتهبة واحتماء بهذه 

الفتية التي وفرت لكل من يلجاأ 

الأم��ان والعدالة وحرية  اإليها 

التعامل التجاري.

وهذه احللقة الثالثة حماولة 

لإلقاء ال�شوء على تداعيات 

الفرتة على عهد حاكم  ه��ذه 

الكويت الرابع ال�شيخ �شباح بن 

جابر بن عبداهلل.

3 - عهد احلاكم الرابع 
)1859 - 1866(: املوازنة 

بني ا�صتقالل �م�صالح 

الكويت �عالقتها 

اخلارجية

توىل احلاكم الرابع ال�شيخ 

�شباح بن جابر بن عبداهلل، 

بال�شيخ  تاريخيا  والذي عرف 

الكويت  ال��ث��اين، حكم  �شباح 

ملدة تقارب �شبع �شنوات 1859 

– 1866. وع��ل��ى ال��رغ��م من 
�شيادة ال�شام يف عهده ب�شكل 

اإل   )16 ع��ام )القناعي ���س 

ب��داي��ات حماولت  اأن���ه �شهد 

لتهديد  ال��ع��ث��م��ان��ي��ة  ال���دول���ة 

ال��ك��وي��ت، ومقاومة  ا�شتقال 

لتلك  الراف�شة  الكويت  حكام 

ال�شياق  امل��ح��اولت. ويف ه��ذا 

يعلق طال الرمي�شي يف كتابه 

العربي يف  »الكويت واخلليج 

العثمانية«: »عرفت  ال�شالنامة 

الكويت منذ ن�شاأتها بكونها اإمارة 

العربية،  م�شتقلة يف اجلزيرة 

�شوؤونها  باإدارة  انفرد �شيوخها 

ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة ولهم 

ال�شلطة املطلقة يف ذلك، ومل 

اأح��د فيها، بالرغم  ينازعهم 

الدولية على  القوى  تنازع  من 

ال�شيطرة عليها ملا تتميز به 

من موقع جغرايف مهم وميناء 

اأهميته على  ازدادت  جت��اري 

تاأ�شي�شها«.  ال�شنوات بعد  مر 

)الرمي�شي �س 64(. وي�شتدل 

اإىل اأن »موقف الكويت عموماً 

العثمانية متثل يف  الدولة  من 

اجتاهني رئي�شني، الأول منهما 

الدولة  ال��وق��وف يف وج��ه  ه��و 

التي  الأم�����ور  ال��ع��ث��م��ان��ي��ة يف 

الكويت  ا�شتقال �شيوخ  مت�س 

و�شيادتهم على بلدهم«. مثل 

الكويت لطلبات  رف�س حكام 

الولة العثمانيني بت�شليم بع�س 

الفارين اإىل الكويت واملحتمني 

ب�شيوخها. )الرمي�شي �س 64 

– 65(. وي�شيف الكاتب: »اأما 
الآخ���ر فهو م�شاندة  الجت���اه 

العثمانية  ل��ل��دول��ة  ال��ك��وي��ت 

وتدعيم نفوذها يف املناطق 

التابعة لها عن طريق تقدمي 

املمكنة، ممثلة يف  امل�شاعدات 

قيام ال�شيخ جابر )حاكم الكويت 

الثالث( باإر�شال بع�س �شفنه اإىل 

الب�شرة لرفع احل�شار عنها 

وم�شاعدته كذلك يف تدعيم 

ال�شلطة العثمانية يف املحمرة«.

)الرمي�شي �س 65(.

واإذا نظرنا ب�شيء من التمعن 

يف ال�شيا�شات التي اتبعها حاكم 

ال��راب��ع لوجدنا فيها  الكويت 

الثبات وال�شتمرارية على منهج 

اأ�شافه يف جميع املجالت، مبا 

يف ذلك احلر�س على ا�شتقال 

الكويت وحمايتها من تهديدات 

اإىل جانب  العثمانية،  الدولة 

العمل على ا�شتدامة الزدهار 

. وتعزز ذلك  للباد  التجاري 

الأدلة التاريخية ومنها التقارير 

التي كتبها املقيم  ال�شيا�شية 

ال�شيا�شي الربيطاين يف منطقة 

اخلليج اآنذاك.

بيللي عن عهد ال�صيخ 

�صباح الثاين: »الكويت 

اأكرث مواينء اخلليج 

ازدهارا«

الرابع  متيز عهد احلاكم 

ال�شيخ �شباح بن جابر واملعروف 

اتفاقية حماربة  الكاتب م��ن 

القر�شنة يف اخلليج التي اأبرمها 

ال�شيخ �شباح بن جابر نيابة عن 

والده ال�شيخ جابر بن عبداهلل 

ال�شباح حاكم الكويت )الثالث 

( مع بريطانيا �شنة 1841 على 

الكويت متتعوا بحق  اأن حكام 

اأنف�شهم يف معاهداتهم  متثيل 

الدولية. )املرجع ال�شابق(.

اآخ��ر ي�شتقرئ  م��ن جانب 

الرمي�شي من  الأ�شتاذ طال 

مطالعاته واأبحاثه التاريخية اأن 

الكويت كانت ترتبط بعاقات 

الدولة الإ�شامية  مميزة مع 

الفرتة، وهي  الكبرة يف تلك 

التي كانت  العثمانية  ال��دول��ة 

ت�شيطر على اأنحاء وا�شعة من 

الباد العربية يف القرنني 18 

و19، »اإل اأن املحاولت العثمانية 

نحو ال�شتحواذ  على)الكويت 

باءت بالف�شل....«. وينتهي اإىل 

التاريخية ت�شر  امل��راج��ع  اأن 
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الثاين( با�شتمرار  ب�� )�شباح 

ازدهار الباد. وقد توىل احلكم 

وعمره قد جاوز ال�شبعني عاماً 

الأمور  ولكنه كان متمر�شاً يف 

ال�شيا�شية اإذ كان م�شاعداً لوالده 

يف اإدارة �شوؤون الإمارة ل�شنوات 

طويلة. ويف عهده زار الكويت 

بيللي املقيم  الكولونيل لوي�س 

ال�شيا�شي الربيطاين يف اخلليج 

1863 وعام  مرتني، يف ع��ام 

1865، واأكد يف تقريره املرفوع 
اأن  الهند الربيطانية  حلكومة 

ال��ك��وي��ت ل تخ�شع ل�شلطان 

با�شا بغداد اأو مت�شرف الب�شرة 

)العثمانيني(، واأثنى على ال�شيخ 

اإدراكه ملجريات  �شباح حل�شن 

ال�شيا�شة املحلية يف اخلليج )اأبو 

حاكمة �س 235(.

بيللي عن  الكولونيل  وكتب 

املوانئ  اأكر  باأنها من  الكويت 

ازده���اراً يف اخلليج، ومتتلك 

ال�شفن الكثرة العدد والكبرة 

التجارة مع  احلجم، ومتار�س 

موانئ الهند و�شواحل اجلزيرة 

العربية. وو�شف بحارتها باأنهم 

الأف�شل يف املنطقة واأن عددهم 

يقارب اأربعة اآلف بحار كويتي 

القريبة  املوانئ  اإىل  يرحتلون 

والبعيدة طيلة اأيام ال�شنة. كما 

و�شف الكويت باأنها مدينة ن�شطة 

و�شوقها الرئي�شي وا�شع ومفتوح 

وعدد �شكانها حوايل الع�شرين 

األف ن�شمة. واأ�شاد بيللي بتجارة 

الكويت التي و�شفها بالت�شاع 

اإذ كانت ت�شتورد الأرز من باد 

فار�س والب�شرة والهند، والذرة 

من فار�س والتمور من الب�شرة 

ال�شفن من  واأخ�شاب �شناعة 

اأما  للهند.  الغربية  ال�شواحل 

جتارة الكويت الربية فلقد كانت 

تعتمد على املقاي�شة مع البدو 

الذين كان جتار الكويت ياأخذون 

ال�����ش��م��ن وال�ش�����وف  م��ن��ه��م 

بالقهوة  واخليول ويقاي�شونها 

والأرز والأ�شناف ال�شرورية 

الأخرى.

)تقرير بيللي

 1865 -  �ص 11( .

كما قرر بيللي اأن اقت�شاد 

ي��ق��وم على ن�شاطني  الكويت 

اأن  رئ��ي�����ش��ني ع��ن��دم��ا ذك����ر 

»ال��ك��وي��ت��ي��ني ميتلكون جتارة 

متنقلة كبرة احلجم ولرمبا 

ال�شفن يف  بناة  اأف�شل  يكونون 

اخلليج«. )املرجع ال�شابق(.

للكويت،  زي��ارت��ه  اأث��ن��اء  يف 

حل الكولونيل بيللي ومرافقوه 

ت��اج��ر اخليول  �شيوفا ع��ل��ى 

الكويتي ال�شهر اآنذاك يو�شف 

ب��ن ب��در، واأق��ام��وا يف ح�شنه 

مبنطقة اجلهراء الذي قال عنه 

ال�شمالية  الزاوية  اإنه »يقع يف 

الكويت«.  الغربية م��ن ج��ون 

)بيللي 1865 – �س 9(. وذكر 

اأنه موقع موغل يف القدم ولغاية 

العثور على  يومنا هذا، ميكن 

ال��ل��ب��ن��ات والأط�����ال الأخ���رى 

للمباين يف املحيط الرتابي 

القريب «.

كما ذكر بيللي اأنه »يف هذا 

امل��ك��ان يجمع يو�شف خيوله 

التي جُتلب له يف جمموعات 

م�����ش��ادره��ا لدى  �شغرة م��ن 

قبائل »�شمر«، و»عنزة« و»جند«، 

والقبائل الأخ���رى ويبقها يف 

اأم��ان داخ��ل اأ���ش��وار احل�شن، 

وينع�شها بعد م�شرتها الطويلة 

يف ال�شحراء بالرب�شيم املروي 

املو�شم  ي��ح��ني  ي���دوي���اً، ح��ت��ى 

اإىل بومباي، حيث  لت�شديرها 

الكويت،  يقوم بتمريرها عرب 

ال�شفن«.  و�شحنها على منت 

)املرجع ال�شابق( .

املتداولة يف  العملة  وع��ن 

التجارية واليومية  التعامات  �شند ملكية �شفينة موقع من ال�شيخ �شباح الثاين 1859
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اإنها كانت  بيللي  بالكويت قال 

تتنوع بني دولر ماريا تريزا 

النم�شاوي(، والقران  )الريال 

ال��ف��ار���ش��ي، والعملة الرتكية 

النحا�شية. واأ�شاف قليا ما كان 

يتم ا�شتخدام العملة الجنليزية، 

وك����ان مي��ك��ن احل�����ش��ول على 

العمات الورقية من الب�شرة، 

وبو�شهر، وبومباي. )تقرير بيللي 

1865 – �س 11( .
جون الكويت ..ملتقى 

ال�صراع �البخار �ح�صد 

اجلوار !

ي��خ��ل�����س اأح����د امل���وؤرخ���ني 

املحدثني اإىل القول باأن الأهمية 

اللذين  ل��ل��ت��ق��ري��ري��ن  ال��ك��ربى 

تتمثل  بيللي  الكولونيل  كتبهما 

يف نبوءته اأن للكويت م�شتقبًا 

زاهراً كمر�شى للبواخر وحمطة 

للتلغراف وملتقى لل�شفن النهرية 

)اأب���و حاكمه، �س  وال��ب��واخ��ر. 

.)236
ومن جانبه ذكر »ج. لورمير« 

الق�شم   – يف »دل��ي��ل اخلليج 

التاريخي« اأن: »بيللي قد ا�شتطاع 

اأن يتعرف بو�شوح على م�شتقبل 

الكويت املحتمل كميناء جتاري 

البحر  التقاء لتجارة  ونقطة 

و�شواها، اإىل جانب �شاحيتها 

– يف ظروف خا�شة – كي تكون 
قاعدة ملحطة تلغراف بريطانية 

اإنه  اأو م�شتودعات فحم، بل 

ذكر بدقة رائعة �شرورة و�شول 

اإىل خور عبداهلل يف  البواخر 

طريقها اإىل العا�شمة التجارية 

للعراق الرتكي«. )خالد عبد 

الرحمن العبداملغني – بدايات 

الكويت  اخلدمة الربيدية يف 

�س27(.

اإ�شافة لذلك كتب لورمير 

بيللي حتققت يف  ن��ب��وءة  »اأن 

اأبريل 1866« – اأي بعد �شنة من 

زيارته الثانية والأخرة للكويت 

- حني بداأت بواخر �شركة الهند 

الربيطانية للماحة يف الرتدد 

على ميناء الكويت، ولكن زيارات 

البواخر الربيطانية للكويت 

مل تدم لفرتة طويلة لأنها مل 

العثمانية  ال�شلطات  تعجب 

يف ميناء الب�شرة، فقد »كانت 

العراق  ال�شلطات الرتكية يف 

تنظر بح�شد وغرة اإىل زيارة 

التجارية الربيطانية  البواخر 

اأن  اإذ كانت تعتقد  للكويت«، 

»اأمر  التجاري  الكويت  ن�شاط 

ي�شر مب�شالح الب�شرة، مما دفع 

ب�� »نامق با�شا« احلاكم الرتكي 

يف العراق )وايل بغداد( يف عام 

1866 م اإىل اإر�شال �شفينتني 
الق�شطنطينية  م�شلحتني من 

لتهديد ميناء الكويت«. )املرجع 

ال�شابق �س28 (.

ولكن الكويت كانت م�شتعدة 

للدفاع عن نف�شها اإذ كانت ت�شم 

داخل اأ�شوارها قرابة �شتة اآلف 

بيللي،  حم��ارب ح�شب تقرير 

ويعترب ه��ذا ال��ع��دد ك��ب��راً يف 

ذلك الزمان وم�شاهياً لأعداد 

املحاربني الذين كانت تدفع بهم 

اإىل ميادين القتال باد خليجية 

اأخرى – مثل م�شقط التي كانت 

متتلك ق��وة حربية ذات ثقل 

الأعداد  ناهيك عن  اآن��ذاك - 

الكبرة من املحاربني من رجال 

القبائل التابعة للكويت والذين 

كانوا يف البوادي املحيطة بها.

اأن��ه تفاديا لاحتكاك  اإل 

العثمانية، وجتنبا  الدولة  مع 

التي  القت�شادية  للعقوبات 

ك��ان��ت ت��ل��وح ب��ف��ر���ش��ه��ا على 

الكويتية عند ر�شوها  ال�شفن 

يف ميناء الب�شرة، طلب حاكم 

الثاين  ال�شيخ �شباح  الكويت 

من ال�شلطات الربيطانية، »األ 

ال��ب��واخ��ر الربيطانية  تتوقف 

ال��ك��وي��ت، فانقطعت  مب��ي��ن��اء 

البخارية عن  ال�شفن  رح��ات 

املرور مبيناء الكويت .. اإل ما 

ندر«. )املرجع ال�شابق(. وبهذا 

الإجراء ال�شلمي ا�شتطاع ال�شيخ 

اأزمة  الثاين نزع فتيل  �شباح 

اأمن  اأن���ذرت بتهديد  خطرة 

الكويت وا�شتقالها.

بيللي:ال�صيخ �صباح يحرتم 

راأي القا�صي �يتابع 

�صحيفة »اأ�رينتال باري�ص 

جازيت«

خط لنا بيللي يف تقريريه 

���ش��ورة ملفتة لركائز احلكم 

الكويت  و�شخ�شية احلاكم يف 

كما ر�شم بكلماته لوحة م�شوقة 

الكويت  اليومية حلاكم  للحياة 

ال��ث��اين( حني  )ال�شيخ �شباح 

كتب اأن ال�شيخ الكبر )احلاكم( 

والق�شاة كانوا يجل�شون عند 

ي��وم ل�شماع  بوابة املدينة كل 

املبادلت  الأخ��ب��ار وم��راق��ب��ة 

بالعدل بني  التجارية واحلكم 

النا�س. واأكد امل�شوؤول الربيطاين 

اأن جميع ال�شكان، مبن

ال��ي��ه��ود، يتمتعون  ف��ي��ه��م 

بت�شامح ديني كامل، ولحظ 

اأنه يبدو اأن التدخل احلكومي 

من اأي �شكل يف جمريات الأمور 

اليومية كان نادر احلدوث لأن 

دواعي ذلك كانت قليلة جدا . 

وكان بيللي قد ذكر يف تقريره 

ال��ك��وي��ت يف  ال���ذي كتبه ع��ن 

العرب  التجار  اأن   1863 عام 

والفر�س كانوا يحر�شون على 

نامق با�شا

لورمير

»جابر  ب���وال���ده  م��ت��أس��ي��ا 
الكويت  شيخ  العيش« 
كبيرًا  عشاء  يقيم  ك��ان 
الغرباء لضيافة  يوميًا 
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الكويت  املتاجرة والتعامل مع 

ب�شبب �شيادة العدالة وانخفا�س 

اجلمارك وحرية التجارة.

لها  الثانية  اأم��ا يف زيارته 

بيللي عن حدث  فلقد ك�شف 

اأن��ه »كان  اإذ ذك��ر  لفت نظره 

اإع��داد ع�شاء كبر يوميا  يتم 

يف قاعة خم�ش�شة ل�شيافة 

الغرباء« )تقرير 1865(. ويبدو 

اأن ال�شيخ �شباح الثاين حافظ 

ال��ذي كان  التقليد  على ه��ذا 

ال�شيخ  وال��ده  �شائدا يف عهد 

ال�شهر ب  جابر بن عبداهلل 

»جابر العي�س«.

ويف و�شفه لنظام احلكم 

اأنه كان  يف الكويت ذكر بيللي 

ال�شيخ كان يتوىل  واأن  »اأبويا، 

ال�شيا�شية بينما كان  الأم���ور 

القا�شي ميار�س �شوؤون الق�شاء، 

راأي  ال�شيخ يحرتم  ك��ان  كما 

تاريخ  )اأبو حاكمة،  القا�شي«. 

الكويت – اجنليزي – �س 75(. 

ولقد ا�شتمر يف مهام الق�شاء 

ب��ن عبداهلل  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 

العد�شاين الذي ابتداأ يف عام 

1857 اأي قبل �شنتني من بداية 
الثاين يف  ال�شيخ �شباح  حكم 

�شنة 1859، وا�شتمر القا�شي 

العد�شاين يف من�شبه اإىل ما بعد 

احلرب العاملية الأوىل )1919(، 

اأي لفرتة ناهزت اثنني و�شتني 

عاماً )1857 – 1919( عا�شر 

فيها خم�شة من حكام الكويت. 

)القناعي �س 34(.

�شخ�شية  بيللي  و���ش��ف 

ال��ث��اين »�شيخ  ال�شيخ �شباح 

الكويت وحاكمها رجل مهيب 

يلقاه  انتباه كل من  ي�شرتعي 

لتمتعه ب�شفات متميزة وفريدة«. 

)د.ي���و����ش���ف ع��ب��د املعطي،- 

الكويت بعيون الآخ��ري��ن �س 

36(. وامتدح الكولونيل بيللي 
�شعة اطاع ال�شيخ �شباح الثاين 

على جمريات الأمور ال�شيا�شية 

العامة حيث ذكر يف تقريره: 

»ده�شت قليًا حني وجدت �شيخ 

الكويت على اطاع جيد بالأمور 

ال�شيا�شية يف اأقطار بعيدة، فهو 

يح�شل على ن�شخة من �شحيفة 

ب��اري�����س جازيت«  »اأوري��ن��ت��ال 

وي��ح��ر���س عل���ى متابعتها«. 

ال�����ش��اب��ق، �س41(.  )امل��رج��ع 

انطباعاته عن  بيللي  ويلخ�س 

الكويت وحاكمها »وهكذا متكنت 

البحرية  القبائل  جمموعة من 

اآمن وم�شتقر  اإقامة وطن  من 

بف�شل �شل�شلة متعاقبة من حكام 

متزنني نهجوا �شيا�شة حكيمة 

وت��وا���ش��ل��ت منهجيتها  ب���داأت 

فجعلتهم ي�شبحون �شادة مليناء 

مزدهر، اأ�شبح ملجاأ ياأوي اإليه 

واأمن  امل�شطهدون ودار �شام 

وحرية متاحة للجميع«. )نف�س 

املرجع -�س 35(.

مل يدم حكم ال�شيخ �شباح 

الثاين ملدة طويلة اإذ اإنه تويف يف 

عام 1866 عن عمر قارب 83 

عاماً. وو�شف ال�شيخ يو�شف بن 

القناعي فرتة حكمه:  عي�شى 

اأي��ام �شباح كلها هناء  »كانت 

املعي�شة.. وتقدمت  و�شعة يف 

ي�شار  اأيامه تقدماً  التجارة يف 

ال�شابق �س  اإليه«. )القناعي 

.)16
اإىل جانب ازدهار الباد يف 

الكويت  ا�شتطاع حاكم  عهده، 

ال�شيخ �شباح بن جابر  الرابع 

الكويت  اأن يجنب  بن عبداهلل 

منعطفا �شيا�شيا خطرا بف�شل 

احتوائه الذكي لتهديدات نامق 

اأن تاريخ الكويت  با�شا، كما 

اإىل  املبادرة  �شيذكر له ف�شل 

التوا�شل مع العامل احلديث من 

خال الرتحيب بو�شول ال�شفن 

البخارية وال�شحف الأجنبية 

لأول مرة اإىل الكويت. وثيقة جتارية كويتية 1861

ب�����ي�����ل�����ل�����ي ام����������ت����������دح ال�������ش�������ي�������خ ص��������ب��������اح ال������ث������ان������ي 
الط���������������الع���������������ه اجل�������������ي�������������د ع����������ل����������ى األح�������������������������وال 
ال����س����ي����اس����ي����ة ف�������ي امل����ن����ط����ق����ة وأق��������ط��������ار ب���ع���ي���دة
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“Tricentenary of Establishing the Rule of Shaikh Sabah I”
Three centuries of harmony, stability and prosperity (3)

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

Dr. Tarek Abdullah Fakhrel-Deen

A

[3] A glimpse into the develop-
ment of Kuwait as an outstand-
ing regional entity 1718-1859
Episodes 1 and 2 of this series 
looked into the historical scenes 
that dominated Kuwait’s region 
since the late years of the second 
decade of the Eighteenth Century 
until the latter years of the fifth de-
cade of the Nineteenth Century.

This review aimed at providing the 
larger picture of Kuwait’s emer-
gence as a considerable indepen-
dent commercial force and active 
hub for the flow of merchandize 
between the East Indies and South 
West Asia.  Within this context, em-
phasis was laid on the influence of 
the political leadership of Kuwait’s 
first three rulers, Shaikh Sabah Bin 

1718 – 2018

Gulf Gazetteer

Ever since its emergence Kuwait was an Independent Emirate.
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Rumaidi p.65).
Delving into the policies of Ku-
wait’s fourth ruler would reveal 
that they were characterized by 
constancy and continuity of his 
predecessors’ statesmanship in all 
fields, including his persistence in 
protecting Kuwait’s sovereignty 
and sparing it Ottoman threats, 
as well as his policy of sustained 
commercial prosperity . This is 
evidenced by historical accounts 
including political reports dis-
patched by the British political 
Resident in the Gulf at the time. 

Pelly’s description of the reign 
of Shaikh Sabah Bin Jabir Bin 
Abdullah: “Kuwait is Gulf’s most 
thriving port”.
The era of Shaikh Sabah Bin Jabir, 
Kuwait’s fourth ruler, also known 
as (Sabah II) witnessed the coun-
try’s sustained trading boom. He 
was over seventy years old when 
he assumed the reign, but was well 
experienced in matters of govern-
ment which he handled for long 
years as an assistant to his father.
During his years, Kuwait was visit-
ed by Colonel Lewis Pelly, the Brit-
ish Political Resident in the Gulf, 
who came to the country on two 
occasions, 1863 and 1865. In his 
reports to the British India Govern-
ment, Pelly stated that Kuwait was 
neither subject to the authority of 
the Ottoman Pasha of Baghdad nor 
the Turkish commissioner of Basra, 
and praised Shaikh Sabah for be-
ing well aware of the regional Gulf 
politics (Abu Hakimah,Tarikh, p. 
235). 
He described the city as one of the 
most thriving ports in the Gulf re-
gion, having sail ships that were 
large and numerous, and trading 
with India and the Arabian coasts. 
Pelly added that Kuwaiti sailors 

were reputed the best in these 
regions with  as many as 4000 of 
them at sea through the year, sea-
faring to nearby and distant har-
bours. He portrayed Kuwait as an 
active city with a large and open 
main market, and about twenty 
thousand inhabitants. 
Kuwait’s commerce was described 
as “considerable, importing rice 
from shoshster [Persia] Busreh, 
and the Malabar coast, dates from 
Busreh and timber for shipbuild-
ing from the west coast of India”. 
He reported that “On the land side 
it barters with Bedouins who bring 
down the roughen (ghee), wool 
and horses, exchanging these for 
coffee, rice and other necessaries” 
(Pelly 1865 p.11)
Stating that Kuwait’s economy was 
based on two major activities, Pel-
ly mentioned that “The Kowaitees 
have a considerable carrying trade 
and are perhaps the best boat 
builders round the Gulf”. (Ibid).

While in Kuwait, Colonel Pelly 
was guest of the then renowned 
horse merchant Yusuf Bin Bader, 
who hosted him at his Jahrah fort 
which he described that “it lied at 
the north-west angle of the bay of 
Kowait” (Pelly 1865, p.9). He added 
that “It is reported to be a very an-
cient site and bricks and other re-
mains of buildings are still found 
in the adjacent soil”. Pelly also re-
ported that “it is here that Yoosef 
collects his horses brought down 
in small detachments from the 
Shummar, the Onyzah, the Najd, 
and other tribes, securing them 
within the fort walls, and reviv-
ing them after their long desert 
marches with artificially watered 
lucerne, until the season opens for 
export to Bombay, when he passes 
them into Kuwait, and ships them”. 
(Ibid).
He noted that a mix of curren-
cies were used in commercial and 
daily transactions, a matter which 
he detailed as “the currency at 
Kuwait is in Maria Theresa dollars 
Persian krans, and Turkish copper 
coin. English sovereigns are occa-
sionally to be found. Bills can be 
obtained on Busreh, Bushire and 
Bombay”. (Ibid, p.11)  

Kuwait Bay: Meeting place of sail 
crafts, steamships and neigh-
borly jealousy!
 It was argued by a modern histo-
rian that the major value of Pelly’s 
reports could be summed up in 
his expectations that Kuwait will 
have a great future as a place for 
steamships anchorage, telegraph 
posts, and a navigation hub for 
river boats and steamships (Abu 
Hakimah-Tarikh, p.236).
On his part J.G Lorimer in his Gaz-
etteer of the Persian Gulf, The His-
torical Part stated that Pelly was 

C

Ship ownership deed signed by Sh. Sabah II
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Pelly 1863 “Kuwait is 
neither subject to the 
Pasha of Baghdad nor 
the Commissioner of 
Basra”.
The Shaikh and Cazees 
sit at city gate to watch 
trade and administer 
justice.
Shaikh Sabah II was had 
an imposing personality 
with unique qualities.

Jabir, Shaikh Abdullah bin Sabah 
and Shaikh Jabir Bin Abdullah, to-
gether with revealing their impact 
on the formation of Kuwait’s dis-
tinct political entity and stressing 
its influential regional role in the 
events that dominated the Ara-
bian Gulf.
Moreover, the articles brought to 
the fore the active role played by 
Kuwait which attracted the inter-
national powers that were pres-
ent in the Gulf region at the time 
such as the Dutch, the British and 
the Ottomans and led them to ap-
preciate Kuwait’s position as an in-
fluential power in regional politics 
and trade. 
Thus, both local and international 
powers sought to win the support 
and sympathy of Kuwait’s rulers, 
with some foreign officials taking 
refuge in Kuwait to escape the 
flaring struggles in their areas, as 
they felt that this young upcom-
ing country provided a safe haven, 
freedom of trade, and justice for 
anyone who sought its protection. 
This third episode takes a further 
look into the impact of that era on 
the reign of Kuwait’s fourth ruler 
Shaikh Sabah bin Jabir bin Abdul-
lah. 

