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“الــعــولــمــة مــصــطــلــح جــديــد “الــعــولــمــة تــعــبــيــر مــعــاصــر
يــعـ ّـبــر عـــن ظـــاهـــرة قــديــمــة» عــن نــزعــة تسلطية قــديــمــة».
ه��ل العومل��ة نظ��ام عامل��ي جدي��د فر���ض علين��ا؟ �أم �أنه��ا �صيغ��ة �س��اعد ال�ش��عوب على االندماج مع بع�ضها البع�ض ،وفتح �آفاق
جدي��دة ل�سيا�س��ات عرفت قبل ق��رون؟ وهل للعومل��ة �إيجابيات �أمام الأفراد نحو فر�ص جديدة للتقدم واالبتكار.
و�سلبيات؟
واملع��روف �أن ل��كل ظاه��رة عاملي��ة جانب��ا مظلما ،وه��ذا ينطبق

العومل��ة كم��ا يراه��ا باحث��ون م�صطلح جديد يع ّ�بر عن ظاهرة
قدمي��ة� ،أ ّدت حديث��ا �إىل جع��ل الع��امل قري��ة �إلكرتوني��ة
�صغ�يرة ،ترتاب��ط �أجزا�ؤه��ا عن طريق الأقم��ار اال�صطناعية،
واالت�صاالت الف�ضائية ،والقنوات التلفزيونية.

عل��ى العومل��ة الت��ي �أث��رت �س��لبا يف العديد من جوان��ب احلياة.
فاالندم��اج الثق��ايف عاملي��ا ،جع��ل الأفراد واجلماع��ات يفقدون
هويتهم املحلية اخلا�صة ،وما يتمتعون به من عادات و�س��مات
ممي��زة ،الأم��ر ال��ذي �أفق��د الب�ش��رية التن��وع الثق��ايف العامل��ي.
كم��ا خلق��ت العوملة م�ش��كالت اقت�صادية عل��ى ال�صعيد العاملي،
و�أدت �إىل هج��رة الكف��اءات والعق��ول م��ن �أوطانه��ا لاللتح��اق
مب��ا ي�س��مى التوظي��ف ال��دويل ،ودفعت ال�ش��ركات الكربى �إىل
ا�س��تغالل الأي��دي العامل��ة ب�أجور قليلة .وعل��ى �صعيد القوى
العاملية ظهر العديد من ال�صراعات ال�سيا�سية.

ويق��ول علم��اء التاري��خ �أن العومل��ة لي�س��ت ظاه��رة جدي��دة ،ب��ل
قدمي��ة وترج��ع يف بداياته��ا �إىل نهاي��ة الق��رن ال�ساد���س ع�ش��ر
املي�لادي ،و�أنه��ا ظه��رت م��ع بداي��ة اال�س��تعمار الغرب��ي لآ�س��يا
و�أوروب��ا والأمريكيت�ين ،ث�� ّم ارتبط��ت بتطور النظ��ام التجاري
احلدي��ث يف �أوروب��ا ،مم��ا �أدى �إىل ظه��ور نظ��ام عامل��ي معق��د
يرى الأ�ستاذ الدكتور حممد راتب النابل�سي يف العوملة تعبريا
ات�صف بالعاملية ،ثم �أُطلق عليه ا�سم العوملة.
ت�ش��مل العومل��ة جماالت عدة ،من �أهمه��ا؛ العوملة االقت�صادية ،معا�صرا عن نزعة ت�س��لطية قدمية� ،صاحبت كل قوة غا�ش��مة
وهي التعاون االقت�صادي بني دول العامل مبا ي�ؤدي �إىل زيادة على مدار التاريخ .و�أ�ش��ار يف كتابه «وم�ضات يف الإ�س�لام» �إىل
بال�س��لع واخلدم��ات ع�بر احل��دود ،والعومل��ة �أن العومل��ة تعن��ي انهي��ار ال�س��دود ب�ين احل�ض��ارات والثقاف��ات،
حج��م التَعام��ل ِ
ال�سيا�س�� َية الت��ي تظه��ر يف هيمنة تفر�ضها ال��دول القوية على وفر���ض الهيمن��ة الغربي��ة يف خمتل��ف املج��االت؛ �سيا�س��ة،
ِ
ال��دول النَامي��ة وال�ضعيف��ة ،الأم��ر ال��ذي ي���ؤدي �إىل ح��دوث واقت�ص��ادا ،و�إعالم��ا ،وفك��را ،توطئ��ة لال�س��تيالء عل��ى ثروات
ا�ضطراب��ات وع��دم ا�س��تقرار يف تل��ك ال��دول .وكذل��ك العومل��ة ال�شعوب ،وم�سخ هويتها وخ�صو�صياتها احل�ضارية.
ِ
الثقافية التي ت�س��مح ب�س��يطرة الثقافات القوية ،ون�شر ِقيمها وق��ال الباح��ث يف درا�س��ات ال�ش��رق الأو�س��ط حمم��د خلي��ف
وهيمنته��ا عل��ى الثقاف��ات ال�ضعيف��ة� .أم��ا العومل��ة الإعالمي��ة الثني��ان « :الواج��ب ه��و امل�صطل��ح الأ�سا�س��ي يف عل��م الأخالق،
فه��ي �س��يطرة قيم ال��دول القوية ومفاهيمها عل��ى املجتمعات وامل�صلح��ة ه��ي امل�صطل��ح الأ�سا�س��ي يف عل��م ال�سيا�س��ة»� .أم��ا
امل�ؤل��ف ورج��ل الأعم��ال الأمريك��ي �س��تيفن ك��ويف فق��د ق��ال يف
عرب و�سائل الإعالم.
ومن نتائج العوملة التطور ال�سريع املرافق لها ،والذي انعك�س كتاب��ه « العادات ال�س��بع للأ�ش��خا�ص الأكرث فعالي��ة»( :ال ّرياح
عل��ى االقت�ص��اد العامل��ي ،وجع��ل العدي��د من ال�ش��ركات حت�صل قدر من اهلل ،وتوجيه ال�شراع من عمل يديك).
عل��ى م��واد �أولية ب�أ�س��عار زهيدة ،وعلى مه��ارات وخربات فنية فهل ال�شعوب هي امل�س�ؤول الوحيد عن حا�ضرها وم�ستقبلها؟
خارجي��ة .كم��ا انبث��ق ع��ن العومل��ة �سيا�س��يا منظم��ات وهيئ��ات
دولي��ة ،ع��ززت �إىل ح��د م��ا مفاهيم حق��وق الإن�س��ان ،والعدالة “الــريــاح قــدر مــن اهلل ،وتوجيه
االجتماعي��ة عل��ى امل�س��توى ال��دويل .وعل��ى ال�صعي��د الثق
��ايف الـــشـــراع مـــن عــمــل يــديــك»
يالح��ظ التدف��ق ال�ضخ��م للمعلوم��ات والأي��دي العاملة ،مما
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�سمو ويل العهد تر�أ�س وفد الكويت ..

قمة «التعاون» ..وحدة اقتصادية و دفاعية
بع��ث ممث��ل �صاح��ب ال�س��مو الأم�ير ال�ش��يخ ن��واف الأحم��د ال��دورة م��ن ق��رارات بن��اءة �س��تعزز م�س�يرة العم��ل اخلليج��ي
اجلاب��ر ال�صب��اح حفظ��ه اهلل ورع��اه �س��مو ويل العه��د ال�ش��يخ امل�ش�ترك ومبا يعود باخلري على دول و�أبناء املجل���س وحتقيق
م�ش��عل الأحم��د اجلاب��ر ال�صب��اح حفظه اهلل بربقية �ش��كر �إىل �أهدافهم وتطلعاتهم املن�شودة.
�أخي��ه خادم احلرمني ال�ش��ريفني امللك �س��لمان بن عبدالعزيز �سائال �سموه املوىل تعاىل �أن يدمي على �أخيه خادم احلرمني
�آل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة �أعرب فيها ال�ش��ريفني موف��ور ال�صح��ة والعافي��ة و�أن يحق��ق للمملك��ة
�س��موه ع��ن خال���ص ال�ش��كر والتقدير على بال��غ الرعاية وكرم العربي��ة ال�س��عودية ال�ش��قيقة و�ش��عبها الك��رمي كل الرفع��ة
ال�ضياف��ة اللت�ين حظ��ي بهم��ا �س��موه والوف��د املراف��ق خ�لال والرقي واالزدهار يف ظل قيادته احلكيمة.
م�ش��اركة �سموه يف اجتماع الدورة الثانية والأربعني للمجل�س
الأعل��ى ملجل���س التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة والتي عقدت وبع��ث ممث��ل �صاح��ب ال�س��مو الأم�ير ال�ش��يخ ن��واف الأحم��د
يف العا�صم��ة الريا���ض ،م�ش��يدا �س��موه مب��ا تو�صل��ت �إليه هذه اجلاب��ر ال�صب��اح حفظ��ه اهلل ورع��اه �س��مو ويل العه��د ال�ش��يخ
م�شعل الأحمد اجلابر ال�صباح حفظه اهلل بربقية �شكر لأخيه
�صاحب ال�سمو الأمري امللكي حممد بن �سلمان بن عبد العزيز
�آل �س��عود ويل العه��د نائ��ب رئي���س جمل���س ال��وزراء
ووزي��ر الدف��اع يف اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية
ال�ش��قيقة �أع��رب فيه��ا �س��موه ع��ن خال�ص ال�ش��كر
والتقدي��ر عل��ى احلف��اوة البالغ��ة وك��رم ال�ضيافة
اللتني حظي بهما والوفد املرافق خالل م�شاركة
�س��موه يف قم��ة ق��ادة دول جمل���س التع��اون ل��دول
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اخللي��ج العربي��ة يف دورتها الثاني��ة والأربعني والتي عقدت يف
العا�صمة الريا�ض.

و�ألق��ى �صاح��ب ال�س��مو امللك��ي الأمري حممد بن �س��لمان كلمة
قال فيها :ي�س��رين وبا�س��م �س��يدي خادم احلرمني ال�ش��ريفني
امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود� ،أن �أرحب بكم يف بلدكم
الثاين اململكة العربية ال�سعودية ،كما ي�سرين �أن �أوجه ال�شكر
ل�صاح��ب اجلالل��ة املل��ك حم��د ب��ن عي�س��ى �آل خليف��ة ،على ما
بذلت��ه مملك��ة البحري��ن ال�ش��قيقة م��ن جه��ود كب�يرة خ�لال
رئا�ستها للدورة احلادية والأربعني للمجل�س.

م�شيدا �سموه مبا تو�صلت �إليه هذه الدورة من قرارات �سديدة
�ست�سهم يف حتقيق تطلعات دول و�أبناء املجل�س ،مبتهال �سموه
�إىل الباري جل وعال �أن يدمي على �أخيه �صاحب ال�سمو امللكي
ويل العه��د موف��ور ال�صح��ة والعافي��ة و�أن يحق��ق للمملك��ة
العربية ال�س��عودية ال�ش��قيقة و�ش��عبها الكرمي املزيد من العزة
والرفعة يف ظل القيادة احلكيمة خلادم احلرمني ال�شريفني  .و�أ�ضاف «جنتمع اليوم بعد مرور �أربعة عقود على ت�أ�سي�س املجل�س
يف ظ��ل حتدي��ات عدي��دة تواج��ه منطقتنا تتطلب من��ا مزيدا من
تن�سيق اجلهود ،مبا يعزز ترابطنا و�أمن وا�ستقرار دولنا.
قمة التحديات

انعق��دت يف اململك��ة العربية ال�س��عودية الدورة الـ  42للمجل���س
الأعل��ى ملجل���س التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة ،يف راب��ع قمة
اعتيادية ت�س��ت�ضيفها اململكة للعام الرابع على التوايل يف ظل
التحديات الكربى التي تواجهها املنطقة.

ويف ه��ذا ال�ص��دد ن�ش�ير �إىل الر�ؤي��ة الت��ي قدمها �س��يدي خادم
احلرم�ين ال�ش��ريفني ون�ؤك��د عل��ى �أهمي��ة تنفيذ م��ا تبقى من
خطوات ،وا�ستكمال مقومات الوحدة االقت�صادية ،ومنظومتي
الدف��اع والأمن امل�ش�تركة ومبا يعزز دورن��ا الإقليمي والدويل
من خالل توحيد مواقفنا ال�سيا�س��ية وتطوير ال�ش��راكات مع
املجتمع الدويل.

وتر�أ���س االجتم��اع نياب��ة عن خ��ادم احلرمني ال�ش��ريفني امللك
�س��لمان ب��ن عبد العزيز� ،صاحب ال�س��مو امللك��ي الأمري حممد ون�ش��يد مب��ا مل�س��ناه خ�لال زياراتنا �إىل دول املجل���س ال�ش��قيقة
ب��ن �س��لمان ب��ن عب��د العزي��ز ويل العه��د نائب رئي���س جمل���س م��ن حر���ص بال��غ عل��ى وح��دة ال�ص��ف .كم��ا ن�ش��يد بااللت��زام
الوزراء وزير الدفاع ،يف ق�صر الدرعية يف الريا�ض.
والت�ضامن الذي �أدى �إىل جناح خمرجات بيان العال ال�صادر
وتر�أ���س ممث��ل �صاح��ب ال�س��مو الأم�ير ال�ش��يخ ن��واف الأحم��د يف  5يناير 2021م».
اجلابر ال�صباح حفظه اهلل ورعاه �سمو ويل العهد ال�شيخ م�شعل
الأحمد اجلابر ال�صباح حفظه اهلل وفد الكويت �إىل القمة.
كم��ا �ش��ارك العاه��ل البحرين��ي جالل��ة املل��ك حمد بن عي�س��ى
�آل خليفة و�صاحب ال�س��مو ال�ش��يخ حممد بن را�ش��د �آل مكتوم
نائ��ب رئي���س دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة رئي���س جمل���س
ال��وزراء حاك��م �إم��ارة دب��ي ،و�صاح��ب ال�س��مو ال�ش��يخ متي��م بن
حم��د �آل ث��اين �أم�ير قط��ر ،ونائ��ب رئي���س ال��وزراء ل�ش���ؤون
جمل�س الوزراء العماين فهد بن حممود �آل �سعيد.

تكتل اقت�صادي

وتاب��ع «�إنن��ا نتطل��ع الي��وم �إىل ا�س��تكمال بن��اء تكت��ل اقت�ص��ادي
مزده��ر وه��ذا يتطلب �إيجاد بيئ��ة جاذبة وحمفزة تعتمد على
تنويع م�صادر الدخل ،و�إطالق �إمكانات قطاعاتنا االقت�صادية
الواع��دة ومواكب��ة التط��ورات التقني��ة يف جمي��ع املج��االت،
و�إيج��اد الت��وازن لتحقي��ق �أم��ن وا�س��تقرار �أ�س��واق الطاق��ة
العاملي��ة ،والتعام��ل م��ع ظاه��رة التغ�ير املناخ��ي ،م��ن خ�لال
تزوي��د الع��امل بالطاق��ة النظيف��ة ودع��م االبت��كار والتطوي��ر،
ويف �س��بيل ذل��ك �أطلق��ت اململكة مبادرتي ال�س��عودية اخل�ضراء
وال�ش��رق الأو�س��ط الأخ�ض��ر ،كم��ا �أعلن��ت ع��ن ا�س��تهدافها
الو�ص��ول �إىل احلي��اد ال�صف��ري يف ع��ام  2060م��ن خ�لال نه��ج
االقت�صاد الدائري للكربون».

ولــي العهد مشعل األحمد :توصلت
الـــدورة لــقــرارات بناءة ستعزز مسيرة
العمل الخليجي المشترك بما يعود
بالخير على دول وأبناء المجلس وتحقيق
أهــدافــهــم وتطلعاتهم المنشودة وقال الأمري حممد بن �سلمان« :ت�ستمر اململكة يف بذل جميع
7
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اجله��ود لتعزي��ز الأم��ن واال�س��تقرار يف املنطق��ة ،كم��ا تدع��م
احللول ال�سيا�سية واحلوار حلل النزاعات».
بع��د ذل��ك� ،أع��رب املل��ك حمد بن عي�س��ى ع��ن خال���ص متنياته
ويف ه��ذا الإط��ار ،ت�ش��دد على �ض��رورة نهو���ض املجتمع الدويل بالتوفي��ق والنج��اح لأعم��ال القم��ة يف دورته��ا احلالي��ة بقيادة
مب�س�ؤولياته جتاه حقوق ال�شعب الفل�سطيني امل�شروعة مبا يف اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية ،م�ش��يدا بنتائج الزي��ارات امليمونة
ذل��ك �إقام��ة دولته امل�س��تقلة على حدود عام 1967م وعا�صمتها الأخرية التي قام بها �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
القد���س ال�ش��رقية ووفق��ا ملبادرة ال�س�لام العربي��ة واملرجعيات �سلمان بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر الدف��اع ل��دول جمل���س التع��اون اخلليج��ي ،الت��ي مهدت
الدولية ذات ال�صلة.
ونتطل��ع �إىل �أن ي�س��تكمل الع��راق ال�ش��قيق �إج��راءات ت�ش��كيل لعقد هذه القمة.
ا�ستكمال مقومات الوحدة االقت�صادية

حكوم��ة ق��ادرة عل��ى اال�س��تمرار يف العم��ل م��ن �أج��ل �أم��ن
وا�ستقرار العراق وتنميته.
ون�ؤكد ا�س��تمرارنا يف دعم جهود املبعوث الأممي للتو�صل �إىل
حل �سيا�س��ي للأزمة اليمنية وفق املرجعيات الثالث ومبادرة
اململكة لإنهاء الأزمة اليمنية.
وت�ؤك��د اململك��ة عل��ى �أهمي��ة التعام��ل ب�ش��كل ج��دي وفع��ال مع
الربنامج النووي وال�صاروخي الإيراين مبا ي�سهم يف حتقيق
الأم��ن واال�س��تقرار الإقليمي والدويل ،كم��ا ت�ؤكد على مبادئ
ح�س��ن اجل��وار واح�ترام الق��رارات الأممي��ة وجتني��ب املنطقة
جميع الأن�شطة املزعزعة لال�ستقرار .وتتابع اململكة تطورات
الأو�ض��اع يف �أفغان�س��تان وحت��ث على تكاتف اجله��ود الإقليمية
والدولية لتقدمي امل�ساعدات الإن�سانية لل�شعب الأفغاين ،و�أال
تكون �أفغان�ستان مالذا للتنظيمات الإرهابية».

و�أك��د عل��ى م��ا تولي��ه اململك��ة م��ن دور كب�ير لتقري��ب وجه��ات
النظ��ر ،ولتج��اوز التحدي��ات وتق��دمي احلل��ول املطلوب��ة م��ع
متطلب��ات مرحل��ة العم��ل احلالي��ة ،و�ص��وال �إىل م��ا نتمن��اه
جميع��ا لدولن��ا من رفع��ة وازدهار وتق��ارب لتحقيق املزيد من
اال�س��تقرار ،م�ش�يرا �إىل حر���ص مملكة البحري��ن خالل فرتة
رئا�س��تها ال��دورة احلادي��ة والأربع�ين ملجل���س التع��اون عل��ى
متابع��ة تنفي��ذ �أجندة العمل امل�ش�تركة ،حمقق��ا بذلك الكثري
من اخلطوات املهمة التي ت�صب يف م�صلحة عمل املجل�س مبا
ي�سهم يف االرتقاء مب�سريته.

و�أ�شاد مب�ضامني �إعالن العال الذي ن�ص على التنفيذ الكامل
لر�ؤية خادم احلرمني ال�ش��ريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �س��عود ،وف��ق ج��دول زمن��ي حم��دد ومبتابع��ة دقيق��ة للعمل
الثنائ��ي ب�ين دول املجل���س و�إزال��ة جمي��ع الأم��ور العالق��ة مب��ا
يف ذل��ك ا�س��تكمال مقوم��ات الوح��دة االقت�صادي��ة والربام��ج
و�أ�ض��اف ويل العه��د ال�س��عودي «لق��د حق��ق املجل���س �إجن��ازات التنموية امل�ش�تركة واملنظومتني الدفاعية والأمنية وتن�س��يق
كب�يرة م��ن ت�أ�سي�س��ه ونتطل��ع �إىل حتقي��ق املزي��د لالرتق��اء املواقف لتعزيز ت�ضامن وا�ستقرار دول املجل�س ووحدة �صفها
بالعم��ل اخلليج��ي امل�ش�ترك ومب��ا يع��زز م�س�يرة املجل���س على ومب��ا ير�س��خ دوره��ا الإقليم��ي بالتع��اون م��ع املجتم��ع ال��دويل
واملنظمات الإقليمية والدولية.
جميع الأ�صعدة.
وختام��ا ،ن�ش��كر اجله��ود املبذول��ة م��ن �أمان��ة املجل���س لإجن��اح ويف خت��ام كلمت��ه� ،ش��كر الأمان��ة العامة ملجل���س التع��اون لدول
�أعم��ال قمتن��ا ه��ذه ،ون�س���أل املوىل �س��بحانه �أن يوفقنا وي�س��دد اخللي��ج العربي��ة وم��ا يبذلون��ه م��ن جه��ود حثيث��ة لالرتق��اء
بعمل املجل�س و�إ�سهامهم الوا�ضح يف الإعداد لهذه القمة.
خطانا خلدمة ما ت�صبو �إليه بلداننا و�شعوبنا».

