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قد تكون مفارقة فريدة �أن �أحد �أ�سباب ح�صول جنيب
حمفوظ على جائزة نوبل للآداب العام  1988م هو غو�صه
يف �أعماق املجتمع امل�صري ،و�إيغاله ال�شديد يف خ�صو�صيته
ومالحمه ودقائق تفا�صيله ب�صدق وفري وبكثافة عالية
قفزت به نحو العاملية ،وعك�س ذلك مع الروائي الفرن�سي
لوكليزو احلائز على جائزة نوبل للآداب العام  2008وذلك
(النفتاحه على النماذج احل�ضارية املختلفة) وهو املولود
يف فرن�سا لأب �إجنليزي و�أم فرن�سية واملتزوج من مغربية
ويعي�ش يف نيو مك�سيكو يف الواليات املتحدة الأمريكية
وامللقب «بكاتب الرتحال» .مقارنة لها داللتها وهي و�إن
كانت يف جمال الأدب �إال �أنها تن�سحب على �أمناط احلياة
املعا�صرة التي تقودها العوملة ،وما ينطبق على لوكليزو
 2008ينطبق على �أوهان باموق الرتكي احلائز على جائزة
نوبل للآداب  2006م ،وعلى �سعود ال�سنعو�سي الروائي
الكويتي احلا�صل على البوكر  2013م مع الفارق بينهما،
فقد قيل عن �أوهان باموق �إنه الروائي الذي يعرب (ال عن
ال�صدام بني ال�شرق والغرب ،بل عن ال�شغف الذي يربط
بينهما �إىل حد يدعو للت�سا�ؤل هل ميكن للثقافات �أن
تتبادل الهوى كالأفراد)� ،أما خوزيه �أو عي�سى بطل رواية

«�ساق البامبو» ل�سعود ال�سنعو�سي فقد كانت حكاية مولده
واغرتابه وانتمائه املزدوج املحور الذي دارت حوله �أحداث
رواية مبتكرة اتخذت  -من هذا التداخل بني جمتمعني
خمتلفني (املمر الذي عربت من خالله �أحداث رواية بالغة
الق�سوة واحل�سا�سية).
و�أخرياً ولي�س �آخراً �أقا�صي�ص ولي�ست رواية هي تلك
التي ح��ازت على اجل��ائ��زة للكندية �ألي�س مونرو وذلك
لواقعيتها ال�شديدة و�أن��اق��ة �أ�سلوبها كما ج��اء يف بيان
الأكادميية ال�سويدية للجائزة العام .2013
وكل هذه امل�ؤ�شرات الأدبية ت�ؤكد مدى متكن �آثار العوملة.
ت�سارع �شديد وانفتاح  ..تداخل وات�ساع ..تكثيف و�إيجاز
وابت�سار �إنها راية العامل اخلفاقة ورياحها التي ال ت�أتي
على �شيء �إال و�سمته بو�سمها وجرفته يف م�سارها.
وما ينطبق على الأدب ،ي�سرى �أي�ضاً يف جمال العقائد
والأف��ك��ار والأن��ظ��م��ة ،ل��ذا تكرث �أدب��ي��ات ح���وار الأدي���ان
وتنظريات الت�سامح والتعاي�ش وقبول الآخ��ر ،ومنتديات
التعارف وقبول الأفكار والتوا�صل نتاج ال�شبكة العنكبوتية،
تلك ال�شبكة اخلرافية �صديقة اجلميع وخيوطها التي ت�صل
�إىل كل مكان لت�ؤكد عقيدة العامل اجلديدة والتي عرب عنها
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الناقد الهندي جيتا كابور �أبلغ و�أدق تعبري بقوله (التهجني
عقيدة الناجني يف ع�صر العوملة) و�أمام جربوت كهذا تتفاقم
املخاوف التي تتهدد الهوية وخا�صة على الأطفال والنا�شئة
وال�شباب ،فما بني االنفتاح واالنغالق م�ساحة يتقاذفها
خمتلف �أن��واع ال�سموم الظاهرة واخلفية ،والتي جتعل
الآباء والأمهات واملربني يف حالة هلع وخوف دائمني .حيث
احلرية يف املوازنة كمن يرق�ص على احلبال ما بني هوية
منفتحة وهوية منغلقة وما بينهما كالقاب�ض على اجلمر ال
يعرف ما ي�صد وما يرد وما يُبقي وما يُنفي.
�إن العوملة وكما جلبت لنا معها التقنيات واملُلهيات،
وفتحت لنا الف�ضاءات و�أنواع الربجميات ،وتدفقت علينا
�أنواعاً من املعارف والعلوم واملعلومات ،جلبت معها �أي�ضاً
�أمرا�ضها و�أ�ضرارها ،فمن قيم ال توافق قيمنا ،و�أزياء ال
تليق ببناتنا و�أبنائنا ،و�سلوكيات م�ستهجنة ترف�ضها �أذواقنا
وطبيعة جمتمعاتنا ،وعنف م�ستجد يغزو بيوتنا عرب �أفالم
العوملة التي ال تكف عن التنا�سل والتلون والتنوع ،تعجز
م�صداتنا الإعالمية والرتبوية �أم��ام هذا التيار الكا�سح
وخا�صة �أن عالقتنا به عالقة امل�ستقبِل ال امل ُ ِ
ر�سل ،املت�أثر
ال امل�ؤثر ،عالقة املفــــعول ال الفاعل ،مما يفاقم �أزمتنا

وي�ضعف موقفنا.
�إن جدارتنا يف ه��ذا العامل تعتمد على قدرتنا على
املوازنة بني طريف املعادلة الكونية اجلديدة ،و�أعني بهما
(العوملة والهوية) ج��دارة تقوم على �إ�ضاءة �أجمل ما يف
املفهومني وتاليف �أ�سو�أ ما فيهما يف عالقة تبادلية واثقة ،
�إن �إ�ضاءة اجلانب الروحي يف جمتمعاتنا غاية ما يجب �أن
ن�ستظل به ونركن �إليه ،ففي قلب جمتمعاتنا نواة لوحدة
ثقافية عميقة مرتكزة على دين قومي يحمل يف بذوره �أغلب
قيم احل�ضارة احلديثة التي تتباهى بها العوملة ،كالت�سامح
والتعاي�ش والتكافل والت�شاور والتبادل والتجاوز ،واحلرية
والعدالة وامل�ساواة ،تلك القيم العالية ،والتي و�إن طم�سها
غبار العوملة� ،إال �أن م�س�ؤوليتنا عن �إظهارها وتعزيزها
كجزء �أ�صيل وفاعل يف تراثنا وديننا واجب يحتمه ال�ضمري
ويفر�ضه الدين� ،إن �آفاق الرحمة التي ين�شرها الدين يف
كل �أركان حياة امل�سلم يف �شتى �ش�ؤونه ومعامالته  ،حياته
ومماته هي نربا�س بل عنوان خا�ص لهوية رحيمة مرتكزة
على �إميان عميق بخالق عظيم كتب على نف�سه الرحمة ،
وكما يقول املفكر العربي فهمي جدعان (بني نظام الرحمة
ونظام اجلربوت ال ميكن �أن يكون الإ�سالم �إال الأول).
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وزير شؤون الديوان األميري رعى احتفال مكتب الشهيد بالطلبة الفائقني

الشيخ علي اجل ّ��راح :أبناء شهدائنا على نهج آبائهم...
اإلخ�لاص رائ��ده��م وال���والء طبعهم وال��ف��داء طريقهم
حتت رعاية معايل وزير �ش�ؤون الديوان الأمريي ال�شيخ نا�صر �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح،
اجلراح ال�صباح� ،أقام مكتب
وبح�ضور معايل نائب وزير �ش�ؤون الديوان الأمريي ال�شيخ علي
ّ
ً
ً
حفال لتكرمي الطلبة الفائقني من
جريا على عادته كل عام،
ال�شهيد يف � 29أكتوبر املا�ضي،
وت�ضمن احلفل كلمة ملعايل وزير �ش�ؤون الديوان الأمريي ال�شيخ
�أبناء �شهداء الكويت الأبرار.
َّ
نا�صر �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح� ،ألقاها نيابة عنه معايل نائب وزير الديوان الأمريي
ال�شيخ علي اجلراح ال�صباح� ،أعرب فيها عن ال�شكر واالمتنان ملا يلقاه �أبناء ال�شهداء من رعاية
وتكرمي من مكتب ال�شهيد ،تنفيذاً لأوامر وتوجيهات ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح حفظه اهلل ورعاه ،الذي يحيطهم بالرعاية الأبوية ومينحهم
العطف واحلنان الدائم من لدن �سموه حفظه اهلل ورعاه.

وهن�أ معايل راعي احلفل
يف كلمته الطلبة الفائقني
على م��ا �أح����رزوه م��ن تف ّوق
يف درا���س��ت��ه��م ،وق����ال�“ :إن
هذا الإجناز �أكرب دليل على
�سري �أبناء �شهدائنا الأبرار
على نهج �آبائهم الذين كان
الإخ�لا���ص رائ��ده��م والوالء
طبعهم وال��ع��ط��اء والفداء
َّ
وح�ضهم معاليه
طريقهم”،

الغرسة ( 75نوفمبر  -ديسمبر )2013

7

ع��ل��ى “اال�ستمرار يف بذل
اجلهود حتقيقاً ملا َّ
تف�ضل به
ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
اجلابر ال�صباح حفظه اهلل
ورع��اه ،ب��أن الكويت ال تبنى
�إال ب�أيدي �أبنائها”.
ثم �ألقت الوكيل امل�ساعد
املدير العام ملكتب ال�شهيد
فاطمة �أح��م��د الأم�ي�ر كلمة
�أع���رب���ت فيها ع��ن “الأمل
يف �أن ي��ك��ون �أب��ن��اء �شهداء
الكويت الأب��رار �أمل الكويت
وم�ستقبلها ،وذل���ك بف�ضل
الرعاية الأبوية ال�سامية التي
يتلقونها من لدن �سمو �أمري
ال��ب�لاد حفظه اهلل ورع���اه،
ال���س��ت��ك��م��ال م�����س�يرة البناء
وال��ع��ط��اء يف بلدنا احلبيب
والدفاع عن ترابه الطاهر،

ف�����اط�����م�����ة األم�����ي�����ر
ألب���ن���اء ال���ش���ه���داء:
أن�������������������ت�������������������م أم����������������ل
ال���������������ك���������������وي���������������ت...
ف���واص���ل���وا مسيرة
ال����ب����ن����اء وال���ع���ط���اء
وال��������������دف��������������اع ع����ن
ت�����راب�����ه�����ا ال���ط���اه���ر

أم����ان����ي البعيجان
ع�����������������ن أول��������������ي��������������اء
أم�����������������ور ال�����ط�����ل�����ب�����ة
ال���ف���ائ���ق�ي�ن :نشكر
مل����ك����ت����ب ال���ش���ه���ي���د
اب���ت���ع���اث���ه أب���ن���اءن���ا
ل����������ل����������دراس����������ة ف����ي
اخل�����ارج وال���داخ���ل

ال����ط����ال����ب ال���ف���ائ���ق
ناصر القحطاني:
جن�����������������دد ال������ع������ه������د
ألم����ي����رن����ا امل����ف����دّ ى
أن ن���ك���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ون
ك�����آب�����ائ�����ن�����ا ج������ن������ود ًا
ف�����������������������ي خ������������دم������������ة
ال��������������������ك��������������������وي��������������������ت

و�أن ي�سريوا على نهج �آبائهم
يف ال���والء لوطنهم الكويت
ولقيادتها ال�سامية”.
�أم���ا كلمة �أول���ي���اء �أم���ور
الطلبة ال��ف��ائ��ق�ين ف�ألقتها
ال�����س��ي��دة �أم����اين البعيجان
�أرم��ل��ة ال�شهيد حمد ماجد
ال�سمحان ،م�ستهلّ ًة بقول
احلق تبارك وتعاىل } ُق ْل هَ ْل
يَ ْ�ستَوِ ي ا ّلَذِ ي َن يَ ْعل َ ُمو َن َوا ّلَذِ ي َن
الَ يَ ْعل َ ُمونَ{ ،وهذه الآية تدل
على رفع قيمة العلم والتعلّم
يف ر�سالة الإ�سالم التي بد�أت
بكلمة (اقر�أ)؛ ونحن يف هذا
اليوم نعي�ش حلظات جميلة،
ونحن ن��رى �أب��ن��اءن��ا وبناتنا
يحققون التفوق ويح�صدون
نتاج جهودهم ،وهم ي�ستعدون
لر�سم خطى م�ستقبل واعد
زاهر ب�إذن اهلل ،لهم ولوطنهم

الغايل الكويت”.
و�أ������ض�����اف�����ت ال�������س���ي���دة
البعيجان�“ :إن كان الف�ضل
يُر ُّد �إىل �أهله ،ف�إن الف�ضل يف
حتقيق �أبنائنا التفوق الدرا�سي
يعود بعد اهلل ج َّل وعال �إىل
ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
اجلابر ال�صباح حفظه اهلل
ورعاه ،الذي يحيطنا و�أبناءنا
برعايته ال�سامية التي ت�شمل
كل مناحي حياتنا ،وعلى يديه
الكرميتني احلانيتني حتقق
لنا االطمئنان واال�ستقرار،
وحت���ق���ق لأب���ن���ائ���ن���ا التفوق
والنجاح”.
وقالت“ :ال نن�سى يف هذا
املجال دور الديوان الأمريي
ودور مكتب ال�شهيد يف تنفيذ
توجيهات و�أوامر �سمو �أمري

ال��ب�لاد حفظه اهلل ورع���اه،
وترجمتها �إىل جهود حثيثة
ال تعرف امللل �أو الكلل ،و�إىل
نلم�س و�أب��ن��ا�ؤن��ا �آثاره
واق��ع
ُ
الطيبة علينا وعليهم يف كل
حني”.
و�أع��رب��ت �أرم��ل��ة ال�شهيد
ال�سمحان عن “التقدير ملا
ي�ستحدثه مكتب ال�شهيد،
مم��ث� ً
لا ل��ل��دي��وان الأم��ي�ري،
م���ن ب���رام���ج ت���ه���دف لرفع
وت��ي��رة ال���رع���اي���ة الرتبوية
والتعليمية ،لت�شمل ت�شجيع
�أبناء ال�شهداء على موا�صلة
حت�صيلهم العايل ،من خالل
برنامج االبتعاث اخلارجي
وح ْملهِ امل�س�ؤولية
والداخليَ ،
املادية حيال درا�سة �أبنائنا يف
اجلامعات اخلا�صة يف دولة
الكويت احلبيبة” .وقالت:

“ال ي�سعنا نحن �أولياء الأبناء
الفائقني �إال �أن نتق ّدم بعظيم
ال�شكر واالمتنان ملقام ح�ضرة
�صاحب ال�سمو �أم�ير البالد
ُّ
لتف�ضله
حفظه اهلل ورع��اه،
برعايته الأبوية ال�سامية لنا
ولأب��ن��ائ��ن��ا ،وت��ك��رمي الطلبة
الفائقني يف كل عام”.
وختمت ال�سيدة البعيجان
بالقول“ :نت�ش َّرف ب�أن نعاهد
���س��م��وه ح��ف��ظ��ه اهلل ورع���اه
على �أن نحافظ على وحدة
هذا الوطن وعلى ترابه ،و�أن
نتم�سك بوحدتنا الوطنية
َّ
ومبفهوم املواطنة احلقة بكل
م��ا تعنيه م��ن والء والتزام.
كما نت�ش ّرف ب�أن نعاهد �سموه
حفظه اهلل ورعاه ب�أن نوا�صل
م�سريتنا التي �ش َّرفنا اهلل ج َّل

وعال بها ،من رعايتنا لأبنائنا؛
�أبناء الكويت الأبرار ،ليكونوا
خ�ي�ر خ��ل��ف خل�ي�ر �سلف،
ولي�سريوا على نهج �آبائهم يف
�ب وطنهم الغايل الكويت
ح� ِّ
واال�ستعداد الدائم للت�ضحية
من �أجله ورفعة �ش�أنه”.
ب�����دوره �أل���ق���ى الطالب
الفائق نا�صر القحطاين ابن
ال�شهيد ط���ارق القحطاين
كلمة بالنيابة ع��ن زمالئه
ال��ف��ائ��ق�ين ،ل��ف��ت فيها �إىل
�أه���م���ي���ة ال����ق����راءة والعلم
باعتبارهما �أ�سا�س التطور
والتقدم وا�ستمرار احلياة.
وقال“ :من ف�ضل اهلل علينا،
نحن �أبناء ال�شهداء� ،أن ق ّي�ض
لنا رع��اي��ة �أب��وي��ة ت�شمل كل
جم���االت احل��ي��اة ،وال�سيما

الرتبوية والتعليمية منها...
تلك ال��رع��اي��ة الأب��وي��ة التي
ع��ه��د ب��ه��ا ح�����ض��رة �صاحب
ال�سمو �أم�ير البالد ال�شيخ
���ص��ب��اح الأح����م����د اجلابر
ال�صباح حفظه اهلل ورعاه
�إىل مكتب ال�شهيد ،تعظيماً
من �سموه ملفهوم ال�شهادة يف
�سبيل اهلل ومن �أجل الوطن،
�ضحوا بدمائهم
وتكرمياً ملن
ّ
وقدموا �أرواحهم دفاعاً عن
ّ
حر ّية الكويت”.
و�أ��������ض�������اف ال���ط���ال���ب
ال��ق��ح��ط��اين“ :نحمد اهلل
ت���ع���اىل �أن �أب���ن���اء �شهداء
أك��دوا �أنهم
الكويت الأب��رار � ّ
جديرون بالرعاية ال�سامية
من لدن �سمو الأمري حفظه
اهلل ورع��اه ،وعملوا جا ّدين

من �أجل التح�صيل والتفوق
العلمي” ،م�ؤكداً �أن “تكرمي
الفائقني من �أبناء ال�شهداء �إ ْن
هو �إال �أحد الأوجه امل�ضيئة
من الرعايات الكرمية التي
يقدمها بلدنا احلبيب الكويت
ّ
لأب��ن��ائ��ه درا���س��ي��اً وتربوياً
واج���ت���م���اع���ي���اً ،ل��ك��ي يرفع
ويح�صن م�ستقبلهم
�ش�أنهم
ّ
وي�ضعهم يف م�صاف ال�شعوب
الأك�ث�ر ت��ق��دم �اً ...فلوطننا
ال��غ��ايل ك��ل احل��ب وال���والء،
ولأم�ي�رن���ا وق��ائ��د م�سريتنا
جن���دد ال��ع��ه��د ب����أن نوا�صل
ج���ا ّدي���ن خمل�صني م�سرية
التح�صيل العلمي ،و�أن نحقق
التقدم والتفوق مبا يتواكب
وم�ستجدات الع�صر ،و�أن
نكون كما كان �آبا�ؤنا جنوداً

يف خدمة الكويت ،مدافعني
عن كرامتها� ،شعارنا الوالء
والإخ�ل�ا����ص ل��ه��ذا الوطن،
متم�سكني بوحدتنا الوطنية،
و�أن نكون مواطنني خمل�صني
ف���اع���ل�ي�ن يف ك����ل جم����االت
احل��ي��اة ،نبني �صرح الوطن
ونعلي كيانه ونحافظ على
�أر�ضه ،لتظل الكويت مرفوعة
الهامة موفورة الكرامة ،وطن
العزة والنماء ،وطن احلرية
والعطاء”.
وختم القحطاين �شاكراً
القائمني على حفل التكرمي
وامل�س�ؤولني يف مكتب ال�شهيد
ويف الديوان الأمريي على ما
يقدمونه لأبناء ال�شهداء من
رعاية �أثمرت بف�ضل اهلل عز
وجل جناحاً وتفوقاً.
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رائد اال�ستخبارات

«�أبـو جنم»

كبد املحتلني
�أفدح اخل�سائر
ال����ش����ه����ي����د ح����س����ن ع����ب����دال����ع����زي����ز قمبر
ض���اب���ط ع��م��ل��ي��ات «م��ج��م��وع��ة الصباح»
د .سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعود العصفـ ـ ــور

سخر خبراته العسكرية
ل��ت��ع��ل��ي��م رف�����اق�����ه كيفية
ت������ل������غ������ي������م ال���������س���������ي���������ارات
وتفجيرها ف��ي جتمعات
ج�������������ن�������������ود االح�������������ت������ل������ال

�شجاع ال يهاب اخلطوب ،ع�سكري من الطراز الأول ،يعرف الكثري من الأ�سلحة ويتقن ا�ستخدامها ،متعاون مع رفاقه ومن ال يعرفهم يف
�أحلك الظروف � ..إنه ال�شهيد الرائد ح�سن عبدالعزيز قمرب عبداهلل ،الذي كانت له عالقة مبا�شرة مع قياديي وزارة الدفاع  ،لأنه كان
ً
�ضابطا يف الوزارة برتبة رائد ،وحل�سا�سية عمله يف اال�ستخبارات الع�سكرية كان ح�سن يتخفى با�سم م�ستعار ،حيث كان يدعى عبداهلل
(�أبو جنم ،وا�ستخرج جواز �سفر بهذا اال�سم).

انت�سابه للمقاومة
�شكل ح�سن ورفاقه :خالد
ال��زع��اب��ي وج��ا���س��م اخلمي�س
وح�����س��ن غ��ل��وم �سكني و�صالح

ال��درب��ا���س ،وب���در ال�شرقاوي،
وغ�ي�ره���م جم��م��وع��ة نا�شطة
للمقاومة �ضد القوات العراقية
الغازية ،ا�ستطاعت �أن ت�شكل

ق��ل��ق��اً دائ���م���اً مب���ا ن��ف��ذت��ه من
ع��م��ل��ي��ات ع�����س��ك��ري��ة ناجحة،
حيث �أوقعت خ�سائر فادحة يف
�صفوف تلك القوات ،ناهيك عن

اخل�سائر املادية ،الأمر الذي دفع
اال�ستخبارات العراقية لتن�شط
يف �سبيل اكت�شاف �أ�سرار هذه
املجموعة ،و�أن حت��اول جاهدة
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العتقال �أفرادها.
كان ح�سن مالزما ل�صديقه
خ��ال��د ال��زع��اب��ي يف ك��ث�ير من
العمليات التي نفذاها معا �ضد
ال��ق��وات العراقية ،ل��ذا ف ��إن ما
ميكن ت�سجيله خلالد الزعابي
يقرب مما ميكن ت�سجيله حل�سن،
م��ع اخ��ت�لاف الأدوار يف �أغلب
الأحيان ،فح�سن يتقن ا�ستخدام
كثري من الأ�سلحة وفنون القتال،
وقد نقل جتاربه يف هذا امل�ضمار
ل�صديقه خالد وللرفاق الآخرين
يف ذات املجموعة.
وللرائد ح�سن اليد الطوىل
يف حماولة �ضرب مقر ال�سفارة
العراقية  ،كما يذكر ا�سحاق
خليل القائد ،وقد مت ا�ستخدام
قذيفة بازوكا لهذا الغر�ض ،لكن
القذيفة مل ت�صب املبني لأن
مداها مل ي�صل �إليه  ،ف�أ�صابت
جمموعة من اجلنود العراقيني
ك��ان��وا ع��ل��ى م��ق��رب��ة م��ن مبنى
ال�سفارة.
 ...ا�ستخدم ح�سن حنكته
الع�سكرية يف ر�صد احلافالت
ال��ع�����س��ك��ري��ة امل��ح��م��ل��ة باجلنود

كانت تطوق املنازل التي تعتقد
بخروج النريان منها ،وال تنجح
يف الو�صول �إىل �أولئك الأبطال.
تفخيخ ال�سيارات
ا���س��ت��خ��دم ح�����س��ن خربته
الع�سكرية يف تعليم رفاقه كيفية
تلغيم ال�سيارات وتفخيخها ،ثم
طرق التعامل معها ال�ستخدامها
يف �إح����داث �أك�ب�ر اخل�سائر يف
���ص��ف��وف ق���وات ال���غ���زاة ،وذلك
بو�ضعها يف �أم��اك��ن جتمعهم،
وقد كان ح�سن مع رفيقه خالد
ومعهما بع�ض �أفراد املجموعة قد
نفذوا عملية ناجحة بالقرب من
دوار العظام ،حيث فجروا �سيارة
مت تلغيمها وتفخيخها ،و�أحدثوا
خ�سائر كبرية يف �صفوف القوات
العراقية ،كما نفذوا عملية �أخرى
بنف�س الكيفية يف منطقة حويل
حققت نتائج مماثلة ل�سابقتها.
وك��ان ح�سن �شريكاً خلالد
ال��زع��اب��ي وج��ا���س��م اخلمي�س
يف احل�����ص��ول على ذخ�ي�رة من
�أح���د م��واق��ع ال���دف���اع اجل���وي،
وق���د ت��و���ص��ل��وا �إىل حيلة تدل
على ذك��اء مفرط ،وهي ابتداع

�أوالً ،ث��م حل�سن ث��ان��ي��اً ،وكانا
ي�شكالن ثنائياً ناجحاً يف كثري
من العمليات ،ودليلنا على ذلك
كرثة حتقيقهما للإجنازات على
ال�صعيد الع�سكري ،وكرثة تتبع
القوات لهما ،وبحثها الد�ؤوب
عنهما.
وك��ان ح�سن وخالد ي�ضعان
اخلطط لبقية �أفراد املجموعة،
�أما الأوامر التي تتعلق باملقاومة
الكويتية على وجه العموم فكانا
ي ��أمت��ران ب��أم��ر ال��ق��ي��ادة العامة
�آنذاك التي ير�أ�سها رجال �أفذاذ
م��ن الأ���س��رة احلاكمة كال�شيخ
نا�صر �صباح �سعود ال�صباح،
وال�شيخ علي فهد �سامل ال�صباح،
وال�شيخ عذبي ال�صباح ،و�أوالد
ال�شهيد البطل فهد الأحمد
ال�صباح ،وال�شيخ م�شعل اجلراح،
وغريهم من القياديني يف اجلي�ش
وال�شرطة �أمثال يو�سف امل�شاري،
وع��ب��دال��وه��اب امل��زي��ن وخالد
بودي ،وحممود الدو�سري.
«جمموعة ال�صباح»
وملا كانت عالقة املجموعة
بالقيادة العليا وبالأ�سرة احلاكمة

فيها ح�سن وتكللت بالنجاح
عملية نفذها هو وخالد الزعابي
وبدر ال�شرقاوي ،وا�ستطاع كل
منهم قتل �أحد جنود االحتالل
ال��ع��راق��ي ،ث��م الذوا بالفرار،
ومل تتمكن ال��ق��وات العراقية
م��ن اع��ت��ق��ال��ه��م ،ف��ع��م��دت �إىل
تطويق املنطقة التي كانوا فيها،
واعتقلت بع�ض ال�شبان دون وجه
حق ظنا منها بارتكابهم لهذا
الفعل �أو م�شاركتهم فيه.
ومل ي��دخ��ر ح�����س��ن و�سعا
للقيام ببع�ض الأع���م���ال التي
تتعلق باجلانب الإن�ساين ،ومن
ذلك م�شاركته يف ت�سلم الأموال
ال��ت��ي ت�صل م��ن ق��ي��ادة العامة
للمقاومة ،ثم العمل على توزيعها
ل�ل�أ���س��ر ال�����ص��ام��دة على �أر�ض
الكويت ،وهذا الأمر ال يخلو من
اخلطورة البالغة التي قد تنجم
ع��ن معرفة ال��ق��وات العراقية
مل�صادر تلك الأم��وال ،وحماولة
اعتقالهم ،لكن ح�سن ورفاقه
قرروا �أن يركبوا طريق اخلطر
�شعوراً بامل�س�ؤولية وا�ستجابة
لنداء الوطن.

عمل مع أفراد مجموعته على استخراج هويات ومستندات وهمية للمقاومني املنتمني إلى السلك العسكري
«م��ج��م��وع��ة ال��ص��ب��اح» اك��ت��س��ب��ت اس��م��ه��ا م���ن ارت��ب��اط��ه��ا امل��ب��اش��ر ب���أف���راد األس�����رة امل��ن��خ��رط�ين ف���ي ق���ي���ادة املقاومة
والعتاد التي كانت ت�سري على
الطرق ال�سريعة املقابلة ل�ضاحية
���ص��ب��اح ال�����س��امل ،وق���ام ورفاقه
بتوجيه نريان �أ�سلحتهم �إليها من
مواقع خمتارة بعناية ،ف�أوقعوا
اخل�سائر ال��ف��ادح��ة يف القوات
العراقية الغازية ،التي غالباً ما

حريق وهمي لتغطية خطة نقل
الذخرية والتمويه على القوات
العراقية ،وعلى الرغم من ثقل
���ص��ن��ادي��ق ال���ذخ�ي�رة ،ا�ستطاع
الأبطال حتميل �شاحنتني بتلك
ال���ذخ�ي�رة وك��ان��ت ال��ق��ي��ادة يف
جمموعة املقاومة ه��ذه خلالد

حت���دي���داً� ،أط���ل���ق ع��ل��ي��ه��ا ا�سم
«جم��م��وع��ة ال�����ص��ب��اح» ،ه��ذا ما
ذكره جا�سم اخلمي�س ،وهو �أحد
�أف��راده��ا البارزين ،بينما ينفي
ا�سحاق خليل القائد �أن يكون
لهذه املجموعة ت�سمية خا�صة.
ومن العمليات التي �شارك

�سيارة �سمو ويل العهد
ا�ست�شعر ح�سن وخالد �أن
القوات العراقية ال تنفك عن نهب
املمتلكات الكويتية ،وخا�صة التي
تعود لرموز القيادة ال�سيا�سية،
وملا كانت ثقة القيادة امليدانية
للمقاومة ال��ك��وي��ت��ي��ة ،بـ�أفراد
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املجموعة التي ينتمي �إليها ح�سن
ورفيقه خالد ،فقد �أوكلت خلالد
وح�سن مهمة الت�صرف يف �سيارة
�سمو ويل العهد امل�صفحة ،فقد
ا�ستخدماها يف عمليات االغتيال
ب�صورة خا�صة ملا تتمتع به من
موا�صفات جتعل مالحظة العدو
لها بالغة ال�صعوبة لعدم نفاذ
الر�صا�ص �إىل داخلها.
و����ش���ارك ح�سن رف��اق��ه يف
املجموعة ال��ت��ي ينت�سب �إليها
يف مهمة بالغة اخلطورة ،تتمثل
يف ا�ستخراج الهويات الوهمية
واجل����وازات ودف��ات��ر ال�سيارات
وال��ت�����ص��اري��ح وغ�يره��ا ،وكانت
احل��اج��ة ل��ذل��ك ملحة بعد �أن
الحقت القوات العراقية كل من
ينت�سب �إىل ال�سلك الع�سكري،
وم���ن ل���ه ي���د يف امل��ق��اوم��ة من
القياديني املدنيني ،كما منعت
امل��واط��ن�ين م��ن م��غ��ادرة البالد
حت��ت �أي ظ��رف ،وع��م��دت �إىل
�إغالق مراكز احلدود مع اململكة
العربية ال�سعودية ،ومل يكن �سوي
منفذ واحد عن طريق العراق.
وك�����ان �أف�������راد املجموعة
يتنقلون من منزل �إىل �آخر بغية
ع��دم اكت�شاف �أمرهم من قبل
ال��ق��وات العراقية ،وخا�صة �أن
من يرتدد عليهم يف مقارهم كان
من كبار ال�شخ�صيات من �أفراد
الأ�سرة احلاكمة ،وكبار القياديني
يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وغريهم
من املدنيني  ،حتى �آل الأمر يف
نهايته �إىل منزل ن�سيب خالد
ال���زع���اب���ي يف م��ن��ط��ق��ة �صباح
ال�سامل.
وكان اليوم احلادي والع�شرون
م��ن �شهر �أك��ت��وب��ر  1990يوماً

ك�������ان ل���ل���م���ج���م���وع���ة دور
ف�����������اع�����������ل ف�������������ي إغ���������اث���������ة
ال��ك��وي��ت��ي�ين الصامدين
ف�������ي أرض�������ه�������م وح���ض���ه���م
ع��ل��ى امل���ق���اوم���ة والثبات

ل��ل��ش��ه��ي��د ال���ي���د الطولى
ف������ي م���ع���ظ���م ال���ع���م���ل���ي���ات
ال���ن���وع���ي���ة ال���ت���ي أوق���ع���ت
ف�������ي ص������ف������وف احمل����ت����ل��ي�ن
خ������������س������������ائ������������ر ف������������ادح������������ة

ً
فا�صال يف تاريخ هذه املجموعة
املنا�ضلة ،فقد عزم �أفرادها �أن
ي�سرتيحوا يف هذا اليوم من عناء
العمل الذي ان�شغلوا فيه طوال
ع�شرة �أي��ام متتالية ،لكنه لي�س
كيوم من �أيام ال�سعادة ،فقد كان
يوماً �أنهى جوهر عملهم ..ففي
هذا اليوم قدم �إىل املنزل املذكور
ال�شيخ فهد �سامل العلي ال�صباح،
ومعه املنا�ضلة �أ�سرار القبندي،
وطلب ال�شيخ فهد من املجموعة
امل��ت��واج��دة �آن�����ذاك ا�ستخراج
ه��وي��ات �شخ�صية لأ�شخا�ص
حمل �صورهم معه ،وكلم خالد
الزعابي يف ذل��ك الأم���ر ،و�أمر
رفاقه ب�إجناز هذه املهمة ،بينما
�أ�س َّر ال�شيخ فهد خلالد �أن قوات
االحتالل اعتقلت العميد يو�سف
امل�����ش��اري ،والأم���ر ال��ذي ال يقل
ع��ن �سابقه �أن ���س��ي��ارة يو�سف
متت م�صادرتها ،وهي تقف �أمام
خمفر �شرطة ب��ي��ان ،وبداخلها
م�ستندات فيها �أ�سماء الكثري من
الع�سكريني القياديني وغريهم،
و�أن الأمر ي�ستلزم فوراً التعامل
معها �إم��ا �سرقة �أو تفجرياً �أو
�إحراقاً ل�ضمان عدم ت�سرب هذه
املعلومات للقوات العراقية التي
لن تتوانى عن تعقب �أ�صحابها.
مل يكن ح�سن �أق��ل حما�سة
من خالد يف تنفيذ هذه املهمة

املتمثلة يف التعامل مع ال�سيارة
املذكورة ،فما �أن طلب خالد منه
م�صاحبته ملعاينتها حتى �أجابه
بالقبول ،فتوجها معا لتنفيذ
املهمة.
هروب ناجح
ويف غ��ي��اب ح�سن وخالد
لتنفيذ امل��ه��م��ة ،وخ��ل��و منزل
املجموعة �إال م��ن ث�لاث��ة هم:
ج��ا���س��م اخل��م��ي�����س وحممود
الهندي ،ووليد ،توجهت القوات
ال��ع��راق��ي��ة �إل��ـ��ي امل��ن��زل بعدما
ا�ستيقنت م��ن �أع��م��ال رواده
الن�ضالية ،وع��زم��ت �أن ت�ضع
ح��دا لها ،وعند اق�ت�راب تلك
ال��ق��وات م��ن امل��ن��زل �شاهدتها
زوج��ة خالد ال��زع��اب��ي وزوجة
وليد فات�صلتا على الفور بهاتف
امل��ن��زل وطلبتا م��ن املوجودين
بداخله الفرار منه قبل مداهمة
ال��ق��وات العراقية ل��ه ،وم��ا �أن
�سمع الثالثة بهذا اخلرب حتى
اجت��ه��وا �إىل ال��ب��اب اخللفي،
ومل���ا فتحه �أح��ده��م �شاهدوا
�أم���ام���ه���م ال���ق���وات العراقية
يف �سبع ���س��ي��ارات ع�سكرية،
فاغلقوا الباب وت�سلقوا جدار
املنزل وتنقلوا من منزل لآخر،
حتى ت��واروا عن �أنظار القوات
العراقية ،و�ساعدهم يف ذلك
معرفتهم مل�سالك املنطقة.

