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الهوية والعوملة
جروح متبادلة

قد تكون مفارقة فريدة اأن اأحد اأ�صباب ح�صول جنيب 

حمفوظ على جائزة نوبل للآداب العام 1988 م هو غو�صه 

يف اأعماق املجتمع امل�صري، واإيغاله ال�صديد يف خ�صو�صيته 

عالية  وبكثافة  وفري  ب�صدق  تفا�صيله  ودقائق  وملحمه 

قفزت به نحو العاملية، وعك�س ذلك مع الروائي الفرن�صي 

لوكليزو احلائز على جائزة نوبل للآداب العام 2008 وذلك 

املولود  وهو  املختلفة(  احل�صارية  النماذج  على  )النفتاحه 

يف فرن�صا الأب اإجنليزي واأم فرن�صية واملتزوج من مغربية 

االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  مك�صيكو  نيو  يف  ويعي�س 

واإن  وهي  داللتها  لها  مقارنة  الرتحال«.  »بكاتب  وامللقب 

كانت يف جمال االأدب اإال اأنها تن�صحب على اأمناط احلياة 

لوكليزو  على  ينطبق  وما  العوملة،  تقودها  التي  املعا�صرة 

2008 ينطبق على اأوهان باموق الرتكي احلائز على جائزة 
الروائي  ال�صنعو�صي  �صعود  وعلى  م،   2006 للآداب  نوبل 

الكويتي احلا�صل على البوكر 2013 م مع الفارق بينهما، 

فقد قيل عن اأوهان باموق اإنه الروائي الذي يعرب )ال عن 

ال�صدام بني ال�صرق والغرب، بل عن ال�صغف الذي يربط 

اأن  للثقافات  ميكن  هل  للت�صاوؤل  يدعو  حد  اإىل  بينهما 

اأو عي�صى بطل رواية  اأما خوزيه  تتبادل الهوى كاالأفراد(، 

»�صاق البامبو« ل�صعود ال�صنعو�صي فقد كانت حكاية مولده 

واغرتابه وانتمائه املزدوج املحور الذي دارت حوله اأحداث 

التداخل بني جمتمعني  من هذا   - اتخذت  مبتكرة  رواية 

خمتلفني )املمر الذي عربت من خلله اأحداث رواية بالغة 

الق�صوة واحل�صا�صية(.

تلك  رواية هي  ولي�صت  اأقا�صي�س  اآخراً  ولي�س  واأخرياً 

وذلك  مونرو  األي�س  للكندية  اجل��ائ��زة  على  ح��ازت  التي 

بيان  يف  ج��اء  كما  اأ�صلوبها  واأن��اق��ة  ال�صديدة  لواقعيتها 

االأكادميية ال�صويدية للجائزة العام 2013.

وكل هذه املوؤ�صرات االأدبية توؤكد مدى متكن اآثار العوملة. 

واإيجاز  .. تداخل وات�صاع.. تكثيف  ت�صارع �صديد وانفتاح 

تاأتي  ال  التي  ورياحها  اخلفاقة  العامل  راية  اإنها  وابت�صار 

على �صيء اإال و�صمته بو�صمها وجرفته يف م�صارها.

وما ينطبق على االأدب، ي�صرى اأي�صاً يف جمال العقائد 

واالأف��ك��ار واالأن��ظ��م��ة، ل��ذا تكرث اأدب��ي��ات ح���وار االأدي���ان 

ومنتديات  االآخ��ر،  وقبول  والتعاي�س  الت�صامح  وتنظريات 

التعارف وقبول االأفكار والتوا�صل نتاج ال�صبكة العنكبوتية، 

تلك ال�صبكة اخلرافية �صديقة اجلميع وخيوطها التي ت�صل 

اإىل كل مكان لتوؤكد عقيدة العامل اجلديدة والتي عرب عنها 

بقلم : فايزة مانع املانع
fayzaalmane@yahoo.com
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الناقد الهندي جيتا كابور اأبلغ واأدق تعبري بقوله )التهجني 

عقيدة الناجني يف ع�صر العوملة( واأمام جربوت كهذا تتفاقم 

املخاوف التي تتهدد الهوية وخا�صة على االأطفال والنا�صئة 

يتقاذفها  م�صاحة  واالنغلق  االنفتاح  بني  فما  وال�صباب، 

جتعل  والتي  واخلفية،  الظاهرة  ال�صموم  اأن��واع  خمتلف 

االآباء واالأمهات واملربني يف حالة هلع وخوف دائمني. حيث 

احلرية يف املوازنة كمن يرق�س على احلبال ما بني هوية 

منفتحة وهوية منغلقة وما بينهما كالقاب�س على اجلمر ال 

يعرف ما ي�صد وما يرد وما يُبقي وما يُنفي.

واملُلهيات،  التقنيات  معها  لنا  جلبت  وكما  العوملة  اإن 

وفتحت لنا الف�صاءات واأنواع الربجميات، وتدفقت علينا 

اأنواعاً من املعارف والعلوم واملعلومات، جلبت معها اأي�صاً 

اأمرا�صها واأ�صرارها، فمن قيم ال توافق قيمنا، واأزياء ال 

تليق ببناتنا واأبنائنا، و�صلوكيات م�صتهجنة ترف�صها اأذواقنا 

وطبيعة جمتمعاتنا، وعنف م�صتجد يغزو بيوتنا عرب اأفلم 

تعجز  والتنوع،  والتلون  التنا�صل  عن  تكف  ال  التي  العوملة 

الكا�صح  التيار  هذا  اأم��ام  والرتبوية  االإعلمية  م�صداتنا 

وخا�صة اأن علقتنا به علقة امل�صتقِبل ال املُر�ِصل، املتاأثر 

اأزمتنا  يفاقم  مما  الفاعل،  ال  املف����عول  علقة  املوؤثر،  ال 

وي�صعف موقفنا.

على  قدرتنا  على  تعتمد  العامل  ه��ذا  يف  جدارتنا  اإن 

املوازنة بني طريف املعادلة الكونية اجلديدة، واأعني بهما 

يف  ما  اأجمل  اإ�صاءة  على  تقوم  ج��دارة  والهوية(  )العوملة 

املفهومني وتليف اأ�صواأ ما فيهما يف علقة تبادلية واثقة ، 

اإن اإ�صاءة اجلانب الروحي يف جمتمعاتنا غاية ما يجب اأن 

نواة لوحدة  اإليه، ففي قلب جمتمعاتنا  ن�صتظل به ونركن 

ثقافية عميقة مرتكزة على دين قومي يحمل يف بذوره اأغلب 

قيم احل�صارة احلديثة التي تتباهى بها العوملة، كالت�صامح 

والتعاي�س والتكافل والت�صاور والتبادل والتجاوز، واحلرية 

والعدالة وامل�صاواة، تلك القيم العالية، والتي واإن طم�صها 

وتعزيزها  اإظهارها  عن  م�صوؤوليتنا  اأن  اإال  العوملة،  غبار 

كجزء اأ�صيل وفاعل يف تراثنا وديننا واجب يحتمه ال�صمري 

اآفاق الرحمة التي ين�صرها الدين يف  اإن  ويفر�صه الدين، 

كل اأركان حياة امل�صلم يف �صتى �صوؤونه ومعاملته ، حياته 

ومماته هي نربا�س  بل عنوان خا�س لهوية رحيمة مرتكزة 

على اإميان عميق بخالق عظيم كتب على نف�صه الرحمة ، 

وكما يقول املفكر العربي فهمي جدعان )بني نظام الرحمة 

ونظام اجلربوت ال ميكن اأن يكون االإ�صلم اإال االأول(.
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وزير شؤون الديوان األميري رعى احتفال مكتب الشهيد بالطلبة الفائقني

آبائهم... نهج  على  شهدائنا  أبناء  اجلــّراح:   علي  الشيخ 
طريقهم والــفــداء  طبعهم  والـــوالء  رائــدهــم  ــاص  اإلخ

 حتت رعاية معايل وزير �صوؤون الديوان الأمريي ال�صيخ نا�صر �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح، 

اأقام مكتب  ال�صيخ علي اجلّراح ال�صباح،  وبح�صور معايل نائب وزير �صوؤون الديوان الأمريي 

ال�صهيد يف 29 اأكتوبر املا�صي، جريًا على عادته كل عام، حفاًل لتكرمي الطلبة الفائقني من 

ن احلفل كلمة ملعايل وزير �صوؤون الديوان الأمريي ال�صيخ  اأبناء �صهداء الكويت الأبرار. وت�صمَّ

الأمريي  الديوان  وزير  نائب  نيابة عنه معايل  األقاها  ال�صباح،  الأحمد اجلابر  نا�صر �صباح 

ال�صيخ علي اجلراح ال�صباح، اأعرب فيها عن ال�صكر والمتنان ملا يلقاه اأبناء ال�صهداء من رعاية 

وتكرمي من مكتب ال�صهيد، تنفيذاً لأوامر وتوجيهات ح�صرة �صاحب ال�صمو اأمري البالد ال�صيخ 

�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح حفظه اهلل ورعاه، الذي يحيطهم بالرعاية الأبوية ومينحهم 

العطف واحلنان الدائم من لدن �صموه حفظه اهلل ورعاه.

وهناأ معايل راعي احلفل 

الفائقني  الطلبة  كلمته  يف 

تفّوق  م��ن  اأح����رزوه  م��ا  على 

“اإن  وق����ال:  درا���ص��ت��ه��م،  يف 

هذا االإجناز اأكرب دليل على 

االأبرار  �صهدائنا  اأبناء  �صري 

كان  الذين  اآبائهم  نهج  على 

والوالء  رائ��ده��م  االإخ��ل���س 

والفداء  وال��ع��ط��اء  طبعهم 

معاليه  هم  وح�صَّ طريقهم”، 
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فـــــاطـــــمـــــة األمـــــيـــــر 
ألبـــنـــاء الـــشـــهـــداء: 
أنـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــم أمــــــــــــــــل 
الـــــــــــــــكـــــــــــــــويـــــــــــــــت... 
مسيرة  فـــواصـــلـــوا 
الــــبــــنــــاء والـــعـــطـــاء 
والــــــــــــــدفــــــــــــــاع عــــن 
تـــــرابـــــهـــــا الـــطـــاهـــر

البعيجان  أمــــانــــي 
عـــــــــــــــــن أولــــــــــــــيــــــــــــــاء 
أمـــــــــــــــــور الـــــطـــــلـــــبـــــة 
نشكر  الـــفـــائـــقـــني: 
ملــــكــــتــــب الـــشـــهـــيـــد 
ابـــتـــعـــاثـــه أبـــنـــاءنـــا 
لــــــــــلــــــــــدراســــــــــة فــــي 
اخلـــــارج والـــداخـــل

الــــطــــالــــب الـــفـــائـــق 
القحطاني:  ناصر 
جنـــــــــــــــــدد الــــــعــــــهــــــد 
ألمــــيــــرنــــا املــــفــــّدى 
ـــون  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ نـــكــــ أن 
كـــــآبـــــائـــــنـــــا جــــــنــــــودًا 
فـــــــــــــــــــــــي خــــــــــــدمــــــــــــة 
الــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــت

بذل  يف  “اال�صتمرار  ع��ل��ى 

ل به  اجلهود حتقيقاً ملا تف�صَّ

اأمري  ال�صمو  ح�صرة �صاحب 

البلد ال�صيخ �صباح االأحمد 

اهلل  حفظه  ال�صباح  اجلابر 

ب��اأن الكويت ال تبنى  ورع��اه، 

اإال باأيدي اأبنائها”.

األقت الوكيل امل�صاعد  ثم 

ال�صهيد  ملكتب  العام  املدير 

كلمة  االأم���ري  اأح��م��د  فاطمة 

“االأمل  ع��ن  فيها  اأع���رب���ت 

�صهداء  اأب��ن��اء  ي��ك��ون  اأن  يف 

الكويت  اأمل  االأب��رار  الكويت 

بف�صل  وذل���ك  وم�صتقبلها، 

الرعاية االأبوية ال�صامية التي 

اأمري  يتلقونها من لدن �صمو 

ورع���اه،  اهلل  حفظه  ال��ب��لد 

البناء  م�����ص��رية  ال���ص��ت��ك��م��ال 

احلبيب  بلدنا  يف  وال��ع��ط��اء 

الطاهر،  ترابه  عن  والدفاع 

واأن ي�صريوا على نهج اآبائهم 

الكويت  لوطنهم  ال���والء  يف 

ولقيادتها ال�صامية”.

اأم���ور  اأول���ي���اء  كلمة  اأم���ا 

فاألقتها  ال��ف��ائ��ق��ني  الطلبة 

البعيجان  اأم����اين  ال�����ص��ي��دة 

ماجد  حمد  ال�صهيد  اأرم��ل��ة 

بقول  م�صتهلًّة  ال�صمحان، 

احلق تبارك وتعاىل {ُقْل َهْل 

يَ�ْصتَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن 

الَ يَْعلَُموَن}، وهذه االآية تدل 

على رفع قيمة العلم والتعلّم 

يف ر�صالة االإ�صلم التي بداأت 

بكلمة )اقراأ(؛ ونحن يف هذا 

اليوم نعي�س حلظات جميلة، 

وبناتنا  اأب��ن��اءن��ا  ن��رى  ونحن 

ويح�صدون  التفوق  يحققون 

نتاج جهودهم، وهم ي�صتعدون 

واعد  م�صتقبل  خطى  لر�صم 

زاهر باإذن اهلل، لهم ولوطنهم 

الغايل الكويت”.

واأ������ص�����اف�����ت ال�������ص���ي���دة 

الف�صل  كان  “اإن  البعيجان: 

يُردُّ اإىل اأهله، فاإن الف�صل يف 

حتقيق اأبنائنا التفوق الدرا�صي 

اإىل  يعود بعد اهلل جلَّ وعل 

اأمري  ال�صمو  �صاحب  ح�صرة 

االأحمد  �صباح  ال�صيخ  البلد 

اهلل  حفظه  ال�صباح  اجلابر 

ورعاه، الذي يحيطنا واأبناءنا 

برعايته ال�صامية التي ت�صمل 

كل مناحي حياتنا، وعلى يديه 

حتقق  احلانيتني  الكرميتني 

واال�صتقرار،  االطمئنان  لنا 

التفوق  الأب���ن���ائ���ن���ا  وحت���ق���ق 

والنجاح”.

وقالت: “ال نن�صى يف هذا 

املجال دور الديوان االأمريي 

ودور مكتب ال�صهيد يف تنفيذ 

اأمري  �صمو  واأوامر  توجيهات 

ورع���اه،  اهلل  حفظه  ال��ب��لد 

حثيثة  جهود  اإىل  وترجمتها 

ال تعرف امللل اأو الكلل، واإىل 

اآثاره  واأب��ن��اوؤن��ا  نلم�ُس  واق��ع 

الطيبة علينا وعليهم يف كل 

حني”.

ال�صهيد  اأرم��ل��ة  واأع��رب��ت 

ملا  “التقدير  عن  ال�صمحان 

ال�صهيد،  مكتب  ي�صتحدثه 

مم��ث��ًل ل��ل��دي��وان االأم����ريي، 

لرفع  ت���ه���دف  ب���رام���ج  م���ن 

الرتبوية  ال���رع���اي���ة  وت�����رية 

ت�صجيع  لت�صمل  والتعليمية، 

موا�صلة  على  ال�صهداء  اأبناء 

العايل، من خلل  حت�صيلهم 

اخلارجي  االبتعاث  برنامج 

امل�صوؤولية  وَحْملِه  والداخلي، 

املادية حيال درا�صة اأبنائنا يف 

دولة  يف  اخلا�صة  اجلامعات 

وقالت:  احلبيبة”.  الكويت 
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“ال ي�صعنا نحن اأولياء االأبناء 
الفائقني اإال اأن نتقّدم بعظيم 

ال�صكر واالمتنان ملقام ح�صرة 

البلد  اأم��ري  ال�صمو  �صاحب 

له  لتف�صُّ ورع��اه،  اهلل  حفظه 

لنا  ال�صامية  االأبوية  برعايته 

الطلبة  وت��ك��رمي  والأب��ن��ائ��ن��ا، 

الفائقني يف كل عام”.

وختمت ال�صيدة البعيجان 

بالقول: “نت�صرَّف باأن نعاهد 

���ص��م��وه ح��ف��ظ��ه اهلل ورع���اه 

وحدة  على  نحافظ  اأن  على 

هذا الوطن وعلى ترابه، واأن 

الوطنية  بوحدتنا  ك  نتم�صَّ

ومبفهوم املواطنة احلقة بكل 

والتزام.  والء  م��ن  تعنيه  م��ا 

كما نت�صّرف باأن نعاهد �صموه 

حفظه اهلل ورعاه باأن نوا�صل 

فنا اهلل جلَّ  م�صريتنا التي �صرَّ

وعل بها، من رعايتنا الأبنائنا؛ 

اأبناء الكويت االأبرار، ليكونوا 

�صلف،  خل���ري  خ��ل��ف  خ���ري 

ولي�صريوا على نهج اآبائهم يف 

الكويت  الغايل  وطنهم  ح��بِّ 

واال�صتعداد الدائم للت�صحية 

من اأجله ورفعة �صاأنه”.

الطالب  األ���ق���ى  ب�����دوره 

الفائق نا�صر القحطاين ابن 

القحطاين  ط���ارق  ال�صهيد 

زملئه  ع��ن  بالنيابة  كلمة 

اإىل  فيها  ل��ف��ت  ال��ف��ائ��ق��ني، 

والعلم  ال����ق����راءة  اأه���م���ي���ة 

التطور  اأ�صا�س  باعتبارهما 

احلياة.  وا�صتمرار  والتقدم 

وقال: “من ف�صل اهلل علينا، 

نحن اأبناء ال�صهداء، اأن قّي�س 

كل  ت�صمل  اأب��وي��ة  رع��اي��ة  لنا 

وال�صيما  احل��ي��اة،  جم���االت 

منها...  والتعليمية  الرتبوية 

التي  االأب��وي��ة  ال��رع��اي��ة  تلك 

ح�����ص��رة �صاحب  ب��ه��ا  ع��ه��د 

ال�صيخ  البلد  اأم��ري  ال�صمو 

اجلابر  االأح����م����د  ���ص��ب��اح 

ورعاه  اهلل  حفظه  ال�صباح 

تعظيماً  ال�صهيد،  مكتب  اإىل 

من �صموه ملفهوم ال�صهادة يف 

�صبيل اهلل ومن اأجل الوطن، 

وتكرمياً ملن �صّحوا بدمائهم 

عن  دفاعاً  اأرواحهم  وقّدموا 

حرّية الكويت”.

واأ��������ص�������اف ال���ط���ال���ب 

اهلل  “نحمد  ال��ق��ح��ط��اين: 

�صهداء  اأب���ن���اء  اأن  ت���ع���اىل 

اأنهم  اأك��ّدوا  االأب��رار  الكويت 

ال�صامية  بالرعاية  جديرون 

من لدن �صمو االأمري حفظه 

جاّدين  وعملوا  ورع��اه،  اهلل 

والتفوق  التح�صيل  اأجل  من 

“تكرمي  اأن  موؤكداً  العلمي”، 

الفائقني من اأبناء ال�صهداء اإْن 

امل�صيئة  االأوجه  اأحد  اإال  هو 

التي  الكرمية  الرعايات  من 

يقّدمها بلدنا احلبيب الكويت 

وتربوياً  درا���ص��ي��اً  الأب��ن��ائ��ه 

يرفع  ل��ك��ي  واج���ت���م���اع���ي���اً، 

م�صتقبلهم  ويح�ّصن  �صاأنهم 

وي�صعهم يف م�صاف ال�صعوب 

فلوطننا  ت��ق��دم��اً...  االأك���رث 

ال��غ��ايل ك��ل احل��ب وال���والء، 

م�صريتنا  وق��ائ��د  والأم���رين���ا 

نوا�صل  ب���اأن  ال��ع��ه��د  جن���دد 

م�صرية  خمل�صني  ج���اّدي���ن 

التح�صيل العلمي، واأن نحقق 

يتواكب  مبا  والتفوق  التقدم 

واأن  الع�صر،  وم�صتجدات 

جنوداً  اآباوؤنا  كان  كما  نكون 



مدافعني  الكويت،  يف خدمة 

الوالء  �صعارنا  كرامتها،  عن 

الوطن،  ل��ه��ذا  واالإخ���ل����س 

الوطنية،  بوحدتنا  متم�صكني 

واأن نكون مواطنني خمل�صني 

ك����ل جم����االت  ف���اع���ل���ني يف 

الوطن  �صرح  نبني  احل��ي��اة، 

على  ونحافظ  كيانه  ونعلي 

اأر�صه، لتظل الكويت مرفوعة 

الهامة موفورة الكرامة، وطن 

احلرية  وطن  والنماء،  العزة 

والعطاء”.

�صاكراً  القحطاين  وختم 

التكرمي  حفل  على  القائمني 

وامل�صوؤولني يف مكتب ال�صهيد 

ويف الديوان االأمريي على ما 

من  ال�صهداء  الأبناء  يقدمونه 

رعاية اأثمرت بف�صل اهلل عز 

وجل جناحاً وتفوقاً.



السور

سخر خبراته العسكرية 
كيفية  رفـــــاقـــــه  لــتــعــلــيــم 
تــــــلــــــغــــــيــــــم الـــــــــســـــــــيـــــــــارات 
جتمعات  فــي  وتفجيرها 
جـــــــــــــنـــــــــــــود االحـــــــــــــتـــــــــــــال

رائد اال�شتخبارات 

»اأبـو جنم« 
كبد املحتلني

اأفدح اخل�شائر

قمبر عــــبــــدالــــعــــزيــــز  حــــســــن  الــــشــــهــــيــــد 
الصباح« »مــجــمــوعــة  عــمــلــيــات  ضـــابـــط 

د. ســــــــــــــــــــــــعود العصفــــــور
�صجاع ل يهاب اخلطوب، ع�صكري من الطراز الأول، يعرف الكثري من الأ�صلحة ويتقن ا�صتخدامها، متعاون مع رفاقه ومن ل يعرفهم يف 

اأحلك الظروف .. اإنه ال�صهيد الرائد ح�صن عبدالعزيز قمرب عبداهلل، الذي كانت له عالقة مبا�صرة مع قياديي وزارة الدفاع ، لأنه كان 

�صابطًا يف الوزارة برتبة رائد، وحل�صا�صية عمله يف ال�صتخبارات الع�صكرية كان ح�صن يتخفى با�صم م�صتعار، حيث كان يدعى عبداهلل 

)اأبو جنم، وا�صتخرج جواز �صفر بهذا ال�صم(.

انت�صابه للمقاومة

خالد  ورفاقه:  ح�صن  �صكل 

اخلمي�س  وج��ا���ص��م  ال��زع��اب��ي 

و�صلح  �صكني  غ��ل��وم  وح�����ص��ن 

ال�صرقاوي،  وب���در  ال��درب��ا���س، 

نا�صطة  جم��م��وع��ة  وغ���ريه���م 

العراقية  القوات  �صد  للمقاومة 

ت�صكل  اأن  ا�صتطاعت  الغازية، 

ق��ل��ق��اً دائ���م���اً مب���ا ن��ف��ذت��ه من 

ناجحة،  ع�����ص��ك��ري��ة  ع��م��ل��ي��ات 

اأوقعت خ�صائر فادحة يف  حيث 

�صفوف تلك القوات، ناهيك عن 

اخل�صائر املادية، االأمر الذي دفع 

لتن�صط  العراقية  اال�صتخبارات 

هذه  اأ�صرار  اكت�صاف  �صبيل  يف 

جاهدة  حت��اول  واأن  املجموعة، 
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العتقال اأفرادها.

ل�صديقه  ملزما  ح�صن  كان 

خ��ال��د ال��زع��اب��ي يف ك��ث��ري من 

العمليات التي نفذاها معا �صد 

ما  ف��اإن  ل��ذا  العراقية،  ال��ق��وات 

الزعابي  خلالد  ت�صجيله  ميكن 

يقرب مما ميكن ت�صجيله حل�صن، 

اأغلب  يف  االأدوار  اخ��ت��لف  م��ع 

االأحيان، فح�صن يتقن ا�صتخدام 

كثري من االأ�صلحة وفنون القتال، 

وقد نقل جتاربه يف هذا امل�صمار 

ل�صديقه خالد وللرفاق االآخرين 

يف ذات املجموعة.

الطوىل  اليد  وللرائد ح�صن 

يف حماولة �صرب مقر ال�صفارة 

ا�صحاق  يذكر  كما   ، العراقية 

ا�صتخدام  القائد، وقد مت  خليل 

قذيفة بازوكا لهذا الغر�س، لكن 

الأن  املبني  ت�صب  مل  القذيفة 

اإليه ، فاأ�صابت  مداها مل ي�صل 

العراقيني  اجلنود  من  جمموعة 

ك��ان��وا ع��ل��ى م��ق��رب��ة م��ن مبنى 

ال�صفارة.

حنكته  ح�صن  ا�صتخدم   ...

احلافلت  ر�صد  يف  الع�صكرية 

باجلنود  امل��ح��م��ل��ة  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 

تعتقد  التي  املنازل  تطوق  كانت 

تنجح  وال  منها،  النريان  بخروج 

يف الو�صول اإىل اأولئك االأبطال.

تفخيخ ال�صيارات

خربته  ح�����ص��ن  ا���ص��ت��خ��دم 

الع�صكرية يف تعليم رفاقه كيفية 

ثم  وتفخيخها،  ال�صيارات  تلغيم 

طرق التعامل معها ال�صتخدامها 

يف  اخل�صائر  اأك���رب  اإح����داث  يف 

���ص��ف��وف ق���وات ال���غ���زاة، وذلك 

جتمعهم،  اأم��اك��ن  يف  بو�صعها 

وقد كان ح�صن مع رفيقه خالد 

ومعهما بع�س اأفراد املجموعة قد 

نفذوا عملية ناجحة بالقرب من 

دوار العظام، حيث فجروا �صيارة 

واأحدثوا  وتفخيخها،  تلغيمها  مت 

خ�صائر كبرية يف �صفوف القوات 

العراقية، كما نفذوا عملية اأخرى 

بنف�س الكيفية يف منطقة حويل 

حققت نتائج مماثلة ل�صابقتها.

خلالد  �صريكاً  ح�صن  وك��ان 

اخلمي�س  وج��ا���ص��م  ال��زع��اب��ي 

من  ذخ���رية  على  احل�����ص��ول  يف 

اأح���د م��واق��ع ال���دف���اع اجل���وي، 

تدل  حيلة  اإىل  ت��و���ص��ل��وا  وق���د 

ابتداع  وهي  مفرط،  ذك��اء  على 

وكانا  ث��ان��ي��اً،  حل�صن  ث��م  اأوالً، 

كثري  يف  ناجحاً  ثنائياً  ي�صكلن 

من العمليات، ودليلنا على ذلك 

كرثة حتقيقهما للإجنازات على 

تتبع  وكرثة  الع�صكري،  ال�صعيد 

الدوؤوب  وبحثها  لهما،  القوات 

عنهما.

ي�صعان  وخالد  ح�صن  وك��ان 

اخلطط لبقية اأفراد املجموعة، 

اأما االأوامر التي تتعلق باملقاومة 

الكويتية على وجه العموم فكانا 

العامة  ال��ق��ي��ادة  ب��اأم��ر  ي��اأمت��ران 

اآنذاك التي يراأ�صها رجال اأفذاذ 

كال�صيخ  احلاكمة  االأ���ص��رة  م��ن 

ال�صباح،  �صعود  �صباح  نا�صر 

وال�صيخ علي فهد �صامل ال�صباح، 

واأوالد  ال�صباح،  عذبي  وال�صيخ 

االأحمد  فهد  البطل  ال�صهيد 

ال�صباح، وال�صيخ م�صعل اجلراح، 

وغريهم من القياديني يف اجلي�س 

وال�صرطة اأمثال يو�صف امل�صاري، 

وخالد  امل��زي��ن  وع��ب��دال��وه��اب 

بودي، وحممود الدو�صري.

»جمموعة ال�صباح«

املجموعة  علقة  كانت  وملا 

بالقيادة العليا وباالأ�صرة احلاكمة 

بالنجاح  وتكللت  ح�صن  فيها 

عملية نفذها هو وخالد الزعابي 

كل  وا�صتطاع  ال�صرقاوي،  وبدر 

االحتلل  جنود  اأحد  قتل  منهم 

بالفرار،  الذوا  ث��م  ال��ع��راق��ي، 

العراقية  ال��ق��وات  تتمكن  ومل 

م��ن اع��ت��ق��ال��ه��م، ف��ع��م��دت اإىل 

تطويق املنطقة التي كانوا فيها، 

واعتقلت بع�س ال�صبان دون وجه 

لهذا  بارتكابهم  منها  ظنا  حق 

الفعل اأو م�صاركتهم فيه.

و�صعا  ح�����ص��ن  ي��دخ��ر  ومل 

التي  االأع���م���ال  ببع�س  للقيام 

ومن  االإن�صاين،  باجلانب  تتعلق 

ذلك م�صاركته يف ت�صلم االأموال 

العامة  ق��ي��ادة  م��ن  ت�صل  ال��ت��ي 

للمقاومة، ثم العمل على توزيعها 

اأر�س  على  ال�����ص��ام��دة  ل��لأ���ص��ر 

الكويت، وهذا االأمر ال يخلو من 

البالغة التي قد تنجم  اخلطورة 

العراقية  ال��ق��وات  معرفة  ع��ن 

وحماولة  االأم��وال،  تلك  مل�صادر 

ورفاقه  ح�صن  لكن  اعتقالهم، 

اخلطر  طريق  يركبوا  اأن  قرروا 

وا�صتجابة  بامل�صوؤولية  �صعوراً 

لنداء الوطن.

العسكري السلك  إلى  املنتمني  للمقاومني  وهمية  ومستندات  هويات  استخراج  على  مجموعته  أفراد  مع  عمل 

»مــجــمــوعــة الــصــبــاح« اكــتــســبــت اســمــهــا مـــن ارتــبــاطــهــا املــبــاشــر بـــأفـــراد األســـــرة املــنــخــرطــني فـــي قـــيـــادة املقاومة

على  ت�صري  كانت  التي  والعتاد 

الطرق ال�صريعة املقابلة ل�صاحية 

ورفاقه  وق���ام  ال�����ص��امل،  ���ص��ب��اح 

بتوجيه نريان اأ�صلحتهم اإليها من 

فاأوقعوا  بعناية،  خمتارة  مواقع 

القوات  يف  ال��ف��ادح��ة  اخل�صائر 

ما  غالباً  التي  الغازية،  العراقية 

حريق وهمي لتغطية خطة نقل 

القوات  على  والتمويه  الذخرية 

ثقل  من  الرغم  وعلى  العراقية، 

ا�صتطاع  ال���ذخ���رية،  ���ص��ن��ادي��ق 

بتلك  �صاحنتني  حتميل  االأبطال 

ال���ذخ���رية وك��ان��ت ال��ق��ي��ادة يف 

خلالد  ه��ذه  املقاومة  جمموعة 

ا�صم  اأط���ل���ق ع��ل��ي��ه��ا  حت���دي���داً، 

»جم��م��وع��ة ال�����ص��ب��اح«، ه��ذا ما 

ذكره جا�صم اخلمي�س، وهو اأحد 

ينفي  بينما  البارزين،  اأف��راده��ا 

يكون  اأن  القائد  خليل  ا�صحاق 

لهذه املجموعة ت�صمية خا�صة.

ومن العمليات  التي �صارك 

�صيارة �صمو ويل العهد

اأن  وخالد  ح�صن  ا�صت�صعر 

القوات العراقية ال تنفك عن نهب 

املمتلكات الكويتية، وخا�صة التي 

ال�صيا�صية،  القيادة  لرموز  تعود 

امليدانية  القيادة  ثقة  كانت  وملا 

ب�اأفراد  ال��ك��وي��ت��ي��ة،  للمقاومة 
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السور

املجموعة التي ينتمي اإليها ح�صن 

ورفيقه خالد، فقد اأوكلت خلالد 

وح�صن مهمة الت�صرف يف �صيارة 

�صمو ويل العهد امل�صفحة، فقد 

ا�صتخدماها يف عمليات االغتيال 

من  به  تتمتع  ملا  خا�صة  ب�صورة 

موا�صفات جتعل ملحظة العدو 

نفاذ  لعدم  ال�صعوبة  بالغة  لها 

الر�صا�س اإىل داخلها.

يف  رف��اق��ه  ح�صن  و����ص���ارك 

اإليها  ينت�صب  ال��ت��ي  املجموعة 

يف مهمة بالغة اخلطورة، تتمثل 

الوهمية  الهويات  ا�صتخراج  يف 

ال�صيارات  ودف��ات��ر  واجل����وازات 

وكانت  وغ��ريه��ا،  وال��ت�����ص��اري��ح 

اأن  بعد  ملحة  ل��ذل��ك  احل��اج��ة 

الحقت القوات العراقية كل من 

الع�صكري،  ال�صلك  اإىل  ينت�صب 

وم���ن ل���ه ي���د يف امل��ق��اوم��ة من 

منعت  كما  املدنيني،  القياديني 

البلد  م��غ��ادرة  م��ن  امل��واط��ن��ني 

حت��ت اأي ظ��رف، وع��م��دت اإىل 

اإغلق مراكز احلدود مع اململكة 

العربية ال�صعودية، ومل يكن �صوي 

منفذ واحد عن طريق العراق.

املجموعة  اأف�������راد  وك�����ان 

يتنقلون من منزل اإىل اآخر بغية 

قبل  من  اأمرهم  اكت�صاف  ع��دم 

اأن  وخا�صة  العراقية،  ال��ق��وات 

من يرتدد عليهم يف مقارهم كان 

من كبار ال�صخ�صيات من اأفراد 

االأ�صرة احلاكمة، وكبار القياديني 

يف املوؤ�ص�صة الع�صكرية، وغريهم 

من املدنيني ، حتى اآل االأمر يف 

خالد  ن�صيب  منزل  اإىل  نهايته 

�صباح  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال���زع���اب���ي 

ال�صامل.

وكان اليوم احلادي والع�صرون 

يوماً   1990 اأك��ت��وب��ر  �صهر  م��ن 

فا�صًل يف تاريخ هذه املجموعة 

اأن  اأفرادها  عزم  فقد  املنا�صلة، 

ي�صرتيحوا يف هذا اليوم من عناء 

طوال  فيه  ان�صغلوا  الذي  العمل 

لي�س  لكنه  متتالية،  اأي��ام  ع�صرة 

كيوم من اأيام ال�صعادة، فقد كان 

اأنهى جوهر عملهم.. ففي  يوماً 

هذا اليوم قدم اإىل املنزل املذكور 

ال�صيخ فهد �صامل العلي ال�صباح، 

القبندي،  اأ�صرار  املنا�صلة  ومعه 

وطلب ال�صيخ فهد من املجموعة 

ا�صتخراج  اآن�����ذاك  امل��ت��واج��دة 

الأ�صخا�س  �صخ�صية  ه��وي��ات 

خالد  وكلم  معه،  �صورهم  حمل 

واأمر  االأم���ر،  ذل��ك  يف  الزعابي 

باإجناز هذه املهمة، بينما  رفاقه 

اأ�صرَّ ال�صيخ فهد خلالد اأن قوات 

االحتلل اعتقلت العميد يو�صف 

امل�����ص��اري، واالأم���ر ال��ذي ال يقل 

يو�صف  ���ص��ي��ارة  اأن  �صابقه  ع��ن 

متت م�صادرتها، وهي تقف اأمام 

وبداخلها  ب��ي��ان،  �صرطة  خمفر 

م�صتندات فيها اأ�صماء الكثري من 

وغريهم،  القياديني  الع�صكريني 

التعامل  فوراً  ي�صتلزم  االأمر  واأن 

اأو  تفجرياً  اأو  �صرقة  اإم��ا  معها 

اإحراقاً ل�صمان عدم ت�صرب هذه 

التي  العراقية  للقوات  املعلومات 

لن تتوانى عن تعقب اأ�صحابها.

حما�صة  اأق��ل  ح�صن  يكن  مل 

املهمة  هذه  تنفيذ  خالد يف  من 

ال�صيارة  مع  التعامل  يف  املتمثلة 

املذكورة، فما اأن طلب خالد منه 

اأجابه  حتى  ملعاينتها  م�صاحبته 

لتنفيذ  معا  فتوجها  بالقبول، 

املهمة.