مــحــمــد بـــن ســلــمــان  :الــتــعــامــل
وفــعــال مــع البرنامج
بشكل جــدي
ّ
الـــنـــووي والـــصـــاروخـــي اإليـــرانـــي
8
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ملك البحرين :استكمال مقومات الوحدة
االقتصادية والبرامج التنموية المشتركة
والمنظومتين الــدفــاعــيــة واألمنية
لتعزيز تضامن واستقرار دول المجلس

باململك��ة العربي��ة ال�س��عودية ،ي��وم االثن�ين  22نوفم�بر ،2021
ما بني العال والريا�ض
عق��ب ذل��ك� ،ألقى الأمني العام ملجل���س التع��اون لدول اخلليج ر�س��الة عزم و�س�لام ،ر�س��الة عزم على حماية و�صون �أمن دول
العربي��ة د .ناي��ف ف�لاح مب��ارك احلج��رف ،كلم��ة رح��ب فيه��ا جمل���س التع��اون ور�س��الة �س�لام حتم��ي مكت�س��بات ومق��درات
دوله ومواطنيه.
ب�أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول املجل�س.
وق��ال احلج��رف :ما بني العال والريا�ض ،تربز بني التحديات
والطموح��ات قي��ادة حكيم��ة ،وعزمي��ة خليجي��ة �صلب��ة و�إرادة
ت�ست�شرف امل�ستقبل ،تد�شن العقد اخلام�س من م�سرية جمل�س
التعاون املباركة بنظرة تكاملية و�شاملة حتافظ على ما حتقق
م��ن مكت�س��بات خالل الأربع��ة عقود املا�ضية وتبن��ي مزيدا من
املنج��زات وتواك��ب ع��امل م��ا بع��د اجلائح��ة وم��ا ي�ش��هده م��ن
تكت�لات وتقاطع��ات تتطل��ب العم��ل اجلماع��ي املنظ��م واجلهد
املتكامل لتعزيز م�س�يرة جمل���س التعاون كح�صن منيع وكيان
را�سخ وركيزة �أ�سا�سية للأمن واال�ستقرار والتنمية.
و�أ�ض��اف� :إن �أم��ن دول جمل���س التع��اون كل ال يتج��ز�أ ال�س��يما
يف ظ��ل م��ا ت�ش��هده املنطقة والع��امل من عدم ا�س��تقرار ،وعليه
ج��اء افتت��اح مق��ر القي��ادة الع�س��كرية املوح��دة برعاي��ة كرمي��ة
م��ن �صاح��ب ال�س��مو امللكي الأم�ير حممد بن �س��لمان بن عبد
العزي��ز ،ويل العهد نائب رئي���س جمل���س ال��وزراء وزير الدفاع

و�أو�ض��ح �أن الأم��ن الداخل��ي اخلليج��ي منظوم��ة مرتابط��ة
ومرتا�صة فكان التن�سيق يف مواجهة حتديات اجلرمية املنظمة
واملخ��درات والهجم��ات ال�س�برانية و�أم��ن احل��دود مث��اال ي�ؤك��د
القناع��ة الرا�س��خة ونتيج��ة جله��ود م�س��تمرة ،ولع��ل التمري��ن
التعب��وي ال�ش��امل (�أم��ن اخللي��ج  )3ال��ذي �س��تحت�ضنه املنطقة
ال�ش��رقية يف اململكة العربية ال�س��عودية ال�ش��هر القادم ،وت�شارك
فيه قوات الأمن من دول املجل�س هو ر�سالة عزم و�سالم.
التنمية االقت�صادية

وتن��اول الأم�ين العام ملجل���س التع��اون لدول اخللي��ج العربية،
التنمي��ة االقت�صادي��ة ال�ش��املة وامل�س��تدامة الت��ي ترتك��ز عل��ى
ر�ؤى حكيمة وطموحة ،وتنفذ بكفاءات وطنية م�ؤهلة وقادرة،
وت�س��تثمر بامل�س��تقبل يف تكام��ل ب�ين حتقي��ق ال��ر�ؤي الوطني��ة
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�سمو ال�شيخ م�شعل الأحمد اجلابر ال�صباح ويل العهد حفظه اهلل تر�أ�س وفد الكويت

ل��كل دول��ة من دول املجل���س ،وتنفيذ ق��رارات العمل اخلليجي اخلليجي امل�شرتك تنفيذا لقرارات املجل�س ،وتفعيال مل�ضامني
امل�ش�ترك م��ن خ�لال ا�س��تكمال تنفي��ذ ر�ؤي��ة خ��ادم احلرم�ين �إعالن العال ،وحماية مل�صالح دول املجل�س وخدمة ملواطنيه.
ال�ش��ريفني ،التي �أقرها املجل���س يف عام  2015وتتطلب تفعيل وق��ال :لق��د تاب��ع �أبناء جمل���س التعاون الأ�س��بوع املا�ضي بروح
دور هيئ��ة ال�ش���ؤون االقت�صادي��ة والتنموي��ة ملتابع��ة ا�س��تكمال الأمل والتفا�ؤل نتائج اجلولة اخلليجية امليمونة التي قام بها
م��ا تبق��ى م��ن بن��ود وبالتحدي��د ا�س��تكمال متطلب��ات ال�س��وق �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
اخلليجي��ة امل�ش�تركة واالحت��اد اجلمرك��ي والهيئ��ة الق�ضائي��ة وزيارته لعوا�صم دول جمل�س التعاون ولقاء �أ�صحاب اجلاللة
االقت�صادية و�صوال �إىل الوحدة االقت�صادية يف عام .2025
وال�س��مو ق��ادة دول املجل���س والبيان��ات الت��ي �ص��درت بع��د كل
و�أف��اد احلج��رف ب���أن تعزي��ز امل�ش��اريع اخلليجي��ة امل�ش�تركة
وتوط�ين ر�أ���س امل��ال اخلليج��ي وتكام��ل خارط��ة ال�صناع��ات
اخلليجي��ة ،وم�ش��اريع الأم��ن املائ��ي والغذائ��ي و�أم��ن الطاقة،
وتفعي��ل دور القط��اع اخلا���ص اخلليج��ي ودع��م ال�ش��باب
وامل�ش��روعات ال�صغ�يرة ،والدف��ع مبتطلب��ات التح��ول الرقمي
وال��ذكاء اال�صطناع��ي ،بالإ�ضاف��ة اىل ا�س��تكمال اتفاقي��ات
التج��ارة احلرة وتفعيل ال�ش��راكات واحلوارات اال�س�تراتيجية
وفاعلية وح�ضور جمل�س التعاون يف املحافل الدولية ،وتعزيز
�أولوي��ات التع��اون والتن�س��يق ال�سيا�س��ي والأمن��ي والع�س��كري،
كله��ا ملف��ات تقودها الأمانة العامة ع�بر �آليات متابعة العمل
10
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حمط��ة وكذل��ك اجتماع��ات بع���ض املجال���س التن�س��يقية وم��ا
واك��ب ذل��ك ونت��ج عن��ه م��ن ت�أكي��د على قوة ومتا�س��ك جمل���س
التع��اون وتالح��م ابنائ��ه والعمل امل�ش�ترك نح��و احلفاظ على
املكت�سبات والبناء للم�ستقبل ويف نف�س الوقت الت�أكيد على �أن
�أمن دول جمل�س التعاون وا�ستقرارها كل ال يتجز�أ.
و�أ�ش��ار �إىل �أن جول��ة �س��مو الأم�ير حمم��د ب��ن �س��لمان ب��ن
عبدالعزي��ز وم��ا نت��ج عنه��ا م��ن تفاع��ل كب�ير وعل��ى كاف��ة
امل�س��تويات اخلليجي��ة يف �إط��ار الآم��ال الكب�يرة لأبناء جمل���س
التعاون ،و�إميانهم الكامل بقوة جمل�سهم ،ووحدة م�صريهم،

وتكامل �أهدافهم ،وعلو هاماتهم ،و�صالبة منجزاتهم ور�سوخ
مكت�سباتهم ،ت�أتي م�ستمدة من ر�ؤى �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو
حفظهم اهلل ورعاهم ،وما حتظى به امل�سرية من رعاية �سامية
وتوجيه��ات ملهم��ة و�إر�ش��ادات كرمي��ة ،متث��ل �صم��ام الأم��ان
ونظرة م�ستقبلية ،نحو املزيد من الأمن واال�ستقرار والرخاء
والتنمية.

الت�شاور وتبادل الر�أي

ه��ذا ،وع�بر املل��ك حم��د ب��ن عي�س��ى مل��ك البحرين ،ع��ن عميق
�ش��كره وتقدي��ره لأخيه خ��ادم احلرمني ال�ش��ريفني على دعوته
الكرمي��ة للم�ش��اركة يف �أعم��ال القم��ة ،معرب��ا ع��ن اعت��زازه
بالعالقات الأخوية الرا�سخة واملزدهرة بني البلدين وال�شعبني
ال�ش��قيقني القائم��ة عل��ى التاري��خ امل�ش�ترك ووح��دة امل�ص�ير
و�أك��د احلج��رف الثق��ة التام��ة ب���أن رئا�س��ة اململك��ة العربي��ة وامل�صال��ح املتبادل��ة ،وم��ا ت�ش��هده م��ن تط��ور ومن��و عل��ى جمي��ع
ال�س��عودية لأعم��ال ال��دورة الثاني��ة والأربع�ين �س��تكون ملهمة امل�ستويات ،ما يجعل منها منوذجا للتكامل والرتابط الوثيق.
وحمف��زة لتحقي��ق نقل��ة نوعي��ة يف كاف��ة جم��االت العم��ل و�أك��د يف ت�صري��ح �صح��ايف ل��دى و�صول��ه الريا���ض �أن انعق��اد
اخلليج��ي امل�ش�ترك ،مثمن��ا دور مملك��ة البحري��ن ،حكوم��ة القم��ة «ي�ش��كل فر�ص��ة مهم��ة للت�ش��اور وتب��ادل ال��ر�أي ب�ين
و�ش��عبا ،بقي��ادة �صاح��ب اجلالل��ة املل��ك حم��د ب��ن عي�س��ى �آل �أ�صح��اب اجلالل��ة وال�س��مو ق��ادة دول املجل���س يف كل م��ا م��ن
اخلليف��ة عل��ى الدع��م الكب�ير ال��ذي حظيت به م�س�يرة العمل �ش���أنه �أن ي�س��هم يف دع��م م�س�يرة العم��ل اخلليج��ي امل�ش�ترك
واحلف��اظ عل��ى مكت�س��بات دولن��ا ،وي�ؤدي �إىل حتقي��ق تطلعات
اخلليجي امل�شرتك خالل فرتة رئا�ستها للدورة املا�ضية.
ث��م عق��د �أ�صح��اب اجلالل��ة وال�س��مو ق��ادة ور�ؤ�س��اء وف��ود دول �ش��عوبنا يف مزي��د م��ن التكام��ل واالزده��ار ،و�ص��وال لتحقي��ق
االحتاد» ،م�ؤكدا الدور البارز ملجل�س التعاون يف تر�سيخ الأمن
جمل�س التعاون لدول اخلليج جل�سة عملهم املغلقة.
واال�س��تقرار يف املنطق��ة ،ودع��م اجله��ود الهادف��ة �إىل مواجه��ة
بع��د ذل��ك� ،ش��ارك ق��ادة دول جمل���س التع��اون وممثلوه��م يف التحدي��ات املحدق��ة بها والو�صول �إىل حلول �س��لمية و�ش��املة
�أعمال اجلل�سة اخلتامية.
مل�شكالتها و�أزماتها.
ث��م ع�بر �صاح��ب ال�س��مو امللك��ي الأم�ير حممد بن �س��لمان بن و�أ�ش��اد باجله��ود املبارك��ة خل��ادم احلرم�ين يف خدم��ة ق�ضايان��ا
عبدالعزي��ز ويل العه��د يف كلمت��ه بخت��ام اجلل�س��ة ،عن ال�ش��كر اخلليجي��ة والعربي��ة والإ�س�لامية ،وبال��دور الإ�س�تراتيجي
لأ�صح��اب اجلالل��ة وال�س��مو على �إ�س��هاماتهم يف �إجناح �أعمال املتوا�صل للمملكة العربية ال�سعودية على ال�صعيدين الإقليمي
ه��ذه القمة ،مثمن��ا ت�ضامن اجلميع للعمل ملا فيه خري ومناء والدويل «�ضمانا مل�ستقبل �أف�ضل ل�شعوب العامل �أجمع.
�أوطاننا ورفاه �شعوبنا.
لن�ؤكد ثقتنا ب�أن رئا�س��ة �صاحب ال�س��مو امللكي الأمري حممد
وق��د �أق��ام �س��مو ويل العه��د م�أدب��ة ع�ش��اء تكرمي��ا لإخوان��ه ب��ن �س��لمان ب��ن عب��د العزيز �آل �س��عود ويل العهد نائب رئي���س
�أ�صح��اب اجلالل��ة وال�س��مو ق��ادة ور�ؤ�س��اء وف��ود دول جمل���س جمل���س ال��وزراء وزي��ر الدف��اع له��ذا اللق��اء الأخ��وي �س��تجعل
التعاون لدول اخلليج العربية.بداية قوية للعقد اخلام�س خمرج��ات قمتن��ا عل��ى م�س��توى التحدي��ات الت��ي نواجهه��ا،
وكان �صاحب ال�س��مو ال�ش��يخ حممد بن را�ش��د كتب يف تغريدة ولتك��ون ه��ذه القمة خطوة مهمة يف م�س�يرة جمل�س��نا املبارك
عل��ى ح�س��ابه الر�س��مي يف «توي�تر» �أثن��اء توجه��ه اىل الريا�ض وحتقيق تطلعات و�آمال �شعوبه».
«نح��ن بحاج��ة لبداي��ة قوي��ة للعق��د اخلام���س م��ن م�س�يرة

جمل���س التعاون اخلليجي� ..شعوبنا تتطلع لتكامل اقت�صادي القادة وممثلوهم  :أي اعتداء على
وتنم��وي� ..ش��عوبنا تتطل��ع لتع��اون حقيق��ي وعميق� ..ش��عوبنا أي دولة خليجية هو اعتداء على
«كل ال يتجزأ»
تنتظ��ر م��ن اجتماعاتن��ا يف الريا���ض نتائ��ج حت��ول مدننا كلها دولها جميعا ً وأمنها
ّ
اىل ريا�ض من النمو والرفاه والتقدم».
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الريادة  -مكتب الشهيد

اعتزازا وتقديرا ملن قدموا �أرواحهم يف �سبيل الوطن

مكتب الشهيد احتفل بذكرى تأسيسه

احتفل مكتب ال�شهيد بذكرى مرور ثالثني عاما على ت�أ�سي�سه
حي��ث �ص��در املر�س��وم الأم�يري رق��م  38ل�س��نة  1991ب�إن�ش��اء
مكت��ب ال�ش��هيد يف عه��د املغفور له ال�ش��يخ جاب��ر الأحمد اجلابر
ال�صباح ،طيب اهلل ثراه ،تعبريا عن تقدير عميق واعتزاز فائق
مل��ن �ضح��ى يف �س��بيل الوط��ن وبذل روحه ف��دا ًء للكوي��ت ،فكانت
املب��ادرة م��ن �أعل��ى ر�أ���س يف القي��ادة ال�سيا�س��ية ت�أكي��دا وتقدي�� ًرا
واعتب��ا ًرا ل��ه دالل��ة وا�ضح��ة على ما توليه القي��ادة من االهتمام
بق�ضية ال�شهادة وبطوالت ال�شهداء.

ر�سالة مكتب ال�شهيد

ر�سالة خالدة و�سامية بخلود ال�شهداء وعلو مفاهيم ال�شهادة،
املرتبطة بالبطولة والت�ضحية وارتفاع املكانة ،فر�سالة مكتب
ال�ش��هيد ترتكز على تخليد بطوالت ال�ش��هداء وا�س��تثمارها يف
غر���س وتر�س��يخ قيم ومفاهي��م املواطنة ال�صاحل��ة برتجمتها
�إىل برامج وفعاليات و�إ�صدارات ،ت�أكيدا لهذه املعاين الرفيعة
والقيم العالية النبيلة ،بالإ�ضافة �إىل تعميم الربامج املنا�سبة
للتوا�صل مع ذوي ال�شهداء ومتابعة �أحوالهم.

كم��ا مت تعدي��ل بع���ض �أح��كام املر�س��وم ب�ص��دور مر�س��وم جديد
يحمل رقم  2011/325يف عهد املغفور له ال�شيخ �صباح الأحمد كم��ا ينه���ض مكت��ب ال�ش��هيد بتق��دمي الرعاي��ات التالية لذوي
اجلاب��ر ال�صب��اح طي��ب اهلل ث��راه ،يف �ش���أن تك��رمي ال�ش��هداء ال�شهداء- :
ورعاية ذويهم.
واليوم ينعم مكتب ال�ش��هيد برعاية �أمري البالد �س��مو ال�ش��يخ
ن��واف الأحم��د اجلاب��ر ال�صب��اح حفظ��ه اهلل ورع��اه ،ف ِلعظ��م
مكانة ال�شهادة يتوالها عظماء الرجال.
12
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 )1الرعاية الرتبوية

 )٢الرعاية ال�سكنية والقانونية

 )٣الرعاية االجتماعية

 )٤الرعاية ال�صحية

�أرقام ودالالت

�13١٠شهي ًدا هم عدد ال�شهداء امل�سجلني يف املكتب ،ويتوزعون على
 15جن�سية ي�أتي يف مقدمتهم الكويتيون ويبلغ عددهم � ،١٠٦٤أما
باق��ي ال�ش��هداء فيتوزع��ون عل��ى  11جن�س��ية عربي��ة و  3جن�س��يات
�أجنبية ،بالن�سبة لل�شهداء العرب يتوزعون على النحو التايل- :
� ٣٠ )1شهيدا -اململكة العربية ال�سعودية
� 16 )2شهيدا  -اململكة الأردنية الها�شمية
� 7 )3شهداء  -جمهورية م�صر العربية
� ٩ )4شهداء  -جمهورية العراق
� 4 )5شهداء اجلمهورية العربية ال�سورية
� 4 )6شهداء  -اجلمهورية اللبنانية

متكن مكتب ال�ش��هيد من حفظ �س�يرة وم�س�يرة �أغلب �ش��هداء
الوط��ن م��ن الكويتي�ين يف � 15إ�ص��دا ًرا و ّث��قّ خالله��ا تاري��خ
ال�ش��هداء و�أدواره��م و�أعماله��م البطولي��ة وذل��ك يف �إ�ص��دارات
حملت عنوانني الأول «�شهداء الكويت بطوالتهم وت�ضحياتهم»
والآخ��ر بعن��وان «ب�صم��ات يف تاريخ الكويت» وق��د ت�صدى لهذه
الإ�ص��دارات نخب��ة م��ن �أ�س��اتذة التاري��خ يف جامع��ة الكوي��ت
�أبرزهم (د .جناة عبد القادر اجلا�سم ،د .بنيان �سعــود الرتكي،
د .جم��ال الزنك��ي ،د� .س��عود الع�صف��ور ،د� .أحم��د احل�س��ن ،د.
في�صل الكندري ،د .نايف ال�شمروخ ،د .نايف ال�سهيل).
كما مت اعتماد مادة هذه الكتب املوثقة يف �إعداد ق�ص�ص �أدبية
رفيع��ة امل�س��توى ب�أق�لام نخبة من �أدب��اء و�أديبات الكويت .هذا
بالإ�ضافة �إىل �إ�صدار جملة دورية حتمل ا�سم (الهوية) تهتم
بال�شهداء وتهدف لت�أ�صيل الهوية الوطنية.

� ٤ )7شهداء  -مملكة البحرين
كما قدم مكتب ال�شهيد جمموعة من الأعمال الفنية الالفتة
والت��ي الق��ت ا�ستح�س��انا وانت�ش��ارا �أ�ش��هرها (�أوب��را دي��رة)
� )8شهيدان �سلطنة عمان
ُ
وم�سرحية (قلوب �شجاعة) وفيلم (�أوفية) عن ال�شهيدة وفاء
� )9شهيد واحد  -دولة فل�سطني
العام��ر وفيل��م (ب�صم��ة كويتي��ة) ع��ن �ش��هيدات الكوي��ت ،وفاز
� )10شهيد واحد -اجلمهورية اليمنية
مكتب ال�شهيد باجلائزة الف�ضية يف مهرجان الأردن للإعالم
العرب��ي ع��ن عمل��ه (م��ن ريح��ة �أب��وي) �ضم��ن فئ��ة الربام��ج
� )11شهيد واحد  -اجلمهورية ال�سودانية
التلفزيوني��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل �ص��روح ال�ش��هداء وجداري��ات
�أم��ا اجلن�س��يات غ�ير العربي��ة فم��ن �إي��ران وباك�س��تان والهن��د،
ال�شهداء املنت�شرة يف �أغلب الأماكن امل�شهورة يف دولة الكويت.
مبجم��وع � ١٦ش��هيدا ،وم��ن املرج��ح ارتف��اع �أع��داد ال�ش��هداء
م��ع توا�ص��ل عملي��ات البح��ث ع��ن رف��ات الأ�س��رى واملفقودي��ن ه��ذا غ�ير �إ�س��هامات املكت��ب يف جمي��ع االحتف��االت واملنا�س��بات
بالعراق ،فما زالت هذه امل�أ�ساة الإن�سانية ت�شغل بال الكويتيني الثقافي��ة والإعالمي��ة والفنية داخل وخ��ارج دولة الكويت ويف
عل��ى �أعل��ى امل�س��تويات وم��ا زال��ت بع���ض الأ�س��ر ترتق��ب رف��ات املعار�ض واملهرجانات وامل�سابقات الريا�ضية .وبالفعل ا�ستطاع
املكت��ب �أن ي�ؤك��د ح�ض��وره وعط��اءه ودوره الفن��ي والثق��ايف
فلذات �أكبادها لتُوارى يف ثرى الوطن.
والإعالمي بال�صورة التي تليق ب�سمو ر�سالته وبالرمز النبيل
الذي يعرب عنه.
فعاليات �إعالمية وثقافية وفنية

متك��ن مكت��ب ال�ش��هيد خ�لال م�س�يرة الثالث�ين عام��اً وكج��زء
رئي���س م��ن ر�س��الته الثالثي��ة الأبع��اد م��ا ب�ين ال�ش��هيد تخلي��دا
ريا وانعكا�ساً لت�ضحيات ج�سام ُحتفظ
وذويه رعاي ًة واملجتمع ت�أث ً
و ُت�صان مبوجبها الأوطان و ُت�ستثمر يف �إجالء جوهر املواطنة
احلق��ة و�إيق��اد حما���س العط��اء الوطن��ي املخل���ص وال�ص��ادق،
�إجنازات مكتب ال�شهيد تظل �شاهدة على الدور الفاعل واملتميز
الذي حققه مكتب ال�شهيد - :على �صعيد املطبوعات

ثالثون عاما من الريادة اإلنسانية
الــمــواطــنــة الــحــقــه تــحــتــاج إلــى
تضحيات جسام لبناء األوطــان
13
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مكتب الشهيد

يف ركن خا�ص ومميز بجناح دولة الكويت

مكتب الشهيد يعرض مشاريعه اإلنسانية
في إكسبو دبي
عر�ض مكتب ال�ش��هيد الكويتي يف ركن خا�ص بجناح دولة الكويت يف معر�ض (�إك�س��بو دبي) �أن�ش��طته
الوطنية يف رعاية �أ�سر �شهداء الوطن وم�شاريعه الإن�سانية التي �أجنزها ومبادراته اخلريية يف الدول
العربية والآ�سيوية.
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وق��ال الوكي��ل امل�س��اعد بالدي��وان الأم�يري املدير الع��ام ملكتب
ال�ش��هيد الكويت��ي �ص�لاح العوف��ان يف ت�صري��ح �إن م�ش��اركة
املكت��ب ت�س��هم يف «�إب��راز م�س�يرة الكوي��ت يف جم��ال العم��ل
الإن�س��اين و�س��جلها امل�ش��رف يف العط��اء وم�س��اندة الإن�س��ان يف
�أ�ش��د الظ��روف والأزم��ات وكذل��ك دوره��ا يف دع��م ورعاية �أ�س��ر
من �ضحوا ب�أرواحهم فداء للوطن».
و�أ�ض��اف �إن املكت��ب يرع��ى �أ�س��ر � ٩٥ش��هيدا غ�ير كويتي من 14
دول��ة خليجي��ة وعربي��ة و�آ�س��يوية مم��ن �ضح��وا ب�أرواحهم من
�أج��ل الكوي��ت ،مو�ضح��ا �أن �آلي��ة ت�صني��ف ال�ش��هيد تت�ضم��ن
�ش��هداء العمليات احلربية و�ش��هداء الواجب و�شهداء الكوارث
الطبيعية واحلوادث اال�ستثنائية العامة.
وذكر امل�ش��اريع التي �أجنزها املكتب خارج الكويت با�س��م ال�ش��هيد
ومنها م�شاريع خريية و�إن�سانية ك�إن�شاء املراكز الدينية واملدار�س
وامل�ستو�صفات الطبية ودار الأيتام يف دول عربية و�إ�سالمية عدة
ال�ش��هيد .و�أو�ضح��ت �أن��ه مت تخ�صي���ص رك��ن خا���ص للأطفال
تخليدا لذكرى ت�ضحيات ال�شهداء املجيدة يف تلك الدول.
يف اجلن��اح لتعريفه��م بالكويت و�إجنازاتها ومعاملها عن طريق
و�أو�ضح �أن املكتب الذي �أن�ش��ئ منذ  ٣١عاما يقوم برعاية �أ�س��ر
توزيع كرا�س��ات الر�س��م التى حتمل �صورا لهذه املعامل �إ�ضافة
� 1310ش��هداء يف املج��االت االجتماعي��ة والرتبوي��ة وال�صحي��ة
اىل توزيع �شعارات (باجات) حتمل ا�سم مكتب ال�شهيد وجناح
وال�س��كنية والقانوني��ة �إ�ضاف��ة اىل الأن�ش��طة الثقافي��ة
الكويت ومعر�ض (اك�سبو) وعلم الكويت ودولة الإمارات.
والرتفيهية والريا�ضية.
و�أ�شارت اىل �أن املكتب �سي�شارك مرتني �أخريني يف اجلناح عقب
وتطرق �إىل امل�ش��اريع الإن�ش��ائية التي حملت ا�س��م «ال�ش��هيد يف
ه��ذه امل�ش��اركة الت��ي ت�س��تمر حت��ى ال��ـ 11م��ن دي�س��مرب اجلاري،
الكوي��ت لإحي��اء ذك��راه العطرة وعرفان��ا بت�ضحيات��ه الغالية»
مو�ضح��ة �أن امل�ش��اركة املقبل��ة �س��تكون مبنا�س��بة العي��د الوطني
ومنه��ا �ش��ارع ال�ش��هداء وحديق��ة ال�ش��هيد و�ضاحي��ة ال�ش��هداء
للكوي��ت والأخ��رى ترتب��ط ب��دور امل��ر�أة و�ش��هيدات الكوي��ت.
ومتحف ال�شهيد و�صرح ال�شهيد.
وتتزامن م�شاركة مكتب ال�شهيد التي ت�أتي حتت �شعار (الريادة
ويف ت�صري��ح مماث��ل قال��ت مراقب��ة العالق��ات العام��ة واالن�ش��طة يف العمل الإن�س��اين) مع �أ�س��بوع (العمل الإن�س��اين والتطوعي)
مبكت��ب ال�ش��هيد ذكري��ات احلم��دان �إن املكتب ي�س��عى من خالل هذه الذي خ�ص�صه معر�ض (�إك�سبو  2020دبي) يف هذه الفرتة.
امل�شاركة يف معر�ض (اك�سبو  2020دبي) اىل �إتاحة الفر�صة للزائرين
وميار���س مكت��ب ال�ش��هيد دوره يف رعاي��ة �أ�س��ر ال�ش��هداء حت��ت
يف املعر�ض للتعرف على �إ�سهامات املكتب و�أعماله املتنوعة.
رعاي��ة �س��امية م��ن �س��مو �أم�ير الب�لاد ال�ش��يخ ن��واف الأحم��د
وبينت احلمدان �أن امل�ش��اركة ت�ش��مل �شا�ش��ة تلفزيونية تعر�ض احلابر ال�صباح حفظه اهلل ورعاه وب�إ�ش��راف مبا�ش��ر من وزير
�أفالم��ا ق�ص�يرة منه��ا فيل��م (من ريح��ة ابوي) وفيل��م (رواية �ش���ؤون الدي��وان الأم�يري رئي���س جمل���س الأمن��اء للمكت��ب
�شهيد) اللذان يعر�ضان ب�صورة خمت�صرة دور و�إجنازات مكتب ال�شيخ حممد العبد اهلل ال�صباح.

