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ح�����دي�����ث الأل�������ق
فايزة مانع املانع

fayzaalmane@yahoo.com

موا�سم الأفراح ،موعدنا ال�سنوي مع فر�سان وفار�سات
التاريخ ...هم ال غريهم �أُباة ال�ضيمُ ،حماة الكرامة وحرا�س
الوطن .هناك حيث ال ُعال يف �أرقى مراتبه ...يتلألأ عرب
�صنّاع املجد �إكلي ً
ال لهامة الوطن ،ومع كل �سنة
املدى بريق ُ
متر يزداد �ضو�ؤهم بها ًء و�إ�شعاعهم �ألقاً...
�شواهد قبورهم رايات العزة اخل ّفاقة ،ورمل رفاتهم عبق
ال�شموخ وعطر الت�ضحية ...ومن حواف نورهم ي�ست�أنف
تاريخنا م�سريته ،وي�ستعيد الوطن عافيته ...غيابهم وجود،

ورحيلهم ثبات ،و�إقامتهم دائمة على تخوم امل�ستقبل...
ينتظرون ويرقبون ويُذكرون دائماً �أن الدم دفقة احلب التي
تغذي �شرايني الوطن ،و�أن دماءهم لن تذهب هدراً...
�أن�شودة متوا�صلة ،وعزف ال يتوقف؛ ف�أرواحهم تطالبنا
ب�أن نرتفع مل�ستوى �إتقانهم ...والإتقان من �أجل الوطن غاية
البذل ،والتفاين يف الوطن ذروة العطاء؛ وهذه هي درو�س
الدم ،وتلك هي تعاليم ال�شهادة.
�رق يزين �سماءنا،
ه� ُم الأب��ط��ال ...ح�ضورهم و�ش ُم ب� ٍ
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ٌ
حرث يف رمال الوطن ،بناء واقتدار
وامل�سافات منهم و�إليهم
وجدارة ...تلك هي الأماين ،ومنهم ن�ستلهم العرب...
مع كل �أغ�سط�س تن�ساب �أ�صواتهم كاللحن ال�شجي،
وتدلنا حياتهم الدائمة عند ربهم �إىل طريق املجد ...واملجد
ي�ستحقه فقط ال�ضالعون يف ثقافة اخللود ،والذين �أدركوا
�أن البقاء واجلالل يخ�ص من ا�ستوعبوا مفاهيم ال�شهادة،
و�آمنوا بثقافة اجلهاد؛ ذلك اجلهاد الذي يبد�أ من جماهدة
النف�س ،وينتهي عند جهاد �أعداء الوطن والأم��ة ...جهاد

نفو�س تربت على كبح جماح ال�شهوات ،ومغالبة الرذائل،
وت�سام ورفعة و�إيثار...
ومعانقة كل نُبل
ٍ
تلك هي ثقافة ال�شهادة التي خربها و�أتقنها ال�شهداء،
والتي نرت�سمها منهجاً للعزة والكرامة وال�س�ؤدد؛ فال�شهداء
�أ�شاروا لنا ب�أ�صابعهم نحو الطريق ،وعلينا �أن نكمل امل�سري؛
فم�سرية املجد جم��اه��دة وت�ضحية وعمل د�ؤوب ،ومن
يتقاع�س عنها فال جمد له ...وذلك حديث الألق ،وهذا
هو جمد الأوطان.
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المتفوقين

�سمو الأمري ك ّرم �أبناء ال�شهداء املتفوقني:

�آبـــا�ؤكـم قـ ّدمــوا
�أرواحهم للكـويت
و�أنتم يف طليعة
املدافعني عنـهـــا

ا�ستقبل ح�ضرة �صاحب
ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأح��م��د اجلابر
ال�����ص��ب��اح يف ق�صر بيان
وبح�ضور �سمو ويل العهد
ال�����ش��ي��خ ن����واف الأح��م��د
اجل��اب��ر ال�صباح� ،أب��ن��اءه
ال��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات من
�أبناء ال�شهداء املتفوقني
درا���س��ي� ً�ا للعام الدرا�سي
. 2012/2011
والقى �سموه حفظه اهلل
ورع�����اه ك��ل��م��ة ه���ذا ن�صها:
«�أحييكم و�أرح��ب بكم �أجمل
ت��رح��ي��ب ...رحمة اهلل على
من �آثر دمه يف �سبيل بلده.
و�أن��ا �أعتقد �أنهم �أح��ي��اء ما
دام �أنكم موجودون ،و�أنا على
يقني ب�أنه لو ح�صل لبلدكم
الكويت مكروه �ستكونون يف
طليعة م��ن ي��داف��ع ع��ن هذا
البلد.
نحن نعتز بكم لأن �آباءكم
قدموا �أرواح��ه��م ف��دا ًء لهذا
البلد امل��ع��ط��اء ،و�أدع����و لهم
بالرحمة واملغفرة متمنياً لكم
التوفيق والنجاح ،وللجميع
ال�صحة والعافية.
ن�س�أل اهلل ع��ز وج��ل �أن
نراكم يف يوم من الأيام جنوداً
ي��اف��ع�ين ل���ل���ذود ع���ن ت���راب
الوطن .و�أنا على ثقة كذلك
ب����أن الفتيات ���س��وف يبذلن
�أرواح��ه��ن يف �سبيل الكويت
�أ�سوة ب�أهلهن الذين �ضحوا
من �أجل الكويت .متمنياً لكم
التوفيق وال�سداد من اهلل».
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ومت ت����ق����دمي هديتني
ت��ذك��اري��ت�ين ل�سموه ول�سمو
ويل العهد رعاهما اهلل بهذه
املنا�سبة.
وح�����ض��ر امل��ق��اب��ل��ة نائب
وزير �ش�ؤون الديوان الأمريي
ال�شيخ علي جراح ال�صباح.
و�أعرب عدد من الطالب
وال��ط��ال��ب��ات امل��ت��ف��وق�ين من
�أب���ن���اء ال�����ش��ه��داء ع���ن بالغ
ال�شكر والتقدير ل�سمو �أمري
البالد على رعايته ال�سامية
وتكرميه لهم.
و�أك������د ال��ط��ل��ب��ة يف �أن
ا���س��ت��ق��ب��ال وت���ك���رمي �سموه
�سنوياً للطلبة املتفوقني من
�أبناء ال�شهداء يعطيهم حافزاً
كبرياً ملوا�صلة م�شوار التفوق
والنجاح م�ستقب ً
ال.

أب � �ن� ��اء ال� �ش� �ه ��داء:
ك� � �ل� � �م� � ��ة س� � �م � ��وه
ج�ع�ل�ت�ن��ا ن�ش�ع��ر أن
آب��اءن��ا أح�ي��اء بيننا
وقال الطالب نا�صر �أبن
ال�شهيد ط��ارق القحطاين:
ت�شرفنا مبقابلة �سمو �أمري
ال��ب�لاد و���س��م��و ويل العهد
الأمني حفظهما اهلل ورعاهما
يف تكرمي الطلبة املتفوقني
�أبناء ال�شهداء.
و�أ�ضاف الطالب نا�صر:
ف��رح��ت��ن��ا ال ت��و���ص��ف بتلك
الكلمة الأب��وي��ة التي �ألقاها
�سموه علينا وجعلتني �أ�شعر
من خاللها ب�أن والدي ما زال
حيا بيننا.

م����ن ج��ان��ب��ه��ا �أع���رب���ت
الطالبة عائ�شة ابنة ال�شهيد
رح���ي���ة ���ض��اح��ي ع���ن بالغ
ال�شكر ل�سمو �أم�ي�ر البالد
على اهتمام �سموه ورعايته
الدائمة لأبنائه الطلبة من
�أبناء ال�شهداء.
وقالت الطالبة عائ�شة �أن
�شعار مكتب ال�شهيد (رعاية
�أم�يرن��ا ���س��ر مت��ي��زن��ا) لي�س
جمرد �شعار و�إمنا كان الدافع
دائما لنا للتفوق والنجاح.
م��ن جهته ق��ال الطالب
ع��ل��ي �أب����ن ال�����ش��ه��ي��د �أحمد
�شم�س الدين �أن رعاية �سمو
�أم�ير البالد ال�سنوية حلفل
املتفوقني واللقاء ب�سموه من
�أق��وى الدوافع التي حفزتنا
على التفوق والنجاح ،معرباً

عن بالغ ال�شكر ل�سمو الأمري
ولأع�����ض��اء مكتب ال�شهيد
ولأ�سرتي ولكل من �ساعدنا يف
الو�صول �إىل هذه املرحلة.
ب��دوره �أك��د الطالب عمر
�أبن ال�شهيد حممد �أمني �أن
ا�ستقبال �سمو الأمري للطلبة
امل��ت��ف��وق�ين ل��ي�����س بال�شيء
اجلديد ،حيث يرعى �سموه
�أب��ن��اء ال�����ش��ه��داء خ�صو�صاً
و���ش��ب��اب ال��ك��وي��ت عموماً،
و���ش��ع��ارن��ا دائ��م��اً يف مكتب
ال�شهيد (رعاية �أمرينا �سر
تفوقنا) ،متمنياً �أن يكون هذا
التكرمي بوابة لتقدمي املزيد
لبلدنا احلبيب الكويت.
و�أع����رب����ت الطالبتان
ن���وره و���س��ارة ابنتا ال�شهيد
حممد احلي�ص ع��ن عميق
ال�شكر ل�سمو �أم�ي�ر البالد
على ا�ستقبال �سموه للطلبة
املتفوقني �أب��ن��اء ال�شهداء.
و�أكدت نوره و�سارة عزمهما
على امل�ضي يف حتقيق مزيد
م��ن النجاح والتفوق يف كل
ع���ام ح��ت��ى ن��ح��ظ��ى ب�شرف
التكرمي من قبل �سمو �أمري
البالد ومقابلة �سموه.
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نشاط مكتب

م�شاريع
ال�شهداء
اخليـرية
اعتاد �أه��ل الكويت منذ
ن�ش�أتها قبل �أكرث من �أربعمئة
عام ،على انتاج مبد�أ التعاون
والتكافل فيما بينهم وعلى
التكاتف لإق��ام��ة امل�شاريع
االج���ت���م���اع���ي���ة واحل���ي���وي���ة
والدفاعية مثل بناء �أ�سوار
الكويت التي ُ�ش ّيد �أولها يف
عهد ال�شيخ عبداهلل بن �صباح

ال�صباح  ،1760وكذلك تعاون
جتار الكويت لإن�شاء املدر�سة
املباركية ال��ت��ي افتتحت يف
 22دي�سمرب  ،1911و�سميت
باملباركية ن�سبة �إىل ال�شيخ
مبارك ال�صباح.
وعندما مت ،حترير دولة
الكويت من الغزو ال�صدامي
يف  26فرباير  ،1991هب

كثري من املواطنني الكويتيني
للقاء �سمو الأم�ي�ر الراحل
ال�شيخ جابر الأحمد اجلابر
ال�����ص��ب��اح ،ط��ي��ب اهلل ث���راه،
وعر�ضوا تقدمي الأم��وال من
�أجل الإ�سهام يف �إع��ادة بناء
م��ا دم��ره ال��غ��زاة يف بلدهم،
فكانت ل�سموه كعادته ،رحمه
اهلل ،وقفة �إن�سان�سية �سجلها

له التاريخ ،مثلما ي�سجل له
كل ما جنم عن هذه الوقفة
من �أعمال وم�شاريع خريية
مت �إجنازها يف العديد من
الدول ال�شقيقة والإ�سالمية
وال�صديقة.
و�أع������رب ���س��ـ��م��و الأم�ي�ر
ال��راح��ل ع��ن ت��ق��دي��ره لهذه
اللفتة التي تعرب عن �أ�صالة
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�شهداء الكويت اال�سالمي

يف �إندوني�سيا

ون���ب���ل وع���م���ق �إح�������س���ا����س
امل�����واط�����ن��ي��ن ال���ك���وي���ت���ي�ي�ن
بوطنيتهم ،ولكنه طلب منهم
�أن يكر�سوا تربعاتهم لإن�شاء
م�شاريع خريية با�سم �شهداء
دول���ة ال��ك��وي��ت حيثما دعت
احلاجة يف ال��دول ال�شقيقة
والإ�سالمية وال�صديقة.
وبدعم �سخي من ح�ضرة
�صاحب ال�سمو �أم�ير البالد
ال�����ش��ي��خ ����ص���ب���اح الأح���م���د
اجل���اب���ر ال�����ص��ب��اح حفظه
اهلل ورع��اه ا�ستمرت حركة
تنفيذ امل�شاريع اخلريية دون
توقف يف ع��دد من البلدان
العربية والإ�سالمية ال�شقيقة
وال�����ص��دي��ق��ة ت ��أك��ي��داً لأخ���وة
ال��دي��ن ولل�شعور الإن�ساين
اللذين تعتز بهما دولة الكويت
قيادة و�شعباً.

امل�شاريع اخلريية

مركز �شهداء الكويت  -جاكرتا

اف��ت��ت��ح «م���رك���ز �شهداء
ال���ك���وي���ت» يف العا�صمة
الإنـــدوني�ســـية جاكـرتا يف
 6مايو  ،2013على م�ساحة
�إجمالية قدرها  2516مرتاً
م��رب��ع�اً ،وي�ضم ه��ذا املركز
م�����س��ج��داً م��ن دوري����ن يت�سع
لـ 900م�صل ،كما ي�ضم املركز
مدر�سة م��ن طابقني تتكون
م��ن  12ف� ً
صال وت�ستوعب
 360طالباً ،ومركزاً لتدري�س
علوم القر�آن الكرمي ،و�سكناً
للطالب و�سكناً للم�شرفني
وقاعة حما�ضرات.
•تفا�صيل امل�شروع
يتكون امل�شروع من :
•م�سجد جامع وتوابعة.
•م����در�����س����ة م���ك���ون���ة من

طابقني.
•�سكن طالب.
•�سكن امل�شرفني.
•مواقف �سيارات .
•�سور وبوابة خا�صة.
•امل�سجد
تبلغ م�ساحة امل�سجد 256
مرتاً مربعاً .يتكون من دورين
وي�ستوعب  900م�ص ٍّل.
•املدر�سة
تبلغ م�����س��اح��ة املدر�سة
 340م�ت�راً م��رب��ع�اً  ,تتكون
املدر�سة من طابقني  ،و�سكن
طلبة  ،وتتكون من  12ف� ً
صال
ي�ستوعب  360طالباً .
•�سكن الطالب
ت��ب��ل��غ امل�����س��اح��ة 368
مرتاً مربعاً ،وهو عبارة عن
مبنى من دورين يتكون من 6
غرف ،وي�ستوعب ما ال يقل

� 120سريراً مركباً.
•�سكن امل�شرفني
يتكون من بيتني كل بيت
م�ساحته  77م�ت�راً مربعاً،
ويتكون كل بيت من غرفتني
ومنافعهما.
•التكلفة الإجمالية
تبلغ تكلفة بناء املركز
 164943د.ك (مئة واربعة
و�ستون �ألف وت�سعمئة وثالثة
و�أربعون ديناراً كويتياً).
مركز �شهداء الكويت  -جمهورية
الفلبني

�أق���ام مكتب ال�شهيد يف
فرباير  1996وبالتعاون مع
الهيئة اخل�يري��ة الإ�سالمية
العاملية وجلنة م�سلمي �آ�سيا،
«مركز �شهداء الكويت» يف
م��دي��ن��ة م����اراوي الفلبينية،
وي�ضم امل��رك��ز م�سجداً من
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نشاط مكتب

�شهداء الكويت اال�سالمي

يف الفلبني

طابقني ،ومدر�سة من طابقني
(ذكور و�إن��اث) ،وم�ستو�صفاً،
وداراً للأيتام يتبعها مطبخ
مركزي ،وداراً لل�ضيافة.
•تفا�صيل امل�شروع
•م�سجد جامع وتوابعة.
•خمزن مياه.
•دار ���ض��ي��اف��ة م���ع مكتب
للإدارة.
•مدر�سة �إ�سالمية.
•قاعة الإجتماعات .
•ملعب ريا�ضي .
•م�ستو�صف .
•دار الأيتام .
•�سور حائطي للمركز .
•امل�سجد
ت��ب��ل��غ م�����س��اح��ة امل�سجد
 150مرتاً مربعاً موزعة على
ط��اب��ق�ين :الأر���ض��ي للرجال
م�ساحته  81م�ت�راً مربعاً،
وال��ع��ل��وي للن�ساء م�ساحته

 69م�ت�راً م��رب��ع�اً)  .وملحق
ب��ه دورات م��ي��اه ،وموا�ضئ،
ومئذنة ارتفاعها � 7أمتار،
ويت�سع حلوايل  220م�ص ٍّل
•خزان املياه
خ����زان �إ���س��م��ن��ت��ي يت�سع
حل��وايل  2500ج��ال��ون ماء
يحتوي على مكينة �سحب
مياه و�أنبوب لتوزيع املياه .
•دار ال�ضيافة م��ع مكتب
االدارة
امل�ساحة الإجمالية ملبنى
دار ال�ضيافة ومكتب الإدارة
تبلغ  195م�تراً مربعاً ،دار
ال�����ض��ي��اف��ة حت��ت��وي ع��ل��ى 4
غرف ،و 3حمامات ومطبخ،
ومكتب الإدارة يحتوي على
غرفتني وحمام ومطبخ.
•مدر�سة �إ�سالمية
م�ساحتها الكلية 1080
مرتاً مربعاً  ،وتت�سع حلوايل
 280طالباً حتتوي على 13

ف� ً
صال درا���س��ي �اً و  3غرف
للم�شرف واملدر�سني .
•قاعة االجتماعات مل يتم
تنفيذها
م�����س��اح��ت��ه��ا  253م�ت�راً
مربعاً ،ت�ستوعب � 530شخ�صاً
حتتوي على من�صة وغرفتني
و 4حمامات ومطبخ.
•ملعب ريا�ضي
م�����س��اح��ت��ه  243م�ت�راً
مربعاً يحتوي على ملعب كرة
ال�سلة وملعب الكرة الطائرة
وملعب كرة قدم .
•م�ستو�صف
م�ساحته  158مرتاً مربعاً
يحتوي على  5غرف للمر�ضى،
وغ��رف��ة ال��ط��وارئ  ،وعيادة
�أ�سنان وغرفة خمترب غرفة
�أ�شعة وغرفتني للممر�ضني
ومكتب ا�ستعالمات و�صالة
انتظار وا���س�تراح��ة وخمزن
ودورتي مياه.

•دار الأيتام
م�����س��اح��ت��ه��ا  270م�ت�راً
م��رب��ع �اً ،تت�سع ل��رع��اي��ة 50
يتيماً ،وحت��ت��وي ال���دار على
جناحني (� 25سريراً يف كل
جناح) وغرفة �إدارة وغرفتني
للم�شرفني ودورات مياه .
•�سور حائطي للمركز
����س���ور م����ن الإ�سمنت
واحل��دي��د وال��ط��اب��وق يحيط
مبباين املركز بارتفاع �أكرث
من مرتين .
•التكلفة الإجمالية
التكلفة الإجمالية لبناء
املركز تبلغ  108,000د.ك
(م��ئ��ة وثمانية �آالف دينار
كويتي).
مركز �شهداء الكويت -
جمهورية الهند
�أق���ام مكتب ال�شهيد يف
�ســـــبتمرب  1995وبالتــــــعاون
م���ع جل��ن��ة م�����س��ل��م�ين �آ�سيا
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�شهداء الكويت اال�سالمي

�شهداء الكويت اال�سالمي

يف الهند

والهيئة اخلريية الإ�سالمية
العاملية ،يف جمهورية الهند
ال�����ص��دي��ق��ة «م��رك��ز �شهداء
الكويت الإ�سالمي» ويتكون
م��ن � 3أدوار على م�ساحة
ك��ل��ي��ة ق���دره���ا  1700مرت
مربع ،ي�ضم املركز م�سجداً
وم�ستو�صفاً و�صالة مفتوحة
متعددة الأغ��را���ض ،ومعهداً
للتدريب املهني من  7ف�صول
وور����ش���ة تعليمية ومكتبة
ومرافق �أخرى.
•تفا�صيل امل�شروع
امل�ساحة الكلية للم�شروع:
 1700مرت مربع ويتكون من
ث�لاث �أدوار ي�شمل على ما
يلي :
•الدور الأر�ضي
•���ص��ال��ة مفتوحة متعددة
الأغرا�ض.
•  4ور�شات عمل.

يف م�صر

• مكتب.
• م�سجد.
• م�ستو�صف.
•�صالة للإ�ستقبال.
•ن�صب تذكاري عند املدخل
الرئي�سي.
•الدور الأول
• 7ف�صول درا�سية
•ور�شة للتعليم
•مكتبة
•مكتب
•مرافق �أخرى
•الدور ثاين
• 7غرف لل�سكن.
•مكتب امل�شرف.
•مطبخ و�صالة طعام.
•دورات مياه.
•التكلفة الإجمالية
تبلغ تكلفة املركز 55,000
د.ك (خم�سة وخم�سون �ألف
دينار كويتي).

مركز �شهداء الكويت -
جمهورية م�صر العربية
�أق������ام م��ك��ت��ب ال�شهيد
«معهد �شهداء الكويت الديني
الأزهري» يف بلدة دار ال�سالم
مبحافظة �سوهاج يف �شهر
نوفمرب  1996وبالتعاون مع
الهيئة اخل�يري��ة الإ�سالمية
العاملية وب ��إ���ش��راف وتنفيذ
بيت ال��زك��اة الكويتي .يقوم
امل��ع��ه��د ع��ل��ى م�����س��اح��ة كلية
ق��دره��ا  2500م�تر مربع،
ويتكون من � 3أبنية كل منها
يت�ألف من  3ط��واب��ق ،ت�ضم
 20ف� ً
صال درا�سياً ،ي�ســــتفيد
منها ح���وايل  1000طالب
يف امل��رح��ل��ت�ين الإع����دادي����ة
والثانوية ،كما ي�ضم املعهد
مكتبة وم��ك��ات��ب �إ�شرافية
ومرفقات �أخرى.
ومت���ت �إق���ام���ة م�شاريع

مماثلة يف اجلمهورية اللبنانية
ال�شــــقيقة ويف جمـــــهوريتي
�إريرتيا ونيجرييا ال�صديقتني،
و�إن هذه امل�شاريع الإن�شائية
واخلريية لي�ست يف واقعها
�إال حلقات يف �سل�سلة م�شاريع
مماثلة قادمة هدفها التعبري
عن م�شاعر الأخ ّوة يف الدين
والإن�سانية وعن عمق املحبة
التي يكنها ال�شعب الكويتي
لل�شعوب الإ���س�لام��ي��ة كافة
وجل��م��ي��ع ال�����ش��ع��وب املحبة
لل�سالم.
وق����د ���س��اه��م��ت �إق���ام���ة
هذه امل�شاريع يف �إبراز مدى
اه��ت��م��ام ال�����ش��ع��ب الكويتي
وقيادته ب�شهدائه وتعريف
العامل بالت�ضحيات الإن�سانية
ال��ت��ي قدمها الكويتيون يف
�سبيل حترير بلدهم.
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فتيان
هانـــــ ��ي املصيـــلي ��خ و عدنــــ ��ان بهبهـــان ��ي و يعقـــــ ��وب األس �ــــتـاذ

د .منصور بوخمسني *
* من كتاب «حيثيات اال�ست�شهاد» اجلزء الثامن ،جمموعة �شهداء الدعية« .بت�صرف»

«جمموعة
الدعية»

الغرسة ( 74أغسطس  -أكتوبر )2013

13

كغريها من مناطق دولة
ال��ك��وي��ت� ،صمدت منطقة
«ال��دع��ي��ة» يف وج��ه ق��وات
االحتالل العراقي ،ومتكنت
م��ن املحافظة على وت�يرة
ً
ن�سبيا برغم
حياة مقبولة
وح�شية املحتلني ال��ذي��ن
عمدوا �إىل التنكيل ب�أهلها
قتال واعتقاال ،كما عمدوا
�إىل ت��خ��ري��ب م��ن�����ش��آت��ه��ا
وتدمري مرافقها اخلدمية
و�سرقة بيوتها وجمعياتها
التعاونية ...وم��ا ك��ان لهذا
ال�صمود �أن يتحقق لوال
ت�ضافر عوامل عدة مكنت
ال��ك��وي��ت��ي�ين ع��م��وم��ا من
تخطي حمنة الغزو الغا�شم
وحترير بلدهم وا�ستعادة
حريتهم.
وت ��أت��ي يف مقدمة عوامل
االن���ت�������ص���ار وال��ت��ح��ري��ر
جمموعات امل��ق��اوم��ة التي
�سارع �إىل ت�شكيلها �شباب
الكويت من املناطق كافة؛
ه������ؤالء ال�����ش��ب��اب ال��ذي��ن
���ض��ح��وا ب����أرواح���ه���م ف��داء
ل�تراب الكويت ،و�أرخ�صوا
دماءهم ليبقى الوطن حراً
م�ستقال ...ومن جمموعات
ب�لاء
امل��ق��اوم��ة ال��ت��ي �أب��ل��ت
ً
عظيما يف جمابهة املحتلني
«جم���م���وع���ة ال���دع���ي���ة»
التي �ضمت ثلة من �شباب
املنطقة ،ن�سلط ال�ضوء على
ثالثة منهم يف ما يلي :

ال �ث�ل�اث��ة األب� �ط ��ال ت �ق��اس �م��وا مهام ه� � ��ان� � ��ي امل � �ص � �ي � �ل � �ي� ��خ ان� �ت� ��زع� �ت� ��ه
ح ��راس ��ة ب� �ي ��وت ال ��دع �ي ��ة وت ��وزي ��ع دوري � � � � � ��ة ع � ��راق� � �ي � ��ة م � � ��ن أي � � ��دي
امل � � � ��ؤن واألغ � � ��ذي � � ��ة ع � �ل� ��ى أه �ل �ه ��ا وال � ��ده ال �ض��ري��ر ووال ��دت ��ه املسنة
ال�شهيد هاين �أحمد
مو�سى امل�صيليخ
ه���و ال�����ش��ه��ي��د ال��ث��ال��ث يف
«جم��م��وع��ة ال���دع���ي���ة» ،وهو
�شاب يافع مل يتجاوز الثامنة
ع�شرة حني مت اعتقاله ويجمع
ك��ل م��ن ع��رف ال�شهيد هاين
على متيزه وح�سن �أخالقه،
كان متدينا ملتزما بالفرو�ض
متفوقاً بدرا�سته ح�سن املع�شر
يحب ال�شعر وينظمه يق�ضي
�أوق�����ات ف��راغ��ة يف ممار�سة
هواياته املتعددة كالإلكرتونيات
والت�صوير ،كان هاين قد �أمت
ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة ق��ب��ل الغزو
العراقي للكويت ب�سنة ،وبعد
ت��خ��رج��ه يف ال��ث��ان��وي��ة التحق
بكلية الهند�سة ليحقق طموحه
بالعمل كمهند�س كهربائي،
وك���ان ي�سكن يف بيت عائلته
مبنطقة الدعية قطعة .4
كان هاين يرتدد با�ستمرار
على بيت العائلة باملن�صورية
م��ن��ذ الأي�����ام الأوىل للغزو،
وعندما با�شر حبيب وحممد
ال��زق��اح خ���اال ه���اين م�شروع
الت�صوير ا�شرتك هاين معهما
ملعرفته بالت�صوير ولرغبته
مب��م��ار���س��ت��ه ،وك���ان ك��ث�يرا ما
يذهب معهما يف حافلة ركاب
�صغرية ي�ستخدمونها للت�صوير.
ن�شط ه��اين كذلك مع �شبان
منطقة الدعية �إذ ق��ام معهم
بكتابة ال�شعارات على اجلدران

وتعليق �صور �سمو الأم�ير يف
الأماكن العامة ،و�ساهم كذلك
يف �أع���م���ال اخل��دم��ة العامة
ال��ت��ي ت�����ص��دى ل��ه��ا ال�شباب
الكويتي �أيام االحتالل لت�سهيل
اح��ت��ي��اج��ات ال��ن��ا���س وتدبري
احتياجات معا�شهم.
ب��ع��د ي��وم�ين م��ن اعتقال
حبيب الزقاح وحممد الزقاح
خ���ايل ه����اين ،ويف ال�ساعة
الثامنة م�ساء الثالثاء الثاين
من �أكتوبر  ،1990توجهت قوة
من جالوزة النظام �إىل �شارع
اب��ن �سينا يف منطقة الدعية
حيث كان م�سكن ال�شهيد هاين،
وهناك قاموا ب�إغالق ال�شارع
وحما�صرة البيت ،وتوقفت �أمام
امل��ن��زل �سيارة مدنية ترجلت
منها جمموعة من امل�سلحني
يرتدون املالب�س املدنية ،ويقول
بع�ض ال�شهود �إنهم �شاهدوا
رج ً
ال مقيداً بالأ�صفاد داخل
ال�سيارة  ...ق��رع امل�سلحون
الباب يريدون اعتقال ال�شهيد
ه������اين ،واق���ت���ح���م���وا املنزل
يفت�شونه ويقلبونه ر�أ�سا على
عقب ،ومل ي�شفع لهاين �صراخ
�أمه وتو�سلها ،وال مت�سك والده
العجوز ال�ضرير به ،وانتزعوه
من بني يدي والديه و�أدخلوه
ال�سيارة عنوة ..وح��اول �أحد
امل�����س��ل��ح�ين االح���ت���ي���ال على
�أه��ل��ه ب��ال��ق��ول ل��ه��م �إن هاين
مطلوب للمخفر فقط للتوقيع

على تعهد وب ��إم��ك��ان العائلة
ت�سلمه �صباح الغد من خمفر
القاد�سية.
رحلة البحث املريرة
ويف ال�صباح ال��ت��ايل هرع
الأهل ملخفر القاد�سية يبحثون
عنه وكان اجلواب ال وجود له.
وبد�أت رحلة العذاب لأهل هاين
وهم يحاولون �أن يجدوا �أثره
يف مراكز االحتجاز والتعذيب
التي كانت قد انت�شرت بطول
الكويت وعر�ضها ....ذهبوا
�إىل ال��ن��ادي ال��ع��رب��ي وخمفر
���ض��اح��ي��ة ع���ب���داهلل ال�سامل
والأح���داث والعمرية وغريها
من الأماكن ،ولكن دون جدوى.
وب��رز ب�صي�ص من الأم��ل بعد
�أ�سبوعني من احتجازه حيث
ات�صل �أحد الأ�شخا�ص مبنزل
ال�شهيد قائال �إنه من �ضباط
االحتالل و�إن مقره يف خمفر
القاد�سية .حتدث ف�ؤاد �شقيق
ال�شهيد هاين مع ذلك ال�شخ�ص
و�س�أله بلهفة عن مكان �أخيه
وعن حاله.
ق��ال ال�شخ�ص� :إن هاين
بخري ،ثم �أخ�بره ب��أن ب�إمكانه
�إط�لاق �سراح �أخيه �إن قامت
الأ�سرة ب�إح�ضار �سيارة هاين
�إىل خمفر القاد�سية ،وبالفعل
ق��ام �شقيق ال�شهيد ب�إح�ضار
ال�سيارة �إىل خمفر القاد�سية
فت�سلمها منه ال�ضابط العراقي،
وعند �س�ؤاله عن �أخيه هاين

الغرسة ( 74أغسطس  -أكتوبر )2013

14

السور

نهره ال�ضابط العراقي وهدد
باعتقاله هو الآخ��ر ،فما كان
من ف�ؤاد �إال �أن عاد �إىل املنزل
ليخرب العائلة املتلهفة لر�ؤية
ولدها مبا ح�صل ،وبعد ع�شرة
�أيام من تلك احلادثة تويف والد
هاين.
بعد اعتقال هاين مت نقله
�إىل خمفر �ضاحية عبداهلل
ال�������س���امل ،وم����ن ه���ن���اك �إىل
ق�����ص��ر ن��اي��ف ث��م �إىل �سجن
الأح��داث ،تعر�ض ال�شهيد يف
كل الأماكن للتعذيب واملعاملة
ال��ق��ا���س��ي��ة ،وي��ق��ول ال�شاهد
عي�سى القالف الذي �شاهده
يف �سجن الأحداث ب�أن و�ضعه
كان يف غاية ال�سوء من �شدة
التعذيب .وم��ن �سوء التغذية
�إذ مل يكن يح�صل الأ�سرى
لدى قوات االحتالل العراقي
�سوى على قطعة خبز ياب�سة
يف اليوم وبع�ض املاء� .شاهده
كذلك وليد الفيلكاوي وفا�ضل

ع � � � � � ��دن � � � � � ��ان ب� � �ه� � �ب� � �ه � ��ان � ��ي
رف � � � � � � ��ض اخل � � � � � � � � � � ��روج م ��ن
ال � � � � � � �ك � � � � � ��وي � � � � � ��ت وح � � � � � � � � ّ
�ض
ال � � �ن � ��اس ع � �ل ��ى ال� �ص� �م ��ود
وال � � �ت � � �م � � �س � ��ك ب � ��ال � ��وط � ��ن
عي�سى جا�سم الزقاح الذي كان
م�سجونا معه ،و�شاهده كذلك
يف �سجن الأح�����داث يو�سف
�سراب حممد �أمري الذي كان
م�سجونا م��ع��ه ،وي��ف��ي��د �أحد
ال�شهود ممن كان مع ال�شهيد
يف ال�سجن ب�أن ال�شهيد هاين
وبالرغم من الظروف ال�سيئة
التي كان يعي�شها واملعاناة التي
كان مير بها كان يواظف على
نظم ال�شعر خالل تلك الأيام
احل��ال��ك��ة � ..إن��ه��ا روح ت�أبى
االنك�سار.
التعرف على رفات ال�شهيد
انقطعت �أخبار هاين بعد

 1990 / 11 / 7ويبدو من
الأدلة ب�أن القوات العراقية عند
اندحارها من الكويت قامت
بنقله مع كثري من الأ�سرى �إىل
داخ��ل ال��ع��راق ،وعلى الأرجح
�إىل م��ك��ان م���ا يف حمافظة
الب�صرة .ويفيد الأ�سري يو�سف
ج�بر ال��ذي متكن م��ن العودة
للكويت من العراق يف مار�س
�أن���ه ك���ان م��ع ال�شهيد هاين
و�آخرين يف �أثناء احتجازهم يف
جنوب العراق يف مار�س حني
اندلعت االنتفا�ضة ال�شعبية
وهي الثورة التي قام بها �سكان
جنوبي ال��ع��راق و�شماله �ضد
احل��ك��م البعثي بعد الهزمية
املذلة للنظام يف �أواخر فرباير
 .1991ويفيد يو�سف جرب
ب���أن ال��ث��وار العراقيني قاموا
بتحريره هو و�آخ��ري��ن متكنوا
م���ن ال��و���ص��ول �إىل الكويت
�سريا على الأق��دام� ،أما هاين
وجم��م��وع��ة �أخ����رى م��ع��ه فلم
يعرف مب�صريهم.
يف ب��داي��ة ع��ام  2004مت
التعرف على رف��ات ال�شهيد
ه����اين ع���ن ط��ري��ق احلم�ض
النووي و�أدل��ة �أخ��رى والثابت
م��ن ال��ف��ح�����ص وال��ت��ح��ل��ي��ل �أن
ال�����ش��ه��ي��د ت��ع��ر���ض لإط��ل�اق
الر�صا�ص عليه ،و�أ�صيب يف
منطقتي ال���ر�أ����س واحلو�ض
وكان ا�ست�شهاده على الأرجح
عام  ،1991وعرث على جثمانه
مدفونا مع �آخرين يف مقربة
جماعية غرب مدينة كربالء،
ومل يكن ال�شهيد متزوجا وله
�إخوة و�أخوات.
تغمد اهلل ال�شهيد بوا�سع
رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته.

