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نظام عاملي جديد..  �أم قدمي؟

ما هي �سلبياتها و�إيجابياتها؟
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هــل العوملــة نظــام عاملــي جديــد فر�ــس علينــا؟ اأم اأنهــا �سيغــة 

جديــدة ل�سيا�ســات عرفت قبل قــرون؟ وهل للعوملــة اإيجابيات 

و�سلبيات؟

العوملــة كمــا يراهــا باحثــون م�سطلح جديد يعــّر عن ظاهرة 

اإلكرتونيــة  قريــة  العــامل  جعــل  اإىل  حديثــا  اأّدت  قدميــة، 

�سغــرية، ترتابــط اأجزاوؤهــا عن طريق االأقمــار اال�سطناعية، 

واالت�ساالت الف�سائية، والقنوات التلفزيونية.

ويقــول علمــاء التاريــخ اأن العوملــة لي�ســت ظاهــرة جديــدة، بــل 

قدميــة وترجــع يف بداياتهــا اإىل نهايــة القــرن ال�ساد�ــس ع�ســر 

امليــالدي، واأنهــا ظهــرت مــع بدايــة اال�ســتعمار الغربــي الآ�ســيا 

واأوروبــا واالأمريكيتــن، ثــّم ارتبطــت بتطور النظــام التجاري 

احلديــث يف اأوروبــا، ممــا اأدى اإىل ظهــور نظــام عاملــي معقــد 

ات�سف بالعاملية، ثم اأُطلق عليه ا�سم العوملة. 

ت�ســمل العوملــة جماالت عدة، من اأهمهــا؛ العوملة االقت�سادية، 

وهي التعاون االقت�سادي بن دول العامل مبا يوؤدي اإىل زيادة 

والعوملــة  عــر احلــدود،  بال�ِســلع واخلدمــات  الَتعامــل  حجــم 

ال�ِسيا�ســَية التــي تظهــر يف هيمنة تفر�سها الــدول القوية على 

الــدول الَناميــة وال�سعيفــة، االأمــر الــذي يــوؤدي اإىل حــدوث 

ا�سِطرابــات وعــدم ا�ســتقرار يف تلــك الــدول. وكذلــك العوملــة 

الثقافية التي ت�ســمح ب�ســيطرة الثقافات القوية، ون�سر ِقيمها 

وهيمنتهــا علــى الثقافــات ال�سعيفــة. اأمــا العوملــة االإعالميــة 

فهــي �ســيطرة قيم الــدول القوية ومفاهيمها علــى املجتمعات 

عر و�سائل االإعالم.

ومن نتائج العوملة التطور ال�سريع املرافق لها، والذي انعك�س 

علــى االقت�ســاد العاملــي، وجعــل العديــد من ال�ســركات حت�سل 

علــى مــواد اأولية باأ�ســعار زهيدة، وعلى مهــارات وخرات فنية 

خارجيــة. كمــا انبثــق عــن العوملــة �سيا�ســيا منظمــات وهيئــات 

دوليــة، عــززت اإىل حــد مــا مفاهيم حقــوق االإن�ســان، والعدالة 

االجتماعيــة علــى امل�ســتوى الــدويل. وعلــى ال�سعيــد الثقــايف 

يالحــظ التدفــق ال�سخــم للمعلومــات واالأيــدي العاملة، مما 

�ســاعد ال�ســعوب على االندماج مع بع�سها البع�س، وفتح اآفاق 

اأمام االأفراد نحو فر�س جديدة للتقدم واالبتكار.

واملعــروف اأن لــكل ظاهــرة عامليــة جانبــا مظلما، وهــذا ينطبق 

علــى العوملــة التــي اأثــرت �ســلبا يف العديد من جوانــب احلياة. 

فاالندمــاج الثقــايف عامليــا، جعــل االأفراد واجلماعــات يفقدون 

هويتهم املحلية اخلا�سة، وما يتمتعون به من عادات و�ســمات 

مميــزة، االأمــر الــذي اأفقــد الب�ســرية التنــوع الثقــايف العاملــي. 

كمــا خلقــت العوملة م�ســكالت اقت�سادية علــى ال�سعيد العاملي، 

واأدت اإىل هجــرة الكفــاءات والعقــول مــن اأوطانهــا لاللتحــاق 

مبــا ي�ســمى التوظيــف الــدويل، ودفعت ال�ســركات الكرى اإىل 

ا�ســتغالل االأيــدي العاملــة باأجور قليلة. وعلــى �سعيد القوى 

العاملية ظهر العديد من ال�سراعات ال�سيا�سية. 

يرى االأ�ستاذ الدكتور حممد راتب النابل�سي يف العوملة تعبريا 

معا�سرا عن نزعة ت�ســلطية قدمية، �ساحبت كل قوة غا�ســمة 

على مدار التاريخ. واأ�ســار يف كتابه »وم�سات يف االإ�ســالم« اإىل 

اأن العوملــة تعنــي انهيــار ال�ســدود بــن احل�ســارات والثقافــات، 

�سيا�ســة،  املجــاالت؛  خمتلــف  يف  الغربيــة  الهيمنــة  وفر�ــس 

واقت�ســادا، واإعالمــا، وفكــرا، توطئــة لال�ســتيالء علــى ثروات 

ال�سعوب، وم�سخ هويتها وخ�سو�سياتها احل�سارية.

خليــف  حممــد  االأو�ســط  ال�ســرق  درا�ســات  يف  الباحــث  وقــال 

الثنيــان: » الواجــب هــو امل�سطلــح االأ�سا�ســي يف علــم االأخالق، 

اأمــا  ال�سيا�ســة«.  علــم  االأ�سا�ســي يف  امل�سطلــح  هــي  وامل�سلحــة 

املوؤلــف ورجــل االأعمــال االأمريكــي �ســتيفن كــويف فقــد قــال يف 

كتابــه » العادات ال�ســبع لالأ�ســخا�س االأكرث فعاليــة«: )الّرياح 

قدر من اهلل، وتوجيه ال�سراع من عمل يديك(. 

فهل ال�سعوب هي امل�سوؤول الوحيد عن حا�سرها وم�ستقبلها؟

ــة مــصــطــلــح جــديــد  ــم ــول ــع ــة مــصــطــلــح جــديــد “ال ــم ــول ــع “ال
ــر عـــن ظـــاهـــرة قــديــمــة« ــر عـــن ظـــاهـــرة قــديــمــة«يــعــّب يــعــّب

“الــعــولــمــة تــعــبــيــر مــعــاصــر “الــعــولــمــة تــعــبــيــر مــعــاصــر 
قــديــمــة.« تسلطية  نــزعــة  ــن  قــديــمــة.«ع تسلطية  نــزعــة  ــن  ع

وتوجيه  اهلل،  مــن  ــدر  ق ــاح  ــري وتوجيه “ال اهلل،  مــن  ــدر  ق ــاح  ــري “ال
ــك« ــدي ــل ي ــم ــن ع ــك«الـــشـــراع مـ ــدي ــل ي ــم ــن ع الـــشـــراع مـ
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�سمو ويل �لعهد تر�أ�س وفد �لكويت ..

قمة »التعاون«.. وحدة اقتصادية و دفاعيةقمة »التعاون«.. وحدة اقتصادية و دفاعية

القمة الخليجية الـ 42

االأحمــد  نــواف  ال�ســيخ  االأمــري  ال�ســمو  بعــث ممثــل �ساحــب 

اجلابــر ال�سبــاح حفظــه اهلل ورعــاه �ســمو ويل العهــد ال�ســيخ 

م�ســعل االأحمــد اجلابــر ال�سبــاح حفظه اهلل برقية �ســكر اإىل 

اأخيــه خادم احلرمن ال�ســريفن امللك �ســلمان بن عبدالعزيز 

اآل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة اأعرب فيها 

�ســموه عــن خال�ــس ال�ســكر والتقدير على بالــغ الرعاية وكرم 

ال�سيافــة اللتــن حظــي بهمــا �ســموه والوفــد املرافــق خــالل 

م�ســاركة �سموه يف اجتماع الدورة الثانية واالأربعن للمجل�س 

االأعلــى ملجل�ــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة والتي عقدت 

يف العا�سمــة الريا�ــس،  م�ســيدا �ســموه مبــا تو�سلــت اإليه هذه 

الــدورة مــن قــرارات بنــاءة �ســتعزز م�ســرية العمــل  اخلليجــي 

امل�ســرتك ومبا يعود باخلري على دول واأبناء املجل�ــس وحتقيق 

اأهدافهم وتطلعاتهم املن�سودة. 

�سائال �سموه املوىل تعاىل اأن يدمي على اأخيه خادم احلرمن 

للمملكــة  يحقــق  واأن  والعافيــة  ال�سحــة  موفــور  ال�ســريفن 

الرفعــة  كل  الكــرمي  و�ســعبها  ال�ســقيقة  ال�ســعودية  العربيــة 

والرقي واالزدهار يف ظل قيادته احلكيمة. 

وبعــث ممثــل �ساحــب ال�ســمو االأمــري ال�ســيخ نــواف االأحمــد 

اجلابــر ال�سبــاح حفظــه اهلل ورعــاه �ســمو ويل العهــد ال�ســيخ 

م�سعل االأحمد اجلابر ال�سباح حفظه اهلل برقية �سكر الأخيه 

�ساحب ال�سمو االأمري امللكي حممد بن �سلمان بن عبد العزيز 

اآل �ســعود ويل العهــد نائــب رئي�ــس جمل�ــس الــوزراء 

ال�ســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  الدفــاع  ووزيــر 

ال�ســقيقة اأعــرب فيهــا �ســموه عــن خال�س ال�ســكر 

والتقديــر علــى احلفــاوة البالغــة وكــرم ال�سيافة 

اللتن حظي بهما والوفد املرافق خالل م�ساركة 

�ســموه يف قمــة قــادة دول جمل�ــس التعــاون لــدول 
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واألقــى �ساحــب ال�ســمو امللكــي االأمري حممد بن �ســلمان كلمة 

قال فيها: ي�ســرين وبا�ســم �ســيدي خادم احلرمن ال�ســريفن 

امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، اأن اأرحب بكم يف بلدكم 

الثاين اململكة العربية ال�سعودية، كما ي�سرين اأن اأوجه ال�سكر 

ل�ساحــب اجلاللــة امللــك حمــد بــن عي�ســى اآل خليفــة، على ما 

بذلتــه مملكــة البحريــن ال�ســقيقة مــن جهــود كبــرية خــالل 

رئا�ستها للدورة احلادية واالأربعن للمجل�س.

واأ�ساف »جنتمع اليوم بعد مرور اأربعة عقود على تاأ�سي�س املجل�س 

يف ظــل حتديــات عديــدة تواجــه منطقتنا تتطلب منــا مزيدا من 

تن�سيق اجلهود، مبا يعزز ترابطنا واأمن وا�ستقرار دولنا.

ويف هــذا ال�ســدد ن�ســري اإىل الروؤيــة التــي قدمها �ســيدي خادم 

احلرمــن ال�ســريفن ونوؤكــد علــى اأهميــة تنفيذ مــا تبقى من 

خطوات، وا�ستكمال مقومات الوحدة االقت�سادية، ومنظومتي 

الدفــاع واالأمن امل�ســرتكة ومبا يعزز دورنــا االإقليمي والدويل 

من خالل توحيد مواقفنا ال�سيا�ســية وتطوير ال�ســراكات مع 

املجتمع الدويل.

ون�ســيد مبــا مل�ســناه خــالل زياراتنا اإىل دول املجل�ــس ال�ســقيقة 

مــن حر�ــس بالــغ علــى وحــدة ال�ســف. كمــا ن�ســيد بااللتــزام 

والت�سامن الذي اأدى اإىل جناح خمرجات بيان العال ال�سادر 

يف 5 يناير ٢٠٢١م«.

تكتل اقت�صادي

وتابــع »اإننــا نتطلــع اليــوم اإىل ا�ســتكمال بنــاء تكتــل اقت�ســادي 

مزدهــر وهــذا يتطلب اإيجاد بيئــة جاذبة وحمفزة تعتمد على 

تنويع م�سادر الدخل، واإطالق اإمكانات قطاعاتنا االقت�سادية 

املجــاالت،  جميــع  يف  التقنيــة  التطــورات  ومواكبــة  الواعــدة 

الطاقــة  اأ�ســواق  وا�ســتقرار  اأمــن  لتحقيــق  التــوازن  واإيجــاد 

العامليــة، والتعامــل مــع ظاهــرة التغــري املناخــي، مــن خــالل 

تزويــد العــامل بالطاقــة النظيفــة ودعــم االبتــكار والتطويــر، 

ويف �ســبيل ذلــك اأطلقــت اململكة مبادرتي ال�ســعودية اخل�سراء 

ا�ســتهدافها  عــن  اأعلنــت  كمــا  االأخ�ســر،  االأو�ســط  وال�ســرق 

الو�ســول اإىل احليــاد ال�سفــري يف عــام ٢٠6٠ مــن خــالل نهــج 

االقت�ساد الدائري للكربون«.

وقال االأمري حممد بن �سلمان: »ت�ستمر اململكة يف بذل جميع 

اخلليــج العربيــة يف دورتها الثانيــة واالأربعن والتي عقدت يف 

العا�سمة الريا�س.

 م�سيدا �سموه مبا تو�سلت اإليه هذه الدورة من قرارات �سديدة 

�ست�سهم يف حتقيق تطلعات دول واأبناء املجل�س، مبتهال �سموه 

اإىل الباري جل وعال اأن يدمي على اأخيه �ساحب ال�سمو امللكي 

للمملكــة  يحقــق  واأن  والعافيــة  ال�سحــة  موفــور  العهــد  ويل 

العربية ال�ســعودية ال�ســقيقة و�ســعبها الكرمي املزيد من العزة 

والرفعة يف ظل القيادة احلكيمة خلادم احلرمن ال�سريفن .

قمة التحديات

انعقــدت يف اململكــة العربية ال�ســعودية الدورة الـ 4٢ للمجل�ــس 

االأعلــى ملجل�ــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة، يف رابــع قمة 

اعتيادية ت�ســت�سيفها اململكة للعام الرابع على التوايل يف ظل 

التحديات الكرى التي تواجهها املنطقة.

وتراأ�ــس االجتمــاع نيابــة عن خــادم احلرمن ال�ســريفن امللك 

�ســلمان بــن عبد العزيز، �ساحب ال�ســمو امللكــي االأمري حممد 

بــن �ســلمان بــن عبــد العزيــز ويل العهــد نائب رئي�ــس جمل�ــس 

الوزراء وزير الدفاع، يف ق�سر الدرعية يف الريا�س.

وتراأ�ــس ممثــل �ساحــب ال�ســمو االأمــري ال�ســيخ نــواف االأحمــد 

اجلابر ال�سباح حفظه اهلل ورعاه �سمو ويل العهد ال�سيخ م�سعل 

االأحمد اجلابر ال�سباح حفظه اهلل وفد الكويت اإىل القمة.

كمــا �ســارك العاهــل البحرينــي جاللــة امللــك حمد بن عي�ســى 

اآل خليفة و�ساحب ال�ســمو ال�ســيخ حممد بن را�ســد اآل مكتوم 

نائــب رئي�ــس دولــة االإمــارات العربيــة املتحــدة رئي�ــس جمل�ــس 

الــوزراء حاكــم اإمــارة دبــي، و�ساحــب ال�ســمو ال�ســيخ متيــم بن 

ل�ســوؤون  الــوزراء  اأمــري قطــر، ونائــب رئي�ــس  ثــاين  اآل  حمــد 

جمل�س الوزراء العماين فهد بن حممود اآل �سعيد.

:توصلت  األحمد  مشعل  العهد  :توصلت ولــي  األحمد  مشعل  العهد  ولــي 
مسيرة  ستعزز  بناءة  لــقــرارات  مسيرة الـــدورة  ستعزز  بناءة  لــقــرارات  الـــدورة 
يعود  بما  المشترك  الخليجي  يعود العمل  بما  المشترك  الخليجي  العمل 
بالخير على دول وأبناء المجلس وتحقيق بالخير على دول وأبناء المجلس وتحقيق 
المنشودة وتطلعاتهم  المنشودةأهــدافــهــم  وتطلعاتهم  أهــدافــهــم 
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اجلهــود لتعزيــز االأمــن واال�ســتقرار يف املنطقــة، كمــا تدعــم 

احللول ال�سيا�سية واحلوار حلل النزاعات«.

ويف هــذا االإطــار، ت�ســدد على �ســرورة نهو�ــس املجتمع الدويل 

مب�سوؤولياته جتاه حقوق ال�سعب الفل�سطيني امل�سروعة مبا يف 

ذلــك اإقامــة دولته امل�ســتقلة على حدود عام ١967م وعا�سمتها 

القد�ــس ال�ســرقية ووفقــا ملبادرة ال�ســالم العربيــة واملرجعيات 

الدولية ذات ال�سلة.

ونتطلــع اإىل اأن ي�ســتكمل العــراق ال�ســقيق اإجــراءات ت�ســكيل 

اأمــن  اأجــل  مــن  العمــل  يف  اال�ســتمرار  علــى  قــادرة  حكومــة 

وا�ستقرار العراق وتنميته.

ونوؤكد ا�ســتمرارنا يف دعم جهود املبعوث االأممي للتو�سل اإىل 

حل �سيا�ســي لالأزمة اليمنية وفق املرجعيات الثالث ومبادرة 

اململكة الإنهاء االأزمة اليمنية.

وتوؤكــد اململكــة علــى اأهميــة التعامــل ب�ســكل جــدي وفعــال مع 

الرنامج النووي وال�ساروخي االإيراين مبا ي�سهم يف حتقيق 

االأمــن واال�ســتقرار االإقليمي والدويل، كمــا توؤكد على مبادئ 

ح�ســن اجلــوار واحــرتام القــرارات االأمميــة وجتنيــب املنطقة 

جميع االأن�سطة املزعزعة لال�ستقرار. وتتابع اململكة تطورات 

االأو�ســاع يف اأفغان�ســتان وحتــث على تكاتف اجلهــود االإقليمية 

والدولية لتقدمي امل�ساعدات االإن�سانية لل�سعب االأفغاين، واأال 

تكون اأفغان�ستان مالذا للتنظيمات االإرهابية«.

واأ�ســاف ويل العهــد ال�ســعودي »لقــد حقــق املجل�ــس اإجنــازات 

لالرتقــاء  املزيــد  حتقيــق  اإىل  ونتطلــع  تاأ�سي�ســه  مــن  كبــرية 

بالعمــل اخلليجــي امل�ســرتك ومبــا يعــزز م�ســرية املجل�ــس على 

جميع االأ�سعدة.

وختامــا، ن�ســكر اجلهــود املبذولــة مــن اأمانــة املجل�ــس الإجنــاح 

اأعمــال قمتنــا هــذه، ون�ســاأل املوىل �ســبحانه اأن يوفقنا وي�ســدد 

خطانا خلدمة ما ت�سبو اإليه بلداننا و�سعوبنا«.

ا�صتكمال مقومات الوحدة االقت�صادية

بعــد ذلــك، اأعــرب امللــك حمد بن عي�ســى عــن خال�ــس متنياته 

بالتوفيــق والنجــاح الأعمــال القمــة يف دورتهــا احلاليــة بقيادة 

اململكــة العربيــة ال�ســعودية، م�ســيدا بنتائج الزيــارات امليمونة 

االأخرية التي قام بها �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن 

�سلمان بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزيــر الدفــاع لــدول جمل�ــس التعــاون اخلليجــي، التــي مهدت 

لعقد هذه القمة.

واأكــد علــى مــا توليــه اململكــة مــن دور كبــري لتقريــب وجهــات 

النظــر، ولتجــاوز التحديــات وتقــدمي احللــول املطلوبــة مــع 

نتمنــاه  مــا  اإىل  و�ســوال  احلاليــة،  العمــل  متطلبــات مرحلــة 

جميعــا لدولنــا من رفعــة وازدهار وتقــارب لتحقيق املزيد من 

اال�ســتقرار، م�ســريا اإىل حر�ــس مملكة البحريــن خالل فرتة 

علــى  التعــاون  ملجل�ــس  واالأربعــن  احلاديــة  الــدورة  رئا�ســتها 

متابعــة تنفيــذ اأجندة العمل امل�ســرتكة، حمققــا بذلك الكثري 

من اخلطوات املهمة التي ت�سب يف م�سلحة عمل املجل�س مبا 

ي�سهم يف االرتقاء مب�سريته.

واأ�ساد مب�سامن اإعالن العال الذي ن�س على التنفيذ الكامل 

لروؤية خادم احلرمن ال�ســريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

اآل �ســعود، وفــق جــدول زمنــي حمــدد ومبتابعــة دقيقــة للعمل 

الثنائــي بــن دول املجل�ــس واإزالــة جميــع االأمــور العالقــة مبــا 

يف ذلــك ا�ســتكمال مقومــات الوحــدة االقت�ساديــة والرامــج 

التنموية امل�ســرتكة واملنظومتن الدفاعية واالأمنية وتن�ســيق 

املواقف لتعزيز ت�سامن وا�ستقرار دول املجل�س ووحدة �سفها 

ومبــا ير�ســخ دورهــا االإقليمــي بالتعــاون مــع املجتمــع الــدويل 

واملنظمات االإقليمية والدولية.

ويف ختــام كلمتــه، �ســكر االأمانــة العامة ملجل�ــس التعــاون لدول 

اخلليــج العربيــة ومــا يبذلونــه مــن جهــود حثيثــة لالرتقــاء 

بعمل املجل�س واإ�سهامهم الوا�سح يف االإعداد لهذه القمة.

ــتــعــامــل  ال  : ــان  ــم ــل س بـــن  ــد  ــم ــح ــتــعــامــل م ال  : ــان  ــم ــل س بـــن  ــد  ــم ــح م
البرنامج  ــع  م ــال  ــّع وف جــدي  البرنامج بشكل  ــع  م ــال  ــّع وف جــدي  بشكل 
ــي ــرانـ ــي اإليـ ــاروخـ ــصـ ــيالـــنـــووي والـ ــرانـ ــي اإليـ ــاروخـ ــصـ الـــنـــووي والـ

ملك البحرين: استكمال مقومات الوحدة ملك البحرين: استكمال مقومات الوحدة 
المشتركة  التنموية  والبرامج  المشتركة االقتصادية  التنموية  والبرامج  االقتصادية 
واألمنية  الــدفــاعــيــة  واألمنية والمنظومتين  الــدفــاعــيــة  والمنظومتين 
المجلس دول  واستقرار  تضامن  المجلسلتعزيز  دول  واستقرار  تضامن  لتعزيز 
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ما بني العال والريا�ض

عقــب ذلــك، األقى االأمن العام ملجل�ــس التعــاون لدول اخلليج 

العربيــة د. نايــف فــالح مبــارك احلجــرف، كلمــة رحــب فيهــا 

باأ�سحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول املجل�س.

وقــال احلجــرف: ما بن العال والريا�س، ترز بن التحديات 

والطموحــات قيــادة حكيمــة، وعزميــة خليجيــة �سلبــة واإرادة 

ت�ست�سرف امل�ستقبل، تد�سن العقد اخلام�س من م�سرية جمل�س 

التعاون املباركة بنظرة تكاملية و�ساملة حتافظ على ما حتقق 

مــن مكت�ســبات خالل االأربعــة عقود املا�سية وتبنــي مزيدا من 

املنجــزات وتواكــب عــامل مــا بعــد اجلائحــة ومــا ي�ســهده مــن 

تكتــالت وتقاطعــات تتطلــب العمــل اجلماعــي املنظــم واجلهد 

املتكامل لتعزيز م�ســرية جمل�ــس التعاون كح�سن منيع وكيان 

را�سخ وركيزة اأ�سا�سية لالأمن واال�ستقرار والتنمية.