شاركنا بــأفــراح الكويت بالعيد الوطني عرضنا افالما قصيرة عن إنجازات
مستلهمين شعار « الريادة في العمل اإلنساني» مكتب الشهيد ونالت إعجاب الزوار
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العوفان :بحثنا سبل التعاون مع

الجانب اإلماراتي لرعاية وتخليد الشهداء في بلدينا
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وم��ن جانب��ه ق��ام مدي��ر ع��ام مكت��ب ال�ش��هيد �ص�لاح العوف��ان
ب�شرح �أهداف مكتب ال�شهيد يف تخليد ذكرى �شهدائنا الأبرار
ورعاية �أ�سرهم رعاية متميزة يف جميع نواحي احلياة.
و�أك��د العوف��ان بعد الزيارة �أن ما ر�أيناه من ت�صميم و�إبداعات
�صممت البراز الدور البطويل ل�شهداء الإمارات فهو مفخرة
واعتزاز للبطوالت التي قام بها ال�شهداء.
وق��ال مدي��ر مكت��ب ال�ش��هيد �ص�لاح العوف��ان ال�ش��ك ان ه��ذه
الزيارة �ست�ساهم يف تعزيز �سبل التعاون خلدمة �أ�سر ال�شهداء
وتخليد بطوالت ال�شهداء بني الطرفني.

بــن طحنون  :حــريــصــون على
متابعة إحتياجات أسر الشهداء
ق��ام الوكي��ل امل�س��اعيد بالدي��وان االم�يري مدي��ر ع��ام مكت��ب
ال�ش��هيد �ص�لاح العوف��ان والوف��د املراف��ق بزي��ارة مكت��ب �ش���ؤون
�أ�س��ر ال�ش��هداء بدولة الإمارات العربية املتحدة يف واحة الكرامة
وكان يف ا�س��تقبالهم ال�ش��يخ خليف��ة ب��ن طحن��ون �آل نهي��ان املدير
التنفيذي ملكتب �ش�ؤون �أ�سر ال�شهداء يف ديوان ويل عهد �أبوظبي.
وعق��د اجلانب��ان اجتماع��اً يف واح��ة الكرام��ة يف �أبوظب��ي حي��ث بحث��ا
خالله �أوجه التعاون وتبادل اخلربات يف جمال رعاية �أ�سر ال�شهداء.
و�أ�ش��ار ال�ش��يخ خليف��ة ب��ن طحن��ون �إىل �أن مكت��ب �ش���ؤون �أ�س��ر
ال�ش��هداء حري���ص كل احلر���ص عل��ى متابع��ة احتياج��ات �أ�س��ر
ال�شهداء ،ومتكينها من مواجهة التحديات التي قد تواجهها
م��ن خالل موا�صلة طرح الربامج واملبادرات وتنفيذ اخلطط
الت��ي م��ن �ش���أنها توفري البيئة املنا�س��بة لأ�س��ر وذوي ال�ش��هداء
التي ي�س��تطيعون من خالله��ا حتقيق �أهدافهم وطموحاتهم،
وامل�ض��ي قدم��اً يف حي��اة كرمي��ة ت�ضمن لهم م�ش��اركة فعالة يف
تنمية الوطن وتعزيز �إجنازاته.
كم��ا ق��ام الوف��د برئا�س��ة مدير عام مكتب ال�ش��هيد �صالح العوفان
بجولة يف مرافق واحة الكرامة مبرافقة ال�شيخ خليفة بن طحنون
ب��ن حمم��د �آل نهي��ان واطلع��وا عل��ى الت�صمي��م الفري��د واملمي��ز
للواحة ،وما حتمله من م�ضامني البطولة وال�شرف والت�ضحيات
الت��ي قدمه��ا �ش��هداء الوط��ن وما يعك�س��ه ه��ذا الن�صب م��ن رمزية
وداللة على الوفاء لذكرى �شهداء دولة الإمارات الأبرار.
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جائحة كورونا

يف زمن ا�ست�شراء جائحة كورونا

أبناء الشهداء التحقوا بالفرق التطوعية
لتقديم واجبهم اإلنساني بإخالص وتفان
يف زم��ن املح��ن تعرف الرج��ال و�أ�صحاب امل�س���ؤولية ،جائح��ة كورونا ع�صف��ت بالكويت كم��ا يف جميع
�أنح��اء العامل وه��ذا ما دعا �ش��باب الكويت �إلى الوقوف وامل�س��اندة وامل�س��اعدة للم�صاب�ين حيث و�ضعوا
ن�صب �أعينهم تقدمي الواجب لإح�سا�س��هم بامل�س���ؤولية جتاه بلدهم الكويت وبالتحديد �أبناء ال�شهداء
وه��م �أكرث عطاءا و�صدقا ،للعمل التطوعي ،كانوا على الدوام حمط اعتزاز وفخر لل�ش��باب الكويتي يف
مواجهة التحديات خدمة وعطاء للكويت� ،أثبت �ش��بابنا �أنهم كف�ؤ للم�س���ؤولية امللقاة على عاتقهم يف
املحن وال�شدائد.
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يف البداي��ة حدثتن��ا ابن��ة ال�ش��هيد عمل��ت يف الت�س��وق (االون الي��ن) مل��ده �ش��هر اخ��ر فكان��ت جترب��ه
�ش��يخة ال�صال��ح ع��ن م�ش��اركتها ممي��زه افتخ��ر �إين كن��ت ع�ضو فعال باملجتم��ع يف ظل هذه االزمه
�أثن��اء اجلائح��ة وقال��ت كنت �أعمل ولو كان دوري ب�سيط جداً فيها فالعطاء امتداد الآباء للأبناء.
يف م�ست�ش��فى ح�س�ين مك��ي جمع��ه
العمل التطوعي
التاب��ع ملرك��ز الكوي��ت ملكافح��ة
ال�سرطان .ف�أكرث االيام تعبا كانت
اما ابنة ال�شهيد رباب حمزة قالت
عندم��ا ا�س��تقبلنا مر�ض��ى الع�لاج
يف البداي��ة ي�س��عدين وي�ش��رفني
������ش�����ي�����خ�����ه ال�����������ص�����ال�����ح باخل��ارج خ�لال عملي��ه االج�لاء
ان اك��ون ج��زء م��ن ا�س��رة مكت��ب
حيث كانت الأجنحة والعيادات مكتظة باملر�ضى واملراجعني.
ال�ش��هيد و�أمث��ل دولت��ي احلبيب��ة
الكوي��ت وامث��ل وال��دي اال�س�ير
بالإ�ضافة اىل ذلك كان لدي دور اعالمي للت�صدي للجائحة
م��ن خ�لال تقدمي��ي لربنام��ج كالم دكات��رة عل��ى تلفزي��ون رب������������������������������اب ح���������م���������زة ال�ش��هيد حمم��د �س��يد علي حمزه
دول��ة الكوي��ت .بالإ�ضاف��ة �إىل اللق��اءات الإذاعي��ة مع عدد من
امل�س���ؤولني ملعرف��ة �أخ��ر م�س��تجدات اجلائح��ة كم��ا ت�ش��رفت وم�ش��اركتي بالعم��ل التطوع��ي ج��زء ال يتج��ز�أ م��ن اخالقيات
مب�شاركتي ت�صوير فيديو مع مكتب ال�شهيد ومت عر�ضه على اه��ل الكوي��ت حي��ث ان الكويت تقوم مب�س��اعده جميع البلدان
املحتاج��ة للم�س��اعدة واك�س��بتني ه��ذه التجرب��ة ب���أن العط��اء
تلفزيون الكويت.
لي���س جم��رد قول وامن��ا افعال ويف ا�صعب الظ��روف واالزمان
ر�س��التي كان��ت الإخال���ص والتف��اين بالعم��ل لي���س م��ن �أج��ل يجب ان يكون العمل التطوعي من �أولويات حياتنا.
رف��ع �ش��عارات النج��اح و�إمنا حر�صا على الكوي��ت وتلبية لنداء
الوط��ن واحلف��اظ على الأرواح التي تعي���ش عل��ى هذه الأر�ض
واجب وطني
الطاهرة من الكويتيني واملقيمني
بينم��ا قال��ت ابن��ة ال�ش��هيد اب��رار
العل��ي ك��وين طبيب��ة �أ�س��نان
العطاء
وم��ع بداي��ة اجلائح��ة كن��ت عل��ى
بينما قالت خديجة بنت ال�شهيد
ر�أ���س عمل��ي يف املراك��ز ال�صحي��ة
ال�ستقبال حاالت العالج الطارئة،
مق��دم طيار�/ضي��اء ال�صاي��غ
ولك��ن م��ع م��رور الوق��ت وتزاي��د
عندم��ا اجت��اح وب��اء كورون��ا
�أع��داد الإ�صاب��ات ق��ررت التط��وع
وطن��ي الكوي��ت ,جاءين اح�سا���س �أب�������������������������������رار ال������ع������ل������ي
م�س���ؤوليه العط��اء الت��ي حملن��ي
اياه��ا والدي ال�ش��هيد وق��ررت ان يف م�ست�ش��فى م�ش��رف امليداين لوجود نق�ص يف الطاقم الطبي
وحاجتهم املا�سة اىل �أطباء.
خ�����دي�����ج�����ة ال���������ص����اي����غ اح��اول العط��اء ق��در ما �أ�س��تطيع
و�أ�ضاف��ت العل��ي امت��دت فرتة تطوعي يف امل�ست�ش��فى من �ش��هر
وان ابح��ث ع��ن م��كان وجم��ال للتطوع ،فالتطوع �س��مة مميزة ابري��ل � ٢٠٢٠إىل �ش��هر يناي��ر  .٢٠٢١وم��ع و�ص��ول اللق��اح وهلل
للمجتم��ع الكويت��ي يف مواجه��ة التحدي��ات والأزم��ات وكان احلمد تراجعت احلاالت ب�شكل ملحوظ ومت اغالق امل�ست�شفى
هناك دور ايجابي للمتطوعني يف اجلمعيات التعاونية يف هذه امليداين وحتويلة اىل عيادات لتلقي اللقاح.
االزم��ه فق��ررت االلتح��اق م��ع املتطوع�ين يف جمعي��ه م�ش��رف ومن هنا اود ان �أقدم ر�سالة �شكر لكل �شخ�ص بادر ومل يرتدد
التعاونية خلدمه وطني وم�ساهمي منطقتي.
يف التط��وع يف �أي جم��ال �أثن��اء ف�ترة اجلائح��ة حب��اً و�إخال�صاً
يف البداية ت�سلمت رئي�س فريق االفرع التعاونية ملده �شهر وبعدها لهذا الوطن و�أن تطوعنا ما كان �إال واجب وطني.
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حبنــا للكويــت دفعنــا للعمــل لــــم نــــتــــردد فــــي الــتــطــوع
التطوعــي ومســاعدة المصابيــن إيـــمـــانـــا بــواجــبــنــا الــوطــنــي

احمد البلهان
دار �أمن وامان

احمد الغايب
�إح�سا�س بامل�س�ؤولية

ام��ا اب��ن ال�ش��هيد ن��واف احم��د الغاي��ب ق��ال :لق��د عمل��ت من��ذ
بداي��ة اجلائح��ة متطوع��ا ب��وزارة الداخلي��ة  -االدارة العام��ة
للدف��اع امل��دين (ادارة �ش��ئون املتطوعني) حتت م�س��مى (�ضابط
ات�صال املتطوعني) ومتت اال�س��تعانة بنا من قبل وزارة ال�صحة
(لفح���ص الوافدي��ن) يف م�ش��رف �أر���ض املعار���ض مل يتوق��ف
العطاء هنا الن من واجبنا ان نخدم ديرتنا يف �أي موقع.

اما ابن ال�شهيد احمد عبد احلميد البلهان �أكد �أن ازمة فايرو�س
كورون��ا فيه��ا حلظ��ات عربن��ا فيه��ا عن حبن��ا وفخرن��ا وانتمائنا
له��ذه االر���ض بالعم��ل خالل فرتة اجلائحة ب��كل عطاء وتفاين
يف خدمت��ه دون انتظ��ار اي م��ردود يف �س��بيل خدمت��ه ل��رد الدين
والعهد الذي يف رقابنا كما فعل �آبا�ؤنا حلظات ال ميكن ن�سيانها
بحلوه��ا ومره��ا لك��ن البلد ب�س��واعد ابنائه املخل�صني وامل�س�يرة
يكملها اوالدنا ب�إذن اهلل ،ن�س�أل اهلل ال�سالمة للجميع حفظ اهلل و�أ�ض��اف الغاي��ب فت��م بعده��ا امل�ش��اركة ب�إخ�لاء امل�صاب�ين يف
منطق��ة املهبول��ة والعم��ل ال��ذي اجنزن��اه خدم��ة للم�صاب�ين
الكويت و�شعبها من كل مكروه وجعلها دار �أمن و�أمان.
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املنتهي��ة فبع��د �س��قوط جمي��ع املخالف��ات مت حج��ز رح�لات
له��م للع��ودة لبالده��م،وكان دوري خ�لال ه��ذه الف�ترة �إعط��اء
التعليمات للوافدين للمحافظة على �س�لاماتهم ،ونحر�ص كل
احلر�ص�إن يرجعون ديارهم �ساملني ،فكان �شعوري جدا بالفخر
انني متطوع وا�ساعد النا�س ،،والكويت ت�ستاهل منا الكثري.
ف�أق��ول ح��ب الوط��ن ،،،م��ا يحت��اج من��ا مزاي��دة ..وال يحت��اج
جمادل��ة  ،،،،،وال ل�ش��عارات رنان��ة بل يحت��اج لأفعالنا وعطائنا
املخل�ص له ومن غري م�ساومة.
انها الكويت وكفى

ام��ا اب��ن ال�ش��هيد نا�صر الدربا���س
�أك��د ان مكت��ب ال�ش��هيد �س��باق يف
تق��دمي واجبات��ه املختلف��ة والت��ي
الق��ت ا�ستح�س��انا خ�لال جائح��ة
كورون��ا �أنا بدوري التحقت بعملي
ن�����ا������ص�����ر ال������درب������ا�������س وقدم��ت م��ا ميلي��ه علي��ه واجب��ي

ي�س��جل للكوي��ت وم��ا يثب��ت عل��ى احت��واء الو�ض��ع بال�ش��كل
ال�صحي��ح وال�س��ليم وهن��اك (يوج��د ت�صوي��ر فيدي��و للمهم��ة)
ولق��د ح�ص��ل عل��ى اعل��ى م�ش��اهدات باليوتي��وب وه��ذا دلي��ل
عل��ى الإجن��از خ�لال تل��ك الفرتة ومن ث��م بعده��ا انتقلنا اىل وم�س���ؤوليتي ،وم��ا �أجم��ل العط��اء يف زم��ن يحت��اج في��ه النا���س
اال�ش��راف عل��ى جمي��ع مدار���س االي��واء واالج�لاء للوافدي��ن للم�ساعدة وانا �أقول انها الكويت وكفى.
بكاف��ة املحافظ��ات وكان ختامه��ا (مرك��ز الكوي��ت للتطعي��م)
ار�ض املعار�ض م�شرف ومازال املوقع يعمل حتت ا�شرايف.
واك��د ان ه��ذه غري��زة فين��ا ك�أبن��اء ه��ذا الوط��ن وابن��اء �ش��هداء
ا�ست�شهدوا من اجل الأر�ض ،جاء الوقت لرند اجلميل للكويت،
انا عن نف�س��ي من خالل اجلائحة �ش��عرت ب�إح�سا���س امل�سئولية
جت��اه بل��دي واهل��ي وعرف��ت ان ابن��اء الدي��رة وق��ت ال�ش��دائد
(قدها وقدود) من �شباب وبنات ما اتاين اخلوف او �أنى اتردد
بالعمل رغم اخطار الوباء على الب�شرية ،العمل التطوعي �شي
جميل ويعطيك اح�سا�س بامل�سئولية جتاه بلدك.
عطائنا املخل�ص

ام��ا اب��ن ال�ش��هيد �س��عود العن��زي
ق��ال �إن اول عم��ل تطوع��ي
�أ�ش��ارك فيه مع ابناء ال�شهداء يف
(جائحه كورونا).
��������س�������ع�������ود ال������ع������ن������زي

التحاق��ي مبرك��ز اي��واء العمال��ة
الواف��دة و�أ�صح��اب االقام��ات

ا�سري على درب والدي

��������س�������م�������ر ال�������ع�������ن�������زي

ام��ا ابن��ة ال�ش��هيد �س��مر حم�س��ن
العن��زي قالت لقد اثبت ال�ش��عب
الكويتي معدنه الأ�صيل وموقفه
الإن�س��اين خالل جائح��ة كوفيد
� 19أثن��اء وقوفه��م وتطوعه��م يف
مواجهة هذا الوباء ومن هنا مل

اق��ف مكتوف��ة االيدي ب��ل التحقت بعمل��ي (ممر�ضة) ووقوف
م��ع زمالئي وزميالتي باملهن��ة ملواجهة هذا الوباء بال�صفوف
الأمامية فمن هنا �ش��عرت بالفخر واالعتزاز لأين �أ�س�ير على
درب وال��دي ال�ش��هيد ح�س��ن عزي��ز العن��زي ال��ذي لب��ى ن��داء
الوط��ن يف � 2أغ�سط���س عندم��ا التح��ق مبق��ر عمله يف مع�س��كر
اجلي��وان وا�ست�ش��هد يف �صب��اح الي��وم الأول م��ن الغ��زو عندم��ا
قاوم املحتل هو ورفاقه.
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مبنا�سبة يوم ال�صحة العاملي
األمم المتحدة تشيد بجهود الكويت في مكافحة «كوفيد»19-

�أ�ش��ادت الأمم املتح��دة بالنه��ج ال��ذي اتبعت��ه دول��ة الكوي��ت يف
مواجه��ة مر�ض فريو���س كورون��ا اجلديد (كوفي��د ،)19-منذ
بداي��ة انت�ش��ار املر���ض يف نهاي��ة فرباي��ر  ،2020وتوفريه��ا لكل
الإمكانيات مبا يف ذلك اللقاحات ،وذلك مبنا�سبة يوم ال�صحة
العاملي ،الذي ي�صادف ال�سابع من �أبريل من كل عام ،ويحتفل
به هذا العام حتت �شعار «عامل �أكرث عدالة و�صحة».
وق��ال ممث��ل الأم�ين العام للأمم املتحدة واملن�س��ق املقيم لدى
دولة الكويت طارق ال�شيخ ،يف بيان م�شرتك مع وزارة ال�صحة
وم�ؤ�س�س��ة الكوي��ت للتقدم العلم��ي� ،إن وزارة ال�صحة الكويتية
بذل��ت جمه��ودات كب�يرة يف تقيي��م االحتياج��ات املتع��ددة
للقطاع��ات املختلف��ة ،وجتهي��ز و�إع��داد امل�ست�ش��فيات و�أماك��ن
العزل واحلمالت امليدانية للفح�ص اال�س��تق�صائي الوبائي يف
مناطق العزل خالل املوجة الأوىل من الوباء

ال�صح��ة ومنظم��ة ال�صح��ة العاملي��ة ،واعت��زاز ال��وزارة بامل�ش��اركة
الإيجابي��ة يف اجتماع��ات املنظم��ة بهيئاته��ا املختلفة واال�س��تفادة
م��ن الق��رارات واال�س�تراتيجيات وخط��ط العم��ل الت��ي ت�صدرها
املنظم��ة ،ومبادراته��ا لتحدي��ث ال�سيا�س��ات والربام��ج وخط��ط
العم��ل الوطني��ة ،ل�ص��ون الأم��ن ال�صح��ي وتعزي��ز ال�صح��ة
والتع��اون ال��دويل ،وامل�ض��ي قدم��ا للعم��ل عل��ى حتقي��ق الغاي��ات
�ضمن الأهداف العاملية للتنمية امل�ستدامة حتى العام .2030
وع�بر وزي��ر ال�صحة عن تطلعه لتحقيق املزيد من الإجنازات
الإيجابي��ة بامل�ؤ�ش��رات ال�صحي��ة والإمنائي��ة ذات العالق��ة
بال�صح��ة ،م��ن خ�لال تعزي��ز ال�ش��راكة والتع��اون الفن��ي م��ع
منظمة ال�صحة العاملية.

