
ال������دي������وان األم����ي����رى 
م�����ك�����ت�����ب ال����ش����ه����ي����د 

الغرسة السابعة والسبعون مايو - يونيو 2014 

ALHAWIYA

ISSN: 1728 - 5135

الكويت ل��ش��ه��داء  م��رك��ز   ... ج��اك��رت��ا  ف��ي 
ت����ش����ك����ي����ل ج���������رئ واح�����ت�����ف�����ال�����ي�����ة إب���������داع
ال���������ه���������وي���������ة واإلع�����������������ت�����������������راف ب��������اآلخ��������ر
ث��ق��اف��ة االع����ت����ذار .. م��ف��ه��وم ومم���ارس���ة

س���������مو أم���������������������ي�����ر الب���������������الد
 شخصية الع����الم ال�ع������ربي للدعم اإلنس�����اني

أميرنــا  ذروة  اخلــير وخالصتـه



املحتويات

4

18

املراسالت باسم رئيس التحرير
مكتب الشهيد - اليرموك

ص.ب. 28171 الصفاة 13158 دولة الكويت
بدالة: 1888101 - داخلي: 144

مباشر: 25346745
فاكس: 25341658

إخراج وتنفيذ وطباعة

مجلة دورية ُتعنى بتأصيل الهوية الوطنية مرتكزة على 
قضية الشهادة والشهداء بوصفها ُلبَّ االنتماء ومادة الهوية

77 الغرســــة 
2014 يونيو   - مايو 

تصدر عن الديوان األميري - مكتب الشهيد 
دولة الكويت

ال���������س���������ور

50

54 م������ن رم������وز

م�������ن ش�����ه�����داء

28 م���ن ش��ه��داء



40

6

10

14

23

30

صورة الغالف 
الشيخ ناصر صباح األحمدالصباح 
يتسلم  جائزة سمو األمير 
من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

أم��������ير

نشاط مكتب



حوار الأنداد ل حوار الأ�ضداد
احل�ضارات  ح��وار  فمن  واح��دة،  دفعة  ح��وارات  جملة 

زمن  اإرها�ضات  الأدي��ان،  ح��وار  اإىل  الثقافات  ح��وار  اإىل 

العوملة، فهذا ما يتطلبه زمن النفتاح والتوا�ضل فالتقارب 

والتعاي�ش والتقبل، فاجلميع يزعم اأنه يبحث عن الإن�ضاين 

امل�ضرتك ويب�ضر بالقيم العالية التي جتمع ول تفرق، ويعمل 

اأكرث  على  احل��وار  مبداأ  يعززه  ح�ضاري  اأجل حتالف  من 

احلوار  منابر  وتعددت  منا�ضبة،  من  اأكرث  ويف  �ضعيد  من 

يف اأكرث من عا�ضمة عربية واأجنبية ما بني منتديات حوار 

احل�ضارات  اإىل حوار الثقافات اإىل مراكز التقريب بني 

املذاهب والأديان على امتداد عاملنا العربي والإ�ضالمي فمن 

اأندوني�ضيا اإىل َعمان اإىل الدوحة واملغرب فاملنامة، وحتلق 

املت�ضارعون يف موؤمترات  واأحيانا  واملتناق�ضون  املختلفون 

للبحث  والنقا�ش وتبادل الآراء، وت�ضدر ال�ضفوف الأوىل 

يف بع�ش هذه الندوات رجال دين على تنوع اأرديتهم التي 

ويهودي  وم�ضيحي  م�ضلم  بني  ما  الديني  لنتمائهم  توؤ�ضر 

وبوذي وهندو�ضي يف جتمعات مفتوحة تعك�ش روح التطور 

الفكري والنف�ضي لالإن�ضان قي �ضعيه لتاأكيد ت�ضاحمه وتقبله 

ورغبته يف بلورة قيم م�ضرتكة مع الآخر املختلف بالرغم 

املن�ضود  احل�ضاري  فالتالقي  وتنافرها،  العقائد  تنوع  من 

�ضمات  اإحدى  وهذه  وعقيدته،  الآخر  فكر  تقبل  يفرت�ش 

احلداثة ومن نتائج ع�ضر العوملة . 

بالت�ضكل  بذورها  بداأت  قد  الأدبيات  هذه  كانت  ولئن 

عرب مرحلتني هامتني من تاريخ الب�ضرية يف فرتة ع�ضبة 

الأمم املتحدة عام ١٩١٩ ثم فرتة منظمة الأمم املتحدة عام 

١٩٤٥ وبعد اأن دفعت الب�ضرية ثمناً فادحاً حلروب مدمرة 

فتكت بالإن�ضان وخلفت جروحاً غائرة، احتاجت الب�ضرية 

اآثارها، فقد  لتتمكن من ت�ضميدها ومعاجلة  اإىل �ضنوات 

احلكيمة  القيمية  بن�ضو�ضها  املتحدة  الأمم  ديباجة  كانت 

التي تتخطى  العوملية  التوجهات  الإرها�ضات الأوىل لهذه 

مكان  كل  يف  الإن�ضان  لتم�ش  والديني  والقومي  الوطني 

الإن�ضانية« ومفتتحة عهداً لحرتام  »الكرامة  موؤكدة على 

الإن�ضان اأيا ما كان اأ�ضله وف�ضله اأو معتقده وبيئته.

وياأتي احلوار الديني كمرحلة متقدمة يف هذا ال�ضياق، 

العاملي   املجتمع  �ضوؤون  اإدارة  جلنة  تقرير  يف  ج��اء  وكما 

ليوؤكد  واح��د(  )ج��ران يف عامل  بعنوان  كتاب  املن�ضور يف 

على �ضرورة تنمية القدرة على احلوار على كافة امل�ضتويات 
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اأو  �ضيا�ضية  فل�ضفات  يعتنقون  الذين  بني  فقط  ولي�ش 

اقت�ضادية لها اأ�ضل واحد اأو الذين ينتمون لالإقليم نف�ضه 

واإمنا بني الأطراف املختلفة .

للتالقي،  حماولتهم  يف  املختلفون  مي�ضي  هذا  وعلى 

الطابع  غلبة  يلحظ  اللقاءات  تلك  لنتائج  الرا�ضد  اأن  اإل 

النظري  و�ضعف التكافوؤ بني اأطرافها، فاجلانب امل�ضيحي 

الغربي من احلوار قلما يفلت من �ضباك مركزيته اأو ين�ضى 

تفوقه  يف تعامله مع غره على حد تعبر د. حممد حافظ 

يف  والرومانية  الفكر،  يف  اليونانية  م�ضادره  برغم  ذياب 

لذا  ال��وج��داين،  اإميانها  يف  الأوىل  وامل�ضيحية  ال�ضيا�ضة 

كان ال�ضتعالء يف طرح اأمور تتعلق باملناهج التعليمية ويف 

والردة  باملراأة  املتعلقة  الإ�ضالمية  الأفكار  ببع�ش  اخلو�ش 

والدعوة - مما حدا مبفكر كالدكتور حممد كمال اأبو املجد 

يتوافر  اأن  ال�ضروري  من  احلقيقي  )الت�ضامح  اأن  للقول 

�ضلفاً لتحقيق تعددية ذات مغزى، واأن العاملية احلقيقية ل 

املزيفة تعني  وجود اأقوام متعددين يحتفظون بالختالفات  

بينهم مع �ضعيهم يف الوقت نف�ضه لإثراء جهودهم امل�ضرتكة 

من خالل العنا�ضر املت�ضمنة يف الختالفات(، بينما حدد 

حوار  لأي  مرجعية  ت�ضكل  �ضوابط  هويدي  فهمي  املفكر 

ديني اإ�ضالمي ترتكز على اأن النا�ش يف املفهوم الإ�ضالمي 

اتقوا ربكم الذي  النا�ش  اأيها  خلقوا من نف�ش واحدة {يا 

م�ضتحقون  جميعهم  واأن��ه��م  واح���دة}  نف�ش  م��ن  خلقكم 

للكرامة ب�ضرف النظر عن األوانهم واأجنا�ضهم اأو دياناتهم  

اإرادة  النا�ش  بني  الختالف  واأن  اآدم}  بني  كرمنا  {ولقد 

ربانية و�ضنة كونية {ولو �ضاء ربك جلعل النا�ش اأمة واحدة 

اإىل  اأم��ني  علي  العالمة  واأ�ضاف  خمتلفني}،  يزالون  ول 

هذه املرجعية )ا�ضتباق اخلرات( كاأ�ضل يف العالقات بني 

الب�ضر وكما جاء يف حمكم التنزيل {لكل جعلنا منكم �ضرعة 

ليبلوكم  ولكن  واحدة  اأمة  اهلل جلعلكم  �ضاء  ولو  ومنهاجاً 

يف ما اأتاكم، فا�ضتبقوا اخلرات اإىل اهلل مرجعكم جميعاً 

فينبئكم مبا كنتم فيه تختلفون} ووفق هذه الندية والتكافوؤ 

اأن مي�ضي حوار جمٍد باجتاه ا�ضتخراج امل�ضرتكات  ميكن 

بني ال�ضعوب والأمم  كحرمة الدماء والأعرا�ش والأموال، 

اأكرث  لكوكب  �ضعياً  اأح�ضن،  هي  بالتي  واملجادلة  والعدالة 

امناً واأقل عنفاً يف زمن ل يحتمل املزيد من النزف.
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ب���������رع���������اي���������ة س��������م��������و أم����������ي����������ر ال������������ب������������الد ال������ش������ي������خ

حلفظ  الدولية  الكويت  جائزة 

القــراآن تختتم عامها اخلام�س

عيد الرميزان

الكويت  جائزة  فعاليات  اختتمت  ال�صباح  اجلابر  الأحمد  �صباح  ال�صيخ  البالد  اأميير  �صمو  وح�صور  رعاية  حتت 

بيان. ق�صر  م�صرح  على  وذلييك  اخلام�صة  بدورتها  تييالوتييه  وجتييويييد  وقييراءاتييه  الييكييرمي  الييقييران  حلفظ  الدولية 
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 57 م������ن  م����ت����س����اب����ق   107
ف���ائ���زة دول�������ة  و15  دول�������ة 

ح���ق���ق���ت اجل������ائ������زة ري�������ادة 
ع��������امل��������ي��������ة ع��������ل��������ى ك������اف������ة 
امل�����������س�����������ت�����������وي�����������ات ح�����ي�����ث 
ال�����ت�����ن�����ظ�����ي�����م واإلب������������������داع

ب���داأت فعالي���ات احلف���ل 

اخلتامي - الذي �ضهده �ضمو 

ن���واف  ال�ضي���خ  العه���د  ويل 

ال�ضب���اح  اجلاب���ر  الأحم���د 

جمل����ش  رئي����ش  ومع���ايل 

الأمة ال�ضاب���ق جا�ضم حممد 

اخلرايف وكبار ال�ضيوخ و�ضمو 

ال�ضيخ نا�ضر املحمد الأحمد 

ال�ضباح و�ضم���و ال�ضيخ جابر 

املبارك احلمد ال�ضباح رئي�ش 

جمل�ش الوزراء ورئي�ش جمل�ش 

الأم���ة بالإناب���ة مب���ارك بنية 

اخلرينج ونائ���ب وزير �ضوؤون 

ال�ضي���خ  الأم���ري  الدي���وان 

عل���ي اجلراح ال�ضب���اح وكبار 

امل�ضوؤول���ني بالدول���ة بالن�ضيد 

الوطن���ي ث���م ت���الوة اآيات من 

الذك���ر احلكيم بعده���ا األقى 

وزي���ر العدل ووزي���ر الأوقاف 

وال�ضوؤون الإ�ضالمية د. نايف 

العجمي كلم���ة بهذه املنا�ضبة 

ق���ال فيه���ا:  اإن م���ن النع���م 

الت���ي اأنعم اهلل به���ا علينا ما 

ن�ضاهده من تي�ضر اهلل تعاىل 

حلفظ القراآن العظيم ودعم 

متوا�ضل من ولة اأمر يحبون 

اخل���ر ويقدمون���ه فه���ا هي 

وحلق���ات حتفيظ  امل�ضاج���د 

واملدار����ش  الك���رمي  الق���ران 

العناي���ة  تلق���ى  واجلمعي���ات 

والرعاية لأهل القراآن الذين 

ه���م اأه���ل اهلل وخا�ضته وها 

ه���ي جائزة الكوي���ت الدولية 

حلفظ القراآن الكرمي وجتويد 

تالوته ت���ودع عامها اخلام�ش 

وقد �ضارت مق�ضدا للتناف�ش 

ب���ني فتي���ة حفظ���وا الق���راآن 

الك���رمي فا�ضتنارت به قلوبهم 

و�ضعدوا بكت���اب ربهم فهنيئا 

لالأبن���اء حفظه���م كت���اب اهلل 

تع���اىل وهنيئا لن���ا باحلفظة 

م���ن م�ضارق الأر�ش ومغاربها 

وهم بعط���رون �ضماء الكويت 

باأ�ضواته���م الندي���ة وترتيلهم 

احل�ضن.