ال�شهيد عدنان حممد
عبداحل�سني بهبهاين
ال�������ش���ه���ي���د ال������راب������ع يف
«جمموعة الدعية» هو ال�شاب
ع��دن��ان ب��ه��ب��ه��اين ال����ذي كان
يف الع�شرين م��ن عمره عند
اعتقاله وك��ان موظفا بوزارة
الأ�شغال العامة ،ومل يكن قد
ت���زوج ب��ع��د ،وك���ان ي�سكن مع
وال��دت��ه و�إخ��وان��ه و�أخ��وات��ه يف
م��ن��زل العائلة بقطعة �أربعة
مبنطقة الدعية.
ومل يكمل ال�شهيد عدنان
تعليمه ال��ث��ان��وي ،ب��ل ف�ضل
االلتحاق بالعمل مبكراً وكانت
وظيفته قبل الغزو م�ساعداً
لأمني خم��زن ...ت�أثر ال�شهيد
ت�أثرا �شديداً بالغزو ،ويروي
�أخ���وه علي بهبهاين �أن��ه بعد
�أن ���ش��اه��د ال���ق���وات الغازية
جتتاح املدينة �سارع مع �آخيه
وجمموعة �أخرى من ال�شباب
بالذهاب �إىل منطقة كيفان
بعدما عرفوا ب�إمكانية احل�صول
على ال�سالح من هناك ملقاتلة
الغزاة .ولكنهم مل يتمكنوا من
احل�صول على ال�سالح ،وحينما
�شاهد بع�ض النا�س يخرجون
من الكويت رف�ض ذلك و�أ�صر
على ال�صمود والتم�سك برتاب
الوطن.
ك�����ان ال�����ش��ه��ي��د ع���دن���ان
بهبهاين �صديقاً لل�شهيد هاين
امل�صيليخ وك��ان��ا ي�سكنان يف
�شارعني متجاورين يف القطعة
الرابعة م��ن منطقة الدعية،
وانتظما مع غريهما من �شبان
املنطقة يف جتمع رائ���ع بعد
دخول القوات الغازية للكويت
�إذ مت��رك��زت ق����وات اجلي�ش
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ال�شعبي واال���س��ت��خ��ب��ارات يف
العديد من الأماكن يف منطقة
الدعية ،فما ك��ان من �شباب
الدعية �إال �أن تداعوا للحفاظ
على منطقتهم وبيوتهم وراحوا
يجولون يف املنطقة ويعملون
ب��امل��خ��ب��ز وي��ق��وم��ون ب�ش�ؤون
اجلمعية التعاونية ويجمعون
ال���ن���ف���اي���ات وي���ع���م���ل���ون على
تزويد البيوت بالغاز و�إي�صال
احل�ص�ص التموينية �إليها من
خمزون اجلمعية.
ويف الليل تراهم يتناوبون
ال�����س��ه��ر ي���راق���ب���ون الأح���ي���اء
ويحر�سون البيوت الفارغة �أو
من ال معيل لأ�صحابها ،حر�صا
عليها من ممار�سات االنتهاك
وال�سرقة والنهب التي انت�شرت
ب�شكل كبري يف تلك الأيام� ،إما
على �أي��دي القوات الغازية �أو
على �أي��دي �أف���راد وع�صابات
ت��واف��دت على الكويت للقيام
ب��ت��ل��ك امل��م��ار���س��ات اخلبيثة
خ�صو�صا يف الأماكن التي قل
�ساكنوها.
عدنان يف الأ�سر
كان لل�شهيد عدنان بهبهاين
ن�شاط �آخ��ر� ،إذ كان يقوم مع
�آخرين حني نزول الظالم بكتابة
ال�شعارات املناه�ضة لالحتالل
واملنددة برئي�س النظام البعثي
على ج��دران الأم��اك��ن العامة
وح��ت��ى ع��ل��ى ج����دران الأبنية
التي اتخذها الغزاة مقراً لهم،
وك��ان عدنان يحتفظ ب�أدوات
الكتابة يف غرفته باملنزل ،وقد
اكت�شفت �أ�سرته تلك الأدوات
بعد �أ���س��ره �إذ مل يكن يرغب
يف �أن يت�سبب لأ�سرته بالقلق
جراء ما كان يعمل.

كان �أفراد قوات االحتالل
ي��ن��زع��ج��ون ك���ث�ي�را م���ن تلك
ال��ك��ت��اب��ات وك���ان لديهم فرق
خا�صة جت��وب ال�����ش��وارع ليال
لإزال������ة ال�����ش��ع��ارات وكتابة
غ�يره��ا ،وك��ان��ت تلك القوات
ت�صب ال��ع��ذاب ال�شديد على
من تعتقله وهو يقوم مبمار�سة
تلك الكتابات وحتى �إن �شكت
يف �أنه يقوم بذلك.
وت�����ش�ير �أك�ث�ر الأدل����ة �إىل
�أن �سبب �أ�سر ال�شهيد عدنان
بهبهاين قيامه بتلك الكتابات،
�إذ يبدو �أن �صورته و�صوته كانا
م�سجلني على �شريط الفيديو
ال��ذي �سجله ال�شهيد حبيب
الزقاح فيما �سجل من مظاهر
وممار�سات تلك الفرتة ،ورمبا
كان الت�صوير لعدنان وهو يقوم
بالكتابة �أو وه��و يعلق �صور
�صاحب ال�سمو الأم�ير وويل
العهد.
مت �أ�سر ال�شهيد يف �ساعة
م��ت ��أخ��رة م��ن م�����س��اء اجلمعة
�12أكتوبر  ،1990عند منت�صف

ت��ل��ك الليلة ق��ام��ت جمموعة
كبرية م��ن عنا�صر خمابرات
النظام ال�صدامي وال�سيارات
بتطويق ال�شارع الذي يقع فيه
املنزل و�سدت منافذه وا�ستمر
احل�����ص��ار ���س��اع��ت�ين ون�صف
ال�ساعة وح�ضر �إىل املنزل
عن�صر م�سلح يلب�س املالب�س
امل��دن��ي��ة يحيط ب��ه �أ�شخا�ص
م�سلحون و�شرع يهدد �أ�سرة
ال�شهيد عدنان بالقتل �إن مل
ي�سلموه عدنان.
وت�����ص��ف �أ����س���رة ال�شهيد
ع��دن��ان ذل��ك ال�شخ�ص ب�أنه
ط��وي��ل القامة ك��ث ال�شوارب
بذيء الل�سان ،ومل يكن عدنان
يف املنزل يف تلك ال�ساعة ومل
تجُ ��د �أق��وال الأ���س��رة �شيئا مع
ذلك ال�شخ�ص الذي ا�ستمر يف
ال�سباب و�إرهاب الأ�سرة بينما
انت�شر م�سلحون �آخ���رون يف
ال�شارع يبحثون عن عدنان.
وب��ع��د �ساعة م��ن الزمان
ح�ضر �أحد اجلنود العراقيني
�إىل امل���ن���زل ل��ي��ق��دم الهوية

ال�����ش��خ�����ص��ي��ة ل��ع��دن��ان ال���ذي
اعتقلوه م��ع جمموعة �أخرى
من ال�شبان� ،إم��ا من ال�شارع
ال��ذي يقع فيه منزل ال�شهيد
وه��و ال�شارع  49يف القطعة
الرابعة من منطقة الدعية �أو
من ال�شارع امل��ج��اور ...وبعد
�أن ت ��أك��دت تلك ال��ق��وات من
هوية ال�شهيد عدنان بهبهاين
ان�سحبت من ال�شارع م�صطحبه
معها من اعتقلتهم من ال�شبان،
وك���ان بينهم ع��ب��داهلل جا�سم
ح�سن ال�شيبة ج��ار ال�شهيد
الذي �أفاد �أن قوات االحتالل
�أخ���ذت���ه���م مل��در���س��ة الدعية
املتو�سطة للبنات التي كانت
مقرا لأح��د �أجهزة االحتالل،
وك��ان من الوا�ضح �أن غايتهم
ه��ي ع��دن��ان وع��ن��دم��ا متكنوا
من التثبت من هويته �أطلقوا
الآخرين.
كان م�سار ال�شهيد عدنان
بهبهاين م��ع ق��وات االحتالل
م�����ش��اب��ه��ا مل�����س��ار ال�شهداء
الآخرين .حممد الزقاح وهاين
امل�صيليخ والقالف ،ومت ترحيل
ع��دن��ان �إىل خم��ف��ر �ضاحية
عبداهلل ال�سامل حيث تعر�ض
للتعذيب ال�شديد ،ومن هناك
مت ترحيله لق�صر نايف ثم �إىل
�سجن الأحداث.
معاناة البحث عن الأ�سري
ب��ع��د �أن ق��ام��ت القوات
العراقية ب�أ�سر ال�شهيد عدنان
حاولت �أ�سرته تتبع �أخباره،
وك��ان �أول مكان ق�صدوه هو
متو�سطة الدعية للبنات حيث
ك��ان عبداهلل جا�سم �أخربهم
باحتجاز عدنان فيها ،ولكن
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السور

ألصقوا صور سمو
األمير وسمو ولي
العهدعلىحوائط
م� ��دارس املنطقة
وم��راف�ق�ه��ا العامة

ال���ذي���ن ك���ان���وا هناك
�صرفوهم بدعوى �أال
وج����ود لعدنان
لديهم.
من هناك
ت�����وج�����ه�����وا

ملخفر الدعية الذي كان حمتال
من قبل القوات العراقية ،ويفيد
علي بهبهاين �شقيق ال�شهيد �أن
�ضابطا يف املخفر يدعى خالد
� ،أخ�بره �أن��ه ب�إمكانه الإفراج
ع��ن �أخ��ي��ه مقابل دف��ع ر�شوة
معينة ،فعر�ض عليه �أن يعطيه
�سيارتني وقام بالفعل بت�سليم
ال�سيارتني لل�ضابط ،ولكنه
�أخ�بره �أن��ه ال ي�ستطيع حترير
عدنان لأنه كان موقوفا لدى
اال�ستخبارات العراقية.
وم��ع��ظ��م ال�����ش��ه��ادات عن
�أحوال ال�شهيد عدنان م�ستقاة
من الأ�سرى الذين كانوا معه
يف ���س��ج��ن الأح�������داث ،حيث
�شاهده هناك الأ�سري عي�سى
القالف ،الذي �أفاد ب�أن و�ضع
عدنان ك��ان يف غاية ال�سوء.
و�أنه تعر�ض للتعذيب ال�شديد
ومل يكن ي�أكل �شيئا ،لكنه كان
�شديد اجللد ورغ��م حماولة
معذبيه انتزاع اعرتافات منه
حول زمالئه و�إخوانه �إال �أنه
�أب���ى .وك��ان �آخ��ر م��ن �شاهده
الأ�سري حممد مفلح الدو�سري
الذي �أفاد ب�أنه �شاركه الزنزانة
يف ���س��ج��ن الأح�������داث ،وكان

�آخر علمه به يوم الثالثاء 13
ن��وف��م�بر ع��ن��دم��ا ن��ق��ل حممد
من �سجن الأحداث �إىل مكان
�آخر .وانقطعت �أخبار ال�شهيد
ع��دن��ان بعد نوفمرب ،1990
وبقيت والدته و�أهله يدعون
اهلل �أن يفك �أ���س��ره ،دون �أن
ي�صلهم �أي خرب عنه.
وت�����ش�ير الأدل������ة �إىل �أن
عدنان بهبهاين ا�ست�شهد يف
وق��ت ما �سنة  1991وق��د مت
العثور على رف��ات��ه يف مقربة
جماعية غ��رب مدينة كربالء
�ضمت ك��ذل��ك رف���ات �شهداء
�آخرين ،ومت التعرف عليه عن
طريق حتليل احلم�ض النووي.
وق���د واف����ت ال�����ش��ه��ي��د املنية
ب�سبب عيارات نارية �أ�صابت
اجلمجمة واحلو�ض.
تغمد اهلل ال�شهيد عدنان
حممد عبداملح�سن بهبهاين
بوا�سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح
جناته و�ألهم والدته و�إخوانه
و�أخواته ال�صرب وال�سلوان.
ال�شهيد يعقوب يو�سف
بدر الأ�ستاذ
ال�����ش��ه��ي��د اخل���ام�������س يف
جمموعة الدعية هو يعقوب
بدر ح�سن الأ�ستاذ الذي كان يف
ال�سابعة والع�شرين من عمره
عندما مت �أ���س��ره ،وك��ان �أكرب
�إخوته ويعي�ش يف بيت �أ�سرته
ب�شارع اب��ن �سينا يف القطعة
الرابعة م��ن منطقة الدعية،
وك��ان ج��اراً لل�شهيدين عدنان
بهبهاين وهاين امل�صيليخ.
�أمت ال�شهيد تعليمه يف
م��دار���س ال��ك��وي��ت وت��خ��رج يف
معهد ال��درا���س��ات التجارية
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تخ�ص�ص بنوك  ،ومل يكن يعمل
عندما وقع يف الأ�سر.
وكان وقع االحتالل الغا�شم
���ش��دي��داً على نف�س يعقوب.
ويقول والده �إن تغيرياً وا�ضحا
طر�أ على �سلوكه بعد االحتالل،
�إذ بينما كان يف ال�سابق مالزما
للبيت قليل اخلروج �شرع بعد
االحتالل بق�ضاء معظم وقته
خ��ارج املنزل ،وك��ان من �أوائل
ال�شبان الذين ب��د�أوا بالتجمع
وتنظيم �أنف�سهم خلدمة منطقة
ال��دع��ي��ة وامل��ح��اف��ظ��ة عليها،
ف�ساهم يف �أع��م��ال اجلمعية
م��ن ت��وزي��ع الأغ���ذي���ة وخدمة
امل��واط��ن�ين ورع���اي���ة ال�سكان
والتخل�ص من النفايات ،كما
كان و�أت��راب��ه يقومون ب�أعمال
احلرا�سة الليلية منعا لأعمال
النهب وال�سرقة التي انت�شرت
يف معظم �أنحاء الوطن يف تلك
الأيام امل�ش�ؤومة.
و�إىل جانب هذا الن�شاط
�ساهم ال�شهيد يعقوب م�ساهمة
ف��اع��ل��ة يف �أن�����ش��ط��ة املقاومة
املدنية� ،إذ تزعم جمموعة من
ال�شبان ممن �شاركوا يف كتابة
ال�����ش��ع��ارات ع��ل��ى اجل����دران،
وه��ي ال�شعارات التي ملأت
منطقة الدعية تندد بالنظام
البعثي ورئي�سه وت�ؤيد القيادة
ال�شرعية لدولة الكويت ،كما
ك��ان��وا يعلقون ���ص��ور �صاحب
ال�سمو ال�شيخ جابر وويل عهده
ال�شيخ �سعد ،كما قاموا بنزع
الالفتات التي حتمل �أ�سماء
ال�شوارع و�أرقام البيوت لكي ال
ت�ستدل �أجهزة املخابرات على
عناوين املواطنني.

يعقوب األستاذ ورفاقه نزعوا لوحات أسماء الشوارع
حتى ال يســـتدل احملتلون علـــى بيــــوت املقــاومـــــــــني
ويعتقد والد ال�شهيد يعقوب
�أن �صورته و�صوته وهو يقوم
بتلك الأعمال مع رفقائه كانا
وا�ضحني على �شريط الفيديو
ال��ذي �صادرته اال�ستخبارات
العراقية حني اعتقالها ال�شهيد
حبيب الزقاح.
مالب�سات االعتقال
اعتقل ال�شهيد يف الثاين
م���ن �أك��ت��وب��ر  1990وتقول
الأ�����س����رة �إن ���س��ي��ارة �شحن
ع�سكرية توقفت عند البيت
يف ح���دود ال�����س��اع��ة الرابعة
�صباحاً ترافقها جمموعة من
الع�سكريني يرتدي بع�ضهم زي
احلر�س اجلمهوري وانت�شروا
يف ال�����ش��ارع واقتحموا منزل
ال�����ش��ه��ي��د ،وع��ن��دم��ا ن���زل هو
و�أف������راد ع��ائ��ل��ت��ه ال�ستطالع
الأمر مت احتجازه بعد التعرف
على هويته ومت اخبار العائلة
امل��ف��ج��وع��ة ب������أن اب��ن��ه��م من
املطلوبني.
وتفيد �شهادة ال�شهود ب�أن
���س��ي��ارة ال�����ش��ح��ن ال��ت��ي كانت
ترافق اجلنود كانت قد امتلأت
باملعتقلني ال�شبان من منطقة
الدعية ...ومت نقل يعقوب �إىل
خمفر �ضاحية عبداهلل ال�سامل
ومن هناك مت نقله �إىل ق�صر
ن��اي��ف ث��م �إىل ال�صليبخات
�أو اجل��ه��راء ،وم��ن ه��ن��اك مت
نقله �إىل �سجن الأح��داث بعد
اعتقاله بع�شرة �أي��ام ...ويبدو
من ت�سل�سل الأحداث و�شهادات
ال�شهود �أن �أم��اك��ن ال�ضاحية

وق�صر ن��اي��ف وال�صليبخات
�أماكن التحقيق التابعة لأجهزة
�أمن النظام املختلفة ،حيث يتم
التعامل مع املوقوفني بوح�شية
بالغة وو�سائل تعذيب مهينة
مفرطة يف الق�سوة.
�شاهد ال�شهيد يعقوب يف
�أ�سره عدة �شهود منهم عبداهلل
جا�سم ح�سن ال�شيبة ،وهو
م��ن �ساكني منطقة الدعية،
وك����ان ���ش��اه��دا ع��ل��ى عملية
االع��ت��ق��ال ،واح��ت��ج��ز معه يف
ال�ساعات الأوىل العتقاله،
كما �شاهده يف الأ�سر يو�سف
���س��راب حم��م��د �أم�ي�ن وال���ذي
كان معه يف �سجن الأحداث،
و�شاهده �أي�ضا عي�سى را�شد
�أحمد القالف وه��و ع�سكري
يف وزارة الداخلية وي�سكن يف
منزل جم��اور لعائلة يعقوب.
وكان عي�سى احتجز ليلة 12
�أكتوبر مع من مت احتجازهم
من �سكان منطقة الدعية يف
تلك الليلة .ويفيد عي�سى ب�أن
يعقوب ك��ان ال ي��زال حمتجزا
يف �سجن الأحداث حتى تاريخ
 25نوفمرب .1990
وق���د ك���ان لأح����د ج�ي�ران
ال�شهيد ابن متزوج من �إمر�أة
عراقية لها �أخ جمند باجلي�ش
ال�شعبي ،بينما كان �أخو زوجها
الكويتي حمتجزاً لدى القوات
العراقية مع من احتجزوا من
ال��دع��ي��ة مب��ن فيهم ال�شهيد
يعقوب .وقد قام ذلك املجند
بنقل �أخ��ب��ار ن�سيبه و�أخبار

يعقوب �إىل العائلتني و�أخربهم
ب�أن يعقوب مت نقله هو ورفاقه
�إىل الب�صرة بتاريخ  14يناير
� 1991أي قبيل بداية حرب
حت��ري��ر ال��ك��وي��ت ،ك��م��ا �أف���اد
الأ���س�ير العائد �سعد الغريب
ب ��أن��ه �شاهد يعقوب حيا يف
�أح��د املع�سكرات العراقية يف
�سبتمرب .1991
حاولت عائلة ال�شهيد تتبع
�أخباره ب�أي �صورة من ال�صور
ولكن دون ج��دوى ،ويف �سبيل
ذل��ك ذه��ب وال��ده �إىل الأردن
عام  1992حيث �أخ�بره �أحد
الأ���ش��خ��ا���ص الأردن���ي�ي�ن ب�أنه
�سري�سل �أحد �أبنائه �إىل العراق
لتتبع �أخباره ،وعاد ذلك الولد
م��ن ب��غ��داد مدعيا ب ��أن��ه علم
ب ��أن يعقوب ي�سكن عمارة يف
منطقة املن�صورة و�أن��ه بخري،
ولكن هناك �شك برواية هذا
ال�شخ�ص �إذ �إن الأدلة تفيد ب�أن
يعقوب �أعدم قبل ذلك التاريخ
بعام .ومت العثور على رفات
ال�شهيد يف قرب جماعي غرب
مدينة كربالء بالعراق ،ومل يكن
ذل��ك القرب يحمل �أي عالمة
مميزة .و�ضم القرب جمموعة
ك���ب�ي�رة م���ن اجل���ث���ام�ي�ن ،ومت
التعرف على رفات ال�شهيد عن
طريق احلم�ض النووي وتفيد
نتائج معاينة الطب ال�شرعي
ب�أن وفاة ال�شهيد كانت نتيجة
�إطالق �أعرية نارية على ر�أ�سه
�أ�صابته بته�شم يف اجلمجمة،
وترجح الأدلة ب�أن الرفات تعود
�إىل �أواخر العام .1991
رحم اهلل ال�شهيد وتغمده
بوا�سع رحمته ور�ضوانه.

الغرسة ( 74أغسطس  -أكتوبر )2013

18

�أكادمييون ونقابيون ون�شطاء �سيا�سيون حتدثوا
لـ «الهوية» يف ذكرى الغزو الغا�شم

 ...يــــومٌ للتاريخ
 ... 8/2وجتربة للعبـرة
د .ع���ب���داهلل اجل�����س��م��ي

تعر�ضت
 ...منت�صف ليل الأربعاء الثاين من �أغ�سط�س العام  1990تاريخ �أ�سود لكل الكويتيني .فقد ّ
ّ
ال�صدامي الذي حاول �أن ميحو الكويت من خريطة العامل،
الكويت لغزو غا�شم غادر من قبل اجلي�ش
ولكن بتوفيق من اهلل وبح�سن تكاتف ال�شعب الكويتي و�صموده كل يف جماله وعمله ،عادت الكويت
�إىل �أهلها يف �سبعة �أ�شهرَ ّ ،
�سطر خاللها الكويتيون مالحم رائعة �ضربت �أروع الأمثال يف الت�ضحية
والعطاء للأر�ض التي ينتمون �إليها.
ً
يف الذكرى الثالثة والع�شرين للغزو الآثم ،التقت “الهوية” عددا من املواطنني والنقابيني والن�شطاء
ال�سيا�سيني والأكادمييني ،لي�سلطوا ال�ضوء على طبيعة الروح الوطنية التي �سادت املجتمع الكويتي
�إبان تلك الفرتة الع�صيبة ،حيث �أجمعوا على �أنها حلظة ف�شل ّ َ
تولدت منها جناحات ،كان املجد فيها
�سجلت �صوراً رائعة لن متحى من ذاكرة التاريخ .ور�أوا �أن الكويت
للوطن وللروح الوطنية الرائعة التي ّ
احلديثة يف حاجة لأن يتنا�سى مواطنوها اخلالفات ويجتمعوا حتت راية الوطن حتى يتمكنوا
جمدداً من ا�ستلهام تلك الروح التي �سادت الكويت يف فرتة الغزو الغا�شم ،وينطلقوا منها للنهو�ض
بوطنهم واالرتقاء مبجتمعهم.

تر�سخ مفاهيم املواطنة
ّ
ال���ن���ا����ش���ط���ة احلقوقية
الدكتورة �شيخة املحارب قالت:
جت�سدت �أعظم
“�أثناء الغزو
ّ
�أمثلة الوحدة الوطنية ،وكانت
مفاهيم امل��واط��ن��ة ممار�سات
يومية؛ ففي تلك الأيام اخترب
املجتمع الكويتي قدراته على

وتوحد
مواجهة ال��ت��ح��دي��ات،
ّ
ب��ك��ل ���ش��رائ��ح��ه ومكوناته...
فاملواطنة وال�صمود والتعاون
ملواجهة ال��غ��زو ،كلها مالمح
وط��ن��ي��ة جت����� ّ��س���دت يف فهم
ال���ف���رد حل��ق��وق��ه وواجباته،
وظهر ذل��ك جلياً وعملياً يف
تط ّوع �أفراد املجتمع لأداء كل

ال��وظ��ائ��ف االج��ت��م��اع��ي��ة ،ويف
�صمود الأطباء و�أ�صحاب املهن
الأخرى يف �أماكن عملهم ،غري
م��ك�ترث�ين ب��ال��ت��ه��دي��دات التي
طالت �أرواحهم وممتلكاتهم”.
و�أ���ض��اف��ت امل��ح��ارب“ :كل
ه��ذا ج��اء �إىل جانب الأدوار
التي ق��ام بها �أف���راد املجتمع

وال��ت��ي تلخ�صت يف م�صطلح
ال��ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��م��ل��ي ملفهوم
امل�س�ؤولية املجتمعية ،وذلك
بعد �أن ت�س ّيد مبد�أ امل�ساواة
ب�ين اجل��م��ي��ع ك���أح��د معايري
امل��واط��ن��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة ،ف�أيام
الغزو �أظهرت ان�صهار فئات
املجتمع يف ج�سد متما�سك
ال يف ّرق بني النا�س و�أطيافهم
املختلفة� ،سواء ب�سبب الأ�صل
�أو الطائفة ،وه��ذا هو املثال
احل��ق��ي��ق��ي ل��وح��دة جمتمعنا
ومتا�سكه �إبان فرتة الغزو”.
و�أ�����ش����ارت �إىل “�صمود
ال�شعب الكويتي داخل الكويت
وقدرته على املقاومة ،الأمر
الذي �أ�سهم يف التفاف من كانوا
يف اخلارج حول ال�شرعية ،وقد
كانت املعايري يف (م�ؤمتر جدة)
لبناء دول��ة مدنية هي الدافع
لكل الكويتيني لدعم قيادتهم؛
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احمل� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ارب:
امل � ��واط� � �ن � ��ة ل� �ي� �س� ��ت ورق� � ��ة
أو ش� � � �ه � � ��ادة ب � � ��ل ان � �ت � �م� ��اء
واق � �ع� ��ي وش � �ع� ��ور ب ��احل �ق ��وق
وال� ��واج� �ب� ��ات ن �ح ��و املجتمع

ال � � � � � � � �ق � � � � � � � �ط � � � � � � � ��ان:
أع� �ط ��ان ��ا ال� �غ� ��زو دروس� � � � ًا ال
ت � �ق� � َّ�در ب� �ث� �م ��ن ...ع �ل �ي �ن��ا أن
ن �ع ��ي م �ض��ام �ي �ن �ه��ا وننطلق
م�ن�ه��ا ل�ب�ن��اء ك��وي��ت املستقبل

ال � � � � �ش � � � � �ع � � � � �ش � � � � ��وع:
م �ق��ار ال �ت �ع��اون �ي��ات وم �خ��ازن
امل� � � ��واد ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة حت� � َّ�ول� ��ت
ث� � � � �ك� � � � �ن � � � ��ات ع � � �س � � �ك� � ��ري� � ��ة
ف � � � ��ي خ � � ��دم � � ��ة امل � � �ق� � ��اوم� � ��ة

ال � � � � � � � � � � � �ص� � � � � � � � � � � ��واغ:
احت� � � � ��اد ع� � �م � ��ال ال � �ك� ��وي� ��ت
اس�ت�ث�م��ر ع�ل�اق��ات��ه العربية
وال� ��دول � �ي� ��ة ف� ��ي م� ��ؤمت� ��رات
ف �ض �ح��ت مم� ��ارس� ��ات ال� �غ ��زاة

وب��ال��ن��ظ��ر �إىل ت��ل��ك التجربة
يت�ضح لنا الكثري من النقاط
الهامة ويف مقدمتها �أن املواطنة
لي�ست ورقة �أو �شهادة بل �شعور
وانتماء وتطبيق واقعي ،ف� ً
ضال
ع��ن �شعور بحقوق وواجبات
نحو املجتمع وقناعة تامة ب�أن
مدنية ال��دول��ة �ست�ضمن لكل
ف��رد فيها ال��ع��دال��ة واحلرية
وامل�����س��اواة �أم���ام ال��ق��ان��ون ،وال
تف�ضيل فيها لفئة على فئة”.
وختمت املحارب بالقول“ :تلك
ال��ق��ي��م ه��ي وح��ده��ا القادرة
على ال�صمود والنهو�ض بهذا
املجتمع �أمام املحن ويف �أوقات
التحديات”.
ور�أى النا�شط ال�سيا�سي
حمد �صالح القطان �أن “كل
نفق مظلم ال بد �أن يكون يف
نهايته ن��ور ،حتى و�إن بعدت
م�سافته �أو �أخذ جهداً �أكرث ،لكن

النهاية ت�ستحق تلك امل�شقة...
لقد مررنا بتجربة ذلك النفق،
بيومه الأ���س��ود املظلم م��ن 2
�أغ�سط�س حتى تاريخ التحرير
والنور اجلميل ،ولك َّن يف ط ّيات
تلك امل�سافة الكثري من املعاين
والعرب التي يجب �أن نعي�شها
اليوم لنحقق كويت امل�ستقبل،
كويت اجلميع” .و�أ�ضاف“ :ما
�أعظم القيم التي حملناها يف
فرتة الغزو ال�صدّامي الغا�شم؛
ن��ع��م ه���ن���اك حل���ظ���ات ف�شل
يتو ّلد منها النجاح ،فتما�سكنا
وتالحمنا وت�شابك �أيدينا و ّلد
جناحاً فائقاً �أبهر العامل يف
مت�سك الكويتي بوطنه الذي
ُّ
كاد ي�ضيع منه لوال �إرادة احلق
�سبحانه وتعاىل”.
ومت����ن����ى ال����ق����ط����ان �أن
“ي�سرتجع ال�شعب الكويتي تلك
امل�شاعر احلما�سية للنهو�ض

بالكويت ،حيث ك��ان التعاون
العنوان الأبرز الذي من خالله
�أ�سقط ذلك الكيان الغا�صب
ب��ع��د �أن اب��ت��ع��دت املذهبية
والقبلية والفئوية عن �أفكارنا
يف تلك الفرتة ،فاجلميع واحد
وال��ك��ل م��واط��ن��ون قلبهم على
الكويت”.
و�أرجع القطان �سبب ظهور
تلك امل�شاعر �إىل “عاملني:
الأول ف��ط��رة ال��ك��وي��ت��ي التي
انتف�ض م��ن خ�لال��ه��ا عندما
تعر�ض وطنه للتهديد من قبل
اجلي�ش ال�����ص�دّام��ي الغازي،
والثاين د�ستور الكويت الذي
جمع املواطنني الكويتيني بكل
�أطيافهم وانتماءاتهم والذي
ال ي�سمح بالتفرقة �أو التخلي
ع��ن ب��ل��د يعي�ش بداخلنا”.
وختم م�ؤكداً �أن “احلفاظ على
الكويت وعلى وحدتها م�س�ؤولية