و�أو�ضح ممثل منظمة ال�صحة العاملية بدولة الكويت الدكتور
�أ�س��عد حافظ �أن �ش��عار يوم ال�صحة العاملي هذا العام هو «بناء
كم��ا �أ�ش��اد ب���إدارة وزارة اخلارجي��ة لأك�بر عملي��ة �إج�لاء ع��امل �أك�ثر عدال��ة و�صح��ة» ،م�ش�يرا �إىل �أن الوب��اء ك�ش��ف عن
للمواطن�ين الكويتي�ين من بلدان العامل خالل بداية انت�ش��ار نق��اط ال�ضع��ف يف النظ��م ال�صحي��ة ،ال�س��يما �ضع��ف الن�س��يج
املر�ض يف العامل ،وتوفري ال�سلطات للقاحات امل�ضادة لكورونا املجتمعي يف جميع �أنحاء العامل».
وتخ�صي�صه��ا مراك��ز ال�س��تقبال املواطن�ين واملقيم�ين طبق��ا ولف��ت البي��ان �إىل �إط�لاق م�ؤ�س�س��ة الكوي��ت للتق��دم العلم��ي
للأولويات املرجعية التي �أقرتها منظمة ال�صحة العاملية.
ومنظم��ة «�س�بريد دا با�ش��ن» غ�ير الهادف��ة للرب��ح بالتع��اون
م��ن جهت��ه� ،أك��د وزي��ر ال�صح��ة عل��ى عم��ق العالق��ات ب�ين وزارة م��ع الأمم املتح��دة يف دول��ة الكوي��ت ممثل��ة مبنظم��ة ال�صح��ة
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العاملي��ة ومنظم��ة (يوني�س��يف) ،حمل��ة توعوي��ة ع�بر و�س��ائل وم�ساهما مع املجتمع الدويل يف مكافحة �أكرب �أزمة �صحية عاملية.
التوا�صل االجتماعي بعنوان «ن�ستمر».
م��ن جانب��ه ق��ال الدكت��ور ه�لال ال�س��اير يف ت�صري��ح مماث��ل

وذك��رت فاطم��ة املو�س��وي مدي��رة منظم��ة «�س�بريد ذا با�ش��ن» لـ(كونا) �إن اجلمعية �ستوا�صل مبادراتها يف مكافحة الفريو�س
�أن ه��ذه احلمل��ة ته��دف �إىل التوعي��ة ب�أهمي��ة اللقاحات ودعم امل�س��تجد تعزي��زا لر�س��التها الإن�س��انية عل��ى ال�س��احة املحلي��ة
م�س��توى الثق��ة به��ا� ،إ�ضاف��ة �إىل �أهمي��ة موا�صل��ة االهتم��ام وتدعم اجلهود ملكافحة الفريو�س بالتعاون مع اجلهات املعنية.
بالإج��راءات ال�صحي��ة ،م�ضيف��ة �أن م�ضم��ون ه��ذه احلملة هو و�أك��د ال�س��اير �أهمي��ة ت�س��خري كاف��ة �إمكاني��ات اجلمعية لدعم
ن�شر ر�سالة �إيجابية تفا�ؤلية لتحفيز الأ�شخا�ص على االجناز اجلهود الوطنية للت�صدي لهذه اجلائحة وتداعياتها ال�سلبية
واال�س��تمرار يف حياته��م اليومي��ة وتعزي��ز الثق��ة يف اللقاح��ات عل��ى خمتل��ف القطاع��ات منوه��ا بتكات��ف جه��ود اجلمعية مع
على �أنها �أملنا الأف�ضل للق�ضاء على املر�ض.
اجله��ود الوطني��ة والدولي��ة املبذولة لكل ما من �ش���أنه حماية

و�أ�ش��اد رئي���س البعث��ة الإقليمي��ة للجن��ة الدولي��ة لل�صلي��ب الأحم��ر �سالمة املجتمع وا�ستقراره على ال�صعد كافة.
لدول جمل�س التعاون اخلليجي عمر عودة بالتدابري التي اتخذتها و�أو�ضح �أن االجتماع ا�ستعر�ض عالقات التعاون الثنائي مع اللجنة
احلكومة الكويتية ملكافحة فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد  .)19الدولي��ة لل�صلي��ب االحم��ر وتن�س��يق اجله��ود للح��د م��ن انت�ش��ار
وق��ال ع��ودة لوكال��ة االنب��اء الكويتي��ة (كون��ا) عق��ب لقائ��ه الفريو�س بالإ�ضافة �إىل املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.
رئي���س جمل���س ادارة جمعية الهالل االحمر الكويتي الدكتور وا�ستعر�ض ال�ساير خالل اللقاء الأعمال االن�سانية واالغاثية
ه�لال ال�س��اير والوفد املراف��ق �إن الكويت بذلت جهودا حثيثة الت��ي تقدمه��ا اجلمعي��ة داخل الكويت وخارجه��ا انطالقا من
ومتمي��زة عل��ى ال�صع��د كاف��ة حلماي��ة املواطن�ين واملقيم�ين الدور االن�ساين ودور االن�ساين يف مكافحة فريو�س كورونا
واحلفاظ على ال�صحة العامة يف البالد.
منظمة ال�صحة العاملية

و�أ�ضاف �أن الكويت �أدركت منذ بداية ظهور الفريو���س �أهمية
وم��ن جهت��ه �أ�ش��اد ممث��ل منظم��ة ال�صح��ة العاملي��ة يف الكوي��ت
م�س���ؤوليتها الإن�س��انية و�أعلن��ت ت�ضامنها م��ع اجلهود العاملية
الدكت��ور �أ�س��عد حفي��ظ بالنه��ج ال��ذي اتبعت��ه دول��ة الكويت يف
الحتواء تداعيات انت�شار اجلائحة.
مواجهة جائحة فريو�س «كورونا» امل�ستجد «كوفيد »19-منذ
و�أثن��ى عل��ى دور (اله�لال الأحم��ر الكويتي) و�س��عيها الد�ؤوب بداية انت�شاره وتوفريها كل االمكانات مبا فيها اللقاحات.
�إىل تقدمي كل امل�س��اندة للدولة ملكافحة (كورونا) م�ش�يرا اىل
وق��ال حفي��ظ لوكال��ة الأنب��اء الكويتي��ة «كونا» عقب لقائه رئي���س
�أن��ه والوف��د املراف��ق اطلع��وا على جه��ود اجلمعي��ة يف مكافحة
جمل���س �إدارة جمعي��ة اله�لال الأحم��ر الكويت��ي الدكت��ور ه�لال
(كوفيد  )19وكيفية ت�سخري كل اجلهود ملواجهته.
ال�ساير �أن الكويت لعبت دوراً مهماً وكبرياً يف مكافحة الفريو�س،
وذكر �أنه مت خالل االجتماع مناق�شة احلوار رفيع امل�ستوى الثالث مبين��اً �أن وزارة ال�صح��ة يف الكوي��ت م��ن ال�س��باقني يف التع��اون
الذي ت�شارك فيه كل من وزارة اخلارجية وجمعية الهالل االحمر والتوا�صل مع املنظمة ب�ش�أن متابعة تداعيات اجلائحة واحتوائها.
الكويت��ي واللجن��ة الدولي��ة لل�صلي��ب االحم��ر حول ع��دة موا�ضيع
و�أكد �أن جهود اجلمعية التي تقوم بها يف هذا ال�صدد بالتعاون
م��ن �ضمنه��ا الت�ص��دي للفريو���س امل�س��تجد والأو�ض��اع االن�س��انية
م��ع وزارة ال�صح��ة ممي��زة عل��ى جمي��ع امل�س��تويات املحلي��ة
لالجئني ال�سوريني والأو�ضاع االن�سانية يف اليمن والعراق.
والدولي��ة ،متطلع��اً �إىل �إقام��ة �ش��راكة م��ع اله�لال الأحم��ر
وب�ين �أن االجتم��اع ناق���ش �أي�ض��ا التط��ورات اجلاري��ة ب�ش���أن الكويتي يف مواجهة «كورونا».
(كورون��ا) للوق��وف عل��ى �آخ��ر م�س��تجدات ه��ذا الفريو���س
والإجراءات الالزمة والوقائية والت�صدي له.
الــمــوســوي :حــمــاتــنــا تهدف
و�أو�ض��ح �أن اللجن��ة الدولي��ة لل�صلي��ب االحم��ر جتمعه��ا عالق��ات
وطيدة مع الهالل الأحمر الكويتي وملتزمة ب�أن تكون �شريكا فاعال

الــــى الــتــوعــيــة بــالــلــقــاحــات
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رفاة الشهداء

شهيدا
293
ً

في سجل البطولة والفداء
ان�ض��م � 293ش��هيداً م��ن الأ�س��رى واملفقودي��ن خ�لال الغ��زو ب��ه الإدارة العام��ة للأدل��ة اجلنائي��ة ب��وزارة الداخلي��ة ،عل��ى
العراق��ي الغا�ش��م اىل قائم��ة الف��داء وال�ش��هداء بعدم��ا مت الرفات التي مت جلبها من العراق لين�ضموا �إىل قائمة �شهداء
التع��رف عل��ى رفاته��م يف مقاب��ر جماعي��ة يف الع��راق خ�لال الكويت الأبرار.
العامني احلايل وال�سابق.
وكان ه���ؤالء الأ�س��رى ق��د اعتقل��وا يف �أثن��اء الغ��زو العراق��ي
ومت حتدي��د هوي��ة ه���ؤالء ال�ش��هداء م��ن خ�لال عملي��ة الغا�ش��م عل��ى دول��ة الكوي��ت يف الع��ام  .1990ومت جل��ب رفاتهم
اال�س��تعراف بالتحلي��ل اجلين��ي للب�صمة الوراثي��ة ،التي تقوم م��ن العراق يف ال�س��نوات املا�ضية ،بع��د جهود مكثفة بذلت من
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�أج��ل الو�ص��ول �إىل معلوم��ات عن مواقع دفن ه�ؤالء ال�ش��هداء
يف الع��راق ،وم��ن ث��م تق��دمي ه��ذه املعلومات �إىل جلن��ة فرعية ال يهــدأ للكويــت بــال اال بعودة
فني��ة منبثق��ة عن اللجنة الثالثي��ة التي قررت فح�ص املواقع جميــع رفــات األســرى الشــهداء
م��ن جان��ب الفري��ق الفن��ي العراقي ب�إ�ش��راف اللجن��ة الدولية
لل�صليب الأحمر.
الفني��ة و�أع�ض��اء اللجن��ة الدولي��ة لل�صلي��ب الأحم��ر وبعث��ة
وبع��د انته��اء عملي��ة الفح���ص اجلين��ي بنتائ��ج اال�س��تعراف ،الأمم املتحدة.
وت�أك��د اجله��ات امل�س���ؤولة يف دول��ة الكوي��ت م��ن �صح��ة ن�س��ب �إن اجلهات امل�س���ؤولة يف دولة الكويت م�س��تمرة يف �س��عيها ويف
الرف��ات �إىل �أ�صحابه��ا ،كان يجري �إبالغ ذوي ه�ؤالء ال�ش��هداء جهوده��ا م��ن �أجل حتدي��د م�صري جميع الأ�س��رى الكويتيني،
من قبل مكتب ال�ش��هيد لكي يتم الدفن بت�ش��ييع ر�س��مي يليق وتعت�بر ذل��ك واجب��ا وطني��ا و�أم��را ملح��ا و�ضروري��ا ،و�إن هذه
ب�ش��هدائنا الأب��رار وين�ضم��وا �إىل قافل��ة ال�ش��هداء الأبط��ال اجلهات لن يهد�أ لها بال �إال بعد �إعادة جميع رفات الأ�س��رى
مبكتب ال�شهيد الذين بلغ عددهم حتى الآن � ١٣١٠شهداء  .ال�ش��هداء ،الذي��ن �ضح��وا بحياتهم ودافعوا عن �ش��رف الكويت
�إن جه��ود الإدارة العام��ة للأدل��ة اجلنائي��ة ب��وزارة الداخلي��ة ،و�أر�ضه��ا  ،فا�س��تحقوا �ش��رف ال�ش��هادة و�س��جلوا �أ�س��ماءهم
الت��ي تق��وم بعملي��ة اال�س��تعراف وحتدي��د هوي��ة الأ�س��رى بعد بحروف من نور يف �سجل البطولة والفداء.
م��رور �س��نوات طويل��ة عل��ى عملي��ات الدف��ن يف الع��راق ،جهود
عظيم��ة ومو�ض��ع تقدي��ر كب�ير عل��ى امل�س��تويني الر�س��مي تم تسليم رفاتهم من العراق والتعرف
وال�ش��عبي .وكان��ت عملي��ات البح��ث ع��ن الرفات تت��م بالتعاون عليهــم من خــال البصمــة الوراثيه
مع ال�سلطات العراقية و�أع�ضاء اللجنتني الثالثية والفرعية
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ذكرى  2أغسطس

مكتب الشهيد
أحيا ذكرى الغزو بشعار
«شلتك بيوفي وطن»
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�أحي��ا مكت��ب ال�ش��هيد الذك��رى  31للغ��زو الغا�ش��م ،بو�ض��ع واملوج��ود يف حديق��ة ال�ش��هيد ،ومت و�ض��ع رم��ز «كي��و �آر» ميكن
جم�سمات لن�صب ال�شهيد ،ت�ضم ا�سماء و�صور �شهداء الكويت م��ن خالل��ه الدخ��ول اىل حديق��ة ال�ش��هيد بتقني��ة عالية عرب
جميع��ا ،وذل��ك يف جممع��ي االفني��وز و ،360تخلي��دا لذكراهم الهواتف والنظر اىل الن�صب ومرافق احلديقة وك�أن امل�شاهد
يتجول فعليا هناك.
والطالع اجليل ال�صاعد على بطوالتهم.
وق��ال املدير العام ملكتب ال�ش��هيد �ص�لاح العوفان ،ان الذكرى ب��دوره ،قال مراقب برامج التك��رمي والتخليد املعنوي خليفة
جت�سد يوم البطولة والت�ضحية والفداء ،وا�ستذكار من �سالت املذك��ور� ،إن الذك��رى نربا���س يف احلياة لرت�س��يخ روح االنتماء
دما�ؤه��م عل��ى ه��ذه االر���ض الطيب��ة و�س��طروا اعل��ى مرات��ب للوطن الغايل لدى املجتمع.
الت�ضحي��ة والف��داء ،حي��ث �ضح��وا ب�أنف�س��هم لأج��ل الكوي��ت،
ن�شعر بالفخر رغم الغ�صة
ونح��ن نعي���ش الي��وم عل��ى ه��ذه االر���ض ب�س��بب ت�ضحياته��م
قال��ت املواطن��ة زه��راء الرم�ض��ان :لن نن�س��ى ابداً م��ا كان من
الت��ي اذهل��ت العامل ،حيث دافع رجال ون�س��اء دولتنا ال�صغرية
الغ��زاة الذي��ن نهب��وا وطننـ ـ��ا الغ��ايل ،ول��ن نن�س��ى م��ن قدم��وا
وامل�ساملة ب�شرا�سة عن بلدهم الكويت.
ارواحهم ودماءهم فدى للوطن ليعود �شاخما عاليا.
وق��ال ان املكت��ب ي�ض��م � 131٠ش��هداء �ضح��وا جميعا ب�أنف�س��هم
و�أ�ضاف��ت :ه��ذه الذك��رى ،بق��در م��ا فيه��ا م��ن �أمل وغ�ص��ة� ،إال
لتبقى هذه االر�ض الطيبة.
�أنن��ا ن�ش��عر فيه��ا بالفخ��ر العظي��م ،لأننا وقفن��ا يف وجه الظلم
ولف��ت اىل ان الفعالي��ة تت��م ع�بر و�ض��ع ن�ص��ب لل�ش��هداء يف واالعت��داء والوح�ش��ية والهمجي��ة ،وم��ن ه��ذا الب��اب تبق��ى
بع���ض املجمع��ات التجارية لتخليد ذكراه��م ،حر�صا من املكتب الذكرى م�شرفة للكويتيني جميعا.
لإي�صال ر�س��الة للمجتمع بان ه�ؤالء �ضحوا ب�أنف�س��هم من اجل
�صف ًا واحداً خلف القيادة
الوطن و�أن الكويت باقية وحممية ب�أهلها.
ق��ال املواط��ن عب��د الرحم��ن احلي��دري :نق��ف جميع��ا �صف��ا
واح��دا خل��ف قيادتن��ا ،وي��دا واح��دة لبن��اء الوطن الغ��ايل ،وال
الكويت حرة
نن�س��ى ه��ذه الذك��رى االليم��ة الت��ي �س��رقت وطننا منا �ش��هوراً
م��ن جهته��ا ،قالت مدي��رة ادارة العمل امليداين �س��ليمة مبارك ،طويل��ة ،ويج��ب ا�س��تذكار م��ن قدم��وا ارواحه��م ودماءهم بكل
ان ذك��رى الغ��زو متث��ل ق��وة االبط��ال م��ن املواطن�ين واملقيمني فخر واعتزاز وجمد ووطنية.
الذي��ن ت�ص��دوا ب�أج�س��ادهم وبذل��وا دماءهم وروحه��م كي تكون
الكويت حرة �أبية.
�صرح تذكاري

بدوره��ا ،قال��ت مراقب��ة العالق��ات العام��ة واالن�ش��طة ذكري��ات
احلمدان ،ان املكتب ويف ظل االو�ضاع ال�صحية التي يواجهها العامل
واالج��راءات الت��ي تتخذه��ا الب�لاد ملواجهة فريو���س كورون��ا ،ارت�أى
ان يك��ون احي��اء املنا�س��بة بو�ض��ع �ص��رح ال�ش��هيد يف �أك�بر املجمع��ات
التجاري��ة ،الفت��ة اىل ان الفعالي��ة تق��ام حت��ت �ش��عار «�ش��لتك بي��ويف
وطن» و�ستكون على مدى اربعة ايام يف جممعي االفنيوز و.360
وقال��ت احلم��دان ان ال�ص��رح ال��ذي ي�ض��م �صور وا�س��ماء 1310
�ش��هداء م�س��جلني يف مكت��ب ال�ش��هيد ،يج�س��د نظ�يره املعتم��د
27

الغر�س ـ ـ ــة  ١٠٠مار�س  -ابريل ٢٠٢٢

األسواق

األسواق التقليدية والشعبية تجذب الجميع

الكويت تشهد تطورا في عالم التسوق

تنت�ش��ر ا�س��واق الكويت ال�ش��عبية يف عدة مناطق
به��ا .وعل��ى الرغ��م م��ن ك�ثرة مراك��ز الت�س��وق
وال�س��وبر ماركت يف الكويت� ،إال �أن كرثة الأ�سواق

التقليدية وال�ش��عبية جتذب اجلميع �إليها ب�سبب
�أ�س��عار ال�س��لع الرخي�صة التي تنا�سب جميع فئات
املجتمع .ويوجد يف منطقة ال�سوق بو�سط الكويت
على متاهات و�ش��وارع مغطاة مب�سارات مبطنة يف
املتاج��ر والأك�ش��اك ،يتخ�ص���ص كل متجر يف بيع
ن��وع معني م��ن املنتجات مث��ل الأجهزة واملالب���س
والتوابل وغريها من ال�سلع التي يهتم بها الكثري.
28

الغر�س ـ ـ ــة  ١٠٠مار�س  -ابريل ٢٠٢٢

وت�ش��هد الكوي��ت تط��ورا كب�يرا يف ع��امل الت�س��وق يف ال�س��نوات
الأخرية  ،ولكن االهتمام ب�إن�شاء الأ�سواق لي�س باجلديد على
دول��ة مث��ل الكوي��ت متتل��ك تاريخا عريق��ا � ،إذ �ش��هدت الكويت
ان�شاء العديد من الأ�سواق منذ �سنوات طويلة والتي انت�شرت
يف انح��اء الب�لاد  ،وكان��ت تبي��ع املنتج��ات الرتاثي��ة م��ن �س��لع
ومنتجات وم�أكوالت �ش��عبية  ،تخ�ص�صت بع�ض هذه الأ�س��واق
يف بي��ع منتج��ات و�س��لع خا�ص��ة وخمتلف��ة عن بع�ضه��ا البع�ض
لنج��د �س��وق املن��اخ واملعروف ب�س��وق الأوراق املالي��ة والذي كان
ي�ش��هد ت��داول الأ�س��هم يف العدي��د من املكاتب العقارية � ،س��وق
احل��رمي وال��ذي ع��رف قدمي��ا ب�س��وق واجف حي��ث كان الباعة
هم الغالبية العظمى فيه � ،سوق املباركية وهو �سوق للأغذية
اال�س��تهالكية واالك�س�س��وارات والتحف � ،س��وق الغرابللي وهو
م��ن �أق��دم �أ�س��واق الكوي��ت � ،أم��ا �س��احة ال�صف��اة وه��ي �س��احة
جتارية للمقاي�ضة والتبادل التجاري .