Fourth Ruler (1859-1866): Bal-
ancing Kuwait’s independence 
and interests with its foreign re-
lations.
Kuwait’s fourth ruler Shaikh Sa-
bah bin Jabir bin Abdullah (his-
torically known as Shaikh Sabah 
II), ruled for around seven years. 
Despite the fact that his reign was 
described as generally peaceful 
(Al-Qinaei p. 16), yet it was an era 
that witnessed the emergence of 
the Ottoman threats to Kuwait’s 
independence which were ada-
mantly resisted by its rulers. This 

scene is commented on by Talal 
Al-Rumaidi who states that “since 
its early beginnings, Kuwait was 
known as an independent emir-
ate in the Arabian Peninsula. The 
Shaikhs of Kuwait had the sole 
and undisputed control over their 
country’s internal and external af-
fairs, despite rivalry between the 
world powers then to take over 
Kuwait which was geographically 
important and had a thriving com-
mercial port which continued to 
flourish over the years ever since 
its establishment”. (Al-Rumaidi, 
Kuwait wa- al-Khalij al-‘Arabi fi al-
Salnama al-‘Uthmanyah, p.64) 

Moreover, the author infers that 
the Treaty of Adherence to Mari-
time Truce concluded between 
Kuwait and Britain in 1841, which 
was signed by Shaikh Sabah bin 
Jabir on behalf of his father, Shai-
kh Jabir bin Abdullah Al-Sabah 
(Kuwait’s third ruler) provides a 
strong evidence to the fact that 
Kuwait’s rulers exercised the right 
of representing themselves in in-
ternational conventions. (Ibid).
Further, Mr.Al- Rumaidi’s historical 
research led him to conclude that 
Kuwait had distinct relations with 
the Ottoman State which was the 
largest Islamic power then (18th 
and 19th centuries), having con-
trol over most Arab territories. He 
adds: “However, the Ottoman at-
tempts to take control over Kuwait 
were doomed to failure”. Based on 
historical references the author 
surmises that “Kuwait’s policy to-
wards the Ottoman State generally 
followed two principal directions. 
The first was to resist the Otto-
mans whenever it came to matters 
infringing on the independence of 
the Shaikhs of Kuwait and their 
sovereignty over their homeland” 
such as rejecting the Ottoman 
Governors’ requests to handing 
over some fugitives and refugees 
who sought the protection of the 
Shaiks of Kuwait. (Al-Rumaidi p.64-
65). The second direction “was to 
give support to the Ottoman State 
and back up its control over its 
territories through providing any 
possible assistance such as when 
Shaikh Jabir [Kuwait’s third ruler] 
sent part of his navy to the port 
city Basra to help relief the siege 
there, as well as his aid to the Ot-
tomans in their endevours to en-
trench their influence over the 
port city of Muhammarah”. [both 
located in the northern gulf ] (Al-

B

Lewias Pelly
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(Pelly, 1865, p.11). It appears that 
Shaikh Sabah II maintained this 
tradition which was observed dur-
ing the reign of his father Shaikh 
Jabir bin Abdullah who was re-
nowned as Jabir Al-‘Aysh (Jabir the 
Rice Donor).
Pelly described the government 
system as “patriarchal with the 
Shaikh managing the political and 
the Cazee (judge) handling the 
judicial departments. The Shaikh 
himself would submit to the Ca-
zee’s decision. (Abu Hakima, The 
Modern History of Kuwait p.75) One 
local historical source reports that 
the judge of Kuwait then was no 
other than Shaikh Muhammad Bin 
Abdullah Al-Adsani who had as-
sumed the position in 1857, two 
years prior to the ascent of Shaikh 
Sabah II to the rule in 1859, and 
continued to dispense his judicia-
ry tasks until post World War One, 
therby lasting in the position for 
nearly sixty-two years (1857-1919) 
during which he was contempo-
rary with five rulers of Kuwait. (Al-
Qinaei p. 34).
The personality of Shaikh Sabah II 
was described by Pelly as impos-
ing, charismatic and impressed 
anyone who met him because of 
his unique qualities. (Yusuf Abdul-
Mu’ti, p. 36) Moreover, the Brit-
ish official praised Shaikh Sabah’s 
thorough Knowledge of general 
political affairs, and mentioned 
that he was surprised to know 
that the Shaikh of Kuwait was well 
versed in the political situation of 
distant countries as he regularly 
obtained a copy of The Oriental 
Paris Gazette of which he was a 
keen follower. (Ibid, p. 41). In con-
clusion, Pelly sums up his impres-
sion about Kuwait and its ruler by 
stating that a group of maritime 
tribes were able to establish a se-

cure and stable homeland due to a 
succession of balanced rulers who 
followed prudent policies which 
they initiated and continued until 
they became masters of a thriving 
port which has become a shelter 
for the aggrieved, and a home of 
peace, security and freedom for 
everyone. (Ibid p. 35)
Shaikh Sabah II’s short reign came 
to an end in 1866, when he died 
at the approximate age of 83. His 
reign was described by Al-Qinaei 
as follows: “the entire era of Sabah 
was delightful and prosperous, 

and during his years trade reached 
considerable heights” (Al-Qinaei, 
p.16). 
Besides achieving Kuwait’s pros-
perity, Shaikh Sabah Bin Jabir 
Bin Abdullah was able to protect 
Kuwait against a grave political 
crisis through his intelligent con-
tainment of Namiq Pasha’s threat.  
Moreover, Kuwait’s history shall 
give him credit for initiatives to 
build bridges with the modern 
world through welcoming steam 
boats and foreign press into Ku-
wait for the first time in its history.

E

Kuwaiti Commercial Doc.1861
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able to clearly recognize the fu-
ture potential of Kuwait as a com-
mercial port and a hub for seafar-
ing commerce and other trade, 
in addition to its viability, given 
special circumstances, to act as a 
base for a British telegraph post or 
coal storage station, Lorimer also 
reported that Pelly has superbly 
and precisely stated the neces-
sity of the arrival of steamships to 
Khor Abdullah on their way to the 
commercial capital of Turkish Iraq. 
(cited in Khalid A. Abdul-Mughni 
Bidayat al-Kidmah Al-Baridiyah fi 
al-Kuwait p.27).
Moreover, Lorimer points out that 
Lewis Pelly’s forecast became true 
in April 1866, a year following his 
second and last visit to Kuwait. It 
was then that the vessels of the 
British India Steam Navigation 
Company started frequenting the 
port of Kuwait. However, these 
visits had to be suspended soon 
after their start, when they were 
claimed to be posing a serious 
commercial threat to trade in the 
Ottoman Basra port. Consequent-
ly, the Turkish authorities in Iraq 
became uncomfortable with Brit-
ish commercial steamers calling 
on Kuwait. This prompted Namiq 
Pasha, the Turkish Governor of 
Baghdad to send over two armed 
navy ships from Constantinople 
to threaten Kuwait’s port in 1866. 
(Ibid p. 28).
Yet Kuwait was ready to defend it-
self, for it maintained within its city 
walls around six thousand fighting 
men as reported by Pelly. This fig-
ure was considered to be large at 
the time, and compared well to 
the number of fighters who were 
engaged in wars on behalf of oth-
er Gulf countries, such as Muscat 
which had considerable military 
might. 

The above army was supported by 
another large number of Kuwaiti 
tribes’ fighters who wandered 
about in its surrounding desert.
Undesirous of engaging in hos-
tilities with the Ottomans, and in 
view of the Turkish authorities¢ 
threats to impose sanctions on 
Kuwaiti ships that called on Basra 
port, Kuwait’s ruler Shaikh Sabah 
II requested the British authori-
ties” to stop British India steam-
ships calling on Kuwait port. Thus, 
steamers no longer transited in 
Kuwait except on rare occasions”. 
(Ibid). Thus, a serious crisis which 
threatened Kuwait’s security and 
sovereignty  was diffused peace-
fully diffused by Shaikh Sabah II.

Pelly: Shaikh Sabah Respected 
the Judge’s Decision and Fol-
lowed The Oriental Paris Gazette
In his reports, Pelly painted an in-
teresting picture of the daily life of 
Kuwait’s ruler (Shaikh Sabah II). He 
wrote that the Chief Shaikh [the 
ruler] and the Kadhees [Judges] sit 
daily [at the city gate] to hear the 
news, superintend trade, and ad-
minister justice. (Pelly, 1865 p. 11)
Moreover, the British official as-
serted that “the inhabitants, Jews 
included, enjoy complete religious 
toleration”. He noticed that “there 
seems indeed to be little Govern-
ment inference of any kind and 
little needed for any”. (Ibid).
In his 1863 report, Pelly noted that 
Kuwait had attracted the Arab and 
Persian merchants who were keen 
on trading with Kuwait because of 
fair practices, low customs duty, 
and freedom of trade. 
On his second visit, the British of-
ficial’s attention was also caught 
by ″a large dinner which was pre-
pared daily in an allotted hall for 
the entertainment of strangers” 

D

In line with his father’s 
tradition, Shaikh of 
Kuwait gave a daily 
dinner to strangers.

Namik Pasha

John Gordon Lorimer

Pelly praises Shaikh 
Sabah II for keeping 
up with  political  
developments
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مأثــــــورات

الأمثال ال�شعبية ثقافة عامة 

يعتمد عليها الكثرون يف فهم 

احلياة، �شواء ملن ح�شلوا على 

اأو من غر  التعليم  ق�شط من 

اإذ يعتربونها قيما  املتعلمني، 

�شفهية من الرتاث القدمي الذي 

ل يزال حيا يف نفو�شنا، وجزءا 

من وجداننا، ومراآة حلياة النا�س 

تعرب عن اأفكارهم ومعتقداتهم 

وم�شتوى خرباتهم، وتقدم لهم 

القدوة يف املواقف املختلفة، 

بطريقة  ي�شتخدمونها  وه��م 

تلقائية، فت�شاهم � يف املح�شلة 

� يف ت�شكيل قيم املجتمع وروح 

ال�شعوب وم�شاعرها واآمالها 

وحكمتها، ع��رب كلمات قليلة 

املعنى، حتى يف  العدد عميقة 

بالغة  التعبر ع��ن احل����الت 

لتعلم  التعقيد، وت�شبح و�شيلة 

درو����س احل��ي��اة، ب�شكل حكيم 

ومرح يف اآن واحد.

راأي  ال�شعبية يف  والأمثال 

اأقوال ماأثورة م�شتمدة  العلماء 

من الواقع، ت�شتند يف الأ�شل اإىل 

حكايات مروية تعلقت باأذهاننا، 

اإىل  الزمن  فتحولت مع مرور 

ح��ق��ائ��ق ع��ام��ة وماحظات، 

التنفيذ على  ون�شائح واجبة 

امل�شتوى الجتماعي وال�شيا�شي، 

كما اأنها فل�شفة �شعبية ل تقدم 

تقريرا للواقع فح�شب، بل ت�شع 

املعيار احلقيقي ملا يجب اأن يكون 

عليه هذا املوقف، ولأن احلياة 

متناق�شة يف معظمها ومواقفها 

تاأتي  مت�شادة ب�شكل مده�س، 

الأمثال ال�شعبية متناق�شة اأي�شا، 

لت�شغل موقعا يف حياتنا قابا 

للتغير والت�شاد، فنجد منها 

الف�شيلة ونبذ  ما يحث على 

يت�شم باجلد  باأ�شلوب  الرذيلة، 

حينا، وبال�شخرية حينا اآخر.

ويف�شر العلماء هذا التناق�س 

ال�شعبية حالة  امل��اأث��ورات  ب��اأن 

ت��ع��رب ع��ن طريقة  عجائبية، 

العقل  ل���دى  ال��ع��ام��ة  التفكر 

اأي جمتمع، وهي  اجلمعي يف 

طريقة حادة تقوم على تف�شيل 

الأقوال، وفقا ملا ير�شي جميع 

الأط�����راف، وه���و اأم���ر �شعب 

الأذواق غاية  اإر���ش��اء كل  لأن 

ل ت���درك، ف��ت��دل ب��ذل��ك على 

املراوغة، والتن�شل  الرغبة يف 

الثابتة،  القطعية  من الأحكام 

وت��ع��زي��ز ف��ك��رة ال��ت��اأق��ل��م على 

الأو�شاع املختلفة، مهما كانت 

غرابتها اأو حدتها اأو تعار�شها 

مع املنطق، وينعك�س ذلك بدوره 

على املجتمع، في�شبح جمتمعا 

املعاير،  ازدواجية  تتحكم فيه 

الأف��ك��ار والأق����وال،  وتناق�س 

ان��ف�����ش��ام الآراء هو  وي�شبح 

ال�شائد.

وهناك مئات الأمثال ال�شعبية 

الدالة على حالة التناق�س، منها 

على �شبيل املثال: »ال�شنا غايل« 

لكن يف الوقت نف�شه »اإن جالك 

ال��ط��وف��ان ح��ط ول����دك حتت 

رجليك«، و»كلنا ولد ت�شعة« 

لكن »النا�س مقامات«، و»الرزق 

يحب اخل��ف��ّي��ة«، لكن »اجري 

الوحو�س غر  اآدم جري  يابن 

و»اللي من  رزقك لن حتو�س«، 

ن�شيبك ي�شيبك«، و»اللي �شبق 

اأكل النبق«، لكن »قراط حظ 

ول فدان �شطارة«، و»حاوتها 

يف حموتها«، لكن »اتقل ع الرز 

ي�شتوي«، واملعنى بكلمات اأخرى 

ال��رب عاجله«، لكن »كل  »خ��ر 

ت��اأخ��رة وفيها خ���رة«، و»كل 

حركة وفيها بركة«، لكن »اللي 

يخرج من داره يتقل مقداره«.

اأي�شا »اعمل اخلر  ويقال 

وارميه البحر«، لكن »خر تعمل 

�شر تلقى« و»اأخ����رة املعروف 

�شرب الكفوف«، و»يا بخت من 

وّفق را�شني يف احل��ال«، لكن 

»ام�شي يف ج��ن��ازة ول مت�شي 

يف ج���وازة«، و»ا���ش��رف م��ا يف 

الغيب«،  ياأتيك ما يف  اجليب 

ينفع يف  الأبي�س  »القر�س  لكن 

ال��ي��وم الأ���ش��ود«، و»اب��ع��د حبة 

»اللي بعيد  تزيد حمبة«، لكن 

عن العني بعيد عن القلب« اإىل 

غر ذلك مما يعرب عن املنا�شبة 

ال��واح��دة بقولني متناق�شني، 

معنى اأحدهما عك�س الآخر.

البيئات  ورغ���م اخ��ت��اف 

املثل  واملجتمعات، جند معنى 

اللغوي واحدا، ورمبا  وتركيبه 

ي�شل التوافق اإىل عدد الكلمات، 

الوحيد هو  ويظل الخ��ت��اف 

بلهجة املجتمع  املثل ي�شاغ  اأن 

الذي يقال فيه، ويف جمتمع مثل 

الكويت جند العديد من الأمثال 

البيئة  التي تعرب عن  ال�شعبية 

الكويتية ومنها: »لو فيه خر 

ما عافه الطر« وهو الرتكيب 

»لو فيه خر ما  للمثل:  نف�شه 

رماه الطر«، و»اإذا ح�شر املاء 

بطل التيمم«، و»اإذا �شار رفيجك 

تاكله كله« وه��و نف�س  حلو ل 

»اإن كان حبيبك  للمثل  املعنى 

ع�شل ما تلح�شو�س كله«، و»اإذا 

ك��رت �شكاكينه«  ط��اح اجلمل 

وهو نف�شه املثل »اإذا برك اجلمل 

كرتت �شكاكينه«، و»اإ�شاأل جمرب 

ت�����ش��األ طبيب« وه��و مثل  ول 

موجود بن�شه يف معظم الباد 

العربية دون اختاف.

وهناك اأي�شا »اإ�س حادك يا 

امل�شمار؟ قال: املطرقة«، ويقال 

اأخ��رى ب�شيغة  يف باد عربية 

مماثلة »اإيه اللى رماك على املر 

قال اللى اأمر منه«، و»بغيناه عون 

أمثالنا المتناقضة
حسن حامد

أق��������������وال م���������أث���������ورة م���ن 
الواقع تقدم لنا اخلبرة 
ف��ي احل��ي��اة وتسهم في 
املجتمع. ق��ي��م  تشكيل 
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ال������ت������ض������ارب م����ح����اول����ة 
األذواق  ك����ل  إلرض�������اء 
على  ينعكس  ل��ك��ن��ه   ..
باالزدواجية  املجتمع 
واالن����������������������ف����������������������ص����������������������ام

�شار فرعون« و»بغاها طرب 

�شارت ن�شب« وهو نف�شه »قلنا 

عليه مو�شى طلع فرعون«، و»بغى 

يكحلها عماها« وهو نف�شه »جه 

يكحلها عماها«، و»م��ن تغدا 

بك تع�شى باأخوك«  وهو نف�شه 

بيه«  اأتع�شى  بيا  »اللى يتغدى 

و»اأنا واخوي على ابن عمي وانا 

وابن عمي على الغريب« و»هات 

عمر وخذ طما�شة« وهو نف�شه 

البحر«،  »ه��ات عمر وارميني 

اأم��ه غزال«  و»احلمار يف عني 

وهو نف�شه »القرد يف عني اأمه 

غزال«، و»لكل �شاقطة ل قطة« 

وه��و نف�شه »لكل ج��واد كبوة« 

ال�شاطر«، و»عط  اإل  و»مايقع 

ب��اق ن�شه«  ل��و  اخل��ب��از خبزك 

وهو نف�شه »اإدي العي�س خلبازه 

لو اأكل ن�شه«.

اأمثال منت�شرة يف  وهناك 

البيئة الكويتية ت�شتخدم بنف�س 

البيئات  املنت�شر يف  تركيبها 

الأخ���رى مثل »اإ���ش��رف م��ا يف 

الغيب«  ياأتيك م��ا يف  اجليب 

واإلب�س ما  و«اإك���ل م��ا ت�شتهي 

اللي  النا�س« و»ال��ب��اب  يعجب 

يجيك منه الريح �شده واإ�شرتيح« 

و»بات مظلوم ول تبات ظامل« 

واإن���ت نامي«  التهامي  و»جت��ي��ك 

»يا قاعدين يكفيكوا �شر  وهو 

اجلايني« و»حاميها حراميها« 

»لو  ف��ال��ك« و  و»ف���ال اهلل ول 

ج��ري��ت ج���ري ال��وح��و���س غر 

رزقك ما حتو�س«  و»مال عمك 

ل يهمك« و»م��د رجولك على 

ب�شراعه  قد حلافك« و»غرين 

مل��ن يخدع  �شمارى »وي�شرب 

النا�س مظهره، و»مت�شي بحر 

باع وادلخ بحر ع�شره »وي�شرب 

لل�شخ�س املخادع، و»دفعة مردي 

»ل��ل��ت��ربم من  وال��ه��وى �شرجي 

الدم، و»الرجال  �شخ�س ثقيل 

خمابر ما هم مناظر«، ومنها 

الف�شحى مثل »من  ما يرادف 

بقي العايل ي�شرب علي الرا�س 

بالف�شحي »من  له  »وامل��رادف 

الليايل«،  امل��ع��ايل �شهر  طلب 

النا�س وهيلة يف  و»النا�س يف 

بالف�شحي  له  »واملرادف  الغنم 

»كل يغني على لياه«.

وهناك العديد من الأمثال 

الإ�شام،  تعاليم  تناق�س  التي 

ومنها: »ل يرحم ول ي�شيب 

رحمة ربنا تنزل«، و»رزق الهبل 

و»ي��ّدي احللق  على املجانني«، 

و»ت��ور اهلل يف  للي با ودان«، 

املاأمور«،  و»اأنا عبد  بر�شيمه«، 

و»ا�شم النبي حار�شه و�شاينه«، 

العجل  بلد تعبد  و»اإذا دخلت 

واأديله«، و»�شاعة لقلبك  ح�س 

ال�شام  و�شاعة لربك«، و»كرت 

يقل املعرفة«.

وهناك املقتب�س من القراآن 

بلفظه اأو مبعناه، ومنها: »ما على 

الر�شول اإل الباغ«، و»الطيبون 

للطيبات«، و»كل من عليها فان«، 

و»ال�شلح خر«، و»ادخل البيت 

من بابه«، و»اأر�س اهلل وا�شعة«، 

و»ال��ل��ي افتكرناه مو�شى طلع 

ف��رع��ون«، و»م���ن حفر حفرة 

لأخيه وقع فيها«، و»نامي نومة 

الكهف«، و»احل�شاب يوم  اأهل 

اأيوب«،  احل�شاب«، و»يا �شرب 

اآدم  اأظلم«، و»البني  و»البادي 

املقتب�س من  �شعيف«، وهناك 

الأحاديث النبوية ال�شريفة، مثل«: 

اإذا بليتم فا�شترتوا«، و»ارحموا 

من يف الأر�س يرحمكم من يف 

ال�شماء«، و»ا�شطبحنا وا�شطبح 

املوؤمن  امللك هلل«، و»ل يلدغ 

من جحر مرتني«، و»كما تدين 

تدان«، و»اأنتم ال�شابقون ونحن 

الاحقون«، و»اعقلها واتوكل«، 

امليت دفنه«، و»الغنى  و»اإك��رام 

غنى النف�س«، و»ال�شباح رباح«، 

الب�شر«،  القدر يعمى  و»�شاعة 

و»املكتوب مفي�س منه هروب«.

وجند نوعا من التناق�س يف 

الأمثال ال�شعبية عن املراأة، مثل: 

»اللي يقول ملراته ياعورة يلعبوا 

بيها الكورة، واللي يقول ملراته 

ياهامن يقابلوها على ال�شامل«، 

لكن »اللي مالو�س مرة مالو�س 

بالقوارير«،  ع����دو«، و»رف��ق��ا 

للبنت �شلع يطلع  »اك�شر  لكن 

ل��ه��ا ات��ن��ني« و»ات���ق���وا اهلل يف 

ال�شعيفني: املراأة واليتيم« لكن 

»موت البنات �شرتة«  و»اإن ماتت 

اأختك ان�شرت عر�شك«، وهناك 

من الأمثال ما يهني املراة ويحط 

من قدرها رغم تكرمي الإ�شام 

البنات  :يا خملفة  لها، ومنها« 

للممات«، و»ي��ا ويل  يا دايخة 

من اأعطى �شّره ملراته، يا طول 

عذابه و�شتاته«، و»م��ن كانت 

الن�شوان جتارته يا خ�شارته«.

وكان الكويتيون ي�شتخدمون 

الأمثال قدميا بكرة، لكنهم يف 

الوقت احلايل مل يعد ي�شتخدمها 

منهم اإل القليل، لأ�شباب تتعلق 

بالتطوير واحلداثة التي طراأت 

الكويتي، ودخول  علي املجتمع 

اللهجة  اإىل  م��ف��ردات جديدة 

الكويتية مرادفة ومواكبة لثورة 

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات، من 

الرايت«  قبيل: »اعمل معايا 

اأي ال�شواب، و»ال�شتارت ما 

ال��ب��داي��ة غر  اأي  ت��ط��م��ن�����س« 

م��ط��م��ئ��ن��ة، و»ط���امل���ا �شايقك 

البلوك ول  اأي �شعه يف  بلكه« 

تتعامل معه، و»دلته« اأي اأ�شطبه 

م��ن قامو�س حياتك وان�شاه، 

اأي علم عليه  و»�شلكه متلكه« 

باأي موقف متلكه ليكون طوعا 

لأوام����رك، اإىل غ��ر ذل��ك من 

التعبرات احلديثة املرتبطة 

بعامل الكمبيوتر والنرتنت.

وهناك كتب كثرة ازدحمت 

بها املكتبة العربية عن الأمثال 

ال�شعبية، واملعروف اأن اأول من 

جمع الأمثال يف الكويت قدميا 

ال�شربا�شي  اأحمد  ال�شيخ  هو 

»ثم  الكويت  »اأيام يف  كتابه  يف 

جمعها �شيف مرزوق ال�شمان 

يف »م��ن ت��اري��خ ال��ك��وي��ت« عام 

1959م، ثم قدم خالد �شعود 
الزيد كتابه عن الأمثال الكويتية 

يف عام 1961م، ثم قدم ال�شيخ 

ال��ن��وري رح��م��ه اهلل  عبد اهلل 

الكويت  الدارجة يف  »الأمثال 

»عام 1964م، وهذا اجلهد تبلور 

- فيما بعد- يف كتاب �شخم 

ا�شتملت  اأربعة جملدات  �شم 

على عدد من الأمثال بلغ نحو 

2206اأمثال، وهناك كتب اأخرى 
العربية«  »اأ�شهر الأمثال  مثل 

لوليد نا�شيف، و»معجم كنوز« 

الأمثال »لكمال خايلي، و»منجد 

ال�شويدي،  اخلطيب« لأحمد 

الأمثال« لأبي ف�شل  و»جممع 

الني�شابوري وغرها.

اأن بع�س  ال��ع��ل��م��اء  وي���رى 

حكايات الأمثال مزيٌف بالفعل، 

تاأليفه يف �شياق حكايات  ومت 

ال�شمر والق�ش�س ال�شعبية، بينما 

ي�شتند البع�س الآخر اإىل مراجع 

موثوقة تروي ق�شة جرت بني 

النا�س حتَّى اأ�شبحت مثا.

ولدينا اأي�شا ق�شة »اإنك ل 

جتني من ال�شوك العنب«، ويقال 

اأَنّ �شبياً راأى والده يزرع �شتلة 

به بعد فرتة  واإذا  الأر���س،  يف 

يقطف منها العنب، فقام الغام 

وزرع �شتلة من نبات �شوكي، 

وانتظرها لتكرب فيجني منها 

وال���ده، فلما  العنب كما جنى 

انتظر ومل يجد اإل ال�شوك �شاأل 

اإنََّك  والده عن الأمر، فاأجابه: 

العنب،  ال�شوك  ل جتني م��ن 

فاأ�شبح قوله مثا ي�شتخدم 

للدللة على العاقة بني نتائج 

واأ�شبابها، ومثله يف  الأع��م��ال 

العامية« :اللي يزرع هوا يح�شد 

ريح«.
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العراقي حممد  لل�شاعر 

مهدي اجلواهري موقف غريب 

ورجعي من توظيف الأ�شاطر 

العربي  ال�شعر  يف  العاملية 

احلديث؛ فهو يرى توظيفها 

فنياً يف اأدبنا، وبالأخ�س يف ال�شعر، �شرعة ه�شترية وتغريباً 

للذات العربية عن منابعها الرتاثية !! وهذا موقف غريب حقاً 

وم�شتنَكر – يف راأيي - من �شاعر كبر كاجلواهري. فالأ�شطورة 

اإغناء للفن والأدب بكل فنونه.  

من يقراأ الأ�شاطر قراءة ميثولوجية عابرة، وترفيهاً فكرياً، 

وت�شلية ف�شولية، وتزجيًة لوقت الفراغ فهو قا�شر النظر، يحرم 

ثة  امللَوّ الفل�شفية غر  اأوالن�شوة  الفل�شفي،  التاأمل  نف�شه متعة 

بالهلو�شات امليتافيزيقية. الأ�شاطر ق�شة الإن�شان مع نف�شه، 

ومع احلياة، والطبيعة، وما وراء الطبيعة. 

خذ مثًا اأ�شطورة �شيزيف الذي خدع اإله املوت ثاناتو�س، 

وف�شح نزوات زيو�س؛  فغ�شب زيو�س وحكم عليه باأن ينقل �شخرة 

اإىل قمة جبل �شاهق، وما يكاد  واٍد �شحيق  عظيمة من قعر 

�شيزيف ي�شل بها اإىل القمة حتى ت�شقط منه اإىل احل�شي�س، 

ليعود وينقلها مرة اأخرى اإىل القمة وهكذا اأبد الدهر. ف�شار 

�شيزيف يف الأ�شاطر القدمية 

وتوظيفانها يف الآداب العاملية، 

ومنها اأدبنا العربي، مبختلف 

فنونها رمز العذاب الأبدي.

ال��ف��ي��ل�����ش��وف الأبيقوري 

روؤي��ة �شيا�شية ع�شرية؛ ف�شيزيف عنده رمز  له  لوكريتو�س 

اأنهم  اإل  ال�شلطة،  اإىل عر�س  للو�شول  ال�شيا�شيني الطاحمني 

اإنه تف�شر ع�شري  الدائمة!.. حقاً  بالهزمية  حمكوم عليهم 

التي حتكم على معظم رجال  امل�شتقبلية  لروؤيته  وا�شت�شرايّف 

التنبُّوؤ ال�شت�شرايف جا�شو�س م�شتقبلي،  ال�شيا�شة. وهو بهذا 

واأنا هنا اأ�شتعر قولة ال�شاعر الرو�شي اإيفتو�شنكو عن وظيفة 

ال�شاعر الروؤيوية باأنه »جا�شو�س امل�شتقبل« . 

 – »الآل��ه��ة  التمرد على  تاأمل يف فكرة  اأخ���رى:  من جهة 

ال�شيا�شية« يف اأي جمتمع ! اأمل يتمرد كثر من الفا�شفة والعلماء 

واملفكرين والأدباء...عرب التاريخ على )زيو�س( ؟ ففي كل ع�شر 

هناك زيو�س ي�شتوجب التمرد عليه. وهناك عقاب وعذاب اأبدي 

للمتمردين. فالأ�شطورة اأدب رمزي غني بالدلت، ومثر للتاأمل، 

مبا تختزنه من وفرة يف التاأويات عرب الع�شور. 