واأ�ســاف: اإن اأمــن دول جمل�ــس التعــاون كل ال يتجــزاأ ال�ســيما 

يف ظــل مــا ت�ســهده املنطقة والعــامل من عدم ا�ســتقرار، وعليه 

جــاء افتتــاح مقــر القيــادة الع�ســكرية املوحــدة برعايــة كرميــة 

مــن �ساحــب ال�ســمو امللكي االأمــري حممد بن �ســلمان بن عبد 

العزيــز، ويل العهد نائب رئي�ــس جمل�ــس الــوزراء وزير الدفاع 

باململكــة العربيــة ال�ســعودية، يــوم االثنــن ٢٢ نوفمــر ٢٠٢١، 

ر�ســالة عزم و�ســالم، ر�ســالة عزم على حماية و�سون اأمن دول 

جمل�ــس التعــاون ور�ســالة �ســالم حتمــي مكت�ســبات ومقــدرات 

دوله ومواطنيه.

مرتابطــة  منظومــة  اخلليجــي  الداخلــي  االأمــن  اأن  واأو�ســح 

ومرتا�سة فكان التن�سيق يف مواجهة حتديات اجلرمية املنظمة 

واملخــدرات والهجمــات ال�ســرانية واأمــن احلــدود مثــاال يوؤكــد 

القناعــة الرا�ســخة ونتيجــة جلهــود م�ســتمرة، ولعــل التمريــن 

التعبــوي ال�ســامل )اأمــن اخلليــج 3( الــذي �ســتحت�سنه املنطقة 

ال�ســرقية يف اململكة العربية ال�ســعودية ال�ســهر القادم، وت�سارك 

فيه قوات االأمن من دول املجل�س هو ر�سالة عزم و�سالم.

التنمية االقت�صادية

وتنــاول االأمــن العام ملجل�ــس التعــاون لدول اخلليــج العربية، 

التنميــة االقت�ساديــة ال�ســاملة وامل�ســتدامة التــي ترتكــز علــى 

روؤى حكيمة وطموحة، وتنفذ بكفاءات وطنية موؤهلة وقادرة، 

وت�ســتثمر بامل�ســتقبل يف تكامــل بــن حتقيــق الــروؤي الوطنيــة 
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لــكل دولــة من دول املجل�ــس، وتنفيذ قــرارات العمل اخلليجي 

امل�ســرتك مــن خــالل ا�ســتكمال تنفيــذ روؤيــة خــادم احلرمــن 

ال�ســريفن، التي اأقرها املجل�ــس يف عام ٢٠١5 وتتطلب تفعيل 

دور هيئــة ال�ســوؤون االقت�ساديــة والتنمويــة ملتابعــة ا�ســتكمال 

مــا تبقــى مــن بنــود وبالتحديــد ا�ســتكمال متطلبــات ال�ســوق 

اخلليجيــة امل�ســرتكة واالحتــاد اجلمركــي والهيئــة الق�سائيــة 

االقت�سادية و�سوال اإىل الوحدة االقت�سادية يف عام ٢٠٢5.

امل�ســرتكة  اخلليجيــة  امل�ســاريع  تعزيــز  بــاأن  احلجــرف  واأفــاد 

ال�سناعــات  وتكامــل خارطــة  املــال اخلليجــي  راأ�ــس  وتوطــن 

اخلليجيــة، وم�ســاريع االأمــن املائــي والغذائــي واأمــن الطاقة، 

ال�ســباب  ودعــم  اخلليجــي  اخلا�ــس  القطــاع  دور  وتفعيــل 

وامل�ســروعات ال�سغــرية، والدفــع مبتطلبــات التحــول الرقمي 

اتفاقيــات  ا�ســتكمال  اىل  باالإ�سافــة  اال�سطناعــي،  والــذكاء 

التجــارة احلرة وتفعيل ال�ســراكات واحلوارات اال�ســرتاتيجية 

وفاعلية وح�سور جمل�س التعاون يف املحافل الدولية، وتعزيز 

اأولويــات التعــاون والتن�ســيق ال�سيا�ســي واالأمنــي والع�ســكري، 

كلهــا ملفــات تقودها االأمانة العامة عــر اآليات متابعة العمل 

اخلليجي امل�سرتك تنفيذا لقرارات املجل�س، وتفعيال مل�سامن 

اإعالن العال، وحماية مل�سالح دول املجل�س وخدمة ملواطنيه.

وقــال: لقــد تابــع اأبناء جمل�ــس التعاون االأ�ســبوع املا�سي بروح 

االأمل والتفاوؤل نتائج اجلولة اخلليجية امليمونة التي قام بها 

�ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 

وزيارته لعوا�سم دول جمل�س التعاون ولقاء اأ�سحاب اجلاللة 

وال�ســمو قــادة دول املجل�ــس والبيانــات التــي �ســدرت بعــد كل 

حمطــة وكذلــك اجتماعــات بع�ــس املجال�ــس التن�ســيقية ومــا 

واكــب ذلــك ونتــج عنــه مــن تاأكيــد على قوة ومتا�ســك جمل�ــس 

التعــاون وتالحــم ابنائــه والعمل امل�ســرتك نحــو احلفاظ على 

املكت�سبات والبناء للم�ستقبل ويف نف�س الوقت التاأكيد على اأن 

اأمن دول جمل�س التعاون وا�ستقرارها كل ال يتجزاأ.

بــن  �ســلمان  بــن  حممــد  االأمــري  �ســمو  جولــة  اأن  اإىل  واأ�ســار 

كافــة  وعلــى  كبــري  تفاعــل  مــن  عنهــا  نتــج  ومــا  عبدالعزيــز 

امل�ســتويات اخلليجيــة يف اإطــار االآمــال الكبــرية الأبناء جمل�ــس 

التعاون، واإميانهم الكامل بقوة جمل�سهم، ووحدة م�سريهم، 

�صمو ال�صيخ م�صعل االأحمد اجلابر ال�صباح ويل العهد حفظه اهلل تراأ�ض وفد الكويت
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وتكامل اأهدافهم، وعلو هاماتهم، و�سالبة منجزاتهم ور�سوخ 

مكت�سباتهم، تاأتي م�ستمدة من روؤى اأ�سحاب اجلاللة وال�سمو 

حفظهم اهلل ورعاهم، وما حتظى به امل�سرية من رعاية �سامية 

وتوجيهــات ملهمــة واإر�ســادات كرميــة، متثــل �سمــام االأمــان 

ونظرة م�ستقبلية، نحو املزيد من االأمن واال�ستقرار والرخاء 

والتنمية.

العربيــة  اململكــة  رئا�ســة  بــاأن  التامــة  الثقــة  واأكــد احلجــرف 

ال�ســعودية الأعمــال الــدورة الثانيــة واالأربعــن �ســتكون ملهمة 

العمــل  جمــاالت  كافــة  يف  نوعيــة  نقلــة  لتحقيــق  وحمفــزة 

حكومــة  البحريــن،  مملكــة  دور  مثمنــا  امل�ســرتك،  اخلليجــي 

و�ســعبا، بقيــادة �ساحــب اجلاللــة امللــك حمــد بــن عي�ســى اآل 

اخلليفــة علــى الدعــم الكبــري الــذي حظيت به م�ســرية العمل 

اخلليجي امل�سرتك خالل فرتة رئا�ستها للدورة املا�سية.

ثــم عقــد اأ�سحــاب اجلاللــة وال�ســمو قــادة وروؤ�ســاء وفــود دول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج جل�سة عملهم املغلقة.

بعــد ذلــك، �ســارك قــادة دول جمل�ــس التعــاون وممثلوهــم يف 

اأعمال اجلل�سة اخلتامية.

ثــم عــر �ساحــب ال�ســمو امللكــي االأمــري حممد بن �ســلمان بن 

عبدالعزيــز ويل العهــد يف كلمتــه بختــام اجلل�ســة، عن ال�ســكر 

الأ�سحــاب اجلاللــة وال�ســمو على اإ�ســهاماتهم يف اإجناح اأعمال 

هــذه القمة، مثمنــا ت�سامن اجلميع للعمل ملا فيه خري ومناء 

اأوطاننا ورفاه �سعوبنا.

تكرميــا الإخوانــه  ع�ســاء  ماأدبــة  العهــد  �ســمو ويل  اأقــام  وقــد 

اأ�سحــاب اجلاللــة وال�ســمو قــادة وروؤ�ســاء وفــود دول جمل�ــس 

التعاون لدول اخلليج العربية.بداية قوية للعقد اخلام�س

وكان �ساحب ال�ســمو ال�ســيخ حممد بن را�ســد كتب يف تغريدة 

علــى ح�ســابه الر�ســمي يف »تويــرت« اأثنــاء توجهــه اىل الريا�س 

مــن م�ســرية  للعقــد اخلام�ــس  قويــة  لبدايــة  »نحــن بحاجــة 

جمل�ــس التعاون اخلليجي.. �سعوبنا تتطلع لتكامل اقت�سادي 

وتنمــوي.. �ســعوبنا تتطلــع لتعــاون حقيقــي وعميق.. �ســعوبنا 

تنتظــر مــن اجتماعاتنــا يف الريا�ــس نتائــج حتــول مدننا كلها 

اىل ريا�س من النمو والرفاه والتقدم«.

الت�صاور وتبادل الراأي

هــذا، وعــر امللــك حمــد بــن عي�ســى ملــك البحرين، عــن عميق 

�ســكره وتقديــره الأخيه خــادم احلرمن ال�ســريفن على دعوته 

اعتــزازه  عــن  معربــا  القمــة،  اأعمــال  يف  للم�ســاركة  الكرميــة 

بالعالقات االأخوية الرا�سخة واملزدهرة بن البلدين وال�سعبن 

امل�ســري  ووحــدة  امل�ســرتك  التاريــخ  علــى  القائمــة  ال�ســقيقن 

وامل�سالــح املتبادلــة، ومــا ت�ســهده مــن تطــور ومنــو علــى جميــع 

امل�ستويات، ما يجعل منها منوذجا للتكامل والرتابط الوثيق.

واأكــد يف ت�سريــح �سحــايف لــدى و�سولــه الريا�ــس اأن انعقــاد 

بــن  الــراأي  وتبــادل  للت�ســاور  مهمــة  فر�ســة  »ي�ســكل  القمــة 

اأ�سحــاب اجلاللــة وال�ســمو قــادة دول املجل�ــس يف كل مــا مــن 

�ســاأنه اأن ي�ســهم يف دعــم م�ســرية العمــل اخلليجــي امل�ســرتك 

واحلفــاظ علــى مكت�ســبات دولنــا، ويوؤدي اإىل حتقيــق تطلعات 

�ســعوبنا يف مزيــد مــن التكامــل واالزدهــار، و�ســوال لتحقيــق 

االحتاد«، موؤكدا الدور البارز ملجل�س التعاون يف تر�سيخ االأمن 

واال�ســتقرار يف املنطقــة، ودعــم اجلهــود الهادفــة اإىل مواجهــة 

التحديــات املحدقــة بها والو�سول اإىل حلول �ســلمية و�ســاملة 

مل�سكالتها واأزماتها.

واأ�ســاد باجلهــود املباركــة خلــادم احلرمــن يف خدمــة ق�سايانــا 

االإ�ســرتاتيجي  وبالــدور  واالإ�ســالمية،  والعربيــة  اخلليجيــة 

املتوا�سل للمملكة العربية ال�سعودية على ال�سعيدين االإقليمي 

والدويل »�سمانا مل�ستقبل اأف�سل ل�سعوب العامل اأجمع.

 لنوؤكد ثقتنا باأن رئا�ســة �ساحب ال�ســمو امللكي االأمري حممد 

بــن �ســلمان بــن عبــد العزيز اآل �ســعود ويل العهد نائب رئي�ــس 

جمل�ــس الــوزراء وزيــر الدفــاع لهــذا اللقــاء االأخــوي �ســتجعل 

نواجههــا،  التــي  التحديــات  م�ســتوى  علــى  قمتنــا  خمرجــات 

ولتكــون هــذه القمة خطوة مهمة يف م�ســرية جمل�ســنا املبارك 

وحتقيق تطلعات واآمال �سعوبه«.

اعتداء على  أي   : اعتداء على القادة وممثلوهم  أي   : القادة وممثلوهم 
على  اعتداء  هو  خليجية  دولة  على أي  اعتداء  هو  خليجية  دولة  أي 
دولها جميعاً وأمنها »كّل ال يتجزأ«دولها جميعاً وأمنها »كّل ال يتجزأ«
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مكتب الشهيد احتفل بذكرى تأسيسهمكتب الشهيد احتفل بذكرى تأسيسه

�عتز�ز� وتقدير� ملن قدمو� �أرو�حهم يف �سبيل �لوطن 

الريادة - مكتب الشهيد

احتفل مكتب ال�سهيد بذكرى مرور ثالثن عاما على تاأ�سي�سه 

باإن�ســاء   ١99١ ل�ســنة   38 رقــم  االأمــريي  املر�ســوم  �ســدر  حيــث 

مكتــب ال�ســهيد يف عهــد املغفور له ال�ســيخ جابــر االأحمد اجلابر 

ال�سباح، طيب اهلل ثراه، تعبريا عن تقدير عميق واعتزاز فائق 

ملــن �سحــى يف �ســبيل الوطــن وبذل روحه فــداًء للكويــت، فكانت 

املبــادرة مــن اأعلــى راأ�ــس يف القيــادة ال�سيا�ســية تاأكيــدا وتقديــًرا 

واعتبــاًرا لــه داللــة وا�سحــة على ما توليه القيــادة من االهتمام 

بق�سية ال�سهادة وبطوالت ال�سهداء.

كمــا مت تعديــل بع�ــس اأحــكام املر�ســوم ب�ســدور مر�ســوم جديد 

يحمل رقم ٢٠١١/3٢5 يف عهد املغفور له ال�سيخ �سباح االأحمد 

ال�ســهداء  تكــرمي  �ســاأن  ثــراه، يف  اهلل  ال�سبــاح طيــب  اجلابــر 

ورعاية ذويهم. 

واليوم ينعم مكتب ال�ســهيد برعاية اأمري البالد �ســمو ال�ســيخ 

ال�سبــاح حفظــه اهلل ورعــاه، فِلعظــم  االأحمــد اجلابــر  نــواف 

مكانة ال�سهادة يتوالها عظماء الرجال.

ر�صالة مكتب ال�صهيد 

ر�سالة خالدة و�سامية بخلود ال�سهداء وعلو مفاهيم ال�سهادة، 

املرتبطة بالبطولة والت�سحية وارتفاع املكانة، فر�سالة مكتب 

ال�ســهيد ترتكز على تخليد بطوالت ال�ســهداء وا�ســتثمارها يف 

غر�ــس وتر�ســيخ قيم ومفاهيــم املواطنة ال�ساحلــة برتجمتها 

اإىل برامج وفعاليات واإ�سدارات، تاأكيدا لهذه املعاين الرفيعة 

والقيم العالية النبيلة، باالإ�سافة اإىل تعميم الرامج املنا�سبة 

للتوا�سل مع ذوي ال�سهداء ومتابعة اأحوالهم.

كمــا ينه�ــس مكتــب ال�ســهيد بتقــدمي الرعايــات التالية لذوي 

ال�سهداء: -

٢( الرعاية ال�سكنية والقانونية١( الرعاية الرتبوية

4( الرعاية ال�سحية3( الرعاية االجتماعية
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اأرقام ودالالت

١3١٠�سهيًدا هم عدد ال�سهداء امل�سجلن يف املكتب، ويتوزعون على 

١5 جن�سية ياأتي يف مقدمتهم الكويتيون ويبلغ عددهم ١٠64، اأما 

باقــي ال�ســهداء فيتوزعــون علــى ١١ جن�ســية عربيــة و 3 جن�ســيات 

اأجنبية، بالن�سبة لل�سهداء العرب يتوزعون على النحو التايل: -

3٠ �سهيدا- اململكة العربية ال�سعودية ١(

١6 �سهيدا - اململكة االأردنية الها�سمية٢(

7 �سهداء - جمهورية م�سر العربية3(

9 �سهداء - جمهورية العراق4(

4 �سهداء اجلمهورية العربية ال�سورية5(

4 �سهداء - اجلمهورية اللبنانية6(

4 �سهداء - مملكة البحرين7(

�سهيدان �سلطنة عمان8(

�سهيد واحد - دولة فل�سطن 9(

�سهيد واحد- اجلمهورية اليمنية١٠(

�سهيد واحد - اجلمهورية ال�سودانية١١(

اأمــا اجلن�ســيات غــري العربيــة فمــن اإيــران وباك�ســتان والهنــد، 

ال�ســهداء  اأعــداد  ارتفــاع  املرجــح  ومــن  �ســهيدا،   ١6 مبجمــوع 

مــع توا�ســل عمليــات البحــث عــن رفــات االأ�ســرى واملفقوديــن 

بالعراق، فما زالت هذه املاأ�ساة االإن�سانية ت�سغل بال الكويتين 

علــى اأعلــى امل�ســتويات ومــا زالــت بع�ــس االأ�ســر ترتقــب رفــات 

فلذات اأكبادها لُتوارى يف ثرى الوطن.

فعاليات اإعالمية وثقافية وفنية  

متكــن مكتــب ال�ســهيد خــالل م�ســرية الثالثــن عامــاً وكجــزء 

رئي�ــس مــن ر�ســالته الثالثيــة االأبعــاد مــا بــن ال�ســهيد تخليــدا 

حتفظ 
ُ
وذويه رعايًة واملجتمع تاأثرًيا وانعكا�ساً لت�سحيات ج�سام 

ت�ستثمر يف اإجالء جوهر املواطنة 
ُ
ت�سان مبوجبها االأوطان و 

ُ
و 

وال�ســادق،  املخل�ــس  الوطنــي  العطــاء  حما�ــس  واإيقــاد  احلقــة 

اإجنازات مكتب ال�سهيد تظل �ساهدة على الدور الفاعل واملتميز 

الذي حققه مكتب ال�سهيد: - على �سعيد املطبوعات

متكن مكتب ال�ســهيد من حفظ �ســرية وم�ســرية اأغلب �ســهداء 

تاريــخ  خاللهــا  وّثــّق  اإ�ســداًرا   ١5 يف  الكويتيــن  مــن  الوطــن 

ال�ســهداء واأدوارهــم واأعمالهــم البطوليــة وذلــك يف اإ�ســدارات 

حملت عنوانن االأول »�سهداء الكويت بطوالتهم وت�سحياتهم« 

واالآخــر بعنــوان »ب�سمــات يف تاريخ الكويت« وقــد ت�سدى لهذه 

الكويــت  جامعــة  يف  التاريــخ  اأ�ســاتذة  مــن  نخبــة  االإ�ســدارات 

اأبرزهم )د. جناة عبد القادر اجلا�سم، د. بنيان �سعــود الرتكي، 

اأحمــد احل�ســن، د.  د. جمــال الزنكــي، د. �ســعود الع�سفــور، د. 

في�سل الكندري، د. نايف ال�سمروخ، د. نايف ال�سهيل(.

كما مت اعتماد مادة هذه الكتب املوثقة يف اإعداد ق�س�س اأدبية 

رفيعــة امل�ســتوى باأقــالم نخبة من اأدبــاء واأديبات الكويت. هذا 

باالإ�سافة اإىل اإ�سدار جملة دورية حتمل ا�سم )الهوية( تهتم 

بال�سهداء وتهدف لتاأ�سيل الهوية الوطنية.

كما قدم مكتب ال�سهيد جمموعة من االأعمال الفنية الالفتة 

ديــرة(  )اأوبــرا  اأ�ســهرها  وانت�ســارا  ا�ستح�ســانا  القــت  والتــي 

وم�سرحية )قلوب �سجاعة( وفيلم )اأُوفية( عن ال�سهيدة وفاء 

العامــر وفيلــم )ب�سمــة كويتيــة( عــن �ســهيدات الكويــت، وفاز 

مكتب ال�سهيد باجلائزة الف�سية يف مهرجان االأردن لالإعالم 

العربــي عــن عملــه )مــن ريحــة اأبــوي( �سمــن فئــة الرامــج 

وجداريــات  ال�ســهداء  �ســروح  اإىل  باالإ�سافــة  التلفزيونيــة، 

ال�سهداء املنت�سرة يف اأغلب االأماكن امل�سهورة يف دولة الكويت.

هــذا غــري اإ�ســهامات املكتــب يف جميــع االحتفــاالت واملنا�ســبات 

الثقافيــة واالإعالميــة والفنية داخل وخــارج دولة الكويت ويف 

املعار�س واملهرجانات وامل�سابقات الريا�سية. وبالفعل ا�ستطاع 

والثقــايف  الفنــي  ودوره  وعطــاءه  ح�ســوره  يوؤكــد  اأن  املكتــب 

واالإعالمي بال�سورة التي تليق ب�سمو ر�سالته وبالرمز النبيل 

الذي يعر عنه.

اإلنسانية الريادة  من  عاما  اإلنسانيةثالثون  الريادة  من  عاما  ثالثون 

الــمــواطــنــة الــحــقــه تــحــتــاج إلــى الــمــواطــنــة الــحــقــه تــحــتــاج إلــى 
ــان األوط لبناء  جسام  ــانتضحيات  األوط لبناء  جسام  تضحيات 

الغر�ســـــــة ١٠٠  مار�س - ابريل ٢٠٢٢ 

13



يف ركن خا�س ومميز بجناح دولة �لكويت

مكتب الشهيد يعرض مشاريعه اإلنسانية مكتب الشهيد يعرض مشاريعه اإلنسانية 
في إكسبو دبيفي إكسبو دبي

مكتب الشهيد

عر�ض مكتب ال�ص��هيد الكويتي يف ركن خا�ض بجناح دولة الكويت يف معر�ض )اإك�ص��بو دبي(  اأن�ص��طته 
الوطنية يف رعاية اأ�صر �صهداء الوطن وم�صاريعه االإن�صانية التي اأجنزها ومبادراته اخلريية يف الدول 

العربية واالآ�صيوية.
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وقــال الوكيــل امل�ســاعد بالديــوان االأمــريي املدير العــام ملكتب 

م�ســاركة  اإن  ت�سريــح  يف  العوفــان  �ســالح  الكويتــي  ال�ســهيد 

العمــل  جمــال  يف  الكويــت  م�ســرية  »اإبــراز  يف  ت�ســهم  املكتــب 

االإن�ســاين و�ســجلها امل�ســرف يف العطــاء وم�ســاندة االإن�ســان يف 

اأ�ســد الظــروف واالأزمــات وكذلــك دورهــا يف دعــم ورعاية اأ�ســر 

من �سحوا باأرواحهم فداء للوطن«.

واأ�ســاف اإن املكتــب يرعــى اأ�ســر 95 �ســهيدا غــري كويتي من ١4 

دولــة خليجيــة وعربيــة واآ�ســيوية ممــن �سحــوا باأرواحهم من 

ال�ســهيد تت�سمــن  اآليــة ت�سنيــف  اأن  الكويــت، مو�سحــا  اأجــل 

�ســهداء العمليات احلربية و�ســهداء الواجب و�سهداء الكوارث 

الطبيعية واحلوادث اال�ستثنائية العامة.

وذكر امل�ســاريع التي اأجنزها املكتب خارج الكويت با�ســم ال�ســهيد 

ومنها م�ساريع خريية واإن�سانية كاإن�ساء املراكز الدينية واملدار�س 

وامل�ستو�سفات الطبية ودار االأيتام يف دول عربية واإ�سالمية عدة 

تخليدا لذكرى ت�سحيات ال�سهداء املجيدة يف تلك الدول.