ث���م األق���ى رئي����ش جلن���ة 

التحكي���م الدكت���ور عب���داهلل 

ب���ن حمم���د اجل���اراهلل كلمة 

عرب فيها ع���ن خال�ش �ضكره 

وتقدي���ره حل�ض���رة �ضاح���ب 

ال�ضم���و اأم���ر الب���الد ال�ضيخ 

اجلاب���ر  الأحم���د  �ضب���اح 

ال�ضباح على رعايته الكرمية 

له���ذه املنا�ضب���ة م�ضيدا بدور 
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دول���ة الكويت الب���ارز يف هذا 

املج���ال وا�ضتقطاب مثل هذه 

الفعاليات الدينية.

فيل���م  عر����ش  بعده���ا 

وثائقي عن م�ض���رة اجلائزة 

كما مت عر�ش ال�ضرة الذاتية 

لل�ضخ�ضي���ة القراآنية واجلهة 

القراآني���ة ث���م تف�ض���ل �ضموه 

جل���ان  بتك���رمي  اهلل  رع���اه 

التحكي���م وتق���دمي اجلوائ���ز 

للفائزي���ن واجله���ات الفائزة 

مب�ضابق���ة الكوي���ت الدولي���ة 

حلفظ القراآن الكرمي وقراءته 

وجتويد تالوته.

هدي���ة  تق���دمي  مت  كم���ا 

تذكاري���ة اإىل �ضم���و الأم���ر 

به���ذه  ورع���اه  اهلل  حفظ���ه 

املنا�ضبة.

57 دولة �شاركت باإجمايل 
107 مت�شابق

اأ�ضاد وكيل وزارة الأوقاف 

د.عادل  الإ�ضالمية  وال�ضوؤون 

املت�ضابقني  مب�ضت���وى  الفالح 

املتابع���ني  اأبه���روا  الذي���ن 

لإجادته���م حلف���ظ كتاب اهلل  

مما كان مث���ار اإعجاب جلنة 

التحكيم.

واأ�ضار الف���الح اإىل اأن ما 

حققت���ه اجلائ���زة م���ن متي���ز 

وريادة على كاف���ة امل�ضتويات 

من حي���ث التنظي���م والإبداع 

وم�ضارك���ة 57 دولة منها 46 

دول���ة اإ�ضالمي���ة ودول اأخرى 

بها اأقليات اإ�ضالمية كرو�ضيا 

واأفريقي���ا الو�ضطى و�ضربيا، 

107 مت�ضابق���ني،  باإجم���ايل 

لهو خر دليل على ما و�ضلت 

اإليه امل�ضابقة من تفوق حملي 

ودويل.

15 دولة فازت باجلوائز
اللجن���ة  ع�ض���و  �ض���رح 

املنظم���ة العلي���ا الأ�ضت���اذ يف 

كلي���ة ال�ضريع���ة والدرا�ض���ات 

الأ�ضالمي���ة د. ولي���د العلي ل� 

»كون���ا« اأن ع���دد امل�ضارك���ني 

يف امل�ضابق���ة ه���ذا الع���ام بلغ 

107 م�ضارك���ني من 57 دولة 
تناف�ض���وا يف الف���روع الأربعة 

للجائزة وهي حف���ظ القراآن 

الك���رمي كام���ال وف���رع حفظ 

الق���راآن الك���رمي بالق���راءات 

الع�ضر املتواترة وفرع التالوة 

والرتتيل وفرع اأف�ضل م�ضروع 

تقني.

واأ�ض���اف العل���ي اأن هذه 

توج���ت  ال�ضريف���ة  املناف�ض���ة 

خالله���ا 15 دول���ة فائ���زة يف 

فروعه���ا املختلف���ة موؤكدا اأن 

الرعاية ال�ضامية �ضاهمت يف 

جناح هذه امل�ضابقة.

اأف�شل �شخ�شية قراآنية

قال ع�ض���و اللجنة العليا 

اللجن���ة  ورئي����ش  للجائ���زة 

التحكي���م  و�ض���وؤون  العلمي���ة 

عبدالعزي���ز فا�ض���ل العن���زي 

اإن اجلائزة منت منوا �ضريعا 

وحقق���ت تطورا كب���را على 

جميع م�ضتوياتها حيث جاءت 

يف دورته���ا اخلام�ضة متوجة 

باأف�ض���ل الإع���داد والتنظي���م 

بدءا من حفل البتداء مرورا 

حفله���ا  حت���ى  بالت�ضفي���ات 

اخلتامي اإىل جانب فعالياتها 

امل�ضاحبة.

وذكر اأن اجلائزة ا�ضتحدث 

بها تكرمي ال�ضخ�ضية القراآنية 

م�ض���را  القراآني���ة  واجله���ة 

اإىل اأن تك���رمي ال�ضيخ حممد 
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احل�ض���ن بو�ضو م���ن ال�ضنغال 

�ضخ�ضي���ة  اأف�ض���ل  بجائ���زة 

قراآني���ة جاء بناء على �ضرته 

وجه���ده يف حتفي���ظ القراآن 

ون�ضره يف بالده الفقرة.

الفائزون يتحدثون

 قال الفائز باملركز الأول 

يف فرع حفظ القراآن الكرمي 

امل�ضطف���ى �ض���امل ول���د اأبوه 

م���ن موريتاني���ا )24 عام���اً( 

اإن���ه متكن من حف���ظ القراآن 

يف عم���ر ال�ضاد�ضة وا�ضتكمل 

حفظ���ه يف عمر ال���� 12 على 

يد جده ويح�ضر الآن ل�ضهادة 

املاج�ضت���ر يف اإدارة الأعمال 

يف بلده.

وقال احلا�ضل على املركز 

الث���اين يف فرع حفظ القراآن 

الك���رمي عبداملجي���د جماهد 

من اليم���ن اإن حفظه للقراآن 

الك���رمي ج���اء يف �ض���ن ال14 

وا�ضتكمل حفظه يف موؤ�ض�ضة 

هائل �ضعيد اأنعم اخلرية يف 

حمافظة تعز اليمنية.

وذكر الفائز باملركز الثالث 

يف فرع حفظ القراآن الكرمي 

م���ن  الب�ض���ر  عبدالرحم���ن 

ليبيا )24 عاماً( اأن امل�ضابقة 

�ضدي���داً  تناف�ض���اً  �ضه���دت 

ب���داأ بحف���ظ  اأن���ه  مو�ضح���اً 

الق���راآن يف �ض���ن اخلام�ض���ة 

على يد وال���ده واأمته يف �ضن 

ال���� 13 م�ضيف���اً اأن م�ضاركته 

جاءت بعد مرور مراحل عدة 

اجتاز خالله���ا م�ضابقة ليبيا 

املحلي���ة ودورة املميزين ومن 

ث���م كان ن�ضيب���ه اأن يرت�ض���ح 

لهذه اجلائزة الكربى.

عل���ى  احلا�ض���ل  واأ�ض���ار 

املرك���ز الراب���ع يف فرع حفظ 

الق���راآن الكرمي حممد متويل 

من فل�ضطني اأنها املرة الثالثة 

التي ي�ضارك فيها يف م�ضابقة 

دولية معتربا م�ضابقة الكويت 

الدولية »من اأقوى امل�ضابقات 

تنظيم���ا كم���ا كان���ت النتائج 

مر�ضي���ة«. متمني���ا اأن ينه���ي 

ويكم���ل  درا�ضت���ه اجلامعي���ة 

الع�ض���ر  الق���راءات  درا�ض���ة 

املتواترة للقراآن الكرمي.

واأو�ض���ح الفائز يف املركز 

حف���ظ  ف���رع  يف  اخلام����ش 

عبدالرحمن  الك���رمي  القراآن 

حم���زة م���ن ال�ضعودي���ة اأن���ه 

ختم قراءة كتاب اهلل يف �ضن 

العا�ض���رة حيث ب���داأ بحفظه 

على يد ال�ضيخ عي�ضى ت�ضادي 

يف املدينة املنورة.

اأ�ضاد احلا�ضل على املركز 

الأول يف ف���رع حف���ظ القراآن 

الع�ض���ر  بالق���راءات  الك���رمي 

ابراهي���م  املتوات���رة حمم���ود 

احم���د م���ن م�ض���ر بالتنظيم 

اجليد والرائع مل�ضابقة جائزة 

حلف���ظ  الدولي���ة  الكوي���ت 

الق���راآن الكرمي م�ض���را اإىل 

اأنه���ا امل�ضابق���ة الأف�ضل على 

امل�ضتوى التنظيمي والتناف�ضي 

بني املت�ضابقني، مو�ضحاً اأنها 

امل���رة الأوىل الت���ي ي�ض���ارك 

فيها يف هذه امل�ضابقة يف فرع 

القراءات الع�ضر املتواترة.

وق���ال الفائ���ز يف املرك���ز 

اأم���ر  الت���الوة  بف���رع  الأول 

رحم���ن عبا����ش م���ن ماليزيا 

اإن اأف�ض���ل م���ا  )30 عام���ا( 

اأتاحت���ه امل�ضابق���ة هو فر�ضة 

التعارف بني القراء من �ضتى 

دول العامل الإ�ضالمي م�ضراً 

اإىل تعلم���ه الت���الوة وجتويد 

القراآن يف اإقليم كلننت املاليزي 

حي���ث يعم���ل معلم���ا للرتبية 

الإ�ضالمي���ة والعلوم ال�ضرعية 

يف الثانوية الدينية.