هروب ناجح

وخالد  ح�صن  غ��ي��اب  ويف 

منزل  وخ��ل��و  امل��ه��م��ة،  لتنفيذ 

هم:  ث��لث��ة  م��ن  اإال  املجموعة 

وحممود  اخل��م��ي�����س  ج��ا���ص��م 

الهندي، ووليد، توجهت القوات 

امل��ن��زل بعدما  اإل�����ي  ال��ع��راق��ي��ة 

رواده  اأع��م��ال  م��ن  ا�صتيقنت 

ت�صع  اأن  وع��زم��ت  الن�صالية، 

تلك  اق���رتاب  وعند  لها،  ح��دا 

�صاهدتها  امل��ن��زل  م��ن  ال��ق��وات 

وزوجة  ال��زع��اب��ي  خالد  زوج��ة 

وليد فات�صلتا على الفور بهاتف 

املوجودين  م��ن  وطلبتا  امل��ن��زل 

بداخله الفرار منه قبل مداهمة 

اأن  وم��ا  ل��ه،  العراقية  ال��ق��وات 

حتى  اخلرب  بهذا  الثلثة  �صمع 

اخللفي،  ال��ب��اب  اإىل  اجت��ه��وا 

�صاهدوا  اأح��ده��م  فتحه  ومل���ا 

العراقية  ال���ق���وات  اأم���ام���ه���م 

ع�صكرية،  ���ص��ي��ارات  �صبع  يف 

جدار  وت�صلقوا  الباب  فاغلقوا 

الآخر،  منزل  من  وتنقلوا  املنزل 

القوات  اأنظار  ت��واروا عن  حتى 

ذلك  يف  و�صاعدهم  العراقية، 

معرفتهم مل�صالك املنطقة.

وبعد جناة الثلثة من قب�صة 

يدخروا  مل  العراقية،  القوات 

يق�صد  م��ن  ج��ه��داً يف حت��ذي��ر 

امل��ن��زل امل��ذك��ور، واأوق��ف��وا على 

املنطقة رفاقهم وبع�س  مداخل 

لتحذير  واالأط���ف���ال  ال�����ص��ب��ان 

القادمني من اخلطر املحدق.

يف قب�صة القوات العراقية

ح�صن  اأجن�����ز  ف����رتة  ب��ع��د 

واتفقا  مهمتهما،  خالد  ورفيقه 

�صيارة  مل�صكلة  ح��ًل  ي��ج��داً  اأن 

يو�صف امل�صاري بعد اأن عايناها، 

مقر  اإىل  عودتهما  طريق  ويف 

املجموعة، �صلكا طريقاً مل ياألفاً 

رملي،  طريق  وهو  ا�صتخدامه، 

ومل يتوقع الرفاق الثلثة الذين 

ح�صن  ي�صلك  اأن  اأي�����ص��اً  جن��وا 

وخالد هذا الطريق، فلم ي�صعا 

الذي  للخطر  ينبههما  من  فيه 

وعند  امل��ن��زل،  يف  ينتظرهما 

اقرتاب ح�صن وخالد من املنزل 

وقفا برهة يتناق�صان يف م�صكلة 

ا�صتاأذن  ثم   ، املذكورة  ال�صيارة 

اإىل  فيها  يذهب  �صاعة  ح�صن 

يلتقيا  اأن  على  اخلا�س،  منزله 

بعدها يف منزل املجموعة.

منزل  اىل  خالد  توجه   ...

بوجود  يعلم  ومل  امل��ج��م��وع��ة، 

وقبل  ف��ي��ه،  العراقية  ال��ق��وات 

امراأة  بعيد  م��ن  �صمع  دخ��ول��ه 

ت��ه��رول اإل��ي��ه وت��ن��ادي، لكن مل 

دخوله  وعند  تقوله،  ما  ي�صمع 

كانت القوات العراقية بانتظاره، 

هذه  يف   ... واأوثقته  فاعتقلته 

اأدراجها  امل���راأة  ع��ادت  االأث��ن��اء 

من  فحذرته  ح�صن  و�صاهدت 

يف  املتواجدة  العراقية  القوات 

يف  حدث  مبا  واأخربته  املنزل، 

فزعاً  ففزع  خالد،  رفيقه  �صاأن 

خالد،  �صديقه  على  ���ص��دي��داً 

دور  لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة  كـــــــان 
فـــــــــــاعـــــــــــل فـــــــــــــي إغـــــــــاثـــــــــة 
الصامدين  الــكــويــتــيــني 
فـــــــي أرضـــــــهـــــــم وحـــضـــهـــم 
والثبات املـــقـــاومـــة  عــلــى 

الطولى  الـــيـــد  لــلــشــهــيــد 
فــــــي مـــعـــظـــم الـــعـــمـــلـــيـــات 
الـــنـــوعـــيـــة الـــتـــي أوقـــعـــت 
فـــــــي صــــــفــــــوف احملــــتــــلــــني 
خــــــــــــســــــــــــائــــــــــــر فــــــــــــادحــــــــــــة
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على  املنزل  دخ��ول  على  واأ�صر 

بوجود  م��ع��رف��ت��ه  م���ن  ال���رغ���م 

العراقيني فيه، لعله ينقذ رفيقه 

من قب�صتهم فوقع هو االآخر يف 

يد الغزاة ف�صار �صريكاً لرفيقه 

م�صربا  ب��ذا  فكان  املعاناة،  يف 

للوفاء و�صدق الت�صحية.

القوات  اع��ت��ق��ل��ت  ك��ذل��ك 

ا�صحاق  امل��ن��زل  يف  ال��ع��راق��ي��ة 

اأفراد  اأحد  وهو  القائد،  خليل 

العد�صاين  و�صمري  املجموعة، 

مفاتيح  ل��ي�����ص��ل��م  ج����اء  ال�����ذي 

ثم  ال��زع��اب��ي،  خل��ال��د  مطبعته 

ثلثة  التايل  اليوم  يف  اعتقلت 

اأفراد املجموعة مل ي�صلهم  من 

�صلح  وه��م:   ، التحذير  ن��داء 

ال�صرقاوي،  وب���در  ال��درب��ا���س، 

وح�صن غلوم �صكني.

العراقية  ال��ق��وات  وح��ول��ت 

يف  اعتقلتهم  ال��ذي��ن  ال���رف���اق 

اإىل  ح�صن  ومنهم  االأول،  اليوم 

ال�صامل،  �صباح  �صاحية  خمفر 

جاء  ومل��ا  ا�صتجوابهم  مت  وفيه 

دور ح�صن، و�صاألوه اإن كان هذا 

ا�صمه، فاأنكر ذلك، واأ�صر على 

جنم(،  )اأب��و  عبداهلل  ا�صمه  اأن 

لكن املحقق مل ي�صدقه وتوعده 

بالويل والثبور.

االأربعة  الرفاق  ترحيل  ومت 

وحقق  الزراعية،  امل�صاتل  اإىل 

م��ع��ه��م م����رة ث���ان���ي���ة، وُع����ذب 

ح�������ص���ن ك���م���ا ع�����ذب رف���اق���ه 

وحرقاً  �صرباً  الو�صائل  باأب�صع 

بامل�صد�س الكهربائي واالأ�صلك 

الكهربائية، وغري ذلك ، وكانت 

اأرجلهم،  وكذا  منتفخة،  اأيديهم 

وال ي�صتطيعون امل�صي من �صدة 

ما تعر�صوا له من تعذيب.

االأماكن  يعرف  ح�صن  وكان 

حيث  وده��ال��ي��زه��ا،  الع�صكرية 

العملية على النحو املطلوب.

املبلغ  بت�صليم  اأح��م��د  ق��ام 

الأخيه �صالح، الذي �صلمه بدوره 

وبداأت  اخلمي�س،  جا�صم  اإىل 

بعد ذلك املفاو�صات ، لكنها ما 

لبثت اأن توقفت ب�صبب مماطلة 

وتك�صف  ال��ع��راق��ي��ة،  ال��ق��وات 

يف  جديتها  ع���دم  ل��ل��م��ف��او���س 

حا�صمة  نتيجة  اإىل  الو�صول 

املطلوب  امل��ب��ل��غ  ارت���ف���ع  ف��ق��د 

اأ�صار  ع��ن��ده��ا   ، م��ل��ي��ون  اإىل 

الدعي  نا�صر  للعميد  اأح��م��د 

العملية،  اإي��ق��اف  ���ص��رورة  اإىل 

نادر  ال�صاهد  فاأوقفت.ويذكر 

حمد اإبراهيم الرا�صد اأنه راأى 

الب�صرة  االأ�صري ح�صن مبعتقل 

يف تاريخ 1991/1/14 ... لكن 

الغزاة غيبوا ح�صن يف غياهب 

�صجونهم، بعد اأن اأذاقواه مرارة 

االأ�صر والعذاب، يف رحلة طويلة 

�صطر خللها �صجًل حافًل من 

البطوالت اخلالدة لوطنه 

الكويت.

اأخرب ا�صحاق عندما نقلوا  من 

اآخر، وكانت  اإىل مكان  امل�صاتل 

له  وق���ال   ، مع�صوبة  اأعينهم 

كلية  يف  حالياً  يتواجدون  اإنهم 

اإىل  الداخلون  وك��ان  ال�صرطة، 

املبنى واخلارجون منه ي�صربون 

كانوا  ال��ذي��ن  املجموعة  اأف���راد 

عدم  ه���و  واح�����د،  راأي  ع��ل��ى 

لبع�صهم  مبعرفتهم  االع��رتاف 

الغزاة  يتمكن  ال  حتى  البع�س، 

من الوقوف على اأ�صرارهم، وال 

يقعوا  مل  الذين  رفاقهم  ك�صف 

باأيدي القوات العراقية.

حماولة اإخراج ح�صن

العراقية  ال��ق��وات  اأف��رج��ت 

املجموعة،  اأف����راد  بع�س  ع��ن 

وم��ن��ه��م ج��ا���ص��م اخل��م��ي�����س ، 

الذي  القائد  خليل  وا���ص��ح��اق 

حاول م�صاومة القوات العراقية 

باأجهزة طلبتها منه نظري اإطلق 

رفاقه، اإال اأنه مل ينجح بعد اأن 

خوفاً  ذلك  عن  الو�صيط  امتنع 

من بط�س تلك القوات وكيدها.

اخلمي�س  ج��ا���ص��م  ن��ق��ل  ث��م 

الزعابي  خالد  �صقيق  الأحمد 

اأن القوات  عن م�صدر عراقي، 

�صبيل  يف  امل��ال  تريد  العراقية 

املجموعة،  اأف��راد  بقية  اإط��لق 

فنقل اأحمد ذلك للعميد نا�صر 

اإمكانية  يف  وح��دث��ه  ال��دع��ي، 

وح�صر  املطلوب،  املبلغ  توفري 

القى  كما  ب��ودي،  خالد  اللقاء 

وق�����د ع����ر ع���ل���ى رفات 

ال�سهيد ح�سن عبدالعزيز 

ع���ب���داهلل يف مقربة  ق��م��رب 

مدينة  ����س���م���ال  ج��م��اع��ي��ة 

واأثبتت  العراقية،  ك��رب��اء 

التحاليل املخربية تطابق 

رفاته مع اجلينات املاأخذوة  

ال�سهيد،  م��ن��ه... رح��م اهلل 

واأ�سكنه جنات اخللد.

ذل����ك 

االأم��������������������ر 

حامد  اأب��ي  العم  عند  قبوالً 

ت�صليمه  اأج���ل  م��ن  الع�صيمي 

ديناٍر،  األف  وثمانني  مئة  مبلغ 

و�صلمها  منه،  خالد  فت�صلمها 

ب����دوره الأح��م��د واأو����ص���اه باأن 

جمموعتني،  على  املبلغ  يق�صم 

اململكة  اإىل  ت�صلم  جمموعة 

وجمموعة  ال�صعودية،  العربية 

ت�صلم يف الكويت ل�صمان اإمتام 
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ون  م بها الأُميِّ ى بها الأنف�س، ويعلَّ   يوم �صاء اهلل وله احلمد واملنة لهذه اللغة ال�صريفة اأن تكون لغة كتابه الكرمي؛ تتلى بها الآيات، وتزكَّ

اأولهما: فتح باب من العناية بهذه اللغة مل يغلق ولن يغلق مادام يف الكون  اإيذانًا باأمرين،  الكتاب واحلكمة... كان ذلك يف الوقت نف�صه 

قراآن يتلى، واإىل اأن يرث اهلل الأر�س ومن عليها، ت�صديقًا لقول املوىل �صبحانه: {اإنا نحن نزلنا الذكر واإنا له حلافظون}، والأمر الثاين: 

�صن حرب �صعواء ل هوادة فيها على هذه اللغة، بداأت باحلمالت ال�صعوبية، وا�صتمرت باحلمالت ال�صتعمارية، ومازالت قائمة بهذا الغزو 

الثقايف الذي يحدق بنا من كل جانب، وهذه “العوملة” التي حتيق بنا وبلغتنا.

واللغة متثل قلعة من قلع 

من  ح�صيناً  وح�صناً  االأم���ة، 

وفيها  هويتها،  فهي  ح�صونها، 

املتني  رباطها  وهي  كينونتها، 

اإىل  اأبنائها  بع�س  ي�صد  ال��ذي 

بع�س، وي�صل م�صرق هذه االأمة 

مبا�صيها  وحا�صرها  مبغربها، 

وم�صتقبلها، وهي وعاء فكرها، 

وو�صيلة توا�صلها، واأداة املعرفة 

فيها.

يعطل  اللغة  وا���ص��ت��ه��داف 

ويلغي  االأم�����ة،  ت��ف��ك��ري  من���ط 

�صخ�صيتها،  ويطم�س  عقلها، 

ويقطع  ب��ث��ق��اف��ت��ه��ا،  وي��ع��ب��ث 

ينابيعها،  ويجفف  اأو�صالها، 

يف  ويرتكها  ج��ذوره��ا  ويجتث 

مهب الريح، وخ�صو�صاً عندما 

تكون اللغة لغة العقيدة والقيم 

والعلم  واحل�����ص��ارة  والثقافة 

هي  ك��م��ا  وال��ع��ب��ادة  والتعليم 

احلال يف لغتنا العربية.

لغة  ال���ع���رب���ي���ة  ول��ي�����ص��ت 

اأو  معيناً  بلداً  تخ�س  اإقليمية 

لغة  هي  بل  خم�ص�صاً،  �صعباً 

اأعني  االأم��ة كل االأم��ة، ول�صت 

االأمة العربية وح�صب بل االأمة 

االإ���ص��لم��ي��ة اأج��م��ع الأن��ه��ا لغة 

ال��ق��راآن ال��ك��رمي. واأن���ت جتد 

الل�صان  اأه��م��ي��ة  اإىل  التنبيه 

ال��ع��رب��ي م��ن االأول���وي���ات التي 

وردت يف كتاب اهلل عز وجل، 

فالقراآن الكرمي {نزل به الروح. 

فلنحر�ص عليها
د. محمد حسان الطيان

اســـــتـــــهـــــداف الـــلـــغـــة 
ل منط تفكير  يعطِّ
األمـــــــــــة ويـــطـــمـــس 
شــــــــخــــــــصــــــــيــــــــتــــــــهــــــــا 
ـــع أوصـــالـــهـــا وُيـــقـــطِّ

هويتنـا
العربية
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معينًا  بــــلــــدًا  تــــخــــصُّ  إقـــلـــيـــمـــيـــة  لـــغـــة  لـــيـــســـت  الـــعـــربـــيـــة   
ــصــًا... إنــهــا لــغــة األمــــة اإلســامــيــة كلها أو شــعــبــًا مــخــصَّ

لتكون من  االأم��ني على قلبك. 

املنذرين. بل�صان عربي مبني}. 

)ال�صعراء -193 195(

الل�صان  ب��ه��ذا  ن���زل  وق���د 

بغية اأن نعقله ونفهمه ونتدّبره 

قراآناً  اأنزلناه  {اإنا  به:  ونعمل 

عربياً لعلكم تعقلون} )يو�صف 

2(، و{اإنا جعلناه قراآناً عربياً 
)الزخرف  ت��ع��ق��ل��ون}  لعلكم 

3(... وجتد البيان- وهو اأعلى 
والتمّكن  الف�صاحة  درج���ات 

اأج����ل النعم  ال��ل��غ��ة- م��ن  م��ن 

التي اأنعم اهلل بها على عباده، 

اخللق  بنعمة  م��ق��رون��ة  وه���ي 

وتعليم القراآن: {الرحمن. علَّم 

علّمه  االإن�صان.  خلق  القراآن. 

البيان} )الرحمن -1 4(.

عليه  اهلل  �صلى  والر�صول 

الذكر  ب�صريح  م��اأم��ور  و�صلم 

النفو�س  ي��ه��ز  اأن  احل��ك��ي��م 

{وقل  امل��وؤث��ر:  البليغ  بالقول 

بليغاً}.  قوالً  اأنف�صهم  يف  لهم 

ثم  اإنه- باأبي هو واأمي- �صيد 

�صرح  وقد  والبيان،  الف�صاحة 

بذلك وافتخر حيث قال: “اأنا 

بَ��ي��َد اأين من  اأف�����ص��ح ال��ع��رب 

قري�س”، وجعل ذلك مما مّيزه 

�صائر  على  وا�صطفاه  به  اهلل 

خلقه، حيث قال يف معر�س ما 

االأنبياء  من  دون غريه  عِطَيُه 
ُ
اأ

اأجمعني:  وال��ن��ا���س  وال��ر���ص��ل 

“واأوتيت جوامع الكلم”.
تعلقه  ع���ل���ى  اأدلَّ  وال 

واإيثاره  وال��ب��ي��ان  بالف�صاحة 

البلغة وبديع القول من خرب 

عمرو بن االأهتم والزبرقان بن 

ف�صاأل  عليه  وف��دا  حني  البدر 

عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر���ص��ول 

االأه��ت��م عن  ب��ن  ع��م��رو  و�صلم 

“اإنه  فقال:  بدر  بن  الزبرقان 

ْدنَيه”. 
َ
ملانٌع حلوزته، مطاٌع يف اأ

فقال الزبرقان: “اإنه يا ر�صول 

اهلل ليعلم مني اأكرث مما قال، 

فق�ّصر  �صريف  ح�صدين  ولكنه 

واهلل  “هو  عمرو:  فقال  بي”. 

َزِمُر املروءة، �صّيق الَعَطن، لئيم 

اخلال”. فنظر النبي �صلى اهلل 

فقال:  عينيه،  يف  و�صلم  عليه 

فقلت  ر�صيت  اهلل  ر�صول  “يا 
وغ�صبت  علمت،  مما  اأح�صن 

وما  علمت،  م��ا  اأق��ب��ح  فقلت 

كذبت يف االأوىل، ولقد �صدقت 

اهلل  �صلى  فقال  االآخرة”.  يف 

البيان  م��ن  “اإن  و�صلم:  عليه 

ل�صحرا”.

عليه  اهلل  �صلى  �صمع  وملا 

و���ص��ل��م حل��ن��اً م��ن رج���ل، قال 

اأخاكم  “اأر�صدوا  الأ�صحابه: 

اللحن  ف�����ص��ّم��ى  �صل”،  ف��ق��د 

اإال  ال�صلل  بعد  �صلالً. وهل 

اخل�صران؟!

واأم��ا عمر ر�صي اهلل عنه 

مو�صى  اأب����ي  اإىل  ك��ت��ب  ف��ق��د 

النا�س  “خذ  اأن  االأ���ص��ع��ري 

ب��ال��ع��رب��ي��ة، ف��اإن��ه��ا ت��زي��د يف 

وكتب  املروءة”.  وتثبت  العقل 

القراآن  يُقرئ  اأاّل  “االآفاق”  يف 

وك���ان  ع��رب��ي��ة،  ���ص��اح��ب  اإال 

فاإن  ال�صعر  “تعلموا  ي��ق��ول: 

وم�صاوئ  تبتغى  حما�صن  فيه 

تتقى”.

ابن  االأم�������ة  وك������ان ح����رب 

يقول:  عنه  اهلل  ر�صي  عبا�س 

غريب  ع��ن  �صاألتموين  “اإذا 
ال�صعر،  يف  فالتم�صوه  القراآن 

العرب”...  دي��وان  ال�صعر  فاإن 

االأزرق  ب��ن  ن��اف��ع  م��ع  وق�صته 

�صاأله  اإذ  م��ع��روف��ة،  م�صهورة 

نحواً من مئة �صوؤال عن غرائب 

عز  اهلل  ك��ت��اب  يف  ال��ك��ل��م��ات 

وجل، فكان ابن عبا�س يلتم�س 

�صعر  يف  ورد  فيما  تف�صريها 

كل  ملعنى  وي�صت�صهد  ال��ع��رب، 

�صعر  من  اأك��رث  اأو  ببيت  كلمة 

االإ�صلم...  اأو �صدر  اجلاهلية 

عناية  تتبع  يف  م�صينا  ول���و 

ال�صلف بهذه اللغة ال�صريفة ملا 

و�صعنا املقام واملقال، فذا اأمر 

مبا  مليء  وتراثنا  له،  م�صهود 

يوؤكد بلوغهم الغاية يف ذلك.

معاداة العربية

فقد  للعربية،  ال��ع��داء  اأم��ا 

اأولئك  ال�صعوبيون،  ِك��رْبَهُ  توىل 

�صدورهم  ���ص��اق��ت  ال���ذي���ن 

فانقلبوا  االإ�صلمية،  بالفتوح 

عليها، وراحوا يكيدون الأهلها، 

للدين،  حم��بَّ��ت��ه��م  م��ظ��ه��ري��ن 

هذا  ل���ه؛  ع���داءه���م  مبطنني 

وا�صحاً  ت��ب��ّدى  ال���ذي  ال��ع��داء 

جلياً يف عداء العربية والتنكر 

لها والهزء بها، وحماولة اإبراز 

ما يرتاءى لهم اأنه من عيوبها.

ال�صعوبيني  لهوؤالء  وم��ازال 

ك��ل مكان،  واأذن����اب يف  اأت��ب��اع 
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وي�صعون  اللغة،  لهذه  يكيدون 

اأو  تقدمها،  وجه  يف  العراقيل 

رايتها،  رف��ع  اأو  بها،  التعليم 

تهمة،  ك���ل  ب��ه��ا  وي��ل�����ص��ق��ون 

النعوت،  ب��اأ���ص��واأ  وينعتونها 

االألقاب...  باأ�صنع  وينبزونها 

يتبعهم  اأن  فعجب  تعجب  واإن 

دينهم  يف  ن�صك  ال  م��ن��ا،  نفر 

لكن  وع���روب���ت���ه���م!  وخ��ل��ق��ه��م 

انبهارهم باالإجنليزية من جهة، 

وولعهم بتقليد الغالب من جهة 

�صيء  ك��ل  على  غّطى  اأخ���رى، 

من االأ�صالة واالنتماء والعروبة 

ف��رتاه��م ما�صني يف  وال��دي��ن؛ 

حربهم على العربية غري اآبهني 

ف�صاد  م��ن  ذل���ك  يخلفه  مب��ا 

ودينهم  ل��وج��وده��م  وت���دم���ري 

وانتمائهم.

خلدون  اب��ن  عقد  وق��د    

مقّدمته  يف  م���ف���رداً  ف�����ص��ًل 

امل�صهورة حتت عنوان “الف�صل 

الثالث والع�صرون يف اأن املغلوب 

بالغالب  باالقتداء  اأب��داً  مولع 

يف �صعاره وزيِّه ونحلته و�صائر 

اأن  اأحواله وعوائده”، بنيَّ فيه 

يف  الكمال  تعتقد  اأبداً  النف�س 

اإّما  اإليه،  وانقادت  غلبها  من 

لنظره بالكمال مبا وقر عندها 

من تعظيمه، اأو ملا تغالط به من 

اأن انقيادها لي�س لغلب طبيعي 

ثم  الغالب...  لكمال  هو  اإمن��ا 

اأن  فيه  بنّي  اآخ��ر  ف�صًل  عقد 

و���ص��ارت يف  غلبت  اإذا  االأم���ة 

ملك غريها اأ�صرع اإليها الفناء، 

الأنها تذوب يف هذا الغالب.

حاجة  يف  ف��اإن��ن��ا  ل����ذا    

ما�ّصة اإىل ن�صر الوعي اللغوي 

عاّمتهم  ال��ن��ا���س  ���ص��ف��وف  يف 

خطورة  وب��ي��ان  ��ت��ه��م،  وخ��ا���صّ

وعاقبة  ال��ل��غ��ة،  ع��ن  التخلي 

ووجوب  الهوية،  عن  االن�صلخ 

على  االإقبال  النظر يف  اإع��ادة 

اإليهم  الثقة  واإع���ادة  العربية، 

وتاأكيد  قراآنهم،  ولغة  بلغتهم 

التعبري  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة  ق���درة 

عن اأدق دقائق العلوم، واأخ�ّس 

نظريات املعرفة.

اإىل  اأن��ن��ا يف حاجة  كما    

العناية باملدار�س العربية، عناية 

يجده  م��ا  ت��ف��وق  ب��ل  ت�صاهي 

املرء يف املدار�س االأجنبية، من 

تنظيم  وح�صن  مناهج  ج��ودة 

وجمال  للمدر�س  اختيار  ودقة 

منظر وكمال خمرب، مع العناية 

بتعليم االإجنليزية والتفّوق بها، 

من  واالأه��ل  اأبناوؤنا-  يقبل  كي 

املدار�س  ه��ذه  على  ورائ��ه��م- 

وؤون  فَين�صَّ تلك،  على  اإقبالهم 

بها  والتغّني  لغتهم  ح��ّب  على 

والتم�ّصك باأهدابها.

وحقٌّ َوَزٌر  لنا  الف�سحى  هي 

وُم���ن���ى ر�ساها ه���ا  ب���رُّ ع��ل��ي��ن��ا 

رباُط الوحدِة الكربى ومبدا

مطاحِمها الرغاِب ومرتقاها

ونحمي ب��اأن��ف�����س��ن��ا  ي��ه��ا  ن��غ��ذِّ

رماها. َمْن  ونرمي  قدا�سَتها 

عــــــلــــــيــــــنــــــا إيــــــــــــاء 
العربية  املـــدارس 
تضاهي  عـــنـــايـــة 
بل تفوق ما يجده 
املرء في نظيرتها 
األجـــــــــــنـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــة

خلود ال�شاد
شعر: د. محمد قاسم القنائي
لساني ال���زم���ان،  خ���رس  إذا  لغتي 

ع��ن��وان��ي  ، م���ف���ازة  ض��ل��ل��ت  وإذا 
وصالها عشقت  إن  تظلموني  ال 

ف��ج��م��ال��ه��ا ي���رق���ى ب���ك���ل ب��ي��ان��ي
ت��رى أن  م���ح���ال  درر  أل��ف��اظ��ه��ا 

ن������دًا 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����أ ال���ق���ل���وب دع���اب���ة

األب�����دان ت���راق���ص  ذاك  ودل���ي���ل 
فتية ال����زم����ان  م���ر  ع��ل��ى  ل��غ��ت��ي 

ال��ن��ق��ص��ان ش��ي��ب��ة  ت��ع��ت��ري��ه��ا  ال 
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
أبنائها م��ن  األج���ي���ال  ت��س��ت��ص��رخ 

ل��ت��ع��ي��د ف��ي��ه��م ن���خ���وة ال��ع��رب��ان
متماسكًا ب��ن��ائ��ه��ا  ص���رح  وت��ش��ي��د 

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

بلساني ط��ع��م��ه  أداع�����ب  ش���ه���دًا 
يرى أن  حاشا  الضاد  رشف  ذاق  من 

ف���ي غ��ي��ر م��وط��ن��ه��ا م���ن األوط����ان
أن����ت ف��ي��ن��ا حية  ال���ع���روب���ة  ل��غ��ة 

اإلن���س���ان ف���ي  اهلل  روح  ب��ح��ي��اة 
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أحيانًا  واملتشنجة  القلقة...  ة  الهوَيّ أن  يرى 
هـــــي الـــغـــالـــبـــة عـــلـــى مــجــتــمــعــاتــنــا الـــعـــربـــيـــة

د. الـزواوي 
بغــــــورة: 

اً كانت  الهوَيّة... اأَيّ
ال حتيا وحدها مبعزل عن االآخر

ة لي�صت معطى ثابتًا اأو مبداأً منطقيًا مفارقًا اأو جوهراً ميتافيزيقيًا     راأى الباحث يف فل�صفة اللغة وال�صيا�صة الدكتور الزواوي بغورة اأن »الهوَيّ

يف  �صواء  ة،  الهوَيّ م�صكلة  اإنكار  اإمكان  عدم  موؤكداً  با�صتمرار«،  واكت�صافها  وتنميتها  بناوؤها  يعاد  ح�صيلة  هي  واإمنا  نهائيًا،  اأو  اأوليًا  اأ�صاًل  اأو 

املجتمعات املتقدمة اأو النامية، م�صرياً يف هذا ال�صياق اإىل »�صعود العن�صرية ومطالب الفئات الجتماعية املختلفة باحلق يف العرتاف«.

حوار: د. عبدالله اجلسمي

معطى  لـــيـــســـت  ـــــة  الـــــهـــــوَيّ
منطقيًا...  مــبــدًأ  أو  ثــابــتــًا 
إنــــــــهــــــــا حـــــصـــــيـــــلـــــة ُيـــــــعـــــــاد 
بـــــــــنـــــــــاؤهـــــــــا وتـــــنـــــمـــــيـــــتـــــهـــــا 
واكــــتــــشــــافــــهــــا بــــاســــتــــمــــرار

كــــلــــمــــا ســـــــــاد االســـــتـــــبـــــداد 
ســــــاد الـــتـــســـيـــيـــس املـــفـــرط 
لـــــكـــــل املـــــســـــائـــــل وصـــــــــارت 
مـــــوضـــــوع  أي  مـــــنـــــاقـــــشـــــة 
تــــــعــــــُدّ تـــــهـــــديـــــدًا لـــلـــكـــيـــان

بغورة  ال���دك���ت���ور  واأك������د   

مي�صيل  فل�صفة  يف  املتخ�ص�س 

حالياً  ي��ع��م��ل  وال����ذي  ف��وك��و، 

ق�صم  يف  م�����ص��اع��داً  اأ����ص���ت���اذاً 

اأن  الكويت،  بجامعة  الفل�صفة 

على  مطروحة  م�صاألة  »الهويَّة 

�صوؤال  واأن طرح   )...( اجلميع 

�صوؤال  عرب  حتماً  مير  الهويَّة 

الوجود واملعرفة، و�صوؤال الكيان 

وال��وج��ود ال��ذات��ي وال��وع��ي به 

اأو  وعلقاته  عنا�صره  ومعرفة 

بنيته وكيفية تكّونه وحتّوله«.

اأج��رت��ه معه    ويف ح���وار 

جم��ل��ة »ال����ه����ويَّ����ة«، اأو����ص���ح 

»املدخل  اأن  ب��غ��ورة  ال��دك��ت��ور 

الهويَّة  م�صاألة  لطرح  ال�صحيح 

وم��ن��اق�����ص��ت��ه��ا وحت��ل��ي��ل��ه��ا هو 

�صيا�صياً  ولي�س  معريف  مدخل 

اإىل  م�صرياً  اإيديولوجياً«،  اأو 

�صرط  ال��ت��اري��خ   »م��ع��رف��ة  اأن 

الهويَّة والوعي  اأ�صا�صي ملعرفة 

مقاربتني  ثمة  اأن  وراأى  بها«. 

على  قائمة  »مقاربة  للهويَّة: 

املنغلق، ومقاربة  الذاتي  الفهم 

مو�صوعية تربط الهويَّة بالعقل 

واملتفتح«...  العاملي  بعديه  يف 

وهنا تفا�صيل احلوار:

اأن  ي��رى ع��دد من املفكرين  	•

ة.  الهوَيّ مل�سكلة  وج����ود  ال 

ه����ل ت����واف����ق ه�����ذا ال��������راأي؟ 

وه������ل ل����دي����ك زاوي���������ة نظر 

خمتلفة؟

م�صكلة  اإن��ك��ار  ميكن  ال   -

املجتمعات  يف  ���ص��واء  ال��ه��ويَّ��ة 

وتكفي  النامية،  اأو  املتقدمة 

اإىل  ال�صياق  ه��ذا  االإ���ص��ارة يف 

ومطالب  العن�صرية  ���ص��ع��ود 

املختلفة  االجتماعية  الفئات 

االع�������رتاف. ويف  ب��احل��ق يف 

م�صاألة  ال��ه��ويَّ��ة  اأن  ت��ق��دي��ري 

وذلك  اجلميع،  على  مطروحة 

بالنظر اإىل ما تعرفه املجتمعات 
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ــة األهمية  املــفــكــرون الــعــرب لــم يــولــوا مــوضــوع الــهــوَيّ
املـــــطـــــلـــــوبـــــة... والســــيــــمــــا مـــــن جــــهــــة الـــــطـــــرح الـــعـــلـــمـــي

ـــــــة فـــــــي الـــــعـــــالـــــم الـــــعـــــربـــــي التـــــــــــــزال مـــــوضـــــوع  الـــــــهـــــــوَيّ
األول املـــــــقـــــــام  فـــــــي  وإيــــــديــــــولــــــوجــــــي  ســـــيـــــاســـــي  نـــــــــــزاع 

�صريعة   تغريات  من  املعا�صرة 

والعلم  االقت�صاد  حركة  بفعل 

ومن  واالت�صاالت...  والتقنية 

والفل�صفية  التاريخية  الناحية 

ف���اإن ال��ت��ط��ورات ال��ت��ي عرفها 

اأحداث  بعد  وبخا�صة  الغرب، 

1968 وما جنم عنها من ميل 
مثل  واملغايرة،  االختلف  نحو 

واختلف  اجلن�صني  اختلف 

واختلف  والثقافة  الطبيعة 

بع�س،  عن  بع�صها  الثقافات 

الثقافات  اخ��ت��لف  حتى  ب��ل 

املحلية عن الثقافات الوطنية، 

بحيث اأ�صبح مفهوم االختلف 

بع�س  عند  مركزياً  مو�صوعاً 

»دولوز«  اأمثال  من  الفل�صفة 

و»دري�����دا« و»ف���وك���و«، وه��و ما 

اأدى ببع�س الباحثني يف جمال 

اإىل  الثقافية  االن��رثب��ول��وج��ي��ا 

الهويَّة  م�صاألة  ب���اأن  االإق����رار 

ع�صرنا  ت��خ��رتق  واالخ���ت���لف 

احلايل.

  اإن االختلف يوؤدي حتماً 

اإىل �صناعة ما يجعل املختلف 

خمتلفاً ومتميزاً؛ اأي ما ي�صنع 

هويَّته. وهذا امليل يجب اأاّل يغفل 

عنا خطر العزلة واالنطواء اأو 

الرف�س لكل ما ي�صكله االآخر، 

وبخا�صة يف زمن العوملة و�صبكة 

ي�صهدها  ال��ت��ي  االت�������ص���االت 

االختلف  ف��اإن  ل��ذا  ع�صرنا. 

ربط  �صرورة  ين�صينا  اأاّل  يجب 

الب�صرية  بالطبيعة  ال��ه��ويَّ��ة 

والعقل الب�صري. من هنا وجب 

عنا�صرها  اإىل  الهويَّة  حتليل 

املختلفة، بحيث ت�صبح ح�صيلة 

والت�صابهات،  لعبة االختلفات 

اأو  اأ���ص��ل��ي  ت�����ص��اب��ه  نتيجة  ال 

تبدو  وبحيث  اختلف جذري، 

املغايرة والعلقة باالآخر مقِوّماً 

اأن  هذا  ومعنى  مقوماتها؛  من 

اأو  ثابتاً  معطى  لي�صت  الهويَّة 

 منطقياً مفارقاً اأو جوهراً 
ً
مبداأ

اأو  اأولياً  اأ�صًل  اأو  ميتافيزيقياً 

نهائياً، واإمنا هي ح�صيلة يعاد 

واكت�صافها  وتنميتها  ب��ن��اوؤه��ا 

با�صتمرار.