وبعد جناة الثالثة من قب�ضة
القوات العراقية ،مل يدخروا
ج��ه��داً يف حت��ذي��ر م��ن يق�صد
امل��ن��زل امل��ذك��ور ،و�أوق��ف��وا على
مداخل املنطقة رفاقهم وبع�ض
ال�����ش��ب��ان والأط���ف���ال لتحذير
القادمني من اخلطر املحدق.
يف قب�ضة القوات العراقية
ب��ع��د ف��ت�رة �أجن�����ز ح�سن
ورفيقه خالد مهمتهما ،واتفقا
�أن ي��ج��داً ح� ً
لا مل�شكلة �سيارة
يو�سف امل�شاري بعد �أن عايناها،
ويف طريق عودتهما �إىل مقر
املجموعة� ،سلكا طريقاً مل ي�ألفاً
ا�ستخدامه ،وهو طريق رملي،
ومل يتوقع الرفاق الثالثة الذين
جن��وا �أي�����ض�اً �أن ي�سلك ح�سن
وخالد هذا الطريق ،فلم ي�ضعا
فيه من ينبههما للخطر الذي
ينتظرهما يف امل��ن��زل ،وعند
اقرتاب ح�سن وخالد من املنزل
وقفا برهة يتناق�شان يف م�شكلة
ال�سيارة املذكورة  ،ثم ا�ست�أذن
ح�سن �ساعة يذهب فيها �إىل
منزله اخلا�ص ،على �أن يلتقيا
بعدها يف منزل املجموعة.
 ...توجه خالد اىل منزل
امل��ج��م��وع��ة ،ومل يعلم بوجود
ال��ق��وات العراقية ف��ي��ه ،وقبل
دخ��ول��ه �سمع م��ن بعيد امر�أة
ت��ه��رول �إل��ي��ه وت��ن��ادي ،لكن مل
ي�سمع ما تقوله ،وعند دخوله
كانت القوات العراقية بانتظاره،
فاعتقلته و�أوثقته  ...يف هذه
الأث��ن��اء ع��ادت امل���ر�أة �أدراجها
و�شاهدت ح�سن فحذرته من
القوات العراقية املتواجدة يف
املنزل ،و�أخربته مبا حدث يف
�ش�أن رفيقه خالد ،ففزع فزعاً
���ش��دي��داً على �صديقه خالد،
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و�أ�صر على دخ��ول املنزل على
ال���رغ���م م���ن م��ع��رف��ت��ه بوجود
العراقيني فيه ،لعله ينقذ رفيقه
من قب�ضتهم فوقع هو الآخر يف
يد الغزاة ف�صار �شريكاً لرفيقه
يف املعاناة ،فكان ب��ذا م�ضربا
للوفاء و�صدق الت�ضحية.
ك��ذل��ك اع��ت��ق��ل��ت القوات
ال��ع��راق��ي��ة يف امل��ن��زل ا�سحاق
خليل القائد ،وهو �أحد �أفراد
املجموعة ،و�سمري العد�ساين
ال�����ذي ج����اء ل��ي�����س��ل��م مفاتيح
مطبعته خل��ال��د ال��زع��اب��ي ،ثم
اعتقلت يف اليوم التايل ثالثة
من �أفراد املجموعة مل ي�صلهم
ن��داء التحذير  ،وه��م� :صالح
ال��درب��ا���س ،وب���در ال�شرقاوي،
وح�سن غلوم �سكني.
وح��ول��ت ال��ق��وات العراقية
ال���رف���اق ال��ذي��ن اعتقلتهم يف
اليوم الأول ،ومنهم ح�سن �إىل
خمفر �ضاحية �صباح ال�سامل،
وفيه مت ا�ستجوابهم ومل��ا جاء
دور ح�سن ،و�س�ألوه �إن كان هذا
ا�سمه ،ف�أنكر ذلك ،و�أ�صر على
�أن ا�سمه عبداهلل (�أب��و جنم)،
لكن املحقق مل ي�صدقه وتوعده
بالويل والثبور.
ومت ترحيل الرفاق الأربعة
�إىل امل�شاتل الزراعية ،وحقق
م��ع��ه��م م����رة ث���ان���ي���ة ،و ُع����ذب
ح�������س���ن ك���م���ا ع�����ذب رف���اق���ه
ب�أب�شع الو�سائل �ضرباً وحرقاً
بامل�سد�س الكهربائي والأ�سالك
الكهربائية ،وغري ذلك  ،وكانت
�أيديهم منتفخة ،وكذا �أرجلهم،
وال ي�ستطيعون امل�شي من �شدة
ما تعر�ضوا له من تعذيب.
وكان ح�سن يعرف الأماكن
الع�سكرية وده��ال��ي��زه��ا ،حيث

ك�شف رفاقهم الذين مل يقعوا
ب�أيدي القوات العراقية.
حماولة �إخراج ح�سن
�أف��رج��ت ال��ق��وات العراقية
ع��ن بع�ض �أف����راد املجموعة،
وم��ن��ه��م ج��ا���س��م اخل��م��ي�����س ،
وا���س��ح��اق خليل القائد الذي
حاول م�ساومة القوات العراقية
ب�أجهزة طلبتها منه نظري �إطالق
رفاقه� ،إال �أنه مل ينجح بعد �أن
امتنع الو�سيط عن ذلك خوفاً
من بط�ش تلك القوات وكيدها.
ث��م ن��ق��ل ج��ا���س��م اخلمي�س
لأحمد �شقيق خالد الزعابي
عن م�صدر عراقي� ،أن القوات
العراقية تريد امل��ال يف �سبيل
�إط�لاق بقية �أف��راد املجموعة،
فنقل �أحمد ذلك للعميد نا�صر
ال��دع��ي ،وح��دث��ه يف �إمكانية
توفري املبلغ املطلوب ،وح�ضر
اللقاء خالد ب��ودي ،كما القى

�أخرب ا�سحاق عندما نقلوا من
امل�شاتل �إىل مكان �آخر ،وكانت
�أعينهم مع�صوبة  ،وق���ال له
�إنهم يتواجدون حالياً يف كلية
ال�شرطة ،وك��ان الداخلون �إىل
املبنى واخلارجون منه ي�ضربون
�أف���راد املجموعة ال��ذي��ن كانوا
ع��ل��ى ر�أي واح�����د ،ه���و عدم
االع�تراف مبعرفتهم لبع�ضهم
البع�ض ،حتى ال يتمكن الغزاة
من الوقوف على �أ�سرارهم ،وال

ذل����ك
الأم��������������������ر
قبوالً عند العم �أب��ي حامد
الع�صيمي م��ن �أج���ل ت�سليمه
دينار،
مبلغ مئة وثمانني �ألف
ٍ
فت�سلمها خالد منه ،و�سلمها
ب����دوره لأح��م��د و�أو����ص���اه ب�أن
يق�سم املبلغ على جمموعتني،
جمموعة ت�سلم �إىل اململكة
العربية ال�سعودية ،وجمموعة
ت�سلم يف الكويت ل�ضمان �إمتام

العملية على النحو املطلوب.
ق��ام �أح��م��د بت�سليم املبلغ
لأخيه �صالح ،الذي �سلمه بدوره
�إىل جا�سم اخلمي�س ،وبد�أت
بعد ذلك املفاو�ضات  ،لكنها ما
لبثت �أن توقفت ب�سبب مماطلة
ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة ،وتك�شف
ل��ل��م��ف��او���ض ع���دم جديتها يف
الو�صول �إىل نتيجة حا�سمة
ف��ق��د ارت���ف���ع امل��ب��ل��غ املطلوب
�إىل م��ل��ي��ون  ،ع��ن��ده��ا �أ�شار
�أح��م��د للعميد نا�صر الدعي
�إىل ���ض��رورة �إي��ق��اف العملية،
ف�أوقفت.ويذكر ال�شاهد نادر
حمد �إبراهيم الرا�شد �أنه ر�أى
الأ�سري ح�سن مبعتقل الب�صرة
يف تاريخ  ... 1991/1/14لكن
الغزاة غيبوا ح�سن يف غياهب
�سجونهم ،بعد �أن �أذاقواه مرارة
الأ�سر والعذاب ،يف رحلة طويلة
ال حاف ً
�سطر خاللها �سج ً
ال من
البطوالت اخلالدة لوطنه
الكويت.

وق� ��د ع�ث�ر ع �ل��ى رفات
ال�شهيد ح�سن عبدالعزيز
ق �م�بر ع� �ب ��داهلل يف مقربة
ج �م��اع �ي��ة � �ش �م��ال مدينة
ك��رب�لاء العراقية ،و�أثبتت
التحاليل املخربية تطابق
رفاته مع اجلينات امل�أخذوة
م�ن��ه ...رح��م اهلل ال�شهيد،
و�أ�سكنه جنات اخللد.
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اس�����ت�����ه�����داف ال���ل���غ���ة
يعطل منط تفكير
ِّ
األم�����������ة وي���ط���م���س
ش��������خ��������ص��������ي��������ت��������ه��������ا
���ط���ع أوص���ال���ه���ا
ويُ���قِّ

هويتنـا
العربية

فلنحر�ص عليها

د .محمد حسان الطيان
َّ
وتزكى بها الأنف�سَّ ،
ويعلم بها الأمُ يِّ ون
يوم �شاء اهلل وله احلمد واملنة لهذه اللغة ال�شريفة �أن تكون لغة كتابه الكرمي؛ تتلى بها الآيات،
ً
إيذانا ب�أمرين� ،أولهما :فتح باب من العناية بهذه اللغة مل يغلق ولن يغلق مادام يف الكون
الكتاب واحلكمة ...كان ذلك يف الوقت نف�سه �

ً
ت�صديقا لقول املوىل �سبحانه�} :إنا نحن نزلنا الذكر و�إنا له حلافظون{ ،والأمر الثاين:
قر�آن يتلى ،و�إىل �أن يرث اهلل الأر�ض ومن عليها،
�شن حرب �شعواء ال هوادة فيها على هذه اللغة ،بد�أت باحلمالت ال�شعوبية ،وا�ستمرت باحلمالت اال�ستعمارية ،ومازالت قائمة بهذا الغزو
الثقايف الذي يحدق بنا من كل جانب ،وهذه “العوملة” التي حتيق بنا وبلغتنا.

واللغة متثل قلعة من قالع
الأم���ة ،وح�صناً ح�صيناً من
ح�صونها ،فهي هويتها ،وفيها
كينونتها ،وهي رباطها املتني
ال��ذي ي�شد بع�ض �أبنائها �إىل
بع�ض ،وي�صل م�شرق هذه الأمة
مبغربها ،وحا�ضرها مبا�ضيها
وم�ستقبلها ،وهي وعاء فكرها،

وو�سيلة توا�صلها ،و�أداة املعرفة
فيها.
وا���س��ت��ه��داف اللغة يعطل
من���ط ت��ف��ك�ير الأم�����ة ،ويلغي
عقلها ،ويطم�س �شخ�صيتها،
وي��ع��ب��ث ب��ث��ق��اف��ت��ه��ا ،ويقطع
�أو�صالها ،ويجفف ينابيعها،
ويجتث ج��ذوره��ا ويرتكها يف

مهب الريح ،وخ�صو�صاً عندما
تكون اللغة لغة العقيدة والقيم
والثقافة واحل�����ض��ارة والعلم
والتعليم وال��ع��ب��ادة ك��م��ا هي
احلال يف لغتنا العربية.
ول��ي�����س��ت ال���ع���رب���ي���ة لغة
�إقليمية تخ�ص بلداً معيناً �أو
�شعباً خم�ص�صاً ،بل هي لغة

الأم��ة كل الأم��ة ،ول�ست �أعني
الأمة العربية وح�سب بل الأمة
الإ���س�لام��ي��ة �أج��م��ع لأن��ه��ا لغة
ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي .و�أن���ت جتد
التنبيه �إىل �أه��م��ي��ة الل�سان
ال��ع��رب��ي م��ن الأول���وي���ات التي
وردت يف كتاب اهلل عز وجل،
فالقر�آن الكرمي }نزل به الروح.
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الأم�ين على قلبك .لتكون من
املنذرين .بل�سان عربي مبني{.
(ال�شعراء )195 193-
وق���د ن���زل ب��ه��ذا الل�سان
بغية �أن نعقله ونفهمه ونتد ّبره
ونعمل به�} :إنا �أنزلناه قر�آناً
عربياً لعلكم تعقلون{ (يو�سف
 ،)2و}�إنا جعلناه قر�آناً عربياً
لعلكم ت��ع��ق��ل��ون{ (الزخرف
 ...)3وجتد البيان -وهو �أعلى
درج���ات الف�صاحة والتم ّكن
م��ن ال��ل��غ��ة -م��ن �أج����ل النعم
التي �أنعم اهلل بها على عباده،
وه���ي م��ق��رون��ة بنعمة اخللق
وتعليم القر�آن} :الرحمن .علَّم
القر�آن .خلق الإن�سان .علّمه
البيان{ (الرحمن .)4 1-
والر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم م ��أم��ور ب�صريح الذكر
احل��ك��ي��م �أن ي��ه��ز النفو�س
بالقول البليغ امل ��ؤث��ر} :وقل
لهم يف �أنف�سهم قوالً بليغاً{.
ثم �إنه -ب�أبي هو و�أمي� -سيد
الف�صاحة والبيان ،وقد �صرح
بذلك وافتخر حيث قال�“ :أنا
�أف�����ص��ح ال��ع��رب بَ��ي � َد �أين من
قري�ش” ،وجعل ذلك مما م ّيزه
اهلل به وا�صطفاه على �سائر
خلقه ،حيث قال يف معر�ض ما
�أُ ِ
عط َي ُه دون غريه من الأنبياء
وال��ر���س��ل وال��ن��ا���س �أجمعني:
“و�أوتيت جوامع الكلم”.
وال �أد َّل ع���ل���ى تعلقه
بالف�صاحة وال��ب��ي��ان و�إيثاره
البالغة وبديع القول من خرب
عمرو بن الأهتم والزبرقان بن
البدر حني وف��دا عليه ف�س�أل
ر���س��ول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ع��م��رو ب��ن الأه��ت��م عن
الزبرقان بن بدر فقال�“ :إنه

ملان ٌع حلوزته ،مطا ٌع يف �أَ ْدنَيه”.
فقال الزبرقان�“ :إنه يا ر�سول
اهلل ليعلم مني �أكرث مما قال،
فق�صر
ولكنه ح�سدين �شريف
ّ
بي” .فقال عمرو“ :هو واهلل
َزمِ ُر املروءة� ،ض ّيق ال َع َطن ،لئيم
اخلال” .فنظر النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم يف عينيه ،فقال:
“يا ر�سول اهلل ر�ضيت فقلت
�أح�سن مما علمت ،وغ�ضبت
فقلت �أق��ب��ح م��ا علمت ،وما
كذبت يف الأوىل ،ولقد �صدقت

يف الآخرة” .فقال �صلى اهلل
عليه و�سلم�“ :إن م��ن البيان
ل�سحرا”.
وملا �سمع �صلى اهلل عليه
و���س��ل��م حل��ن �اً م��ن رج���ل ،قال
لأ�صحابه�“ :أر�شدوا �أخاكم
ف��ق��د �ضل” ،ف�����س� ّم��ى اللحن
�ضالالً .وهل بعد ال�ضالل �إال
اخل�سران؟!
و�أم��ا عمر ر�ضي اهلل عنه
ف��ق��د ك��ت��ب �إىل �أب����ي مو�سى
الأ���ش��ع��ري �أن “خذ النا�س

����ص ب����ل����د ًا معين ًا
ال���ع���رب���ي���ة ل���ي���س���ت ل���غ���ة إق���ل���ي���م���ي���ة ت����خ ُّ
��ص��ص��اً ...إن��ه��ا ل��غ��ة األم����ة اإلس�لام��ي��ة كلها
أو ش��ع��ب�� ًا م��خ َّ

ب��ال��ع��رب��ي��ة ،ف ��إن��ه��ا ت��زي��د يف
العقل وتثبت املروءة” .وكتب
يف “الآفاق” �أ ّال يُقرئ القر�آن
�إال ���ص��اح��ب ع��رب��ي��ة ،وك���ان
ي��ق��ول“ :تعلموا ال�شعر ف�إن
فيه حما�سن تبتغى وم�ساوئ
تتقى”.
وك������ان ح��ب�ر الأم�������ة ابن
عبا�س ر�ضي اهلل عنه يقول:
“�إذا �س�ألتموين ع��ن غريب
القر�آن فالتم�سوه يف ال�شعر،
ف�إن ال�شعر دي��وان العرب”...
وق�صته م��ع ن��اف��ع ب��ن الأزرق
م�شهورة م��ع��روف��ة� ،إذ �س�أله
نحواً من مئة �س�ؤال عن غرائب
ال��ك��ل��م��ات يف ك��ت��اب اهلل عز
وجل ،فكان ابن عبا�س يلتم�س
تف�سريها فيما ورد يف �شعر
ال��ع��رب ،وي�ست�شهد ملعنى كل
كلمة ببيت �أو �أك�ثر من �شعر
اجلاهلية �أو �صدر الإ�سالم...
ول���و م�ضينا يف تتبع عناية
ال�سلف بهذه اللغة ال�شريفة ملا
و�سعنا املقام واملقال ،فذا �أمر
م�شهود له ،وتراثنا مليء مبا
ي�ؤكد بلوغهم الغاية يف ذلك.
معاداة العربية
�أم��ا ال��ع��داء للعربية ،فقد
توىل كِ �ْب�رْ َهُ ال�شعوبيون� ،أولئك
ال���ذي���ن ���ض��اق��ت �صدورهم
بالفتوح الإ�سالمية ،فانقلبوا
عليها ،وراحوا يكيدون لأهلها،
م��ظ��ه��ري��ن حم � َّب��ت��ه��م للدين،
مبطنني ع���داءه���م ل���ه؛ هذا
ال��ع��داء ال���ذي ت��ب�دّى وا�ضحاً
جلياً يف عداء العربية والتنكر
لها والهزء بها ،وحماولة �إبراز
ما يرتاءى لهم �أنه من عيوبها.
وم��ازال له�ؤالء ال�شعوبيني
�أت��ب��اع و�أذن����اب يف ك��ل مكان،
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ع������ل������ي������ن������ا إي������ل�����اء
امل���دارس العربية
ع���ن���اي���ة تضاهي
بل تفوق ما يجده
املرء في نظيرتها
األج�����������ن�����������ب�����������ي�����������ة
يكيدون لهذه اللغة ،وي�ضعون
العراقيل يف وجه تقدمها� ،أو
التعليم بها� ،أو رف��ع رايتها،
وي��ل�����ص��ق��ون ب��ه��ا ك���ل تهمة،
وينعتونها ب ��أ���س��و�أ النعوت،
وينبزونها ب�أ�شنع الألقاب...
و�إن تعجب فعجب �أن يتبعهم
نفر م��ن��ا ،ال ن�شك يف دينهم
وخ��ل��ق��ه��م وع���روب���ت���ه���م! لكن
انبهارهم بالإجنليزية من جهة،
وولعهم بتقليد الغالب من جهة
�أخ���رىّ ،
غطى على ك��ل �شيء
من الأ�صالة واالنتماء والعروبة
وال��دي��ن؛ ف�تراه��م ما�ضني يف
حربهم على العربية غري �آبهني
مب��ا يخلفه ذل���ك م��ن ف�ساد
وت���دم�ي�ر ل��وج��وده��م ودينهم
وانتمائهم.
وق��د عقد اب��ن خلدون
ف�����ص� ً
لا م���ف���رداً يف مقدّمته
امل�شهورة حتت عنوان “الف�صل
الثالث والع�شرون يف �أن املغلوب
مولع �أب��داً باالقتداء بالغالب
يف �شعاره وز ِّيه ونحلته و�سائر
�أحواله وعوائده” ،بينَّ فيه �أن
النف�س �أبداً تعتقد الكمال يف
من غلبها وانقادت �إليه� ،إ ّما

لنظره بالكمال مبا وقر عندها
من تعظيمه� ،أو ملا تغالط به من
�أن انقيادها لي�س لغلب طبيعي
�إمن��ا هو لكمال الغالب ...ثم
عقد ف�ص ً
ال �آخ��ر بينّ فيه �أن
الأم���ة �إذا غلبت و���ص��ارت يف
ملك غريها �أ�سرع �إليها الفناء،
لأنها تذوب يف هذا الغالب.
ل����ذا ف���إن��ن��ا يف حاجة
ما�سة �إىل ن�شر الوعي اللغوي
ّ
يف ���ص��ف��وف ال��ن��ا���س عا ّمتهم
وخ��ا� ّ��ص��ت��ه��م ،وب��ي��ان خطورة
التخلي ع��ن ال��ل��غ��ة ،وعاقبة
االن�سالخ عن الهوية ،ووجوب
�إع��ادة النظر يف الإقبال على
العربية ،و�إع���ادة الثقة �إليهم
بلغتهم ولغة قر�آنهم ،وت�أكيد
ق���درة ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى التعبري
أخ�ص
عن �أدق دقائق العلوم ،و� ّ
نظريات املعرفة.
كما �أن��ن��ا يف حاجة �إىل
العناية باملدار�س العربية ،عناية
ت�ضاهي ب��ل ت��ف��وق م��ا يجده
املرء يف املدار�س الأجنبية ،من
ج��ودة مناهج وح�سن تنظيم
ودقة اختيار للمدر�س وجمال
منظر وكمال خمرب ،مع العناية
بتعليم الإجنليزية والتف ّوق بها،
كي يقبل �أبنا�ؤنا -والأه��ل من
ورائ��ه��م -على ه��ذه املدار�س
�إقبالهم على تلك ،ف َي َّ
ن�ش�ؤون
�ب لغتهم والتغ ّني بها
على ح� ّ
والتم�سك ب�أهدابها.
ّ
هي الف�صحى لنا َو َز ٌر ٌّ
وحق
ع�ل�ي�ن��ا ب��رُّ ه��ا ومُ �ن��ى ر�ضاها
ُ
الوحدة الكربى ومبدا
رباط
ِ
الرغاب ومرتقاها
مطاحمها
ِ
ِ
ن �غ� ِّ�ذي �ه��ا ب��أن�ف���س�ن��ا ونحمي
قدا�س َتها ونرمي م َْن رماها.

خلود ال�ضاد
شعر :د .محمد قاسم القنائي

لغتي إذا خ���رس ال���زم���ان ،لساني
وإذا ض��ل��ل��ت م���ف���ازة  ،ع��ن��وان��ي
ال تظلموني إن عشقت وصالها
ف��ج��م��ال��ه��ا ي���رق���ى ب���ك���ل ب��ي��ان��ي
أل��ف��اظ��ه��ا درر م���ح���ال أن ت��رى
ن������د ًا ل���ه���ا ف����ي ح���اض���ر األزم������ان
ال��ل��ف��ظ ي��ح��م��ل أل���ف أل���ف دالل���ة
ت��ت��ن��اس��ل ال��ك��ل��م��ات ك���ل ث��وان��ي
وب���ي���ان���ه���ا م��ل�أ ال���ق���ل���وب دع���اب���ة
ودل���ي���ل ذاك ت���راق���ص األب�����دان
ل��غ��ت��ي ع��ل��ى م���ر ال����زم����ان فتية
ال ت��ع��ت��ري��ه��ا ش��ي��ب��ة ال��ن��ق��ص��ان
س��ت��ظ��ل ص���ام���دة أم�����ام ع��دات��ه��ا
ف����ي ك����ل زاوي��������ة م����ن ال���ب���ل���دان
ت��س��ت��ص��رخ األج���ي���ال م��ن أبنائها
ل��ت��ع��ي��د ف��ي��ه��م ن���خ���وة ال��ع��رب��ان
وت��ش��ي��د ص���رح ب��ن��ائ��ه��ا متماسك ًا
ب���ن���ض���ي���د آي�������ات م�����ن ال����ق����رآن
ل���غ���ت���ي ك������أم ل���ل���غ���ات ج��م��ي��ع��ه��ا
ول��ه��ا ل����واء ال��ف��خ��ر ف���ي األك����وان
ي��ا ض��اد إن��ي ق��د زرع��ت��ك ف��ي فمي
ش���ه���د ًا أداع�����ب ط��ع��م��ه بلساني
من ذاق رشف الضاد حاشا أن يرى
ف���ي غ��ي��ر م��وط��ن��ه��ا م���ن األوط����ان
ل��غ��ة ال���ع���روب���ة أن����ت ف��ي��ن��ا حية
ب��ح��ي��اة روح اهلل ف���ي اإلن���س���ان
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يرى أن الهو َيّة القلقة ...واملتشنجة أحيان ًا
ه�����ي ال���غ���ال���ب���ة ع���ل���ى م��ج��ت��م��ع��ات��ن��ا ال���ع���رب���ي���ة

د .الـزواوي
بغــــــورة:

الهو َيّة� ...أ َّياً كانت
ال حتيا وحدها مبعزل عن الآخر
حوار :د .عبدالله اجلسمي

ثابتا �أو مبد�أً
ً
ً
ً
ً
مفارقا �أو جوهراً
ميتافيزيقيا
منطقيا
ر�أى الباحث يف فل�سفة اللغة وال�سيا�سة الدكتور الزواوي بغورة �أن «الهو ّ َية لي�ست معطى
�أو � ً
ً
أ�صال � ً
أوليا �أو
نهائيا ،و�إمنا هي ح�صيلة يعاد بنا�ؤها وتنميتها واكت�شافها با�ستمرار» ،م�ؤكداً عدم �إمكان �إنكار م�شكلة الهو ّ َية� ،سواء يف
املجتمعات املتقدمة �أو النامية ،م�شرياً يف هذا ال�سياق �إىل «�صعود العن�صرية ومطالب الفئات االجتماعية املختلفة باحلق يف االعرتاف».

و�أك������د ال���دك���ت���ور بغورة
املتخ�ص�ص يف فل�سفة مي�شيل
ف��وك��و ،وال����ذي ي��ع��م��ل حالياً
�أ����س���ت���اذاً م�����س��اع��داً يف ق�سم
الفل�سفة بجامعة الكويت� ،أن
«الهو ّيَة م�س�ألة مطروحة على
اجلميع ( )...و�أن طرح �س�ؤال
الهو ّيَة مير حتماً عرب �س�ؤال
الوجود واملعرفة ،و�س�ؤال الكيان
وال��وج��ود ال��ذات��ي وال��وع��ي به
ومعرفة عنا�صره وعالقاته �أو
بنيته وكيفية تك ّونه وحت ّوله».
ويف ح���وار �أج��رت��ه معه
جم��ل��ة «ال����ه����و ّيَ����ة»� ،أو����ض���ح

ال�����ه�����و َيّ�����ة ل���ي���س���ت معطى
ث��اب��ت�� ًا أو م��ب��د ًأ منطقياً...
إن��������ه��������ا ح�����ص�����ي�����ل�����ة يُ�������ع�������اد
ب���������ن���������اؤه���������ا وت�����ن�����م�����ي�����ت�����ه�����ا
واك����ت����ش����اف����ه����ا ب����اس����ت����م����رار
ك����ل����م����ا س���������اد االس�����ت�����ب�����داد
س������اد ال���ت���س���ي���ي���س امل���ف���رط
ل�����ك�����ل امل�����س�����ائ�����ل وص���������ارت
م�����ن�����اق�����ش�����ة أي م�����وض�����وع
������د ت�����ه�����دي�����د ًا ل���ل���ك���ي���ان
ت������ع ُّ

ال��دك��ت��ور ب��غ��ورة �أن «املدخل
ال�صحيح لطرح م�س�ألة الهو ّيَة
وم��ن��اق�����ش��ت��ه��ا وحت��ل��ي��ل��ه��ا هو
مدخل معريف ولي�س �سيا�سياً
�أو �إيديولوجياً» ،م�شرياً �إىل
�أن «م��ع��رف��ة ال��ت��اري��خ �شرط
�أ�سا�سي ملعرفة الهو ّيَة والوعي
بها» .ور�أى �أن ثمة مقاربتني
للهو ّيَة« :مقاربة قائمة على
الفهم الذاتي املنغلق ،ومقاربة
مو�ضوعية تربط الهو ّيَة بالعقل
يف بعديه العاملي واملتفتح»...
وهنا تفا�صيل احلوار:
• ي��رى ع��دد من املفكرين �أن

ال وج ��ود مل�شكلة الهو َيّة.
ه ��ل ت ��واف ��ق ه � ��ذا ال � � ��ر�أي؟
وه � ��ل ل ��دي ��ك زاوي� � � ��ة نظر
خمتلفة؟
 ال ميكن �إن��ك��ار م�شكلةال��ه��و ّيَ��ة ���س��واء يف املجتمعات
املتقدمة �أو النامية ،وتكفي
الإ���ش��ارة يف ه��ذا ال�سياق �إىل
���ص��ع��ود العن�صرية ومطالب
الفئات االجتماعية املختلفة
ب��احل��ق يف االع���ت���راف .ويف
ت��ق��دي��ري �أن ال��ه��و ّيَ��ة م�س�ألة
مطروحة على اجلميع ،وذلك
بالنظر �إىل ما تعرفه املجتمعات
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املعا�صرة من تغريات �سريعة
بفعل حركة االقت�صاد والعلم
والتقنية واالت�صاالت ...ومن
الناحية التاريخية والفل�سفية
ف����إن ال��ت��ط��ورات ال��ت��ي عرفها
الغرب ،وبخا�صة بعد �أحداث
 1968وما جنم عنها من ميل
نحو االختالف واملغايرة ،مثل
اختالف اجلن�سني واختالف
الطبيعة والثقافة واختالف
الثقافات بع�ضها عن بع�ض،
ب��ل حتى اخ��ت�لاف الثقافات
املحلية عن الثقافات الوطنية،
بحيث �أ�صبح مفهوم االختالف
مو�ضوعاً مركزياً عند بع�ض
الفال�سفة من �أمثال «دولوز»
و«دري�����دا» و«ف���وك���و» ،وه��و ما
�أدى ببع�ض الباحثني يف جمال
االن�ثرب��ول��وج��ي��ا الثقافية �إىل
الإق����رار ب����أن م�س�ألة الهو ّيَة
واالخ���ت�ل�اف ت��خ�ترق ع�صرنا
احلايل.
�إن االختالف ي�ؤدي حتماً
�إىل �صناعة ما يجعل املختلف
خمتلفاً ومتميزاً؛ �أي ما ي�صنع
هو ّيَته .وهذا امليل يجب �أ ّال يغفل
عنا خطر العزلة واالنطواء �أو
الرف�ض لكل ما ي�شكله الآخر،
وبخا�صة يف زمن العوملة و�شبكة
االت�������ص���االت ال��ت��ي ي�شهدها
ع�صرنا .ل��ذا ف ��إن االختالف
يجب �أ ّال ين�سينا �ضرورة ربط
ال��ه��و ّيَ��ة بالطبيعة الب�شرية
والعقل الب�شري .من هنا وجب
حتليل الهو ّيَة �إىل عنا�صرها
املختلفة ،بحيث ت�صبح ح�صيلة
لعبة االختالفات والت�شابهات،
ال نتيجة ت�����ش��اب��ه �أ���ص��ل��ي �أو
اختالف جذري ،وبحيث تبدو
مقوماً
املغايرة والعالقة بالآخر ِ ّ

امل��ف��ك��رون ال��ع��رب ل��م ي��ول��وا م��وض��وع ال��ه��و َيّ��ة األهمية
امل�����ط�����ل�����وب�����ة ...والس����ي����م����ا م�����ن ج����ه����ة ال�����ط�����رح ال���ع���ل���م���ي
ال�������ه�������و َيّ�������ة ف�������ي ال�����ع�����ال�����م ال�����ع�����رب�����ي الت�������������زال م�����وض�����وع
ن�����������زاع س�����ي�����اس�����ي وإي������دي������ول������وج������ي ف�������ي امل�������ق�������ام األول
من مقوماتها؛ ومعنى هذا �أن
الهو ّيَة لي�ست معطى ثابتاً �أو
مبد�أً منطقياً مفارقاً �أو جوهراً
ميتافيزيقياً �أو �أ�ص ً
ال �أولياً �أو
نهائياً ،و�إمنا هي ح�صيلة يعاد
ب��ن��ا�ؤه��ا وتنميتها واكت�شافها
با�ستمرار.
و�إذا ك��ان الفكر الغربي،
برغم قدرته و�إمكاناته وتقدّمه،
قد طرح �س�ؤال الهو ّيَة ،ف�إن هذا
ال�س�ؤال ي�صبح يف نظرنا �أكرث
م��ن ���ض��روري بالن�سبة للفكر
يف جمتمعاتنا ال��ت��ي عرفت
االنحطاط والتمزق والعنف
والقطيعة والت�ش ّوه والتخلف
والتبعية� ،سواء �ضمن تاريخها
اخل��ا���ص �أو يف �صراعها مع
اال���س��ت��ع��م��ار �أو يف حم���اوالت
تنمية قدراتها وحتديثها؛ لذا
نعتقد �أن طرح �س�ؤال الهو ّيَة

مير حتماً عرب �س�ؤال الوجود
واملعرفة و�س�ؤال الكيان والوجود
ال��ذات��ي وال��وع��ي ب��ه ومعرفة
عنا�صره وع�لاق��ات��ه �أو بنيته
وكيفية تك ّونه وحت ّوله .وعليه
ف�إن املدخل ال�صحيح يف نظرنا
لطرح م�س�ألة الهو ّيَة ومناق�شتها
وحتليلها ه��و م��دخ��ل معريف
ولي�س �سيا�سياً �أو �إيديولوجياً.
مل���اذا؟ لأن امل��ع��رف��ة ه��ي التي
تعطي الهو ّيَة قوامها وماهيتها،
ولأن��ن��ا باملعرفة ن�ستطيع �أن
من ّيز بني طرح �شكلي للهو ّيَة
ال ينتبه مل�ستجدات التاريخ،
وطرح تاريخي مو�ضوعي يرى
�أن ال��ه��و ّيَ��ة م��ع��ط��ى تاريخي
يغتني دائماً مب�ضامني جديدة
وميتلك القدرة على التحدّي
والتجدد والتعرف على ذاته يف
املا�ضي واحلا�ضر ،كما يتعرف