اجل��م��ي��ع ،وي��ج��ب �أن تكون
وحدتنا ق�ضيتنا التي نحققها
بتطبيق القانون وتطبيق قيمنا
الإ�سالمية؛ فقد �أعطانا الغزو
الغا�شم درو�ساً ال تق َدّر بثمن،
وحتى ال ي�ضيع الثمن ،وهو
دماء �شهدائنا ،علينا �أن نحفظ
الكويت بوحدتنا ،ون�ستلهم تلك
الروح ب�شكل يومي لبناء دولتنا
وو�ضعها يف املكانة التي يجب
�أن تكون عليها”.
ً
منوذجا
التعاونيات
بدوره ،قال ع�ضو جمل�س
�إدارة جمعية العدّان والق�صور
ال���ت���ع���اون���ي���ة ����س���امل ح�سني
ال�شع�شوع �إن “ال�شعب الكويتي
بتما�سكه و�صموده �أثناء الغزو
ويف فرتة �إعادة الإعمار َّ
�سطر
م�لاح��م ال تكفيها �صفحات
ل�سردها؛ والتعاونيات كنموذج
���ض��رب��ت �أروع ال�������ص���ور يف
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التعاطي مع املوقف بوطنية
ع��ال��ي��ة ،ف��احل��رك��ة التعاونية
جنحت بالتن�سيق مع القيادة
ال�سيا�سية يف ت��أم�ين الغذاء
لأب���ن���اء ال��ك��وي��ت م��ن �أر�ضها
ط��وال �أ�شهر ال��غ��زو ال�سبعة،
َّ
و�سخرت كل �إمكاناتها لهذا
الغر�ض برغم الت�ضييق عليها
من املحتل الغا�شم ،وحت ّولت
التعاونيات من تنظيم مدين
منتخب �إىل تنظيم ع�سكري
لوج�ستي وخلية نحل �ساهمت
يف حترير الكويت”.
و�أ����ض���اف ال�شع�شوع:
“الغزو ك�شف قدرات املواطن
الكويتي وح��ب��ه ل��وط��ن��ه ،فقد
حت � ّول مقر احت��اد اجلمعيات
وخمازن املواد الغذائية ومراكز
ال��ت��ع��ب��ئ��ة وال��ت��غ��ل��ي��ف وامل����واد
اال�ستهالكية و�أ�سطول �سيارات
االحتاد �إىل ثكنات ع�سكرية،
ك ٌّل ي�ؤدي عمله بدقة متناهية
وم��ن دون مقابل ويف ظروف
�سيئة للغاية ،وقد تعر�ض رجال
التعاونيات ملواقف �صعبة كادت
ت��ودي بحياتـــهم� ،سواء على
نقاط التفتيـــ�ش التي انت�شرت
يف البـــالد �أو باحلمـــالت
املفاجئة التي كانت ت�ش ّ ُن علينا
م��ن ح�ين لآخ���ر ،ال�سيما بعد
�أن �أخ��ذت احلركة التعاونية
منحى �آخر م�ساعداً للمقاومة
ومن�سقاً لها”.
وتذكر ال�شع�شوع رجاالت
�ضحوا
التعاون الأوائ��ل الذين ّ
ب�أرواحهم فداء للوطن يف تلك
الفرتة الع�صيبة “وعلى ر�أ�سهم
املنا�ضل ال�شهيد مبارك النوت
ال��ذي رف�ض تعليمات جي�ش

االحتالل ب�إنزال �صورة �سمو
الأمري الراحل ال�شيخ جابر عن
حائط جمعية العار�ضية ،فما
كان منهم �إال �أن قتلوه بدم بارد.
و�أذكر كذلك ال�شهيد التعاوين
�سلطان الهاجري ال��ذي �ألقي
ين�سق
القب�ض عليه عندما كان ّ
العمل التط ّوعي مع املقاومة،
ومت �إعدامه يف احلال ...رحم
اهلل �شهداء الكويت و�أ�سكنهم
ف�سيح جناته”.
وم��ن جانبه ق��ال �سكرتري
االحت��اد العام لعمال الكويت
فار�س حممد ال�صواغ �إن “�شهر
�أغ�سط�س من كل عام يعود بنا
�إىل تلك الأيام امل�ش�ؤومة التي
عا�شتها ب�لادن��ا خ�ل�ال فرتة
االحتالل ال�صدّامي الغا�شم،
كما نتذكر املالحم البطولية
ّ
�سطرها �شعبنا بقيادة
التي
�أمري البالد املغفور له ال�شيخ
ج��اب��ر الأح���م���د ال�صباح”.
و�أ�ضاف“ :كما عانى ال�شعب
الكويتي بكامله ،عانى احتاد
العمال �أ�شد املعاناة من الغزو
واالحتالل ،ب��دءاً من التهجري
الق�سري لقيادته وو�صوال �إىل
اال�ستيالء على م��ق��ره ونهب
�أثاثه وممتلكاته و�إحراق وثائقه
وملفاته بعد تخريبه”.
و�أكد ال�صواغ �أن “احلركة
ال��ن��ق��اب��ي��ة ك���ان���ت يف طليعة
امل���ق���اوم�ي�ن ���ض��د االح���ت�ل�ال
واملنا�ضلني م��ن �أج��ل �صمود
ال�����ش��ع��ب وامل��ج��ت��م��ع امل����دين،
ومنها رج��ال دفعوا �أرواحهم
ث��م��ن �اً حل��ري��ة ب�ل�اده���م ،هذا
�إ�ضافة �إىل ال��دور ال�سيا�سي
املهم الذي لعبه االحتاد العام

ال � � � � � � �ع � � � � � � �ج � � � � � � �م � � � � � ��ي:
ف � � � ��ي "ب� � � �ي � � ��ت ال � � �ق � ��ري � ��ن"
اختلطت دم��اء الكويتيني
م� � � � ��ن ج � � �م � � �ي � ��ع ف � �ئ� ��ات � �ه� ��م
وان� � �ت� � �م � ��اءات� � �ه� ��م دف � ��اع� � � ًا
ع � � � � ��ن ت � � � � � � � � ��راب ال � � ��وط � � ��ن

ال � � � � � � � � � � � � � � �ب � � � � � � � � � � � � � ��ارون:
ال � � �ك� � ��وي � � �ت � � �ي� � ��ون جن � �ح� ��وا
ف � � ��ي اس � � �ت � � �ع� � ��ادة ب� �ل ��ده ��م
ألن � � �ه � ��م ت� � �ب� � � ّن � ��وا أج � �ن� ��دة
وط � � � � � �ن � � � � � �ي� � � � � ��ة واح � � � � � � � ��دة
ه � � � ��ي م � � �ق � � ��اوم � ��ة ال � �ع � ��دو

با�ستثماره عالقاته العربية
والدولية يف عقد العديد من
امل ��ؤمت��رات والأن�شطة لف�ضح
الغزاة وتو�ضيح احلقائق �أمام
الر�أي العام؛ وقد نتج عن تلك
التحركات ك�سب ت�أييد عربي
ودويل وا�سع �ساهم يف وقوف
ال���ع���امل �أج���م���ع م���ع الق�ضية
ال��ك��وي��ت��ي��ة ح��ت��ى ا�ستعادت
الكويت حريتها وع���ادت �إىل
�أهلها ب�سالم”.
وق����ال“ :منذ اللحظات
الأوىل للغزو حت ّرك النقابيون
يف الداخل واخلارج ملواجهته،
منطلقني م��ن م��ق��ر االحت���اد
العام املوقت يف القاهرة بعد
التهجري ،فكان ن�شاط النقابيني
ال�شرفاء يتوزع بني القاهرة
ودم�����ش��ق وب��ع�����ض العوا�صم
العربية والأج��ن��ب��ي��ة ،حاملني
راي��ات الكويت ومدافعني عن

حقها وم ��ؤم��ن�ين ب��ع��ودة هذا
احلق �إىل �أ�صحابه ...وكانت
ب��اك��ورة ن��ت��ائ��ج ه���ذا التحرك
تنظيم م ��ؤمت��ر ن��ق��اب��ي عاملي
يف ال��ق��اه��رة ي��وم��ي  17و18
�أكتوبر  1990للت�ضامن مع
عمال و�شعب الكويت ،وكان
امل�ؤمتر �أكرب تظاهرة ت�ضامنية
ح�ضرته  60منظمة عمالية
دولية و�إقليمية وعربية و�أكرث
م��ن  200ن��ق��اب��ي م��ن جميع
القارات .و�أ�صدر امل�ؤمتر بياناً
ختامياً وق���رارات وتو�صيات
دان فيها ال��ع��دوان العراقي
ال��غ��ا���ش��م ع��ل��ى دول���ة الكويت
واحتاللها وحم��اول��ة �ض ّمها،
وط��ال��ب ال��ن��ظ��ام ال�صدّامي
ب�سحب ق��وات��ه ف���وراً م��ن دون
قيد �أو �شرط ،وبعودة القيادة
الكويتية ال�شرعية ،وباحرتام
ا�ستقالل الكويت و�سيادتها
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ال� � � � �ق� � � � �ب� � � � �ن� � � � ��دي:
جت � ��رب � ��ة ال � � �غ� � ��زو ه� � � � � َّ�زت
ب� �ع ��ض ال � �ق � �ي� ��م ...لكنها
أك� � � � ��دت ع � �م� ��ق وط � �ن � �ي ��ة
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن وان �ت �م��اءه��م
امل� � � �ط� � � �ل� � � ��ق ل� � �ب� � �ل� � ��ده� � ��م

ال � � � � � � � � ��رج � � � � � � � � �ي � � � � � � � � ��ب:
ت � � �ض� � ��ام � ��ن ال � �ك� ��وي � �ت � �ي�ي��ن
جت � � ّل ��ى ب ��أع� �ظ ��م أش �ك��ال��ه
ف� � � ��ي ت � �ن � �ف � �ي� ��ذه� ��م أك � �ب� ��ر
ع �م �ل �ي��ة ع �ص �ي ��ان م��دن��ي
ف � � � ��ي ت � � � ��اري � � � ��خ ال � �ك � ��وي � ��ت

وحرية �شعبها وتعوي�ضها عن
كل الأ���ض��رار واخل�سائر التي
ت�س ّبب بها الغزو”.
و�أ�شار ال�صواغ �إىل امل�ؤمتر
الثاين ع�شر لالحتاد العاملي
ل��ل��ن��ق��اب��ات ال����ذي ان��ع��ق��د يف
م��و���س��ك��و يف ن��وف��م�بر 1990
بح�ضور وفود من 125
منظمة نقابية دولية
وعربية مثلت  86دولة.
وق��د لعب وف��د االحتاد
ال��ع��ام ل��ع��م��ال الكويت
دوراً كبرياً وقام

بجهد ف ّعال يف جم��ال تنظيم
معار�ض الكتب والوثائق وعر�ض
الأف�لام وغريها من الأن�شطة
التي تف�ضح ممار�سات النظام

ال�صدّامي ،وكان لهذا الن�شاط
�أث���ر ف��اع��ل يف تغيري مواقف
بع�ض ال��وف��ود ال��ت��ي مل تكن
مطلعة على تفا�صيل الأو�ضاع
يف املنطقة وحقيقة ما يجري
يف الكويت ...وبعد مداوالت
وم��ن��اق�����ش��ات ا���س��ت��م��رت �أكرث
م��ن �أ���س��ب��وع� ،أ���ص��در امل�ؤمتر
قرارات وتو�صيات اعترب فيها
احتالل الكويت و�ض ّمها انتهاكاً
�صارخاً ل�شرعة الأمم املتحدة
واع��ت��دا ًء �سافراً على �سيادة
دولة م�ستقلة ،وطالب القوات
العراقية باالن�سحاب فوراً من
الكويت و�إلغاء كل التغيريات
التي ترتبت على الغزو.
و�أو�ضح ال�صواغ �أن ن�شاط
االحت��اد العام لعمال الكويت
توا�صل على ال�صعيدين العربي
والعاملي طوال فرتة االحتالل،
ك��م��ا �أوىل االحت����اد اهتماما
خ��ا���ص �اً للجانب الإعالمي،
فا�ستمر ب�إ�صدار
جم��������ل��������ة

“العامل” الناطقة با�سمه حيث
�أ�صدر �سبعة �أعداد متتالية يف
القاهرة و�أر�سل ن�سخاً منها �إىل
املنظمات النقابية يف خمتلف
�أن��ح��اء ال��ع��امل ،كذلك �أ�صدر
االحتاد كتابني باللغتني العربية
والإجن��ل��ي��زي��ة ت�ض َّمنا نتائج
�أع��م��ال م���ؤمت��رات الت�ضامن
التي عقدت مع عمال الكويت
و�شعبها ...وختم بقوله“ :لقد
كان �صمود االحتاد العام لعمال
الكويت وقيادته جزءاً ال يتجز�أ
م��ن �صمود ال�شعب الكويتي
وق��ي��ادت��ه ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،الذي
�أف�����ض��ى �إىل حت��ري��ر الكويت
وعودتها �إىل �أهلها وطناً حراً
م�ستق ً
ال”.
بيت القرين �شاهداً
املدر�س عبدالرحمن ظافر
العجمي ق��ال“ :خالل عملي
يف التدري�س على مدار �سنوات
و���ض��ع��ت ن�صب عيني كيفية
غ��ر���س م�����ش��اع��ر الوحدة
الوطنية والتعاون بني
�أب��ن��ائ��ن��ا الطالب؛
وقد ظهرت هذه
امل�شاعر جلي ًة
بني الكويتيني
ج��م��ي��ع �اً يف
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ف�ترة ال��غ��زو عندما ت�شابكت
�أيديهم يف وجه الغازي الذي
مل ي��ج��د م��ن ي��ت��ع��اون معه”.
و�أ���ش��ار �إىل �أن “بيت القرين
اليزال �شاهداً على تلك الروح،
ف��ق��د ك���ان من���وذج���اً يحتذى
حينما اختلطت دماء الكويتيني
من جميع فئاتهم وانتماءاتهم
دف��اع�اً عن ال��وط��ن ،وت�شكلت
امل���ق���اوم���ة م���ن ك���ل �أط���ي���اف
امل��ج��ت��م��ع ،وان�����ص��ه��ر اجلميع
يف ح��ب بلدهم وب��ذل الغايل
والنفي�س من �أجله”.
وح����� َّ��ض ال��ع��ج��م��ي على
ا�ستلهام تلك ال���روح وجعلها
�سمة ن����ؤدي بها �أعمالنا من
�أجل رفعة بلدنا وبنائه بال�شكل
ال��ذي ينبغي �أن يكون عليه؛
فالكويت لي�ست وطناً نعي�ش
فيه ،بل وطن يعي�ش فينا وعلينا
�أن نرفع من �ش�أنه”.
ب���دوره ر�أى �أ�ستاذ علم
ال��ن��ف�����س يف ج��ام��ع��ة الكويت
ال��دك��ت��ور خ�ضر ال���ب���ارون �أن
“الكويتيني �إبان الغزو الغا�شم
ّ
�سطروا ملحمة وطنية فداء
للكويت ،و�أ�صبحوا على قلب
رج���ل واح����د وم��ط��ل��ب واحد
هو نبذ املعتدي والدفاع عن
ال��ب�لاد .وتلك ال���روح مل تكن
ف��ق��ط ب�ين �أ���ص��ح��اب الطيف
الواحد بل �شملت املجتمع كله
حتى �أولئك ال��ذي ك��ان بينهم
خالف �إيديولوجي �أو فكري �أو
خالف �سيا�سي مع احلكومة”،
م�ؤكداً �أن هذا “التالحم جمع
ال�شعب الكويتي كله على هدف
واح���د ه��و ع���ودة ال�شرعية،
وعمل اجلميع ف��داء للكويت

وثيقة نهب �أثاث االحتاد العام

متنا�سني الطائفية والقبلية
وال��ف��ئ��وي��ة وم��ع��ل��ن�ين رف�ضهم
للغزو بكل املعاين وحت��ت �أي
�شعارات؛ وه��ذا التالحم نتج
عنه تالحم �أكرب مع احلكومة
ال�شرعية بقيادة �سمو �أمري
البالد الراحل”.
و���ش��ـ��ـ��دد ال���ب���ارون على
�أه��م��ي��ة “زيادة ال���وع���ي يف
املجتمع وتنا�سي اخلالفات؛
فالكويت بحاجة �إىل التما�سك
ال���ذي ���ش��ه��دت��ه �إب����ان الغزو،
واالبتعاد عن وجهات النظر
التي مت��زق الوحدة الوطنية،
ف��ال��ت��ن��ازالت والت�ضحيات يف
�سيل الوطن �أ�سمى ما ميكن
�أن يقدمه الفرد �أو اجلماعة

خلدمة بالده”.
من جهتها ر�أت الأ�ستاذة
يف كلية ال��ع��ل��وم االجتماعية
بجامعة الكويت الدكتورة �سهام
القبندي �أن “االنتماء ال يقا�س
ب��امل��واق��ف ال�صعبة فقط ،بل
هو �سمة يف �شخ�صية الإن�سان
تبقي معه وال تتغري” .و�أ�ضافت
�أن “جتربة ال��غ��زو �أدت �إىل
اهتزاز بع�ض القيم لدى بع�ض
الأ�شخا�ص ،ولكن يف النهاية
كانت املح�صلة ظهور قيا�س
رائع مب�ؤ�شرات مرتفعة للغاية
ع��ل��ى م���دى وط��ن��ي��ة الكويتي
وحبه لوطنه ورف�ضه امل�سا�س
به وب�أرا�ضيه ...تلك امل�ؤ�شرات

ظهرت يف تقدمي الت�ضحيات
بالروح والدم من �أجل الكويت،
والأعداد الكبرية من ال�شهداء
والأ�سرى واملفقودين ،ورف�ض
غالبية املواطنني اخل��روج من
الكويت والبقاء فيها ملواجهة
الغازي على الرغم من تع ّر�ض
حياتهم للخطر”.
وع��ن ق�صدها م��ن عبارة
“اهتزاز القيم” التي ذكرتها
يف م�ستهل ح��دي��ث��ه��ا ،قالت
القبندي“ :لأن الغزو جاء من
جار لنا اهتزت ثقة املواطن يف
قيمة اجل�يرة واجل���ار ،و�صار
ق��ل��ق�اً ع��ل��ى امل�ستقبل بعدما
�أ�صبح ب�ين ع�شية و�ضحاها
ب�لا وط���ن .ل��ق��د ت���رك الغزو
�أثراً بالغ اخلطورة على الأمن
االجتماعي والنف�سي للمواطن
الكويتي ال���ذي ���ص��ار يتعامل
مع بع�ض الأمور بحذر �شديد
وبح�سابات مل تكن موجودة
لديه قبل �أغ�سط�س .”1990
و�صفت القبندي مفهوم
االنتماء ب�أنه “الت�ضحية من
�أجل الوطن بكل �شيء منلكه،
وبذل الغايل والنفي�س دفاعاً
عن الأر���ض التي نحيا عليها؛
ف��م��ه��م��ا ك����ان ال�����ذي نقدمه
للكويت يظل رخي�صاً يف مقابل
م��ن ق��دم��ـ��وا �أرواح���ه���م كرمى
حلريتها وا�ستقاللها”.
العمل بال مقابل
بدوره �أ�شار الروائي والأديب
ول��ي��د ال��رج��ي��ب �إىل غياب
امل�ؤ�س�سات الر�سمية واخلدمية
�أثناء االحتالل الغا�شم ،الأمر
الذي جعل “التعاون والتن�سيق
ب�ين ال�����ص��ام��دي��ن ع��ل��ى �أر����ض
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الوطن حاجة �ضرورية فر�ضتها
الظروف التي �أظهرت املعدن
الأ�صيل لل�شعب الكويتي ككل
���ش��ع��ب ي��ت��ع��ر���ض مل��ح��ن��ة ،فال
جمال هنا �إال لتعاون اجلميع
وت�ضامنهم م��ن �أج���ل تي�سري
حياتهم وتعزيز �صمودهم يف
وجه االحتالل” .و�أ�ضاف“ :لقد
جتلى الت�ضامن ب�أعظم �أ�شكاله
يف قيام الكويتيني ال�صامدين
ب�أكرب عملية ع�صيان مدين يف
تاريخ الكويت ،حيث رف�ضوا
التعاون مع االحتالل و�إداراته
يف �أي �شيء ي�سيء �إىل وطنيتهم
�أو يك�سر رف�ضهم لالحتالل،
فامتنع النا�س عن الذهاب �إىل
مقار �أعمالهم ،ورف�ضوا تغيري
هوياتهم املدنية �أو ت�سجيل
�شهادات امليالد ملن ولد �أثناء
االحتالل ،كما �أب��وا االن�صياع
لتعليمات ج��ي�����ش االحتالل
بالتعاون معه وت�سليمه �شباب
املقاومة ،بل احت�ضنت بيوتهم
�أف�����راد امل��ق��اوم��ة و�سالحهم
وم���ن�������ش���ورات���ه���م ،واب���ت���دع���وا
�أ�شكاالً من كلمات ال�سر كي
ال يعرف املحتل ماذا يدور بني
الكويتيني .ولعل �أهم ما �سهل
حياة الكويتيني هو ا�ستمرار
العاملني يف حمطات الكهرباء
وحتلية املياه على ر�أ�س عملهم
من دون �أي مقابل مادي”.
و�أ���ش��ار ال��رج��ي��ب �إىل �أن
“كثرياً من ال�شباب وال�شابات
ا�شتغلوا يف الأعمال الب�سيطة
ال��ت��ي ك��ان يديرها يف العادة
واف�����������دون ،م���ث���ل ال���ت���ط��� ّوع
بامل�ست�شفيات واملخابز وتنظيف
ال�شوارع وحرق القمامة خوفاً

مقر االحتاد العام كما بدا بعد التحرير

من انت�شار الأم��را���ض ،و�س ّد
ن��ق�����ص ال��ع��م��ال��ة يف حمطات
البنزين والأعمال الفنية املتعلقة
ب��ال��ك��ه��رب��اء وامل����واد ال�صحية
وميكانيكا ال�سيارات ،وغريها
الكثري من الأعمال اليدوية...
وجت��ل��ى الت�ضامن ك��ذل��ك يف
توزيع الأم��وال والأغذية على
الأ�سر املحتاجة �أو التي اعتقل
عائلها ،ومت تبادل امل�أكوالت
املطبوخة ب�شكل يومي ،فمن

يح�صل على مال ل�شراء �أغذية
ي�شرتي لعائلته وجريانه ،وعمل
بع�ض كبار ال�سن من الرجال
والن�ساء وكذلك الأطفال على
نقل املعلومات والر�سائل �إىل
�أفراد املقاومة الكويتية ،وتوزيع
من�شوراتهم التي تنقل الأخبار
وحتثهم على ال�صمود وتعلمهم
���ص��ن��ع الأق���ن���ع���ة ال���واق���ي���ة يف
حال ا�ستخدم املحتل �أ�سلحة
كيماوية �أو غازية”.
وذك�����ر ال���رج���ي���ب موقفاً

���ش��خ�����ص��ي�اً ت��ع � ّر���ض ل���ه �أي���ام
االح���ت�ل�ال ال��غ��ا���ش��م ،قائ ً
ال:
“واجهت �أنا و�أ�سرتي �صعوبات
�أث���ن���اء ح��م��ل زوج��ت��ي بابنتي
ال�صغرية التي ولدت يف دي�سمرب
 ،1990وذل���ك ب�سبب نق�ص
العناية الطبية وم�ستلزمات
الأط��ف��ال حديثي ال��والدة مثل
حليب الأطفال وغريه ،فكانت
ت�أتينا م�ساعدات من الأ�صدقاء
م��ن ك��ل م��ن��اط��ق ال��ك��وي��ت من
�شمالها �إىل جنوبها ،لدرجة
�أنه بعد التحرير تكدّ�ست لدينا
كميات من احلليب وحفاظات
الأطفال� ،إ�ضافة �إىل تربع عدد
من الأ�صدقاء باملال لتكاليف
الوالدة”.
ومل ي���ن�������س ال���رج���ي���ب
“الكويتيني الذين عملوا خارج
الكويت على تو�ضيح ق�ضية
بلدهم وح�شد ال��ت��أي��ي��د لها،
خ�صو�صاً يف �أو�ساط املثقفني
العرب الذين ت�أثروا باالدعاءت
البعثية .لقد �ساهم الكويتيون
يف اخل���ارج م�ساهمة فاعلة
يف تعزيز �صمود �أ�شقائهم يف
الداخل ،كما عملوا على نقل
معلومات من املقاومة الكويتية
�إىل ال��ق��ي��ادة يف اخلارج”.
وختم بالقول“ :كل هذا الذي
ذكرته ما هو �إال ج��زء ي�سري
من �أ�شكال الت�ضامن العظيمة
التي جتلَّت بني �أبناء ال�شعب
الكويتي �أثناء االحتالل؛ و�أ�ؤكد
اليوم �أن هذا الت�ضامن اليزال
موجوداً ومل ينته ،فالكويتيون
مهما اختلفت الآراء بينهم يظل
وطنهم واح����داً ،وه��و الباقي
وهم زائلون”.
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كتاب للف ـن ــان

ميسون يحيى

لوحات «تو ِّثق» تاريخ الكويت ...منذ «نزلها جـــــد
جميل �أن تقر�أ التاريخ وتغو�ص يف معامله لت�ش ّ َتم عبق املا�ضي و�سحره ،لكن الأجمل �أن ت�شعر بهذا العبق وهو يتج ّلى �أمام ناظريك
حية تنب�ض باحلياة� ،أما الإبداع فهو �أن ت�شعر بعراقة التاريخ والرتاث من خالل لوحات ت�شكيلية غنية بالتفا�صيل وزاخرة
ب�صور ّ
واحل�س العميق ...هذا ما جنح يف �إجنازه الفنان عبدالر�سول �سلمان يف كتابه “الكويت  400عام على الت�أ�سي�س:
باللم�سات الفنية
ّ
 ”2013 - 1613الذي ِ ّ
يقدم من خالله �صورة لتاريخ الكويت بر�ؤيته الفنية املفعمة بذكريات الطفولة والأحا�سي�س امل�شبعة
بالرتاث ،باحث ًا عن “حقيقة الأ�صل وعمق الأ�شياء” ،و”كيف �أرى املدينة اليوم وكيف ع�شتها يف طفولتي” ،وذلك عرب لوحات
توائم بني اجلمال والعمق الفني ،يف حماولة لتحقيق “التناغم بني الأ�صالة واملعا�صرة �ضمن ر�ؤية ع�شق مفادها �أنه يجب علينا
�أن نتعلم من جديد ر�ؤية ما نع�شق”“ .الهوية” التقت الفنان عبدالر�سول �سلمان و�أجرت معه حواراً حول كتابه ور�ؤيته الفنية
والتاريخية التي عك�سها من خالله.

• كيف ملعت بذهنك فكرة
�إ�صدار هذا الكتاب؟
 �صدر كتاب عن مركزالبحوث والدرا�سات الكويتية
ل��ل��دك��ت��ور ي��ع��ق��وب يو�سف
احلجي وردت فيه ر�سالة من

ال�شيخ مبارك ال�صباح (حكم
بني العامني )1915 - 1896
�إىل �أحد والة الب�صرة يقول
فيهــــــا «�إن �أر���ض الكــــويت
قفراء نزلها جدنا �صباح عام
 ...»1613ولعل ه��ذا �أقدم

ت��اري��خ ل��ن�����ش��أة ه���ذه الدولة
املعروفة اليوم بالكويت؛ وما
لفت نظري �أن��ه م�ضى على
ت�أ�سي�س الكويت  400عام.
ق��ب��ل ه����ذا ك����ان جمل�س
ال�������وزراء يف ال���ري���ا����ض قد

كلفني �أثناء الغزو ال�ص ّدامي
ل��ل��ك��وي��ت ،مب��ع��ر���ض متنقل
ب��ع��ن��وان «ج���رائ���م �صدام»،
ف�أ�شرفت على تنظيمه يف
دم�����ش��ق مب�����ش��ارك��ة ع���دد من
الفنانني العرب وبالتعاون مع
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سلمــــــــــــــان لـ”الهوية”:
أص � � ِّ�ور ف��ي أك �ث��ر م��ن 70
ل��وح��ة ال �ك��وي��ت القدمية
ب � �ق � �ص� ��وره� ��ا وب� ��واب� ��ات � �ه� ��ا
وأح � � �ي� � ��ائ � � �ه� � ��ا ال� �ش� �ع� �ب� �ي ��ة

جـــــدُّنا �صباح عام »1613

اس �ت �ن ��دت إل � ��ى معلومات
ت��اري �خ �ي��ة ع ��ن رح� �ل ��ة آل
ال �ص �ب��اح إل ��ى ال �ك��وي��ت...
م� � � � ��ن ال � � �ش � � �ي � � ��خ م � � �ب � � ��ارك
إل� � � � � � � � ��ى س� � � � �م � � � ��و األم� � � � �ي � � � ��ر

�سفارتنا يف �سورية ،وتنقلنا
ب��ه ب�ين ع��دد م��ن العوا�صم
وامل���دن العربية والأجنبية،
وك��ان��ت ب��ح��وزت��ي جمموعة
كتب تاريخية وجمموعة من
اللوحات التي متثل املقاومة
وت�ؤكد دور الكويت تاريخياً،
�إ���ض��اف��ة �إىل جم��م��وع��ة من
ال�صــــــــــــور الفوتوغـــــرافية.
واحلقيقة �أن تلك الكتب،
العربية منها والإجنليزية،
املعبة
كانت تفتقر �إىل ال�صور ِ رّ
ع��ن ال��ك��وي��ت وع���ن مظاهر
احل��ي��اة وال��ع��م��ران فيها من
الق�صور �إىل الأحياء ال�شعبية
واحلياة االجتماعية� ،أو كان
يوجد بع�ض ال�صور القدمية
لكنها مل تكن ت��خ��دم كثرياً
املعلومات التاريخية الواردة
يف الكتاب؛ ففكرت يف �إقامة
معر�ض عن الرتاث الكويتي،
وه��ذا ما فعلته عند عودتنا
بعد التحرير ...والآن فكرت
يف ت�أليف هذا الكتاب لي�ضم
تلك اللوحات �إىل �أعمايل
الت�شكيلية خالل ن�صف قرن
وربطها بالتاريخ.
• ك�ي��ف مت��ت امل ��زاوج ��ة بني
امل� �ع� �ل ��وم ��ات التاريخية
واللوحات املوجودة؟
 ا�ستندت �إىل املعلوماتالتاريخية يف بع�ض العناوين
الرئي�سية لرحلة �آل ال�صباح
�إىل ال��ك��وي��ت ،م���ن ال�شيخ
م����ب����ارك رح���م���ه اهلل �إىل
�سمو الأم�ي�ر ال�شيخ �صباح
الأحمد ،وذك��رت �إجنازاتهم
ب�شكل موجز ،و�أي�ضا ركزت
على ارتباط تاريخنا بتاريخ
جزيرة فيلكا والآثار املوجودة
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من �آالف ال�سنني .ولإغناء
ت��ل��ك امل��ع��ل��وم��ات ا�ستعنت
مبجموعة من لوحاتي (�أكرث
من  )70التي ت�صور الق�صور
والأحياء ال�شعبية والب ّوابات
ال��ق��دمي��ة ،وم��ظ��اه��ر احلياة
يف املجتمع الكويتي؛ وبهذا
حققت هدفني ،الأول� :أحييت
ل��وح��ات��ي ،وال��ث��اين� :أعطيت
���ص��ورة ع��ن ح��ي��اة املجتمع
الكويتي يف املا�ضي.
• ما امل�صادر التي ا�ستندت
�إل� �ي� �ه ��ا لإجن� � � ��از الكتاب
ب�شكله هذا؟
 امل�س�ألة لي�ست �صعبة.كان من املمكن �أن تكون �صعبة
لو �أنني بد�أت بالر�سم حديثاً،
علي الأمر �أنني
لكن ما �س ّهل َّ
منذ بداياتي يف الر�سم كنت
�أت���ن���اول ال��ت�راث واجلوانب
التاريخية يف لوحاتي التي
ا�ستعنت بها الحقاً يف ربطها
باملعلومات التاريخية املتوافرة
لدي؛ ومن ح�سن حظي �أنني
�أ�ص ّور لوحاتي ،حيث جمعت
ع����دداً ك��ب�يراً م��ن اللوحات
التي متثل البيئة الكويتية
وال��ت��راث وال���ت���ي �أ�صبحت
م��ن مقتنيات �أ���ش��خ��ا���ص �أو
م��ؤ���س�����س��ات �أو متاحف...
ال��ت��اري��خ م��وج��ود يف الكتب،
لكن هذا التاريخ كان يفتقر
ّ
�إىل لوحات ت�شكيلية معبرّ ة،
وقد الحظت خالل �أ�سفاري
�أن ك��ث�يراً م��ن امل�ست�شرقني
غا�صوا يف التاريخ من خالل
ال��ل��وح��ات الت�شكيلية ،مثل
الر�سام الفرن�سي “دوالكروا”
�سجل ت�شكيلياً مالمح
الذي ّ
احلياة يف اجلزائر خالل 3