الغربي،  الفكر  ك��ان  واإذا 

برغم قدرته واإمكاناته وتقّدمه، 

قد طرح �صوؤال الهويَّة، فاإن هذا 

اأكرث  نظرنا  ي�صبح يف  ال�صوؤال 

للفكر  بالن�صبة  ���ص��روري  م��ن 

عرفت  ال��ت��ي  جمتمعاتنا  يف 

والعنف  والتمزق  االنحطاط 

والتخلف  والت�صّوه  والقطيعة 

والتبعية، �صواء �صمن تاريخها 

مع  �صراعها  يف  اأو  اخل��ا���س 

حم���اوالت  يف  اأو  اال���ص��ت��ع��م��ار 

لذا  وحتديثها؛  قدراتها  تنمية 

الهويَّة  �صوؤال  طرح  اأن  نعتقد 

الوجود  �صوؤال  عرب  حتماً  مير 

واملعرفة و�صوؤال الكيان والوجود 

ومعرفة  ب��ه  وال��وع��ي  ال��ذات��ي 

بنيته  اأو  وع��لق��ات��ه  عنا�صره 

وعليه  وحتّوله.  تكّونه  وكيفية 

فاإن املدخل ال�صحيح يف نظرنا 

لطرح م�صاألة الهويَّة ومناق�صتها 

معريف  م��دخ��ل  ه��و  وحتليلها 

اإيديولوجياً.  اأو  ولي�س �صيا�صياً 

التي  ه��ي  امل��ع��رف��ة  الأن  مل���اذا؟ 

تعطي الهويَّة قوامها وماهيتها، 

اأن  ن�صتطيع  باملعرفة  والأن��ن��ا 

للهويَّة  �صكلي  طرح  بني  منّيز 

التاريخ،  مل�صتجدات  ينتبه  ال 

يرى  تاريخي مو�صوعي  وطرح 

تاريخي  م��ع��ط��ى  ال��ه��ويَّ��ة  اأن 

دائماً مب�صامني جديدة  يغتني 

التحّدي  على  القدرة  وميتلك 

والتجدد والتعرف على ذاته يف 

املا�صي واحلا�صر، كما يتعرف 

يف الوقت نف�صه على غريه. من 

التاريخ   معرفة  اأن  نعتقد  هنا 

الهويَّة  ملعرفة  اأ�صا�صي  �صرط 

والوعي بها.

  واإذا كان االإن�صان يتحدد 

اأوالً من حيث هو اإن�صاُن ثقافة 

تتحدد  ه��وي��ت��ه  ف����اإن  م��ع��ي��ن��ة، 

الثقافة  ت��ل��ك  اإىل  ب��ان��ت��م��ائ��ه 

بالثقافة  ت�صميتها  ميكن  التي 

االأ���ص��ا���ص��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ك��ون من 

متمثلة  اأ���ص��ا���ص��ي��ة  ع��ن��ا���ص��ر 

والعادات  وال��دي��ن  ال��ل��غ��ة  يف 

فاإنه  واالأع�����راف،  والتقاليد 

لكونه  اإال  اإن�صاناً  لي�س  اأي�صاً 

على  وبالقدرة  بالعقل  يت�صف 

اإق��ام��ة ع��لق��ات م��ع خمتلف 

اإنه  اأي  وال��ه��ويَّ��ات،  الثقافات 

يف  وتوا�صلي  اجتماعي  كائن 

تنتج  هنا  م��ن  نف�صه؛  ال��وق��ت 

مقاربتان للهويَّة: مقاربة قائمة 

املنغلق  ال���ذات���ي  ال��ف��ه��م  ع��ل��ى 

مو�صوعية  وم��ق��ارب��ة  للهويَّة، 

الهويَّة بالعقل يف بعديه  تربط 

يف  والهويَّة  واملتفتح.  العاملي 

تكون  امل��و���ص��وع��ي��ة  امل��ق��ارب��ة 

الذات  مع  الثبات  عن  تعبرياً 

انطلقاً  وت��ت��ط��ّور  تنمو  ال��ت��ي 

مرحلة  اأو  �س  موؤ�ِصّ ح��دث  من 

اإىل  وترقى  ت�صعد  ثم  جديدة، 

املكونات احلالية اأو احلا�صرة، 

بطبيعة احلال مبجموع  مروراً 

التي  وامل��رج��ع��ي��ات  االأح����داث 

يتحدد  وال  ب����ه����ا...  م�����رت 

التوجه  هذا  مثل  يف  االإن�صان 

بثباته ال�صاكن بقدر ما يتحدد 

العامل  يف  لكينونته  ب��وف��ائ��ه 

من  مينعه  اأن  ميكن  ال  ال��ذي 

مع  والتكيف  والتطور  التغرّي 

تطراأ  التي  التغريات  خمتلف 

احلياة  واأمن���اط  املحيط  على 
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ملفهوم  الليبرالي  الــطــرح 
الـــــهـــــويـــــة اليــــــــــــزال أســـيـــر 
مـــــعـــــطـــــيـــــات وتـــــــــصـــــــــّورات 
عـــــــفـــــــا عــــــلــــــيــــــهــــــا الـــــــزمـــــــن

يكون  ه��ن��ا  وم����ن  اجل����دي����دة. 

د للهويَّة يف ظل  اخلطاب املحِدّ

املقاربة املو�صوعية هو خطاب 

التغرّي والتجّدد والوفاء. ولكن 

لهذه  اأن  ن��ن��ك��ر  اأن  مي��ك��ن  ال 

املقاربة املو�صوعية خماطرها؛ 

دائماً  االعتماد  وجب  هنا  من 

الذاتي،  وال��ن��ق��د  النقد  على 

�صواء يف �صلوكنا اأو يف تفكرينا. 

منظور  من  الهويَّة  فاإن  وعليه 

م�صروطة  املو�صوعية  املقاربة 

�صروط  وهي  واحلرية،  بالنقد 

بالتحديد  اأو  ذات��ه��ا،  احل��داث��ة 

احلداثة  يف  العي�س  ���ص��روط 

وب�صكل حداثي.

ه���ل ل��دي��ك ت��ع��ري��ف معّي  	•
اأن���ك تتفق مع  اأم  ��ة،  ل��ل��ه��وَيّ

الفا�سفة  بع�ض  تعريفات 

واملفكرين؟

�صابقاً  ب��َيّ��ن��اه  م��ا  يعترب   -

ال  للهويَّة  اأويّل  تعريف  مبنزلة 

يتناق�س يف تقديري ال�صخ�صي 

الفل�صفة  اأه��م  طرحه  ما  مع 

الهويَّة،  املعا�صرين يف مو�صوع 

وعامل  الفيل�صوف  وبخا�صة  

»اإدغ���ار  الفرن�صي  االج��ت��م��اع 

موران« يف كتابه »هويَّة االإن�صان« 

الب�صري  الفكر  اأن  يرى  ال��ذي 

قد  خ�صو�صاً  والغربي  عموماً 

هامة  م�صاألة  غَيّب  بل  جتاهل 

هويَّة  م��و���ص��وع  معاجلته  يف 

االإن�صان.

يف  امل�����ص��ال��ة  ه���ذه  وتتمثل 

االإن�صاين،  النوع  وحدة  تغييب 

التي  احلقيقية  امل�صكلة  واأن 

على  االإن�صاين  الفكر  يواجهها 

قدرته  مدى  يف  تكمن  العموم 

الطرف  ه��ذا  يف  النظر  على 

الوقت  يف  ال���ط���رف  وذاك 

النظر  على  القدرة  اأي  نف�صه؛ 

للمتعدد  واالإدراك  والتفكري 

نف�صه،  ال��وق��ت  يف  وال���واح���د 

واأن االقت�صار على طرف دون 

اإىل  الغالب  يف  ي���وؤدي  االآخ���ر 

من  مكلفة.  و�صراعات  اأزمات 

يكون  الفكر  اإ�صلح  ف��اإن  هنا 

الهويَّة  مو�صوع  ويف  بتوجيهه؛ 

من ال�صروري اإدراك اأنها تقوم 

على الوحدة والتعدد، واأن قوة 

اإال  تظهر  ال  وقيمته  االإن�صان 

الذي  والتعدد  التنوع  هذا  يف 

من دونه يعاد النظر يف وحدة 

واحليوية  الت�صريحية  االإن�صان 

والعاطفية  والفكرية  والذهنية 

اأن  يجب  وعليه  واجلن�صية... 

تكون لدينا القدرة واال�صتطاعة 

واملتعدد،  الواحد  تفكري   على 

التفكري  على  القدرة  عدم  الأن 

بهذه الطريقة يوؤدي غالباً اإىل 

والعنف.  والتع�صب  االن��غ��لق 

ومتثل �صيا�صات االندماج التي 

اتبعتها احل�صارة الغربية، على 

ما فيها من نقائ�س وعيوب يف 

اإحدى  الفيل�صوف،  ه��ذا  نظر 

هذا  لتنمية  املهمة  الو�صائل 

الوحدة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م  ال��ت��ن��وع 

هذا  اأن  وبخا�صة  وال��ت��ع��دد، 

لن�صال  ح�صيلة  كان  االندماج 

دميقراطي متعدد االأ�صكال.

الفيل�صوف  ح��ل��ل  وق���د    

الفرن�صي »بول ريكور« عنا�صر 

كتابه  يف  ب��اإ���ص��ه��اب  ال��ه��ويَّ��ة 

»الذات عينها االآخر«، وخل�س 

اإىل اأن الهويَّة تتكون من مظهر 

متغرّي يبقى وفّياً جلوهر ثابت، 

كانت، ال حتيا  اأّياً  واأن الهويَّة، 

وحدها مبعزل عن االآخر، واإمنا 

الثنائية  البنية  �صريعاً  تكت�صف 

احلوارية للعي�س؛ اإنها تكت�صف 

البعد  هذا  ويفر�س  االآخ���ر... 

موقفاً متعاطفاً مع االآخر الذي 

األتقي به كل يوم، وهذا يتطلب 

باالآخر،  اهتمامي  فقط  لي�س 

بل العناية به ورعايته.

  ويتفق هذا الطرح مع ما 

الكندي  الفيل�صوف  اإليه  ذهب 

»�صارل تايلور« يف كتابه »منابع 

التاريخي  التكوين  ال����ذات.. 

ربط  ال��ذي  احلديثة«،  للهويَّة 

الهويَّة مب�صاألة االعرتاف، وبنَيّ 

عمليتني  ح�صيلة  ال��ه��ويَّ��ة  اأن 

عملية  االأوىل  اأ���ص��ا���ص��ي��ت��ني: 

اكت�صاف الذات، اأو قدرة الفرد 

اخلا�صة،  ذات���ه  اإدراك  ع��ل��ى 

وال��ث��ان��ي��ة ع��م��ل��ي��ة االع����رتاف 

بالذات من قبل االآخر، بحيث 

و�صعية  العمليتان  توؤمن هاتان 

بيئته  �صمن  ل��ل��ف��رد  وم��ن��زل��ة 

املعطاة،  والثقافية  االجتماعية 

احلرية  حتقيق  ميكن  ال  واأن��ه 

يف  العمليتني  هاتني  باأخذ  اإال 

الذات  اإدراك  اأي  االع��ت��ب��ار، 

واالعرتاف بها. وقد عزز هذا 

لتاريخ  بتاأويل  للهويَّة  الفهم 

ال��ث��ق��اف��ة ال��غ��رب��ي��ة م�����وؤّداه اأن 

الهويَّة احلديثة بداأت بالت�صكل 

وذلك  الثامن ع�صر،  القرن  يف 

»ديكارت«،  فل�صفة  الأثر  نتيجة 

التي جعلت  التنوير  فل�صفة  ثم 

الفرد يف مركز املجتمع، بحيث 

قبل  من  ل  يُ�َصَكّ الفرد  يعد  مل 

ق���وى خ��ارج��ي��ة ت��ف��ر���س عليه 

القانونية  اأو  االأخلقية  نظمها 

بغر�س حتقيق اأهداف مقد�صة، 

وم�صريه  الفرد  اأ�صبح  واإمن��ا 

يتحّددان  احل��داث��ة  ع�صر  يف 

ولقد  ب����ذات����ه.  ب����االع����رتاف 

ا�صتقللها  الذات  هذه  حققت 

االأخلقي، وانعتقت من املعايري 

قادرة  واأ�صبحت  اجلماعية، 

على تقرير م�صريها بنف�صها.

احلديث  الت�صّور  كان  واإذا 

بالفردية  ي��ت��م��ي��ز  ل���ل���ه���ويَّ���ة 

واال�صتقلل واالنعتاق والتحرر، 

الت�صور الي���زال يف  ف��اإن ه��ذا 

الكثري  يخالطه  »تايلور«  نظر 

الذات  ج��ذور  الأن  الوهم،  من 

اجلماعة،  يف  تكمن  الت����زال 

ال���ذات  ��ل ه���ذه  ت�����ص��ُكّ اأن  مب��ا 

وباالآخر،  باجلماعة  مير حتماً 

ي�صبغه  ال����ذي  وب���االع���رتاف 

ال���ذات. م��ن هنا  االآخ���ر على 

الهويَّة  اأن  اإىل  »تايلور«  خل�س 

بطريقة  ت��ت�����ص��ك��ل  احل��دي��ث��ة 

عدداً  ذلك  يف  متبعاً  حوارية، 

وعلماء  الفل�صفة  م��ن  ك��ب��رياً 

االجتماع املعا�صرين، من اأمثال 

و«فران�صي�س  ب��وب��ر«  »م��ارت��ن 

ج���اك« و«ك����ارل اأوت����و اآب����ل« ، 

ويظهر  هابرما�س«.  و«يورغن 

ه����ذا ال���ط���اب���ع احل�������واري يف 

ويف  االأ���ص��دق��اء  وم��ع  العائلة 

اأو  االنتماء  بجماعات  العلقة 

جماعات الغرباء. و�صواء كانت 

هذه العلقة معهم اأو �صدهم، 

تت�صكل  ال��ذات��ي��ة  ه���ذه  ف����اإن 

وتظهر وتقرر م�صارها و�صكلها 

العلقة  وم�صريها �صمن هذه 

�صمن  تتحقق  اأن  يجب  التي 

�صيا�صة ا�صطلح على ت�صميتها 

»�صيا�صة االعرتاف«.

  واإذا ك��ان ك��ل واح��د من 

ه����وؤالء ال��ف��ل���ص��ف��ة ق��د طرح 
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ـــــــــــة- بــــصــــفــــتــــهــــا  الـــــــــــهـــــــــــوَيّ
مـــــوضـــــوعـــــًا مـــــركـــــزيـــــًا في 
الــــــثــــــقــــــافــــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة- 
تـــــــعـــــــانـــــــي مـــــــــــن ظـــــــاهـــــــرة 
»تـــــســـــيـــــيـــــس كــــــــل شــــــــيء«

باأ�صلوبه  ال���ه���ويَّ���ة  م��و���ص��وع 

اخلا�س، فاإن هذا ال مينع من 

التاأكيد على جمموعة من القيم 

تعلق  ما  وبخا�صة  االأ�صا�صية، 

ب�صلة الهويَّة باالآخر، وبالثبات 

التوا�صلي  وبالطابع  والتغري، 

واحل����واري، م��ع ���ص��رورة بناء 

�صيا�صة معينة ت�صمح للهويَّة اأن 

تعرّب عن نف�صها وحتقق ذاتها.

لعدد  م��ت��ف��اوت��ة  اآراء  ث��م��ة  	•
ال��ع��رب حول  املفكرين  م��ن 

براأيك  ه����و  م����ا  �����ة،  ال�����ه�����وَيّ

على  ال�����غ�����ال�����ب  ال�����ط�����اب�����ع 

ت�سوراتهم؟

يف  الهويَّة  اأن  يل  يبدو   -

مو�صوع  التزال  العربي  العامل 

يف  واإيديولوجي  �صيا�صي  نزاع 

يجب-  حني  يف  االأول،  املقام 

االإج��اب��ة عن  اأ���ص��رت يف  كما 

ال�صوؤال االأول- اإعطاء االأولوية 

املو�صوع  لهذا  العلمي  للطرح 

الأن  ملاذا؟  واحل�صا�س؛  الدقيق 

من  �صيمكننا  العلمي  ال��ط��رح 

العربية  الهويَّة  طبيعة  معرفة 

املختلفة  وتعقيداتها  وواقعها 

االجتماعية والنف�صية واللغوية 

ويجب  وال�صيا�صية؛  والدينية 

الهويَّة  م�صالة  اأن  نن�صى  اأاّل 

متعلقة بالوجود االإن�صاين بكل 

تعقيداته. من هنا فاإن الطرح 

لنا  �صي�صمح  والعلمي  املعريف 

املو�صوع  لهذا  منا�صب  بت�صور 

توؤخذ  اأن  يُ�صتبعد  وال  املعقد، 

يف االعتبار املواقف ال�صيا�صية 

واالأخلقية.

يغلب  ما  اأن  اإىل  ونظراً    

على الهويَّة هو الطرح ال�صيا�صي 

واالإيديولوجي، فاإن هذا الطرح 

�صفتني متلزمتني  دائماً  غلََّب 

الثابت  اجلوهري  الطابع  هما 

والعلقة  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��ه��ويَّ��ة 

العدائية باالآخر، وهو ما يظهر 

القومي  اخل��ط��اب��ني  يف  ج��ل��ي��اً 

والديني، برغم التفاوت القائم 

اإىل تدعيم  اأدى  والذي  بينهما 

العنا�صر املحافظة واملتزمتة يف 

هذا  م��قابل  ويف  الهويَّة.  هذه 

االجتاه هناك الطرح الليربايل 

من  ال��ه��ويَّ��ة  اإىل  ينظر  ال���ذي 

منظور التغري والعلقة باالآخر، 

ولكن م�صكلة هذا الطرح اأنه مل 

علمية  ودرا�صات  اأبحاثاً  ينجز 

حول خمتلف م�صتويات الهويَّة 

واأنه اليزال  العربي،  العامل  يف 

وت�صورات  م��ع��ط��ي��ات  اأ���ص��ري 

يف  �ص���واء  الزم��ن،  عليها  عفا 

فهمه  يف  اأو  للتاريخ  ت�ص�ّوره 

بالهويَّة،  اخلا�صة  لل�صيا�صات 

وبخا�صة ما تعلق مبنزلة الدين 

ال�ص���يا�صات  ويف  ال��ه��ويَّ��ة  يف 

االجتماعية للدولة.

العربي  ال������واق������ع  ي���������س����ود  	•
ال��ع��رب��ي��ة ظاهرة  وال��ث��ق��اف��ة 

ت�����س��ي��ي�����ض ك����ل �����س����يء. هل 

اأ�سبحت ج��زءًا من  ة  الهوَيّ

هذا الت�سيي�ض اأم ال؟

�صيء«  ك���ل  »ت�����ص��ي��ي�����س   -

البنية  اإىل  ت���ع���ود  ظ���اه���رة 

للمجتمعات  اال���ص��ت��ب��دادي��ة 

ال��ع��رب��ي��ة، ول��ي�����س ف��ق��ط اإىل 

العربية.  ال�صيا�صية  ال��ن��ظ��م 

ا�صتبدادية  عنا�صر  ف��ه��ن��اك 

ت�صمح  ال  العربية  الثقافة  يف 

وامل�صتقلة،  احل��رة  باملناق�صة 

�صاد  اال���ص��ت��ب��داد  ���ص��اد  وكلما 

الت�صيي�س املفرط لكل امل�صائل، 

مو�صوع  اأي  مناق�صة  و�صارت 

والوجود.  للكيان  تهديداً  تعُدّ 

ال�صيا�صية  ال��ن��ظ��م  وت�صتغل 

العربية ذات الطبيعة الت�صلطية 

املعطى  ه���ذا  واال���ص��ت��ب��دادي��ة 

املجتمع،  على  قب�صتها  لتعزيز 

وذلك من خلل حديثها الدائم 

على املخاطر التي تهدد املجتمع 

والهويَّة،  وال��وج��ود.  وال��ك��ي��ان 

باعتبارها مو�صوعاً مركزياً يف 

الثقافة العربية، تعاين من هذا 

متت  وق��د  ال��زائ��د،  الت�صيي�س 

�صياغتها يف عبارات ظاهرها 

االحتكار،  وباطنها  التقدي�س 

»الهويَّة  العبارات:  ه��ذه  وم��ن 

»الهوية  ال��ث��واب��ت«،  م��ن  ثابث 

م�صاألة  الهوية   « اأحمر«،  خط 

وبذلك  م������وت«...  اأو  ح��ي��اة 

الطرح  م��ن  ال��ه��وي��ة  ُح���رَم���ْت 

العلمي والنقدي. وبالنظر اإىل 

هذا الت�صيي�س املفرط اأ�صبحت 

الغالبة على جمتمعاتنا  الهويَّة 

املحافظة  الهويَّة  هي  العربية 

االأحيان  بع�س  ويف  والقلقة، 

اأن  ت�صتطيع  ال  التي  املت�صنجة 

تتكيف مع متغريات العامل ومع 

املواقف املتباينة التي يفر�صها 

ع�صر العوملة. كذلك اأدت هذه 

هويَّات  ظهور  اإىل  الو�صعية 

ا�صتعمال  يف  ت��رتدد  ال  عنيفة 

العنف الرمزي واملادي من اأجل 

حتقيق اأغرا�صها واأهدافها.

بلد  من  جزائريًا  ب�سفتك  	•
مليون  ون�������س���ف  امل����ل����ي����ون 

�سهيد، الذي رزح حتت نري 

اال�ستعمار الفرن�سي لنحو 

ق�������رن ون���������س����ف ق���������رن، هل 

اأث��رت هذه الفرتة الطويلة 

ة  م��ن االح���ت���ال ع��ل��ى هوَيّ

ال�سعب اجلزائري، وما اأبرز 

مظاهر تاأثريها؟

اأن  ف��ي��ه  ���ص��ك  ال  مم���ا   -

اال�صتعمار الفرن�صي الذي احتل 

اجلزائر من 1830 اإىل 1962 

ق��د اأث���ر يف اجل��زائ��ر، ب��ل اإن 

احلديث عن التاأثري غري كاف، 

جذرياً  غ���رَيّ  اال�صتعمار  الأن 

اجلزائري  امل��ج��ت��م��ع  ط��ب��ي��ع��ة 

واالجتماعية  االق��ت�����ص��ادي��ة 

واإذا  وال�صيا�صية.  والثقافية 

كان بع�س الدار�صني، خ�صو�صاً 

امل����وؤرخ����ني، ي��ت��ح��دث ع���ن اأن 

ة ال�سباب العربي يف  ويف �سوؤال للدكتور الزواوي كيف ترى هوَيّ

ظل ع�سر االنفتاح وو�سائل االت�سال؛ بعبارة اأخرى يف ع�سر 

العوملة كانت اإجابته :

ة ال�سباب العربي  - يف تقديري، االأمر ال يتوقف على هوَيّ

ة الغالبة لفئات املجتمع العربي متيل نحو قيم  فقط، بل اإن الهوَيّ

ر واالأخذ باأ�سباب العلم واحل�سارة املعا�سرة؛  التقّدم والتح�سّ

وذلك رغم وجود فئات حمدودة، لكنها فاعلة اجتماعيًا، حتمل 

ة. وال�سباب العربي يف غالبيته  منظورًا مت�سلبًا ومنغلقًا للهوَيّ

وبحكم طبيعته، يوؤكد اإقباله على قيم الع�سر، ومل تفزعه اأو 

االإيجابي  ال�سباب  تعاطي  كيفية  يوميًا  ون��رى  العوملة،  تخيفه 

مع العوملة، خ�سو�سًا يف جانبها العلمي والتقني.
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يف  قطيعة  اأح��دث  اال�صتعمار 

املوؤكد  ف���اإن  ت��اري��خ اجل��زائ��ر، 

الهويَّة(  مو�صوع  يف  )ال�صيما 

اإال  يٍع هويته  اأن اجلزائري مل 

اال�صتعمار.  م��ع  ���ص��راع��ه  يف 

اال�صتعماري  املحو  اإزاء  ففي 

العنيف لكل مقّومات املجتمع، 

كل  املمار�س على  العنف  واإزاء 

اإ�صرار  واإزاء  »اأه��ل��ي«،  هو  ما 

ما  ك��ل  حم��و  على  اال�صتعمار 

ت�صبث  جمتمع؛  هويَّة  اعتربه 

وبعناد  )االأه��ل��ي(،  اجل��زائ��ري 

غري م�صبوق، بهويته ودافع عنها 

بال�صلح. وكانت ثورة التحرير 

املجيدة )1954 - 1962( يف 

عن  اإع��لن��اً  م�صتوياتها  بع�س 

واإذا  اجلزائرية.  الهويَّة  ميلد 

اإىل  ن�صري يف عجالة  اأن  �صئنا 

فيمكن  »التاأثري«  يتموه  �صَمّ ما 

»التب�صري«  عمليات  نذكر  اأن 

وفر�س  امل�����ص��ي��ح��ي  ب��ال��دي��ن 

النزاع  وتغذية  الفرن�صية  اللغة 

واالأمازيغ،  العرب  بني  العرقي 

معروفة  �صيا�صة  �صمن  وذل��ك 

املعروفة  القاعدة  على  تقوم 

»فّرق ت�ُصد«.

نعرف اأن يف اجلزائر اليوم  	•
ل�«الفرانكوفونية«،  دع����اة 

ة  اأين موقع هوؤالء من الهوَيّ

خ�سو�سًا،  اجل�����زائ�����ري�����ة 

والعربية ب�سكل عام؟

ه��ذا االجت���اه يف  - يظهر 

الفرن�صية،  باللغة  الت�صبث 

العلمية  للمعرفة  كو�صيلة  ال 

واالن���ف���ت���اح ع��ل��ى ال���ع���امل، بل 

للمجتمع  وه����ويَّ����ة  ك��ث��ق��اف��ة 

اجل����زائ����ري. ك��م��ا ي��ظ��ه��ر يف 

والعمل  ل�»التعريب«  حماربته 

على اإف�صاله، وكذلك يف ت�صُوّره 

اأن »االأمة اجلزائرية« مف�صولة 

عن االأمة العربية واالإ�صلمية، 

»الثقافة  اإىل  بدعوته  واأخ��رياً 

»الثقافة  واإع��لئ��ه  ال�صعبية«، 

الرببرية«. ولكن يُلحظ اليوم 

تراجع هذا التيار، وذلك بف�صل 

لل�صيا�صة  ال��ن�����ص��ب��ي  ال��ن��ج��اح 

اأحداث  منذ  املتبعة  الثقافية 

اإىل  اأدت  التي   1988 اأكتوبر 

ان��ت��ق��ال اجل���زائ���ر م���ن حكم 

حكم  اإىل  الثورية«  »ال�صرعية 

الدميقراطية مع كل م�صكلتها 

واإخفاقاتها وحتّدياتها.

ه������ل ت�����������س�����ّدى امل����ف����ك����رون  	•
واالأكادمييون العرب ب�سكل 

ة يف ظل  فّعال مل�ساألة الهوَيّ

العوملة؟

�صابقاً،  اأ����ص���رت  ك��م��ا   -

يولوا  مل  العرب  املفكرين  فاإن 

االأهمية  ال���ه���ويَّ���ة  م��و���ص��وع 

جهة  م��ن  وبخا�صة  املطلوبة، 

ال  ه��ذا  ولكن  العلمي،  الطرح 

لبع�س  اجتهادات  وجود  ينفي 

علماء االجتماع وعلماء النف�س 

بحوثاً  كتبوا  الذين  والفل�صفة 

ودرا�صات حول الهويَّة ت�صتحق 

املناق�صة والنقد.

ه���ل م���ن ك��ل��م��ة اأخ�����رية تود  	•
قولها؟

طرح  ع��ل��ى  اأ���ص��ك��رك��م   -

ه����ذا امل���و����ص���وع واإع���ط���ائ���ي 

فيه...  بالراأي  االإدالء  فر�صة 

وللمنا�صبة اأمتنى اأن تهتم بع�س 

املوؤ�ص�صات العلمية والثقافية يف 

وتكِلّف  املو�صوع،  بهذا  الكويت 

من  ال��ع��رب  ال��ب��اح��ث��ني  بع�س 

والكتابة  بالبحث  اخلربة  ذوي 

يحتاج  مو�صوع  فهو  �صاأنه؛  يف 

وحماور  معّمقة  درا�صات  اإىل 

علمية  وموؤمترات  جادة  نقا�س 

متخ�ص�صة.
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اأو  وهند�صية  معمارية  اأ�صكال  جم��رد  لي�صت  امل��دن  واح���دة؟  هوية  امل��دن،  لهذه  اأو  املدينة،  لهذه  اإن  بقولنا  نعني  م��اذا 

اأو  م��ا  اقت�صاد  اأو  م��ا  بيئة  ل�صروط  ع���ادة،  يقال  كما  ا�صتجابة،  جم��رد  لي�صت  وه��ي  حم���ددة،  وظ��ائ��ف  ت���وؤدي  تكوينات 

غري  �صمات  اأي  روحية،  �صمات  حتمل  اإنها  اأعني  منه؛  واأبعد  ه��ذا  كل  هي  تلك.  اأو  الب�صرية  املجموعة  ه��ذه  اإنتاج  منط 

الب�صرية  النف�س  يف  عميقة  جذور  ذات  �صمات  العمائر،  وارتفاعات  ال�صوارع  اأط��وال  تقا�س  كما  قيا�صها  ميكن  ل  ملمو�صة، 

الأر����س.  على  ت��دب  كائنات  جم��رد  ل  ب�صراً  يجعلنا  مب��ا  اأي  ب��ال��ذاك��رة،  وتت�صل  والأل����وان،  والأ���ص��ك��ال  ال�صطوح  تتجاوز 

محمد األسعد

مدر�صة بن يو�صف - املغرب
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عكا - فل�صطني

ق�صر العظم، دم�صق، �صوريا

لهذا حني ن�صاأل عن الهوية، 

يتجه الق�صد اإىل ما يجعل من 

ويجعل  املدن،  اأو  املدينة  هذه 

منا، مواطني كلية اأكرب، ن�صعر 

مكان  مع  باالألفة  ثناياها  يف 

متداخلني،  متقاطعني،  وزمان 

متمازجني.

االألفة والغرابة حدان يقع 

يقراأ  ح��ني  االإن�����ص��ان  بينهما 

كتاباً،  يت�صفح  كمن  م�صهداً 

اأي ما  ي��ع��رف،  ف��ريى فيه م��ا 

باالأمان،  فيه  وي�صعر  ياألفه 

ويهدده  ينكره  ما  فيه  يرى  اأو 

من  مقتلع  اأن���ه  معه  وي�صعر 

م��ك��ان��ه و����ص���ي���اق���ه. واخل���ط 

والغرابة  االألفة  بني  الفا�صل 

�صائبة  ت�صوبه  ال  وقاطع  ح��اٌد 

فهنا  اختلط،  اأو  �صباب  من 

من  ج��زء  اأن��ه  االإن�صان  ي�صعر 

وجوده  تتجاوز  وا�صعة  �صبكة 

الفردي ال�صيق، زمانا ومكانا، 

اأنه جمرد جزء  ي�صعر  وهناك 

اأو ذرة �صائعة يف فراغ. 

فيها،  ولدنا  التي  املدينة 

اأزقتها،  ب��ني  ن�����ص��اأن��ا  وال��ت��ي 

والتي  ب��اأن��ا���ص��ه��ا،  واختلطنا 

�صرنحل عنها يف يوم من االأيام 

اإىل بارئنا، هي م�صهدنا االأول، 

هي ال�صبكة االأوىل. والأن هذه 

من عدة  واحد  م�صهد  املدينة 

ويعي�س  وطننا،  ت�صكل  م��دن 

فيها اأنا�س هم مواطنون مثلنا، 

من  ج��زءاً  اأي�صاً  هي  �صتكون 

على  متتد  ق��د  م���دن،  �صبكة 

ندعوه  كبري  وط��ن  جغرافية 

حالنا  ه��و  كما  اأي�����ص��اً  وطننا 

حني نتحدث عن وطننا العربي 

الكبري. 

اأزمنة  الكبري  الوطن  هذا 

اأي�صاً واأمكنة وب�صر، ال ننف�صل 

فيه عن اأنف�صنا حني نتجول يف 

تاأخذنا  اأو  وبواديه،  حوا�صره 

نقراأ  اأنف�صنا حني  اإىل  ثقافته 

فيها فنوننا واأفكارنا و�صجلت 

م��ا م��ر فيه م��ن اأح���داث. اإنه 

اأينما  الطبيعية  االألفة  مكان 

حللنا يف اأي مدينة من مدنه، 

ترتدد يف  لغتنا  �صمعنا  واأينما 

جوانبه وملتقياته. ومن االألفة 

تت�صكل الذاكرة وترت�صم االآمال 

ذاكرة  بل  نحن  والطموحات؛ 

ومكانية  زمنية  طبقات  م��ن 

غ���رب���اء ع���ن حم��ي��ط��ن��ا وعن 

اأن  �صرورة  هنا  ومن  اأنف�صنا. 

تتما�صك ملمح امل�صهد يف ما 

نراه ويف اأنف�صنا. اأن يتما�صك 

بامتدادنا  ن�صعر  اأن  وجودنا. 

يف الزمان واملكان. 

حني تتمزق املدُن، اأو تتغري 

مدينة  ك��ل  فتتجه  ملحمها، 

اأفق  ع��ن  خمتلف  اأف���ق  ن��ح��و 

اأي�صا  نحن  نتمزق  االأخ���رى، 

مدينتنا  يف  ن��غ��رتب  ك��ب�����ص��ر، 

ات�صع  واإذا  ع��ن��ا.  ت��غ��رتب  اأو 
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من  ناألفه  ما  و�صمل  التمزق 

ي�صبح  ال��ك��ب��ري،  وطننا  م��دن 

يبداأ  �صموال.  اأك��رث  االغ��رتاب 

ب����االغ����رتاب االأ����ص���غ���ر حني 

ال��ف��رد عنه،  ت��غ��رتب م��دي��ن��ة 

االأكرب  االغ��رتاب  اإىل  وي�صل 

املجتمعات  مدن  تغرتب  حني 

األفتنا  نفقد  البداية  عنها. يف 

مع بيئتنا ال�صغرى، مع هويتنا 

نفقد  النهاية  ويف  ال�صغرى، 

مع  الكربى،  بيئتنا  مع  األفتنا 

اجتهنا،  اأينما  االأك��رب.  هويتنا 

مدن  يف  اأو  مدينتنا  يف  �صواء 

الوطن الكبري لن جند اأنف�صنا. 

امل�صرتكة  امللمح  لقد متزقت 

بني املدن، واغرتبت كل واحدة 

عنها.  واغرتبنا  االأخ��رى،  عن 

هذا  م��ع  بالت�صاوق  ومت��زق��ت 

م��لحم��ن��ا ك��ب�����ص��ر، ف��ل��م نعد 

البع�س.  بع�صنا  على  نتعرف 

بل  فقط،  لهجاتنا  تتباعد  لن 

وال���دالالت  امل��ع��اين  �صتباعد 

اأي�����ص��ا، وت��ت��ب��اع��د االأه����داُف 

وت�صغر  وال����ط����م����وح����ات، 

اإىل  وت���ت���ح���ول  وت���ت�������ص���اءل، 

�صائعة  �صحلة  مياه  م�صارب 

يف الرمال. 

و���ص��ي��ع��ن��ي مت��زي��ق امل���دن، 

وعمائرها،  بطرقاتها،  العبث 

متزيق  اأمن��اط��ه��ا،  تغيري  اأي 

ن�����ص��ي��ج اإن�����ص��اين ي��رب��ط بني 

اأف���راده���ا وجم��ت��م��ع��ات��ه��ا. لن 

نف�صه يف  ي��ج��د  ال��ف��رد  ي��ع��ود 

يحدث  كان  كما  االأمكنة  هذه 

البيئة  تعود  ول��ن  املا�صي،  يف 

املعمارية ماألوفة له كما كانت 

تغري  اإن  املا�صي؛  يف  ماألوفة 

�صيء  تغري  املحيط  يف  �صيء 

�صحيح،  والعك�س  النف�س،  يف 

طرقاتها  امل���دن،  اأمن���اط  الأن 

واأ�صاليب  األوانها  وعمائرها، 

بنائها، تعاملها املميز مع الظل 

معاجلتها  وط���رق  وال�����ص��وء، 

مل�صكلت البيئة، واحللول التي 

بل  تاريخها،  ع��رب  اقرتحتها 

ومواد البناء التي ا�صتخدمتها، 

هوية  تعك�س  ه��وي��ة،  حت���دد 

اأهلها.

الهوية لي�صت جمرد مقولة 

هي  ينتابنا،  �صعور  اأو  تقال، 

دليل عمل اأي�صاً، ودليل اجتاه. 

نفعله  ما  كل  هي مر�صدنا يف 

تكت�صب  ول��ه��ذا  ف��ي��ه.  ونفكر 

طابعاً  واأف���ك���ارن���ا  اأع��م��ال��ن��ا 

هويتنا،  منتلك  ح��ني  خا�صاً 

بنا  اخل��ا���س  الطابع  وي�صيع 

تعبري  واأول  ن��ف��ق��ده��ا.  ح��ني 

عن  اخل��ا���ص��ة،  طوابعنا  ع��ن 

ومنجزاتنا،  ومعاناتنا  اأ�صواقنا 

بني  مدينتنا  معمار  يج�صده 

فنية  مظاهر  م��ن  يج�صد  م��ا 

و�صيا�صية.  واقت�صادية  واأدبية 

وي��ج�����ص��ده ه���ذا ال��ت��م��اث��ل بني 

الكبري،  وطننا  مدن  جمموعة 

االألفة  �صعور  ينتابنا  بحيث 

باملكان اأينما حللنا. 