اجل�������ائ�������زة اس����ت����ح����دث����ت ش���خ���ص���ي���ة ال������ع������ام ال����ق����رآن����ي����ة 
وذه��������������ب��������������ت حل���������س���������ن ب���������وص���������ف���������ر م��������������ن ال�������س�������ن�������غ�������ال

جل�����������ن�����������ة ال�������ت�������ح�������ي�������ك�������م
الكويييت  جائييزة  يف  التحكيييم  جلنيية  �صييمت 

الدولية حلفظ القييراآن الكرمي وقراءاته وجتويد 

تالوتييه كال ميين ال�صيييخ اأن�ييس الكندري، وال�صيييخ 

حممييود الرفاعييي، وكالهما من الكويت، وال�صيييخ 

د.عبداهلل اجلاراهلل من ال�صعودية رئي�صًا وال�صيخ 

جعفيير جناحييي ميين البحرييين، وال�صيييخ اأحمييد 

عبدالهييادي ميين م�صيير، وال�صيييخ حممييد ع�صييام 

الق�صاة من الأردن.
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احت�صنته  مهيب  حفل  يف 

وح�صره  ال�صارقة،  اإميييارة 

�صاحب  ال�صيييارقة  حاكيييم 

الدكتور  ال�صييييييخ  الي�صييمو 

�صلطان بن حممد القا�صمي 

يف  الأعلى  املجل�س  ع�صو 

العربية  الإمييييارات  دولييية 

اأمر  املتحدة، وممثل �صمو 

�صوؤون  وزييير  معايل  البالد 

ال�صيخ  الأمييري  الييديييوان 

نييا�ييصييييير �ييصييبيياح الأحييمييد 

�صمو  تكرمي  مت  ال�صباح، 

�صباح  ال�صيخ  البالد  اأميير 

ال�صباح  اجلييابيير  الأحييمييد 

�صخ�صية  )جائزة  مبنحه 

الأوىل  الييعييربييي  اليييعيييامل 

للدعم الإن�صاين والرتابط 

من   )2014 املييجييتييمييعييي 

العربية،  الأ�صرة  منظمة 

املتميزة  جلهوده  تقديراً 

يف جميييال دعيييم الأ�ييصييرة 

على  واحلييفيياظ  العربية 

العديد  واإقيياميية  متا�صكها 

والييدوائيير  املوؤ�ص�صات  ميين 

خلييدميية الأ�يييصيييرة وزييييادة 

ويف  الكويت  يف  ترابطها 

العامل العربي.

ال�ضيخ  م���ع���ايل  وت�����ض��ل��م 

ال�ضباح  الأحمد  �ضباح  نا�ضر 

اجل���ائ���زة مم��ث��ل ���ض��م��و اأم���ر 

الحتفال  يف  اجل��ائ��زة  البالد 

ق�ضر  م�ضرح  يف  اأق��ي��م  ال��ذي 

منظمة  ون��ظ��م��ت��ه  ال��ث��ق��اف��ة 

الأ�ضرة العربية بدورتها الثانية 

)بالرتابط  �ضعار  حملت  التي 

ونرتقي(،  ن�����ض��م��و  الأ����ض���ري 

ت����������ق����������دي����������رًا جل�������������ه�������������وده  ف�����������ي دع��������������م األس���������������������رة ال������ع������رب������ي������ة 
واحل���������������ف���������������اظ ع���������ل���������ى مت��������اس��������ك��������ه��������ا وزي�����������������������������ادة ت�������راب�������ط�������ه�������ا

منظمة الأ�ضرة العربية متنح 

�ضمو اأمري البالد 

جائزة �ضخ�ضية العامل العربي 

للدعم الإن�ضاين

أم��������ير

طارق األحمد
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وح�ضره عدد من ال�ضخ�ضيات 

فريحة  ال�ضيخة  منهم  العربية 

الأحمد اجلابر ال�ضباح رئي�ضة 

لالأ�ضرة  الكويتية  اجلمعية 

اإدارة  جمل�ش  وع�ضو  املثالية 

منظمة الأ�ضرة العربية.

اأمر  ���ض��م��و  وق����ال مم��ث��ل 

�ضوؤون  وزي����ر  م��ع��ايل  ال��ب��الد 

له  كلمة  يف  الأم��ري  الديوان 

�ضمو  اخ��ت��ي��ار  اإن  احل��ف��ل  يف 

العامل  �ضخ�ضية  البالد  اأم��ر 

العربي الأوىل للدعم الإن�ضاين 

 2014 املجتمعي  وال��رتاب��ط 

“حمل تقدير واعتزاز من  هو 

م�ضيفا  البالد”،  اأم��ر  �ضمو 

�ضرفني  الأم����ر  �ضمو   “ ان 

بح�ضور هذا التكرمي وحملني 

نقل حتياته اإىل ع�ضو املجل�ش 

الأعلى لالحتاد حاكم ال�ضارقة 

بن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ 

تربطه  الذي  القا�ضمي  حممد 

اأخوية  ع��الق��ة  الأم���ر  ب�ضمو 

حميمة”.

اإمارة  احت�ضان  اأن  وذك��ر 

بهذه  واح��ت��ف��اءه��ا  ال�����ض��ارق��ة 

املنا�ضبة اإمنا يعك�ش اهتمامها 

باعتبارها  العربية  بالثقافة 

العربية  ل��ل��ث��ق��اف��ة  م����ن����ارة 

والإ���ض��الم��ي��ة، وجت�����ض��ي��داً ملا 

من  ال�����ض��ارق��ة  اإم����ارة  حققته 

وجتارية  اق��ت�����ض��ادي��ة  نه�ضة 

بتوجيهات  وعلمية  وعمرانية 

من �ضمو حاكم ال�ضارقة.

ولفت اإىل الدور املهم الذي 

يوؤديه حاكم ال�ضارقة يف رعاية 

ل�ضيما  ال��ث��ق��اف��ي��ة،  ال�����ض��وؤون 

منها،  والتاريخية  الإ�ضالمية 

باللغات  اهتمامه  اىل  اإ�ضافة 

اأمله  ع��ن  معربا  واخل��رائ��ط، 

ال�ضارقة  حاكم  يوا�ضل  اأن  يف 

ال�ضاأن  يف  ال��ع��ط��اء  م�����ض��رة 

الثقايف.

حققه  م���ا  اأن  واأ�����ض����اف 

الأ�ضرة  جائزة  اأم��ن��اء  جمل�ش 

جمل�ش  واأع�������ض���اء  ال��ع��رب��ي��ة 

الأ���ض��رة من  اإدارت��ه��ا ومنظمة 

وجهوده  م�����ض��ه��ودة  اإجن�����ازات 

مقدرة خلدمة الأ�ضرة العربية 

والنهو�ش مب�ضتواها من خالل 

الثقافية  والفعاليات  الأن�ضطة 

امل���ت���ع���ددة، ه���ي دائ���م���اً حمل 

اإ�ضادة وتقدير �ضمو اأمر دولة 

الكويت. 

من جهته هناأ رئي�ش منظمة 

رئي�ش جمل�ش  العربية  الأ�ضرة 

العربية  الأ���ض��رة  جائزة  اأمناء 

كلمة  البح يف  بن عبيد  جمال 

باختياره  البالد  اأمر  �ضمو  له 

�ضخ�ضية العامل العربي الأوىل 

والرتابط  الإن�����ض��اين  للدعم 

املجتمعي 2014.

املحوري  ال��دور  اإىل  ولفت 

البالد  اأمر  �ضمو  يوؤديه  الذي 

الإن�ضاين  ال�ضعيدين  ع��ل��ى 

ال�����ش�����ي�����خ ن������اص������ر :
اح�����ت�����ض�����ان إم���������ارة 
ال������ش������ارق������ة ل����ه����ذه 
امل�������ن�������اس�������ب�������ة إمن�������ا 
اهتمامها  ي��ع��ك��س 
العربية  بالثقافة 
منارة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
العربية  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
واإلس������������الم������������ي������������ة

ج����������م����������ال ال��������ب��������ح:
ال��������������دور احمل���������وري 
ل���������س���������م���������و أم��������ي��������ر 
محل  ك�����ان  ال����ب����الد 
ت������ق������دي������ر ع�����رب�����ي 
ودول���������������������������������������������������������������ي 
الس������������ي������������م������������ا م������ن 
م���ن���ظ���م���ة األس�������رة 
ال�������ع���������������������������������������رب�������ي�������ة
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والجتماعي، والذي كان حمل 

تقدير عربي ودويل ل�ضيما من 

التي  العربية  الأ�ضرة  منظمة 

اختارت �ضموه لنيل جائزتها.

تقديره  عن  البح  واأع��رب 

الكبر لهتمام ع�ضو املجل�ش 

الأعلى لالحتاد حاكم ال�ضارقة 

بالأ�ضرة العربية وق�ضايا الأمة 

العربية كافة.

اأن جائزة الأ�ضرة  واأ�ضاف 

العربية يف دورتها الثانية تفخر 

خ�ضراء  م�ضاحة  ت��ك��ون  ب���اأن 

للتن��������اف�ش ال�ضريف ومتجيد 

والأفراد  املوؤ�ض�ضات  وتك���رمي 

والقي��������ادات واملوؤ�ض�ض�����������ات 

العربية.

اإينا�ش  اأكدت  جانبها،  من 

اإدارة  م��دي��رة  م��ك��اوي  �ضيد 

جامعة  يف  والطفولة  الأ���ض��رة 

لها  كلمة  يف  العربية  ال���دول 

اأهمية هذه اجلائزة ودورها يف 

الأ�ضرة  احلفاظ على متا�ضك 

العربي����ة، يف �ض���وء ما تعي�ضه 

من حتديات يف ع�ضر العوملة 

اأدواراً  الأ���ض��رة  حتمل  ال��ت��ي 

جديدة للمحافظة على البنية 

الثقافية والجتماعية.

تكرمي  الح��ت��ف��ال  يف  ومت 

التي  املتميزة  الأ�ضر  من  عدد 

وا�ضحة  ب�ضمات  لها  ك��ان��ت 

املنطقة  ت��اري��خ  يف  وم���وؤث���رة 

اأحمد  اأ���ض��رة  وه��ي  العربية، 

واأ�ضرة  ال�ضويدي،  خليفة  بن 

واأ�ضرة  املختار،  عمر  املجاهد 

الدكتور رجاء ناجي مكاوي من 

املغرب، واأ�ضرة ال�ضهيد �ضالمة 

واأ�ضرة  فل�ضطني،  من  النويري 

ختام الروا�ضدة من الأردن.

املوؤ�ض�ضات  ب��ف��ئ��ة  وف����از 

احلكومية اأو الأهلية الداعمة 

والأم����ان  الأ���ض��ري��ة  للثقافة 

الأ���ض��ري ك��ل م��ن ح��اك��م دبي 

الجتماعية  التنمية  ووزارة 

واملنظمة  ع��م��ان  �ضلطنة  يف 

التون�ضية للرتبية والأ�ضرة .

ال�ضارقة  موؤ�ض�ضة  وف��ازت 

لالإعالم بجائزة الأ�ضرة العربية 

العالمية  الهيئات  فئة  ع��ن 

املقروءة اأو امل�ضموعة اأو املرئية 

را�ضخة  ب�����ض��م��ات  ل��ه��ا  ال��ت��ي 

الأ�ضري  الإع����الم  خ��دم��ة  يف 

الهادف والقيادي .

من  ك�����ل  اخ����ت����ي����ار  ومت 

للخدمات  ال�ضارقة  موؤ�ض�ضة 

ال�ضارقة،  ب��اإم��ارة  الإن�ضانية 

ذوي  لالأطفال  �ضكنية  ومعهد 

ال�ضودان عن فئة  الإعاقة من 

يف  �ضاهمت  التي  املوؤ�ض�ضات 

اإيالء ق�ضايا وم�ضاكل امل�ضنني 

جل الهتمام.

ومن فئة الكليات اجلامعية 

وامل���وؤ����ض�������ض���ات الأك���ادمي���ي���ة 

فاز  الأ�ضرية  للثقافة  الداعمة 

الجتماعية  اخل��دم��ة  معهد 

فئة  من  ف��از  مب�ضر، يف حني 

العربية  واملوؤ�ض�ضات  امل��راك��ز 

الأ�ضرة  بق�ضايا  تعنى  ال��ت��ي 

الجتماعي  ال���دع���م  م��رك��ز 

والندماج بكندا.

إي�����ن�����اس م�����ك�����اوي :
احل����������������������������ف����������������������������اظ 
ع��������������������������������������ل��������������������������������������ى 
مت�����اس�����ك األس��������رة 
ال�������������ع�������������رب�������������ي�������������ة، 
في ضوء ما تعيشه 
م����ن حت����دي����ات في 
ع�������ص�������ر ال������ع������ومل������ة
حت�����م�����ل ال������������ت������������ي   
األس��������������������������������������������������������������رة
ج������������دي��������دة أدوارًا 

منظمة األسرة العربية
تكونت منظمة الأ�ضرة العربية باإرادة املوؤ�ض�ضات احلكومية 

وغر احلكومية املعرتف بها والتي تعمل لرعاية الأ�ضر والنهو�ش 

بها يف الوطن العربي. 