يف الوقت نف�سه على غريه .من
هنا نعتقد �أن معرفة التاريخ
�شرط �أ�سا�سي ملعرفة الهو ّيَة
والوعي بها.
و�إذا كان الإن�سان يتحدد
�أوالً من حيث هو �إن�سا ُن ثقافة
م��ع��ي��ن��ة ،ف�����إن ه��وي��ت��ه تتحدد
ب��ان��ت��م��ائ��ه �إىل ت��ل��ك الثقافة
التي ميكن ت�سميتها بالثقافة
الأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ك��ون من
ع��ن��ا���ص��ر �أ���س��ا���س��ي��ة متمثلة
يف ال��ل��غ��ة وال��دي��ن والعادات
والتقاليد والأع�����راف ،ف�إنه
�أي�ضاً لي�س �إن�ساناً �إال لكونه
يت�صف بالعقل وبالقدرة على
�إق��ام��ة ع�لاق��ات م��ع خمتلف
الثقافات وال��ه��و ّيَ��ات� ،أي �إنه
كائن اجتماعي وتوا�صلي يف
ال��وق��ت نف�سه؛ م��ن هنا تنتج
مقاربتان للهو ّيَة :مقاربة قائمة
ع��ل��ى ال��ف��ه��م ال���ذات���ي املنغلق
للهو ّيَة ،وم��ق��ارب��ة مو�ضوعية
تربط الهو ّيَة بالعقل يف بعديه
العاملي واملتفتح .والهو ّيَة يف
امل��ق��ارب��ة امل��و���ض��وع��ي��ة تكون
تعبرياً عن الثبات مع الذات
ال��ت��ي تنمو وت��ت��ط� ّور انطالقاً
من ح��دث م� ِ ّؤ�س�س �أو مرحلة
جديدة ،ثم ت�صعد وترقى �إىل
املكونات احلالية �أو احلا�ضرة،
مروراً بطبيعة احلال مبجموع
الأح����داث وامل��رج��ع��ي��ات التي
م�����رت ب����ه����ا ...وال يتحدد
الإن�سان يف مثل هذا التوجه
بثباته ال�ساكن بقدر ما يتحدد
ب��وف��ائ��ه لكينونته يف العامل
ال��ذي ال ميكن �أن مينعه من
التغيرّ والتطور والتكيف مع
خمتلف التغريات التي تطر�أ
على املحيط و�أمن���اط احلياة
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اجل����دي����دة .وم����ن ه��ن��ا يكون
ِ
اخلطاب
املحدّد للهو ّيَة يف ظل
املقاربة املو�ضوعية هو خطاب
التغيرّ والتجدّد والوفاء .ولكن
ال مي��ك��ن �أن ن��ن��ك��ر �أن لهذه
املقاربة املو�ضوعية خماطرها؛
من هنا وجب االعتماد دائماً
على النقد وال��ن��ق��د الذاتي،
�سواء يف �سلوكنا �أو يف تفكرينا.
وعليه ف�إن الهو ّيَة من منظور
املقاربة املو�ضوعية م�شروطة
بالنقد واحلرية ،وهي �شروط
احل��داث��ة ذات��ه��ا� ،أو بالتحديد
���ش��روط العي�ش يف احلداثة
وب�شكل حداثي.
• ه��ل ل��دي��ك ت �ع��ري��ف نّ
معي
ل�ل�ه��و ّ َي��ة� ،أم �أن��ك تتفق مع
تعريفات بع�ض الفال�سفة
واملفكرين؟
 يعترب م��ا ب� َّي��ن��اه �سابقاًمبنزلة تعريف �أوليّ للهو ّيَة ال
يتناق�ض يف تقديري ال�شخ�صي
مع ما طرحه �أه��م الفال�سفة
املعا�صرين يف مو�ضوع الهو ّيَة،
وبخا�صة الفيل�سوف وعامل
االج��ت��م��اع الفرن�سي «�إدغ���ار
موران» يف كتابه «هو ّيَة الإن�سان»
ال��ذي يرى �أن الفكر الب�شري
عموماً والغربي خ�صو�صاً قد
جتاهل بل غ َّيب م�س�ألة هامة
يف معاجلته م��و���ض��وع هو ّيَة
الإن�سان.
وتتمثل ه���ذه امل�����س��ال��ة يف
تغييب وحدة النوع الإن�ساين،
و�أن امل�شكلة احلقيقية التي
يواجهها الفكر الإن�ساين على
العموم تكمن يف مدى قدرته
على النظر يف ه��ذا الطرف
وذاك ال���ط���رف يف الوقت
نف�سه؛ �أي القدرة على النظر

ال��ط��رح الليبرالي ملفهوم
ال�����ه�����وي�����ة الي������������زال أس���ي���ر
م�����ع�����ط�����ي�����ات وت���������ص���������وّ رات
ع�������ف�������ا ع������ل������ي������ه������ا ال�������زم�������ن
والتفكري والإدراك للمتعدد
وال���واح���د يف ال��وق��ت نف�سه،
و�أن االقت�صار على طرف دون
الآخ���ر ي����ؤدي يف الغالب �إىل
�أزمات و�صراعات مكلفة .من
هنا ف ��إن �إ�صالح الفكر يكون
بتوجيهه؛ ويف مو�ضوع الهو ّيَة
من ال�ضروري �إدراك �أنها تقوم
على الوحدة والتعدد ،و�أن قوة
الإن�سان وقيمته ال تظهر �إال
يف هذا التنوع والتعدد الذي
من دونه يعاد النظر يف وحدة
الإن�سان الت�شريحية واحليوية
والذهنية والفكرية والعاطفية
واجلن�سية ...وعليه يجب �أن
تكون لدينا القدرة واال�ستطاعة
على تفكري الواحد واملتعدد،
لأن عدم القدرة على التفكري
بهذه الطريقة ي�ؤدي غالباً �إىل
االن��غ�لاق والتع�صب والعنف.
ومتثل �سيا�سات االندماج التي
اتبعتها احل�ضارة الغربية ،على
ما فيها من نقائ�ص وعيوب يف
نظر ه��ذا الفيل�سوف� ،إحدى
الو�سائل املهمة لتنمية هذا
ال��ت��ن��وع ال��ق��ائ��م ع��ل��ى الوحدة
وال��ت��ع��دد ،وبخا�صة �أن هذا
االندماج كان ح�صيلة لن�ضال
دميقراطي متعدد الأ�شكال.
وق���د ح��ل��ل الفيل�سوف
الفرن�سي «بول ريكور» عنا�صر
ال��ه��و ّيَ��ة ب ��إ���س��ه��اب يف كتابه
«الذات عينها الآخر» ،وخل�ص

�إىل �أن الهو ّيَة تتكون من مظهر
متغيرّ يبقى وف ّياً جلوهر ثابت،
و�أن الهو ّيَة� ،أ ّياً كانت ،ال حتيا
وحدها مبعزل عن الآخر ،و�إمنا
تكت�شف �سريعاً البنية الثنائية
احلوارية للعي�ش؛ �إنها تكت�شف
الآخ���ر ...ويفر�ض هذا البعد
موقفاً متعاطفاً مع الآخر الذي
�ألتقي به كل يوم ،وهذا يتطلب
لي�س فقط اهتمامي بالآخر،
بل العناية به ورعايته.
ويتفق هذا الطرح مع ما
ذهب �إليه الفيل�سوف الكندي
«�شارل تايلور» يف كتابه «منابع
ال����ذات ..التكوين التاريخي
للهو ّيَة احلديثة» ،ال��ذي ربط
وبي
الهو ّيَة مب�س�ألة االعرتاف ،نَّ
�أن ال��ه��و ّيَ��ة ح�صيلة عمليتني
�أ���س��ا���س��ي��ت�ين :الأوىل عملية
اكت�شاف الذات� ،أو قدرة الفرد
ع��ل��ى �إدراك ذات���ه اخلا�صة،
وال��ث��ان��ي��ة ع��م��ل��ي��ة االع��ت�راف
بالذات من قبل الآخر ،بحيث
ت�ؤمن هاتان العمليتان و�ضعية
وم��ن��زل��ة ل��ل��ف��رد �ضمن بيئته
االجتماعية والثقافية املعطاة،
و�أن��ه ال ميكن حتقيق احلرية
�إال ب�أخذ هاتني العمليتني يف
االع��ت��ب��ار� ،أي �إدراك الذات
واالعرتاف بها .وقد عزز هذا
الفهم للهو ّيَة بت�أويل لتاريخ
ال��ث��ق��اف��ة ال��غ��رب��ي��ة م������ؤ ّداه �أن
الهو ّيَة احلديثة بد�أت بالت�شكل
يف القرن الثامن ع�شر ،وذلك
نتيجة لأثر فل�سفة «ديكارت»،
ثم فل�سفة التنوير التي جعلت
الفرد يف مركز املجتمع ،بحيث
مل يعد الفرد يُ َ�ش َّكل من قبل
ق���وى خ��ارج��ي��ة ت��ف��ر���ض عليه
نظمها الأخالقية �أو القانونية

بغر�ض حتقيق �أهداف مقد�سة،
و�إمن��ا �أ�صبح الفرد وم�صريه
يف ع�صر احل��داث��ة يتحدّدان
ب����االع��ت�راف ب����ذات����ه .ولقد
حققت هذه الذات ا�ستقاللها
الأخالقي ،وانعتقت من املعايري
اجلماعية ،و�أ�صبحت قادرة
على تقرير م�صريها بنف�سها.
و�إذا كان الت�ص ّور احلديث
ل���ل���ه���و ّيَ���ة ي��ت��م��ي��ز بالفردية
واال�ستقالل واالنعتاق والتحرر،
ف ��إن ه��ذا الت�صور الي���زال يف
نظر «تايلور» يخالطه الكثري
من الوهم ،لأن ج��ذور الذات
الت����زال تكمن يف اجلماعة،
مب��ا �أن ت�����ش� ّ ُك��ل ه���ذه ال���ذات
مير حتماً باجلماعة وبالآخر،
وب���االع�ت�راف ال����ذي ي�صبغه
الآخ���ر على ال���ذات .م��ن هنا
خل�ص «تايلور» �إىل �أن الهو ّيَة
احل��دي��ث��ة ت��ت�����ش��ك��ل بطريقة
حوارية ،متبعاً يف ذلك عدداً
ك��ب�يراً م��ن الفال�سفة وعلماء
االجتماع املعا�صرين ،من �أمثال
«م��ارت��ن ب��وب��ر» و»فران�سي�س
ج���اك» و»ك����ارل �أوت����و �آب����ل» ،
و»يورغن هابرما�س» .ويظهر
ه����ذا ال���ط���اب���ع احل�������واري يف
العائلة وم��ع الأ���ص��دق��اء ويف
العالقة بجماعات االنتماء �أو
جماعات الغرباء .و�سواء كانت
هذه العالقة معهم �أو �ضدهم،
ف�����إن ه���ذه ال��ذات��ي��ة تت�شكل
وتظهر وتقرر م�سارها و�شكلها
وم�صريها �ضمن هذه العالقة
التي يجب �أن تتحقق �ضمن
�سيا�سة ا�صطلح على ت�سميتها
«�سيا�سة االعرتاف».
و�إذا ك��ان ك��ل واح��د من
ه�����ؤالء ال��ف�لا���س��ف��ة ق��د طرح
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م��و���ض��وع ال���ه���و ّيَ���ة ب�أ�سلوبه
اخلا�ص ،ف�إن هذا ال مينع من
الت�أكيد على جمموعة من القيم
الأ�سا�سية ،وبخا�صة ما تعلق
ب�صلة الهو ّيَة بالآخر ،وبالثبات
والتغري ،وبالطابع التوا�صلي
واحل����واري ،م��ع ���ض��رورة بناء
�سيا�سة معينة ت�سمح للهو ّيَة �أن
تعبرّ عن نف�سها وحتقق ذاتها.
• ث �م��ة �آراء م �ت �ف��اوت��ة لعدد
م��ن املفكرين ال�ع��رب حول
ال � �ه� ��و ّ َي� ��ة ،م� ��ا ه� ��و بر�أيك
ال � �ط � ��اب � ��ع ال � �غ � ��ال � ��ب على
ت�صوراتهم؟
 يبدو يل �أن الهو ّيَة يفالعامل العربي التزال مو�ضوع
نزاع �سيا�سي و�إيديولوجي يف
املقام الأول ،يف حني يجب-
كما �أ���ش��رت يف الإج��اب��ة عن
ال�س�ؤال الأول� -إعطاء الأولوية
للطرح العلمي لهذا املو�ضوع
الدقيق واحل�سا�س؛ ملاذا؟ لأن
ال��ط��رح العلمي �سيمكننا من
معرفة طبيعة الهو ّيَة العربية
وواقعها وتعقيداتها املختلفة
االجتماعية والنف�سية واللغوية
والدينية وال�سيا�سية؛ ويجب
�أ ّال نن�سى �أن م�سالة الهو ّيَة
متعلقة بالوجود الإن�ساين بكل
تعقيداته .من هنا ف�إن الطرح
املعريف والعلمي �سي�سمح لنا
بت�صور منا�سب لهذا املو�ضوع
املعقد ،وال يُ�ستبعد �أن ت�ؤخذ
يف االعتبار املواقف ال�سيا�سية
والأخالقية.
ونظراً �إىل �أن ما يغلب
على الهو ّيَة هو الطرح ال�سيا�سي
والإيديولوجي ،ف�إن هذا الطرح
غلَّ َب دائماً �صفتني متالزمتني
هما الطابع اجلوهري الثابت

ال�����������ه�����������و َيّ�����������ة -ب����ص����ف����ت����ه����ا
م�����وض�����وع����� ًا م�����رك�����زي����� ًا في
ال������ث������ق������اف������ة ال������ع������رب������ي������ة-
ت�������ع�������ان�������ي م�����������ن ظ�������اه�������رة
«ت�����س�����ي�����ي�����س ك��������ل ش��������يء»
ل��ل��ه��و ّيَ��ة ال��ع��رب��ي��ة والعالقة
العدائية بالآخر ،وهو ما يظهر
ج��ل��ي�اً يف اخل��ط��اب�ين القومي
والديني ،برغم التفاوت القائم
بينهما والذي �أدى �إىل تدعيم
العنا�صر املحافظة واملتزمتة يف
هذه الهو ّيَة .ويف مــقابل هذا
االجتاه هناك الطرح الليربايل
ال���ذي ينظر �إىل ال��ه��و ّيَ��ة من
منظور التغري والعالقة بالآخر،
ولكن م�شكلة هذا الطرح �أنه مل
ينجز �أبحاثاً ودرا�سات علمية
حول خمتلف م�ستويات الهو ّيَة
يف العامل العربي ،و�أنه اليزال
�أ���س�ير م��ع��ط��ي��ات وت�صورات
عفا عليها الزمــن� ،ســـواء يف
ت�صـ ّوره للتاريخ �أو يف فهمه
لل�سيا�سات اخلا�صة بالهو ّيَة،
وبخا�صة ما تعلق مبنزلة الدين
يف ال��ه��و ّيَ��ة ويف ال�ســـيا�سات

االجتماعية للدولة.
• ي� ��� �س ��ود ال� � ��واق� � ��ع العربي
وال�ث�ق��اف��ة ال�ع��رب�ي��ة ظاهرة
ت �� �س �ي �ي ����س ك� ��ل � � �ش� ��يء .هل
الهو َيّة �أ�صبحت ج��زء ًا من
هذا الت�سيي�س �أم ال؟
 «ت�����س��ي��ي�����س ك���ل �شيء»ظ���اه���رة ت���ع���ود �إىل البنية
اال���س��ت��ب��دادي��ة للمجتمعات
ال��ع��رب��ي��ة ،ول��ي�����س ف��ق��ط �إىل
ال��ن��ظ��م ال�سيا�سية العربية.
ف��ه��ن��اك عنا�صر ا�ستبدادية
يف الثقافة العربية ال ت�سمح
باملناق�شة احل��رة وامل�ستقلة،
وكلما ���س��اد اال���س��ت��ب��داد �ساد
الت�سيي�س املفرط لكل امل�سائل،
و�صارت مناق�شة �أي مو�ضوع
تع ّ ُد تهديداً للكيان والوجود.
وت�ستغل ال��ن��ظ��م ال�سيا�سية
العربية ذات الطبيعة الت�سلطية
واال���س��ت��ب��دادي��ة ه���ذا املعطى
لتعزيز قب�ضتها على املجتمع،
وذلك من خالل حديثها الدائم
على املخاطر التي تهدد املجتمع
وال��ك��ي��ان وال��وج��ود .والهو ّيَة،
باعتبارها مو�ضوعاً مركزياً يف
الثقافة العربية ،تعاين من هذا
الت�سيي�س ال��زائ��د ،وق��د متت

ويف �س�ؤال للدكتور الزواوي كيف ترى هو َيّة ال�شباب العربي يف
ظل ع�صر االنفتاح وو�سائل االت�صال؛ بعبارة �أخرى يف ع�صر
العوملة كانت �إجابته :
َ
 يف تقديري ،الأمر ال يتوقف على هويّة ال�شباب العربيفقط ،بل �إن الهو َيّة الغالبة لفئات املجتمع العربي متيل نحو قيم
ّ
ّ
والتح�ضر والأخذ ب�أ�سباب العلم واحل�ضارة املعا�صرة؛
التقدم
ً
اجتماعيا ،حتمل
وذلك رغم وجود فئات حمدودة ،لكنها فاعلة
ً
ً
ً
ومنغلقا للهو َيّة .وال�شباب العربي يف غالبيته
مت�صلبا
منظورا
وبحكم طبيعته ،ي�ؤكد �إقباله على قيم الع�صر ،ومل تفزعه �أو
ً
يوميا كيفية تعاطي ال�شباب الإيجابي
تخيفه العوملة ،ون��رى
ً
خ�صو�صا يف جانبها العلمي والتقني.
مع العوملة،

�صياغتها يف عبارات ظاهرها
التقدي�س وباطنها االحتكار،
وم��ن ه��ذه العبارات« :الهو ّيَة
ثابث م��ن ال��ث��واب��ت»« ،الهوية
خط �أحمر» « ،الهوية م�س�ألة
ح��ي��اة �أو م������وت» ...وبذلك
��ت ال��ه��وي��ة م��ن الطرح
ُح���ر َم� ْ
العلمي والنقدي .وبالنظر �إىل
هذا الت�سيي�س املفرط �أ�صبحت
الهو ّيَة الغالبة على جمتمعاتنا
العربية هي الهو ّيَة املحافظة
والقلقة ،ويف بع�ض الأحيان
املت�شنجة التي ال ت�ستطيع �أن
تتكيف مع متغريات العامل ومع
املواقف املتباينة التي يفر�ضها
ع�صر العوملة .كذلك �أدت هذه
الو�ضعية �إىل ظهور هو ّيَات
عنيفة ال ت�تردد يف ا�ستعمال
العنف الرمزي واملادي من �أجل
حتقيق �أغرا�ضها و�أهدافها.
ً
جزائريا من بلد
• ب�صفتك
امل� �ل� �ي ��ون ون� ��� �ص ��ف مليون
�شهيد ،الذي رزح حتت نري
اال�ستعمار الفرن�سي لنحو
ق � � ��رن ون� ��� �ص ��ف ق� � � ��رن ،هل
�أث��رت هذه الفرتة الطويلة
م��ن االح �ت�ل�ال ع�ل��ى هو َيّة
ال�شعب اجلزائري ،وما �أبرز
مظاهر ت�أثريها؟
 مم���ا ال ���ش��ك ف��ي��ه �أناال�ستعمار الفرن�سي الذي احتل
اجلزائر من � 1830إىل 1962
ق��د �أث���ر يف اجل��زائ��ر ،ب��ل �إن
احلديث عن الت�أثري غري كاف،
َّيرّ جذرياً
لأن اال�ستعمار غ� رَّ
ط��ب��ي��ع��ة امل��ج��ت��م��ع اجلزائري
االق��ت�����ص��ادي��ة واالجتماعية
والثقافية وال�سيا�سية .و�إذا
كان بع�ض الدار�سني ،خ�صو�صاً
امل�����ؤرخ��ي�ن ،ي��ت��ح��دث ع���ن �أن
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اال�ستعمار �أح��دث قطيعة يف
ت��اري��خ اجل��زائ��ر ،ف����إن امل�ؤكد
(ال�سيما يف مو�ضوع الهو ّيَة)
�أن اجلزائري مل ٍيع هويته �إال
يف ���ص��راع��ه م��ع اال�ستعمار.
ففي �إزاء املحو اال�ستعماري
العنيف لكل مق ّومات املجتمع،
و�إزاء العنف املمار�س على كل
ما هو «�أه��ل��ي» ،و�إزاء �إ�صرار
اال�ستعمار على حم��و ك��ل ما
اعتربه هو ّيَة جمتمع؛ ت�شبث
اجل��زائ��ري (الأه��ل��ي) ،وبعناد
غري م�سبوق ،بهويته ودافع عنها
بال�سالح .وكانت ثورة التحرير
املجيدة ( )1962 - 1954يف
بع�ض م�ستوياتها �إع�لان�اً عن
ميالد الهو ّيَة اجلزائرية .و�إذا
�شئنا �أن ن�شري يف عجالة �إىل
ما �س َّميتموه «الت�أثري» فيمكن
�أن نذكر عمليات «التب�شري»
ب��ال��دي��ن امل�����س��ي��ح��ي وفر�ض
اللغة الفرن�سية وتغذية النزاع
العرقي بني العرب والأمازيغ،
وذل��ك �ضمن �سيا�سة معروفة
تقوم على القاعدة املعروفة
ت�سد».
«ف ّرق ُ
• نعرف �أن يف اجلزائر اليوم
دع� ��اة لـ»الفرانكوفونية»،
�أين موقع ه�ؤالء من الهو َيّة
ً
خ�صو�صا،
اجل � ��زائ � ��ري � ��ة
والعربية ب�شكل عام؟
 يظهر ه��ذا االجت���اه يفالت�شبث باللغة الفرن�سية،
ال كو�سيلة للمعرفة العلمية
واالن���ف���ت���اح ع��ل��ى ال���ع���امل ،بل
ك��ث��ق��اف��ة وه����و ّيَ����ة للمجتمع
اجل����زائ����ري .ك��م��ا ي��ظ��ه��ر يف
حماربته لـ«التعريب» والعمل
على �إف�شاله ،وكذلك يف ت�ص ّ ُوره
�أن «الأمة اجلزائرية» مف�صولة

عن الأمة العربية والإ�سالمية،
و�أخ�يراً بدعوته �إىل «الثقافة
ال�شعبية» ،و�إع�لائ��ه «الثقافة
الرببرية» .ولكن يُالحظ اليوم
تراجع هذا التيار ،وذلك بف�ضل
ال��ن��ج��اح ال��ن�����س��ب��ي لل�سيا�سة
الثقافية املتبعة منذ �أحداث
�أكتوبر  1988التي �أدت �إىل
ان��ت��ق��ال اجل���زائ���ر م���ن حكم
«ال�شرعية الثورية» �إىل حكم
الدميقراطية مع كل م�شكالتها
و�إخفاقاتها وحتدّياتها.
• ه� � ��ل ت � �� � �ص � � ّ�دى امل � �ف � �ك� ��رون
والأكادمييون العرب ب�شكل
فعّ ال مل�س�ألة الهو َيّة يف ظل
العوملة؟
 ك��م��ا �أ����ش���رت �سابقاً،ف�إن املفكرين العرب مل يولوا
م��و���ض��وع ال���ه���و ّيَ���ة الأهمية
املطلوبة ،وبخا�صة م��ن جهة
الطرح العلمي ،ولكن ه��ذا ال
ينفي وجود اجتهادات لبع�ض
علماء االجتماع وعلماء النف�س
والفال�سفة الذين كتبوا بحوثاً
ودرا�سات حول الهو ّيَة ت�ستحق
املناق�شة والنقد.
• ه��ل م��ن ك�ل�م��ة �أخ �ي��رة تود
قولها؟
 �أ���ش��ك��رك��م ع��ل��ى طرحه����ذا امل���و����ض���وع و�إع���ط���ائ���ي
فر�صة الإدالء بالر�أي فيه...
وللمنا�سبة �أمتنى �أن تهتم بع�ض
امل�ؤ�س�سات العلمية والثقافية يف
الكويت بهذا املو�ضوع ،وتك ِلّف
بع�ض ال��ب��اح��ث�ين ال��ع��رب من
ذوي اخلربة بالبحث والكتابة
يف �ش�أنه؛ فهو مو�ضوع يحتاج
�إىل درا�سات مع ّمقة وحماور
نقا�ش جادة وم�ؤمترات علمية
متخ�ص�صة.
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م��اذا نعني بقولنا �إن لهذه املدينة� ،أو لهذه امل��دن ،هوية واح���دة؟ امل��دن لي�ست جم��رد �أ�شكال معمارية وهند�سية �أو
تكوينات ت����ؤدي وظ��ائ��ف حم���ددة ،وه��ي لي�ست جم��رد ا�ستجابة ،كما يقال ع���ادة ،ل�شروط بيئة م��ا �أو اقت�صاد م��ا �أو
منط �إنتاج ه��ذه املجموعة الب�شرية �أو تلك .هي كل ه��ذا و�أبعد منه؛ �أعني �إنها حتمل �سمات روحية� ،أي �سمات غري
ملمو�سة ،ال ميكن قيا�سها كما تقا�س �أط��وال ال�شوارع وارتفاعات العمائر� ،سمات ذات جذور عميقة يف النف�س الب�شرية
تتجاوز ال�سطوح والأ���ش��ك��ال والأل����وان ،وتت�صل ب��ال��ذاك��رة� ،أي مب��ا يجعلنا ب�شراً ال جم��رد كائنات ت��دب على الأر����ض.

محمد األسعد

مدر�سة بن يو�سف  -املغرب
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عكا  -فل�سطني

لهذا حني ن�س�أل عن الهوية،
يتجه الق�صد �إىل ما يجعل من
هذه املدينة �أو املدن ،ويجعل
منا ،مواطني كلية �أكرب ،ن�شعر
يف ثناياها بالألفة مع مكان
وزمان متقاطعني ،متداخلني،
متمازجني.
الألفة والغرابة حدان يقع
بينهما الإن�����س��ان ح�ين يقر�أ
م�شهداً كمن يت�صفح كتاباً،
ف�يرى فيه م��ا ي��ع��رف� ،أي ما
ي�ألفه وي�شعر فيه بالأمان،
�أو يرى فيه ما ينكره ويهدده
وي�شعر معه �أن���ه مقتلع من
م��ك��ان��ه و����س���ي���اق���ه .واخل���ط
الفا�صل بني الألفة والغرابة
ح��ا ٌد وقاطع ال ت�شوبه �شائبة
من �ضباب �أو اختالط ،فهنا
ي�شعر الإن�سان �أن��ه ج��زء من
�شبكة وا�سعة تتجاوز وجوده
الفردي ال�ضيق ،زمانا ومكانا،
وهناك ي�شعر �أنه جمرد جزء

�أو ذرة �ضائعة يف فراغ.
املدينة التي ولدنا فيها،
وال��ت��ي ن�����ش��أن��ا ب�ين �أزقتها،
واختلطنا ب��أن��ا���س��ه��ا ،والتي
�سرنحل عنها يف يوم من الأيام
�إىل بارئنا ،هي م�شهدنا الأول،
هي ال�شبكة الأوىل .ولأن هذه
املدينة م�شهد واحد من عدة
م��دن ت�شكل وطننا ،ويعي�ش
فيها �أنا�س هم مواطنون مثلنا،

�ستكون هي �أي�ضاً ج��زءاً من
�شبكة م���دن ،ق��د متتد على
جغرافية وط��ن كبري ندعوه
وطننا �أي�����ض�اً كما ه��و حالنا
حني نتحدث عن وطننا العربي
الكبري.
هذا الوطن الكبري �أزمنة
�أي�ضاً و�أمكنة وب�شر ،ال ننف�صل
فيه عن �أنف�سنا حني نتجول يف
حوا�ضره وبواديه� ،أو ت�أخذنا

ق�صر العظم ،دم�شق� ،سوريا

ثقافته �إىل �أنف�سنا حني نقر�أ
فيها فنوننا و�أفكارنا و�سجالت
م��ا م��ر فيه م��ن �أح���داث� .إنه
مكان الألفة الطبيعية �أينما
حللنا يف �أي مدينة من مدنه،
و�أينما �سمعنا لغتنا ترتدد يف
جوانبه وملتقياته .ومن الألفة
تت�شكل الذاكرة وترت�سم الآمال
والطموحات؛ نحن بال ذاكرة
م��ن طبقات زمنية ومكانية
غ���رب���اء ع���ن حم��ي��ط��ن��ا وعن
�أنف�سنا .ومن هنا �ضرورة �أن
تتما�سك مالمح امل�شهد يف ما
نراه ويف �أنف�سنا� .أن يتما�سك
وجودنا� .أن ن�شعر بامتدادنا
يف الزمان واملكان.
حني تتمزق املدنُ� ،أو تتغري
مالحمها ،فتتجه ك��ل مدينة
ن��ح��و �أف���ق خمتلف ع��ن �أفق
الأخ���رى ،نتمزق نحن �أي�ضا
ك��ب�����ش��ر ،ن��غ�ترب يف مدينتنا
�أو ت��غ�ترب ع��ن��ا .و�إذا ات�سع
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حارة ال�شام يف جدة

التمزق و�شمل ما ن�ألفه من
م��دن وطننا ال��ك��ب�ير ،ي�صبح
االغ�تراب �أك�ثر �شموال .يبد�أ
ب����االغ��ت�راب الأ����ص���غ���ر حني
ت��غ�ترب م��دي��ن��ة ال��ف��رد عنه،
وي�صل �إىل االغ�تراب الأكرب
حني تغرتب مدن املجتمعات
عنها .يف البداية نفقد �ألفتنا
مع بيئتنا ال�صغرى ،مع هويتنا
ال�صغرى ،ويف النهاية نفقد
�ألفتنا مع بيئتنا الكربى ،مع
هويتنا الأك�بر� .أينما اجتهنا،
�سواء يف مدينتنا �أو يف مدن
الوطن الكبري لن جند �أنف�سنا.
لقد متزقت املالمح امل�شرتكة
بني املدن ،واغرتبت كل واحدة
عن الأخ��رى ،واغرتبنا عنها.
ومت��زق��ت بالت�ساوق م��ع هذا
م�لاحم��ن��ا ك��ب�����ش��ر ،ف��ل��م نعد
نتعرف على بع�ضنا البع�ض.
لن تتباعد لهجاتنا فقط ،بل
�ستباعد امل��ع��اين وال���دالالت

القد�س

املدر�سة امل�ستن�صرية  -بغداد

ُ
أه����داف
�أي�����ض��ا ،وت��ت��ب��اع��د ال
وال����ط����م����وح����ات ،وت�صغر
وت���ت�������ض���اءل ،وت���ت���ح���ول �إىل
م�سارب مياه �ضحلة �ضائعة
يف الرمال.
و���س��ي��ع��ن��ي مت��زي��ق امل���دن،
العبث بطرقاتها ،وعمائرها،
�أي تغيري �أمن��اط��ه��ا ،متزيق
ن�����س��ي��ج �إن�����س��اين ي��رب��ط بني
�أف���راده���ا وجم��ت��م��ع��ات��ه��ا .لن
ي��ع��ود ال��ف��رد ي��ج��د نف�سه يف

هذه الأمكنة كما كان يحدث
يف املا�ضي ،ول��ن تعود البيئة
املعمارية م�ألوفة له كما كانت
م�ألوفة يف املا�ضي؛ �إن تغري
�شيء يف املحيط تغري �شيء
يف النف�س ،والعك�س �صحيح،
لأن �أمن���اط امل���دن ،طرقاتها
وعمائرها� ،ألوانها و�أ�ساليب
بنائها ،تعاملها املميز مع الظل
وال�����ض��وء ،وط���رق معاجلتها
مل�شكالت البيئة ،واحللول التي

اقرتحتها ع�بر تاريخها ،بل
ومواد البناء التي ا�ستخدمتها،
حت���دد ه��وي��ة ،تعك�س هوية
�أهلها.
الهوية لي�ست جمرد مقولة
تقال� ،أو �شعور ينتابنا ،هي
دليل عمل �أي�ضاً ،ودليل اجتاه.
هي مر�شدنا يف كل ما نفعله
ونفكر ف��ي��ه .ول��ه��ذا تكت�سب
�أع��م��ال��ن��ا و�أف���ك���ارن���ا طابعاً
خا�صاً ح�ين منتلك هويتنا،
وي�ضيع الطابع اخل��ا���ص بنا
ح�ين ن��ف��ق��ده��ا .و�أول تعبري
ع��ن طوابعنا اخل��ا���ص��ة ،عن
�أ�شواقنا ومعاناتنا ومنجزاتنا،
يج�سده معمار مدينتنا بني
م��ا يج�سد م��ن مظاهر فنية
و�أدبية واقت�صادية و�سيا�سية.
وي��ج�����س��ده ه���ذا ال��ت��م��اث��ل بني
جمموعة مدن وطننا الكبري،
بحيث ينتابنا �شعور الألفة
باملكان �أينما حللنا.
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م�سجد ال�سلطان ح�سن  -القاهرة

لهذا ميكن القول �إن متزيق
الطوابع اخلا�صة واجلامعة
مل����دن ���ش��ع��ب م���ن ال�شعوب
يعني متزيق روابطه القومية
ال�شاملة ،متزيق ثقافته و�آماله
وط��م��وح��ات��ه امل�����ش�ترك��ة ،مبا
ي�ستتبعه هذا من حتويله �إىل
���ش��راذم مغرتبة ع��ن بع�ضها
البع�ض ،ال يربطها رابط من
جغرافية وتاريخ وم�ستقبل.
يف امل�شهد العربي الراهن،
وق��د م�� ّر بكل م��ا م��ر ب��ه من
مت��زي��ق م��دن وه��وي��ات وب�شر
طيلة �أكرث من قرن ،يبدو �أن
ال�س�ؤال اجلوهري امللقى على
امل��ع��م��اري وال��ف��ن��ان والأدي����ب
واالقت�صادي وال�سيا�سي هو
“كيف ن��ق��اوم ���ش��ت��ات مدننا
و�شتات �أنف�سنا؟” كيف نعيد
املكان �إلينا لي�صبح م�ألوفاُ،
وك��ي��ف ن��ع��ود بالنتيجة �إىل
�أنف�سنا ليت�آلف الإن�سان فينا

مع الإن�سان الآخ��ر ال�شريك
معه يف الوطن.
الإن�����س��ان ه��و م��ا ي�صنعه
وم���ا يلب�سه وم���ا يفكر فيه،
وم��ا يعك�س �أف��ك��اره يف �شتى
امل��ج�����س��دات .الإن�����س��ان لي�س
جت��ري��داً �أو ف��ك��رة ف��ق��ط ،هو
قبل كل �شيء ما متر عليه يده
وم��ا يكتبه قلمه ،وم��ا يقيمه
من عمائر وط��رق��ات و�سبل.
الإن�����س��ان ج��غ��راف��ي��ة �أي�ضاً،
ت�ضاري�س ملمو�سة ،وكذلك
املجتمعات.
و�أق�����س��ى غ��رب��ة تعي�شها
املجتمعات ه��ي غربتها يف
مدنها ذات��ه��ا ،و�أق�سى غربة
يعي�شها فرد هكذا جمتمعات
ه��و غربته ع��ن �أن��ا���س��ه وعن
مدينته .يف هذه الغربة تتعطل
احلوا�س ،والأي��دي ،حتى و�إن
كانت تعمل وتفعل ظاهرياً،
لأن ما تعمله وتفعله ال ميت