املدر�صة امل�صتن�صرية - بغداد

القد�سحارة ال�صام يف جدة
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لهذا ميكن القول اإن متزيق 

واجلامعة  اخلا�صة  الطوابع 

ال�صعوب  م���ن  ���ص��ع��ب  مل����دن 

القومية  روابطه  متزيق  يعني 

ال�صاملة، متزيق ثقافته واآماله 

وط��م��وح��ات��ه امل�����ص��رتك��ة، مبا 

اإىل  ي�صتتبعه هذا من حتويله 

بع�صها  ع��ن  مغرتبة  ���ص��راذم 

من  رابط  يربطها  ال  البع�س، 

جغرافية وتاريخ وم�صتقبل. 

يف امل�صهد العربي الراهن، 

وق��د م��ّر بكل م��ا م��ر ب��ه من 

مت��زي��ق م��دن وه��وي��ات وب�صر 

اأن  يبدو  قرن،  من  اأكرث  طيلة 

ال�صوؤال اجلوهري امللقى على 

امل��ع��م��اري وال��ف��ن��ان واالأدي����ب 

هو  وال�صيا�صي  واالقت�صادي 

مدننا  ���ص��ت��ات  ن��ق��اوم  “كيف 
نعيد  كيف  اأنف�صنا؟”  و�صتات 

ماألوفاُ،  لي�صبح  اإلينا  املكان 

اإىل  بالنتيجة  ن��ع��ود  وك��ي��ف 

فينا  االإن�صان  ليتاآلف  اأنف�صنا 

ال�صريك  االآخ��ر  االإن�صان  مع 

معه يف الوطن. 

ي�صنعه  م��ا  ه��و  االإن�����ص��ان 

فيه،  يفكر  وم���ا  يلب�صه  وم���ا 

�صتى  يف  اأف��ك��اره  يعك�س  وم��ا 

لي�س  االإن�����ص��ان  امل��ج�����ص��دات. 

اأو ف��ك��رة ف��ق��ط، هو  جت��ري��داً 

قبل كل �صيء ما متر عليه يده 

يقيمه  وم��ا  قلمه،  يكتبه  وم��ا 

و�صبل.  وط��رق��ات  عمائر  من 

اأي�صاً،  ج��غ��راف��ي��ة  االإن�����ص��ان 

وكذلك  ملمو�صة،  ت�صاري�س 

املجتمعات. 

تعي�صها  غ��رب��ة  واأق�����ص��ى 

يف  غربتها  ه��ي  املجتمعات 

غربة  واأق�صى  ذات��ه��ا،  مدنها 

هكذا جمتمعات  فرد  يعي�صها 

وعن  اأن��ا���ص��ه  ع��ن  غربته  ه��و 

مدينته. يف هذه الغربة تتعطل 

واإن  واالأي��دي، حتى  احلوا�س، 

ظاهرياً،  وتفعل  تعمل  كانت 

ميت  ال  وتفعله  تعمله  ما  الأن 

اإىل وجودها العميق، وجودها 

احلق، ب�صلة؛ هو تزجية للوقت 

جمهول  انتظار  اأو  يقال،  كما 

املغرتب  وهذا هو حال  ياأتي. 

ع��ن وط��ن��ه ح��ني ال ي��ج��د يف 

اأفعاله جدوى اأو معنى، ويعلق 

اإىل  عودته  على  يعنيه  ما  كل 

املقتلع  املغرتب  حالة  وطنه. 

االأكرث  احلالة  هي  وطنه  من 

بال�صتات،  نعنيه  مل��ا  ت��ط��رف��اً 

املدن،  و�صتات  االأف��راد  �صتات 

وما نعنيه ب�صياع معنى الوجود 

وغايته. 

لهذا  اللحمة  نعيد  كيف 

ال�صتات الكبري؟ ملدننا العربية 

ال���ت���ي ف���ق���دت ه��وي��ت��ه��ا، اأي 

جند  التي  اجلامعة  ال�صبكة 

اأنف�صنا فيها اأينما كنا، الأنا�صها 

اأنف�صهم  وعن  عنها  املغرتبني 

خمت�صرة؛  بكلمة  اأو  بالتايل؟ 

يف  فعاليتنا  ن�صتعيد  ك��ي��ف 

عامل ال يحتمل وجود االأ�صنات 

والطحالب الطافية على مياه 

اأنهاره؟ 

األي�س غريبا اأن ال ي�صتطيع 

طابع  اإيجاد  العربي  املعماري 

فيذهب  ب���ه  خ��ا���س  م��دي��ن��ي 

من  مدنية  ط��واب��ع  ال�صتعارة 

اأن  غريباً  األي�س  وهناك؟  هنا 

فوق  العربي  ال�صاعر  يرحل 

يعرف  وال  كلها  العامل  اأن��ه��ار 

االأن��ه��ار ال��ت��ي ت��خ��رتق مدنه؟ 

الفنان  يلم  ال  اأن  األي�س غريباً 

وطنه  مب�����ص��اه��د  الت�صكيلي 

يف  ويغرق  وملحمها،  الكبري 

معنى  ذات  وخ��ط��وط  األ����وان 

ولكنها بل مدلول؟ 

يف  بنا  يحيط  اال�صتغراب 

ا�صتغراب  نظرنا؛  اجت��اه  اأي 

لنا  هوية  جند  ال  اأننا  من�صوؤه 

اأو طابعاً خا�صا ميدنا ب�صبب 

انتظارين؛  ي��ت��ج��اوز  ل��ل��ح��ي��اة 

اأو  التالية  الوجبة  انتظار  اإما 

انتظار املوت.             

�صنعاءم�صجد ال�صلطان ح�صن - القاهرة
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�شحر ال�شرق... يف اأق�شاه

الق�صر  ويف  الوطني  النم�صا  متحف  يف  ج��ال  اأن  بعد 

الأ�صهر  مدى  على  الإيطالية  ميالنو   مبدينة  امللكي 

الإ�صالمية”  احل�صارة  يف  “الفن  معر�س  حطَّ  املا�صية، 

عا�صمة  �صيئول  مدينة  الثالثة  حمطته  يف  رحاله 

اإىل  الباهر  ال�صرق  �صحر  لينقل  اجلنوبية،  ك��وري��ا 

�صحر  مع  تتالقى  التي  الأق�صى،  ال�صرق  دول  اإح��دى 

القيم  الإ���ص��الم��ي��ة يف ع��دد م��ن  امل�����ص��رق واحل�����ص��ارة 

وال��رتاث��ي��ة. الفنية  وامل��ظ��اه��ر  وامل��الم��ح  الأخ��الق��ي��ة 

و�صب���ق للمعر����س الفن���ي 

والرتاثي اأن نقل �صحر ال�صرق 

وماليزي���ا  �صنغاف���ورة  اإىل 

خ���لل ال�صنت���ني املا�صيت���ني، 

احل�ص���ارة  كن���وز  عار�ص���اً 

العربي���ة واالإ�صلمية يف عدد 

م���ن اأ�صه���ر متاح���ف العامل، 

يف ح���ني ع�������ر�س يف م��دينة 

�صيئول ما بني االأول من يوليو 

والع�صرين م���ن اأكتوبر 2013 

عبداهلل بدران

“دار االآثار”
عــــــــــرضت  حتــــــــــــف 

اإلسامية”  “احلضارة 
في كـــــوريـــــــــــــــــــــــا اجلنوبيـــــة

وزير اإلعام ممثًا سمو 
الثقافي  التعاون  األمــيــر: 
تــأثــيــرًا فـــي توطيد  أكــثــر 
الــــعــــاقــــات بـــــني الـــبـــلـــدان

الـــشـــيـــخـــة حــــّصــــة الــــصــــبــــاح: 
جتلي  املـــــعـــــرض  مــــحــــتــــويــــات 
املغلوطة  األفــــكــــار  غـــمـــوض 
السائدة عن الفن اإلسامي
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حوايل 330 قطعة من كنوزه، 

وتُ�صلط ال�صوء على اللم�صات 

الت���ي  االإ�صلمي���ة  اجلمالي���ة 

اأبدعه���ا الفنان���ون امل�صلم���ون 

على مدى الع�صور ال�صالفة.

افتت���اح  حف���ل  و�صه���د    

يف  اأقي���م  ال���ذي  املعر����س 

“املتح���ف الوطني” يف �صيئول 
عدد م���ن امل�صوؤول���ني وح�صد 

م���ن اجلمه���ور تقّدمه���م م���ن 

اجلانب الكويت���ي ممثل �صمو 

اأم���ري الب���لد ال�صي���خ �صباح 

االأحم���د اجلابر ال�صباح وزير 

االإعلم وزي���ر الدولة ل�صوؤون 

�صلم���ان  ال�صي���خ  ال�صب���اب 

احلم���ود ال�صب���اح، وامل�صرف 

الع���ام لدار االآث���ار االإ�صلمية 

ال�صيخ���ة ح�صة �صباح ال�صامل 

ال�صب���اح، ووكيلة وزارة الدولة 

ال�صيخ���ة  ال�صب���اب  ل�ص���وؤون 

الزي���ن ال�صباح، واالأمني العام 

للمجل�������س الوطن������ي للثقافة 

عل����������ي  واالآداب  والفن�������ون 

اليوحة و�صف���ري دولة الكويت 

ل���دى كوري���ا اجلنوبي���ة متعب 

تقّدمه���م  فيم���ا  املطوط���ح، 

م���ن اجلان���ب الك���وري وزي���ر 

ال�صياح���ة والثقافة والريا�صة 

يو جني لونغ، ومديرة املتحف 

الوطني الكوري اجلنوبي كيم 

يونغ نا، ورئي�س قناة “اأ�س بي 

اأ�س” اأوون كيل.

واخت���ريت قط���ع املعر�س 

م���ن ب���ني اآالف القط���ع التي 

تظهر الطابع املتميز للح�صارة 

االإ�صلمية منذ القرن ال�صاد�س 

ع�صر، وتغطي ف���رتة تاريخية 

االأحق���اب  ت�صم���ل  وا�صع���ة 

العثمانية وال�صفوية واملغولية 

عرب م�صاحة جغرافية �صا�صعة 

متتد م���ن اإ�صباني���ا غرباً اإىل 

ال�صني �صرقاً.

قراآن »اجلمعة« - خمطوطة من تون�س، القرن 9 ، الذهب على ورق، حرب، األوان مائية

جانب من املعرو�صات
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واأع���رب ال�ص���يخ �ص���لمان 

ع���ن  االفتتاحي���ة  كلمت���ه  يف 

فخره واعتزازه بتمثيل �ص���مو 

اأم���ري الب���لد يف حفل افتتاح 

متني���ات  ناق���ًل  املعر����س، 

والنج���اح،  بالتوفي���ق  �صم���وه 

العلقات  وم�صيداً مب�صت���وى 

ب���ني الكويت وكوريا اجلنوبية 

التي متتد اإىل نحو 35 عاماً 

وت�صهد جناح���اً على خمتلف 

االأ�صعدة.

واأو�صح اأن جمموعة حتف 

دار االآث���ار االإ�صلمي���ة متثل 

اأكرث من 1200 �صنة من الفن 

والثقافة، امتدت من اإ�صبانيا 

اإىل ال�صني، حي���ث مت انتقاء 

كل حتفة لت�صاعد الزائر على 

تكوين فك���رة �صاملة وجامعة 

عن الفن والتاريخ والرتاث يف 

مبيناً  امل�صلم���ني،  بلد 

اأنه على الرغم من 

التعاون  اأهمي���ة 

املج���االت  يف 

االقت�ص�����ادية 

وغريه��������ا اإال 

اأن التع�����������اون 

ق���د  الثق����������ايف 

يك���ون اأك���رث تاأثرياً 

يف توطيد العلقات بني 

البلدان.

توا�صل ال�صعوب

من جهتها، قالت ال�صيخة 

ح�ص���ة ال�صب���اح اإن التوا�صل 

م���ن  ي�ع������د  ال�صع���وب  ب���ني 

اأب���رز ال�صم���ات للتعرف على 

االأخ���رى  ال���دول  ح�ص���ارات 

وتاريخها، معرب���ة عن االأمل 

يف اأن ي�صهم املعر�س يف خلق 

نوع م���ن التوا�ص������ل الثق�ايف 

�صامل���ة  �ص�����ورة  وتكوي���ن 

ل���دى ال�صع���ب الك���وري حول 

احل�ص���ارة االإ�صلمي���ة الت���ي 

متتد اإىل قرون ما�صية.

  واأو�صح���ت اأن العلق���ة 

ب���ني  واحل�صاري���ة  الثقافي���ة 

�صرق القارة االآ�صيوية وغربها 

ميتد اإىل قرون طويلة م�صت، 

وهو ما يوؤّرخه ويذكره العديد 

يف  امل�صلم���ني  العلم���اء  م���ن 

كتبه���م وموؤرخاتهم. واأعربت 

ع���ن �صكرها ل���كل من �صاهم 

يف االإع���داد له���ذا املعر����س 

املتح���ف  احت�صن���ه  ال���ذي 

الوطن���ي الك���وري اأح���د اأبرز 

املتاحف على م�صتوى العامل، 

م���ا يعطي املعر�س مزيداً من 

االهتمام وي�صلط عليه املزيد 

من االأ�صواء.

ال�صيخ���ة ح�صة  واأك���دت 

حتر����س  الكوي���ت  دول���ة  اأن 

كل احلر����س عل���ى التوا�صل 

م���ع االأ�صق���اء واالأ�صدقاء يف 

خمتل���ف دول العامل، م�صيدة 

بالعلقات الكويتية- الكورية، 

ومب���ا يجم���ع ال�صعب���ني من 

احرتام وتعاون م�صرتك. 

معر�س  اأن  واأو�صحت 

املحطة  ه���و  �صيئول 

الق�صر  بع���د  الثالثة 

ميلن���و  يف  امللك���ي 

واملتح���ف الوطني يف 

فيين�����ا، ليتيح الفر�صة 

الأك���رب عدد م���ن ال���زّوار 

مقتنيات���ه،  عل���ى  للط���لع 

م�ص���رية اإىل اأن هذه املعار�س 

ته���دف اإىل التعري���ف برتاث 

الف���ن االإ�صلم���ي ور�صالت���ه، 

ع���رب املحافظة علي���ه ون�صر 

القيم���ة الفنية له يف خمتلف 

دول العامل.

املتحف مقتنيات  من  بع�س 

الهندية،  املخطوطة   : ق��راآن 

على  ال���ذه���ب   ،16 ال���ق���رن 

الورق، والطلء، واحلرب.
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ر�صالة ثقافية

وراأت ال�صيخ���ة ح�ص���ة اأن 

معر����س “الف���ن يف احل�صارة 

يط���رح ت�صاوؤالت  االإ�صلمية” 

كب���رية م���ن �صاأنه���ا اأن توقظ 

االأذه���ان وجتلي الغمو�س عن 

اأف���كار مغلوط���ة �صائ���دة عن 

الف���ن االإ�صلم���ي، كاالعتقاد 

يك���ن  مل  امل�صل���م  الفن���ان  اأن 

قادراً على ت�صوير ال�صخو�س، 

مو�صح���ة اأن ذلك ال يخلو من 

ال�صواب فيما يتعلق بامل�صائل 

العقائدية، اإال اأنه غري �صائب 

يف اجلوانب احلياتية التي اأبدع 

الفنان امل�صل���م يف ت�صخي�صها 

كما تدلل حمتويات املعر�س.

ومت اختي���ار جمموعة من 

نحو 330 حتف���ة لعر�صها يف 

املتح���ف، وه���ي م�صنوعة من 

خامات متفاوت���ة ت�رتاوح بني 

واجل����س  والزج�������اج  الع���اج 

املع�����������دني���ة  وامل�ص����غ���والت 

واخلزف والبلور واملخطوطات 

وامل�صغ�����������والت اخل�ص������بي���ة 

واالأحج���ار واملن�صوج���ات مبا 

فيها ال�صّجاد.

اأم���ا عر�س ه���ذه التحف 

في�صري ح�صب التتابع الزمني 

اإىل  االأوىل  التح���ف  من���ذ 

تل���ك التي اأنتج���ت يف ع�صور 

االإ�صلمي���ة  االإمرباطوري���ات 

خ���لل الق���رن ال�صاب���ع ع�صر 

املي�����������لدي يف  الع�ص��������ور 

العثمانية وال�صفوية واملغولية. 

ويف االأق�ص���ام االأخرى ين�صب 

االهتم���ام عل���ى مو�صوع���ات 

ف���ن اخل���ط  تتمح���ور ح���ول 

العرب���ي ال���ذي يعد م���ن اأكرث 

اأ�صكال التعب���ري الفني اإبداعاً 

يف احل�صارة االإ�صلمية حيث 

يتمتع بح�صور طاغ يف املعر�س 

وي�ص���كل اللبن���ة االأ�صا�صية يف 

كل فنون���ه... كذل���ك هن���اك 

التكوين���ات الهند�صي���ة الت���ي 

جت�صد براعة الفنان املجهول 

يف معظ���م االأحي���ان، والت���ي 

وظفت العلم يف خدمة االإبداع 

الفني ب�صكل لي�س له نظري.

اأما ف����ن الرق����س العربي 

ال���ذي يتك���رر ب���ل نهاي���ة يف 

م���ن  م�صتوح���اة  ت�صميم���ات 

الزه���ور فيق���ّدم عامل���اً رائعاً 

م���ن اخلي���ال، وهن���اك اأي�صاً 

جمموعة من النماذج امل�صورة 

واملنحوتة التي تعرب عن تفوق 

مبدعيه���ا وتنفي ما ي�صاع عن 

ابتع���اد الف���ن االإ�صلم���ي عن 

العامل الدنيوي.

ومتثل دار االآثار االإ�صلمية 

منذ افتتاحها يف العام 1983 

ركي���زة اأ�صا�صي���ة يف احلرك���ة 

الثقافي���ة الكويتية يف الداخل 

واخلارج، حي���ث اأدركت اإدارة 

ال���دار اأن االهتم���ام بالفن���ون 

االإ�صلمية ال يقت�صر على دقة 

وح�صن  ودرا�صته���ا  حتقيقه���ا 

اختياره���ا وتوثيق عر�صها مع 

ال�صرح والتحليل، بل انطلقت 

م���ن قناعة ب���اأن ه���ذه الفنون 

كان���ت مادة ت���داول يف احلياة 

اليومي���ة وعل���ى م���دى اأربعة 

ع�ص���ر قرن���اً، ولذل���ك لعب���ت 

دوراً حيوي���اً يف اإ�صراقة نادرة 

�صاهمت يف النه�صة االأوروبية 

من���ذ الق���رن اخلام����س ع�صر 

كق���وة هادئة ناعم���ة من دون 

فر����س اأو تع�ص���ف اأو جتاهل 

للح�صارات االأخرى.

اال�صطرالب براأ�س، عام 927-28

عام 1315 حرب على ورق، األوان مائية، الذهب

جانب اآخر من املعرو�صات
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التجاري  بالطابع  للت�صليم  تقودنا  التي  العديدة  املظاهر  العني  تخطئ  ل 

نحو  على  خا�صعة  اأ�صبحت  واملعا�س  احلياة  تفا�صيل  فكل  اليومية،  حلياتنا 

معظم  اأن  كما  هديهما،  على  �صائرة  والتجارة،  القت�صاد  لقانوين  متزايد 

املجتمعات احلديثة اأخذت تتدفق فيها ال�صلع والب�صائع على نحو مذهل مل 

عر�س  اأماكن  معها  اأ�صحت  درجة  اإىل  قبل،  من  الب�صرية  تعهده 

عات التجارية(  وبيع هذا ال�صيل الهادر من ال�صلع )املجمَّ

دلياًل على مدى تقدم املجتمعات وولوجها ع�صر 

اأم��راً  يغدو  كهذا  �صياق  ويف  احل��داث��ة!... 

بديهيًا اأن ي�صعى املرء ب�صكل متزايد 

ح��اج��ات��ه  تلبية  اإىل  وي��وم��ي 

ا���ص��ت��ه��الك  يف  ورغ���ب���ات���ه 

ال�����ص��ل��ع واخل����دم����ات.

هما
بط

ا ير
وم

ية 
هو

االستهالك وال

لـــلـــســـلـــعـــة قـــــــــدرة عــــلــــى خــــلــــق جتـــــانـــــس أو متـــايـــز 
اجتـمـــــــاعية”! “ســـطـــــوة  لهـــــــا  األفــــــراد...  من�صور مباركبــني 

االستهاكية  املــظــاهــر  طــغــيــان 
للحداثة”! مائـــــــــــزة  “ســـــــــمة 
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  ولكن االأمر مل يكن كذلك 

املظاهر  ف��ه��ذه  م�����ص��ى،  فيما 

للحداثة”.  م��ائ��زة  “�صمة  تعدُّ 

لع�صر  ال�صابقة  الفرتات  ففي 

احلداثة هذا، كان املجتمع يغلب 

عليه طابع االإنتاج اأكرث من كونه 

جمتمعاً ا�صتهلكياً، فاالأفراد يف 

احلداثة”،  قبل  “ما  جمتمعات 

كان ال�صواد االأعظم منهم منتجاً 

دورهم  وك��ان  االأوىل،  بالدرجة 

االإنتاج  على  م��رتك��زاً  الرئي�س 

وذلك  عملهم؛  طبيعة  كانت  اأياً 

من  االأكرب  اجلزء  يلتهم  االإنتاج 

�صاعات يومهم، بحيث ي�صتحيل 

يقع  اآخ��ر  ن�صاط  عن  احلديث 

للرتفيه  زمن  كتكري�س  خارجه، 

مركزي  دور  اإ�صفاء  اأو  م��ث��ًل، 

على اال�صتهلك.

املجتمع  �صهد  املقابل  يف    

احلديث وما بعد احلديث انقلباً 

ال�صناعي  ال��ت��ط��ور  م��ع  ك��ب��رياً 

والتقني، بحيث تغرّي دور الفرد 

“م�صتهلك”؛  اإىل  “منتج”  من 

احلديث  امل��ج��ت��م��ع  ف��اأع�����ص��اء 

بو�صفهم  اإليهم  يُنظر  اأ�صبحوا 

م�صتهلكني، وبذلك فاإن العلمة 

احلداثة  ملجتمعات  ال��ف��ارق��ة 

اأ�صبحت تتمثل يف اال�صتهلك. 

احلال  بطبيعة  يعني  ال  وذل��ك 

قبل  م��ا  املجتمعات  اأب��ن��اء  اأن 

م�صتهلكني،  يكونوا  مل  احلديثة 

احلداثة  اأبناء جمتمعات  اأن  اأو 

لي�صوا منتجني، بل على النقي�س 

ن�صيبه  له  منهم  فكلٌّ  ذلك  من 

ولكن  واالإنتاج،  اال�صتهلك  من 

املجتمعات  يف  الرئي�س  ال��دور 

حتّول  ثم  للإنتاج،  كان  االأوىل 

جمتمعات  يف  ل��ل���ص��ت��ه��لك 

احلداثة.

ال�صتهالك اأمناط

  واال�صتهلك، من حيث هو 

ال ميكن  اإن�صاين،  وفعل  ن�صاط 

ح�صره يف قالب واحد؛ فهناك 

حتدونا  املتغرّيات  من  العديد 

اال�صتهلك  ب��ت��ع��دد  ل��ل��ق��ول 

االإحاطة،  �صبيل  فعلى  وتنّوعه. 

تختلف اأمناط اال�صتهلك داخل 

جغرافيته  لتنوع  تبعاً  املجتمع 

واأعمار  ال��ف��رع��ي��ة  وث��ق��اف��ات��ه 

اأفراده وم�صتوياتهم املادية؛ وكلٌّ 

متغرّي من هذه املتغريات يعك�س 

اأمناطاً خمتلفة من اال�صتهلك. 

اأ���ص��ب��اب كثرية  وه��ن��اك اأي�����ص��اً 

وتلعب  اال�صتهلك  وراء  تقف 

موؤثراً يف حتديد طبيعته؛  دوراً 

فقد ذهب بع�س االخت�صا�صيني 

اإىل  االإن�صاين  ال�صلوك  بدرا�صة 

تقف  متباينة  دواف����ع  اق����رتاح 

اال�صتهلكي،  ال�����ص��ل��وك  وراء 

فهناك- بح�صب ت�صنيفهم- ما 

االإيثاري”،  “الت�صوق  ي�صمى 

تتمثل يف حماولة  وهي ظاهرة 

الفرد التعبري عن حبه للآخرين 

واهتمامه بهم من خلل �صرائه 

وذلك  لهم،  والب�صائع  ال�صلع 

تفاعلية  بطريقة  ينت�صر  االأم��ر 

بني اأفراد املجتمع لي�صمل اأفراد 

واالأ�صدقاء،  واملحبني  العائلة 

كما يت�صع زمنياً بتنوع املنا�صبات 

واالأعياد.

  بطبيعة احلال، فاإن القدر 

االأكرب من اال�صتهلك يتمثل يف 

ما ي�صرتيه الفرد لنف�صه، فاملاأكل 

االأولوية  يت�صدران  وامل�����ص��رب 

كونهما  فرد،  لكل  اال�صتهلكية 

ال��ت��ي ال غنى  م���ن احل���اج���ات 

من�صور مبارك

احلداثة”  قـــــــــبـــــــــل  “ما  مــــــــجــــــــتــــــــمــــــــعــــــــات  فــــــــــــــي  األفــــــــــــــــــــــــــــــــراد  غــــــــالــــــــبــــــــيــــــــة 
لـــــــــــاســـــــــــتـــــــــــهـــــــــــاك لــــــــــــــديــــــــــــــهــــــــــــــم  وقــــــــــــــــــــــــــــت  وال  مـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــني  كـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــوا 
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ال  ذل��ك  ولكن  عنها،  للإن�صان 

يعني باأي حال اأنهما ال ميثلن 

فالنزعة  ا���ص��ت��ه��لك��ي��اً؛  من��ط��اً 

جميع  ا�صتوطنت  اال�صتهلكية 

ميدان  ذل���ك  امل��ي��ادي��ن مب��ا يف 

وتعدد  ال�����ص��روري��ة،  احل��اج��ات 

للفرد  اأتاح  والبدائل  اخليارات 

اال�صتهلكي  الن�صاط  ممار�صة 

حتى يف املاأكل وامل�صرب. فعلى 

�صبيل املثال، هناك توّجه متنام 

الع�صوية  املنتجات  ال�صتهلك 

عو�صاً عن املنتجات التقليدية، 

اآخر  ت��وّج��ه��اً  ه��ن��اك  اأن  ك��م��ا 

“الفيو�صن”  اأطعمة  ال�صتهلك 

املحلية...  م��ن  ب���دالً  هجينة 

بتنوع  يتنوع  ا�صتهلك  وذل���ك 

ثقافة االأفراد وذائقتهم.

  م��ا ي��ربزه ه��ذا االأم���ر اأن 

بتلبية  يتعلق  ال  اال���ص��ت��ه��لك 

ح���اج���ات ���ص��روري��ة ب��ق��در ما 

يرتبط برغبة الفرد يف �صناعة 

علقة  فثمة  ل��ه؛  مميزة  هوية 

اال�صتهلك  من��ط  ب��ني  تبادلية 

اأكرث  يت�صح  ما  وه��و  والهوية، 

نف�صه  اال�صتهلك  يكون  حينما 

والق�صاء  الت�صلية  م��ن  �صرباً 

ع��ل��ى امل��ل��ل. ف��ق��د الح���ظ كثري 

النف�صانيني  اخل�������رباء  م����ن 

اال�صتهلك  اأن  واالجتماعيني 

غالباً ما يكون الن�صاط املف�صل 

اإليه االأفراد لق�صاء  الذي يلجاأ 

وقت فراغهم ودفع الرتابة عن 

اإليه  التفت  ما  وه��ذا  حياتهم؛ 

التجارية  املجّمعات  اأ�صحاب 

جانب  اإىل  فاأ�صافوا  العملقة، 

اأن�صطة  الت�صويقي  ال��ن�����ص��اط 

على  ال��ن��ا���س  حت�����سُّ  ترفيهية 

جعل املجّمعات وجهتهم االأثرية 

لق�صاء وقت ممتع.

االأف����راد  ا���ص��ت��ه��لك  اإن    

لل�صلع له جانب مهم يف ت�صكيل 

هويتهم، وبالتايل �صياغة منط 

ففي  االجتماعي.  التفاعل  من 

ال�صلعة  فيه  تكون  الذي  الوقت 

خارج  ت��ك��ون  حينما  حم��اي��دة 

تتحّول حني  اال�صتهلك،  نطاق 

اإىل  اأو  حاجز  اإىل  ا�صتهلكها 

اأن  مبعنى  اج��ت��م��اع��ي؛  ج�صر 

تقوم  اأن  اإمكانها  يف  ال�صلعة 

ببع�س،  بع�صهم  االأفراد  بو�صل 

اأو على النقي�س من ذلك تتوىل 

ف�صلهم عن بع�صهم بع�صاً، كما 

بوظيفة  تقوم  نف�صها  ال�صلع  اأن 

اأو  الو�صل  ه��ذا  على  العلمة 

ذاك الف�صل... ويتبنّي من ذلك 

لل�صتهلك،  وتالياً  لل�صلعة،  اأن 

قادرة  فهي  اجتماعية؛  �صطوة 

اجتماعي  جتان�س  خلق  على 

اأو متايز بني االأفراد، وهو اأمر 

املجتمعات  يف  ملحظته  ميكن 

وكذلك  اال�صتهلك،  تقنن  التي 

يف املجتمعات التي ينفلت فيها 

اال�صتهلك من كل عقال، وتلك 

االأ�صا�صية يف ر�صم  الركائز  من 

الهويات الفردية والنوعية معا.

امل�صتهلك اخليايل

االعرتاف  مفهوم  ويحتل    

يف  جوهرية  مكانة  االجتماعي 

بالهوية؛  اال���ص��ت��ه��لك  ع��لق��ة 

ي��ربز على نحو فاقع يف  وه��ذا 

بحدة  تت�صم  التي  املجتمعات 

تبايناتها الطبقية، فثمة علقة 

طردية يف جمتمعات كهذه بني 

لطبقة  واالن��ت��م��اء  اال�صتهلك 

ما. ولكن املجتمعات التي يكون 

الطوىل  اليد  فيها  لل�صتهلك 

تعي�س جتربة اللهاث وراء املتعة 

واللذة بو�صفهما تعريفاً ملجتمع 

الرفاهية. فاملجتمع الذي يرزح 

غالباً  اال�صتهلك  وط��اأة  حتت 

ما ينتقل من اال�صت�صلم الكلي 

البعد  اإىل  احل�ّصية  للملذات 

ال���رم���زي ل��ل���ص��ت��ه��لك ال���ذي 

بامل�صتهلك  مقرتنة  �صفة  يعدُّ 

احلداثي.

  ي�صقط امل�صتهلك احلداثي 

من  امل��زي��د  على  موؤمثلة  متعة 

الوقت  يف  اجل��دي��دة  املنتجات 

القدمية  ف��ي��ه  ت��ف��ق��د  ال�����ذي 

اإ�صفاء  على  قدرتها  واملعروفة 

يتم  م��ا  وه���ذا  ع��ل��ي��ه.  البهجة 

اأ�صحاب  قبل  من  عنه  التعبري 

�صبيل  على  بربطها  املنتجات 

املثال يف ميدان جتارة امللب�س 

وموا�صم  االأرب���ع���ة  ب��ال��ف�����ص��ول 

م�صطلحاً  اإن  بل  احل�صومات، 

جت��اري��اً اب��ت��دع��ه م��وزع��و هذه 

�صريورة  للمحافظة على  ال�صلع 

ي�صمى  اال���ص��ت��ه��لك  ع��م��ل��ي��ة 

املخازن”  تنظيف  “�صيا�صة 
والتي تعني التخل�س من بواقي 

ال�صلع اأياً كانت كمياتها كي حتل 

بدالً منها �صلٌع جديدة.

  وامل�صتهلك احلداثي يقع، 

بو�صفه فرداً، بني جموح اخليال 

اقتناء  يف  ورغبته  ال��لحم��دود 

احلال  ه��و  كما  احل��ل��م،  املنتج 

يف احلديث اأحياناً عن ال�صيارة 

اأو  احل��ل��م،  امل��ن��زل  اأو  احل��ل��م، 

تعربِّ  ما  ال�صفر احللم... وهذا 

التي  املوؤ�ص�صات  علنية  عنه 

ع على اال�صتهلك، ويبحث  ت�صجِّ

عن  دائ��م��اً  اخل��ي��ايل  امل�صتهلك 

مو�صوع اإ�صباع ال نهائي ومطلق؛ 

جديداً  منتجاً  يقتني  فعندما 

اأمل  بخيبة  ي�صاب  ما  �صرعان 

وي�صعى وراء منتج اآخر، وهكذا 

دوال���ي���ك. ول��ذل��ك ان��ت��ب��ه اأكرث 

التواوؤم  هذا  اإىل  فيل�صوف  من 

والراأ�صمالية،  اخل���ي���ال  ب���ني 

يكتب  الراأ�صمايل  فاالقت�صاد 

اأقبل  واالزده��ار طاملا  النمو  له 

واقتناء  �صراء  على  امل�صتهلك 

وامل�صتهلك  ج��دي��دة،  منتجات 

على  يعتمد  خل��ي��ال��ه  امل��رت��ه��ن 

التدفق الثابت للمنتجات وال�صلع 

اجلديدة، الأنه قبلذاك ال وجود 

وتلك  رغ��ب��ت��ه...  ي�صبع  ملنتج 

اال�صتهلك،  اآف��ات  من  واح��دة 

خرط  م��ن��ه��ا  ال�����ص��ف��اء  ودون 

القتاد!

يرتبط  ال  االســـتـــهـــاك 
بقدر  احلـــاجـــات  بــتــلــبــيــة 
الفرد  بــرغــبــة  ارتــبــاطــه 
زه في صناعة هوية متيِّ
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بعذوبة  املغمو�صة  الر�صيقة 

االإيقاع املو�صيقي. ويف قراءته 

مدفوعاً  العتيبي  كان  ال�صعر 

الذي  ال��ف��ن  ب��ه��ذا  باهتمامه 

�صكل منذ اأقدم االأزمان “ديوان 

لتاريخهم  و���ص��ج��ًل  العرب” 

كيمياء  “الأن  االأول،  الثقايف 

اإب��داع... وهو  ال�صعر يف دمه 

وناقد  الف�صحى  ل�صعر  ناقد 

ل�صعر العامّية”، على حد قول 

الباحث الكويتي الدكتور �صامل 

ع��ب��ا���س خ�����دادة. وق��ب��ل هذا 

العتيبي  ال�صاعر  ك��ان  وذاك 

اأي�صاً ابن هذا الوطن، منتمياً 

لهذه  االأر�س وحمباً  اإىل هذه 

اإن  ما  التي  العريقة  الثقافة 

درا�صته  نا�صيتها، عرب  امتلك 

املطّولة  وق��راءات��ه  االأكادميية 

لي�صوغها يف  فيها، حتى عاد 

اأ�صعاره الكثرية ق�صائد جميلة 

مرتعة بحب �صاف ال ت�صوبه 

اللقب  هذا  فا�صتحق  �صائبة، 

الذي عرف به جيداً: “عا�صق 

الدار”.

البحر وال�صحراء

  وقال اليوحة يف املقدمة 

الدار” “عا�شق  املبدع  الرائد  عن  كتاباً  الوطني” ي�شدر  “املجل�ص 
عبداهلل العتيبي...

ال�شاعر االأكادميي املحب للفن واحلياة

عـــــــــــشـــــــــــَق الـــــــكـــــــويـــــــت
وألــــــــــــــــــــــــــــمَّ بــــــثــــــقــــــافــــــة 
مــــجــــتــــمــــعــــهــــا فــــتــــبــــوأ 
مـــــــكـــــــانـــــــة مــــــرمــــــوقــــــة 
بــــــــــــــــــــــــــني كــــــــــــوكــــــــــــبــــــــــــة
أدبـــــائـــــهـــــا ومـــثـــقـــفـــيـــهـــا 
املــــــــــــــــــمــــــــــــــــــيــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــن

العرتاف  ميليه  واجب  الب�صر  قبل  من  النبوغ  هذا  تقدير  فاإن  اإلهي،  تكرمي  مبنزلة  الفطرية  وموهبته  ما  اإن�صان  نبوغ  كان  “اإذا   ...   