واأو�سح اأن املكتب الذي اأن�ســئ منذ 3١ عاما يقوم برعاية اأ�ســر 

١3١٠ �ســهداء يف املجــاالت االجتماعيــة والرتبويــة وال�سحيــة 

الثقافيــة  االأن�ســطة  اىل  اإ�سافــة  والقانونيــة  وال�ســكنية 

والرتفيهية والريا�سية.

وتطرق اإىل امل�ســاريع االإن�ســائية التي حملت ا�ســم »ال�ســهيد يف 

الكويــت الإحيــاء ذكــراه العطرة وعرفانــا بت�سحياتــه الغالية« 

ومنهــا �ســارع ال�ســهداء وحديقــة ال�ســهيد و�ساحيــة ال�ســهداء 

ومتحف ال�سهيد و�سرح ال�سهيد.

واالن�ســطة  العامــة  العالقــات  قالــت مراقبــة  ت�سريــح مماثــل  ويف 

مبكتــب ال�ســهيد ذكريــات احلمــدان اإن املكتب ي�ســعى من خالل هذه 

امل�ساركة يف معر�س )اك�سبو ٢٠٢٠ دبي( اىل اإتاحة الفر�سة للزائرين 

يف املعر�س للتعرف على اإ�سهامات املكتب واأعماله املتنوعة.

وبينت احلمدان اأن امل�ســاركة ت�ســمل �سا�ســة تلفزيونية تعر�س 

اأفالمــا ق�ســرية منهــا فيلــم )من ريحــة ابوي( وفيلــم )رواية 

�سهيد( اللذان يعر�سان ب�سورة خمت�سرة دور واإجنازات مكتب 

عرضنا افالما قصيرة عن إنجازات عرضنا افالما قصيرة عن إنجازات 
مكتب الشهيد ونالت إعجاب الزوارمكتب الشهيد ونالت إعجاب الزوار

الوطني  بالعيد  الكويت  بــأفــراح  الوطني شاركنا  بالعيد  الكويت  بــأفــراح  شاركنا 
مستلهمين شعار » الريادة في العمل اإلنساني«مستلهمين شعار » الريادة في العمل اإلنساني«

ال�ســهيد. واأو�سحــت اأنــه مت تخ�سي�ــس ركــن خا�ــس لالأطفال 

يف اجلنــاح لتعريفهــم بالكويت واإجنازاتها ومعاملها عن طريق 

توزيع كرا�ســات الر�ســم التى حتمل �سورا لهذه املعامل اإ�سافة 

اىل توزيع �سعارات )باجات( حتمل ا�سم مكتب ال�سهيد وجناح 

الكويت ومعر�س )اك�سبو( وعلم الكويت ودولة االإمارات.

واأ�سارت اىل اأن املكتب �سي�سارك مرتن اأخرين يف اجلناح عقب 

هــذه امل�ســاركة التــي ت�ســتمر حتــى الـــ١١ مــن دي�ســمر اجلاري، 

مو�سحــة اأن امل�ســاركة املقبلــة �ســتكون مبنا�ســبة العيــد الوطني 

الكويــت.  و�ســهيدات  املــراأة  بــدور  ترتبــط  واالأخــرى  للكويــت 

وتتزامن م�ساركة مكتب ال�سهيد التي تاأتي حتت �سعار )الريادة 

يف العمل االإن�ســاين( مع اأ�ســبوع )العمل االإن�ســاين والتطوعي( 

الذي خ�س�سه معر�س )اإك�سبو ٢٠٢٠ دبي( يف هذه الفرتة.

وميار�ــس مكتــب ال�ســهيد دوره يف رعايــة اأ�ســر ال�ســهداء حتــت 

رعايــة �ســامية مــن �ســمو اأمــري البــالد ال�ســيخ نــواف االأحمــد 

احلابر ال�سباح حفظه اهلل ورعاه وباإ�ســراف مبا�ســر من وزير 

للمكتــب  االأمنــاء  جمل�ــس  رئي�ــس  االأمــريي  الديــوان  �ســوؤون 

ال�سيخ حممد العبد اهلل ال�سباح.
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العوفان: بحثنا سبل التعاون معالعوفان: بحثنا سبل التعاون مع
الجانب اإلماراتي لرعاية وتخليد الشهداء في بلديناالجانب اإلماراتي لرعاية وتخليد الشهداء في بلدينا
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مكتــب  عــام  مديــر  االمــريي  بالديــوان  امل�ســاعيد  الوكيــل  قــام 

ال�ســهيد �ســالح العوفــان والوفــد املرافــق بزيــارة مكتــب �ســوؤون 

اأ�ســر ال�ســهداء بدولة االإمارات العربية املتحدة يف واحة الكرامة 

وكان يف ا�ســتقبالهم ال�ســيخ خليفــة بــن طحنــون اآل نهيــان املدير 

التنفيذي ملكتب �سوؤون اأ�سر ال�سهداء يف ديوان ويل عهد اأبوظبي.

وعقــد اجلانبــان اجتماعــاً يف واحــة الكرامــة يف اأبوظبــي حيــث بحثــا 

خالله اأوجه التعاون وتبادل اخلرات يف جمال رعاية اأ�سر ال�سهداء. 

واأ�ســار ال�ســيخ خليفــة بــن طحنــون اإىل اأن مكتــب �ســوؤون اأ�ســر 

ال�ســهداء حري�ــس كل احلر�ــس علــى متابعــة احتياجــات اأ�ســر 

ال�سهداء، ومتكينها من مواجهة التحديات التي قد تواجهها 

مــن خالل موا�سلة طرح الرامج واملبادرات وتنفيذ اخلطط 

التــي مــن �ســاأنها توفري البيئة املنا�ســبة الأ�ســر وذوي ال�ســهداء 

التي ي�ســتطيعون من خاللهــا حتقيق اأهدافهم وطموحاتهم، 

وامل�ســي قدمــاً يف حيــاة كرميــة ت�سمن لهم م�ســاركة فعالة يف 

تنمية الوطن وتعزيز اإجنازاته.

كمــا قــام الوفــد برئا�ســة مدير عام مكتب ال�ســهيد  �سالح العوفان  

بجولة يف مرافق واحة الكرامة مبرافقة ال�سيخ خليفة بن طحنون 

واملميــز  الفريــد  الت�سميــم  علــى  واطلعــوا  نهيــان  اآل  حممــد  بــن 

للواحة، وما حتمله من م�سامن البطولة وال�سرف والت�سحيات 

التــي قدمهــا �ســهداء الوطــن وما يعك�ســه هــذا الن�سب مــن رمزية 

وداللة على الوفاء لذكرى �سهداء دولة االإمارات االأبرار.

على  حــريــصــون   : طحنون  ــن  على ب حــريــصــون   : طحنون  ــن  ب
الشهداء أسر  إحتياجات  الشهداءمتابعة  أسر  إحتياجات  متابعة 

ومــن جانبــه قــام مديــر عــام مكتــب ال�ســهيد �ســالح العوفــان 

ب�سرح اأهداف مكتب ال�سهيد يف تخليد ذكرى �سهدائنا االأبرار 

ورعاية اأ�سرهم رعاية متميزة يف جميع نواحي احلياة.

واأكــد العوفــان بعد الزيارة اأن ما راأيناه من ت�سميم واإبداعات 

�سممت البراز الدور البطويل ل�سهداء االإمارات فهو مفخرة 

واعتزاز  للبطوالت التي قام بها ال�سهداء.

وقــال مديــر مكتــب ال�ســهيد �ســالح العوفــان ال�ســك ان هــذه 

الزيارة �ست�ساهم يف تعزيز �سبل التعاون خلدمة اأ�سر ال�سهداء 

وتخليد بطوالت ال�سهداء بن الطرفن.  
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جائحة كورونا

يف زمن ��ست�سر�ء جائحة كورونا

أبناء الشهداء التحقوا بالفرق التطوعيةأبناء الشهداء التحقوا بالفرق التطوعية
لتقديم واجبهم اإلنساني بإخالص وتفانلتقديم واجبهم اإلنساني بإخالص وتفان

يف زم��ن املح��ن تعرف الرج��ال واأ�صحاب امل�ص��وؤولية، جائح��ة كورونا ع�صف��ت بالكويت كم��ا يف جميع 
اأنح��اء العامل وه��ذا ما دعا �ص��باب الكويت اإلى الوقوف وامل�ص��اندة وامل�ص��اعدة للم�صاب��ني حيث و�صعوا 
ن�صب اأعينهم تقدمي الواجب الإح�صا�ص��هم بامل�ص��وؤولية جتاه بلدهم الكويت وبالتحديد اأبناء ال�صهداء 
وه��م �أكرث عطاءا و�صدقا، للعمل التطوعي، كانوا على الدوام حمط اعتزاز وفخر لل�ص��باب الكويتي يف 
مواجهة التحديات خدمة وعطاء للكويت، اأثبت �ص��بابنا اأنهم كفوؤ للم�ص��وؤولية امللقاة على عاتقهم يف 

املحن وال�صدائد.
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يف البدايــة حدثتنــا ابنــة ال�ســهيد 

م�ســاركتها  عــن  ال�سالــح  �ســيخة 

اأثنــاء اجلائحــة وقالــت كنت اأعمل 

يف م�ست�ســفى ح�ســن مكــي جمعــه 

ملكافحــة  الكويــت  ملركــز  التابــع 

ال�سرطان. فاأكرث االيام تعبا كانت 

عندمــا ا�ســتقبلنا مر�ســى العــالج 

االجــالء  عمليــه  خــالل  باخلــارج 

عملــت يف الت�ســوق )االون اليــن( ملــده �ســهر اخــر فكانــت جتربــه 

مميــزه افتخــر اإين كنــت ع�سو فعال باملجتمــع يف ظل هذه االزمه 

ولو كان دوري ب�سيط جداً فيها فالعطاء امتداد االآباء لالأبناء.

خـــــديـــــجـــــة الــــ�ــــســــايــــغ

ــح ــ ــالـ ــ ــسـ ــ ــ�ـ ــ ــه الـ ــ ــخـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ �ـ

اأبـــــــــــــــــــــــــــــــرار الــــــعــــــلــــــي

ربــــــــــــــــــــــــــــــاب حـــــــــمـــــــــزة

العطاء

بينما قالت خديجة بنت ال�سهيد 

ال�سايــغ  طيار/�سيــاء  مقــدم 

كورونــا  وبــاء  اجتــاح  عندمــا 

وطنــي الكويــت، جاءين اح�سا�ــس 

م�ســوؤوليه العطــاء التــي حملنــي 

اياهــا والدي ال�ســهيد وقــررت ان 

احــاول العطــاء قــدر ما اأ�ســتطيع 

العمل التطوعي 

اما ابنة ال�سهيد رباب حمزة قالت 

وي�ســرفني  ي�ســعدين  البدايــة  يف 

ان اكــون جــزء مــن ا�ســرة مكتــب 

ال�ســهيد واأمثــل دولتــي احلبيبــة 

اال�ســري  والــدي  وامثــل  الكويــت 

ال�ســهيد حممــد �ســيد علي حمزه 

حيث كانت االأجنحة والعيادات مكتظة باملر�سى واملراجعن.

باالإ�سافة اىل ذلك كان لدي دور اعالمي للت�سدي للجائحة 

تلفزيــون  علــى  دكاتــرة  مــن خــالل تقدميــي لرنامــج كالم 

دولــة الكويــت. باالإ�سافــة اإىل اللقــاءات االإذاعيــة مع عدد من 

ت�ســرفت  كمــا  اجلائحــة  م�ســتجدات  اأخــر  ملعرفــة  امل�ســوؤولن 

مب�ساركتي ت�سوير فيديو مع مكتب ال�سهيد ومت عر�سه على 

تلفزيون الكويت.

ر�ســالتي كانــت االإخال�ــس والتفــاين بالعمــل لي�ــس مــن اأجــل 

رفــع �ســعارات النجــاح واإمنا حر�سا على الكويــت وتلبية لنداء 

الوطــن واحلفــاظ على االأرواح التي تعي�ــس علــى هذه االأر�س 

الطاهرة من الكويتين واملقيمن

وان ابحــث عــن مــكان وجمــال للتطوع، فالتطوع �ســمة مميزة 

وكان  واالأزمــات  التحديــات  مواجهــة  يف  الكويتــي  للمجتمــع 

هناك دور ايجابي للمتطوعن يف اجلمعيات التعاونية يف هذه 

االزمــه فقــررت االلتحــاق مــع املتطوعــن يف جمعيــه م�ســرف 

التعاونية خلدمه وطني وم�ساهمي منطقتي.

يف البداية ت�سلمت رئي�س فريق االفرع التعاونية ملده �سهر وبعدها 

وم�ســاركتي بالعمــل التطوعــي جــزء ال يتجــزاأ مــن اخالقيات 

اهــل الكويــت حيــث ان الكويت تقوم مب�ســاعده جميع البلدان 

املحتاجــة للم�ســاعدة واك�ســبتني هــذه التجربــة بــاأن العطــاء 

لي�ــس جمــرد قول وامنــا افعال ويف ا�سعب الظــروف واالزمان 

يجب ان يكون العمل التطوعي من اأولويات حياتنا.

واجب وطني
ابــرار  ال�ســهيد  ابنــة  قالــت  بينمــا 

اأ�ســنان  طبيبــة  كــوين  العلــي 

ومــع بدايــة اجلائحــة كنــت علــى 

ال�سحيــة  املراكــز  راأ�ــس عملــي يف 

ال�ستقبال حاالت العالج الطارئة، 

ولكــن مــع مــرور الوقــت وتزايــد 

التطــوع  قــررت  االإ�سابــات  اأعــداد 

يف م�ست�ســفى م�ســرف امليداين لوجود نق�س يف الطاقم الطبي 

وحاجتهم املا�سة اىل اأطباء. 

واأ�سافــت العلــي امتــدت فرتة تطوعي يف امل�ست�ســفى من �ســهر 

ابريــل ٢٠٢٠ اإىل �ســهر ينايــر ٢٠٢١. ومــع و�ســول اللقــاح وهلل 

احلمد تراجعت احلاالت ب�سكل ملحوظ ومت اغالق امل�ست�سفى 

امليداين وحتويلة اىل عيادات لتلقي اللقاح.

ومن هنا اود ان اأقدم ر�سالة �سكر لكل �سخ�س بادر ومل يرتدد 

يف التطــوع يف اأي جمــال اأثنــاء فــرتة اجلائحــة حبــاً واإخال�ساً 

لهذا الوطن واأن تطوعنا ما كان اإال واجب وطني.
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احمد الغايباحمد البلهان

اإح�صا�ض بامل�صوؤولية 

امــا ابــن ال�ســهيد نــواف احمــد الغايــب قــال: لقــد عملــت منــذ 

العامــة  االدارة   - الداخليــة  بــوزارة  اجلائحــة متطوعــا  بدايــة 

للدفــاع املــدين )ادارة �ســئون املتطوعن( حتت م�ســمى )�سابط 

ات�سال املتطوعن( ومتت اال�ســتعانة بنا من قبل وزارة ال�سحة 

يتوقــف  مل  املعار�ــس  اأر�ــس  م�ســرف  يف  الوافديــن(  )لفح�ــس 

العطاء هنا الن من واجبنا ان نخدم ديرتنا يف اأي موقع.

 واأ�ســاف الغايــب فتــم بعدهــا امل�ســاركة باإخــالء امل�سابــن يف 

منطقــة املهبولــة والعمــل الــذي اجنزنــاه خدمــة للم�سابــن 

دار اأمن وامان

اما ابن ال�سهيد احمد عبد احلميد البلهان اأكد اأن ازمة فايرو�س 

كورونــا فيهــا حلظــات عرنــا فيهــا عن حبنــا وفخرنــا وانتمائنا 

لهــذه االر�ــس بالعمــل خالل فرتة اجلائحة بــكل عطاء وتفاين 

يف خدمتــه دون انتظــار اي مــردود يف �ســبيل خدمتــه لــرد الدين 

والعهد الذي يف رقابنا كما فعل اآباوؤنا حلظات ال ميكن ن�سيانها 

بحلوهــا ومرهــا لكــن البلد ب�ســواعد ابنائه املخل�سن وامل�ســرية 

يكملها اوالدنا باإذن اهلل، ن�ساأل اهلل ال�سالمة للجميع حفظ اهلل 

الكويت و�سعبها من كل مكروه وجعلها دار اأمن واأمان.

للعمــل  دفعنــا  للكويــت  للعمــل حبنــا  دفعنــا  للكويــت  حبنــا 
المصابيــن ومســاعدة  المصابيــنالتطوعــي  ومســاعدة  التطوعــي 

ــي الــتــطــوع  ــ ــردد ف ــ ــت ــ ــم ن ــ ــي الــتــطــوع ل ــ ــردد ف ــ ــت ــ ــم ن ــ ل
ــي  ــن ــوط ــا ال ــن ــب ــواج ــي إيـــمـــانـــا ب ــن ــوط ــا ال ــن ــب ــواج إيـــمـــانـــا ب
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عطائنا املخل�ض

امــا ابــن ال�ســهيد �ســعود العنــزي 

تطوعــي  عمــل  اول  اإن  قــال 

اأ�ســارك فيه مع ابناء ال�سهداء يف 

)جائحه كورونا(. 

العمالــة  ايــواء  مبركــز  التحاقــي 

االقامــات  واأ�سحــاب  الوافــدة  �ـــــــســـــــعـــــــود الــــــعــــــنــــــزي

انها الكويت وكفى 

امــا ابــن ال�ســهيد نا�سر الدربا�ــس 

�ســباق يف  ال�ســهيد  ان مكتــب  اأكــد 

تقــدمي واجباتــه املختلفــة والتــي 

جائحــة  خــالل  ا�ستح�ســانا  القــت 

كورونــا اأنا بدوري التحقت بعملي 

وقدمــت مــا ميليــه عليــه واجبــي 

 ا�صري على درب والدي

امــا ابنــة ال�ســهيد �ســمر حم�ســن 

العنــزي قالت لقد اثبت ال�ســعب 

الكويتي معدنه االأ�سيل وموقفه 

االإن�ســاين خالل جائحــة كوفيد 

١9 اأثنــاء وقوفهــم وتطوعهــم يف 

مواجهة هذا الوباء ومن هنا مل 

ــس ــ ــ ــا� ــ ــ ــدرب ــ ــ نـــــا�ـــــســـــر ال

�ـــــــســـــــمـــــــر الـــــــعـــــــنـــــــزي

وم�ســوؤوليتي، ومــا اأجمــل العطــاء يف زمــن يحتــاج فيــه النا�ــس 

للم�ساعدة وانا اأقول انها الكويت وكفى. 

بال�ســكل  الو�ســع  احتــواء  علــى  يثبــت  ومــا  للكويــت  ي�ســجل 

ال�سحيــح وال�ســليم وهنــاك )يوجــد ت�سويــر فيديــو للمهمــة( 

ولقــد ح�ســل علــى اعلــى م�ســاهدات باليوتيــوب وهــذا دليــل 

علــى االإجنــاز خــالل تلــك الفرتة ومن ثــم بعدهــا انتقلنا اىل 

اال�ســراف علــى جميــع مدار�ــس االيــواء واالجــالء للوافديــن 

بكافــة املحافظــات وكان ختامهــا )مركــز الكويــت للتطعيــم( 

ار�س املعار�س م�سرف ومازال املوقع يعمل حتت ا�سرايف.

واكــد ان هــذه غريــزة فينــا كاأبنــاء هــذا الوطــن وابنــاء �ســهداء 

ا�ست�سهدوا من اجل االأر�س، جاء الوقت لرند اجلميل للكويت، 

انا عن نف�ســي من خالل اجلائحة �ســعرت باإح�سا�ــس امل�سئولية 

جتــاه بلــدي واهلــي وعرفــت ان ابنــاء الديــرة وقــت ال�ســدائد 

)قدها وقدود( من �سباب وبنات ما اتاين اخلوف او اأنى اتردد 

بالعمل رغم اخطار الوباء على الب�سرية، العمل التطوعي �سي 

جميل ويعطيك اح�سا�س بامل�سئولية جتاه بلدك. 

اقــف مكتوفــة االيدي بــل التحقت بعملــي )ممر�سة( ووقوف 

مــع زمالئي وزميالتي باملهنــة ملواجهة هذا الوباء بال�سفوف 

االأمامية فمن هنا �ســعرت بالفخر واالعتزاز الأين اأ�ســري على 

درب والــدي ال�ســهيد ح�ســن عزيــز العنــزي الــذي لبــى نــداء 

الوطــن يف ٢ اأغ�سط�ــس عندمــا التحــق مبقــر عمله يف مع�ســكر 

اجليــوان وا�ست�ســهد يف �سبــاح اليــوم االأول مــن الغــزو عندمــا 

قاوم املحتل هو ورفاقه.

رحــالت  حجــز  مت  املخالفــات  جميــع  �ســقوط  فبعــد  املنتهيــة 

لهــم للعــودة لبالدهــم،وكان دوري خــالل هــذه الفــرتة اإعطــاء 

التعليمات للوافدين للمحافظة على �ســالماتهم، ونحر�س كل 

احلر�س  اإن يرجعون ديارهم �ساملن، فكان �سعوري جدا بالفخر 

انني متطوع وا�ساعد النا�س،، والكويت ت�ستاهل منا الكثري.

فاأقــول حــب الوطــن،،، مــا يحتــاج منــا مزايــدة.. وال يحتــاج 

جمادلــة ،،،،، وال ل�ســعارات رنانــة بل يحتــاج الأفعالنا وعطائنا 

املخل�س له ومن غري م�ساومة.
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األمم المتحدة تشيد بجهود الكويت في مكافحة »كوفيداألمم المتحدة تشيد بجهود الكويت في مكافحة »كوفيد--1919« « 

مبنا�سبة يوم �ل�سحة �لعاملي 

اأ�ســادت االأمم املتحــدة بالنهــج الــذي اتبعتــه دولــة الكويــت يف 

مواجهــة مر�س فريو�ــس كورونــا اجلديد )كوفيــد-١9(، منذ 

بدايــة انت�ســار املر�ــس يف نهايــة فرايــر ٢٠٢٠، وتوفريهــا لكل 

االإمكانيات مبا يف ذلك اللقاحات، وذلك مبنا�سبة يوم ال�سحة 

العاملي، الذي ي�سادف ال�سابع من اأبريل من كل عام، ويحتفل 

به هذا العام حتت �سعار »عامل اأكرث عدالة و�سحة«.

وقــال ممثــل االأمــن العام لالأمم املتحدة واملن�ســق املقيم لدى 

دولة الكويت طارق ال�سيخ، يف بيان م�سرتك مع وزارة ال�سحة 

وموؤ�س�ســة الكويــت للتقدم العلمــي، اإن وزارة ال�سحة الكويتية 

املتعــددة  االحتياجــات  تقييــم  يف  كبــرية  جمهــودات  بذلــت 

للقطاعــات املختلفــة، وجتهيــز واإعــداد امل�ست�ســفيات واأماكــن 

العزل واحلمالت امليدانية للفح�س اال�ســتق�سائي الوبائي يف 

مناطق العزل خالل املوجة االأوىل من الوباء

اإجــالء  عمليــة  الأكــر  اخلارجيــة  وزارة  بــاإدارة  اأ�ســاد  كمــا 

للمواطنــن الكويتيــن من بلدان العامل خالل بداية انت�ســار 

املر�س يف العامل، وتوفري ال�سلطات للقاحات امل�سادة لكورونا 

واملقيمــن طبقــا  املواطنــن  وتخ�سي�سهــا مراكــز ال�ســتقبال 

لالأولويات املرجعية التي اأقرتها منظمة ال�سحة العاملية.