�صنعاء

�إىل وجودها العميق ،وجودها
احلق ،ب�صلة؛ هو تزجية للوقت
كما يقال� ،أو انتظار جمهول
ي�أتي .وهذا هو حال املغرتب
ع��ن وط��ن��ه ح�ين ال ي��ج��د يف
�أفعاله جدوى �أو معنى ،ويعلق
كل ما يعنيه على عودته �إىل
وطنه .حالة املغرتب املقتلع
من وطنه هي احلالة الأكرث
ت��ط��رف�اً مل��ا نعنيه بال�شتات،
�شتات الأف��راد و�شتات املدن،
وما نعنيه ب�ضياع معنى الوجود
وغايته.
كيف نعيد اللحمة لهذا
ال�شتات الكبري؟ ملدننا العربية
ال���ت���ي ف���ق���دت ه��وي��ت��ه��ا� ،أي
ال�شبكة اجلامعة التي جند
�أنف�سنا فيها �أينما كنا ،لأنا�سها
املغرتبني عنها وعن �أنف�سهم
بالتايل؟ �أو بكلمة خمت�صرة؛
ك��ي��ف ن�ستعيد فعاليتنا يف
عامل ال يحتمل وجود الأ�شنات

والطحالب الطافية على مياه
�أنهاره؟
�ألي�س غريبا �أن ال ي�ستطيع
املعماري العربي �إيجاد طابع
م��دي��ن��ي خ��ا���ص ب���ه فيذهب
ال�ستعارة ط��واب��ع مدنية من
هنا وهناك؟ �ألي�س غريباً �أن
يرحل ال�شاعر العربي فوق
�أن��ه��ار العامل كلها وال يعرف
الأن��ه��ار ال��ت��ي ت��خ�ترق مدنه؟
�ألي�س غريباً �أن ال يلم الفنان
الت�شكيلي مب�����ش��اه��د وطنه
الكبري ومالحمها ،ويغرق يف
�أل����وان وخ��ط��وط ذات معنى
ولكنها بال مدلول؟
اال�ستغراب يحيط بنا يف
�أي اجت��اه نظرنا؛ ا�ستغراب
من�ش�ؤه �أننا ال جند هوية لنا
�أو طابعاً خا�صا ميدنا ب�سبب
ل��ل��ح��ي��اة ي��ت��ج��اوز انتظارين؛
�إما انتظار الوجبة التالية �أو
انتظار املوت.
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“دار ا
ـرضتلحتـ ـ ـ ـآثارـف”
عـــ

“احلضارة اإلسالمية”
في كـ ــوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اجلنوبيـ ــة

�سحر ال�شرق ...يف �أق�صاه
عبداهلل بدران

بعد �أن ج��ال يف متحف النم�سا الوطني ويف الق�صر
امللكي مبدينة ميالنو الإيطالية على مدى الأ�شهر
املا�ضيةَّ ،
حط معر�ض “الفن يف احل�ضارة الإ�سالمية”
رحاله يف حمطته الثالثة مدينة �سيئول عا�صمة
ك��وري��ا اجلنوبية ،لينقل �سحر ال�شرق الباهر �إىل
�إح��دى دول ال�شرق الأق�صى ،التي تتالقى مع �سحر
امل�����ش��رق واحل�����ض��ارة الإ���س�لام��ي��ة يف ع��دد م��ن القيم
الأخ�لاق��ي��ة وامل�لام��ح وامل��ظ��اه��ر الفنية وال�تراث��ي��ة.
و�سب���ق للمعر����ض الفن���ي
والرتاثي �أن نقل �سحر ال�شرق
�إىل �سنغاف���ورة وماليزي���ا
خ�ل�ال ال�سنت�ي�ن املا�ضيت�ي�ن،
عار�ض���اً كن���وز احل�ض���ارة

العربي���ة والإ�سالمية يف عدد
م���ن �أ�شه���ر متاح���ف العامل،
يف ح�ي�ن عـــــــر�ض يف مــدينة
�سيئول ما بني الأول من يوليو
والع�شرين م���ن �أكتوبر 2013

وزير اإلعالم ممثالً سمو
األم��ي��ر :التعاون الثقافي
أك��ث��ر ت��أث��ي��ر ًا ف���ي توطيد
ال����ع��ل�اق����ات ب��ي��ن ال���ب���ل���دان

����ص����ة ال����ص����ب����اح:
ال���ش���ي���خ���ة ح ّ
م����ح����ت����وي����ات امل�����ع�����رض جتلي
غ���م���وض األف����ك����ار املغلوطة
السائدة عن الفن اإلسالمي
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حوايل  330قطعة من كنوزه،
وتُ�سلط ال�ضوء على اللم�سات
اجلمالي���ة الإ�سالمي���ة الت���ي
�أبدعه���ا الفنان���ون امل�سلم���ون
على مدى الع�صور ال�سالفة.
و�شه���د حف���ل افتت���اح
املعر����ض ال���ذي �أقي���م يف
“املتح���ف الوطني” يف �سيئول
عدد م���ن امل�س�ؤول�ي�ن وح�شد
م���ن اجلمه���ور تقدّمه���م م���ن
اجلانب الكويت���ي ممثل �سمو
�أم�ي�ر الب�ل�اد ال�شي���خ �صباح
الأحم���د اجلابر ال�صباح وزير
الإعالم وزي���ر الدولة ل�ش�ؤون
ال�شب���اب ال�شي���خ �سلم���ان
احلم���ود ال�صب���اح ،وامل�شرف
الع���ام لدار الآث���ار الإ�سالمية
ال�شيخ���ة ح�صة �صباح ال�سامل
ال�صب���اح ،ووكيلة وزارة الدولة
ل�ش����ؤون ال�شب���اب ال�شيخ���ة
الزي���ن ال�صباح ،والأمني العام

قر�آن «اجلمعة»  -خمطوطة من تون�س ،القرن  ، 9الذهب على ورق ،حرب� ،ألوان مائية

للمجلــــــ�س الوطنــــــي للثقافة
والفنــــ���ون والآداب علـــــــ���ي
اليوحة و�سف�ي�ر دولة الكويت
ل���دى كوري���ا اجلنوبي���ة متعب
املطوط���ح ،فيم���ا تقدّمه���م
م���ن اجلان���ب الك���وري وزي���ر
ال�سياح���ة والثقافة والريا�ضة
يو جني لونغ ،ومديرة املتحف
الوطني الكوري اجلنوبي كيم
يونغ نا ،ورئي�س قناة “�أ�س بي
�أ�س” �أوون كيل.
واخت�ي�رت قط���ع املعر�ض
م���ن ب�ي�ن �آالف القط���ع التي
تظهر الطابع املتميز للح�ضارة
الإ�سالمية منذ القرن ال�ساد�س
ع�شر ،وتغطي ف�ت�رة تاريخية
وا�سع���ة ت�شم���ل الأحق���اب
العثمانية وال�صفوية واملغولية
عرب م�ساحة جغرافية �شا�سعة
متتد م���ن �إ�سباني���ا غرباً �إىل
ال�صني �شرقاً.

جانب من املعرو�ضات
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و�أع���رب ال�ش���يخ �س���لمان
يف كلمت���ه االفتتاحي���ة ع���ن
فخره واعتزازه بتمثيل �س���مو
�أم�ي�ر الب�ل�اد يف حفل افتتاح
ً
ناق�ل�ا متني���ات
املعر����ض،
�سم���وه بالتوفي���ق والنج���اح،
وم�شيداً مب�ست���وى العالقات
ب�ي�ن الكويت وكوريا اجلنوبية
التي متتد �إىل نحو  35عاماً
وت�شهد جناح���اً على خمتلف
الأ�صعدة.
و�أو�ضح �أن جمموعة حتف
دار الآث���ار الإ�سالمي���ة متثل
�أكرث من � 1200سنة من الفن
والثقافة ،امتدت من �إ�سبانيا
�إىل ال�صني ،حي���ث مت انتقاء
كل حتفة لت�ساعد الزائر على
تكوين فك���رة �شاملة وجامعة
عن الفن والتاريخ والرتاث يف
بالد امل�سلم�ي�ن ،مبيناً
�أنه على الرغم من
�أهمي���ة التعاون
يف املج���االت
االقت�صـــــادية
وغريهـــــ���ا �إال
�أن التعــــــــ���اون
الثقـــــــ���ايف ق���د
يك���ون �أك�ث�ر ت�أثرياً
يف توطيد العالقات بني
البلدان.
توا�صل ال�شعوب
من جهتها ،قالت ال�شيخة
ح�ص���ة ال�صب���اح �إن التوا�صل
ب�ي�ن ال�شع���وب يـعـــ���د م���ن
�أب���رز ال�سم���ات للتعرف على
ح�ض���ارات ال���دول الأخ���رى
وتاريخها ،معرب���ة عن الأمل
يف �أن ي�سهم املعر�ض يف خلق
نوع م���ن التوا�صـــ���ل الثقـايف
وتكوي���ن �صــ���ورة �شامل���ة

بع�ض من مقتنيات املتحف
ق��ر�آن  :املخطوطة الهندية،
ال���ق���رن  ،16ال���ذه���ب على
الورق ،والطالء ،واحلرب.

ل���دى ال�شع���ب الك���وري حول
احل�ض���ارة الإ�سالمي���ة الت���ي
متتد �إىل قرون ما�ضية.
و�أو�ضح���ت �أن العالق���ة
الثقافي���ة واحل�ضاري���ة ب�ي�ن
�شرق القارة الآ�سيوية وغربها
ميتد �إىل قرون طويلة م�ضت،
وهو ما ي�ؤ ّرخه ويذكره العديد
م���ن العلم���اء امل�سلم�ي�ن يف
كتبه���م وم�ؤرخاتهم .و�أعربت
ع���ن �شكرها ل���كل من �ساهم
يف الإع���داد له���ذا املعر����ض
ال���ذي احت�ضن���ه املتح���ف
الوطن���ي الك���وري �أح���د �أبرز
املتاحف على م�ستوى العامل،
م���ا يعطي املعر�ض مزيداً من
االهتمام وي�سلط عليه املزيد
من الأ�ضواء.
و�أك���دت ال�شيخ���ة ح�صة
�أن دول���ة الكوي���ت حتر����ص
كل احلر����ص عل���ى التوا�صل
م���ع الأ�شق���اء والأ�صدقاء يف
خمتل���ف دول العامل ،م�شيدة
بالعالقات الكويتية -الكورية،
ومب���ا يجم���ع ال�شعب�ي�ن من
احرتام وتعاون م�شرتك.
و�أو�ضحت �أن معر�ض
�سيئول ه���و املحطة
الثالثة بع���د الق�صر
امللك���ي يف ميالن���و
واملتح���ف الوطني يف
فيينـــــا ،ليتيح الفر�صة
لأك�ب�ر عدد م���ن ال���ز ّوار
لالط�ل�اع عل���ى مقتنيات���ه،
م�ش�ي�رة �إىل �أن هذه املعار�ض
ته���دف �إىل التعري���ف برتاث
الف���ن الإ�سالم���ي ور�سالت���ه،
ع�ب�ر املحافظة علي���ه ون�شر
القيم���ة الفنية له يف خمتلف
دول العامل.
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ر�سالة ثقافية
ور�أت ال�شيخ���ة ح�ص���ة �أن
معر����ض “الف���ن يف احل�ضارة
الإ�سالمية” يط���رح ت�سا�ؤالت
كب�ي�رة م���ن �ش�أنه���ا �أن توقظ
الأذه���ان وجتلي الغمو�ض عن
�أف���كار مغلوط���ة �سائ���دة عن
الف���ن الإ�سالم���ي ،كاالعتقاد
�أن الفن���ان امل�سل���م مل يك���ن
قادراً على ت�صوير ال�شخو�ص،
مو�ضح���ة �أن ذلك ال يخلو من
ال�صواب فيما يتعلق بامل�سائل
العقائدية� ،إال �أنه غري �صائب
يف اجلوانب احلياتية التي �أبدع
الفنان امل�سل���م يف ت�شخي�صها
كما تدلل حمتويات املعر�ض.
ومت اختي���ار جمموعة من
نحو  330حتف���ة لعر�ضها يف
املتح���ف ،وه���ي م�صنوعة من
خامات متفاوت���ة تـرتاوح بني
الع���اج والزجــــ���اج واجل����ص
وامل�شــــغ���والت املعـــــــــــدني���ة
واخلزف والبلور واملخطوطات
وامل�شغــــــــ���والت اخل�شــــــبي���ة
والأحج���ار واملن�سوج���ات مبا
ال�سجاد.
فيها
ّ
�أم���ا عر�ض ه���ذه التحف
في�سري ح�سب التتابع الزمني
من���ذ التح���ف الأوىل �إىل
تل���ك التي �أنتج���ت يف ع�صور
الإمرباطوري���ات الإ�سالمي���ة
خ�ل�ال الق���رن ال�ساب���ع ع�شر
امليـــــــــــالدي يف الع�صــــــــور
العثمانية وال�صفوية واملغولية.
ويف الأق�س���ام الأخرى ين�صب
االهتم���ام عل���ى مو�ضوع���ات
تتمح���ور ح���ول ف���ن اخل���ط
العرب���ي ال���ذي يعد م���ن �أكرث
�أ�شكال التعب�ي�ر الفني �إبداعاً
يف احل�ضارة الإ�سالمية حيث

اال�سطرالب بر�أ�س ،عام 927-28

جانب �آخر من املعرو�ضات

عام  1315حرب على ورق� ،ألوان مائية ،الذهب

يتمتع بح�ضور طاغ يف املعر�ض
وي�ش���كل اللبن���ة الأ�سا�سية يف
كل فنون���ه ...كذل���ك هن���اك
التكوين���ات الهند�سي���ة الت���ي

جت�سد براعة الفنان املجهول
يف معظ���م الأحي���ان ،والت���ي
وظفت العلم يف خدمة الإبداع
الفني ب�شكل لي�س له نظري.

�أما فــــن الرقـــ�ش العربي
ال���ذي يتك���رر ب�ل�ا نهاي���ة يف
ت�صميم���ات م�ستوح���اة م���ن
الزه���ور فيق���دّم عامل���اً رائعاً
م���ن اخلي���ال ،وهن���اك �أي�ضاً
جمموعة من النماذج امل�صورة
واملنحوتة التي تعرب عن تفوق
مبدعيه���ا وتنفي ما ي�شاع عن
ابتع���اد الف���ن الإ�سالم���ي عن
العامل الدنيوي.
ومتثل دار الآثار الإ�سالمية
منذ افتتاحها يف العام 1983
ركي���زة �أ�سا�سي���ة يف احلرك���ة
الثقافي���ة الكويتية يف الداخل
واخلارج ،حي���ث �أدركت �إدارة
ال���دار �أن االهتم���ام بالفن���ون
الإ�سالمية ال يقت�صر على دقة
حتقيقه���ا ودرا�سته���ا وح�سن
اختياره���ا وتوثيق عر�ضها مع
ال�شرح والتحليل ،بل انطلقت
م���ن قناعة ب����أن ه���ذه الفنون
كان���ت مادة ت���داول يف احلياة
اليومي���ة وعل���ى م���دى �أربعة
ع�ش���ر قرن���اً ،ولذل���ك لعب���ت
دوراً حيوي���اً يف �إ�شراقة نادرة
�ساهمت يف النه�ضة الأوروبية
من���ذ الق���رن اخلام����س ع�شر
كق���وة هادئة ناعم���ة من دون
فر����ض �أو تع�س���ف �أو جتاهل
للح�ضارات الأخرى.
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ط��غ��ي��ان امل��ظ��اه��ر االستهالكية
“س ـ ـ ــمة مائـ ـ ـ ــزة للحداثة”!

ال تخطئ العني املظاهر العديدة التي تقودنا للت�سليم بالطابع التجاري
حلياتنا اليومية ،فكل تفا�صيل احلياة واملعا�ش �أ�صبحت خا�ضعة على نحو
متزايد لقانوين االقت�صاد والتجارة� ،سائرة على هديهما ،كما �أن معظم
املجتمعات احلديثة �أخذت تتدفق فيها ال�سلع والب�ضائع على نحو مذهل مل
تعهده الب�شرية من قبل� ،إىل درجة �أ�ضحت معها �أماكن عر�ض
(املجمعات التجارية)
وبيع هذا ال�سيل الهادر من ال�سلع
َّ
ً
دليال على مدى تقدم املجتمعات وولوجها ع�صر
احل��داث��ة! ...ويف �سياق كهذا يغدو �أم��راً
ً
بديهيا �أن ي�سعى املرء ب�شكل متزايد
وي��وم��ي �إىل تلبية ح��اج��ات��ه
ورغ���ب���ات���ه يف ا���س��ت��ه�لاك
ال�����س��ل��ع واخل����دم����ات.
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ل���ل���س���ل���ع���ة ق���������درة ع����ل����ى خ����ل����ق جت�����ان�����س أو مت���اي���ز
ب�ين األف������راد ...له ـ ـ ــا “سـ ـط ـ ــوة اجتـم ـ ـ ــاعية”!

من�صور مبارك
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غ��������ال��������ب��������ي��������ة األف��������������������������������راد ف��������������ي م��������ج��������ت��������م��������ع��������ات “ما ق���������ب���������ل احلداثة”
ك���������������������ان���������������������وا م�����������ن�����������ت�����������ج�����ي�����ن وال وق����������������������������ت ل��������������دي��������������ه��������������م ل�����ل�����اس�����������ت�����������ه�����ل�����اك
ولكن الأمر مل يكن كذلك
فيما م�����ض��ى ،ف��ه��ذه املظاهر
تع ُّد “�سمة م��ائ��زة للحداثة”.
ففي الفرتات ال�سابقة لع�صر
احلداثة هذا ،كان املجتمع يغلب
عليه طابع الإنتاج �أكرث من كونه
جمتمعاً ا�ستهالكياً ،فالأفراد يف
جمتمعات “ما قبل احلداثة”،
كان ال�سواد الأعظم منهم منتجاً
بالدرجة الأوىل ،وك��ان دورهم
الرئي�س م�ترك��زاً على الإنتاج
�أياً كانت طبيعة عملهم؛ وذلك

الإنتاج يلتهم اجلزء الأكرب من
�ساعات يومهم ،بحيث ي�ستحيل
احلديث عن ن�شاط �آخ��ر يقع
خارجه ،كتكري�س زمن للرتفيه
م��ث� ً
لا� ،أو �إ�ضفاء دور مركزي
على اال�ستهالك.
يف املقابل �شهد املجتمع
احلديث وما بعد احلديث انقالباً
ك��ب�يراً م��ع ال��ت��ط��ور ال�صناعي
والتقني ،بحيث تغيرّ دور الفرد
من “منتج” �إىل “م�ستهلك”؛
ف ��أع�����ض��اء امل��ج��ت��م��ع احلديث

�أ�صبحوا يُنظر �إليهم بو�صفهم
م�ستهلكني ،وبذلك ف�إن العالمة
ال��ف��ارق��ة ملجتمعات احلداثة
�أ�صبحت تتمثل يف اال�ستهالك.
وذل��ك ال يعني بطبيعة احلال
�أن �أب��ن��اء املجتمعات م��ا قبل
احلديثة مل يكونوا م�ستهلكني،
�أو �أن �أبناء جمتمعات احلداثة
لي�سوا منتجني ،بل على النقي�ض
من ذلك فك ٌّل منهم له ن�صيبه
من اال�ستهالك والإنتاج ،ولكن
ال��دور الرئي�س يف املجتمعات

الأوىل كان للإنتاج ،ثم حت ّول
ل�لا���س��ت��ه�لاك يف جمتمعات
احلداثة.
اال�ستهالك �أمناط
واال�ستهالك ،من حيث هو
ن�شاط وفعل �إن�ساين ،ال ميكن
ح�صره يف قالب واحد؛ فهناك
العديد من املتغيرّ ات حتدونا
ل��ل��ق��ول ب��ت��ع��دد اال�ستهالك
وتن ّوعه .فعلى �سبيل الإحاطة،
تختلف �أمناط اال�ستهالك داخل
املجتمع تبعاً لتنوع جغرافيته
وث��ق��اف��ات��ه ال��ف��رع��ي��ة و�أعمار
�أفراده وم�ستوياتهم املادية؛ وك ٌّل
متغيرّ من هذه املتغريات يعك�س
�أمناطاً خمتلفة من اال�ستهالك.
وه��ن��اك �أي�����ض�اً �أ���س��ب��اب كثرية
تقف وراء اال�ستهالك وتلعب
دوراً م�ؤثراً يف حتديد طبيعته؛
فقد ذهب بع�ض االخت�صا�صيني
بدرا�سة ال�سلوك الإن�ساين �إىل
اق��ت�راح دواف����ع متباينة تقف
وراء ال�����س��ل��وك اال�ستهالكي،
فهناك -بح�سب ت�صنيفهم -ما
ي�سمى “الت�سوق الإيثاري”،
وهي ظاهرة تتمثل يف حماولة
الفرد التعبري عن حبه للآخرين
واهتمامه بهم من خالل �شرائه
ال�سلع والب�ضائع لهم ،وذلك
الأم��ر ينت�شر بطريقة تفاعلية
بني �أفراد املجتمع لي�شمل �أفراد
العائلة واملحبني والأ�صدقاء،
كما يت�سع زمنياً بتنوع املنا�سبات
والأعياد.
بطبيعة احلال ،ف�إن القدر
الأكرب من اال�ستهالك يتمثل يف
ما ي�شرتيه الفرد لنف�سه ،فامل�أكل
وامل�����ش��رب يت�صدران الأولوية
اال�ستهالكية لكل فرد ،كونهما
م���ن احل���اج���ات ال��ت��ي ال غنى
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للإن�سان عنها ،ولكن ذل��ك ال
يعني ب�أي حال �أنهما ال ميثالن
من��ط �اً ا���س��ت��ه�لاك��ي�اً؛ فالنزعة
اال�ستهالكية ا�ستوطنت جميع
امل��ي��ادي��ن مب��ا يف ذل���ك ميدان
احل��اج��ات ال�����ض��روري��ة ،وتعدد
اخليارات والبدائل �أتاح للفرد
ممار�سة الن�شاط اال�ستهالكي
حتى يف امل�أكل وامل�شرب .فعلى
توجه متنام
�سبيل املثال ،هناك ّ
ال�ستهالك املنتجات الع�ضوية
عو�ضاً عن املنتجات التقليدية،
�وج��ه �اً �آخر
ك��م��ا �أن ه��ن��اك ت� ّ
ال�ستهالك �أطعمة “الفيو�شن”
هجينة ب���دالً م��ن املحلية...
وذل���ك ا�ستهالك يتنوع بتنوع
ثقافة الأفراد وذائقتهم.
م��ا ي�برزه ه��ذا الأم���ر �أن
اال���س��ت��ه�لاك ال يتعلق بتلبية
ح���اج���ات ���ض��روري��ة ب��ق��در ما
يرتبط برغبة الفرد يف �صناعة
هوية مميزة ل��ه؛ فثمة عالقة
تبادلية ب�ين من��ط اال�ستهالك
والهوية ،وه��و ما يت�ضح �أكرث
حينما يكون اال�ستهالك نف�سه
�ضرباً م��ن الت�سلية والق�ضاء
ع��ل��ى امل��ل��ل .ف��ق��د الح���ظ كثري
م����ن اخل���ب���راء النف�سانيني
واالجتماعيني �أن اال�ستهالك
غالباً ما يكون الن�شاط املف�ضل
الذي يلج�أ �إليه الأفراد لق�ضاء
وقت فراغهم ودفع الرتابة عن
حياتهم؛ وه��ذا ما التفت �إليه
�أ�صحاب املج ّمعات التجارية
العمالقة ،ف�أ�ضافوا �إىل جانب
ال��ن�����ش��اط الت�سويقي �أن�شطة
ترفيهية حت���� ُّ�ض ال��ن��ا���س على
جعل املج ّمعات وجهتهم الأثرية
لق�ضاء وقت ممتع.
�إن ا���س��ت��ه�لاك الأف����راد

االس���ت���ه�ل�اك ال يرتبط
ب��ت��ل��ب��ي��ة احل���اج���ات بقدر
ارت��ب��اط��ه ب��رغ��ب��ة الفرد
في صناعة هوية ِّ
متيزه
لل�سلع له جانب مهم يف ت�شكيل
هويتهم ،وبالتايل �صياغة منط
من التفاعل االجتماعي .ففي
الوقت الذي تكون فيه ال�سلعة
حم��اي��دة حينما ت��ك��ون خارج
نطاق اال�ستهالك ،تتح ّول حني
ا�ستهالكها �إىل حاجز �أو �إىل
ج�سر اج��ت��م��اع��ي؛ مبعنى �أن
ال�سلعة يف �إمكانها �أن تقوم
بو�صل الأفراد بع�ضهم ببع�ض،
�أو على النقي�ض من ذلك تتوىل
ف�صلهم عن بع�ضهم بع�ضاً ،كما
�أن ال�سلع نف�سها تقوم بوظيفة
العالمة على ه��ذا الو�صل �أو
ذاك الف�صل ...ويتبينّ من ذلك
�أن لل�سلعة ،وتالياً لال�ستهالك،
�سطوة اجتماعية؛ فهي قادرة
على خلق جتان�س اجتماعي
�أو متايز بني الأفراد ،وهو �أمر
ميكن مالحظته يف املجتمعات
التي تقنن اال�ستهالك ،وكذلك
يف املجتمعات التي ينفلت فيها

اال�ستهالك من كل عقال ،وتلك
من الركائز الأ�سا�سية يف ر�سم
الهويات الفردية والنوعية معا.
امل�ستهلك اخليايل
ويحتل مفهوم االعرتاف
االجتماعي مكانة جوهرية يف
ع�لاق��ة اال���س��ت��ه�لاك بالهوية؛
وه��ذا ي�برز على نحو فاقع يف
املجتمعات التي تت�سم بحدة
تبايناتها الطبقية ،فثمة عالقة
طردية يف جمتمعات كهذه بني
اال�ستهالك واالن��ت��م��اء لطبقة
ما .ولكن املجتمعات التي يكون
لال�ستهالك فيها اليد الطوىل
تعي�ش جتربة اللهاث وراء املتعة
واللذة بو�صفهما تعريفاً ملجتمع
الرفاهية .فاملجتمع الذي يرزح
حتت وط ��أة اال�ستهالك غالباً
ما ينتقل من اال�ست�سالم الكلي
احل�سية �إىل البعد
للملذات
ّ
ال���رم���زي ل�لا���س��ت��ه�لاك ال���ذي
يع ُّد �صفة مقرتنة بامل�ستهلك
احلداثي.
ي�سقط امل�ستهلك احلداثي
متعة م�ؤمثلة على امل��زي��د من
املنتجات اجل��دي��دة يف الوقت
ال�����ذي ت��ف��ق��د ف��ي��ه القدمية
واملعروفة قدرتها على �إ�ضفاء
البهجة ع��ل��ي��ه .وه���ذا م��ا يتم

التعبري عنه من قبل �أ�صحاب
املنتجات بربطها على �سبيل
املثال يف ميدان جتارة املالب�س
ب��ال��ف�����ص��ول الأرب���ع���ة وموا�سم
احل�سومات ،بل �إن م�صطلحاً
جت��اري �اً اب��ت��دع��ه م��وزع��و هذه
ال�سلع للمحافظة على �سريورة
ع��م��ل��ي��ة اال���س��ت��ه�لاك ي�سمى
“�سيا�سة تنظيف املخازن”
والتي تعني التخل�ص من بواقي
ال�سلع �أياً كانت كمياتها كي حتل
بدالً منها �سل ٌع جديدة.
وامل�ستهلك احلداثي يقع،
بو�صفه فرداً ،بني جموح اخليال
ال�لاحم��دود ورغبته يف اقتناء
املنتج احل��ل��م ،كما ه��و احلال
يف احلديث �أحياناً عن ال�سيارة
احل��ل��م� ،أو امل��ن��زل احل��ل��م� ،أو
ال�سفر احللم ...وهذا ما تعبرِّ
عنه عالنية امل�ؤ�س�سات التي
ت�شجع على اال�ستهالك ،ويبحث
ِّ
ً
امل�ستهلك اخل��ي��ايل دائ��م�ا عن
مو�ضوع �إ�شباع ال نهائي ومطلق؛
فعندما يقتني منتجاً جديداً
�سرعان ما ي�صاب بخيبة �أمل
وي�سعى وراء منتج �آخر ،وهكذا
دوال���ي���ك .ول��ذل��ك ان��ت��ب��ه �أكرث
من فيل�سوف �إىل هذا التوا�ؤم
ب�ي�ن اخل���ي���ال والر�أ�سمالية،
فاالقت�صاد الر�أ�سمايل يكتب
له النمو واالزده��ار طاملا �أقبل
امل�ستهلك على �شراء واقتناء
منتجات ج��دي��دة ،وامل�ستهلك
امل��رت��ه��ن خل��ي��ال��ه يعتمد على
التدفق الثابت للمنتجات وال�سلع
اجلديدة ،لأنه قبلذاك ال وجود
ملنتج ي�شبع رغ��ب��ت��ه ...وتلك
واح��دة من �آف��ات اال�ستهالك،
ودون ال�����ش��ف��اء م��ن��ه��ا خرط
القتاد!
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“املجل�س الوطني” ي�صدر كتاباً عن الرائد املبدع “عا�شق الدار”

عبداهلل العتيبي...
ال�شاعر الأكادميي املحب للفن واحلياة
منى ششتر

�“ ...إذا كان نبوغ �إن�سان ما وموهبته الفطرية مبنزلة تكرمي �إلهي ،ف�إن تقدير هذا النبوغ من قبل الب�شر واجب ميليه االعرتاف
بالف�ضلني ً
معا :ف�ضله تعاىل مبا �أعطاه لهذا الإن�سان من قدرة ا�ستثنائية ،وف�ضل الإن�سان املبدع يف �إغنائه حياة الآخرين من
ً
ً
متاما
مقرونا بنزوعه �إىل حب النا�س وتنوير حياتهم .ومما ال �شك فيه �أن هذا ما ينطبق
حوله ،وال�سيما حني يكون نبوغ املرء
على ال�شاعر الدكتور عبداهلل العتيبي ،الذي رحل عن دنيانا قبل ب�ضع �سنوات ،ك�شاعر وناقد و�أكادميي حمب للفن واحلياة”.