من  الآخرين  حياة  اإغنائه  يف  املبدع  الإن�صان  وف�صل  ا�صتثنائية،  قدرة  من  الإن�صان  لهذا  اأعطاه  مبا  تعاىل  ف�صله  معًا:  بالف�صلني 

متامًا  ينطبق  ما  هذا  اأن  فيه  �صك  ل  ومما  حياتهم.  وتنوير  النا�س  حب  اإىل  بنزوعه  مقرونًا  املرء  نبوغ  يكون  حني  ول�صيما  حوله، 

واحلياة”. للفن  حمب  واأكادميي  وناقد  ك�صاعر  �صنوات،  ب�صع  قبل  دنيانا  عن  رحل  الذي  العتيبي،  عبداهلل  الدكتور  ال�صاعر  على 

منى ششتر

ة،  املعربِّ الكلمات  ب��ه��ذه   

للمجل�س  ال��ع��ام  االأم���ني  ق��دم 

والفنون  ل��ل��ث��ق��اف��ة  ال��وط��ن��ي 

واالآداب املهند�س علي اليوحة 

عن  حديثاً  ال�����ص��ادر  للكتاب 

“عا�صق  ب��ع��ن��وان  امل��ج��ل�����س 

العتيبي”.  عبداهلل  ال���دار... 

وجوه  “ومن  اليوحة:  واأ�صاف 

ال�صوء  اإل��ق��اء  امل��ب��دع  ت��ك��رمي 

واإطلق  اإبداعه،  على جوانب 

والباحثني  للدار�صني  الدعوة 

املعاين  ع��ن  ق  املعمَّ للك�صف 

يج�ّصدها  ك��ان  التي  وامل��زاي��ا 

ه����ذا امل���ب���دع م���ن خ����لل ما 

واإبداع،  ثقايف  اإرث  من  تركه 

هذا  باأبعاد  ال��ق��ّراء  وتعريف 

الب�صرية  للحياة  اإغناًء  االإرث، 

وخ��دم��ة ل��لأج��ي��ال. وه��ذا يف 

نا يف  الواقع ما ي�صكل جّل همِّ

هذا االإ�صدار اجلديد اخلا�س 

عبداهلل  ال��راح��ل  ب��ال�����ص��اع��ر 

التزاماً  اهلل،  رحمه  العتيبي، 

ب��اأه��م��ي��ة تكرمي  م��ن ج��ان��ب��ن��ا 

وتقدير  وامل��ب��دع��ني  ال�����رّواد 

عطاءاتهم”.

  واختيار ال�صاعر العتيبي 

املرحوم الدكتور عبداهلل العتيبي

�صارك  ل��درا���ص��ة  م��و���ص��وع��اً 

املختلفة  جوانبها  ك�صف  يف 

واالأ�صاتذة  الباحثني  من  عدد 

يف  املتخ�ص�صني  الكويتيني 

كمو�صوع  واملو�صيقى،  االأدب 

التي  ثقافية”  “منارات  لندوة 

�صنوات  قبل  املجل�س  نظمها 

على خمتلف  ال�صوء  لت�صليط 

العنا�صر االإبداعية ل�صخ�صية 

اأو  االأدب��ي��ة  ال�صخ�صيات  من 

ال��ف��ك��ري��ة ال��ت��ي اأ���ص��ه��م��ت يف 

ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل ال��ث��ق��ايف يف 

اإمن����ا ج����اء- فيما  ال��ك��وي��ت، 

يخ�ّس ال�صاعر العتيبي- نتيجة 

للمكانة الكبرية التي ا�صتطاع 

ال�صاعر، يف مدى عمره  ذلك 

الق�صري، اأن يتبواأها بني كوكبة 

االأدباء واملثقفني وال�صخ�صيات 

املميزة يف الكويت.

  لقد كان العتيبي �صاعراً 

قارئاً  ك����ان  ك��م��ا  م���رم���وق���اً، 

نظم  فقد  لل�صعر؛  م��ت��ذّوق��اً 

وعاميه،  ف�صيحه  ال�����ص��ع��ر، 

فُعِرَف بالكلمة البليغة والعبارة 
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العتيبي  ال�صاعر  “اإن  اأي�صاً: 

الكويت،  لبلده  عا�صقاً  ك��ان 

لبيئته  ع��ا���ص��ق��اً  ك���ان  م��ث��ل��م��اً 

ُملّماَ  اأظ���ف���اره،  ن��ع��وم��ة  م��ن��ذ 

مّيزت  التي  الثقافة  بخيوط 

التقت  كمجتمع  الكويت،  اأهل 

موؤثرات  الثقايف  ن�صيجه  يف 

ال�صحراء،  وم��وؤث��رات  البحر 

مبا يتج�ّصد يف هذين العاملني 

املتناق�صني، واملتفاعلني يف اآن 

الرحابة  ممّيزات  من  واح��د، 

للخيال  يّت�صع  كف�صاء  املكانية 

ال�صحراء  فكانت  واالإب���داع؛ 

لفنون  ملهماً  ف�����ص��اء 

وبع�س اأمناط تفكري 

�صاكنيها،  وح��ي��اة 

جتوالهم  ع����رب 

كما  ف����ي����ه����ا، 

م�صدر  ك��ان��ت 

ه�������واج�صهم 

تهم  يا حتّد و

وفرو�صيتهم، 

ك�����م�����ا ك�����ان 

ميداناً  البحر 

الدائم  لبحثهم 

و�صفرهم  وت��اأم��ل��ه��م 

واأغانيهم،  واأنا�صيدهم 

بقدر ما هي م�صدٌر مهم 

وج�صٌر  اليومي  لرزقهم 

يف  ال��ث��ق��ايف  لتوا�صلهم 

العامل.

العتيبي،  وك�����ان    

خرب  ق���د  اهلل،  رح���م���ه 

ال���ك���ث���ري م����ن ج���وان���ب 

التاريخية،  الثقافة  هذه 

اأغلى  ومنحها  ب��ه��ا  فتغنى 

فلم  القول،  درر  من  عنده  ما 

ال�صعر  ح��ب��ل  ع��ن��ده  ينقطع 

املجدول بقلمه املبدع وذاكرته 

رة،  املفكِّ ونف�صه  العري�صة 

ب���ل جت��ل��ى يف ����ص���ورة اأغ���ان 

ذات  طويلة  �صعرية  وق�صائد 

حّولتها  ومو�صيقى،  اإيقاعات 

حناجر املغنني واأوتار امللحنني 

د  متجِّ اأنا�صيد  اإىل  الكويتيني 

الوطن، وق�ص�س بطولة وحبٍّ 

للحياة يف هذا الوطن”.

“حني  اأنه  اليوحة    وذكر 

ق���راءة  ع��ل��ى  العتيبي  ع��ك��ف 

يف  جاء  كما  العربي-  ال�صعر 

يف   � ال��دك��ت��وراه  لنيل  ر�صالته 

اجلاهلية  من  االأوىل  اأزمنته 

حتى الع�صر االأموي، مل يلفته 

يف هذا ال�صعر غري نزوع ذلك 

كظاهرة  ال�صلم،  اإىل  املجتمع 

�صرورات  فر�صتها  اجتماعية 

وبذلك  ال���ع���رب���ي���ة،  احل���ي���اة 

النظرة  بهذه  العتيبي  اأر�صى 

ما  القدمي  لل�صعر  املتفّح�صة 

املعا�صرة  وال��ن��ظ��رة  ي��ت��وازى 

�صرورة  باعتباره  ال�صلم  اإىل 

ح�صارية.

اأ�صدره  ال��ذي  والكتاب،    

للثقافة  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س 

الثالث  هو  واالآداب،  والفنون 

ع�صر يف جمال التوثيق حلياة 

واملبدعني  ال�����رّواد  واأع���م���ال 

بحثني  ن  ويت�صمَّ الكويتيني، 

عليهما،  تعقيب  مع  اأ�صا�صيني 

“منارات  ن�����دوة  يف  م���ا  ق���دِّ

املجل�س  مها  نظَّ التي  ثقافية” 

القرين  “مهرجان  اإط���ار  يف 

الثقايف” الثاين ع�صر )دي�صمرب 

فيها  م  ق���دَّ وال��ت��ي   ،)2005
الهباد  عبداهلل  حمد  الدكتور 

الدار:  “عا�صق  بعنوان  بحثاً 

عبداهلل  ال��غ��ن��ائ��ي  ال�����ص��اع��ر 

العتيبي”، وقّدم الدكتور �صامل 

بعنوان  بحثاً  خ���دادة  عبا�س 

الكويتية  النه�صة  جملة  ن�صرت 

رقم  ع��دداً   1972 يوليوعام   22 يف 

252 ال�صنة ال�صاد�صة  مو�صوعاً عن 
العتيبي  ع��ب��داهلل  ال�صاعر  ح�صول 

على درجة املاج�صتري وقد خ�ص�صت 

لهذا  ك��ام��ل��ة  ���ص��ف��ح��ات   3 امل��ج��ل��ة 

املو�صوع واخرتت منه مايلي :

املوافق  ال��ث��لث��اء  ي��وم  م�صاء  مت 

27/6/1972 مببنى كلية دار العلوم 
- جامعة القاهرة . مناق�صة الر�صالة 

ال�صاعر  ب��ه��ا  ت��ق��دم  ال��ت��ي  العلمية 

عبداهلل حممد العتيبي وكان مو�صوع 

الع�صر  يف  ال�صلم  “�صعر  الر�صالة 

ووافقت اللجنة على منح  اجلاهلي” 

بتقدير  املاج�صتري  درج��ة  ال�صاعر 

جيد جداً

د. عبداهلل العتيبي يعر�س ر�صالته للجنة
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نظَم الشعَر بلونيه الفصيح والعامّي... وُعرَف 
بعباراته الرشيقة املغموسة بعذوبة املوسيقي

اإبداع  بني  العتيبي  “عبداهلل 
اإىل  اإ�صافة  وقراءته”،  ال�صعر 

ال�صاعر  م��ن  ل��ك��ل  تعقيبات 

اأمل  والدكتورة  دب�صة  �صلح 

ماجد الب�صري.

  ومل يكتف املجل�س بن�صر 

عليهما  والتعقيبات  البحثني 

اإىل  الكتاب، بل �صمَّ  يف ذلك 

اإبداع  من  كله خمتارات  ذلك 

ديوانيه  يف  العتيبي  ال�صاعر 

احللم”  “مزار  امل�����ص��ه��وري��ن 

اإ�صافة  الب�صرى”،  و”طائر 

اإىل خم���ت���ارات م��ن ن���رثه يف 

والدرا�صات  الكتب  من  ع��دد 

التي ن�صرها واأ�صدرها خلل 

م�صريته ال�صعرية والعلمية.

البداوة واحلا�صرة

  وراأى الدكتور الهباد يف 

“البحث  اأن  للكتاب  مته  مقدِّ

متعددة  اإبداعية  �صخ�صية  يف 

ال�صاعر  ك�صخ�صية  اجلوانب، 

ع����ب����داهلل حممد  ال���غ���ن���ائ���ي 

العتيبي، لي�س باالأمر الي�صري، 

حيث يحتار املرء يف اأي جانب 

من جوانب �صخ�صيته االإبداعية 

عليها،  ال�صوء  ت�صليط  ميكن 

لتعدد نوازع االإبداع يف تكوينه 

واأ�صاف:  واالأدبي”.  الفني 

تخ�ص�س  م��ن  ال��رغ��م  “على 
العتيبي يف اأدب اللغة العربية 

فاإن نزعة ال�صعر ت�صيطر على 

�صعره  اإىل  وبالنظر  �صريته، 

واملو�صيقى  الغناء  اأن  نلحظ 

واأوزانه،  اأبحره  على  يهيمنان 

ال�صعرية  تفاعيله  حتى  ب��ل 

بة  مت�صعِّ دهاليز  على  حتتوي 

ذات  االإيقاعية  االأوزان  م��ن 

العربية  ال��رتاث��ي��ة  امل�صامني 

التي  البادية  كاأوزان  العريقة، 

املولدين، وال عجب  اأوزان  يف 

واالأ�صالة،  ال�صحراء  ابن  فهو 

العربي  ال���ع���رق  ن��ب�����س  وه���و 

الذي تاأ�صل يف اأر�س الكويت 

ام����ت����داداً ط��ب��ي��ع��ي��اً ل��ث��ل��ة من 

الكويتيني  ال�صعراء  املبدعني 

على  �صبقوه  اأو  زاملوه  الذين 

هذه االأر�س الطيبة، كما نهل 

من ثقافة اأر�س الكنانة طوال 

مراحل درا�صته، فتاأثر بعمالقة 

ذلك  العربي يف  والفن  االأدب 

املناخ من اأر�س العرب”. وقال: 

العاطفية  العتيبي  ن��وازع  “اإن 
ترتبط بتلك االأوزان والقوايف 

الغنائية، فيغلب عليها احل�ّس 

فل  ال��ك��وي��ت،  وح��ب  الوطني 

الدار،  بعا�صق  لُقِّب  اأن  عجب 

الذي  العام  االإح�صا�س  ذل��ك 

الغنائية،  ق�صائده  من  يفوح 

املنا�صبات  يف  ت�����وؤدَّى  وه���ي 

املطربني  الوطنية من حناجر 

االأكفاء، لذا ي�صعب على املرء 

التي  الت�صاعيب  اأي  اختيار 

من  العتيبي  �صاعرنا  ميتلكها 

اأوزان  اأو  الغناء  فنون  �صروب 

اجتاه  اأي  حتديد  اأو  االإيقاع، 

امللمح  تلك  يف  عنه  يتحدث 

يف  املو�صيقية  والفنية  االأدبية 

ثناياها  بني  جتمع  �صخ�صية 

واأوزان  العربي  ال�صعر  اأوزان 

يتنقل  ال�صعبية،  االإي��ق��اع��ات 

بها عرب مو�صيقى الكلمة ذات 

وبني  ت��ارة  الف�صيح  اجل��ر���س 

تعك�س  حملية  مو�صيقية  نربة 

التي  للبيئة  الوطني  ال��واق��ع 

عا�صها تارة اأخرى، فهو ميتلك 

النزعة االأدبية واأوزان البحور 

والنزعة  االأدب����اء،  مفهوم  يف 

الغنائية واالأوزان االإيقاعية يف 

مفهوم املو�صيقى والغناء”.

من احتفاالت العيد الوطني

اأطفال الكويت غنوا اأ�صعار العتيبي

ال�صحراء،  ت�����راث  حت���اك���ي 

واأوزان احل�صر مبا متثله من 

املدينة  حياة  ت�صّور  تفاعيل 

امتزجت  �صاعر  فهو  والبحر؛ 

اأفكاره باأ�صالة البداوة وعراقة 

احلا�صرة وحياة البحر، �صمن 

فنجده  ���ص��ام��ل��ة،  فنية  روؤي����ة 

يتحدث بها عن نف�صه بقوله: 

)اأنا نهمة البّحار يف اأهواله... 

اأن������ا ن���خ���وة ال����ب����دوي حني 

ي�صام(”.

  واأو�����ص����ح ال��ه��ب��اد اأن���ه 

“اإ�صافة اإىل متّكنه من اأوزان 
متبَّحر  فهو  العربية،  البحور 

و�صورة 

ر�صومية

تظهر بع�س

اأ�صماء الكتب

امل�صهورة لل�صاعر العتيبي
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من شهداء

من ال�شابقني لالإ�شالم 

حممد  وبنبيه  دي��ن��ا  ب��ه  اآم��ن��وا  ال��ذي��ن  الب�صر  م��ن  ال�صفوة  ل��ه��وؤلء  الإ���ص��الم  منحه  ال���ذي  اخل��ل��ود  اإن 

ال��ذي  احل���ق  ع��ن  ي��ح��ي��دون  ل  ه��دي��ه  ع��ل��ى  و����ص���اروا  ف��ات��ب��ع��وه  ور���ص��ول  ه��ادي��ًا  و���ص��ل��م  عليه  اهلل  �صلى 

اهلل. ر���ص��وان  اب��ت��غ��اء  وال��ع�����ص��رية  والن�صب  والأج�����داد  الآب����اء  عليه  مل��ا  خم��ال��ف��ًا  ك��ان  ول��و  حتى  ات��ب��ع��وه 

عبداحلفيظ عبدالسالم

وفار�س هذه الق�صة واحد 

م���ن الذي���ن اأنع���م اهلل عليهم 

وهداه���م اإىل نور االإ�صلم يف 

جو مليء بالبغ�صاء والظلمات 

على االإ�صلم ور�صول االإ�صلم 

وما ج���اء به، اإن���ه اأبو حذيفة 

ب���ن عتبة ب���ن ربيعة ب���ن عبد 

�صم�س بن عبد مناف القر�صي 

كت���ب  روت  كم���ا  العب�صم���ي، 

ال�ص���رية، واأم���ه �صفي���ة بن���ت 

�صفوان بن اأمية بن حمرث.

لق���د بل���غ الن���داء االإلهي 

الذي ع���ل يف اأرجاء مكة اإىل 

اأذان �صراته���ا، كما و�صل اإىل 

اأذان فقرائه���ا ومواليها، ولقد 

�صم���ع اآل عتبة ابن ربيعة هذا 

ال�صوت قوياً يدعو اإىل عبادة 

اهلل الواحد االأحد عبادة نقية 

خال�صة م���ن اأرجا�س االأوثان، 

فلم يرتدد اأبو حذيفة بن عتبة 

ومل يتوقف، فلقد كانت دعوة 

احلق ظاهرة لدي���ه فاعتنقها 

غ���ري مب���اٍل مب���ا �صيلق���اه من 

قري�س، وق���د �صرح اهلل �صدر 

امراأت���ه �صهلة بن���ت �صهيل بن 

عمرو فاآمنت معه حيث لقيت 

مع زوجها اأ�ص���د األوان العنت 

والع���ذاب غري اأن اهلل اأيدهما 

بن�ص���رة وثبتهم���ا عل���ى احلق 

فلم ي�صعفا، بل اإن اأبا حذيفة 

نف�ص���ه كان يتح���ني الفر����س 

عظم���ة  ع���ن  اأب���اه  ليح���دث 

االإ�صلم.

ازداد اإيلم قري�س لر�صول 

اهلل - �صلى اهلل عليه و�صلم - 

والأ�صحابه واأخ���ذوا يفتنونهم 

اإليه���م  فطل���ب  دينه���م  ع���ن 

ر�ص���ول اهلل اأن يهاج���روا اإىل 

بلد اآم���ن واختار لهم احلب�صة 

فهاجر اأبو حذيفة وامراأته مع 

املهاجرين االأوائ���ل اإىل اأر�س 

احلب�ص���ة ف���راراً بدينه���م ويف 

اأر�س احلب�صة ول���د له مولود 

�صم���اه حممداً تيمن���اً بر�صول 

اهلل - �صل���ى اهلل عليه و�صلم 

- ومكث���وا يف احلب�صة ما�صاء 

اهلل له���م حتى علموا اأن عمر 

قد اأ�صلم، واأن حدة قري�س يف 

ا�صطهاده���م للم�صلم���ني ق���د 

ه���داأت قليًل فع���اد منهم من 

عاد وكان من بينهم اأبو حذيفة 

وزوجه، ولكن ما لبثت قري�س 

النب���ي  مع���اداة  يف  زادت  اأن 

واأ�صحاب���ه، ومل ي�صتط���ع اأب���و 

حذيفة اأن يفارق الر�صول مرة 

اأخرى وهو بني احلني واالآخر 
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ال يفت���اأ يح���دث اأب���اه يف اأمر 

الدين اجلديد، واأبوه يحيا يف 

عذاب نف�ص���ي م�صتمر اإذ كان 

بداخل���ه �صعور ت���ام اأن ر�صول 

اهلل على حق واأن قري�صاً على 

باط���ل، ولكن اخلروج عن دين 

اأجداده كان يخوفه ويروعه.

لقد �صرب اأبو حذيفة اأروع 

مث���ل يف مواالت���ه هلل ور�صوله 

ومعادات���ه وبراءت���ه من الذين 

يع���ادون اهلل ور�صول���ه حت���ى 

ولو كانوا م���ن االأهل والقرابة 

والع�ص���رية، وقبي���ل غزوة بدر 

ق���ال ر�ص���ول اهلل - �صلى اهلل 

علي���ه و�ص������ل���م -  : »اإين قد 

عرف���ت اأن رج���االً م���ن بن���ي 

ها�ص���م وغريهم ق���د اأخرجوا 

كره���اًَ ال حاجة له���م بقتالنا، 

فمن لقي منكم اأحداً من بني 

ها�ص���م ومن لقي اأبا البحرتي 

ب���ن ه�صام ب���ن احل���ارث فل 

يقتل���ه وم���ن لق���ي العبا�س بن 

عبداملطل���ب ف���ل يقتل���ه فاإنه 

اإمنا خ���رج م�صتكرها«. ولقد 

�صمع اأبو حذيفة هذا فاأثار يف 

نف�صه غ�صب���اً، وحدثته نف�صه 

فق���ال: اأنقتل اآباءن���ا واإخواننا 

وع�صائرن���ا ون���دع العبا�س ؟!، 

الأجلمن���ه  لقيت���ه  الأن  واهلل 

بال�صيف، فبلغت مقالته ر�صول 

اهلل - �صلى اهلل عليه و�صلم - 

فق���ال لعمر بن اخلطاب :  يا 

اأب���ا حف�س. ي�ص���رب وجه عم 

ر�ص���ول اهلل بال�صي���ف؟ فقال 

عمر: دعن���ي فلأ�صرب عنقه 

فاإنه قد نافق فنهاه ر�صول اهلل 

يق���ول اأبو حذيفة ر�صوان اهلل 

علي���ه ولديه �صع���ور بالتاأ�صف 

مما قال: ما اأنا باآمن من تلك 

هـــــــــاجـــــــــر إلـــــــــــــى احلـــــــبـــــــشـــــــة ثــــــــــم إلـــــــــــــى املــــــديــــــنــــــة

محمدًا ولــــــده  وســـمـــى   ، اإلســـــــام  إلـــــى  أبــــــاه  دعـــــا 

م�صيلمة الكذاب.

ولق���د ذكر اأب���ا حذيفة بن 

عتبة كثري من الرواة فقال عنه 

عز الدين ب���ن االأثري يف اأ�صد 

الغابة وكما جاء يف �صرية ابن 

ه�صام هو م���ن ال�صابقني اإىل 

االإ�ص���لم وهاج���ر اإىل اأر����س 

احلب�ص���ة واإىل املدين���ة، وكان 

م���ن ف�ص���لء ال�صحابة، وكان 

اإ�صلمه قبل دخول ر�صول اهلل 

- �صلى اهلل عليه و�صلم -  دار 

االأرقم، وملا هاجر اإىل املدينة 

اآخ���ى الر�صول بينه وبني عباد 

ب���ن ب�ص���ر االأن�ص���اري، و�صهد 

امل�صاهد كلها مع ر�صول اهلل - 

�صلى اهلل عليه و�صلم -.

ويف �صاح���ة القت���ال لق���ي 

البط���ل اأبو حذيف���ة ما عاهد 

ا�صتب�ص���ال  بع���د  رب���ه  علي���ه 

�صدي���د يوم اليمام���ة وهو ابن 

ث���لث وخم�صني �صن���ة، ودفن 

اإىل جوار م���واله �صامل لينعما 

بجن���ات اخلل���د الت���ي اأعدها 

اهلل لل�صه���داء الذي���ن �صدقوا 

ما عاهدوا اهلل عليه.

الكلم���ة الت���ي قلت وم���ا اأزال 

خائفاً حتى يكفرها اهلل عني 

بال�صه���ادة التي ظ���ل حري�صاً 

عليه���ا يف حي���اة ر�صول اهلل - 

�صلى اهلل عليه و�صلم - .

وانتهت معركة بدر مبقتل 

بع�س �صنادي���د قري�س ومنهم 

عتبة واأخ���وه �صيبة وقتل ولده 

الولي���د وق���د اأبل���ى فيه���ا اأبو 

حذيفة اأح�صن البلء ، ووقف 

بجان���ب الر�صول خا�صعاً ثابت 

القلب فنظر الر�صول يف وجه 

اأب���ي حذيف���ة فاإذا ه���و كئيب 

ق���د تغ���ري فق���ال له : »ي���ا اأبا 

حذيف���ة لعلك دخلك من �صاأن 

اأبي���ك �صيء؟« فق���ال: ال واهلل 

ي���ا ر�صول اهلل ، ما �صككت يف 

اأب���ي وال يف م�صرع���ه ولكنني 

كن���ت اأع���رف م���ن اأب���ي راأياً 

وحلم���اً وف�ص���ًل، فكنت اأرجو 

اأن يهديه ذل���ك اإىل االإ�صلم، 

وق���د ذكرت مام���ات عليه من 

الكف���ر بعد الذي كن���ت اأرجو 

له وق���د اأحزنني ذلك.. فدعا 

ل���ه الر�صول - �صلى اهلل عليه 

و�صلم -  بخري ويف هذا الدعاء 

يكم���ن العفو م���ن ر�صول اهلل 

عن اأبي حذيف���ة، الذي وقف 

يداف���ع ع���ن دي���ن اهلل وذهب 

الر�ص���ول اإىل الرفيق االأعل�ى 

وهو را�س عن اأبي حذيفة كل 

الر�صا،غ���ري اأن اأبا حذيفة ما 

زال خائف���اً من كلمته وعندما 

دع���ا اأبو بك���ر خليف���ة ر�صول 

اهلل - �صل���ى اهلل عليه و�صلم 

-  املهاجري���ن واالأن�ص���ار اإىل 

اجله���اد وقت���ال املرتدين من 

بني حنيف���ة اأ�صرعت ال�صفوة 

املهاج�����رين  م���ن  املخت��������ارة 

واالأن�ص���ار ويف مقدمته���م اأبو 

حذيف���ة ، يقوده���م خال���د بن 

الوليد اإىل بني حنيفة حلرب 

م�صيلم���ة الك���ذاب وحمل زيد 

ب���ن اخلطاب راي���ة املهاجرين 

وثبت���وا اأميا ثب���ات وا�صت�صهد 

زي���د فحملها �ص���امل بن عبيد 

م���وىل اأبي حذيف���ة حتى قتل 

فاأخ���ذ اأبو حذيف���ة اللواء من 

بع���ده و�ص���اح يف امل�صلمني: يا 

اأه���ل الق���راآن ، زين���وا القراآن 

بالفع���ال، وقاتل���وا اأمي���ا قتال 

وا�صت�ص�������ه���د اأب���و حذيف�����ة، 

وانت�ص���ر امل�ص����لم���ون ب������اإذن 

اهلل عل���ى بني حنيف���ة وقتلوا 
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املجتمعات  جت��د  والداخلية 

ح�صار  يف  نف�صها  ال��ع��رب��ي��ة 

وجودي ي�صع هوياتها الوطنية 

بني املطرقة وال�صندان، وهي 

حت���ت وق����ع ه����ذه امل���ط���ارق 

وتنهار  تت�صدع  قد  ال�صديدة 

اإىل  اأه��ل��ه��ا  ي�����ص��ارع  مل  اإذا 

�صيا�صية  ا�صرتاتيجيات  تبني 

متّكن  امل��دى  بعيدة  وثقافية 

هذه البلدان من �صون الهوية 

وتر�صيخ مقومات وجودها يف 

الكربى  التحديات  مواجهة 

التي تواجه اأمن هذه البلدان 

وال�صعور باالنتماء الوطني« من 

واأخرى  نظرية  درا�صة  خلل 

من  عّينة  على  طبقت  عملية 

طلبة جامعة الكويت.

يف مقدمة الكتاب، ال�صادر 

درا�صات  »م��رك��ز  ع��ن  حديثاً 

العربية«  واجل��زي��رة  اخلليج 

التابع الإدارة االأبحاث بجامعة 

االأ�صتاذ  املوؤلف  الكويت، كتب 

بجامعة  ال��رتب��ي��ة  ك��ل��ي��ة  يف 

وطفة  علي  الدكتور  الكويت 

اأنه يف دائرة التقاطع احلا�صل 

اخلارجية  ال��ت��ح��دي��ات  ب���ني 

الكويت قيمة 

وجدانية عليا...

وحجر االأ�شا�ص 

لثقافة وطنية 

جامعة

»حتـــــــــــــــــديـــــــــــــــــات الــــــــهــــــــويــــــــة 
الــــوطــــنــــيــــة« كــــتــــاب جـــديـــد 
لــــــلــــــدكــــــتــــــور عــــــلــــــي وطـــــفـــــة

تواجه  التي  التحديات  اأهم  اأحد  ي�صكل  الهوية  �صوؤال  ليزال 

من  ال�صعبة  املرحلة  هذه  يف  املعا�صرة  الإن�صانية  املجتمعات 

تاريخ الأمة العربية التي تتميز بطابع اخل�صو�صية والتعقيد. 

وياأخذ هذا ال�صوؤال يف املجتمعات العربية طابع اأزمة وجودية 

يف  معقدة  واجتماعية  �صيا�صية  ومتغريات  عوامل  فر�صتها 

طبيعتها متداخلة يف وظائفها وديناميات وجودها.

يف  االأزم���ة  ه��ذه  وتتجلى 

حتديات  ب��ني  تقاطع  ���ص��ورة 

ال��ت��خ��ل��ف ال��ن��اب��ع��ة م��ن قلب 

لهذه  ال���داخ���ل���ي  ال��ت��ك��وي��ن 

وبني  ج��ه��ة،  م��ن  املجتمعات 

التحديات التي تفر�صها عوملة 

�صلب  م��ن  تنبثق  متوح�صة 

احل�صارة الغربية املتقدمة من 

جهة اأخرى. وهذه التحديات 

اإ�صافة  واخلارجية،  الداخلية 

اإىل اإ�صكالية االنتماء الوطني 

حولها،  امل��ث��ارة  وال��ت��ج��اذب��ات 

بعنوان  جديد  كتاب  يطرحها 

الوطنية  ال��ه��وي��ة  »حت��دي��ات 

د. طارق األحمد

غلف الكتاب
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د. علي وطفة :
هـــــــــــويـــــــــــة وطــــــنــــــيــــــة 
لــــــكــــــل الــــكــــويــــتــــيــــني 
أســــــاســــــهــــــا الــــــوحــــــدة 
اجلــــــــــغــــــــــرافــــــــــيــــــــــة... 
مـــــــــــــــشـــــــــــــــروع كـــــبـــــيـــــر 
قـــــــــــــــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــبـــــــــــــــــدو 
صــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــًا
لكنه ليس مستحيًا

وم�صريها.

  ويرى املوؤلف اأن االإن�صان 

العربي املعا�صر يعي�س يف ظل 

متعددة  اجتماعية  ك��ي��ان��ات 

ومتعار�صة، تبداأ بالقبيلة ومتر 

بالوطن،  وتنتهي  بالطائفة 

االنتماء  تعددية  فاإن  ثم  ومن 

وت��ن��اق�����ص��ات��ه ت����وؤدي ب��ه اإىل 

حالة من االن�صطار يف الهوية 

من  حالة  واإىل  االجتماعية، 

الداخلي  ال��وج��داين  التمزق 

الذي  العربي،  االإن�صان  عند 

الواحد  االآن  يف  تتخطفه 

اجتماعية  ان��ت��م��اء  م�صاعر 

متعار�صة ومتنافرة يف خمتلف 

امل�صتويات واالجتاهات.

الكتاب  خ��لل  من  ويبدو 

االإ�صكالية  ه���ذه  ح���دود  اأن 

تتداخل مع منظومة الق�صايا 

الفكرية واالجتماعية احليوية 

يف املجتمعات العربية. وتبداأ 

هذه االإ�صكالية باأ�صئلة قدمية 

الهوية  اأولوية  حول  متجددة 

واالن��ت��م��اء: ه��ل ن��ح��ن عرب 

اأبناء  نحن  هل  م�صلمون؟  اأم 

الع�صرية؟  اأب��ن��اء  اأم  ال��وط��ن 

اأم  الطائفة  اأب��ن��اء  نحن  ه��ل 

الرغم  وعلى  الدين؟...  اأبناء 

تاأخذها  التي  الب�صاطة  م��ن 

فاإن  االأ���ص��ئ��ل��ة،  ه���ذه  �صيغة 

ميكن  بو�صوح  عنها  االإج��اب��ة 

بالغة  ل���روؤي���ة  ت��وؤ���ص�����س  اأن 

يف  واخل�صو�صية  االأه��م��ي��ة 

املعا�صرة،  العربية  املجتمعات 

�صورة  تقدم  اأن  ميكنها  كما 

الهوية  ل�����ص��ورة  مو�صوعية 

الوجود  اإل��ي��ه��ا  يحتكم  ال��ت��ي 

يف  وال�صيا�صي  االج��ت��م��اع��ي 

هذه املجتمعات.

حتديات الهوية خليجيًا 

وكويتيًا

  يركز املوؤلف على منطقة 

اخلليج العربي، فريى اأن اأزمة 

الهوية فيها تاأخذ طابعاً يتميز 

واحل�صا�صية،  باخل�صو�صية 

نظراً ملا حتتويه هذه املنطقة 

جعلتها  طبيعية  ث���روات  م��ن 

اال�صتعمارية  للأطماع  مركزاً 

وقد  وث��روات��ه��ا.  خرياتها  يف 

منطلق  املطامع  ه��ذه  �صكلت 

اإ�صعاف  يف  ال��ك��ربى  ال���دول 

من  العربي  اخلليج  منطقة 

خرياتها  على  ال�صيطرة  اأجل 

فيها  وال���رثوة  النفط  ومنابع 

الرثاء  اكت�صاف  ب��داي��ة  منذ 

االقت�صادي الذي تتمتع به.

ال��دك��ت��ور وطفة  وي���رى    

م�صالح  ي��ه��دد  م��ا  اأك���رث  اأن 

املنطقة  يف  الغربية  ال���دول 

العربي  اخلليج  ويف  العربية، 

حتقق  اأن  ه����و  حت�����دي�����داً، 

ا�صتقللها  ال���ب���ل���دان  ه����ذه 

وال�صيا�صي  االق���ت�������ص���ادي 

احلقيقية  التنموية  ونه�صتها 

التي متكنها من امتلك القوة 

التحديات  ملواجهة  احلقيقية 

على  واملحافظة  االقت�صادية 

وحتقيق  الطبيعية  ث��روات��ه��ا 

فمثل  االجتماعية،  تنميتها 

هذا االأمر �صيوؤدي بال�صرورة 

النفوذ اخلارجي  تقلي�س  اإىل 

مل�صالح  و�صيا�صياً  اقت�صادياً 

املنطقة  اأب�����ن�����اء  ����ص���ع���وب 

درجة  وطموحاتها يف حتقيق 

االجتماعية  العدالة  من  اأكرب 

وحتقيق  ثرواتها،  امتلك  يف 

تنميتها وا�صتقللها ونهو�صها 

احل�صاري.

اليـــــــزال ســــــؤال الـــهـــويـــة فــــي املــجــتــمــعــات الـــعـــربـــيـــة يــتــخــذ طابع 
أزمــــة وجـــوديـــة تــفــرضــهــا عـــوامـــل ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة معقدة

تكويناتها  ســامــة  الــعــربــيــة  اخلــلــيــج  دول  قــــوة  أســـبـــاب  أبــــرز  مـــن 
الــداخــلــيــة وقــدرتــهــا عــلــى االنـــدمـــاج فـــي نــبــضــة وطــنــيــة واحـــدة
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اأن من االأمور  وي�صري اإىل 

التي تهدد االأطماع اخلارجية 

املنطقة  يف  واالإق���ل���ي���م���ي���ة 

وطنية  ه��وي��ات  وج��ود  اأي�صاً 

على  ق���ادرة  متما�صكة  مرنة 

االقت�صادية  امل�صالح  حماية 

واالجتماعية ل�صعوبها، وقادرة 

ال�صيا�صي  االأم��ن  توفري  على 

تنمية  لتحقيق  واحل�����ص��اري 

فالهوية  ل�صعوبها؛  م�صتدامة 

القوية  ال���واح���دة  ال��وط��ن��ي��ة 

اأمنها  للدول  توفر  املتما�صكة 

واإح�صا�صها  وا���ص��ت��ق��راره��ا 

وجه  يف  ال���ق���وة  ب���ام���ت���لك 

التي  امل�����ص��ريي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 

الهوية  ه��ذه  ومثل  تواجهها، 

واحلياة  القوة  ع�صب  ت�صكل 

على  البلدان حفاظاً  هذه  يف 

لكل  والكينونة و�َصّداً  الوجود 

املطامع والتحديات اخلارجية. 

القول  ميكن  اأخ���رى  وبعبارة 

القوة  اأ���ص��ب��اب  اأب���رز  م��ن  اإن 

اخلليجية  العربية  ال��دول  يف 

الداخلية  تكويناتها  �صلمة 

يف  الوطني  االندماج  وح�صن 

نب�صة وطنية واحدة.