�أيام .وكما يقول املثل ال�صيني
“ال�صورة مقابل �ألف كلمة”،
فاللوحات املعنونة بالتاريخ
وامل��ح��ددة ب��امل��ك��ان ك��ان��ت يف
معظمها موجودة ومر�سومة
يف ال��ف�ترة ب�ين �سبعينيات
وت�سعينيات القرن املا�ضي،
وق����د ع��م��ل��ت ع��ل��ى ربطها
باملعلومة ،وبهذا �أكدت دورنا
كفنانني ت�شكيليني يف احلفاظ
على الرتاث من خالل اللوحة
الت�شكيلية.
• يُ �ل��اح � ��ظ �أن اللوحات
تعب
امل��وج��ودة يف الكتاب رّ
ع ��ن م ��راح ��ل ق��دمي��ة من
ت � ��اري � ��خ ال � �ك� ��وي� ��ت .كيف
ت�سنى لك �أن ت�صورها؟
 من ح�سن حظي �أننيع�شت يف �ستينيات القرن
الع�شرين؛ تلك الفرتة التي
جعلت ذاكرتي تختزن الكثري
م��ن م�لام��ح مدينة الكويت

عملت على رب��ط اللوحة
ب��امل �ع �ل��وم��ة ألؤك � ��د دورن� ��ا
ك �ف �ن��ان�ين ت�ش�ك�ي�ل�ي�ين في
احمل ��اف� �ظ ��ة ع �ل ��ى ال� �ت ��راث

و�أح��ي��ائ��ه��ا ال��ق��دمي��ة التي
ع�شت فيها طفولتي قبل بدء
“الهدام” واحلركة العمرانية
احلديثة يف نهاية ال�ستينيات،
ف��ق��د در���س��ت يف “املدر�سة
املباركية” التي كانت يف تلك
الفرتة مبنزلة قاعة معار�ض،
كما كنت �أزور متحف الكويت
امل���ع���روف ���س��اب��ق �اً بـ”بيت
خزعل” وال����ذي ك���ان ي�ضم
الكثري من املقتنيات الرتاثية،
كالأ�سلحة القدمية وغريها،
وال��ت��ي ت ��أث��رن��ا ب��ه��ا كفنانني
ت�شكيليني ونقلناها �أكرث من
مرة ،كما كان ي�ضم جمموعة
�أع��م��ال لأح��د �أب��رز الفنانني
الكويتيني الر ّواد وهو معجب
ال��دو���س��ري ال����ذي ت���ويف يف
اخلم�سينيات ...وهكذا كنت
�أتنقل بني املتحف يف منطقة
�شرق وبني املدر�سة املباركية،
ما جعل ذاكرتي تختزن �صوراً
كثرية� ،سواء بالفن الت�شكيلي
ع�بر امل��در���س��ة �أو بالرتاث
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«الكويت  400عام على الت�أ�سي�س»2013 - 1613 :

والتاريخ عرب املتحف؛ وهذه
ال�صور حت ّولت �إىل لوحات
ع��م��ل��ت ع��ل��ى ت��وث��ي��ق��ه��ا بعد
ال�سبعينيات.
• ول� � � �ك � � ��ن ك � � �ي� � ��ف ت�سنى
ل � ��ك ت� ��� �ص ��وي ��ر ال � �ف�ت��رات
التاريخية التي تعود �إىل
مراحل �أقدم؟
 اطلعت على الكثري منال�صور التي التقطها �أجانب
زاروا الكويت ومنطقة اخلليج،
وه��ذه ال�صور �ساعدتني يف
كيفية التعبري والنقل ،وعززت
احل�سي
����دي االرت����ب����اط
ل� ّ
ّ
بالأماكن التي متثلتها بالر�سم
منذ �صغري ،كما ا�ستعنت بها
يف الأزياء التي كانت تختلف
من منطقة �إىل �أخ��رى ومن
مرحلة زمنية �إىل �أخ���رى.
وقد كانت ثقافتنا حينذاك
بالأبي�ض والأ�سود ،حيث كان
ال��رج��ل ي��رت��دي الد�شدا�شة
ال��ب��ي�����ض��اء وامل�������ر�أة ترتدي
العباءة ال�����س��وداء ...ر�سمت

كتاب من القطع الكبري ي�ضم بني �صفحاته املئة حواىل  60لوحة
من �أعمال الفنان عبدالر�سول �سلمان ر�سمها خالل الفرتة من 1980
ً
بع�ضا من
جت�سد
�إىل  2010بالألوان الزيتية ومبقا�سات خمتلفةّ ِ ،
مالمح مدينة الكويت القدمية والأحياء ال�شعبية ومظاهر احلياة
فيها ،كالأ�سواق وال�ساحات العامة وال�صيد و�صناعة ال�سفن وال�سفر
والتجارة عرب البحر ,كما ي�ضم الكتاب  9لوحات بورتريه متثل
حكام دولة الكويت الت�سعةً ،
بدءا من احلاكم ال�سابع ال�شيخ مبارك
ال�صباح ( )1915 - 1853حتى احلاكم اخلام�س ع�شر ح�ضرة �صاحب
ً
ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح ( 24يناير  )2006مرفقا مع كل
ّ
وت�صدر
منها ملحة خمت�صرة عن حياة احلاكم وفرتة حكمه والإجنازات التي حتققت يف عهده.
الكتاب ٌ
�سرد تاريخي لبداية ن�ش�أة الكويت ،جاء فيه“ :لقد �أثبتت احلفريات الأثرية يف جزيرة
فيلكا الواقعة عند مدخل جون الكويت ِق َدم احلياة الإن�سانية على هذه الأر�ض ,كما �أثبتت ذلك
احلجارة والتماثيل التي عرثت عليها البعثة الدمناركية التي زارت الكويت يف القرن الثامن
ع�شر ،ولقد ذكرت امل�صادر العربية التاريخية والأدبية موا�ضع عدة م�شهورة يف هذه املنطقة من
�شبه اجلزيرة العربية ،مثل كاظمة ووارة والرو�ضة واجلهرة .وكانت املنطقة تتبع مملكة كندة
حتى انتزعها املناذرة بعد معركة جبل وارة بقيادة املنذر بن ماء ال�سماء .وعندما جاء الإ�سالم
اعتنقته القبائل املقيمة يف هذه املنطقة و�ساهمت يف الفتوحات الإ�سالمية الأوىل وانطلقت
خارج حدود اجلزيرة العربية ...هذا كله يدل على �أن �أر�ض الكويت وما جاورها ،برغم ظروفها
الطبيعية القا�سية من ندرة املاء وقلة الأر�ض ال�صاحلة للزراعة ،مل تكن ً
يوما خالية من ال�سكان
قدر عددهم يف نهاية القرن الثامن ع�شر بحوايل اثني ع�شر � ً
الذين ِ ّ
ألفا كانوا يعي�شون على �صيد
ال�سمك والغو�ص على الل�ؤل�ؤ والتجارة الربية والبحرية”.
متتب ً
ّعا ب��داي��ات ن�ش�أة الكويت منذ هجرة �آل ال�صباح يف مطلع القرن
ث��م مي�ضي ال�سرد ِ
الثامن ع�شر ،حيث كانت الكويت قرية �صغرية ،ثم انتخاب �أول حاكم لها هو ال�شيخ �صباح
ب��ن ج��اب��ر ال�ع��ام  1756وح�ت��ى ت��ويل ال�شيخ �صباح ال���س��امل ال�صباح مقاليد احل�ك��م يف العام
ً
م�ستعر�ضا املراحل والتحوّالت التي �شهدتها الكويت على جميع الأ�صعدة ال�سيا�سية
،1965
ً
واالجتماعية والتجارية ،ف�ضال عن قفزات النه�ضة العمرانية وال�سكانية ،ال�سيما بعد ظهور
النفط الذي جعل من “ميناء” الأم�س ال�صغري عمالق النفط يف عامل اليوم ،و�أ�صبحت الكويت
دولة حديثة تن�شر الرخاء لأبنائها يف الداخل وت�سهم يف �إر�ساء احل�ضارة يف العامل بف�ضل حكمة
ً
الروّاد الأوائل ّ
م�شريا �إىل �أن
وتفهم احلكام احلاليني .ويعود الكتاب �إىل بداية وجود �آل ال�صباح،
ً
لقب الأ�سرة احلاكمة يف الكويت جاء ن�سبة �إىل ِ ّ
متتبّعا �سري رحلتهم
جدهم الكبري �صباح الأولِ ،
منذ �أن “تركوا الأف�لاج �سنة  ،1675ثم نزلوا يف القرين وتركوه �سنة  ،1713و�سكنوا ال�ص ّب َيّة
وانتقلوا منها �سنة � 1715إىل جزيرة فيلكا يف قرية ال�صباحية ،ثم عادوا مرة �أخرى �إىل القرين
وفيها الكوت ق�صر �أمري بني خالد ،وكان ذلك �سنة  ،1717بقي �آل ال�صباح يف املكان الذي يُعرف
عاما ً
ً
ظال يحكم �آل عريعر من  1717حتى  ،1752وهو العام الذي ت�سلم
اليوم بالكويت 35
فيه ال�شيخ �صباح الإمارة ،وا�ستمر حكم ال�صباح حتى يومنا هذا”.
�أخريا يورد الكتاب ت�سل�سل حكام الكويت من �آل ال�صباح وفرتة حكم كل منهم و�إجنازاتهم.
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�أرب��ع �أو خم�س لوحات نق ً
ال
عن �صور فوتوغرافية ملدينة
الكويت القدمية التي ت�ص ّور
البيوت الطينية والبوابات
وال��ق�����ص��ور ال��ق��دمي��ة وبع�ض
املباين احلكومية ،ولوحات
ع��ن ال��ب��ح��ر وال��ب��ادي��ة التي
كانت ت�شكل �أ�سا�س احلياة يف
الكويت قدمياً.
• بني الوثائقي -التاريخي
والفن الت�شكيلي ...كيف
قدمت ر�ؤيتك؟
 هذا �أول كتاب من نوعهي�صدر يف منطقة اخلليج،
و�أن����ا �أع��ت��ز ب��ه ك��ث�يراً لأنه
ف� ً
ضال عما يحتويه من عبق
التاريخ ،فهو ي�ضم الكثري من
لوحاتي التي ر�سمتها توثيقاً
لهذا التاريخ مع مالمح من
ال��ب��ي��ئ��ة وال��ت��راث الكويتي
القدمي .ومن الناحية الفنية
�أع��م��ل��ت خ��ي��ايل وذاك���رت���ي

ع� �ب ��دال ��رس ��ول سلمان

يف �إ���ض��ف��اء مظاهر احلياة
والأن�شطة االعتيادية على
امل�شهد الرتاثي �أو التاريخي
ب�إدخال ر�سومات لأ�شخا�ص
بنف�س �أزي��ائ��ه��م يف توظيف
للم�شهد بحيث ت�صبح اللوحة
ناب�ضة باحلركة واحليوية،
وكذلك فعلت بالن�سبة ل�صور

 رئي�س «اجلمعية الكويتيةللفنون الت�شكيلية» منذ
العام .2004
 رئ��ي��ـ��ـ��ـ��ـ�����س «احت���ـ���ـ���ادج���م���ع���ي���ات ال���ف���ن���ون
الت�شكيلية اخلليجية» منذ العام  ,2008ونائب رئي�س
“الرابطة الدولية للفنون” منذ العام .2006
 ماج�ستري فنون من جامعة  U.C.Fفلوريدا� -أمريكا.2001
 ع�ضو يف العديد م��ن اجلمعيات واملنظمات املحليةوالعربية والدولية وجلان التحكيم.
	�أ�شرف على العديد من الأن�شطة والفعاليات الر�سمية.	�أقام العديد من املعار�ض ال�شخ�صية ،و�شارك يف الكثريمن املعار�ض اجلماعية والبيناليات العاملية ،ونال كثرياً
من اجلوائز املحلية والعربية والعاملية.
	�أ�صدر عدداً من الكتب حول م�سرية الفن الت�شكيلي يفالكويت واخلليج ورموز احلركة الت�شكيلية يف الكويت.
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ال �ع��ام  1613م��رت�ب��ط ب��وج��ود آل ال �ص �ب��اح ...أم ��ا تاريخ
الكويت فتوثقه آث��ار «فيلكا» ال�ع��ائ��دة إل��ى آالف السنني
ال��ب��واب��ات ال��ت��ي ربطتها مع
ب��ع�����ض� ،أو ت��ك��م��ل��ة مل�شهد
ال�سور مبناظر بيوت ...لقد
بقيت ال�صور الفوتوغرافية
الأ�صلية (بالأبي�ض والأ�سود)
و�سيلة للتعرف على املدينة
وحت��والت��ه��ا م��ن زاوي���ة فنية
وت��ع��ب�يري��ة خال�صة تختلف
ح�سب ملتقطها ،لكني ح ّولت
هذه ال�صور �إىل لوحات ملونة
مع حت�سينها �سواء بالإ�ضافة
�أو باحلذف من دون �أن تتغيرّ
مالمح ال�صورة الأ�صلية.
• ه � � ��ل �� �س� �ت� �ك� �ت� �ف ��ي ب � �ه� ��ذا
الكتاب �أم لديك م�شاريع
مماثلة؟
 ب��داي��ة �أن���وي �أن �أعيدطباعة ه��ذا الكتاب باللغة
الإجن���ل���ي���زي���ة ،وم����ن ناحية
�أخ����رى �أن���ا ب�����ص��دد �إ�صدار
كتاب يوثق احلقبة التاريخية

ما قبل العام  1900لإظهار
اجل���وان���ب االج��ت��م��اع��ي��ة يف
ال��ك��وي��ت ،ك��ح��ف�لات ال���زواج
واملنا�سبات اخل��ا���ص��ة ،و�أن
�أ�ضيف معلومات تاريخية
�أق�����دم ،م�ستعيناً بالكتب
ال��ت��اري��خ��ي��ة امل���وج���ودة ،ومن
خالل انطباعات امل�ست�شرقني
الغربيني ال��ذي��ن كتبوا عن
الكويت �أثناء �إقامتهم فيها
�أو زيارتهم لها ،لأن ت�أ�سي�س
دولة الكويت يعود �إىل ما قبل
 400عام ،لكن هذا التاريخ
مرتبط بوجود �آل ال�صباح؛
ف��ال��ك��وي��ت ك��ان��ت موجودة
�سابقاً حتت �أكرث من م�سمى،
مثل “القرين” و”الكوت”،
ولوحاتي متثل تاريخ الكويت
منذ العام  1900وما بعده،
ولدينا مركز التوثيق الذي
وث����ق ال��ك��ث�ير م���ن ال��ت�راث

ال�شعبي��� ،س��واء ع��ن طريق
ال�صور �أو التج�سيم ،ولكننا
ت�شكيلياً نفتقر �إىل هذا
الأ�سلوب ،وهذا ما �س�أحاول

القيام به انطالقا من دوري
وم�س�ؤوليتي كفنان كويتي
عا�ش على هذه الأر�ض وعليه
�أن يقوم بواجبه نحوها.
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إح � ��دى أب � ��رز ال �س �م ��ات ال �ت ��ي رصدها
ك �ب ��ار ال � ّ
�رح ��ال ��ة ود ّون� ��وه� ��ا ف ��ي كتبهم

كويت املا�ضي

ٌ
ّ
ٌّ
فطري
جمتمعي
�سلوك
ف� ��ي ع� �ه ��د ال � �ش � �ي ��خ م� � �ب � ��ارك ال � �ص � �ب� ��اح س � � ��اد ال� � ��رخ� � ��اء ال � �ب �ل�اد
واس� � � ُ�ت� � �ح� � ��دث حل � � ��راس � � ��ة األس � � � � � � � ��واق ن � � �ظ� � ��ام «ال� � �ن � ��واط� � �ي � ��ر»
يف البدايات الأوىل لن�ش�أة الكويت ،مل تكن هناك حاجة �إىل نظام �شرطة يحفظ �أم��ن النا�س ويحمي
ً
ً
ممتلكاتهم و�أرزاق��ه��م ...ك��ان الأم��ن حا�ضراً
فر�ضا ،بل
م�ستتبا يف جميع �أنحاء البالد؛ ال �سلطة تفر�ضه
يفر�ض نف�سه بنف�سه م��ن طبيعة املجتمع وفطرته وع��ادات��ه وتقاليده وقيمه الدينية والإن�سانية.

بقلم  :نزار قاسمية
ف��احل��ف��اظ ع��ل��ى الأم����ن
واال����س���ت���ق���رار ه���و الهدف
الأ�سمى الذي كان الكويتيون،
والي�����زال�����ون ،ي�����س��ع��ون �إليه
ويحر�صون ،ك � ّ ٌل من موقعه،
ع��ل��ى حت��� ّم���ل امل�س�ؤوليات
امل��ن��وط��ة ب���ه ل��ت��ح��ق��ي��ق هذا

الهدف ال�سامي ،وذلك نتيجة
الإميان الرا�سخ لدى اجلميع
ب�أن �أمن الكويت هو الركيزة
الأ�سا�سية التي يت� ّأ�س�س عليها
بناء الدولة ،لتم�ضي قدماً يف
�إجناز النمو واالزدهار و�صون
املكت�سبات.

ل���ع��� َّل ه����ذا ال�سلوك
امل��ج��ت��م��ع��ي ه����و �أب��������رز ما
الرحالة
ر���ص��ده ود ّون���ه كبار
ّ
الأجانب الذين زاروا الكويت
وتوا�صلوا مع �أهلها واطلعوا
على حياتهم وطرق عي�شهم،
و�سجلوا انطباعاتهم ب�صدق،
ّ

ف�شخ�صت عباراتهم واقعاً
َّ
مل�سوه ب�أنف�سهم ،واجتمعت
�آرا�ؤهم ،برغم اختالف بلدانهم
وت��وج��ه��ات��ه��م ،ع��ل��ى �أن ثمة
خ�صائ�ص بارزة مت ِ ّيز املجتمع
ال��ك��وي��ت��ي م��ا ق��ب��ل اكت�شاف
النفط؛ �أهمها ا�ستتباب الأمن
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والأم���ان ،وحر�ص �أب��ن��اء هذا
املجتمع على ع�لاق��ات الود
وال�سالم فيما بينهم� ،إ�ضافة
�إىل امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى عالقة
حميمة بني احلاكم واملحكوم،
�أ�سا�سها ال�����ش��ورى وقوامها
ال��ع��دل وط��اب��ع��ه��ا الرتاحم،
و����ش���م���ل ذل�����ك ك����ل ال���ذي���ن
�سكنوا الكويت على اختالف
معتقداتهم و�أ�صولهم.
�سجله
وه��ن��ا ب��ع�����ض م���ا ّ
رحالة معروفون زاروا الكويت
ّ
يف مطلع القرن الع�شرين:
واحة �أمن و�أمان
ي��روي القا�ضي املتقاعد
«��������س� .أم .كر�ستيجي»
م�شاهداته حني زار الكويت
ال��ع��ام  ،1916م�شيداً بروح
التعامل الطيبة التي اختفت
معها ال�سرقات و�ساد الأمان
املجتمع .يقول« :خرجنا يف
ال�����س��وق �إىل ���س��اح��ة وا�سعة
من الركن اجلنوبي الغربي،
حيث �شاهدنا �ص ّرافني عرباً
جال�سني و�أم��ام��ه��م جمموعة
�صناديق من �أحجام خمتلفة من
نوعية متوا�ضعة ويف كل منها
�أن���واع م��ن العمالت متل�ؤها؛
وك��ان وا�ضحاً �أن �أقفال هذه
ومف�صالتها من نوع
ال�صناديق
َّ
بدائي ي�ستطيع �أن يفتحها � ّ ُأي
هاو مبنتهى ال�سهولة».
ٍ
وي�����ض��ي��ف كر�ستيجي:
«حدّثني ال�سيد عبداللطيف
(�أحد امل�س�ؤولني الكويتيني يف
امليناء) ب�أمر �أده�شني� ،إذ ذكر
�أن �أ�صحاب ه��ذه ال�صناديق
من ال�ص ّرافني املحليني حني
يتوجهون �إىل بيوتهم للراحة
يف ال��ل��ي��ل ي�ترك��ون �صناديق

أس � � � � � � � ��واق ال � �ك � ��وي � ��ت
ح � � �ظ � � �ي� � ��ت ب� � �ن� � �ظ � ��ام
أم � �ن � ��ي ُم � �ح � �ك ��م ك ��ان
ي��دي��ره ع�ب��ر السنني
أف � � � ��راد ب � � � � ��ارزون من
ال � �ع ��ائ � �ل ��ة احل ��اك� �م ��ة

احد �أ�سواق الكويت القدمية

ّ
تولى الشيخ صباح بن دعيج مسؤولية حراسة األسواق
ألك �ث��ر م ��ن  20ع ��ام� � ًا ...ح �ت��ى ُل ��قِّ ��ب «ص �ب ��اح ال �س��وق»

ال�ش���يــخ �ص���بــــاح ب���ن دعيـــــــــــ���ج
الع�ي�ن ال�س���اهرة والي���د احلازم���ة

الأم��وال يف مكانها بال�ساحة
امل��ف��ت��وح��ة ،ومل ي��ح��دث �أن
تعر�ضت لل�سرقة».
ويف ال�سياق نف�سه تتحدث
املمر�ضة الرتكية «بلكة كونكور»
يف كتاب لها بعنوان «كنت �أول
ممر�ضة يف الكويت» ،فت�ؤكد
دماثة �أخ�لاق الكويتيني ،و�أن
�أمن الكويت نابع من خ�صال
�أهلها وروحهم ،فتقول:
«الكويتي ه���ادئ الطبع،
م�������وزون ال����ك��ل�ام ،ي�صعب
ا���س��ت��ف��زازه �أو ال��ت ��أث�ير عليه
لي�صبح ع�صبياً
متفجراً ...وقد
ّ
الحظتُ انعدام اخل�صومات
وال�سب وال�شتم بني الكويتيني،
��ط �شخ�صاً
ومل �أ���ش��اه��د ق� ّ
منهم تخا�صم م��ع �آخ���ر �أو

�شتمه طيلة م��دة �إقامتي يف
الكويت» .وت�ضيف« :على هذا
الأ���س��ا���س ان��ع��دم��ت اجلرائم
واجلنايات يف الكويت؛ و�أظن
�أن���ه ال ي��وج��د ب��ل��د كالكويت
ترتك الأم��وال فيه بالأ�سواق
من دون �أن يكون عليها رقيب،
وقد �شاهدت بعيني اخلزانات
اجلديدة والثالجات مو�ضوعة
يف ال�شوارع لعدم ات�ساع املحل
لها لكرثة الب�ضائع املوجودة
بداخله».
وتقول املمر�ضة كونكور:
«�شاهدت �صبياناً يف العا�شرة
من عمرهم يحملون حوايل
ربع مليون روبية وي�سلمونها
�إىل املحا�سب يف البنك قائلني
�سجل هذا املبلغ حل�ساب
لهّ :
التاجر فالن من دون �أن يت�سلم
منه �إي�صاالً بذلك .وتتكد�س يف
كل يوم مئات الأكيا�س اململوءة
ب��آالف اللريات الذهبية على
�أر�ض املطار ،ينقلها احل ّمالون
�إىل الطائرة من دون حرا�سة،
ويكتفي �صاحب هذه الأموال
ب�أن يجل�س يف املطار الحت�ساء
ال���ق���ه���وة ،ف������إذا م���ا ق����ال له

احل��� ّم���ال :و�ضعنا الأكيا�س
يف ال��ط��ائ��رة وع��دده��ا كامل،
�أج���اب���ه� :أ����ش���ك���رك ...وعند
و�صول الأكيا�س الذهبية �إىل
ب�ي�روت ي��ك��ون يف انتظارها
ج��ن��ود م��دج��ج��ون بال�سالح،
يحر�سونها ك��م��ا ه��و احلال
يف جميع بلدان العامل .و�إذا
قال قائل �إن الرفاهية املالية
ل���دى ال�����ش��ع��ب ال��ك��وي��ت��ي هي
التي �أبعدته عن الل�صو�صية
وروح اجلرمية ،ف�إن ذلك غري
�صحيح ،لأن الأم��ن وانعدام
ال�سرقة كانا من مزايا الكويت
املعروفة وال�شائعة قبل ظهور
البرتول».
الرخاء التجاري...
و«النواطري»
يف عهد ال�شيخ مبارك
ال�صباح �ساد الرخاء التجاري،
فكرثت الأ���س��واق يف الكويت
و������ص�����ارت ه����ن����اك حاجة
حلرا�ستها ،فا�ستُحدث نظام
حرا�سة للأ�سواق ُعرف با�سم
«النواطري» .ويف هذا النظام
كانت احلكومة حا�ضرة ب�صورة
دائ��م��ة فيما يتعلق مبراقبة
ح���رك���ة الأ�����س����واق وحماية
امل�شرتي والبائع على ال�سواء،
�إ���ض��اف��ة �إىل قيامها ببع�ض
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أن� � � �ي� � � �ط � � ��ت ح� � � � � ��راس� � � � � � ��ة األس � � � � � � � � � � � � � � � ��واق ب � � � ��ال � � � �ب � � � �ل � � � ��دي � � � ��ة ال � � � � � � �ع� � � � � � ��ام ...1943
وب � � �ق � � �ي� � ��ت «ال� � � � �ف� � � � � ��رض� � � � � ��ة» م� � � � � ��ن م � � � �س� � � ��ؤول � � � �ي� � � ��ة ال � � � �ش � � � �ي� � � ��خ ص � � � � �ب� � � � ��اح ال � � �س � � �ع � � ��ود
امل��ه��م��ات الأخ������رى كتقدمي
اخل��دم��ات وج��م��ع ال�ضرائب
وال���ر����س���وم امل��ف��رو���ض��ة على
الأن�شطة التجارية املختلفة.
وكانت حرا�سة الأ�سواق
من املهمات الأ�سا�سية التي
مار�ستها احلكومة الكويتية
من خ�لال تعيينها �أ�شخا�صاً
م�����س��ؤول�ين ع��ن حفظ الأمن
وال��ن��ظ��ام ،ك��م��ا ك��ان��ت هناك
خ��دم��ات �أخ���رى ،منها و�ضع
املوازين يف عدد من الأ�سواق
ليتوجه �إليها امل�شرتي �إذا �أراد
الت�أكد من وزن الب�ضاعة التي
ا�شرتاها� ،إ�ضافة �إىل بع�ض
الأعمال التي كانت تقوم بها
بع�ض الأج���ه���زة احلكومية،
ّ
ور�ش
ومنها مراقبة الذبائح،
اال���س��واق باملياه ملنع ت�صاعد
الأت���رب���ة وال��غ��ب��ار ،و�أعمال
التنظيف و�إط��ف��اء احلرائق
وم���راق���ب���ة م���ع���اي�ي�ر احللي
الذهبية املباعة على املواطنني

ومنع الغ�ش ،وما �شابه ذلك.
حرا�سة الأ�سواق
�أول���ت احل��ك��وم��ة عناية
خا�صة ل�ل�أ���س��واق ،وخا�صة
فيما يتعلق بحرا�ستها نظراً
لأهمية طم�أنة �أ�صحاب املحال
على �أموالهم ،لكون الأ�سواق
هي امل�صدر الرئي�سي لرزقهم،
ف� ً
ضال ع� ّم��ا ل��ه��ذه الأ�سواق
من دور �أ�سا�سي يف معي�شة
امل���واط���ن�ي�ن وا�ستقرارهم،
الأم��ر الذي يتطلب ا�ستمرار
عملها وحمايتها لتوفر لهم
م��ا يحتاجون �إل��ي��ه م��ن م�ؤن
وخدمات خمتلفة.
لذلك �أخ�ضعت الأ�سواق
لنظام �أمني حمكم ،يُطبق من
خالل جهاز حكومي كان يديره
وي�����ش��رف عليه ع�بر ال�سنني
�أح���د الأف����راد ال��ب��ارزي��ن من
العائلة احلاكمة ،وك��ان ذلك
اجل��ه��از م��ك� ّون�اً م��ن ع��دد من
ح ّرا�س الأ���س��واق (النواطري)

ال��ذي��ن ك��ان��وا ي�سهرون على
�أم��ن الأ���س��واق وحمايتها من
�أي عبث .وك��ان «النواطري»
موجودين يف الأ���س��واق على
ال����دوام ،خا�صة �أث��ن��اء الليل
عندما تغلق امل��ح��ال �أبوابها
ل��ي��أخ��ذ ك��ل منهم م��ك��ان��ه ثم
يتف ّرقوا على عدد من النقاط
يف و�سط كل �سوق و�أطرافه،
وكان عدد منهم يتخذ �أ�سطح
الأ�سواق مقراً له �أثناء الليل
مل��راق��ب��ة م��ا ي���دور ع��ن كثب،
ح��ي��ث ي��ق��وم ب��ب��ن��اء «ع�شة»
�صغرية يرتاح فيها من عناء
العمل وي��ل��وذ بها م��ن الربد
واملطر وهو يقوم بعمله.
وكان من �ضمن العادات
املتبعة ب�ين «ال��ن��واط�ير» �أن
ي�����ص��ي��ح �أح����ده����م ب�صوت
مرتفع �أثناء فرتة عمله لي ً
ال:
«�صاحي� ...صاحي» ،ويكررها
ب�ي�ن ف�ت�رة و�أخ�����رى ليجيبه
زم��ل�ا�ؤه بال�صيحة نف�سها،

ولت�ستمر هذه ال�صيحات تدوي
يف الأ�سواق ،خمرتقة �سكون
الليل وم�ؤكدة يقظة النواطري
وا�ستعدادهم لأي ط���ارئ...
وك��ان النواطري يتناوبون يف
عملهم على هيئة جمموعات،
تعمل كل جمموعة فرتة متتد
�إىل اثنتي ع�شرة �ساعة يتم
بعدها ا�ستبدالها مبجموعة
�أخ������رى ،وت���ب���د�أ «ال����وردي����ة»
الأوىل� ،أو «ال��زام» الأول ،مع
�أذان املغرب وتنتهي مع �أذان
الفجر لتبد�أ الوردية الثانية،
وهكذا ...وكان امل�س�ؤول عن
�إعالن تبديل «الزامات» يقوم
بقرع جر�س خا�ص معلَّق على
���س��ط��ح «ج���اخ���ور» احلكومة
ال��واق��ع خلف «�سوق الدهن»
و�سط منطقة الأ�سواق لي�سمعه
اجلميع.
وم��ن �أع��م��ال النواطري
�أي�ضاً �إنارة الأ�سواق لي ً
ال ،حيث
يقوم الناطور بتعليق امل�صابيح
التي تعمل بالكريو�سني �صباحاً
ا���س��ت��ع��داداً ال�ستخدامها يف
الليلة التالية ...ويتجول عدد
م��ن ال��ن��واط�ير ذه��اب �اً و�إياباً
�أثناء الليل يف الأ�سواق لتفقد
املحال بني فرتة و�أخرى ،وك�سر
ع��ام��ل امل��ل��ل وط���رد النعا�س،
�إ�ضافة �إىل الت�أكد من �سري
العمل على م��ا ي���رام .وكان
من املتعارف عليه يف املا�ضي
منع التجوال يف الأ�سواق لي ً
ال
وذلك زيادة يف احلر�ص على
الأمن ،وكانت تفر�ض عقوبات
على املخالفني ،منها حجزهم
طوال الليل يف �أماكن خا�صة،
ثم يُفرج عنهم �صباحاً؛ ومن
�أماكن احلجز تلك« :املداب�س»
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وهي خمازن التمور املظلمة،
م��ا ي�����ؤدي �إىل ع���دم تكرار
ذل��ك العمل م��رة �أخ���رى� .أما
من تثبت �إدانته ب�سرقة �أحد
املحال فعقابه اجللد �صباح
اليوم التايل يف ال�سوق �أمام
املارة ثم �سجنه لفرتة معينة،
وت�سفريه �إىل ب�لاده �إذا كان
من املقيمني الأجانب.
�أ�شهر م�س�ؤويل �أمن
الأ�سواق
ي��ع�� ّ ُد امل���رح���وم ال�شيخ
دعيج ب��ن جابر ب��ن عبداهلل
ال�صباح �أحد �أ�شهر م�س�ؤويل
�أمن الأ�سواق يف املا�ضي ،وقد
ظل م�س�ؤوالً عن هذه املهمة
مدة طويلة بدءاً من منت�صف
القرن التا�سع ع�شر ،وا�ستمر
خالل فرتة حكم والده «جابر
ال��ع��ي�����ش» ،و���ص��والً �إىل فرتة
م��ت���أخ��رة م���ن ع��ه��د ال�شيخ
مبارك ال�صباح ...كذلك كان
م��ن امل�����س��ؤول�ين ع��ن حرا�سة
الأ�����س����واق ق���دمي���اً املرحوم
�صباح بن دعيج ال�صباح الذي
لقب «�صباح ال�سوق» ،حيث
ت�سلم هذه امل�س�ؤولية يف عهد
ال�شيخ ���س��امل امل��ب��ارك العام
 1917وا���س��ت��م��ر فيها حتى
العام  ،1938وكان يتخذ من
�أح��د املباين يف ال�سوق مقراً
له .ثم ُعينّ خلفاً له املرحوم
�سليمان الفا�ضل الذي ا�ستمر
يف رئ���ا����س���ة احل���ر����س حتى
العام  ،1943حيث مت تعيني
املرحوم عبداهلل اخلزام خلفاً
له ،و�أحلقت م�س�ؤولية حرا�سة
الأ�سواق بالبلدية.
�أم���ا ح��را���س��ة «الفر�ضة»
فكانت من م�س�ؤولية املرحوم