ب��ه��ذه الكلمات املعبرِّ ة،
ق��دم الأم�ي�ن ال��ع��ام للمجل�س
ال��وط��ن��ي ل��ل��ث��ق��اف��ة والفنون
والآداب املهند�س علي اليوحة
للكتاب ال�����ص��ادر حديثاً عن
امل��ج��ل�����س ب��ع��ن��وان “عا�شق
ال���دار ...عبداهلل العتيبي”.
و�أ�ضاف اليوحة“ :ومن وجوه
ت��ك��رمي امل��ب��دع �إل��ق��اء ال�ضوء
على جوانب �إبداعه ،و�إطالق
الدعوة للدار�سني والباحثني
للك�شف املع َّمق ع��ن املعاين
يج�سدها
وامل��زاي��ا التي ك��ان
ّ
ه����ذا امل���ب���دع م���ن خ��ل�ال ما
تركه من �إرث ثقايف و�إبداع،
وتعريف ال��ق � ّراء ب�أبعاد هذا
الإرث� ،إغنا ًء للحياة الب�شرية
وخ��دم��ة ل�ل�أج��ي��ال .وه��ذا يف
الواقع ما ي�شكل ج ّل ه ِّمنا يف
هذا الإ�صدار اجلديد اخلا�ص
ب��ال�����ش��اع��ر ال��راح��ل عبداهلل
العتيبي ،رحمه اهلل ،التزاماً
م��ن ج��ان��ب��ن��ا ب��أه��م��ي��ة تكرمي
ال�����ر ّواد وامل��ب��دع�ين وتقدير
عطاءاتهم”.
واختيار ال�شاعر العتيبي

ع�����������ش َ
�����������ق ال�������ك�������وي�������ت
َّ
����������������������������م ب������ث������ق������اف������ة
وأل
م����ج����ت����م����ع����ه����ا ف����ت����ب����وأ
م�������ك�������ان�������ة م������رم������وق������ة
ب�������������ي������������ن ك������������وك������������ب������������ة
أدب�����ائ�����ه�����ا وم���ث���ق���ف���ي���ه���ا
امل������������������م������������������ي������������������زي������������������ن
املرحوم الدكتور عبداهلل العتيبي

م��و���ض��وع �اً ل��درا���س��ة �شارك
يف ك�شف جوانبها املختلفة
عدد من الباحثني والأ�ساتذة
الكويتيني املتخ�ص�صني يف
الأدب واملو�سيقى ،كمو�ضوع
لندوة “منارات ثقافية” التي
نظمها املجل�س قبل �سنوات
لت�سليط ال�ضوء على خمتلف
العنا�صر الإبداعية ل�شخ�صية
من ال�شخ�صيات الأدب��ي��ة �أو
ال��ف��ك��ري��ة ال��ت��ي �أ���س��ه��م��ت يف
ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل ال��ث��ق��ايف يف

ال��ك��وي��ت� ،إمن����ا ج����اء -فيما
يخ�ص ال�شاعر العتيبي -نتيجة
ّ
للمكانة الكبرية التي ا�ستطاع
ذلك ال�شاعر ،يف مدى عمره
الق�صري� ،أن يتبو�أها بني كوكبة
الأدباء واملثقفني وال�شخ�صيات
املميزة يف الكويت.
لقد كان العتيبي �شاعراً
م���رم���وق���اً ،ك��م��ا ك����ان قارئاً
م��ت��ذ ّوق �اً لل�شعر؛ فقد نظم
ال�����ش��ع��ر ،ف�صيحه وعاميه،
ف ُع ِر َف بالكلمة البليغة والعبارة

الر�شيقة املغمو�سة بعذوبة
الإيقاع املو�سيقي .ويف قراءته
ال�شعر كان العتيبي مدفوعاً
باهتمامه ب��ه��ذا ال��ف��ن الذي
�شكل منذ �أقدم الأزمان “ديوان
العرب” و���س��ج� ً
لا لتاريخهم
الثقايف الأول“ ،لأن كيمياء
ال�شعر يف دمه �إب��داع ...وهو
ناقد ل�شعر الف�صحى وناقد
ل�شعر العام ّية” ،على حد قول
الباحث الكويتي الدكتور �سامل
ع��ب��ا���س خ�����دادة .وق��ب��ل هذا
وذاك ك��ان ال�شاعر العتيبي
�أي�ضاً ابن هذا الوطن ،منتمياً
�إىل هذه الأر�ض وحمباً لهذه
الثقافة العريقة التي ما �إن
امتلك نا�صيتها ،عرب درا�سته
الأكادميية وق��راءات��ه املط ّولة
فيها ،حتى عاد لي�صوغها يف
�أ�شعاره الكثرية ق�صائد جميلة
مرتعة بحب �صاف ال ت�شوبه
�شائبة ،فا�ستحق هذا اللقب
الذي عرف به جيداً“ :عا�شق
الدار”.
البحر وال�صحراء
وقال اليوحة يف املقدمة
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�أي�ضاً�“ :إن ال�شاعر العتيبي
ك��ان عا�شقاً لبلده الكويت،
م��ث��ل��م�اً ك���ان ع��ا���ش��ق�اً لبيئته
م��ن��ذ ن��ع��وم��ة �أظ���ف���ارهُ ،مل ّماَ
بخيوط الثقافة التي م ّيزت
�أهل الكويت ،كمجتمع التقت
يف ن�سيجه الثقايف م�ؤثرات
البحر وم ��ؤث��رات ال�صحراء،
يتج�سد يف هذين العاملني
مبا
ّ
املتناق�ضني ،واملتفاعلني يف �آن
واح��د ،من مم ّيزات الرحابة
املكانية كف�ضاء ي ّت�سع للخيال
والإب���داع؛ فكانت ال�صحراء
ف�����ض��اء ملهماً لفنون
وبع�ض �أمناط تفكري
وح��ي��اة �ساكنيها،
ع��ب�ر جتوالهم
ف����ي����ه����ا ،كما
ك��ان��ت م�صدر
هـــــــواج�سهم
و حت ّد يا تهم
وفرو�سيتهم،
ك�����م�����ا ك�����ان
البحر ميداناً
لبحثهم الدائم
وت��أم��ل��ه��م و�سفرهم
و�أنا�شيدهم و�أغانيهم،
بقدر ما هي م�صد ٌر مهم
لرزقهم اليومي وج�س ٌر
لتوا�صلهم ال��ث��ق��ايف يف
العامل.
وك�����ان العتيبي،
رح���م���ه اهلل ،ق���د خرب
ال���ك���ث�ي�ر م����ن ج���وان���ب
هذه الثقافة التاريخية،
فتغنى ب��ه��ا ومنحها �أغلى
ما عنده من درر القول ،فلم
ينقطع ع��ن��ده ح��ب��ل ال�شعر
املجدول بقلمه املبدع وذاكرته
العري�ضة ونف�سه املف ِّكرة،

د .عبداهلل العتيبي يعر�ض ر�سالته للجنة

ن�شرت جملة النه�ضة الكويتية
يف  22يوليوعام  1972ع��دداً رقم
 252ال�سنة ال�ساد�سة مو�ضوعاً عن
ح�صول ال�شاعر ع��ب��داهلل العتيبي
على درجة املاج�ستري وقد خ�ص�صت
امل��ج��ل��ة ��� 3ص��ف��ح��ات ك��ام��ل��ة لهذا
املو�ضوع واخرتت منه مايلي :
مت م�ساء ي��وم ال��ث�لاث��اء املوافق
 27/6/1972مببنى كلية دار العلوم
 جامعة القاهرة  .مناق�شة الر�سالةالعلمية ال��ت��ي ت��ق��دم ب��ه��ا ال�شاعر
عبداهلل حممد العتيبي وكان مو�ضوع
الر�سالة “�شعر ال�سلم يف الع�صر
اجلاهلي” ووافقت اللجنة على منح
ال�شاعر درج��ة املاج�ستري بتقدير
جيد جداً

ب���ل جت��ل��ى يف ����ص���ورة �أغ���ان
وق�صائد �شعرية طويلة ذات
�إيقاعات ومو�سيقى ،ح ّولتها
حناجر املغنني و�أوتار امللحنني
متجد
الكويتيني �إىل �أنا�شيد ِّ
وحب
الوطن ،وق�ص�ص بطولة
ٍّ
للحياة يف هذا الوطن”.
وذكر اليوحة �أنه “حني
ع��ك��ف العتيبي ع��ل��ى ق���راءة
ال�شعر العربي -كما جاء يف
ر�سالته لنيل ال��دك��ت��وراه ـ يف
�أزمنته الأوىل من اجلاهلية
حتى الع�صر الأموي ،مل يلفته
يف هذا ال�شعر غري نزوع ذلك
املجتمع �إىل ال�سلم ،كظاهرة
اجتماعية فر�ضتها �ضرورات
احل���ي���اة ال���ع���رب���ي���ة ،وبذلك
�أر�سى العتيبي بهذه النظرة
املتفح�صة لل�شعر القدمي ما
ّ
ي��ت��وازى وال��ن��ظ��رة املعا�صرة
�إىل ال�سلم باعتباره �ضرورة
ح�ضارية.
والكتاب ،ال��ذي �أ�صدره
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي للثقافة
والفنون والآداب ،هو الثالث
ع�شر يف جمال التوثيق حلياة
و�أع���م���ال ال�����ر ّواد واملبدعني
الكويتيني ،ويت�ض َّمن بحثني
�أ�سا�سيني مع تعقيب عليهما،
ق���دِّم���ا يف ن�����دوة “منارات
ثقافية” التي َّ
نظمها املجل�س
يف �إط���ار “مهرجان القرين
الثقايف” الثاين ع�شر (دي�سمرب
 ،)2005وال��ت��ي ق���دَّم فيها
الدكتور حمد عبداهلل الهباد
بحثاً بعنوان “عا�شق الدار:
ال�����ش��اع��ر ال��غ��ن��ائ��ي عبداهلل
العتيبي” ،وقدّم الدكتور �سامل
عبا�س خ���دادة بحثاً بعنوان
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“عبداهلل العتيبي بني �إبداع
ال�شعر وقراءته”� ،إ�ضافة �إىل
تعقيبات ل��ك��ل م��ن ال�شاعر
�صالح دب�شة والدكتورة �أمل
ماجد الب�شري.
ومل يكتف املجل�س بن�شر
البحثني والتعقيبات عليهما
يف ذلك الكتاب ،بل �ض َّم �إىل
ذلك كله خمتارات من �إبداع
ال�شاعر العتيبي يف ديوانيه
امل�����ش��ه��وري��ن “مزار احللم”
و”طائر الب�شرى”� ،إ�ضافة
�إىل خم���ت���ارات م��ن ن�ث�ره يف
ع��دد من الكتب والدرا�سات
التي ن�شرها و�أ�صدرها خالل
م�سريته ال�شعرية والعلمية.
البداوة واحلا�ضرة
ور�أى الدكتور الهباد يف
مقدِّمته للكتاب �أن “البحث
يف �شخ�صية �إبداعية متعددة
اجلوانب ،ك�شخ�صية ال�شاعر
ال���غ���ن���ائ���ي ع����ب����داهلل حممد
العتيبي ،لي�س بالأمر الي�سري،
حيث يحتار املرء يف �أي جانب
من جوانب �شخ�صيته الإبداعية
ميكن ت�سليط ال�ضوء عليها،
لتعدد نوازع الإبداع يف تكوينه
الفني والأدبي” .و�أ�ضاف:
“على ال��رغ��م م��ن تخ�ص�ص
العتيبي يف �أدب اللغة العربية
ف�إن نزعة ال�شعر ت�سيطر على
�سريته ،وبالنظر �إىل �شعره
نالحظ �أن الغناء واملو�سيقى
يهيمنان على �أبحره و�أوزانه،
ب��ل حتى تفاعيله ال�شعرية
حتتوي على دهاليز مت�ش ِّعبة
م��ن الأوزان الإيقاعية ذات
امل�ضامني ال�تراث��ي��ة العربية
العريقة ،ك�أوزان البادية التي

وع َ
والعاميُ ...
نظمَ
رف
الشعر بلونيه الفصيح
َ
ّ
بعباراته الرشيقة املغموسة بعذوبة املوسيقي

من احتفاالت العيد الوطني

�أطفال الكويت غنوا �أ�شعار العتيبي

و�صورة
ر�سومية
تظهر بع�ض
�أ�سماء الكتب
امل�شهورة لل�شاعر العتيبي

حت���اك���ي ت�����راث ال�صحراء،
و�أوزان احل�ضر مبا متثله من
تفاعيل ت�ص ّور حياة املدينة
والبحر؛ فهو �شاعر امتزجت
�أفكاره ب�أ�صالة البداوة وعراقة
احلا�ضرة وحياة البحر� ،ضمن
ر�ؤي����ة فنية ���ش��ام��ل��ة ،فنجده

يتحدث بها عن نف�سه بقوله:
البحار يف �أهواله...
(�أنا نهمة ّ
�أن������ا ن���خ���وة ال����ب����دوي حني
ي�ضام)”.
و�أو�����ض����ح ال��ه��ب��اد �أن���ه
“�إ�ضافة �إىل مت ّكنه من �أوزان
البحور العربية ،فهو مت َّبحر

يف �أوزان املولدين ،وال عجب
فهو ابن ال�صحراء والأ�صالة،
وه���و ن��ب�����ض ال���ع���رق العربي
الذي ت�أ�صل يف �أر�ض الكويت
ام����ت����داداً ط��ب��ي��ع��ي�اً ل��ث��ل��ة من
املبدعني ال�شعراء الكويتيني
الذين زاملوه �أو �سبقوه على
هذه الأر�ض الطيبة ،كما نهل
من ثقافة �أر�ض الكنانة طوال
مراحل درا�سته ،فت�أثر بعمالقة
الأدب والفن العربي يف ذلك
املناخ من �أر�ض العرب” .وقال:
“�إن ن��وازع العتيبي العاطفية
ترتبط بتلك الأوزان والقوايف
احل�س
الغنائية ،فيغلب عليها
ّ
الوطني وح��ب ال��ك��وي��ت ،فال
عجب �أن لُ ِّقب بعا�شق الدار،
ذل��ك الإح�سا�س العام الذي
يفوح من ق�صائده الغنائية،
وه���ي ت������ؤ َّدى يف املنا�سبات
الوطنية من حناجر املطربني
الأكفاء ،لذا ي�صعب على املرء
اختيار �أي الت�شاعيب التي
ميتلكها �شاعرنا العتيبي من
�ضروب فنون الغناء �أو �أوزان
الإيقاع� ،أو حتديد �أي اجتاه
يتحدث عنه يف تلك املالمح
الأدبية والفنية املو�سيقية يف
�شخ�صية جتمع بني ثناياها
�أوزان ال�شعر العربي و�أوزان
الإي��ق��اع��ات ال�شعبية ،يتنقل
بها عرب مو�سيقى الكلمة ذات
اجل��ر���س الف�صيح ت��ارة وبني
نربة مو�سيقية حملية تعك�س
ال��واق��ع الوطني للبيئة التي
عا�شها تارة �أخرى ،فهو ميتلك
النزعة الأدبية و�أوزان البحور
يف مفهوم الأدب����اء ،والنزعة
الغنائية والأوزان الإيقاعية يف
مفهوم املو�سيقى والغناء”.
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من شهداء

من ال�سابقني للإ�سالم
عبداحلفيظ عبدالسالم
�إن اخل��ل��ود ال���ذي منحه الإ���س�لام ل��ه ��ؤالء ال�صفوة م��ن الب�شر ال��ذي��ن �آم��ن��وا ب��ه دي��ن��ا وبنبيه حممد
ً
ه��ادي��ا ور���س��وال ف��ات��ب��ع��وه و����س���اروا ع��ل��ى ه��دي��ه ال ي��ح��ي��دون ع��ن احل���ق ال��ذي
�صلى اهلل عليه و���س��ل��م
ات��ب��ع��وه حتى ول��و ك��ان خم��ال��ف� ً�ا مل��ا عليه الآب����اء والأج�����داد والن�سب وال��ع�����ش�يرة اب��ت��غ��اء ر���ض��وان اهلل.

وفار�س هذه الق�صة واحد
م���ن الذي���ن �أنع���م اهلل عليهم
وهداه���م �إىل نور الإ�سالم يف
جو مليء بالبغ�ضاء والظلمات
على الإ�سالم ور�سول الإ�سالم
وما ج���اء به� ،إن���ه �أبو حذيفة
ب���ن عتبة ب���ن ربيعة ب���ن عبد
�شم�س بن عبد مناف القر�شي
العب�شم���ي ،كم���ا روت كت���ب
ال�س�ي�رة ،و�أم���ه �صفي���ة بن���ت
�صفوان بن �أمية بن حمرث.
لق���د بل���غ الن���داء الإلهي
الذي ع�ل�ا يف �أرجاء مكة �إىل
�أذان �سراته���ا ،كما و�صل �إىل

�أذان فقرائه���ا ومواليها ،ولقد
�سم���ع �آل عتبة ابن ربيعة هذا
ال�صوت قوياً يدعو �إىل عبادة
اهلل الواحد الأحد عبادة نقية
خال�صة م���ن �أرجا�س الأوثان،
فلم يرتدد �أبو حذيفة بن عتبة
ومل يتوقف ،فلقد كانت دعوة
احلق ظاهرة لدي���ه فاعتنقها
مب���ال مب���ا �سيلق���اه من
غ�ي�ر
ٍ
قري�ش ،وق���د �شرح اهلل �صدر
امر�أت���ه �سهلة بن���ت �سهيل بن
عمرو ف�آمنت معه حيث لقيت
مع زوجها �أ�ش���د �ألوان العنت
والع���ذاب غري �أن اهلل �أيدهما

بن�ص���رة وثبتهم���ا عل���ى احلق
فلم ي�ضعفا ،بل �إن �أبا حذيفة
نف�س���ه كان يتح�ي�ن الفر����ص
ليح���دث �أب���اه ع���ن عظم���ة
الإ�سالم.
ازداد �إيالم قري�ش لر�سول
اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم -
ولأ�صحابه و�أخ���ذوا يفتنونهم
ع���ن دينه���م فطل���ب �إليه���م
ر�س���ول اهلل �أن يهاج���روا �إىل
بلد �آم���ن واختار لهم احلب�شة
فهاجر �أبو حذيفة وامر�أته مع
املهاجرين الأوائ���ل �إىل �أر�ض
احلب�ش���ة ف���راراً بدينه���م ويف

�أر�ض احلب�شة ول���د له مولود
�سم���اه حممداً تيمن���اً بر�سول
اهلل � -صل���ى اهلل عليه و�سلم
 ومكث���وا يف احلب�شة ما�شاءاهلل له���م حتى علموا �أن عمر
قد �أ�سلم ،و�أن حدة قري�ش يف
ا�ضطهاده���م للم�سلم�ي�ن ق���د
ه���د�أت قلي ً
ال فع���اد منهم من
عاد وكان من بينهم �أبو حذيفة
وزوجه ،ولكن ما لبثت قري�ش
�أن زادت يف مع���اداة النب���ي
و�أ�صحاب���ه ،ومل ي�ستط���ع �أب���و
حذيفة �أن يفارق الر�سول مرة
�أخرى وهو بني احلني والآخر
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ال يفت����أ يح���دث �أب���اه يف �أمر
الدين اجلديد ،و�أبوه يحيا يف
عذاب نف�س���ي م�ستمر �إذ كان
بداخل���ه �شعور ت���ام �أن ر�سول
اهلل على حق و�أن قري�شاً على
باط���ل ،ولكن اخلروج عن دين
�أجداده كان يخوفه ويروعه.
لقد �ضرب �أبو حذيفة �أروع
مث���ل يف مواالت���ه هلل ور�سوله
ومعادات���ه وبراءت���ه من الذين
يع���ادون اهلل ور�سول���ه حت���ى
ولو كانوا م���ن الأهل والقرابة
والع�ش�ي�رة ،وقبي���ل غزوة بدر
ق���ال ر�س���ول اهلل � -صلى اهلل
علي���ه و�ســــــل���م �« : -إين قد
عرف���ت �أن رج���االً م���ن بن���ي
ها�ش���م وغريهم ق���د �أخرجوا
كره���اًَ ال حاجة له���م بقتالنا،
فمن لقي منكم �أحداً من بني
ها�ش���م ومن لقي �أبا البحرتي
ب���ن ه�شام ب���ن احل���ارث فال
يقتل���ه وم���ن لق���ي العبا�س بن
عبداملطل���ب ف�ل�ا يقتل���ه ف�إنه
�إمنا خ���رج م�ستكرها» .ولقد
�سمع �أبو حذيفة هذا ف�أثار يف
نف�سه غ�ضب���اً ،وحدثته نف�سه
فق���ال� :أنقتل �آباءن���ا و�إخواننا
وع�شائرن���ا ون���دع العبا�س ؟!،
واهلل لأن لقيت���ه لأجلمن���ه
بال�سيف ،فبلغت مقالته ر�سول
اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم -
فق���ال لعمر بن اخلطاب  :يا
�أب���ا حف�ص .ي�ض���رب وجه عم
ر�س���ول اهلل بال�سي���ف؟ فقال
عمر :دعن���ي فلأ�ضرب عنقه
ف�إنه قد نافق فنهاه ر�سول اهلل
يق���ول �أبو حذيفة ر�ضوان اهلل
علي���ه ولديه �شع���ور بالت�أ�سف
مما قال :ما �أنا ب�آمن من تلك

ه���������اج���������ر إل�������������ى احل�������ب�������ش�������ة ث����������م إل�������������ى امل������دي������ن������ة
دع�����ا أب������اه إل�����ى اإلس���ل���ام  ،وس���م���ى ول������ده محمد ًا
الكلم���ة الت���ي قلت وم���ا �أزال
خائفاً حتى يكفرها اهلل عني
بال�شه���ادة التي ظ���ل حري�صاً
عليه���ا يف حي���اة ر�سول اهلل -
�صلى اهلل عليه و�سلم . -
وانتهت معركة بدر مبقتل
بع�ض �صنادي���د قري�ش ومنهم
عتبة و�أخ���وه �شيبة وقتل ولده
الولي���د وق���د �أبل���ى فيه���ا �أبو
حذيفة �أح�سن البالء  ،ووقف
بجان���ب الر�سول خا�شعاً ثابت
القلب فنظر الر�سول يف وجه
�أب���ي حذيف���ة ف�إذا ه���و كئيب
ق���د تغ�ي�ر فق���ال له « :ي���ا �أبا
حذيف���ة لعلك دخلك من �ش�أن
�أبي���ك �شيء؟» فق���ال :ال واهلل
ي���ا ر�سول اهلل  ،ما �شككت يف
�أب���ي وال يف م�صرع���ه ولكنني
كن���ت �أع���رف م���ن �أب���ي ر�أياً
ً
وحلم���اً
وف�ض�ل�ا ،فكنت �أرجو
�أن يهديه ذل���ك �إىل الإ�سالم،
وق���د ذكرت مام���ات عليه من
الكف���ر بعد الذي كن���ت �أرجو
له وق���د �أحزنني ذلك ..فدعا
ل���ه الر�سول � -صلى اهلل عليه
و�سلم  -بخري ويف هذا الدعاء
يكم���ن العفو م���ن ر�سول اهلل
عن �أبي حذيف���ة ،الذي وقف
يداف���ع ع���ن دي���ن اهلل وذهب
الر�س���ول �إىل الرفيق الأعلـى
وهو را�ض عن �أبي حذيفة كل
الر�ضا،غ�ي�ر �أن �أبا حذيفة ما
زال خائف���اً من كلمته وعندما
دع���ا �أبو بك���ر خليف���ة ر�سول

اهلل � -صل���ى اهلل عليه و�سلم
 املهاجري���ن والأن�ص���ار �إىلاجله���اد وقت���ال املرتدين من
بني حنيف���ة �أ�سرعت ال�صفوة
املختـــــ���ارة م���ن املهاجـــــرين
والأن�ص���ار ويف مقدمته���م �أبو
حذيف���ة  ،يقوده���م خال���د بن
الوليد �إىل بني حنيفة حلرب
م�سيلم���ة الك���ذاب وحمل زيد
ب���ن اخلطاب راي���ة املهاجرين
وثبت���وا �أميا ثب���ات وا�ست�شهد
زي���د فحملها �س���امل بن عبيد
م���وىل �أبي حذيف���ة حتى قتل
ف�أخ���ذ �أبو حذيف���ة اللواء من
بع���ده و�ص���اح يف امل�سلمني :يا
�أه���ل الق���ر�آن  ،زين���وا القر�آن
بالفع���ال ،وقاتل���وا �أمي���ا قتال
وا�ست�شـــــــه���د �أب���و حذيفــ���ة،
وانت�ص���ر امل�ســــلم���ون بـــ����إذن
اهلل عل���ى بني حنيف���ة وقتلوا

م�سيلمة الكذاب.
ولق���د ذكر �أب���ا حذيفة بن
عتبة كثري من الرواة فقال عنه
عز الدين ب���ن الأثري يف �أ�سد
الغابة وكما جاء يف �سرية ابن
ه�شام هو م���ن ال�سابقني �إىل
الإ�س�ل�ام وهاج���ر �إىل �أر����ض
احلب�ش���ة و�إىل املدين���ة ،وكان
م���ن ف�ض�ل�اء ال�صحابة ،وكان
�إ�سالمه قبل دخول ر�سول اهلل
 �صلى اهلل عليه و�سلم  -دارالأرقم ،وملا هاجر �إىل املدينة
�آخ���ى الر�سول بينه وبني عباد
ب���ن ب�ش���ر الأن�ص���اري ،و�شهد
امل�شاهد كلها مع ر�سول اهلل -
�صلى اهلل عليه و�سلم .-
ويف �ساح���ة القت���ال لق���ي
البط���ل �أبو حذيف���ة ما عاهد
علي���ه رب���ه بع���د ا�ستب�س���ال
�شدي���د يوم اليمام���ة وهو ابن
ث�ل�اث وخم�سني �سن���ة ،ودفن
�إىل جوار م���واله �سامل لينعما
بجن���ات اخلل���د الت���ي �أعدها
اهلل لل�شه���داء الذي���ن �صدقوا
ما عاهدوا اهلل عليه.
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غالف الكتاب

«حت�����������������دي�����������������ات ال��������ه��������وي��������ة
ال����وط����ن����ي����ة» ك����ت����اب ج���دي���د
ل������ل������دك������ت������ور ع������ل������ي وط�����ف�����ة

الكويت قيمة
وجدانية عليا...
وحجر الأ�سا�س
لثقافة وطنية
جامعة
د .طارق األحمد

اليزال �س�ؤال الهوية ي�شكل �أحد �أهم التحديات التي تواجه
املجتمعات الإن�سانية املعا�صرة يف هذه املرحلة ال�صعبة من
تاريخ الأمة العربية التي تتميز بطابع اخل�صو�صية والتعقيد.
وي�أخذ هذا ال�س�ؤال يف املجتمعات العربية طابع �أزمة وجودية
فر�ضتها عوامل ومتغريات �سيا�سية واجتماعية معقدة يف
طبيعتها متداخلة يف وظائفها وديناميات وجودها.

وتتجلى ه��ذه الأزم���ة يف
���ص��ورة تقاطع ب�ين حتديات
ال��ت��خ��ل��ف ال��ن��اب��ع��ة م��ن قلب
ال��ت��ك��وي��ن ال���داخ���ل���ي لهذه
املجتمعات م��ن ج��ه��ة ،وبني
التحديات التي تفر�ضها عوملة
متوح�شة تنبثق م��ن �صلب

احل�ضارة الغربية املتقدمة من
جهة �أخرى .وهذه التحديات
الداخلية واخلارجية� ،إ�ضافة
�إىل �إ�شكالية االنتماء الوطني
وال��ت��ج��اذب��ات امل��ث��ارة حولها،
يطرحها كتاب جديد بعنوان
«حت��دي��ات ال��ه��وي��ة الوطنية

وال�شعور باالنتماء الوطني» من
خالل درا�سة نظرية و�أخرى
عملية طبقت على ع ّينة من
طلبة جامعة الكويت.
يف مقدمة الكتاب ،ال�صادر
حديثاً ع��ن «م��رك��ز درا�سات
اخلليج واجل��زي��رة العربية»
التابع لإدارة الأبحاث بجامعة
الكويت ،كتب امل�ؤلف الأ�ستاذ
يف ك��ل��ي��ة ال�ترب��ي��ة بجامعة
الكويت الدكتور علي وطفة
�أنه يف دائرة التقاطع احلا�صل
ب�ي�ن ال��ت��ح��دي��ات اخلارجية

والداخلية جت��د املجتمعات
ال��ع��رب��ي��ة نف�سها يف ح�صار
وجودي ي�ضع هوياتها الوطنية
بني املطرقة وال�سندان ،وهي
حت���ت وق����ع ه����ذه امل���ط���ارق
ال�شديدة قد تت�صدع وتنهار
�إذا مل ي�����س��ارع �أه��ل��ه��ا �إىل
تبني ا�سرتاتيجيات �سيا�سية
وثقافية بعيدة امل��دى مت ّكن
هذه البلدان من �صون الهوية
وتر�سيخ مقومات وجودها يف
مواجهة التحديات الكربى
التي تواجه �أمن هذه البلدان
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د .علي وطفة :
ه�����������وي�����������ة وط������ن������ي������ة
ل������ك������ل ال����ك����وي����ت����ي��ي�ن
أس������اس������ه������ا ال������وح������دة
اجل����������غ����������راف����������ي����������ة...
م���������������ش���������������روع ك�����ب�����ي�����ر
ق���������������������������������د ي�����������������ب�����������������دو
ص����������������������������ع����������������������������ب���������������������������� ًا
ً
مستحيال
لكنه ليس
الي�������زال س������ؤال ال���ه���وي���ة ف����ي امل��ج��ت��م��ع��ات ال���ع���رب���ي���ة ي��ت��خ��ذ طابع
أزم����ة وج���ودي���ة ت��ف��رض��ه��ا ع���وام���ل س��ي��اس��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة معقدة
م���ن أب����رز أس���ب���اب ق����وة دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة س�لام��ة تكويناتها
ال��داخ��ل��ي��ة وق��درت��ه��ا ع��ل��ى االن���دم���اج ف���ي ن��ب��ض��ة وط��ن��ي��ة واح���دة
وم�صريها.
ويرى امل�ؤلف �أن الإن�سان
العربي املعا�صر يعي�ش يف ظل
ك��ي��ان��ات اجتماعية متعددة
ومتعار�ضة ،تبد�أ بالقبيلة ومتر
بالطائفة وتنتهي بالوطن،
ومن ثم ف�إن تعددية االنتماء
وت��ن��اق�����ض��ات��ه ت�����ؤدي ب��ه �إىل
حالة من االن�شطار يف الهوية
االجتماعية ،و�إىل حالة من
التمزق ال��وج��داين الداخلي
عند الإن�سان العربي ،الذي
تتخطفه يف الآن الواحد

م�شاعر ان��ت��م��اء اجتماعية
متعار�ضة ومتنافرة يف خمتلف
امل�ستويات واالجتاهات.
ويبدو من خ�لال الكتاب
�أن ح���دود ه���ذه الإ�شكالية
تتداخل مع منظومة الق�ضايا
الفكرية واالجتماعية احليوية
يف املجتمعات العربية .وتبد�أ
هذه الإ�شكالية ب�أ�سئلة قدمية
متجددة حول �أولوية الهوية
واالن��ت��م��اء :ه��ل ن��ح��ن عرب
�أم م�سلمون؟ هل نحن �أبناء
ال��وط��ن �أم �أب��ن��اء الع�شرية؟

ه��ل نحن �أب��ن��اء الطائفة �أم
�أبناء الدين؟ ...وعلى الرغم
م��ن الب�ساطة التي ت�أخذها
�صيغة ه���ذه الأ���س��ئ��ل��ة ،ف�إن
الإج��اب��ة عنها بو�ضوح ميكن
�أن ت ��ؤ���س�����س ل���ر�ؤي���ة بالغة
الأه��م��ي��ة واخل�صو�صية يف
املجتمعات العربية املعا�صرة،
كما ميكنها �أن تقدم �صورة
مو�ضوعية ل�����ص��ورة الهوية
ال��ت��ي يحتكم �إل��ي��ه��ا الوجود
االج��ت��م��اع��ي وال�سيا�سي يف
هذه املجتمعات.

ً
خليجيا
حتديات الهوية
ً
وكويتيا
يركز امل�ؤلف على منطقة
اخلليج العربي ،فريى �أن �أزمة
الهوية فيها ت�أخذ طابعاً يتميز
باخل�صو�صية واحل�سا�سية،
نظراً ملا حتتويه هذه املنطقة
م��ن ث���روات طبيعية جعلتها
مركزاً للأطماع اال�ستعمارية
يف خرياتها وث��روات��ه��ا .وقد
�شكلت ه��ذه املطامع منطلق
ال���دول ال��ك�برى يف �إ�ضعاف
منطقة اخلليج العربي من
�أجل ال�سيطرة على خرياتها
ومنابع النفط وال�ث�روة فيها
منذ ب��داي��ة اكت�شاف الرثاء
االقت�صادي الذي تتمتع به.
وي���رى ال��دك��ت��ور وطفة
�أن �أك�ث�ر م��ا ي��ه��دد م�صالح
ال���دول الغربية يف املنطقة
العربية ،ويف اخلليج العربي
حت�����دي�����داً ،ه����و �أن حتقق
ه����ذه ال���ب���ل���دان ا�ستقاللها
االق���ت�������ص���ادي وال�سيا�سي
ونه�ضتها التنموية احلقيقية
التي متكنها من امتالك القوة
احلقيقية ملواجهة التحديات
االقت�صادية واملحافظة على
ث��روات��ه��ا الطبيعية وحتقيق
تنميتها االجتماعية ،فمثل
هذا الأمر �سي�ؤدي بال�ضرورة
�إىل تقلي�ص النفوذ اخلارجي
اقت�صادياً و�سيا�سياً مل�صالح
����ش���ع���وب �أب�����ن�����اء املنطقة
وطموحاتها يف حتقيق درجة
�أكرب من العدالة االجتماعية
يف امتالك ثرواتها ،وحتقيق
تنميتها وا�ستقاللها ونهو�ضها
احل�ضاري.
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وي�شري �إىل �أن من الأمور
التي تهدد الأطماع اخلارجية
والإق���ل���ي���م���ي���ة يف املنطقة
�أي�ضاً وج��ود ه��وي��ات وطنية
مرنة متما�سكة ق���ادرة على
حماية امل�صالح االقت�صادية
واالجتماعية ل�شعوبها ،وقادرة
على توفري الأم��ن ال�سيا�سي
واحل�����ض��اري لتحقيق تنمية
م�ستدامة ل�شعوبها؛ فالهوية
ال��وط��ن��ي��ة ال���واح���دة القوية
املتما�سكة توفر للدول �أمنها
وا���س��ت��ق��راره��ا و�إح�سا�سها
ب���ام���ت�ل�اك ال���ق���وة يف وجه
ال��ت��ح��دي��ات امل�����ص�يري��ة التي
تواجهها ،ومثل ه��ذه الهوية
ت�شكل ع�صب القوة واحلياة
يف هذه البلدان حفاظاً على
و�ص ّداً لكل
الوجود والكينونة َ
املطامع والتحديات اخلارجية.
وبعبارة �أخ���رى ميكن القول
�إن م��ن �أب���رز �أ���س��ب��اب القوة
يف ال��دول العربية اخلليجية
�سالمة تكويناتها الداخلية
وح�سن االندماج الوطني يف
نب�ضة وطنية واحدة.
�أزمة الهوية املركبة
ي�ؤكد الكاتب يف موا�ضع
ع���دة م���ن ال��ك��ت��اب �ضرورة
الأخذ بعني االعتبار �أن �أزمة
ال��ه��وي��ة الوطنية يف اخلليج
لي�ست �أزمة ب�سيطة �أو �أحادية
االجت��اه ،بل هي �أزم��ة مركبة
م��ع��ق��دة داخ��ل��ي��ة وخارجية
ثقافية واقت�صادية تتداخل
عواملها وتتفاعل مقومات
وجودها وتت�ضارب عنا�صرها
بطريقة ت�ستع�صي يف كثري
م��ن الأح��ي��ان على الإدراك

د .علي وطفة

ب���ن���اء ه���وي���ة وطنية
راس��خ��ة ف��ي الكويت
أول�������وي�������ة ت���اري���خ���ي���ة
ب�����������ك�����������ل األب��������������ع��������������اد
االج���������ت���������م���������اع���������ي���������ة
وال������������ث������������ق������������اف������������ي������������ة
وال�����������س�����������ي�����������اس�����������ي�����������ة
واحل����������������ض����������������اري����������������ة

والفهم لدى كثري من الباحثني
واملهتمني.
ويرى �أن م�س�ألة الهوية
واالن��ت��م��اء ت��أخ��ذ يف املجتمع
الكويتي �أهمية خا�صة ،ملا
ينطوي عليه هذا املجتمع من
خ�صو�صية ترتامى يف داخله
�شبكة من التحديات التاريخية
ال��ت��ي تتمثل يف �أن�����س��اق من
االن�����ت�����م�����اءات وال���������والءات
االج��ت��م��اع��ي��ة وال�سيا�سية
املت�ضاربة .فاالنتماء الوطني
م����ازال يف ح�����ض��ان��ة التكون
والت�شكل ويف ط��ور ال���والدة
ال�صعبة وذل��ك حتت نواب�ض

االنتماءات والكيانات القبلية
والع�شائرية والطائفية ،لأن
ه��ذه الأمن���اط والت�شكيالت
االجتماعية م��ازال��ت قائمة
وم ��ؤث��رة بتجلياتها القيمية
والثقافية ،وهي تطرح ثقلها
�ضد عملية الت�شكل الوطني
ب�صورته احلديثة التي تقوم
على �أ�سا�س املجتمع املدين
احلديث مبختلف م�ؤ�س�ساته
ومكوناته وقيمه الدميقراطية
احلديثة.
ويقول امل�ؤلف �إن جامعة
الكويت ه��ي م���ر�آة املجتمع،
فيها ترت�سخ معاين املواطنة
وقيم الوطن والوحدة الوطنية،
ويفرت�ض فيها �أن تكون عنوان
الت�سامح واملحبة والتما�سك
ال��وط��ن��ي ،ك��م��ا ي��ف�تر���ض �أن
ت�شكل البوتقة التي يتم فيها
ت�شكل املعاين والقيم الوطنية،
كما يفرت�ض �أن تكون املكان
ال����ذي ت��رت�����س��م ف��ي��ه معاين
ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة مبالحمها
الإن�سانية احل��رة .ف�أين هي
هذه ال�صورة الوطنية اليوم؟
وه����ل ا���س��ت��ط��اع��ت جامعة
الكويت �أن ترقى �إىل �صورتها
امل�أمولة؟

وت��ت�����ض��م��ن �إ�شكالية
ال��درا���س��ة ال��ت��ي ب��ن��ي عليها
الكتاب بعدين ،يتعلق الأول
بالطابع الفكري العام لأزمة
ال��ه��وي��ة يف اخل��ل��ي��ج العربي
ب�أبعادها وجتلياتها الثقافية،
وي��ت��ع��ل��ق ال���ث���اين باجلوانب
امل��ي��دان��ي��ة املت�صلة مبواقف
ط�ل�اب ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت من
ق�ضايا الهوية و�إ�شكالياتها.
وت�أ�سي�ساً على هذا الت�صور
تنطوي الدرا�سة يف امل�ستوى
الأول على بع�ض الأ�سئلة التي
ت��أخ��ذ طابعاً فكرياً حم�ضاً
يتعلق ب�أزمة الهوية ومالب�ساتها
ال��ت��اري��خ��ي��ة وال�سيا�سية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ،وت��ن��ط��وي يف
امل�ستوى الثاين على الأ�سئلة
امليدانية التي تتعلق مبواقف
ط�لاب اجلامعة م��ن الهوية
و�إ�شكالياتها.
�أهمية الكتاب
ي�ستمد ك��ت��اب «حتديات
ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة وال�شعور
باالنتماء ال��وط��ن��ي» �أهميته
بداية من مو�ضوع الهوية ومن
خطورة التهديد الذي يواجه
الهوية الوطنية يف الكويت ،ومن
احلاجة الكبرية �إىل تق�صي
م�س�ألة الهوية ودرا�ستها على
نحو علمي ،كما ت�أتي �أهميته
من غياب الدرا�سات العلمية
ال��ت��ي ت��ت��ن��اول ه��ذه الظاهرة
م��ي��دان��ي�اً ،وب��اع��ت��ب��ار ظاهرة
الهوية يف اجلامعة التي متثل
���ص��رح�اً ثقافياً واجتماعياً
يبلور ال�����ص��ورة االجتماعية
الأك��ث��ر رق��� ّي���اً وت���ق���دم���اً يف
املجتمع الكويتي املعا�صر.
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كما تكمن �أهمية الكتاب يف
ت��وخ��ي��ه ال��ب��ح��ث امل��ع��م��ق عن
ت�أثري جمموعة من العوامل
ال��ت��ي ت��ؤث��ر يف بنية م�شاعر
ال��ه��وي��ة ل���دى ال��ط�لاب ،مثل
ت��أث�ير :اجلن�س ،واملحافظة،
واالنتماء االجتماعي ،وال�سنة
ال��درا���س��ي��ة ،واالخت�صا�ص
العلمي ،والكليات اجلامعية.
ف��ال��ك��ت��اب يف ه���ذا امل�ستوى
ي��ت��ج��اوز ح���دود الدرا�سات
الو�صفية �إىل حتليل معمق
ملعطيات اجتماعية ومتغريات
بالغة الأهمية يف عملية ت�شكل
الهوية ومتثلها.
وي�شري الكتاب �إىل �أن بناء
هوية وطنية را�سخة يف الكويت
ي�شكل �أول��وي��ة تاريخية بكل
الأبعاد االجتماعية والثقافية
وال�����س��ي��ا���س��ي��ة واحل�ضارية
للوجود الإن�ساين .فالكويت-
ك��م��ا ه��و ح���ال دول اخلليج
العربي -تواجه �أحداثاً ج�ساماً
وحت���والت هائلة يف خمتلف
ميادين الوجود واحلياة.
ويرى امل�ؤلف �ضرورة بناء
هوية وطنية واحدة ت�ضم كل
املواطنني على �أ�سا�س الوحدة
الوطنية اجل��غ��راف��ي��ة ،وهذه
الهوية متثل م�شروعاً وطنياً
كبرياً؛ قد يبدو �صعبا جداً لكنه
لي�س م�ستحي ً
ال �أب���داً .وهذا
امل�شروع يقت�ضي اليوم جهوداً
ك��ب�يرة وهائلة على م�ستوى
الرتبية والتعليم يف خمتلف
امل�����س��ت��وي��ات واالجت����اه����ات
لرت�سيخ ثقافة وطنية جامعة
�وح��د وال
ت�صل وال تقطع ،ت� ّ
مت��ن��ع ،ق����ادرة ع��ل��ى ت�أ�صيل

وجدان وطني م�ؤمن بالوطن
والأر�ض كقيمة وجدانية عليا
ال يوازنها مثيل يف موازين
القيم .وهذا الإميان بالوطن
وبالأر�ض كوحدة وطنية كهوية
وطنية يجب يف النهاية �أن
يقوم على ركائز قيم الت�سامح
لأن ه��ذه القيم الت�ساحمية
والإن�سانية ت�شكل احلا�ضن
احلقيقي لإي��ج��اد مثل هذه
الهوية االندماجية القائمة
على وح��دة الأر����ض والوطن
رف�ضاً لكل القيم التع�صبية.
ويدعو الكاتب �إىل ت�أ�صيل
التن�شئة االجتماعية التي
تهدف �إىل االعرتاف مب�شروع
وجود الآخر ،والإميان ب�أهمية
هذا الوجود ،مبيناً �أن الهوية
الوطنية املن�شودة القائمة على
الت�سامح ميكنها �أن تتحقق
ف��ع��ل��ي�اً ع��ن��دم��ا ي��ت��م الإمي���ان
ب�ضرورة التنوع الثقايف مهما
يكن نوعه ومهما تكن جتلياته
الإن�سانية .ويلحظ الكتاب
وجود درجة كبرية من الوالء
ل��ل��وط��ن وال��ه��وي��ة والوطنية
و�أر�����ض ال��ك��وي��ت� ،إذ يربهن
ط�ل�اب اجل��ام��ع��ة ع��ن درجة
ع��ال��ي��ة م��ن ال��وع��ي وال����والء
بالقيم الوطنية على جميع
م�ؤ�شرات الدرا�سة وحماورها
امل��ت��ع��ل��ق��ة مب�����س��ت��وى ال����والء
الوطني وطبيعته والتحديات
واملخاطر التي تواجه الهوية
الوطنية ،ومبقومات الهوية
الوطنية.