اأزمة الهوية املركبة

موا�صع  يف  الكاتب  يوؤكد 

�صرورة  ال��ك��ت��اب  م���ن  ع���دة 

االأخذ بعني االعتبار اأن اأزمة 

اخلليج  يف  الوطنية  ال��ه��وي��ة 

لي�صت اأزمة ب�صيطة اأو اأحادية 

االجت��اه، بل هي اأزم��ة مركبة 

وخارجية  داخ��ل��ي��ة  م��ع��ق��دة 

تتداخل  واقت�صادية  ثقافية 

مقومات  وتتفاعل  عواملها 

وجودها وتت�صارب عنا�صرها 

كثري  يف  ت�صتع�صي  بطريقة 

االإدراك  على  االأح��ي��ان  م��ن 

والفهم لدى كثري من الباحثني 

واملهتمني.

الهوية  م�صاألة  اأن  ويرى    

املجتمع  ت��اأخ��ذ يف  واالن��ت��م��اء 

ملا  خا�صة،  اأهمية  الكويتي 

ينطوي عليه هذا املجتمع من 

داخله  ترتامى يف  خ�صو�صية 

�صبكة من التحديات التاريخية 

من  اأن�����ص��اق  يف  تتمثل  ال��ت��ي 

االن�����ت�����م�����اءات وال���������والءات 

وال�صيا�صية  االج��ت��م��اع��ي��ة 

الوطني  فاالنتماء  املت�صاربة. 

التكون  ح�����ص��ان��ة  يف  م����ازال 

ال���والدة  ط��ور  ويف  والت�صكل 

نواب�س  حتت  وذل��ك  ال�صعبة 

القبلية  والكيانات  االنتماءات 

الأن  والطائفية،  والع�صائرية 

والت�صكيلت  االأمن���اط  ه��ذه 

قائمة  م��ازال��ت  االجتماعية 

القيمية  بتجلياتها  وم��وؤث��رة 

ثقلها  تطرح  وهي  والثقافية، 

الوطني  الت�صكل  عملية  �صد 

تقوم  التي  احلديثة  ب�صورته 

املدين  املجتمع  اأ�صا�س  على 

موؤ�ص�صاته  مبختلف  احلديث 

ومكوناته وقيمه الدميقراطية 

احلديثة.

جامعة  اإن  املوؤلف  ويقول 

املجتمع،  م���راآة  ه��ي  الكويت 

املواطنة  معاين  ترت�صخ  فيها 

وقيم الوطن والوحدة الوطنية، 

ويفرت�س فيها اأن تكون عنوان 

والتما�صك  واملحبة  الت�صامح 

ال��وط��ن��ي، ك��م��ا ي��ف��رت���س اأن 

فيها  يتم  التي  البوتقة  ت�صكل 

ت�صكل املعاين والقيم الوطنية، 

املكان  تكون  اأن  يفرت�س  كما 

ف��ي��ه معاين  ت��رت�����ص��م  ال����ذي 

ال��وط��ن��ي��ة مبلحمها  ال��ه��وي��ة 

هي  فاأين  احل��رة.  االإن�صانية 

اليوم؟  الوطنية  ال�صورة  هذه 

جامعة  ا���ص��ت��ط��اع��ت  وه����ل 

الكويت اأن ترقى اإىل �صورتها 

املاأمولة؟

اإ�صكالية  وت��ت�����ص��م��ن    

عليها  ب��ن��ي  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة 

االأول  يتعلق  بعدين،  الكتاب 

الأزمة  العام  الفكري  بالطابع 

العربي  اخل��ل��ي��ج  يف  ال��ه��وي��ة 

الثقافية،  وجتلياتها  باأبعادها 

باجلوانب  ال���ث���اين  وي��ت��ع��ل��ق 

مبواقف  املت�صلة  امل��ي��دان��ي��ة 

ط���لب ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت من 

واإ�صكالياتها.  الهوية  ق�صايا 

الت�صور  هذا  على  وتاأ�صي�صاً 

امل�صتوى  يف  الدرا�صة  تنطوي 

االأول على بع�س االأ�صئلة التي 

حم�صاً  فكرياً  طابعاً  ت��اأخ��ذ 

يتعلق باأزمة الهوية وملب�صاتها 

وال�صيا�صية  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

واالج��ت��م��اع��ي��ة، وت��ن��ط��وي يف 

االأ�صئلة  على  الثاين  امل�صتوى 

تتعلق مبواقف  التي  امليدانية 

الهوية  م��ن  اجلامعة  ط��لب 

واإ�صكالياتها.

اأهمية الكتاب

»حتديات  ك��ت��اب  ي�صتمد 

وال�صعور  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��وي��ة 

اأهميته  ال��وط��ن��ي«  باالنتماء 

بداية من مو�صوع الهوية ومن 

يواجه  الذي  التهديد  خطورة 

الهوية الوطنية يف الكويت، ومن 

تق�صي  اإىل  الكبرية  احلاجة 

ودرا�صتها على  الهوية  م�صاألة 

نحو علمي، كما تاأتي اأهميته 

العلمية  الدرا�صات  غياب  من 

الظاهرة  ه��ذه  ت��ت��ن��اول  ال��ت��ي 

ظاهرة  وب��اع��ت��ب��ار  م��ي��دان��ي��اً، 

الهوية يف اجلامعة التي متثل 

واجتماعياً  ثقافياً  ���ص��رح��اً 

االجتماعية  ال�����ص��ورة  يبلور 

االأك�����رث رق���ّي���اً وت���ق���دم���اً يف 

املعا�صر.  الكويتي  املجتمع 

وطنية  هـــويـــة  بـــنـــاء 
الكويت  فــي  راســخــة 
أولـــــــويـــــــة تـــاريـــخـــيـــة
بـــــــــــكـــــــــــل األبــــــــــــــعــــــــــــــاد 
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــيـــــــــة 
والــــــــــــثــــــــــــقــــــــــــافــــــــــــيــــــــــــة 
والـــــــــــســـــــــــيـــــــــــاســـــــــــيـــــــــــة 
واحلــــــــــــــــضــــــــــــــــاريــــــــــــــــة

د. علي وطفة 
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يف  الكتاب  اأهمية  تكمن  كما 

ت��وخ��ي��ه ال��ب��ح��ث امل��ع��م��ق عن 

العوامل  من  جمموعة  تاأثري 

م�صاعر  بنية  يف  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي 

ال��ه��وي��ة ل���دى ال��ط��لب، مثل 

واملحافظة،  اجلن�س،  ت��اأث��ري: 

واالنتماء االجتماعي، وال�صنة 

واالخت�صا�س  ال��درا���ص��ي��ة، 

اجلامعية.  والكليات  العلمي، 

امل�صتوى  ه���ذا  يف  ف��ال��ك��ت��اب 

الدرا�صات  ح���دود  ي��ت��ج��اوز 

معمق  حتليل  اإىل  الو�صفية 

ملعطيات اجتماعية ومتغريات 

بالغة االأهمية يف عملية ت�صكل 

الهوية ومتثلها.

وي�صري الكتاب اإىل اأن بناء 

هوية وطنية را�صخة يف الكويت 

بكل  تاريخية  اأول��وي��ة  ي�صكل 

والثقافية  االأبعاد االجتماعية 

واحل�صارية  وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 

فالكويت-  االإن�صاين.  للوجود 

اخلليج  دول  ح���ال  ه��و  ك��م��ا 

العربي- تواجه اأحداثاً ج�صاماً 

خمتلف  يف  هائلة  وحت���والت 

ميادين الوجود واحلياة.

بناء  املوؤلف �صرورة  ويرى 

هوية وطنية واحدة ت�صم كل 

املواطنني على اأ�صا�س الوحدة 

وهذه  اجل��غ��راف��ي��ة،  الوطنية 

وطنياً  م�صروعاً  متثل  الهوية 

كبرياً؛ قد يبدو �صعبا جداً لكنه 

وهذا  اأب���داً.  م�صتحيًل  لي�س 

امل�صروع يقت�صي اليوم جهوداً 

م�صتوى  على  وهائلة  ك��ب��رية 

خمتلف  يف  والتعليم  الرتبية 

امل�����ص��ت��وي��ات واالجت����اه����ات 

وطنية جامعة  ثقافة  لرت�صيخ 

وال  ت��وّح��د  تقطع،  وال  ت�صل 

تاأ�صيل  ع��ل��ى  ق����ادرة  مت��ن��ع، 

بالوطن  موؤمن  وطني  وجدان 

واالأر�س كقيمة وجدانية عليا 

موازين  يف  مثيل  يوازنها  ال 

بالوطن  االإميان  وهذا  القيم. 

وباالأر�س كوحدة وطنية كهوية 

اأن  النهاية  يف  يجب  وطنية 

يقوم على ركائز قيم الت�صامح 

الت�صاحمية  القيم  ه��ذه  الأن 

احلا�صن  ت�صكل  واالإن�صانية 

هذه  مثل  الإي��ج��اد  احلقيقي 

القائمة  االندماجية  الهوية 

والوطن  االأر����س  وح��دة  على 

رف�صاً لكل القيم التع�صبية.

ويدعو الكاتب اإىل تاأ�صيل 

التي  االجتماعية  التن�صئة 

تهدف اإىل االعرتاف مب�صروع 

وجود االآخر، واالإميان باأهمية 

اأن الهوية  هذا الوجود، مبيناً 

الوطنية املن�صودة القائمة على 

تتحقق  اأن  ميكنها  الت�صامح 

ف��ع��ل��ي��اً ع��ن��دم��ا ي��ت��م االإمي���ان 

مهما  الثقايف  التنوع  ب�صرورة 

يكن نوعه ومهما تكن جتلياته 

الكتاب  ويلحظ  االإن�صانية. 

الوالء  وجود درجة كبرية من 

والوطنية  وال��ه��وي��ة  ل��ل��وط��ن 

يربهن  اإذ  ال��ك��وي��ت،  واأر�����س 

ط���لب اجل��ام��ع��ة ع��ن درجة 

ع��ال��ي��ة م��ن ال��وع��ي وال����والء 

جميع  على  الوطنية  بالقيم 

موؤ�صرات الدرا�صة وحماورها 

امل��ت��ع��ل��ق��ة مب�����ص��ت��وى ال����والء 

والتحديات  وطبيعته  الوطني 

الهوية  تواجه  التي  واملخاطر 

الهوية  ومبقومات  الوطنية، 

الوطنية.

االأ�صا�صية  التو�صيات  بع�س  اإىل  الكتاب  ويخل�س 

بالهوية  ال�صعور  لتعزيز  منطلقاً  ت�صكل  اأن  التي ميكنها 

الوطنية، من اأهمها:

•اإجراء درا�صات معمقة حول م�صاألة ال�صعور بالهوية  	
والتعليمية  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  الوطنية يف خمتلف 

ال�صعور  وم�صامني  اأبعاد  عن  والك�صف  الكويت،  يف 

بالهوية الوطنية.

•دعوة جامعة الكويت اإىل توفري ن�صق من الفعاليات  	
الوعي  تعزز  التي  االإلزامية  الدرا�صية  وامل��ق��ررات 

بالهوية الوطنية وتعمق ال�صعور بها.

•اإن�صاء برنامج اأكادميي تربوي متخ�ص�س بتعزيز ثقافة  	
املواطنة لدى الطلب واملعلمني يف كلية الرتبية.

•تخ�صي�س مقررات معنية بالرتبية على املواطنة يف  	
خمتلف الكليات اجلامعية.

•توفري دورات تاأهيلية الأع�صاء الهيئة التدري�صية يف  	
تعزيزها  واأهمية  املواطنة  ثقافة  اجلامعة يف جمال 

لدى طلب اجلامعة.

•العمل على اإقامة ندوات ف�صلية وحما�صرات ثقافية  	
يف كل كلية من كليات اجلامعة عن ق�صايا املواطنة 

والوطن وال�صعور بالهوية الوطنية.

ت�صريعات جديدة  اإ�صدار  اإىل  الكويت  •دعوة جامعة  	
تناه�س اأي ممار�صات تاأخذ طابعاً طائفياً اأو مذهبياً 

يف اجلامعة، اأكان ذلك يف م�صتوى القول اأم العمل.

وعنوان  االأم  اللغة  بو�صفها  العربية  باللغة  •االهتمام  	
االنتماء اإىل الهوية الوطنية حمادثة وكتابة وتعليماً.

•التعاون مع االحتادات الطلبية يف و�صع ا�صرتاتيجيات  	
من  غريه  دون  الوطن  اإىل  االنتماء  لتعزيز  جديدة 

االنتماءات ال�صغرى املناه�صة للهوية الوطنية.
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من شهداء

مولده ون�صاأته

الزرقطوين  حم��م��د  ول���د 

اأحياء  اأح��د  يف   1927 �صنة 

امل���دي���ن���ة ال���ق���دمي���ة ب���ال���دار 

احلاج  وال��ده  وك��ان  البي�صاء، 

مقاول  ال��زرق��ط��وين  حم��م��د 

بناء وواعظاً دينيا يف »الزاوية 

حر�س  ولذلك  احلمدو�صية«، 

على اأن يدخل ابنه االأول اإىل 

»الكتَّاب القراآين« عند الفقيه 

»الفكيكي« وكان اأمله اأن ي�صبح 

باأعلى  ويلتحق  فقيهاً  اب��ن��ه 

واملعرفة...  ال��ع��ل��م  م��ع��اه��د 

وحني بداأت احلركة ال�صيا�صية 

التاأ�صي�س  يف  االأوىل  الوطنية 

كان  و1937،   1934 �صنوات 

يتعلم  ال���زرق���ط���وين  حم��م��د 

بجامع  وحفظه  القراآن  ترتيل 

مبدر�صة  ثم  »ال�صوينية«،  حي 

�صبع  وك��ان عمره  »ال��زاوي��ة«، 

�صنوات، ثم �صار يجّود القراآن 

»م�صجد  ب�  رم�صان  �صهر  يف 

القدمية.  املدينة  يف  ال�صوق« 

القراآن  حفظ  اأمت  اأن  وب��ع��د 

ل��ل��م��رة اخل��ام�����ص��ة وك����ان يف 

ر�صالة  بعث  ع�صرة،  الرابعة 

ح�صوره  ط��ال��ب��اً  وال����ده  اإىل 

  كان له ولرفاقه الذين مل يتجاوزوا عدد اأ�صابع اليد الف�صل يف اإطالق ال�صرارة الأوىل للمقاومة �صد 

امل�صتعمر الفرن�صي يف اململكة املغربية، وقد ارتبط ا�صمه باملقاومة والن�صال وحماربة امل�صتعمر لي�س 

يف املغرب وح�صب، بل يف كل دول العامل العربي، ومازال وعده: »اأعدكم اأنه يف حال اإلقاء القب�س عليَّ 

ف�صيلقون القب�س على جثة هامدة« يرتدد على الأل�صن حتى اليوم، لأنه وفى مبا وعد، ومل ي�صتطع 

امل�صتعمر القب�س عليه اإل جثة هامدة. . اإنه البطل املغربي ال�صهيد حممد الزرقطوين الذي ظل 

ال�صغل ال�صاغل للفرن�صيني حتى ليلة القب�س عليه، لأنه كان �صاحب الف�صل يف تاأ�صي�س اخللية الأوىل 

ت م�صاجع امل�صتعمرين. للعمل امل�صلح يف املغرب، والعقل املدبر للعديد من العمليات الع�صكرية التي ق�صّ

عبدالكرمي املقداد

ال�صهيد حممد الزرقطوين

أطـــــلـــــق الــــعــــمــــل الــــــفــــــدائــــــي ضــــــد الـــفـــرنـــســـيـــني 
وأوقـــــــــــــــــع فـــــــــي صـــــفـــــوفـــــهـــــم خــــــســــــائــــــر فــــــادحــــــة

حممد الزرقطوين 
موؤ�ش�ص خاليا

املقاومة املغربية

كــــــــــــــــــان يـــــــــــتـــــــــــواصـــــــــــل مـــــع 
رفــــــــاقــــــــه عــــــبــــــر بـــــرنـــــامـــــج 
أسماء  وكـــانـــت  إذاعــــــــي... 
األغـــــانـــــي »كـــلـــمـــات ســــّر« 
لـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذ الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات
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الإحياء حفل باملنا�صبة.

حممد  التحاق  ل  �صكَّ لقد 

»املدر�صة  ب����  ال���زرق���ط���وين 

االأوىل  ال��ن��واة  ال��ع��ب��دالوي��ة«، 

الوطني  ب��ال��ع��م��ل  الح��ت��ك��اك��ه 

ومل  ال�صيا�صي؛  وعيه  وتفتُّح 

يرتدد وقتها يف اإعلن امتعا�صه 

من العن�صرية الفرن�صية جتاه 

املغاربة، ومنهم والده الذي كان 

يفتح »الزاوية« ل�صباب »حزب 

اال�صتقلل« لتح�صري االأعلم 

منا�صبة  حلت  كلما  املغربية 

وثيقة  مت  ُقدٍّ وطنية... وحني 

املطالبة با�صتقلل البلد �صنة 

الزرقطوين  ���ص��ارع   ،1944
للتوقيع عليها ومل يكن جتاوز 

ال�صابعة ع�صرة.

و���ص��ط ك��ل ه��ذه االأج���واء 

ع�صواً  ال��زرق��ط��وين  اأ���ص��ب��ح 

فاعًل يف »الك�صفية احل�صنية« 

التابعة ل� »حزب اال�صتقلل«. 

ويف العام 1948 اأ�ص�س فرقة 

اإطار  يف  ال��ق��دمي��ة،  باملدينة 

خ��ط��ة وط��ن��ي��ة الإن�����ص��اء فرق 

بطوالت  وت��ن��ظ��ي��م  االأح���ي���اء 

على  رداً  وذل������ك  ب��ي��ن��ه��ا، 

تنظمها  كانت  التي  البطوالت 

وتفتح  اال�صتعمارية...  االإدارة 

والوطني  ال�صيا�صي  ال��وع��ي 

للزرقطوين كحريفٍّ ابن حريفٍّ 

بني حرفته  املزاوجة  جنح يف 

احلركة  يف  كمنا�صل  ودوره 

الوطنية، ثم فدائي يف �صفوف 

املقاومة امل�صلحة.

املغربي  ال��ت��اري��خ  وي��ذك��ر 

عملية  اأول  ل���ل���زرق���ط���وين 

ف��دائ��ي��ة ق���ام ب��ه��ا مب��ع��يَّ��ة ثلة 

حني  املغاربة،  الفدائيني  من 

القطار  تفجري  على  اأق��دم��وا 

امل�صتعمرين  جنود  ينقل  الذي 

اجلزائرية  ال��ع��ا���ص��م��ة  م���ن 

اأودى  ما  البي�صاء،  الدار  اإىل 

اأربعة �صباط فرن�صيني  بحياة 

وعدد من اجلنود، ناهيك عن 

قدرت  التي  املادية  اخل�صائر 

اآنذاك بخم�صني مليون فرنك 

فرن�صي.

التاريخ  ل���ه  ي�����ص��ه��د  ك��م��ا 

احلادية  يف  وه��و  �صاهم  اأن���ه 

وال��ع�����ص��ري��ن م���ن ع���م���ره يف 

للمقاومة  �صّرية  تاأ�صي�س خلّية 

�صنة  1948 اأطلق عليها »خلية 

اأول  القانون املحروق«، وكانت 

دقيقة  ط��رق��اً  تعتمد  خ��ل��ي��ة 

امل�صتعمر  وم��ق��اوم��ة  للت�صلح 

اجل���لء، حيث  الإج��ب��اره على 

حددت كيفية توا�صلها وكلمات 

ال�صر بني اأفرادها، فيما ُعرف 

املحروق«،  »القانون  ب�  وقتها 

وكان بالن�صبة الأع�صاء اخللّية 

مبنزلة »النظام الداخلي« الذي 

متكنوا  بعدما  باإحراقه  قاموا 

�صربوا  ثم  كامًل،  حفظه  من 

رماده ممزوجاً باملاء داللة على 

اأن ذلك القانون اأ�صبح رابطة 

دم بينهم، وجعلت اخللية كلمة 

»اهلل اأكرب« �صعاراً لها.

ل��ك��ن ع��ج��ز اخل��ل��ي��ة عن 

جعلها  الكايف  ال�صلح  توفري 

عمليات  على  ن�صاطها  تق�صُر 

الفرن�صيني  حافلت  اإح���راق 

»�صاحة  يف  تركن  كانت  التي 

القدمية  باملدينة  ال��ب��ح��رية« 

بالدار  الدويل«  »املعر�س  ويف 

من  متكنت  حيث  البي�صاء، 

اإحراق ت�صع حافلت.

املنظمة ال�صرية

م�صاء يوم 7 اأبريل 1951 

واتفقوا  اخللية  اأف��راد  اجتمع 

من  جديدة  مرحلة  ب��دء  على 

الن�صال، وقرروا ت�صمية خليتهم 

وكلفوا  ال�����ص��ري��ة«،  »املنظمة 

عملياتها  بر�صم  الزرقطوين 

تنفيذها.  ع��ل��ى  واالإ����ص���راف 

ومنذئٍذ اأخذ العمل امل�صلح يف 

تطوراً...  اأكرث  منحى  املغرب 

على  ت��ت��وزع  املنظمة  وك��ان��ت 

الدار  اأحياء  ت�صتقر يف  خليا 

البي�صاء وبع�س املدن االأخرى. 

وعلى الرغم من تعدد اخلليا 

وك��رثة اأف��راده��ا، مل يكن اأحد 

فاالأمور  االآخ��ر،  يعرف  منهم 

�صيطرة  حت���ت  ك���ان���ت  ك��ل��ه��ا 

�صديد  كان  الذي  الزرقطوين 

خ�صو�صاً  واحل���ذر،  احل��ر���س 

اأثناء عمليات التزود باالأ�صلحة 

مقاومني  بها  يكلّف  كان  التي 

ال�صمالية  املناطق  خليا  من 

واحل��دودي��ة م��ع اجل��زائ��ر، اإذ 

من  ال�صرية«  »املنظمة  متكنت 

فرن�صا  م��ن  اأ���ص��ل��ح��ة  ت��ه��ري��ب 

واإ�صبانيا واجلزائر وم�صر.

تهريب  مهمة  اأوك��ل��ت  ث��م 

املنا�صل  اإىل  ال���������ص����لح 

د  عبدالكبري الفا�صي الذي زوَّ

»ال�صيانور«  مبادة  الزرقطوين 

اأفراد  لي�صتخدمها  ال�صامة 

للموت  اأخ��رياً  خياراً  املنظمة 

من  عليهم  القب�س  ح��ال  يف 

تولد  وق��د  الفرن�صيني.  قبل 

ذلك من قناعة ال�صهيد حممد 

قدرة  مبحدودية  الزرقطوين 

التعذيب  على حتّمل  االإن�صان 

بيد  يقعون  من  يلقيه  ال��ذي 

الفرن�صية،  التحقيق  �صلطات 

ما جعله �صديد احلر�س على 

ال�صري  التنظيم  ي��ن��ه��ار  اأال 

اأحد  اعتقال  ح��ال  يف  ف��ج��اأة 

ال�صمِّ  قر�ُس  فكان  اأع�صائه؛ 

اأحداً  ال يفارقه كما ال يفارق 

من رفاقه، وتلك كانت اإحدى 

ا�صتعداده  ة عن  خ�صاله املعربِّ

بروحه  ال��ت��ن��ظ��ي��م  الف���ت���داء 

وتداول  اال�صتمرار  اأج��ل  من 

وكان  الن�صر...  حتى  القيادة 

اأ�صدر  الفا�صي  علل  ال�صيخ 

يف حينه فتوى تبيح للمقاومني 

عملية  ب��اع��ت��ب��اره  االن��ت��ح��ار 

بطولياً،  وعمًل  ا�صت�صهادية 

كما ن�صر ال�صيخ عبداهلل كنون 

ـــر مــــع ثـــلـــة مــــن الـــفـــدائـــيـــني املـــغـــاربـــة قــــطــــارًا ينقل  فـــجَّ
البيضاء الــــــــدار  إلـــــى  اجلـــــزائـــــر  مــــن  فـــرنـــســـيـــني  جـــــنـــــودًا 

ال�صهيد الزرقطوين يوم كان ع�صواً يف »الك�صفية احل�صنية«
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من شهداء

�صفحات  على  م�صابهة  فتوى 

ال�صادرة  الدين«  »ل�صان  جملة 

يف تطوان اآنذاك.

ب�صنع  املنظمة  وا�صتهرت 

القنابل اليدوية وتنفيذ عمليات 

التفجري، ومن اأ�صهرها عملية 

التي  ����ص���ن���رتال«  »م��ار���ص��ي��ه 

من  اأك��رث  مقتل  ع��ن  اأ�صفرت 

ذكره  واجلدير  فرن�صياً.   50
�صانع  من�صور«  »حم��م��د  اأن 

القنبلة التي نفذت بها العملية 

»احل�صن  ي���ع���رف  ي���ك���ن  مل 

اجلمايل« الذي ُكلِّف بو�صعها 

ق��رب حمل ج��زارة يف ميدان 

»مار�صيه �صنرتال«.

عمليات التفجري

طابع العمل ال�صري ا�صطر 

»املنظمة«  وق��ادة  الزرقطوين 

التباع طريقة يف غاية الدهاء 

خلل  بينهم  فيما  للتن�صيق 

برناجماً  روا  ف�صخَّ العمليات؛ 

اإذاعياً للأغاين املنوعة تقدمه 

زوجة اأحد املنا�صلني، وتدعى 

»اأم��ن��ة ع��زي��ز«، ع��رب »اإذاع���ة 

العمليات  لتحديد  طنجة«، 

املكلفني  واأ����ص���م���اء  وزم��ن��ه��ا 

بتنفيذها؛ حيث كانت املنظمة 

اإذا اتفقت على العملية يت�صل 

اأحد قادتها بالربنامج ويطلب 

اأن  اأي  ال�صفر«،  »بكرا  اأغنية 

العملية �صتكون غداً، ويهديها 

املكلفني  االأ����ص���خ���ا����س  اإىل 

بتنفيذها، لياأتي االإذن باملوافقة 

اأخ��رى هي  اأغنية  عرب تقدمي 

هذا  ال�����ص��لم��ة«؛  م��ع  »�صافر 

اإ�صافة اإىل اأغان اأخرى متفق 

عليها الإعلن و�صول �صحنات 

االأ�صلحة ونوع ال�صيارات التي 

حتملها.

اق���رتح ال��زرق��ط��وين على 

القائد  مت��ث��ال  ن�صف  رف��اق��ه 

الفرن�صي يف املغرب »املار�صال 

وكذلك  بالديناميت،  ليوتيه« 

املغربية-  ة  »االأخ�������وَّ مت��ث��ال 

الفرن�صية« الذي يقابله. وبعد 

االق���رتاح  املنظمة  م�صادقة 

ه الزرقطوين مع اثنني من  توجَّ

ليوتيه«،  »م��ي��دان  اإىل  رفاقه 

فلم  التفجري  تنفيذ  وح���اول 

املطر  غ����زارة  ب�صبب  ينجح 

العبوة  فتيل  يطفئ  كان  الذي 

يرجع  مرة. وحتى ال  تلو  مرة 

�صركة  اإىل  ت���وج���ه  خ���ائ���ب���اً 

»الماروكان دي بوا« الفرن�صية 

م�صتودعات  يف  النار  واأ�صعل 

اخل�صب ما اأ�صفر عن خ�صارة 

قّدرها الفرن�صيون وقتها ب�40 

مليون فرنك.

التي  ال��ع��م��ل��ي��ات  وم�����ن 

اغتيال  ال��زرق��ط��وين  دّب��ره��ا 

)العربي  اخل��ون��ة  م��ن  ث��لث��ة 

بني�س  وحم���م���د  امل�����ص��ك��ي��ن��ي 

الفا�صي(.  ع��ب��داهلل  وامل��ق��دم 

الزرقطوين  ق���دم  اأن  فبعد 

وتنقلت  معلومات  خ��ارط��ة 

اأول  اأطلقت  اخل��ون��ة،  اأول��ئ��ك 

املقاومة  ت��اري��خ  يف  ر�صا�صة 

»العربي  ال�صرطة  على مفت�س 

واحد  ي��وم  وبعد  امل�صكيني«، 

�صقط حممد بني�س بر�صا�س 

العرائ�صي،  �صليمان  املنا�صل 

وبعد ثلثة اأيام اغتال املنا�صل 

بالر�صا�س  الرا�صدي  حممد 

الفا�صي؛  ع���ب���داهلل  امل���ق���دم 

املقاومة  اأن  فرن�صا  ففهمت 

دخلت مرحلة جديدة، ورفعت 

حال تاأهبها.

االأ�صهر  ال��ع��م��ل��ي��ة  اأم�����ا 

الزرقطوين  لها  خطط  التي 

اأن تنفذ بعد  و�صاءت االأق��دار 

ا�صت�صهاده، فهي عملية اغتيال 

ال��دك��ت��ور »اإم��ي��ل اإي����رو« اأحد 

اال�صتعماري  الوجود  اأقطاب 

ك��ان يتوىل  امل��غ��رب، حيث  يف 

ما�س«  »جم���م���وع���ة  اإدارة 

ت�صدر  كانت  التي  االإعلمية 

»ال  ومنها  الفرن�صية  ال�صحف 

و«لوبوتيه  م��اروك��ان«  فيجيه 

ماروكان«. وهّزت هذه العملية 

اال�صتعماري،  الكيان  اأرك���ان 

روح  اإىل  منفذها  واأه��داه��ا 

ال�صهيد الزرقطوين.

العتقال وال�صت�صهاد

وا�صتجواب  اعتقال  اإث���ر 

فوجئ  املنا�صلني،  من  العديد 

الزرقطوين  ب��اأن  الفرن�صيون 

العمليات  معظم  خلف  يقف 

م�صاجعهم،  ��ت  ق�����صّ ال���ت���ي 

فراحوا يتعقبونه ويفت�صون عنه 

يف كل مكان. وظل الزرقطوين 

اآخر،  اإىل  م��ك��ان  م��ن  يتنقل 

ال�صرطة  م��ن��ه  متكنت  ح��ت��ى 

 18 اجلمعة  ي��وم  الفرن�صية 

اقتحمت  حيث   ،1954 يونيو 

منزله يف حي �صيدي معروف 

ال�صاعة  عند  البي�صاء  بالدار 

اخلام�صة �صباحاً.

الفرن�صيني  ف��رح��ة  ك��ان��ت 

اأنهم  ت�������ص���ّوروا  اإذ  ك���ب���رية، 

ب��اع��ت��ق��ال��ه��م ال���زرق���ط���وين 

�صيم�صكون بكل خيوط املقاومة 

املنا�صل  اأن  اإال  امل�����ص��ل��ح��ة، 

ال�����ص��ه��ي��د ���ص��دق وع����ده ومل 

من  �صوى  امل�صتعمرين  ن  مُيكِّ

جثة هامدة، حيث ابتلع قر�س 

ال�صم الذي كان يحمله، ثم فتح 

لهم الباب من دون اأي مقاومة، 

اإن  وم��ا  وغ���ادروا...  فاقتادوه 

و�صل مركز ال�صرطة حتى كانت 

روحه ت�صعد اإىل باريها، حاملة 

الوطنية  احلركة  اأ�صرار  معها 

ورج��ال��ه��ا ال��ذي��ن وا���ص��ل��وا من 

حتى  الفدائية  اأعمالهم  بعده 

حتقق اال�صتقلل، واأ�صبح يوم 

18 يونيو يوماً وطنياً للمقاومة 
يف املغرب.

سنترال«  »مــارشــيــه  تفجير  لعملية  خــطــط  هــكــذا   ...
الـــــتـــــي أســــــفــــــرت عــــــن مــــقــــتــــل أكـــــثـــــر مــــــن 50 فـــرنـــســـيـــًا

املقاوم الزرقطوين مع زوجته
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“تعا وال تيجي”. والرتجمة 
ملن ال يعرفون اللهجة اللبنانية 

ه����ي: “تعال وال ت����اأِت”! هكذا 

غّنت فريوز.

لن نتحدث يف الفن الغنائي. 

بل يف “ال�صياحة االفرتا�صية” 

ع����رب �صبك����ة االإنرتن����ت؛ حيث 

ت�صتطيع االآن عرب “غوغل” اأن 

ت�صوح يف العامل واأنت يف بيتك 

عل����ى مقع����دك اأم����ام ال�صا�صة 

ال�صغرية ال�صاحرة! من دون تذكرة �صفر، ومن دون دفع التكاليف 

املرهقة، اأو التعّر�س ملخاطر ال�صفر الكثرية... فلقد افتتح حمرك 

البحث )غوغل( موقع ال�صياحة االفرتا�صية، حيث يتمكن الباحث 

ال�صائ����ح م����ن التجّول يف اأي مدينة، اأو دخول املتاحف، اأو التعرف 

على ال�صوارع وال�صري فيها، وروؤية حتى ال�صيارة اخلا�صة ب�صائقها 

ومرافقيه����ا، ولكن مع طم�س اأرقام ال�صيارة ووجوه ال�صائقني ومن 

فيها مراع����اة للخ�صو�صية... هذا كله بال�ص����ورة الثلثية االأبعاد 

للأماكن حتى ت�صعر وكاأنك تعي�س فيها متاماً. نعم ت�صوُح جال�صاً... 

“تعا وال تيجي”!
ه����ذا اخلرب جل����ب اإىل خاطري تداعيات اأدبي����ة منا�صبة. من 

ذلك قول اأبي متام عن الرتحال:

����ِل����ٌق خُمْ امل��������رِء يف احل�������يِّ  م����ق����اِم  وط��������وُل 

ِد ل����دي����ب����اج����ت����ي����ه. ف�������اغ�������رتْب ت����ت����ج����دَّ

ف�������اإين راأي��������ت ال�������ص���م�������سَ ِزي���������دْت حم��ب��ًة

��ْرَم��ِد ب�����صَ ع��ل��ي��ه��م  ل��ي�����ص��ت  اأْن  ال���ن���ا����س  اإىل 

فامل����رءُ تهرتُئ اأعماق����ه، ويبلى �صْمتُه اخلارج����ي عندما يبقى 

أدب الرحات 
بـــــني الــــــتــــــراث اإلنــــســــانــــي 
و»الــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــة 
اإللـــــــــــــكـــــــــــــتـــــــــــــرونـــــــــــــيـــــــــــــة«

فُر ع�شٌق... ال�شَّ

مصطفى سليمانيعرفه َمْن ُيكاِبُدُه

في الترحال جتديٌد 
لــــلــــنــــفــــس والـــــعـــــقـــــل 
والــــــــــــــــبــــــــــــــــدن... هــــل 
يـــتـــحـــقـــق لــــــك ذلــــك 
وأنـــــــــت فــــــي بـــيـــتـــك؟
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يف م�صتنقع املكان. فاالغرتاب 

د. فنحن نح����ب ال�صم�س  جت����دُّ

لغروبه����ا و�صروقها. ولو كانت 

الده����ر  اأب����د  علين����ا  ت�ص����رق 

لكرهناها، كذلك لو غربت عنا 

اأب����داً ال�صتقنا اإليها... من هنا 

نفه����م �صبب انت�ص����ار االنتحار 

يف بع�س الدول االإ�صكندنافية 

حي����ث تبقى ال�صم�����س م�صرقة 

حمتجب����ة  اأو  الع����ام،  ن�ص����ف 

ن�صفه االآخر.

ال�ّصياح����ة  اأو  فالرّتح����ال، 

جتدي����د  املعا�ص����رة،  بلغتن����ا 

وتن�صي����ط للنف�����س والعقل والب����دن. ومن امل�صهور املت����داول اأبيات 

للإمام ال�صافعي يف فوائد ال�صفر والرتحال وال�صياحة الواقعية:

ال���ع���ال ط���ل���ب  يف  الأوط������������ان  ع�����ن  ْب  ت�����غ�����رَّ

و����ص���اف���ْر ف���ف���ي الأ�����ص����ف����ار خ��م�����س ف���وائ���ِد

ف����ت����ف����ري����ُج َه��������مٍّ واك����ت���������ص����اُب م��ع��ي�����ص��ٍة

م���اج���د و�����ص����ح����ب����ُة  واآداٌب  وع������ل������ٌم 

  وم����ن الطري����ف رد القا�ص����ي الطرطو�ص����ي ال����ذي ينا�ص����ب 

ال�صائح االإلك��رتوين االف���رتا�صي القابع وراء حا�صوبه وهو يجول 

العامل:

ط��ال��ب��ًا ك���ن���ت  اإْن  الأ�����ص����ف����ار  ع����ن  ت���خ���ّل���ْف 

جن��������اًة، ف���ف���ي الأ�����ص����ف����ار ����ص���ب���ُع ع����وائ����ِق

������ٍة �����ُر اأُخ������������������واٍن، وف�������ْق�������ُد اأح������بَّ ت�����ن�����كُّ

وت�������ص���ت���ي���ُت اأم������������واٍل وِخ����ي����ف����ُة �����ص����ارِق

������ُة م����وؤْن���������س ، وق������لَّ وك����������رُة اإي������ح������ا�������سٍ

���ك���ن���ى ال���ف���ن���ادق واأع���ظ���م���ه���ا ي����ا �����ص����اِح ����صُ

ج ع����ن نف�صه هموَمها، ويكت�صب  فال�صائ����ح االفرتا�صي قد يُفرِّ

علماً نظرياً من دون معي�صة، وكذلك اأدباً �صامتاً. وبهذا �صيفتقد 

املعي�ص����ة التي ميك����ن اأن يجنيها من االأ�صفار، واأهم �صيء �صيفتقد 

معا�ص����رة “املاج����د” اأي �صحب����ة االإن�ص����ان االأ�صي����ل احلقيقي ال 

االفرتا�ص����ي، رغم اأن مواقع التوا�ص����ل االجتماعي توفر علقات 

اإن�صاني����ة من هن����ا وهناك وهنالك... ال�صاح����ة االفرتا�صية اأ�صبه 

باحللم، اأو ال�صينما اخلر�صاء!