اقراأ اأ�شطورة تنتالو�س اأي�شاً وتاأمل يف اأبعادها! فهو من ن�شل 

أساطير

مثلث العذاب األبدي
ملكة حوري

األس���اط���ي���ر ق��ص��ة اإلن����س����ان م���ع ن��ف��س��ه ومع 
احلياة والطبيعة، وهي إغناء للفن واألدب .
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جوبيرت، وابن زيو�س. تقّرب 

اإىل جممع الآلهة، واأراد اختبار 

علمها و�شطوتها، والطاع 

الأ�شرارالإلهية اخلفية  على 

ول�شرقة )النكتار( وهو رحيق 

الآلهة، ورمبا  اخللود: �شراب 

يعلم القارئ اأن هناك حالياً يف 

العامل ع�شراً  كثر من دول 

لَّى ا�شمه: نكتار!.  وحُمَ ُمكثَّفاً 

اأي�شًا �شرقة  تنتالو�س  واأراد 

طعام اخللود، والهدف: منح 

ه��ذه الأ����ش���رار الإل��ه��ي��ة اإىل 

الب�شر. يف كثر من ق�ش�س 

الإغريقية  الأ�شطورية  الآلهة 

التعاطف  الرائعة جتد ه��ذا 

الإن�شاين مع الب�شر.  

قّدم تنتالو�س يف جممع الآلهة اأً�شحيًة على املائدة الإلهية 

تكرمياً ظاهرياً لاآلهة، ويف باطنه اأخفى خديعة . كانت الأً�شحية 

قطعاً من حلم ابنه بعد ذبحه! واكت�شفت الآلهة ال�شر، وحكمت 

عليه بعقوبة قا�شية اأبدية: اجلوع. والعط�س. واخلوف. 

ع تنتالو�س يف بركة ماء بحيث ل تغمره مياهها. وكان  ُو�شِ

املاء يتدفق بني يديه حتى ي�شل اإىل م�شتوى ذقنه ويكاد يام�س 

�شفتيه. يعط�س تنتالو�س ويحاول ال�شرب بيديه فين�شُلّ املاء من 

بني فروج اأ�شابعه ان�شاَل الهواء اخلفي على احل�س. وتدّلت من 

فوق راأ�شه اأغ�شان �شجرة مثمرة فواكهها دانية القطوف. يجوع. 

يحاول قطف ثمرة لياأكل، فرتتفع الأغ�شان بثمارها. ويت�شلّط 

عليه الثالوث الأبدي: العط�س واجلوع واخلوف.  

هل �شاهدمت التمثال املرمري لعذاب الكاهن لوكون واأولده 

والأفاعي تعت�شرهم ع�شراً؟ 

للناقد الأملاين الكبر )ل�شنغ( كتاب نقدي هام، يتناول فيه 

العاقة مابني ال�شعر والفنون الت�شكيلية، ويعقد فيه املقارنات 

وال�شتنباطات الدقيقة، كان يقراأ يف )الإنياده( لل�شاعر الاتيني 

)فرجيل(، فا�شتوقفه و�شفه عذاب الكاهن )لوكون( الذي ف�شح 

خديعة الإغريق للطرواديني باحل�شان اخل�شبي عندما تركوه هدية 

للطرواديني بعد اإنهاء ح�شار طروادة ع�شر �شنوات ويف داخله 

فر�شان اأ�شداء وبعد رحيل الإغريق اأدخل الطرواديون احل�شان 

اخل�شبي، ويف هداأة الليل نزل منه الإغريق ودمروا املدينة....

الطرواديني كما هو م�شهور لكل قارئ. ف�شلط عليه  وهزموا 

اإله البحر بو�شايدون اأفاعي بحرية خطفته من على ال�شاطئ 

وطوقته هو واأولده، تع�شرهم ع�شراً.

واإىل جانب الو�شف ال�شعري الباهر لعذاب )لوكون( كما 

ورد يف الق�شم الثاين من اإنيادة 

فرجيل، �شاهد )ل�شنغ( عدة 

الكاهن  متاثيل جت�شم ه��ذا 

واأولده بني اأح�شانه، والأفاعي 

تلتف حولهم وتعت�شرهم، وقد 

اآلم  ارت�شمت على ماحمهم 

العذاب الأفعواين.

كتب )ل�شنغ( كتابه النقدي 

و�شماه )لوك����ون( عقد فيه 

ب��ني ق��وة الو�شف  امل��ق��ارن��ات 

ال�شعري والفن الت�شكيلي. وقد 

اإىل نظرية   ) خل�س )ل�شنغ 

الفن  نقدية هامة يف جم��ال 

الت�شكيلية  ال�شعري والفنون 

ب�����ش��ك��ل ع���ام وه����ي:  )للفن 

الت�شكيلي ملحة يف املكان، واأما 

الفن ال�شعري فله ملحات يف الزمان(، مبعنى اأن امل�شور اأو النحات 

ل ي�شتطيع اأن يلتقط بفنه غر و�شع جت�شيدي واحد وجامد 

ملو�شوعه، اأي ملحة واحدة يف املكان. اأما ال�شاعر في�شتطيع اأن 

ي�شور بفنه عدة اأو�شاع متاحقة للمو�شوف، اأي عدة ملحات 

يف الزمان  اربطوا ما �شبق كله مع بروميثيو�س الذي �شرق �شَرّ 

النار من جممع الآلهة واأهداه اإىل الب�شر: )مرة اأخرى التعاطف 

الإن�شاين مع الب�شر( وتذّكروا عذابه الأبدي بتكبيله على قمة 

ِب  جبل القوقاز مقيداً والن�شُر ينه�س كبده حياً حتى التاآكِل املعِذّ

الانهائي؛ ثم تعود الكبد للنمو، وتعود الن�شور للنه�س، وي�شتمر 

العذاب الأبدي. 

هذا ما يذكرنا باأبدية العذاب للمجرمني كافًة، كما يف قراآننا 

الكرمي يف �شورة طه: »اإنه َمن ياأِت ربَّه جمرماً فاإن له جهّنَم ل 

ميوت فيها ول يحيا«. الآية 74، مع النتباه اإىل اأن بروميثيو�س 

مثًا كان جمرماً يف ُعرف الآلهة الإغريقية واليوم هو يف ُعرفنا 

بعد حتليل علم الأ�شاطر من اأبطال الإن�شانية.  

ال�شيزيفي  الأب���دي  ال��ع��ذاب  ما احل��ل للخا�س من ه��ذا 

الربوميثيو�شي التنتالو�شي...؟  

الفنانني والأدب��اء تلك  الع�شور كثر من  لقد ج�ّشد عرب 

الأ�شاطر يف لوحات ومتاثيل خالدة متثل عذاب اأولئك الأبطال 

الآلهة الأ�شطوريني، وهي يف الواقع متثَل عذابنا نحن على امل�شتوى 

الب�شري الفردي واجلمعي، الكوين الفل�شفي والوجودي.

الفرن�شي يف م�شرحيته  الوجودي  الفيل�شوف  األبر كامي، 

عن �شيزيف راأى احلل يف الأمل وعدم الياأ�س من الو�شول يف 

نهاية العذاب اإىل الهدف! وهنا نتذكر قول ال�شاعر الطغرائي 

الأ�شبهاين: )454 - 515( ه� يف )لمية العجم(: 

»ال����ف����ن ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي حمل����ة ف����ي امل����ك����ان فقط، 
أم���ا ال��ف��ن ال��ش��ع��ري ف��ل��ه حمل���ات ف���ي ال���زم���ان «
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�أرقبها ��ل �لنف�س بالآم��ال  ّ ما �أ�صيق �لعي�َس لول ُف�صحة �لأمل�أع��لمِ

ال�شخر لول  اأثقل  راأي كامي وروؤي��ت��ه: ما  ونقول بح�شب 

ف�شحة الأمل !

لكن هذا احلل حٌلّ فردي نف�شي خلا�س الذات من العذاب 

الأبدي. و�شتبقى ال�شخرة فوق كتف �شيزيف يرقى بها عرب �شفح 

اجلبل )اآمًا( بالو�شول اإىل القمة، و�شتبقى ال�شخرة تتدحرج 

اإىل احل�شي�س،... وهكذا اإىل الأبد! 

ثورياً يف لوحة �شهرة، زمن  اأمل��اين قّدم حًا  هناك فنان 

احلقبة ال�شيوعية يف اأملانيا ال�شرقية، وقد �شّور �شيزيف وقد 

بعيداً  الأبدية، عن كتفيه، وم�شى  اللعنة  تلك  ال�شخرة،  األقى 

عنها... حراً طليقاً.

ويف م�شرحية بروميتثيو�س طليقاً، لل�شاعر الإنكليزي بر�شي 

�شيللي برتجمة لوي�س عو�س، جند بروميثيو�س )�شديق الب�شرية( 

يثور متمرداً ويحقق ذاته وحريته، اأما زيو�س كبر الآلهة في�شقط 

عن عر�شه.! ولل�شاعر الأملاين غوتيه عمل مماثل يف هدفه ملتقياً 

مع �شيللي يف روؤيته.

وقد اكت�شبت الرتاجيديا الإغريقية يف اأدبنا العربي احلديث 

رواجاً كبراً عند كبار اأدبائنا و�شعرائنا وبخا�شة زمن الن�شال 

�شد ال�شتعمار، وما خلّفه من طغاة وم�شتبدين. واأذك��ر هنا 

الق�شيدة الفّذة : )ن�شيد اجلبار هكذا غّنى بروميثيو�س(، لأبي 

القا�شم ال�شابي ومنها: 

�ءمِ و�لأَْع�����د�ءمِ َرْغ����َم  �ل�����َدّ اءمِ�َصاأعي�ُس  َمّ ��ة �ل�َصّ ��َمّ �ل��قمِ ��ر  فوَق  �����صْ ّ ك��ال��نمِ

:و�أق����ول   ل��ل��َق��َدرمِ �ل���ذي ل َيْنثني ع�����ن ح������رب �آم���������ايل ب���ك���ل ب������اءمِ

َج يف َدمي م���وُج �لأ���ص��ى، وع��و����ص��ُف �لأْرز�ءمِل يطفىء �للهَب �ملوؤَجّ

ُه اءمِفاهدْم فوؤ�دي ما ��صتطعَت، فاإَنّ َمّ ْخرة �ل�صَّ �صيكون مثل َ �ل�صَّ

ق د�ئمًا ّ ي���ح���دمِ ����ار�،  ائيوي��ع��ي�����ُس ج����َبّ ، بالفجرمِ  �جلميلمِ �لَنّ بالَفْجرمِ

مو� ي���خ���ُرّ  بنائيو�أق��وُل للَجْمعمِ �لذيَن   جت�َصّ و�  لو  َه���ْدم���ي ووُدّ

ّ ما ��ه��ي��َب ب��ك��لمِ ��ون �ل��َلّ ��ُبّ �أ�صائيوغ����دْو� َي�����صُ وج���دو�،   لَي�ْصُوو� ف��وَق��ُه 

وَن �خل��و�َن،  لياأُكلو� ْو� مي��ُدّ مائيوم�صُ حل��م��ي، ويرت�صفو� عليه دمِ

َل��ُه��ْم  ووجهي ُم�ْصرٌق �أق���ول  :�إيّن  هز�ءمِ َب�ْصمة ��ْصتمِ فاهي  َوع��ل��ى �صمِ

بي ت����ه����ُدّ َمناكمِ َل ل  �مل�����ع�����اومِ �أْع�صائي«»�إَنّ  َع��َل��ى  َت��اأت��ي  ���اَر ل  و�ل���َنّ

الإلهي  القدر  لي�س  ال�شابي  و»القدر« املذكور يف ق�شيدة 

مبفهومنا الديني التوحيدي، كما فهمه بع�شهم وهاجموا ال�شاّبي 

وطعنوا يف عقيديته، بل هو قدر الآلهة الوثنية امل�شتبدة بجربوتها 

الطاغي يف مفهوم الرتاجيديا الإغريقية، وكما هو وا�شح من 

ال�شياق يف ق�شة بروميثيو�س.  

وتلك الآلهة حتداها كثر من اأبطال الأ�شاطر الإغريقية، 

بل حتى الفا�شفة مثل �شقراط الذي يورد الفيل�شوف الفرن�شي 

فولتر اأن اثنني من اأهايل اأثينا كانا يتحدثان عن �شقراط وقد 

مَرّ بهما يف ال�شارع، فقال اأحدهما لاآخر : هذا هو امللحد! 

الذي يقول اإن هناك اإلهاً واحداً فقط )!(.

الأ�شاطر الإغريقية كانوا  اأبطال  اأو معظم  ولعل بع�س 

ب�شراً حقيقيني، كالفا�شفة، واكت�شبوا تلك الهالة الأ�شطورية 

عرب الزمن لعظمة ما قاموا به من اأعمال خطرة �شد الآلهة 

امليثولوجية ملنفعة الب�شرية! 

األ نعي�شها  اأمل يع�س الب�شر هذه الأ�شاطر عرب الع�شور؟ 

اليوم يف عاملنا املعا�شر؟  

كم من زيو�س: كبر الآلهة، هيمن ويهيمن على الب�شرية حتى 

اليوم! وكم من ال�شحايا اأمثال بروميثيو�س و�شيزيف وتانتالو�س 

وا )اأرباب الع�شر( بف�شح اأ�شرارهم، وكم من  بيننا الذين حتَدّ

مثلث العذاب الأبدي �شلّطها ُعتاة الآلهة عرب الع�شور حتى يومنا 

هذا على ال�شعوب: خوفاً وجوعاً وعط�شاً، بل قتا وعذاباً ل 

أساطير

بروميثيو�س تيمور لنك جنكيز خانلوحة تعبرية
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يخطر ببال زيو�س وجوبيرت وغرهما!

عرفنا يف ع�شور ما بعد الأ�شطورة اإبداعاً اإجرامياً مريعاً 

اأمثال جنكيز خان،  ُعتاة  �شد احل�شارة والإن�شانية من غزاة 

تيمورلنك، هولكو، الإ�شكندر املقدوين، نرون، نابليون، هتلر 

ومو�شوليني... والغريب اأن من املفكرين العرب َمن ي�شمي بع�س 

اأولئك الطغاة الغزاة عظماء ويعدهم من عباقرة التاريخ.

اأنبياء وم�شلحني  بقتل  اإجرامياً  وكذلك عرفنا ا�شطهاداً 

بالإحراق حياً  الإعدام  لنتذكر  ومفكرين وفا�شفة وعلماء... 

اأمثل جيوردانو  للفا�شفة  الكاثوليكية  التفتي�س  زمن حماكم 

برونو، و�شافونا رول، ومايكل �شرفيتيو�س... وكاد غاليليو اأن 

يُحَرق حياً لول تراجعه الظاهري يف املحكمة عن تهمة القول 

بدوران الأر�س! 

ولنتذكر �شلم الآذان، وجذع الأنوف، وقطع الرقاب، وجز 

للمتهم وهو حي... �شلواً  �شلواً  والتقطيع  الروؤو�س، وال�شلب، 

ال�شحايا  الزيات وكم من  امللك  تنور حممد بن عبد  ولنتذكر 

الأخ���ر... تذكروا هنا  النزف  ا�شتلقوا على م�شامره حتى 

الكاتب الفذ ابن املقفع، وال�شويف احلاج، وال�شاعر ب�شار بن 

برد وال�ّشهرَوْردي...! هوؤلء، وغرهم كثر، لقوا الويات قبل 

والفل�شفة والطب  والعلوم  املمات يف ع�شور عرفت احل�شارة 

والفيزياء والكيمياء كما يف الع�شر العبا�شي... 

اأن لعنة العذاب  ويبدو لدى الكثرين من املت�شائمني بيننا 

الع�شرية يف العامل امل�شطَهد لعنة عذاب اأبدي، كلعنة العذاب 

التي �شبَتها اآلهة الإغريق على َمن ذكرنا من اأمثلة. لكْن ل اأبدية 

لعذاب وتعذيب ال�شعوب املعا�شرة مهما تفَنّ اآلهة ال�شتبداد، 

والطغيان بفنون العذاب.

زيو�س - جوبيرت، وكل الآلهة امل�شتبدة �شتموت. و�شيتحرر 

اأغ��ال��ه، و�شيطرح �شيزيف �شخرة  بروميثيو�س املقّيد من 

الأب���دي ويلقيها يف  ال��ع��ذاب 

الن�شيان. و�شرتوي  ودي���ان 

تنتالو�س م��ن املنهل العذب 

حتت قدميه، و�شيقطف الثمار 

اأغ�شان �شجرة  اليانعة م��ن 

وال��ت��ح��ررم��ن اجلوع  احل��ري��ة 

والعط�س واخلوف. 

تاأبيد لعذاب وتعذيب  ل 

ال�شعوب بعد ع�شورالأ�شاطر. 

ال�شعوب كتبت و�شوف تكتب 

الأ�شاطر وتُ�شِقط  اأ�شطورة 

اآلهة مثلث العذاب الأبدي. وي�شدح ن�شيد الكبر بروميثيو�س 

بعد حتطيم اأغاله، لي�شبح هو الن�شر احلر:

�ل��د�ء و�لأعد�ء كالن�صر  فوق �لقمة  �ل�صماء.�صاأعي�س  رغم 

ل�������ع�������ذاب  ت�������أب�������ي�������د  ال 
وت������ع������ذي������ب ال����ش����ع����وب 
وس������ي������س������ق������ط امل�����ث�����ل�����ث 
ال��������������س��������������ي��������������زي��������������ف��������������ي 
ال������ب������روم������ي������ث������ي������وس������ي 
ال����������ت����������ن����������ت����������ال����������وس����������ي.

زيو�س - جوبيرتحماكمة كاد غاليليو�شافونا رول
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رحالت العالم اآلخر
بين التأثير والتأثر

مصطفى سليمان

إنسانيات

�سغل العامُل الآخر خميلة الإن�سان عرب الع�سور منذ عرف باملعاينة واخلربة اأنه كائن ميت. وانعك�س ان�سغاله قلقًا وجوديًا برز يف الأ�ساطري 

رًة رحلة الإن�سان من الولدة حتى املوت وما بعده اإىل العامل الآخر. واخلرافات البدائية، والآداب بفنونها املختلفة، ويف التيارات الفل�سفية. م�سِوّ

الع�امل الآخ�ر. ون�س�ري  امل�وت والبع�ث وم�ساه�د  اإن�س�اين �سخ�م م�ن املاح�م والأ�ساط�ري اجلنائزي�ة ح�ول طقو��س  هن�اك ت�راث 

الع�امل  ورح�ات  وطقو�س�ه  بامل�وت  يتعل�ق  مب�ا  وف�ري  ِغن�ًى  املوت�ى«  »كت�اب  فف�ي  الفرعوني�ة،  م�س�ر  ت�راث  اإىل  خاطف�ة  بلمح�ات 

الآخ�ر؛ ع�امل اخلل�ود ال�سعي�د اأو ال�سق�اء الأب�دي. حي�ث نلتق�ي بالإل�ه اأنوبي��س اإل�ه امل�وت ومر�س�د املوت�ى اإىل الع�امل الأب�دي. 

ويقابل�ه عن�د اليوناني�ن هادي��س اإل�ه اأو مل�ك الع�امل ال�سفل�ي. ولدين�ا اأ�سط�ورة اإيزي��س واأوزيري��س ع�ن امل�وت والبع�ث واخلل�ود.

ويف كتاب )ه���رودوت يف 

م�شر(، املختار م��ن تاريخه 

»ت��اري��خ ه���رودوت«،  الطويل 

ال��ك��ث��ر م���ن ط��ق��و���س امل���وت 

وم�شاهد العامل الآخر واأ�شرار 

الواقعية  التحنيط، والق�ش�س 

ال��ط��ري��ف��ة ع��ن )احلانوطي( 

املتنوعة  التجارية  واحلوانيت 

الطبقات  من  امل�شتويات بدءاً 

الأمرية العليا حتى ال�شعبية. 

ولكٍلّ موادُّه الغالية اأوالرخي�شة 

وطرق حتنيط موتاه .

ب���اد م��ا بني  ت����راث  ويف 

اإىل ملحمة  ال��ن��ه��ري��ن ن�شر 

التي  املوت  جلجاِم�س و�شعقة 

اأ���ش��اب��ت��ه بعد م��وت �شديقه 

اإن��ك��ي��دو، ح��ي��ث ب����داأت رحلة 

الآخر،  العامل  البحث عنه يف 

عامل املوتى للبحث عن �شديقه 

و�شر املوت والبعث واخللود.

اأ���ش��اط��ر فينيقيا  وم���ن 

ن�شر اإىل ع�شرتوت )ع�شتار( 

واأدوني�س )متوز( وق�شة املوت 

والبعث عرب الرحلة اإىل العامل 

الآخر. ومعظم هذه الأ�شاطر 

من مو�شوعنا.

ولقد لقي هومرو�س يف 

الإلياذة  الإغريقيتني  ملحمتيه 

والأودي�شا اهتماماً نقدياً بالغاً 

لدى املهتمني بق�شية اأ�شاطر 

املوت واخللود وم�شاهد العامل 

الآخر. وبرزت يف اأواخر الع�شور 

الو�شطى وبواكر ع�شر النه�شة 

الكوميديا الإل��ه��ي��ة لدانتي، 

الفردو�س  ثم  واإنيادة فرجيل. 

املفقود لل�شاعر الإنكليزي ِملنُت 

يف القرن ال�شابع ع�شر... اإلخ 

وم�شادر اإ�شامية عربية �شياأتي 

ذكرها بالتف�شيل.

اأثرت  وال�شوؤال الآن: هل 

بعامٍة،  الأجنبية  امل�شادر  تلك 

والإغريقية ح�شراً يف تراثنا 

الثقايف؟

الراأي ال�شائد - حتى اليوم 

ت��وؤث��ر؛ لأن حركة  اأن��ه��ا مل   -

الع�شر  ال�شاملة يف  الرتجمة 

ت��رتج��م الرتاث  العبا�شي مل 

ل��ف��ار���س والهند  امليثولوجي 

واليونان بعك�س ترجمة العلوم 

كالفلك والهند�شة واحل�شاب 

يجمعها قا�شم م�شرتك اأعظم 

الدافعة  امل��وت  وه��و غرائبية 

اإىل البحث املحموم عن �شره، 

العامل الآخر،  وع��ن م�شاهد 

البعث واخللود. اإىل جانب ما 

يتخللها من م�شاهد ال�شعادة اأو 

العذاب.  ونكتفي هنا مبجرد 

اإىل بع�س  العابرة  الإ���ش��ارات 

هذه الأ�شاطر اجلنائزية لربط 

الأ�شطورية  املو�شوع بجذوره 

والتاريخية فهي لي�شت الهدف 

للمحاسبي  »ال�����ت�����وه�����م« 
و»رس����������ال����������ة ال������غ������ف������ران« 
ل�����ل�����م�����ع�����ري و«ال��������ت��������واب��������ع 
وال�����������������������زواب�����������������������ع« الب����������ن 
ش��������ه��������ي��������د األن���������دل���������س���������ي

ان���������ع���������ك���������اس���������ات ش�����ائ�����ق�����ة 
ل��ل��ف��ك��ر اإلن����س����ان����ي وق����وة 
اخل����������ي����������ال وال�������ت�������أث�������ي�������ر .
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التراث العربي اإلسالمي 
غ���������ن���������ي مب���������وض���������وع���������ات 
ال������رح������ل������ة إل�����������ى ال�����ع�����ال�����م 
اآلخ�����ر وال���ب���ع���ث واخل���ل���ود 
ب����������دءًا ب�����ال�����ق�����رآن ال����ك����رمي 
ف�����امل�����روي�����ات اإلس����الم����ي����ة 
ف�������������ي ك���������ت���������ب احل���������دي���������ث 
بكتب  وان��ت��ه��اء  والتفسير 
ال�����وع�����اظ وال���ص���وف���ي���ن .

والريا�شيات والطب...؛ ولأن 

املثولوجيا تتعار�س مع  ه��ذه 

عقيدة التوحيد الإ�شامية من 

حيث تعدد الآلهة، وت�شارعها 

يف ما بينها من ناحية، وبينها 

اأخرى  ناحية  الب�شر من  وبني 

اأو معار�سٍ  ُمواٍل  عرب حتالٍف 

بلغة �شيا�شة اليوم!

وهذا ما وجدناه عند ترجمة 

كتاب فن ال�شعر لأر�شطو حيث 

كان له اأثر بالغ عند الفا�شفة 

واملناطقة وبع�س نقاد الأدب 

وعلماء الباغة كقدامة بن 

 ... القرطاجي  جعفر وح��ازم 

دون اأن

يوؤثر يف ن�شوء حركة م�شرحية 

متثيلية مبّكرة يف اأدبنا العربي 

لاأ�شباب التي ذكرناها �شابقاً. 

والطريف اأن املرتجمني ترجموا 

ال��رتاج��ي��دي��ا والكوميديا  ف��ن 

)املاأ�شاة وامللهاة( بالطراغوذيا 

والقوموذيا وعّرفوا ذلك بفن 

املديح والهجاء!. اأما يف تراثنا 

فلدينا م�شادر غنية عن مو�شوع 

العامل الآخر،  اإىل  الرحات 

اأولها امل�شدر الديني املقد�س: 

ال��ق��راآن ال��ك��رمي وم��ا فيه من 

اآيات عن املوت والبعث واخللود 

وت�شوير م�شاهد القيامة والعامل 

الآخر من نعيم خالد يف اجلنة 

اأو عذاب اأبدي يف النار.

وكذلك املرويات الإ�شامية 

الكثرة لاإ�شراء واملعراج. اإىل 

جانب تفا�شيل كثرة عن �شور 

الثواب والعقاب يف كتب احلديث 

الوّعاظ  وُك��ت��ب  والتف�شر.. 

اأم��ث��ال كتاب  وال�شوفيني من 

م« )اأي التخيُّل والت�شوُّر(  »التوهُّ

للحارث بن اأ�شد املحا�شبي. ويف 

الأندل�س ا�شتهرت ر�شالة التوابع 

والزوابع لبن �ُشَهيد الأندل�شي 

وك��ان��ت معا�شرة يف امل�شرق 

لر�شالة الغفران للمعري.

م��ا كان  اإىل ذل��ك  اأ���ش��ف 

ال�شعبية  الثقافة  �شائداً يف 

وكتب اخلوارق؛ فهناك مرويات 

اأو خ��راف��ي��ة عن  اأ���ش��ط��وري��ة 

اأ�شعار  ب��رز يف  ع��امل متخَيّل 

اجلاهليني عن امللذات املادية 

للماألوف، وعن عامل  اخلارقة 

اجلن والعفاريت وخمالطتهم 

واأهوالهم  للب�شر يف ملذاتهم 

وفق ت�شورات ما فوق اخليال 

وكذلك  التقليدي.  ال�شعري 

التحوُّل،  ق�ش�س خرافية عن 

التي كانت �شائدة يف  وامل�شخ 

ليلة وليلة ذات  األف  حكايات 

املتنوعة يف  الثقافية  امل�شادر 

العبا�شي. وكذلك يف  الع�شر 

ك��ت��اب »ع��ج��ائ��ب املخلوقات 

وغرائب املوجودات« للقزويني 

حيث جند حديثاً خرافياً عن 

حورية باهرة اجلمال تخرج من 

ُرَوي��ت ق�ش�س  ال�شمكة. وقد 

اإىل  الإوز  خرافية عن حت��وُّل 

جواٍر كواعب!.

ومن ذلك اأي�شاً خروج حورية 

بالغة اجلمال بعد ك�شر ثمرة 

»�شجر احلور«، اأو ال�شف�شاف،. 

ث��م��اره��ا من  ف�شجر احل����ور 

الن�شاء. وذك��ر امل�شعودي يف 

»اأنها يف  الذهب  كتابه »مروج 

جزر الواقواق!!