وهي  العربية  ال��دول  اأغلبية  املنظمة  تاأ�ضي�ش  يف  و�ضاركت 

)الردن – تون�ش- اجلزائر- اململكة العربية ال�ضعودية – العراق 

– فل�ضطني – ال�ضومال – ليبيا – لبنان – م�ضر – املغرب – 
موريتانيا(، ورحبت بذلك وباركته كل من الدول الآتي )الكويت 

– �ضلطنة عمان – قطر – ال�ضودان – �ضوريا(، ثم �ضاركت يف 
اأن�ضطتها كل من البحرين و اليمن تاأكيداً مل�ضاندتها للمنظمة.

واأ�ضدر جمل�ش  باملنظمة،  العربية  الدول  جامعة  واعرتفت 

اجلامعة يف �ضاأنها القرار رقم 3782 بتاريخ 14�ضبتمرب1978م، 

والذي اأكد فيه اأي�ضاً على �ضرورة التعاون والتن�ضيق وال�ضرتاك 

اإىل  العربية  الدول  دعت  كما  املنظمة،  واأعمال  اجتماعات  يف 

املبادرة بالن�ضمام اإليها . ويف هذا املوقف دعم �ضريح للمنظمة 

وتثمني لدورها املهم يف خدمة كل اأ�ضرة عربية وتعزيز قدرات 

الأمة على مواجهة حتديات احلداثة والتطور.

املتحدة  الأمم  ل��دى  التمثيل  يف  باحلق  املنظمة  وتتمتع 

ووكالتها املتخ�ض�ضة، ولدى الحتاد الدويل للموؤ�ض�ضات العائلية 

اأهدافها واأهداف الأمة  التي تتفق  الدولية الأخرى  واملنظمات 

العربية.

    اإن الر�ضالة التي التزمت املنظمة بتحقيقها تت�ضل وثيق 

العربية يف مزيد من التالحم والت�ضامن  باآمال الأمة  الت�ضال 

والعمل امل�ضرتك، وقد حر�ضت على اإبراز ذلك يف الأهداف التي 

ر�ضمتها لنف�ضها والتي تن�ش على:

1. رعاية الأ�ضرة العربية والنهو�ش بها حتى تتمكن من القيام 
بوظائفها الرتبوية والجتماعية والثقافية والقت�ضادية.

2. اإيجاد �ضيا�ضة عائلية ح�ضب متطلبات النمو لكل قطر عربي 
ويف اإطار الوحدة العربية.

3. تاأكيد مكانة الأ�ضرة العربية والتعبر عن ذاتيتها.
4. متثيل الأ�ضرة واإبراز حقوقها وم�ضاحلها وحاجياتها واآمالها 

لدى املوؤ�ض�ضات القومية والدولية.

5. تدعيم �ضلة التعاون بني الأ�ضر.

أم��������ير
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شــهداء اإلســالم
ال�ّضهداء ثالثة اأق�ضام: الأّول 

والّثاين  والآخ��رة،  الّدنيا  �ضهيد 

�ضهيد  وال��ّث��ال��ث  ال��ّدن��ي��ا،  �ضهيد 

الآخرة. 

ف�شهيد ال��ّدن��ي��ا والآخ����رة هو 

الكّفار،  قتال مع  يقتل يف  اّل��ذي 

كلمة  لتكون  مدبر،  غر  مقباًل 

اّلذين  وكلمة  العليا،  ه��ي   
ّ

اهلل

من  غر�ش  دون  ال�ّضفلى،  كفروا 

احلديث  ففي  الّدنيا.  اأغ��را���ش 

عنه  اهلل  ر�ضي  مو�ضى  اأب��ي  عن 

قال:  »اإّن رجاًل اأتى الّنبّي �ضلى 

اهلل عليه و�ضلم فقال م�ضتفهماً: 

والّرجل  للمغنم،  يقاتل  ال��ّرج��ل 

يقاتل للّذكر، والّرجل يقاتل لرى 

 ؟ قال 
ّ

مكانه، فمن يف �ضبيل اهلل

عليه ال�ضالة وال�ضالم: من قاتل 

 هي العليا، فهو 
ّ

لتكون كلمة اهلل

 .»
ّ

يف �ضبيل اهلل

اأّما �شهيد الّدنيا فهو من قتل 

غّل يف  وقد  الكّفار  مع  قتال  يف 

الغنيمة، اأو قاتل رياًء، اأو لغر�ش 

من اأغرا�ش الّدنيا. 

واأّما �شهيد الآخرة فهو املقتول 

ظلماً من غر قتال، واملّيت بداء 

البطن، اأو بالّطاعون، اأو بالغرق، 

العلم  وطالب  الغربة،  يف  واملّيت 

اإذا مات يف طلبه، والّنف�ضاء اّلتي 

ذلك.  ون��ح��و  طلقها،  يف  مت��وت 

العا�ضي  الغريب  من  وا�ضتثني 

العا�ضي  الغريق  وم��ن  بغربته، 

الغالب  ك��ان  ك��اأن  البحر  بركوبه 

اأو جعل امل�ضلمون  اأو نار،  خندق 

احل�ضك حولهم، فم�ضوا عليها يف 

فرارهم اأو هجومهم على الكّفار 

�ضعد  اإن  وكذا  يغ�ّضلون،  فماتوا 

م�ضلم ح�ضناً للعدّو ليفتح الباب 

فمات،  رجله  فزّلت  للم�ضلمني، 

يغ�ّضل. 

يغ�ّضل  ل  احل��ن��اب��ل��ة:  وق���ال 

ال�ّضهيد �ضواء كان مكلّفاً اأو غره 

اإّل اإن كان جنباً اأو امراأًة حائ�ضاً 

اأو نف�ضاء طهرت من حي�ضها اأو 

نفا�ضها، واإن �ضقط من داّبته اأو 

وجد مّيتاً ول اأثر به، اأو �ضقط من 

�ضاهق يف القتال اأو رف�ضته داّبة 

�ضهمه  اإليه  عاد  اأو  منها،  فمات 

يف  املذهب  يف  فال�ّضحيح  فيها، 

يكن  اإذا مل  يغ�ّضل،  اأّنه  كلّه  ذلك 

ذل��ك من فعل ال��ع��دّو، وم��ن قتل 

باأّي �ضالح قتل، كقتيل  مظلوماً، 

ب�ضهيد  يلحق  ونحوه  اللّ�ضو�ش 

اأ�ضّح  يف  يغ�ّضل  ف��ال  امل��ع��رك��ة، 

الّروايتني عن اأحمد. 

واملالكّية:  ال�ّضافعّية  وق��ال 

اأو  اللّ�ضو�ش  قتله  م��ن  يغ�ّضل 

البغاة. 

اأّما من مات يف غر ما ذكر 

من اّلذين ورد فيهم اأّنهم �ضهداء 

اّلتي  واملراأة  واملبطون،  كالغريق، 

م��ات��ت يف ال�����ولدة، وغ���ر ذلك 

فاإّنهم �ضهداء يف الآخرة، ولكّنهم 

يغ�ّضلون باّتفاق الفقهاء.

ركوبه  اأو  ال�����ّض��الم��ة،  ع��دم  فيه 

املعا�ضي،  م��ن   مع�ضية  لإت��ي��ان 

فعن  بزنًى.  احلامل  الّطلق  ومن 

اأّن  عنه  اهلل  ر�ضي  هريرة  اأب��ي 

 �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
ّ

ر�ضول اهلل

قال: »ال�ّضهداء خم�ضة: املطعون، 

و�ضاحب  وال���غ���رق،  وامل��ب��ط��ون، 

 .»
ّ

الهدم، وال�ّضهيد يف �ضبيل اهلل

اهلل  ر�ضي  مالك  بن  اأن�ش  وع��ن 

عليه  اهلل  �ضلى  الّنبّي  عن  عنه 

و�ضلم قال: »الّطاعون �ضهادة لكّل 

 
ّ

م�ضلم«. ويف حديث اأّن ر�ضول اهلل

�ضلى اهلل عليه و�ضلم قال: »من 

قتل دون ماله فهو �ضهيد«.

ول  يغ�ّشل  ل  اّل��ذي  ال�ّشهيد 

ي�شّلى عليه

من  اأّن  اإىل  الفقهاء  ذه��ب 

اأو  ال��ق��ت��ال،  يف  امل�ضركون  قتله 

وبه  املعركة  مكان  يف  مّيتاً  وجد 

اأثر جراحة اأو دم، ل يغ�ّضل لقوله 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم يف �ضهداء 

اأحد: » زّملوهم بكلومهم ودمائهم 

ول تغ�ّضلوهم «، ومل ينقل خالف 

يف هذا اإّل ما روي عن احل�ضن، 

و�ضعيد بن امل�ضّيب. واختلفوا يف 

املالكّية  فذهب  ذك��ر،  م��ن  غ��ر 

وال�ّضافعّية اإىل اأّن كّل م�ضلم مات 

قيام  ح��ال  الكّفار  قتال  ب�ضبب 

القتال ل يغ�ّضل، �ضواء قتله كافر، 

اأو   ،
ً
اأو اأ�ضابه �ضالح م�ضلم خطاأ

اأو �ضقط عن  اإليه �ضالحه،  عاد 

اأو  فمات،  داّب��ة  رمته  اأو  داّب��ت��ه، 

وجد قتياًل بعد املعركة ومل يعلم 

اأثر  �ضبب موته، �ضواء كان عليه 

اأم ل، ول ف��رق يف ذل��ك بني  دم 

والعبد،  واحل��ّر  وامل���راأة،  الّرجل 

والبالغ وال�ّضبّي. 

كّل  يغ�ّضل  احلنفّية:  وق���ال 

وهو  ظلماً  باحلديد  قتل  م�ضلم 

عو�ش  يجب  ومل  ب��ال��غ،  ط��اه��ر 

مايّل يف  قتله، فاإن كان جنباً اأو 

�ضبّياً، اأو وجب يف قتله ق�ضا�ش، 

قتياًل يف  وجد  واإن  يغ�ّضل،  فاإّنه 

مكان املعركة، فاإن ظهر فيه اأثر 

غر  مو�ضع  يف  دم  اأو  جلراحة، 

معتاد كالعني فال يغ�ّضل. 

ول��و خ��رج ال���ّدم م��ن مو�ضع 

يخرج الّدم عادًة منه بغر اآفة يف 

والّذكر  والّدبر  كالأنف،  الغالب 

فيغ�ّضل. 

غ�ضل  يف  عندهم  والأ���ض��ل 

مقتولً  �ضار  من  كّل  اأّن  ال�ّضهيد 

البغاة،  اأو  احلرب  اأهل  قتال  يف 

اأو قّطاع الّطريق، مبعنًى م�ضاف 

�ضواء  �ضهيداً،  ك��ان  ال��ع��دّو  اإىل 

من  وك��ّل  الّت�ضّبب،  اأو  باملبا�ضرة 

�ضار مقتولً مبعنًى غر م�ضاف 

�ضهيداً،  ي��ك��ون  ل  ال���ع���دّو  اإىل 

ف��اإن �ضقط م��ن داّب��ت��ه م��ن غر 

داّبة  انفلتت  اأو  العدّو  من  تنفر 

م�ضرك ولي�ش عليها اأحد فوطئت 

اإىل  م�ضلم  رم���ى  اأو  م�����ض��ل��م��اً، 

اأو هرب  م�ضلماً،  فاأ�ضاب  العدّو 

اإىل  ال��ع��دّو  فاأجلاأهم  امل�ضلمون 

محمد حجي الكردي
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وقالت الوكيل امل�ضاعد مدير 

عام مكتب ال�ضهيد فاطمة الأمر 

اإن هذا املركز  يهدف يف املقام 

الأول اإىل اإعالء مفهوم ال�ضهادة 

ثقافة  وت��اأك��ي��د  اهلل  �ضبيل  يف 

امل�ضلمني  ن��ف��و���ش  يف  ال�����ض��ه��ادة 

والأخ���وة  امل���حبة  قيم  وت��ع��زي��ز 

بني ال�ضعبني ال�ضديقني الكويتي 

والأندوني�ضي.