�ساحة ال�صفاة وبع�ض املباين حولها يف الأربعينات ..وتبدو بع�ض ال�سيارات
والعربات التي جترها احلمري

«الفر�ضة» ومبنى اجلمرك البحري يف لقطة جوية نادرة يف منت�صف الأربعينات

ال�شيخ �صباح بن �صباح ال�سعود
ال�صباح امللقب «�صباحني»،
تاله املرحوم ال�شيخ عبداهلل
اخلليفة ال�صباح ،وم��ن بعده
ال�شيخ مبارك احلمد املبارك
ال�صباح الذي ا�ستمر يف هذا
العمل �إىل فرتة مت�أخرة.
حماية م�صالح امل�شرتين
اهتمت احلكومة اهتماماً
خا�صاً مب�صالح امل�شرتين من
خالل فتح مراكز رقابية ميكن
لأي م��ن امل��واط��ن�ين الرجوع
�إليها للت�أكد مما ا�شرتاه من
ب�ضاعة �سواء من حيث الوزن
�أو اجلودة .ومت تخ�صي�ص عدد
من املوازين التي و�ضعت يف

الأ�سواق لوزن الب�ضائع التي
يرغب املواطنون يف الت�أكد من
وزنها.
ومن الأماكن التي و�ضعت
فيها املوازين احلكومية منذ
القدم «الفر�ضة» ،حيث كان
مندوب احلكومة ومعه عدد
من احل ّمالني يقومون بوزن
احلبوب يف ميزان كبري يدعى
«الق ّبان» مقابل ا�ستالم ر�سوم
ب�����س��ي��ط��ة ،وك����ان ال�����وزن يتم
بوحدة «املن» التي تزن 168
رط��ل� ً
ا .ك��م��ا و���ض��ع للغر�ض
نف�سه م��ي��زان �آخ��ر يف «خان
احلكومة» ال��واق��ع يف «�سوق
التجار» ،حيث كان امل�شرتون
ّ

ي��ت��وج��ه��ون �إل��ي��ه ل��ل��ت��أك��د من
�أوزان م�شرتياتهم من ال�سلع
اال�ستهالكية ،كالفحم والرز
والقطن ،التي ي�شرتونها معب�أة
يف «خيا�ش».
وه��ن��اك م��ي��زان حكومي
ثالث و�ضع يف �إحدى املقاهي
القدمية (قهوة الدهن) الواقعة
يف م��دخ��ل ال�����س��وق الداخلي
مقابل «ال�صنقر» .وي�ستعمل
ت��ل��ك امل����وازي����ن امل���واط���ن���ون
العائدون من الأ�سواق القريبة
للت�أكد من �أوزان ال�سلع التي
ا�شرتوها.
ك��م��ا ع��ي��ن��ت احلكومة
�أح�����د ال�����ص��اغ��ة املعروفني
م��ن ذوي اخل�ب�رة والعارفني
ب���ال���ذه���ب ،وه�����و امل���رح���وم
مو�سى املحمد علي ال�صايغ،
م�����س��ؤوالً ع��ن فح�ص الذهب
وال��ت ��أك��د م��ن ج��ودت��ه ،وذلك
حماية للم�شرتين ،وللت�أكد من
مطابقة ما ي�شرتونه من احللي
الذهبية للموا�صفات التي
و�ضعتها احلكومة ملنع الغ�ش
يف ه��ذا املعدن الثمني .وقد
تعارف النا�س يف تلك الفرتة
على الإ����ش���ارة �إىل املرحوم
م��و���س��ى ال�����ص��اي��غ بـ»مو�سى
ال��درم»؛ وكلمة «ال��درم» تعني
عملية فح�ص الذهب والت�أكد
من جودته.
وب��ع��د امل��رح��وم مو�سى
ال�����ص��اي��غ ت�سلّم ه���ذه املهمة
املرحوم خالد املط ّوع .وكانت
هذه اخلدمات تقدم للمواطنني
منذ �أم��د بعيد قبل ت�أ�سي�س
بلدية الكويت التي �أنيطت بها
هذه الأعمال� ،إ�ضافة �إىل ما
تقدّمة من خدمات �أخرى.
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ال � � � � � ��والء وال� � �ع � ��دال � ��ة
وم � � ��أس � � ��اة االح � �ت �ل��ال

ا
ل
ه
و
ية

وا�سرتجاع احلديث
ع������ن االح�����ت��ل��ال
ونتائجه يرغمنا
ع���ل���ى �أن نقف
م��ل� ّي�اً �أم����ام �أب���رز
م��ا مت��خ�����ض عنه،
وحت�������دي�������داً �شعور
الكويتيني ال��ق��ويّ بـ”ثالوث”:
ال��ه��وي��ة وال������والء وال���ع���دال���ة؛
والأخريان �أ�سهما �إىل حد بعيد
يف �إ�شعال جذوة الهوية الكويتية
وتوقدها �أث��ن��اء االح��ت�لال ويف
�أعقابه ...ومن نافلة القول �أن
ذل��ك ال�شعور ال��ع��ارم بالهوية
ك��ان ل��ه كبري الأث���ر يف �صمود
ومت�سكهم ب�أر�ضهم
الكويتيني
ّ
و�إميانهم املطلق بحقوقهم .وعلى
الرغم من �أن املجتمع الكويتي
قد ذاق جتربة االحتالل للمرة
الأوىل يف تاريخه ،ومل ُ
تك تلك
املفاهيم يف �أوج ن�ضارتها.
ويف الوقت الذي ال ي�ستغني
به �أي جمتمع من املجتمعات
ع���ن ت��ل��ك امل��ف��اه��ي��م الثالثة:
الهوية وال���والء والعدالة ،ف�إن
ثمة ترابطاً بينها يجعلها جميعاً
�أ�شبه ما تكون بوحدة متكاملة.
فالهوية ،بدءاً ،ترتبط على نحو
وثيق مبفهومي الوالء والعدالة،
ويعمل الأخريان بو�صفهما �أداة
ت�صنع الهوية �أو بع�ضاً منها.
وق��د تثار بع�ض االعرتا�ضات
على هذا ال��ر�أي الذي يفرت�ض
���ض��رب�اً م��ن ال��ع�لاق��ة اجلدلية
ب�ين ال��ه��وي��ة وال����والء ،وه��ي يف
احل��ق��ي��ق��ة اع�ترا���ض��ات تت�سم
بالوجاهة �أح��ي��ان �اً؛ حيث من
ال�صعوبة مبكان �ضبط مفهوم
الوالء لكونه مرناً بع�ض ال�شيء،
ويحمل يف جوفه بذرة تناق�ض

ا
ل
ك
ويتية

مرة �أخرى

ً
ً
ّ
حدثا
يتبدى كما لو �أن
قيا�سا �إىل تواريخ �أمم وجتارب �شعوب،
ً
مهوال بحجم االح��ت�لال العراقي للكويت يف العام  1990مل
من�صة
يتم التعامل معه ب�صورة جتعل من نتائجه و�أب��ع��اده
َّ
لتحقيق انطالقة جديدة و�إح��راز �أه��داف النماء واال�ستقرار
امل��رجت��اة؛ ذل��ك �أن الكيفية التي مت��ت بها مقاربة االحتالل
بكل �أبعاده تنطوي على نظرة جتزيئية موقتة يغيب عنها
ال�شمول والدميومة� ،إذ حت��ول االح��ت�لال ،بفعل نظرة كهذه،
�إىل جمموعة متناثرة من الوقائع� ،أُخ�ضع ٌّ
كل منها �إىل �أ�سلوب
بعينه يف التعامل ،ما جعل جتربة االحتالل تتحوّ ل �إىل ما
ً
بع�ضا.
مت�س جزائره بع�ضها
ي�شبه الأرخبيل الإن�ساين الذي ال
ُّ

من�صور مبارك
ذاتي ،ما يجعله بالتايل متفلتاً
م���ن م��ف��ه��وم خ��ا���ص ومتمايز
كالهوية.
ف��ف��ي ه����ذا ال�����س��ي��اق ،قد
يقو�ض
نب�صر مفهوم ال���والء ِ ّ
نف�سه بنف�سه حينما ينتقل
م��ن الأب����راج العالية للتنظري
والتجريد �إىل �أر�ض الواقع بكل
تعقيداتها .وه��ذه الإ�شكالية
�أ���ص��ب��ح��ت دارج�����ة يف العلوم
االجتماعية وتعرف بـ”�إ�شكالية
اجلزء والكل” .فبع�ض الوالءات

ق��د ت��ت��م��دد لت�صبح يف غاية
االت�����س��اع ،يف ح�ين �أن هناك
والءات ق��د تنكم�ش لتغدو يف
غ��اي��ة ال�����ض��ي��ق .ف��ف��ي جمتمع
مفتوح ومت�سامح �إىل حد ما،
كاملجتمع الكويتي ،قد جتد من
ّ
تتخطى
يعتنق �أفكاراً �إن�سانية
احلواجز ال�ضيقة لتتمدد خارج
حدود املجتمع ،وجتد ف��رداً �أو
�أف��راداً �آخرين يعتنقون والءات
ال ت��ت��ع�دّى ال���دائ���رة ال�صغرية
املحيطة بهم.

�سلطة الوالء
ب��ن��اء على م��ا �سبق ،يغدو
ج��وه��ر الإ�شكالية متمث ً
ال يف
التايل :قد ي�شرتك �أكرث
م���ن ف����رد يف وطن
تتو َّزع فيه والءاتهم
على النحو الذي
ق��د ي��ك��ون �أحدهم
يدين بالوالء لعائلته
�أو قبيلته �أو طائفته،
وب��ال��درج��ة ال��ث��ان��ي��ة ملجتمعه،
ويدين فر ٌد �آخر بالوالء لدائرة
�أرح��ب كالإن�سانية �أو منظومة
�أخرى تتجاوز جمتمعه املحلي.
�إن تعار�ضاً كهذا ه��و ال�سبب
يف تنا�صر الأفراد وت�صادمهم،
وت�����ض��ارب ال�����والءات نف�سها.
وتفرز هذه الإ�شكالية بالتايل
�س�ؤاالً كبرياً حول �أي الوالءات
ميتلك �سلطة كبرية على الفرد؛
هل هو ال��والء للجزء (الدائرة
ال�����ص��غ�يرة) �أم للكل (الدائرة
الأكرب)؟
رمبا �شهدنا يف جمتمعات
كثرية امل�آزق الأخالقية لت�صادم
الوالءات وتعار�ضها ،حينما يقع
املرء يف حرية �أخالقية ما بني
تغييب الوالء للكل �أو للجزء ،و�إن
كان الوالء لأحدهما يعد �سقوطاً
�أخ�لاق��ي �اً .ح�سبما ن���رى ف�إن
اخلطابات ال�سيا�سية املعتادة
تدّعي ب ��أن اف�ترا���ض الت�صادم
بني ال��والءات اجلزئية والكلية
�أم��� ٌر غ�ير واق��ع��ي ،ب��دع��وى �أن
ما هو خري للكل هو بال�ضرورة
خري للأجزاء ،والعك�س �صحيح.
ولكن مثلما �شهدنا ون�شهد يف
التاريخ القريب ف�إن النزاعات
ال�سيا�سية التي تعيد التفكري
ع��ل��ى ن��ح��و ح���اد و���ص��اخ��ب يف
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م�����س ��أل��ة ال��ه��وي��ة ت��ك��ون فيها
ال���والءات بحالة ع��داء �شر�س؛
ذل��ك �أن �أن�����ص��ار ال��ك��ل و�أتباع
اجل���زء ي��ق�دّم��ان حججاً قو ّية
تخدم م�صلحتهما ،ف� ً
ضال عن
القاعدة املعروفة التي مفادها
�أن جميع املنافع التي ت�صيب
الكل قد ال تكون بال�ضرورة يف
م�صلحة اجل��زء ،والأم��ر �س ّيان
حينما تتعلق املنفعة مب�صالح
اجلزء.
ول���ك���ن م���ا ال�����ذي حملته
جت��رب��ة االح��ت�لال فيما يتعلق
ب�إ�شكالية ال���والء؟ ...ال ميكن،
ب��دءاً ،املحاججة على الإطالق
يف �أن منفعة الكل لي�ست �أهم
من منفعة اجل��زء ،فذلك �أم ٌر
يح�سمه العقل ،فال ميكن للمرء
�أن يقوم مبا هو �ضار للوطن-
على �سبيل املثال� -إن كان فيه
خري لأفراد عائلته �أو قبيلته �أو
مذهبه ،فذلك من �ش�أنه �أن مينع
خ�ي�راً ك��ب�يراً ،وب��ال��ت��ايل يجعل
قدراً �أكرب من الأفراد يتمتعون
به .والدور الإر�شادي يف تقدير
امل��ن��ف��ع��ة واخل�ي�ر وتعظيمهما
م��ن��وط ب���رم���وز امل��ج��ت��م��ع ،من
م�س�ؤولني و�سيا�سيني و�أكادمييني
ورجال دين ومثقفني وغريهم.
ل��ق��د �أو����ض���ح���ت جتربة
االح��ت�لال امل��ي��ل ال�شديد لدى
الكويتيني لتغيب منفعة الكل
على اجلزء ،ومن ثم ف�إن الوالء
للكل �أي ل��ل��وط��ن ،ك���ان �أ�شد
رجحاناً من الوالءات اجلزئية.
ولكن يبقى الت�سا�ؤل مطروحاً
ح����ول ع�لاق��ة م��ف��ه��وم ال����والء
مبفهوم العدالة ،وهل بالفعل ثمة
عالقة �شرطية بينهما؟ ...عند
احلديث عن العدالة ،ال بد من

القول بداية �إنها ركن �أ�سا�سي
يف �أي جمتمع �إن�ساين ،وي�سعى
�إليها �أفراد املجتمع .ففي حال
اخل�صومة يدّعي كل الأطراف
ب�أنه ي�سعى �إىل العدالة ويطلبها
كي تعيد له حقوقه ،وبالطبع
ف�إن مفهوم العدالة حني يكون
م��ط � َّب��ق �اً ع��ل��ى �أر������ض الواقع
تختفي عنه ال�سهولة النظرية
ويتح ّول بدوره �إىل �أزمة �شائكة،
ففي حاالت النزاع بني طرفني،
تكون هناك احتماالت عدة؛ �إما
�أن يكون �أحدهما على خط�أ� ،أو
يكون االثنان خمطئني� ،أو يكون
كالهما حمقاً ،والو�ضع الأخري
ميثل قمة امل�شقة الأخالقية يف
العدالة.
الإن�صاف فطرة
لكن ال�س�ؤال عن العدالة،
يتعلق �أي�����ض�اً ب��ال��ق��وة املحركة
التي تقف خلفها ،فالإن�سان
يطلب العدالة يف ميادين عدة،
مثل احل��ق��وق واال�ستحقاقات
وامل�شاركة ال�سيا�سية واملعاملة
املتكافئة والن�صيب املت�ساوي
والتعوي�ض امل�لائ��م ،وغريها.
ومبعنى �آخر� ،إن مفهوم العدالة
مرتبط ب�أدنى درجاته بامل�ساواة

والإن�صاف؛ فالنا�س منذ والدتهم
يطلبون الإن�����ص��اف وين�شدونه
كما لو كان فطرة غريزية ،يف
ح�ين ي��ك��ون غ��ي��اب الإن�صاف
�سبباً يف ال�ضيق والتربمَّ ،
ولعل
ذلك ال�سبب الذي يعطي للظلم
منزلة �أ�شبه بالإهانة.
ويف �أي جم��ت��م��ع ،ميكن
ال���ق���ول ب�����ص��ورة ع��م��وم��ي��ة �إن
العدالة يتم تبنيها وال�شعور بها
عندما تتحقق بو�صفها �شاملة.
فالتوفيق بني طريف نزاع يقدّم
ك ٌّل منها َّ
كل ما كان يتطلع �إليه
و�أك�ث�ر� ،سي�ضع من دون �أدنى
�شك نهاية لنزاعهما .وبالعودة
م��رة �أخ���رى �إىل فكرة الوالء؛
ف����إن ال��ع��دال��ة ترتبط ب�صورة
وثيقة بالوالء ،لكون � ِ ّأي نهاية
�أو ت�سوية تكون خامتتها العدالة
ويعلم الكل ب�أنها قد حتققت،
ت�ضفي �شعوراً نف�سياً عميقاً
برفع الإهانة والظلم ،ما يجعلنا
نتعرف على املحتوى العميق
وامل��ؤث��ر ال��ذي يت�ضمنه مفهوم
العدالة.
ولتعزيز الهوية مثلما كانت
عليه حني ا�شتداد ال��والء للكل
�إب��ان االحتالل العراقي ،ف�إنه

يجب النظر �إىل عالقة العدالة
بالوالء من منظور جديد .من
املعلوم �أن غالبية الرتتيبات
االقت�صادية وال�سيا�سية تكون
ظاملة ،لأن العملية التي �أنتجتها
كانت تعاين من اختالل موازين
ال��ق��وى؛ وذل��ك �أح��د الأ�سباب
يف ك��ون الطلب على العدالة
م�ستمراً ال ينقطع .ورمب��ا ما
نحن بحاجة �إليه لتعزيز الوالء
ب���دءاً ،ه��و جعل �أدوات �إدارة
ال�صراعات االجتماعية تقوم
ب�شكل م�ؤ�س�سي ،ويكون من بني
مهماتها كذلك خف�ض م�سببات
ال�صراع نحو العدالة.
بالطبع ،ال تبدو الأم��ور يف
غاية الب�ساطة والي�سر؛ ذلك
�أن الإح�سا�س بعدم امل�ساواة
قد ينبثق من ظواهر طبيعية،
كالتفاوت يف املوهبة والذكاء
وال���ع���م���ل اجل�������اد ،ول���ك���ن يف
املجتمعات التي ت�ضع العدالة
ركناً �أ�سا�سياً فيها ،من ال�صعوبة
مب��ك��ان ق��ب��ول م�س ّوغات كهذه
لعدم امل�����س��اواة ...مع ذل��ك ،ال
مي��ك��ن �إغ���ف���ال الأه��م��ي��ة التي
يرتبط فيها ال���والء ،من حيث
ا�ستقراره يف ف�ضاء �أكرث رحابة
يتجاوز الأج��زاء ال�صغرية ،مع
مفهوم العدالة وم�أ�س�سة �أدواته؛
ّ
يع�ضد بع�ضهما
فاملفهومان
ب��ع�����ض�اً ،وال����والء ال���ذي يت�أتى
ب�شكل �ساحق عن حدث كبري،
حري ب�أن
كاالحتالل العراقي،
ٌّ
يُ��ق��رن ب��ال��ع��دال��ة ك��ي يحتفظ
ب��ق��وت��ه وق���درت���ه ع��ل��ى جت���اوز
الدوائر ال�صغرى ،ذلك �أن الوالء
والعدالة هما يف نهاية املطاف
ما ي�صنعان الهوية مبفهومها
الأ�شمل.
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أخيار من ديرة

م�سجد العثمان يف حويل

م�سجد العثمان (م�شهد ليلي)

�أ�س�س مع �إخوته مدر�سة يف ثالثينيات القرن املا�ضي وفتح ديوانية للفقراء

الفا�ضل عبداهلل العثمان...
ٌ
ا�سم خ َّلدته م�ساجد يف الكويت والعامل
ت�ضيق امل�����س��اح��ات ،مهما رح��ب��ت ،ع��ن ا�ستيعاب م ��آث��ر اخل�يري��ن ال��ذي��ن م���روا ،والي���زال���ون ،يف ت��اري��خ ال��ك��وي��ت ،دي���رة اخل�ير،
ً
�وئ�لا لكل ذي ح��اج��ة وم��ل�اذاً لكل ب��اح��ث ع��ن الأم����ان...
ال��ت��ي ط��ال��ت �أي��ادي��ه��ا البي�ضاء البعيد وال��ق��ري��ب ،حتى غ��دت م�
«ال��ه��وي��ة» تن�شر يف �أع��داده��ا املتوالية مقتطفات م��ن ك��ت��اب «حم�سنون م��ن ب��ل��دي» ال���ذي �أع���ده «ب��ي��ت ال��زك��اة» يف �أرب��ع��ة
ً
بع�ضا م��ن ال�سرية العطرة لثلة م��ن �أع�ل�ام العمل اخل�يري الكويتي ال��ذي��ن ذاع �صيتهم يف �أزم���ات خمتلفة.
�أج���زاء ،و�ضمنه
املرحوم عبداهلل
عبداللطيف
العثمان

ت� � � � � � � ��رك ال � � � � �ت � � � � ��دري � � � � ��س ُ
وع� � � � � � �ِّي� � � � � � ��ِّنّ م� � � ��دي� � � ��ر ًا
ل � �ب � �ل � ��دي � ��ة ال � � �ك� � ��وي� � ��ت ف � � ��ي ال � � � �ع � � ��ام 1948
وك � � � � � � � � ��ان إم � � � � � ��ام � � � � � � � ًا مل � � �س � � �ج� � ��د ق � � � �ص � � ��ر ن � ��اي � ��ف
ب� � �ن � ��ى ف � � ��ي ال � � �ك� � ��وي� � ��ت ث �ل ��اث� � ��ة م � � �س � ��اج � ��د...
أك � � � � � �ب � � � � � ��ره � � � � � ��ا «م� � � � � �س� � � � � �ج � � � � ��د ال � � � � �ع � � � � �ث� � � �م � � ��ان»
وم �س �ج��دان ف��ي ال�ع�ق�ي�ل��ة وخيطان
ُول�����د امل��ح�����س��ن عبداهلل
عبداللطيف العثمان يف حي
«القبلة» بالكويت يف ال�سنة
الأخ��ي�رة م��ن ال��ق��رن التا�سع
ع�شر امليالدي 1317( 1899
هجري) ،حيث كان منزل والده

املرحوم عبداللطيف العثمان
يف «�س َّكة ابن دعيج» ،وهو من
�أ�سرة ترجع �أ�صولها �إىل قبيلة
«�سبيع بن عامر» يف الأح�ساء
باململكة العربية ال�سعودية.
التحق امل��رح��وم عبداهلل
العثمان يف «ال��ك � ّت��اب» حيث
تعلَّم على كبار امل�شايخ ،ثم
انتقل �إىل «املدر�سة املباركية»؛
ونظراً لفطنته ومت ّيزه يف علم
احل�ساب وموهبته يف الأدب
وال�شعر ُر ِ ّ�شح مع �أخيه «املُال
عثمان» ليكونا
مدر َ�سني يف
ِّ
املدر�سة املباركية برغم حداثة
�س ّنَيْهما.
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وبعد ف�ترة من اال�شتغال
ب��ال��ت��دري�����س ق����� ّرر عبداهلل
ال��ع��ث��م��ان و�إخ���وت���ه الثالثة:
عثمان وحممد وعبدالعزيز
در�سون فيها
�إن�شاء مدر�سة يُ ِ ّ
علم الفقه واحل�ساب واللغة
ال��ع��رب��ي��ة؛ ف��ك��ان��ت «مدر�سة
ال��ع��ث��م��ان» ال��ت��ي افتتحت يف
منت�صف ثالثينيات القرن
املا�ضي� ،إ�ضافة �إىل ا�شتغالهم
يف ف�صل ال�صيف على مركب
الغو�ص العائد لوالدهم.
بعد �سنوات ترك املرحوم
ع����ب����داهلل ال���ع���ث���م���ان مهنة
ال��ت��دري�����س وال��ت��ح��ق بالعمل
احلكومي ،حيث ُع�ِّي�ِّنّ مديراً
لبلدية الكويت يف العام ،1948
�إ���ض��اف��ة �إىل ا���س��ت��م��راره يف
�إمامة «م�سجد ق�صر نايف».
وبعد تركه القطاع احلكومي
عمل يف جتارة العقارات.
�أوجه الإح�سان يف حياته
ك��م��ا مت��� ّي���ز يف �أعماله
ال�سابقة ،جنح املرحوم عبداهلل
ال��ع��ث��م��ان يف عمله بالتجارة
ال��ع��ق��اري��ة ،و َم����� َّن اهلل عليه
بالكثري من النعم ،ف�سعى �إىل
وخ�ص�ص ديوانية
فعل اخلريات َّ
للفقراء وامل�ساكني يلتقي بهم
ويتع َّرف على حاجاتهم ،كما
فتح قلبه للغارمني واملدينني
والراهنني ،فتكفل دفع ديون
ال��ك��ث�يري��ن م���ن دون انتظار
ال�سداد ،ومنح املعوزين قرو�ضاً
مل يحدد موعداً لإيفائها ،كما
ربع مب�صاريف �إن�شاء غرفتني
ت ّ
يف «امل�ست�شفى الأمريكاين»
لعالج الفقراء ،وجعل تكلفتهما
ج��زءاً من و�صيته بعد مماته،
وع��رف عنه حر�صه ال�شديد

م�سجد العثمان يف منطقة املي�سات و�سط العا�صمة ال�سورية دم�شق

ش� � � ّي � ��د ف� � ��ي دم� � �ش � ��ق م � �س � �ج � ��د ًا ُي� � � �ع � � � ُّ�د األك� � �ب � ��ر ب �ع��د
«اجل ��ام ��ع األم � � � ��وي» ...وف ��ي ل �ب �ن��ان ب �ن��ى مسجدين
حتري ن�صاب الزكاة وكان
على ِ ّ
ّ
يت�ص َدّق ب��أك�ثر م��ن ال ِن�صاب
ط��م��ع �اً يف م��ر���ض��اة اهلل ع ّز
وجل.
وم����ن م���واق���ف �إح�سانه
املعروفة �أنه جاءته امر�أة ذات
يوم يف ديوانه باملرقاب ،وملا
وجدت الديوان مكتظاً بالنا�س
جل�ست بعيداً على ا�ستحياء،
ف�شعر �أن لها حاجة فقام �إليها
و�س�ألها عن حاجتها ،فقالت:
تويف زوجي وترك بيتناً مرهوناً
ع��ن��د �أح���د امل��راب�ين ونفذت
املحكمة حكم البيع ف�أ�صبحت
�أنا و�أوالدي بال م��أوى .فقال
لها :اذهبي ب�أطفالك �إىل بيتك
وغ���داً �إن ���ش��اء اهلل �ستكون
وثيقة البيت بني يديك ...ثم
�أر�سل �إىل املرابي �أن يح�ضر
�إىل مكتبه ليت�سلّم كامل ال َدّين
وير ّد البيت �إىل الأيتام و�أ ّمهم
الأرملة ،وقد فعل.
�إعمار امل�ساجد
�أوىل امل���رح���وم عبداهلل

ال��ع��ث��م��ان ع���م���ارة امل�ساجد
والعناية بها اهتماماً كبرياً؛
ف��ف��ي ال���ك���وي���ت ب��ن��ى ثالثة
م�����س��اج��د �أك�ب�ره���ا «م�سجد
العثمان» يف منطقة النقرة،
وامل�سجدان الآخران واح ٌد يف
خيطان والثاين يف العقيلة،
كما �أط��ل��ق ا�سمه على �أحد
�شوارع حمافظة حويل.
ً
ك��ذل��ك ب��ن��ى ع����ددا من
امل�ساجد خارج الكويت؛ ففي
العا�صمة ال�����س��وري��ة دم�شق
�ش ّيد م�سجداً يُع ّ ُد الأكرب بعد
اجلامع الأموي ،وبنى بجواره
م�ست�شفى خ�يري �اً ومدر�سة
�إ���س�لام��ي��ة وجم � ّم��ع �اً جتارياً
ك��ب�يراً �أوق���ف ري��ع��ه لل�صرف
ع��ل��ى امل�ست�شفى واملدر�سة
و�صيانة امل�سجد.
ويف ل��ب��ن��ان ب��ن��ى ،يرحمه
اهلل ،م�سجدين �أحدهما يف
م�صيف بحمدون والثاين يف
مدينة �صيدا اجلنوبية.
�أم������ا يف خ������ارج البالد

ال��ع��رب��ي��ة ف�����س��اه��م يف بناء
م�ساجد يف كل من الواليات
املتحدة وكينيا والنيجر وتايلند
وك��وري��ا اجلنوبية (ورد ذلك
يف �سجالت املرحوم عبداهلل
ال��ع��ث��م��ان ل��ل��ع��ام�ين 1963
و ،)1964الأم��ر ال��ذي �أعان
امل�سلمني والأقليات امل�سلمة
التم�سك
يف تلك ال��دول على
ُّ
ب�إ�سالمهم وت�أدية �شعائرهم
الدينية ،كما �أ�سهم يف تثبيت
الدعوة وانت�شارها.
ك���ذل���ك ك�����ان للمرحوم
م�����س��اه��م��ة ك���ب�ي�رة يف دعم
املجاهدين اجلزائريني خالل
ح���رب ال��ت��ح��ري��ر ،وتقديراً
مل�����س��اه��م��ات��ه ال��ب��ن��اءة �أطلق
اجلزائريون ا�سمه على �أحد
���ش��وارع اجل��زائ��ر العا�صمة.
ويف جمهورية م�صر العربية
منحه الرئي�س الراحل جمال
عبدالنا�صر و�سام اال�ستحقاق
من الطبقة الأوىل.
و�صيته
�أو���ص��ى املح�سن عبداهلل
العثمان يرحمه اهلل بجعل ثلث
تركته وقفاً للعمل اخلريي وبناء
امل�ساجد ،وبت�سليم �إدارتها
�إىل الهيئة ال��ع��ام��ة ل�ش�ؤون
الق�صر يف الكويت بامل�شاركة
َّ
مع ال�صالح من �أبنائه ،كما
�أو�صى با�ستثمار تلك الأموال
وتوزيع ريعها على امل�ستحقني
من فقراء امل�سلمني والأعمال
اخلريية.
ويف ال������ع������ام 1965
(1385هـ) ت���ويف عبداهلل
عبداللطيف العثمان عن عمر
ناهز  66عاماً.
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من شهداء

�شهيد �سج�ستان
بقلم  :عبداحلفيظ عبدالسالم
�إن هلل عز وجل عباداً عرفوه حق املعرفة وعملوا من
�أج��ل الآخ��رة وتوا�صوا بال�صرب وتوا�صوا باملرحمة
مع �أنف�سهم ،ومع من يحبون يريدون بذلك وجه
اهلل وال��دار الآخ��رة .وقد و�ضح ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ف�ضل ال�شهداء فقال« :انتدب اهلل ملن
خرج يف �سبيله ال يخرجه �إال �إمي��ان بي وت�صديق
بر�سلي �أن �أرجعه مبا نال من �أجر �أوغنيمة �أو �أدخله
اجلنة ول��وال �أن �أ���ش��ق على �أم��ت��ي م��ا قعدت خلف
�سرية ول��وددت �أين �أقتل يف �سبيل اهلل ثم �أحيا ثم
�أقتل ثم �أحيا ثم �أقتل» كما جاء يف �صحيح م�سلم.