مــن جهتــه، اأكــد وزيــر ال�سحــة علــى عمــق العالقــات بــن وزارة 

ال�سحــة ومنظمــة ال�سحــة العامليــة، واعتــزاز الــوزارة بامل�ســاركة 

االإيجابيــة يف اجتماعــات املنظمــة بهيئاتهــا املختلفة واال�ســتفادة 

مــن القــرارات واال�ســرتاتيجيات وخطــط العمــل التــي ت�سدرها 

وخطــط  والرامــج  ال�سيا�ســات  لتحديــث  ومبادراتهــا  املنظمــة، 

ال�سحــة  وتعزيــز  ال�سحــي  االأمــن  ل�ســون  الوطنيــة،  العمــل 

والتعــاون الــدويل، وامل�ســي قدمــا للعمــل علــى حتقيــق الغايــات 

�سمن االأهداف العاملية للتنمية امل�ستدامة حتى العام ٢٠3٠.

وعــر وزيــر ال�سحة عن تطلعه لتحقيق املزيد من االإجنازات 

العالقــة  ذات  واالإمنائيــة  ال�سحيــة  باملوؤ�ســرات  االإيجابيــة 

بال�سحــة، مــن خــالل تعزيــز ال�ســراكة والتعــاون الفنــي مــع 

منظمة ال�سحة العاملية.

واأو�سح ممثل منظمة ال�سحة العاملية بدولة الكويت الدكتور 

اأ�ســعد حافظ اأن �ســعار يوم ال�سحة العاملي هذا العام هو »بناء 

عــامل اأكــرث عدالــة و�سحــة«، م�ســريا اإىل اأن الوبــاء ك�ســف عن 

نقــاط ال�سعــف يف النظــم ال�سحيــة، ال�ســيما �سعــف الن�ســيج 

املجتمعي يف جميع اأنحاء العامل«.

ولفــت البيــان اإىل اإطــالق موؤ�س�ســة الكويــت للتقــدم العلمــي 

ومنظمــة »�ســريد دا با�ســن« غــري الهادفــة للربــح بالتعــاون 

مــع االأمم املتحــدة يف دولــة الكويــت ممثلــة مبنظمــة ال�سحــة 
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العامليــة ومنظمــة )يوني�ســيف(، حملــة توعويــة عــر و�ســائل 

التوا�سل االجتماعي بعنوان »ن�ستمر«.

وذكــرت فاطمــة املو�ســوي مديــرة منظمــة »�ســريد ذا با�ســن« 

اأن هــذه احلملــة تهــدف اإىل التوعيــة باأهميــة اللقاحات ودعم 

االهتمــام  اأهميــة موا�سلــة  اإىل  اإ�سافــة  بهــا،  الثقــة  م�ســتوى 

باالإجــراءات ال�سحيــة، م�سيفــة اأن م�سمــون هــذه احلملة هو 

ن�سر ر�سالة اإيجابية تفاوؤلية لتحفيز االأ�سخا�س على االجناز 

واال�ســتمرار يف حياتهــم اليوميــة وتعزيــز الثقــة يف اللقاحــات 

على اأنها اأملنا االأف�سل للق�ساء على املر�س.

واأ�ســاد رئي�ــس البعثــة االإقليميــة للجنــة الدوليــة لل�سليــب االأحمــر 

لدول جمل�س التعاون اخلليجي عمر عودة بالتدابري التي اتخذتها 

احلكومة الكويتية ملكافحة فريو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد ١9(.

لقائــه  عقــب  )كونــا(  الكويتيــة  االنبــاء  لوكالــة  عــودة  وقــال 

رئي�ــس جمل�ــس ادارة جمعية الهالل االحمر الكويتي الدكتور 

هــالل ال�ســاير والوفد املرافــق اإن الكويت بذلت جهودا حثيثة 

واملقيمــن  املواطنــن  كافــة حلمايــة  ال�سعــد  علــى  ومتميــزة 

واحلفاظ على ال�سحة العامة يف البالد.

واأ�ساف اأن الكويت اأدركت منذ بداية ظهور الفريو�ــس اأهمية 

م�ســوؤوليتها االإن�ســانية واأعلنــت ت�سامنها مــع اجلهود العاملية 

الحتواء تداعيات انت�سار اجلائحة.

واأثنــى علــى دور )الهــالل االأحمــر الكويتي( و�ســعيها الدوؤوب 

اإىل تقدمي كل امل�ســاندة للدولة ملكافحة )كورونا( م�ســريا اىل 

اأنــه والوفــد املرافــق اطلعــوا على جهــود اجلمعيــة يف مكافحة 

)كوفيد ١9( وكيفية ت�سخري كل اجلهود ملواجهته.

وذكر اأنه مت خالل االجتماع مناق�سة احلوار رفيع امل�ستوى الثالث 

الذي ت�سارك فيه كل من وزارة اخلارجية وجمعية الهالل االحمر 

الكويتــي واللجنــة الدوليــة لل�سليــب االحمــر حول عــدة موا�سيع 

مــن �سمنهــا الت�ســدي للفريو�ــس امل�ســتجد واالأو�ســاع االن�ســانية 

لالجئن ال�سورين واالأو�ساع االن�سانية يف اليمن والعراق.

ب�ســاأن  التطــورات اجلاريــة  اأي�ســا  ناق�ــس  االجتمــاع  اأن  وبــن 

الفريو�ــس  هــذا  م�ســتجدات  اآخــر  علــى  للوقــوف  )كورونــا( 

واالإجراءات الالزمة والوقائية والت�سدي له.

عالقــات  جتمعهــا  االحمــر  لل�سليــب  الدوليــة  اللجنــة  اأن  واأو�ســح 

وطيدة مع الهالل االأحمر الكويتي وملتزمة باأن تكون �سريكا فاعال 

وم�ساهما مع املجتمع الدويل يف مكافحة اأكر اأزمة �سحية عاملية.

ت�سريــح مماثــل  ال�ســاير يف  هــالل  الدكتــور  قــال  مــن جانبــه 

لـ)كونا( اإن اجلمعية �ستوا�سل مبادراتها يف مكافحة الفريو�س 

املحليــة  ال�ســاحة  علــى  االإن�ســانية  لر�ســالتها  تعزيــزا  امل�ســتجد 

وتدعم اجلهود ملكافحة الفريو�س بالتعاون مع اجلهات املعنية.

واأكــد ال�ســاير اأهميــة ت�ســخري كافــة اإمكانيــات اجلمعية لدعم 

اجلهود الوطنية للت�سدي لهذه اجلائحة وتداعياتها ال�سلبية 

علــى خمتلــف القطاعــات منوهــا بتكاتــف جهــود اجلمعية مع 

اجلهــود الوطنيــة والدوليــة املبذولة لكل ما من �ســاأنه حماية 

�سالمة املجتمع وا�ستقراره على ال�سعد كافة.

واأو�سح اأن االجتماع ا�ستعر�س عالقات التعاون الثنائي مع اللجنة 

انت�ســار  الدوليــة لل�سليــب االحمــر وتن�ســيق اجلهــود للحــد مــن 

الفريو�س باالإ�سافة اإىل املو�سوعات ذات االهتمام امل�سرتك.

وا�ستعر�س ال�ساير خالل اللقاء االأعمال االن�سانية واالغاثية 

التــي تقدمهــا اجلمعيــة داخل الكويت وخارجهــا انطالقا من 

الدور االن�ساين ودور االن�ساين يف مكافحة فريو�س كورونا

منظمة ال�صحة العاملية

ومــن جهتــه اأ�ســاد ممثــل منظمــة ال�سحــة العامليــة يف الكويــت 

الدكتــور اأ�ســعد حفيــظ بالنهــج الــذي اتبعتــه دولــة الكويت يف 

مواجهة جائحة فريو�س »كورونا« امل�ستجد »كوفيد-١9« منذ 

بداية انت�ساره وتوفريها كل االمكانات مبا فيها اللقاحات.

وقــال حفيــظ لوكالــة االأنبــاء الكويتيــة »كونا« عقب لقائه رئي�ــس 

جمل�ــس اإدارة جمعيــة الهــالل االأحمــر الكويتــي الدكتــور هــالل 

ال�ساير اأن الكويت لعبت دوراً مهماً وكبرياً يف مكافحة الفريو�س، 

التعــاون  ال�ســباقن يف  مــن  الكويــت  ال�سحــة يف  وزارة  اأن  مبينــاً 

والتوا�سل مع املنظمة ب�ساأن متابعة تداعيات اجلائحة واحتوائها.

واأكد اأن جهود اجلمعية التي تقوم بها يف هذا ال�سدد بالتعاون 

املحليــة  امل�ســتويات  جميــع  علــى  مميــزة  ال�سحــة  وزارة  مــع 

اإقامــة �ســراكة مــع الهــالل االأحمــر  اإىل  والدوليــة، متطلعــاً 

الكويتي يف مواجهة »كورونا«.

تهدف  حــمــالتــنــا  تهدف الــمــوســوي:  حــمــالتــنــا  الــمــوســوي: 
ــلــقــاحــات ــال ــة ب ــي ــوع ــت ــى ال ــ ــلــقــاحــاتال ــال ــة ب ــي ــوع ــت ــى ال ــ ال
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رفاة الشهداء

293293 شهيًدا شهيًدا

في سجل البطولة والفداءفي سجل البطولة والفداء
الغــزو  خــالل  واملفقوديــن  االأ�ســرى  مــن  �ســهيداً   ٢93 ان�ســم 

مت  بعدمــا  وال�ســهداء  الفــداء  قائمــة  اىل  الغا�ســم  العراقــي 

التعــرف علــى رفاتهــم يف مقابــر جماعيــة يف العــراق خــالل 

العامن احلايل وال�سابق.

عمليــة  خــالل  مــن  ال�ســهداء  هــوؤالء  هويــة  حتديــد  ومت 

اال�ســتعراف بالتحليــل اجلينــي للب�سمة الوراثيــة، التي تقوم 

بــه االإدارة العامــة لالأدلــة اجلنائيــة بــوزارة الداخليــة، علــى 

الرفات التي مت جلبها من العراق لين�سموا اإىل قائمة �سهداء 

الكويت االأبرار.

الغــزو العراقــي  اأثنــاء  وكان هــوؤالء االأ�ســرى قــد اعتقلــوا يف 

الغا�ســم علــى دولــة الكويــت يف العــام ١99٠. ومت جلــب رفاتهم 

مــن العراق يف ال�ســنوات املا�سية، بعــد جهود مكثفة بذلت من 
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اأجــل الو�ســول اإىل معلومــات عن مواقع دفن هوؤالء ال�ســهداء 

يف العــراق، ومــن ثــم تقــدمي هــذه املعلومات اإىل جلنــة فرعية 

فنيــة منبثقــة عن اللجنة الثالثيــة التي قررت فح�س املواقع 

مــن جانــب الفريــق الفنــي العراقي باإ�ســراف اللجنــة الدولية 

لل�سليب االأحمر.

اال�ســتعراف،  بنتائــج  الفح�ــس اجلينــي  انتهــاء عمليــة  وبعــد 

وتاأكــد اجلهــات امل�ســوؤولة يف دولــة الكويــت مــن �سحــة ن�ســب 

الرفــات اإىل اأ�سحابهــا، كان يجري اإبالغ ذوي هوؤالء ال�ســهداء 

من قبل مكتب ال�ســهيد لكي يتم الدفن بت�ســييع ر�ســمي يليق 

االأبطــال   ال�ســهداء  قافلــة  اإىل  وين�سمــوا  االأبــرار  ب�ســهدائنا 

مبكتب ال�سهيد الذين بلغ عددهم حتى االآن ١3١٠ �سهداء .

اإن جهــود االإدارة العامــة لالأدلــة اجلنائيــة بــوزارة الداخليــة، 

التــي تقــوم بعمليــة اال�ســتعراف وحتديــد هويــة االأ�ســرى بعد 

مــرور �ســنوات طويلــة علــى عمليــات الدفــن يف العــراق، جهود 

الر�ســمي  امل�ســتوين  علــى  كبــري  تقديــر  ومو�ســع  عظيمــة 

وال�ســعبي. وكانــت عمليــات البحــث عــن الرفات تتــم بالتعاون 

مع  ال�سلطات العراقية واأع�ساء اللجنتن الثالثية والفرعية 

الفنيــة واأع�ســاء  اللجنــة الدوليــة لل�سليــب االأحمــر وبعثــة 

االأمم املتحدة.

 اإن اجلهات امل�ســوؤولة يف دولة الكويت م�ســتمرة يف �ســعيها ويف 

جهودهــا مــن اأجل حتديــد م�سري جميع االأ�ســرى الكويتين، 

وتعتــر ذلــك واجبــا وطنيــا واأمــرا ملحــا و�سروريــا، واإن هذه 

اجلهات لن يهداأ لها بال  اإال  بعد اإعادة جميع رفات االأ�ســرى 

ال�ســهداء، الذيــن �سحــوا بحياتهم ودافعوا عن �ســرف الكويت 

اأ�ســماءهم  و�ســجلوا  ال�ســهادة  �ســرف  فا�ســتحقوا   ، واأر�سهــا 

بحروف من نور يف �سجل البطولة والفداء.

ال يهــدأ للكويــت بــال اال بعودة ال يهــدأ للكويــت بــال اال بعودة 
جميــع رفــات األســرى الشــهداءجميــع رفــات األســرى الشــهداء

تم تسليم رفاتهم من العراق والتعرف تم تسليم رفاتهم من العراق والتعرف 
عليهــم من خــالل البصمــة الوراثيهعليهــم من خــالل البصمــة الوراثيه
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مكتب الشهيدمكتب الشهيد
أحيا ذكرى الغزو بشعارأحيا ذكرى الغزو بشعار
»شلتك بيوفي وطن«»شلتك بيوفي وطن«

ذكرى 2 أغسطس
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بو�ســع  الغا�ســم،  للغــزو   3١ الذكــرى  ال�ســهيد  مكتــب  اأحيــا 

جم�سمات لن�سب ال�سهيد، ت�سم ا�سماء و�سور �سهداء الكويت 

جميعــا، وذلــك يف جممعــي االفنيــوز و36٠، تخليــدا لذكراهم 

والطالع اجليل ال�ساعد على بطوالتهم.

وقــال املدير العام ملكتب ال�ســهيد �ســالح العوفان، ان الذكرى 

جت�سد يوم البطولة والت�سحية والفداء، وا�ستذكار من �سالت 

دماوؤهــم علــى هــذه االر�ــس الطيبــة و�ســطروا اعلــى مراتــب 

الت�سحيــة والفــداء، حيــث �سحــوا باأنف�ســهم الأجــل الكويــت، 

ونحــن نعي�ــس اليــوم علــى هــذه االر�ــس ب�ســبب ت�سحياتهــم 

التــي اذهلــت العامل، حيث دافع رجال ون�ســاء دولتنا ال�سغرية 

وامل�ساملة ب�سرا�سة عن بلدهم الكويت.

وقــال ان املكتــب ي�ســم ١3١٠ �ســهداء �سحــوا جميعا باأنف�ســهم 

لتبقى هذه االر�س الطيبة.

يف  لل�ســهداء  ن�ســب  و�ســع  عــر  تتــم  الفعاليــة  ان  اىل  ولفــت 

بع�ــس املجمعــات التجارية لتخليد ذكراهــم، حر�سا من املكتب 

الإي�سال ر�ســالة للمجتمع بان هوؤالء �سحوا باأنف�ســهم من اجل 

الوطن واأن الكويت باقية وحممية باأهلها. 

الكويت حرة

مــن جهتهــا، قالت مديــرة ادارة العمل امليداين �ســليمة مبارك، 

ان ذكــرى الغــزو متثــل قــوة االبطــال مــن املواطنــن واملقيمن 

الذيــن ت�ســدوا باأج�ســادهم وبذلــوا دماءهم وروحهــم كي تكون 

الكويت حرة اأبية.

�صرح تذكاري

ذكريــات  واالن�ســطة  العامــة  العالقــات  مراقبــة  قالــت  بدورهــا، 

احلمدان، ان املكتب ويف ظل االو�ساع ال�سحية التي يواجهها العامل 

واالجــراءات التــي تتخذهــا البــالد ملواجهة فريو�ــس كورونــا، ارتاأى 

ان يكــون احيــاء املنا�ســبة بو�ســع �ســرح ال�ســهيد يف اأكــر املجمعــات 

التجاريــة، الفتــة اىل ان الفعاليــة تقــام حتــت �ســعار »�ســلتك بيــويف 

وطن« و�ستكون على مدى اربعة ايام يف جممعي االفنيوز و36٠.

وقالــت احلمــدان ان ال�ســرح الــذي ي�ســم �سور وا�ســماء ١3١٠ 

�ســهداء م�ســجلن يف مكتــب ال�ســهيد، يج�ســد نظــريه املعتمــد 

واملوجــود يف حديقــة ال�ســهيد، ومت و�ســع رمــز »كيــو اآر« ميكن 

مــن خاللــه الدخــول اىل حديقــة ال�ســهيد بتقنيــة عالية عر 

الهواتف والنظر اىل الن�سب ومرافق احلديقة وكاأن امل�ساهد 

يتجول فعليا هناك.

بــدوره، قال مراقب برامج التكــرمي والتخليد املعنوي خليفة 

املذكــور، اإن الذكــرى نرا�ــس يف احلياة لرت�ســيخ روح االنتماء 

للوطن الغايل لدى املجتمع.

ن�صعر بالفخر رغم الغ�صة

قالــت املواطنــة زهــراء الرم�ســان: لن نن�ســى ابداً مــا كان من 

الغــزاة الذيــن نهبــوا وطننـــــا الغــايل، ولــن نن�ســى مــن قدمــوا 

ارواحهم ودماءهم فدى للوطن ليعود �ساخما عاليا.

واأ�سافــت: هــذه الذكــرى، بقــدر مــا فيهــا مــن اأمل وغ�ســة، اإال 

اأننــا ن�ســعر فيهــا بالفخــر العظيــم، الأننا وقفنــا يف وجه الظلم 

تبقــى  البــاب  هــذا  ومــن  والهمجيــة،  والوح�ســية  واالعتــداء 

الذكرى م�سرفة للكويتين جميعا.

�صفًا واحداً خلف القيادة

قــال املواطــن عبــد الرحمــن احليــدري: نقــف جميعــا �سفــا 

واحــدا خلــف قيادتنــا، ويــدا واحــدة لبنــاء الوطن الغــايل، وال 

نن�ســى هــذه الذكــرى االليمــة التــي �ســرقت وطننا منا �ســهوراً 

طويلــة، ويجــب ا�ســتذكار مــن قدمــوا ارواحهــم ودماءهم بكل 

فخر واعتزاز وجمد ووطنية.
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األسواق التقليدية والشعبية تجذب الجميعاألسواق التقليدية والشعبية تجذب الجميع

الكويت تشهد تطورا في عالم التسوقالكويت تشهد تطورا في عالم التسوق

تنت�ص��ر ا�ص��واق الكويت ال�ص��عبية يف عدة مناطق 
كثثرثة مراك��ز الت�ص��وق  به��ا. وعل��ى الرغ��م م��ن 
وال�ص��وبر ماركت يف الكويت، اإال اأن كرثة االأ�صواق 
التقليدية وال�ص��عبية جتذب اجلميع اإليها ب�صبب 
اأ�ص��عار ال�ص��لع الرخي�صة التي تنا�صب جميع فئات 
املجتمع. ويوجد يف منطقة ال�صوق بو�صط الكويت 
على متاهات و�ص��وارع مغطاة مب�صارات مبطنة يف 
املتاج��ر واالأك�ص��اك، يتخ�ص���ض كل متجر يف بيع 
ن��وع معني م��ن املنتجات مث��ل االأجهزة واملالب���ض 
والتوابل وغريها من ال�صلع التي يهتم بها الكثري.

األسواق



ــة  ــي ــراث ــاء أســــــواق ت ــشـ ــم إنـ ــة تـ ــي ــراث ــاء أســــــواق ت ــشـ ــم إنـ تـ
ــة ــي ــخ ــاري ــةتــحــمــل بــصــمــة ت ــي ــخ ــاري تــحــمــل بــصــمــة ت

وت�ســهد الكويــت تطــورا كبــريا يف عــامل الت�ســوق يف ال�ســنوات 

االأخرية ، ولكن االهتمام باإن�ساء االأ�سواق لي�س باجلديد على 

دولــة مثــل الكويــت متتلــك تاريخا عريقــا ، اإذ �ســهدت الكويت 

ان�ساء العديد من االأ�سواق منذ �سنوات طويلة والتي انت�سرت 

يف انحــاء البــالد ، وكانــت تبيــع املنتجــات الرتاثيــة مــن �ســلع 

ومنتجات وماأكوالت �ســعبية ، تخ�س�ست بع�س هذه االأ�ســواق 

يف بيــع منتجــات و�ســلع خا�ســة وخمتلفــة عن بع�سهــا البع�س 

لنجــد �ســوق املنــاخ واملعروف ب�ســوق االأوراق املاليــة والذي كان 

ي�ســهد تــداول االأ�ســهم يف العديــد من املكاتب العقارية ، �ســوق 

احلــرمي والــذي عــرف قدميــا ب�ســوق واجف حيــث كان الباعة 

هم الغالبية العظمى فيه ، �سوق املباركية وهو �سوق لالأغذية 

اال�ســتهالكية واالك�س�ســوارات والتحف ، �ســوق الغرابللي وهو 

مــن اأقــدم اأ�ســواق الكويــت ، اأمــا �ســاحة ال�سفــاة وهــي �ســاحة 

جتارية للمقاي�سة والتبادل التجاري .

�صوق املباركية

 يعتــر �ســوق املباركيــة من اأقدم ا�ســواق الكويت ال�ســعبية وهو 

يعــد مــن اأهــم االماكــن ال�ســياحية بالكويــت التــي ال تقت�ســر 

فقــط علــى بيع املنتجــات وال�ســلع املختلفة للعائــالت الكويتية 

وال�سياح بل يتميز ال�سوق باأخذ الزوار اإىل تراث املا�سي وفرتة 

زمنيــة اأخــرى مميزة، وعند دخولك ال�ســوق �ســتالحظ رائحة 

البهــارات والعطــور التي تنت�ســر يف جميع اأنحاء ال�ســوق، حيث 

يعك�س جانباً من التاريخ القدمي لدولة الكويت.

يقع �سوق املباركية يف منطقة القبلة و�سط العا�سمة، وبالرغم 

مــن كــرثة اال�ســواق ال�ســعبية يف الكويــت اإال اأن �ســوق املباركية 

من اأ�سهر واأقدم ا�سواق الكويت ال�سعبية للنا�س املوجود هناك 

ومــن الالفــت للنظــر العمــارة التي �سممهــا اأمهر املهند�ســن 

املعمارين لتاأخذ �سكاًل مميزاً ورائعاً.

وهــو اأحد اأ�ســواق الكويت الرتاثية ويوجــد يف منطقة القبلة، 

بت�سميــم  ، وهــو  ال�سبــاح  لل�ســيخ مبــارك  ن�ســبة  ت�ســميته  مت 

يعر�ــس   ، الرتاثيــة  املعــامل  يعدمــن  لــذا  القدميــة  االأ�ســواق 

يف ال�ســوق ال�ســلع الغذائيــة مثــل اللحــوم واالأ�ســماك وال�ســلع 

اال�ســتهالكية ، احللويات ال�ســعبية الكويتية ، التمور ، الع�ســل 

، التوابــل ، املالب�ــس الن�ســائية والرجاليــة ، مــع العديــد مــن 
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متاجــر االك�س�ســوارات والتحــف التاريخيــة واخلــزف، يتميــز 

الذهــب  حمــال  يف  وخا�ســة  املنا�ســبة  باأ�ســعاره  ال�ســوق  هــذا 

ال�ســعبية  املقاهــي  تنت�ســر   ، �ســهرة  اك�ســبه  ممــا  واملجوهــرات 

واملطاعــم ذات الديكــورات التاريخيــة القدميــة علــى جانبــي 

ال�سوق واملجهزة ال�ستقبال املواطنن وال�سائحن .