ت�ضريح  يف  الأمر  واأ�ضافت 

على  ع��م��ل  ال�ضهيد  مكتب  اأن 

تخليد ذكرى �ضهداء الكويت من 

اإقامة م�ضاريع عدة داخل  خالل 

دول���ة ال��ك��وي��ت وخ��ارج��ه��ا حيث 

�ضاهم انت�ضار تلك امل�ضاريع حمليا 

اهتمام  م��دى  اإب���راز  ودول��ي��ا يف 

ال�ضعب الكويتي وقيادته ب�ضهدائه 

بالت�ضحيات  ال��ع��امل  وت��ع��ري��ف 

الإن�ضانية التي قدمها الكويتيون 

يف �ضبيل حترير وطنهم ورفعته. 

واو���ض��ح��ت الأم����ر اأن���ه يف 

نطاق مهام تخليد �ضهداء الكويت 

خ��ارج ال��ب��الد اأق��ي��م ه��ذا املركز 

م�ضجدا  ي�ضم  ال��ذي  الإ�ضالمي 

53 من أبناء الشهداء 
زاروا مركز شــهداء الكويت في جـــاكرتا

وجمموعة  ال�صهيد  مكتب  زار  الأبيييرار  الكويت  �صهداء  لييذكييرى  وتخليدا  ال�صهيد  ملكتب  اخلييرييية  الإ�صهامات  �صمن 

املييا�ييصييي. فييراييير  ميين  الع�صرين  يف  اأنييدونييييي�ييصيييييا  عا�صمة  جيياكييرتييا  يف  الييكييويييت  �ييصييهييداء  مييركييز  اليي�ييصييهييداء  اأبيينيياء  ميين 

سفراء لعمل اخلير و إعالء مفهوم الشهادة

نشاط مكتب
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ومدر�ضة  حم��ا���ض��رات  وق��اع��ة 

القراآن  علوم  لتدري�ش  وم��رك��زا 

اإل  لي�ش  واقعه  يف  وه��و  الكرمي 

حلقة لن تكون الأخرة يف �ضل�ضلة 

اإقامتها  ج��رت  مماثلة  م�ضاريع 

ونيجريا  وال��ف��ل��ب��ني  ال��ه��ن��د  يف 

وم�ضر ولبنان، وذلك للتعبر عن 

وعن  الدين  يف  الأخ���وة  م�ضاعر 

ال�ضعب  يكنها  التي  املحبة  عمق 

الإ�ضالمية  لل�ضعوب  الكويتي 

املحبة  ال�ضعوب  وجلميع  كافة، 

لل�ضالم.

�ضكر  كلمة  الأم���ر  ووج��ه��ت 

هذه  اإجن���اح  يف  �ضاهم  م��ن  لكل 

مكتب  با�ضم  وق��دم��ت  ال��زي��ارة، 

ال�ضهيد خال�ش ال�ضكر والتقدير 

الكويت  دولة  �ضفر  من  كل  اإىل 

يف جمهورية اندوني�ضيا، ولوزارة 

الأوقاف وال�ضوؤون الإ�ضالمية يف 

يف  الرائد  لدورها  الكويت  دولة 

واإطالق  الإ�ضالمي  الدين  خدمة 

امل�������ض���اري���ع خل���دم���ة الإ����ض���الم 

داخل  مكان،  كل  يف  وامل�ضلمني 

كما  وخارجه،  الإ�ضالمي  العامل 

اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ال�ضكر  ق��دم��ت 

اخلرية  الهيئة  يف  امل�����ض��وؤول��ني 

به  قاموا  ملا  العاملية  الإ�ضالمية 

ال�ضهيد  مكتب  م��ع  ت��ع��اون  م��ن 

متوا�ضل  جهد  م��ن  ب��ذل��وه  وم��ا 

اإجن���از  اهلل  بحمد  مت  اأن  اإىل 

والإن�ضاين  الديني  امل�ضروع  هذا 

والثقايف واحل�ضاري. وعربت عن 

للم�ضوؤولني  والتقدير  الح��رتام 

ملا  اأن��دون��ي�����ض��ي��ا  يف ج��م��ه��وري��ة 

لإجن���از  ت�ضهيالت  م��ن  ق��دم��وا 

جلت  اهلل  داعية  امل�ضروع  ه��ذا 

الزدهار  نعمة  ي��دمي  اأن  قدرته 

والتقدم والأمن وال�ضتقرار على 

ال�ضديقة،  اأندوني�ضيا  جمهورية 

الكويت  ب���الدن���ا  ي��ح��ف��ظ  واأن 

م��ن ك��ل م��ك��روه وي��دمي عطاءها 

اإبراز  يف  اخلارجية  وم�ضاهمتها 

ال��وج��ه امل�����ض��رق ل��ل��ك��وي��ت حتى 

اأبرز  اأحد  العمل اخلري  اأ�ضبح 

ماآثرها ومفاخرها على امل�ضتوى 

العاملي.

م����ن ج��ه��ت��ه ق�����ال م���راق���ب 

والأن�����ض��ط��ة مبكتب  ال��ع��الق��ات 

ال�����ض��ه��ي��د ج��دي��ع امل���ط���ري اإن 

هذه  يف  ال�ضهداء  اأبناء  م�ضاركة 

ف����اط����م����ة األم����ي����ر: 
ال����ع����م����ل اخل����ي����ري 
أح������������������������������د أب�����������������������رز 
م��������آث��������ر ال�����ك�����وي�����ت 
على  وم���ف���اخ���ره���ا 
امل���س���ت���وى ال���ع���امل���ي

على  التعرف  ا�ضتهدفت  الرحلة 

تلك امل�ضاريع التي حملت اأ�ضماء 

امل�ضروع  على  والط��الع  اآبائهم، 

جاكرتا  ل�ضكان  اأهميته  وم��دى 

تلك  اإق��ام��ة  ي�ضتحقون  ال��ذي��ن 

يكون  حتى  اخل��ري��ة،  امل�ضاريع 

اأب��ن��اء ال�����ض��ه��داء ���ض��ف��راء لعمل 

اخلر با�ضم الكويت يف كل اأرجاء 

العاملني العربي والإ�ضالمي«.

وع�����رب اأب�����ن�����اء ال�������ض���ه���داء 

عن  ال���رح���ل���ة  يف  امل�������ض���ارك���ون 

هذا  على  باطالعهم  �ضعادتهم 

امل�ضروع اخلري الإ�ضالمي الذي 

يحمل ا�ضم �ضهداء الكويت.
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اجلراح  علي  ال�ضيخ  واأك��د 

اأن مكتب ال�ضهيد ل ياألو جهداً 

ال�ضهداء  اأب���ن���اء   خ��دم��ة  يف 

الزكية  بدمائهم  �ضحوا  الذين 

اأروع  �ضطروا  اأنهم  اإىل  لفتاً 

البطولت بالت�ضحية يف �ضبيل 

الوطن.

حفل  رعايته  لدى  واأ�ضاف 

تكرمي اأبناء ال�ضهداء امل�ضاركني 

ال�ضهيد  مكتب  »اأن  الرحلة  يف 

تنظيم  ع��ل��ى  دائ���م���اً  ي��ح��ر���ش 

لأبناء  والأن�����ض��ط��ة  الفعاليات 

اإىل  بال�ضكر  وتقدم  ال�ضهداء« 

اأندوني�ضيا  يف  الكويت  �ضفر 

ن���ا����ض���ر ال���ع���ن���زي واجل���ه���ات 

ت�ضاهم  التي  الكويتية  اخلرية 

بالدول  اخل��ر  عمل  يف  دائماً 

الكويت خر  الإ�ضالمية ومتثل 

القائمني  اإىل  بالإ�ضافة  متثيل 

على مكتب ال�ضهيد لدورهم يف 

خدمة اأبناء ال�ضهداء.

الوكيل  اأك��دت  جانبها  ومن 

ملكتب  ال��ع��ام  امل��دي��ر  امل�ضاعد 

»اأن  الأم���ر  فاطمة  ال�ضهيد 

نظمها  التي  اأندوني�ضيا  رحلة 

املكتب لأبناء ال�ضهداء ج�ضدت 

والوطنية  الإن�ضانية  امل��ع��اين 

اأبنائنا  م�ضاركة  ت�ضمنت  حيث 

لإخوانهم الأيتام يف اأندوني�ضيا 

�ضواء من كانوا يف م�ضروع �ضمو 

الأحمد  �ضباح  ال�ضيخ  الأم��ر 

قرية  يف  اأو  ال�ضباح  اجل��اب��ر 

ال�ضهيد« م�ضراً اإىل اأن اأبناءنا 

قاموا بتوزيع الهدايا على كافة 

امل�ضاركني يف اأندوني�ضيا اأطفالً 

وكباراً.

اجلـراح:  ال نألو جهداً في رعاية أبنـاء الشــهداء

وبنات  اأبيينيياء  بتكرمي  ال�صهيد  مكتب  قييام  اجليييراح  علي  ال�صيخ  الأميييري  الييديييوان  �ييصييوؤون  وزييير  نائب  برعاية 

الأميير. فاطمة  ال�صهيد  ملكتب  العام  املدير  امل�صاعد  الوكيل  بح�صور  اأندوني�صيا  رحلة  يف  امل�صاركني  ال�صهداء 

ف��������اط��������م��������ة األم�������������ي�������������ر: رح����������ل����������ة إن������دون������ي������س������ي������ا 
ج�������س�������دت امل������ع������ان������ي اإلن������س������ان������ي������ة وال�����وط�����ن�����ي�����ة

رعى تكرمي املشاركني في رحلة أندونيسيا

نشاط مكتب
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اأبناوؤنا  »ت��ع��ود  واأ���ض��اف��ت: 

على الرفاهية والعي�ش يف كنف 

اأ�ضرهم، وهدفنا من الزيارة اأن 

من  الآخ��ر  الوجه  اأبناوؤنا  يرى 

اإخوانهم  ي��رون  بحيث  ال��ع��امل 

ال�ضعبة«  وظ��روف��ه��م  الأي��ت��ام 

كان  الرتحيب  اأن  اإىل  لف��ت��ة 

ع��ل��ى وج����وه جميع  وا���ض��ح��اً 

وب�ضمة  اأثراً  امل�ضاركني »وترك 

حب بيننا جميعاً«.

ال�ضفر  اأك���د  جهته  وم���ن 

ج���م���ه���وري���ة  يف  ال����ك����وي����ت����ي 

اأن  العنزي  نا�ضر  اندوني�ضيا 

فعل  على  جبلوا  الكويت  اأه��ل 

العامل،  دول  ك��اف��ة  يف  اخل��ر 

بها  اأندوني�ضيا  جمهورية  »ويف 

العديد من املوؤ�ض�ضات الكويتية 

التي  الر�ضمية  وغر  الر�ضمية 

ون�ضرة  اخلر  فعل  على  تعمل 

كافة  يف  الأندوني�ضي  ال�ضعب 

املجالت«.