تـــم إنـــشـــاء أســــــواق تــراثــيــة
تــحــمــل بــصــمــة تــاريــخــيــة

�سوق املباركية

يعت�بر �س��وق املباركي��ة من �أقدم ا�س��واق الكويت ال�ش��عبية وهو
يع��د م��ن �أه��م االماك��ن ال�س��ياحية بالكوي��ت الت��ي ال تقت�ص��ر
فق��ط عل��ى بيع املنتج��ات وال�س��لع املختلفة للعائ�لات الكويتية
وال�سياح بل يتميز ال�سوق ب�أخذ الزوار �إىل تراث املا�ضي وفرتة
زمني��ة �أخ��رى مميزة ،وعند دخولك ال�س��وق �س��تالحظ رائحة
البه��ارات والعط��ور التي تنت�ش��ر يف جميع �أنحاء ال�س��وق ،حيث
يعك�س جانباً من التاريخ القدمي لدولة الكويت.
يقع �سوق املباركية يف منطقة القبلة و�سط العا�صمة ،وبالرغم
م��ن ك�ثرة اال�س��واق ال�ش��عبية يف الكوي��ت �إال �أن �س��وق املباركية
من �أ�شهر و�أقدم ا�سواق الكويت ال�شعبية للنا�س املوجود هناك
وم��ن الالف��ت للنظ��ر العم��ارة التي �صممه��ا �أمهر املهند�س�ين
املعماريني لت�أخذ �شك ً
ال مميزاً ورائعاً.
وه��و �أحد �أ�س��واق الكويت الرتاثية ويوج��د يف منطقة القبلة،
مت ت�س��ميته ن�س��بة لل�ش��يخ مب��ارك ال�صب��اح  ،وه��و بت�صمي��م
الأ�س��واق القدمي��ة ل��ذا يعدم��ن املع��امل الرتاثي��ة  ،يعر���ض
يف ال�س��وق ال�س��لع الغذائي��ة مث��ل اللح��وم والأ�س��ماك وال�س��لع
اال�س��تهالكية  ،احللويات ال�ش��عبية الكويتية  ،التمور  ،الع�س��ل
 ،التواب��ل  ،املالب���س الن�س��ائية والرجالي��ة  ،م��ع العدي��د م��ن
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متاج��ر االك�س�س��وارات والتح��ف التاريخي��ة واخل��زف ،يتمي��ز
ه��ذا ال�س��وق ب�أ�س��عاره املنا�س��بة وخا�ص��ة يف حم��ال الذه��ب
واملجوه��رات مم��ا اك�س��به �ش��هرة  ،تنت�ش��ر املقاه��ي ال�ش��عبية
واملطاع��م ذات الديك��ورات التاريخي��ة القدمي��ة عل��ى جانب��ي
ال�سوق واملجهزة ال�ستقبال املواطنني وال�سائحني .
�سوق احلرمي

�س��وق احل��رمي ه��و �س��وق �صغ�ير ُمغط��ى وه��و ج��زء م��ن �س��وق
املدين��ة املن��ورة ،حي��ث جتل���س الن�س��اء البدوي��ات عل��ى و�س��ائد
وقاع��دة مرتفع��ة وتبي��ع كل منه��ا الكث�ير م��ن املنتج��ات مث��ل
املالب���س ال�ش��عبية ،والبطانيات وال�س�ترات ال�صوفية الكورية
وغريه��ا م��ن املنتج��ات ،لذل��ك يع��د �س��وق احلرمي م��ن �أف�ضل
ا�سواق الكويت ال�شعبية.
م��ن ال�ض��روري �أن ت�س��اوم على �أف�ضل �س��عر و�س��تح�صل بالت�أكيد
عل��ى منتج��ات جي��دة ب�أ�س��عار معقولة ،و�س��تجد هناك كل ال�س��لع
التي حتتاجها ب�أف�ضل الأ�سعار ،ومتت ت�سمية ال�سوق بهذا اال�سم
لأن جمي��ع البائع��ات ه��ن م��ن الن�س��اء ،كم��ا يق��وم ال�س��وق ببي��ع
املالب���س املن�س��وجة يدوياً من قبل الن�س��اء �أنف�س��هن ،وهو يقع يف
املباركية ويعترب من الأ�سواق الرائعة التي ت�ستحق الزيارة.
ويع��رف قدمي��ا ب�س��وق واجف ال�ش��عبي  ،وي�ضم جمموعة من
الأزقة ال�ضيقة التي تفرت���ش �أرا�ضيها الن�س��اء والباعة والتي
تعر���ض عل��ى �أقم�ش��ة �أو ح�صر مفرو�ش��ة عل��ى الأر�ض  ،معظم
باع��ة ال�س��وق م��ن الن�س��اء والالت��ي يعر�ض��ن خمتل��ف ال�س��لع

واملالب�س� ،أدوات الزينة الطبيعية مثل احلناء  ،ال�سدر ،الكحل
 ،الدي��رم وغ�يره مم��ا كان��ت امل��ر�أة الكويتية ت�س��تعمله قدميا ،
بالإ�ضاف��ة لبي��ع الأدوات املنزلية امل�س��تعملة و�أدوات اخلياطة ،
عدد و�أدوات النجارة  ،احلبوب والطيور احلية .
�ساحة ال�صفاة

وه��ي �س��احة جتاري��ة قدمي��ة بالكوي��ت  ،حي��ث كان��ت �س��وق
للتب��ادل التج��اري واملقاي�ضة يف �أوائل القرن الع�ش��رين والذي
كان ي�س��تقبل القواف��ل التجاري��ة القادم��ة م��ن ال�صح��راء لبيع
منتجاته��م و�س��لعهم مث��ل ال�س��من  ،الأق��ط  ،اجل��راد  ،الفق��ع ،
ال�صوف  ،العرفج  ،والأع�ش��اب الطبية الطبيعية  ،وكانت هذه
القوافل ت�شرتي التمر  ،احلبوب  ،الأقم�شة بدال من ب�ضائعهم
بنظام املقاي�ضة  ،كما كان ال�سوق ي�شهد االحتفاالت يف الأعياد
حي��ث كان حم��اط باملقاهي وال�س��احات التي ت�س��تقبل الأطفال
� ،ش��هدت �س��احة ال�صفاة احتفاالت ر�س��مية كثرية مثل العر�ض
الع�س��كري مبنا�س��بة تويل ال�ش��يخ عبداهلل ال�س��امل ال�صباح عام
 1950حك��م الكوي��ت وال��ذي �ش��اركت فيه الق��وات الربيطانية ،
مت اعادت تنظيم �ساحة ال�صفاة عام  1988ليتم افتتاح م�شروع
�ساحة ال�صفاة على م�ساحة � 12ألف مرت مربع  ،وقد مت ر�صف
ال�س��احة واقامة نافورة يف الو�س��ط مع ن�صب تذكاري  ،ممرات
للم�شاة يف �أنفاق تخرتق ال�ساحة واملحالت التجارية .
�سوق الغربللي

�أح��د �أ�س��واق الكوي��ت القدمي��ة ،مت ت�س��ميته ن�س��بة لعائل��ة
الغربلل��ي الت��ي متتل��ك ع��دد كب�ير م��ن الدكاك�ين واملح��ال
بال�س��وق  ،ويوج��د ال�س��وق ب�ين �س��وق ال�صراف�ين و�ش��ارع عب��د
اهلل ال�س��امل (ال�ش��ارع اجلدي��د) ،يتف��رع م��ن ال�س��وق العدي��د
من الأ�س��واق القدمية مثل �س��وق الزل� ،س��وق العرافني � ،سوق
التناك��ة� ،س��وق اجل��ت� ،س��وق ال�س��مك� ،س��وق املقا�صي���ص ،بن��ي
ال�س��وق قدميا وغطى بجذوع ال�شجر املعروفة با�سم البواري،
وق��د مت ا�س��تبداله ب�س��قف م��ن ال�صفي��ح من��ذ ال�س��تينات نظرا
لتعر�ض البواري للعديد من احلرائق .
�سوق املناخ

هو �سوق امل�ضاربة املالية غري ر�سمي بالكويت  ،حيث كان يتم
تدوال الأ�سهم بعيدا عن رقابة احلكومة  ،ي�ضم ال�سوق العديد
من املكاتب اال�س��تثمارية والعقارية  ،يوجد ال�س��وق يف منطقة
القبلة بو�سط مدينة الكويت � ،سمي ال�سوق بهذا الإ�سم حيث
30

الغر�س ـ ـ ــة  ١٠٠مار�س  -ابريل ٢٠٢٢

كــانــت الــصــفــاة ســاحــة قديمة
للمقايضة والــتــبــادل التجاري
المناخ والحريم وواجــف والمباركية
والغربللي من أقدم أســواق الكويت
كانت الإبل تاتي من ال�صحراء وتناخ فيه  ،والتي كانت حتمل
الب�ضائ��ع البدوي��ة مث��ل احلط��ب  ،الدهن  ،اجلل��ود  ،العرفج ،
بع��د تط��ور الكوي��ت معماريا قامت احدى �ش��ركات اال�س��تثمار
ب�إن�ش��اء مبن��ى للمكات��ب التجارية  ،ثم ب��د�أت امل�ضاربات املالية
م��ن قب��ل ال�ش��ركات غ�ير املدرج��ة ب�س��وق الكوي��ت ل�ل�أوراق
الر�س��مية والت��ي الق��ت �أرباح��ا هائل��ة  ،ثم تعر�ض ال�س��وق عام
 1982لأزم��ة غ�يرت م��ن طاب��ع امل��كان والدكاك�ين للتح��ول
ملكات��ب جتاري��ة وعقارية  ،ثم مت اغالق �س��وق املناخ نهائيا عام
 1984ليعلن مدير �س��وق الكويت للأوراق املالية عدم ال�س��ماح
بتدوال الأوراق املالية �إال يف ال�سوق الر�سمي .

تباع كاملة �أو مقطعة �إىل �أجزاء �صغرية و�ش��رائح ،لذلك يعد
�سوق ال�سمك من �أف�ضل ا�سواق الكويت ال�شعبية.
كان��ت مم��رات ال�س��وق مغط��اة باخل�ش��ب وب�س��اتني النخي��ل
للحماي��ة من حرارة ال�شم���س ال�ش��ديدة �صيفاً وبرودة ال�ش��تاء
القار�صة ،كما يحتوي ال�سوق على مطاعم ومقاهي وحمالت
تبي��ع وجب��ات الطع��ام كله��ا �س��اخنة وم�ش��روبات ب��اردة كويتية
وهندية و�إيرانية و�أطعمة �أخرى من خمتلف دول العامل.

مازالت أسواق الكويت التاريخية مغطاة
بالخشب حماية من حرارة الشمس صيفا
الــمــبــاركــيــة أقـــــدم أســــواق
الــكــويــت فــي منطقة القبلة

�سوق ال�سمك

أي�ضا �سوق �شهري لبيع جميع �أنواع الأ�سماك
�سوق ال�سمك هو � ً
الطازج��ة ،وه��ذا ال�س��وق منا�س��ب جلمي��ع حمب��ي امل�أك��والت
البحري��ة اللذي��ذة ،والأ�س��ماك الت��ي يجلبه��ا ال�صي��ادون �إىل
ال�س��وق تباع باملزاد �إىل جتار التجزئة ،ويتم تنظيف الأ�س��ماك
أي�ضا بالقلي �أو ال�شواء
هناك ح�سب طلب العمالء ويتم طهيها � ً
ح�س��ب الرغب��ة ،وتختل��ف الأ�س��ماك يف �أنواعه��ا و�أحجامه��ا،
فهن��اك �أ�س��ماك �صغرية ،والأ�س��ماك املتو�س��طة والكبرية التي
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السور الرابع

�أثنى عليه �أقاربه

الشهيد الحسيني كان محبوباً من الجميع
�أخالق ال�شهيد حممد احل�سيني

متي��ز ال�ش��هيد ب�أخ�لاق كث�يرة فا�ضل��ة حي��ث �أثن��ى علي��ه �أقارب��ه
وقالوا �إنه كان حمبوبا من اجلميع ،طيب القلب ،خلوقا ،كرميا،
يحب م�ساعدة الآخرين هادئ الطبع ،ذو �شخ�صية قوية.
دور ال�شهيد خالل الغزو العراقي الغا�شم

�أ�ص��اب ال�ش��هيد احل��زن والغ�ض��ب يف �آن واح��د عندم��ا داهم��ت
ق��وى الطغي��ان وطن��ه الكوي��ت يف ي��وم اخلمي���س  1990/8/2م
وق��رر من��ذ اللحظ��ة الأوىل مقاوم��ة ه���ؤالء الغادري��ن ول��ذا
رف�ض مغادرة الكويت و�أ�صر على املرابطة فيها ،و�أ�صبح همه
الأ�سا�س��ي �أن «ال ي�ترك الكوي��ت يعبث به��ا اجلنود العراقيني»
ظه��ر دور ال�ش��هيد م��ن خ�لال املقاوم��ة ال�س��لمية بالعمل على
توزي��ع امل��واد الغذائية والتموينية لأه��ل منطقته ليكون ذلك
عونا لهم على ال�صمود يف �أر�ض الوطن ،واجتهد بتجميعها من
اجلمعي��ة التعاوني��ة واملخ��ازن الغذائية ،.وق��ام �أي�ضا بتو�صيل
عدد من الأ�س��ر الكويتية �إىل اململكة العربية ال�س��عودية حيث
كانت له معرفة دقيقة بالطرق الربية احلدودية.
ولل�ش��هيد كذلك دور �آخر وهو املقاومة الع�س��كرية وقد و�صف ان�ض��م �إىل �إح��دى خالي��ا املقاوم��ة املنت�ش��رة يف الكوي��ت خالل
ال�ش��هيد ب�ش��جاعته الن��ادرة وع��دم اكرتاث��ه بجن��ود االحت�لال الغ��زو العراق��ي الآث��م ،وتفي��د زوج��ة ال�ش��هيد �أن��ه كان كث�ير
ولذا كان كثريا ما يقع يف م�شاجرات معهم يف نقاط التفتي�ش اخل��روج م��ن املن��زل مع خلي��ة املقاومة هذه �إال �أن��ه كان كتوما
دون خوف �أو وجل من العواقب ذلك الوخيمة.
ج��دا ع��ن حتركاته��ا وعملياته��ا الع�س��كرية يف الوق��ت ال��ذي
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كان هم الشهيد ان ال يترك الكويت أوصــل األســر الكويتية إلــى بر
يعبث بها الجنود العراقيين األمان لدرايته بالطرق الحدودية
تتوق��ع �أن زوجه��ا ال�ش��هيد ا�س��تخدم ال�س�لاح �ض��د الغ��زاة.
ويذك��ر �ش��قيقه م�ص��ارع �أن ال�ش��هيد خطط مع خلي��ة املقاومة
مبهاجم��ة ارت��ال اجلي���ش العراق��ي يف منطق��ة املط�لاع �إال �أن
ك�ثرة ع��دد اجلن��ود وقلة �أف��راد �أبناء املقاومة ح��ال دون تنفيذ
ه��ذه العملي��ة ،ويج��زم �ش��قيقه �أي�ض��ا �أن ال�ش��هيد م��ع �أبن��اء
خلي��ة املقاوم��ة كانوا يعمل��ون خطط وكمائ��ن ملقاومة اجلنود
العراقيني وقتلهم».
ظروف اعتقال ال�شهيد حممد احل�سيني
وا�ست�شهاده رحمه اهلل

كان ال�شهيد كعادته يقوم بتو�صيل الأ�سر الكويتية �إىل اململكة
العربي��ة ال�س��عودية ويف �آخ��ر امل��رات بتاري��خ  1990/10/30بعد
�أن �أدى هذه املهمة وزار زوجته هناك ودعها للذهاب �إىل �أر�ض
الوط��ن ،وعل��ى الرغ��م م��ن �إحل��اح زوجته بع��دم الع��ودة �إال �أنه
�أ�صر على ذلك م�ؤكدا على �إ�صراره يف مقاومة املعتدين وقال
«غدا راح تفتخرون فينا و�أ�سامينا على كل ل�سان و�إن �شاء اهلل
الكوي��ت ترج��ع ح��رة ونحن من يرجعها ونحن لن ن�س��كت عن
اجلن��ود العراقي�ين» ،وق��ال �أي�ض��ا ال ب��د �أن �أذه��ب �إىل الكوي��ت
و�أموت فيها.
توج��ه ال�ش��هيد م��ع �صديق��ه يف املقاوم��ة حمد �س��ويد ال�س��عيد
�إىل احل��دود ال�س��عودية ومنه��ا �إىل احل��دود الكويتي��ة وهن��اك
واجهتهم��ا نقط��ة تفتي���ش عراقي��ة التي قامت ب�إلق��اء القب�ض
عليهم��ا ،ويظه��ر �أن ا�س��م ال�ش��هيد كان مدرج��ا يف قوائ��م
املطلوب�ين م��ن الق��وات العراقي��ة وذل��ك ل��دوره يف املقاوم��ة
الع�سكرية.
وبع��د اعتقال��ه اقتي��د �إىل �س��جن الدوح��ة ث��م اىل غريه��ا م��ن
�س��جون الكوي��ت مث��ل �س��جن الأح��داث ال��ذي مك��ث في��ه من��ذ
الأ�س��بوع الأول م��ن �ش��هر نوفم�بر � 1990إىل الأ�س��بوع الأول
من �شهر دي�سمرب ،وكذلك اعتقل يف خمفر ال�شامية ،وخمفر
اجله��راء ث��م مت ترحيل��ه �إىل الع��راق وهن��اك �أعتق��ل يف �أك�ثر

من معتقل مثل �أمن الب�صرة ال�سيا�س��ي ،و�س��جن بغداد ،و�آخر
املعلوم��ات ع��ن اعتقال��ه كان يف �س��جن منطق��ة الرم��ادي ،ث��م
انقطعت اخباره متاما حتى مت �إثبات ا�ست�شهاده ب�صدور حكم
املحكم��ة الكلي��ة ال��ذي يق�ض��ي مب��وت املفق��ود  /حمم��د ج��زاع
م�ص��ارع احل�س��يني  -كويت��ي اجلن�س��ية  -موت��ا حكمي��ا اعتب��ارا
من اليوم .2010/4/20

ساهم في توزيع المواد الغذائية
والــتــمــويــنــيــة فـــي منطقته
ال�سرية الذاتية

 ال�شهيد :حممد جزاع م�صارع احل�سيني
 كتب :د� .أحمد �سعود احل�سن
 اال�سم :حممد جزاع م�صارع احل�سيني
 اجلن�سية :كويتي
 احلالة االجتماعية :متزوج
 املهنة :موظف يف وزارة الإعالم
 تاريخ امليالد 1961/1/1 :م
 تاريخ الأ�سر 1990/10/30 :م
 تاريخ �إثبات اال�ست�شهاد 2010/4/20 :م
رحم اهلل ال�شهيد ب�إذن اهلل تعالى
حممد احل�سيني و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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من شهداء العروبة

كانت يف اخلام�سة ع�شرة حني التحقت بالثورة

بوعتورة ..يد على الجرح واألخرى على الزناد
عبد الكرمي املقداد

اعرتاف فرن�سي
ب�شجاعتها ..لو كانت
ابنتنا لأقمنا لها متثاال
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ارتق��ت ال�ش��هيدة البطل��ة «م��رمي بوعت��ورة» �أعل��ى مرات��ب كانت تعاي�ش��ه من ق�س��وة احلياة اليومية التي يعانيها النا���س
ال�ش��رف يف التاريخ اجلزائري ،بعدما �ضحت بعي�شها الرغيد ،نتيج��ة ما ميار�س��ه االحتالل بحقهم م��ن قتل وقمع واعتقال
و�ش��بابها ،وارت�ض��ت مقارع��ة ق�س��اوة حي��اة اجلب��ال ،ون�س��يان وت�شريد.
�أنوثتها ،مغامرة بروحها يف �سبيل خال�ص بلدها اجلزائر من
ثورة التحرير
ع�س��ف اال�س��تعمار الفرن�س��ي ،الذي نهب خريات��ه و�أذاق �أبنائه
لذل��ك ،وم��ا �إن انفج��رت ث��ورة التحري��ر يف الع��ام  ،1954حت��ى
وي�لات القت��ل والتعذي��ب واجل��وع والت�ش��رد .وق��د �س ّ��طرت يف
�أ�ص�� ّرت عل��ى امل�ش��اركة فيها وتقدمي كل ما ت�س��تطيع يف �س��بيل
جهادها �سرية بطولية جعلت من �سنواتها االثنني والع�شرين
حتري��ر الوط��ن .وعل��ى الرغم م��ن �أنها كان��ت طالبة مل تكمل
�س��جال م��ا فت��ئ يتم��دد يف تاريخ الوطني��ة والن�ضال وال�ش��رف
اخلام�س��ة ع�ش��رة م��ن عمره��ا� ،إال �أنه��ا مت ّكن��ت م��ن ت�أجي��ج
والبطولة.
�ش��علة الثورة يف �أو�س��اط الطلبة يف مدر�س��تها ومعظم مدار�س
ولدت مرمي عبد القادر بوعتورة يوم ال�س��ابع ع�ش��ر من �ش��هر مدين��ة «�س��طيف» بحك��م �صالته��ا م��ع الكثريين م��ن الطلبة.
يولي��و ع��ام  1938مبدينة «نقاو���س» يف «الأورا���س» اجلزائرية ،و�س��رعان م��ا ذاع �صيته��ا ب�ين الث��وار ،فتكثّف ن�ش��اطها ومتدد،
لعائل��ة مي�س��ورة تت�أل��ف م��ن �أرب��ع بن��ات وث�لاث ذك��ور .وكانت و�صارت تتنقل بني القرى التابعة للمدينة حتثّ ال�شباب على
ح��ال �أ�س��رتها املادي��ة ممت��ازة� ،إذ كان �أبوه��ا ميل��ك قطعاناً من االلتحاق بالثورة.
الأغنام والأبقار واخليول وعد ًدا من املزارع.
ويف الع��ام  ،1956وعل��ى وق��ع اغتي��ال واعتق��ال الكث�ير م��ن
مرحلة الطفولة

ق�ض��ت مرحل��ة الطفول��ة مبدينته��ا «نقاو���س» ،وفيه��ا �أكمل��ت
مرحل��ة الدرا�س��ة االبتدائي��ة .ومن خ�لال �أحاديث من حولها
ع��ن الفظائ��ع التي كان ميار�س��ها اال�س��تعمار الفرن�س��ي �أدركت
�أن��ه وراء كل م��ا كان��ت تلم�س��ه م��ن معان��اة �أه��ايل مدينته��ا،
خ�صو�ص��اً بعدم��ا ا�س��توىل عل��ى مزارعه��ا وب�س��اتينها و َر َدم
�آبارها .ومل ت�سلم �أ�سرتها من ذلك حيث القت مزارع وما�شية
�أ�س��رتها امل�صري ذاته ،ما حدا ب�أبيها �إىل االنتقال بالأ�س��رة �إىل
مدينة «�سطيف».
هن��اك ،ب��د�أ الأب ممار�س��ة جت��ارة املالب���س ،و�س��رعان م��ا جن��ح
فيه��ا ،فتح�س��نت �أح��وال الأ�س��رة .ويف تل��ك املدين��ة التحق��ت
م��رمي بثانوي��ة «�أوج��ان �ألبارتين��ي» ،الت��ي �ص��ار ا�س��مها فيم��ا
بع��د ثانوي��ة «مليك��ة قاي��د» .لك��ن ،وعل��ى الرغ��م من امل�س��توى
املعي�ش��ي اجلي��د لأ�س��رتها ،مل تك��ن مبن���أى عم��ا ي��دور حولها.
فدوي الر�صا�ص والقنابل مل يكن ينقطع عن جبـال الأورا�س
ّ
القريب��ة ،والأحادي��ث ع��ن البطوالت التي جت��ري هناك كانت
على كل ل�سان حولها .وما زاد من نقمتها على الفرن�سيني ما

لم يثنها عيشها الرغيد عن االنخراط بالثورة
فكانت من أوائل الفتيات المشاركات فيها

الأ�س��اتذة والطلب��ة يف عم��وم اجلزائ��ر� ،أعل��ن االحت��اد الع��ام
للطلب��ة ع��ن �إ�ض��راب ع��ام يب��د�أ يف التا�س��ع ع�ش��ر م��ن ماي��و.
و�أ�ص��در ن��دا ًء دع��ا في��ه �إىل ت��رك مقاع��د الدرا�س��ة وااللتح��اق
ب�صفوف جي���ش التحرير .وعلى الفور ح�ش��دت مرمي الطلبة
ودعته��م �إىل امل�ش��اركة يف الإ�ض��راب ،فانقطع��وا ع��ن الدرا�س��ة
و�أغلق��ت الثانوي��ة �أبوابه��ا .بعد ذلك متكنت من ت�ش��كيل خلية
م��ن الطالب��ات لدع��م الث��ورة ،منه��ن �أخته��ا ليـ��لى و«حوري��ة
م�صطفاي» ،و»مليكة خر�شي» و»فطيمة بن �سمـرة».
الإ�سعافات الأولية

و�إ�ضافة �إىل توزيعها للمنا�شري ،ودورها يف التعبئة ال�سيا�سية،
طلب��ت م��ن خاله��ا «الدراج��ي» الطبي��ب يف جي���ش التحري��ر
م�س��اعدتها يف تعل��م الإ�س��عافات الأولي��ة مل�س��اعدة الث��وار يف
اجلب��ل� ،إال �أن��ه رف���ض بذريع��ة �أنه��ا �صغ�يرة و�أن احلي��اة يف
اجلب��ال �صعب��ة عل��ى �أمثاله��ا .لكنه��ا مل ت�ست�س��لم ،ب��ل �ص��ارت
تتدرب على الإ�سعافات الأولية عند طبيب الأ�سنـ��ان «الطاهر
بو ا�سديرة» جارها يف احلي مبدينة �سطيف.
و�أمام �إ�صرارها على االلتحاق بالثوار يف اجلبل� ،أبلغ الطبيب
ب��و ا�س��ديرة م�س���ؤويل جبه��ة التحري��ر برغبته��ا ،فت��م تد ّب��ر
نقله��ا م��ع �س��بع فتيات �أخري��ات �إىل منطقة «العلم��ة» .وهناك
مت ت�ش��كيل �أول ف��وج ن�س��ائي م��ن الطالبات �أُخ�ض��ع لدورة على
التمري�ض والإ�سعافات الأولية ملدة �شهر واحد فقط .وبعدها
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قـــــارعـــــت قـــــســـــاوة حـــيـــاة حقنوها بالسم بعدما يئسوا من استنطاقها
الـــجـــبـــال ونـــســـت أنــوثــتــهــا بــأيــة معلومة رغ ــم قــســاوة التعذيب
ج��رى توزي��ع اخلريج��ات عل��ى امل�ست�ش��فيات امليداني��ة جلي���ش عل��ى املنطق��ة التجاري��ة مبنطق��ة «بيالر»� ،أ�س��فرت ع��ن مقتل
التحرير يف اجلبال والأكواخ ال�سرية يف املدن والقرى.
مفت���ش �ش��رطة ،وعملي��ة يف «�س��يدي م�بروك» مت الق�ض��اء
من��ذ البداي��ة �أظه��رت م��رمي ج��ر�أة ممي��زة وق��وة بادي��ة يف خالله��ا على حمافظ ال�ش��رطة «كاب��ول» وزوجته ،ناهيك عن
ال�ش��خ�صية ،فعمل��ت يف ع��دد م��ن امل�ست�ش��فيات كممر�ض��ة ،كما ا�شتباكات كثرية �ضد قوات حفظ الأمن.
�أدارت عد ًدا منها كم�س�ؤولة .وبرغم �أهوال احلرب كانت تنتقل وق��د �أث��ارت عملياته��ا اخلاطف��ة الفزع يف نفو���س الفرن�س��يني،
بني مراكز جي�ش التحرير املنت�شرة يف املدن والأرياف لتقدمي الذين كانوا يرونها ترتجل من ال�سيارة بجر�أة وثقة نادرتني،
الإ�سعافات للأهايل ،ما �أك�سبها احرتام وتقدير خمتلف فئات ومتطر اجلنود بوابل ر�صا�صها .وهذا ما جعل اال�س��تخبارات
ال�ش��عب ،ناهي��ك ع��ن �إعجاب قادة الثورة وم�س��ئوليها ورفاقها الفرن�س��ية جت ّن��د خمتل��ف عمالئه��ا عل��ى �أم��ل احل�ص��ول على
يف الكفاح.
معلومات متكّنهم من القب�ض عليها.
الكفاح امل�سلح

املعركة الأخرية

م ّث��ل الع��ام  1959منعطفًا حا�س�� ًما يف حياته��ا الثورية �إذ قررت
االنتقال �إىل الكفـاح امل�سلح .وقد جاء ذلك �إثر ّ
تول اجلرنال
ديغ��ول رئا�س��ة اجلمهوري��ة الفرن�س��ية ،و�إ�ص��راره عل��ى �إخم��اد
الثورة بكل الو�سائل املتاحة .ففي �شهر �أكتوبر من ذلك العام
ق��ام بجول��ة ع�بر جب��ال الوالي��ة الثاني��ة ،وجم��ع جيو�ش��ه يف
امليدان و�أمرها بالق�ضاء على الثورة ب�أي �شكل.