�صوق احلرمي

�ســوق احلــرمي هــو �ســوق �سغــري ُمغطــى وهــو جــزء مــن �ســوق 

املدينــة املنــورة، حيــث جتل�ــس الن�ســاء البدويــات علــى و�ســائد 

وقاعــدة مرتفعــة وتبيــع كل منهــا الكثــري مــن املنتجــات مثــل 

املالب�ــس ال�ســعبية، والبطانيات وال�ســرتات ال�سوفية الكورية 

وغريهــا مــن املنتجــات، لذلــك يعــد �ســوق احلرمي مــن اأف�سل 

ا�سواق الكويت ال�سعبية.

مــن ال�ســروري اأن ت�ســاوم على اأف�سل �ســعر و�ســتح�سل بالتاأكيد 

علــى منتجــات جيــدة باأ�ســعار معقولة، و�ســتجد هناك كل ال�ســلع 

التي حتتاجها باأف�سل االأ�سعار، ومتت ت�سمية ال�سوق بهذا اال�سم 

الأن جميــع البائعــات هــن مــن الن�ســاء، كمــا يقــوم ال�ســوق ببيــع 

املالب�ــس املن�ســوجة يدوياً من قبل الن�ســاء اأنف�ســهن، وهو يقع يف 

املباركية ويعتر من االأ�سواق الرائعة التي ت�ستحق الزيارة.

 ويعــرف قدميــا ب�ســوق واجف ال�ســعبي ، وي�سم جمموعة من 

االأزقة ال�سيقة التي تفرت�ــس اأرا�سيها الن�ســاء والباعة والتي 

تعر�ــس علــى اأقم�ســة اأو ح�سر مفرو�ســة علــى االأر�س ، معظم 

باعــة ال�ســوق مــن الن�ســاء والالتــي يعر�ســن خمتلــف ال�ســلع 

واملالب�س، اأدوات الزينة الطبيعية مثل احلناء ، ال�سدر، الكحل 

، الديــرم وغــريه ممــا كانــت املــراأة الكويتية ت�ســتعمله قدميا ، 

باالإ�سافــة لبيــع االأدوات املنزلية امل�ســتعملة واأدوات اخلياطة ، 

عدد واأدوات النجارة ، احلبوب والطيور احلية .

�صاحة ال�صفاة

�ســوق  كانــت  ، حيــث  بالكويــت  �ســاحة جتاريــة قدميــة  وهــي   

للتبــادل التجــاري واملقاي�سة يف اأوائل القرن الع�ســرين والذي 

كان ي�ســتقبل القوافــل التجاريــة القادمــة مــن ال�سحــراء لبيع 

منتجاتهــم و�ســلعهم مثــل ال�ســمن ، االأقــط ، اجلــراد ، الفقــع ، 

ال�سوف ، العرفج ، واالأع�ســاب الطبية الطبيعية ، وكانت هذه 

القوافل ت�سرتي التمر ، احلبوب ، االأقم�سة بدال من ب�سائعهم 

بنظام املقاي�سة ، كما كان ال�سوق ي�سهد االحتفاالت يف االأعياد 

حيــث كان حمــاط باملقاهي وال�ســاحات التي ت�ســتقبل االأطفال 

، �ســهدت �ســاحة ال�سفاة احتفاالت ر�ســمية كثرية مثل العر�س 

الع�ســكري مبنا�ســبة تويل ال�ســيخ عبداهلل ال�ســامل ال�سباح عام 

١95٠ حكــم الكويــت والــذي �ســاركت فيه القــوات الريطانية ، 

مت اعادت تنظيم �ساحة ال�سفاة عام ١988 ليتم افتتاح م�سروع 

�ساحة ال�سفاة على م�ساحة ١٢ األف مرت مربع ، وقد مت ر�سف 

ال�ســاحة واقامة نافورة يف الو�ســط مع ن�سب تذكاري ، ممرات 

للم�ساة يف اأنفاق تخرتق ال�ساحة واملحالت التجارية .

�صوق الغربللي

لعائلــة  ن�ســبة  ت�ســميته  مت  القدميــة،  الكويــت  اأ�ســواق  اأحــد   

واملحــال  الدكاكــن  مــن  كبــري  عــدد  متتلــك  التــي  الغربللــي 

بال�ســوق ، ويوجــد ال�ســوق بــن �ســوق ال�سرافــن و�ســارع عبــد 

اهلل ال�ســامل )ال�ســارع اجلديــد(، يتفــرع مــن ال�ســوق العديــد 

من االأ�ســواق القدمية مثل �ســوق الزل، �ســوق العرافن ، �سوق 

التناكــة، �ســوق اجلــت، �ســوق ال�ســمك، �ســوق املقا�سي�ــس، بنــي 

ال�ســوق قدميا وغطى بجذوع ال�سجر املعروفة با�سم البواري، 

وقــد مت ا�ســتبداله ب�ســقف مــن ال�سفيــح منــذ ال�ســتينات نظرا 

لتعر�س البواري للعديد من احلرائق .

�صوق املناخ 

هو �سوق امل�ساربة املالية غري ر�سمي بالكويت ، حيث كان يتم 

تدوال االأ�سهم بعيدا عن رقابة احلكومة ، ي�سم ال�سوق العديد 

من املكاتب اال�ســتثمارية والعقارية ، يوجد ال�ســوق يف منطقة 

القبلة بو�سط مدينة الكويت ، �سمي ال�سوق بهذا االإ�سم حيث 
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كانت االإبل تاتي من ال�سحراء وتناخ فيه ، والتي كانت حتمل 

الب�سائــع البدويــة مثــل احلطــب ، الدهن ، اجللــود ، العرفج ، 

بعــد تطــور الكويــت معماريا قامت احدى �ســركات اال�ســتثمار 

باإن�ســاء مبنــى للمكاتــب التجارية ، ثم بــداأت امل�ساربات املالية 

لــالأوراق  الكويــت  ب�ســوق  املدرجــة  غــري  ال�ســركات  قبــل  مــن 

الر�ســمية والتــي القــت اأرباحــا هائلــة ، ثم تعر�س ال�ســوق عام 

للتحــول  والدكاكــن  املــكان  طابــع  مــن  غــريت  الأزمــة   ١98٢

ملكاتــب جتاريــة وعقارية ، ثم مت اغالق �ســوق املناخ نهائيا عام 

١984 ليعلن مدير �ســوق الكويت لالأوراق املالية عدم ال�ســماح 

بتدوال االأوراق املالية اإال يف ال�سوق الر�سمي .

�صوق ال�صمك

ا �سوق �سهري لبيع جميع اأنواع االأ�سماك  �سوق ال�سمك هو اأي�سً

املاأكــوالت  حمبــي  جلميــع  منا�ســب  ال�ســوق  وهــذا  الطازجــة، 

البحريــة اللذيــذة، واالأ�ســماك التــي يجلبهــا ال�سيــادون اإىل 

ال�ســوق تباع باملزاد اإىل جتار التجزئة، ويتم تنظيف االأ�ســماك 

ا بالقلي اأو ال�سواء  هناك ح�سب طلب العمالء ويتم طهيها اأي�سً

واأحجامهــا،  اأنواعهــا  االأ�ســماك يف  الرغبــة، وتختلــف  ح�ســب 

فهنــاك اأ�ســماك �سغرية، واالأ�ســماك املتو�ســطة والكبرية التي 

والمباركية  وواجــف  والحريم  والمباركية المناخ  وواجــف  والحريم  المناخ 
الكويت أســواق  أقدم  من  الكويتوالغربللي  أســواق  أقدم  من  والغربللي 

قديمة  ســاحــة  الــصــفــاة  قديمة كــانــت  ســاحــة  الــصــفــاة  كــانــت 
التجاري والــتــبــادل  التجاريللمقايضة  والــتــبــادل  للمقايضة 

مازالت أسواق الكويت التاريخية مغطاة مازالت أسواق الكويت التاريخية مغطاة 
بالخشب حماية من حرارة الشمس صيفابالخشب حماية من حرارة الشمس صيفا

تباع كاملة اأو مقطعة اإىل اأجزاء �سغرية و�ســرائح، لذلك يعد 

�سوق ال�سمك من اأف�سل ا�سواق الكويت ال�سعبية. 

النخيــل  وب�ســاتن  باخل�ســب  مغطــاة  ال�ســوق  ممــرات  كانــت 

للحمايــة من حرارة ال�سم�ــس ال�ســديدة �سيفاً وبرودة ال�ســتاء 

القار�سة، كما يحتوي ال�سوق على مطاعم ومقاهي وحمالت 

تبيــع وجبــات الطعــام كلهــا �ســاخنة وم�ســروبات بــاردة كويتية 

وهندية واإيرانية واأطعمة اأخرى من خمتلف دول العامل.

الــمــبــاركــيــة أقـــــدم أســــواق الــمــبــاركــيــة أقـــــدم أســــواق 
القبلة منطقة  ــي  ف القبلةالــكــويــت  منطقة  ــي  ف الــكــويــت 
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�أثنى عليه �أقاربه

الشهيد الحسيني كان محبوباً من الجميعالشهيد الحسيني كان محبوباً من الجميع

السور الرابع

اأخالق ال�صهيد حممد احل�صيني

متيــز ال�ســهيد باأخــالق كثــرية فا�سلــة حيــث اأثنــى عليــه اأقاربــه 

وقالوا اإنه كان حمبوبا من اجلميع، طيب القلب، خلوقا، كرميا، 

يحب م�ساعدة االآخرين هادئ الطبع، ذو �سخ�سية قوية.

دور ال�صهيد خالل الغزو العراقي الغا�صم

اأ�ســاب ال�ســهيد احلــزن والغ�ســب يف اآن واحــد عندمــا داهمــت 

قــوى الطغيــان وطنــه الكويــت يف يــوم اخلمي�ــس ١99٠/8/٢ م 

وقــرر منــذ اللحظــة االأوىل مقاومــة هــوؤالء الغادريــن ولــذا 

رف�س مغادرة الكويت واأ�سر على املرابطة فيها، واأ�سبح همه 

االأ�سا�ســي اأن »ال يــرتك الكويــت يعبث بهــا اجلنود العراقين« 

ظهــر دور ال�ســهيد مــن خــالل املقاومــة ال�ســلمية بالعمل على 

توزيــع املــواد الغذائية والتموينية الأهــل منطقته ليكون ذلك 

عونا لهم على ال�سمود يف اأر�س الوطن، واجتهد بتجميعها من 

اجلمعيــة التعاونيــة واملخــازن الغذائية.، وقــام اأي�سا بتو�سيل 

عدد من االأ�ســر الكويتية اإىل اململكة العربية ال�ســعودية حيث 

كانت له معرفة دقيقة بالطرق الرية احلدودية.

ولل�ســهيد كذلك دور اآخر وهو املقاومة الع�ســكرية وقد و�سف 

ال�ســهيد ب�ســجاعته النــادرة وعــدم اكرتاثــه بجنــود االحتــالل 

ولذا كان كثريا ما يقع يف م�ساجرات معهم يف نقاط التفتي�س 

دون خوف اأو وجل من العواقب ذلك الوخيمة.

ان�ســم اإىل اإحــدى خاليــا املقاومــة املنت�ســرة يف الكويــت خالل 

الغــزو العراقــي االآثــم، وتفيــد زوجــة ال�ســهيد اأنــه كان كثــري 

اخلــروج مــن املنــزل مع خليــة املقاومة هذه اإال اأنــه كان كتوما 

جــدا عــن حتركاتهــا وعملياتهــا الع�ســكرية يف الوقــت الــذي 
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الغــزاة.  �ســد  ال�ســالح  ا�ســتخدم  ال�ســهيد  زوجهــا  اأن  تتوقــع 

ويذكــر �ســقيقه م�ســارع اأن ال�ســهيد خطط مع خليــة املقاومة 

مبهاجمــة ارتــال اجلي�ــس العراقــي يف منطقــة املطــالع اإال اأن 

كــرثة عــدد اجلنــود وقلة اأفــراد اأبناء املقاومة حــال دون تنفيذ 

اأبنــاء  مــع  ال�ســهيد  اأن  اأي�ســا  �ســقيقه  العمليــة، ويجــزم  هــذه 

خليــة املقاومــة كانوا يعملــون خطط وكمائــن ملقاومة اجلنود 

العراقين وقتلهم«.

ظروف اعتقال ال�صهيد حممد احل�صيني 
وا�صت�صهاده رحمه اهلل

كان ال�سهيد كعادته يقوم بتو�سيل االأ�سر الكويتية اإىل اململكة 

العربيــة ال�ســعودية ويف اآخــر املــرات بتاريــخ ١99٠/١٠/3٠ بعد 

اأن اأدى هذه املهمة وزار زوجته هناك ودعها للذهاب اإىل اأر�س 

الوطــن، وعلــى الرغــم مــن اإحلــاح زوجته بعــدم العــودة اإال اأنه 

اأ�سر على ذلك موؤكدا على اإ�سراره يف مقاومة املعتدين وقال 

»غدا راح تفتخرون فينا واأ�سامينا على كل ل�سان واإن �ساء اهلل 

الكويــت ترجــع حــرة ونحن من يرجعها ونحن لن ن�ســكت عن 

اجلنــود العراقيــن«، وقــال اأي�ســا ال بــد اأن اأذهــب اإىل الكويــت 

واأموت فيها.

توجــه ال�ســهيد مــع �سديقــه يف املقاومــة حمد �ســويد ال�ســعيد 

اإىل احلــدود ال�ســعودية ومنهــا اإىل احلــدود الكويتيــة وهنــاك 

واجهتهمــا نقطــة تفتي�ــس عراقيــة التي قامت باإلقــاء القب�س 

قوائــم  يف  مدرجــا  كان  ال�ســهيد  ا�ســم  اأن  ويظهــر  عليهمــا، 

لــدوره يف املقاومــة  القــوات العراقيــة وذلــك  املطلوبــن مــن 

الع�سكرية.

وبعــد اعتقالــه اقتيــد اإىل �ســجن الدوحــة ثــم اىل غريهــا مــن 

�ســجون الكويــت مثــل �ســجن االأحــداث الــذي مكــث فيــه منــذ 

االأ�ســبوع االأول مــن �ســهر نوفمــر ١99٠ اإىل االأ�ســبوع االأول 

من �سهر دي�سمر، وكذلك اعتقل يف خمفر ال�سامية، وخمفر 

اجلهــراء ثــم مت ترحيلــه اإىل العــراق وهنــاك اأعتقــل يف اأكــرث 

كان هم الشهيد ان ال يترك الكويت كان هم الشهيد ان ال يترك الكويت 
العراقيين الجنود  بها  العراقيينيعبث  الجنود  بها  يعبث 

من معتقل مثل اأمن الب�سرة ال�سيا�ســي، و�ســجن بغداد، واآخر 

املعلومــات عــن اعتقالــه كان يف �ســجن منطقــة الرمــادي، ثــم 

انقطعت اخباره متاما حتى مت اإثبات ا�ست�سهاده ب�سدور حكم 

املحكمــة الكليــة الــذي يق�ســي مبــوت املفقــود / حممــد جــزاع 

م�ســارع احل�ســيني - كويتــي اجلن�ســية - موتــا حكميــا اعتبــارا 

من اليوم ٢٠/4/٢٠١٠.

بر  ــى  إل الكويتية  األســر  بر أوصــل  ــى  إل الكويتية  األســر  أوصــل 
الحدودية بالطرق  لدرايته  الحدوديةاألمان  بالطرق  لدرايته  األمان 

الغذائية  المواد  توزيع  في  الغذائية ساهم  المواد  توزيع  في  ساهم 
منطقته ــي  فـ ــة  ــي ــن ــوي ــم ــت منطقتهوال ــي  فـ ــة  ــي ــن ــوي ــم ــت وال

ال�صرية الذاتية

 ال�سهيد: حممد جزاع م�سارع احل�سيني

 كتب: د. اأحمد �سعود احل�سن

 اال�سم: حممد جزاع م�سارع احل�سيني

 اجلن�سية: كويتي

 احلالة االجتماعية: متزوج

 املهنة: موظف يف وزارة االإعالم

 تاريخ امليالد: ١96١/١/١ م

 تاريخ االأ�سر: ١99٠/١٠/3٠ م

 تاريخ اإثبات اال�ست�سهاد: ٢٠١٠/4/٢٠ م

رحم اهلل ال�صهيد باإذن اهلل تعالى
حممد احل�صيني واأ�صكنه ف�صيح جناته
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من شهداء العروبة

كانت يف �خلام�سة ع�سرة حني �لتحقت بالثورةكانت يف �خلام�سة ع�سرة حني �لتحقت بالثورة

عبد الكرمي املقداد

بوعتورة.. يد على الجرح واألخرى على الزنادبوعتورة.. يد على الجرح واألخرى على الزناد

�عرت�ف فرن�سي �عرت�ف فرن�سي 

ب�سجاعتها.. لو كانت ب�سجاعتها.. لو كانت 

�بنتنا الأقمنا لها متثاال�بنتنا الأقمنا لها متثاال
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مراتــب  اأعلــى  بوعتــورة«  »مــرمي  البطلــة  ال�ســهيدة  ارتقــت 

ال�ســرف يف التاريخ اجلزائري، بعدما �سحت بعي�سها الرغيد، 

و�ســبابها، وارت�ســت مقارعــة ق�ســاوة حيــاة اجلبــال، ون�ســيان 

اأنوثتها، مغامرة بروحها يف �سبيل خال�س بلدها اجلزائر من 

ع�ســف اال�ســتعمار الفرن�ســي، الذي نهب خرياتــه واأذاق اأبنائه 

ويــالت القتــل والتعذيــب واجلــوع والت�ســرد. وقــد �ســّطرت يف 

جهادها �سرية بطولية جعلت من �سنواتها االثنن والع�سرين 

�ســجال مــا فتــئ يتمــدد يف تاريخ الوطنيــة والن�سال وال�ســرف 

والبطولة.

ولدت مرمي عبد القادر بوعتورة يوم ال�ســابع ع�ســر من �ســهر 

يوليــو عــام ١938 مبدينة »نقاو�ــس« يف »االأورا�ــس« اجلزائرية، 

لعائلــة مي�ســورة تتاألــف مــن اأربــع بنــات وثــالث ذكــور. وكانت 

حــال اأ�ســرتها املاديــة ممتــازة، اإذ كان اأبوهــا ميلــك قطعاناً من 

االأغنام واالأبقار واخليول وعدًدا من املزارع. 

مرحلة الطفولة

ق�ســت مرحلــة الطفولــة مبدينتهــا »نقاو�ــس«، وفيهــا اأكملــت 

مرحلــة الدرا�ســة االبتدائيــة. ومن خــالل اأحاديث من حولها 

عــن الفظائــع التي كان ميار�ســها اال�ســتعمار الفرن�ســي اأدركت 

اأهــايل مدينتهــا،  اأنــه وراء كل مــا كانــت تلم�ســه مــن معانــاة 

وَرَدم  وب�ســاتينها  مزارعهــا  علــى  ا�ســتوىل  بعدمــا  خ�سو�ســاً 

اآبارها. ومل ت�سلم اأ�سرتها من ذلك حيث القت مزارع وما�سية 

اأ�ســرتها امل�سري ذاته، ما حدا باأبيها اإىل االنتقال باالأ�ســرة اإىل 

مدينة »�سطيف«. 

هنــاك، بــداأ االأب ممار�ســة جتــارة املالب�ــس، و�ســرعان مــا جنــح 

اأحــوال االأ�ســرة. ويف تلــك املدينــة التحقــت  فيهــا، فتح�ســنت 

مــرمي بثانويــة »اأوجــان األبارتينــي«، التــي �ســار ا�ســمها فيمــا 

بعــد ثانويــة »مليكــة قايــد«. لكــن، وعلــى الرغــم من امل�ســتوى 

املعي�ســي اجليــد الأ�ســرتها، مل تكــن مبنــاأى عمــا يــدور حولها. 

فدوّي الر�سا�س والقنابل مل يكن ينقطع عن جبـال االأورا�س 

القريبــة، واالأحاديــث عــن البطوالت التي جتــري هناك كانت 

على كل ل�سان حولها. وما زاد من نقمتها على الفرن�سين ما 

كانت تعاي�ســه من ق�ســوة احلياة اليومية التي يعانيها النا�ــس 

نتيجــة ما ميار�ســه االحتالل بحقهم مــن قتل وقمع واعتقال 

وت�سريد.

ثورة التحرير

لذلــك، ومــا اإن انفجــرت ثــورة التحريــر يف العــام ١954، حتــى 

اأ�ســّرت علــى امل�ســاركة فيها وتقدمي كل ما ت�ســتطيع يف �ســبيل 

حتريــر الوطــن. وعلــى الرغم مــن اأنها كانــت طالبة مل تكمل 

تاأجيــج  اأنهــا متّكنــت مــن  اإال  اخلام�ســة ع�ســرة مــن عمرهــا، 

�ســعلة الثورة يف اأو�ســاط الطلبة يف مدر�ســتها ومعظم مدار�س 

مدينــة »�ســطيف« بحكــم �سالتهــا مــع الكثريين مــن الطلبة. 

و�ســرعان مــا ذاع �سيتهــا بــن الثــوار، فتكّثف ن�ســاطها ومتدد، 

و�سارت تتنقل بن القرى التابعة للمدينة حتّث ال�سباب على 

االلتحاق بالثورة.

مــن  الكثــري  واعتقــال  اغتيــال  وقــع  وعلــى   ،١956 العــام  ويف 

اأعلــن االحتــاد العــام  االأ�ســاتذة والطلبــة يف عمــوم اجلزائــر، 

للطلبــة عــن اإ�ســراب عــام يبــداأ يف التا�ســع ع�ســر مــن مايــو. 

واأ�ســدر نــداًء دعــا فيــه اإىل تــرك مقاعــد الدرا�ســة وااللتحــاق 

ب�سفوف جي�ــس التحرير. وعلى الفور ح�ســدت مرمي الطلبة 

ودعتهــم اإىل امل�ســاركة يف االإ�ســراب، فانقطعــوا عــن الدرا�ســة 

واأغلقــت الثانويــة اأبوابهــا. بعد ذلك متكنت من ت�ســكيل خلية 

مــن الطالبــات لدعــم الثــورة، منهــن اأختهــا ليـــلى و»حوريــة 

م�سطفاي«، و«مليكة خر�سي« و«فطيمة بن �سمـرة«.

االإ�صعافات االأولية

 واإ�سافة اإىل توزيعها للمنا�سري، ودورها يف التعبئة ال�سيا�سية، 

طلبــت مــن خالهــا »الدراجــي« الطبيــب يف جي�ــس التحريــر 

الثــوار يف  مل�ســاعدة  االأوليــة  االإ�ســعافات  تعلــم  م�ســاعدتها يف 

اأنهــا �سغــرية واأن احليــاة يف  اأنــه رف�ــس بذريعــة  اإال  اجلبــل، 

اجلبــال �سعبــة علــى اأمثالهــا. لكنهــا مل ت�ست�ســلم، بــل �ســارت 

تتدرب على االإ�سعافات االأولية عند طبيب االأ�سنـــان »الطاهر 

بو ا�سديرة« جارها يف احلي مبدينة �سطيف. 