العمل  اآث����ار  اأن  واأو����ض���ح 

اخلري وا�ضحة يف اأندوني�ضيا 

خا�ضة، واأ�ضار اإىل اأن اأندوني�ضيا 

يف  ت�ضونامي  بكارثة  اأ�ضيبت 

�ضوئها  وعلى  املا�ضية  الفرتة 

الأحمر  الهالل  اأ�ض�ضت جمعية 

�ضومطرة  يف  ك��ب��راً  م�ضروعاً 

جابر  ال�ضيخ  ق��ري��ة  ب��ن��اء  ومت 

واأ�ضاف  اهلل  رح��م��ه  الأح��م��د 

»و�ضهدت اأندوني�ضيا  بعد ذلك 

بثالث �ضنوات حوادث وكوارث 

طبيعية، واأ�ض�ضنا مبنا�ضبة مرور 

ا�ضتقالل  على  عاماً  خم�ضني 

الكويت قرية �ضمو اأمر البالد 

ال�ضيخ �ضباح الأحمد«.

الكويتيني  اإن  العنزي  وقال 

ن�ضاطهم جبار وكبر ومتنوع يف 

العمل اخلري واأن ال�ضفارة هي 

اخلرية  الأعمال  لهذه  املن�ضق 

على  الطيب  بالأثر  تعود  التي 

على  والأندوني�ضيني  الكويتيني 

ال������س������ف������ي������ر ال��������ع��������ن��������زي: أه���������������ل  ال�������ك�������وي�������ت ج������ب������ل������وا ع������ل������ى ف������ع������ل اخل�����ي�����ر

حد �ضواء.

وو�ضف رحلة مكتب ال�ضهيد 

ال�ضعور  جت�ضد  التي  باملتميزة 

امل�ضرتك بني اأبناء ال�ضهداء يف 

الكويت والأيتام الذين ترعاهم 

دول���ة ال��ك��وي��ت يف ق��ري��ة �ضمو 

متمنياً  الأحمد  �ضباح  ال�ضيخ 

البادرة يف  هذه  مثل  تتكرر  اأن 

امل�ضتقبل ويف اأكرث من بلد.
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السور

ال�����ش�����اب ال������ه������ادئ ال��������ذي أص����ب����ح ث������ائ������رًا ط����ال����ب����ًا ال���ن���ص���ر أو ال���ش���ه���ادة

الشـهـــيد عبـــدالعــزيـــز امللـيــــفي
 الرجــل الـذي  لبـــى نـــداء الوطـن

د. ســــــــــــــــــــــــعود العصفــــــور
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عبدالعزيز  ال�صهيد  كييان   ،1990 اأغ�صط�س  ميين  الييثيياين  يف  الكويت  دولييية  البائد  الييعييراقييي  النظام  جحافل  اجتاحت  عندما 

ويع�صق  امليكانيكا،  يهوى  ن�صاطًا،  يتدفق  والأميييل،  التفاوؤل  ملوؤها  بنف�س  احلياة  على  مقبال  عامًا،  الع�صرين  ابيين  املليفي  تركي 

امل�صرقة. وابت�صامته  وهييدوئييه  الييرفيييييع،  وخلقه  اجلييم  لأدبيييه  اجلميع  ميين  حمييبييوبييًا  وكيييان  اإ�ييصييالحييهييا،  ويتقن  الإلييكييرتونيييييات 

ال�ضهيد  وال���دة  و�ضفت 

رج����ل مبعنى  ب���اأن���ه  اب��ن��ه��ا 

ال��ك��ل��م��ة.. وه����ذا م���ا اأك���ده 

ذلك  يف  عبدالعزيز  موقف 

اليوم الأ�ضود، وبعده، و�ضدق 

تظهر  ال�ضدائد  اإن  ق��ال  من 

معادن الرجال.

ف�����������ق���د ث�������ارت ث���ائ���رة 

عبدالعزيز الذي كان معروفاً 

وجهة  يف  وح��ل��ت  ب��ه��دوئ��ه، 

والعزم  ال��غ�����ض��ب  م���الم���ح، 

البت�ضامة  حمل  والت�ضميم 

الرقيقة، واندفع يف ذلك اليوم 

اجلريح،  الوطن  ن��داء  ملبياً 

اإىل مع�ضكر اجلي�ش  متوجها 

الكويتي، لين�ضم اإىل املدافعني 

عن الكويت، طالباً الن�ضر اأو 

رائعاً  مثال  �ضارباً  ال�ضهادة، 

والت�ضحية  ال�����ض��ج��اع��ة  يف 

اأبناء  اأح��د  اأ�ضدقائه،  وم��ن 

العواد، وعبداخلالق، وريا�ش 

التويجري، ونواف.

يف مع�صكر جيوان

مع�ضكر  عبدالعزيز  دخل 

جيوان التابع للجي�ش واحلر�ش 

�ضديقه  مع  الكويتي  الوطني 

البدر، ف�ضاهدا نران  ر�ضيد 

كانت  التي  العراقية  القوات 

من  املع�ضكر  ع��ل��ى  تن�ضب 

الكائن  الكهرباء  وزارة  مبنى 

يف منطقة الرقعي، فظنا اأن 

طوياًل  ي�ضتمر  ل��ن  الق�ضف 

ل��ك��ن ال��و���ض��ع ا���ض��ت��م��ر على 

املع�ضكر  يف  فمكثا  ح��ال��ه، 

لياًل،  ال�ضابعة  ال�ضاعة  حتى 

لأوامر  وفقاً  منه  خرجا  ثم 

اإخ���الء  ب�����ض��رورة  ع�ضكرية 

العدو،  ن��ران  لكثافة  املكان 

املع�ضكر  ال�ضديقان  ف��غ��ادر 

وذكر  منزليهما،  اإىل  وتوجها 

ال�ضاهد فار�ش الوقيان اأنهما 

عند رجوعهما كانت ثيابهما 

ملطخة بالدماء، ويظن اأنهما 

�ضاعداً يف حمل امل�ضابني من 

ذاك  يف  الكويتيني  اجل��ن��ود 

عبداهلل  وي��ذك��ر  امل��ع�����ض��ك��ر، 

�ضقيق ال�ضهيد نحواً من هذه 

الرواية.

جمموعة م�صرف

عبدالعزيز  وال��دة  وقالت 

جتهيز  م��ن��ه��ا  ط���ل���ب  اإن������ه 

الثاين  ال��ي��وم  منذ  مالب�ضه 

واأخربها  ال��غ��ا���ض��م،  ل��ل��غ��زو 

اإىل  الن�ضمام  على  بعزمه 

البا�ضلة،  الكويتية  املقاومة 

واأك����د ذل���ك ���ض��دي��ق��ه خالد 

العتيبي الذي ان�ضم معه اإىل 

املقاومة  جمموعات  اإح���دى 

ع�����ن�����دم�����ا اج������ت������اح������ت ج�����ح�����اف�����ل ال���������غ���������در  دول��������ة 
ال�������ك�������وي�������ت  ان���������دف���������ع  إل����������ى ص�������ف�������وف امل�����ق�����اوم�����ة
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السور

على  ال�ضالح  توزيعه  اأث��ن��اء 

منطقة  يف  امل��ق��اوم��ة  �ضباب 

ال�ضرة، وكانا ي�ضتقالن �ضيارة 

واأ�ضلحة  �ضواعق  بها  وانيت 

وعجائن  ���ض��غ��رة  ر���ض��ا���ض��ة 

التفج�������ر،  يف  ت�ض��������تخدم 

وعن�����د و�ضوله���������ما ق��������ام 

با�ض����تخراج  املقاوم�ة،  اأفراد 

م�ضرف،  الكويتية يف منطقة 

اأفرادها  ب��ني  م��ن  اأن  وذك���ر 

اجلحمة،  ن����وري  ال�����ض��اب��ط 

ابداح،  اأحمد  يراأ�ضهم  وك��ان 

واأنهم كانوا يجتمعون يف قبو 

اأحد املنازل.

ال�صالح والذخرة

ورفاقه  عبدالعزيز  توجه 

البدر  ر�ضيد  بينهم  وم��ن   -

�ضبحان  م��ن��ط��ق��ة  اإىل   -

ال�ضالح  خم��ازن  اأح��د  حيث 

الكويتي،  للجي�ش  ال��ت��اب��ع��ة 

واأخذوا نحو خم�ضني �ضالحاً 

ومت  لها،  الالزمة  وال��ذخ��رة 

حر�ضاً  فائقة  ب�ضرعة  ذل��ك 

قب�ضة  يف  الوقوع  عدم  على 

توجهوا  ثم  الحتالل،  جنود 

منزل  اإىل  الأ���ض��ل��ح��ة  بتلك 

ر�ضيد مبنطقة م�ضرف حيث 

مت تخزينها فيه.

ال�ضديقان  ي��ك��ت��ف  ومل 

عبدالعزيز ور�ضيد باحل�ضول 

بل  والذخرة،  الأ�ضلحة  على 

�ضرطة  خم��ف��ر  اإىل  ت��وج��ه��ا 

�ضمن  التطوع  وطلباً  كيفان، 

املدافعني عن حيا�ش الوطن، 

واأخربا من كان هناك بوجود 

منطقة  يف  الأ�ضلحة  خم��زن 

ا�ضطحباهم  ث��م  ���ض��ب��ح��ان، 

اأخ�����ذوا  ح��ي��ث  ه���ن���اك  اإىل 

الأ�ضلحة،  م��ن  اأخ���رى  كمية 

املذكور  املخفر  اأف��راد  زودوا 

ببع�ضها.

توزيع الأ�صلحة

بتوزيع  عبدالعزيز  ق��ام 

على  بحوزته  التي  الأ�ضلحة 

يف  وخا�ضة  املقاومة،  �ضباب 

كما  وم�ضرف،  بيان  منطقتي 

اأخرب ال�ضاهد حممد الوقيان 

يوماً اأن عليه اأن ياأخذ حذره 

من قارب ال�ضيد لأن بداخله 

حممد  وذكر  خمباأة،  اأ�ضلحة 

يحتويه  القارب مبا  �ضلم  اأنه 

�ضاحية  �ضرطة  خمفر  اإىل 

عبداهلل ال�ضامل.

خالد  ال�ضاهد  ذك��ر  كما 

اأنه رافق عبدالعزيز  العتيبي 

الأ�ضلحة املخباأة فيه.

دائماً  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ك���ان 

�ضخ�ضياً  ���ض��الح��اً  ي��ح��م��ل 

وهذا  رجله،  اأ�ضفل  يف  يثبته 

باأعمال  م�ضاركته  على  يدل 

املقاومة �ضد قوات الحتالل 

يتوقع  ملقاومة من  وجاهزيته 

و�ضاهده  منهم،  له  التعر�ش 

بيده  يحمل  عبداهلل  �ضقيقه 

�ضالح  ب��ه��ا  ���ض��غ��رة  حقيبة 

�ضقيقه  بتدريب  قام  ر�ضا�ش 

ا�ضتعماله، كما  عبداهلل على 

يخفي يف  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ك���ان 

منزله غرارة ون�ضف الغرارة 

م���ن الأ���ض��ل��ح��ة وال���ذخ���رة 

بذلك  ويعلم  ل��ه��ا،  ال��الزم��ة 

باأنه  لعلمه  يلمه  ومل  وال��ده، 

يعمل خلدمة وطنه والت�ضحية 

من اأجله.

توزيع الأموال واملواد 

الغذائية

يف  عبدالعزيز  و���ض��ارك 

التي  النقدية  املبالغ  ت��وزي��ع 

كانت تاأتي من القيادة الكويتية 

يف اخلارج ومن بع�ش التجار 

يت�ضلمها  فكان  ال��داخ��ل،  يف 

املحتاجني  على  يوزعها  ث��م 

الكويتية  املقاومة  اأف��راد  من 

وغرهم من ال�ضامدين على 

اأر�ش الكويت.