ك� � � � ��ان م � � ��وص � � ��ول ال� �ق� �ل ��ب
ب ��ال� �ل ��ه ول � � ��ه «ك� � ��رام� � ��ات»
ي � � ��ذك � � ��ره � � ��ا احمل � � � ��دّ ث � � � ��ون

ن� � � � � ��ال ال � � � �ش � � � �ه� � ��ادة وه � ��و
اب � � � � � � � � ��ن  130ع � � ��ام� � � � ًا
ف � � � ��ي م � � �ع � � ��رك � � ��ة ال� � �ت � ��رك

وي ال �ب �ص � ُّ
ِص � � َ�ل � � ُ�ة ب � � ُ�ن َأ ْش� � � َي � � ِ�م ال � ��عَ � � َ�د ُّ
�ري
وقد ت�أثر امل�سلمون الأوائل
ومن �سار على نهجهم بالآيات
والأحاديث التي حت ِّر�ض على
اجلهاد فكان كبار ال�ص���حابة
ر�ض���وان اهلل عليهم ي�شاركون
في���ه دفاع���اً ع���ن العر����ض
والأر�ض ودعوة للإ�سالم ،وقد
�شاخوا وكربت �سنهم في�شفق
عليه���م النا����س وين�ص���حونهم
بالقع���ود لأنه���م مع���ذورون
فيجيبونه���م �إن �س���ورة التوبة
ت�أبى عليهم القعود ،ويخافون
على �أنف�سهم من النفاق �إذا ما
تخلف���وا عن اجلهاد ،ومن بني
ه���ذه الأنف�س الزكية التي ملأ
الإمي���ان قلبها و�س���يطر حب
اجلهاد على نف�سها وا�شتاقت
�إىل م���ا عن���د اهلل من اخللود
يف جنات عر�ض���ها ال�سماوات
والأر����ض (�ص���لة ب���ن �أ�ش���يم)
الزاه���د العاب���د الق���دوة� ،أبو
ال�صهباء العدوي الب�صري زوج
التقي���ة العابدة معاذة العدوية
وهو كما جاء يف �أ�س���د الغابة

 �صلة ابن �أ�شيم العدوي منع���دي الرباب وه���و عدى بن
عب���د مناة اب���ن �أ ّد بن طابخة
كما �أورد ذلك �سعيد القر�شي
مث�ل�ا رائعاً
ً
وكان ه���ذا البطل
من �أمثلة البطولة يف جمتمعنا
الإ�سالمي فعن ثابت كما جاء
يف �س�ي�ر �أع�ل�ام النب�ل�اء �أن
ً
رج�ل�ا جاء �إىل «�ص���لة» بنعي
�أخي���ه ،وكان ي�أكل  -فقال له:
�أد ُن ف���كل ،فقد نعي �إ َّ
يل �أخي
من���ذ حني ،قال تع���اىل�« :إنك
مي���تٌ و�إنهم ميت���ون» الزمر -
( )30وكان �ص���لة ل���ه كرامات
كثرية منها كما جاء يف �س�ي�ر
�أع�ل�ام النبالء ع���ن حماد بن
جعفر بن زي���اد �أن �أباه �أخربه
ق���ال :خرجن���ا يف غ���زاة �إىل
كاب���ل ،ويف اجلي�ش �ص���لة بن
�أ�ش���يم فنزلوا فقلت :لأرمقن
عمله ،ف�ص���لى ثم ا�ض���طجع،
فالتم�س غفلة النا�س ،ثم وثب،
فدخ���ل غي�ض���ة (والغي�ض���ة:
جمموعة من ال�شجر الكثيف)
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فدخل���ت م���ن ورائه فتو�ض����أ
و�صلى ،ثم جاء �أ�سد حتى دنا
منه ف�صعدت �ش���جرة� ،أفرتاه
التف���ت �إلي���ه حت���ى �س���جد؟!
فقلت :الآن يفرت�س���ه ،فجل�س
ثم �س���لم فقال :يا �سبع �أطلب
ال���رزق مبكان �آخر ،فوىل و�إن
ل���ه زئ�ي�راً ،فلما كان ال�ص���بح
جل����س ،فحم���د اهلل مبحامد
مل �أ�س���مع مبثله���ا ،ث���م ق���ال:
اللهم �إين �أ�س����ألك �أن جتريين
من الن���ار� ،أو مثلي يجرتئ �أن
ي�س�ألك اجلنة..؟!
�إن �أمث���ال ه����ؤالء الرجال
تنته���ي حياته���م ك�ض���رب من
الأ�ساطري �أو كنوع من اخليال
فعن العالء ابن هالل كما جاء
يف �سري �أعالم النبالء ورجاله
ثقات �أن رجال قال ل�ص���لة بن
�أ�ش���يم :يا �أبا ال�صهباء ،ر�أيت
�أين �أَُعطي���ت �ش���هادة و�أن���ك
�أعطيت �ش���هادتني فق���ال له:
ت�ست�ش���هد ،و�أنا وابني كذلك،
فلم���ا كان ي���وم يزي���د بن زياد
لقيته���م ال�ت�رك ب�سج�س���تان
فانهزموا ،وقال �صلة لولده يا
بني ارجع �إىل �أمك  ،فقال له:
يا �أب���ت تريد اخلري لنف�س���ك
وت�أم���رين بالرج���وع!! قال له:
فتق���دم فقاتل ،فتق���دم فقاتل
حتى �أُ�ص���يب فرمى �صلة عن
ج�س���ده ،وكان رامي���اً حت���ى
تفرقوا عن���ه ،و�أقبل حتى قام
عليه ،فدع���ا له ثم قاتل حتى
قت���ل ،وع���ن حماد بن �س���لمة
كما جاء يف طبقات ابن �سعد
و�س�ي�ر �أعالم النبالء ما �أخرب
به ثابت �أن �صلة كان يف الغزو
ومعه ابنه فق���ال له� :أي بني،

روى ع� � � ��ن ال � � �ن � � �ب � ��ي ...
وب � � � � ��شّ � � � � ��ره ص � � �ل � � ��ى ال� � �ل � ��ه
ع � �ل � �ي� ��ه وس � � �ل� � ��م ب ��اجل� �ن ��ة

دع � � ��ا اب � �ن � ��ه إل � � ��ى اجل � �ه ��اد
وال � � �ش � � �ه � � ��ادة ل �ي �ح �ت �س �ب��ه
ق� � � � � � � � � � � �ب � � � � � � � � � � ��ل مم � � � � � � � ��ات � � � � � � � ��ه

تق���دم فقاتل حتى �أحت�س���بك،
فحمل ،فقات���ل ،حتى قتل ،ثم
تقدم �ص���لة فقات���ل حتى قتل
ب�سج�س���تان كما جاء يف �أ�سد
الغاب���ة يف معرف���ة ال�ص���حابة
ويف اال�س���تيعاب وغريهم���ا،
وكان عمره يومئذ ثالثني ومئة
�س���نة ،وقد ذكر النبي �ص���لى
اهلل عليه و�سلم �صلة بن �أ�شيم
فيما روى يزيد بن جابر قال:
بلغنا �أن النبي �صلى اهلل عليه
و�س���لم قال« :يك���ون يف �أمتي
رجل يق���ال له (�ص���لة) يدخل
اجلنة ب�شفاعته كذا وكذا».
ومل���ا بل���غ امر�أت���ه مع���اذة
العدوية نب�أ ا�ست�ش���هاد ولدها
وزوجه���ا واجتمع���ت الن�س���وة
عنده���ا قال���ت له���ن :مرحباً
بك���ن �إن كننت جئ�ت�ن لتهنئتي
 ،و�إن كن�ت�ن جئ�ت�ن لغري ذلك
فارجعن.
حق���ا �إن �أه���ل الف�ض���ائل
يعرف بع�ض���هم بع�ض���ا ،و�أهل
النعيم ال تختلف غاياتهم التي
ين�ش���دونها ،ومن ف�ضائل هذا
الرجل ال�ص���الح م���ا روي عن
حم���اد بن م�س���لمة ع���ن ثابت
عن �ص���لة بن �أ�شيم� :أن ر�سول
اهلل �ص���لى اهلل علي���ه و�س���لم
قال« :من �صلى �صالة ال يذكر
فيها �ش���يئاً من �أمر الدنيا مل
ي�س����أل اهلل �ش���يئاً من �أمر �إال
�أعطاه».
ل���ك درك يا �أبا ال�ص���هباء
نذرت حياتك هلل وروحك هلل
وولدك هلل «ذرية بع�ض���ها من
بع�ض» ف�أعطاك اهلل ال�شهادة
يف �أعلى منازله���ا ،فهنيئاً لك
ما �أع���ده اهلل لك م���ن منزلة
خالدة عنده �سبحانه.
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بحث يف
املرجعيات
الوطنية
والرتبوية
والقيم
املعيارية
االجتماعية
د .نادر القنّة
م� � � �س � � ��رح ال� � �ط� � �ف � � ��ول � � ��ة ي � � �س � � �ه� � ��م ف � � � � ��ي ت � � � �ع � � ��زي � � ��ز ق � � � �ي � � ��م امل� � � � ��واط � � � � �ن� � � � ��ة ل � � � � � � ��دى األط� � � � � � �ف � � � � � ��ال ع � � � �ب � � ��ر ت � ��أك� � �ي � ��ده
ال� � �ع� � �م � ��ل اجل� � �م� � ��اع � � ��ي وامل� � � � �ش � � � ��ارك � � � ��ة اإلي � � �ج � � ��اب � � �ي � � ��ة وت� � �ن� � �م� � �ي � ��ة ال � � � � �ق � � � � ��درة ع � � �ل� � ��ى احل� � � � � � � � ��وار وإب � � � � � � � � � ��داء ال � � � ��رأي
حققت الدرا�سات والأبحاث النظرية والتطبيقية املت�صلة بق�ضايا الطفولة تقدم ًا ملمو�س ًا منذ
مطلع الن�صف الثاين من القرن الع�شرين ..وقد ازدادت م�ساحة هذه الدرا�سات تنوع ًا وتعمق ًا
وانفتاح ًا يف العقد الأخري من القرن ذاته ،ومع مطلع الألفية اجلديدة العتبارات كثرية .من بينها
اهتمام الدول والأنظمة وامل�ؤ�س�سات املعنية بالطفولة كونها ت�شكل حجر الزاوية الذي ير�سم
معامل الغد بكل تفا�صيله ..فالعناية بها هو العناية الأكيدة ب�صناعة امل�ستقبل ،بل وال�ضمانة
احلقة مل�ستقبل واعد ..بالإ�ضافة �إىل �إفادة علم الطفولة من العلوم الأخرى ..الأمر الذي دفع
كثرياً من الدول لت�أ�سي�س �أكادمييات ومعاهد وجمال�س وهيئات متخ�ص�صة يف علوم الطفولة.

الهوية الثقافية
والوظائفية التنموية
�شكل هذا االهتمام املتزايد
من قبل الأكادمييني والباحثني

التكنوقراط بق�ضايا الطفولة
�إىل �إخ�����ض��اع �سلوك الطفل
ذات��ه �إىل درا���س��ات خمتربية
ع��ل��م��ي��ة م��ع��م��ق��ة  ،و�أخ�����رى

�أثنوغرافية ،وثالثة نظرية،
مل ترتك �ش�أناً من �ش�ؤونه �إال
تناولته بالتحليل والدرا�سات
اال�ستق�صائية ،عرب عالقاته

املتعددة مع حميطاته الأ�سرية
واالجتماعية والعامة ..وكان
م��ن �أب����رز ه���ذه الدرا�سات
م�����س ��أل��ة ال��ه��وي��ة الثقافية
عند الطفل ،وعالقتها مبا
تقدمه الدراما امل�سرحية من
�إف��رازات ابداعية .ويف �إطار
وظائفيتها التنموية والفكرية
واجل��م��ال��ي��ة والبيداغوجية،
على نحو ما فعلت الدكتورة
زي��ن��ب ع��ل��ي حم��م��د ع��ل��ي يف
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درا���س��ت��ه��ا الأك��ادمي��ي��ة بالغة
ال��ق��ي��م��ة ال��ع��ل��م��ي��ة الأدب���ي���ة:
(ال��ه��وي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة وم�سرح
ال��ط��ف��ل) .وه��دف��ت الباحثة
من وراء �إ�صدار هذا الكتاب
�إىل �إلقاء ال�ضوء على الهوية
الثقافية من حيث مفهومها
وم�ستوياتها و�أبعادها ،و�أهمية
م�سرح الطفل كو�سيلة تربوية
هامة تعمل على تنمية الهوية
الثقافية.
الهوية الثقافية ..
ق�ضايا ومفاهيم
ا�شتمل الكتاب على تقدمي
تعريفي بقلم الباحثة ،وعلى
خم�سة ف�صول رئي�سة ،ناق�شت
يف كل ف�صل ق�ضية حمورية
م��ن ق�ضايا الهوية الثقافية
وارتباطها الع�ضوي مب�سرح
ال��ط��ف��ل ،م��ن زاوي����ة نظرية،
و�أخ���رى بيداغوجية ،وثالثة
تطبيقية ..على النحو التايل:
جاء الف�صل الأول بعنوان:
(ال��ه��وي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة وم�سرح
الطفل � /إط���ار مفاهيمي)
ح���ي���ث ع���ر����ض���ت الباحثة
املرتكزات التالية :بني الهوية
وال��ث��ق��اف��ة ،وال�ترب��ي��ة وتنمية
الهوية الثقافية ،و�أزمة الهوية
الثقافية.
وح��م��ل ال��ف�����ص��ل الثاين
ع��ن��وان( :ال��ه��وي��ة ،الثقافية،
وال���ط���ف���ل امل�������ص���ري) وفيه
ن��اق�����ش��ت :م��ف��ه��وم الهوية،
مفهوم الثقافة ،مفهوم الهوية
ال��ث��ق��اف��ي��ة ،ب��ع�����ض املفاهيم
املرتبطة بالهوية الثقافية،
م�ستويات الهوية الثقافية،
�أبعاد الهوية الثقافية ،املخاطر
التي تهدد الهوية الثقافية،

ل � ل��أس � ��رة وال � �ع � ل��اق � ��ات االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة دور ف� ��اع� ��ل في
ت �ن �م �ي��ة ال� �ه ��وي ��ة وت �ش �ك �ي ��ل ال� ��وع� ��ي ال� �ث� �ق ��اف ��ي للطفل
تداعيات العوملة على الهوية
الثقافية ،التلفزيون والهوية
ال��ث��ق��اف��ي��ة للطفل امل�صري،
نظرية الغر�س الثقايف والهوية
الثقافية ،امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
عن ت�شكيل الهوية الثقافية
للطفل وعنا�صرها.
وخ�ص�صت الباحثة الف�صل
الثالث ملناق�شة ق�ضايا (م�سرح
الطفل) من املنطلقات النظرية
التالية :تعريف م�سرح الطفل
و�أهدافه و�أهميته وخ�صائ�صه
و�إعداد املادة العلمية للم�سرح،
وع��ن��ا���ص��ر ال��ب��ن��اء الدرامي
للم�سرحية ،وتقنيات العمل

امل�����س��رح��ي امل���ق���دم للطفل،
وم�سرحية املناهج ،وامل�سرح
املدر�سي واملرحلة االبتدائية.
وجاء الف�صل الرابع كجزء
تطبيقي يف البحث ،معتمدة
على درا�ستها الأثنوغرافية يف
درا�سة (امل�سرح وتنمية الهوية
الثقافية  /جتربة ميدانية)
ح��ي��ث ت���ن���اول���ت املرتكزات
البحثية التالية :عينة البحث،
�أدوات البحث ،مقيا�س الهوية
الثقافية ،الربنامج امل�سرحي
امل����ق��ت�رح ل��ت��ن��م��ي��ة الهوية
الثقافية ،وعنا�صرها التي
يت�ضمنها الربنامج ،و�أ�ساليب

ت��ق��ومي ال�برن��ام��ج امل�سرحي،
والإج�����������راءات التجريبية
للبحث.
و ن��اق�����ش��ت ال��ب��اح��ث��ة يف
ال��ف�����ص��ل اخل���ام�������س نتائج
البحث وتف�سريها ودالالتها
واجتاهاتها ،وذلك على �أر�ضية
علمية �أ�سا�سها الأ�ساليب
الإح�صائية ،واملنهاج التحليلي.
وه����و م���ا ي��ح�����س��ب للباحثة
يف �إث��ارت��ه��ا لهذا املو�ضوع..
حيث جعلت املنهجية العلمية
�أ�سا�س ا�شتغالها يف معاجلة
الإ�شكالية ،فبجانب املنهج
التحليلي ا�ستخدمت املنهج
الو�صفي ،واملنهج الإح�صائي،
واملنهج اال���س�تردادي وقالت
يف ت���ع���ري���ف ه�����ذا البحث
و�أهمية �إ�صداره« :لقد �أ�صبح
االه��ت��م��ام بتنمية وتدعيم
ال��ه��وي��ة الثقافية يف القرن
احلادي والع�شرين من الأمور
ال�����ض��روري��ة ،ف��ل��ن ت�ستطيع
املجتمعات مواجهة م�شكالتها
�إال �إذا �أدرك����ت م�ؤ�س�ساتها
ال��ت�رب����وي����ة واالج���ت���م���اع���ي���ة
مبختلف �أن��واع��ه��ا �ضرورة
ال��ع��م��ل ع��ل��ى تنمية هويتها
الثقافية واحلفاظ عليها حيث
�أ�صبحت تلك ال�ضرورة متثل
التحدي الأ�شد قوة يف ع�صر
الالحدود ،ع�صر امل�ستحدثات
التكنولوجية والتقدم املذهل
يف و�سائل االت�صاالت ،والتي
حولت العامل �إىل قرية كونية
�صغرية ،يت�أثر كل جانب من
جوانبها و�أركانها مبا يحدث
يف اجلانب الآخر.
وم��ن هنا �أخ���ذت الدول
على عاتقها م�س�ؤولية تدبري
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الو�سائل والآليات التي تكفل
لها احلفاظ على هويتها ،بعد
�أن �أ�صبح من حق كل فرد �أن
يختار ما ي�سمع �أو يقر�أ �أو
ي�شاهد.
ويعد امل�سرح من �أمتع ما
يح�س به الطفل ،لأن��ه ينقله
من عامل الواقع الذي املعا�ش
�إىل عامل �أخ��ر ي�سعده ،عامل
مليء بالفرح واملتعة ،واالنفعال
والت�أثري ،واخلياالت املبهجة
املريحة التي تبعده عن امللل
والرتابة  ،وحالة التعقيد التي
يعي�شها يف ع��امل��ه ،فمتابعة
الطفل لأح���داث امل�سرحية،
وم�����ش��اه��دة ال�شخ�صيات،
وامل��واق��ف  ،و�إدراك الأفكار
املطروحة من خ�لال احلوار
امل�سموع والأح���داث اجلارية
�أم���ام عينه ،كلها ت�سهم يف
ت��ن��م��ي��ت��ه ع��ق��ل��ي �اً وعاطفياً،
وجمالياً وثقافياً».
الرتبية ..وتنمية الهوية
الثقافية
وق��د �أك��دت الباحثة على
العالقة الع�ضوية الوثيقة بني
القيم البيداغوجية وتنمية
الهوية الثقافية ،خا�صة فيما
يت�صل ببناء ال��واق��ع وجتاوز
حت����دي����ات����ه ،ور�����س����م معامل
امل�ستقبل ،حيث تقول« :ي�شهد
امل��ج��ت��م��ع ال��ع��امل��ي تطورات
م��ذه��ل��ة يف ���ش��ت��ى جم���االت
احلياة ،مما جعل معظم الدول
تتجه �إىل البحث عن كيفية
�إعداد �أفرادها �إعداداً �سليماً
عن طريق تزويدهم باملعارف
واملهارات واالجتاهات الالزمة
مل�����س��اي��رة ه����ذه التطورات،

مب���ا مي��ك��ن��ه��م م���ن مواجهة
�أي حت��دي��ات و�أخ��ط��ار حالية
وم�ستقبلية ،ت��ه��دد واقعهم
و�آمالهم وطموحاتهم ..وحتتل
ال�ترب��ي��ة م��ك��ان��ة متميزة بني
العلوم الإن�سانية ،باعتبارها
ت�سهم يف تنمية القوى الب�شرية
ال���ت���ي ت���ق���وم ع��ل��ي��ه��ا ركائز
املجتمعات ،فهي تهدف ب�صفة
�أ�سا�سية �إىل تطوير حياة الفرد
واملجتمع يف خمتلف جوانب
احلياة ،مت�أثرة مبا يجري من
�أح���داث حملية �أو قومية �أو
عاملية ،يكون لها من الت�أثري
ما يجعل الفرد يعي�ش ويوجه
�سلوكياته وم�سارات تفكريه يف
اجتاهات معينة.
واملجتمع يف �سعيه لرتبية
�أفراده ،يتجه �إىل بنائهم على
نحو معني ،بحيث ي�شتمل هذا
البناء على معارف واجتاهات
وم��ه��ارات و�أ���س��ال��ي��ب تفكري،
جتعل ه ��ؤالء الأف��راد قادرين
على القيام ب�أدوارهم املتنوعة
يف املجتمع .ولتحقيق هذا
وب��االط�لاع على تطور الفكر
ال��ت�رب����وي ،جن���د �أن العلوم
ال�ترب��وي��ة ق��د حققت تقدماً
ملحوظاً ب�سبب تطور العلوم
االجتماعية وطرائقها و�أدواتها،
وقد انعك�س ذلك على الرتبية
فكراً وممار�سة ،فظهرت يف
جمال املناهج اجتاهات حديثة
ت�ؤكد �أن الرتبية نظام مفتوح
يرتبط ع�ضوياً باملجتمع ،كما
ي�ؤكد �أي�ضاً تبعية نظام التعليم
للأو�ضاع املجتمعية.
وي�ؤكد الرتبويون �أن تنمية
الهوية الثقافية لدى املتعلمني

تعد م��ن �أه���م �سبل مواجهة
حتديات وت��ط��ورات امل�ستقبل
 ،حيث �إن التقدم احلقيقي
ل��ل��وط��ن يف ظ��ل امل�ستجدات
العاملية ت�صنعه �سواعد وعقول
املواطنني ،لذلك ف ��إن ت�أكيد
وت��ن��م��ي��ة ه��وي��ت��ه��م الثقافية
ب�أبعادها املتعددة يعد الركيزة
الأ�سا�سية للم�شاركة الإيجابية
والفعالة يف التنمية االجتماعية
وال�سيا�سية واالقت�صادية.
واملجتمع ما هو �إال �شبكة
معقدة من العالقات واملكونات
وامل��ت��غ�يرات التي تتفاعل يف
�إط���ار ف��ك��ري و�سلوكي لعدد
كبري من اجلماعات ال�صغرية
املرتابطة واملت�شابكة ،والتي
ت��ق��وم بينها ع�لاق��ات تفاعل
م�����س��ت��م��ر .وم�����ن ب��ي�ن ه���ذه
اجلماعات التي ت�ؤدي خدمات
للمجتمع :الأ�سرة ،وجماعات
الرفاق ،واملدر�سة  ،والنقابات،
والأندية واجلمعيات املتنوعة،
وو�سائل الإع�لام من �صحف
وتلفزيون و�سينما وم�سرح،
التي تلعب بدورها دوراً كبري ِاً
يف عمليات التن�شئة الوطنية
االجتماعية وال�سيا�سية.
ول���ل�ت�رب���ي���ة ال���ع���دي���د من
الو�سائط التي ت�ؤثر يف الهوية
الثقافية للطفل ،وم��ن هذه
الو�سائط �أدب الأط��ف��ال من
ق�ص�ص ،وح��ك��اي��ات ،وكذلك
امل��ج�لات ،وامل��ع��اج��م ،ودوائر
امل���ع���ارف ال��ع��ل��م��ي��ة ،وم�سرح
الأطفال ،وم�سرح الدمى على
تنوع مو�ضوعاتها وم�ستوياتها،
وتتكامل ه��ذه ال��و���س��ائ��ط يف
وظ��ائ��ف��ه��ا ،وفيما حتمله كل
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منها �إىل الطفل من دالالت
وم ��ؤث��رات ،مما يجعل دورها
يف حتديد عامل الطفل وهويته
الثقافية يفوق كل ت�صور �أو
نظرة �سطحية.
وت�أتي �أهمية امل�سرح ب�صفة
خ��ا���ص��ة يف �أن����ه م��ن �أف�ضل
الو�سائل الرتبوية يف معاجلة
العديد من م�شاكل الأطفال
وق�ضاياهم ،حيث ي�ساعد على
تنمية �شخ�صية الطفل يف ذاتها
و�ضمن حميطها ،وذل��ك من
خ�لال دوره��ا االجتماعي يف
امل�شاركة والتلقي ،حيث يوجه
نزعة ال�صراع عند الأطفال
�إىل اجتاهات �سليمة وا�ضحة
حم��ددة وب��ن��اءة ،كما ي�ساعد
على التعجيل بن�ضج وعيهم
املبكر للحياة ،وت�أكيد العالقة
القوية بني م�ؤ�س�سات التن�شئة
االجتماعية املختلفة  -ب�صفة
ع���ام���ة ،وامل�����س��رح املدر�سي
ب�صفة خا�صة  -ودوره���ا يف
تنمية وتعزيز الهوية الثقافية
لأفراد املجتمع.
هوية  ..متعددة الأبعاد
ع � َّرف��ت ال��ب��اح��ث��ة الهوية
ال��ث��ق��اف��ي��ة ب ��أن��ه��ا «جمموعة
امل���ع���ارف وال��ق��ي��م وال���ع���ادات
وال��ت��ق��ال��ي��د وال��ل��غ��ة والدين
وال�������س���م���ات االجتماعية
وال��ت��اري��خ��ي��ة واحل�ضارية،
التي متيز املجتمع عن غريه
من املجتمعات ،والتي ي�شعر
الطفل من خاللها باعتزازه
وانتمائه للمجتمع الذي يعي�ش
فيه».
على ���ض��وء ذل��ك ت��رى �أن
هناك بع�ض املفاهيم املرتبطة

بالهوية الثقافية مثل :االنتماء،
وال��والء ،والوطنية ،والقومية،
واجلن�سية ،وامل��واط��ن��ة ..ويف
�إط����ار ذل���ك ت��ت��ح��رك الهوية
الثقافية  -يف ر�ؤي��ة الباحثة
 على ث�لاث دوائ���ر رئي�سةمتداخلة هي :الهوية الفردية،
والهوية اجلماعية ،والهوية
الوطنية.
�أما �أبعاد الهوية الثقافية
ف�إنها وفق درا�ستها الو�صفية
تراها «متعددة الأبعاد ،ثرية
املحتوى ،مب��ا متلكه م��ن لغة
ودي���ن و�آداب وف��ن��ون رفيعة
امل�����س��ت��وى ،وت���ق���دم معماري
وهند�سي وفلكي وريا�ضي ،كما
�أنها قائمة يف الزمان متجددة،
منفتحة وغري منغلقة ،ن�سبية
غ��ي�ر م��ط��ل��ق��ة ،وذل������ك �سر
ت��ط��وره��ا وخ��ل��وده��ا» وعليه
فقد ح��ددت �أبعاد الهوية يف
�أربعة �أبعاد هي :البعد الثقايف
ل��ل��ه��وي��ة ،ال��ب��ع��د ال�شخ�صي،
البعد ال�سيا�سي واالجتماعي،
البعد ال�سيكولوجي للهوية.
ت�صل الباحثة يف درا�ستها
�إىل �أن الهوية الثقافية للطفل
ه����ي «جم���م���وع���ة ال�سمات
الثقافية وال�صفات اخلا�صة
ال��ت��ي جت��ع��ل ال��ط��ف��ل ي�شعر
ب��ذات��ه ويختلف م��ن جمتمع
لآخر وفقاً لل�سلوك والعادات
وال��ق��ي��م واخل��ب�رات وال�ت�راث
والتقاليد والقوانني والأفكار،
وتبعاً للظروف االقت�صادية
وال�����س��ي��ا���س��ي��ة والتاريخية
واالجتماعية وال�سيكولوجية
التي مير بها الطفل ويعي�شها
يف جمتمعه».
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امل�سرح وال�سلوكيات
يف اجل������زء التجريبي
التطبيقي من درا�سة الباحثة
انتهت �إىل �أن املدخل امل�سرحي
يف تنمية الهوية الثقافية يقوم
على عدة ركائز تربوية ي�أتي
يف مقدمتها :العمل اجلماعي
بني الأطفال �أثناء الربوفات
وال���ت���دري���ب���ات ،ف��ف��ي الن�ص
امل�سرحي يتم توزيع الأدوار
على جميع الأط��ف��ال ب�صورة
تتيح لكل منهم �أن ميار�س دوره
الإيجابي يف العمل امل�سرحي،
و�إظهار امل�شاعر الطيبة بينهم
م��ع امل��ت��اب��ع�ين ل��ه��م ،ك��م��ا �أن
امل�شاركة �أتاحت لهم فر�صاً
عملية ل��ل��م��م��ار���س��ة الفعلية
مل���واق���ف م��ع�برة ع���ن الهوية
الثقافية وعنا�صرها املتنوعة..
وهذا ما �أكدت عليه الدرا�سات
والبحوث من فاعلية امل�سرح
يف تعديل �سلوكهم ،و�إك�سابهم
امل���ه���ارات امل��ت��ن��وع��ة والقيم
وال���ع���ادات امل��رغ��وب��ة ،وهذا
ما �أك��دت عليه درا�سة �أحمد
ح�سني حم��م��د ال��ت��ي هدفت
�إىل معرفة الدور الذي ميكن
�أن ي�سهم به امل�سرح املدر�سي
يف تعليم و�إك�ساب �سلوكيات
املهارات االجتماعية ،و�أثبتت
النتائج �أن امل�سرح املدر�سي
ل��ه دوره يف �إك�����س��اب بع�ض
�سلوكيات املهارات االجتماعية
ل��ت�لام��ي��ذ ال�������ص���ف ال���راب���ع
االب��ت��دائ��ي ،وك��ذل��ك درا�سة
حممد �إبراهيم جم��دي التي
�أكدت على قدرة امل�سرح على
حتقيق الكثري من الأهداف
التعليمية للمرحلة الإعدادية

امل�سرح �أداة ثقافية
م��ن م�ن�ظ��ور ك��ون امل���س��رح ي�ع��د واح ��دا م��ن �أه ��م الأدوات
الثقافية والرتبوية ،ف�إن الباحثة ترى يف �سياق وظائفيته،
ً
ً
�أنه يلعب ً
وفعاال يف بث وتنمية الهوية الثقافية
مهما
دورا
ل�ل�ط�ف��ل ،ب�شكل يجعله �أداة ف�ع��ال��ة يف ب��ث وت�ن�م�ي��ة الهوية
الثقافية لدى �أطفال ما قبل املدر�سة .كما �أو�ضحت درا�سة
ه�يرجن�ت��ون وال�ت��ي ق��ام��ت على امل���س��رح التعليمي وم�سرحة
املناهج املقدمة للأطفال ،دور امل�سرح يف بث مايف هذه املناهج
من قيم وع��ادات وتقاليد خا�صة بهوية الأطفال الثقافية،
و�أن مل�سرحة امل�ن��اه��ج ال ��دور ال�ف�ع��ال يف ت�سهيل من��و الهوية
الثقافية للطفل.
�أما درا�سة بن بريدج وثي�ستلون والتي هدفت �إىل معرفة
�أثر ا�ستخدام �أدب الأطفال كو�سيلة لنقل الثقافة القومية
ً
والهوية ،فقد �أثبتت �أن لأدب الأطفال وامل�سرح ً
إيجابيا
دورا �
يف تنمية القيم املرغوبة لديهم كما جتعلهم ق��ادري��ن على
الت�صدي لكل ما يهدد قيمهم الثقافية.
ول���ك���ن ب���درج���ات متفاوتة،
وجناحه يف �إك�سابهم العديد
م��ن ال�����س��ل��وك��ي��ات وال���ع���ادات
املرغوبة يف املجتمع.
هوية الأ�سرة
تطابقت نتائج الدرا�سة
التجريبية ال��ت��ي ق��ام��ت بها
الباحثة م��ع نتائج درا�سات
تطبيقية وجت��ري��ب��ي��ة �أخ���رى
ق��ام بها ع��دد من امل�سرحيني
مثل درا�سة هونكر كري�ستني
ال���ت���ي ت��و���ص��ل��ت �إىل جناح
امل�������س���رح ال�����ش��ك�����س��ب�يري يف
م��ع��اجل��ة الق�ضايا الثقافية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ،وت��وف�ير �سبل
و�آليات التعامل معها ،وكذلك
درا�سة جريكوري التي تو�صلت
�إىل الدور الرائد الذي يلعبه
امل�����س��رح يف ت��ث��ق��ي��ف الطفل
م��ن خ�لال م�سرحيات ماريا
املقدمة له ،حيث ا�شتملت على
ا�سرتاتيجيات مثل :امل�شاركة،

ال��ت��ع��اط��ف ,الإح�������س���ان ،كما
تو�صلت الدرا�سة �أي�ضاً �إىل
�أن هوية الأ�سرة املعززة ت�ؤثر
ت�أثرياً قوياً يف ت�شكيل هوية
الأطفال وكذلك درا�سة �سميث
�شار�ستني التي تو�صلت �إىل �أن
للم�سرح دوره الفعال يف �إعادة
�صياغة املواطنة لدى الأفراد،
وله �أكرب الأثر يف تنمية امل�شاركة
يف العملية ال�سيا�سية ،وكذلك
درا�سة ح�سني عبداملنعم حمد
التي تو�صلت �إىل �أن امل�سرح
امل��در���س��ي ي��ح��ق��ق جمموعة
م��ن الأه����داف الثقافية مبا
حتتويه من �سلوكيات وعادات
وقيم وتقاليد تعك�س الهوية
الثقافية.
واتفقت نتائج الباحثة مع
ن��ت��ائ��ج درا���س��ة ج��م��ال الدين
�إب��راه��ي��م ال��ت��ي �أ����ش���ارت �إىل
ال��دور الإيجابي ال��ذي يلعبه
امل��دخ��ل امل�سرحي يف تنمية

املواطنة لدى التالميذ نتيجة
لتميزه بعدة خ�صائ�ص مثل
العمل اجل��م��اع��ي وامل�شاركة
الإيجابية ،وتنمية قدرتهم على
احل��وار و�إب��داء ال��ر�أي ..حيث
ر�أت الباحثة �أن تقم�ص الدور
�أو متثيل الأدوار من �أن�سب
الطرق اجلماعية التي ميكن
ا�ستخدامها مع �أطفال ال�صف
ال�����س��اد���س االب��ت��دائ��ي ،لأنها
تعمل على تنمية الثقة بالنف�س
وت�ساعدهم على التغلب على
ال��ع��وائ��ق �أو امل�شكالت التي
تواجههم يف حياتهم اليومية
وتو�صلت يف نتائج درا�ستها
التطبيقية �إىل �أن الأ�سرة
تعترب �أح���د �أه���م الو�سائط
امل�����س��ؤول��ة ع��ن ثقافة الطفل
فعن طريق العالقات الأ�سرية
يتعلم الأطفال تراث جمتمعهم
ال��ث��ق��ايف واالج��ت��م��اع��ي الذي
ي�شكل �سمة هويتهم الثقافية،
وهي م�س�ؤولة �أي�ضاً عن غر�س
معاين االنتماء والوالء للوطن
وت�شكيل هويتهم الثقافية..
وهناك العديد من الدرا�سات
التي ت�ؤكد مدى ت�أثري الأ�سرة
والوالدين يف بث وتنمية الهوية
الثقافية لدى الأطفال ومنها
درا�سة فلجني اندرو جون�سون
وكياجن ليزا ،التي تو�صلت �إىل
دور الأ�سرة والعالقات الأ�سرية
امل��ت��ب��ادل��ة يف تنمية الهوية
الثقافية وكذلك التقارب مع
الوالدين والطفل والأ�سرة يف
وقت الفراغ من �ش�أنه �أن يدعم
ويقوي هذه الهوية.
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�أحد �أ�شهر
علماء الذرة يف
العامل

اغ �ت��ال��ه «امل� ��وس� ��اد» ف ��ي ب ��اري ��س بعدما
ع � �ج� ��ز ع � � ��ن اس � � �ت� � ��دراج� � ��ه ل� �ل� �ت� �ع ��اون

العامل امل�صري

يحيى امل�شد...
�شهـيـد «مفـاعـل متـوز»

إس ��رائ� �ي ��ل وال� ��والي� ��ات
املتحدةتعترفانرسمي ًا
ب��اغ�ت�ي��ال ال�ع��ال��م املشد
وت � �ن � �ش� ��ران ت �ف��اص �ي��ل
العملية بفيلم وثائقي

عبدالكرمي املقداد
ً
ً
ً
مل يكن قائداً
رعبا
حمنكا ،لكنه كان ميلأ �أع��داءه
ع�سكريا
ً
ليال ونهاراً لتفادي خطره والتخل�ص
حتى راح��وا يخططون
ً
نهائيا ب�أي ثمن ...كانوا يرون فيه «قنبلة نووية» تت�أهب
منه
لالنق�ضا�ض عليهم واجتثاثهم من �أر�ض اغت�صبوها وبط�شوا
ب�أهلها و�شردوهم يف كل بقاع الأر�ض؛ كيف ال وهو الذي كان ُّ
يعد
يف �سبعينيات القرن املا�ضي واحداً من �أهم ع�شرة علماء على
م�ستوى العامل يف جمال ت�صميم املفاعالت النووية والتحكم بها.