�أم��ا �أخط��ر عملياتها فكانت الأخرية التي قادتها رفقة البطل
�س��ليمان داودي املدع��و «حمـ�لاوي» ،وا�س��تهدفت الق�ضاء على
عمي��ل خط�ير من عم�لاء اال�س��تعمار .وقد متكن��ت املجموعة
م��ن ا�س��تدراجه ع��ن طري��ق �إغرائ��ه ب�إح��دى الن�س��اء ،الت��ي
مل تك��ن �إال ال�ش��هيدة م��رمي نف�س��ها .فف��ي امل��كان املتف��ق علي��ه
وجده��ا تنتظ��ره متلحف��ة مب�لاءة �س��وداء مل ي��در �أنه��ا كان��ت
وم�سد�س��ا .وبعد �أن ركب��ت معه ،وو�صال
تخف��ي حتته��ا ر�شا�شً ��ا
ً
�إىل �سـ��احة «�س��باق اخلي��ل» حي��ث كان يف انتظاره��ا رفاقه��ا
الثـالثة حمالوي و»ب�شري بو رغود» و»حممد ك�شود»� ،أ�شهرت
م�سد�س��ها يف ظه��ره و�أرغمت��ه عل��ى الوق��وف ،فن��زل الثـ�لاثة
من �س��يارتهم وركبوا معها واجتهوا باخلائن �إىل «واد احلد».
وهن��اك مت تنفي��ذ حك��م الإع��دام في��ه� ،إال �أن��ه جنـ��ا م��ن امل��وت
ب�أعجوب��ة .فق��د متك��ن من االت�ص��ال بالقوات الفرن�س��ية التي
�سارعت �إىل نقـله �إىل امل�ست�شفى بوا�سطة طائرة هليكوبرت.

�أم��ام ه��ذا التط��ور اخلطري ق��رر القادة نقل الث��ورة �إىل املدن.
وعندم��ا �أدرك��ت م��رمي خط��ورة املرحل��ة �أ�ص ّرت عل��ى االنتقال
�إىل الكفـ��اح امل�س��لح ،فطلب��ت م��ن قائ��د منطقته��ا «م�س��عود ب��و
جري��و» �أن ي�س��مح له��ا بامل�ش��اركة املبا�ش��رة يف تنفي��ذ العملي��ات
الفدائي��ة ،ف�أثن��ى عل��ى طلبه��ا و�أو�صله��ا بنف�س��ه �إىل املنطق��ة
اخلام�س��ة بق�س��نطينة ،حي��ث �أ�س��ندت له��ا مهم��ة م�س���ؤولية
الناحية الثانية (�سيدي مربوك) و ُقلدت رتبة مالزم �أول.
ومن ذّاك انطلقت عملياتها الفدائية النوعية مع جمموعتها
حت�ص��د ع�س��اكر فرن�س��ا ،و�أف��راد �ش��رطتها املتمرك��زة �أم��ام
مداخ��ل الثكن��ات واملراك��ز املنت�ش��رة يف خمتل��ف �أحي��اء املدينة.
وق��د خا�ض��ت مع��ارك عدي��دة� ،أ�صيب��ت يف �إحداه��ا يف منطق��ة
«اب��ن زيـ��اد» بج��راح بليغ��ة ،فت��م ا�س��عافها م��ن ط��رف �أم عجوز
مكث��ت لديه��ا �ش��هراً كام ً
�لا ومل يتفطن �إليها امل�س��تعمر .ومن
عملياتها النوعية الهجوم على حانة «لينا بارك» وقتل ثالثة
م��ن املرتددي��ن عليه ،وهجوم �آخر با�س��تعمال القنابل اليدوية
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كان��ت املجموع��ة الفدائي��ة الت��ي اعتق��دت �أن��ه ف��ارق احلي��اة
ق��د غ��ادرت امل��كان �إىل خمب���أ يف ح��ي �س��يدي م�بروك� ،إال �أن
املعلومات اال�س��تخبارية فاج�أتهم بنجاة العميل وو�صوله �إىل
امل�ست�ش��فى ،ب��ل �إخباره ال�ش��رطة الفرن�س��ية بتفا�صيل العملية
وب�أ�س��ماء �أع�ض��اء املجموع��ة الت��ي قادته��ا .وحتا�ش�� ًيا لإلق��اء
القب���ض عليه��م غ��ادر �أف��راد املجموع��ة خمب�أه��م ،وجل���أوا �إىل

�شقـة بالطابق الأول من بناية ب�شارع ديدو�ش مراد حال ًيا.
وح�س��ب املتوق��ع ،اقتحم��ت الق��وات الفرن�س��ية املخب���أ لكنه��ا
وجدت��ه فارغً ��ا .توجه��ت بع��د ذل��ك �إىل م�س��كني الفدائي�ين
اللذي��ن رافق��ا املجموع��ة �أثن��اء العملي��ة .ول�س��وء احل��ظ �أن
هذين الفدائيني جتاهال التعليمات بالتوجه فو ًرا �إىل اجلبـل
وع��دم املبي��ت يف املدين��ة� ،إذ عادا لق�ضاء ليلتهما يف م�س��كنهما،
فت��م �إلق��اء القب���ض عليهما .وبع��د ا�س��تنطاقهما اعرتفا حتت
التعذيب مبكان تواجد �أع�ضاء املجموعة.
حرق الوثائق

عنده��ا �أع��د الفرن�س��يون ق��وة ع�س��كرية كبـ�يرة حا�ص��رت
وحت�صن��ت يف العم��ارات املج��اورة بع��د �إفراغها من
املجموع��ة،
ّ
�س��اكنيها .وباءت كل حماوالت الفدائيني يف الت�س��لل واخلروج
م��ن البناي��ة بالف�ش��ل .و�أدرك��ت م��رمي �أن ال �س��بيل �أمامه��م �إال
املواجه��ة ،فعم��دت �إىل ح��رق كل الوثائ��ق وامل�س��تندات الت��ي
كان��ت بحوزته��م .وعن��د الرابع��ة م��ن �صب��اح ي��وم التا�س��ع م��ن
يوني��و لع��ام  1960ب��د�أ االقتح��ام برم��ي ث�لاث قناب��ل غازي��ة
�إىل داخ��ل العم��ارة ،فحاول��ت البطل��ة مـ��رمي �صن��ع �أقنع��ة من
القما���ش املبلل حلماية نف�س��ها ورفقائها من الغازات ال�س��امة،
لك��ن العـ��دو �أتب��ع القناب��ل بهج��وم مدفعي ،فق��دت مرمي على
�أثره �أحد طرفيها ال�س��فليني .كما �أُ�صيب «حمالوي» ب�ش��ظايا
يف الر�أ�س وال�صدر ،و�أ�صيب «ب�شـري بو رغود» يف وجهه و�أجزاء
من ج�سمه.

املادة ال�سامة

لك��ن عندم��ا ح��اول الع��دو االق�تراب على �أم��ل الإم�س��اك بهم
�أحي��اء� ،أمطرته��م وزميله��ا حم�لاوي ب�صليات من �س�لاحهما
الر�شا�ش ،فق�ضت على �ضابط برتبة مالزم �أول يدعى «رو�سو»،
يف ح�ين متك��ن حم�لاوي م��ن الق�ضاء عل��ى �آخر برتب��ة رقيب
�أول يدعى»داني���س» .وبع��د تفاق��م نزفه��ا الدم��وي طلب��ت من
حمالوي وبو رغود الإجهاز عليها حتى ال ي�أ�سرها الفرن�سيون
لكنهما رف�ضا ب�شدة .ونتيجة النزف الكثيف �سرعان ما �أغمي
عليه��ا وعل��ى زميليه��ا حمم��د ك�ش��ود وحم�لاوي ،فت��م اقتحام
البناي��ة ونقله��م �إىل مرك��ز اال�س��تعالمات والعملي��ات يف ح��ي
«�أمزي��ان» ،حي��ث ا�ست�ش��هد حم�لاوي هن��اك مت�أث��را ب�إ�صابات��ه
البليغة.

�أم��ا مـ��رمي فق��د مت حقنه��ا مب��ادة �س��امة بعدم��ا يئ�س��وا م��ن
احل�ص��ول عل��ى �أي��ة معلوم��ة منه��ا رغ��م �إخ�ضاعه��ا لأب�ش��ع
�أ�ساليب التعذيب ،فارتقت �شهيدة عن عمر مل يتجاوز االثنني
والع�شرين ربيعـًا .ونتيجة احلقد الذي تولد لدى الفرن�سيني
جراء عملياتها املوجعة ،رف�ض قائد القوات الفرن�سية ت�سليم
جثته��ا ،ورد عل��ى م��ن جاء ي�ستف�س��ر عنها« :لقد قتلت �أح�س��ن
�ضبـ��اطي ،فل��ن ي��رى �أحـ��د جثته��ا �أو يع��رف قـ ـ�برها» .وبق��ي
قربه��ا جمه��وال �إىل يومن��ا هـ��ذا .لك��ن يف املقاب��ل ،ات�ص��ل �أحد
اجلرناالت ممن �ش��اركوا يف العملية ب�أبيها يف مدينة �س��طيف،
واع�ترف ل��ه ب�ش��جاعتها وبطولته��ا قائـ�لا«:لقد �أذاقتنا املر..
قاتلتنا ب�شرا�سة كالأ�سد ،ولو كانت ابنتي لأقمت لها متثـا ًال».

رفض قائد القوات الفرنسية تسليم
جثتها ،وظل قبرها مجهوالً حتى اآلن
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من رموز الحرية

دفع روحه ثمن ًا لوقوفه يف وجه احلرب

جان جوريس ..أيقونة الجمهورية الفرنسية
عبد الهادي خ�ضر

ّ
�ش��كل املفكر وال�سيا�سي الفرن�س��ي جان جوري�س،
ّ
�س��جل دعاة ال�س�لام
وال ي��زال ،عالم��ة فارقة يف
والدف��اع ع��ن ق�ضاي��ا العدالة واحلري��ة وحقوق
كر���س حياته كلها ملنا�صرة العمال
الإن�س��ان .فقد ّ
ونب��ذ العن��ف ومناه�ض��ة احلروب .ودف��ع روحه
ثمن ًا لوقوفه �ضد ن�ش��وب احلرب العاملية الأولى.
لق��د عار�ض ب�ش��دة �أن تك��ون ال�ش��عوب الأوربية
وق��و ًدا حل��روب الأنظم��ة الر�أ�س��مالية .ودعا �إلى
�ضرورة مد ج�س��ور احلوار بينها لتجنيبها ويالت
القت��ل والدمار والت�ش��رد .لكن دع��اة العن�صرية،
و�أ�صح��اب امل�صال��ح القائمة على العن��ف وانتهاك
حق��وق الآخرين ر�أوا فيه �صخرة ك�أداء يف طريق
مطامعهم ،فتخل�صوا من��ه بطريقتهم الإجرامية
املعروف��ة �أال وهي القتل ،وعل��ى الرغم من مرور
�أكرث من قرن على اغتياله مازال يلقب يف فرن�س��ا
بـ «�أيقونة اجلمهورية».
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آمن بأن حريات الرأي والتعبير والتنقل ساند العمال في مختلف تحركاتهم
مبادئ جوهرية ال يمكن نزعها من البشر وناضل حتى نالوا الكثير من حقوقهم
لع�ضوية جمل�س النواب كم�ستقل ،وكان يف ال�ساد�سة والع�شرين
الن�ش�أة
ول��د ج��ان جوري���س يف الثال��ث م��ن �س��بتمرب م��ن الع��ام  1859من عمره ،فرتك مهنة التعليم وانخرط يف ال�سيا�س��ة .وا�س��تمر
يف مدين��ة «كا�س�تر» الزراعي��ة ،التابع��ة ملحافظ��ة «النغ��دوك» يدافع عن مبادئه داخل ال�سلطة كما كان خارجها.
جوري�س ال�سيا�سي
الفرن�س��ية .ب��د�أ تعليم��ه يف مدينت��ه ذات الطبيع��ة ال�س��احرة،
ووا�صل��ه حت��ى �أنه��ى مرحل��ة الدرا�س��ة الثانوي��ة بتف��وق .وكان لف��ت جوري���س الأنظ��ار �إلي��ه يف الربمل��ان م��ن خ�لال خطب��ه
ً
التعلي��م بالن�س��بة ل��ه متع��ة ال واج ًب��ا
مفرو�ضا ،م��ا � ّأهله للفوز احلما�س��ية ،ولغت��ه الر�صين��ة العاك�س��ة لثقافت��ه الوا�س��عة،
بالكثري من اجلوائز املدر�سية .وقد قادته ممار�سته للأعمال الت��ي كان ي�س��خرها للدف��اع ع��ن حق��وق العم��ال والفالح�ين
الزراعي��ة ،خ�لال �س��نوات مراهقت��ه تل��ك� ،إىل تل ّم���س �أ�س��رار واملدر�س�ين .كم��ا د�أب عل��ى ن�ش��ر مق��االت يف كربي��ات ال�صح��ف
الطبيع��ة والأ�ش��ياء م��ن حول��ه .وظه��رت من��ذ ذل��ك الوق��ت من��د ًدا باال�س��تغالل ال��ذي يتعر�ض��ون ل��ه م��ن قب��ل ال�ش��ركات
فل�سفته املرتكزة على اعتقاده ب�أن ال ّروح موجودة يف الطبيعة ،الر�أ�سمالية والطبقة الربجوازية ،وداع ًيا �إىل �صيانة احلريات
وينبغ��ي معامل��ة كل م��ا تت�ضمن��ه الطبيع��ة ك�أحي��اء ال ينبغ��ي وتو�س��يعها .ويف الوقت الذي �أك�س��بته مبادئه �ش��عبية وا�سعة يف
�إخ�ضاعها للعنف.
الأو�ساط العامة� ،أ ّلبت عليه خ�صومه ال�سيا�سيني الذين كانوا
اللتيني��ة والإغريق ّية ،يخ�شون على م�صاحلهم املكت�سبة من غمط حقوق الآخرين.
�أم��ا تعلق��ه بالفل�س��فة فج�� ّره �إىل تعل��م ّ
واالطالع على �أعمال الفال�س��فة وال�ش��عراء القدامى .وب�س��بب
�شغفه بالفل�سفة مل يكتف بتخرجه يف مدر�سة الأ�ساتذة العليا
يف باري�س ،بل التحق باجلامعة ودر�س العلوم الفل�سفية .وعمل
خالل ذلك �أ�ستاذاً ملادة الفل�سفة يف �إحدى املدار�س الثانوية.
ُع��رف عن��ه من��ذ البداي��ات مقت��ه للظل��م ،وبغ�ض��ه للعن��ف،
وجت ّنب��ه للأعم��ال الع�س��كرية .فق��د كان ي��رى �أن احلري��ات
العام��ة كحري��ة التعب�ير وحري��ة التنق��ل مب��ادئ جوهري��ة ال
ميكن نزعها من الب�شر .ومبك ًرا انخرط يف منا�صرة العمال،
حي��ث وق��ف مع عم��ال م�صانع النبيذ يف جمي��ع �أنحاء منطقة
«النغ��دوك» .وعم��ل عل��ى نب��ذ اجل��دل يف م��ا بينه��م وتوحي��د
كلمته��م لني��ل حقوقه��م .وحني وقع �إ�ضراب كبري يف �أو�س��اط
ع ّم��ال مناج��م البل��ور يف الع��ام � 1892س��اندهم ون��دد ب�ش��دة
بقم��ع ق��وات ال�ش��رطة لإ�ضرابهم ،وقاد حمل��ة لدعم ق�ضيتهم
توا�صلت حتى نالوا ما كانوا يطالبون به من حقوق.
ووا�صل جوري�س العمل على تر�سيخ مبادئه حتى بعد دخوله يف
جمال ال�سيا�سة .فبعد تخرجه يف كلية الفل�سفة ،عمل حما�ض ًرا
متفرغً��ا يف جامع��ة «تول��وز» ،وراح يف الوق��ت ذات��ه ّ
يح�ض��ر
للح�صول على درجة الدكتوراه .لكن ،مت يف العام  1885انتخابه
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وحني انفجرت ق�ضية ال�ضابط الفرن�س��ي «�ألفريد دريفو���س»
يف العام  ،1898وقف جوري�س �إىل جانب الكاتب املعروف �إميل
زوال يف الدف��اع ع��ن حري��ة ال�ضاب��ط ،الذي تبين��ت براءته بعد
ذلك .وقد ب ّرر موقفه ذلك ب�ضرورة الدفاع عن الدميقراطية
�ضد �أعدائها الذين يرتب�صون ل�ضربها يف ال�صميم.
وعندم��ا مل يحالف��ه النجاح يف ال��دورة الربملانية التالية ،عكف
عل��ى �إمت��ام ومناق�ش��ة �أطروحت��ه ل�ش��هادة الدكت��وراه .وكان��ت
بعن��وان «بح��ث ع��ن حقيقة العامل املح�سو���س» .ك��م �أ ّلف يف تلك
الفرتة كتابه امل�ش��هور «التاريخ اال�ش�تراكي للثورة الفرن�س��ية».
ومل ينقط��ع ع��ن الكتاب��ة يف ال�صح��ف واملج�لات ،مداف ًع��ا ع��ن
ق�ضايا العدالة واحلرية ،ومطال ًبا بتوفري حياة �أف�ضل للع ّمال،
وب�ضمان��ات قانون ّي��ة حلقوقه��م .كم��ا مل يت��ورع ع��ن مهاجم��ة
ال�سيا�سيني الفا�سدين امل�س�ؤولني عن انهيار ال�شركة الفرن�سية
التي كانت مكلفة بت�شييد «قناة بنما» .وكذلك التنديد ب�أعمال
العنف التي وقفت وراءها جمموعات ت ّدعي الثورية.

حت��ى الي��وم� .أم��ا �أبرز ما ُ�س��جل له �س��نة  1908فه��و مناه�ضته
احلرب على املغرب ورف�ضه فر�ض احلماية الفرن�س��ية عليها.
فق��د كان��ت ل��ه مواق��ف �ش��جاعة داخ��ل الربمل��ان يف الدف��اع عن
املغ��رب ،حي��ث طال��ب فيه��ا ب�إلغ��اء تل��ك املعاه��دة ،و�أدان بق��وة
الإنزال الفرن�سي �إىل الدار البي�ضاء ،ود ّكها بالقنابل ،معتربا
�أن ذلك العمل ال�شنيع و�صمة عار يف تاريخ فرن�سا.
و�ش��هدت �إح��دى جل�س��ات الربمل��ان اعرتا�ض��ه امل��د ّوي على رفع
برقية تهنئة لل�ضباط واجلنود امل�شاركني يف احلملة .كما دان
ب�ش��دة رف�ض احلكومة ن�ش��ر التقارير عن عدد القتلى املغاربة
وحج��م الدم��ار ال��ذي ت�س��بب ب��ه اجلي���ش الفرن�س��ي يف ال��دار
البي�ضاء ومدن «فا�س» و»تادارت» و»�سطات».