عبدالعزيز  ���ض��ارك  كما 

رفاقه - ومنهم خالد العتيبي 

الغذائية  امل��واد  توزيع  يف   -

كانوا  ال��ذي��ن  الأه����ايل  على 

وعلى  اإليها،  احلاجة  باأم�ش 

كانت  ال���ذي���ن  ال��ع�����ض��ك��ري��ني 

العراقية ترت�ضدهم،  القوات 

ومل يكونوا ي�ضتطيعون الظهور 

يف اأماكن البيع وال�ضراء.
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عمليات جريئة

ت��وج��ه ع��ب��دال��ع��زي��ز مع 

لتنفيذ  يوماً  ر�ضيد  �ضديقه 

عملية �ضد القوات العراقية، 

�ضائق  ه����و  ر����ض���ي���د  وك������ان 

ال�ضيارة، فمرا مبجموعة من 

اجلنود العراقيني كانت تقف 

بيان،  �ضرطة  خمفر  خ���ارج 

بوابل  عبدالعزيز  فاأمطرهم 

بندقيته  م��ن  الر�ضا�ش  م��ن 

ان�ضرف  ث���م  ال���ر����ض���ا����ش، 

ال�ضديقان عن املكان ب�ضرعة 

حتى ل يقعا يف قب�ضة جنود 

الحتالل.

كما يذكر ر�ضيد اأنه توجه 

يوماً  عبدالعزيز  �ضديقه  مع 

�ضباحاً  الثانية  ال�ضاعة  يف 

منطقة  �ضرطة  خمفر  اإىل 

عبدالعزيز  ف��ق��ام  م�����ض��رف، 

�ضالحه  ن�����ران  ب��ت�����ض��دي��د 

من  جمموعة  اإىل  الر�ضا�ش 

اجل���ن���ود ك��ان��ت ت��ق��ف على 

ب�ضرعة  ه��رب��ا  ث��م  امل��دخ��ل، 

حتى ل يقعا يف قب�ضتهم.

خالد  ال�����ض��اه��د  وي��خ��رب 

�ضديق  وه���و   - ال��ع��ت��ي��ب��ي  

�ضاركه  ال����ذي  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

املقاومة  املجموعة  ذات  يف 

النار  يطلقون  كانوا  اأنهم   -

وهم  العراقية  القوات  على 

منطلقون ب�ضيارتهم م�ضرعني، 

يقتن�ضون  ك��ان��وا  اأن��ه��م  كما 

الذين  العراقيني  الع�ضكريني 

ي�ضرون منفردين.

اأن  ال�ضاهد  نف�ش  ويذكر 

جمموعتهم اأخذت بالتناق�ش 

لكرثة ر�ضدها من قبل القوات 

يف  لحقتهم  التي  العراقية 

بحمالت  وقامت  مكان،  كل 

للبيوت،  وتفتي�ش  مداهمة 

املقاومة  اأف��راد  �ضعر  عندها 

بحرج موقفهم وقاموا بتقليل 

�ضالمة  اأج���ل  م��ن  ن�ضاطهم 

لتلك  ال���ق���اط���ن���ني  وراح�������ة 

حاولت  ي��وم  وذات  البيوت، 

�ضد  عملية  تنفيذ  املجموعة 

تبني  لكن  العراقية،  القوات 

القوات  ت��ل��ك  ع���دد  اأن  ل��ه��ا 

ل ميكن  ب�ضورة  ك��ب��راً  ك��ان 

التعامل معها، فا�ضطروا اإىل 

لياًل،  �ضيارة  حتت  الختباء 

ومل ي�ضتطيعوا مغادرة املكان 

اإل نهاراً.

اأنه  العتيبي  خالد  ويذكر 

�ضاركاً  عبدالعزيز  و�ضديقه 

التي  ال��ع��م��ل��ي��ات  ب��ع�����ش  يف 

م�ضرف  جم��م��وع��ة  ن��ف��ذت��ه��ا 

ذلك  ومن  للمقاومة،  التابعة 

للجنود  نقل  �ضيارة  مهاجة 

منط�����قة  يف  ال��ع��راق��ي��ني 

اجلاب�����رية، وتفجر �ضوق يف 

منطقة خيطان.

حتذير من اجلران

حذر اجلران عبدالعزيز 

ب���ع���م���ل���ي���ات ج���ري���ئ���ة ض����د جنود  ق������ام 
االحتالل وشارك في توفير السالح  
للصامدين وال������غ������ذاء  ل���ل���م���ق���اوم���ني 
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السور

و�ضديقه ر�ضيد من ال�ضتمرار 

بعمليات املقاومة انطالقاً من 

منهما  وطلبوا  ر�ضيد،  منزل 

اإىل  نقلها  اأو  الأ�ضلحة  توزيع 

لوجود  وذل���ك  اآخ����ر،  م��ك��ان 

من  بالقرب  قاطنة  عائالت 

اأن  خا�ضة  امل��ذك��ور،  امل��ن��زل 

القوات العراقية كانت تبط�ش 

مبن ت�ضك يف مقاومته، وتقوم 

فجائية  م��داه��م��ة  بعمليات 

عن  بحثاً  امل��ن��ازل  من  لكثر 

يحملون  وما  املقاومة  اأف��راد 

من اأ�ضلحة.

تغير الهويات

ومن الأعمال الأخرى التي 

اإح�ضاره  عبدالعزيز  بها  قام 

العامة  الإدارة  من  لالأختام 

ل��ل��م��رور، واأخ���رى م��ن بلدية 

عبدالعزيز  وك���ان  ال��ك��وي��ت، 

ورفاقه يقومون بتغير هويات 

الع�ضكريني املدنيني من اأفراد 

البا�ضلة  الكويتية  امل��ق��اوم��ة 

عليهم جنود  يتعرف  ل  حتى 

الحتالل.

التخابر مع القيادة

عبدالعزيز  ل���دى  وك���ان 

من  يتخابر  ل�ضلكي  ج��ه��از 

الكويتية  القيادة  مع  خالله 

يف اخلارج، وقد ذكر �ضديقه 

�ضاهده  اأن���ه  العتيبي  خ��ال��د 

معه وانه ا�ضتخدمه للتحدث 

مع من يعرفه بداخل اململكة 

العربية ال�ضعودية.

اخلروج اإىل ال�صعودية

خرج عبدالعزيز يوماً اإىل 

ال�ضعودية  العربية  اململكة 

�ضرية  م��ع��ل��وم��ات  لإي�����ض��ال 

ال��ك��وي��ت��ي��ة يف  ال��ق��ي��ادة  اإىل 

اأث��ن��اء خروجه  اخل���ارج، ويف 

�ضادر  ر���ض��ي��د  �ضديقه  م��ع 

ج��ن��ود الح��ت��الل ك��ل م��ا يف 

�ضفر  ج��وازات  من  حوزتهم  

ومكثا خم�ضة  نقدية،  ومبالغ 

اأيام على احلدود حتى �ضمح 

لدواع  وذل��ك  بالدخول  لهما 

اأمنية، وقد اأو�ضل عبدالعزيز 

عاد  ثم  القيادة  اإىل  ر�ضالته 

اأدراجه اإىل الكويت مع اأحد 

الكويتيني من اأبناء التويجري، 

له  ي�ضمح  ف��ل��م  ر���ض��ي��د  اأم���ا 

بالعودة اإىل الكويت ثانية.

عبدالعزيز  وال��دة  وتخرب 

اأنه ذهب اإىل اململكة العربية 

اإي�ضال  اأج��ل  من  ال�ضعودية 

ف��ي��ه بع�ش  ف��ي��دي��و  ���ض��ري��ط 

بها  قامت  لعمليات  م�ضاهد 

املقاومة الكويتية البا�ضلة يف 

الكويت.

ويذكر عبداهلل اأن �ضقيقه 

عبدالعزيز كان كثر اخلروج 

اإىل اململكة العربية ال�ضعودية 

وكان  اأح��د،  علم  دون  خل�ضة 

الأ�ضلحة  اإدخال  بق�ضد  ذلك 

وقد  الكويتية،  املقاومة  اإىل 

اأنواعاً  معه  �ضقيقه  �ضاهد 

ع��ل��ى �ضكل  م��ن��ه��ا  خم��ت��ل��ف��ة 

ولعات واأقالم متفجرة، وكان 

خروجه اأي�ضاً من اأجل اإخراج 

يرغبون  الذين  النا�ش  بع�ش 

من  ف��راراً  البالد  مغادرة  يف 

بط�ش القوات العراقية.

ال�صتيالء على بيت 

ر�صيد

لديه  اأن  ر���ض��ي��د  ذك����ر 

ا�ضتيالء  مفادها  معلومات 

منزلهم  ع��ل��ى  ال��ع��راق��ي��ني 

يحتوي  ال����ذي  م�����ض��رف  يف 

وملا  وذخ����رة،  اأ�ضلحة  على 

اأخذ  بذلك  عبدالعزيز  علم 

التي  ر���ض��ي��د  وال����د  ���ض��ي��ارة 

املنزل  قبالة  م��وج��ودة  كانت 

قرابة  بعد  ثم  وا�ضتخدمها، 

حممد  �ضاهد  اأ�ضهر  ثالثة 

ال�ضيارة  عبدالعزيز  �ضديق 

فظن اأن عبدالعزيز يقودها، 

ال�ضيارة  اإىل  ورفاقه  فذهب 

لكنهم وجدوا اأحد العراقيني 

يقودها، وملا �ضاألوه عن حالها 

لأحد  مم��ل��وك��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 

وكان  بها  اأركبهم  اأقربائهم، 

املخابرات  رج��ال  اأح��د  معه 

اإىل  بهم  وت��وج��ه  ال��ع��راق��ي��ة، 

خمفر ال�ضرطة حيث حققوا 

ثم  �ضرباً،  واأو�ضعوهم  معهم 

اأطلقوا �ضراحهم.

الوقوع يف الأ�صر

ذات يوم ذهب عبدالعزيز 

العتيبي  خ��ال��د  �ضديقه  م��ع 

�ضباح  منطقة  يف  منزل  اإىل 

دخلوه  وع��ن��دم��ا  ال�������ض���امل، 

وج��ل�����ض��وا ف���ي���ه، ا����ض���ت���اأذن 

عبدالعزيز �ضديقه يف اخلروج 

ووعده  ملحة،  حاجة  لق�ضاء 

فانتظر  ب�ضرعة،  يعود  ب��اأن 

يح�ضر  ومل  ط��وي��اًل،  خ��ال��د 

خالد  فانطلق  عبدالعزيز، 

للبحث  الوقيان  اأبناء  واأح��د 

عبدالعزيز،  �ضديقهما  عن 

فقابلهما  منزله،  اإىل  وذهبا 

اأن  خم��رباً  الأ�ضخا�ش  اأح��د 

تعر�ش  ع��ب��دال��ع��زي��ز  م��ن��زل 

ملداهمة القوات العراقية التي 

كانت تبحث عن عبدالعزيز، 

وما اأن و�ضل عبدالعزيز اإىل 

باب منزله حتى األقت القوات 

هو  عليه  القب�ش  العراقية 

في�ضل  يدعى  اآخر  و�ضخ�ش 

العجيل.

ال�ضهيد فتذكر  والدة  اأما 

يف  ك��ان  ع���ليه  الق���ب�ش  اأن 

داخل   1990  /  10  /  27
العراقية  القوات  واأن  املنزل، 

قامت ب�ضربه، ثم اقتادته اإىل 

اأحد معتقالتها.

وقد بحثت اأ�ضرته عنه يف 

العراقية  ال��ق��وات  معتقالت 

يف الكويت، لكن دون جدوى، 

ثم ذهبت والدته اإىل اململكة 

اأمل  على  ال�ضعودية  العربية 

اأن يفرج عن ابنها ويلحق بها 

هناك، لكن دون بارقة اأمل.