  فه����ل ي����ا ترى حتق����ق لك ال�صياح����ة االإلكرتوني����ة واأنت على 

مقعدك يف بيتك هذه الفوائد؟

بني الواقع واخليال

م����ن امل�صاجلت واملع����ارك الفكرية بني العق����اد وزكي مبارك 

اأن زك����ي، الذي تخ����ّرج يف ال�صوربون، كان يعيب على العقاد جهله 

باأح����وال الدني����ا ونا�صها، الأنه 

بقي خل����ف مكتبه و�صاح فقط 

عل����ى الورق. يف حني كان زكي 

ال�صورب����ون  يف  بعث����ة  طال����َب 

و�ص����اح وجال يف م����دن فرن�صا 

واأوروب����ا. له����ذا فه����و يفاخره 

بال�صياحة الواقعية ال الذهنية 

اأو اخليالية.

م�صطفى لطفي املنفلوطي 

كان يف�ّص����ل الو�ص����ف الفن����ي 

للب�صت����ان على اأن يعي�س �صمن 

ه����ذا الب�صت����ان. اإن����ه من����وذج 

ال����ذي  الرومانتيك����ي  للفن����ان 

يقّد�����س الفن ك�صورة يف معب����د اجلمال، حيث يحقق املتعة الفنية 

اجلمالي����ة املج����ّردة عرب التخيي����ل، مع ما يوّف����ره الو�صف الفني، 

رها فن اآخر مثل  وبخا�ص����ة ال�صع����ر، من موؤثرات ال ميك����ن اأن يوفِّ

الر�ص����م اأو النح����ت، كال�ص����وت واحلركة واحليوية وب����ث امل�صاعر 

واالأحا�صي�����س يف اللوح����ة ال�صعرية لو�صف الطبيع����ة، اأو التماثيل 

اجلام����دة مثًل، كو�صف اب����ن حمدي�س ال�صقلّ����ي للربكة واالأ�صود 

ومتاثيل الطيور يف ق�صر املن�صور بن النا�صر، اأو و�صف البحرتي 

لربكة املت����وكل، ولوحة معارك الروم والفر�����س يف اأنطاكيا، وغري 

ذلك الكثري.

“بغمالي����ون” نّح����ات اإغريقي نحت متثال “جيلتي����ا” اآيًة من 
ع اإىل االآله����ة اأن تبعث في����ه احلياة؛ فلما  اآي����ات اجلم����ال. وت�ص����رَّ

ا�صتُجيب طلبه، ومتثلت له “جيلتيا” فتاة بهّية اجلمال من حلم 

ودم، و�ص����ارت ُمل����ك ميينه واقع����اً ال فّناً نفر منه����ا، وت�صّرع  اإىل 

االآلهة مرة اأخرى اأن تعيدها متثاالً فنّياً جميًل كما كانت.

  وق����د ج�ّص����د ه����ذه االأ�صط����ورة الرائع����ة توفي����ق احلكيم يف 

م�صرحيت����ه “بغمالي����ون”، وكذل����ك جورج برنارد �ص����و، وكل واحد 

منهما ج�ّصدها وفَق روؤيته الفنية والفكرية والنف�صية.

  ه����ل هو �صذوذ فني؟ نف�صي؟ مر�س خيايل؟ َهَو�س يف ع�صق 

د؟ عزلة مر�صية حتب االنفراد مع اخليال والذات  اجلم����ال املجرَّ

وامِلثال بعيداً عن الواقع؟...

  ق����د يك����ون الرّحال����ة واقعاً حت����ت تاأث����ري اأو “تخدير” نزعة 

�صوفّي����ة خيالية فل�صفّية جتنح به اإىل عامل بعيد عن واقعه الذي 

ال يرت�صي����ه. ولو قراأَت ق�صي����دة “هجرة” للعملق االأملاين غوتيه 

لعرف����َت مدى تاأثري �صح����ر الواقع املتخيَّل، وهو هن����ا ال�صرق، يف 

نف�����س الفنان اأو الفيل�ص����وف. فقد كان دار�ص����اً للعربية ومرتجماً 

منها، وقارئاً للقراآن وللأدب العربي، وبخا�صة املعلقات اجلاهلية. 

كذل����ك ل����لأدب الفار�ص����ي، وكان مفتوناً بال�صاع����ر الكبري حافظ 

عـــــبـــــر شـــــبـــــكـــــة اإلنـــــــتـــــــرنـــــــت يــــــــســــــــوُح املـــــــــــــــرُء فـــي 
بـــــيـــــتـــــه... جــــالــــســــًا عــــلــــى مــــقــــعــــده أمـــــــــام شــــاشــــة!
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ال�ص����ريازي. )راج����ع الق�صيدة 

عن����د: د. ح�صني حممد فهيم، 

اأدب الرح����لت، �صل�صل����ة كتب 

ع����امل املعرف����ة الكويتي����ة رقم 

138، �س 152(.
الفيل�ص����وف  اآخ����ر  ومث����ال 

ال����ذي  فولت����ري  الفرن�ص����ي 

ذاكرت����ه  يفق����د  اأن  متن����ى 

حت����ى يع����ود اإىل “األ����ف ليل����ة 

بقراءته����ا  ويتمت����ع  وليل����ة” 

م����ن جديد. اإنه �صح����ر اخليال الهابط من معاب����د بخور ال�صرق!

  وم����ن الرحلت الفل�صفية الذهني����ة ق�صة “حي بن يقظان” 

الب����ن ُطَفي����ل، وال�ّصْهَرَوْردي، واب����ن �صينا، وهي رحل����ة البحث يف 

ماهّية الكون واالإن�صان وال�صريعة والفطرة الب�صرية...

هُم الأف�صل؟ اأيُّ

َم����ْن ه����و االأف�صل يف ع����امل ال�صف����ر وال�صياح����ة والرتحال اأو 

الرحيل: اب����ن بطوطة يف م�صاهداته احلّي����ة لثقافات وح�صارات 

ال�صع����وب وو�صف����ه لعاداتها وتقاليدها حي����ث تتجلى هوية االأمم، 

اأم جوناث����ان �صويف����ت عرب بطل����ه “جلفر” وهو يف ب����لد االأقزام 

والعمالق����ة؟... و�ْص����ُف اب����ن بطوط����ة نقٌل فن����يٌّ لتجرب����ة واقعية 

وك�ص����ٌف ل�صرِّ ب�صم����ة هوية ال�صعوب التي زاره����ا واقعياً، وو�ْصُف 

جوناث����ان �صويف����ت نقٌل فنيٌّ خليال ق�ص�ص����ي؛ وِكل الو�صفني بلغ 

الغاي����ة م����ن التاأث����ري يف املُتلّق����ي. اب����ن بطوطة و�صف لن����ا الواقع 

ال����ذي راآه وحّول����ه اإىل حقيق����ة فني����ة مو�صوعي����ة، وجوناثان نقل 

لن����ا خياله الق�ص�صي الذي حّوله اإىل تخيي����ل فني... كلنا �صاهد 

عرب التلف����از اأو ال�صينما حرق الهندو�����س ملوتاهم: غاندي، نهرو، 

وابنته اأنديرا. ولكن ابن بطوطة �صاهد طقو�س احلرق الهندو�صي 

وو�صف����ه اأبل����غ و�ص����ف؛ فكي����ف لو كنَت اأن����َت مكان اب����ن بطوطة، 

اأو مع����ه، ت�صاه����د احلط����ب يتاأج����ج حتت اجلث����ة، وت�ص����م رائحة 

البخ����ور والن����ّد وال�صن����دل... واجل�صد االآدمي يح����رتق اأمامك؟!

الرّحال����ة  م�صاه����ري  وم����ن 

واب����ن  ُجب����ري،  اب����ن  الع����رب: 

ف�صلن الذي يُعدُّ اأندر من  زار 

بلد الرتك واخلزر وال�صقالبة 

)309 ه�����(، وكذلك االإدري�صي 

يف “نزه����ة امل�صتاق يف اخرتاق 
االآف����اق”... ومن الغرب ماركو 

م����ن  الكث����ري  وهن����اك  بول����و، 

امل�صت�صرق����ني الذين هاموا يف 

�صحارى العرب يحدوهم �صحر 

هوؤالء  واأ�صاط����ريه...  ال�ص����رق 

الرّحال����ة تركوا تراث����اً اإن�صانياً 

غني����اً للب�صري����ة؛ ه����ذا الرتاث 

باب غنيٌّ جداً من اأبواب االأدب 

املقارن ب����ني اآداب العامل. وقد 

ُكتب هذا ال����رتاث خلل وبعد 

�صنوات من ال�صف����ر والرتحال 

يف اأقالي����م الع����امل، يف اللي����ل 

ل هوؤالء الرّحالة  والنهار، و�صجَّ

وم�صاهداته����م  انطباعاته����م 

احلّية باأ�صلوب واقعي يف غاية الروعة الفنية، رغم ما �صاب بع�س 

تل����ك امل�صاهدات اأو التحليلت من مبالغات اأو �صطحات، واأحياناً 

اختلق����ات مما ي�صتطيع االأدب املق����ارن اأو البحث العلمي ك�صفه 

وتفني����ده. بل قد تفيدنا تل����ك ال�صطحات واالختلقات يف تف�صري 

بع�����س االأح����داث التاريخية، كما يف كتاب “رح����لت ماركو بولو” 

حني حت����دث باإ�صهاب عن خليفة م�صل����م يف العراق كان ي�صطهد 

امل�صيحي����ني ا�صطهاداً جماعياً ف�ص����ار م�صيحياً بعد معجزات من 

ق�صاو�ص����ة وكهنة حتّداهم اخلليف����ة اأن يُثبتوها كما ورد يف كتابهم 

املقد�س، وهي اأن من كان يف قلبه ذّرة خردل من اإميان قادر على 

اأن يجع����ل اجلبلني يلتقيان! فهّددهم بالقتل اجلماعي، اأو اعتناق 

االإ�ص����لم اإن مل يُثبتوه����ا. فاأثبتوه����ا يف م�صهد مهي����ب يف الوادي 

حيث اجلبلن. فاعتنق امل�صيحية؟! وملا مات مل يدفنوه يف مدافن 

امل�صلمني؛ اإذ وجدوا ال�صليب يطوِّق عنقه.

واأدب الرح����لت اأدب ف����ردي له ب�صمة ال����ذات الراحلة التي 

ارحتلت وعانت االأهوال ومفاجاآتها، وعاينت احل�صارات واآثارها، 

ل����ت للب�صرية خل�صة تلك  وعا�ص����رت ال�صع����وب واأحوالها، ثم �صجَّ

االأه����وال واملعان����اة وامل�صاه����دات، فج����اء تراث����اً فري����داً تنهل منه 

االأجيال املتعة والفائدة.

لون  ... هل �صيكون لدين����ا “رّحالة اإلكرتونيون”؟ وهل �صي�صجِّ

م����ا يلحظون����ه وهم عل����ى اأرائ���كهم ينظ�������رون؟ وه�������ل �ص��نتاأثر 

به����م؟... ال اأظن؛ ف����ل ب�صمَة 

لراح����ٍل يف غ���رفت����ه، ي�ص����وُح 

ق����اع����داً �صا�مت����اً وامللي�������ني 

ح�������ول الع����امل ي�ص���اهدون ما 

ي�صاهده!

ال�صفر ع�ص����ٌق بني امل�صافر 

وال�صج����ر  والب�ص����ر  والطري����ق 

واحلجر... و”ال يعرف الع�صق 

ق����ال  كم����ا  يكاب����ده”  م����ن  اإال 

البحرتي.

ابن بطوطة

غلف كتاب »رحلة ابن جبري«

جوناثان �صويفت

غلف كتاب »ر�صالة ابن ف�صلن«
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رسموا بحجارة االنتفاضة خريطة احلياة وطريق املستقبل

اأطفــال فل�شطني
ع�شّيون على االغرتاب والتوطني

د. نادر القّنة
“غولدا  ال�صهيوين  الكيان  وزراء  رئي�صة  راهنت    ذات يوم، 

ومنها  املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  املهاجرة  الأوك��ران��ي��ة  مائري”، 

الفل�صطينية  الذاكرة  �صمور  على   ،1921 العام  فل�صطني  اإىل 

طم�س  يف  الن�صيان،  لظاهرة  امل��ول��دة  التاريخ  حركة  وعلى 

الفل�صطيني،  للطفل  والقومية  الوطنية  الهوية  م��ع��امل 

من  ال��ك��ب��ار  “جيل  ق��ال��ت:  اإذ  ج���ذوره���ا،  م��ن  اق��ت��الع��ه��ا  ب��ل 

ف�صين�صون”.)1( ال�صغار  اأما  املنايف،  يف  �صيموت  الفل�صطينيني 

كان خي���ال غول���دا مائ���ري 

وا�صع���اً،   )1978  -  1898(

اأق���رب م���ا يك���ون اإىل خي���ال 

مري����س الوهم عن���د موليري، 

وتلغي���ه، واأن معرك���ة الوج���ود 

والهوية �صتح�صم مبكراً ل�صالح 

الكيان ال�صهيوين وللمهاجرين 

غري ال�صرعيني من جمهوريات 

ورومانيا  ال�صوفيات���ي  االحتاد 

وبولن���دا و�صائ���ر بل���دان �صرق 

املتح���دة،  والوالي���ات  اأوروب���ا 

حي��������ث ال فل�صط���������������ني وال 

فل�صطيني���ون بع���د اليوم، وهو 

م���ا عرّبت عنه ب�صورة تهكمية 

“الفل�صطينيون!... مل  قائل���ة: 

اأ�صم���ع به���م. ال يوج���د �صعب 

فل�صطيني”.)2(

حينما ظنت واعتقدت خاطئة 

باأن حرك���ة التاريخ، مبا تفرزه 

من مظاهر تقادمية ون�صيانية 

الفل�صطيني  الطف���ل  �صت�صحق 

  على اجلانب االآخر، ويف 

مقاب���ل ه���ذه املراهن���ة، اعتاد 

رئي�س ال�صلطة الوطنية رئي�س 

منظمة التحري���ر الفل�صطينية 

الراحل يا�صر عرفات/ اأبوعمار 

املراهن���ة   )2007  -  1929(

على اإرادة الطفل الفل�صطيني 

وعلى حتمية التاريخ يف تاأكيد 

الهوية الوطنية والهوية القومية 

والهوي���ة  الديني���ة  والهوي���ة 

االإن�صانية للطفل الفل�صطيني، 

حينم���ا كان ي�صته���ل خطاباته 

ال�صيا�ص��������ي���ة واجلم����اهريية 
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بعبارات ومقوالت حمفزة على 

االأم���ل واالنت�ص���ار واملقاوم���ة 

واال�صت�صهاد يف �صبيل الق�صية 

املركزي���ة للوطن، فيقول مثًل: 

فل�صط���ني،  م���ن  �صب���ًل  “اإن 
وزه���رة من زه���رات فل�صطني 

�صريفعان عل���م فل�صطني على 

اأ�ص���وار مدينة القد�س وماآذنها 

اأي�ص���اً:  ويق���ول  وكنائ�صه���ا”، 

“عالقد����س رايح���ني، �صه���داء 
باملليني”.

ال�صع���ارات  ه���ذه  والأن    

تعّد م���ن العبارات املكرورة يف 

خطاب املقاوم���ة، فقد دخلت 

م���ن  الفل�صطيني���ة  االأدبي���ات 

اأو�ص���ع اأبوابها و�ص���ارت جزءاً 

من ثقافة االإن�صان الفل�صطيني، 

وراح االأطف���ال يرددونها خلف 

قائده���م كلم���ا التق���ى به���م؛ 

تردي���داً نغمي���اً واح���داً يعك�س 

ن�صيج الهوية الوطنية الواحدة 

لل�صعب العربي الفل�صطيني.

بني دوامة الغرتاب 

وامل�صوؤولية الوطنية

  اإذن، هي الهوية الوطنية؛ 

واملتع���ددة  املركب���ة  الهوي���ة 

وه���ي  املختلف���ة...  باأبعاده���ا 

التح���ّدي  ذات���ه  الوق���ت  يف 

واملراهنة؛ ط���رف يراهن على 

حرك���ة التاريخ، وطرف يراهن 

ويف  التاري���خ،  حتمي���ة  عل���ى 

كلت���ا املراهنتني يق���ف الطفل 

الهوية  �صاح���ب  الفل�صطين���ي 

وعن���وان التحدي. ففي الوقت 

الذي يدفع الطرف االأول بهذا 

الطفل نحو دوام���ة االغرتاب 

واالنف�صال عن جذوره االإرثية 

و�صع���اً  ليعي����س  والتاريخي���ة 

�صيزيفياً/ عبثي���اً داخل وطنه 

الث���اين  يدفع���ه  املن���ايف،  ويف 

بق���وة واإميان را�ص���خ نحو بوؤرة 

قدر الطفل الفل�صطيني

رحل���ت غول���دا مائ���ري يف 

دي�صم���رب 1978، ورحل معها 

وقبله���ا وبعده���ا العدي���د من 

قيادات الكي���ان ال�صهيوين... 

ويف نوفمرب 2007 رحل يا�صر 

عرف���ات يف ظ���روف غام�صة 

حتوطها �صبهة االغتيال من قبل 

“املو�صاد” ال�صهيوين... وبقي 
الطفل الفل�صطيني وحده �صّيد 

املعركة وفي�صلها وراأ�س الثورة 

االحت���لل  يق���ارع  وموقفه���ا، 

واالغ���رتاب يف اآن واح���د، يف 

الوطن ويف ال�صتات واملنايف... 

يف الوط���ن بحجارت���ه/ جمرة 

ثورت���ه وغ�صبه، وه���و ما عرب 

عنه ال�صاعر الفل�صطيني معني 

ب�صي�ص���و يف م�صرحي���ة “ث���ورة 

الزجن” على ل�صان عبداهلل بن 

حممد بالقول:

“انطلقوا االآن...
كونوا ما �صئتم...

زجناً يف القرن الثالث للهجرة

اأو زجناً يف القرن الع�صرين

اإن عليكم اأن تنطلقوا االآن

ال ي�صتاأذن عبٌد من قي�صره

كي يعلن ثورة”.)3(

ويف موقع اآخر من امل�صرحية 

ذاتها، وعلى ل�صان عبداهلل بن 

حمم���د قائ���د ث���ورة الزجن يف 

الب�صرة، يوؤك���د ب�صي�صو الدور 

املقاوم  والطليع���ي  التاريخ���ي 

للطفل الفل�صطيني، ويقول:

“ه���ذا الطائ���ر م���ا ع���اد ل���ه 
ع�س...

غ���ري اجلمجمة وغ���ري الراأ�س 

على هذي احلربة...

اإن الثورة والعر�س

ال يلتقيان عل���ى مائدة واحدة 

يا وطفاء...

اإن الثورة

لي�صت اأبداً تلك الثمرة

تتدىل من فرع ال�صجرة

تخطفه���ا قب���ل ي���د ال�صلطان 

اجلائر يد ثائر...

يحلم اأن ي�صبح �صلطاناً اآخر

اأعلم قبل املوت

اإن الثائر يهلك لو �صقطت 

من يده اجلمرة”.)4(

وعلى ل�صان “وطفاء”، رمز 

الوط���ن واالأر����س وفل�صط���ني، 

ير�صم ب�صي�صو لوحة �صوريالية 

الغ���رتاب الطفل الفل�صطيني، 

فيقول:

“اأين �صاأم�ص���ي يا عبداهلل بن 
حممد...

وال�صيف اأمامي...

وال�صيف ورائي

والثورة كغزال يعدو،

تتبعه كل كلب ال�صيد...

م���اذا �ص���وف ن�صّم���ي ابنك يا 

عبداهلل...؟

هل قدر الثورة اأن مت�صي...

ه���ذي  يف  �صاعده���ا  تغر����س 

االأر�س،

وتزرع �صاعدها االآخر،

يف تلك االأر�س...

هل قدر الث���ورة اأن تلد الطفل 

االأول لل�صكني...

والطفل الثاين لل�صكني...

وكمني بعد كمني...

ين�صب للطفل الثالث

طائ���رك باأح�صائي يا عبداهلل 

بن حممد

�صيظ���ل يرفرف حت���ى ينطلق 

ويف منقاره...

حبة قمح من طاحون الب�صرة

حبة قمح يلقيها...

با�صم الزجن وثورتهم

يف ط���������احون������������ة الق��������رن 

الع�صرين”.)5(

م���ن جانب���ه ع���رّب الكاتب 

آمـــــنـــــوا بــفــلــســطــني وطـــنـــًا 
نهائيًا ومتّسكوا بحقوقهم 
فصنعوا  الـــــشـــــرعـــــيـــــة... 
أســـــــــــــطـــــــــــــورة املــــــــقــــــــاومــــــــة

غـــــــولـــــــدا مـــــائـــــيـــــر راهـــــنـــــت 
الـــــذاكـــــرة  “ضمور  عـــلـــى 
ففّجــــــــــــــــــــر  الفلسطينية” 
أطــــــــــــــــفــــــــــــــــال فــــــلــــــســــــطــــــني 
أنـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــودة الـــــــــــوطـــــــــــن

امل�صوؤولي���ة الوطني���ة، ويحي���ي 

في���ه الذاكرة واالأم���ل واحلياة 

للتماه���ي م���ع اإرث���ه وتاريخ���ه 

ومكونات���ه  ووطن���ه  وهويت���ه 

الثقافية، عرب قنطرة م�صوؤولية 

الن�ص���ال واملقاوم���ة والت�صبث 

بامل���كان- بو�صفه قيمة وطنية 

ودينية علي���ا- بل واال�صت�صهاد 

من اأجل���ه كتعبري �ص���ادق عن 

الوطني  اال�صتحق���اق  منطقية 

يقب���ل  ال���ذي ال  الفل�صطين���ي 

املناق�صة اأو التفريط يف ثوابته 

الوطنية.
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واملفك���ر الفل�صطين���ي غ�ّص���ان 

كنف���اين ع���ن اأبع���اد اغ���رتاب 

الطفل الفل�صطيني يف ال�صتات 

واملن���ايف بالق���ول: “ي�صرق���ون 

رغيف���ك، ث���م يعطون���ك من���ه 

اأن  ياأمرون���ك  ث���م  ك�ص���رة، 

ت�صكره���م عل���ى كرم���هم... يا 

لوقاحتهم”.)6(

كان على الطفل الفل�صطيني 

يف الداخ���ل واخلارج اأن يقاوم 

الت���ي  اأ�ص���كال االغ���رتاب  كل 

عمل���ت عل���ى اإق�صائ���ه وقهره 

�صيا�صي���اً واجتماعي���اً وثقافياً 

واقت�صادي���اً وتعليمياً و�صحياً، 

واقتلعه م���ن جذوره وتغريبه 

عن اإرثه وتاريخه، غري اأنه ظل 

�صابراً مقاوماً حامًل يف قلبه 

وعلى عاتقه مو�ص���وع الهوية؛ 

كمو�صوع مرك���زي يف ق�صيته، 

االأط���ر  يف  الذوب���ان  راف�ص���اً 

ا�صتب���دال  البديل���ة، وراف�ص���اً 

بالوط���ن.  مقرتح���ه  مواط���ن 

ولي�س اأدلُّ على ذلك ما اأكدته 

الدرا�ص���������ات االأنثوغ���رافي���ة 

املعا�ص���رة فيم���ا قدمت���ه م���ن 

ا�ص����تبيان���ات واإح�ص������ائي���ات 

�صادم���ة للكيان ال�صهيوين، اإذ 

اأك���د مئ���ة يف املئة م���ن اأطفال 

فل�صط���ني يف خميمات اللجوء 

يف فل�صطني ويف ال�صتات اأنهم 

يحلم���ون بالع���ودة اإىل م�صقط 

راأ����س اأجدادهم واآبائهم، واإىل 

ر منها  الق���رى واملدن التي ُهجِّ

ذووهم يف عام النكبة 1948، 

كما اأكد مئة يف املئة من اأفراد 

العّين���ة الذين اأجري���ت عليهم 

اأنه���م  اال�صتبياني���ة  الدرا�ص���ة 

الوطن  مقرتح���ات  يرف�ص���ون 

البدي���ل ع���ن فل�صطني، فهم ال 

ي���رون وطناً لهم غري فل�صطني 

وطن اأجدادهم واآبائهم.)7(

34 يف املئة”)9(
“انتفا�ص���ة  يف  اأم���ا    

االنتفا�صة  وه���ي  االأق�ص���ى”، 

ال�صعبية الثانية �صد االحتلل 

�صجل���ت  فق���د  ال�صهي���وين، 

الطفولة الفل�صطينية حكايات 

اأ�صطورية من الن�صال واملقاومة 

ال�صعبي���ة دفاع���اً ع���ن الهوية 

الديني���ة والوطني���ة والقومي���ة 

واالإن�صانية لل�صعب الفل�صطيني 

الرازح حت���ت �صلطة االحتلل 

الع�صكري���ة...  اآلت���ه  وهيمن���ة 

ويف ه���ذه االنتفا�ص���ة �صجلت 

ال�صهداء  ن�صب���ة  االإح�صائيات 

واجلرح���ى من االأطفال 35.4 

يف املئة.

  ارتف���اع ن�صب���ة ال�صه���داء 

االأطف���ال  م���ن  واجلرح���ى 

ع���ن  ك�صف���ت  الفل�صطيني���ني 

عن�صرية �صهيونية مقيتة جتاه 

الفل�صطيني.  العرب���ي  ال�صعب 

م�صتوطن���ة  حاخ���ام  فه���ذا 

ين�صه���ار الغربي���ة م���ن مدينة 

نابل����س دافي���د كفيت����س يطلق 

فتواه العقائدية املوؤ�ص�صة على 

كراهية اجلن����س العربي: “اإن 

قت���ل العرب ال ي�ص���كل م�صكلة 

اأخلقية”.)10(

الفت���وى    مل تك���ن ه���ذه 

الديني���ة الوحي���دة يف �صج���ل 

العن�صري���ة ال�صهيوني���ة جت���اه 

الفل�صطيني���ني والع���رب، فقد 

ال�ص���وؤون  الباح���ث يف  ر�ص���د 

ال���زرو  ن���واف  الفل�صطيني���ة 

العدي���د منها، ودّونها يف كتاب 

�صدي���د االأهمي���ة املعلوماتي���ة 

فل�صطني  “اأطف���ال  والوثائقية 

ح�صاد الدم واالأمل والبطولة”، 

ون�صت�صه���د ببع����س منها وفق 

م���ا ج���اء يف ر�صده نق���ًل عن 

عربي���ة  متع���ددة،  مرجعي���ات 

الفلسطينيني  مــــن  املـــئـــة  فــــي   50 دولــــيــــة:  إحـــــصـــــاءات 
املــــــعــــــتــــــقــــــلــــــني فـــــــــــي ســــــــــجــــــــــون االحـــــــــــــتـــــــــــــال أطــــــــفــــــــال

الــــكــــراهــــيــــة  ثــــقــــافــــة  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  تـــنـــشـــر  هـــــكـــــذا   ...
والــــــعــــــدوان وســـيـــاســـة اإلبـــــــــادة ضــــد أطــــفــــال فلسطني

الطفل الفل�صطيني حمور 

الق�صية

عل���ى ه���ذا النح���و، اأك���د 

الطف���ل الفل�صطين���ي اأنه �صيد 

املوق���ف، وعن���وان كل املراحل 

وحول���ه  عن���ه  جت���ري  الت���ي 

خ�صرت  وبالتايل  املراهن���ة... 

غولدا مائري الرهان منذ وقت 

مبك���ر، وخ�ص���رت مع���ه لق���ب 

“الرجل الوحيد يف احلكومة” 
ال�صهيونية الذي حملته طوال 

رئا�صته���ا ملجل����س ال���وزراء يف 

 1969( ال�صهي���وين  الكي���ان 

- 1974(، وذل���ك حينم���ا ثار 

اأطفال فل�صطني يف االنتفا�صة 

املبارك���ة االأوىل، اأو م���ا تعرف 

ب�”االنتفا�صة الكربى” )1987 

- 1993(، الت���ي “غ���در به���ا 

اتفاق اأو�صلو”)8( .

حي���ث �صنع���وا بحجارتهم 

البطوالت  و�صّجلوا  املعجزات، 

اأمام تبج���ح وغطر�صة االآليات 

الع�صكري���ة للكيان ال�صهيوين. 

ف�صم���ع الع���امل �ص���وت ث���ورة 

حجارتهم، والتفتت الكامريات 

االإعلمية اإليهم، وراحت تنقل 

غ�صبهم واأحلمهم وبطوالتهم 

ود�صن���وا  ثورته���م،  ودواف���ع 

يف �صج���ل االأدبي���ات العاملي���ة 

م�صطلح “االنتفا�صة”.

  ه���وؤالء االأطف���ال الذي���ن 

االأر����س  رح���م  م���ن  خرج���وا 

واملعان���اة،  وامل���وت  والع���ذاب 

االحت���لل  ظ���ل  يف  وول���دوا 

م���رارة  وذاق���وا  ال�صهي���وين 

قمع���ه و�صيا�صات���ه التع�صفي���ة 

الذي���ن  ه���م  والعن�صري���ة... 

انتف�ص���وا يف الداخل وواجهوا 

ب�صدوره���م العارية الر�صا�س 

واالعتق��������ال والتع������������ذي���ب 

واحل�ص���ار والتجويع، موؤكدين 

اأنه���م اأطف���ال �ص���د االغرتاب 

والتذوي���ب  االقت���لع  و�ص���د 

والتهمي����س واالإق�ص���اء... فها 

ه���ي االإح�صائي���ات توؤك���د اأن 

“ن�صب���ة ال�ص��ه���داء واجلرحى 
يف  بلغ���ت  االأطف���ال  م���ن 

االأوىل  الك���ربى/  االنتفا�ص���ة 
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وعربية، وملخ�صها على النحو 

التايل:

له������ذه  وتعزي������������زا   ...“
احلقيق���ة ال�صارخة فقد اأفتى 

حاخام���ات بني �صهيون يف كل 

منا�صب���ة ومنا�صب���ة م�صّرع���ني 

العن�صري���ة وممار�صة االإرهاب 

والقتل �صد العرب، ومن ذلك 

على �صبيل املث���ال ال احل�صر، 

ما �صرح به احلاخام الرئي�صي 

�صلوم���و  ال�صهي���وين  للكي���ان 

غ���ورن ال���ذي ق���ال: )ال يوجد 

�صعب فل�صطيني، اأولئك الذين 

فل�صطيني���ون  عليه���م  يطل���ق 

لي����س له���م اأية حق���وق وطنية 

يف الب���لد(، ومنه���ا اأي�ص���اً ما 

اأفت���ى به احلاخ���ام مو�صيه بن 

ط���وف حاخام رئي�س احلكومة 

نتنياهو يف حين���ه، حيث قال: 

)اإن الفل�صطيني���ني م���ن جن�س 

الق�ص���اة(، وطال���ب  العمالي���ق 

بن ط���وف ب�)التهجري ال�صامل 

ال�صري���ع للفل�صطينيني(، ومنها 

كذلك و�ص���ف احلاخام دافيد 

باأنه���م  الع���رب  كم���ان  دور 

)ي�صبهون النازيني(...

الفت���اوى  اأخط���ر  ولع���ل 

الداعي���ة  اليهودي���ة  الديني���ة 

الق���رتاف االإره���اب الدم���وي 

�صد اجلن����س العربي، ما جاء 

حديث���اً عل���ى ل�ص���ان حاخ���ام 

حرك���ة �صا����س عوباديا يو�صف 

الذي و�صف )العرب باالأ�صرار، 

باالأفاع���ي،  والفل�صطيني���ني 

واأن اهلل ن���دم على خلقه اأبناء 

الع���رب(،  ه���وؤالء  اإ�صماعي���ل 

ث���م اأفتى يف وق���ت: )يجب اأال 

تاأخذنا رحم���ة بالعرب، يجب 

ق�صفه���م بال�صواريخ من اأجل 

اإبادته���م وحموه���م ع���ن وجه 

االأر�س(.

اجلي���ل  اأن  اإىل  اإ�صرائيلي���اً، 

احلايل من ال�صعب االإ�صرائيلي 

ا�صتط���اع اأن يوّرث جيل االأبناء 

ال�صهي���وين  الفك���ر  اجلدي���د 

بدرج���ة تف���وق الو�ص���ف، ب���ل 

اإن تعالي���م ال�صهيونية انتقلت 

تلقائي���اً اإىل اجلي���ل اجلدي���د 

رمب���ا ب�صورة اأك���رب من انتقال 

تعالي���م الت���وراة نف�صه���ا، وقد 

ع���رف جيل االآباء كيف يغر�س 

يف نفو����س جي���ل االأطف���ال ما 

دون العا�ص���رة جمي���ع م�صاعر 

للع���رب  والغ�ص���ب  الكراهي���ة 

جميع���اً، لدرج���ة اأن جميع من 

مت���ت عليهم الدرا�صة يتلذذون 

ملوت طفل فل�صطيني اأو �صماع 

�صخ�صي���ة  اأي  اغتي���ال  خ���رب 

فل�صطينية، رغم كون االأطفال 

يف �صن مبكرة للغاية. والباحث 

االإ�صرائيلي ر�صد هذه الظاهرة 

ليعرف النتائج واالأ�صباب...(.

والنتيجة التي تو�صل اإليها 

الباح���ث ه���ي )اأن الكراهي���ة 

الت���ي يكنه���ا االأطف���ال اليهود 

جت���اه الفل�صطينيني بلغت حد 

اخليال؛ اأطفال ما دون الثامنة 

يتخيلون االأطفال الفل�صطينيني 

ُعمي���اً اأو اأ�صنانه���م م�صحوذة، 

اأو  ميوت���وا  اأن  يج���ب  واأنه���م 

يت���م  واأن  باالإي���دز  ي�صاب���وا 

حرقهم يف ن���ار جهنم(... نعم 

كل هذه النتائج اأقّرها االأطفال 

وا�صتخدموا  اأنف�صه���م،  اليهود 

األفاظاً قبيح���ة للغاية ن�صرتها 

ال�صحيفة االإ�صرائيلية.

ويق���ول الباح���ث اإنه طلب 

من كل طف���ل اأن ير�صل ر�صالة 

اإىل طف���ل فل�صطين���ي متخيَّل، 

كم���ا طل���ب منه���م اأن ير�صموا 

�ص���ورة لهذا الطف���ل؛ والنتائج 

كم���ا يق���ول اأذهلت���ه، اإذ كي���ف 

الــــطــــفــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ســــّيــــد املــــعــــركــــة وفـــيـــصـــلـــهـــا... 
يـــقـــارع االحـــتـــال بــاحلــجــر ويــجــابــه االغـــتـــراب باحللم

اســــتــــبــــيــــانــــات صــــهــــيــــونــــيــــة: جـــمـــيـــع أطــــــفــــــال مـــخـــيـــمـــات 
الــلــجــوء فـــي الـــداخـــل وفــــي الــشــتــات يــحــلــمــون بالعودة

املنهجي���ة  ه���ذه  وعل���ى 

الت�صريعي���ة الديني���ة اليهودية 

اأعل���ن  العن�ص���ري،  للإره���اب 

اأحد كب���ار حاخام���ات اليهود 

دم  ي�صب���ه  ال  الع���رب  دم  )اأن 

اليهود(، وعزز احلاخام ا�صحق 

املدر�ص���ة  غينزب���ورغ حاخ���ام 

الدينية اليهودية )يو�صف حي( 

فتاوى م�صبقة من احلاخامات 

حينم���ا و�صف العرب���ي بقوله: 

)العرب���ي حيواين بطبعه، وقد 

و�صفت���ه الت���وراة باأن���ه اإن�صان 

متوح����س. وهن���اك ف���رق بني 

الدم اليهودي وال���دم العربي، 

واإن ه���ذا التميي���ز موجود يف 

احلاخ���ام  واأ�ص���اد  الت���وراة(. 