ويخل�ص الكتاب �إىل بع�ض التو�صيات الأ�سا�سية
التي ميكنها �أن ت�شكل منطلقاً لتعزيز ال�شعور بالهوية
الوطنية ،من �أهمها:
•�إجراء درا�سات معمقة حول م�س�ألة ال�شعور بالهوية
الوطنية يف خمتلف امل�ؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية
يف الكويت ،والك�شف عن �أبعاد وم�ضامني ال�شعور
بالهوية الوطنية.
•دعوة جامعة الكويت �إىل توفري ن�سق من الفعاليات
وامل��ق��ررات الدرا�سية الإلزامية التي تعزز الوعي
بالهوية الوطنية وتعمق ال�شعور بها.
•�إن�شاء برنامج �أكادميي تربوي متخ�ص�ص بتعزيز ثقافة
املواطنة لدى الطالب واملعلمني يف كلية الرتبية.
•تخ�صي�ص مقررات معنية بالرتبية على املواطنة يف
خمتلف الكليات اجلامعية.
•توفري دورات ت�أهيلية لأع�ضاء الهيئة التدري�سية يف
اجلامعة يف جمال ثقافة املواطنة و�أهمية تعزيزها
لدى طالب اجلامعة.
•العمل على �إقامة ندوات ف�صلية وحما�ضرات ثقافية
يف كل كلية من كليات اجلامعة عن ق�ضايا املواطنة
والوطن وال�شعور بالهوية الوطنية.
•دعوة جامعة الكويت �إىل �إ�صدار ت�شريعات جديدة
تناه�ض �أي ممار�سات ت�أخذ طابعاً طائفياً �أو مذهبياً
يف اجلامعة� ،أكان ذلك يف م�ستوى القول �أم العمل.
•االهتمام باللغة العربية بو�صفها اللغة الأم وعنوان
االنتماء �إىل الهوية الوطنية حمادثة وكتابة وتعليماً.
•التعاون مع االحتادات الطالبية يف و�ضع ا�سرتاتيجيات
جديدة لتعزيز االنتماء �إىل الوطن دون غريه من
االنتماءات ال�صغرى املناه�ضة للهوية الوطنية.
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أط�����ل�����ق ال����ع����م����ل ال������ف������دائ������ي ض������د ال���ف���رن���س���ي�ي�ن
وأوق�����������������ع ف���������ي ص�����ف�����وف�����ه�����م خ������س������ائ������ر ف������ادح������ة

حممد الزرقطوين

م�ؤ�س�س خاليا
املقاومة املغربية
عبدالكرمي املقداد

كان له ولرفاقه الذين مل يتجاوزوا عدد �أ�صابع اليد الف�ضل يف �إطالق ال�شرارة الأوىل للمقاومة �ضد
امل�ستعمر الفرن�سي يف اململكة املغربية ،وقد ارتبط ا�سمه باملقاومة والن�ضال وحماربة امل�ستعمر لي�س
علي
يف املغرب وح�سب ،بل يف كل دول العامل العربي ،ومازال وعده�« :أعدكم �أنه يف حال �إلقاء القب�ض َّ
ف�سيلقون القب�ض على جثة هامدة» يرتدد على الأل�سن حتى اليوم ،لأنه وفى مبا وعد ،ومل ي�ستطع
امل�ستعمر القب�ض عليه �إال جثة هامدة� . .إنه البطل املغربي ال�شهيد حممد الزرقطوين الذي ظل
ال�شغل ال�شاغل للفرن�سيني حتى ليلة القب�ض عليه ،لأنه كان �صاحب الف�ضل يف ت�أ�سي�س اخللية الأوىل
للعمل امل�سلحيف املغرب،والعقل املدبر للعديد من العمليات الع�سكرية التي ّ
ق�ضت م�ضاجع امل�ستعمرين.

ك������������������ان ي�����������ت�����������واص�����������ل م�����ع
رف��������اق��������ه ع������ب������ر ب�����رن�����ام�����ج
إذاع��������ي ...وك���ان���ت أسماء
األغ�����ان�����ي «ك���ل���م���ات س���� ّر»
ل�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذ ال�����ع�����م�����ل�����ي�����ات

«الك َّتاب القر�آين» عند الفقيه
«الفكيكي» وكان �أمله �أن ي�صبح
اب��ن��ه فقيهاً ويلتحق ب�أعلى
م��ع��اه��د ال��ع��ل��م واملعرفة...
وحني بد�أت احلركة ال�سيا�سية
الوطنية الأوىل يف الت�أ�سي�س
�سنوات  1934و ،1937كان
حم��م��د ال���زرق���ط���وين يتعلم
ترتيل القر�آن وحفظه بجامع

حي «ال�سوينية» ،ثم مبدر�سة
«ال��زاوي��ة» ،وك��ان عمره �سبع
�سنوات ،ثم �صار يج ّود القر�آن
يف �شهر رم�ضان بـ «م�سجد
ال�سوق» يف املدينة القدمية.
وب��ع��د �أن �أمت حفظ القر�آن
ل��ل��م��رة اخل��ام�����س��ة وك����ان يف
الرابعة ع�شرة ،بعث ر�سالة
�إىل وال����ده ط��ال��ب �اً ح�ضوره

مولده ون�ش�أته
ول���د حم��م��د الزرقطوين
�سنة  1927يف �أح��د �أحياء
امل���دي���ن���ة ال���ق���دمي���ة ب���ال���دار
البي�ضاء ،وك��ان وال��ده احلاج
حم��م��د ال��زرق��ط��وين مقاول
بناء وواعظاً دينيا يف «الزاوية
احلمدو�شية» ،ولذلك حر�ص
على �أن يدخل ابنه الأول �إىل

ال�شهيد حممد الزرقطوين
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لإحياء حفل باملنا�سبة.
لقد �ش َّكل التحاق حممد
ال���زرق���ط���وين ب���ـ «املدر�سة
ال��ع��ب��دالوي��ة» ،ال��ن��واة الأوىل
الح��ت��ك��اك��ه ب��ال��ع��م��ل الوطني
وتفتُّح وعيه ال�سيا�سي؛ ومل
يرتدد وقتها يف �إعالن امتعا�ضه
من العن�صرية الفرن�سية جتاه
املغاربة ،ومنهم والده الذي كان
يفتح «الزاوية» ل�شباب «حزب
اال�ستقالل» لتح�ضري الأعالم
املغربية كلما حلت منا�سبة
وطنية ...وحني ُقدٍّمت وثيقة
املطالبة با�ستقالل البالد �سنة
��� ،1944س��ارع الزرقطوين
للتوقيع عليها ومل يكن جتاوز
ال�سابعة ع�شرة.
و���س��ط ك��ل ه��ذه الأج���واء
�أ���ص��ب��ح ال��زرق��ط��وين ع�ضواً
فاع ً
ال يف «الك�شفية احل�سنية»
التابعة لـ «حزب اال�ستقالل».
ويف العام � 1948أ�س�س فرقة
باملدينة ال��ق��دمي��ة ،يف �إطار
خ��ط��ة وط��ن��ي��ة لإن�����ش��اء فرق
الأح���ي���اء وت��ن��ظ��ي��م بطوالت
ب��ي��ن��ه��ا ،وذل������ك رداً على
البطوالت التي كانت تنظمها
الإدارة اال�ستعمارية ...وتفتح
ال��وع��ي ال�سيا�سي والوطني
يف ابن حر ٍّ
للزرقطوين كحر ٍّ
يف
جنح يف املزاوجة بني حرفته
ودوره كمنا�ضل يف احلركة
الوطنية ،ثم فدائي يف �صفوف
املقاومة امل�سلحة.
وي��ذك��ر ال��ت��اري��خ املغربي
ل���ل���زرق���ط���وين �أول عملية
ف��دائ��ي��ة ق���ام ب��ه��ا مب��ع� َّي��ة ثلة
من الفدائيني املغاربة ،حني
�أق��دم��وا على تفجري القطار

ف َّ���ج���ر م����ع ث���ل���ة م����ن ال���ف���دائ���ي�ي�ن امل���غ���ارب���ة ق����ط����ار ًا ينقل
ج�����ن�����ود ًا ف���رن���س���ي�ي�ن م����ن اجل�����زائ�����ر إل�����ى ال��������دار البيضاء

ال�شهيد الزرقطوين يوم كان ع�ضواً يف «الك�شفية احل�سنية»

الذي ينقل جنود امل�ستعمرين
م���ن ال��ع��ا���ص��م��ة اجلزائرية
�إىل الدار البي�ضاء ،ما �أودى
بحياة �أربعة �ضباط فرن�سيني
وعدد من اجلنود ،ناهيك عن
اخل�سائر املادية التي قدرت
�آنذاك بخم�سني مليون فرنك
فرن�سي.
ك��م��ا ي�����ش��ه��د ل���ه التاريخ
�أن���ه �ساهم وه��و يف احلادية
وال��ع�����ش��ري��ن م���ن ع���م���ره يف
ت�أ�سي�س خل ّية �س ّرية للمقاومة
�سنة � 1948أطلق عليها «خلية
القانون املحروق» ،وكانت �أول
خ��ل��ي��ة تعتمد ط��رق��اً دقيقة
للت�سلح وم��ق��اوم��ة امل�ستعمر
لإج��ب��اره على اجل�ل�اء ،حيث
حددت كيفية توا�صلها وكلمات
ال�سر بني �أفرادها ،فيما ُعرف
وقتها بـ «القانون املحروق»،
وكان بالن�سبة لأع�ضاء اخلل ّية
مبنزلة «النظام الداخلي» الذي
قاموا ب�إحراقه بعدما متكنوا
من حفظه كام ً
ال ،ثم �شربوا
رماده ممزوجاً باملاء داللة على
�أن ذلك القانون �أ�صبح رابطة

دم بينهم ،وجعلت اخللية كلمة
«اهلل �أكرب» �شعاراً لها.
ل��ك��ن ع��ج��ز اخل��ل��ي��ة عن
توفري ال�سالح الكايف جعلها
تق�ص ُر ن�شاطها على عمليات
�إح���راق حافالت الفرن�سيني
التي كانت تركن يف «�ساحة
ال��ب��ح�يرة» باملدينة القدمية
ويف «املعر�ض الدويل» بالدار
البي�ضاء ،حيث متكنت من
�إحراق ت�سع حافالت.
املنظمة ال�سرية
م�ساء يوم � 7أبريل 1951
اجتمع �أف��راد اخللية واتفقوا
على ب��دء مرحلة جديدة من
الن�ضال ،وقرروا ت�سمية خليتهم
«املنظمة ال�����س��ري��ة» ،وكلفوا
الزرقطوين بر�سم عملياتها
والإ����ش���راف ع��ل��ى تنفيذها.
ٍ
ومنذئذ �أخذ العمل امل�سلح يف
املغرب منحى �أكرث تطوراً...
وك��ان��ت املنظمة ت��ت��وزع على
خاليا ت�ستقر يف �أحياء الدار
البي�ضاء وبع�ض املدن الأخرى.
وعلى الرغم من تعدد اخلاليا
وك�ثرة �أف��راده��ا ،مل يكن �أحد

منهم يعرف الآخ��ر ،فالأمور
ك��ل��ه��ا ك���ان���ت حت���ت �سيطرة
الزرقطوين الذي كان �شديد
احل��ر���ص واحل���ذر ،خ�صو�صاً
�أثناء عمليات التزود بالأ�سلحة
التي كان يكلّف بها مقاومني
من خاليا املناطق ال�شمالية
واحل��دودي��ة م��ع اجل��زائ��ر� ،إذ
متكنت «املنظمة ال�سرية» من
ت��ه��ري��ب �أ���س��ل��ح��ة م��ن فرن�سا
و�إ�سبانيا واجلزائر وم�صر.
ث��م �أوك��ل��ت مهمة تهريب
ال���������س��ل�اح �إىل املنا�ضل
عبدالكبري الفا�سي الذي ز َّود
الزرقطوين مبادة «ال�سيانور»
ال�سامة لي�ستخدمها �أفراد
املنظمة خياراً �أخ�يراً للموت
يف ح��ال القب�ض عليهم من
قبل الفرن�سيني .وق��د تولد
ذلك من قناعة ال�شهيد حممد
الزرقطوين مبحدودية قدرة
الإن�سان على حت ّمل التعذيب
ال��ذي يالقيه من يقعون بيد
�سلطات التحقيق الفرن�سية،
ما جعله �شديد احلر�ص على
�أال ي��ن��ه��ار التنظيم ال�سري
ف��ج��أة يف ح��ال اعتقال �أحد
قر�ص ال�س ِّم
�أع�ضائه؛ فكان
ُ
ال يفارقه كما ال يفارق �أحداً
من رفاقه ،وتلك كانت �إحدى
خ�صاله املعبرِّ ة عن ا�ستعداده
الف���ت���داء ال��ت��ن��ظ��ي��م بروحه
من �أج��ل اال�ستمرار وتداول
القيادة حتى الن�صر ...وكان
ال�شيخ عالل الفا�سي �أ�صدر
يف حينه فتوى تبيح للمقاومني
االن��ت��ح��ار ب��اع��ت��ب��اره عملية
ا�ست�شهادية وعم ً
ال بطولياً،
كما ن�شر ال�شيخ عبداهلل كنون
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فتوى م�شابهة على �صفحات
جملة «ل�سان الدين» ال�صادرة
يف تطوان �آنذاك.
وا�شتهرت املنظمة ب�صنع
القنابل اليدوية وتنفيذ عمليات
التفجري ،ومن �أ�شهرها عملية
«م��ار���ش��ي��ه ����س���ن�ت�رال» التي
�أ�سفرت ع��ن مقتل �أك�ثر من
 50فرن�سياً .واجلدير ذكره
�أن «حم��م��د من�صور» �صانع
القنبلة التي نفذت بها العملية
مل ي���ك���ن ي���ع���رف «احل�سن
اجلمايل» الذي ُكلِّف بو�ضعها
ق��رب حمل ج��زارة يف ميدان
«مار�شيه �سنرتال».
عمليات التفجري
طابع العمل ال�سري ا�ضطر
الزرقطوين وق��ادة «املنظمة»
التباع طريقة يف غاية الدهاء
للتن�سيق فيما بينهم خالل
ف�سخروا برناجماً
َّ
العمليات؛
�إذاعياً للأغاين املنوعة تقدمه
زوجة �أحد املنا�ضلني ،وتدعى
«�أم��ن��ة ع��زي��ز» ،ع�بر «�إذاع���ة
طنجة» ،لتحديد العمليات
وزم��ن��ه��ا و�أ����س���م���اء املكلفني
بتنفيذها؛ حيث كانت املنظمة
�إذا اتفقت على العملية يت�صل
�أحد قادتها بالربنامج ويطلب
�أغنية «بكرا ال�سفر»� ،أي �أن
العملية �ستكون غداً ،ويهديها
�إىل الأ����ش���خ���ا����ص املكلفني
بتنفيذها ،لي�أتي الإذن باملوافقة
عرب تقدمي �أغنية �أخ��رى هي
«�سافر م��ع ال�����س�لام��ة»؛ هذا
�إ�ضافة �إىل �أغان �أخرى متفق
عليها لإعالن و�صول �شحنات
الأ�سلحة ونوع ال�سيارات التي
حتملها.
اق�ت�رح ال��زرق��ط��وين على

 ...ه��ك��ذا خ��ط��ط لعملية تفجير «م��ارش��ي��ه سنترال»
ال�����ت�����ي أس������ف������رت ع������ن م����ق����ت����ل أك�����ث�����ر م������ن  50ف���رن���س���ي��� ًا

املقاوم الزرقطوين مع زوجته

رف��اق��ه ن�سف مت��ث��ال القائد
الفرن�سي يف املغرب «املار�شال
ليوتيه» بالديناميت ،وكذلك
مت��ث��ال «الأخ������� َّوة املغربية-
الفرن�سية» الذي يقابله .وبعد
م�صادقة املنظمة االق�ت�راح
توجه الزرقطوين مع اثنني من
َّ
رفاقه �إىل «م��ي��دان ليوتيه»،
وح���اول تنفيذ التفجري فلم
ينجح ب�سبب غ����زارة املطر
الذي كان يطفئ فتيل العبوة
مرة تلو مرة .وحتى ال يرجع
خ���ائ���ب���اً ت���وج���ه �إىل �شركة
«الماروكان دي بوا» الفرن�سية
و�أ�شعل النار يف م�ستودعات
اخل�شب ما �أ�سفر عن خ�سارة
قدّرها الفرن�سيون وقتها بـ40
مليون فرنك.
وم�����ن ال��ع��م��ل��ي��ات التي
د ّب��ره��ا ال��زرق��ط��وين اغتيال
ث�لاث��ة م��ن اخل��ون��ة (العربي
امل�����س��ك��ي��ن��ي وحم���م���د بني�س
وامل��ق��دم ع��ب��داهلل الفا�سي).

فبعد �أن ق���دم الزرقطوين
خ��ارط��ة معلومات وتنقالت
�أول��ئ��ك اخل��ون��ة� ،أطلقت �أول
ر�صا�صة يف ت��اري��خ املقاومة
على مفت�ش ال�شرطة «العربي
امل�سكيني» ،وبعد ي��وم واحد
�سقط حممد بني�س بر�صا�ص
املنا�ضل �سليمان العرائ�شي،
وبعد ثالثة �أيام اغتال املنا�ضل
حممد الرا�شدي بالر�صا�ص
امل���ق���دم ع���ب���داهلل الفا�سي؛
ففهمت فرن�سا �أن املقاومة
دخلت مرحلة جديدة ،ورفعت
حال ت�أهبها.
�أم�����ا ال��ع��م��ل��ي��ة الأ�شهر
التي خطط لها الزرقطوين
و�شاءت الأق��دار �أن تنفذ بعد
ا�ست�شهاده ،فهي عملية اغتيال
ال��دك��ت��ور «�إم��ي��ل �إي����رو» �أحد
�أقطاب الوجود اال�ستعماري
يف امل��غ��رب ،حيث ك��ان يتوىل
�إدارة «جم���م���وع���ة ما�س»
الإعالمية التي كانت ت�صدر

ال�صحف الفرن�سية ومنها «ال
فيجيه م��اروك��ان» و»لوبوتيه
ماروكان» .وه ّزت هذه العملية
�أرك���ان الكيان اال�ستعماري،
و�أه��داه��ا منفذها �إىل روح
ال�شهيد الزرقطوين.
االعتقال واال�ست�شهاد
�إث���ر اعتقال وا�ستجواب
العديد من املنا�ضلني ،فوجئ
الفرن�سيون ب ��أن الزرقطوين
يقف خلف معظم العمليات
ال���ت���ي ق��� ّ��ض��ت م�ضاجعهم،
فراحوا يتعقبونه ويفت�شون عنه
يف كل مكان .وظل الزرقطوين
يتنقل م��ن م��ك��ان �إىل �آخر،
ح��ت��ى متكنت م��ن��ه ال�شرطة
الفرن�سية ي��وم اجلمعة 18
يونيو  ،1954حيث اقتحمت
منزله يف حي �سيدي معروف
بالدار البي�ضاء عند ال�ساعة
اخلام�سة �صباحاً.
ك��ان��ت ف��رح��ة الفرن�سيني
ك���ب�ي�رة� ،إذ ت�������ص��� ّوروا �أنهم
ب��اع��ت��ق��ال��ه��م ال���زرق���ط���وين
�سيم�سكون بكل خيوط املقاومة
امل�����س��ل��ح��ة� ،إال �أن املنا�ضل
ال�����ش��ه��ي��د ���ص��دق وع����ده ومل
يمُ ِّكن امل�ستعمرين �سوى من
جثة هامدة ،حيث ابتلع قر�ص
ال�سم الذي كان يحمله ،ثم فتح
لهم الباب من دون �أي مقاومة،
فاقتادوه وغ���ادروا ...وم��ا �إن
و�صل مركز ال�شرطة حتى كانت
روحه ت�صعد �إىل باريها ،حاملة
معها �أ�سرار احلركة الوطنية
ورج��ال��ه��ا ال��ذي��ن وا���ص��ل��وا من
بعده �أعمالهم الفدائية حتى
حتقق اال�ستقالل ،و�أ�صبح يوم
 18يونيو يوماً وطنياً للمقاومة
يف املغرب.
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أدب الرحالت
ب��ي��ن ال������ت������راث اإلن����س����ان����ي
و«ال��������������������س��������������������ي��������������������اح��������������������ة
اإلل�������������ك�������������ت�������������رون�������������ي�������������ة»

ال�سف ُر ٌ
َّ
ع�شق...
يعرفه َم ْن ُيكا ِب ُد ُه

“تعا وال تيجي” .والرتجمة
ٌ
جتديد
ملن ال يعرفون اللهجة اللبنانية في الترحال
ه����ي“ :تعال وال ت����� ِأت”! هكذا
ل����ل����ن����ف����س وال�����ع�����ق�����ل
غ ّنت فريوز.
لن نتحدث يف الفن الغنائي .وال����������������ب����������������دن ...ه����ل
بل يف “ال�سياحة االفرتا�ضية”
ع��ب�ر �شبك����ة الإنرتن����ت؛ حيث ي���ت���ح���ق���ق ل������ك ذل����ك
ت�ستطيع الآن عرب “غوغل” �أن وأن���������ت ف������ي ب���ي���ت���ك؟
ت�سوح يف العامل و�أنت يف بيتك
عل����ى مقع����دك �أم����ام ال�شا�شة
ال�صغرية ال�ساحرة! من دون تذكرة �سفر ،ومن دون دفع التكاليف
املرهقة� ،أو التع ّر�ض ملخاطر ال�سفر الكثرية ...فلقد افتتح حمرك
البحث (غوغل) موقع ال�سياحة االفرتا�ضية ،حيث يتمكن الباحث

مصطفى سليمان
ال�سائ����ح م����ن التج ّول يف �أي مدينة� ،أو دخول املتاحف� ،أو التعرف
على ال�شوارع وال�سري فيها ،ور�ؤية حتى ال�سيارة اخلا�صة ب�سائقها
ومرافقيه����ا ،ولكن مع طم�س �أرقام ال�سيارة ووجوه ال�سائقني ومن
فيها مراع����اة للخ�صو�صية ...هذا كله بال�ص����ورة الثالثية الأبعاد
للأماكن حتى ت�شعر وك�أنك تعي�ش فيها متاماً .نعم ت�سو ُح جال�ساً...
“تعا وال تيجي”!
ه����ذا اخلرب جل����ب �إىل خاطري تداعيات �أدبي����ة منا�سبة .من
ذلك قول �أبي متام عن الرتحال:
ُ
����ل ٌ
����ق
م����ق����ام امل�
�������ول
وط�
ِ
�������رء يف احل� ِّ
������ي مخُ ْ ِ
ِ
��ت���رب ت����ت����ج� َّ
���د ِد
ل����دي����ب����اج����ت����ي����ه .ف�������اغ�
ْ
ي���������دت حم��ب��ةً
ْ
ف��������إين ر�أي��������ت ال�������ش���م����� َ��س ِز
��د
�إىل ال���ن���ا����س � ْأن ل��ي�����س��ت ع��ل��ي��ه��م
َ
��رمَ ِ
ب�����س ْ
ُ
تهرتئ �أعماق����ه ،ويبلى �س ْمتُه اخلارج����ي عندما يبقى
فامل����رءُ
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ب�أح����وال الدني����ا ونا�سها ،لأنه
يف م�ستنقع املكان .فاالغرتاب
بقي خل����ف مكتبه و�ساح فقط
جت����دُّد .فنحن نح����ب ال�شم�س
عل����ى الورق .يف حني كان زكي
لغروبه����ا و�شروقها .ولو كانت
���ب بعث����ة يف ال�سورب����ون
ت�ش����رق علين����ا �أب����د الده����ر
طال� َ
و�س����اح وجال يف م����دن فرن�سا
لكرهناها ،كذلك لو غربت عنا
و�أوروب����ا .له����ذا فه����و يفاخره
�أب����داً ال�شتقنا �إليها ...من هنا
بال�سياحة الواقعية ال الذهنية
نفه����م �سبب انت�ش����ار االنتحار
�أو اخليالية.
يف بع�ض الدول الإ�سكندنافية
م�صطفى لطفي املنفلوطي
حي����ث تبقى ال�شم�����س م�شرقة
كان ّ
يف�ض����ل الو�ص����ف الفن����ي
ن�ص����ف الع����ام� ،أو حمتجب����ة
ُ
ُ
���ي
ف
���������������رء
مل
ا
��������وح
س
��������
ي
�������ت
ن
�������ر
ت
�������
ن
اإل
�����ة
ك
�����
ب
�����
ش
�����ر
ب
�����
ع
للب�ست����ان على �أن يعي�ش �ضمن
ن�صفه الآخر.
ال�سياح����ة ب�����ي�����ت�����ه ...ج����ال����س���� ًا ع����ل����ى م����ق����ع����ده أم���������ام ش����اش����ة! ه����ذا الب�ست����ان� .إن����ه من����وذج
فالترّ ح����ال� ،أو ّ
للفن����ان الرومانتيك����ي ال����ذي
بلغتن����ا املعا�ص����رة ،جتدي����د
وتن�شي����ط للنف�����س والعقل والب����دن .ومن امل�شهور املت����داول �أبيات يقدّ�����س الفن ك�صورة يف معب����د اجلمال ،حيث يحقق املتعة الفنية
للإمام ال�شافعي يف فوائد ال�سفر والرتحال وال�سياحة الواقعية:
اجلمالي����ة املج���� ّردة عرب التخيي����ل ،مع ما يو ّف����ره الو�صف الفني،
وبخا�ص����ة ال�شع����ر ،من م�ؤثرات ال ميك����ن �أن يو ِّفرها فن �آخر مثل
ت�����غ�����ر ْب ع�����ن الأوط������������ان يف ط���ل���ب ال���ع�ل�ا
َّ
ف���وائ���د الر�س����م �أو النح����ت ،كال�ص����وت واحلركة واحليوية وب����ث امل�شاعر
و����س���اف���ر ف���ف���ي الأ�����س����ف����ار خ��م�����س
ِ
ْ
ف����ت����ف����ري����جُ َه� ٍّ
والأحا�سي�����س يف اللوح����ة ال�شعرية لو�صف الطبيع����ة� ،أو التماثيل
م��ع��ي�����ش��ة
واك����ت���������س����اب
�������م
ُ
ٍ
ُ
آداب و�����ص����ح����ب����ة م���اج���د اجلام����دة مث ً
ال ،كو�صف اب����ن حمدي�س ال�صقلّ����ي للربكة والأ�سود
وع������ل������م و� ٌ
ٌ
وم����ن الطري����ف رد القا�ض����ي الطرطو�ش����ي ال����ذي ينا�س����ب ومتاثيل الطيور يف ق�صر املن�صور بن النا�صر� ،أو و�صف البحرتي
ال�سائح الإلكــرتوين االفـــرتا�ضي القابع وراء حا�سوبه وهو يجول لربكة املت����وكل ،ولوحة معارك الروم والفر�����س يف �أنطاكيا ،وغري
ذلك الكثري.
العامل:
ً
ت���خ��� ّل� ْ
نح����ات �إغريقي نحت متثال “جيالتي����ا” �آي ًة من
ط��ال��ب��ا
��ف ع����ن الأ�����س����ف����ار � ْإن ك���ن���ت
“بغمالي����ون” ّ
���ق �آي����ات اجلم����ال .وت�ض���� َّرع �إىل الآله����ة �أن تبعث في����ه احلياة؛ فلما
جن��������ا ًة ،ف���ف���ي الأ�����س����ف����ار ����س���ب���عُ ع����وائ� ِ
����ر �أُ
ت�����ن� ُّ
خ������������������وان ،وف� ْ
������ق� ُ
ا�ستُجيب طلبه ،ومتثلت له “جيالتيا” فتاة به ّية اجلمال من حلم
�����ة
������د �أح� َّ
����ك� ُ
�����ب� ٍ
ٍ
ُ
ُ
�����س����ارق ودم ،و�ص����ارت ُمل����ك ميينه واقع����اً ال ف ّناً نفر منه����ا ،وت�ض ّرع �إىل
����ي����ف����ة
وخ
وت�������ش���ت���ي���ت �
أم������������وال ِ
ٍ
ِ
وك�����ث����رة �إي������ح������ا�� ٍ�����ش ،وق������ َّل ُ
ُ
الآلهة مرة �أخرى �أن تعيدها متثاالً فن ّياً جمي ً
ال كما كانت.
������ة م�����ؤْن���������س
ج�س����د ه����ذه الأ�سط����ورة الرائع����ة توفي����ق احلكيم يف
���اح � ُ���س���ك���ن���ى ال���ف���ن���ادق
وق����د ّ
و�أع���ظ���م���ه���ا ي����ا �����ص� ِ
فال�سائ����ح االفرتا�ضي قد يُف ِّرج ع����ن نف�سه همو َمها ،ويكت�سب م�سرحيت����ه “بغمالي����ون” ،وكذل����ك جورج برنارد �ش����و ،وكل واحد
ج�سدها وف َق ر�ؤيته الفنية والفكرية والنف�سية.
علماً نظرياً من دون معي�شة ،وكذلك �أدباً �صامتاً .وبهذا �سيفتقد منهما ّ
ه����ل هو �شذوذ فني؟ نف�سي؟ مر�ض خيايل؟ هَ َو�س يف ع�شق
املعي�ش����ة التي ميك����ن �أن يجنيها من الأ�سفار ،و�أهم �شيء �سيفتقد
معا�ش����رة “املاج����د” �أي �صحب����ة الإن�س����ان الأ�صي����ل احلقيقي ال اجلم����ال املج َّرد؟ عزلة مر�ضية حتب االنفراد مع اخليال والذات
االفرتا�ض����ي ،رغم �أن مواقع التوا�ص����ل االجتماعي توفر عالقات واملِثال بعيداً عن الواقع؟...
الرحال����ة واقعاً حت����ت ت�أث��ي�ر �أو “تخدير” نزعة
�إن�ساني����ة من هن����ا وهناك وهنالك ...ال�ساح����ة االفرتا�ضية �أ�شبه
ق����د يك����ون ّ
�صوف ّي����ة خيالية فل�سف ّية جتنح به �إىل عامل بعيد عن واقعه الذي
باحللم� ،أو ال�سينما اخلر�ساء!
فه����ل ي����ا ترى حتق����ق لك ال�سياح����ة الإلكرتوني����ة و�أنت على ال يرت�ضي����ه .ولو قر�أتَ ق�صي����دة “هجرة” للعمالق الأملاين غوتيه
لعرف����تَ مدى ت�أثري �سح����ر الواقع املتخ َّيل ،وهو هن����ا ال�شرق ،يف
مقعدك يف بيتك هذه الفوائد؟
نف�����س الفنان �أو الفيل�س����وف .فقد كان دار�س����اً للعربية ومرتجماً
بني الواقع واخليال
م����ن امل�ساجالت واملع����ارك الفكرية بني العق����اد وزكي مبارك منها ،وقارئاً للقر�آن وللأدب العربي ،وبخا�صة املعلقات اجلاهلية.
�أن زك����ي ،الذي تخ���� ّرج يف ال�سوربون ،كان يعيب على العقاد جهله كذل����ك ل��ل��أدب الفار�س����ي ،وكان مفتوناً بال�شاع����ر الكبري حافظ
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ال�ش��ي�رازي( .راج����ع الق�صيدة
عن����د :د .ح�سني حممد فهيم،
�أدب الرح��ل�ات� ،سل�سل����ة كتب
ع����امل املعرف����ة الكويتي����ة رقم
� ،138ص .)152
ومث����ال �آخ����ر الفيل�س����وف
الفرن�س����ي فولت��ي�ر ال����ذي
متن����ى �أن يفق����د ذاكرت����ه
حت����ى يع����ود �إىل “�أل����ف ليل����ة
ابن بطوطة
وليل����ة” ويتمت����ع بقراءته����ا
م����ن جديد� .إنه �سح����ر اخليال الهابط من معاب����د بخور ال�شرق!
وم����ن الرحالت الفل�سفية الذهني����ة ق�صة “حي بن يقظان”
وال�س ْه َر َو ْردي ،واب����ن �سينا ،وهي رحل����ة البحث يف
الب����ن ُط َفي����لّ ،
ماه ّية الكون والإن�سان وال�شريعة والفطرة الب�شرية...
هم الأف�ضل؟
�أيُّ ُ
َم���� ْن ه����و الأف�ضل يف ع����امل ال�سف����ر وال�سياح����ة والرتحال �أو
الرحيل :اب����ن بطوطة يف م�شاهداته احل ّي����ة لثقافات وح�ضارات
ال�شع����وب وو�صف����ه لعاداتها وتقاليدها حي����ث تتجلى هوية الأمم،
�أم جوناث����ان �سويف����ت عرب بطل����ه “جلفر” وهو يف ب��ل�اد الأقزام
و�ص� ُ
���ي لتجرب����ة واقعية
والعمالق����ة؟ْ ...
���ف اب����ن بطوط����ة نق ٌل فن� ٌّ
وك�ش� ٌ
وو�ص ُف
���ف ل�س ِّر ب�صم����ة هوية ال�شعوب التي زاره����ا واقعياًْ ،
فني خليال ق�ص�ص����ي؛ وكِ ال الو�صفني بلغ
جوناث����ان �سويف����ت نق ٌل ٌّ
الغاي����ة م����ن الت�أث��ي�ر يف املُتل ّق����ي .اب����ن بطوطة و�صف لن����ا الواقع
ال����ذي ر�آه وح ّول����ه �إىل حقيق����ة فني����ة مو�ضوعي����ة ،وجوناثان نقل
لن����ا خياله الق�ص�صي الذي ح ّوله �إىل تخيي����ل فني ...كلنا �شاهد
عرب التلف����از �أو ال�سينما حرق الهندو�����س ملوتاهم :غاندي ،نهرو،
وابنته �أنديرا .ولكن ابن بطوطة �شاهد طقو�س احلرق الهندو�سي
وو�صف����ه �أبل����غ و�ص����ف؛ فكي����ف لو كنتَ �أن����تَ مكان اب����ن بطوطة،
�أو مع����ه ،ت�شاه����د احلط����ب يت�أج����ج حتت اجلث����ة ،وت�ش����م رائحة
البخ����ور والن���� ّد وال�صن����دل ...واجل�سد الآدمي يح��ت�رق �أمامك؟!
الرحال����ة
وم����ن م�شاه��ي�ر
ّ
الع����رب :اب����ن ُجب��ي�ر ،واب����ن
ف�ضالن الذي يُع ُّد �أندر من زار
بالد الرتك واخلزر وال�صقالبة
( 309ه����ـ) ،وكذلك الإدري�سي
يف “نزه����ة امل�شتاق يف اخرتاق
الآف����اق” ...ومن الغرب ماركو
بول����و ،وهن����اك الكث��ي�ر م����ن
امل�ست�شرق��ي�ن الذين هاموا يف
�صحارى العرب يحدوهم �سحر
غالف كتاب «رحلة ابن جبري»