وظ��ل عل��ى موقف��ه الراف�ض لكل �أ�ش��كال احلروب ،حمذرا من
تداعياته��ا الكارثي��ة على ال�ش��عوب .ففي العام � 1911ش��ارك يف
م�ؤمت��ر دويل خا���ص عق��د يف «ب��ازل» يف م�س��عى لإيج��اد حل��ول
لوق��ف تراك��م اله�س��ترييا الع�س��كرية يف �أوروب��ا .وعن��د ان��دالع
يف الع��ام  ،1902ع��اد �إىل الربمل��ان ليتج��دد انتخاب��ه كنائب فيه ح��رب البلق��ان يف الع��ام � ،1912أظه��ر معار�ضت��ه للنزع��ات
لأك�ثر م��ن دورة .وكان ل��ه يف ذل��ك الوق��ت دور فعال يف مترير
م�ش��روع قان��ون ف�ص��ل الكني�س��ة ع��ن الدول��ة ،و�إق��رار نظ��ام وقف ضد شن بلده الحرب على المغرب
التقاع��د العم��ايل ،ومعار�ض��ة عقوب��ة الإع��دام يف فرن�س��ا .كما وفضح جرائم جنراالتها أمام البرلمان
�أن�ش���أ جري��دة «لومانيتي��ه» اال�ش�تراكية ،الت��ي ال ت��زال قائم��ة
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نبذ العنصرية وظل على موقفه الرافض تروتسكي« :مناضل عظيم سقط وهو
لكل أشكال الحروب حتى اغتياله يقاوم آفة الحرب المرعبة للبشرية
العن�صري��ة الت��ي بد�أت ت�ش��هد ت�صاعدا خميفا من��ذرة باندالع اجتماع��اً م��ع رئي���س املجل���س احلكومي ،ث��م انتق��ل �إىل مكتبه
ح��روب مدم��رة يف �أوروب��ا .ويف ع��ز الأج��واء امل�ش��حونة ب��دق يف جري��دة «لومانيتيه» حيث كتب افتتاحية بعنوان «التحرك
طب��ول احل��رب كان يدع��و للح��وار ويرف���ض �أن تك��ون �أوروب��ا �ض��د ن�ش��وب احل��رب» .ويف م�س��اء ذل��ك الي��وم كان عل��ى موع��د
وقوداً حلروب الأنظمة الر�أ�سمالية.
م��ع رئي���س احل��زب اال�ش�تراكي الفرن�س��ي «بي�ير رونودي��ل»،
وع�ض��و قي��ادي باحل��زب ذات��ه يدعى «جون لونغ��ي» يف مقهى «
الوحدة املقد�سة
دو كروا�سون» يف حي «مومنارتر « بالدائرة الثانية يف باري�س.
ولت�أ�صيل ن�ضاله امل�س��تميت �ضد احلرب العاملية الأوىل� ،أن�ش���أ
جماعة �سيا�س��ية ا�ش�تراكية �أوربية �س��ميت «الوحدة املقد�س��ة» بعد م�ضي نحو ن�صف �س��اعة من اللقاء ،وبينما كان جوري���س
كان��ت تدع��و �إىل ع��دم دخ��ول فرن�س��ا يف احل��رب .وحني اقرتح يدي��ر ظه��ره �إىل الناف��ذة ،ظه��ر م��ن خلف��ه �ش��اب يف الثالثني
الرئي���س الفرن�س��ي رمي��ون بوانكاري��ه يف الع��ام  1913اعتم��اد من عمره يدعى «را�ؤول فيالن» .وبلمح الب�صر �أخرج ال�شاب،
قان��ون جدي��د يتي��ح زي��ادة م��دة اخلدمة يف اجلي���ش �إىل ثالث ال��ذي تب ّ�ين يف م��ا بع��د �أن��ه م��ن اليم�ين املتط��رف ،م�سد�س��ه
�س��نوات ،متهيداً للدخول يف احلرب ،قاد جوي���س م�س�يرة غري و�أطلق ر�صا�صتني ا�س��تقرتا يف ر�أ���س جوري���س ليلقى م�صرعه
م�سبوقة جابت �شوارع باري�س ملنع اعتماد االقرتاح .كما متكّن عل��ى الف��ور .وكان اغتيال��ه م��ن �أخط��ر الأح��داث الت��ي ه��زّت
وكتلت��ه الربملاني��ة يف الع��ام  1914م��ن الت�ص��دي ملق�ترح مبن��ح فرن�سا والعامل يف ذلك الوقت.
ال�سلطات قر�ضاً فورياً كبرياً لزيادة الإنفاق الع�سكري.
املنا�ضل العظيم
كان التناف���س اال�س��تعماري ب�ين فرن�س��ا و�أملاني��ا عل��ى �أ�ش��ده.
وقد ا�س��تاءت �أملانيا ب�ش��دة من دخول فرن�س��ا �إىل املغرب ،حيث
�أر�س��لت �أ�س��طولها �إىل حو���ض �أغادي��ر ،م��ا �أح��دث �أزم��ة كبرية
ب�ين البلدي��ن .ويف خ�ضم هذا التوتر اعترب اليمني الفرن�س��ي
دعوة جوري���س �إىل عقد م�صاحلة مع الأملان والدفع بخطورة
احلرب �ضدهم خيانة.
وعن��ه ق��ال الكاتب الفرن�س��ي املع��روف «برن��ار دوالي» �« :إذا ما كان
االغتيال
ج��ان جوري���س دائ��م احل�ض��ور يف ع�صرن��ا ،فلأن��ه كان دائ ًم��ا و�أب��داً
كان اليم�ين الفرن�س��ي املتط��رف م��ن �أ�ش��د احلاقدي��ن عل��ى منّا و�إلينا .وكانت حياته م�سرية خط ّية متنا�سقة ،مرافقة مل�سرية
الأمل��ان .ومل��ا عجز عن �إ�س��كات جوري���س ،الذي م��ا انفك ي�صرخ ع�صره .ويف جميع معاركه� ،سار جوري�س يف طريق التقدم والتح ّرر،
يف الربملان ويف كربيات ال�صحف �ضد امل�شاركة يف احلرب ،د ّبر من دون �أن يخطئ يف نوع ّية املعركة التي يعتزم خو�ضها».
خط��ة للخال���ص من��ه نهائي��اً .فق��د �أر�س��ل ل��ه �أح��د املجرمني ،وق��د حظ��ي جوري���س بالعدي��د م��ن التكرمي��ات بع��د اغتيال��ه،
ال��ذي ا�س��تطاع قتل��ه ب�س��هولة عندم��ا كان جمتمع��اً م��ع بع�ض �إذ �أُطل��ق ا�س��مه عل��ى العديد م��ن ال�ش��وارع واملقاهي وحمطات
رفاق��ه يف �أح��د مقاه��ي ح��ي «املومنارت��ر» ال�ش��هري يف باري���س .امل�ترو يف جمي��ع �أنحاء فرن�س��ا .كما �أقيمت ل��ه متاثيل عديدة
فبينم��ا كان جوري���س يدير ظه��ره للنافذة� ،أطلق عليه القاتل يف الكثري من املدن الفرن�س��ية ،و�أطلق ا�س��مه على كلية الآداب
ر�صا�صات الغدر واخليانة ليلقى م�صرعه يف احلال.
والعل��وم الإن�س��انية يف مدين��ة «تول��وز» .وبع��د ع�ش��ر �س��نوات
يف يومه الأخري ،احلادي والثالثني من يوليو ،وقبل �أ�س��ابيع م��ن اغتيال��ه مت نق��ل رفات��ه يف موكب مهي��ب ،ودفن يف مقربة
قليل��ة م��ن ان��دالع احل��رب العاملي��ة الأوىل عق��د جوري���س العظماء «بانتيون» يف باري�س.
وقد رثاه الزعيم البل�شفي «ليون تروت�سكي» قائال »:جوري�س ،هذا
املنا�ضل العظيم من �أجل الفكر �سقط يف �ساحة املعركة وهو يقاوم
الآف��ة املرعب��ة للب�ش��رية وللجن���س الب�ش��ري� ،أعني بذل��ك احلرب.
و�س��يظ ّل يف الذاكرة الإن�س��انية املثال للإن�س��ان الأعلى الذي ال ب ّد
�أن يولد من الآالم واالنهيارات ،ومن الآمال والن�ضاالت».
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الهوية اإلنسانية

مع الثورة ال�صناعية وتغرياتها

الهوية اإلنسانية في مواجهة الذكاء االصطناعي
سقوط مروع لألنظمة الفكرية واالجتماعية واالقتصادية
الهوية  -خا�ص:
بد�أت ب��وادر �إع�ص��ار الث��ورة ال�صناعي��ة الرابعة

وجتارب و�أنظمة و�أفكار وقيم ،و�سقوط مروع لكل

تن��ذر بتغ�يرات عا�صف��ة مل ي�ش��هد له��ا التاريخ

الأنظمة الفكري��ة واالجتماعي��ة واالقت�صادية

الإن�س��اين مثي�لا م��ن قب��ل� .إنه��ا ع�ص��ف �ش��ديد

التي عرفتها الإن�س��انية عرب تاريخها املديد� .إنها

الوط���أة ب��كل م��ا عرفته الإن�س��انية م��ن خربات

حالة م��ن االنفجار احل�ضاري ال�ش��امل يف خمتلف
�أمناط الوجود الإن�ساين الذي ينذر بزوال جميع
الأنظمة االجتماعية والفكرية التي �سادت عرب
التاري��خ الإن�س��اين� .إنه �ص��ورة مذهل��ة من �صور
االن�صهار النووي بني ثورات متدافعة يف خمتلف
مظاه��ر الوج��ود ،ان�صه��ار تتقاطع في��ه الثورات
املعرفي��ة بالطفرات التكنولوجية وتتحد ثورات
االت�ص��ال بالث��ورات املعرفي��ة ليح��دث ن��وع م��ن
االندماج الأ�سطوري العجيب بني ثورات مده�شة
يف خمتل��ف العل��وم الإن�س��انية والفن��ون والعل��وم
الدقيقة .وتتحد هذه الثورات جميعها يف �صورة
نظ��ام معق��د فائق ال��ذكاء يف��وق كل م��ا �أبدعته
الإن�س��انية من حكاي��ات و�أ�س��اطري و�أوهام .وهي
بعب��ارة واح��دة حال��ة م��ن الت��زاوج ب�ين الذكاء
الب�ش��ري وال��ذكاء الآيل بطريقة عبقرية لي���س
لها مثيل �أو نظري.
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واحلا�س��بات الذكي��ة ،والروبوتات املذهل��ة ،والطابعات ثالثية
الأبع��اد ،و�أنرتني��ت الأ�ش��ياء ،والنان��و التكنولوج��ي ،والطبابة
الرقمي��ة باحلا�س��بات الذكي��ة ،واملحام��اة الربجمية ،وو�س��ائل
التوا�صل االجتماعي املذهلة ،والف�ضاء ال�سيرباين ،واملكتبات
الرقمي��ة ،وال�س��فر االفرتا�ض��ي يف دائ��رة الزم��ان ،واملح��اكاة
االفرتا�ضية يف كل الأ�شياء.

وم��ا عل��ى امل��رء �إال �أن يطلق خليال��ه العنان يف و�صف معجزات
الث��ورة ال�صناعي��ة و�س�يرتد وم���ض اخلي��ال خائب��ا م�س��حورا.
وتل��ك ه��ي امل��رة الأوىل يف التاري��خ الت��ي ي�ضعف فيه��ا اخليال
الإن�س��اين ع��ن قدرت��ه عل��ى و�صف �ص�يرورة التغ�ير يف احلياة
الإن�س��انية لأن م��ا يج��ري م��ن ح��وادث واخرتاع��ات يف��وق كل
�أ�ش��كال التخي��ل ويرت��د قا�ص��را عم��ا نح��ن �إليه �آيل��ون يف زمن
االندم��اج الث��وري الرهيب بني خمتلف الثورات الإن�س��انية يف
وم��ن �أج��ل تق��دمي ت�ص��ور �س��ردي ب�س��يط للع��امل االفرتا�ض��ي
خمتلف املجاالت العلمية والوجودية.
ال��ذي ن�ش��ارف �أن نعي���ش في��ه يف م�س��تقبل قري��ب ج��دا �ضم��ن
ف�ضاء �س��يرباين يدور كل �ش��يء فيه حول الإن�سان و�سن�ستعري
انصهار نووي في الثورات المتدافعة
و�صف��ا �أدبي��ا لأح��د الكت��اب ال��ذي ي�ص��ف �ص��ورة م��ن احلي��اة
مع تقاطع الطفرات التكنولوجية اليومي��ة يف ع��امل الث��ورة ال�صناعي��ة الرابع��ة الت��ي ت��دق علينا
الأبواب بكل ما هو مده�ش ومثري وعجيب بقوله:
فنح��ن نعي���ش الي��وم يف ع��امل متفج��ر بال��ذكاء اال�صطناع��ي
« ت�س��تيقظ يف ال�س��اعة ال�ساد�س��ة �صباح��ا ،بعد ن��وم عميق على
ال��ذي ي�ش��كل الف�ض��اء ال��ذي نعي���ش في��ه وال��ذي يحي��ط بنا يف
انغام �ساعتك الذكية ،يف ذات اللحظة تدب احلياة يف بيتك ،يف
كل مكان ويف كل حلظة من حلظات وجودنا ،حتى يف حلظات غرفة النوم تبد�أ الإ�ضاءة يف �ساعة من ال�صباح ت�ستنري الغرفة
منون��ا العمي��ق و�أحالمنا التائهة يف ظالم الليل .ويتمثل هذا ذاتي��ا ،ويبد�أ احلمام باال�س��تعداد كي ت�أخذ حمامك ال�صباحي
ال��ذكاء اال�صطناع��ي يف تدف��ق هائ��ل م��ن املخرتع��ات الذكي��ة املعتاد ،وكذلك احلال يف املطبخ .وبعد �أن تنتهي من �إفطارك
يف ع��امل افرتا�ض��ي عجائبي مل ي�س��بق له مثي��ل ،مثل� :أجهزة تبد�أ بارتداء مالب�سك التي ف�صلت على مقا�سك ،وبعدها يبد�أ
حتدي��د املواق��ع ( )GPSوبراجمه ،وال�س��يارات ذاتي��ة القيادة ،حم��رك �س��يارتك بالعمل يف الكراج ا�س��تعدادا للذهاب للعمل.
والطائ��رات امل�س�يرة ( ب��دون طي��ار) ،وبرجمي��ات الرتجم��ة ،حت��اول االت�ص��ال بكب�ير املهند�س�ين بامل�صن��ع ال��ذي متلك��ه،
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ولكن��ك تفاج���أ ب���أن بطاريت��ه عل��ى و�ش��ك النف��اد ،لك��ن الهاتف
يعطيك تنبيهاً ب�أنه ال داعي للقلق فعملية ا�ستبدال البطارية
تتم الآن داخلياً دون م�شاكل .ت�ستلم ر�سالة على هاتفك تفيد
ب���أن �إح��دى الآالت يف امل�صن��ع قد تعطل��ت و�أن عملية الت�صليح
الذات��ي ق��د بد�أت بالفعل و�أنها �س��تنتهي خالل �س��اعة تقريباً.
لي�س من ال�ضروري �أن تذهب يوميا اىل امل�صنع فامل�صنع يدير
نف�س��ه بالكام��ل ويعتن��ي بنف�س��ه يف كل احل��االت الطارئ��ة التي
قد ت�س��تجد ،و�أن اليوم ذاهب هناك ملجرد الرغبة بالذهاب ال
�أكرث .هذا لي�س فيلم من �أفالم اخليال العلمي ،نحن يف عامل
م��ا بع��د الث��ورة ال�صناعي��ة الرابع��ة ،حي��ث �أن كل م��ا حتتاج��ه
م�صنع لك ح�سب طلبك ومن �أجل زيادة رفاهيتك».
ّ

اتحاد الثورات في صورة نظام معقد
وذكـــي فــاق االبــداعــات اإلنسانية
وتتمي��ز الث��ورة ال�صناعي��ة الرابع��ة بفك��رة حموري��ة مفادها:
«�أن الع��امل ي��دور حولك « فكل �ش��يء م�صمم لك وحدك ومن
�أجل��ك » .فف��ي ذاك الزم��ن ،وه��و ق��اب قو�س�ين �أو �أدن��ى م��ن
يومنا هذا� ،سيقوم الزبائن با�ستخدام تطبيقات برجمية على
هواتفهم الذكية للح�صول على �أي �س��لعة ا�س��تهالكية ،ويكفي
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للم��رء بب�س��اطة �أن ي�س��جل موا�صف��ات املنت��ج ال��ذي يري��ده
ليق��وم امل�صن��ع بت�صنيع��ه عل��ى املقيا���س و�إر�س��اله عل��ى الف��ور
�إىل �أمكان ال�س��كن والعمل ب�صوة مب�س��طة ال عناء فيها .فعلى
�س��بيل املث��ال «ل��و �أن هاتف��ك الذكي ع��رف موع��د نهاية عمره
االفرتا�ض��ي يف امل�س��تقبل القري��ب ،ف�س��يقوم الهات��ف ب�إعط��اء
مالحظ��ة للم�صن��ع وال��ذي �س��يقوم ب��دوره بتغي�ير م�س��تويات
انتاج��ه ليعك���س املعلوم��ات الت��ي منحه��ا �إي��اه هاتف��ك الذك��ي.
مبعن��ى �آخ��ر ف�إن عملي��ة التغذية الراجع��ة اخلا�صة باملنتجات
امل�صنعة �س��تكون ذاتية مما ي�س��اعد امل�صنع ب�ش��كل تلقائي على
تطوي��ر طريقة ت�صنيعه» .ومبج��رد �أن يتوقف هاتفك الذكي
ع��ن العم��ل ف�س��تجد هاتف��ا �آخ��ر جاه��زا مت ت�صنيع��ه خ�صي�صاً
ل��ك ليح��ل حمل��ه على الف��ور ،و�س��يكون الهات��ف اجلديد على
نف���س ال�ش��كل ال��ذي تف�ضله وال��ذي كان علي��ه هاتفك القدمي
املف�ضل .
ويف مث��ال �آخ��ر « :عندم��ا يدخ��ل الزب��ون (ام��ر�أة �أو رجل) �إىل
خمزن البيع ،يبد�أ بانتقاء الزي املطلوب (املو�ضة) من ال�صور
املعرو�ضة عليه ،ثم يختار نوع القما���ش املطلوب ،ليدخل بعد
ذل��ك �إىل «غرف��ة القيا���س» ،وه��ي غرف��ة �س�� ّرية مغلق��ة ت�ش��به
غ��رف الت�صوي��ر ال�ضوئ��ي القدمي��ة وحتت��وي عل��ى ع��دد م��ن
«الكامريات الرادارية» املثبتة يف �أماكن منا�س��بة من اجلدران

الــذكــاء الــبــشــري واآللــــي يــزدوجــا ومـــض الــخــيــال خــائــبــا مــســحــورا
بطريقة عبقرية ليس لها مثيل أمـــام مــعــجــزات الــثــورة الصناعية
والت��ي تلتق��ط مقا���س اجل�س��م بطريقة جتميع �أك�بر عدد من
النق��ط ملحيط��ه بطريق��ة «امل�س��ح ال�ضوئ��ي» .وبه��ذا يتح��ول
حمي��ط اجل�س��م �إىل �ش��بكة م��ن النق��اط املتوزع��ة يف الف��راغ
ثالث��ي الأبع��اد .وخ�لال دقائ��ق قليل��ة تنته��ي عملي��ة القيا���س
الق�ص واخلياط��ة الذكية بحيث
لتنتق��ل البيان��ات �إىل �أجه��زة ّ
يت��م االنته��اء م��ن �صناع��ة القطع��ة املنا�س��بة خ�لال دقائ��ق».
وه��ذه الأمثل��ة غي���ض م��ن في���ض ع��ن التط��ورات احلادث��ة يف
جمال ال�صناعة والإنتاج والتكنولوجيا يف الزمن القادم.
وكما هي فر�ص الثورة ال�صناعية الرابعة فهناك حتديات ج�سام،
وال تعدو �أن تكون ال�صورة التي قدماها �أكرث من الوجه اجلميل
له��ذه الث��ورة ،فل��كل ث��ورة ،كم��ا ل��كل �ش��يء يف الوج��ود جانب�ين
�أحدهم��ا يوم���ض بال�ضي��اء و�آخر ينكم���ش يف الظ��ل والعتمة ،وال
ت�ش��كل الث��ورة الرابع��ة ا�س��تثناء �إذ حتم��ل يف ثناياه��ا كث�يرا م��ن
الويالت ويف طواياها كثريا من الإكراهات التي لن تروق لكثري
من بني الب�ش��ر .ويف هذا الوجه املظلم تكمن �إ�ش��كاليات العطالة
ع��ن العم��ل واالغ�تراب الإن�س��اين �أو ما ي�س��مى بت�ش��ي�ؤ الإن�س��ان،

وق�ضاي��ا ال�ضي��اع وفق��دان الإن�س��ان لذات��ه يف مواجه��ة حتدي��ات
ال��ذكاء اال�صطناع��ي ،واالنق�س��ام الطبق��ي احل��اد ،واحل��روب
االقت�صادي��ة ،والأزم��ات اخلط�يرة يف احلي��اة واملجتم��ع .ويف هذا
البح��ث �س��نتوقف ملقاري��ه التحدي��ات الت��ي تتعل��ق ب�س��وق العم��ل
وفق��دان الوظائ��ف وم��ا ينج��م عن ه��ذه الق�ضي��ة من �إ�ش��كاليات
وق�ضاي��ا �إن�س��انية واجتماعي��ة .وال�س���ؤال الرئي���س الذي تطرحه
درا�س��تنا ه��ذه :كي��ف �س��ت�ؤثر الث��ورة ال�صناعي��ة يف �س��وق العمل؟
وه��ل ميك��ن يف النهاي��ة حتقي��ق الت��وازن يف مي��دان العم��ل م��ع
م��رور الوق��ت؟ وه��ل حتم��ل الث��ورة ال�صناعي��ة يف طياته��ا حلوال
للم�شكالت التي تطرحها يف هذا امليدان؟
ويت�ض��ح يف ه��ذا ال�س��ياق «�أن �س��رعة االخرتاق��ات العلمي��ة
احلالية ال يوجد لها مثيل يف التاريخ الب�شري� ،إذ نرى ب�أعيننا
تط��ور التقني��ات الرقمي��ة ب�س��رعة مذهل��ة مقارن�� ًة بالث��ورات
ال�صناعي��ة ال�س��ابقة .وا�س��تطاعت ه��ذه التط��ورات اجلدي��دة
�أن تقل��ب موازي��ن ومفاهي��م التكنولوجي��ا ال�س��ائدة �إىل عه��د
قري��ب .فم��ا كان ينظ��ر �إلي��ه على �أن��ه تكنولوجي��ا متقدمة مت
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تــعــيــش الــبــشــريــة الـــيـــوم فــضــاء
مــتــفــجــرا بــالــذكــاء االصــطــنــاعــي

فالوظائ��ف تتج��ه �إىل االختف��اء وال�ش��ركات �إىل االندث��ار،
فاجلدي��د يول��د والق��دمي مي��وت م��ن غ�ير احت��واء .والع��امل
يتغري والذهنيات تتبدل ،وك�أن الإن�س��ان يف ع�صف من جحيم
التغ�ير والتب��دل واالخ�تراع ،الت��ي يتحجر فيها الإن�س��ان �إىل
حال��ة م��ن الت�ش��ي�ؤ واالن�صه��ار يف ع��امل م��ادي حتكم��ه الآالت
املدجج��ة بال��ذكاء اال�صطناع��ي .و�إذ كان الإن�س��ان يف الع�ص��ور
القدمي��ة ينا�ض��ل كي ال يكون عبدا فعليه اليوم �أن ينا�ضل كي
ال يكون �آلة كما يقول �أحد احلكماء.

والوج��ود .ويف ت�أثريه��ا عل��ى الأف��راد ،ف���إن الث��ورة ال�صناعي��ة
الرابع��ة «ل��ن تغ�ير فق��ط م��ا نقوم ب��ه ولكنها �س��تغري �أي�ضا ما
نحن عليه �أي �س��تغري يف جوهر هويتنا وكينونتنا .انها �س��وف
ت�ؤث��ر عل��ى هويتنا وجميع الق�ضايا املرتبطة به :خ�صو�صيتنا
وا�س��تقالليتنا و�أفكارن��ا و�أمن��اط ا�س��تهالكنا ،والوق��ت ال��ذي
نكر�سه للعمل والرتفيه ،وكيف نطور عملنا ،ومهاراتنا وكيف
نلتقي بالأخرين ونطور عالقاتنا معهم.

فالروبوت��ات «تب��دو مذهل��ة يف قدرته��ا حالي��ة وم�س��تقبلية على
اح��داث تغي�ير يف الطريق��ة الت��ي نحي��ا به��ا ون��رى وجودن��ا م��ن
خاللها ونرى يف امل�س��تقبل مظاهر ال نهائية لتغيري املنبثق عن
تعاي���ش اجلماعت�ين االن�س��انية والروبوتي��ة ،مم��ا �س��تبدو �آث��اره
متبادل��ة عل��ى �س��وى اجلماعت�ين عل��ى ح��د �س��واء فرمب��ا تتكاث��ر
الروبوت��ات ذاتي��ا �أو تت��زوج م��ع الب�ش��ر وترتاد حم�لات التجميل
والأناقة ورمبا معالج ب�شري نف�سي ليقنعها انها لي�ست ب�شرية».