اأ�شبقية  اأم��ا احلديث عن 

التخيُّل  )اأي  ��م  ال��ت��وهُّ ك��ت��اب 

ملوؤلفه احل��ارث بن  والت�شوُّر( 

اأ�شد املحا�شبي الذي تويف �شنة 

243 ه��  - 875 م وتاأثره يف 
الغفران للمعري )ت  ر�شالة 

449 ه��( فحديث فيه الكثر 
اأن  ���ش��ك يف  ي��ق��ال. ول  مم��ا 

املحا�شبي برع يف و�شف حالة 

الإن�شان منذ موته وعذاب القرب 

وال�����ش��راط وو�شف  واحل�شر 

اجل��ن��ة واجلحيم وم��ا فيهما 

اأن كل  من متع وع���ذاب...اإل 

هذا موجود يف القراآن الكرمي 

الإ�شراء والتفا�شر  ورواي��ات 

واحلديث، لكن ف�شل املحا�شبي 

اأنه طلب من قارئه اأو �شامعه، 

ّهاد  واملحا�شبي من الوّعاظ الزُّ

واملت�شوفني الدعاة، اأن يتوهما 

اأي يتخيا ويت�شّورا م�شاهد 

القرب  الأَوّيل وع���ذاب  امل��وت 

والبعث واحل�����ش��ر...اإل��خ فهو 

واعظ بليغ �شاحر الو�شف مع 

مِلا  الو�شف  اإ�شهاب متقن يف 

هو معروف يف القراآن وق�ش�س 

النبوي...  امل��ع��راج واحل��دي��ث 

واملعري عبقري اخليال فلي�س 

له  اإىل م�شدر يوحي  بحاجة 

باإبداعه؛ فامل�شادر الإ�شامية 

ذك���رن���ا كانت  ك��م��ا  وغ���ره���ا 

���ش��اب��ق��ة ع��ل��ى اجل��م��ي��ع، لكن 

بالتفا�شيل الإبداعية  الِعربة 

املتكاملة.

وراأيي اأن َمن كتب عن تاأثر 

املحا�شبي يف املعري قد جانبه 

ال�����ش��واب؛ فكاهما م�شبوق 

اإ���ش��ام��ي��ة حتدثت  مب�����ش��ادر 

الآخ��ر. لكن عامل  العامل  عن 

الغفران للمعري ذو هيكلية من 

املعمار الفني خمتلف، وهو اأفق 

املعارف  اآف��اق مت�شعة من  بل 

املختلفة بروؤية ناقدة و�شخرية 

لذعة وعامل من التمثيل الفني 

اخلاق. 

وم��ن امل�����ش��ادرالأخ��رى يف 

تراثنا التي حتدثت عن الرحلة 

اإىل العامل الآخر »ر�شالة التوابع 

والزوابع« لبن �ُشَهيد الأندل�شي 

1034 م(  426 ه�� -   ) ت 

معا�شر لأبي العاء.

وتدور ر�شالته املتخَيّلة عن 

اب��ن حزم  اإىل  ر�شالة وجهها 

الأن��دل�����ش��ي يف رح��ل��ة خيالية 

اإىل وادي عبقر؛  اأف�شت به 

وادي اجلن وال�شعراء، حبث 

ك��ل �شاعر م��ن اجلن  »ت��اب��ع« 

يوحي اإليه بال�شعر. اأما ر�شالة 

الغفران فموجهة اإىل ابن القارح 

يف رحلة خيالية اأف�شت به اإىل 

العامل الآخر يف اجلنة والنار. 

الر�شالتان مبجال�س  وت�شرتك 

الأدب  ال�����ش��ع��ر وم���ن���اظ���رات 

والنقد. لكنها ل جتوب الآفاق 

الوا�شعة والق�شايا املت�شعبة يف 

ر�شالة املعري.

وبطل ابن �ُشهيد اأي ابن حزم 
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ح لي�س  بطل ذو بعد واحد م�شَطّ

له ذكر اإل يف بداية الر�شالة، 

ثم انغم�س ابن �شهيد يف تقم�س 

�شخ�شية بطل الأحداث يرويها 

بنف�شه م�شت�شحباً »تابعه« زهر 

اقت�شر على  ال���ذي  ب��ن من��ر 

تعريفه بالأ�شخا�س والأماكن. 

ن��واح قليلة  ت�شابه يف  فهناك 

���ش��ط��ح��ي��ة. وم���ع ذل���ك ذهب 

اإىل احتمال  الدار�شني  بع�س 

اطاع املعري يف امل�شرق على 

ال��ت��واب��ع وال���زواب���ع م��ن تراث 

التاقح  الأندل�س عن طريق 

والتبادل بني جناَحي  الثقايف 

الإ�شامية:  العربية  احل�شارة 

العبا�شية والأندل�شية، وبخا�شة 

امل�شرق ترجم  الثعالبي يف  اأن 

ال�شهر  لبن �شهيد يف كتابه 

الدهر« وكان معا�شراً  »يتيمة 

للمعري وابن �ُشهيد كليهما. ول 

بد اأن املعري اطلع على �شرته 

املو�شوعي  واأدبه بحكم �شغفه 

بالقراءة. ولكن هيهات بني اآفاق 

هذين الأديبني! 

م�����ش��در يوناين  وه���ن���اك 

مهم وطريف يلتقي مع الإطار 

اأدب الرحات  العام مل�شادر 

تراثنا،  الآخ��ر يف  العامل  اإىل 

وه��و »م�����ش��ام��رات الأم����وات« 

ومعه »ا�شتفتاء ميت« لفيل�شوف 

�شوري قدمي هو لوقيانو�س اأو 

املولود  ال�شيم�شاطي  لو�شيان 

نحو �شنة 125 م يف �شيم�شاط 

على الفرات الأعلى يف �شورية 

الروماين  ال��ع��اه��ل  يف ع��ه��د 

اأدريان. ولغته الأم ال�شريانية، 

لكنه تعلم اليونانية وحفظ تراث 

هومرو�س عن ظهر قلب، وقراأ 

الفا�شفة وبالأخ�س  موؤلفات 

واأبيقور  واأف��اط��ون  اأر�شطو 

البارزون مثل  امل�شرح  و�شعراء 

واأر���ش��ت��وف��ان... يوريبيدي�س 

وا�شتوعب كتب التاريخ واهتم 

باخلطابة والباغة، وكان من 

املتفوقني يف  ال�شوف�شطائيني 

املحاورات وفن اجل��دل. وقد 

اأن��ط��اك��ي��ا حمامياً،  ع��ا���س يف 

للثقافة  �شهراً  وكانت مركزاً 

اليونانية وامل�شادر امل�شيحية 

واليهودية. ثم ا�شتقر يف اأثينا.

اإىل �شرة  ول����و رج��ع��ن��ا 

اأقام  اأن��ه  العاء لوجدنا  اأب��ي 

فرتة طويلة يف مدن الاذقية 

يبلغ  اأن  واأنطاكيا وحلب، قبل 

الع�شرين. وكانت ه��ذه املدن 

من حوا�شر الثقافة الهيلينية. 

وت���ع���ّرف ه��ن��اك ع��ل��ى رجال 

بال�شريانية  املثقفني  الكني�شة 

واليونانية، وحاورهم ونهل من 

خزائن ثقافتهم وكانت تزخر 

اليونانية املختلفة.  بامل�شادر 

وقد ذكر طه ح�شني يف »جتديد 

ذكرى اأبي العاء« »اأن الثقافة 

اليونانية كانت من م�شادر ثقافة 

املعري. فهل اطلع ب�شكل ما على 

الرتاث الأدبي اليوناين ومنها 

للو�شيان  الأم��وات  م�شامرات 

ال�شوري- اليوناين؟

 وفكرة لبقة ل نعلم اأن اأحًدا 

�شبق املعري اإليها اللهم اإل اإذا 

ا�شتثنينا حماورات لو�شيان« .

ومن ح�شن احلظ اأن بع�س 

كتب لو�شيان تُرِجم اإىل العربية 

من اليونانية مبا�شرة باإ�شراف 

ببروت  اليون�شكو  منظمة 

1967. وق��د ا�شتوحيت منه 
من�شورة  م��ق��الت  �شخ�شيًا 

م�شتوحياً بع�س امل�شاهد املثرة 

ال�شعراء  من امل�شاجات بني 

التاريخ،  والفا�شفة واأبطال 

وحتى بني الآلهة !.

لوي�س عو�س يف  وذك��ر د. 

كتابه املهم واملثر »على هام�س 

الغفران«، يف معر�س تعداده 

املعري وثقافته،  اأدب  م�شادر 

التي كان  ال��ق��دم��اء  اأن علوم 

يحفظها ويعلمها رهبان الروم 

يف اأديرتهم مل تكن �شوى الأدب 

اليونانية  اليوناين والفل�شفة 

ب�شفة خا�شة. ويذكر ناحية 

مهمة للغاية عن ال�شورة التي 

ر�شمها القفطي يف كتابه اأخبار 

احلكماء عن حنني بن ا�شحاق، 

وهو من املرتجمني عن اليونانية 

والعربية، فقد  ال�شريانية  اإىل 

�َشعره على طريقة  كان يطلق 

اخلناف�س ومي�شي وهو يغني يف 

�شوارع بغداد باأ�شعار هومرو�س 

��ْق : يف  دَقّ اليونانية  لغتها  يف 

لغتها اليونانية !!

يتقن  اأنه كان  فاإذا عرفنا 

اليونانية ويحفظ هومرو�س 

ن�شتنتج  اأف��ا  ع��ن ظهر قلب 

اأنه رمبا ترجم هومرو�س اإىل 

وانت�شرت  والعربية  ال�شريانية 

)ك��اأدب ممنوع(  بني اخلا�شة 

لأ�شباب متنع ن�شرها وتداولها 

األي�س  كما ذكرنا �شابقًا؟ ثم 

اأن��ه��ا، وغرها،  امل��ع��ق��ول  م��ن 

الآداب والأ�شاطر  من تراث 

اليونانية املرتجمة اإىل العربية 

قد �شاعت اأو اأُحرقت مع اآلف 

العربية  الكتب واملخطوطات 

وغر العربية اإثر النكبات التي 

توالت على كنوز الثقافة العربية 

والإ�شامية يف ال�شام والعراق، 

وب��غ��داد ب��ال��ذات، وم��ا ارتكبه 

م��ن ج��رائ��م ح�شارية  امل��غ��ول 

املمالك  ا�شتباحتهم  خ���ال 

الإ�شامية بجحافلهم الرببرية 

رة ؟ املدِمّ

اإىل خيال املعري  وع��ودة 

اخلاق. فللعقاد راأي خا�س يف 

خيال املعري ب�شكل عام، فهو 

ت�����������������ص�����������������ور م���������ش���������ت���������رك
ب������������������������ن ال������������ب������������ش������������ري������������ة

ل�������������������������ق�������������������������ض�������������������������ي�������������������������ة 
وج�������������������ودي�������������������ة ت�������ت�������ك�������رر 
ف������������������������������ي امل�������������������������ص�������������������������ادر 
ال������دي������ن������ي������ة وامل����������روي����������ات
ال��ش��ع��ب��ي��ة وال��ف��ل��س��ف��ي��ة .

إنسانيات
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اأق��والً ينفر فيها من  يورد له 

الكذب يف ال�شعر لأن طبعه مييل 

اإىل ال�شدق الواقعي يف حياته، 

اأ�شعاره؛  وال�شدق الفني يف 

اللزوميات يطغى  لذلك كانت 

فيها الفكر والنزعة الفل�شفية 

ال�شعري.  الفن واخليال  على 

وقد عمم هذا على اأ�شلوبه يف 

 ...«  : الغفران. يقول  ر�شالة 

نُبني �شعف �شلطان  اأن  اأردن��ا 

اخليال على ملكات املعري، 

وغلبة النزعة الفل�شفة فيه على 

ال�شليقة الفنية واأن ن�شتدل من 

راأيه يف الأخيلة ال�شعرية على 

قلة متكنها من طبعه و�شهولة 

ان�شرافه عن فتنتها... ومن 

اأن نقول  الق�شد يف احل��ك��م 

هنا: اإن ر�شالة الغفران مل تخل 

من اآثار اخليال، ومل تعطل كل 

ال�شاعرية،  العطل من حلية 

وهذا من البديهيات، واإل فكيف 

كان يتاأتى اأن تخلو من خيال واأن 

تعطل من �شاعرية؟ وكيف كان 

يتهياأ للمعري اأن يتوخى ال�شدق 

احل�شي يف الر�شالة، واأن يف�شل 

بني اخليال واحلقيقة يف رواية 

هذه الغيبيات، ولو تنبه لذلك 

جهده وحاوله بكل ما اأوتي من 

اأنه  ق��درة؟ فاأقل ما يف الأم��ر 

رجل كفيف ن�شاأ على اأن ي�شتعني 

اإدراك  الوهمي على  بالت�شور 

ال�شور املرئية... اأما اأن ينظر 

كاأنها نفحة من نفحات  اإليها 

الوحي ال�شعري على مثال ما 

الق�شائد الكربى  نعرف من 

التي يفنت يف متثيلها ال�شعراء، 

التي يخرتعونها  الق�ش�س  اأو 

اخرتاًعا، اأو ينظر اإليها كاأنها 

عمل من اأعمال توليد ال�شور 

لبا�س  املعاين املجردة  واإلبا�س 

امل��درك��ات املح�شو�شة، فلي�س 

ا، ولي�س يف قولنا هذا  ذلك حٍقّ

ُغنْب للمعري، اأو بَْخ�س لر�شالة 

الغفران، كا ول هو مما يُغ�شب 

املعري اأن يقال هذا القول يف 

ر�شالته«. ومل يوؤيد طه ح�شني 

العقاد يف ق�شية خيال  راأي 

املعري بعامٍة، ويف عامل الغفران 

ب�شكل خا�س.

اإىل  اإن ق�ش�س الرحات 

الت�شوُّر  ت��وؤك��د  الآخ���ر  ال��ع��امل 

امل�شرتك بني الب�شرية لق�شيٍة 

وجوديٍة عك�شتها امل�شادر الدينية 

ال�شعبية والفل�شفية  واملرويات 

والأدب��ي��ة والأ�شطورية، ولكل 

م�شدر �شبٌْق على الآخر، وتاأثٌر 

وتاأثر، اأو ا�شتلهام وا�شتيحاء، 

املو�شوعية  واملقارنة واملوازنة 

املعاجلة  الق�شايا  العلمية بني 

يف تلك امل�شادر رحلة �شاقة 

لبيان ف�شل كل  وممتعة معًا 

العر�س  اأ�شبقيته يف  كاتب يف 

الفكرية  التف�شيلي واملعاجلة 

والفنية اأو الدينية ملو�شوٍع ما.

واأحب اأن اأ�شر اإىل بع�س 

امل��ت�����ش��اب��ه��ة كثراً  ال��ق�����ش��اي��ا 

وامل�شرتكة بني من تنازل هذه 

الق�شايا، مبا تدل على ال�شتقاء 

من م�شادر مت�شابهة مت�شل�شلة 

ولي�س جم��رد تاقي  تاريخياً 

خواطر عرب قرون.

من ذلك ق�ش�س عن الن�شاء 

املتحولت من  الإوز  اأو  البجع 

طر اإىل ن�شاء يف غاية اجلمال 

وهن يرق�شن ويغنني وين�شدن 

الأ�شعار . جتدهن يف امليثولوديا 

اليونانية يف الأختني احلوريتني 

الأودي�شا وغرها،  �شرينا يف 

ويف ق�شة �شيكنو�س واأمه اللذين 

اإىل بجع يف  حولهما احل��ب 

البجع(، وجتدهن يف  )بحرة 

وال��زواب��ع لب��ن �شهيد  التوابع 

وغفران املعري ... فلماذا طر 

الإوز والبجع ح�شراً ؟

ومن ذلك حتوُّل ثمر �شجر 

احلور- ال�شف�شاف اإىل ن�شاء 

ب��اه��رات اجلمال.  ح��وري��ات 

جتدهن يف الأوي�شا لهومرو�س، 

ولو�شيان)لوقيانو�س( الأديب 

ال�شوري الهيليني ال�شاخر كاأبي 

ال��ع��اء، وجت��ده��ن يف ر�شالة 

الغفران للمعري.

والن�شاء احليات املتحولت 

اإىل غانيات فاتنات مغريات 

اليونان  اأ�شاطر  جتدهن يف 

اليونانية  اأ�شطورة )لميا(  يف 

التي تزوجها زيو�س وغارت 

منها زوجته هرا التي انتقمت 

من لميا بقتل جميع اأطفالها 

وك��ان��ت لميا  وجن��اة �شكيا. 

تت�شكل يف �شورة غادة  احلية 

الفتيان بجمالها  فاتنة ت�شحر 

اإىل فرا�شها  وت�����ش��ت��درج��ه��م 

ومت�س دماءهم وهم نيام.

وجتدهن يف غفران املعري 

بح�شب  باحلكمة  مت�شفات 

ال�شرقي عن احلية.  ال��رتاث 

تدعو احليات ابن القارح اإىل 

مطارحة الهوى فيهرب قائًا: 

اإىل حية �شرفها  يُرَكن  كيف 

ال�شم؟ فتناديه: هلم اإىل اللذة. 

فيفر مذعوراً .

الإوز،   – احليات، والبجع 

ون�شاء �شجر احلور- ال�شف�شاف 

وكلهن متحولت على طريقة 

امليتافورز كما يف كتاب »م�شخ 

الكائنات« لأوفيد... وكل هذا 

لي�س يف م�شادرنا الإ�شامية، 

بل من امل�شادر اليونانية الهيلينة 

)حية اآدم وحواء غر متحولة(. 

فا بد اأن نقف عند التاأثر بها 

عن طريق اأو اآخر.

ت��ت��ب��ع��ت عرب  ���ش��خ�����ش��ي��اً 

القدمية واملتجددة  مطالعاتي 

امل�������ش���ادر »امل���رتج���م���ة« من 

لو�شيان.  اإىل  ه���وم���رو����س 

م، وابن  التَّوهُّ واملحا�شبي يف 

والزوابع،  التوابع  �شهيد يف 

وغ��ف��ران املعري حتقيق بنت 

ال�شاطئ ور�شالتها عن الغفران، 

للوي�س  الغفران  وعلى هام�س 

الغفران  ع��و���س، و»ر���ش��ال��ة 

للباحث  والكوميديا الإلهية« 

ال�شوري املو�شوعي اليا�س �شعد 

غايل... فوجدت قبولً ورف�شاً 

التاأثر والتاأثر لهذه  لق�شية 

الرحات  امل�شادر يف ق�ش�س 

وبالذات ما  الآخر  العامل  اإىل 

بني دانتي املعري.

 -والقارئ احليادي بني كل 

هذه امل�شادر دون َميٍل اأو هوًى 

يف نف�شه، ل ميكن اأن يغفل اأو 

يتغا�شى عن هذه الق�شية التي 

اإىل عامل  مت��تُّ ب�شلة وثيقة 

الأدب املقارن. واإن البحث فيها 

ل�شاٌقّ و�شائق معاً.

ملحمة الأودي�شا
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اللغة العربية
لغويـــــــات

كينونة ووجود
د. بهيجة مصري إدلبي

ل����������ومل ت������ك������ْن م�������ن ق������ب������ُل م�������ا ك����ن����ُت

ه�����ا ه����ئ����ُت اأن�����������ا م�������ذ ل�������غ�������وُت ب�����������ص�����ِرّ

اأي������ق������ظ������ُت������ه������ا مب�������ج�������از خ����اف����ي����ت����ي

ف���ا����ص���ت���ي���ق���ظ���ت ب�������ي ح�������ني اأ������ص�����ري�����ُت

ب�������ص���ري د�ن�������ه�������ا  م�������ن  ي���������ص����ت����وي  ل 

ف�����ه�����ي ال�����ب�����������ص�����ريُة ح�������ني اأب�������������ص������رُت

ل���ه���ا اأ������ص�����ت�����ج�����ي�����َب  اأن  ك����ي����ن����ون����ت����ي 

ال������وق������ُت ب������د�ن������ه������ا  ي���������ص����ت����ج����ي����ُب  ل 

ه�������ي م���������ص����ط����ف����اُة ب�����ذات�����ه�����ا ُف����ت����ن����ْت

م���������ْذ اأي������ق������ن������ْت ب�������احل�������رف اأي�����ق�����ن�����ُت

ل����غ����ًة �ج����������وَدن����������ا  ن������ق������ول  اأن  ه��������ي 

ال�������ص���م���ُت ه  ��������ص�������َرّ ي�����������������وؤّ�َلَ  اأن  ه������ي 

امل���ع���ن���ى ن���������درك  اأن  ن�����������رى..  اأن  ه������ي 

ال����ب����ي����ُت �ج��������ودن��������ا  ع������������راء  يف  ه�������ي 

باللغ���ة نفكر ،نبتكر، نختلف، نلتقي، نتحاور، نتجادل، يف اللغة 

ن���زوج املعل���وم من املجه���ول، ح�شب حمم���ود دروي����س، ن�شالح ما 

ليت�شالح يف الواقع، نقيم حربنا و�شامنا »ففهمنا للغة واأ�شرارها 

اإمن���ا هو فهم لذواتنا، وك�شف لن�شاطنا الداخلي يف معرفة العامل« 

فه���ي جهد الإن�ش���ان يف التعرف اأو الإدراك والتميي���ز.. اللغة اإذن 

ن�شاط الإن�شان اأو روؤيته اخلا�شة« وح�شب بنفن�شت »فاإن اللغة هي 

التي ت�شمح باإمكان وجود الذاتية ، لأن اللغة هي التي متكن املتكلم 

م���ن اأن يفرت�س نف�شه بو�شف���ه »اأنا« بو�شفه الذات الفاعلة جلملة 

ما، ومن خال اللغة ي�شكل النا�س اأنف�شهم كذوات فاعلة، وليكون 

وعي الذات ممكنا اإل من خال املقابلة والتمييز فال� »اأنا« ل ميكن 

اإدراكه���ا دون ت�ش���ور »الا � اأن���ا« اأو »الأنت« واحل���وار هو ال�شرط 

الأ�شا�شي للغة ومن هنا جنيز القول باأن »الطفل ل يتحول اإىل ذات 

كامل���ة اإل بو�شوله اإىل اللغ���ة« فاللغة »بوابة الإدراك، واأداة الفهم، 

وم�شل���ك التاأويل، وري�شة املبدع« اأي »�شناعة تفكرنا ونظامه« لأن 

»الإن�شان بطبيعته مفكر اأي اأنه �شاحب لغة، تتعامل مع الأ�شياء،... 

ف���اإذا انف�شل الإح�شا�س ع���ن الإدراك فاأنت ل تعرف، فاإذا اأدركت 

لغوت اأو كّونت لغة« فاأهمية اللغة للكائن الب�شري، تنبثق من كونها 

كنه وجوده، وحافظة اأ�شراره، وكا�شفة لعوامله، فهي هويته احلاملة 

لثقافته ومعارفه وخ�شو�شيته.

ولع���ل لغتن���ا العربية هي من اأك���ر اللغات متاهي���ا يف الذات، 

وت�شكي���ا للهوي���ة القومي���ة، وتر�شيخ���ا للتوا�شل املع���ريف، »لذلك 

�شكلت معرفتها اأهم ركي���زة لتح�شني الهوية والذات وال�شخ�شية، 

واإن الدف���اع عنها واج���ب بال�شرورة، ي�شمن لاأم���ة ا�شتمراريتها، 

ويحف���ظ له���ا مكانتها، املنوطة بها ب���ني الأمم الأخرى كما جاء يف 

قانون ابن خلدون اللغوي، »اإن غلبة اللغة بغلبة اأهلها، واإن منزلتها 

ب���ني اللغات �ش���ورة ملنزلة دولتها، بني الأمم« لذلك اإن متكني اللغة 

العربي���ة هو متكني للوجود العربي ولل�شخ�شية العربية ولاأمة، بل 

ه���و اإعادة قراءتها ما�شيا وحا�شرا وم�شتقبا، لأننا بهذا التمكني 

نقيم ح�شنا يحمي هذه اللغة التي يحر�شها القراآن الكرمي ببيانه، 

ويف اجلانب املقابل اإن اأي م�شا�س بهذا الواجب جتاه اللغة اإمنا هو 

خلخلة لي�س للغة فح�شب واإمنا هو خلخلة لوجود الذات يف العامل، 

ولوج���ود العامل يف ال���ذات، ومن هنا فاإن اأي تن���اول ملو�شوع اللغة 

والتحديات املعا�شرة التي تواجهها، اإمنا هو تناول للتحديات التي 

تواج���ه الذات، واجلماعة، ول تعني ا�شتجابة الدرا�شات والبحوث 

له���ذا اجلانب البحث���ي الكتف���اء بالإ�شارة اإىل تل���ك التحديات، و 

الكتف���اء بالتنبي���ه اإليها واإمنا لبد اإىل جان���ب ذلك من البحث يف 

البدائ���ل، اأو الو�شائل التي جتعل م���ن هذه اللغة اأكر ان�شجاما مع 

ذاتها، ومع الذات احلاملة لها.

 وعل���ى خلفية ه���ذه الأهمية للكينونة اللغوية يف وجود الكائن، 

ت�شبح �شدمة الواقع اأكر ق�شوة، لأنها تهز جذع اأرواحنا لتت�شاقط 

على هام�س الوج���ود، اأي ي�شبح التاريخ خارجنا، ون�شبح خارجه، 

فواقع اللغة العربية واقع فيه الكثر من التحديات التي ل ت�شتهدف 

اللغ���ة فح�شب، واإمنا با�شتهدافها اللغة ت�شتهدف وجودنا وكينونتنا 

يف ذاتن���ا، ويف العامل، لأنه���ا حتديات ت�شدع اأ�شا�س البيت اللغوي، 

ال���ذي يحتم���ي فيه الكائ���ن، ل لينعزل عن الع���امل واإمنا ليكت�شف 

وجوده يف العامل.

وقد اأ�شار الباحثون اإىل الكثر من هذه التحديات التي تواجه 

اللغة والذات، ول �شر من الإ�شارة اإىل بع�شها: 

ولعل اأ�شد هذه التحديات وطاأة، واأكرها عمقا، واأبعدها اأثرا، 

ه���ي عدم ثق���ة الكائن العربي بلغته، الثقة الكافية التي تدفعه اإىل 

الحتف���اء بها كما يحتف���ي بذاته، اأي اأن تكون اللغة لديه كائنا حيا 

يرب���و يف ذاته، كما يربو احللم، تلت�شق بوجوده، كما يلت�شق العطر 

بالورد. 
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فهن���اك م���ن يتحرجون من احلديث باللغ���ة العربية الف�شحى، 

اإم���ا لع���دم التمك���ن، واإما لعدم التيق���ن مبا حتمله ه���ذه اللغة من 

اأ�شرار وجماليات،لو تك�شفت لراأى فيها من يعر�س عنها ما يجعله 

يع�ش���ق اأحرفها وكلماته���ا، ماخفي منها وما ظهر، اإل اأنهم باملقابل 

ل يتحرج���ون م���ن احلدي���ث اأو بتطعيم اأحاديثهم بكلم���ات اأجنبية 

حت���ى واإن مل يتقنوا من تلك اللغة غ���ر تلك الكلمات القليلة التي 

ل تغن���ي ول ت�شمن من ج���وع معريف، ظانني بذل���ك اأنهم يحققون 

الن�شجام مع معطيات الع�شر، دون اأن يدركوا اأنهم بذلك يفقدون 

ال���ذات العربية مناعتها الوجودي���ة، وي�شاهمون يف خلخلة العاقة 

ب���ني الكائ���ن ولغته، وبالت���ايل خلخلة العاقة ب���ني الكائن وثقافته 

وتراث���ه، وهويت���ه، ذك اأن فتنتن���ا بلغة الآخر الت���ي ر�شختها عوملة 

الع�ش���ر والع���امل اجلدي���د، ر�شخت ع���دم ثقتنا بلغتنا لع���دم ثقتنا 

بذاتن���ا، وباأنف�شنا، وم���رد ذلك يف الإطار الع���ام عائد اإىل الفجوة 

املعرفي���ة بني اللغة العربية والرتبية املعرفية وال�شلوكية، والقيمية، 

وب���ني اللغة العربية والعلوم الأخ���رى، وبالتايل تر�شيخ الفجوة بني 

الذات واللغة وبني الذات والعامل.

اأما يف الإطار اخلا�س فمرده اإىل اأن مناهج تعليم اللغة العربية 

ل تّخ���رج الق���ارئ املنا�ش���ب واملواك���ب للع�شر، ذلك لع���دم العناية 

الكافية من قبل املدر�شني للمواد الأخرى باللغة العربية، ظنا منهم 

اأن املعرفة هي الهدف الأول دون اأن يدركوا اأن املعرفة حني تقدم 

اإىل طالب العلم بخطاب خمتل، يجعلها معرفة خمتلة اأي�شا، لأنها 

خ عرب خطاب لغوي �شحيح، يتنا�شب وفطرة الكائن. ل تُر�َشّ

 وم���ا يجعل اللغ���ة العربية غريبة على متلقيه���ا العربي اأي�شا: 

�شعوب���ة القواع���د النحوية وازدحامه���ا بالقواعد غ���ر الوظيفية 

اإ�شاف���ة اإىل ع���دم تواف���ر قامو�س لغوي حدي���ث يف كل مرحلة من 

مراح���ل التعليم العام، والفتق���ار اإىل اأدوات القيا����س املو�شوعية 

يف تق���ومي التعلي���م اللغ���وي وكذل���ك النتقال الفجائ���ي يف التعليم 

م���ن عامية الطف���ل اإىل اللغ���ة الف�شيح���ة، دون اأن يتوافر للتلميذ 

يف مراحل���ه التاأ�شي�شية خطاب اأدبي يري معجمه اللغوي، ويري 

تلقيه اجلمايل للغة، �شواء على م�شتوى الن�شو�س اأو على م�شتوى 

درا�ش���ة الن�شو����س، وهناك الكث���ر من التحديات الت���ي ل ت�شعها 

درا�شة ولبحث لأنها م�شتمرة، ويف كل لقاء وموؤمتر تعاد هي ذاتها 

وت�ش���اف اإليها حتديات اأخرى، ذلك لأن املحاولت التي تقوم على 

رت���ق هذا اخلل���ل يف العاقة بني اللغة والذات، اإمنا هي حماولت 

ل تتنا�ش���ب و�شخامة التحدي���ات، لذلك تبقى ثمة فجوات بحاجة 

اإىل متابعة وبحاجة اإىل بحث ومعاجلة . 