ال�ش����رق و�أ�ساط��ي�ره ...ه�ؤالء
الرحال����ة تركوا تراث����اً �إن�سانياً
ّ
غني����اً للب�شري����ة؛ ه����ذا الرتاث
غني جداً من �أبواب الأدب
باب ٌّ
املقارن ب��ي�ن �آداب العامل .وقد
ُكتب هذا ال��ت�راث خالل وبعد
�سنوات من ال�سف����ر والرتحال
يف �أقالي����م الع����امل ،يف اللي����ل
الرحالة
والنهار،
َّ
و�سجل ه�ؤالء ّ
جوناثان �سويفت
انطباعاته����م وم�شاهداته����م
احل ّية ب�أ�سلوب واقعي يف غاية الروعة الفنية ،رغم ما �شاب بع�ض
تل����ك امل�شاهدات �أو التحليالت من مبالغات �أو �شطحات ،و�أحياناً
اختالق����ات مما ي�ستطيع الأدب املق����ارن �أو البحث العلمي ك�شفه
وتفني����ده .بل قد تفيدنا تل����ك ال�شطحات واالختالقات يف تف�سري
بع�����ض الأح����داث التاريخية ،كما يف كتاب “رح��ل�ات ماركو بولو”
حني حت����دث ب�إ�سهاب عن خليفة م�سل����م يف العراق كان ي�ضطهد
امل�سيحي��ي�ن ا�ضطهاداً جماعياً ف�ص����ار م�سيحياً بعد معجزات من
ق�ساو�س����ة وكهنة حتدّاهم اخلليف����ة �أن يُثبتوها كما ورد يف كتابهم
املقد�س ،وهي �أن من كان يف قلبه ذ ّرة خردل من �إميان قادر على
�أن يجع����ل اجلبلني يلتقيان! فهدّدهم بالقتل اجلماعي� ،أو اعتناق
الإ�س��ل�ام �إن مل يُثبتوه����ا .ف�أثبتوه����ا يف م�شهد مهي����ب يف الوادي
حيث اجلبالن .فاعتنق امل�سيحية؟! وملا مات مل يدفنوه يف مدافن
امل�سلمني؛ �إذ وجدوا ال�صليب يط ِّوق عنقه.
و�أدب الرح��ل�ات �أدب ف����ردي له ب�صمة ال����ذات الراحلة التي
ارحتلت وعانت الأهوال ومفاج�آتها ،وعاينت احل�ضارات و�آثارها،
�سجل����ت للب�شرية خال�صة تلك
وعا�ش����رت ال�شع����وب و�أحوالها ،ثم َّ
ً
ً
الأه����وال واملعان����اة وامل�شاه����دات ،فج����اء تراث����ا فري����دا تنهل منه
الأجيال املتعة والفائدة.
�سي�سجلون
“رحالة �إلكرتونيون”؟ وهل
ِّ
 ...هل �سيكون لدين����ا ّ
م����ا يالحظون����ه وهم عل����ى �أرائـــكهم ينظـــ����رون؟ وهـــ����ل �ســنت�أثر
به����م؟ ...ال �أظن؛ ف��ل�ا ب�صم َة
���ل يف غـــرفت����ه ،ي�ســــو ُح
لراح� ٍ
ً
ً
قــــاع����دا �صاـمت����ا واملاليـــ��ي�ن
حـــ����ول الع����امل ي�شـــاهدون ما
ي�شاهده!
ال�سفر ع�ش���� ٌق بني امل�سافر
والطري����ق والب�ش����ر وال�شج����ر
واحلجر ...و”ال يعرف الع�شق
�إال م����ن يكاب����ده” كم����ا ق����ال
البحرتي.
غالف كتاب «ر�سالة ابن ف�ضالن»
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رسموا بحجارة االنتفاضة خريطة احلياة وطريق املستقبل

�أطفــال فل�سطني
ع�ص ّيون على االغرتاب والتوطني
د .نادر القنّة

ذات يوم ،راهنت رئي�سة وزراء الكيان ال�صهيوين “غولدا
مائري” ،الأوك��ران��ي��ة املهاجرة �إىل ال��والي��ات املتحدة ومنها
�إىل فل�سطني العام  ،1921على �ضمور الذاكرة الفل�سطينية
وعلى حركة التاريخ امل��ول��دة لظاهرة الن�سيان ،يف طم�س
م��ع��امل الهوية الوطنية والقومية للطفل الفل�سطيني،
ب��ل اق��ت�لاع��ه��ا م��ن ج���ذوره���ا� ،إذ ق��ال��ت“ :جيل ال��ك��ب��ار من
الفل�سطينيني �سيموت يف املنايف� ،أما ال�صغار ف�سين�سون”)1(.

كان خي���ال غول���دا مائ�ي�ر
( )1978 - 1898وا�سع���اً،
�أق���رب م���ا يك���ون �إىل خي���ال
مري����ض الوهم عن���د موليري،

حينما ظنت واعتقدت خاطئة
ب�أن حرك���ة التاريخ ،مبا تفرزه
من مظاهر تقادمية ون�سيانية
�ست�سحق الطف���ل الفل�سطيني

وتلغي���ه ،و�أن معرك���ة الوج���ود
والهوية �ستح�سم مبكراً ل�صالح
الكيان ال�صهيوين وللمهاجرين
غري ال�شرعيني من جمهوريات
االحتاد ال�سوفيات���ي ورومانيا
وبولن���دا و�سائ���ر بل���دان �شرق
�أوروب���ا والوالي���ات املتح���دة،
حيـــــ���ث ال فل�سطــــــــــــ�ي�ن وال
فل�سطيني���ون بع���د اليوم ،وهو
م���ا عبرّ ت عنه ب�صورة تهكمية
قائل���ة“ :الفل�سطينيون! ...مل
�أ�سم���ع به���م .ال يوج���د �شعب
فل�سطيني”)2(.

على اجلانب الآخر ،ويف
مقاب���ل ه���ذه املراهن���ة ،اعتاد
رئي�س ال�سلطة الوطنية رئي�س
منظمة التحري���ر الفل�سطينية
الراحل يا�سر عرفات� /أبوعمار
( )2007 - 1929املراهن���ة
على �إرادة الطفل الفل�سطيني
وعلى حتمية التاريخ يف ت�أكيد
الهوية الوطنية والهوية القومية
والهوي���ة الديني���ة والهوي���ة
الإن�سانية للطفل الفل�سطيني،
حينم���ا كان ي�سته���ل خطاباته
ال�سيا�ســــــــي���ة واجلمــــاهريية
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بعبارات ومقوالت حمفزة على
الأم���ل واالنت�ص���ار واملقاوم���ة
واال�ست�شهاد يف �سبيل الق�ضية
املركزي���ة للوطن ،فيقول مث ً
ال:
ً
�شب�ل�ا م���ن فل�سط�ي�ن،
“�إن
وزه���رة من زه���رات فل�سطني
�سريفعان عل���م فل�سطني على
�أ�س���وار مدينة القد�س وم�آذنها
وكنائ�سه���ا” ،ويق���ول �أي�ض���اً:
“عالقد����س رايح�ي�ن� ،شه���داء
باملاليني”.
ولأن ه���ذه ال�شع���ارات
تعد م���ن العبارات املكرورة يف
ّ
خطاب املقاوم���ة ،فقد دخلت
الأدبي���ات الفل�سطيني���ة م���ن
�أو�س���ع �أبوابها و�ص���ارت جزءاً
من ثقافة الإن�سان الفل�سطيني،
وراح الأطف���ال يرددونها خلف
قائده���م كلم���ا التق���ى به���م؛
تردي���داً نغمي���اً واح���داً يعك�س
ن�سيج الهوية الوطنية الواحدة
لل�شعب العربي الفل�سطيني.
بني دوامة االغرتاب
وامل�س�ؤولية الوطنية
�إذن ،هي الهوية الوطنية؛
الهوي���ة املركب���ة واملتع���ددة
ب�أبعاده���ا املختلف���ة ...وه���ي
التح���دي
يف الوق���ت ذات���ه
ّ
واملراهنة؛ ط���رف يراهن على
حرك���ة التاريخ ،وطرف يراهن
عل���ى حتمي���ة التاري���خ ،ويف
كلت���ا املراهنتني يق���ف الطفل
الفل�سطين���ي �صاح���ب الهوية
وعن���وان التحدي .ففي الوقت
الذي يدفع الطرف الأول بهذا
الطفل نحو دوام���ة االغرتاب
واالنف�صال عن جذوره الإرثية
والتاريخي���ة ليعي����ش و�ضع���اً
�سيزيفياً /عبثي���اً داخل وطنه
ويف املن���ايف ،يدفع���ه الث���اين
بق���وة و�إميان را�س���خ نحو ب�ؤرة

آم�����ن�����وا ب��ف��ل��س��ط�ين وط���ن��� ًا
ومتسكوا بحقوقهم
نهائي ًا ّ
ال�����ش�����رع�����ي�����ة ...فصنعوا
أس�������������ط�������������ورة امل��������ق��������اوم��������ة
غ�������ول�������دا م�����ائ�����ي�����ر راه�����ن�����ت
ع���ل���ى “ضمور ال�����ذاك�����رة
ّ
ففجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
الفلسطينية”
أط����������������ف����������������ال ف������ل������س������ط���ي��ن
أن�������������������ش�������������������ودة ال�����������وط�����������ن
امل�س�ؤولي���ة الوطني���ة ،ويحي���ي
في���ه الذاكرة والأم���ل واحلياة
للتماه���ي م���ع �إرث���ه وتاريخ���ه
وهويت���ه ووطن���ه ومكونات���ه
الثقافية ،عرب قنطرة م�س�ؤولية
الن�ض���ال واملقاوم���ة والت�شبث
بامل���كان -بو�صفه قيمة وطنية
ودينية علي���ا -بل واال�ست�شهاد
من �أجل���ه كتعبري �ص���ادق عن
منطقية اال�ستحق���اق الوطني
الفل�سطين���ي ال���ذي ال يقب���ل
املناق�شة �أو التفريط يف ثوابته
الوطنية.

قدر الطفل الفل�سطيني
رحل���ت غول���دا مائ�ي�ر يف
دي�سم�ب�ر  ،1978ورحل معها
وقبله���ا وبعده���ا العدي���د من
قيادات الكي���ان ال�صهيوين...
ويف نوفمرب  2007رحل يا�سر
عرف���ات يف ظ���روف غام�ضة
حتوطها �شبهة االغتيال من قبل
“املو�ساد” ال�صهيوين ...وبقي
الطفل الفل�سطيني وحده �س ّيد
املعركة وفي�صلها ور�أ�س الثورة
وموقفه���ا ،يق���ارع االحت�ل�ال
واالغ�ت�راب يف �آن واح���د ،يف
الوطن ويف ال�شتات واملنايف...
يف الوط���ن بحجارت���ه /جمرة
ثورت���ه وغ�ضبه ،وه���و ما عرب
عنه ال�شاعر الفل�سطيني معني
ب�سي�س���و يف م�سرحي���ة “ث���ورة
الزجن” على ل�سان عبداهلل بن
حممد بالقول:
“انطلقوا الآن...
كونوا ما �شئتم...
زجناً يف القرن الثالث للهجرة
�أو زجناً يف القرن الع�شرين
�إن عليكم �أن تنطلقوا الآن
ال ي�ست�أذن عب ٌد من قي�صره
كي يعلن ثورة”)3(.
ويف موقع �آخر من امل�سرحية
ذاتها ،وعلى ل�سان عبداهلل بن
حمم���د قائ���د ث���ورة الزجن يف
الب�صرة ،ي�ؤك���د ب�سي�سو الدور
التاريخ���ي والطليع���ي املقاوم
للطفل الفل�سطيني ،ويقول:
“ه���ذا الطائ���ر م���ا ع���اد ل���ه
ع�ش...
غ�ي�ر اجلمجمة وغ�ي�ر الر�أ�س
على هذي احلربة...
�إن الثورة والعر�ش
ال يلتقيان عل���ى مائدة واحدة
يا وطفاء...
�إن الثورة

لي�ست �أبداً تلك الثمرة
تتدىل من فرع ال�شجرة
تخطفه���ا قب���ل ي���د ال�سلطان
اجلائر يد ثائر...
يحلم �أن ي�صبح �سلطاناً �آخر
�أعلم قبل املوت
�إن الثائر يهلك لو �سقطت
من يده اجلمرة”)4(.
وعلى ل�سان “وطفاء” ،رمز
الوط���ن والأر����ض وفل�سط�ي�ن،
ير�سم ب�سي�سو لوحة �سوريالية
الغ�ت�راب الطفل الفل�سطيني،
فيقول:
“�أين �س�أم�ض���ي يا عبداهلل بن
حممد...
وال�سيف �أمامي...
وال�سيف ورائي
والثورة كغزال يعدو،
تتبعه كل كالب ال�صيد...
م���اذا �س���وف ن�س ّم���ي ابنك يا
عبداهلل...؟
هل قدر الثورة �أن مت�ضي...
تغر����س �ساعده���ا يف ه���ذي
الأر�ض،
وتزرع �ساعدها الآخر،
يف تلك الأر�ض...
هل قدر الث���ورة �أن تلد الطفل
الأول لل�سكني...
والطفل الثاين لل�سكني...
وكمني بعد كمني...
ين�صب للطفل الثالث
طائ���رك ب�أح�شائي يا عبداهلل
بن حممد
�سيظ���ل يرفرف حت���ى ينطلق
ويف منقاره...
حبة قمح من طاحون الب�صرة
حبة قمح يلقيها...
با�سم الزجن وثورتهم
يف طـــــــــاحونـــــــــ���ة القـــــ���رن
الع�شرين”)5(.
م���ن جانب���ه ع�ّب�رّ الكاتب
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غ�س���ان
واملفك���ر الفل�سطين���ي ّ
كنف���اين ع���ن �أبع���اد اغ�ت�راب
الطفل الفل�سطيني يف ال�شتات
واملن���ايف بالق���ول“ :ي�سرق���ون
رغيف���ك ،ث���م يعطون���ك من���ه
ك�س���رة ،ث���م ي�أمرون���ك �أن
ت�شكره���م عل���ى كرمـــهم ...يا
لوقاحتهم”)6(.
كان على الطفل الفل�سطيني
يف الداخ���ل واخلارج �أن يقاوم
كل �أ�ش���كال االغ�ت�راب الت���ي
عمل���ت عل���ى �إق�صائ���ه وقهره
�سيا�سي���اً واجتماعي���اً وثقافياً
واقت�صادي���اً وتعليمياً و�صحياً،
واقتالعه م���ن جذوره وتغريبه
عن �إرثه وتاريخه ،غري �أنه ظل
�صابراً مقاوماً حام ً
ال يف قلبه
وعلى عاتقه مو�ض���وع الهوية؛
كمو�ضوع مرك���زي يف ق�ضيته،
راف�ض���اً الذوب���ان يف الأط���ر
البديل���ة ،وراف�ض���اً ا�ستب���دال
مواط���ن مقرتح���ه بالوط���ن.
ولي�س �أد ُّل على ذلك ما �أكدته
الدرا�ســــــ���ات الأنثوغـــرافي���ة
املعا�ص���رة فيم���ا قدمت���ه م���ن
ا�ســــتبيان���ات و�إح�صــــــائي���ات
�صادم���ة للكيان ال�صهيوين� ،إذ
�أك���د مئ���ة يف املئة م���ن �أطفال
فل�سط�ي�ن يف خميمات اللجوء
يف فل�سطني ويف ال�شتات �أنهم
يحلم���ون بالع���ودة �إىل م�سقط
ر�أ����س �أجدادهم و�آبائهم ،و�إىل
ُجر منها
الق���رى واملدن التي ه ِّ
ذووهم يف عام النكبة ،1948
كما �أكد مئة يف املئة من �أفراد
الع ّين���ة الذين �أجري���ت عليهم
الدرا�س���ة اال�ستبياني���ة �أنه���م
يرف�ض���ون مقرتح���ات الوطن
البدي���ل ع���ن فل�سطني ،فهم ال
ي���رون وطناً لهم غري فل�سطني
وطن �أجدادهم و�آبائهم)7(.

 34يف املئة”()9

إح�����ص�����اءات دول����ي����ة 50 :ف����ي امل���ئ���ة م����ن الفلسطينيني
امل������ع������ت������ق������ل���ي��ن ف�����������ي س����������ج����������ون االح�������������ت������ل������ال أط��������ف��������ال
 ...ه�����ك�����ذا ت���ن���ش���ر ال���ص���ه���ي���ون���ي���ة ث����ق����اف����ة ال����ك����راه����ي����ة
وال������ع������دوان وس���ي���اس���ة اإلب���������ادة ض����د أط����ف����ال فلسطني
الطفل الفل�سطيني حمور
الق�ضية
عل���ى ه���ذا النح���و� ،أك���د
الطف���ل الفل�سطين���ي �أنه �سيد
املوق���ف ،وعن���وان كل املراحل
الت���ي جت���ري عن���ه وحول���ه
املراهن���ة ...وبالتايل خ�سرت
غولدا مائري الرهان منذ وقت
مبك���ر ،وخ�س���رت مع���ه لق���ب
“الرجل الوحيد يف احلكومة”
ال�صهيونية الذي حملته طوال
رئا�سته���ا ملجل����س ال���وزراء يف
الكي���ان ال�صهي���وين (1969
  ،)1974وذل���ك حينم���ا ثار�أطفال فل�سطني يف االنتفا�ضة
املبارك���ة الأوىل� ،أو م���ا تعرف
بـ”االنتفا�ضة الكربى” (1987
  ،)1993الت���ي “غ���در به���ااتفاق �أو�سلو”(. )8
حي���ث �صنع���وا بحجارتهم
و�سجلوا البطوالت
املعجزات،
ّ
�أمام تبج���ح وغطر�سة الآليات
الع�سكري���ة للكيان ال�صهيوين.
ف�سم���ع الع���امل �ص���وت ث���ورة

حجارتهم ،والتفتت الكامريات
الإعالمية �إليهم ،وراحت تنقل
غ�ضبهم و�أحالمهم وبطوالتهم
ودواف���ع ثورته���م ،ود�شن���وا
يف �سج���ل الأدبي���ات العاملي���ة
م�صطلح “االنتفا�ضة”.
ه����ؤالء الأطف���ال الذي���ن
خرج���وا م���ن رح���م الأر����ض
والع���ذاب وامل���وت واملعان���اة،
وول���دوا يف ظ���ل االحت�ل�ال
ال�صهي���وين وذاق���وا م���رارة
قمع���ه و�سيا�سات���ه التع�سفي���ة
والعن�صري���ة ...ه���م الذي���ن
انتف�ض���وا يف الداخل وواجهوا
ب�صدوره���م العارية الر�صا�ص
واالعتقـــــ���ال والتعــــــــــــذي���ب
واحل�ص���ار والتجويع ،م�ؤكدين
�أنه���م �أطف���ال �ض���د االغرتاب
و�ض���د االقت�ل�اع والتذوي���ب
والتهمي����ش والإق�ص���اء ...فها
ه���ي الإح�صائي���ات ت�ؤك���د �أن
“ن�سب���ة ال�شــه���داء واجلرحى
م���ن الأطف���ال بلغ���ت يف
االنتفا�ض���ة الك�ب�رى /الأوىل

�أم���ا يف “انتفا�ض���ة
الأق�ص���ى” ،وه���ي االنتفا�ضة
ال�شعبية الثانية �ضد االحتالل
ال�صهي���وين ،فق���د �سجل���ت
الطفولة الفل�سطينية حكايات
�أ�سطورية من الن�ضال واملقاومة
ال�شعبي���ة دفاع���اً ع���ن الهوية
الديني���ة والوطني���ة والقومي���ة
والإن�سانية لل�شعب الفل�سطيني
الرازح حت���ت �سلطة االحتالل
وهيمن���ة �آلت���ه الع�سكري���ة...
ويف ه���ذه االنتفا�ض���ة �سجلت
الإح�صائيات ن�سب���ة ال�شهداء
واجلرح���ى من الأطفال 35.4
يف املئة.
ارتف���اع ن�سب���ة ال�شه���داء
واجلرح���ى م���ن الأطف���ال
الفل�سطيني�ي�ن ك�شف���ت ع���ن
عن�صرية �صهيونية مقيتة جتاه
ال�شعب العرب���ي الفل�سطيني.
فه���ذا حاخ���ام م�ستوطن���ة
ين�صه���ار الغربي���ة م���ن مدينة
نابل����س دافي���د كفيت����س يطلق
فتواه العقائدية امل�ؤ�س�سة على
كراهية اجلن����س العربي�“ :إن
قت���ل العرب ال ي�ش���كل م�شكلة
�أخالقية”)10(.
مل تك���ن ه���ذه الفت���وى
الديني���ة الوحي���دة يف �سج���ل
العن�صري���ة ال�صهيوني���ة جت���اه
الفل�سطيني�ي�ن والع���رب ،فقد
ر�ص���د الباح���ث يف ال�ش����ؤون
الفل�سطيني���ة ن���واف ال���زرو
العدي���د منها ،ود ّونها يف كتاب
�شدي���د الأهمي���ة املعلوماتي���ة
والوثائقية “�أطف���ال فل�سطني
ح�صاد الدم والأمل والبطولة”،
ون�ست�شه���د ببع����ض منها وفق
ً
نق�ل�ا عن
م���ا ج���اء يف ر�صده
مرجعي���ات متع���ددة ،عربي���ة
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وعربية ،وملخ�صها على النحو
التايل:
“ ...وتعزيـــــــــ���زا لهـــ���ذه
احلقيق���ة ال�صارخة فقد �أفتى
حاخام���ات بني �صهيون يف كل
منا�سب���ة ومنا�سب���ة م�ش ّرع�ي�ن
العن�صري���ة وممار�سة الإرهاب
والقتل �ضد العرب ,ومن ذلك
على �سبيل املث���ال ال احل�صر,
ما �صرح به احلاخام الرئي�سي
للكي���ان ال�صهي���وين �شلوم���و
غ���ورن ال���ذي ق���ال( :ال يوجد
�شعب فل�سطيني� ,أولئك الذين
يطل���ق عليه���م فل�سطيني���ون
لي����س له���م �أية حق���وق وطنية
يف الب�ل�اد) ,ومنه���ا �أي�ض���اً ما
�أفت���ى به احلاخ���ام مو�شيه بن
ط���وف حاخام رئي�س احلكومة
نتنياهو يف حين���ه ,حيث قال:
(�إن الفل�سطيني�ي�ن م���ن جن�س
العمالي���ق الق�س���اة) ,وطال���ب
بن ط���وف بـ(التهجري ال�شامل
ال�سري���ع للفل�سطينيني) ,ومنها
كذلك و�ص���ف احلاخام دافيد
دور كم���ان الع���رب ب�أنه���م
(ي�شبهون النازيني)...
ولع���ل �أخط���ر الفت���اوى
الديني���ة اليهودي���ة الداعي���ة
الق�ت�راف الإره���اب الدم���وي
�ضد اجلن����س العربي ,ما جاء
حديث���اً عل���ى ل�س���ان حاخ���ام
حرك���ة �شا����س عوباديا يو�سف
الذي و�صف (العرب بالأ�شرار,
والفل�سطيني�ي�ن بالأفاع���ي,
و�أن اهلل ن���دم على خلقه �أبناء
�إ�سماعي���ل ه����ؤالء الع���رب),
ث���م �أفتى يف وق���ت( :يجب �أال
ت�أخذنا رحم���ة بالعرب ,يجب
ق�صفه���م بال�صواريخ من �أجل
�إبادته���م وحموه���م ع���ن وجه
الأر�ض).

ال����ط����ف����ل ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي س����يّ����د امل����ع����رك����ة وف���ي���ص���ل���ه���ا...
ي���ق���ارع االح���ت�ل�ال ب��احل��ج��ر وي��ج��اب��ه االغ���ت���راب باحللم
اس����ت����ب����ي����ان����ات ص����ه����ي����ون����ي����ة :ج���م���ي���ع أط������ف������ال م���خ���ي���م���ات
ال��ل��ج��وء ف���ي ال���داخ���ل وف����ي ال��ش��ت��ات ي��ح��ل��م��ون بالعودة
وعل���ى ه���ذه املنهجي���ة
الت�شريعي���ة الديني���ة اليهودية
للإره���اب العن�ص���ري� ,أعل���ن
�أحد كب���ار حاخام���ات اليهود
(�أن دم الع���رب ال ي�شب���ه دم
اليهود) ,وعزز احلاخام ا�سحق
غينزب���ورغ حاخ���ام املدر�س���ة
الدينية اليهودية (يو�سف حي)
فتاوى م�سبقة من احلاخامات
حينم���ا و�صف العرب���ي بقوله:
(العرب���ي حيواين بطبعه ,وقد
و�صفت���ه الت���وراة ب�أن���ه �إن�سان
متوح����ش .وهن���اك ف���رق بني
الدم اليهودي وال���دم العربي،
و�إن ه���ذا التميي���ز موجود يف
الت���وراة) .و�أ�ش���اد احلاخ���ام
نف�س���ه باملج���رم غولد�شتاي���ن
وق���ال�( :إن���ه مبا ارتكب���ه ،قام
بتقدي����س اهلل و�إنق���اذ الأرواح
واالنتقام و�إحراق ال�شر) ،ودعا
�إىل (طرد الفل�سطينيني).
وق���د حتول���ت مث���ل ه���ذه
الفتاوى احلاخامية والتعليمات
الع�سكري���ة �أي�ض���ا �إىل ثقاف���ة

اجتماعي���ة �إ�سرائيلي���ة ،و�إىل
م���ادة تد َّر����س يف امل�ؤ�س�س���ات
التعليمي���ة الإ�سرائيلي���ة وتوثق
يف مئات الكتب العربية.
وقــــ���د كثــــــ���ف البــــاحث
الإ�سرائيل���ي �آ�س���ي �شرعاب���ي
كل ه���ذه الأبع���اد يف درا�س���ة
وقدمها �أمام جلنة من
أعدها ّ
� ّ
الأ�سات���ذة يف �إح���دى جامعات
لن���دن ،ون�ش���رت �صحيف���ة
(معاري���ف) ملخ����ص الدرا�سة
معلق���ة عليه���ا كما يل���ي�( :إن
الباح���ث الإ�سرائيلي خلع عن
نف�سه رداء ال�صهيونية وحاول
�أن ير�ص���د ظواهر عدة �سادت
يف الف�ت�رة الأخ�ي�رة متنا�سي���اً
كون���ه �ضابطاً �سابقاً يف �إحدى
وح���دات مكافح���ة الإره���اب
يف اجلي����ش الإ�سرائيل���ي ،بعد
�أن تفرغ لدرا�س���ة علم النف�س
االجتماع���ي بجامع���ة لن���دن
�سكول �أوكونومي���ك ...وت�شري
درا�سته اجلديدة ،التي طبقها
عل���ى �أك�ث�ر من ثمان�ي�ن طف ً
ال

�إ�سرائيلي���اً� ،إىل �أن اجلي���ل
احلايل من ال�شعب الإ�سرائيلي
ا�ستط���اع �أن يو ّرث جيل الأبناء
اجلدي���د الفك���ر ال�صهي���وين
بدرج���ة تف���وق الو�ص���ف ،ب���ل
�إن تعالي���م ال�صهيونية انتقلت
تلقائي���اً �إىل اجلي���ل اجلدي���د
رمب���ا ب�صورة �أك�ب�ر من انتقال
تعالي���م الت���وراة نف�سه���ا ،وقد
ع���رف جيل الآباء كيف يغر�س
يف نفو����س جي���ل الأطف���ال ما
دون العا�ش���رة جمي���ع م�شاعر
الكراهي���ة والغ�ض���ب للع���رب
جميع���اً ،لدرج���ة �أن جميع من
مت���ت عليهم الدرا�سة يتلذذون
ملوت طفل فل�سطيني �أو �سماع
خ�ب�ر اغتي���ال �أي �شخ�صي���ة
فل�سطينية ،رغم كون الأطفال
يف �سن مبكرة للغاية .والباحث
الإ�سرائيلي ر�صد هذه الظاهرة
ليعرف النتائج والأ�سباب.)...
والنتيجة التي تو�صل �إليها
الباح���ث ه���ي (�أن الكراهي���ة
الت���ي يكنه���ا الأطف���ال اليهود
جت���اه الفل�سطينيني بلغت حد
اخليال؛ �أطفال ما دون الثامنة
يتخيلون الأطفال الفل�سطينيني
ُعمي���اً �أو �أ�سنانه���م م�شحوذة،
و�أنه���م يج���ب �أن ميوت���وا �أو
ي�صاب���وا بالإي���دز و�أن يت���م
حرقهم يف ن���ار جهنم) ...نعم
كل هذه النتائج �أق ّرها الأطفال
اليهود �أنف�سه���م ،وا�ستخدموا
�ألفاظاً قبيح���ة للغاية ن�شرتها
ال�صحيفة الإ�سرائيلية.
ويق���ول الباح���ث �إنه طلب
من كل طف���ل �أن ير�سل ر�سالة
�إىل طف���ل فل�سطين���ي متخ َّيل،
كم���ا طل���ب منه���م �أن ير�سموا
�ص���ورة لهذا الطف���ل؛ والنتائج
كم���ا يق���ول �أذهلت���ه� ،إذ كي���ف
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له����ؤالء الأطف���ال الذي���ن مل
يتج���اوزوا الثامن���ة حم���ل كل
هذه الكراهية بداخلهم ،و�أكد
�أن هن���اك مزيج���اً من اخلوف
والكراهي���ة و�أن كال منهم���ا
�سب���ب يف ا�شتع���ال الآخ���ر...
ويق���ول الباحث �إنه حني طلب
من الأطف���ال كتاب���ة الر�سائل
الوهمي���ة وج���د �أن اجلمي���ع
وج���ه �إلي���ه �س�ؤالني خ���ارج كل
ّ
التوقعات:
ال�س����ؤال الأول :هل نر�سل
�إىل فل�سطين���ي طي���ب �أم
�شرير؟
ال�س�ؤال الثاين :هل م�سموح
لنا ا�ستخدام ال�شتائم؟
وهنا مناذج من اخلطابات
الت���ي كتبه���ا �أطف���ال يه���ود
ب�أنف�سهم:
• 	 طفل���ة �إ�سرائيلي���ة كتبت يف
ر�سالتها املوجهة �إىل طفلة
فل�سطينية وهمية� :أمتنى �أن
متوتي و�أن تكوين مري�ضة،
�أنا �أنتظر اليوم الذي �أراك
فيه ميتة �أنت وعائلتك.
• 	 طفلة �أخرى كتبت� :أنا �أبداً
�أبداً �أبداً ال �أحب ما تفعلونه
بنا ،ومتنياتي باملوت لكم.
• 	 طفل �آخ���ر كتب �إىل الطفل
الفل�سطين���ي :ي���ا يا�س���ر
القبيح ،تعتقد �أنك �ستنت�صر
ف�أنت خمط���ئ جداً ،و�إليك
ه���ذه الن�صيح���ة� ،أن ت�أخذ
�سكين���اً وتغر�س���ه يف �أبي���ك
وتفجر نف�سك.
و�أمك
ّ
• 	 كتب���ت طفل���ة �إ�سرائيلي���ة:
�س�ل�ام �إىل طفلة من �شعب
�سي���ئ� ،أن���ا �أري���د �أن �أطلب
منك �شيئاً� ،أن تقويل لأبيك
�أن يتوقف عن ق�صفنا ،و�أن
يك���ون هن���اك �س�ل�ام ،و�أنا