نف�ص���ه باملج���رم غولد�صتاي���ن 

وق���ال: )اإن���ه مبا ارتكب���ه، قام 

بتقدي����س اهلل واإنق���اذ االأرواح 

واالنتقام واإحراق ال�صر(، ودعا 

اإىل )طرد الفل�صطينيني(.

وق���د حتول���ت مث���ل ه���ذه 

الفتاوى احلاخامية والتعليمات 

الع�صكري���ة اأي�ص���ا اإىل ثقاف���ة 

واإىل  اإ�صرائيلي���ة،  اجتماعي���ة 

����س يف املوؤ�ص�ص���ات  م���ادة تدرَّ

التعليمي���ة االإ�صرائيلي���ة وتوثق 

يف مئات الكتب العربية.

وق�������د كث���������ف الب����احث 

االإ�صرائيل���ي اآ�ص���ي �صرعاب���ي 

كل ه���ذه االأبع���اد يف درا�ص���ة 

اأعّدها وقّدمها اأمام جلنة من 

االأ�صات���ذة يف اإح���دى جامعات 

�صحيف���ة  ون�ص���رت  لن���دن، 

)معاري���ف( ملخ����س الدرا�صة 

معلق���ة عليه���ا كما يل���ي: )اإن 

الباح���ث االإ�صرائيلي خلع عن 

نف�صه رداء ال�صهيونية وحاول 

اأن ير�ص���د ظواهر عدة �صادت 

يف الف���رتة االأخ���رية متنا�صي���اً 

كون���ه �صابطاً �صابقاً يف اإحدى 

االإره���اب  مكافح���ة  وح���دات 

يف اجلي����س االإ�صرائيل���ي، بعد 

اأن تفرغ لدرا�ص���ة علم النف�س 

لن���دن  بجامع���ة  االجتماع���ي 

وت�صري  اأوكونومي���ك...  �صكول 

درا�صته اجلديدة، التي طبقها 

عل���ى اأك���رث من ثمان���ني طفًل 
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مل  الذي���ن  االأطف���ال  له���وؤالء 

يتج���اوزوا الثامن���ة حم���ل كل 

هذه الكراهية بداخلهم، واأكد 

اأن هن���اك مزيج���اً من اخلوف 

منهم���ا  كل  واأن  والكراهي���ة 

�صب���ب يف ا�صتع���ال االآخ���ر... 

ويق���ول الباحث اإنه حني طلب 

من االأطف���ال كتاب���ة الر�صائل 

اجلمي���ع  اأن  وج���د  الوهمي���ة 

وّج���ه اإلي���ه �صوؤالني خ���ارج كل 

التوقعات:

ال�ص���وؤال االأول: هل نر�صل 

اأم  طي���ب  فل�صطين���ي  اإىل 

�صرير؟

ال�صوؤال الثاين: هل م�صموح 

لنا ا�صتخدام ال�صتائم؟

وهنا مناذج من اخلطابات 

يه���ود  اأطف���ال  كتبه���ا  الت���ي 

باأنف�صهم:

طفل���ة اإ�صرائيلي���ة كتبت يف  ••	
ر�صالتها املوجهة اإىل طفلة 

فل�صطينية وهمية: اأمتنى اأن 

متوتي واأن تكوين مري�صة، 

اأنا اأنتظر اليوم الذي اأراك 

فيه ميتة اأنت وعائلتك.

طفلة اأخرى كتبت: اأنا اأبداً  ••	
اأبداً اأبداً ال اأحب ما تفعلونه 

بنا، ومتنياتي باملوت لكم.

طفل اآخ���ر كتب اإىل الطفل  ••	
يا�ص���ر  ي���ا  الفل�صطين���ي: 

القبيح، تعتقد اأنك �صتنت�صر 

فاأنت خمط���ئ جداً، واإليك 

ه���ذه الن�صيح���ة، اأن تاأخذ 

�صكين���اً وتغر�ص���ه يف اأبي���ك 

واأمك وتفّجر نف�صك.

اإ�صرائيلي���ة:  كتب���ت طفل���ة  ••	
�ص���لم اإىل طفلة من �صعب 

�صي���ئ، اأن���ا اأري���د اأن اأطلب 

منك �صيئاً، اأن تقويل الأبيك 

اأن يتوقف عن ق�صفنا، واأن 

يك���ون هن���اك �ص���لم، واأنا 

يف  ب���اراك  اأيه���ود  اجل���رنال 

مطلع االنتفا�صة املباركة حني 

ق���ال: “ل���و كنت اأعل���م اأن قتل 

األف���ّي فل�صطيني يحل امل�صكلة 

م���ع  االنتفا�ص���ة-  احلالي���ة- 

الفل�صطيني���ني مل���ا ت���رددت يف 

ذلك”.)12(

وقبل باراك، مل يخف اآرييل 

�ص���ارون م�صاع���ره العن�صري���ة 

�صد اأطف���ال فل�صط���ني، حني 

ق���ال متبجح���اً بع���د جم���زرة 

لبن���ان:  يف  و�صاتي���ل  �ص���ربا 

“وددت لو طال املوت كل طفل 
اأينما كان لن�صرتيح  فل�صطيني 

من هذا االأرق الذي ال يجعلنا 

ننام”... ال تختلف هذه العبارة 

“ال�صاروني���ة” عن تلك العبارة 
الت���ي اأطلقتها غول���دا مائري: 

“كل �صب���اح اأمتن���ى اأن اأ�صحو 
فل�صطيني���اً  طف���ًل  اأج���د  وال 

واحداً على قيد احلياة”.)13(

فالعبارت���ان انطلقت���ا م���ن 

قاعدة فكرية �صهيونية واحدة، 

تق���وم عل���ى ثقاف���ة الكراهية 

وعلى ت�صجي���ع العدوان ون�صر 

ثقاف���ة العن���ف واالإب���ادة �صد 

الطفولة الفل�صطينية، حتقيقا 

الأمني���ة �صهيوني���ة تتطلع اإىل 

تقوي����س الراه���ن الفل�صطيني 

واغتيال م�صتقبل الفل�صطينيني 

املتمثل يف طفولة اأبناء ال�صعب 

م���ن جميع طوائف���ه و�صرائحه 

االجتماعية ومواقع انت�صاره.

طفولة قهرت اآلت املوت

الفل�صف���ة  ه���ذه  حي��������ال 

ال�صهيونية ال�صيا�صية والدينية 

والثق�����افي���ة،  والع�ص��������كري���ة 

االإره���اب  بتعالي���م  واملتوَّج���ة 

واالإق�ص���اء واالقت���لع واالإبادة 

�صد الطفول���ة الفل�صطينية... 

م���ا املنتظ���ر اأن يقّدمه اأطفال 

مـــــقـــــاومـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني أســـــقـــــطـــــت كـــــــل نــــظــــريــــات 
والتذويب التعويض  مــشــاريــع  كــل  وأحــبــطــت  الــتــوطــني 

اأمتن���ى اأن ت�صبحي عجوزاً 

واأن متوتي مبكراً.

اأن  اأمتن���ى  اأخ���رى:  كتب���ت  ••	
ت�صبح���ي  واأن  متوت���ي 

مري�ص���ة، واأن���ا اأنتظر هذا 

الي���وم الذي متوتني فيه مع 

عائلتك.

كتب اآخر: ال�صيء الذي اأريد  ••	
اأن اأعرفه هو ملاذا اأنتم دائماً 

�ص���وٌد وقبيحون؟ مل���اذا اأنتم 

وترت���دون ملب�س  مقززون 

ممزق���ة؟ اأن���ا اإذا �صاهدت 

اأحدك���م اأعرف���ه بب�صاط���ة، 

الأنه فقط �صيجعلني اأ�صعر 

بالغثيان.

... ا�صتن���اداً اإىل كل ه���ذه 

وه���ذه  الدموي���ة  االأدبي���ات 

الت���ي  الع�صكري���ة  التعليم���ات 

تبي���ح قت���ل اأطف���ال فل�صطني، 

مل تك���ن عبثا اأن ي�صبح اأطفال 

فل�صطني هدفاً دائما الآلة القتل 

اإ�صرائي���ل  واأن  االإ�صرائيلي���ة، 

انته���اك  يف  متع���ن  اأخ���ذت 

حقوق االأطفال الفل�صطينيني، 

كم���ا اأك���دت احلرك���ة العاملية 

واأن  االأطف���ال،  ع���ن  للدف���اع 

باتت  االإ�صرائيلي���ة  ال�صيا�ص���ة 

اأكرث تركيزاً على قتل االأطفال 

االأم���ور  واأن  الفل�صطيني���ني، 

و�صلت اإىل حد الت�صاهل الذي 

ال يط���اق يف قت���ل االأطف���ال، 

االأم���ر ال���ذي ترج���م اإىل ك���مٍّ 

�صخٍم من ال�صهداء واجلرحى 

واملعاقني واملعتقلني وامل�صابني 

باأمرا����س نف�صي���ة م���ن اأطفال 

فل�صطني”)11(.

ال�صهيونية وثقافة العنف

الفت���اوى  ه���ذه  مب���وازاة 

العن�صرية، وهذه  ال�صهيوني���ة 

الكراهي���ة املوؤ�صل���ة واملتوارثة 

يف نفو����س اأطف���ال االحت���لل 

اأي�ص���اً  ك�صف���ت  ال�صهي���وين، 

الفتوى ال�صيا�صية التي اأطلقها 

ال�صهي���وين  االحت���لل  ق���ادة 

عن عن�صري���ة دفينة، وخطط 

الإب���ادة  وعدواني���ة  اإرهابي���ة 

الفل�صطيني���ة،  الطفول���ة 

وطم�س معامل الهوية الوطنية 

اأدلَّ  ولي����س  الفل�صطيني���ة. 

عل���ى ذل���ك مم���ا �ص���رح ب���ه 
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فل�صط���ني يف وطنهم ومنافيهم 

غ���ري  ال�صهي���وين،  للكي���ان 

احلي���اة  اأ�صط���ورة  �صناع���ة 

واملقاوم���ة والن�ص���ال من اأجل 

حتري���ر وطنه���م والع���ودة اإىل 

قراهم ومدنهم واإقامة دولتهم 

الوطني���ة امل�صتقلة، وعا�صمتها 

القد�س ال�صريف؟

وه���و م���ا كان له���م، لتقف 

و�صيا�ص���ة  االغ���رتاب  عجل���ة 

احلل���م  وينته���ي  التذوي���ب، 

اأم���ام  ويتك�ّص���ر  ال�صهي���وين 

االأطف���ال...  ه���وؤالء  بطول���ة 

انتفا�ص���ة  الداخ���ل  فف��������ي 

ومقاوم���ة  انتفا�ص���ة،  تتلوه���ا 

�صعبي���ة �صنعت م���ن االأطفال 

جي���ًل بع���د جي���ل ج���رناالت 

ويف  والت�ص���دي.  التح���دي 

املنايف �صقط���ت كل النظريات 

وامل�صاري���ع الت���ي راهنت على 

التوطني والتعوي�س والتذويب؛ 

امت���د  اأينم���ا  فالفل�صطين���ي 

ح�ص���وره يف جغرافيا املعمورة 

ال يج���د اإال فل�صطني وطناً له، 

وال يقب���ل عنه���ا بديًل... فهي 

حلم���ه وتاريخ���ه واإرثه وجذره 

وهويت���ه، بل هي ذاته مبا�صيه 

وحا�ص���ره وم�صتقبل���ه... وهي 

�صّر غ�صبه ودافع اأفعاله.

  وه���ذا م���ا ع���رّبت عن���ه 

اأح���لم  الفل�صطيني���ة  الفت���اة 

مواجهته���ا  يف  التميم���ي 

ل�صلط���ات االحت���لل، حينم���ا 

ال�صهي���وين  القا�ص���ي  حك���م 

عليها بال�صجن املوؤبد 61 مرة، 

اأي م���ا جمموع���ه 1584 �صنة 

تق�صيها يف �صجون االحتلل!! 

وقد ذهب الق�صاء ال�صهيوين 

العن�صري اإىل ما هو اأبعد من 

ذل���ك حينما ت�ص���دد يف حكمه 

بتقدمي تو�صية بع���دم االإفراج 

عملي���ة  اأي  يف  اأح���لم  ع���ن 

تبادل للأ�ص���رى اأو مفاو�صات 

�صيا�صية.

هن��������ا ابت�ص���م���ت اأح���لم 

التميمي، وقالت ب�صوت املراأة 

الفل�صطيني���ة املنا�صلة الواثقة 

التي ال يرهبه���ا حب�س اأو دفع 

للغ���رتاب والقه���ر والقم���ع: 

“اأن���ا ال اأع���رتف ب�صرعية هذه 
املحكمة، وال بكم، وال اأريد اأن 

اأعّرفك���م على نف�ص���ي با�صمي 

اأو بعم���ري اأو بحلم���ي... اأن���ا 

اأعّرفكم عل���ى نف�صي باأفعايل 

الت���ي تعرفونها جيداً، يف هذه 

املحكم���ة اأراك���م غا�صبني. يف 

قلب���ي وقل���وب الفل�صطيني���ني 

غ�صب اأكرب من غ�صبكم، واإذا 

قلت���م اإن���ه ال يوجد ل���دي قلب 

اأو اإح�صا����س، فم���ن اإذاً عن���ده 

قلب... اأنتم؟!”)14(.

مل تك���ن اأح���لم التميم���ي 

وحده���ا االأ�ص���رية يف �صج���ون 

االحت���لل ال�صهي���وين، فق���د 

كان معها و�صبقها وجاء بعدها 

عدد كب���ري م���ن الفل�صطينيني 

قّدرت���ه “موؤ�ص�ص���ة الت�صام���ن 

الدويل حلقوق االإن�صان” بنحو 

ملي���ون فل�صطيني مت اعتقالهم 

خلل الفرتة من 1967 وحتى 

مايو 2002. وت�صري تقديرات 

امل�ص����������ادر االإ�صرائيلي���ة اإىل 

اأن “اأك���رب عدد م���ن املعتقلني 

خ���لل  كان  الفل�صطيني���ني 

االنتفا�صة االأوىل، حيث و�صل 

اإىل نح���و 275 األ���ف معتقل، 

بينم���ا و�ص���ل ع���دد املعتقلني 

الثاني���ة  االنتفا�ص���ة  خ���لل 

اإىل اأك���رث م���ن 12 األفاً خلل 

العامني 2001 و2002، واإىل 

نح���و 28 األفاً عل���ى مدى 40 

�صهراً من االنتفا�صة.

متحرك���ة  االأرق���ام  وه���ذا 

دائماً، حيث االنتفا�صة م�صتمرة 

واإج���راءات القم���ع االحتللية 

و�صف���ت  وق���د  مت�صاع���دة. 

م�صادر فل�صطينية االعتقاالت 

اجلماعي���ة الوا�صع���ة النط���اق 

التي �صن���ت �صد الفل�صطينيني 

باأنه���ا “ح���رب اإ�صرائيلية على 
ذلك  الفل�صطينيني”،  االأطفال 

اأن ن�صبة املعتقلني من االأطفال 

والفتي���ة الفل�صطيني���ني ال تقل 

ع���ن 50 يف املئة م���ن جمموع 

املعتقل���ني على م���دى �صنوات 

االحتلل”)15(.

وف���ق االإح�ص���������������ائي���ات 

الفل�صطيني���ة ف�����اإن �صلط���ات 

االحت���لل ال�صهيوين اعتقلت 

خلل الفرتة م���ن نك�صة يونيو 

1967 حتى اندالع “انتفا�صة 
االأق�ص���ى” يف العام 2000 ما 

ال يق���ل ع���ن 400 األ���ف طفل 

فل�صطيني، اإ�صافة اإىل اعتقال 

�صبع���ة اآالف طف���ل اآخر خلل 

االنتفا�صة)16(.

... كل ه���ذه االإج��������راءات 

التع�ص�����في����ة م����ن الكي�������������ان 

ال�صهي����وين ما ا�صتطاعت يوماً 

اأن تنت����زع حلم العودة من راأ�س 

ت���دف����ع  اأو  طف����ل فل�صطين����ي، 

ب����ه اإىل االغت��������راب واالإق�صاء 

والتهمي�����������������س، الأن الوط����ن، 

كل الوط����ن، عا�����س يف داخل����ه، 

م����ارداً  ثائ����راً  من����ه  ف�ص����ن����ع 

مداف�����عاً ع��ن هويته وحقوقه.
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من رموز

املراسلة احلربية األشهر فقدت 
حياتها في ميدان القتال

ماري 
كولفن
�شوت
احلرية
حتى املوت

منصور مبارك

»إذا سنحت الظروف للصحافي أن ينقذ حياة 
األبــريــاء... فعليه أن يفعل من دون تردد«

الب�صر  ي�صيب  ���ص��ر  اأع��ظ��م  ه��ي  احل���رب  اأن  ري���ب  ل   

والإن�صانية. فاحلرب، اأينما حّلت ومهما كانت م�صّوغاتها، 

الف�صاد  �صوى  تخلِّف  ول  والقيم،  للح�صارة  ��رة  م��دمِّ

واخلراب وامل�صائب. ول ميكن النظر اإىل احلرب بو�صفها 

اإنها بح�صب املفكر لوي�س  اأداة ملجابهة خطر عظيم، بل 

ممفورد »تق�صي على خراب لتنتج مكانه خرابًا جديداً«.
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االأ�صد مرارة  االأمر   لكن 

�صياع  ه����و  احل�������روب  يف 

هو  مب��ا  واجل��ه��ل  احلقيقة، 

دائ��ر يف ج��وف��ه��ا... وطم�س 

حقيقة احلروب وال�صراعات 

وم����ا ي����دور ف��ي��ه��ا ه���و فعل 

اخلبث  م��ن  كبري  ق��در  على 

للقيم  قتل  اإن���ه  وال��ط��غ��ي��ان؛ 

االأخلقية  للبو�صلة  وت�صتيت 

اآخر،  ومبعنى  االإن�صان.  عند 

احلروب  حقائق  معرفة  اإن 

دقيقة  ب�����ص��ورة  وجم��ري��ات��ه��ا 

فاعلية  كبري  ح��د  اإىل  تعزز 

لدى  االأخلقية  احل�صا�صية 

�صعوره  وت��ن��ّم��ي  االإن�������ص���ان 

ب��امل��اأ���ص��اة ال��ت��ي حت��ي��ق ببني 

الب�صر.

االأخ�������رية  ال���ع���ق���ود  يف 

اأرجاء  من  كثري  يف  انفجرت 

الكوكب حروب دامية، متيزت 

غالبيتها بالوح�صية والق�صوة، 

وجتاوز بع�صها طبائع الب�صر 

الرغم  وع��ل��ى  و���ص��ل��وك��ه��م. 

ونقل  املعلوماتية  طفرة  من 

يف  فائقة  ب�صرعة  االأخ��ب��ار 

اإال  االت�صالية،  ال��ث��ورة  ظ��ل 

بقاء  دون  يحل  مل  ذل��ك  اأن 

عن  ب��ع��ي��دة  احل����روب  بع�س 

اأحايني  يف  االإع�����لم  اأع���ني 

كثرية... ويف عوامل الغمو�س 

املرا�صلون  وح��ده��م  ه����ذه، 

يلقون  من  هم  ال�صحافيون 

احلرب  اأت���ون  يف  باأنف�صهم 

للب�صر؛  تفا�صيلها  ينقلوا  كي 

املقاتلني  كحال  هوؤالء  فحال 

وال�صحايا، بل ي�صحُّ و�صفهم 

احلرب.  يف  الثالث  بالطرف 

»ال�صحافيني  اأهمية  وتكمن 

اخليط  اأنهم  يف  احلربيني« 

الوحيد الذي يربط االإن�صانية 

باحلقيقة.

من  كولفن«  »م��اري  وتعدُّ 

يف  احلربيني  املرا�صلني  اأبرز 

العامل، حيث كانت على الدوام 

احلروب،  يف  م��األ��وف��اً  وج��ه��اً 

ال�صراع  ليوميات  وتغطيتها 

يف  كانت  عديدة  مناطق  يف 

غاية االأهمية لوكاالت االأنباء 

وال�صحف والراأي العام يف كل 

مكان. فخلل م�صرية طويلة 

تنقلت  ثلثة عقود،  جتاوزت 

لتغطية  القارات  بني  كولفن 

من  حقائقها  ونقل  احل��روب 

يومية  تقارير  اإر���ص��ال  خ��لل 

من خطوط القتال االأمامية، 

ومت���ّي���زت ك��ت��اب��ات��ه��ا دوم����اً 

بالو�صوح وا�صتجلء احلقيقة، 

وذكاء  �صجاعة  عك�صت  كما 

قلَّ نظريهما.

ال�صحافة �صغفًا

ول���دت م���اري ك��ول��ف��ن يف 

م��ن��ط��ق��ة اأوي�������ص���رت ب����اي يف 

ومل   ،1956 العام  نيويورك 

يكن يف ذهنها االنخراط يف 

هذه املهنة املحفوفة باملخاطر 

والتي تنتمي غالباً اإىل العامل 

الذكوري. فحينما ان�صمت اإىل 

عزمت  املرموقة  ييل  جامعة 

االأحياء  ع��ل��م  درا���ص��ة  ع��ل��ى 

متكث  مل  لكنها  ال��ب��ح��ري��ة، 

درا�صة  ق��ررت  حتى  ط��وي��ًل 

والعمل يف  االإجنليزي  االأدب 

�صحيفة اجلامعة، ومن وقتها 

برزت مهارات كولفن و�صغفها 

بدا  فيما  ال�صحايف،  بالعمل 

حياتها  مل�صار  ر���ص��ٌم  وك��اأن��ه 

امل�صتقبلية.

جعل  ك���ول���ف���ن  ق�������ررت 

وكوسوفو  يوغسافيا  فــي  احلـــروب  ميادين  إلــى  نزلت 
والـــــشـــــيـــــشـــــان وزميـــــــــبـــــــــابـــــــــوي... وقـــــتـــــلـــــت فـــــــي ســـــوريـــــة

الدائمة،  مهنتها  ال�صحافة 

ف��ع��م��ل��ت ل���ف���رتة يف اإح����دى 

وكالة  ق���ررت  ث��م  ال�صحف، 

»يونايتد  ال��ع��امل��ي��ة  االأن���ب���اء 

 UBI اإن��رتن��ا���ص��ون��ال«  بر�س 

اال���ص��ت��ع��ان��ة ب��ه��ا ل��ت��ع��م��ل يف 

ن���ي���وي���ورك  يف   م��ك��ت��ب��ي��ه��ا 

وا�صتمرت  ووا����ص���ن���ط���ن. 

اإىل  نقلها  مت  ح��ت��ى  ه��ن��اك 

مكتب  رئا�صة  لتتوىل  فرن�صا 

الوكالة يف باري�س، وتعدُّ تلك 

اخل��ط��وة ت��غ��ي��رياً ك��ب��رياً يف 

كما  املهنية،  كولفن  م�صرية 

مبكراً  اع��رتاف��ا  حملت  اأنها 

فذلك  وبقدراتها؛  بتمّيزها 

م�صوؤولة  جعلها  االن��ت��ق��ال 

منطقة  اأخ��ب��ار  تغطية  ع��ن 

حتفل  مبا  االأو�صط،  ال�صرق 

و�صيا�صات  �صراعات  من  به 

كولفن  اأعلنت  وقد  متناحرة. 

كولفن يف القاهرة

ويف حم�س

)2013 ديسمبر   - )نوفمبر   75 الغرسة 

55



الوثائقية األفــام  من  كثير  وإنــتــاج  كـــــــــــــتابة  في  أسهمت  بل  احلــروب  تغطية  على  عملها  يقتصر  لم 

ع��ن اف��ت��ت��ان��ه��ا بهذه  الح��ق��اً 

مرة  غ��ري  واأب����دت  املنطقة، 

وتاريخها  بثقافاتها  اإعجابها 

وجمتمعاتها.

اإىل  كولفن  ماري  انتقلت 

الدامية  احل����روب  م��ن��اط��ق 

ل���ك���ي ت���ر����ص���د االأح��������داث 

وجت����ّرد،  ب��واق��ع��ي��ة  وتنقلها 

الدوام  على  موجودة  وكانت 

لتلك  االأمامية  اخلطوط  يف 

احل�������روب وال�������ص���راع���ات؛ 

ف��ق��د ب��ع��ث��ت ت��غ��ط��ي��ت��ه��ا عن 

واإقليم  يوغ�صلفيا  ح���رب 

ال�صي�صان  وح��رب  كو�صوفو، 

وزمي���ب���اب���وي... وم���ن خلل 

باالأقطار  الوثيقة  معرفتها 

عيان  �صاهدة  كانت  العربية 

على اأحداث »الربيع العربي« 

وم�صر  ت��ون�����س  م��ن  ك���لٍّ  يف 

�صورة  م����ت  وق����دَّ ول��ي��ب��ي��ا، 

دار  مل���ا  وجم�����ّردة  حقيقية 

وجعلت  االأح����داث،  تلك  يف 

العامل على بيِّنة من حقائقها 

وتداعياتها.

بعملها  كولفن  تكتف  ومل 

اأحيانا  كانت  بل  ال�صحفي، 

ذلك،  من  اأكرث  هو  تقوم مبا 

فعلى �صبيل املثال يُعزى اإليها 

األف  نحو  اإن��ق��اذ  يف  الف�صل 

وطفل  ام�����راأة  وخ��م�����ص��م��ائ��ة 

عام  ال�����ص��رق��ي��ة  ت��ي��م��ور  يف 

حا�صرتهم  حينما   ،1999
اجلي�س  من  مدعومة  ق��وات 

اأح����د  يف  االأن���دون���ي�������ص���ي 

كولفن  ف���اأب���ت  امل��ج��م��ع��ات، 

وبقيت  ل��وح��ده��م،  ت��رك��ه��م 

معهم يف املجمع برغم رحيل 

ال�صحافيني،  زملئها  جميع 

العامل  جتعل  اأن  اأم���ل  على 

يرى و�صعهم من خلل ن�صر 

ويف  �صحيفتها  يف  اأخبارهم 

و�صائل االإعلم العاملية. وقد 

مت  عندما  جهودها  اأفلحت 

اإجلء املحا�صرين اإىل مكان 

اآمن بعد اأيام ع�صيبة.

  وميكن تلخي�س الر�صالة 

كولفن  ماري  بها  اآمنت  التي 

يف  عملها،  عربها  ومار�صت 

اأنها مل تكن تركز على العمل 

املعتاد للمرا�صل ال�صحايف، ومل 

تبد اهتماماً كبرياً باجلوانب 

واال�صرتاتيجية  ال�صيا�صية 

وتق�ّصي االأخبار عن االأ�صلحة 

كانت  بل  واأنواعها،  واالأعتدة 

لر�صد  اه��ت��م��ام��ه��ا  ت�����ص��رف 

وال�صراعات  احل��روب  تاأثري 

فهوؤالء  اأنف�صهم،  الب�صر  على 

يف نظرها اأبرياء ال ذنب لهم؛ 

ة عن ذلك  وقد �صّرحت معربِّ

مب�صوؤولية  »اأ���ص��ع��ر  بقولها: 

اأخ��لق��ي��ة ك��ب��رية ت��ق��ع على 

االأبرياء،  هوؤالء  جتاه  عاتقي 

ومن اجلنب اأن يتجاهل املرء 

�صنحت  واإن  ه��وؤالء،  ا�صتغاثة 

ينقذ  اأن  لل�صحايف  الظروف 

حياتهم، فعليه اأن يقوم بذلك 

من دون تردد«.

تكرمي وجوائز

امل�صقة  ال���ع���امل  ي���ذك���ر 

كولفن  كابدتها  التي  الكبرية 

املتميزة  ت��غ��ط��ي��ت��ه��ا  خ����لل 

�صريلنكا  يف  ل���ل�������ص���راع 

نقلها  فخلل   ،2001 العام 

بني  الدموي  النزاع  تفا�صيل 

القوات احلكومية وجماعات 

»منور التاميل« قطعت كولفن 

ح������وايل ث���لث���ني م���ي���ًل يف 

تتجنب  كي  �صريلنكا  اأدغال 

القنابل،  و�صظايا  الق�صف 

ب�صظية  اأ���ص��ي��ب��ت  ل��ك��ن��ه��ا 

من رموز

من اأجل كولفن

كولفن يف االأردن
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الوثائقية األفــام  من  كثير  وإنــتــاج  كـــــــــــــتابة  في  أسهمت  بل  احلــروب  تغطية  على  عملها  يقتصر  لم 
عينها  اأفقدتها  يدوية  قنبلة 

ذلك  وا�صطرها  الي�صرى... 

احلادث املاأ�صاوي اإىل تغطية 

مقلتها امل�صابة برقعة �صوداء 

ب��ع��د �صمة  اأ���ص��ب��ح��ت ف��ي��م��ا 

مائزة لها.

احلادث  ذل��ك  اأث��ر  وعلى 

املريع قالت كولفن اإن فقدانها 

ع�صدها،  يفتَّ يف  لن  عينها 

موا�صلة  ع��ن  يعيقها  ول���ن 

اإعلم  يف  ال�صامية  مهمتها 

النا�س بحقيقة ما يحدث يف 

اإدراك  �صرورة  ويف  احلروب 

حينما  الب�صر  له  يتعر�س  ما 

لهم  طاقة  ال  بنار  ي�صطلون 

بها.

ت�������ص���ح���ي���ات ك���ول���ف���ن 

دفعت  عملها  يف  واإجنازاتها 

االإعلمية  اجل���ه���ات  اأه����م 

االحتفاء  اإىل  وال�صحافية 

على  ال�����ص��وء  وت�صليط  ب��ه��ا 

تكرميها  مت  ف��ق��د  مت��ّي��زه��ا؛ 

ال�صحافة  »ج���وائ���ز  ���ص��م��ن 

مرعب للغاية...«.

الر�صالة  ت��ل��ك  ب��ع��د    

ب�����ص��اع��ات اأ���ص��ي��ب��ت م���اري 

كولفن بقذيفة مبا�صرة اأودت 

ناهز  ع��م��ر  ع���ن  ب��ح��ي��ات��ه��ا 

وقد  واخلم�صني.  ال�صاد�صة 

مدينتها  اإىل  جثمانها  نقل 

ب���اي ح��ي��ث تقاطر  اأوي�����ص��رت 

االإع��لم��ي��ون م��ن ك��ل مكان 

لوداعها وامل�صاركة يف مرا�صم 

النظرة  األقى  كما  ت�صييعها. 

جمموعة  ع��ل��ي��ه��ا  االأخ������رية 

يف  املقيمني  ال�����ص��وري��ني  م��ن 

ال��والي��ات امل��ت��ح��دة؛ كيف ال 

مت حياتها يف �صبيل  وهي قدَّ

العامل...  اإىل  معاناتهم  نقل 

اأحدهم م�صاعره  وقد خل�س 

بقوله:  ك��ول��ف��ن  م���اري  جت���اه 

ومل  �صخ�صياً،  بها  األتق  »مل 

اإل��ي��ه��ا ق��ط. لكنني  اأحت���دث 

اأجه�صت بالبكاء حني �صمعت 

نباأ مقتلها«.

مــتــهــا  »الــصــحــافــة الــبــريــطــانــيــة« بــجــائــزة »مـــراســـل  كــرَّ
و2010  2001 الــــــعــــــامــــــني  فــــــــي  ملـــــــرتـــــــني  الـــــــــعـــــــــام« 

جائزة  باإهدائها  الربيطانية« 

»م��را���ص��ل ال��ع��ام« مل��رت��ني يف 

العامني 2001 و2010، كما 

االإعلمية  »املنظمة  كّرمتها 

مبنحها  ل���ل���م���راأة«  ال��ع��امل��ي��ة 

»جائزة ال�صجاعة ال�صحافية« 

نظري تغطيتها املتميزة حلربي 

كما  وال�صي�صان،  كو�صوفو 

خلع عليها »احتاد ال�صحافة 

 2000 العام  يف  اخلارجية« 

لقب »�صحافية العام«...

كولفن  عمل  يقت�صر  ومل 

امليدانية  ال��ت��غ��ط��ي��ة  ع��ل��ى 

ل��ل��ح��روب، ب��ل اأ���ص��ه��م��ت يف 

كتابة واإنتاج كثري من االأعمال 

وثائقي  بينها:  من  الوثائقية، 

االأ�صطورة«  خلف  »عرفات: 

»هيئة  ل�صالح  اأجنزته  الذي 

العام  الربيطانية«  االإذاع���ة 

العام  يف  و���ص��ّورت   ،1991
ن  ت�صمَّ وثائقياً  فيلماً   2005
مرا�صلت  الأرب���ع  ���ص��ه��ادات 

�صحافيات.

وم���ع ان����دالع ال���ث���ورة يف 

 2011 ال���ع���ام  يف  ���ص��وري��ة 

الو�صول  من  كولفن  نت  متكَّ

التي  ح��م�����س  م��دي��ن��ة  اإىل 

حل�صار  خ��ا���ص��ع��ة  ك���ان���ت 

املدينة  يف  وب��ق��ي��ت  ���ص��دي��د، 

م�صاهداتها  اإر���ص��ال  توا�صل 

واآثارها،  احل��رب  وقائع  عن 

املدنيني...  على  وخ�صو�صاً 

 2012 فرباير   21 ليلة  ويف 

كان �صوت كولفن ينقل بهدوء 

م��ا ي��ج��ري يف ح��م�����س: »ال 

للمدنيني  لل�صوريني  ي�صمح 

ب���اخل���روج... ك��ل م��ن يخرج 

الق�صف،  ي��ط��ال��ه  ل��ل�����ص��ارع 

من  ي��ف��ل��ت  ف��ل��ن  جن���ا  واإن 

منت�صرون  اإنهم  القنا�صني... 

العالية.  املباين  ف��وق  بكرثة 

االأ�صياء  اأك���رث  اأن  ظني  يف 

التجّرد  هو  للغثيان  مدعاة 

اإنهم  ال��رح��م��ة...  م��ن  الكلي 

من  املدنية  االأبنية  يق�صفون 

هذا  اهتمام.  اأو  رحمة  دون 

مع جائزتها كولفن يف ال�صي�صان
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ها  ن�شيُد و

االإخــال�ــُص 

لـــلـــُوّراِد

شعر : 
مختار عيسى 

ِودادي  حـــديـــث  مــــن  أرّدُد  مــــــاذا 

أزهـــو بها؟ هــل أرجتــيــِك قصيدة 

عصَف احلننُي بدار شوقي واِلهـًا

ِخلسة دمــوعــي  فــاضــت  إْن  أأالُم 

طائًرا خــفــقــي  أرســـلـــُت  لـــو  أأالُم 

إْذ مــا هــــواك أقلـّني  لــي  كـــان  كـــْم 

كـــْم عــشــُت أرســــُم لــلــوفــاء منازلي 

ال لـــســـِت كـــنـــزا لـــلـــّطـــُمـــوع وإمنــــا 

تسابقوا  لــلــذيــن  دارا   لـــســـِت  ال 

الــكــويــُت ومــاولــهــت بغيرها  أنـــت 

تبدو على  ُبُسطِ الرمال حديقة 

توّجهْت  احلــــيــــاة  صــــــوَب  لــكــنــهــا 

دائما  ــراِء تسخو  الــَضّ فــي احملنة 

الشقا تْستُلّ  اخلــيــراُت  دستوُرها 

البها؟ الشعراُء  سيدة  ما ميلُك 

فلتغفري شططَ  القصيد ومّيمي 

ـــــدادي؟ والـــشـــعـــُر يـــرســـُل دفـــقـــه  مِل

أو أجتليِك فيجتلي  إســعــادي ؟

والـــــبـــــنْيُ أشــعــلــنــي بــقــلــب بالدي

؟ ِجــالدي  أْو شكوُت  إذ ماذكرُتِك 

يرجو سماَءك واخلليُج ينادي ؟

األمجاِد ذرا  مــن  السحائِب  فــوق 

ُمرادي في جنبيك قصَر  وأقمُت 

العـَّباِد الـــعـــاشـــِق   كــنــَز  كــنــِت  قـــد 

للعادي يــكــســروِك  وصــفــقــوا  أن 

عـــشـــق الـــكـــويـــت وأهـــلـــهـــا وّقــــــادي

لـــيـــســـت تـــــلـــــوُح لــــغــــاشــــٍم حــــّســــاِد

وبــِطــيــِب خــيــرات احلــيــاة  تهادي

رائـــــــــٍح أو غـــــادي  وتــــقــــيــــُل عــــثــــرة 

ونـــشـــيـــُدهـــا اإلخـــــــــالُص لــــــلــــــُوّراِد

عجز القريُض ولم ُيِجْرُه عتادي

فؤادي َيــُرْمــه  لم  فغيُرك  شطري 
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