وهن���ا ينه�س ال�شوؤال الأكر جدل: كيف نوطن اللغة يف الذات 

وكي���ف نوطن الذات يف اللغ���ة، هذا ال�شوؤال هو الذي ي�شتجيب يف 

مظان���ه اإىل معظ���م التحديات الت���ي تواجه هذه اللغ���ة، �شواء من 

خ���ال العاقة مع ال���ذات اأو العاقة مع الآخ���ر،واإذا ما اختربناه 

يف الواق���ع يتج���ه بن���ا البحث اإىل ن�ش���اأة الطفل الأوىل م���ع اللغة، 

كاأداء �شوت���ي اأويل ومن ث���م ن�شاأته فيها ع���رب و�شائطها اجلمالية 

التي ي�شتجيب لها الإبداع، وخا�شة �شعر الأطفال الذي يقوم بدور 

مهم وفاع���ل يف تاأ�شي�س القاعدة اجلمالي���ة الأوىل لتعامل الطفل 

م���ع اللغة، �شواء من خال العناية بالكلم���ات اأو العناية بالرتاكيب 

واخلط���اب اأو العناي���ة باملعن���ى« واإذا اأدركن���ا »اأن العناي���ة الدقيقة 

بالكلمات هي يف جوهرها عناية مب�شكلة الت�شال ي�شتوي توجهنا 

يف البح���ث عن جماليات اللغ���ة، وتر�شيخها يف ذاكرة الطفل، دون 

اأن نغف���ل ع���ن العاقة بني ه���ذه الذاكرة وما يطرح���ه الع�شر من 

تقنيات، اأي اأن يكون الن�س الإبداعي املقدم للطفل حاما ملورثاته 

اجلمالي���ة ول�شتجابته الع�شرية يف تر�شي���خ هذه املورثات جماليا 

يف ذات الطفل. 

لذل���ك فاإن معاجلة التحديات التي تواجه اللغة العربية لي�شت 

بالأم���ر امل�شتحي���ل، اإل اأن ذل���ك يحت���اج اإىل وع���ي بخط���ورة هذه 

التحديات، والوعي باإيجاد البدائل املنا�شبة، عرب خطط ودرا�شات 

وبح���وث م�شتم���رة، وعل���ى كافة امل�شتوي���ات، وذلك باإع���ادة النظر 

مبناهجنا التعليمية والرتبوية، على �شوء نظريات الت�شال، و�شوء 

نظري���ات التفاع���ل بني الكائن وحميط���ه، واأن تك���ون تلك املناهج 

اأك���ر ات�شال بالإبداع، �شواء من جانب املربي واملعلم اأو من جانب 

الطف���ل، فعلى م�شت���وى الأول لبد من ابت���كار اأ�شاليب جديدة يف 

تقدمي اللغة للطفل نحوا واإماء وخطابا، وعلى امل�شتوى الآخر اأي 

م�شت���وى الطفل، اأن تكون يف املناهج م�شاحة كافية لتفكر الطفل 

وط���رح اأ�شئلته وبالتايل لبتكاراته يف هذا املجال. فاإذا ما ا�شتوت 

تل���ك العاق���ة منذ الن�ش���اأة الأوىل فا�ش���ك �شيك���ون الطفل اأكر 

ا�شتجاب���ة للغت���ه، واأكر حت�شينا من اأٍي م���ن التحديات املعا�شرة، 

الت���ي تواجهه يف امل�شتقبل. لأننا بذلك منكن طاقة اللغة اجلمالية 

يف طاق���ة ال���ذات، �شواء على م�شتوى اخلطاب م���ع الآخر اأو على 

م�شت���وى اخلطاب م���ع الذات، وبه���ذه اجلهود اخلاق���ة ميكن اأن 

ننه����س بلغتنا، وبالتايل ن�ش���ع الأ�ش�س احلقيقية لنه�شتنا وتطورنا 

وت�شكيل معارفنا، التي تتيح لنا اأن نعرف العامل واأن يتعرف العامل 

علينا. 

وم���ن هنا كان لب���د اأن تتوجه البح���وث اإىل كل نواحي احلياة 

الجتماعي���ة والثقافي���ة واملعرفي���ة، وعاقته���ا باجل���دل الزمني، 

لأن اللغ���ة تت�ش���ل بكل تفا�شي���ل حياتنا وثقافتن���ا ومعارفنا، �شواء 

بالقت�ش���اد و بال�شيا�ش���ة اأو بالثقافة والإب���داع، والرتبية والتعليم 

وكذل���ك لبد من التوج���ه اإىل درا�شة العاقة ب���ني اللغة والإعام 

املكت���وب وامل�شم���وع واملرئي والتفاعلي، ف���دور الإعام من الأدوار 

املهم���ة واخلط���رة يف تفعي���ل العاق���ة ب���ني اللغة واملتلق���ي ، بكل 

م�شتوياته، وذلك لأن حماية اللغة العربية يجب اأن تاأتي من ح�شنها 

الداخل���ي بداية كي نح�شنها من التهدي���دات اخلارجية، لأن اللغة 

الت���ي ل متلك مناعة ذاتي���ة ل ت�شتطيع اأن تواجه اأي حتد خارجي 

مهم���ا كان عار�شا، ولغتنا العربية من اللغات ذات الآفاق الوا�شعة 

والقابل���ة للتطور والقابلة ملرون���ة التعامل مع الع�شر بكل حتدياته، 

واإذا فّعلنا العاقة بني اللغة والذات، نكون بذلك قد ا�شتعدنا ثقتنا 

باللغ���ة وبال���ذات وبالتايل ميكننا عندها اأن ن�شغ���ي اإىل اللغة كما 

ن�شغ���ي اإىل ال���ذات والعامل،وذلك بتحديث روؤيتن���ا ومفهومنا للغة 

وظائفها الثابتة واملتغرة وح�شورها يف وجودنا، ولبد من حتديث 

طبيع���ة التفاعل بينها وبني الكائن، ما يحقق ال�شتجابة احلقيقية 

بني املا�شي واحلا�شر وامل�شتقبل، وبالتايل نكون قد حققنا تفاعلنا 

ال���ذي ي�شم���ن لنا م�شتقبا اأك���ر انفتاحا، واأكر ك�شف���ا لطاقاتنا 

الذاتية يف ت�شكيل كينونتنا، والدفاع عن وجودنا، لتكون اللغة بيتنا 

احل�شني، وح�شننا املنيع، وطاقتنا اخلاقة. وخلودنا الأزيل.
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بالغـــــة

الغاياُت اإلمتاعية 
للغة العربية

د. محمد مصطفى الَكــْنــز

يرى  األ  النظر  ُق�شور  من 

اإل جانَب  العربية  البع�ُس من 

ول  وق��ل  ال��ل��غ��وي،  الت�شويِب 

تقل، واأعرْب ما حتته خط.

يظلُم العربيَة ظلًما بّيًنا من 

ح  ينظر اإىل العربية نظَر امل�شِحّ

حه. اللغوي اإىل ما يُ�شِحّ

اأي�ًشا  النظر  ُق�شور  ومن 

ث  التحُدّ اإىل  ندعو  حني  اأننا 

يظّن  البع�س  ف��اإن  بالعربية، 

يف  نح�شرها  اأن  ن��ري��د  اأن��ن��ا 

ويقُف  للتوا�شل،  اأداة  كونها 

دورها عند هذا احلّد. 

مع اأّن التوا�ُشل بني النا�س 

قد يتحّقق باللهجة اأو بالإ�شارة 

اجل�شد.   وح��رك��ات  وال��رم��وز 

كما هو واقع م�شاَهد. 

العميقة  بنيتها  العربيُة يف 

وو�شيلٌة  املنّظم،  للتفكر  اأداةٌ 

فّعالٌة ل�شبط املفاهيم، واإحكاِم 

اأن  ذلك  اآي��ُة  الأ�شياء،  ر  ت�شُوّ

اأ�شافنا ا�شتطاعوا اأن ي�شيدوا 

ب��ه��ا ح�����ش��ارة ب��اذخ��ة، عّمت 

اأرجاَء العامل قروًنا طويلة.

ل��ل��ع��رب��ي��ة حّق  ���ُل  وامل���ت���اأِمّ

اأنها تروم حتقيَق  التاأمل يجد 

وعلمية  دينية  غ��اي��ات:  ع��دِة 

وتوا�شلية وتربوية واإمتاعية.

فلي�س  الدينية  الغاية  اأم��ا 

كانت  العربية  ن�شاأة  اأن  خافًيا 

يف رحاب كتاب اهلل عز وجل، 

الوطيدة  العاقُة  تلك  ومعلوٌم 

وعلوم  ال��ع��رب��ي��ة  ب���ني  ال���ت���ي 

 - اهلل  معرفة  اإن  ال�شريعة. 

عبادًة  وع��ب��ادتَ��ه  وج����ّل-  ع��ز 

الغايات  غاية  هي  �شحيحة، 

يف العربية. 

وتهدف الغاية العلمية اإىل 

جتعل  و�شوابَط  قواعَد  و�شع 

من العربية علًما دقيًقا، ومبعُث 

هذه الغاية حركة العقل؛ اإذ اإن 

العقل هو الذي ينتجها، وهذه 

اأّول  هي  وال�شوابط  القواعد 

�شيء يتبادر اإىل الذهن، حني 

وهذه  العربية،  ع��ن  نتحدث 

البالغة  ق���واع���د  م��ج��م��ل   
ف���������ي ال������ل������غ������ة ال�����ع�����رب�����ي�����ة 
ه��������ي ق��������واع��������د ت�����رب�����وي�����ة 
ك�����ال�����ت�����ق�����دمي وال����ت����أخ����ي����ر 
ومراعاة  ال��ت��أوي��ل  وف��ك��رة 
امل������ق������ام مل���ق���ت���ض���ى احل������ال 
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غاية  حقيقتها  يف  هي  الغاية 

ظاهرية، هدفها تقرير قواعد 

العربية و�شبطها.

التوا�شلية  ال��غ��اي��ة  اأم����ا 

التوا�شل  حتقيق  اإىل  فتهدف 

الفهم  طريق  عن  النا�س  بني 

والإفهام، وذلك باإنتاج املعاين، 

التي  الدقيقة  الفروق  واإنتاج 

متيز بني هذه املعاين.

م����ث����ال ذل�������ك ق����واع����ُد 

ُو�شعت  ف��اإن��ه��ا  امل�����ش��ت��ق��ات؛ 

واإنتاِج  متنوعة،  معان  لإنتاج 

املعاين  ه��ذه  بني  مُتيز  ف��روٍق 

الفاعل  ا�شم  ف��اإن  املتنوعة. 

ا�شم  ع��ن  يختلف  )���ش��ام��ع( 

عن  )م�شموع(يختلف  املفعول 

من  )�شميع(.  املبالغة  �شيغة 

معاين  اأنتجنا  )�شمع(  الفعل 

متيز  فروًقا  واأنتجنا  جديدة، 

بني هذه املعاين.

هذه  اإن���ت���اج  اأن  ووا����ش���ح 

لأجل حتقيق  اإمنا هو  املعاين 

كيف  اأي:  والإف���ه���ام؛  الفهم 

الآَخَر؛  اأُفِهم  وكيف  اأنا،  اأَفَهم 

رايف : »اإذا قال لك  يقول ال�ِشّ

قائل: كن نحوًيّا لغوًيّا ف�شيًحا، 

نف�شك  عن  افهم  يريد:  فاإمنا 

ما تقول، ثم ُرْم اأن يَفَهم عنك 

غرك«.

الرتبوية  ال��غ��اي��ة  واأم������ا 

الإن�شان،  تربية  اإىل  فتهدف 

وتعليمه كيف يكون ناجًحا يف 

حياته.

اإّن فكرة التقدمي والتاأخر 

مثًا ت�شتمل على قيمة تربوية 

عظيمة هي احلرية؛ وذلك اأن 

احلرية التي تتمتع بها الكلمة 

اأثرها  اأن  �شك  ل  العربية  يف 

اللغة.   ه��ذه  اب��ن  اإىل  ينتقل 

العربية يجد  ل�شعراء  واملتاأمُل 

اأن القيم ال�شامية التي يتغنون 

انعكا�س  حقيقتها  يف  هي  بها 

لقيم العربية عليهم. 

ك���ذل���ك ف���ك���رةُ ال���ت���اأوي���ل 

ال��ت��ي ه��ي ف��ك��رة اأ���ش��ي��ل��ٌة يف 

عموًما،  الإ�شامية  احل�شارة 

الفكرة هي يف جوهرها  هذه 

طريق لكت�شاب الذكاء وح�شِن 

العقل  ومت���ري���ِن  ال��ت�����ش��رف، 

وبدائَل  خم���ارج  اإي��ج��اد  على 

متنوعة للم�شايق التي ميُرّ بها 

الإن�شان. 

الباغة  ق��واع��د  وجم��م��ُل 

هي يف حقيقتها قواعد تربوية: 

ملقت�شى  املقام  مراعاةُ  ومنها: 

ال�شريف  يخاطب  ول  احل��ال، 

مبا يخاطب به غره. 

الغايات  ه���ذه  تخلو  ول 

واملراد  الإم��ت��اع،  من  جميُعها 

مذاًقا  القلب  يجد  اأن  باملتعة 

حني  طاغية،  ون�شوًة  جميًا 

يكافح احلرف العربي، ومقام 

بالو�شف،  يُنَقل  ل  اللذة  هذه 

وحم�شلته  بالتجربة.  واإمن���ا 

اأن حتلّق النف�س الإن�شانية يف 

اأودية اجلمال، واأن يتدفق نهر 

احلياة فيها. 

الرابُط  هي  املتعة  وه��ذه 

التواُفق  يحقق  ال��ذي  اخلفي 

الغايات  هذه  بني  والن�شجام 

اأي�ًشا  املتعة  وه��ذه  جميعها، 

على  الباحث  تُوقف  التي  هي 

الغايات النبيلة للعلم.

يُفِتّ�س  ل  ال��ذي  العلم  اإّن 

غاياته  ع��ن  ال��ب��اح��ث��ون  ف��ي��ه 

اأمره  النبيلة يتحّول يف عاقبة 

اإىل ج�شد با روح، ول يبقى 

منه اإل قواعُد خ�شنة، وقواننُي 

جافة.

وكما اأن الدين لي�س لذات 

الإن�شان،  لأج���ل  ب��ل  ال��دي��ن، 

يكوَن  األ  ينبغي  العلم  كذلك 

لذات العلم، بل لأجل الإن�شان. 

قال تعاىل: »هو الذي بعث يف 

الأميني ر�شوًل منهم يتلو عليهم 

يهم ويعلمهم الكتاب  اآياته ويُزِكّ

العلم  بني  فجمع  واحلكمة«. 

وتزكية النف�س الإن�شانية.

ال��ع��ل��م ال�����ذي ي��خ��ل��و من 

ناب�ًشا، وبناِء  بعًثا  القلب  بعث 

الإن�شان بناًء حقيقًيّا، وحتقيق 

ال�شعادة واملتعة له - هو علم ل 

نفع فيه على وجه احلقيقة!!

م������������ن ع�������ج�������ي�������ب ال������ل������غ������ة 
ال������ع������رب������ي������ة امل������ت������ع������ة ف���ي 
ال�����ش�����يء ون���ق���ي���ض���ه وف���ي 
وفي  وال��ت��أخ��ي��ر   التقدمي 
احل����������ذف وال�������ذك�������ر وف����ي 
اإلي����������ج����������از واإلط���������ن���������اب
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ي�شتهلك  ال��ذي  وال��ب��اح��ُث 

ق���وِل فاٍن  ح��ي��ات��ه يف ج��م��ع 

ٍن، ل ي��ع��رف من 
ّ
وق����وِل ِع�����ا

العلم اإل ظاهَره، وهي م�شائلُه 

الظاهر  ه��ذا  حتى  الفرعية، 

مل  لأن��ه  ُم�شَوّ�س؛  عنده  فاإنه 

الناجتة  املعرفة  اأن  اإىل  ينتبه 

عن اجلهد الب�شري هي معرفة 

ظنية؛ يَعرتيها النق�ُس واخلطاأ، 

وتَْقبُل النقا�َس والأخَذ والرّد.

فيها  التي  الن�شو�ُس  اأم��ا 

فهي  العربية  مبتعة  ت�شريح 

كثرة ؛ منها : 

اهلل  �شلى   - النبي  ق���وُل 

عليه و�شلم - : »اإّن من البيان 

ل�ِشْحًرا«.

ومنها قول الإمام ال�شافعي 

- رحمه اهلل - وقد قيل له يوًما: 

فقال:  ؟  ل��اأدب  ُحبُّ�ك  كيف 

»اأَ�ْشَمُع باحلرف منه، فاأَوّد اأن 

م مثلَما  لأع�شائي اأ�شماًعا تَتنَعّ

تَنّعمت الأُذنان«.!!

 – جني  اب��ن  ق��ول  ومنها 

العربية  »األفاظ   - اهلل  رحمه 

ُجِعلَْت م�شايد للقلوب«.

وق����وُل الأدي�����ب الأمل����اين 

لغٌة  هناك  »لي�شت  جوته: 

جت���م���ع ب����ني ال�����روح 

وال���ك���ل���م���ة، 

هو  كما 

احل���������ال 

ال����ل����غ����ة  يف 

العربية«.

وق�������وُل الأدي�������ِب 

الَفرن�ش��������ي وليم َمْر�شيه: 

اإذا  كالُعود،  العربية  »اجلملة 

رنَّ�ْت  اأوتاره،  اأحد  على  نََقْرَت 

لديك جميُع الأوتار«.

اأن  ح��ر���ش��ُت  وق����د 

اأذكر هذه الن�شو�س 

املتنوعة، والتي 

تختلف 

ثقافة قائليها اختاًفا اأ�شيًا، 

يجدها  املتعة  هذه  اأن  لأثبت 

امل�شلُم  العربي،  وغر  العربي 

يخل�س  ملن  امل�شلم، هي  وغر 

اإىل  ال��ن��ظ��ر  دون  ل��ل��ع��رب��ي��ة، 

جن�شيته. 

واإدراُك متعة العربية يكون 

التي  العني  اجل���وارح:  بجميع 

ت�شتمتع،  العربي  ترى احلرف 

وال��ل�����ش��اُن ال���ذي ي��ت��ح��دث به 

ت�شغي  التي  والأُذُن  ي�شتمتع، 

الذي  والعقل  ت�شتمتع،  اإل��ي��ه 

الذي  والقلب  ي�شتمتع،  يتاأمله 

ي�شعر بجماله ي�شتمتع. 

وعامة اجلمال احلقيقي 

اأن يُدَرَك بجميع اجلوارح. 

ولعل متعة العني تكمن يف 

احلروف،  اأ�شكال  اإىل  النظر 

وتبايُِن  هيئاتها،  واخ��ت��اِف 

اإىل  تنظر  اإنك حني  �شفاتها. 

ينبغي  ل   
ً

م��ث��ا الأل���ف  �شكل 

ج�شد  اأنه  على  اإليه  تنظر  اأن 

با روح، اأو رمز با نب�س، بل 

لُه اأن يرّن يف  عليك واأنت تَتاأَمّ

ال�شاعر  ق��وُل  و�شمعك  قلبك 

اأحمد بخيت:

يف اآخر ال�شطر اأم يف بَْدئه 

اأيها  َمهيٌب  احلالتني  تَِقُف يف 

اأو قوُل ال�شاعر حممد  الأَِلُف 

املزوغي:

و�حلرُف �إْن مل يكن َكْوًنا باأكمله

ُه �لورُق فلي�س �إل �َصو�ًد� �صَمّ

وق اجلمال الب�شري  اإن تُذّ

يف  حم�����ش��وًرا  فح�شب  لي�س 

ل الفن املعماري والزخارف  تاأُمّ

والت�شكيل،  والت�شوير  والر�شم 

بل يَتَّ�شع لتذُوّق اأ�شكال حروف 

العربية.

تُن�شت  اأن  اجل��م��ي��ل  م��ن 

والتكرار  الرتجيع  اإىل  الأذن 

والنبثاق  )ال���راء(،  �شوت  يف 

)النون(،  ���ش��وت  يف  وال��ن��ف��اذ 

واله���ت���زاز وال���ش��ط��راب يف 

والت�شاّم  )ال����ه����اء(،  ���ش��وت 

واحلنّو يف حرف امليم.

بالغـــــة
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وقد اأبدع العّامة ابُن جني 

حتدث  حني  ال�شياق  ه��ذا  يف 

عن )َحْذو حم�شو�س الأحداث 

ع��ل��ى م�����ش��م��وع الأ�����ش����وات(. 

�َشْمت  على  احل��روف  و)�َشْوق 

املعنى (.

اخلَطّ  اأن  العجيب  وم��ن 

العربي فيه َميْ�زة ل تكاد توجد 

وهي  ال��ع��امل،  ل��غ��ات  بقية  يف 

الر�شم  ف��ن��ون  �شمَن  دخ��ولُ��ه 

فيه  يتناَف�ُس  حيث  والت�شكيل؛ 

اخلطاطون، مظهرين قدراتهم 

الإبداعية.

تلك  ذل����ك  اإىل  ي�����ش��اف 

الطاقاُت املكتِن�زة يف اختاف 

ْقعة  والُرّ ك��ال��نَّ�����ْش��خ  اأن���واع���ه؛ 

والأندل�شي  والديواين  والثلث 

ن��وٍع منها  وغ��ِره��ا، ففي ك��ِلّ 

متعٌة خا�شة، ومذاٌق فريد.

ينطُق  م��ن  اأّن  ���ش��ّك  ول 

بكلمات العربية نطًقا �شحيًحا؛ 

ه  حَقّ حرف  كل  يعطي  بحيث 

ه  ل�شك اأنه �شي�شعر  وم�شتحَقّ

باملهابة التي ت�شكنها، واجلاِل 

والعنفواِن  منها،  يتفّجر  الذي 

الذي ي�شري فيها.

حتى الكلماُت التي تُو�شف 

بالغرابة ل تخلو من متعة حني 

تقع موقًعا يك�شوها جماًل، كاأّن 

روًحا �ُشّبْت عليها، فبعثتها من 

مرقدها. 

{األكم  تعاىل:  قوله  ففي 

الذكر وله الأنثى تلك اإًذا ق�شمة 

���ش��ي��زى} )ق�����ش��م��ة ���ش��ي��زى(

ظاملة.  جائرة  ق�شمة  معناها: 

)�شيزى(،  كلمة  ينطق  وال��ذي 

اأو ي�شتمُع لها مبفردها بعيدًة 

ع��ن ال�����ش��ي��اق ال���ق���راآيّن يجد 

وتاأتي  اأُلْفة،  وعدم  غرابة  لها 

ال�شاد  اجتماع  م��ن  غرابتها 

النادر  م��ن  اإذ  فيها؛  وال���زاي 

اأن  العربية  األ��ف��اظ  يف  ا  ج���ًدّ

يف  احل���رف���ان  ه���ذان  يجتمع 

كلمة واحدة.

مع  الكلمة  جتان�س  لكن 

فيه  ال��واردِة  القراآين  ال�شياق 

نها وجّاها. ح�َشّ

العربية  اأدي���ُب  َع��لَّ��َل  وق��د 

 - الرافعي  �شادق  م�شطفى 

كتب  وه��و ممن   - اهلل  رحمه 

وباغته  ال��ق��راآن  اإع��ج��از  يف 

الكلمة  ه���ذه  وج���ود  َع��لَّ��ل   -

غرابة  ب���اأّن  ال�شياق  ه��ذا  يف 

اللفظة تائم غرابة ما افرتاه 

امل�شركون، فيما ن�شبوه هلل عز 

وجل؛ حيث جعلوا الذكور لهم، 

اإنها غرابٌة  والإناَث له تعاىل. 

تقابل غرابة !! وبعد اأن كانت 

بدْت  مبفردها،  ثقيلة  الكلمة 

من�شجمة متنا�شقة يف �شياقها 

القراآين.

هي  هنا  امل��رادة  والغرابة 

والتداول  ال�شتعمال  من جهة 

ل  املتحّدثني،  عند  وال�شيوع 

من جهة الغرابة التي تناق�س 

الف�شاحة. 

واملراد اأن الكلمة ملا كانت 

تاألفها  ل  ال�شتعمال،  قليلة 

الأل�شنُة، ول تعتادها الآذان، 

غر  يف  الغريب  ِمثَْل  كانت 

وطنه، ومن هنا َح�ُشَن هذا 

التنا�ُشب العجيب يف الآية.

املتعة  ج����وان����ب  وم�����ن 

معنيني  ال��ك��ل��م��ة  ت��خ��ت��زن  اأن 

األفاظ  يف  ك��م��ا  م��ت�����ش��ادي��ن؛ 

ْت  الأ�شداد وُكّنا على بَ�يْ�ٍن َفَقَرّ

الذي  الَب�يْ�ُن  فاأعقبه  ُعيُونُنَا 

ان  َدّ ْما فيا َعَجًبا �شِ �شتََّت ال�َشّ

ما  ل�ف�ٌظ  فلل�ه  واح��ٌد  واللفُظ 

اأََم�َرّ وم�ا اأَْح��لَ�ى!!

الكلمة  ت���خ���ت���زن  وق�����د 

يف  كما  خمتلفة؛  معان  ع��دة 

كلمة  ف��اإن  اللفظي؛  امل�شرتك 

اجلارحة  على:  تدل  )العني(، 

وال�شم�س  واجلا�شو�س  وامل��اء 

واملال، وغر ذلك.

العربية  متعة  ومن عجيب 

اأن جتد يف ال�شيء متعة، ويف 

ففي  اأخ����رى؛  متعة  نقي�شه 

التاأخر  ويف  متعة  ال��ت��ق��دمي 

متعة اأخرى، ويف احلذف متعة 

ويف  اأخ��رى،  متعة  الذكر  ويف 

الإطناب  ويف  متعة  الإي��ج��از 

احلقيقة  ويف  اأخ����رى،  متعة 

اأخرى،  املجاز متعة  متعة ويف 

ويف الكناية متعة ويف الت�شريح 

متعة اأخرى، ويف الف�شل متعة 

ويف الو�شل متعة اأخرى. 

اإن قلًبا ل يجد هذه املتعَة 

حني تُ�ْشِرُق عليه �شم�ُشها لَ�ُهَو 

اإليه  اجل��م��اُل  يعرف  ل  قلٌب 

ا هو  �شبيًا، القلُب املحروم حًقّ

الذي ميُرّ باجلمال فا يلتفُت 

اإليه، ذاك قلٌب كتب اهلل عليه 

ال�شقاء.

له  عني  له  من  كل  ولي�س 

له  اأُُذن  له  من  كل  ول  بَ�َشر، 

له  قلب  له  من  كل  ول  �َشْمع، 

اإدراك. قال تعاىل« :لهم قلوب 

ل  اأع��ني  ولهم  بها  يفقهون  ل 

ل  اآذان  ول��ه��م  بها  يب�شرون 

ي�شمعون بها«.

اأن  اإليه  اأرمي  ما  خا�شُة 

قواعَد جمردة  لي�شت  العربية 

و�شوابَط جافة، بل هي َمْكنَ�ز 

الهائلة،  الإمتاعية  للطاقات 

التي تهدف اإىل حتقيق املتعة 

لأبناء العربية، واإ�شعاد قلوبهم 

وعقولهم.
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الماضــي يمنـح   الحـاضـر هويتـه
محمد األسعد

فنــــــون

فــــــــــــــــــــــــي 
مـــفـــاهـــيـــم 
الـــــــــــفـــــــــــن 
الــــبــــصــــري.. 
ـــاف  ـــش ـــت واك
ـــــــــــــــــــذات ال

القرويات يف معبد اأرخيثيوناأثينا - رودان

بقايا متثال الن�شر-البارثينون

التوبة-اإلغريكو

من البارثينون
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التجربة الأوىل هي جتربة 

النح���ات اليون���اين »فيديا�س« 

ق.م(   480-430( وم�شاعديه 

الت���ي جت�ش���دت يف منحوتات 

ه�شبة الأكروبولو�س ال�شخرية 

اليوناني���ة  اأثين���ا  مدين���ة  يف 

رخامي���ات  با�ش���م  )ال�شه���رة 

ع���رب  و�شفره���ا  البارثيني���ون( 

اأواخ���ر  اإىل  و�ش���ول  الزم���ن 

الق���رن التا�ش���ع ع�ش���ر اإذ اأقام 

الفرن�ش���ي  النح���ات  معه���ا 

 -  1840( رودان«  »اأوغ�ش���ت 

1917( وتامي���ذه م���ن بع���ده، 
حواراً نت���ج عنه ما يعرف الآن 

با�شم اأ�شل���وب النحت املعا�شر 

الواقعي- التعبري.