م�����ق�����اوم�����ة ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي�ي�ن أس�����ق�����ط�����ت ك�������ل ن����ظ����ري����ات
ال��ت��وط�ين وأح��ب��ط��ت ك��ل م��ش��اري��ع التعويض والتذويب
�أمتن���ى �أن ت�صبحي عجوزاً
و�أن متوتي مبكراً.
• 	 كتب���ت �أخ���رى� :أمتن���ى �أن
متوت���ي و�أن ت�صبح���ي
مري�ض���ة ،و�أن���ا �أنتظر هذا
الي���وم الذي متوتني فيه مع
عائلتك.
• 	 كتب �آخر :ال�شيء الذي �أريد
�أن �أعرفه هو ملاذا �أنتم دائماً
�س���و ٌد وقبيحون؟ مل���اذا �أنتم
مقززون وترت���دون مالب�س
ممزق���ة؟ �أن���ا �إذا �شاهدت
�أحدك���م �أعرف���ه بب�ساط���ة،
لأنه فقط �سيجعلني �أ�شعر
بالغثيان.
 ...ا�ستن���اداً �إىل كل ه���ذه
الأدبي���ات الدموي���ة وه���ذه
التعليم���ات الع�سكري���ة الت���ي
تبي���ح قت���ل �أطف���ال فل�سطني،
مل تك���ن عبثا �أن ي�صبح �أطفال
فل�سطني هدفاً دائما لآلة القتل
الإ�سرائيلي���ة ،و�أن �إ�سرائي���ل
�أخ���ذت متع���ن يف انته���اك
حقوق الأطفال الفل�سطينيني،
كم���ا �أك���دت احلرك���ة العاملية

للدف���اع ع���ن الأطف���ال ،و�أن
ال�سيا�س���ة الإ�سرائيلي���ة باتت
�أكرث تركيزاً على قتل الأطفال
الفل�سطيني�ي�ن ،و�أن الأم���ور
و�صلت �إىل حد الت�ساهل الذي
ال يط���اق يف قت���ل الأطف���ال،
الأم���ر ال���ذي ترج���م �إىل ك��� ٍّم
�ضخم من ال�شهداء واجلرحى
ٍ
واملعاقني واملعتقلني وامل�صابني
ب�أمرا����ض نف�سي���ة م���ن �أطفال
فل�سطني”(.)11
ال�صهيونية وثقافة العنف
مب���وازاة ه���ذه الفت���اوى
ال�صهيوني���ة العن�صرية ،وهذه
الكراهي���ة امل�ؤ�صل���ة واملتوارثة
يف نفو����س �أطف���ال االحت�ل�ال
ال�صهي���وين ،ك�شف���ت �أي�ض���اً
الفتوى ال�سيا�سية التي �أطلقها
ق���ادة االحت�ل�ال ال�صهي���وين
عن عن�صري���ة دفينة ،وخطط
�إرهابي���ة وعدواني���ة لإب���ادة
الفل�سطيني���ة،
الطفول���ة
وطم�س معامل الهوية الوطنية
الفل�سطيني���ة .ولي����س � َّ
أدل
عل���ى ذل���ك مم���ا �ص���رح ب���ه

اجل�ن�رال �أيه���ود ب���اراك يف
مطلع االنتفا�ضة املباركة حني
ق���ال“ :ل���و كنت �أعل���م �أن قتل
ألف���ي فل�سطيني يحل امل�شكلة
� ّ
احلالي���ة -االنتفا�ض���ة -م���ع
الفل�سطيني�ي�ن مل���ا ت���رددت يف
ذلك”)12(.
وقبل باراك ،مل يخف �آرييل
�ش���ارون م�شاع���ره العن�صري���ة
�ضد �أطف���ال فل�سط�ي�ن ،حني
ق���ال متبجح���اً بع���د جم���زرة
�ص�ب�را و�شاتي�ل�ا يف لبن���ان:
“وددت لو طال املوت كل طفل
فل�سطيني �أينما كان لن�سرتيح
من هذا الأرق الذي ال يجعلنا
ننام” ...ال تختلف هذه العبارة
“ال�شاروني���ة” عن تلك العبارة
الت���ي �أطلقتها غول���دا مائري:
“كل �صب���اح �أمتن���ى �أن �أ�صحو
طف�ل�ا فل�سطيني���اً
ً
وال �أج���د
واحداً على قيد احلياة”)13(.
فالعبارت���ان انطلقت���ا م���ن
قاعدة فكرية �صهيونية واحدة،
تق���وم عل���ى ثقاف���ة الكراهية
وعلى ت�شجي���ع العدوان ون�شر
ثقاف���ة العن���ف والإب���ادة �ضد
الطفولة الفل�سطينية ،حتقيقا
لأمني���ة �صهيوني���ة تتطلع �إىل
تقوي����ض الراه���ن الفل�سطيني
واغتيال م�ستقبل الفل�سطينيني
املتمثل يف طفولة �أبناء ال�شعب
م���ن جميع طوائف���ه و�شرائحه
االجتماعية ومواقع انت�شاره.
طفولة قهرت �آالت املوت
حيـــــ���ال ه���ذه الفل�سف���ة
ال�صهيونية ال�سيا�سية والدينية
والع�ســــــــكري���ة والثقـــــافي���ة،
واملت َّوج���ة بتعالي���م الإره���اب
والإق�ص���اء واالقت�ل�اع والإبادة
�ضد الطفول���ة الفل�سطينية...
يقدمه �أطفال
م���ا املنتظ���ر �أن ّ
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فل�سط�ي�ن يف وطنهم ومنافيهم
للكي���ان ال�صهي���وين ،غ�ي�ر
�صناع���ة �أ�سط���ورة احلي���اة
واملقاوم���ة والن�ض���ال من �أجل
حتري���ر وطنه���م والع���ودة �إىل
قراهم ومدنهم و�إقامة دولتهم
الوطني���ة امل�ستقلة ،وعا�صمتها
القد�س ال�شريف؟
وه���و م���ا كان له���م ،لتقف
عجل���ة االغ�ت�راب و�سيا�س���ة
التذوي���ب ،وينته���ي احلل���م
ويتك�س���ر �أم���ام
ال�صهي���وين
ّ
بطول���ة ه����ؤالء الأطف���ال...
ففـــــ���ي الداخ���ل انتفا�ض���ة
تتلوه���ا انتفا�ض���ة ،ومقاوم���ة
�شعبي���ة �صنعت م���ن الأطفال
ً
جي�ل�ا بع���د جي���ل ج�ن�راالت
التح���دي والت�ص���دي .ويف
املنايف �سقط���ت كل النظريات
وامل�شاري���ع الت���ي راهنت على
التوطني والتعوي�ض والتذويب؛
فالفل�سطين���ي �أينم���ا امت���د
ح�ض���وره يف جغرافيا املعمورة
ال يج���د �إال فل�سطني وطناً له،
وال يقب���ل عنه���ا بدي ً
ال ...فهي
حلم���ه وتاريخ���ه و�إرثه وجذره
وهويت���ه ،بل هي ذاته مبا�ضيه
وحا�ض���ره وم�ستقبل���ه ...وهي
�س ّر غ�ضبه ودافع �أفعاله.
وه���ذا م���ا ع�ّب�رّ ت عن���ه
الفت���اة الفل�سطيني���ة �أح�ل�ام
التميم���ي يف مواجهته���ا
ل�سلط���ات االحت�ل�ال ،حينم���ا
حك���م القا�ض���ي ال�صهي���وين
عليها بال�سجن امل�ؤبد  61مرة،
�أي م���ا جمموع���ه � 1584سنة
تق�ضيها يف �سجون االحتالل!!
وقد ذهب الق�ضاء ال�صهيوين
العن�صري �إىل ما هو �أبعد من
ذل���ك حينما ت�ش���دد يف حكمه
بتقدمي تو�صية بع���دم الإفراج

ع���ن �أح�ل�ام يف �أي عملي���ة
تبادل للأ�س���رى �أو مفاو�ضات
�سيا�سية.
هنـــــ���ا ابت�ســـم���ت �أح�ل�ام
التميمي ،وقالت ب�صوت املر�أة
الفل�سطيني���ة املنا�ضلة الواثقة
التي ال يرهبه���ا حب�س �أو دفع
لالغ�ت�راب والقه���ر والقم���ع:
“�أن���ا ال �أع�ت�رف ب�شرعية هذه
املحكمة ،وال بكم ،وال �أريد �أن
�أع ّرفك���م على نف�س���ي با�سمي
�أو بعم���ري �أو بحلم���ي� ...أن���ا
�أع ّرفكم عل���ى نف�سي ب�أفعايل
الت���ي تعرفونها جيداً ،يف هذه
املحكم���ة �أراك���م غا�ضبني .يف
قلب���ي وقل���وب الفل�سطيني�ي�ن
غ�ضب �أكرب من غ�ضبكم ،و�إذا
قلت���م �إن���ه ال يوجد ل���دي قلب
�أو �إح�سا����س ،فم���ن �إذاً عن���ده
قلب� ...أنتم؟!”(.)14
مل تك���ن �أح�ل�ام التميم���ي
وحده���ا الأ�س�ي�رة يف �سج���ون
االحت�ل�ال ال�صهي���وين ،فق���د
كان معها و�سبقها وجاء بعدها
عدد كب�ي�ر م���ن الفل�سطينيني
قدرت���ه “م�ؤ�س�س���ة الت�ضام���ن
ّ
الدويل حلقوق الإن�سان” بنحو
ملي���ون فل�سطيني مت اعتقالهم
خالل الفرتة من  1967وحتى
مايو  .2002وت�شري تقديرات
امل�صـــــــ���ادر الإ�سرائيلي���ة �إىل
�أن “�أك�ب�ر عدد م���ن املعتقلني
الفل�سطيني�ي�ن كان خ�ل�ال
االنتفا�ضة الأوىل ،حيث و�صل
�إىل نح���و � 275أل���ف معتقل،
بينم���ا و�ص���ل ع���دد املعتقلني
خ�ل�ال االنتفا�ض���ة الثاني���ة
�إىل �أك�ث�ر م���ن � 12ألفاً خالل
العامني  2001و ،2002و�إىل
نح���و � 28ألفاً عل���ى مدى 40
�شهراً من االنتفا�ضة.

وه���ذا الأرق���ام متحرك���ة
دائماً ،حيث االنتفا�ضة م�ستمرة
و�إج���راءات القم���ع االحتاللية
مت�صاع���دة .وق���د و�صف���ت
م�صادر فل�سطينية االعتقاالت
اجلماعي���ة الوا�سع���ة النط���اق
التي �شن���ت �ضد الفل�سطينيني
ب�أنه���ا “ح���رب �إ�سرائيلية على
الأطفال الفل�سطينيني” ،ذلك
�أن ن�سبة املعتقلني من الأطفال
والفتي���ة الفل�سطيني�ي�ن ال تقل
ع���ن  50يف املئة م���ن جمموع
املعتقل�ي�ن على م���دى �سنوات
االحتالل”(.)15
وف���ق الإح�صـــــــــــــــائي���ات
الفل�سطيني���ة فــ����إن �سلط���ات
االحت�ل�ال ال�صهيوين اعتقلت
الهوام�ش:

خالل الفرتة م���ن نك�سة يونيو
 1967حتى اندالع “انتفا�ضة
الأق�ص���ى” يف العام  2000ما
ال يق���ل ع���ن � 400أل���ف طفل
فل�سطيني� ،إ�ضافة �إىل اعتقال
�سبع���ة �آالف طف���ل �آخر خالل
االنتفا�ضة(.)16
 ...كل هـــذه الإجــــــــراءات
التع�ســـــفي����ة م����ن الكيـــــــــــــان
ال�صهي����وين ما ا�ستطاعت يوماً
�أن تنت����زع حلم العودة من ر�أ�س
طف����ل فل�سطين����ي� ،أو تـــدف����ع
ب����ه �إىل االغتــــ����راب والإق�صاء
والتهميــــــــــــ�����ش ،لأن الوط����ن،
كل الوط����ن ،عا�����ش يف داخل����ه،
ف�صــــن����ع من����ه ثائ����راً م����ارداً
مدافـــــعاً عــن هويته وحقوقه.

 - 1خليل حنا تادر�س“ :مذكرات جولدا مائري”� ،ص - 106
الدولية للن�شر والتوزيع ،القاهرة .2007
 - 2املرجع نف�سه� :ص .106
 - 3معني ب�سي�سو :الأعمال امل�سرحية ،ط  ،1م�سرحية “ثورة
الزجن” �ص  - 139دار العودة ،بريوت .1979
 - 4املرجع نف�سه� :ص .169 ،168
 - 5املرجع نف�سه� :ص .179 ،174 ،172 ،170
 - 6املوقع الإلكرتوين “املقوالت واحلكم” www.facebook.
com/maqoolat
 - 7د .نادر القنة و�آخ��رون�“ :أطفال فل�سطني يف ال�شتات بني
حتديات الواقع و�أح�لام العودة”� ،ص  ،25 ،24درا�سة
�أثنوغرافية خمطوطة مق ّدمة �إىل امل�ؤمتر العلمي الأول
لأطفال فل�سطني وحتديات امل�ستقبل” -املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم /تون�س ،وزارة الثقافة العراقية/
بغداد� ،أغ�سط�س .2013
 - 8خليل حنا تادر�س :املرجع ال�سابق� ،ص .106
 - 9املرجع نف�سه� :ص .106
 - 10ن���واف ال����زرو�“ :أطفال فل�سطني ح�����ص��اد ال���دم والأمل
والبطولة”� ،ص ( - 23د .ن) ع ّمان .2003
 - 11املرجع نف�سه� :ص .31 ،30 ،29 ،28 ،23 ،22
 - 12املرجع نف�سه� :ص.21
 - 13خليل حنا تادر�س :مرجع �سابق� ،ص .16
 - 14املرجع نف�سه� :ص .105
 - 15نواف الزرو ،مرجع �سابق� :ص .105
 - 16املرجع نف�سه� :ص .106
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من رموز

املراسلة احلربية األشهر فقدت
حياتها في ميدان القتال

ماري
كولفن
�صوت

احلرية
حتى املوت
«إذاسنحتالظروفللصحافيأنينقذحياة
األب��ري��اء ...فعليه أن يفعل من دون تردد»
منصور مبارك
ال ري���ب �أن احل���رب ه��ي �أع��ظ��م ���ش��ر ي�صيب الب�شر
م�سوغاتها،
والإن�سانية .فاحلرب� ،أينما ح ّلت ومهما كانت
ّ
ِّ
تخلف �سوى الف�ساد
م��دمِّ ��رة للح�ضارة والقيم ،وال
واخلراب وامل�صائب .وال ميكن النظر �إىل احلرب بو�صفها
�أداة ملجابهة خطر عظيم ،بل �إنها بح�سب املفكر لوي�س
ممفورد «تق�ضي على خراب لتنتج مكانه خراب ًا جديداً».
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لكن الأمر الأ�شد مرارة
يف احل�������روب ه����و �ضياع
احلقيقة ،واجل��ه��ل مب��ا هو
دائ��ر يف ج��وف��ه��ا ...وطم�س
حقيقة احلروب وال�صراعات
وم����ا ي����دور ف��ي��ه��ا ه���و فعل
على ق��در كبري م��ن اخلبث
وال��ط��غ��ي��ان؛ �إن���ه قتل للقيم
وت�شتيت للبو�صلة الأخالقية
عند الإن�سان .ومبعنى �آخر،
�إن معرفة حقائق احلروب
وجم��ري��ات��ه��ا ب�����ص��ورة دقيقة
تعزز �إىل ح��د كبري فاعلية
احل�سا�سية الأخالقية لدى
الإن�������س���ان وت��ن � ّم��ي �شعوره
ب��امل ��أ���س��اة ال��ت��ي حت��ي��ق ببني
الب�شر.
يف ال���ع���ق���ود الأخ���ي���رة
انفجرت يف كثري من �أرجاء
الكوكب حروب دامية ،متيزت
غالبيتها بالوح�شية والق�سوة،
وجتاوز بع�ضها طبائع الب�شر
و���س��ل��وك��ه��م .وع��ل��ى الرغم
من طفرة املعلوماتية ونقل
الأخ��ب��ار ب�سرعة فائقة يف
ظ��ل ال��ث��ورة االت�صالية� ،إال
�أن ذل��ك مل يحل دون بقاء
بع�ض احل����روب ب��ع��ي��دة عن
�أع�ي�ن الإع��ل��ام يف �أحايني
كثرية ...ويف عوامل الغمو�ض
ه����ذه ،وح��ده��م املرا�سلون
ال�صحافيون هم من يلقون
ب�أنف�سهم يف �أت���ون احلرب
كي ينقلوا تفا�صيلها للب�شر؛
فحال ه�ؤالء كحال املقاتلني
وال�ضحايا ،بل ي�ص ُّح و�صفهم
بالطرف الثالث يف احلرب.
وتكمن �أهمية «ال�صحافيني
احلربيني» يف �أنهم اخليط

الوحيد الذي يربط الإن�سانية
باحلقيقة.
وتع ُّد «م��اري كولفن» من
�أبرز املرا�سلني احلربيني يف
العامل ،حيث كانت على الدوام
وج��ه�اً م��أل��وف�اً يف احلروب،
وتغطيتها ليوميات ال�صراع
يف مناطق عديدة كانت يف
غاية الأهمية لوكاالت الأنباء
وال�صحف والر�أي العام يف كل
مكان .فخالل م�سرية طويلة
جتاوزت ثالثة عقود ،تنقلت
كولفن بني القارات لتغطية
احل��روب ونقل حقائقها من
خ�لال �إر���س��ال تقارير يومية
من خطوط القتال الأمامية،
ومت��� ّي���زت ك��ت��اب��ات��ه��ا دوم����اً
بالو�ضوح وا�ستجالء احلقيقة،
كما عك�ست �شجاعة وذكاء
ق َّل نظريهما.
ال�صحافة �شغف ًا
ول���دت م���اري ك��ول��ف��ن يف
م��ن��ط��ق��ة �أوي�������س�ت�ر ب����اي يف
نيويورك العام  ،1956ومل
يكن يف ذهنها االنخراط يف
هذه املهنة املحفوفة باملخاطر
والتي تنتمي غالباً �إىل العامل
الذكوري .فحينما ان�ضمت �إىل
جامعة ييل املرموقة عزمت
ع��ل��ى درا���س��ة ع��ل��م الأحياء
ال��ب��ح��ري��ة ،لكنها مل متكث
ط��وي� ً
لا حتى ق��ررت درا�سة
الأدب الإجنليزي والعمل يف
�صحيفة اجلامعة ،ومن وقتها
برزت مهارات كولفن و�شغفها
بالعمل ال�صحايف ،فيما بدا
وك ��أن��ه ر���س � ٌم مل�سار حياتها
امل�ستقبلية.
ق�������ررت ك���ول���ف���ن جعل

كولفن يف القاهرة

ويف حم�ص

نزلت إل��ى ميادين احل���روب ف��ي يوغسالفيا وكوسوفو
وال�����ش�����ي�����ش�����ان وزمي���������ب���������اب���������وي ...وق�����ت�����ل�����ت ف�������ي س�����وري�����ة
ال�صحافة مهنتها الدائمة،
ف��ع��م��ل��ت ل���ف�ت�رة يف �إح����دى
ال�صحف ،ث��م ق���ررت وكالة
الأن���ب���اء ال��ع��امل��ي��ة «يونايتد
بر�س �إن�ترن��ا���ش��ون��ال» UBI
اال���س��ت��ع��ان��ة ب��ه��ا ل��ت��ع��م��ل يف
م��ك��ت��ب��ي��ه��ا يف ن���ي���وي���ورك
ووا����ش���ن���ط���ن .وا�ستمرت
ه��ن��اك ح��ت��ى مت نقلها �إىل
فرن�سا لتتوىل رئا�سة مكتب

الوكالة يف باري�س ،وتع ُّد تلك
اخل��ط��وة ت��غ��ي�يراً ك��ب�يراً يف
م�سرية كولفن املهنية ،كما
�أنها حملت اع�تراف��ا مبكراً
بتم ّيزها وبقدراتها؛ فذلك
االن��ت��ق��ال جعلها م�س�ؤولة
ع��ن تغطية �أخ��ب��ار منطقة
ال�شرق الأو�سط ،مبا حتفل
به من �صراعات و�سيا�سات
متناحرة .وقد �أعلنت كولفن
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من رموز

الح��ق �اً ع��ن اف��ت��ت��ان��ه��ا بهذه
املنطقة ،و�أب����دت غ�ير مرة
�إعجابها بثقافاتها وتاريخها
وجمتمعاتها.
انتقلت ماري كولفن �إىل
م��ن��اط��ق احل����روب الدامية
ل���ك���ي ت���ر����ص���د الأح��������داث
وتنقلها ب��واق��ع��ي��ة وجت���� ّرد،
وكانت موجودة على الدوام
يف اخلطوط الأمامية لتلك
احل�������روب وال�������ص���راع���ات؛
ف��ق��د ب��ع��ث��ت ت��غ��ط��ي��ت��ه��ا عن
ح���رب يوغ�سالفيا و�إقليم
كو�سوفو ،وح��رب ال�شي�شان
وزمي���ب���اب���وي ...وم���ن خالل
معرفتها الوثيقة بالأقطار
العربية كانت �شاهدة عيان
على �أحداث «الربيع العربي»
يف ك��� ٍّل م��ن ت��ون�����س وم�صر
���دم����ت �صورة
ول��ي��ب��ي��ا ،وق� َّ
حقيقية وجم����� ّردة مل���ا دار
يف تلك الأح����داث ،وجعلت
العامل على ب ِّينة من حقائقها
وتداعياتها.
ومل تكتف كولفن بعملها
ال�صحفي ،بل كانت �أحيانا
تقوم مبا هو �أكرث من ذلك،
فعلى �سبيل املثال يُعزى �إليها
الف�ضل يف �إن��ق��اذ نحو �ألف
وخ��م�����س��م��ائ��ة ام�����ر�أة وطفل
يف ت��ي��م��ور ال�����ش��رق��ي��ة عام
 ،1999حينما حا�صرتهم
ق��وات مدعومة من اجلي�ش
الأن���دون���ي�������س���ي يف �أح����د
امل��ج��م��ع��ات ،ف����أب���ت كولفن
ت��رك��ه��م ل��وح��ده��م ،وبقيت
معهم يف املجمع برغم رحيل
جميع زمالئها ال�صحافيني،
على �أم���ل �أن جتعل العامل

كولفن يف الأردن

لم يقتصر عملها على تغطية احل��روب بل أسهمت في ك ـ ـ ـ ــتاب

من �أجل كولفن

يرى و�ضعهم من خالل ن�شر
�أخبارهم يف �صحيفتها ويف
و�سائل الإعالم العاملية .وقد
�أفلحت جهودها عندما مت
�إجالء املحا�صرين �إىل مكان
�آمن بعد �أيام ع�صيبة.
وميكن تلخي�ص الر�سالة
التي �آمنت بها ماري كولفن
ومار�ست عربها عملها ،يف

�أنها مل تكن تركز على العمل
املعتاد للمرا�سل ال�صحايف ،ومل
تبد اهتماماً كبرياً باجلوانب
ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية
وتق�صي الأخبار عن الأ�سلحة
ّ
والأعتدة و�أنواعها ،بل كانت
ت�����ص��رف اه��ت��م��ام��ه��ا لر�صد
ت�أثري احل��روب وال�صراعات
على الب�شر �أنف�سهم ،فه�ؤالء

يف نظرها �أبرياء ال ذنب لهم؛
وقد �ص ّرحت معبرِّ ة عن ذلك
بقولها�« :أ���ش��ع��ر مب�س�ؤولية
�أخ�لاق��ي��ة ك��ب�يرة ت��ق��ع على
عاتقي جتاه ه�ؤالء الأبرياء،
ومن اجلنب �أن يتجاهل املرء
ا�ستغاثة ه��ؤالء ،و�إن �سنحت
الظروف لل�صحايف �أن ينقذ
حياتهم ،فعليه �أن يقوم بذلك
من دون تردد».
تكرمي وجوائز
ي���ذك���ر ال���ع���امل امل�شقة
الكبرية التي كابدتها كولفن
خ��ل�ال ت��غ��ط��ي��ت��ه��ا املتميزة
ل���ل�������ص���راع يف �سريالنكا
العام  ،2001فخالل نقلها
تفا�صيل النزاع الدموي بني
القوات احلكومية وجماعات
«منور التاميل» قطعت كولفن
ح������وايل ث�ل�اث�ي�ن م���ي� ً
ل�ا يف
�أدغال �سريالنكا كي تتجنب
الق�صف و�شظايا القنابل،
ل��ك��ن��ه��ا �أ���ص��ي��ب��ت ب�شظية
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كولفن يف ال�شي�شان

مع جائزتها

ك ـ ـ ـ ــتابة وإن��ت��اج كثير من األف�لام الوثائقية

ك��رَّ م��ت��ه��ا «ال��ص��ح��اف��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة» ب��ج��ائ��زة «م���راس���ل
ال���������ع���������ام» مل�������رت���ي���ن ف��������ي ال������ع������ام���ي��ن  2001و2010

الربيطانية» ب�إهدائها جائزة
«م��را���س��ل ال��ع��ام» مل��رت�ين يف
العامني  2001و ،2010كما
ك ّرمتها «املنظمة الإعالمية
ال��ع��امل��ي��ة ل���ل���م���ر�أة» مبنحها
«جائزة ال�شجاعة ال�صحافية»
نظري تغطيتها املتميزة حلربي
كو�سوفو وال�شي�شان ،كما
خلع عليها «احتاد ال�صحافة
اخلارجية» يف العام 2000
لقب «�صحافية العام»...
ومل يقت�صر عمل كولفن
ع��ل��ى ال��ت��غ��ط��ي��ة امليدانية
ل��ل��ح��روب ،ب��ل �أ���س��ه��م��ت يف
كتابة و�إنتاج كثري من الأعمال
الوثائقية ،من بينها :وثائقي
«عرفات :خلف الأ�سطورة»
الذي �أجنزته ل�صالح «هيئة
الإذاع���ة الربيطانية» العام
 ,1991و���ص � ّورت يف العام
 2005فيلماً وثائقياً ت�ض َّمن
���ش��ه��ادات لأرب���ع مرا�سالت
�صحافيات.

مرعب للغاية.»...
ب��ع��د ت��ل��ك الر�سالة
ب�����س��اع��ات �أ���ص��ي��ب��ت م���اري
كولفن بقذيفة مبا�شرة �أودت
ب��ح��ي��ات��ه��ا ع���ن ع��م��ر ناهز
ال�ساد�سة واخلم�سني .وقد
نقل جثمانها �إىل مدينتها
�أوي�����س�تر ب���اي ح��ي��ث تقاطر
الإع�لام��ي��ون م��ن ك��ل مكان
لوداعها وامل�شاركة يف مرا�سم
ت�شييعها .كما �ألقى النظرة
الأخ���ي��رة ع��ل��ي��ه��ا جمموعة
م��ن ال�����س��وري�ين املقيمني يف
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة؛ كيف ال
وهي ق َّدمت حياتها يف �سبيل
نقل معاناتهم �إىل العامل...
وقد خل�ص �أحدهم م�شاعره
جت���اه م���اري ك��ول��ف��ن بقوله:
«مل �ألتق بها �شخ�صياً ،ومل
�أحت���دث �إل��ي��ه��ا ق��ط .لكنني
�أجه�شت بالبكاء حني �سمعت
نب�أ مقتلها».

قنبلة يدوية �أفقدتها عينها
الي�سرى ...وا�ضطرها ذلك
احلادث امل�أ�ساوي �إىل تغطية
مقلتها امل�صابة برقعة �سوداء
�أ���ص��ب��ح��ت ف��ي��م��ا ب��ع��د �سمة
مائزة لها.
وعلى �أث��ر ذل��ك احلادث
املريع قالت كولفن �إن فقدانها
يفت يف ع�ضدها،
عينها لن َّ
ول���ن يعيقها ع��ن موا�صلة
مهمتها ال�سامية يف �إعالم
النا�س بحقيقة ما يحدث يف
احلروب ويف �ضرورة �إدراك
ما يتعر�ض له الب�شر حينما
ي�صطلون بنار ال طاقة لهم
بها.
ت�������ض���ح���ي���ات ك���ول���ف���ن
و�إجنازاتها يف عملها دفعت
�أه����م اجل���ه���ات الإعالمية
وال�صحافية �إىل االحتفاء
ب��ه��ا وت�سليط ال�����ض��وء على
مت � ّي��زه��ا؛ ف��ق��د مت تكرميها
���ض��م��ن «ج���وائ���ز ال�صحافة

وم���ع ان����دالع ال���ث���ورة يف
���س��وري��ة يف ال���ع���ام 2011
مت َّكنت كولفن من الو�صول
�إىل م��دي��ن��ة ح��م�����ص التي
ك���ان���ت خ��ا���ض��ع��ة حل�صار
���ش��دي��د ،وب��ق��ي��ت يف املدينة
توا�صل �إر���س��ال م�شاهداتها
عن وقائع احل��رب و�آثارها،
وخ�صو�صاً على املدنيني...
ويف ليلة  21فرباير 2012
كان �صوت كولفن ينقل بهدوء
م��ا ي��ج��ري يف ح��م�����ص« :ال
ي�سمح لل�سوريني للمدنيني
ب���اخل���روج ...ك��ل م��ن يخرج
ل��ل�����ش��ارع ي��ط��ال��ه الق�صف،
و�إن جن���ا ف��ل��ن ي��ف��ل��ت من
القنا�صني� ...إنهم منت�شرون
بكرثة ف��وق املباين العالية.
يف ظني �أن �أك�ث�ر الأ�شياء
مدعاة للغثيان هو التج ّرد
الكلي م��ن ال��رح��م��ة� ...إنهم
يق�صفون الأبنية املدنية من
دون رحمة �أو اهتمام .هذا

ون�شي ُد ها
ا إلخ�لا� ُ��ص
ل���ل��� ُو ّرا ِد
شعر :
مختار عيسى

م������اذا
أ
ر
د
د
ّ
ُ
م
����
ن
ح
���
دي���ث ِودادي
وا
ل
���
ش
���
ع
���
ر
ه��ل أر
ي
���
ر
ُ
جت
��
ُ
س
ي
���
��
ل
ك
د
ِ
ف
ق
���
ق
���
ص
ه
ي
د
ِ
مل
ة
�����دادي؟
أزه���و بها؟
أ
و
أ
ج
ت
ل
ي
عص َف
ك
ا
ِ
ف
ي
حل
ن
ج
ت
نيُ
ل
ي
ب
دا
إ
ر
س
��
ع��ادي ؟
شوقي وا ِله ًـا
وا
ل
�����
ب
ُ
��ْي��نْ
أ
ش
أأال ُم إ ْن
��
ع
��
ف
ل
��
��ا
ن
��
ض
��
ي
ت
ب
��
ق
��
د
ل
��
م
��
و
ب
بالدي
ع��ي ِخلسة
إ
ذ
ما
ذ
ك
ُ
ر
ت
ك
أأال ُم ل���و
ِ
أ
أ
و
ر
س
���
ش
ل
ك
ْ
���
و
ُ
ت
ُ
ت
خ
��
ج
ف
��
ِ �لادي ؟
ق��ي طائ ًرا
ي
ر
ج
و
س
ما
ء
ك��� ْم ك���ان
ل
ك
��
َ
ي
وا
إ
ذ
ْ
خل
ل
م
ي
��ا
ج
ه
ي
����
ُ
نادي ؟
واك أقلـّني
ف
��
و
ق
ا
ل
س
ك��� ْم ع��ش��
حا
ئ
ُ
ت
ب
أ
ر
م
��
س
ِ
����
ن
م
ذ
ل
��
ُ
را
ل
��
و
ا
ف
أل
مجا ِد
��اء منازلي
وأ
ق
م
ُ
ت
ف
ي
ال ل���س���
ت
ج
ِ
ن
ك
���
ب
ن
ي
���
زا
ك
ل
���
ق
ل
���
ّ
ص
ط
ر
���
م
���
َ ُمرادي
ُ وع وإمن����ا ق
���
د
ك
��
ن
��
ت
ِ
ك
��
ن
ال ل���س��� ِت
��
َ
ز
دا
ا
ل
را
���
ع
���ا
ل
��
ش
ل
��
���
ذ
ق
ي
��
ا
ن
ِ
لعـ َ ّبا ِد
تسابقوا أ
ن
ي
��
ك
��
س
��
ر
و
أن���ت ال��ك��
ك
و
ِ
ي
��
و
ُ
ت
ص
��
و
ف
��
م
ق
��ا
��
و
وا
ل
��
ه
ل
��
ل
عادي
ت بغيرها
ع
���
ش
���
ق
ا
ل
���
ك
���
و
ي
تبدو على
���
ت
ب
وأ
ُس
ه
���
ط
ُ
ل
���
ا
ه
ل
ِ
���ا
ر
و
ّ
ما
ق
ل
������ادي
حديقة ل���
ي
���
س
���
ت
ت
�����
ل
�����
و
ل��ك��ن��ه��ا ص
ح
������
ل
و
����
ُ
غ
ب
����ا
ا
َ
ش
����
حل
����
م
ي
����ا
ح
ة
����
ٍ ّس����ا ِد
تو ّجه ْت و
ب
��
ط
��
ي
��
ِ
ب
خ
��
ِ
ي
��
ف��ي احملنة
را
ا
ت
ل
��
ا
َ
ّ
ض
��
حل
��
را
ي
ءِ
��ا
ة
ت
س
ت
هادي
خو دائما وت����
ق
����
ُ
ي
����
ل
ع
����
ث
����
دستو ُرها ا
ر
ة
خل
��
را
ي
��
ئ
را
���������
ُ
ح
ت
أ
ت
و
س
ُ
غ
ت
ّ
ل
ٍ
�����ادي
ْ الشقا و
ن
���
ش
���
ي
���
د
ُ
ه
���ا
ا
ما ميل ُك ا
إل
ل
خ
ش
ع
����ل����ا
را
ء
ص
ُ
ُ
ل
س
������
ي
ل
د
������
ة
ُو ّرا ِد
البها؟ ع
ج
ز
ا
ل
ق
ر
ي
ُ
ض
فلتغفري ش
و
ل
ط
م
ط
ي
ا
ل
ج
ُ
ر
ق
ه
ِ
ص
ُ
ع
ي
َ
د
تا
ْ
دي
و ّ
ميمي ش
ط
ر
ي
ف
غ
ي
ر
ك
ُ
ل
م َي�� ُر ْم��ه فؤادي

�سل�سلة ق�ص�ص الأطفال
4 a9%¯)~{}{Ae}y}5

2 a9%¯)~{}{Ae}y}5

3 a9%¯)~{}{Ae}y}5

¤Ë³)u }5aC%)¢C%a,

Tel.: 1888101
www.martyr.com.kw

Tel.: 1888101
www.martyr.com.kw

إحدى الصور املشاركة
في املسابقة الثقافية