ن�سفه متاماً و�أ�صبح بال فائدة اقت�صادية ،فنحن نرى باليني
الب�شر يتوا�صلون بوا�سطة الهواتف املحمولة مع �إنرتنت ذات
�سرعات خيالية ،وقدرات غري حمدودة للو�صول �إىل املعلومة،
�إ�ضاف�� ًة �إىل �إجن��ازات تكنولوجي��ة غ�ير م�س��بوقة يف جم��االت
الذكاء اال�صطناعي والروبوتات ،و�إنرتنت الأ�شياء ،واملركبات
ويف مواجه��ة ه��ذا الع��امل املتدف��ق بال��ذكاء اال�صطناع��ي ف���إن
الذاتي��ة القيادة ،والطباعة الثالثي��ة الأبعاد ،وتقنيات النانو،
املجتمع��ات الإن�س��انية مطالب��ة الي��وم بو�ض��ع ا�س�تراتيجيات
والتكنولوجيا احليوية ،وعلوم املواد ،واحلو�سبة الكمومية».
م�ضمخ��ة بالأم��ل يف مواجه��ة التحدي��ات ومتك�ين الفر���ص
بني الإن�سان والذكاء اال�صطناعي
يف �إقام��ة جمتمع��ات عادل��ة خالق��ة .وه��ي معني��ة �ضم��ن هذه
ويعتق��د بع���ض الباحث�ين ب�أن��ه ميك��ن ملعطي��ات الأمتت��ة اال�س�تراتيجيات اجلدي��دة �أن تقدم جوان��ب م�ضيئة يف جمال
اال�صطناعي��ة يف م�ضم��ار الث��ورة ال�صناعي��ة الرابع��ة �أن حت��دث احتواء خمتلف التحديات وال�سيما م�س�ألة االغرتاب الرقمي
تغي�يرا جوهري��ا يف و�ضعي��ة العم��ل وقد ت�ؤدي �إىل �إلغاء ال�ش��عار وتنام��ي احل�ض��ور املكثف لل��ذكاء اال�صطناع��ي وذلك حلماية
املعروف «العي�ش من �أجل العمل» ،وا�ستبداله ب�شعار «احلياة من الإن�سان من الآثار ال�سلبية للثورة ال�صناعية الرابعة.
�أجل الرتفيه» وممار�سة الهوايات ،فعندما ت�ؤدي الآالت الذكية
ويف املج��ال الرتب��وي ف�إن��ه ملن الواج��ب على الأنظم��ة الرتبوية
معظ��م الأعم��ال والوظائ��ف يف املجتم��ع ،ميك��ن للمواطن�ين
يف الع��امل �أن تط��ور ا�س�تراتيجيات جدي��دة ملواجه��ة خمتل��ف
تكري���س مزي��دا م��ن الوقت للعم��ل التطوع��ي ،وري��ادة الأعمال،
والعي�ش مع الأ�سرة ،وامل�شاركة املدنية ،والن�شاطات الإبداعية .التحدي��ات الناجم��ة ع��ن الث��ورة وال�س��يما حتدي��ات اختف��اء
الوظائ��ف والعم��ل عل��ى ت�أهي��ل النا�ش��ئة ت�أهي�لا م�س��تقبليا
ناضل اإلنسان قديما كي ال يكون يعتم��د عل��ى احتم��االت ال��ذكاء اال�صطناع��ي ومتك�ين النا�ش��ئة
م��ن اخل�برات واملهارات واملع��ارف التي ميكنه��ا �أن تواكب حركة
عــبــدا واســتــمــر كــي ال يــكــون آلــة التط��ور التكنولوج��ي الهائ��ل يف العق��ود القادم��ة م��ن الق��رن
ويحمل لنا امل�ستقبل يف طياته الألفية الثالثة ما يفوق قدرتنا احلادي والع�شرين .ويف اخلتام نقول ب�أن الإن�سان ا�ستطاع حتى
اليوم على الفهم ،وما يتجاوز �إمكانية الت�صديق ،والأخطر �أن يومن��ا ه��ذا �أن يجد ل��كل مع�ضلة خمرجا ع�بر تاريخه الطويل
حوادث��ه املحتمل��ة قد تفوق قدرة الب�ش��ر على التخيل .فهناك وه��و بطاقت��ه الالحم��دودة و�إمكانيات��ه املذهل��ة لق��ادر عل��ى �أن
تغ�يرات مذهل��ة ق��د تفق��د الإن�س��ان توازن��ه اال�س�تراتيجي يف يحقق امل�ستحيل ،وكلنا �أمل �أن جتد الإن�سانية طريقها امل�ستنري
مواجه��ة التغ�يرات الت��ي تع�ص��ف مبختل��ف مظاه��ر الكينونة يف املحافظة على الكينونة الإن�سانية يف معركة البقاء وامل�صري.
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سرعة االختراعات العلمية ال يوجد فــي محل األزيــــاء يتحول محيط
لــهــا مــثــيــل فــي تــاريــخ البشرية الجسم إلى شبكة نقاط ثالثية األبعاد
خامتة

ي�ش�ير التط��ور اجل��اري يف التقني��ات البيولوجي��ة �إىل امكانية
ن�ش��وء �س�لاالت ب�ش��رية فائقة نتيجة التفاعل بني الرتكيبات
اجليني��ة للب�ش��ر وتخ�صيبها مع ال��ذكاء اال�صطناعي ،في�صبح
لدينا �س�لالة �أكرث ذكاء �أو �أخرى �أطول عمرا ،وهكذا دواليك
ف�س��يما ي�س��مى بوج��ود م��ا بع��د ال��ب �ش��ر ي �post-human
 .ismوق��د يقودن��ا ه��ذا التط��ور �إىل تولي��د كائن��ات هجين��ة
كائن��ات ن�ص��ف ب�ش��رية -ن�ص��ف �ألي��ة � .أو بعب��ارة �أدق طبيعي��ة
جدي��دة �ش��به ب�ش��رية بوا�س��طة امل��زج بينم��ا ه��و بيولوج��ي وما
ه��و �آيل �ضم��ن مكوناته��ا .وعندئ��ذ �س��وف تك��ون عملي��ة متي��ز
الفروق��ات ال�شا�س��عة ب�ين الكائن��ات احلي��ة والروبوت��ات �ش��به
حية مبثابة مهمة �صعبة حيث ت�صل �إىل حد التعقيد.
يقول رامي عبود يف كتابه ديجوتوليا « :عندما ن�شعر باجلوع،
ت�ص��در املع��دة �إ�ش��ارات ع�صبي��ة لتنبي��ه امل��خ �إىل حاجة اجل�س��م
للت��زود بالطاق��ة ،وم��ن ث��م نب��د�أ ب�ش��كل واع��ي يف البح��ث ع��ن
م�ص��در للطعام لتلبية حاجة اجل�س��م .ه��ذا ما يحدث عادة يف
حال��ة الوج��ود الب�ش��ري� .أم��ا يف الوج��ود م��ا بعد الب�ش��ري ف�أن
تكنولوجي��ا امل�س��تقبل �س��وف تتخ��ذ ق��رارات ذاتي��ة نياب��ة ع��ن
�صاحب املعدة اخلاوية نف�سه .وهنا ت�صبح املعدة ذكية م�ستقلة
وقادرة على �إر�سال طلبات الطعام مبا�شرة �إىل �أقرب مطعم �أو
االت�صال بروبوتات طاهية لإعداد الوجبات الالزمة.
يق��ول عب��ود�« :إن �أح��د ال�س��يناريوهات ق��د قي��د التطوي��ر يف
املختربات ،يتمثل يف ا�ستن�س��اخ الدماغ بطريقة ا�صطناعية �أو
�إع��ادة تفعيل��ه بع��د وف��اة �صاحبه ع��ن طريق �أنظمة حا�س��وبية
معق��دة .ويف ه��ذه احلال��ة ن�ضم��ن ا�س��تمرار اال�س��تفادة م��ن
عق��ول العلم��اء واملفكري��ن بعد انتقالهم �إىل حي��اة �أخرى على
�س��بيل املث��ال .بي��د �أن كث�ير م��ن املعلوم��ات املتوف��رة حاليا عن
الدم��اغ البيولوج��ي الت��زال غري كافية ال�س��يما و�أن��ه يت�ضمن
بالي�ين اخلالي��ا الع�صبية التي ينبغي حماكاته��ا كمبيوتريا،
ونحتاج اليوم �س��نوات طويلة من البحث والتجريب للو�صول
�إىل نتائ��ج مر�ضي��ة .وميك��ن القول ب���أن اجله��ود العلمية على

الطريق لتحقيق ذلك يف امل�ستقبل ما بعد الب�شري .
�أما الأكرث �إدها�شا من كل ذلك عندما نتمكن يف امل�ستقبل من
�إحياء (افرتا�ضيا ولي�س بيولوجيا) عبقريات غادرت وجودنا
الدني��وي مث��ل جني��ب حمف��وظ وغابريي��ل جار�س��يا ماركي��ز
و�إل�برت �إن�ش��تاين و�س��تيف جوب��ز و�إدوارد �س��عيد وغريه��م
ع�بر تطبيق��ات حم��اكاة امل��خ الب�ش��ري يف ه��ذه احلال��ة �س��وف
ن�ضمن ا�ستمرارية عطائهم الفكري والعلمي عرب ح�ضورهم
االفرتا�ض��ي .ولع��ل ه��ذه الفر�ضي��ة ق��د غ��ادرت م�ؤخ��را دائرة
املح��ال واملتعذر وا�س��تقرت يف دائ��رة املمكن وامل�س��تطاع ،نتيجة
التطور املتالحق يف تكنولوجيا الذكاء اال�صطناعي واالبحاث
العاملية املتفرقة التي حتاول حماكاة املخ الب�ش��ري داخل بيئة
كمبيوترية والبد و�أنها �س��تعاود تقدمها يف امل�س��تقبل القريب
لينتهي �إىل دائرة الثابت واليقيني الذي ال يحتمل ال�شك.
يف هذه احلالة مثال�« ،إن اغتيال القادة ال�سيا�س��يني �أو الروحيني
مث��ل مارت��ن لوث��ر كين��غ واملهامت��ا غان��دي وجيف��ارا ،ل��ن يع��ود
حق��ا يج��دي نفع��ا يف امل�س��تقبل فع�بر تكنولوجي��ات املح��اكاة ب��ـ
«الهولوج��رام» �أو الروبوتات «الهيومندية» �أو الواقع االفرتا�ضي
�أو م��ا ق��د ي�س��تجد الحقا ،ق��د جند مارتن لوثر كين��غ بني �أن�صاره
ي�ش��عل املي��دان بخطابات��ه امللتهب��ة �ض��د التميي��ز العرقي ،لي���س يف
الوالي��ات املتح��دة فقط وامنا كذلك يف بل��دان اخرى حول العامل
وبلغات حملية عديدة .وقد جند قاندي ي�س�ير بثوبه ال�ش��هري يف
�ش��وارع الهن��د بينم��ا يبع��ث الإلهام يف �أجي��ال االنرتن��ت �أو جيفارا
يق��ود ح��ركات مقاوم��ة �ض��د ا�س��تخدام الروبوتات املقاتل��ة ب�صورة
غري مكاف�أة �ضد �شعوب العامل الثالث» .و�إن «التبعات املرتبة على
ذلك جدا مده�شة يف ظل �إذابة الفوا�صل بني عامل الأحياء وعامل
�آخر غام�ض .قد تبدو هذه ال�سيناريوهات جمد خياالت علمية �أو
�س��رديات خرافي��ة مثل تلك التي يع��ج فيها ف�ضاء االنرتنت �إال �أن
االنرتن��ت ذات��ه كان يف املا�ض��ي القريب خياال علمي��ا هو الآخر ثم
حتول �إىل حقيقة نلم�س وجودها جميعا يف حياتنا بنف�س الوترية
التي �سوف نلم�س بها وجود موتانا يف حياتنا امل�ستقبلية».
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المانع في سطور

فايزة مانع المانع  ...في سطور
بقلم :عماد املن�صور

يف لقاء مع جريدة الأنباء الكويتية يف العام  2015قالت فايزة املانع- :
الأدب حلم طفولتي ،ومل تكن ال�صحافة �سوى مهنة غرقت فيها حتى مل يعد با�ستطاعتي اخلروج من
قعرها .ويل حماوالت لكتابة الق�صة الق�صرية ،و�أحوم حول حمراب ال�شعر بتهيب.
الأ�س��تاذة الراحل��ة فايزة املان��ع �إعالمية مميزة وبارزة ،ر�أت �أن لتعلقه��ا بالثقافة ور�أت �أغل��ب خريجي وخريجات دفعتها من
الإع�لام جم��ال خ�صب ،و�أن��ه علم و�صناعة ور�س��الة ،ويتطلب اجلامع��ة يتوزع��ون يف قطاع��ات الإعالم ،م��ا بني �إعالم مرئي
حب��ا و�إبداع��ا وفن��ا .كانت تتمنى �أن تعم��ل يف وزارة اخلارجية ،وم�سموع ومقروء.
ولك��ن حبه��ا للمج��ال الإعالم��ي والثق��ايف قادها للتح��ول �إىل و�أو�ضحت �أن الإعالم احلديث علم و�صناعة ور�سالة ،ويتطلب
وزارة الإعالم.
حبا و�إبداعا وفنا ،و�أن املر�أة الكويتية امل�ؤمنة بر�سالة الإعالم

وقال��ت �إن حلمه��ا كان االلتح��اق ب��وزارة اخلارجي��ة لك��ي تفيد ت�س��تطيع �أن تخو�ض املجال الإعالمي وتنجح فيه ،و�أن تكيف
مم��ا تعلمت��ه يف فن��ون ال�سيا�س��ة والديبلوما�س��ية والقان��ون ظروفها االجتماعية والأ�س��رية بي�س��ر و�أمان مبا يتنا�س��ب مع
ال��دويل .ولكنه��ا وج��دت نف�س��ها تتج��ه �إىل وزارة الإع�لام طبيعة عملها.
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كانت فايزة مانع املانع حتلم ب�أن ترى يف الكويت م�سارح ع�صرية
حديث��ة ومتط��ورة يف كل حمافظة من حمافظات الدولة ،و�أن
ت�ستمر العرو�ض طيلة العام ،ما بني فنون م�سرحية وغنائية،
وحف�لات ترفيهي��ة ،ون��دوات تربوي��ة ،وديني��ة ،واجتماعي��ة،
و�أن تدع��ى ف��رق عاملي��ة وعربي��ة لعر�ض فنونها ،وليجد �ش��بان
الكويت متنف�سا بدال من ال�سفر للخارج.

و�أ�ش��ارت املان��ع �إىل �أن الإع�لام ي�س��بح الي��وم يف ف�ض��اء �شا�س��ع،
الأم��ر ال��ذي �أدى �إىل تفكك كثري من قيوده ،و�أن ما يقال عن
الإعالم احلر و�سقوط احلواجز بدا �أنه ي�ضر �أكرث مما ينفع.
فوف��رة الك��وادر الإعالمي��ة وت�ضاربه��ا بالإ�ضاف��ة �إىل تناق�ض
ر�ؤاها و�أفكارها جعل هذا ال�س�لاح اخلطر واحل�سا���س امل�س��مى
(�إعالما) ك�أنه وقع يف �أيدي من ال يح�س��ن ا�س��تخدامه ،ف�أخذ
ي�صوب مقذوفاته يف كل اجتاه.
رحم اهلل الأ�ستاذة فايزة مانع املانع و�أح�سن مثواها وغفر لها
و�أ�ضاف��ت �أن الإعالم��ي احلقيق��ي ه��و الق��ادر عل��ى �أن يحق��ق وبدل �س��يئاتها ح�سنات .كانت الفقيدة �أختا وموجها ومر�شدا
الت�أثري والت�شويق واالنت�شار ،و�أن ي�ضمن التزامه ب�أخالقيات ل��كل م��ن عم��ل معها على مدى �س��نني تر�ؤ�س��ها �إدارة التحرير
الإب��داع الإعالم��ي بعيدا عن الوعظة املبا�ش��رة وع��ن التحلل ،يف جمل��ة « الهوي��ة « ا�س��توطنت الكوي��ت قلبه��ا حب��ا وع�ش��قا
وهذا ما يحتاج �إىل ثقافة ور�ؤى وعمق وتدريب.
و�إخال�ص��ا ،ف��كان احل��ب والإخال���ص وال�ص��دق والوطني��ة
وع��ن جمل��ة « الهوي��ة «� ،أ�ش��ادت فاي��زة املان��ع بالأ�سا���س املت�ين رائدها يف عملها وجتاه القراء.

واال�س�تراتيجية اللت�ين نه�ض��ت عليهم��ا ه��ذه املجل��ة ،تل��ك
الأ�س���س و�ضعه��ا القائم��ون عل��ى مكت��ب ال�ش��هيد ،وبخا�ص��ة
م�ؤ�س�س��وه الأوائ��ل كالدكت��ور �إبراهي��م اخلليف��ي ،وامل�ست�ش��ار
الإعالمي ملكتب ال�شهيد ال�شيخ �سلمان الداود ،والأ�ستاذ تركي
الأنبع��ي ،والأ�س��تاذة فاطم��ة �أحمد الأم�ير .و�أو�ضحت �أن تلك
اال�س�تراتيجية تنطلق �أ�سا�س��ا من ر�س��الة مكتب ال�شهيد التي
تب��د�أ م��ن تخلي��د ال�شهيـ��د ورعايـ��ة �أ�س��رته وتر�س��يخ وت�أ�صي��ل
هويت��ه ،وم��ن �سيا�س��تها العام��ة الت��ي ترك��ز عل��ى مو�ضوع��ات
تتعل��ق باالنتم��اء والعط��اء وال�ش��هادة� ،إ�ضاف��ة �إىل تغطي��ة
�أن�ش��طة وفعالي��ات مكت��ب ال�ش��هيد واهتمام��ه ب�أ�س��ر ال�ش��هداء
وم�شاركاتهم.
وقالت املانع �إن جملة « الهوية « دورية ت�صدر عن مكتب
ال�ش��هيد التاب��ع للدي��وان الأم�يري ،وق��د �ص��در الع��دد الأول
منه��ا يف الع��ام  ،1994وال ت��زال �أعداده��ا تت��واىل يف ال�ص��دور،
وهي جملة تعنى بت�أ�صيل الهوية الوطنية ،مرتكزة على رمز
ال�ش��هيد ،وق�ضي��ة ال�ش��هادة ،م�س��تفيدة م��ن ق�ص���ص وبطوالت
�ش��هدائنا الأبط��ال يف ف�ترة االحت�لال العراق��ي الغا�ش��م
�أغ�سط���س  -1990فرباي��ر ،1991فتجل��ى �أدا�ؤه��ا �أدب��ا وتراث��ا
وتاريخ��ا وفن��ا ،ينه��اك ع��ن الق�ضايا الفكرية الت��ي تطرحها «
الهوي��ة « يف زم��ن العوملة ،وت�ش��ابك ال��ر�ؤى واملفاهيم يف �أجواء
انفتاح عاملي غري م�سبوق.

 فايزة مانع املانع ()2022 - 1958	�أديبة وكاتبة ق�صة ق�صرية و�شاعـرةو�صحافية.
 حلمها �أن تكون الثقافة يف كل مكانكاملاء والهواء وال��غ��ذاء ,و�إيجاد مقاه
ثقافية ،و�إن�شاء م�سارح ع�صرية يف كل
حمافظة كويتية.
 حلمت بالديبلوما�سية ،لكنها غرقتيف عامل ال�صحافة والإعالم.
 ت��خ��رج��ت يف ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت  -كليةالتجارة والعلوم ال�سيا�سية.
 ت���ر�أ����س���ت �إدارة ال��ت��ح��ري��ر يف جملة«الهوية»
 كان حلمها العمل يف وزارة اخلارجية،ول���ك���ن���ه���ا وج�������دت ن��ف�����س��ه��ا ت���ع���م���ل يف
الإعالم.
 الإع���ل��ام������ي احل���ق���ي���ق���ي ه����و ال����ق����ادرع��ل��ى االل���ت���زام ب���أخ�لاق��ي��ات الإع��ل�ام
وقوانينه.
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اليوم العالمي للمرآة

مبنا�سبة اليوم العاملي للمر�أة

شهيداتنا آللئ تسطع في سماء الكويت

يف الثامن من مار�س من كل عام يحتفل العامل باليوم العاملي
للم��ر�أة لتقيي��م الإجنازات الثقافية وال�سيا�س��ية واالجتماعية
واالقت�صادية للمر�أة.
يف الكويت تقف املر�أة الكويتية يف موقع متقدم عربيا،وبخا�صة
فيما يتعلق بح�صولها على حقوقها ال�سيا�س��ية واالجتماعية،
فق��د ا�س��تطاعت خ�لال العق��ود املا�ضي��ة حتقي��ق الكث�ير م��ن
الإجن��ازات عل��ى خمتلف ال�صعد ،وهى الأن تقوم بدور بارز يف
خمتلف �أوجه احلياة يف الكويت.
وعل��ى م��دى اثن�ين وثالث�ين عام��ا ،ومن��ذ �أن مت بف�ض��ل اهلل،
ومب�س��اعدة الأ�ش��قاء واال�صدق��اء ،حتري��ر دول��ة الكوي��ت م��ن
ع��دوان عراق��ي غا�ش��م ،وتاري��خ الكوي��ت ي��دون بعظي��م الفخر
والثن��اء �أ�س��ماء � 92ش��هيدة قدم��ن ارواحه��ن خ�لال ف�ترة
االحت�لال العراق��ي الغا�ش��م لدول��ة الكوي��ت ،ف��داء ل�تراب
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الوط��ن وكرامت��ه وا�س��تقالله ،ويف مقدمته��ن �س��ناء الف��ودري
اول �ش��هيدة كويتي��ة ،وليل��ي بهبه��اين وغالي��ة الرتكي��ت
و�ش��هيدات املقاوم��ة �س��عاد احل�س��ن ووف��اء العام��ر و�أ�س��رار
القبن��دي و�س��مرية مع��ريف و�أنع��ام العي��دان و�ش��هيدة الكوي��ت
لبناني��ة اجلن�س��ية دع��د احلري��ري الذي��ن قاوم��وا االحت�لال
الغا�ش��م وقدموا ارواحهم فداء للوطن لذلك كانوا ابطاال يف
عي��ون الأجي��ال الت��ي تلته��م يف ثالثة عقود فهم نربا���س ينري
دروب ال�ش��باب الواع��د ليكون��وا عن��وان حلياته��م االجتماعي��ة
والعملي��ة لبن��اء وطن عزيز غايل ،ف�ش��هيداتنا لآىل ت�س��طع يف
�س��ماء الكوي��ت يف الي��وم العاملي للمر�أه لينظ��ر العامل اجمع ملا
قدمه ه�ؤالء الن�س��اء لوطنهم حيث كانوا قدوة حملت �أمانة
وط��ن وحافظ��ت علي��ه فالن�ش��يء ي�ش��عر وه��و وا�ض��ع بط��والت
�ش��هدائنا ام��ام عين��ه �أن��ه ق��ادر عل��ى القي��ام ب��دوره الفع��ال يف
تنمية م�سرية الكويت وبقائه �شاخمً ا دوما.

�إحدى ال�صور امل�شاركة مب�سابقة ال�شهيد الثقافية اخلام�سة ع�شرة
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