هذه املنحوتات مل تتحرك 

م���ن ذاته���ا بالطب���ع ب���ل نقلها 

من اأماكنه���ا فوق اله�شبة، من 

املعبدين اللذي���ن اأطلق عليهما 

اإ�شم���ي  القدم���اء  اليوناني���ون 

»اآرخيثي���ون«،  »بارثيني���ون« و 

ومن البوابة امل�شماة »بروبيليا« 

يف ع���ام 1803 وكاء الل���ورد 

ال�شكتلن���دي »اإليج���ن« اإىل 

بريطاني���ا، وهن���اك دخ���ا يف 

الربيط���اين  املتح���ف  ح���وزة 

بع���د اأن ا�شرتتهم���ا احلكوم���ة 

الربيطانية من اللورد.

التجربة الأخرى هي جتربة 

»دومينيكو�س  اليوناين  الر�شام 

ثيوتوكوبول����س« ال�شه���ر با�شم 

»اإلغريك���و« ) 1541- 1614(، 

ال���ذي عا�س ال�شط���ر الأعظم 

من حياته يف مدينة »طليطلة« 

الأندل�شي���ة/ الإ�شبانية، وفيها 

اأب���دع اأك���ر اأعمال���ه اأهمي���ة، 

وهي جترب���ة اأهملها وطم�شها 

معا�شروه، وظلت طّي الن�شيان 

يف  تقدي���راً  جت���د  مل  لأنه���ا 

الأو�شاط الفنية لذلك الزمن، 

وظ���ل حالها هكذا حتى اأواخر 

الق���رن التا�شع ع�ش���ر، اأي بعد 

ما يق���ارب 300 ع���ام، وعودة 

ع���دد م���ن النق���اد والفنان���ني 

واإقام���ة  التجرب���ة  ه���ذه  اإىل 

ح���وار معها اأنت���ج اأكر مامح 

الف���ن املعا�شر �شه���رة؛ مامح 

احلداثة كما تعرف الآن، حتت 

تاأثر ا�شتعادة جتربة اإلغريكو، 

اأو اإحيائها.

يف هات���ني التجربتني نلمح 

م���ا ميك���ن اأن ن�شمي���ه هوي���ة 

تكت�شبها حرك���ة الفن املعا�شر 

بفعل ال�شلة الت���ي اأقامتها مع 

حركات فني���ة يف املا�شي ذات 

قيم فنية ا�شتطاعت اأن تتجاوز 

اأزمانه���ا، واملج���يء كاأمن���ا من 

امل�شتقبل، واحل�شور وامل�شاركة 

احلا�ش���ر  هوي���ة  �شياغ���ة  يف 

الفنية.

املا�صي يبدع حداثة 

احلا�صر

م���ن املحتم���ل اأن يثر هذا 

ال�شتغراب؛  الفرع���ي  العنوان 

فكيف يبدع املا�ش���ي، ال�شاكن 

اأو ال���ذي كف ع���ن الوجود، اأو 

ي�شاه���م على الأق���ل يف اإبداع 

الماضــي يمنـح   الحـاضـر هويتـه

�صهدهما  الفني  ال�صعيد  على  نادرتني  جتربتني  يف 

فنية  �اأ�صاليب  قدمية  فنية  اأ�صاليب  بني  ح��وار 

النحت  يف  اإحداهما  جتربتان  متكنت  معا�صرة، 

�الأخرى يف الر�صم �الت�صوير من جتا�ز الزمن الذي 

القادمتان  امل�صتقبل، �متكنتا، �هما  اإىل  �لدتا فيه 

املعا�صر  الفن  حركة  منح  من  ال�صحيق،  املا�صي  من 

هويته التي اأ�صبح ُيعرف بها.

املفكر- رودان

من متاثيل البارثينون يف املتحف الربيطاين

مواطنو اأو اأعيان كاليه-رودان

من منحوتات رودان
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من �شاأن احلا�شر؟

يف الف���ن بخا�ش���ة لجمال 

لا�شتغ���راب، لأن القيم الفنية 

كما عرّب عدٌد من النقاد لتعرف 

منط التطور الذي تعرفه العلوم 

مثا، اأي اأنها تعلو على الزمن، 

له���ذا جند من ي���رى يف ر�شوم 

كهوف الع�ش���ر احلجري قيماً 

فني���ة )يف احليوي���ة والب�شاطة 

والتلوين( م���ا زال ي�شعى اإليها 

فنانو ع�شرن���ا الراهن، وجند 

فناناً بارزاً مثل الفرن�شي »بول 

جوج���ان« ) 1858 - 1903( 

يعرب عن اعتقاده باأن قيم الفن 

امل�ش���ري القدمي اأ�شح من قيم 

الف���ن اليون���اين الاحق���ة، ثم 

يرحل اإىل جزيرة تاهيتي بحثاً 

ع���ن املناب���ع الأوىل للف���ن يف 

و�شط جمتمعات بدائية.

يف اللق���اء ب���ني »اأوغ�ش���ت 

البارثينيون  رودان« ورخاميات 

ح���دث م���ا ي�شبه احل���وار بني 

النحات وبني ما ي�شمى الرتاث 

الكا�شيكي )الرتاث اليوناين( 

ال���ذي ينظر اإلي���ه الغرب على 

اأنه جذر ح�شارته تخطى اإليه 

مايقارب 2500 ع���ام، وكانت 

النتيجة اأنه منح فنه ومنحوتاته 

هوية »حداثية«.

الق�ش���ة  ه���ذه  ب���داأت 

الفن���ان  ه���ذا  زي���ارة  خ���ال 

الربيط���اين  للمتح���ف  الأوىل 

وم�شاهدت���ه له���ذه الرخاميات 

يف ع���ام 1881، فاأحدث���ت يف 

فكره تاأثراً بالغاً، وواظب على 

زي���ارة املتحف، ب���ل وكان يقيم 

يف منزل قريب منه حني ياأتيه 

من باري�س. ووجهته روؤيته لهذه 

الرخاميات وتاأماته نحو اإبداع 

اأ�شل���وب يف النح���ت احلدي���ث 

فريد م���ن نوعه، اأ�شلوب حّرره 

من اأ�شاليب النحت الكا�شيكي 

ال�شائدة يف زمنه وتقاليدها.

املنحوتات  اأو  الرخامي���ات 

اليوناني���ة ه���ذه متث���ل اأرق���ى 

منتج���ات النح���ت اليوناين يف 

القرن اخلام�س ق.م، ولكن تاأثر 

الفن���ان الفرن�شي به���ا مل يكن 

له���ذ ا ال�شبب وحده بل ل�شبب 

اآخ���ر اأي�ش���اً األ وه���و اأنه وجد 

اأ�شكاله���ا املحطم���ة، وكاأن  يف 

نحاتها توقف ومل يكملها، قوة 

تعبري���ة، ووج���د يف واقعيتها 

املفرطة اإح�شا�شاً باحلياة. هو 

مل ي�شتن�ش���خ ه���ذه املنحوتات 

اأبداً، بل تعامل معها كمو�شوع 

ي�شتلهم���ه، ومن هن���ا ولد على 

النح���ت  ف���ن  اأ�شل���وب  يدي���ه 

الواقعي احل�شي، باأعمق معنى 

تعب���ري، وكان له���ذا الأ�شلوب 

تاأثر بالغ على اأجيال النحاتني 

الاحق���ة. وميك���ن الق���ول باأن 

حواره مع ه���ذا الرتاث الغارق 

يف الق���دم ق���اده اإىل اكت�شاف 

اأف���كار فني���ة واأ�ش����س عاب���رة 

لاأزمنة والأمكنة، يت�شارك بها 

املا�شي واحلا�شر.

من اأبرز هذه الأفكار التي 

اكت�شفه���ا عاطفة الرحمة، ومل 

يوؤخ���ذ مبا ي�شاع عن���د النظرة 

الأوىل اإىل النح���ت اليون���اين 

باأن���ه مكر�س للج�ش���د، بل راأى 

في���ه اإمكاني���ة اأن يعرّب اجل�شد 

ع���ن الأمل والتعر�س للتعذيب. 

ولع���ل منحوت���ة رودان امل�شماة 

»مواطن���و كاليه«امل�شتلهمة من 

الرخاميات اليونانية هي اأكر 

اأعماله تعبراً عن هذا املعنى.

اآخ���ر  اأم���راً  رودان  وراأى 

يجمع���ه به���ذه املنحوت���ات هو 

الرغبة العارمة باحلياة، ويدل 

عل���ى ه���ذا ما احتف���ظ به من 

تك���ن  يوناني���ة؛ مل  منحوت���ات 

ج���راراً ول قطع���اً نقدي���ة، بل 

متاثيل اأج�ش���اد حمطمة ولكن 

تنب�س بقاياها باحليوية.

اأو  احل���وار،  ه���ذا  وجع���ل 

الكت�شاف، الفنان »رودان«يبدع 

اجتاهاً ثوري���اً جديداً يف الفن 

احلداث���ي املعا�ش���ر يجمع بني 

اأ�شرن���ا  الت���ي  املام���ح  ه���ذه 

اإليه���ا، وخا�ش���ة م���ا ا�شتلهمه 

من الأج�ش���اد املحطمة، فاأزال 

ع���ن بع����س متاثيل���ه الروؤو�س 

والأطراف اأحيان���اً ل ليجعلها 

اأق���رب اإىل متاثي���ل املا�ش���ي، 

بل لإب���داع نوع جديد من الفن 

اأ�شلوب���ه التعبر ماأخ���وذاً مما 

اأحدث���ه الزم���ن واأوقع���ه بهذه 

ه���ذا  و�شي�شب���ح  املنحوت���ات، 

الأ�شل���وب م���ن اأب���رز اأ�شاليب 

النحت لدى عدد من النحاتني 

الإيط���ايل  مث���ل  امل�شهوري���ن 

والربيط���اين  »ج������ياكومت���ي« 

»هرني مور«.

التعرف على الذات يف 

�صوء املا�صي

لق���اء  حكاي���ة  ولتختل���ف 

فن���اين اأواخ���ر الق���رن التا�شع 

ع�شر بتجرب���ة الفنان اليوناين 

»اإلغريك���و«، وحواره���م مع فنه 

ال�شاب���ق على زمنه���م بحوايل 

ثاث���ة قرون، عن جتربة اللقاء 

مبنحوتات اليونان، فهنا اأي�شاً 

�شرى هوؤلء، ر�شامني ونقاداً، 

يف اإلغريك���و مب�ش���راً باحلداثة 

التي ب���داأوا ميار�شون فنهم يف 

تف�شيل من لوحة- اإلغريكو

�شيدة مبعطف فرو-اإلغريكو

فنــــــون
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اأ�شاليب���ه  و�شتمنحه���م  ظله���ا، 

الفني���ة هوية كم���ا مل مينحهم 

اأي فنان اآخر. ومت�شي موؤرخة 

الفن���ون يف جامع���ة اأثينا »اآيف 

م���ن  اأبع���د  اإىل  فونداليك���ي« 

ذل���ك، فرتى اأن هوؤلء الفنانني 

اكت�شافه���م  اإىل  اأ�شاف���وا، 

لإلغريك���و حتت �ش���وء جديد، 

اكت�شافهم لأنف�شه���م. اأي اأنهم 

راأوا اأنف�شهم وفنهم وواجباتهم 

يف �ش���وء ق���ادم اإليهم خمرتقاً 

ثاثة قرون من الزمن.

يف اأوائل الق���رن الع�شرين 

كتب اأ�شت���اذ الفن وعامل الآثار 

يف جامعة برن�شتون الأمريكية 

اإهم���ال  ماتر«»بع���د  »فران���ك 

ط���وال ثاث���ة ق���رون اأعي���دت 

ولدة �شه���رة اجل���وال الكريتي 

دومينيكو����س، واأ�شب���ح مو�شع 

الفنان���ني،  ومتجي���د  اإعج���اب 

باأك���ر  النق���اد  مع���ه  وتعام���ل 

الطرق جدية«.

ه���ذا  اأن  املع���روف  وم���ن 

الفنان الذي ي�شفه اأحد النقاد 

باأن���ه روح قلقة، ن�ش���اأ يف اإطار 

مرحلة اأعقبت الفن البيزنطي 

يف كري���ت التي كانت جزءاً من 

اأماك فيني�شيا اآنذاك، وتدرب 

كر�شام اأيقونات ملتزماً بتقاليد 

هذا الفن. وظل اأ�شلوبه الفني 

يحم���ل اآث���ار ه���ذه التقالي���د، 

ومنه���ا ا�شتخ���دام األ���واٍن غر 

معتادة، وعدم حماولة حماكاة 

الواق���ع. وبعد مرحل���ة جتوال 

بني مراك���ز الثقاف���ة املزدهرة 

ا�شتق���ر  اأوروب���ا،  جنوب���ي  يف 

يف مدين���ة »طليطل���ة«يف ع���ام 

1577، وحت�ش���ن فن���ه حت�شناً 
ملحوظ���اً واأ�شب���ح اأكر عمقاً، 

ومتف���رداً بطريق���ة تعامل���ه مع 

وا�شتخ���دام  والظ���ل،  ال�ش���وء 

الألوان الت���ي تكاد تتفجر فوق 

قما�س لوحاته.

اأعمال���ه بجراأتها  مل تك���ن 

الأ�ش���كال  يف  التجريبي���ة، 

والأل���وان، مفهوم���ة يف زمن���ه، 

فحت���ى ذل���ك الزم���ن مل يك���ن 

تاري���خ الف���ن ق���د ع���رف هذه 

الب���ادرات الأ�شلوبي���ة، التي مل 

يب���داأ بالتعرف عليه���ا اإل منذ 

وقت قريب، اأي اإىل اأن توفرت 

فر�ش���ة روؤي���ة القي���م اخلالدة 

يف عمل���ه باملقارن���ة بينه وبني 

املعا�شري���ن املتاأثري���ن ب���ه. يف 

والتلوي���ن،  املرئي���ات  ت�شكي���ل 

ال�ش���د  عل���ى  اأعمال���ه  كان���ت 

م���ن ال�شائ���ع يف زمن���ه؛ عل���ى 

ال�شد م���ن الأ�شلوب الزخريف 

احتل  »الباروكي«الذي  امل�شمى 

الق���رن  يف  ال�ش���دارة  م���كان 

ال�شاب���ع ع�ش���ر، وعل���ى ال�شد 

من الأ�شل���وب املتاأنق واملتكلف 

الذي جاء بعده، ويف ظل هذين 

الأ�شلوب���ني ُو�شف فن اإلغريكو 

بالغمو����س، ومل يك���ن ل���ه من 

يتابعه.

وم���ع اإع���ادة تقيي���م ه���ذا 

الفن���ان، مل تك���ن الع���ودة اإليه 

منح�شرة بالباحثني واملوؤرخني 

اكت�شاف���ه  اأع���اد  ب���ل  فق���ط، 

ر�شام���ون ومنظرون منذ بداية 

الق���رن الع�شري���ن. اأول هوؤلء 

كان الناق���د الفرن�شي »موري�س 

دين����س«يف مقالة له ن�شرها يف 

ع���ام 1907. يف ه���ذه املقالة 

ملحوظ���ات عن عاقة الر�شام 

 -  1839( �شي���زان«  »ب���ول 

1906( به���ذا الفنان اليوناين، 
عاق���ة �شتو�ش���ف فيم���ا بعد 

ب�شف���ة »الأخ���وة الروحية«بني 

الثن���ني رغم الفا�ش���ل الزمني 

ال���ذي يف�شل بينهم���ا. وك�شف 

لل�شم���ات  املق���ارن  التحلي���ل 

الت�شكيلي���ة لأعمال كليهما عن 

عنا�ش���ر م�شرتكة مثل حتريف 

�شكل اجل�شد الب�شري، وخلفية 

اللوح���ة ال�شاربة اإىل احلمرة، 

لإكمال  الظاه���ري  والإهم���ال 

هذه اخللفية، والتماثل بينهما 

يف التعام���ل مع الف�شاء، وعدم 

اكتمال بع�س اللوحات.

واجنذب الفنانون الرمزيون 

وبابل���و بيكا�شو خ���ال مرحلة 

لوحاته امل�شماة املرحلة الزرقاء 

اإىل ن�ش���ق األوانه. والتقط نقاد 

اأ�شه���ر  يف  الغريك���و  ح�ش���ور 

لوح���ات هذا الأخ���ر »اآن�شات 

اآفينيون«، وروى بع�شهم حكاية 

للوح���ة  ودرا�شت���ة  م�شاهدت���ه 

»الروؤي���ة الأخروي���ة« لإلغريكو 

يف مر�ش���م �شديق ل���ه يف عام 

1906 ح���ني كان م�شغ���ول يف 
ر�ش���م لوحته. ج���اء يف حديث 

لبيكا�ش���و »اإن الق���ول بالأ�شل 

الإ�شباين لاأ�شل���وب التكعيبي 

الر�ش���م  يف  ابتكرت���ه  ال���ذي 

�شحيح، ولكن يجب العودة اإىل 

»�شيزان«اأي�ش���اً وتاأثر الغريكو 

عليه، وبنية لوحته التكعيبية«.

وك�شف���ت درا�شة حماولت 

ابت���داع  يف  املبك���رة  بيكا�ش���و 

الأ�شلوب التكعيبي عن جوانب 

اأخرى م���ن املي���زات التكعيبية 

يف اأعم���ال اإلغريك���و، وهو اأمر 

ع���ام  يف  بيكا�ش���و  �شيوؤك���ده 

1950، ح���ني ر�ش���م �شل�شل���ة 
لوح���ات يحاكي فيه���ا لوحات 

�شيدة مبعطف فرو-�شيزان

�شيدة بو�شاح- بيكا�شو
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ر�شام���ني اآخري���ن. واملوؤكد اأن 

بيكا�ش���و اأجن���ز عملي���ة تفعيل 

قي���م اإلغريك���و الت�شكيلي���ة يف 

التلوين التي كان بداأها الر�شام 

»مانيه«، ووا�شلها »�شيزان«.

ف���كان  التعبري���ون  اأم���ا 

حتريف���ات  عل���ى  تركيزه���م 

الر�شام الكريتي املعرّبة. يقول 

فرانز مارك، اأحد اأبرز ر�شامي 

هذه النزعة الأملان«.. مرجعنا 

اإليغريك���و، لأن اإدراكنا اجلديد 

للف���ن يرتبط ن�شاأة وتطوراً مبا 

ا�شتهر ب���ه هذا الفن���ان«. ومل 

يتخل���ف ع���ن ذل���ك ر�شام���ون 

اآخرون مثل الأمريكي التعبري 

التجري���دي »جاك�شون بولوك«    

)1912 - 1956( ع���ن التاأثر 

به���ذا الفن���ان، وحماكات���ه يف 

�شل�شلة م���ن اأعماله التمهيدية 

وامت���اك ثاث���ة كت���ب تتناول 

�شرة حياته. وامتد تاأثر هذا 

الفن���ان اإىل ق�شائ���د ال�شاع���ر 

الأمل���اين »رايرن ماري���ا ريلكة« 

الذي عمل لف���رتة مع النحات 

وجع���ل  باري����س،  »رودان«يف 

»نيكو����س  اليون���اين  الروائ���ي 

 1883( كازانتزاكي����س« 

�شرت���ه  عن���وان   )1957  -

»تقري���راإىل  ب�شيغ���ة  الذاتي���ة 

الأب  اعت���ربه  اإلغريكو«ال���ذي 

الروحي له.

وميك���ن روؤي���ة اأن ر�شام���ي 

الراه���ن  الوق���ت  وم�ش���وري 

مازالوا ي�شتلهمون فن اإلغريكو، 

كما يبدو هذا يف اأعمال الفنانة 

الأمريكي���ة »كي�ش���ا جون�شون«، 

ولوح���ات »فريت����س ت�شي�شنت« 

عل���ى �شبيل املثال. وظهرت يف 

ع���ام 1998 اأعم���ال مو�شيقية 

�شيمفونية ت�شتلهم �شرة حياة 

هذا الفن���ان، ومت ت�شوير فيلم 

جزي���رة  يف   2006 ع���ام  يف 

كريت ي���روي ق�شة حياته بدءاً 

من م�شق���ط راأ�شه و�شول اإىل 

مثواه الأخر يف »طليطلة«.

يف �ش���وء كل ه���ذا، ميك���ن 

الق���ول ب���اأن الق���رن اخلام����س 

ق.م، اأعاد ت�شكيل هوية النحت 

املعا�شر وتوجيهه عرب النحات 

»اأوغ�ش���ت رودان«وبقية نحاتي 

الق���رن الع�شري���ن الذين ذكرنا 

اأكره���م �شه���رة، مثلم���ا اأعاد 

املا�ش���ي القري���ب )قب���ل 300 

ع���ام م�ش���ت( ت�شكي���ل هوي���ة 

الر�ش���م املعا�شر اأي�شاً على يد 

اأبرز ر�شامي الق���رن الع�شرين 

يف ع���امل الغرب. اأي يف هاتني 

التجربتني دلي���ل على الكيفية 

التي يوؤدي فيه���ا املوروث دوراً 

اإيجابي���اً يف �شياغ���ة م�شارات 

الفني���ة  واملفاهي���م  امل���دركات 

املعا�ش���رة، واأن���ه لي����س عامل 

اإعاقة يف وج���ه هذه امل�شارات 

كم���ا يتوه���م كث���رون، ب���ل هو 

يف  وخا�ش���ة  اإيجاب���ي  عام���ل 

متك���ني الإن�شان م���ن اكت�شاف 

ذات���ه والتع���رف عل���ى حقيقته 

الإن�شانية.

فعالية  ا�شتك�ش���اف  ولع���ل 

الإن�ش���ان  من���ح  اأي  املا�ش���ي، 

اأو  هويت���ه  مام���ح  املعا�ش���ر 

تعزيزه���ا، يف جوان���ب حياتية 

واقت�شادي���ة  فكري���ة  اأخ���رى، 

و�شيا�شي���ة،  ب���ل  واجتماعي���ة 

ق���د يغ���ر الكث���ر م���ن الآراء 

ال�شائعة عن عاقة املجتمعات 

القري���ب والبعي���د،  مبا�شيه���ا 

جمدي���ة  مقاربته���ا  ويجع���ل 

ومثم���رة، ب���دل الغ���رق يف اآراء 

جهل���ة تتنك���ر للما�شي وت�شعى 

اإىل حم���و اأي اأثر يدل عليه، اأو 

اآراء اأ�شد جه���ًا ت�شوه املا�شي 

وت�شع���ى اإىل ت�شكيل���ه لرت�شيخ 

كل م���ا هو متخل���ف يف الزمن 

الراهن.

الروائي بلزاك-من اأعمال رودان التذكارية

م�شهد طليطلة-اإلغريكو

فنــــــون
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ثقــــافــــــة

لثقافة
ومنزلتها

في تشكيل ميكانيزمات روح الهوية
د. عزيز بعزي

وق�������د   ، ص���������رف���������ة  ه���������وي���������ة  ج��������وه��������ره��������ا  ال�������ث�������ق�������اف�������ة 
ت�����ت�����ع�����دد ال�����ث�����ق�����اف�����ات ف�������ي ال������ه������وي������ة ال���������واح���������دة ك���م���ا 
ق��������د ت�����ت�����ن�����وع ال�������ه�������وي�������ات ف��������ي ال�����ث�����ق�����اف�����ة ال��������واح��������دة 

الأن�صاق  تركيبة  ثنايا  بني 

توجد  ل  �الهويات  الثقافية 

�ل  حقيقية،  م�صافة  اأي���ة 

ميكن ت�صور ذلك بتاتا لعدم 

قدرتنا على ��صع فا�صل بني 

كانت  كيفما  عمليا  الأمرين 

من  م��ا  اأن  بحكم  الأح����وال؛ 

يف  ثقافة  �تختزل  اإل  هوية 

داخلها كما ل يخفى علينا.

منظور  ب��د�ن  اإذاً  هوية  فال 

اأن  اع��ت��ب��ار  ع��ل��ى  ث���ق���ايف، 

هوية  جوهرها  يف  الثقافة 

�صرفة، �قد تتعدد الثقافات 

اأنه  كما  الواحدة،  الهوية  يف 

قد تتنوع الهويات يف الثقافة 

الواحدة، �ذلك ما يعرًبّ عنه 

بالتنوع يف اإطار الوحدة.

اإن�شانية متفتحة.

حاليا، ارتبط �شوؤال الهوية 

العومل���ة، فحيثيات���ه  بعملي���ة 

تع���رب  وامل�شم���رة  ال�شريح���ة 

عن التح���دي احل�شاري الذي 

ي�شه���ده الع���امل الإ�شامي مع 

نهاي���ة الألفية الثالث���ة، ويكاد 

يك���ون �شوؤال الهوي���ة الهاج�س 

الوحي���د يف اأي معاجل���ة 

ل�ش���رورة العومل���ة الت���ي تع���د 

اإ�شرتاتيجية تهدف اإىل اجتياح 

بقية العامل، وتهديد الثقافات 

املحلية والقومية.

فتط���������ورات الع��������ومل������ة 

اأدخل���ت الع���امل يف تفاعات، 

م���ن  يعرفه���ا  ومواجه���ات مل 

قبل ب�شب���ب اإ�شقاطها امل�شتمر 

حل���دود الزمان وامل���كان؛ فهي 

فهوية �شع���ب من ال�شعوب 

قد تنتمي اإىل ثقافات متعددة 

متتزج عنا�شرها، كما تتاقح 

مكوناته���ا فتتبل���ور يف هوي���ة 

ب�شبغة واح���دة، وكذلك ميكن 

اأن ت�شاهم ثقافات متنوعة يف 

�شياغة هوية متميزة ت�شطبغ 

ب�شبغة واحدة.

عل���ى �شبي���ل املث���ال ف���اإن 

الهوي���ة العربي���ة - الإ�شامية 

تت�شكل م���ن ثقافات ال�شعوب، 

والأمم الت���ي دخله���ا الإ�شام 

�شواء اعتنقت���ه، اأو بقيت على 

عقائده���ا الت���ي كان���ت توؤمن 

بها.

الت���ي  الثقاف���ات  فه���ذه 

الثق���ايف  بالن�ش���ق  امتزج���ت 

معها  وتاقح���ت  الإ�شام���ي، 

اأ�شهم���ت يف �شياغ���ة  ن�ش���ق 

ثق���ايف اإ�شام���ي ميل���ك هوية 

ح�شارية متف���ردة، وكذلك هو 

الأمر بالن�شب���ة للهوية العربية 

الإ�شامية؛ فهي جماع هويات 

الأمم وال�شع���وب التي ان�شوت 

حتت ل���واء احل�ش���ارة العربية 

الإ�شامي���ة، وهي بذلك هوية 
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وح���دود  اجلغرافي���ا،  ته���دد 

الدول���ة ال�شيا�شي���ة، وكل هذه 

املظاه���ر كان���ت تعن���ي �شابقا 

والأم���ن  الوطني���ة،  ال�شي���ادة 

مبعن���اه ال�شيا�ش���ي، الع�شكري 

والنف�شي....

ما الهوية؟

طرحنا ه���ذا الإ�شكال كي 

نوؤك���د اأن الباح���ث يحتاج اإىل 

حتدي���د مفهوم الهوي���ة، حتى 

تتب���ني الأم���ور اأك���ر فاأك���ر، 

وعلي���ه فاإذا كان ه���ذا املفهوم 

يظه���ر يف كثر م���ن الكتابات 

وكاأنه ل يحتاج اإىل تعريف، اأو 

اأنه يف�شح عن نف�شه اإل اأنه يف 

حقيقة الأمر �شديد الغمو�س.

الت���داول  ك���رة  اأن  رغ���م 

ق���د توح���ي بب�شاط���ة معن���اه، 

فه���و ي�شتخ���دم ب���ني كل فئات 

املجتم���ع، على اأ�شا�س اأنه يدل 

عل���ى روح ال�شع���ب، وم���ن ث���م 

فه���و �شعور ل يحتاج اإىل �شرح 

كثر ب�شب���ب امل�شمون املبا�شر 

للهوي���ة. وه���ذا التب�شيط نتج 

عن���ه ب�ش���كل مبا�ش���ر موق���ف 

وراف�س  ومتذب���ذب  غام����س، 

اأحيانا ل�شرورة العوملة.