واأمام اإ�سرارها على االلتحاق بالثوار يف اجلبل، اأبلغ الطبيب 

بــو ا�ســديرة م�ســوؤويل جبهــة التحريــر برغبتهــا، فتــم تدّبــر 

نقلهــا مــع �ســبع فتيات اأخريــات اإىل منطقة »العلمــة«. وهناك 

مت ت�ســكيل اأول فــوج ن�ســائي مــن الطالبات اأُخ�ســع لدورة على 

التمري�س واالإ�سعافات االأولية ملدة �سهر واحد فقط. وبعدها 

لم يثنها عيشها الرغيد عن االنخراط بالثورة لم يثنها عيشها الرغيد عن االنخراط بالثورة 
فكانت من أوائل الفتيات المشاركات فيهافكانت من أوائل الفتيات المشاركات فيها
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جــرى توزيــع اخلريجــات علــى امل�ست�ســفيات امليدانيــة جلي�ــس 

التحرير يف اجلبال واالأكواخ ال�سرية يف املدن والقرى. 

يف  باديــة  وقــوة  مميــزة  جــراأة  مــرمي  اأظهــرت  البدايــة  منــذ 

ال�ســخ�سية، فعملــت يف عــدد مــن امل�ست�ســفيات كممر�ســة، كما 

اأدارت عدًدا منها كم�سوؤولة. وبرغم اأهوال احلرب كانت تنتقل 

بن مراكز جي�س التحرير املنت�سرة يف املدن واالأرياف لتقدمي 

االإ�سعافات لالأهايل، ما اأك�سبها احرتام وتقدير خمتلف فئات 

ال�ســعب، ناهيــك عــن اإعجاب قادة الثورة وم�ســئوليها ورفاقها 

يف الكفاح. 

الكفاح امل�صلح

مّثــل العــام ١959 منعطًفا حا�ســًما يف حياتهــا الثورية اإذ قررت 

االنتقال اإىل الكفـاح امل�سلح. وقد جاء ذلك اإثر تويّل اجلرنال 

ديغــول رئا�ســة اجلمهوريــة الفرن�ســية، واإ�ســراره علــى اإخمــاد 

الثورة بكل الو�سائل املتاحة. ففي �سهر اأكتوبر من ذلك العام 

قــام بجولــة عــر جبــال الواليــة الثانيــة، وجمــع جيو�ســه يف 

امليدان واأمرها بالق�ساء على الثورة باأي �سكل.

اأمــام هــذا التطــور اخلطري قــرر القادة نقل الثــورة اإىل املدن. 

وعندمــا اأدركــت مــرمي خطــورة املرحلــة اأ�سّرت علــى االنتقال 

اإىل الكفـــاح امل�ســلح، فطلبــت مــن قائــد منطقتهــا »م�ســعود بــو 

جريــو« اأن ي�ســمح لهــا بامل�ســاركة املبا�ســرة يف تنفيــذ العمليــات 

الفدائيــة، فاأثنــى علــى طلبهــا واأو�سلهــا بنف�ســه اإىل املنطقــة 

م�ســوؤولية  مهمــة  لهــا  اأ�ســندت  حيــث  بق�ســنطينة،  اخلام�ســة 

الناحية الثانية )�سيدي مروك( وُقلدت رتبة مالزم اأول.

ومن ّذاك انطلقت عملياتها الفدائية النوعية مع جمموعتها 

اأمــام  املتمركــزة  �ســرطتها  واأفــراد  فرن�ســا،  ع�ســاكر  حت�ســد 

مداخــل الثكنــات واملراكــز املنت�ســرة يف خمتلــف اأحيــاء املدينة. 

وقــد خا�ســت معــارك عديــدة، اأ�سيبــت يف اإحداهــا يف منطقــة 

»ابــن زيـــاد« بجــراح بليغــة، فتــم ا�ســعافها مــن طــرف اأم عجوز 

مكثــت لديهــا �ســهراً كامــاًل ومل يتفطن اإليها امل�ســتعمر. ومن 

عملياتها النوعية الهجوم على حانة »لينا بارك« وقتل ثالثة 

مــن املرتدديــن عليه، وهجوم اآخر با�ســتعمال القنابل اليدوية 

علــى املنطقــة التجاريــة مبنطقــة »بيالر«، اأ�ســفرت عــن مقتل 

الق�ســاء  مت  مــروك«  »�ســيدي  يف  وعمليــة  �ســرطة،  مفت�ــس 

خاللهــا على حمافظ ال�ســرطة »كابــول« وزوجته، ناهيك عن 

ا�ستباكات كثرية �سد قوات حفظ االأمن. 

وقــد اأثــارت عملياتهــا اخلاطفــة الفزع يف نفو�ــس الفرن�ســين، 

الذين كانوا يرونها ترتجل من ال�سيارة بجراأة وثقة نادرتن، 

ومتطر اجلنود بوابل ر�سا�سها. وهذا ما جعل اال�ســتخبارات 

الفرن�ســية جتّنــد خمتلــف عمالئهــا علــى اأمــل احل�ســول على 

معلومات متّكنهم من القب�س عليها.

املعركة االأخرية

اأمــا اأخطــر عملياتها فكانت االأخرية التي قادتها رفقة البطل 

�ســليمان داودي املدعــو »حمـــالوي«، وا�ســتهدفت الق�ساء على 

عميــل خطــري من عمــالء اال�ســتعمار. وقد متكنــت املجموعة 

التــي  الن�ســاء،  باإحــدى  اإغرائــه  طريــق  عــن  ا�ســتدراجه  مــن 

مل تكــن اإال ال�ســهيدة مــرمي نف�ســها. ففــي املــكان املتفــق عليــه 

وجدهــا تنتظــره متلحفــة مبــالءة �ســوداء مل يــدر اأنهــا كانــت 

تخفــي حتتهــا ر�سا�ًســا وم�سد�ًســا. وبعد اأن ركبــت معه، وو�سال 

رفاقهــا  انتظارهــا  يف  كان  حيــث  اخليــل«  »�ســباق  �ســـاحة  اإىل 

الثـالثة حمالوي و«ب�سري بو رغود« و«حممد ك�سود«، اأ�سهرت 

م�سد�ســها يف ظهــره واأرغمتــه علــى الوقــوف، فنــزل الثـــالثة 

من �ســيارتهم وركبوا معها واجتهوا باخلائن اإىل »واد احلد«. 

وهنــاك مت تنفيــذ حكــم االإعــدام فيــه، اإال اأنــه جنـــا مــن املــوت 

باأعجوبــة. فقــد متكــن من االت�ســال بالقوات الفرن�ســية التي 

�سارعت اإىل نقـله اإىل امل�ست�سفى بوا�سطة طائرة هليكوبرت. 

فــارق احليــاة  اأنــه  اعتقــدت  التــي  الفدائيــة  املجموعــة  كانــت 

قــد غــادرت املــكان اإىل خمبــاأ يف حــي �ســيدي مــروك، اإال اأن 

املعلومات اال�ســتخبارية فاجاأتهم بنجاة العميل وو�سوله اإىل 

امل�ست�ســفى، بــل اإخباره ال�ســرطة الفرن�ســية بتفا�سيل العملية 

الإلقــاء  قادتهــا. وحتا�ســًيا  التــي  املجموعــة  اأع�ســاء  وباأ�ســماء 

القب�ــس عليهــم غــادر اأفــراد املجموعــة خمباأهــم، وجلــاأوا اإىل 

استنطاقها  بالسم بعدما يئسوا من  استنطاقها حقنوها  بالسم بعدما يئسوا من  حقنوها 
التعذيب ــاوة  ــس ق رغـــم  معلومة  التعذيببــأيــة  ــاوة  ــس ق رغـــم  معلومة  بــأيــة 

ــاوة حـــيـــاة  ــ ــسـ ــ ــت قـ ــ ــارعـ ــ ــاوة حـــيـــاة قـ ــ ــسـ ــ ــت قـ ــ ــارعـ ــ قـ
ــا ــه ــت ــوث ــت أن ــسـ ــال ونـ ــبـ ــاالـــجـ ــه ــت ــوث ــت أن ــسـ ــال ونـ ــبـ الـــجـ
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�سقـة بالطابق االأول من بناية ب�سارع ديدو�س مراد حالًيا.

لكنهــا  املخبــاأ  الفرن�ســية  القــوات  اقتحمــت  املتوقــع،  وح�ســب 

الفدائيــن  اإىل م�ســكني  ذلــك  بعــد  وجدتــه فارًغــا. توجهــت 

اأن  احلــظ  ول�ســوء  العمليــة.  اأثنــاء  املجموعــة  رافقــا  اللذيــن 

هذين الفدائين جتاهال التعليمات بالتوجه فوًرا اإىل اجلبـل 

وعــدم املبيــت يف املدينــة، اإذ عادا لق�ساء ليلتهما يف م�ســكنهما، 

فتــم اإلقــاء القب�ــس عليهما. وبعــد ا�ســتنطاقهما اعرتفا حتت 

التعذيب مبكان تواجد اأع�ساء املجموعة.

حرق الوثائق

حا�ســرت  كبـــرية  ع�ســكرية  قــوة  الفرن�ســيون  اأعــد  عندهــا 

نــت يف العمــارات املجــاورة بعــد اإفراغها من  املجموعــة، وحت�سّ

�ســاكنيها. وباءت كل حماوالت الفدائين يف الت�ســلل واخلروج 

مــن البنايــة بالف�ســل. واأدركــت مــرمي اأن ال �ســبيل اأمامهــم اإال 

التــي  وامل�ســتندات  الوثائــق  اإىل حــرق كل  املواجهــة، فعمــدت 

كانــت بحوزتهــم. وعنــد الرابعــة مــن �سبــاح يــوم التا�ســع مــن 

يونيــو لعــام ١96٠ بــداأ االقتحــام برمــي ثــالث قنابــل غازيــة 

اإىل داخــل العمــارة، فحاولــت البطلــة مـــرمي �سنــع اأقنعــة من 

القما�ــس املبلل حلماية نف�ســها ورفقائها من الغازات ال�ســامة، 

لكــن العـــدو اأتبــع القنابــل بهجــوم مدفعي، فقــدت مرمي على 

اأثره اأحد طرفيها ال�ســفلين. كما اأُ�سيب »حمالوي« ب�ســظايا 

يف الراأ�س وال�سدر، واأ�سيب »ب�سـري بو رغود« يف وجهه واأجزاء 

من ج�سمه.  

لكــن عندمــا حــاول العــدو االقــرتاب على اأمــل االإم�ســاك بهم 

اأحيــاء، اأمطرتهــم وزميلهــا حمــالوي ب�سليات من �ســالحهما 

الر�سا�س، فق�ست على �سابط برتبة مالزم اأول يدعى »رو�سو«، 

يف حــن متكــن حمــالوي مــن الق�ساء علــى اآخر برتبــة رقيب 

اأول يدعى«داني�ــس«. وبعــد تفاقــم نزفهــا الدمــوي طلبــت من 

حمالوي وبو رغود االإجهاز عليها حتى ال ياأ�سرها الفرن�سيون 

لكنهما رف�سا ب�سدة. ونتيجة النزف الكثيف �سرعان ما اأغمي 

عليهــا وعلــى زميليهــا حممــد ك�ســود وحمــالوي، فتــم اقتحام 

البنايــة ونقلهــم اإىل مركــز اال�ســتعالمات والعمليــات يف حــي 

»اأمزيــان«، حيــث ا�ست�ســهد حمــالوي هنــاك متاأثــرا باإ�ساباتــه 

البليغة.

املادة ال�صامة

اأمــا مـــرمي فقــد مت حقنهــا مبــادة �ســامة بعدمــا يئ�ســوا مــن 

الأب�ســع  اإخ�ساعهــا  رغــم  منهــا  معلومــة  اأيــة  علــى  احل�ســول 

اأ�ساليب التعذيب، فارتقت �سهيدة عن عمر مل يتجاوز االثنن 

والع�سرين ربيعـًا. ونتيجة احلقد الذي تولد لدى الفرن�سين 

جراء عملياتها املوجعة، رف�س قائد القوات الفرن�سية ت�سليم 

جثتهــا، ورد علــى مــن جاء ي�ستف�ســر عنها: »لقد قتلت اأح�ســن 

�سبـــاطي، فلــن يــرى اأحـــد جثتهــا اأو يعــرف قـــــرها«. وبقــي 

قرهــا جمهــوال اإىل يومنــا هـــذا. لكــن يف املقابــل، ات�ســل اأحد 

اجلرناالت ممن �ســاركوا يف العملية باأبيها يف مدينة �ســطيف، 

واعــرتف لــه ب�ســجاعتها وبطولتهــا قائـــال:»لقد اأذاقتنا املر.. 

قاتلتنا ب�سرا�سة كاالأ�سد، ولو كانت ابنتي الأقمت لها متثـااًل«.

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

دفع روحه ثمنًا لوقوفه يف وجه �حلرب

عبد الهادي خ�سر

جان جوريس..  أيقونة الجمهورية الفرنسيةجان جوريس..  أيقونة الجمهورية الفرنسية

�ص��ّكل املفكر وال�صيا�صي الفرن�ص��ي جان جوري�ض، 
وال ي��زال، عالم��ة فارقة يف �ص��جّل دعاة ال�ص��الم 
والدف��اع ع��ن ق�صاي��ا العدالة واحلري��ة وحقوق 
االإن�ص��ان. فقد كّر���ض حياته كلها ملنا�صرة العمال 
ونب��ذ العن��ف ومناه�ص��ة احلروب. ودف��ع روحه 
ثمنًا لوقوفه �صد ن�ص��وب احلرب العاملية االأولى. 
لق��د عار�ض ب�ص��دة اأن تك��ون ال�ص��عوب االأوربية 
وق��وًدا حل��روب االأنظم��ة الراأ�ص��مالية. ودعا اإلى 
�صرورة مد ج�ص��ور احلوار بينها لتجنيبها ويالت 
القت��ل والدمار والت�ص��رد. لكن دع��اة العن�صرية، 
واأ�صح��اب امل�صال��ح القائمة على العن��ف وانتهاك 
حق��وق االآخرين راأوا فيه �صخرة كاأداء يف طريق 
مطامعهم، فتخل�صوا من��ه بطريقتهم االإجرامية 
املعروف��ة اأال وهي القتل،  وعل��ى الرغم من مرور 
�أكرث من قرن على اغتياله مازال يلقب يف فرن�ص��ا 

ب� »اأيقونة اجلمهورية«.
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لع�سوية جمل�س النواب كم�ستقل، وكان يف ال�ساد�سة والع�سرين 

من عمره، فرتك مهنة التعليم وانخرط يف ال�سيا�ســة. وا�ســتمر 

يدافع عن مبادئه داخل ال�سلطة كما كان خارجها.

جوري�ض ال�صيا�صي

 لفــت جوري�ــس االأنظــار اإليــه يف الرملــان مــن خــالل خطبــه 

الوا�ســعة،  لثقافتــه  العاك�ســة  الر�سينــة  ولغتــه  احلما�ســية، 

التــي كان ي�ســخرها للدفــاع عــن حقــوق العمــال والفالحــن 

واملدر�ســن. كمــا داأب علــى ن�ســر مقــاالت يف كريــات ال�سحــف 

منــدًدا باال�ســتغالل الــذي يتعر�ســون لــه مــن قبــل ال�ســركات 

الراأ�سمالية والطبقة الرجوازية، وداعًيا اإىل �سيانة احلريات 

وتو�ســيعها. ويف الوقت الذي اأك�ســبته مبادئه �ســعبية وا�سعة يف 

االأو�ساط العامة، اأّلبت عليه خ�سومه ال�سيا�سين الذين كانوا 

يخ�سون على م�ساحلهم املكت�سبة من غمط حقوق االآخرين. 

الن�صاأة

ولــد جــان جوري�ــس يف الثالــث مــن �ســبتمر مــن العــام ١859 

يف مدينــة »كا�ســرت« الزراعيــة، التابعــة ملحافظــة »النغــدوك« 

الفرن�ســية. بــداأ تعليمــه يف مدينتــه ذات الطبيعــة ال�ســاحرة، 

ووا�سلــه حتــى اأنهــى مرحلــة الدرا�ســة الثانويــة بتفــوق. وكان 

ا، مــا اأّهله للفوز  التعليــم بالن�ســبة لــه متعــة ال واجًبــا مفرو�سً

بالكثري من اجلوائز املدر�سية. وقد قادته ممار�سته لالأعمال 

الزراعيــة، خــالل �ســنوات مراهقتــه تلــك، اإىل تلّم�ــس اأ�ســرار 

الوقــت  الطبيعــة واالأ�ســياء مــن حولــه. وظهــرت منــذ ذلــك 

فل�سفته املرتكزة على اعتقاده باأن الّروح موجودة يف الطبيعة، 

وينبغــي معاملــة كل مــا تت�سمنــه الطبيعــة كاأحيــاء ال ينبغــي 

اإخ�ساعها للعنف.  

اأمــا تعلقــه بالفل�ســفة فجــّره اإىل تعلــم الاّلتينيــة واالإغريقّية، 

واالطالع على اأعمال الفال�ســفة وال�ســعراء القدامى. وب�ســبب 

�سغفه بالفل�سفة مل يكتف بتخرجه يف مدر�سة االأ�ساتذة العليا 

يف باري�س، بل التحق باجلامعة ودر�س العلوم الفل�سفية. وعمل 

خالل ذلك اأ�ستاذاً ملادة الفل�سفة يف اإحدى املدار�س الثانوية.

للعنــف،  وبغ�ســه  للظلــم،  مقتــه  البدايــات  منــذ  عنــه  ُعــرف 

اأن احلريــات  يــرى  كان  فقــد  الع�ســكرية.  وجتّنبــه لالأعمــال 

العامــة كحريــة التعبــري وحريــة التنقــل مبــادئ جوهريــة ال 

ميكن نزعها من الب�سر. ومبكًرا انخرط يف منا�سرة العمال، 

حيــث وقــف مع عمــال م�سانع النبيذ يف جميــع اأنحاء منطقة 

»النغــدوك«. وعمــل علــى نبــذ اجلــدل يف مــا بينهــم وتوحيــد 

كلمتهــم لنيــل حقوقهــم. وحن  وقع اإ�سراب كبري يف اأو�ســاط 

ب�ســدة  ونــدد  �ســاندهم   ١89٢ العــام  البلــور يف  عّمــال مناجــم 

بقمــع قــوات ال�ســرطة الإ�سرابهم، وقاد حملــة لدعم ق�سيتهم 

توا�سلت حتى نالوا ما كانوا يطالبون به من حقوق.

ووا�سل جوري�س العمل على تر�سيخ مبادئه حتى بعد دخوله يف 

جمال ال�سيا�سة. فبعد تخرجه يف كلية الفل�سفة، عمل حما�سًرا 

ــر  يح�سّ ذاتــه  الوقــت  يف  وراح  »تولــوز«،  جامعــة  يف  متفرًغــا 

للح�سول على درجة الدكتوراه. لكن، مت يف العام ١885 انتخابه 

آمن بأن حريات الرأي والتعبير والتنقل آمن بأن حريات الرأي والتعبير والتنقل 
مبادئ جوهرية ال يمكن نزعها من البشرمبادئ جوهرية ال يمكن نزعها من البشر

تحركاتهم  مختلف  في  العمال  تحركاتهم ساند  مختلف  في  العمال  ساند 
وناضل حتى نالوا الكثير من حقوقهموناضل حتى نالوا الكثير من حقوقهم

الغر�ســـــــة ١٠٠  مار�س - ابريل ٢٠٢٢ 

39



وحن انفجرت ق�سية ال�سابط الفرن�ســي »األفريد دريفو�ــس« 

يف العام ١898، وقف جوري�س اإىل جانب الكاتب املعروف اإميل 

زوال يف الدفــاع عــن حريــة ال�سابــط، الذي تبينــت براءته بعد 

ذلك. وقد بّرر موقفه ذلك ب�سرورة الدفاع عن الدميقراطية 

�سد اأعدائها الذين يرتب�سون ل�سربها يف ال�سميم. 

وعندمــا مل يحالفــه النجاح يف الــدورة الرملانية التالية، عكف 

وكانــت  الدكتــوراه.  ل�ســهادة  اأطروحتــه  اإمتــام ومناق�ســة  علــى 

بعنــوان »بحــث عــن حقيقة العامل املح�سو�ــس«. كــم اأّلف يف تلك 

الفرتة كتابه امل�ســهور »التاريخ اال�ســرتاكي للثورة الفرن�ســية«. 

ومل ينقطــع عــن الكتابــة يف ال�سحــف واملجــالت، مدافًعــا عــن 

ق�سايا العدالة واحلرية، ومطالًبا بتوفري حياة اأف�سل للعّمال، 

وب�سمانــات قانونّيــة حلقوقهــم. كمــا مل يتــورع عــن مهاجمــة 

ال�سيا�سين الفا�سدين امل�سوؤولن عن انهيار ال�سركة الفرن�سية 

التي كانت مكلفة بت�سييد »قناة بنما«. وكذلك التنديد باأعمال 

العنف التي وقفت وراءها جمموعات تّدعي الثورية. 

يف العــام ١9٠٢، عــاد اإىل الرملــان ليتجــدد انتخابــه كنائب فيه 

الأكــرث مــن دورة. وكان لــه يف ذلــك الوقــت دور فعال يف مترير 

نظــام  واإقــرار  الدولــة،  عــن  الكني�ســة  ف�ســل  قانــون  م�ســروع 

التقاعــد العمــايل، ومعار�ســة عقوبــة االإعــدام يف فرن�ســا. كما 

اأن�ســاأ جريــدة »لومانيتيــه« اال�ســرتاكية، التــي ال تــزال قائمــة 

حتــى اليــوم. اأمــا اأبرز ما �ُســجل له �ســنة ١9٠8 فهــو مناه�سته 

احلرب على املغرب ورف�سه فر�س احلماية الفرن�ســية عليها. 

فقــد كانــت لــه مواقــف �ســجاعة داخــل الرملــان يف الدفــاع عن 

املغــرب، حيــث طالــب فيهــا باإلغــاء تلــك املعاهــدة، واأدان بقــوة 

االإنزال الفرن�سي اإىل الدار البي�ساء، ودّكها بالقنابل، معترا 

اأن ذلك العمل ال�سنيع و�سمة عار يف تاريخ فرن�سا.

و�ســهدت اإحــدى جل�ســات الرملــان اعرتا�ســه املــدّوي على رفع 

برقية تهنئة لل�سباط واجلنود امل�ساركن يف احلملة. كما دان 

ب�ســدة رف�س احلكومة ن�ســر التقارير عن عدد القتلى املغاربة 

وحجــم الدمــار الــذي ت�ســبب بــه اجلي�ــس الفرن�ســي يف الــدار 

البي�ساء ومدن »فا�س« و«تادارت« و«�سطات«. 

وظــل علــى موقفــه الراف�س لكل اأ�ســكال احلروب، حمذرا من 

تداعياتهــا الكارثيــة على ال�ســعوب. ففي العام ١9١١ �ســارك يف 

موؤمتــر دويل خا�ــس عقــد يف »بــازل« يف م�ســعى الإيجــاد حلــول 

لوقــف تراكــم اله�ســترييا الع�ســكرية يف اأوروبــا. وعنــد انــدالع 

للنزعــات  معار�ستــه  اأظهــر   ،١9١٢ العــام  يف  البلقــان  حــرب 

وقف ضد شن بلده الحرب على المغرب وقف ضد شن بلده الحرب على المغرب 
البرلمان البرلمانوفضح جرائم جنراالتها أمام  وفضح جرائم جنراالتها أمام 
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اجتماعــاً مــع رئي�ــس املجل�ــس احلكومي، ثــم انتقــل اإىل مكتبه 

يف جريــدة »لومانيتيه« حيث كتب افتتاحية بعنوان »التحرك 

�ســد ن�ســوب احلــرب«. ويف م�ســاء ذلــك اليــوم كان علــى موعــد 

مــع رئي�ــس احلــزب اال�ســرتاكي الفرن�ســي »بيــري رونوديــل«، 

وع�ســو قيــادي باحلــزب ذاتــه يدعى »جون لونغــي« يف مقهى » 

دو كروا�سون« يف حي »مومنارتر » بالدائرة الثانية يف باري�س.