ف ��ي س�ـ�ـ�ـ�ب�ع�ي�ن�ـ�ـ�ي��ات ال �ق��رن
امل� ��اض� ��ي ُص� �ِّ�ن� ��ف واح� � ��د ًا
م ��ن أه� ��م ع �ل �م ��اء ال �ع��ال��م
املتخصصني في تصميم
امل� � �ف � ��اع �ل ��ات ال � �ن� ��ووي� ��ة

قنبلة نووية �إىل حقيقة.
�أه���م �إجن���ازات الع���المِ
امل�ش���د و�أخطره���ا ت�س���هيله
مهم���ة الع���راق يف احل�ص���ول

خ�ص���ب من
على اليورانيوم امل ُ َّ
فرن�س���ا ،حي���ث ا�س���تغل عجز
�إيران عن �سداد ديونها لل�شركة
الفرن�س���ية املنتجة لليورانيوم،

ذاك ه���و الع���امل الن���ووي
امل�ص���ري ال�ش���هيد «يحي���ى
امل�ش���د» �أح���د �أبرز من �س���عوا
لرتجمة حل���م العراق بامتالك

العامل ال�شهيد

فعر����ض على ال�ش���ركة �ش���راء
�أ�سهم احلكومة الإيرانية با�سم
حكومة العراق ،وجنح يف ذلك
و�أ�ص���بح با�س���تطاعة الع���راق
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احل�صول على اليورانيوم الذي
يحتاجه مل�شروعه.
وبينم���ا كان العراق ينتظر
و�ص���ول القلب النووي ملفاعله
(مفاعل مت���وز) ،و�ص���ل فريق
م���ن جه���از اال�س���تخبارات
الإ�س���رائيلية (املو�س���اد) �إىل
ميناء «ال�سي�س���تو غيري» غربي
مدين���ة طول���ون الفرن�س���ية،
حيث كان قلب املفاعل خم َّزناً
ل�ش���حنه �إىل الع���راق ،ففجره
الإ�سرائيليون والذوا بالفرار...
ظن���ت �إ�س���رائيل �أنها ق�ض���ت
على احلل���م العراق���ي يف بناء
مفاع���ل نووي ،لكنها �س���رعان
�ص���دمت حني علم���ت �أن
م���ا ُ
الع���امل الدكتور امل�ش���د ،الذي
�صار رئي�س���اً للربنامج النووي
العراق���ي� ،س���افر �إىل فرن�س���ا
وجنح يف �إ�صالح قلب املفاعل
و�أ�ش���رف على عملية نقله �إىل
بغداد.
�ش���عـــــرت �إ�س���ــــــرائيل �أن
اخلط���ر العراق���ي �ص���ار قاب
قو�س�ي�ن �أو �أدنى م���ن �أبوابهــا،
فراح���ت حتي���ك اخلط���ط
للتخل����ص من���ه ب�أي و�س���يلة �أو
ثم���ن؛ وق���د جنح���ت يف م���د
�أذرعه���ا الأخطبوطي���ة �إىل
فرن�سا مرة �أخرى ،ومتكنت من
التالعب يف �إحدى �ش���ــحنات
اليـــوراني���وم املعدة للإر�س���ال
�إىل الع���راق ،لكن امل�ش���ـد كان
له���ا باملر�ص���اد� ،إذ ك�ش���ــــف
امل�ؤامـــرة و�أوقــفــــها.
فحني بد�أ العراق ا�س���تالم
�شحنات اليورانيوم كان امل�شد
ير�س���ل كل ف�ت�رة �إىل فرن�س���ا
ك�ش���فاً باليوراني���وم ال���ذي

أهم إجنازاته العلمية وأخطرها تسهيله مهمة العراق
ف��ي احل�ص��ول على «ال�ي��وران�ي��وم امل�خ� َ�ص��ب» م��ن فرنسا

ال�شهيد مع زمالئه خالل درا�سته يف مو�سكو

البطاقة العائلية لل�شهيد امل�شد

العامل النووي ال�شهيد
الدكتور يحيى امل�شد

يحتاج���ه ك َّم���اً ونوع���اً ،وكان
يطلق عل���ى اليورانيوم ا�س���ماً
حركياً هو «الكعكة ال�صفراء»،

لكن يف املرة الأخرية اكت�ش���ف
امل�شد �أن ال�شحنة التي و�صلته
ال تطابق ال�ص���نف وال الكمية
التي طلبها ،ف�أر�سل للم�س�ؤولني
يف برنام���ج العم���ل النووي يف
فرن�س���ا كتاباً المه���م فيه على
اخلط����أ وطالبه���م ب�إر�س���ال
ال�شحنة ال�صحيحة ،ما زاد من
حنق �إ�سرائيل و�إ�صرار قادتها
على التخل�ص منه �إىل الأبد.
لكن من هو امل�ش���د ،وكيف
�أ�ص���بح خطراً يهدد ا�س���تقرار
ّ
ويق����ض
الكي���ان ال�ص���هيوين
م�ضاجع قادته؟

م�سريته العلمية
ول���د الدكتور يحي���ى �أمني
امل�ش���د يف  11يناير  1932يف
مدينة بنها ،ودر�س يف مدار�س
مدين���ة طنط���ا مبحافظ���ة
الغربي���ة ،ث���م التح���ق بق�س���م
الكهرب���اء بكلية الهند�س���ة يف
جامع���ة الإ�س���كندرية حي���ث
�أظه���ر تفوقا م ّكنه من التخرج
عام  1952بدرجة امتياز ،ما
جعله ي�ستحق بعثة درا�سية عام
 1956لني���ل درج���ة الدكتوراه
م���ن جامـع���ة كامربي���دج يف
لندن ،لك���ن ولظروف العدوان
الثالثي مت تغيري م�سار البعثة
�إىل مو�سكو.
قب���ل �أن ي�س���افر مت زفافه
عل���ى �إح���دى بن���ات عم���ه،
و�سافرا معاً حيث �أم�ضيا �ست
�س���نوات هي فرتة درا�س���ته يف
مو�س���كو .وف���ور تخرج���ه عاد
�إىل م�ص���ر واح���داً م���ن �أه���م
ع�ش���رة علم���اء على م�س���توى
الع���امل يف جم���ال الت�ص���ميم
والتحك���م يف املفاع�ل�ات
النووية ...عقب عودته التحق
بهيئة الطاقة الذرية امل�ص���رية
التي �أن�ش����أها الرئي�س الراحل
جمال عبدالنا�ص���ر ،ثم انتقل
للتدري�س يف ق�س���م الهند�س���ة
النووية يف جامعة الإ�سكندرية
حت���ى �ص���ار رئي�س���ا للق�س���م،
وخالل تلك الفرتة �أ�شرف على
�أك�ث�ر من  30ر�س���الة دكتوراه،
ونُ�شر با�س���مه  50بحثاً علم ّياً
ترك���ز معظمه���ا على ت�ص���ميم
املفاع�ل�ات النووي���ة وجماالت
التحكم يف املعامالت النووية.
يف الع���ام � 1963س���افر
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للتدري����س يف الرنويج؛ وهناك
�أظه���ر نباه���ة ومتي���زاً وتلقى
عرو�ضاً كثرية ملنحه اجلن�سية
الرنويجي���ة ،لكن���ه رف�ض���ها
كلها ...وخالل تلك الفرتة �أثار
املوجه خلدمة
انتباهه الإعالم ّ
ال�صهيونية العاملية وجتاهل حق
الفل�سطينيني و�أزمتهم ،فما كان
من���ه �إال �أن جهز خطبة طويلة
ب�ش���كل علمي ح���ول االحتالل
الإ�س���ــــــرائيلي لفـــل�ســـــطني،
وانتهز فر�ص���ة دعوته لإحدى
الن���دوات املفتوح���ة ،وهن���اك
قال كلمته التي �أثارت �إعجاب
الكثريين ،لكنها �أثارت غ�ضب
اللوب���ي ال�ص���هيوين واملو�س���اد
يف الرنوي���ج ،وكانت �س���بباً يف
تر�صد خطواته وتعقبه،
بداية ّ ُ
فتوال���ت امل�ض���ايقات حتى ما
عاد قادراً على حت ّ ُملها ،فقرر
العودة �إىل م�صر.
مل يكن الطريق �أمامه يف
بل���ده ممهداً ،فما كاد ي�س���تقر
حتى وقعت حرب يونيو ،1967
فكانت �صفعة قوية مل�صر ولكل
الدول العربية� ،أدارت الر�ؤو�س
وخلط���ت الأوراق ،والأدهى ما
تبعه���ا من �إجها����ض للأحالم،
حيث توق���ف الربنامج النووي
امل�صري متاماً ،ووجد كثري من
العلماء واخلرباء امل�صريني يف
هذا املجال �أنف�س���هم جم َّمدين
ع���ن العم���ل وع���ن موا�ص���لة
الأبحاث العلمية.
بعـــــــ���د حـــــ���رب �أكتوبــ���ر
 ،1973وب�س���بب الظ���روف
االقت�ص���ادية خ�ل�ال �س���نوات
اال�س���تعداد للح���رب� ،أعطيت
الأولوي���ة لإعادة بناء امل�ص���انع
وم�شروعات البنية الأ�سا�سية،

س�ط��ع جن�م��ه ح�ين ع�م��ل م��درس � ًا ف��ي ج��ام�ع��ات النرويج
ورف ��ض ع ��روض � ًا ك�ث�ي��رة مل�ن�ح��ه اجل�ن�س�ي��ة النرويجية

�إ�سرائيل والواليات املتحدة تعرتفان ر�سمياً باغتياله

مع �أفراد �أ�سرته

وتخفيف املعاناة عن ال�ش���عب
الذي حت ّم���ل �س���نوات مرحلة
ال�ص���مود و�إعادة بن���اء القوات
امل�س���لحة م���ن �أج���ل احلرب؛
وبالت���ايل مل يح���ظ الربنام���ج
الن���ووي امل�ص���ري باالهتم���ام
اجل���اد وال���كايف ال���ذي يعي���د
بع���ث احلي���اة م���ن جدي���د يف
م�شروعاته املج ّمدة.
وخالل م�شاركته يف م�ؤمتر
علم���ي انعق���د يف بغ���داد بعد
ح���رب �أكتوب���ر طلبت���ه جامعة
بغ���داد للتدري����س فيها ،فتمت

�إعارته لأربع �سنوات .ويف 18
نوفم�ب�ر  1975وق���ع الع���راق
اتفاق تعاون نووي مع فرن�سا...
وفور انتهاء مدة �إعارة الدكتور
امل�ش���د عر�ض عليه امل�س�ؤولون
العراقي���ون العمل معهم مقابل
�أي �ش���يء يطلبه ،فوافق بعدما
مل����س تواف���ر �إمكان���ات جدي���ة
ً
ف�ض�ل�ا
و�أجهزة علمية فاعلة،
ع���ن الإنف���اق ال�س���خي عل���ى
م�شروع الربنامج النووي.
وقد �أثبت امل�ش���د جدارة
و�أمانة يف العمل �أك�س���بتاه ثقة

امل�س����ؤولني العراقي�ي�ن فع ّينوه
ناطقاً ر�س���مياً با�سم امل�ؤ�س�سة
النووي���ة العراقي���ة ،ث���م مديراً
لها .لكن تلك اجلدارة والأمانة
�أو�ص���لتاه يف الوق���ت ذاته �إىل
�صدارة املطلوب التخل�ص منهم
على �أجندة الكيان ال�صهيوين،
نهائياً وب�أي ثمن.
االغتيال ومالب�ساته
كان اكت�ش���اف الدكت���ور
امل�شد ل�شحنة اليورانيوم املزيفة
مبنزل���ة قنبل���ة ن�س���فت �آخ���ر
حم���اوالت الكيان ال�ص���هيوين
لإنهاء املفاعل النووي العراقي،
فعم���د ال�ص���هاينة �إىل و�ض���ع
حد �أبدي للعالمِ امل�ش���د الذي
ٍّ
طاملا وق���ف عقب���ة ك�أداء �أمام
حماوالت���ه املتكررة ملنع العراق
من امتالك ال�سالح النووي.
الفرن�س���يون م���ن جانبهم
مل ي���ردوا عل���ى كتاب امل�ش���د
بخ�ص���و�ص ال�ش���حنة غ�ي�ر
املطابقة للموا�ص���فات �إال بعد
ثالثة �أي���ام .وجاء ر ّدهم مثرياً
للغراب���ة« :لقد جهزن���ا الكمية
وال�صنف الذي تطلبه ،وعليك
�أن ت�أت���ي بنف�س���ك لفح�ص���ها
وو�ض���ع ال�ش���مع الأحم���ر على
ال�ش���حنة بع���د الت�أك���د م���ن
�صالحيتها» ...ومبعث الغرابة
ه���و �إ�ص���رار الفرن�س���يني على
�أن ي�أتي امل�ش���د بنف�سه ليت�سلم
ال�ش���حنة ،على الرغ���م من �أن
املهم���ة ميكن �أن يق���وم بها �أي
مهند�س ،وهذا ما �أكده امل�ش���د
للعراقي�ي�ن� ،إال �أن ثقته���م ب���ه
جعلته���م ي�ؤكدون له �أن �س���فره
له �أهمية كربى.
مل يخطــــــ���ر للعراقي�ي�ن
وال للدكتــــــ���ور املــــ�ش���ــد �أن
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تغييــ���ر ال�ش���ـحنة كان متع َّمداً
ال�س���تدراجه �إىل فخ نُ�صب له
ب�إحكام� ...سافر العامل امل�شد
واجتم���ع بنظرائه الفرن�س���يني
واتف���ق معهم ،بع���د االطمئنان
على �سالمة �شحنة اليورانيوم
اجلديدة ،على م�شاريع لتدريب
العقول العراقية يف امل�ؤ�س�سات
الفرن�سية .وما �إن �أجنز املهمة
حتى �س���ارع حلجز مقعد على
�أي طائرة متجهة لبغداد ،لكنه
ف�شل� ،أو �أُف�ش���ل بالأحرى ،يف
احل�ص���ول عل���ى حج���ز يف �أي
خط���وط جوية ،فا�ض���طر �إىل
ت�أجي���ل �س���فره للي���وم التايل،
وعاد �إىل الفندق.
يف  14يونيو  ،1980ويف
الغرف���ة  941بالطابق الأخري
يف فندق مريديان باري�س ُعرث
على الدكتور يحيى امل�شد جثة
هامدة مه�ش���مة الر�أ�س! ...يف
ظهر ذلك اليوم طرقت عاملة
التنظي���ف ب���اب غرفة امل�ش���د
الذي ُعلقت عليه الفتة «ممنوع
الإزع���اج « ،فل���م يج���ب �أحد.
وعندما فتح���ت الباب وجدته
ملق���ى عل���ى الأر����ض والدماء
تغط���ي وجهه ورقبت���ه وثيابه،
ف�أبلغ���ت ال�ش���رطة الفرن�س���ية
التي تب�ي�ن لها �أن امل�ش���د ُقتل
قبل ي���وم كامل من العثور على
جثته ،و�س���جلت ال�ش���رطة يف
تقريره���ا �أن «القات���ل كان يف
الغرف���ة عندما دخله���ا القتيل
الذي فوجئ به فقاومه ب�ش���دة
وظه���رت �آث���ار املقاوم���ة على
رقب���ة القتي���ل ،ال���ذي تلق���ى
�ض���ربات �ش���ديدة على ر�أ�س���ه
قبل �أن يتم كتم �أنفا�سه بغطاء
الفرا�ش حتى مات».

انتقل م��ن ال�ت��دري��س ف��ي جامعة ب�غ��داد ليصبح ناطق ًا
رسمي ًا باسم «املؤسسة النووية» العراقية ثم مدير ًا لها

العقول العربية هدف دائم لأعداء الأمة

املثري لل�ش���ك �أن ال�شرطة
الفرن�س���ية كتم���ت اخل�ب�ر عن
الع���امل لأربعة �أي���ام ،والغريب
م�سارعتها �إىل تقييد الق�ضية
�ض���د جمه���ول� ،أم���ا الأك�ث�ر
غراب���ة فهو قتل �أهم �ش���اهدة
يف الق�ض���ية وه���ي بائعة هوى
تدع���ى م���اري كل���ود ماج���ال.
فبعد �أقل من �ش���هر على مقتل
امل�ش���د كانت ماري تغادر �أحد
ب���ارات باري�س الرخي�ص���ة بعد
منت�ص���ف الليل ،حني ده�ستها
�س���يارة جمهولة مل يعرث عليها
حتى اليوم .ومرة �أخرى ق ِ ّيدت
الق�ضية �ضد جمهول.
وكانت ال�شرطة الفرن�سية
�س����ألت ماري ،التي �ش���وهدت
تتحدث مع امل�شد قبل �صعوده
�إىل غرفت���ه ،ف�أكدت �أنه رف�ض
ب���كل ح���زم �أن يق�ض���ي الليل���ة
معه���ا برغ���م كل حماوالته���ا
امل�س���تميتة ،فان�ص���رفت فوراً؛
لكنها قالت �أي�ض���ا �إنها �سمعت
�أ�ص���واتاً يف غرفة امل�ش���د بعد

دخوله بع�ش���ر دقائ���ق تقريباً،
ما يعني ا�س���تمرار وجودها يف
مركز احلدث ،ثم مل ت�س���تطع
�أن تق���ول �ش���يئاً �آخ���ر �إذ مت
اغتياله���ا ،و�أُقف���ل التحقيق يف
احلادثني.
بعد اغتيال امل�ش���د بنحو
�ش���هرين ،ويف ذك���رى نك�س���ة
يونيو هاجم ال�صهاينة «مفاعل
متوز النووي» العراقي بثماين
طائ���رات «�أف � »16أمريكي���ة
ال�ص���نع .وحل�س���ن احل���ظ �أن

اليوراني���وم مل يك���ن داخ���ل
املفاع���ل ،وله���ذا مل حت���دث
كارث���ة بيئية ...وبعد �س���نوات
اعرتف���ت �إ�س���رائيل والواليات
املتحدة ر�سمياً باغتيال العامل
الدكتور امل�ش���د من خالل فيلم
ت�س���جيلي مدت���ه  45دقيق���ة
عر�ض���ته قن���اة «دي�س���كوفري»
الوثائقي���ة الأمريكي���ة حت���ت
عنوان «غارة على املفاعل» ،مت
ت�ص���ويره بالتعاون مع اجلي�ش
الإ�سرائيلي.
ويف معر�ض تناول الفيلم
لتفا�ص���يل �ض���رب املفاع���ل
الن���ووي العراق���ي ،تعر����ض
لعملي���ة اغتيال امل�ش���د ،م�ؤكدا
�أنه���ا كان���ت «خط���وة ت�أميني���ة
�ض���رورية ل�ض���مان الق�ض���اء
الكام���ل على امل�ش���روع النووي
العراق���ي» .ويذك���ر الفيل���م �أن
«املو�س���اد ا�س���تطاع اخ�ت�راق
مفو�ض���ية الطاق���ة الذري���ة
الفرن�س���ية ،وا�س���تطاع حتديد
�شخ�ص���ية عامل م�ص���ري بارز
هو يحيى امل�ش���د يعمل ل�صالح
العراق يف باري�س ،وقد عر�ضت
املخاب���رات الإ�س���رائيلية عليه
اجلن�س واملال وال�سلطة مقابل
تبادل معلومات حول املفاعل،
وعندم���ا ت�أك���دت من رف�ض���ه
القاط���ع التع���اون معها قررت
الق�ضاء عليه».
وتزامناً مع عر�ض الفيلم
م�ش���اهد للفن���دق الفرن�س���ي
و�ص���وراً للع���المِ امل�ش���د ،كان
املعل���ق يق���ول« :ي���وم ال�س���بت
املوافق  13يونيو  ،1980حجز
الدكتور امل�شد غرفة يف فندق
مرييدي���ان باري�س ،لكن عمالء
املو�ساد دخلوا �إليها وقتلوه».
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ح� �ج ��زت م ��وق �ع � ًا ل �ه��ا ع �ل��ى ال� �ش ��اش ��ات العربية
خ � � �ل � ��ال ال� � � �س� � � �ن� � � � ��وات اخل � � � � �م � � � ��س األخ � � � � �ي � � � ��رة

الدراما اخلليجية...
وت�شـخي�ص واقـع املجتمـع
عماد النويري

ال � ��درام � ��ا ال� �ك� ��وي� �ت� �ي� ��ة ...جت� � ��ارب ث� ��ر ّي� ��ة واك � �ب� ��ت ب� �ت ��أل ��ق ه� �م� ��وم امل� �ج� �ت� �م ��ع أك � �ث� ��ر م � ��ن ن� �ص ��ف ق ��رن
اعتمد التلفزيون يف بداية انطالقه على عر�ض الأعمال الرتفيهية التي كانت تبث يف الراديو
ِّ
ليوطد ح�ضوره ويفر�ض مكانته لدى اجلمهور .ويف مرحلة
وتعر�ض على خ�شبة امل�سرح ،وذلك
�سميت «الدراما التلفزيونية» ،وحدد لها موا�صفات ومعايري
الحقة بد�أ ب�إنتاج �أعمال خا�صة به ّ
تطورت الحق ًا من حيث ال�شكل وامل�ضمون.
فنية وتقنية متعددة
ّ

وخ��ل�ال �س����نوات قليل����ة
ا�ستطاعت الدراما التلفزيونية
ا�س����تقطاب ج����زء كب��ي�ر م����ن
اجلمهور الذي طاملا ظ َّل وف ّياً
للراديو وللم�س����رح ،وفيما بعد

لل�س����ينما ...وينفرد التلفزيون
بخا�صية �أ�سا�س����ية يف الإنتاج
ِّ
الدرام����ي ،مت ّي����زه ع����ن باق����ي
و�س����ائل الإعالم التي تتعاطى
م����ع الدرام����ا والف����ن عموماً؛

فالتلفزي����ون يرتب����ط م����ع كل
فنون العر�ض ،باعتباره و�سيلة
للن�ش����ر والإعالم والإعالن يف
وقت واحد.
وقـــــــ����د لوحـــــ����ظ خ��ل�ال

ال�س����نوات القليلة املا�ض����ية �أن
الف�ض����ائيات العربي����ة عموماً
ب����د�أت تعر�ض �أعم����االً درامية
خليجي����ة يف �أوق����ات خمتلف����ة
م����ن العام ،فيما كان عر�ض����ها
مق�ص����وراً يف ال�س����ابق عل����ى
الدورة الرم�ضانية ،حيث تنتج
ال�شركات اخلا�صة وامل�ؤ�س�سات
احلكومية م�سل�س��ل�اتها خالل
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�ش����هر رم�ض����ان ،باعتب����اره
املقيا�����س احلقيق����ي ال����ذي
تعتم����ده املحطات الف�ض����ائية
للتناف�����س فيم����ا بينه����ا عل����ى
جذب امل�شاهد العربي ...ويف
ال�س����نوات اخلم�����س الأخ��ي�رة
خ�صو�ص����اً ،ظه����رت ب�ش����كل
الف����ت عل����ى �أكرث من �شا�ش����ة
عربية �أعم����ال درامية قطرية
و�س����عودية و�إماراتي����ة ،وحت����ى
ميني����ة وعراقية؛ وم����ا ميزها
�أنها ا�س����تعانت بك����وادر قديرة
لها تاريخ يف الدراما اخلليجية
والعربية.
وا�س����ت�أثر م�سل�س����ل «جرح
الزم����ن» الكويت����ي الإنت����اج
مب�س����احة بث على الف�ض����ائية
امل�ص����رية ،وهو م����ا مل يحدث
من����ذ ظهور ه����ذه الف�ض����ائية؛
وامل�سل�س����ل م����ن �إخ����راج
ال�س����عودي عام����ر احلم����ود،
وبطول����ة القط����ري عبدالعزيز
جا�س����م والبحريني����ة لطيف����ة
املجرن والكويت ّيني حياة الفهد
و�إبراهيم ال�ص��ل�ال ...وميكن
ذك����ر الكث��ي�ر م����ن الأعم����ال
اخلليجية التي حققت ن�س����ب
م�ش����اهدة عالية عربي����اً ،منها
على �س����بيل املث����ال «طا�ش ما
طا�����ش» لل�س����عوديني عبداهلل
ال�سدحان ونا�صر الق�صبي.
الدراما الكويتية
منذ �أكرث من ن�ص����ف قرن
تت�أل����ق الدرام����ا الكويتي����ة يف
تعبريه����ا عن �أح����وال املجتمع
ور�ص����د همومه ،وال�س����يما يف
�أعق����اب التجرب����ة احلداثي����ة
التي �شهدها عهد اال�ستقالل،
حيث مثلت الأعمال الدرامية
الكويتية ذاكرة وطن يف حقبة

«�ساهر الليل» ...دراما مفعمة بامل�شاعر الوطنية

«س��اه��ر ال�ل�ي��ل» ص��وّ ر م��آس��ي ال�غ��زو ال�ص� ّ�دام��ي في
إط��ار درام��ي مفعم مبشاعر اخل��وف على الوطن
تر�س����خت
تاريخي����ة مهم����ة
ّ
يف وج����دان النا�����س لأجي����ال
متعاقبة.
ه����ذه الأعم����ال الدرامي����ة
ج�سدت واقع البدايات ،وركزت
ّ
عل����ى �أه����م ق�ض����ايا املجتم����ع
الكويتي ال�ص����غري املفتوح على
ع�ص����ر جدي����د؛ ونذك����ر منها:
«امللق����وف»« ،حباب����ه»« ،درب
الزلق»« ،خرج ومل يعد»�« ،إىل
�أبي و�أمي مع التحية»« ،خالتي

قما�ش����ه»« ،رق ّيه و�س����بيكة»...
وغريها.
وعلى مدى الأعوام القليلة
املا�ض����ية ق����دم امل�ؤل����ف فه����د
العليوة ثالثية «�س����اهر الليل»
التي تط����رق يف جز�أيها الأول
والث����اين �إىل كوي����ت املا�ض����ي
والعالقات بني �أبناء «الفريج»
الواح����د ,را�ص����داً الكث��ي�ر من
الق�ض����ايا التي �شغلت املجتمع
اخلليج����ي يف ذل����ك الوقت...

«درب الزلق» ...من الزمن اجلميل

ويف اجلزء الثال����ث الذي قدّم
الع����ام  2012وث����ق املخ����رج
حممد دحام ال�ش����مري حقبة
تاريخية مهمة عا�شتها الكويت
�إبان الغزو ال�صدّامي ،يف �إطار
درامي مفعم مب�شاعر متعددة
من ق�ص�����ص احل����ب واخلوف
عل����ى الوط����ن .كم����ا �ص���� ّور
امل�سل�س����ل كثرياً من العالقات
االجتماعية والإن�س����انية التي
عا�شها ال�شعب الكويتي خالل
هذه الفرتة.
لقد �سلط «�س����اهر الليل»
ال�ض����وء عل����ى �أه����م تفا�ص����يل
املجتم����ع الكويت����ي وطبيع����ة
عالقاته الإن�س����انية قبل الغزو
ال�ص����دّامي وبعده� ،إ�ضافة �إىل
رد فع����ل مكونات املجتمع على
ما حدث .كما ا�ستطاع امل�ؤلف
واملخ����رج �أن يُف ِّرق����ا بحرفي����ة
عالي����ة ب��ي�ن ال�ش����عب العراقي
و�صدام وجي�شه؛ فقدّما بنجاح
منوذج الأم العراقية املتزوجة
من كويتي والتي تر ّبي �أبناءها
الكويتيني وتعلمهم ،يف �ص����ورة
تعك�����س تراب����ط ال�ش����عبني
وتالحمهما.
ومن الأعمال التي ك�سرت
حاجز اخلوف ومتيزت بجر�أة
مل تك����ن م�ألوف����ة يف الأعم����ال
اخلليجية م�سل�سل «لعبة املر�أة
رج����ل» بطولة مي�س����اء مغربي
وع����دد م����ن جن����وم الدرام����ا
اخلليجية والعربية .ويك�ش����ف
امل�سل�س����ل ،امل�أخ����وذ عن رواية
حتم����ل اال�س����م نف�س����ه للكاتبة
ال�س����عودية �س����ارة العلي����وي،
جمموع����ة م����ن الق�ض����ايا
االجتماعية التي تدور يف عمق
املجتم����ع اخلليج����ي والعربي،
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حيث يتناول ق�ض����ية ازدواجية
املعاي��ي�ر وه����ي م����ن الأمرا�ض
االجتماعية التي ميكن تلم�سها
يف كل مكان نعي�ش فيه ،ويبينّ
احلياة املزدوجة التي يعي�شها
الرجال.
ال�سعودية2012 ...
ً
إنتاجا
الأغزر �
ب����د�أ الب����ث الر�س����مي يف
اململك����ة العربي����ة ال�س����عودية
من حمطت����ي الريا�����ض وجدة
بالأبي�����ض والأ�س����ود الع����ام
 ,1965ويف �س����نوات الحق����ة
مت �إي�ص����ال الب����ث التلفزيوين
�إىل مكة املكرمة والطائف من
حمطة جدة ،ثم حمطة املدينة
املن����ورة ،ثم حمطة الق�ص����يم؛
و�أعقبه����ا افتت����اح الب����ث يف
العديد من مناطق اململكة.
وميك����ن ذك����ر العدي����د من
امل�سل�س��ل�ات التلفزيونية التي
مت �إنتاجها على مر ال�س����نوات
اخلم�س��ي�ن املا�ض����ية ،وحق����ق
بع�ض����ها التمي����ز ،منها« :خلك
مع����ي»« ،خزن����ه»« ،خارطة �أم
راكان»« ،عي����ال بح����ر»« ،ي����ا
ت�ص����يب ي����ا تخي����ب»« ،حارتنا
حل����وه»« ،عم�ش����ه يف دي����رة
الن�س����وان»« ،ن�ساء من زجاج»،
«وراك وراك»« ،ع�س����ى م����ا
�ش����ر»« ،عائل����ة �أبوروي�ش����يد»،
«بين����ي وبين����ك»« ،املقط����ار»،
«العودة للحياة»« ،طعم الأيام»،
«م�ض����ارب بن����ى قرقا�����ص»،
«طع����م الأيام»« ،م����ن عيوين»،
«�ش����فت الليل»�« ،إىل جدي مع
التحية»�« ،سكتم بكتم»�« ،س ّواق
املعازي����ب»�« ،أبو الع�ص����افري»،
«باب����ا فرحان»« ،درب املحبة»،
«�أ�س����وار»« ،ماكو ف ّك����ه»�« ،أيام

«طا�ش ما طا�ش» ...ح�ضور عربي

مسيرة اإلن�ت��اج ال��درام��ي السعودي تسارعت في
ً
العقد األخ�ي��ر15 ...
مسلسال في العام 2012
ال�س����راب»« ،طا�ش ما طا�ش»،
و«غلطه نوف».
ويُذك����ر �أن الع����ام 2012
كان الأكرث �إنتاجاً يف م�س��ي�رة
الإنت����اج الدرامي ال�س����عودي،
حيث و�ص����ل عدد امل�سل�سالت
فيه �إىل  15م�سل�س ً
ال من �إنتاج
م�ؤ�س�سات �سعودية .كما �شهد
هذا العام دخول منتجني جدد
�إىل �س����احة الإنت����اج الدرامي.
وم����ن �أعم����ال « :2012طال����ع
نازل»�« ،سكتم بكتم»  -اجلزء

«حرب العيون»

الثال����ث« ،كالم النا�س»« ،لعبه
ال�ش����يطان»« ،عي����ال حارتنا»،
«من الآخر»�« ،شباب البمب»،
«ن�ساء من زجاج»�« ،أي خدمة»،
«هوامري ال�صحراء « ،»4ملحق
بنات»�« ،ش����فت الليل»« ،واحد
كابت�شينو» ،وغريها.
الإمارات« ...حرب العيون»
ت�أ�س����ــــــــــ�س التلفزيــــــ����ون
الإمارات����ي يف الع����ام ،1968
وخالل ال�س����نوات املا�ض����ية مت
�إنتاج العديد من امل�سل�س��ل�ات

الإماراتي����ة منه����ا« :للأ�س����رار
خيوط»« ،ما �أ�ص����عب الكالم»،
«مرم����ر زم����اين»« ،جنم����ة
اخللي����ج»« ،دمي����ة»« ،عم����ى
�أل����وان»« ،حاير طاي����ر»�« ،أبله
نوره»« ،اجلريان»« ،املقاريد»،
«�ش����م�س القواي����ل»« ،ح��ب�ر
العيون» ،وغريها.
ويف م�سل�س����ل «ح��ب�ر
العيون» ،بطولة القديرة حياة
الفه����د و�إخراج �أحم����د املقلة،
ق�ص����ة امر�أة تعي�ش مع زوجها
وابنتها املعاقة يف مزرعة بعيدة
عن املدين����ة ،وتعاين كثرياً يف
تربيته����ا ،وتتعر�����ض مل�ش����اكل
و�أح����داث كثرية يف حياتها من
�أبناء زوجها و�شريكتها.
ُعمان« ...خيوط العمر»
بد�أ �إر�سال تلفزيون �سلطنة
عمان من العا�صمة م�سقط يف
نوفم��ب�ر  ،1974وم����ن مدينة
�صاللة يف العام التايل .وعلى
امتداد ال�سنوات املا�ضية حقق
تلفزيون ال�س����لطنة نقلة نوعية
كبرية� ،سواء من حيث الأداء �أو
من حيث حجم الإنتاج املحلي
للمواد التي ي�س����تخدمها .ومن
امل�سل�سالت العمانية« :خيوط
العمر» ،و«�سعيد و�سعيدة».