  عموما، مل يكن امل�شلمون 

عل���ى  التاأكي���د  اإىل  بحاج���ة 

هويته���م؛ فق���د تاأك���دت عل���ى 

اأر����س الواقع عندم���ا ت�شيدوا 

بالفتوحات، واحل�شارة  العامل 

التي اأعلت من �شاأنهم، ومن ثم 

فاإن �شوؤال الهوية ي�شبح ملحا 

ومقلق���ا يف اآن واح���د عندم���ا 

تته���دد ه���ذه الهوي���ة بتخل���ف 

وتراجع اأ�شحابها.

لهذا جند اأن مفهوم الهوية 

اأ�شل���ه مفه���وم غرب���ي مل  يف 

تعرفه اللغة العربية اإل حديثا، 

وه���ذا ل يقلل يف الوقت نف�شه 

الثق���ايف  الن�ش���ق  �ش���اأن  م���ن 

الإ�شامي.

الأعلى واأن يك���ون معناه البئر 

البعيدة القعر.

اإذا احت���ج بع����س املفكرين 

ب���اأن تعريف م�شطل���ح الهوية 

لي�س غريبا عن موروثنا؛ حيث 

�شمت���ه معاجمنا القدمية فاإن 

اأغل���ب املفكري���ن ذهب���وا اإىل 

اأن م���ا ورد يف ه���ذه املعاج���م 

ل عاق���ة ل���ه مبفه���وم الهوية 

ال���ذي نعرف���ه الي���وم »اإل اإذا 

قمنا بعمليات تاأويل تلوي عنق 

املعاين لتن�شج���م مع ما نريده 

نح���ن منها الآن«، وبالرغم من 

ا�شتخدام هذا امل�شطلح اآلف 

امل���رات داخل �شي���اق امل�شاريع 

الفكري���ة الك���ربى فاإن���ه م���ن 

النادر اأن جند تعريفا له، وكاأن 

امل�شطلح لي����س يف حاجة اإىل 

تعريف.

انتق���ل مفه���وم الهوية اإىل 

والإ�شام���ي  العرب���ي  الفك���ر 

يف نهاية الق���رن التا�شع ع�شر 

الع�شري���ن  الق���رن  ومطل���ع 

الت���ي  الرتجم���ات  غم���ار  يف 

بداأت ترتاك���م، ويعد م�شطلح 

اأق���رب  الوطني���ة«  »اجلامع���ة 

ه���ذه امل�شطلح���ات معنى اإىل 

م�شطل���ح الهوي���ة، ول غرو اأن 

�شام���ة مو�ش���ى ه���و اأول من 

الهوي���ة.  م�شطل���ح  ا�شتخ���دم 

وكيفم���ا كان الأم���ر ميك���ن اأن 

نعت���رب الهوي���ة جمموعة القيم 

الت���ي  وال�شم���ات  والعنا�ش���ر 

جتمعت ع���رب العي�س يف مكان 

وزم���ان واح���د، ور�شخت اإىل 

ح���د ما بع���د اأن تفاعلت فيما 

بينها ب�شرف هذا النتماء.

د�ائر الهوية الثقافية 

�قوانني الجتماعات 

الثقافية

الثقافية  الهوي���ة  تتح���رك 

عل���ى ث���اث دوائ���ر متداخلة 

م�صاألة الهوية يف الفكر 

العربي �الإ�صالمي املعا�صر

 �شوؤال الهوية يف احلقيقة 

اأث���ر مرت���ني يف الفكر العربي 

م���رة  املعا�ش���ر،  والإ�شام���ي 

اأثناء ما يعرف بع�شر النه�شة، 

وكان يرتكز على عاقة العامل 

العربي الإ�شامي بالغرب ماذا 

ياأخذ عن���ه وماذا يرف�س؟ وما 

ه���ي طبيعة النظ���م ال�شيا�شية 

والجتماعي���ة  والقت�شادي���ة 

التي يريد قيامها؟.

اأما امل���رة الثانية التي اأثر 

فيها �شوؤال الهوية ففي الفرتة 

العق���د  خ���ال  اأي  املعا�ش���رة 

الأخر من القرن الع�شرين، ول 

�شك اأن من اأبرز الأ�شئلة التي 

فر�شت نف�شها يف هذه الفرتة، 

هل �شاع ق���رن ثمني عبثا من 

حياة �شعوبنا وجمتمعاتنا؟.

من هذا املنطلق فاإن البحث 

املت���اأين يف املعاج���م  العربي���ة 

ي�ش���ر اإىل اأن لغتن���ا مل تعرف 

حديث���ا،  اإل  الهوي���ة  مفه���وم 

فهي تخلو من ه���ذا امل�شطلح 

احلدي���ث، اإذ ل يع���دو ال�شرح 

ع���ن اأن تكون الهوي���ة م�شتقاة 

م���ن فعل »هوى« اأي �شقط من 

ت��������ف��������ق��������د اجل�����������م�����������اع�����������ة ه���������وي���������ت���������ه���������ا ب�������ف�������ق�������دان�������ه�������ا 
م������������������������������وارده������������������������������ا ال��������������ث��������������ق��������������اف��������������ي��������������ة اخل���������������اص���������������ة

ثقــــافــــــة
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-الف���رد  واح���د  مرك���ز  ذات 

داخل اجلماعة الواحدة قبيلة 

كان���ت، اأو طائف���ة، اأو جماعة 

مدنية )حزبا اأو نقابة...اإلخ(، 

فهو عبارة ع���ن هوية م�شتقلة 

حي���ث ميث���ل »اأنا« له���ا »اآخر« 

نف�شه���ا-،  اجلماع���ة  داخ���ل 

واجلماعات داخ���ل الأمة هي 

كالأف���راد داخل اجلماعة لكل 

منها ما مييزه���ا داخل الهوية 

الثقافية امل�شرتكة، ولكل منها 

اأن���ا خا�ش���ة به���ا، واآخ���ر من 

خال���ه تتع���رف عل���ى نف�شها 

بو�شفها لي�ش���ت اإياه، وال�شيء 

نف�شه يقال بالن�شبة اإىل الأمة 

الواحدة اإزاء الأمم الأخرى.

يت�ش���ح اإذاً اأن هناك ثاثة 

م�شتوي���ات يف الهوية الثقافية 

ل�شعب م���ن ال�شع���وب: الهوية 

الفردي���ة، والهوي���ة اجلمعوية، 

والهوي���ة الوطني���ة اأو القومية، 

وما ي�شت�ش���ف اأن العاقة بني 

ه���ذه امل�شتوي���ات لي�شت قارة، 

بل يتغر كما ياحظ مدى كل 

منهما ات�شاع���ا و�شيقا ح�شب 

ال�ش���راع  واأن���واع  الظ���روف، 

و  والت�شام���ن  والا�ش���راع، 

الات�شامن.

بعب���ارة اأخ���رى اإن العاقة 

ب���ني ه���ذه امل�شتوي���ات الثاثة 

تتح���دد اأ�شا�شا بن���وع »الآخر« 

وهكذا  وطموحات���ه،  مبوقع���ه 

فاإن كان داخليا، ويقع يف دائرة 

اجلماعة فالهوية الفردية هي 

الت���ي تفر�س نف�شها ك���� »اأنا«، 

واإن كان يق���ع يف دائ���رة الأمة 

القبلي���ة  اجلمعوي���ة  فالهوي���ة 

اإل���خ  احلزبي���ة...  الطائفي���ة، 

ه���ي التي حت���ل حم���ل »الأنا« 

الفردي. اأم���ا اإذا كان خارجيا 

اأي يق���ع خارج الأم���ة )الدولة 

والوطن( ف���اإن الهوية الوطنية 

اأو القومي���ة ه���ي الت���ي  متاأ 

جمال الأنا.        

تنبع اأهمي���ة مفهوم الهوية 

الثقافي���ة من واقع اأنه ل ميكن 

احلدي���ث عن جماعة م�شتقلة؛ 

اأي ذات اإرادة ووعي م�شتقلني، 

ينجم عنهما ممار�شة تاريخية 

م�شتقل���ة، اأو م�شروع  جماعي 

من دون موارد ثقافية متميزة.

اجلماع���ة  فق���دت  ف���اإذا 

متيزها الثق���ايف؛ اأي مواردها 

الثقافي���ة اخلا�شة فقد فقدت 

م�شتقل���ة  كجماع���ة  هويته���ا 

واندجم���ت يف غره���ا، �شواء 

م���ن خال متث���ل ثقافة اأخرى 

اأو باخل�شوع لها مع الحتفاظ 

مبامح ثقافي���ة ل تتفاعل مع 

الواقع، ولكنها تعك�س انتماءات 

تاريخي���ة، وهذا ه���و ما ميكن 

الأول  القان���ون  ن�شمي���ه  اأن 

الثقافي���ة،  الجتماع���ات  يف 

فه���و ال���ذي يف�ش���ر ا�شتم���رار 

الثقاف���ات اخلا�شة، والتم�شك 

وال�ش���راع  باخل�شو�شي���ات، 

من اأجل احلف���اظ عليها لدى 

�ش���واء  املختلف���ة  اجلماع���ات 

اأكان���ت خ�شو�شي���ات لغوية اأو 

ثقافية.

اأم���ا القان���ون الث���اين فهو 

اأن���ه ل توج���د ثقاف���ة م�شتقلة 

ع���ن الثقاف���ات الأخ���رى؛ لأن 

بالتفاع���ل  تت�ش���م  الثقاف���ات 

فيم���ا  واخل�ش���وع  والهيمن���ة 

بينه���ا عل���ى درج���ات متباينة، 

فقد تك���ون الهيمن���ة كاملة اأو 

�شطحي���ة، وقد حتت���ل ميادين 

اأدبي���ة، ديني���ة، اأخاقية، فنية 

ولغوية...

اأم���ا القان���ون الثالث، فهو 

اأن الثقاف���ة امل�شيطرة ل حتتل 

موقعه���ا املتف���وق ب�شبب تفوق 

منظوم���ات قيمه���ا الأخاقية 

لك���ن  الفني���ة،  اأو  الديني���ة  اأو 

بحك���م كونها ثقافة املجتمعات 

نتيج���ة  فه���ي  امل�شيط���رة، 

لل�شيط���رة عل���ى املادي���ة التي 

اأثبت���ت ا�شتمراريته���ا الن�شبية 

اأو  ع�شكري���ة  كان���ت  �ش���واء 

اقت�شادي���ة اأو �شيا�شي���ة... يف 

ح���ني يتجل���ى القان���ون الرابع 

يف كون ال�شيط���رة الثقافية ل 

تعني �شل���ب الثقافات الأخرى 

وقدراتها  الداخل���ي  ات�شاقه���ا 

الإبداعية.

فباإم���كان الثقاف���ات بلورة 

اإ�شرتاتيجيات فعالة  للحد من 

هذه ال�شيطرة اأو التعامل معها، 

بطريقة ت�شمح لها بال�شتمرار 

يف البق���اء وال�شراع وامل�شاركة 

احل�شاري���ة  الإبداع���ات  يف 

كما هو احلال الي���وم بالن�شبة 

للثقاف���ات الأوربية يف مواجهة 

الثقافة الأمريكية.

الثقاف���ات  اأن  جن���د  ل���ذا 

قدمي���ة  منظوم���ة  عموم���ا 

الرتكي���ب فه���ي ق���ادرة عل���ى 

احلرك���ة، والتكي���ف والتاأقل���م 

والتج���دد با�شتم���رار، بحي���ث 

متل���ك الق���درة عل���ى تطوي���ر 

ميادي���ن ووظائف تفتقر اإليها، 

وذلك بالعتم���اد على الثقافة 

امل�شيطرة.

ال����������ث����������ق����������اف����������ات ت�����ت�����س�����م 
ب����ال����ت����ف����اع����ل وال���ه���ي���م���ن���ة 
بينها  ف���ي���م���ا  واخل������ض������وع 
متباينة  درج���������ات  ع���ل���ى 
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دراســــــــة

تصـــــور لكيفيــــــــة 
تحديث الهــويـــــة
)1(

م������ع������ان������ات������ن������ا ت����ت����م����ث����ل 

ف����������ي واق�����������������ع م�����ت�����ط�����ور 

م�������ادي�������ا وش������ب������ه ج����ام����د 

وم�������ن�������غ�������ل�������ق ث�����ق�����اف�����ي�����ا 

منذ اأن ب��داأت عملية التحديث يف الوطن العربي 

ت�صق طريقها يف منت�صف القرن التا�صع ع�صر ، �بداأت 

العالق��ة غ��ري املتوازن��ة بني الغ��رب املتق��دم �ال�صرق 

ال��ذي يري��د اللحاق ب��ه �اتخ��اذه كاأمن��وذج للتقدم 

عند بع�ص املحدثني �ال��ر�اد الذين �صعوا للتحديث 

الثق��ايف �الفك��ري للمجتم��ع العربي ، اأخ��ذ مو�صوع 

»الهوية« بالرب�ز تدريجي��ًا اإىل اأن حتول اإىل م�صكلة 

فعلية يثريه��ا غالبية املهتمني بالتط��ور يف املجتمع 

العرب��ي خ�صو�ص��ًا من زا�ية فكري��ة �ثقافية . فكلما 

ازداد الغ��رب � الآخ��ر�ن تقدم��ًا ازداد احلدي��ث ع��ن 

الهوية � ت�صدر قائمة املو�صوعات املراد الت�صدي لها 

من قبل النخبة املفكرة  . �قد �صببت �صرعة التغريات 

الت��ي حدث��ت يف خمتلف اأنح��اء الع��امل العربي نحو 

التحدي��ث �الت��ي مل مت��ر ب�ص��كل متدرج كم��ا حدث 

يف الغ��رب ، خ�صو�ص��ًا يف منطق��ة اخللي��ج العرب��ي ، 

حي��ث حتولت املنطقة خالل جي��ل �احد تقريبًا من 

العتم��اد عل��ى الطبيع��ة اإىل العتماد عل��ى الرث�ة 

النفطي��ة التي اأحدث��ت تغريات هيكلي��ة اقت�صادية 

��صيا�صي��ة �اجتماعية �ثقافي��ة، �اأثرت ب�صكل كبري 

على الهوية . �ل يقف الأمر على د�ل اخلليج العربية 

، بل متت��د م�صاألة حتديث الهوية اإىل الد�ل العربية 

الأخ��رى اأي�ص��ا .كم��ا اأن هن��اك عوامل اأخ��رى برزت 

موؤخ��راً �هي التطورات التكنولوجي��ة ال�صريعة التي 

�صاهمت بنقل املعلومات �الأفكار �القيم الثقافية بني 

جمتمعات املعمورة ، ��لوج العامل مرحلة العوملة التي 

جتا�زت احلد�د املعر�فة للد�ل الوطنية �القومية ، 

�اأخ��ذت تن�صر قي��م �مفاهيم جت��ا�زت خ�صو�صيات 

ال�صعوب التقليدية اإىل الكونية .

د.عبداهلل اجل�صمي

غل����ب  طويل����ة  ولف����رتة 

على خط����اب النخب����ة العربية 

التحذي����ر م����ن فق����دان الهوية 

والت�ش����دي للموؤث����رات الغربية 

اإ�شاع����ة  اأو  الهادف����ة  مل�ش����خ 

اأن  وكادت  العربي����ة،  الهوي����ة 

تغي����ب ع����ن ال�شاح����ة الفكرية 

الهادف����ة  املح����اولت  العربي����ة 

اإىل تطوي����ر الهوي����ة اأو معاجلة 

جوان����ب اخلل����ل فيه����ا اإل م����ن 

حماولت قليل����ة، ات�شم بع�شها 

مبحدوديته، ومل يحقق انت�شاراً 

عميق����اً  فكري����اً  اأث����ار �شج����الً 

يق����دم نق����داً وحتلي����ًا فكري����ا 

وثقافياً ملفه����وم الهوية. ونقدم 

هن����ا حماول����ة لط����رح ت�ش����ور 

عن كيفية حتدي����ث الهوية مبا 

يتاءم م����ع الواقع الذي نعي�شه 

ومتطلبات����ه واإمكاني����ة احلفاظ 

على ال����روح العامة للهوية التي 

�ش����ادت يف جمتم����ع م����ا، وه����و 

م�شمون الورق����ة التي �شاركت 

بها يف املوؤمت����ر الأول للجامعة 

القا�شمي����ة يف  اإم����ارة ال�شارقة 

ذاك����رة  يف  »هويتن����ا  بعن����وان 

تاريخنا«، و�شيتم تق�شيمها اإىل 

جزءي����ن، ي�شتعر�س الأول �شلة 

الهوي����ة بالثقافة واأهمية عملية 

التحديث الثقايف للهوية واللغة 

وطريقة التفكر والهوية، بينما 

يحت����وي اجل����زء الآخ����ر عل����ى 

بقية العنا�ش����ر الأخرى لكيفية 
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ط��ب��ي��ع��ة اخل���ط���اب ال��ل��غ��وي ال��س��ائ��د ي��ل��ع��ب  دورا 

وهويته  وقيمه  املجتمع  تطور  مسألة  في  مهما 

حتديث الهوية.

كمدخل عام تقوم الفر�شية 

الأ�شا�شي����ة للهوي����ة هن����ا عل����ى 

اأن  بالثقاف����ة، مبعن����ى  ربطه����ا 

الثقاف����ة العام����ة ال�شائ����دة يف 

جمتم����ع اأو �شمن اإطار جماعة 

م����ا متثل هوي����ة ه����ذا املجتمع 

اأو اجلماع����ة  اإىل ح����د كب����ر 

ج����داً. فالثقاف����ة الدارج����ة يف 

متث����ل جمموع����ة  اأي جمتم����ع 

من القي����م املختلفة التي تربط 

الأف����راد وتنعك�����س يف �شلوكهم 

وممار�شاته����م وروؤيته����م للعامل 

وفنونه����م اأي�شاً . والهوية، التي 

تعت����رب الراب����ط ال����ذي يرب����ط 

جمتمع����اً اأو جماع����ة م����ا، تعد 

تعب����راً ع����ن الوح����دة الروحية 

والقيمية للمجتمع اأو اجلماعة. 

ومن ه����ذا املنطلق فاإن حتديث 

الهوي����ة يف جمتمعاتنا احلالية 

ي�شتلزم التحديث الثقايف الذي 

يع����د العن�شر امله����م ويحوي يف 

اأخرى لتحديث  طيه عنا�ش����راً 

الهوي����ة وه����و م����ا �شن�شتهل به 

حديثنا .

حتديث  �لثقايف  �لتحديث   1
�لهوية :

التطورات ال�شابقة واحلالية

الت����ي تعي�شها املنطق����ة العربية 

العرب����ي  اخللي����ج  ومنطق����ة 

خ�شو�ش����اً �ش����ارت تقريب����اً يف 

طريق����ني مت�شادي����ن، اإن ج����از 

التعب����ر. فعل����ى �شعي����د البنية 

التحتي����ة �شه����د معظ����م اأنحاء 

العرب����ي  نهو�ش����اً  الوط����ن 

�شريع����اً متث����ل يف بن����اء امل����دن 

م����ن  وم�شتلزماته����ا  احلديث����ة 

�شب����كات الط����رق واملوا�شات 

والت�ش����الت وغرها، واأ�شبح 

ا�شتخدام التكنولوجيا اجلديدة 

خ�شو�ش����اً و�شائ����ل الت�شالت 

م�شاأل����ة ي�ش����رة و�شائ����دة عند 

الكثري����ن . لك����ن اأم����ام ه����ذا 

التق����دم امل����ادي وق����ف التقدم 

الثق����ايف والفك����ري، ب����ل واأكر 

من ذل����ك تراجع اإىل م�شتويات 

مل تكن �شائ����دة خال القرنني 

الأخري����ن. فاجلم����ود الفكري 

والثق����ايف ومظاه����ر النغ����اق 

والتع�ش����ب ورف�س الآخر حتت 

�شت����ى الذرائع وامل�شميات، اأدى 

اإىل حال����ة من الرتاجع الثقايف 

مهدت لظهور اأفكار وممار�شات 

الإق�ش����اء  ح����د  اإىل  و�شل����ت 

والعن����ف والإرهاب،  والتطرف 

وجعلتنا يف واقع فكري وثقايف 

�ش����اذ عن بقية اأنح����اء املعمورة 

اأركانه����ا املختلفة  التي ت�شه����د 

تط����ورات مت�شارع����ة خ�شو�شاً 

يف العقود الثاثة الأخرة.

ه����ذا الواق����ع الثقايف الذي 

يت�ش����ف باجلمود اأوقف اعمال 

العقل يف التفكر والتحليل ب�شاأن 

عدد من الق�شايا املهمة والتي 

متثل »الهوية« اإحداها . فهناك 

م����ن ي����رى �ش����رورة املحافظ����ة 

اأو  التقليدي����ة،  الهوي����ة  عل����ى 

الهويات التقليدية، بحذافرها 

وكاأن التح����ولت الت����ي متت يف 

املجتمع ل اأهمية لها ولن توؤثر 

عل����ى الهوية، وهن����اك من يرى 

ب����اأن الآخ����ر املتطور ه����و الذي 

يج����ب اأن يحتذى وي����رى نف�شه 

�شمن اإطاره الفكري والثقايف، 

الغرب����ي،  الع����امل  خ�شو�ش����اً 

وهوؤلء با �شك اأقلية. وهناك 

فريق ثال����ث يرى احلفاظ على 

اجلوان����ب املهم����ة والأ�شا�شي����ة 

للهوي����ة اأو الهوي����ات التقليدية 

م����ع فت����ح املج����ال لاأخ����ذ مبا 

ي����راه منا�شب����اً م����ن الثقاف����ات 

الأخ����رى ومع ما يتطلبه الواقع 

اجلديد من متغرات، ويف هذا 

ال�ش����دد يجب الإق����رار باأن ما 

منر به ل يطاب����ق متاماً ما مر 

به الغرب م����ن حتولت امتدت 

ملئ����ات ال�شن����ني، ع����اوة عل����ى 

اخل�شو�شي����ة الت����ي نتمّيز بها 

ع����ن غرنا وكي����ف اأ�شبحنا يف 

واقع متطور مادياً و�شبه جامد 

ومنغلق ثقافياً.

وال�شوؤال الذي يطرح نف�شه 

هن����ا ه����ل التحدي����ث الثق����ايف 

يعن����ي اأن نتخلى ع����ن ثقافاتنا 

ال�شابق����ة ون�شع����ى، اأو نحاك����ي 

متاماً النماذج الأخرى املتطورة 

يف ع����امل الي����وم؟ وه����ل جميع 

م����ا كان من قي����م ثقافية، التي 

اأ�شبحت اليوم تراثاً، غر قابل 

للتحديث اأو التجديد؟ الإجابة 

بالطبع ل.

واإذا كانت الإجابة با ملاذا 

نح����ن بحاجة ما�ش����ة للتحديث 

الثق����ايف؟ واجل����واب ع����ن ذلك 

يت����م من خ����ال حتديث طبيعة 

العوام����ل الرئي�ش����ة التي كانت 

تنتج الثقاف����ة �شابقاً، وعما اإذا 

كان����ت تتاءم م����ع واقع الع�شر 

اجلديد.

الثقاف����ات  طبيع����ة  تتمي����ز 

املتعددة يف الوطن العربي باأنها 

ناجتة عن عام����ل اأ�شا�شي وهو 

عاق����ة الإن�شان م����ع الطبيعة. 

فالأماك����ن التي كان����ت تتواجد 

ال�شكاني����ة  التجمع����ات  فيه����ا 

�شاهمت ب�ش����كل فعال يف اإنتاج 

ه����ذه الثقافات ومنه����ا الثقافة 

الريفي����ة والقبلي����ة، والبحري����ة 

...اإلخ . فال�شلة الوثيقة ما بني 

واعتماده  والطبيع����ة  الإن�ش����ان 

عليها ب�ش����كل كبر جداً جعلها 

تفر�����س قوانينه����ا علي����ه، ومن 

ث����م قيمها الثقافي����ة ح�شب كل 

بيئ����ة. وق����د �شاهم����ت عملي����ة 
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التحدي����ث يف اإج����راء تغيرات 

ال�شاحق����ة  الغالبي����ة  يف  ع����دة 

من املجتمع����ات العربية فهناك 

برمته����ا  حتدث����ت  جمتمع����ات 

وقطع����ت عاقاتها مع الطبيعة 

مثل معظم دول اخلليج العربي 

وبع�س الدول العربية الأخرى، 

ومنها ما يحتوي على  الثقافات 

احل�شرية  والثقاف����ة  التقليدية 

�شب����ة املدنية. وعملية التح�شر 

ال�شريعة �شاهم����ت يف تغرات 

ثقافي����ة عميقة يف دول اخلليج 

ماحظته����ا  وميك����ن  العرب����ي 

بو�شوح يف الأجي����ال املتعاقبة، 

اختاف����اً  جن����د  اأنن����ا  مبعن����ى 

ثقافي����اً وفكرياً وا�شح����اً حاداً 

ب����ني الأجيال املتقدم����ة بال�شن 

واملتو�شط����ة يف العمر وال�شابة. 

وقد �شاهمت التغرات ال�شريعة 

يف و�ش����ع الأجي����ال اجلدي����دة 

اأم����ام واقع خمتلف عن ال�شابق 

ال����ذي عا�ش����ه اجلي����ل القدمي 

م����ن زاوية ثقافي����ة واجتماعية 

واقت�شادية. 

فال����روة النفطية �شاهمت 

بقط����ع العاق����ة ب����ني الأف����راد 

وظائ����ف  وخلق����ت  والطبيع����ة 

اإداري����ة واقت�ش����اداً غ����ر منتج 

وغرت يف الرتكيبة ال�شكانية، 

املنطق����ة  �شع����وب  واأ�شبح����ت 

اأم����ام ثقافة حملي����ة ذات طابع 

ا�شتهاكي بح����ت وجاءت بقيم 

خمتلفة ويتعار�س العديد منها 

مع الثقافة التقليدية ال�شابقة. 

كما اأن التغير الكبر الذي 

طراأ عل����ى الرتكيب����ة ال�شكانية 

وال����ذي اأدى لأن ي�شب����ح �شكان 

يف  اأقلي����ة  الأ�شلي����ني  ال����دول 

بلدانه����م لع����ب دوراً مهم����ا يف 

التاأثر عل����ى الثقافة التقليدية 

وم����ن ث����م الهوي����ة، فمكون����ات 

املجتمع����ات اجلدي����دة ج����اءت 

مبوؤثرات ثقافية وفكرية اأثرت 

يف هوي����ات �شع����وب املنطق����ة. 

العميق����ة  املادي����ة  فالتح����ولت 

والف����راغ الثق����ايف ال����ذي نت����ج 

 طريق����ة 
ّ

عنه����ا نتيج����ة لتغ����ر

احلياة ال�شابق����ة جعل الأجيال 

النا�شئة عل����ى وجه اخل�شو�س 

عر�شه لتلك املوؤثرات الثقافية 

لدرج����ة اختفت معه����ا العديد 

من املظاهر الثقافية التقليدية 

الت����ي ترع����رع النا�شئ����ة قدمياً 

عليها.

اأم����ا املوؤث����ر اخلارجي املهم 

فه����و التاأث����ر التدريج����ي بقي����م 

وممار�شاتها.  الغربية  الثقافية 

فقد  كانت ال�شات التاريخية 

ملنطقة اخلليج العربي مع جنوب 

�ش����رق اآ�شي����ا والهن����د من جهة 

و�شرق اأفريقيا من جهة اأخرى، 

وكان����ت هناك موؤث����رات ثقافية 

لكن معظمها تركز على الفنون 

وعدد من املظاهر الجتماعية 

للتق����ارب  نتيج����ة  املح����دودة 

الثق����ايف بينه����ا . لكن مع تدفق 

الروة النفطية حتولت العاقة 

اإىل الغ����رب يف جميع ال�شات 

ال�شيا�شية والقت�شادية  تقريباً 

والعلمي����ة والثقافي����ة والفكرية 

الجتماعي����ة.  م����ا  ح����د  واإىل 

ووقعت املنطق����ة اأمام املوؤثرات 

القيمي����ة الغربي����ة من����ذ ف����رتة 

لي�ش����ت بالق�شرة وت�شارع هذا 

التاأث����ر وازداد م����ع التطورات 

يف  املعا�ش����رة  التكنولوجي����ة 

نقل املعلومة وال�ش����ورة واملواد 

الثقافية املختلفة.

وقد اأ�شبح الغرب اإىل حد 

كبر اأمنوذجاً ثقافياً للكثر من 

املثقف����ني واملفكري����ن وال�شباب 

ب�شكل عام، حيث حاول العديد 

التماه����ي مع الثقاف����ة الغربية 

وقيمه����ا كونها متثل ثقافة اأكر 

دول العامل تقدماً وتقوم نظمها 

عل����ى اأ�ش�س حقوقي����ة وحريات 

متنوعة.