بعد م�سي نحو ن�سف �ســاعة من اللقاء، وبينما كان جوري�ــس 

يديــر ظهــره اإىل النافــذة، ظهــر مــن خلفــه �ســاب يف الثالثن 

من عمره يدعى »راوؤول فيالن«. وبلمح الب�سر اأخرج ال�ساب، 

الــذي تبــّن يف مــا بعــد اأنــه مــن اليمــن املتطــرف، م�سد�ســه 

واأطلق ر�سا�ستن ا�ســتقرتا يف راأ�ــس جوري�ــس ليلقى م�سرعه 

علــى الفــور. وكان اغتيالــه مــن اأخطــر االأحــداث التــي هــّزت 

فرن�سا والعامل يف ذلك الوقت.

املنا�صل العظيم

وقد رثاه الزعيم البل�سفي »ليون تروت�سكي« قائال :«جوري�س، هذا 

املنا�سل العظيم من اأجل الفكر �سقط يف �ساحة املعركة وهو يقاوم 

االآفــة املرعبــة للب�ســرية وللجن�ــس الب�ســري، اأعني بذلــك احلرب. 

و�ســيظّل يف الذاكرة االإن�ســانية املثال لالإن�ســان االأعلى الذي ال بّد 

اأن يولد من االآالم واالنهيارات، ومن االآمال والن�ساالت«.

وعنــه قــال الكاتب الفرن�ســي املعــروف »برنــار دوالي« : »اإذا ما كان 

جــان جوري�ــس دائــم احل�ســور يف ع�سرنــا، فالأنــه كان دائًمــا واأبــداً 

مّنا واإلينا. وكانت حياته م�سرية خطّية متنا�سقة، مرافقة مل�سرية 

ع�سره. ويف جميع معاركه، �سار جوري�س يف طريق التقدم والتحّرر، 

من دون اأن يخطئ يف نوعّية املعركة التي يعتزم خو�سها«.

وقــد حظــي جوري�ــس بالعديــد مــن التكرميــات بعــد اغتيالــه، 

اإذ اأُطلــق ا�ســمه علــى العديد مــن ال�ســوارع واملقاهي وحمطات 

املــرتو يف جميــع اأنحاء فرن�ســا. كما اأقيمت لــه متاثيل عديدة 

يف الكثري من املدن الفرن�ســية، واأطلق ا�ســمه على كلية االآداب 

والعلــوم االإن�ســانية يف مدينــة »تولــوز«. وبعــد ع�ســر �ســنوات 

مــن اغتيالــه مت نقــل رفاتــه يف موكب مهيــب، ودفن يف مقرة 

العظماء »بانتيون« يف باري�س. 

العن�سريــة التــي بداأت ت�ســهد ت�ساعدا خميفا منــذرة باندالع 

اأوروبــا. ويف عــز االأجــواء امل�ســحونة بــدق  حــروب مدمــرة يف 

طبــول احلــرب كان يدعــو للحــوار ويرف�ــس اأن تكــون اأوروبــا 

وقوداً حلروب االأنظمة الراأ�سمالية.

الوحدة املقد�صة

ولتاأ�سيل ن�ساله امل�ســتميت �سد احلرب العاملية االأوىل، اأن�ســاأ 

جماعة �سيا�ســية ا�ســرتاكية اأوربية �ســميت »الوحدة املقد�ســة« 

كانــت تدعــو اإىل عــدم دخــول فرن�ســا يف احلــرب. وحن اقرتح 

الرئي�ــس الفرن�ســي رميــون بوانكاريــه يف العــام ١9١3 اعتمــاد 

قانــون جديــد يتيــح زيــادة مــدة اخلدمة يف اجلي�ــس اإىل ثالث 

�ســنوات، متهيداً للدخول يف احلرب، قاد جوي�ــس م�ســرية غري 

م�سبوقة جابت �سوارع باري�س ملنع اعتماد االقرتاح. كما متّكن 

وكتلتــه الرملانيــة يف العــام ١9١4 مــن الت�ســدي ملقــرتح مبنــح 

ال�سلطات قر�ساً فورياً كبرياً لزيادة االإنفاق الع�سكري.

كان التناف�ــس اال�ســتعماري بــن فرن�ســا واأملانيــا علــى اأ�ســده. 

وقد ا�ســتاءت اأملانيا ب�ســدة من دخول فرن�ســا اإىل املغرب، حيث 

اأر�ســلت اأ�ســطولها اإىل حو�ــس اأغاديــر، مــا اأحــدث اأزمــة كبرية 

بــن البلديــن. ويف خ�سم هذا التوتر اعتر اليمن الفرن�ســي 

دعوة جوري�ــس اإىل عقد م�ساحلة مع االأملان والدفع بخطورة 

احلرب �سدهم خيانة.

االغتيال

علــى  اأ�ســد احلاقديــن  مــن  املتطــرف  الفرن�ســي  اليمــن  كان 

االأملــان. وملــا عجز عن اإ�ســكات جوري�ــس، الذي مــا انفك ي�سرخ 

يف الرملان ويف كريات ال�سحف �سد امل�ساركة يف احلرب، دّبر 

خطــة للخال�ــس منــه نهائيــاً. فقــد اأر�ســل لــه اأحــد املجرمن، 

الــذي ا�ســتطاع قتلــه ب�ســهولة عندمــا كان جمتمعــاً مــع بع�س 

رفاقــه يف اأحــد مقاهــي حــي »املومنارتــر« ال�ســهري يف باري�ــس. 

فبينمــا كان جوري�ــس يدير ظهــره للنافذة، اأطلق عليه القاتل 

ر�سا�سات الغدر واخليانة ليلقى م�سرعه يف احلال.

يف يومه االأخري، احلادي والثالثن من يوليو، وقبل اأ�ســابيع 

جوري�ــس  عقــد  االأوىل  العامليــة  احلــرب  انــدالع  مــن  قليلــة 

نبذ العنصرية وظل على موقفه الرافض نبذ العنصرية وظل على موقفه الرافض 
اغتياله حتى  الحروب  أشكال  اغتيالهلكل  حتى  الحروب  أشكال  لكل 

تروتسكي: »مناضل عظيم سقط وهو تروتسكي: »مناضل عظيم سقط وهو 
للبشرية المرعبة  الحرب  آفة  للبشريةيقاوم  المرعبة  الحرب  آفة  يقاوم 
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مع �لثورة �ل�سناعية وتغري�تها

الهوية - خا�س:

الهوية اإلنسانية في مواجهة الذكاء االصطناعيالهوية اإلنسانية في مواجهة الذكاء االصطناعي

سقوط مروع لألنظمة الفكرية واالجتماعية واالقتصاديةسقوط مروع لألنظمة الفكرية واالجتماعية واالقتصادية

الهوية اإلنسانية

وجتارب واأنظمة واأفكار وقيم، و�صقوط مروع لكل 
االأنظمة الفكري��ة واالجتماعي��ة واالقت�صادية 
التي عرفتها االإن�ص��انية عرب تاريخها املديد. اإنها 
حالة م��ن االنفجار احل�صاري ال�ص��امل يف خمتلف 
اأمناط الوجود االإن�صاين الذي ينذر بزوال جميع 
االأنظمة االجتماعية والفكرية التي �صادت عرب 
التاري��خ االإن�ص��اين. اإنه �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 االأ�صطوري العجيب بني ثورات مده�صة 
يف خمتل��ف العل��وم االإن�ص��انية والفن��ون والعل��وم 
الدقيقة. وتتحد هذه الثورات جميعها يف �صورة 
نظ��ام معق��د فائق ال��ذكاء يف��وق كل م��ا اأبدعته 
االإن�ص��انية من حكاي��ات واأ�ص��اطري واأوهام. وهي 
بعب��ارة واح��دة حال��ة م��ن الت��زاوج ب��ني الذكاء 
الب�ص��ري وال��ذكاء االآيل بطريقة عبقرية لي���ض 

لها مثيل اأو نظري.

بداأت ب��وادر اإع�ص��ار الث��ورة ال�صناعي��ة الرابعة 
تن��ذر بتغ��ريات عا�صف��ة مل ي�ص��هد له��ا التاريخ 
االإن�ص��اين مثي��ال م��ن قب��ل. اإنه��ا ع�ص��ف �ص��ديد 
الوط��اأة ب��كل م��ا عرفته االإن�ص��انية م��ن خربات 
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ومــا علــى املــرء اإال اأن يطلق خليالــه العنان يف و�سف معجزات 

الثــورة ال�سناعيــة و�ســريتد وم�ــس اخليــال خائبــا م�ســحورا. 

وتلــك هــي املــرة االأوىل يف التاريــخ التــي ي�سعف فيهــا اخليال 

االإن�ســاين عــن قدرتــه علــى و�سف �ســريورة التغــري يف احلياة 

االإن�ســانية الأن مــا يجــري مــن حــوادث واخرتاعــات يفــوق كل 

اأ�ســكال التخيــل ويرتــد قا�ســرا عمــا نحــن اإليه اآيلــون يف زمن 

االندمــاج الثــوري الرهيب بن خمتلف الثورات االإن�ســانية يف 

خمتلف املجاالت العلمية والوجودية. 

واحلا�ســبات الذكيــة، والروبوتات املذهلــة، والطابعات ثالثية 

االأبعــاد، واأنرتنيــت االأ�ســياء، والنانــو التكنولوجــي، والطبابة 

الرقميــة باحلا�ســبات الذكيــة، واملحامــاة الرجمية، وو�ســائل 

التوا�سل االجتماعي املذهلة، والف�ساء ال�سيراين، واملكتبات 

الرقميــة، وال�ســفر االفرتا�ســي يف دائــرة الزمــان، واملحــاكاة 

االفرتا�سية يف كل االأ�سياء. 

ومــن اأجــل تقــدمي ت�ســور �ســردي ب�ســيط للعــامل االفرتا�ســي 

الــذي ن�ســارف اأن نعي�ــس فيــه يف م�ســتقبل قريــب جــدا �سمــن 

ف�ساء �ســيراين يدور كل �ســيء فيه حول االإن�سان و�سن�ستعري 

و�سفــا اأدبيــا الأحــد الكتــاب الــذي ي�ســف �ســورة مــن احليــاة 

اليوميــة يف عــامل الثــورة ال�سناعيــة الرابعــة التــي تــدق علينا 

االأبواب بكل ما هو مده�س ومثري وعجيب بقوله:

» ت�ســتيقظ يف ال�ســاعة ال�ساد�ســة �سباحــا، بعد نــوم عميق على 

انغام �ساعتك الذكية، يف ذات اللحظة تدب احلياة يف بيتك، يف 

غرفة النوم تبداأ االإ�ساءة يف �ساعة من ال�سباح ت�ستنري الغرفة 

ذاتيــا، ويبداأ احلمام باال�ســتعداد كي تاأخذ حمامك ال�سباحي 

املعتاد، وكذلك احلال يف املطبخ. وبعد اأن تنتهي من اإفطارك 

تبداأ بارتداء مالب�سك التي ف�سلت على مقا�سك، وبعدها يبداأ 

حمــرك �ســيارتك بالعمل يف الكراج ا�ســتعدادا للذهاب للعمل. 

متلكــه،  الــذي  بامل�سنــع  املهند�ســن  بكبــري  االت�ســال  حتــاول 

المتدافعة  الثورات  في  نووي  المتدافعة انصهار  الثورات  في  نووي  انصهار 
التكنولوجية الطفرات  تقاطع  التكنولوجيةمع  الطفرات  تقاطع  مع 
فنحــن نعي�ــس اليــوم يف عــامل متفجــر بالــذكاء اال�سطناعــي 

الــذي ي�ســكل الف�ســاء الــذي نعي�ــس فيــه والــذي يحيــط بنا يف 

كل مكان ويف كل حلظة من حلظات وجودنا، حتى يف حلظات 

منونــا العميــق واأحالمنا التائهة يف ظالم الليل. ويتمثل هذا 

الــذكاء اال�سطناعــي يف تدفــق هائــل مــن املخرتعــات الذكيــة 

يف عــامل افرتا�ســي عجائبي مل ي�ســبق له مثيــل، مثل: اأجهزة 

حتديــد املواقــع )GPS( وبراجمه، وال�ســيارات ذاتيــة القيادة، 

والطائــرات امل�ســرية ) بــدون طيــار(، وبرجميــات الرتجمــة، 
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ولكنــك تفاجــاأ بــاأن بطاريتــه علــى و�ســك النفــاد، لكــن الهاتف 

يعطيك تنبيهاً باأنه ال داعي للقلق فعملية ا�ستبدال البطارية 

تتم االآن داخلياً دون م�ساكل. ت�ستلم ر�سالة على هاتفك تفيد 

بــاأن اإحــدى االآالت يف امل�سنــع قد تعطلــت واأن عملية الت�سليح 

الذاتــي قــد بداأت بالفعل واأنها �ســتنتهي خالل �ســاعة تقريباً. 

لي�س من ال�سروري اأن تذهب يوميا اىل امل�سنع فامل�سنع يدير 

نف�ســه بالكامــل ويعتنــي بنف�ســه يف كل احلــاالت الطارئــة التي 

قد ت�ســتجد، واأن اليوم ذاهب هناك ملجرد الرغبة بالذهاب ال 

اأكرث. هذا لي�س فيلم من اأفالم اخليال العلمي، نحن يف عامل 

مــا بعــد الثــورة ال�سناعيــة الرابعــة، حيــث اأن كل مــا حتتاجــه 

نع لك ح�سب طلبك ومن اأجل زيادة رفاهيتك«.  م�سّ

يريــده  الــذي  املنتــج  موا�سفــات  ي�ســجل  اأن  بب�ســاطة  للمــرء 

ليقــوم امل�سنــع بت�سنيعــه علــى املقيا�ــس واإر�ســاله علــى الفــور 

اإىل اأمكان ال�ســكن والعمل ب�سوة مب�ســطة ال عناء فيها. فعلى 

�ســبيل املثــال »لــو اأن هاتفــك الذكي عــرف موعــد نهاية عمره 

االفرتا�ســي يف امل�ســتقبل القريــب، ف�ســيقوم الهاتــف باإعطــاء 

مالحظــة للم�سنــع والــذي �ســيقوم بــدوره بتغيــري م�ســتويات 

انتاجــه ليعك�ــس املعلومــات التــي منحهــا اإيــاه هاتفــك الذكــي. 

مبعنــى اآخــر فاإن عمليــة التغذية الراجعــة اخلا�سة باملنتجات 

امل�سنعة �ســتكون ذاتية مما ي�ســاعد امل�سنع ب�ســكل تلقائي على 

تطويــر طريقة ت�سنيعه«. ومبجــرد اأن يتوقف هاتفك الذكي 

عــن العمــل ف�ســتجد هاتفــا اآخــر جاهــزا مت ت�سنيعــه خ�سي�ساً 

لــك ليحــل حملــه على الفــور، و�ســيكون الهاتــف اجلديد على 

نف�ــس ال�ســكل الــذي تف�سله والــذي كان عليــه هاتفك القدمي 

املف�سل . 

ويف مثــال اآخــر: » عندمــا يدخــل الزبــون )امــراأة اأو رجل( اإىل 

خمزن البيع، يبداأ بانتقاء الزي املطلوب )املو�سة( من ال�سور 

املعرو�سة عليه، ثم يختار نوع القما�ــس املطلوب، ليدخل بعد 

ذلــك اإىل »غرفــة القيا�ــس«، وهــي غرفــة �ســّرية مغلقــة ت�ســبه 

غــرف الت�سويــر ال�سوئــي القدميــة وحتتــوي علــى عــدد مــن 

»الكامريات الرادارية« املثبتة يف اأماكن منا�ســبة من اجلدران 

معقد  نظام  صورة  في  الثورات  معقد اتحاد  نظام  صورة  في  الثورات  اتحاد 
اإلنسانية االبــداعــات  ــاق  ف اإلنسانيةوذكـــي  االبــداعــات  ــاق  ف وذكـــي 

 وتتميــز الثــورة ال�سناعيــة الرابعــة بفكــرة حموريــة مفادها: 

»اأن العــامل يــدور حولك » فكل �ســيء م�سمم لك وحدك ومن 

اأجلــك «. ففــي ذاك الزمــن، وهــو قــاب قو�ســن اأو اأدنــى مــن 

يومنا هذا، �سيقوم الزبائن با�ستخدام تطبيقات برجمية على 

هواتفهم الذكية للح�سول على اأي �ســلعة ا�ســتهالكية، ويكفي 
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والتــي تلتقــط مقا�ــس اجل�ســم بطريقة جتميع اأكــر عدد من 

النقــط ملحيطــه بطريقــة »امل�ســح ال�سوئــي«. وبهــذا يتحــول 

حميــط اجل�ســم اإىل �ســبكة مــن النقــاط املتوزعــة يف الفــراغ 

ثالثــي االأبعــاد. وخــالل دقائــق قليلــة تنتهــي عمليــة القيا�ــس 

لتنتقــل البيانــات اإىل اأجهــزة الق�ّس واخلياطــة الذكية بحيث 

يتــم االنتهــاء مــن �سناعــة القطعــة املنا�ســبة خــالل دقائــق«.   

وهــذه االأمثلــة غي�ــس مــن في�ــس عــن التطــورات احلادثــة يف 

جمال ال�سناعة واالإنتاج والتكنولوجيا يف الزمن القادم. 

وكما هي فر�س الثورة ال�سناعية الرابعة فهناك حتديات ج�سام، 

وال تعدو اأن تكون ال�سورة التي قدماها اأكرث من الوجه اجلميل 

لهــذه الثــورة، فلــكل ثــورة، كمــا لــكل �ســيء يف الوجــود جانبــن 

اأحدهمــا يوم�ــس بال�سيــاء واآخر ينكم�ــس يف الظــل والعتمة، وال 

ت�ســكل الثــورة الرابعــة ا�ســتثناء اإذ حتمــل يف ثناياهــا كثــريا مــن 

الويالت ويف طواياها كثريا من االإكراهات التي لن تروق لكثري 

من بني الب�ســر. ويف هذا الوجه املظلم تكمن اإ�ســكاليات العطالة 

عــن العمــل واالغــرتاب االإن�ســاين اأو ما ي�ســمى بت�ســيوؤ االإن�ســان، 

وق�سايــا ال�سيــاع وفقــدان االإن�ســان لذاتــه يف مواجهــة حتديــات 

واحلــروب  احلــاد،  الطبقــي  واالنق�ســام  اال�سطناعــي،  الــذكاء 

االقت�ساديــة، واالأزمــات اخلطــرية يف احليــاة واملجتمــع. ويف هذا 

البحــث �ســنتوقف ملقاريــه التحديــات التــي تتعلــق ب�ســوق العمــل 

وفقــدان الوظائــف ومــا ينجــم عن هــذه الق�سيــة من اإ�ســكاليات 

وق�سايــا اإن�ســانية واجتماعيــة. وال�ســوؤال الرئي�ــس الذي تطرحه 

درا�ســتنا هــذه: كيــف �ســتوؤثر الثــورة ال�سناعيــة يف �ســوق العمل؟ 

وهــل ميكــن يف النهايــة حتقيــق التــوازن يف ميــدان العمــل مــع 

مــرور الوقــت؟ وهــل حتمــل الثــورة ال�سناعيــة يف طياتهــا حلوال 

للم�سكالت التي تطرحها يف هذا امليدان؟ 

العلميــة  االخرتاقــات  �ســرعة  »اأن  ال�ســياق  هــذا  يف  ويت�ســح 

احلالية ال يوجد لها مثيل يف التاريخ الب�سري، اإذ نرى باأعيننا 

تطــور التقنيــات الرقميــة ب�ســرعة مذهلــة مقارنــًة بالثــورات 

ال�سناعيــة ال�ســابقة. وا�ســتطاعت هــذه التطــورات اجلديــدة 

اأن تقلــب موازيــن ومفاهيــم التكنولوجيــا ال�ســائدة اإىل عهــد 

قريــب. فمــا كان ينظــر اإليــه على اأنــه تكنولوجيــا متقدمة مت 

ــا مــســحــورا  ــال خــائــب ــي ــخ ــا مــســحــورا ومـــض ال ــال خــائــب ــي ــخ ومـــض ال
الصناعية ــورة  ــث ال مــعــجــزات  الصناعيةأمـــام  ــورة  ــث ال مــعــجــزات  أمـــام 

ــزدوجــا  ــي ي ــ ــبــشــري واآلل ــزدوجــا الــذكــاء ال ــي ي ــ ــبــشــري واآلل الــذكــاء ال
مثيل لها  ليس  عبقرية  مثيلبطريقة  لها  ليس  عبقرية  بطريقة 
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ن�سفه متاماً واأ�سبح بال فائدة اقت�سادية، فنحن نرى بالين 

الب�سر يتوا�سلون بوا�سطة الهواتف املحمولة مع اإنرتنت ذات 

�سرعات خيالية، وقدرات غري حمدودة للو�سول اإىل املعلومة، 

اإ�سافــًة اإىل اإجنــازات تكنولوجيــة غــري م�ســبوقة يف جمــاالت 

الذكاء اال�سطناعي والروبوتات، واإنرتنت االأ�سياء، واملركبات 

الذاتيــة القيادة، والطباعة الثالثيــة االأبعاد، وتقنيات النانو، 

والتكنولوجيا احليوية، وعلوم املواد، واحلو�سبة الكمومية«. 

بني االإن�صان والذكاء اال�صطناعي 

االأمتتــة  ملعطيــات  ميكــن  باأنــه  الباحثــن  بع�ــس  ويعتقــد 

اال�سطناعيــة يف م�سمــار الثــورة ال�سناعيــة الرابعــة اأن حتــدث 

تغيــريا جوهريــا يف و�سعيــة العمــل وقد توؤدي اإىل اإلغاء ال�ســعار 

املعروف »العي�س من اأجل العمل«، وا�ستبداله ب�سعار »احلياة من 

اأجل الرتفيه« وممار�سة الهوايات، فعندما توؤدي االآالت الذكية 

للمواطنــن  ميكــن  املجتمــع،  يف  والوظائــف  االأعمــال  معظــم 

تكري�ــس مزيــدا مــن الوقت للعمــل التطوعــي، وريــادة االأعمال، 

والعي�س مع االأ�سرة، وامل�ساركة املدنية، والن�ساطات االإبداعية.

االندثــار،  اإىل  وال�ســركات  االختفــاء  اإىل  تتجــه  فالوظائــف 

فاجلديــد يولــد والقــدمي ميــوت مــن غــري احتــواء. والعــامل 

يتغري والذهنيات تتبدل، وكاأن االإن�ســان يف ع�سف من جحيم 

التغــري والتبــدل واالخــرتاع، التــي يتحجر فيها االإن�ســان اإىل 

حالــة مــن الت�ســيوؤ واالن�سهــار يف عــامل مــادي حتكمــه االآالت 

املدججــة بالــذكاء اال�سطناعــي. واإذ كان االإن�ســان يف الع�ســور 

القدميــة ينا�ســل كي ال يكون عبدا فعليه اليوم اأن ينا�سل كي 

ال يكون اآلة كما يقول اأحد احلكماء. 