طالب حممد يف �سهرة �ساري الليل والعندليب
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قطر« ...فايز التو�ش»
يف الع����ام  1970ب����د�أ بث
التلفزي����ون القط����ري ،وم����ن
امل�سل�س��ل�ات القطرية التي مت
�إنتاجه����ا على مدى ال�س����نوات
املا�ض����ية�« :إىل مت����ى؟»،
«ال�سدرة»« ،الفر�سان الثالثة»،
«الوري����ث»« ،بع����د ال�ش����تات»،
«جن����ون اللي����ل»« ،ج����دار
ال�ص����مت« ،حك����م الب�ش����ر»،
«خي����وط ملونة»�« ،ص����ار وا�ش
كان»« ،ظل اليا�سمني»« ،عالء
الدين �أبوال�ش����امات»« ،عندما
تغني الزهور»« ،فايز التو�ش»،
«قل����وب للإيج����ار»« ،نعم وال»،
و«يوم �آخر».
البحرين« ...هدوء
وعوا�صف»
ب����د�أ تلفزي����ون مملك����ة
البحري����ن بث����ه يف الع����ام
 ،1973وميك����ن ذك����ر العديد
م����ن الأعم����ال التلفزيوني����ة
البحريني����ة الت����ي مت �إنتاجه����ا
خ��ل�ال ال�س����نوات والعق����ود
املا�ضية ،منها« :البيت العود»،
«�س����والف طفا�����ش»« ،حلظ����ه
وداع»�« ،أك����ون �أو ال �أك����ون»،
«القنا�ص»�« ،سوالف �أم هالل»،
«�ش����و ّية �أم����ل»« ،لعن����ة امر�أة»،
«قيود الزمن»« ،نريان»« ،وجع
االنت�صار»« ،هدوء وعوا�صف»،
«�سعدون» ...وغريها.
العراق« ...امل�صري»
ت�أ�س�����س تلفزي����ون العراق
يف الع����ام  ،1958ويعترب �أول
تلفزيون يف ال�ش����رق الأو�سط.
وعلى مدى العقود وال�س����نوات
املا�ض����ية مت �إنت����اج العديد من
امل�سل�س��ل�ات العراقي����ة ،منها:

«رجال الظل»« ،فوبيا بغداد»،
«�أي����ام الإج����ازة»« ،البا�����ش»،
«الكذب����ة الأوىل»« ،امل�ص��ي�ر»،
«املواط����ن ج����ي»« ،حتت مو�س

احل��ل�اق»« ،احليدرخان����ه»،
و«طائر اجلنوب» ...وغريها.
اليمن« ...كيني ميني»
بد�أ بث التلفزيون اليمنى

امل�سل�سل العراقي «فوبيا بغداد»

امل�سل�سل اليمني «كيني ميني » 4

ال �ف �ض ��ائ �ي ��ة امل� �ص ��ري ��ة ت� �ع ��رض ل� �ل� �م ��رة األول� � ��ى
م�ن��ذ إن�ش��ائ�ه��ا امل�س�ل�س��ل ال�ك��وي�ت��ي «ج ��رح الزمن»
ال � � � �س � � � �ن� � � ��وات ال � � �ع � � �ش� � ��ر امل � � ��اض� � � �ي � � ��ة ش � � �ه� � ��دت
ح � � � �ض� � � ��ور ًا مم � � � � ّي� � � ��ز ًا ل� � �ك � ��ات� � �ب � ��ات خ� �ل� �ي � �ج � �ي ��ات
ت� ��رك� ��ن ب� �ص� �م ��ة ف � ��ي ال� � ��درام� � ��ا ال� �ت� �ل� �ف ��زي ��ون� �ي ��ة

العام  ،1963ومن امل�سل�سالت
اليمني����ة الت����ي �أنتج����ت يف
ال�س����نوات املا�ض����ية« :قب����ل
الف����وات»« ،احلن��ي�ن»« ،ه ّم����ي
همك»« ،وم�ض����ة فن����ار»« ،كل
ي����وم حكاي����ة»« ،كين����ي ميني»،
«احلب والثار» ...وغريها.
�أقالم ن�سائية
خ��ل�ال ال�س����نوات الع�ش����ر
املا�ضية برز العديد من الأقالم
الن�س����ائية املهم����ة يف جم����ال
كتاب����ة الدرام����ا التلفزيوني����ة
اخلليجي����ة ،وا�س����تطاعت هذه
الأق��ل�ام �أن ت�س����لط ال�ض����وء
عل����ى الكث��ي�ر من امل�ش����كالت
االجتماعية التي ت�ؤرق املجتمع
اخلليجي ،مثل الزوجة الثانية
والزوج����ة الأجنبي����ة والطالق
املبكر والعنو�س����ة والإدمان...
وغريها.
وميك����ن الإ�ش����ارة �إىل
الكاتب����ات الكويتي����ات :هب����ة
حمادة التي �شاركت يف م�سل�سل
«كنة ال�ش����ام وكنات ال�شامية»
للمخ����رج جمع����ان الرويع����ي،
وعبري زكريا يف م�سل�سل «�سكن
الطالب����ات» للمخ����رج ح�س��ي�ن
احلليب����ي ،وخل����ود النج����ار يف
م�سل�سل «مطلقات �صغريات»
للمخ����رج �س����ائد اله����واري،
و�إميان �س����لطان يف م�سل�س����ل
«امر�أة تطلب املغفرة» للمخرج
من��ي�ر الزعب����ي .وم����ن قط����ر
ب����رزت الكاتب����ة وداد الكواري
يف م�سل�س����ل «خادم����ة القوم»
للمخ����رج �س����لطان خ�س����روه.
وم����ن ال�س����عودية الكاتبة ليلى
اله��ل�ايل يف م�سل�س����ل «ملحق
بنات» للمخرج عامر احلمود.
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أول رئيس جلمهورية السنغال ومؤلف نشيدها الوطني

ليوبولد �سنغور
املثقــف
ال�سيا�سي
ت � � � � �ط � � � ��وّ ع ف� � � � ��ي اجل � � � �ي � � � ��ش ال� � �ف � ��رن � �س� ��ي
خ �ل��ال احل� � ��رب ال �ع��امل �ي��ة ال �ث ��ان �ي ��ة...
ووق� � � ��ع ف � ��ي أس � � ��ر األمل� � � � ��ان ث � ��م جنا
من الــــمـــــــــــــــــــــــوت بأعجـــــــــــــــوبــــــــــــــــــــــة
منصور مبارك

من ال�صعوبة �أن يجتمع املثقف وال�سيا�سي يف �شخ�ص واحد ،فتلك مع�ضلة �أزلية حكمت العالقة بني الثقافة وال�سيا�سة وكانت
عنوان ًا لها؛ ومن �أوجه هذه املع�ضلة �أن ثمة عداء بني ال�سيا�سة والثقافة ونوع ًا من النفور واالحتقار .ولكن تظل تلك العالقة حلم ًا
بعيد املنال يف امتزاجها واحتوائها على االثنني مع ًا يف �شخ�صية احلاكم املثقف التي نظر �إليها منذ القدم الفيل�سوف �أفالطون.

و�إن حتققت مناذج فريدة
من نوعها جتمع بني امتهان
ال�سيا�سة واحرتاف الثقافة،

ف�إنها يف التاريخ الب�شري ال
تتجاوز �أ�صابع اليد الواحدة،
ومن بينها يف زمننا املعا�صر

ال�شاعر وال�سيا�سي ال�سنغايل
“ليوبولد �سنغور” الذي
اخرتق بامتياز عامل ال�سيا�سة

ليغدو رئي�ساً لبلده ،وعامل
ال��ث��ق��اف��ة لي�صبح م��ن �أب���رز
مثقفي ال��ع��امل ،و�إجن����ازات
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�سنغور يف كال امليدانني �أجمع
العامل ب�أ�سره على �أنها فريدة
من نوعها.
ول��د ليوبولد �سنغور يف
�أكتوبر  1906مبدينة جوال
التي تبعد قلي ً
ال عن العا�صمة
ال�سنغالية داكار ،ويف جذوره
االجتماعية انتمى �سنغور
�إىل طبقة مي�سورة تعي�ش يف
بحبوحة� ،إذ كان والده رجل
�أع��م��ال ينتمي �إىل الطبقة
الربجوازية لإح��دى القبائل
امل��ع��روف��ة ،وق���د �أت����اح رغد
العي�ش الذي عا�شه �سنغور يف
طفولته ويفاعته �أن يحظى
بتعليم جيد وم�ستمر ،حيث
انخرط يف مدر�سة نغا�سوبيل
املحلية حينما كان يف الثامنة
من عمره ،وانتقل يف العام
� 1922إىل مدر�سة معروفة
يف داكار.
مع كبار املفكرين
�أظهر �سنغور منذ �صغره
مواهب متعددة ،خ�صو�صاً يف
ميدان تعلم الإن�سانيات ،حيث
ينقل معلموه �أنه كان �شديد
الإقبال على الأدب الفرن�سي،
مهتماً يف قراءة �أجنا�سه من
�شعر ورواية ودرا�سات نقدية،
كما ك��ان موهوباً يف �إجادة
اللغات الأجنبية حيث تعلم
مبكراً الفرن�سية والالتينية
والإغريقية؛ وهذا ما �ساعده
الحقاً يف االجت��اه �إىل عامل
الأدب والتخ�ص�ص ب�شكل
حمدد يف فرع اللغويات.
مل يتوقف طموح �سنغور
يف حت�صيل العلم عند حدود
م��ا نهله يف بلده ال�سنغال،
فقد ق��رر يف ال��ع��ام 1928

ع �م��ل أس � �ت ��اذ ًا ف ��ي ج��ام �ع��ة ب ��اري ��س وف �ض��ح العنصرية
ال�ت��ي ت�ع��ان��ي منها امل�س�ت�ع�م��رات ال�ف��رن�س�ي��ة ف��ي أفريقيا
أسس "اجلبهة السنغالية
وع �ّي��نّ
ال ��دمي� �ق ��راط� �ي ��ة" ُ
ع� �ض ��و ًا ف ��ي جل �ن��ة كتابة
دس � � � �ت � � � ��ور اجل� � �م� � �ه � ��وري � ��ة
ال � �ف� ��رن � �س � �ي� ��ة اخل ��ام � �س ��ة
رك��وب �سفينة وال�سفر �إىل
فرن�سا لتحقيق حلمه مبتابعة
درا�سته .وقد قدم �أوراقه يف
جامعة ال�سوربون العريقة
وبعدها يف الكلية املتميزة دار
املعلمني العليا التي تخرجت
فيها النخب الفكرية الفرن�سية
على امتداد التاريخ.
مي�ض وق��ت طويل
ومل
ِ
حتى نال �سنغور ال�شهادة العليا
يف ق��واع��د اللغة الفرن�سية
ل��ي��ع�َّي�َّنّ على ال��ف��ور �أ�ستاذاً
يف جامعة باري�س وي�ستمر
فيها � 10سنوات (1935-
 .)1945ومل يتوقف �سنغور
عند ذلك بل �أب��دى اهتماماً
تعدى حدود
بالثقافة والفكر ّ

تخ�ص�صه ال��دق��ي��ق ،وذلك
م��ا جعله يتعلم ع��ل��ى �أب���رز
املفكرين الفرن�سيني ويحر�ص
�أ�شد احلر�ص على حماورتهم
والتوا�صل معهم ...وبف�ضل
اح��ت��ك��اك��ه ال���دائ���م باحلياة
اليومية يف فرن�سا ونفوره
من الأب���راج العاجية للفكر
والنظرية ،ا�ستطاع �سنغور
�أن يلم�س عن قرب العن�صرية
التي ك��ان يعاين منها �أبناء
امل�ستعمرات الأفريقية على يد
املواطنني البي�ض الفرن�سيني،
وذل����ك م��ا ج��ع��ل��ه م��ع بع�ض
املفكرين من �أ�صول �أفريقية
يحتفون بالثقافة وال�شخ�صية
الأف��ري��ق��ي��ة ،وي��ع��م��ل��ون على

�إبراز جوانبها املتعددة حتت
م�صطلح عري�ض �أعطوه ا�سم
“الزنوجة”.
وم���ن الأه��م��ي��ة مبكان
�إدراك �أن �سنغور مل يكن ي�ضع
مع رفاقه املفكرين ما ميكن
�أن نطلق عليه هجمة م�ضادة
من الكراهية باجتاه فرن�سا
البي�ضاء ،بل على النقي�ض
من ذلك �شعر باحلاجة �إىل
خلق ح��رك��ة ت��ب��دد اجلوانب
ال�سلبية التي علقت ب�أذهان
ال��ف��رن�����س��ي�ين والأوروب����ي��ي�ن
جت���اه الأف����ارق����ة .و�ستكون
تلك احلركة الأ�سا�س الذي
�سينطلق م��ن��ه ���س��ن��غ��ور يف
م�شروعه ال�سيا�سي الثقايف
فيما بعد.
مل يكن �سنغور يحمل
�شعوراً بالكراهية جتاه فرن�سا
�أو �أوروبا� ،إمنا كان ذا �إميان
�شديد باحلرية وبقوة الفكر
على تغيري الواقع ،ذلك �أنه
عند ان��دالع احل��رب العاملية
ال��ث��ان��ي��ة ت��ط � ّوع يف اجلي�ش
الفرن�سي على الرغم من كونه
ينتمي �إىل النخبة الثقافية
ويحمل اجلن�سية الفرن�سية،
وتعر�ض يف تلك احلرب �إىل
جتربة مريرة حيث اعتقلته
ال��ق��وات الأملانية وتنقل بني
العديد من ال�سجون �إىل �أن
انتهى ب��ه الأم���ر يف معتقل
كبري خ�ص�صه اجلي�ش الأملاين
جل��ن��ود امل�����س��ت��ع��م��رات ...يف
املعتقل جنا �سنغور من املوت
ب�أعجوبة� ،إىل �أن �أطلق الأملان
���س��راح��ه لأ���س��ب��اب �صحية،
حيث انخرط بعدها يف حركة
املقاومة الفرن�سية.
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�إىل ال�سيا�سة
بعد �أن و�ضعت احلرب
�أوزاره����ا ،اجت��ه �سنغور �إىل
عامل ال�سيا�سة ،حيث التقى
ب��ال��زع��ي��م ال�����س��ن��غ��ايل ذي
التوجهات اال�شرتاكية المان
غوييى الذي تداول معه ق�ضية
متثيل �أبناء امل�ستعمرات يف
اجلمعية الوطنية الفرن�سية،
حيث كان خم�ص�صاً لهم عدد
من املقــــاعد يف ذلك الزمن.
وقبل �سنغور اقرتاح غوييى،
حيث جن��ح يف �شغل كر�سي
ال�سنغال وم��وري��ت��ان��ي��ا ،لكن
الأح���داث يف ال�سنغال فيما
ب��ع��د وم��وق��ف االث��ن�ين منها
جعل �سنغور زعيماً �شعبياً يف
حني خـــ�سر غوييى الكثري
من منا�صريه.
�أ�س�س �سنغور مع رفيقه
م����ام����ادو ����ض���ي���اء اجلبهة
ال�����س��ن��غ��ال��ي��ة الدميقراطية
يف ال���ع���ام  ،1947ومتكنا
من الفوز معاً باالنتخابات
ال�برمل��ان��ي��ة ،وت����وىل بعدها
�سنغور من�صب عمدة مدينة
تييي ال�سنغالية العام ،1956
وم���ن ث���م ���ص��ار م�ست�شاراً
للحكومة الفرن�سية ،فع�ضواً
يف اللجنة التي تولت كتابة
د�ستور اجلمهورية الفرن�سية
اخلام�سة .وقد �شهدت تلك
الفرتة نيل العديد من الدول
الأفريقية ا�ستقاللها ،ور�أى
�سنغور �أن �ضمان احلرية
ل�ل��أف���ارق���ة �إمن����ا ي����أت���ي من
ت�أ�سي�س فيدرالية بني هذه
ال����دول ،ول��ك��ن تلك الفكرة
مل جت��د ا���س��ت��ح�����س��ان�اً لدى
الدول واقت�صرت على دولتي

�سنغور على طابع بريدي

�أول رئي�س جلمهورية ال�سنغال

متحدثاً يف الأمم املتحدة

ليوبولد �سنغور

ال�سنغال وم��ايل ،حيث توىل
�سنغور بنف�سه رئا�سة املجل�س
ال��ن��ي��اب��ي ال���ف���ي���درايل حتى
انحالله العام  .1960بعد
انهيار التجربة الفيدرالية
بني ال�سنغال وم��ايل� ،أ�صبح
�سنغور �أول رئي�س جلمهورية
ال�سنغال ،وقام بت�أليف الن�شيد
الوطني للدولة الوليدة ،فيما
ع��ه��د �إىل رف��ي��ق��ه مامادو
�ضياء رئا�سة ال��وزراء وجعله
م�����س��ؤوالً ع��ن تنفيـذ خطط
التنمية ،وتوىل �سـنغور نف�سه
العالقات اخلارجية.
جنا �سنغور من حماوالت
اغتيال عدة �إىل �أن تنازل عن
من�صبه يف العام  .1980وقبل
نهاية والي��ت��ه �أح���رز جناحاً
�أظهر بو�ضوح اندماج الثقافة
وال�سيا�سة يف �شخ�صه ،فقد
�أر�سى نظاماً تعليمياً متطوراً
يف بلد �أفريقي يعرتف بتعدد
الأح��زاب وبالعمل ال�سيا�سي
الدميقراطي برغم وقوعه
يف ج������وار دي���ك���ت���ات���وري���ات
متجددة ...ت��ويف �سنغور يف
دي�سمرب  2001يف فرن�سا،
ونقل جثمانه �إىل العا�صمة
ال�سنغالية داكار حيث �أقيمت
له جنازة مهيبة.
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من نور

خ� �ط���وط وك� �ت ��اب ��ة :
م� � � �ج � � ��دي ي� ��وس� ��ف
أسماء الله احلسنى ،هي التي أثبتها الله تعالى لنفسه ،وأثبتها له عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ،وفضل هذه األسماء
عند الله عظيم ،وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« :إن لله تسعة وتسعني اسماً ،مائة إال واحداً ،من أحصاها دخل
اجلنة» (رواه البخاري ومسلم).
معان متعددة ذكرها العلماء ،فقد قيل :إن معنى اإلحصاء :احلفظ ،وقيل ع ّدها ،وقيل :القيام بحقها والعمل
ٍ
ولإلحصاء
مبقتضاها ،وقيل :اإلحاطة بجميع معانيها ،ويجوز أن تشمل كل املعاني السابقة  -والله أعلم.
وأسماء الله احلسنى ليست مبنحصرة في تسعة وتسعني اسماً فقط ،وال فيما استخرجه العلماء من القرآن ،بل وال فيما
علمته الرسل واملالئكة وجميع املخلوقني ،حلديث ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«ما أصاب أحداً قط ه ّم وال حزن فقال :اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ،ناصيتي بيدك ..ماض في حكمك ،عدل
في قضاؤك ،أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ،أو أنزلته في كتابك ،أو علمته أحداً من خلقك ،أو استأثرت به في
علم الغيب عندك ،أن جتعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجالء حزني ،وذهاب همي ،إال أذهب الله حزنه وهمه،
وأبدله مكانه فرحاً ،فقيل يا رسول الله أفال نتعلمها؟ فقال :لكل من سمعها أن يتعلمها» (رواه أحمد).
واملؤمن الصادق يؤمن بتلك األسماء احلسنى ،والصفات العليا ،فال يشرك غيره فيها وال يشبهها بصفات املخلوقني ،لعل الله
أن ينفعنا بها( ..ولله األسماء احلسنى فادعوه بها) صدق الله العظيم.

���س��ب��ح��ان اهلل (احل�����ق) هو
ا�سمه جل �ش�أنه فاطر ال�سموات
والأر���ض ،فوجوده حق  ،ووعده
حق ،ووعيده حق ،واجلنة حق،
وال��ن��ار ح��ق ،وه��و ت��ع��اىل احلق
املبني ،ومنه احل��ق و�إليه يرجع
احل��ق ،و�صفاته التي �أخ�بر بها
عباده حق ال ري��ب فيه ..واهلل
احلق يجب ال ريب فيه ..واهلل
احلق يجب �أن يكون �إميان عبده
ب��ه �إمي���ان���اً ح��ق �اً ،ف��ي��ه ال�صدق
واليقني والإخال�ص هلل تعاىل.
ولقد كان �إمي��ان الر�سول -
�صلى اهلل عليه و�سلم  -بربه هو
الإميان احلق الذي ال ريب فيه،
فقد حتمل يف �سبيل الدعوة �إىل
اهلل ما ال يطيقه ب�شر ،فقد �آذاه
قومه ،و�أخرجوه من داره وت�آمروا
على قتله بعد �أن حاولوا �إغراءه
ب��امل��ال م��رة وبامللك م��رة ،فكان

يرف�ض هذه امل�ساومات ويتم�سك
ب��ال��دع��وة �إىل اهلل وي��ق��ول يف
يقني« ..واهلل لو و�ضعوا ال�شم�س
يف مييــني والقـــمر يف يـــ�ساري
على �أن �أت���رك ه��ذا ال��دي��ن ما
ت��رك��ت��ه ح��ت��ى يظهــــره اهلل �أو
�أهلك دون��ه» .كذلك كان �إميان
ال�صحابة ر���ض��وان اهلل عليهم،
�أق���وى م��ن اجل��ب��ال و�أو���ض��ح من
ال�شم�س ،مل ي�ضعف �أمام تعذيب
امل�شركني ل��ه��م ،ب��ل ك��ان يزداد
ويقوى �أمام التعذيب  ،وهذا هو
الإميان احلق.
والقر�آن الكرمي هو الكتاب
احلق الذي يهدي به اهلل النا�س
�إىل طريق احلق والنور ،وكل ما
جاء فيه حق و�صدق ،لأنه كالم
اهلل احلق.
قال تعاىل�} :سرنيهم �آياتنا
يف الآف����اق ويف �أنف�سهم حتى

يتبني لهم �أن��ه احل��ق �أو مل
يكف بربك �أنه على كل �شيء
�شهيد{ (ف�صلت.)53 :
وقد �أم��ر اهلل عباده �أن
يقولوا احل��ق دائ��م �اً ،مهما
كلفهم ق��ول احل���ق ،ولذلك
فقد ك��ان الر�سول � -صلى
اهلل عليه و�سلم  -يتوا�صى
م��ع �أ���ص��ح��اب��ه ب��احل��ق ،وقد
�سن لنا �أن نقر�أ يف ختام كل
جمل�س قوله تعاىل:
}والع�صر � -إن الإن�سان
لفي خ�سر � -إال الذين �آمنوا
وعملوا ال�صاحلات وتوا�صوا
باحلق وتوا�صوا بال�صرب{
(الع�صر.)1-3 :

الغرسة ( 74أغسطس  -أكتوبر )2013

57

�سبحان اهلل الوكيل الذي
تُ��ف�� ّو ُ
���ض �إل��ي��ه �أم����ور اخلالئق
فيكفيهم ويدبر لهم ما ي�صلحهم،
و�سبحان الوكيل الكايف ملن تو ّكل
عليه ،فمن توكل على اهلل وترك
�أمره هلل �سبحانه �أغناه عما �سواه
و�أ َّمنه مما يخاف ،لأنه يف رعاية
الرحيم ال���ودود ،وق��د حث اهلل
امل�سلمني على ح�سن التوكل عليه
واالعتماد عليه ،ف�إن فعلوا ذلك
مل يتخل عنهم ن�صره وت�أييده
لهم  -قال تعاىل�} :إن ين�صركم
اهلل فال غالب لكم و�إن يخذلكم
فمن ذا الذي ين�صركم من بعده
وعلى اهلل فليتوكل امل�ؤمنون{
(�آل عمران  )160 :وقال ر�سول
اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم -
«من قال :ب�سم اهلل  ،توكلت على
اهلل ،وال حول وال قوة �إال باهلل،

يقال له :كفيت ووفيت وهديت،
وتنحى عنه ال�شيطان ،فيقول
ل�شيطان �آخ��ر :كيف لك برجل
قد هُدي و ُكفي و ُوقِ ي» (رواه �أبو
داود).
وال��ت��وك��ل على اهلل يختلف
ع��ن ال��ت��واك��ل  ،فالتوكل معناه:
االع��ت��م��اد على اهلل م��ع الأخذ
بالأ�سباب والإخال�ص يف العمل،
�أما التواكل :فهو يعني التكا�سل
وال�تراخ��ي وع��دم العمل بجدية
و�إخال�ص .ولذلك جند الر�سول
 �صلى اهلل عليه و�سلم  -يقوليف حديثه ال�شريف« :ل��و �أنكم
ت��ت��وك��ل��ون ع��ل��ى اهلل ح��ق توكله
لرزقكم كما يرزق الطري ،تغدوا
خما�صاً وت���روح ب��ط��ان�اً» (رواه
الرتمذي) ومعنى تغدو خما�صاً
�أن��ه��ا ت��خ��رج للبحث ع��ن رزقها

وهي خالية البطون ،وتعود
بطاناً� :أي ممتلئة البطون.
و�إذا ك���ان اهلل تعاىل
�سيكفي امل��ت��وك��ل�ين عليه،
وي��وف��ق��ه��م �إىل م���ا ي�صلح
�أحوالهم يف الدنيا ،ف�إنه قد
�أع��د لهم يف الآخ���رة م��ا ال
عني ر�أت ،وال �أذن �سمعت،
وال خطر على قلب ب�شر.
فالتوكل على اهلل حق توكله
نعمة من اهلل ورحمة ،حيث
مل يرتكنا لأنف�سنا نواجه
احلياة ومتاعبها بق�سوتها
وتقلباتها ،بل دلنا على �أبواب
اخلري التي ال تغلق.
ال��ل��ه��م ع��ل��ي��ك توكلنا
فا�شملنا بعفوك وكرمك يا
نعم الوكيل.

ك����ان ق����وم ع����اد ي�سكنون
ب��الأح��ق��اف وه��و مكان يقع بني
اليمن وعمان ،وقد منحهم اهلل
نعماً ،و�أمدهم بالقوة اجل�سمانية
الهائلة ،فا�ستطاعوا �أن يحرثوا
الأر�ض برغم �صعوبتها ،وينحتوا
اجلبال ويتخذوا فيها ق�صوراً
ف��اره��ة ،وب���دالً م��ن �أن ي�شكروا
اهلل على نعمه وعطاياه ،عبدوا
الأ���ص��ن��ام وك��ف��روا ب��اهلل الواحد
الأح������د ،و�أخ�����ذ ال���ق���وى يظلم
ال�ضعيف ،ف ��أر���س��ل لهم هوداً
ي��دع��وه��م �إىل احل���ق والهدى،
وظل ين�صح قومه وير�شدهم �إىل
احل��ق ،لكنهم و�ضعوا �أ�صابعهم
يف �آذانهم ورف�ضوا الن�صح ،بل
متادوا يف �ضاللهم.
ل��ك��ن اهلل ال��ق��وى ال����ذي ال
يعجزه �شيء يف الأر���ض وال يف
ال�سماء ،انتقم منهم ،ف�أر�سل
عليهم ريحاً عاتية ،فكانت الريح
حتمل الدواب والأنعام والأ�شجار

وتقذف بها يف مكان بعيد .ومل
مت�ض �سوى �أيام قالئل  ،حتى كان
قوم عاد جثثاً هامدة ال حراك
فيها بعد �أن اغرتوا بقوتهم .قال
تعاىل} :ف�أما ع��اد فا�ستكربوا
يف الأر�ض بغري احلق وقالوا من
�أ�شد منا قوة �أو مل يروا �أن اهلل
الذي خلقهم هو �أ�شد منهم قوة
وكانوا ب�آياتنا يجحدون .ف�أر�سلنا
عليهم ريحاً �صر�صراً يف �أيام
نح�سات لنذيقهم عذاب اخلزي
يف احلياة الدنيا ولعذاب الآخرة
�أخزى وهم ال ين�صرون{ (ف�صلت
.)16 ، 15 :
لقد انخدع ه��ؤالء امل�ساكني
بقوة �أبدانهم ،ون�سوا �أن الذي
�أع��ط��اه��م ه���ذه ال��ق��وة ه��و اهلل
تعاىل القوي املتني القاهر الذي
يقدر على كل �شيء .فالإن�سان
ذلك املخلوق ال�ضعيف ال ي�صري
قوياً �إال باهلل ،ف�إذا �أقبل على ربه
خا�شعاً خا�ضعاً ،وتخلى عن كربه

وغ����روره �أم���ده اهلل بالقوة
والقدرة والعزمية.
وق��د ذك��ر ا�سمه تعاىل
(القوى) يف القر�آن الكرمي
م���ق�ت�رن���اً ب��ا���س��م��ه تعاىل
(العزيز) ،وذلك لكي يت�أكد
ل��ك��ل ذي ب�����ص�يرة �أن اهلل
ه��و ذو ال��ع��زة التي ال ترام
فهو ال��ق��وي� ،سبحانه وهو
الر�ؤوف بعباده احلليم عليهم
برغم جتاوزهم ..قال ر�سول
اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم
 �« :إذا وق��ع��ت يف ورطةف��ق��ل :ب�����س��م اهلل الرحمن
الرحيم ،وال ح��ول وال قوة
�إال باهلل العلي العظيم ،ف�إن
اهلل ي�صرف بها م��ا ي�شاء
من �أن��واع البالء» (رواه ابن
ال�سني) ..
اللهم ال حول لنا وال قوة
�إال بك� ،أن��ت القوي العزيز
القاهر فوق عبادك.

وال��رم��ل
ي�����س��خ��و
والبيــوت
ع��ـ��وام��ر
شعر :
مختار عيسى
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