اخللل الذي ح����دث والذي 

ق����اد اإىل اإث����ارة اأزم����ة الهوي����ة 

طليع����ة  غي����اب  يف  يتلخ�����س 

مثقفة وواعي����ة تت�شدى مل�شاألة 

وجت����دد  الثق����ايف  التحدي����ث 

ثقافتها التقليدية مبا يتاءم مع 

التطورات املادي����ة التي حدثت 

عل����ى  وحتاف����ظ  ملجتمعاته����ا، 

القيم الإيجابية فيها وت�شتبعد 

ما هو �شلبي ومن ثم تعمل على 

تطوي����ر هويتها مب����ا يتاءم مع 

تطورات الع�شر الراهن.

اإن ما �شبق����ت الإ�شارة اإليه 

ب�شاأن عملية التحديث الثقايف 

ينقلن����ا للحديث ع����ن العنا�شر 

املكون����ة له����ذه العملي����ة واملراد 

حتديثها ومن ثم حتديث الهوية 

و�شنب����داأ   . ال�شي����اق  ه����ذا  يف 

باللغ����ة كاأح����د اأب����رز العنا�شر 

املراد حتديثها.

اللغة �الهوية :

اإذا كان����ت الهوي����ة متتل����ك 

وت�ش����ورات  ومفاهي����م  قيم����اً 

م�شرتكة تنعك�س يف ممار�شات 

واإبداع����ات  وفن����ون  عملي����ة 

جلماع����ة اأو جمتم����ع م����ا، فاإن 

اللغة ه����ي الرابط الذي يربط 

جماع����ة م����ا ويعرب ع����ن قيمها 

ومفاهيمه����ا واأفكارها وو�شيلة 

للتوا�ش����ل بني اأفرادها . واللغة 

ب����دون �شك ظاه����رة اجتماعية 

تِن�ش����اأ من التف����اق على األفاظ 

اللغة وما  ترمز اإليه يف الواقع 

اأو م����ا تعني����ه من اأف����كار وقيم 

ومفاهيم ومعتقدات . والعاقة 

ب����ني اللغة والهوي����ة وثيقة جداً 

وميك����ن حتديد اأبرز عنا�شرها 

يف التايل :

1 - ل����كل جماع����ة اأو جمتم����ع 
لغة حمددة وهي ل تنف�شل 

عن هوية اجلماعة، فاللغة 

العربي����ة هي وع����اء الهوية 

العربية، وكذلك الإجنليزية 

والفرن�شي����ة،  والأملاني����ة 

مبعنى اأن الهوية يعرب عنها 

بلغة حمددة بحيث تكون اأي 

لغة تعرب عن هوية جماعة 

وجمتمع ما والختاف اإىل 

حد كب����ر يف اللغة يكاد اأن 

يعن����ي الختاف يف الهوية 

والعك�س �شحيح.

ب - م����ن يعتقد ب����اأن اللغة هي 

عب����ارة ع����ن جمموع����ة من 

املفردات تتبادل بني الأفراد 

للدلل����ة عل����ي مو�شوعات 

واقعية اأو ذاتية فهذه نظرة 

قا�ش����رة، فاللغ����ة اأكرب من 

ذلك بكثر. وميكن حتديد 

اأبرز ما تت�شمنه اللغة فيما 
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يخ�س الهوية مبا يلي :

 1- اللغ����ة تعرب ع����ن الفكر اأي 
اأن الأفكار التي يف اأذهاننا 

يع����رب عنه����ا م����ن خالها، 

كما ت����دل وتعرب اأي�شاً على 

طرق التفكر التي يحملها 

الأفراد.

 2- ل يقت�ش����ر تعب����ر اللغ����ة 
ب����ل  فق����ط،  الفك����ر  ع����ن 

تنتق����ل اإىل جم����ال اأرح����ب 

األ وه����ي الثقاف����ة . فتعلم 

اللغ����ة يعن����ى تعل����م ثقاف����ة 

معها، كما اأ�شار الفيل�شوف 

لودفيج  النم�شاوي  الأ�شل 

فتجن�شتنّي باأن » اللغة تعني 

ثقافة »، مبعنى اأن مظاهر 

الثقافة املختلفة يعرب عنها 

باللغ����ة، والثقاف����ة حتت����وي 

عل����ى منظوم����ة م����ن القيم 

التي ت�ش����رتك فيها جماعة 

اأو جمتم����ع م����ا وتربط بني 

اأفراده، كما مت����ت الإ�شارة 

�شابقاً، وهي ترتبط ارتباطاً 

وثيقاً بالهوية، وبذلك تعلم 

اللغ����ة ل يعني تعلم الثقافة 

فقط ب����ل والت�شرب بالقيم 

التي ت�شكل الهوية.

 3- اللغ����ة اأي�ش����اً و�شيلة لنقل 
املعرف����ة الت����ي كلم����ا ك����رب 

الإن�شان  اأعط����ت  حجمه����ا 

وا�شع����ة و�شاعدت����ه  اآفاق����اً 

نف�ش����ه  فه����م  عل����ى  اأك����ر 

والعامل  بالآخرين  وعاقته 

وما يجرى فيه من اأحداث 

وظواهر.

 4- طبيع����ة اخلط����اب اللغوي 
ال�شائ����د يف املجتم����ع يلعب 

دوراً مهما يف م�شاألة تطور 

املجتم����ع وقيم����ه وم����ن ثم 

هويته اأو العك�س، مبعنى اإذا 

كان طابع اخلطاب اللغوي 

ال�شائد يف املجتمع يت�شف 

والعت����دال  بالعقاني����ة 

وال����روح النقدية الفاح�شة 

ملو�شوعات الفكر والثقافة 

فاإنه يهيئ الأر�شية لتطوير 

الأف����كار والقي����م وم����ن ثم 

الهوي����ة، اأم����ا اإذا كان طابع 

منغلقاً  ال�شائ����د  اخلط����اب 

وانعزالي����اً واإق�شائياً فذلك 

ل ي�شل����ح لتطوي����ر الثقافة 

ب�شكل عام يف املجتمع.

كل ما �شبق ذكره عن اللغة 

و�شلته����ا بالهوي����ة يقودن����ا اإىل 

عاق����ة اللغة مب�شاألة التحديث 

الثق����ايف ومن ث����م انعكا�س ذلك 

على الهوية. فلو نظرنا لطبيعة 

الق����دمي  اللغ����وي  اخلط����اب 

وتعبراته  ومفردات����ه  ال�شائ����د 

مفاهي����م  م����ن  يحتوي����ه  وم����ا 

تفك����ر،  ط����رق  اأو  وطريق����ة 

�شنجد اأن����ه كان يعرب عن ذلك 

الواقع بكل ما فيه من عاقات 

اجتماعي����ة اأو م�شت����وى معريف 

وعاق����ة  م�شتخدم����ة  واأدوات 

الف����رد باجلماع����ة واجلماع����ة 

ببيئتها . ول �شك باأن التغرات 

اجلذري����ة الت����ي ط����راأت عل����ى 

منطقة اخللي����ج العربي غرت 

الواق����ع ب�شكل اأح����دث قطيعة 

تقريب����اً مع ما �شبق����ه من واقع 

قدمي مب����ا يحتويه م����ن اأدوات 

وعاق����ات اجتماعية ومفاهيم 

وقيم وعادات وتقاليد وغرها. 

وللواقع اجلديد خطابه اللغوي 

الذي يع����رب عنه والذي يحتوي 

عل����ى ما هو موج����ود يف الواقع 

م����ن اأدوات وعاق����ات ومعرفة 

وقي����م ... اإلخ، لك����ن امل�شاألة ل 

تق����ف فق����ط عل����ى املوجودات 

اأو القيمي����ة والتعب����ر  املادي����ة 

عنها لغوياً، فاخلطاب اجلديد 

يعرب عن ثقافة جديدة، حتتوي 

عل����ى طريق����ة اأو ط����رق تفكر 

مل تك����ن موج����ودة يف ال�شاب����ق 

واإن وج����د بع�شه����ا فق����د كان 

حمدوداً جداً، وعقلية يفرت�س 

اأن يت�شف خطابه����ا بالنفتاح، 

مبعن����ى يعك�س اخلطاب طبيعة 

العقل ال����ذي يتعامل مع الواقع 

وم�شكات����ه. وجتديد اخلطاب 

اللغوي يعني التخلي عن عديد 

م����ن مكوناته التقليدية التي مل 

تعد تتما�شى مع الواقع اجلديد 

�شواء اأكان بع�س القيم اأم طرق 

التفك����ر اأم بع�����س العاق����ات 

الجتماعية يف املجتمع.

طريقة التفكري �الهوية:

اخلطاب  جتدي����د  م�شاأل����ة 

اللغوي تقود اإىل جتديد التفكر 

اأي�ش����اً، فاأي����ة هوية تق����وم على 

جمموعة م����ن الأفكار وطريقة 

تفك����ر ت�شتند عليها يف الربط 

بني الأف����كار وحتدد بناًء عليها 

قي����م تلك الهوية وم����ا تت�شمنه 

م����ن معاي����ر للقي����م والعدال����ة 

ومعن����ى احلياة وغره����ا. واإذا 

عدن����ا اإىل ال����وراء �شنج����د باأن 

ال�شابقة  التقليدي����ة  الثقاف����ات 

متيزت مبجموعة من ال�شمات 

املختلف����ة  املجامي����ع  حافظ����ت 

خالها عل����ى هوياتها وقيمها. 

فمجتمعات م����ا قبل النفط، اأو 

ما قبل البدء بعملية التحديث، 

كانت تت�شم بالثابت وال�شكونية، 

مبعن����ى اأن العاقة القائمة بني 

اجلماع����ات املختلفة والطبيعة 

متيزت بثباتها لفرتات تاريخية 

لآلف  بع�شه����ا  طويل����ة ميت����د 

ال�شنني، ولعل اأ�شطع مثال على 

ذلك الثقافة والهوية اأو الهويات 

القبلية والريفية . وقد نتج عن 

ذل����ك حمافظة تلك اجلماعات 

املختلفة على هوياتها التقليدية 

وف����ق املنظومة الثقافي����ة التي 

متيزه����ا ع����ن بع�شه����ا البع�س 

وفق����اً للبيئ����ة الطبيعي����ة الت����ي 

تعي�س فيها. وقد متيزت طريقة 

نقل القيم والهوية وغرها من 

املو�شوع����ات ال�شائدة يف اإطار 

جماعة اأو جمتمع ما عن طريق 

الوراثة، اأي اأن الأجيال املختلفة 

تتوارث نف�س القي����م واملفاهيم 

والأفكار وطريقة التفكر ومن 

ثم الهوية نتيج����ة ثبات طريقة 

احلي����اة ال�شائدة ورتابة طريقة 

اإنتاجه����ا حلاجيات اجلماعات 

اأواملجتمع.
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وقد �شاه����م ذلك يف وجود 

منظومة فكرية ثابتة واأ�شبحت 

تلقائي����اً منغلق����ة عل����ى نف�شها 

واأ�شبح اأي فرد ياأتي من جماعة 

خمتلفة غريب����اً عنها، وي�شعب 

يف الكثر من الأحيان تقبله اأو 

دخول����ه يف منظوم����ة اجلماعة 

الفكري����ة والثقافي����ة والندماج 

ذل����ك  وانعك�����س  هويته����ا.  يف 

عل����ى طريقة تفكر اجلماعات 

بحيث اأ�شب����ح تفكرها منغلقاً 

وقائم����اً على م�شلم����ات خا�شة 

باجلماعة وثقافتها )مبا يحتويه 

م����ن اأمن����اط تفك����ر متنوعة(، 

كما متي����زت الغالبية ال�شاحقة 

م����ن ط����رق تفك����ر اجلماعات 

التقليدي����ة بالغائي����ة اأي تف�شر 

م����ا يجرى يف الع����امل بناء على 

غايات ل على الأ�شباب الفعلية 

واحلقيقي����ة ملا يجرى به، وهذا 

ناجت من �شعف الإن�شان اآنذاك 

يف مواجه����ة الطبيعة وقوانينها 

وظواهرها.

لك����ن واق����ع احل����ال الي����وم 

يف  علي����ه  كان  عم����ا  يختل����ف 

ال�شاب����ق، فاملجتمعات احلديثة 

اختلف����ت جذري����اً عم����ا �شبقها 

واأ�شبحت تقريب����اً نقي�شاً لها. 

ف����اأول مظهر مه����م للتغير هو 

قطع �شل����ة الإن�ش����ان املبا�شرة 

مع الطبيع����ة واعتم����اده الكلي 

يتحك����م  اأ�شب����ح  اإذ  عليه����ا، 

بالعديد من املظاهر الطبيعية، 

بل وتغلب على معظمها واأ�شبح 

ي�شنع حاجياته بنف�شه وير�شم 

مل�شتقبل����ه  عري�ش����ة  خطوط����اً 

ويحقق الكثر منها.

املجتمع����ات  متي����زت  كم����ا 

ال�شكوني����ة  بغي����اب  احلديث����ة 

اأنها جمتمعات  والثبات مبعنى 

ديناميكية وغر ثابتة واأ�شبحت 

والتط����ور.  التغي����ر  �شمته����ا 

وانعك�����س ذل����ك عل����ى طبيع����ة 

الثقافة ال�شائدة يف املجتمعات 

احلديث����ة الت����ي ه����ي بدوره����ا 

ومتج����ددة  متغ����رة  اأ�شبح����ت 

ول تع����رف الثب����ات، واأ�شبحت 

العلمي����ة  بالتط����ورات  ترتب����ط 

والتكنولوجي����ة التي لعبت دوراً 

هام����اً يف تغي����ر قي����م واأف����كار 

وم����ن ث����م عنا�شر عدي����دة من 

هوي����ات ال�شع����وب واجلماعات 

املختلفة. كما تتميز املجتمعات 

احلديث����ة بالنفت����اح والتعاي�س 

م����ع الآخر املختل����ف فا يوجد 

اليوم جمتمع مدين على الكرة 

عل����ى  واحت����وى  اإل  الأر�شي����ة 

خليط م����ن الأعراق والثقافات 

والأديان والقيم وغرها.

اإن التغي����ر الذي حدث يف 

املجتمع الإن�شاين تازم معه اأو 

بالأحرى كان ناجتاً عن طريقة 

ط����رق  ع����ن  خمتلف����ة  تفك����ر 

التفكر ال�شابقة التي مرت بها 

الإن�شاني����ة كالتفك����ر اخلرايف 

وهذه  والغائ����ي،  والأ�شط����وري 

الطريق����ة هي طريق����ة التفكر 

العقانية ذات الطابع الواقعي 

الت����ي ج����اء به����ا العل����م والت����ي 

خاله����ا ا�شتط����اع املبدعون يف 

�شت����ى جم����الت العل����م والفكر 

والثقافة اإعادة �شياغة املجتمع 

الإن�ش����اين وثقافت����ه. ولطريقة 

التفكر العقانية �شمات عدة 

نوجز اأهمها بالتايل :

تت�شف بالتجرد من الأهواء  اأ. 

الذاتي������������ة والنفع��������الت 

والطابع ال�شخ�شي وامليول 

الإيديولوجية.

تتميز باحلياد واملو�شوعية  ب. 

يف النقد والتحليل من اأجل 

الو�شول اإىل اأف�شل النتائج 

واحللول.

تتن����اول ال����رتاث والثقاف����ة  ج. 

والهوية  والأف����كار  والقي����م 

بطريقة نقدية متّيز بني ما 

ميك����ن ال�شتغن����اء عنه وما 

ميكن املحافظ����ة عليه وما 

ميكن تطويره.

تت�ش����م بالواقعية واملنهجية  د. 

املعرفة  اإل��������ى  للو�ش��������ول 

وا�شتقاليتها من اأية �شبغة 

ذات جوانب ذاتية.

اأن  هن����ا  الق����ول  ومق�ش����د 

تطور الهوية يحتاج اإىل طريقة 

التفك����ر العقاني����ة واملنفتحة 

ذات الطابع النقدي والتحليلي 

من اأجل حتليل مكونات الهوية 

التقليدية والعمل على احلفاظ 

على ما ي�شل����ح منها وا�شتبعاد 

ما ل ي�شل����ح وتطوير العنا�شر 

فه����ذه  لذل����ك.  حتت����اج  الت����ي 

الطريق����ة من التفك����ر تعك�س 

ثقاف����ة حديثة حتتوي على قيم 

الت�شام����ح والتعاي�����س مع الآخر 

واح����رتام الختاف����ات وتنظر 

لرتاثه����ا بعقل فاح�����س وتتميز 

بالعت����دال والوعي احل�شاري 

املعا�ش����ر يف تناول املو�شوعات 

املراد البح����ث فيها وتطويرها، 

ول ميك����ن اأن تتط����ور الهوي����ة 

اأو الثقاف����ة اإل م����ن خال هذه 

الطريقة من التفكر لأن نقي�س 

هذه الطريقة هو ما نراه حالياً 

ونعي�ش����ه من طرق تفكر تت�شم 

بالتع�ش����ب والتط����رف واإق�شاء 

الآخر، حتى الذي ي�شاركهم يف 

نف�س الهوية والثقافة والوطن، 

والتي تق����ود اإىل النغاق على 

ال����ذات والعي�س اإما يف املا�شي 

اأو  احلا�ش����ر متام����اً  ون�شي����ان 

العي�س يف عامل اآخر اأقرب اإىل 

الوه����م منه اإىل الواق����ع اأو من 

امل�شتحيل حتققه يف الواقع.
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د. الزواوي بغوره

لفظ الوعي من الألفاظ التي تتمتع بدللت متعددة، وبا�شتعمالت 

خمتلفة وفقا ملجالت علمية و�شياقات فكرية وثقافية معينة. وعليه، 

فاإن الذي يعنينا يف هذه املقالة هوالك�شف عن املعاين امل�شرتكة  وبيان 

�شلتها بالهوية ال�شخ�شية اأو الذاتية والهوية اجلماعية.

الوعي لغة يعني الفهم و�شامة الإدراك، و�شعور الإن�شان مبا يف 

نف�شه ومبا يحيط به. وعليه، فاإن لفظ الوعي ي�شر اإىل العقل يف حالة 

الإدراك وتوا�شله مع املحيط اخلارجي من خال احلوا�س اخلم�س. 

ومياثل علماء النف�س بني الوعي والعقل اأواحلالة العقلية لاإن�شان التي 

تظهر من خال الإدراك، والربهان، والتمييز. ولكن علماء النف�س يرون 

د مظهر من مظاهر الذات، وذلك بحكم قولهم بوجود  اأن الوعي جمَرّ

ما ي�شمونه بالاوعي الذي يعرب عن اأعماق الذات الإن�شانية.

ويعترب الوعي يف نظر الفا�شفة مبثابة جوهر الإن�شان الذي ميِيّزه 

الأخ��رى، لأنه ي�شاحب فكره وت�شرفاته، وهوما  الكائنات  بقَيّة  عن 

ي�شمى بالوعي الِتّلْقائي. ولكن ما اأن يُطرح �شوؤال ما حقيقة وجوهر 

اأمام �شعوبات معرفية جمة، وبخا�شة يف  اأنف�شنا  الوعي حتى جند 

فل�شفات الوعي وفل�شفات الذهن التي يحتُلّ فيها مو�شوع الوعي مكانة 

العلمية ل ميكن الإحاطة  مركزية يخ�شع ملناهج فل�شفية ومقاربات 

بها يف هذا املقال.

ولعل اأول مظهر من مظاهر الوعي املرتبط بالهوية ما ي�شمى بوعي 

العملية  تلك  اإىل  الذي ي�شر   )Self Consciousness( - الذات

التي قام بها الإن�شان خال تطوره الفكري لتمييز نف�شه عن العامل 

اخلارجي، ومعرفة عاقته بالعامل والآخرين، ومعرفة نف�شه بو�شفه 

�شخ�شية خمتلفة ومغايرة لاآخرين. ويف هذا ال�شياق، يرى الدار�شون 

لهذا املو�شوع: »اأن وعي الذات قد ن�شاأ يف وقت واحد مع الوعي باعتباره 

رة من تطور اجلن�س الب�شري.  ا منه، ولكنه ظهر يف مرحلة متاأِخّ م�شتًقّ

فالإن�شان يف البداية مل يكن مييز نف�شه عن املو�شوع، ثم اأ�شبح واعيا 

بنف�شه كذات وكن�شاط من خال تناوله لاأ�شياء، وا�شتخدامه لاآلت، 

وبو�شاطة ن�شاطه العملي يف املجتمع، ومبا اأن العمل ذوطابع اجتماعي 

دائما، فاإن الإن�شان بداأ يعي ذاته بو�شفه جزًءا من املجتمع، واأ�شبح ينظر 

اإىل الإن�شان الآخر بو�شفه مثيا له. ولعبت اللغة دورا مهما يف ت�شكيل 

قاموس الهوية

ية  لهو ا
والوعي

بذلك  ق�صدنا  �صواء  بالوعي،  م�صر�طة  الهوية  اإن  قلنا  اإذا  ال�صواب  جنانب  ل 

الهوية ال�صخ�صية اأ� الهوية اجلماعية. �ال�صبب يف ذلك هواأن الهوية بغري الوعي 

يف:  �الغ��رتاب،  الهوية  مقالنا:  �ا�صتالب)انظر  اغرتاب  حالة  يف  الهوية  اأن  تعني 

الهوية، الغر�صة 91 نوفمرب-دي�صمرب 2017 ،�ص  62 - 64(. لذا �جب م�صاءلة هذه 

العالقة ال�صر�رية بني الهوية �الوعي. �ل ميكن بيان هذه العالقة ما مل نتوّقف 

بالهوية؟ عالقته  �ما  بالوعي؟  نعني  فماذا  نف�صه.  الوعي  مفهوم  عند  قليال 
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ال��ذات، لأنها يف جوهرها  وعي 

توجه نحوالآخرين«. )انظر: كميل 

احلاج، املو�شوعة املي�شرة يف الفكر 

الفل�شفي والجتماعي، مكتبة 

 ،2000 نا�شرون، بروت،  لبنان 

�س )671  - 672( 

الن�س عن  ثَبّتنا ه��ذا  لقد 

ق�شد، لأنه يبني اجلانب التاريخي 

يف عملية ارتباط الوعي بالوعي 

الذاتي الذي يعُدّ مدخا منا�شبا 

لفهم عاقة الوعي بالهوية. واإذا 

كان الن�س ي�شر اإىل تاريخ تطور 

الإن�شان، فاإن ما يجب الإ�شارة اإليه هواأن هذه العملية التاريخية املعقدة، 

ميكن التمثيل لها بحياة الطفل الذي ينتقل من حالة عدم الوعي الذاتي 

اإىل حالة الوعي الذاتي من خال متييز نف�شه عن حميطه بدًءا من اأمه 

التي تر�شعه وانتهاء باأ�شرته وحميطه العام. وعندما يبداأ يف ا�شتخدام 

اللغة من خال النطق ببع�س الكلمات، فاإنه �شيبداأ بالتعرف على ا�شمه 

وعلى والديه. واإذا كان العمل حا�شما يف اجلانب الجتماعي كما ي�شر 

اإىل ذلك الن�س الذي ا�شت�شهدنا به، فاإن اللغة ل تقل اأهمية �شواء يف 

ن�شج العاقات الجتماعية اأو يف التعبر عن الذات، كما هواحلال عند 

الطفل. لذلك نعتقد، اأن اخلطوة الأوىل يف اإدراك العاقة بني الهوية 

والوعي يتمثل يف وعي الذات الذي ياأخذ مظاهر عديدة، لعل اأقدمها 

تلك العبارة الأخاقية التي تن�شب اإىل �شقراط وعمل على حتقيقها 

طوال حياته األ وهي: اعرف نف�شك!

الهوية  العاقة بني  اأول فيل�شوف وقف عند هذه  ف��اإن  واحل��ق، 

والوعي هوالفيل�شوف الإجنليزي جون لوك )1632 - 1704( يف 

الذي  الف�شل رقم27  الب�شري، وحتديدا يف  الفهم  كتابه: مقال يف 

ل الذات، اأوبح�شب  اأّكد فيه اأن الوعي هوالعن�شر الأ�شا�شي الذي ي�شِكّ

املتعددة واملتباعدة  العنا�شر  د  يُوِحّ الوعي هوالذي  عبارته: »وحده 

ويجعلها قابلة لاإدراك يف هوية �شخ�شية، وذلك انطاقا من معطيات 

جتريبية«. من هنا طرح �شوؤال اأ�شا�شيا موؤداه: ما الذي يجعل الإن�شان 

التغرات  يبقى هونف�شه رغ��م 

التي يعرفها يف حياته �شواء على 

م�شتواه ال�شخ�شي اأو على م�شتواه 

الجتماعي والبيئي؟

الفا�شفة  ك��ان ج��واب  لقد 

حول هذا ال�شوؤال، ومنهم ديكارت، 

يتمثل يف القول اإن العن�شر الذي 

يجعل الإن�شان �شخ�شا واحدا 

رغم التغر والتنوع الذي يعرفه 

هوالروح باعتباره جوهرا غر 

مادي يبقى ثابتا رغم كل التغرات. 

ال��روح هوالذي يحمل  واإن هذا 

خمتلف اأفكار الإن�شان �شواء تعلق 

اأو  ب��الإدراك��ات احل�شية،  الأم��ر 

بالعواطف وامل�شاعر، اأو بالأفكار 

املجردة، ولكن جون لوك بو�شفه 

فيل�شوفا جتريبيا رف�����س هذا 

الت�شور ل�شببني: الأول، لأن الروح 

اأوغيبي ل  معطى ميتافيزيقي 

منه جتريبيا،  التحقق  ميكننا 

والثاين، لأنه قدم تف�شرا جديدا 

يتمثل يف مفهوم اأوم�شطلح الهوية 

ال�شخ�شية.

فما املق�شود بالهوية ال�شخ�شية عند جون لوك؟ مييز هذا الفيل�شوف 

الأوىل، ميكن  ال�شخ�شية. يف احلالة  والهوية  الهوية بوجه عام  بني 

احلديث عن اأية هوية �شواء كانت نبتة معينة، اأو حيوانا معينا، ملاذا؟ 

لأن مثل هذه الهوية ل تت�شمن التفرد والتميز، وذلك بحكم اتباعها 

مل�شارها الطبيعي، يف حني تت�شمن الهوية ال�شخ�شية بال�شرورة ال�شخ�س 

املفكر الذي يدرك نف�شه بنف�شه، واأكر من هذا فاإنها ت�شمن وحدته 

ال�شخ�شية، وجتعل منه �شخ�شا واحدا رغم كل التغرات التي يعرفها 

يف املكان والزمان.

الوعي يقوم بدور حموري يف ت�شكيل  اإن  القول  وعليه، ن�شتطيع 

ات ال�شخ�شية باأن تعرف نف�شها  الهوية ال�شخ�شية، وذلك لأنه ي�شمح للَذّ

تتوا�شل معهم، واملجتمع  الذين  العامل الذي حولها، والنا�س  وتعرف 

الذي تعي�س فيه. ولكن مع ذلك، وجب الإقرار باأن وعي الذات لي�س 

بال�شرورة معرفة الذات. ملاذا؟ لأن الذات لي�شت كما نعلم مك�شوفة لذاتها 

حتى تعرفها بي�شر و�شهولة، واإمنا تعمل جاهدة على حتقيق ذلك، وقد 

تنجح اأوتخفق يف ذلك. من هنا، يرى بول ريكور يف كتابه: الذات عينها 

كاآخر، اإن الهوية ال�شخ�شية كما حلَّلها جون لوك تعاين من م�شاعب 

اإذا كان  ت�شُلّ تقدمها، واإن املطلوب هو رفدها بالهوية ال�شردية. ثم 

جون لوك قد بنَيّ ال�شلة بني الوعي والهوية ال�شخ�شية، فاإن ما يجب 

الوقوف عنده هوال�شلة بني الوعي والهوية اجلماعية وهوما يحتاج اإىل 

م�شاءلة عنا�شر كثرة، ومنها على 

وجه التحديد دور الدولة والنظام 

ال�شيا�شي يف بناء الهوية اجلماعية 

والوطنية، وذلك بالعتماد على 

ال��رتب��وي��ة والثقافية  املنظومة 

الذاكرة  والإع��ام��ي��ة، وتن�شيط 

التاريخية والرتاثية، وقبل هذا 

وذاك ال�شلة بني الهوية وال�شرد. 

العنا�شر حتتاج با  وك��ل ه��ذه 

�شك اإىل التحليل واملناق�شة، ناأمل 

القادمة،  درا�شتها يف مقالتنا 

بحول اهلل .
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