ويف مواجهــة هــذا العــامل املتدفــق بالــذكاء اال�سطناعــي فــاإن 

ا�ســرتاتيجيات  اليــوم بو�ســع  املجتمعــات االإن�ســانية مطالبــة 

الفر�ــس  التحديــات ومتكــن  باالأمــل يف مواجهــة  م�سمخــة 

يف اإقامــة جمتمعــات عادلــة خالقــة. وهــي معنيــة �سمــن هذه 

اال�ســرتاتيجيات اجلديــدة اأن تقدم جوانــب م�سيئة يف جمال 

احتواء خمتلف التحديات وال�سيما م�ساألة االغرتاب الرقمي 

وتنامــي احل�ســور املكثف للــذكاء اال�سطناعــي وذلك حلماية 

االإن�سان من االآثار ال�سلبية للثورة ال�سناعية الرابعة. 

ويف املجــال الرتبــوي فاإنــه ملن الواجــب على االأنظمــة الرتبوية 

ملواجهــة خمتلــف  ا�ســرتاتيجيات جديــدة  تطــور  اأن  العــامل  يف 

اختفــاء  حتديــات  وال�ســيما  الثــورة  عــن  الناجمــة  التحديــات 

م�ســتقبليا  تاأهيــال  النا�ســئة  تاأهيــل  علــى  والعمــل  الوظائــف 

يعتمــد علــى احتمــاالت الــذكاء اال�سطناعــي ومتكــن النا�ســئة 

مــن اخلــرات واملهارات واملعــارف التي ميكنهــا اأن تواكب حركة 

القــرن  القادمــة مــن  العقــود  الهائــل يف  التكنولوجــي  التطــور 

احلادي والع�سرين. ويف اخلتام نقول باأن االإن�سان ا�ستطاع حتى 

يومنــا هــذا اأن يجد لــكل مع�سلة خمرجا عــر تاريخه الطويل 

وهــو بطاقتــه الالحمــدودة واإمكانياتــه املذهلــة لقــادر علــى اأن 

يحقق امل�ستحيل، وكلنا اأمل اأن جتد االإن�سانية طريقها امل�ستنري 

يف املحافظة على الكينونة االإن�سانية يف معركة البقاء وامل�سري. 

 فالروبوتــات »تبــدو مذهلــة يف قدرتهــا حاليــة وم�ســتقبلية على 

احــداث تغيــري يف الطريقــة التــي نحيــا بهــا ونــرى وجودنــا مــن 

خاللها ونرى يف امل�ســتقبل مظاهر ال نهائية لتغيري املنبثق عن 

تعاي�ــس اجلماعتــن االن�ســانية والروبوتيــة، ممــا �ســتبدو اآثــاره 

متبادلــة علــى �ســوى اجلماعتــن علــى حــد �ســواء فرمبــا تتكاثــر 

الروبوتــات ذاتيــا اأو تتــزوج مــع الب�ســر وترتاد حمــالت التجميل 

واالأناقة ورمبا معالج ب�سري نف�سي ليقنعها انها لي�ست ب�سرية«.  

ــة الـــيـــوم فــضــاء  ــشــري ــب ــة الـــيـــوم فــضــاء تــعــيــش ال ــشــري ــب تــعــيــش ال
مــتــفــجــرا بــالــذكــاء االصــطــنــاعــيمــتــفــجــرا بــالــذكــاء االصــطــنــاعــي

يكون  ال  كي  قديما  اإلنسان  يكون ناضل  ال  كي  قديما  اإلنسان  ناضل 
ــون آلــة ــك ــي ال ي ــمــر ك ــدا واســت ــب ــون آلــةع ــك ــي ال ي ــمــر ك ــدا واســت ــب ع
ويحمل لنا امل�ستقبل يف طياته االألفية الثالثة ما يفوق قدرتنا 

اليوم على الفهم، وما يتجاوز اإمكانية الت�سديق، واالأخطر اأن 

حوادثــه املحتملــة قد تفوق قدرة الب�ســر على التخيل. فهناك 

تغــريات مذهلــة قــد تفقــد االإن�ســان توازنــه اال�ســرتاتيجي يف 

مواجهــة التغــريات التــي تع�ســف مبختلــف مظاهــر الكينونة 

والوجــود. ويف تاأثريهــا علــى االأفــراد، فــاإن الثــورة ال�سناعيــة 

الرابعــة »لــن تغــري فقــط مــا نقوم بــه ولكنها �ســتغري اأي�سا ما 

نحن عليه اأي �ســتغري يف جوهر هويتنا وكينونتنا. انها �ســوف 

توؤثــر علــى هويتنا وجميع الق�سايا املرتبطة به: خ�سو�سيتنا 

وا�ســتقالليتنا واأفكارنــا واأمنــاط ا�ســتهالكنا، والوقــت الــذي 

نكر�سه للعمل والرتفيه، وكيف نطور عملنا، ومهاراتنا وكيف 

نلتقي باالأخرين ونطور عالقاتنا معهم. 
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خامتة 

ي�ســري التطــور اجلــاري يف التقنيــات البيولوجيــة اإىل امكانية 

ن�ســوء �ســالالت ب�ســرية فائقة نتيجة التفاعل بن الرتكيبات 

اجلينيــة للب�ســر وتخ�سيبها مع الــذكاء اال�سطناعي، في�سبح 

لدينا �ســاللة اأكرث ذكاء اأو اأخرى اأطول عمرا، وهكذا دواليك 

post-human-  ف�ســيما ي�ســمى بوجــود مــا بعــد الــب �ســري

ism.  وقــد يقودنــا هــذا التطــور اإىل توليــد كائنــات هجينــة 
كائنــات ن�ســف ب�ســرية -ن�ســف األيــة .  اأو بعبــارة اأدق طبيعيــة 

جديــدة �ســبه ب�ســرية بوا�ســطة املــزج بينمــا هــو بيولوجــي وما 

هــو اآيل �سمــن مكوناتهــا. وعندئــذ �ســوف تكــون عمليــة متيــز 

الفروقــات ال�سا�ســعة بــن الكائنــات احليــة والروبوتــات �ســبه 

حية مبثابة مهمة �سعبة حيث ت�سل اإىل حد التعقيد. 

يقول رامي عبود يف كتابه ديجوتوليا : »عندما ن�سعر باجلوع، 

ت�ســدر املعــدة اإ�ســارات ع�سبيــة لتنبيــه املــخ اإىل حاجة اجل�ســم 

للتــزود بالطاقــة، ومــن ثــم نبــداأ ب�ســكل واعــي يف البحــث عــن 

م�ســدر للطعام لتلبية حاجة اجل�ســم. هــذا ما يحدث عادة يف 

حالــة الوجــود الب�ســري. اأمــا يف الوجــود مــا بعد الب�ســري فاأن 

تكنولوجيــا امل�ســتقبل �ســوف تتخــذ قــرارات ذاتيــة نيابــة عــن 

�ساحب املعدة اخلاوية نف�سه. وهنا ت�سبح املعدة ذكية م�ستقلة 

وقادرة على اإر�سال طلبات الطعام مبا�سرة اإىل اأقرب مطعم اأو 

االت�سال بروبوتات طاهية الإعداد الوجبات الالزمة. 

يقــول عبــود: »اإن اأحــد ال�ســيناريوهات قــد قيــد التطويــر يف 

املخترات، يتمثل يف ا�ستن�ســاخ الدماغ بطريقة ا�سطناعية اأو 

اإعــادة تفعيلــه بعــد وفــاة �ساحبه عــن طريق اأنظمة حا�ســوبية 

مــن  اال�ســتفادة  ا�ســتمرار  ن�سمــن  هــذه احلالــة  معقــدة. ويف 

عقــول العلمــاء واملفكريــن بعد انتقالهم اإىل حيــاة اأخرى على 

�ســبيل املثــال. بيــد اأن كثــري مــن املعلومــات املتوفــرة حاليا عن 

الدمــاغ البيولوجــي التــزال غري كافية ال�ســيما واأنــه يت�سمن 

باليــن اخلاليــا الع�سبية التي ينبغي حماكاتهــا كمبيوتريا، 

ونحتاج اليوم �ســنوات طويلة من البحث والتجريب للو�سول 

اإىل نتائــج مر�سيــة. وميكــن القول بــاأن اجلهــود العلمية على 

الطريق لتحقيق ذلك يف امل�ستقبل ما بعد الب�سري   .

اأما االأكرث اإدها�سا من كل ذلك عندما نتمكن يف امل�ستقبل من 

اإحياء )افرتا�سيا ولي�س بيولوجيا( عبقريات غادرت وجودنا 

الدنيــوي مثــل جنيــب حمفــوظ وغابرييــل جار�ســيا ماركيــز 

وغريهــم  �ســعيد  واإدوارد  جوبــز  و�ســتيف  اإن�ســتاين  واإلــرت 

عــر تطبيقــات حمــاكاة املــخ الب�ســري يف هــذه احلالــة �ســوف 

ن�سمن ا�ستمرارية عطائهم الفكري والعلمي عر ح�سورهم 

االفرتا�ســي. ولعــل هــذه الفر�سيــة قــد غــادرت موؤخــرا دائرة 

املحــال واملتعذر وا�ســتقرت يف دائــرة املمكن وامل�ســتطاع، نتيجة 

التطور املتالحق يف تكنولوجيا الذكاء اال�سطناعي واالبحاث 

العاملية املتفرقة التي حتاول حماكاة املخ الب�ســري داخل بيئة 

كمبيوترية والبد واأنها �ســتعاود تقدمها يف امل�ســتقبل القريب 

لينتهي اإىل دائرة الثابت واليقيني الذي ال يحتمل ال�سك. 

يف هذه احلالة مثال، »اإن اغتيال القادة ال�سيا�ســين اأو الروحين 

يعــود  لــن  واملهامتــا غانــدي وجيفــارا،  كينــغ  لوثــر  مثــل مارتــن 

بـــ  املحــاكاة  تكنولوجيــات  فعــر  امل�ســتقبل  يف  نفعــا  يجــدي  حقــا 

»الهولوجــرام« اأو الروبوتات »الهيومندية« اأو الواقع االفرتا�سي 

اأو مــا قــد ي�ســتجد الحقا، قــد جند مارتن لوثر كينــغ بن اأن�ساره 

ي�ســعل امليــدان بخطاباتــه امللتهبــة �ســد التمييــز العرقي، لي�ــس يف 

الواليــات املتحــدة فقط وامنا كذلك يف بلــدان اخرى حول العامل 

وبلغات حملية عديدة. وقد جند قاندي ي�ســري بثوبه ال�ســهري يف 

�ســوارع الهنــد بينمــا يبعــث االإلهام يف اأجيــال االنرتنــت اأو جيفارا 

يقــود حــركات مقاومــة �ســد ا�ســتخدام الروبوتات املقاتلــة ب�سورة 

غري مكافاأة �سد �سعوب العامل الثالث«.  واإن »التبعات املرتبة على 

ذلك جدا مده�سة يف ظل اإذابة الفوا�سل بن عامل االأحياء وعامل 

اآخر غام�س. قد تبدو هذه ال�سيناريوهات جمد خياالت علمية اأو 

�ســرديات خرافيــة مثل تلك التي يعــج فيها ف�ساء االنرتنت اإال اأن 

االنرتنــت ذاتــه كان يف املا�ســي القريب خياال علميــا هو االآخر ثم 

حتول اإىل حقيقة نلم�س وجودها جميعا يف حياتنا بنف�س الوترية 

التي �سوف نلم�س بها وجود موتانا يف حياتنا امل�ستقبلية«. 

يوجد  ال  العلمية  االختراعات  يوجد سرعة  ال  العلمية  االختراعات  سرعة 
البشرية ــخ  ــاري ت ــي  ف مــثــيــل  البشريةلــهــا  ــخ  ــاري ت ــي  ف مــثــيــل  لــهــا 

محيط  يتحول  ــاء  ــ األزي محل  محيط فــي  يتحول  ــاء  ــ األزي محل  فــي 
الجسم إلى شبكة نقاط ثالثية األبعادالجسم إلى شبكة نقاط ثالثية األبعاد
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بقلم: عماد املن�سور

فايزة مانع المانع ... في سطورفايزة مانع المانع ... في سطور

االأ�ســتاذة الراحلــة فايزة املانــع اإعالمية مميزة وبارزة، راأت اأن 

االإعــالم جمــال خ�سب، واأنــه علم و�سناعة ور�ســالة، ويتطلب 

حبــا واإبداعــا وفنــا. كانت تتمنى اأن تعمــل يف وزارة اخلارجية، 

ولكــن حبهــا للمجــال االإعالمــي والثقــايف قادها للتحــول اإىل 

وزارة االإعالم.

وقالــت اإن حلمهــا كان االلتحــاق بــوزارة اخلارجيــة لكــي تفيد 

والقانــون  والديبلوما�ســية  ال�سيا�ســة  فنــون  يف  تعلمتــه  ممــا 

االإعــالم  وزارة  اإىل  تتجــه  نف�ســها  وجــدت  ولكنهــا  الــدويل. 

لتعلقهــا بالثقافة وراأت اأغلــب خريجي وخريجات دفعتها من 

اجلامعــة يتوزعــون يف قطاعــات االإعالم، مــا بن اإعالم مرئي 

وم�سموع ومقروء. 

واأو�سحت اأن االإعالم احلديث علم و�سناعة ور�سالة، ويتطلب 

حبا واإبداعا وفنا، واأن املراأة الكويتية املوؤمنة بر�سالة االإعالم 

ت�ســتطيع اأن تخو�س املجال االإعالمي وتنجح فيه، واأن تكيف 

ظروفها االجتماعية واالأ�ســرية بي�ســر واأمان مبا يتنا�ســب مع 

طبيعة عملها.

يف لقاء مع جريدة االأنباء الكويتية يف العام يف لقاء مع جريدة االأنباء الكويتية يف العام ٢٠١5٢٠١5 قالت فايزة املانع: - قالت فايزة املانع: -

االأدب حلم طفولتي، ومل تكن ال�سحافة �سوى مهنة االأدب حلم طفولتي، ومل تكن ال�سحافة �سوى مهنة غرقت فيها حتى مل يعد با�ستطاعتي اخلروج من غرقت فيها حتى مل يعد با�ستطاعتي اخلروج من 

قعرها. ويل قعرها. ويل حماوالت لكتابة الق�سة الق�سرية، واأحوم حول حمراب ال�سعر بتهيب.حماوالت لكتابة الق�سة الق�سرية، واأحوم حول حمراب ال�سعر بتهيب.

المانع في سطور
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فايزة مانع املانع )١958 - ٢٠٢٢(  -

و�ساعـرة  ق�سرية  ق�سة  وكاتبة  اأديبة   -

و�سحافية.

مكان  كل  يف  الثقافة  تكون  اأن  - حلمها 

مقاه  واإيجاد  والــغــذاء،  والهواء  كاملاء 

ثقافية، واإن�ساء م�سارح ع�سرية يف كل 

حمافظة كويتية.

غرقت  لكنها  بالديبلوما�سية،  - حلمت 

يف عامل ال�سحافة واالإعالم.

تــخــرجــت يف جــامــعــة الــكــويــت - كلية   -

التجارة والعلوم ال�سيا�سية.

جملة  يف  الــتــحــريــر  اإدارة  ــســـت  ــراأ�ـ تـ  -

»الهوية« 

كان حلمها العمل يف وزارة اخلارجية،   -

ولـــكـــنـــهـــا وجـــــــدت نــفــ�ــســهــا تـــعـــمـــل يف 

االإعالم. 

ــادر  ــقــ ــي احلـــقـــيـــقـــي هــــو الــ ــ ــالمــ ــ االإعــ  -

ــالم  عــلــى االلـــتـــزام بــاأخــالقــيــات االإعــ

وقوانينه. 

واأ�ســارت املانــع اإىل اأن االإعــالم ي�ســبح اليــوم يف ف�ســاء �سا�ســع، 

االأمــر الــذي اأدى اإىل تفكك كثري من قيوده، واأن ما يقال عن 

االإعالم احلر و�سقوط احلواجز بدا اأنه ي�سر اأكرث مما ينفع. 

فوفــرة الكــوادر االإعالميــة وت�ساربهــا باالإ�سافــة اإىل تناق�س 

روؤاها واأفكارها جعل هذا ال�ســالح اخلطر واحل�سا�ــس امل�ســمى 

)اإعالما( كاأنه وقع يف اأيدي من ال يح�ســن ا�ســتخدامه، فاأخذ 

ي�سوب مقذوفاته يف كل اجتاه. 

واأ�سافــت اأن االإعالمــي احلقيقــي هــو القــادر علــى اأن يحقــق 

التاأثري والت�سويق واالنت�سار، واأن ي�سمن التزامه باأخالقيات 

االإبــداع االإعالمــي بعيدا عن الوعظة املبا�ســرة وعــن التحلل، 

وهذا ما يحتاج اإىل ثقافة وروؤى وعمق وتدريب.

وعــن جملــة » الهويــة »، اأ�ســادت فايــزة املانــع باالأ�سا�ــس املتــن 

تلــك  املجلــة،  هــذه  عليهمــا  نه�ســت  اللتــن  واال�ســرتاتيجية 

وبخا�ســة  ال�ســهيد،  مكتــب  علــى  القائمــون  و�سعهــا  االأ�س�ــس 

وامل�ست�ســار  اإبراهيــم اخلليفــي،  كالدكتــور  االأوائــل  موؤ�س�ســوه 

االإعالمي ملكتب ال�سهيد ال�سيخ �سلمان الداود، واالأ�ستاذ تركي 

االأنبعــي، واالأ�ســتاذة فاطمــة اأحمد االأمــري. واأو�سحت اأن تلك 

اال�ســرتاتيجية تنطلق اأ�سا�ســا من ر�ســالة مكتب ال�سهيد التي 

تبــداأ مــن تخليــد ال�سهيـــد ورعايـــة اأ�ســرته وتر�ســيخ وتاأ�سيــل 

هويتــه، ومــن �سيا�ســتها العامــة التــي تركــز علــى مو�سوعــات 

تغطيــة  اإىل  اإ�سافــة  وال�ســهادة،  والعطــاء  باالنتمــاء  تتعلــق 

اأن�ســطة وفعاليــات مكتــب ال�ســهيد واهتمامــه باأ�ســر ال�ســهداء 

وم�ساركاتهم.

       وقالت املانع اإن جملة » الهوية » دورية ت�سدر عن مكتب 

ال�ســهيد التابــع للديــوان االأمــريي، وقــد �ســدر العــدد االأول 

منهــا يف العــام ١994، وال تــزال اأعدادهــا تتــواىل يف ال�ســدور، 

وهي جملة تعنى بتاأ�سيل الهوية الوطنية، مرتكزة على رمز 

ال�ســهيد، وق�سيــة ال�ســهادة، م�ســتفيدة مــن ق�س�ــس وبطوالت 

الغا�ســم  العراقــي  االحتــالل  فــرتة  يف  االأبطــال  �ســهدائنا 

اأدبــا وتراثــا  اأداوؤهــا  ١99٠- فرايــر١99١، فتجلــى  اأغ�سط�ــس 

وتاريخــا وفنــا، ينهــاك عــن الق�سايا الفكرية التــي تطرحها » 

الهويــة » يف زمــن العوملة، وت�ســابك الــروؤى واملفاهيم يف اأجواء 

انفتاح عاملي غري م�سبوق.

كانت فايزة مانع املانع حتلم باأن ترى يف الكويت م�سارح ع�سرية 

حديثــة ومتطــورة يف كل حمافظة من حمافظات الدولة، واأن 

ت�ستمر العرو�س طيلة العام، ما بن فنون م�سرحية وغنائية، 

واجتماعيــة،  ودينيــة،  تربويــة،  ونــدوات  ترفيهيــة،  وحفــالت 

واأن تدعــى فــرق عامليــة وعربيــة لعر�س فنونها، وليجد �ســبان 

الكويت متنف�سا بدال من ال�سفر للخارج. 

رحم اهلل االأ�ستاذة فايزة مانع املانع واأح�سن مثواها وغفر لها 

وبدل �ســيئاتها ح�سنات. كانت الفقيدة اأختا وموجها ومر�سدا 

لــكل مــن عمــل معها على مدى �ســنن تروؤ�ســها اإدارة التحرير 

يف جملــة » الهويــة » ا�ســتوطنت الكويــت قلبهــا حبــا وع�ســقا 

والوطنيــة  وال�ســدق  واالإخال�ــس  احلــب  فــكان  واإخال�ســا، 

رائدها يف عملها وجتاه القراء.
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اليوم العالمي للمرآة

مبنا�سبة �ليوم �لعاملي للمر�أة

شهيداتنا آللئ تسطع في سماء الكويتشهيداتنا آللئ تسطع في سماء الكويت

يف الثامن من مار�س من كل عام يحتفل العامل باليوم العاملي 

للمــراأة لتقييــم االإجنازات الثقافية وال�سيا�ســية واالجتماعية 

واالقت�سادية للمراأة.

يف الكويت تقف املراأة الكويتية يف موقع متقدم عربيا،وبخا�سة 

فيما يتعلق بح�سولها على حقوقها ال�سيا�ســية واالجتماعية، 

فقــد ا�ســتطاعت خــالل العقــود املا�سيــة حتقيــق الكثــري مــن 

االإجنــازات علــى خمتلف ال�سعد، وهى االأن تقوم بدور بارز يف 

خمتلف اأوجه احلياة يف الكويت.

وعلــى مــدى اثنــن وثالثــن عامــا، ومنــذ اأن مت بف�ســل اهلل، 

ومب�ســاعدة االأ�ســقاء واال�سدقــاء، حتريــر دولــة الكويــت مــن 

عــدوان عراقــي غا�ســم، وتاريــخ الكويــت يــدون بعظيــم الفخر 

فــرتة  خــالل  ارواحهــن  قدمــن  �ســهيدة   9٢ اأ�ســماء  والثنــاء 

لــرتاب  فــداء  الكويــت،  لدولــة  الغا�ســم  العراقــي  االحتــالل 

الوطــن وكرامتــه وا�ســتقالله، ويف مقدمتهــن �ســناء الفــودري 

الرتكيــت  وغاليــة  بهبهــاين  وليلــي  كويتيــة،  �ســهيدة  اول 

واأ�ســرار  العامــر  ووفــاء  احل�ســن  �ســعاد  املقاومــة  و�ســهيدات 

القبنــدي و�ســمرية معــريف واأنعــام العيــدان و�ســهيدة الكويــت 

لبنانيــة اجلن�ســية دعــد احلريــري الذيــن قاومــوا االحتــالل 

الغا�ســم وقدموا ارواحهم فداء للوطن لذلك كانوا ابطاال يف 

عيــون االأجيــال التــي تلتهــم يف ثالثة عقود فهم نرا�ــس ينري 

دروب ال�ســباب الواعــد ليكونــوا عنــوان حلياتهــم االجتماعيــة 

والعمليــة لبنــاء وطن عزيز غايل، ف�ســهيداتنا الآىل ت�ســطع يف 

�ســماء الكويــت يف اليــوم العاملي للمراأه لينظــر العامل اجمع ملا 

قدمه هوؤالء الن�ســاء لوطنهم حيث كانوا  قدوة حملت  اأمانة 

وطــن وحافظــت عليــه فالن�ســيء ي�ســعر وهــو وا�ســع بطــوالت 

�ســهدائنا امــام عينــه اأنــه قــادر علــى القيــام بــدوره الفعــال يف 

تنمية م�سرية الكويت وبقائه �ساخًما دوما.

الغر�ســـــــة ١٠٠  مار�س - ابريل ٢٠٢٢ 

50



الغر�ســـــــة ١٠٠  مار�س - ابريل ٢٠٢٢ 

51

اإحدى ال�سور امل�ساركة مب�سابقة ال�سهيد الثقافية اخلام�سة ع�سرة



الغر�ســـــــة ١٠٠  مار�س - ابريل ٢٠٢٢ 

52

مكتب ال�سهيد - الديوان االأمريي - �ساحية مبارك العبداهلل - قطعة 7 - �سارع 5 

�س.ب: ٢87١7 ال�سفاة رمز بريدي ١3١58 الكويت 