ف����ق����د غ����ي����ب ال�����غ�����زاة 

عبدالعزيز تركي عبداملح�ضن 

�ضجونهم،  يف  املليفي  تركي 

يعرف م�ضره، وحكمت  ومل 

املحكمة بدولة الكويت مبوت 

اعتباراً  حكمياً  موتاً  املفقود 

من يوم 30 / 4 / 2007م.

ال�ضهيد  اهلل  رح������م 

ف�ضيح  واأ�ضكنه  عبدالعزيز 

جناته، واألهم اأهله واأبناء وطنه 

ال�ضرب اجلميل وال�ضلوان.

»�ضهداء  كتاب   : امل�ضدر 

الكويت«. 

اأعماله لتزال بالذاكرة
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الشيخ ناصر صباح األحمد:
فجــر جديد للحركة التشــكيلية الكـويــتية

تظاهرة فنية كبيرة احتفااًل ب� »47 عامًا من اإلبداع«

الإبييييداع«  ميين  عييامييًا   47« �صعار  حتييت  تاأ�صي�صها،  على  عييامييًا   47 مبيييرور  الت�صكيلية  للفنون  الكويتية  اجلمعية  احتفلت 

اجلييوائييز  بتقدمي  تييوج  اليييذي   - الت�صكيلي  لييالإبييداع  الييكييويييت   مييهييرجييان  الحتفالية  �صهدتها  الييتييي  الأنيي�ييصييطيية  اأبيييرز  وكيييان 

ورعيياه. اهلل  حفظه  ال�صباح  الأحييمييد  �صباح  ال�صيخ  الييبييالد  اأميير  ال�صمو  �صاحب  جييائييزة  مقدمتها  ويف  الفائزين،  للمبدعني 

وقال ال�ضيخ نا�ضر �ضباح 

�ضوؤون  وزير  ال�ضباح  الأحمد 

الرئي�ش  الأم����ري،  ال��دي��وان 

الكويتية  للجمعية  الفخري 

»لعل  الت�ضكيلية:  ل��ل��ف��ن��ون 

تاأتي  اأن  الطالع  ح�ضن  م��ن 

ملهرجان  الثامنة  الح���تفالية 

الت�ضكيلي  ل��الإب��داع  الكويت 

الثامنة  الذكرى  مع  متزامنة 

اأمر  ال�ضمو  �ضاحب  لتويل 

الأحمد  �ضباح  ال�ضيخ  البالد 

مقاليد  ال�����ض��ب��اح  اجل���اب���ر 

ب������اجل������رأة مت������ي������زت  ت����ش����ك����ي����ل����ي����ًا  ع������م������اًل   135 ق�������دم�������وا  وف������ن������ان������ة  ف������ن������ان������ًا   47

صالح قطب

انتظرني - 2013 - أكريلك - »مي السعد« جائزة صاحب السمو
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احلكم«.

الفن  »اأن  واأ������ض�����اف: 

الأ�ضيل  ال��واع��ي  الت�ضكيلي 

ن�����ض��اط مللء  ل��ي�����ش جم����رد 

والألوان  بالأ�ضكال  الفراغات 

اإذا  لأن��ه  واجل��ذاب��ة،  الزاهية 

�ضيفقد  ذل��ك  على  اقت�ضر 

ور�ضالته  الإن�ضاين  م�ضمونه 

الجتماعية، فالفن الت�ضكيلي 

الإن�ضانية  ال��ف��ن��ون  و���ض��ت��ى 

الأخرى هي تعبر اإن�ضاين عن 

العامل الذاتي للفنان وعالقته 

بعامله املحيط به يعك�ش مدى 

مو�ضوعات  فهم  يف  تعمقه 

و�ضوؤون هذا العامل«.

وم�ضى ال�ضيخ نا�ضر �ضباح 

ي�ضعدنا  »كم  قائاًل:  الأحمد 

اأن ي�ضارك يف هذه التظاهرة 

الفنية عدد كبر من مبدعات 

يف  الت�ضكيلي  الفن  ومبدعي 

ما  ع��ال��ي��اً  مثمنني  ال��ك��وي��ت، 

قدموا يف هذه التظاهرة من 

عالية  وم�ضاركات  اإ�ضهامات 

الفني،  وامل�����ض��ت��وى  اجل����ودة 

فجر  ب��ب��زوغ  يب�ضر  م��ا  وه��و 

الت�ضكيلية  للحركة  ج��دي��د 

الكويتية، وبولدة جيل جديد 

املجال،  الفنانني يف هذا  من 

اأمانة  يحملون  �ضوف  والذين 

امل�ضوؤولية الفنية مع اإخوانهم 

واأخواتهم.

 47 و�ضارك يف املهرجان 

ف��ن��ان��اً وف��ن��ان��ة ق��دم��وا 135 

خمتلف  مثلت  ف��ن��ي��اً  ع��م��اًل 

الأ����ض���ال���ي���ب والجت����اه����ات 

ومتيز  واحل��دي��ث��ة  املعا�ضرة 

ال����ط����رح ال���ف���ن���ي ب����اجل����راأة 

الفكر  حيث  م��ن  واحل��داث��ة 

والتكنيك.

ال�ضكل  ���ض��ع��ي��د  ع���ل���ى 

وامل�ضمون قدمت الفنانة مي 

واحدة  لفكرة  عملني  ال�ضعد 

وهي احلرية، بتناولها العن�ضر 

انتظار  ح��ال��ة  يف  ال��ب�����ض��ري 

الق�ضري.  بال�ضمت  م�ضوبة 

العملني  ك��ال  يف  الع�ضفور 

القف�ش،  داخ����ل  حم��ب��و���ش 

الأف�����واه.  مكممو  وال��ب�����ض��ر 

العمل الفني كولجي من ورق 

اجلرائد يحمل ر�ضائل فكرية 

ذات اأبعاد اإن�ضانية مع وجود 

اللوحة  اأ�ضفل  وورود  زه��ور 

احلياة  يف  ال���رغ���ب���ة  مت��ث��ل 

هنا  امل�ضاعر  لغة  ال��وردي��ة. 

رمزية  ولكنها  تقليدية  غر 

بالرغم من واقعية ال�ضكل.

عن  يعرب  هنا  والنتظار 

اإنه  الياأ�ش  الأمل داخل حالة 

عمل متميز قلما يجود مبثله 

الإ�ضرار  ل��وج��ود  الفنانون، 

م������������ي ال��������س��������ع��������د وع���������ب���������دال���������ل���������ه ال�����ع�����ت�����ي�����ب�����ي 
وأح�����م�����د ج����وه����ر ح�����ص�����دوا ج�����وائ�����ز امل����ه����رج����ان

بدون عنوان - 2013 - مواد مختلفة »زيد العبيد« جائزة جلنة التحكيمالبشر - 2013 - مواد مختلفة » أميرة أشكناني« جائزة جلنة التحكيم
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احلالة  م��ن  التخل�ش  ع��ل��ى 

الال �ضعورية للفنانة وحماولة 

اإىل عامل  والتحليق  التخطي 

اأف�ضل كا�ضرة القيود والأغالل 

ما بني الياأ�ش والرجاء. ولكن 

ال�ضكل  اإن  الأم���ر  نهاية  يف 

لإ�ضفاء  امل�����ض��م��ون  يع�ضد 

التوازن الفكري والتقني.

وقدم الفنان اأحمد احلواج 

قناع  اإن��ه  متميزاً  »بورترية« 

ال�ضعف  نقاط  وراءه  يخفي 

الت�ضلط،  يف  ال��رغ��ب��ة  اأو 

احلزن  اإىل  مييل  فني  عمل 

والغ�ضب واعتمد الفنان على 

ونحتية  معمارية  قيم  اإب��راز 

وتقابلها  الوجوه  ت�ضكيل  يف 

يت�ضم  تركيب  يف  وتداخلها 

بالتوازن والقوة.

وقدم الفنان اأحمد جوهر 

عملني طغى عليهما �ضيء من 

باخلطوط  متثل  الرومان�ضية 

نرى  اللون،  و�ضفافية  اللينة 

ت��ل��ك اخل���ط���وط ت��ت��ج��ه اإىل 

تارة  اأ�ضفل  واإىل  ت��ارة  اأعلى 

كاملطر  تنهمر  وكاأنها  اأخ��رى 

وجميل  متناغم  ل��وين  اإيقاع 

ينقلك اإىل عامل اآخر تود اأن 

ل يفارقك ول تفارق اللوحة 

واأك�ضب  جماليا  الفنان  جنح 

اللون عمله روحاً متناهية ل 

�ضعورية عمومية املذاق.

الكبر  ال���ف���ن���ان  اأم�������ا 

فقدم  �ضلمان  عبدالر�ضول 

عماًل فنياً متميزاً وغلب عليه 

اإيقاع اللون ال�ضاخن والبارد، 

العنا�ضر  ب���ني  وال��ت��ن��اغ��م 

ون��ل��ح��ظ ف��ي��ه ���ض��راع��اً بني 

تكوين  يف  واحلا�ضر  املا�ضي 

ومتباعد  تارة  متما�ضك  فني 

ت����ارة اأخ�����رى ب��ت��ع��ب��ر لوين 

متكرر الإيقاع يف ن�ضيج لوين 

متتابع ومن�ضجم دون حتديد 

ملو�ضوع اأو �ضكل بعينه.

احلداد  اآلء  الفنانة  اأم��ا 

جوائز جلنة التحكيم 
ل�����ل�����ب�����ل�����وش�����ي وامل�����ه�����ن�����ا 
وأش���ك���ن���ان���ي واحل�����واج 
وال����ع����ب����ي����د واحل����������داد

2013 - زيت »أحمد جوهر« جائزة الشيخة سلوى صباح األحمد  - Donation

بدون عنوان - 2013 - أكريلك »جواهر املهنا« جائزة جلنة التحكيم
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املاء ولكن  ففكرتها من رذاذ 

يتعدى ذلك احلوار نحو رذاذ 

وهي  اللون،  هو  عمقاً  اأك��رث 

القناع  اإظهار  على  حري�ضة 

الفني  العمل  اللوحة.  داخ��ل 

يجنح اإىل ال�ضريالية املمزوجة 

وتوؤمن  لالإن�ضان،  بالتجريدية 

الفنانة باأن الإن�ضان ل ميوت 

واأن  حقاً،  ذلك  اأراد  اإذا  اإل 

�ضوى  لي�ش  الع�ضوي  م��وت��ه 

ا�ضتجابة.

عبداهلل  ال��ف��ن��ان  وق����دم 

العتيبي عملني بفكرة واحدة 

األوان  ب��ني  بفر�ضاته  وجمع 

الكويت  و�ضماء،  اخلليج  ماء 

وحدانية العن�ضر ورومان�ضية 

ال��ف��ك��رة جت��ع��ل��ك حت��ل��ق يف 

اأوت��ار احلياة  عامل يدق على 

التكوين  ب�ضاطة  ال��زائ��ل��ة. 

يعطيك  امل�����ض��م��ون  وع��م��ق 

امتداداً لأزمنة م�ضت واأزمنة 

قليلة اأتت.

ال�ضطي  الفنان خالد  اأما 

اأمام  البقاء  عليك  فيفر�ش 

طال�ضمها،  لتفك  اأع��م��ال��ه 

على  دليل  احلقيقة  وهي يف 

ت�ضكيل  يف  ك��ب��رة  ق����درات 

التي يوازن  اللوحة خ�ضو�ضاً 

ويجمع  الجتاهات  بني  فيها 

ثناياها  بني  ويخفي  �ضتاتها 

تاأتي  التي  م�ضاعره  حقيقة 

حلظات  يف  تنفيذها  بجراأة 

دون توقف.

الف����������������������ائزون
ويف نهاية املهرجان اختارت جلنة التحكيم الأعمال الفائزة 

يف املهرجان على النحو التايل:

مّي  للفنانة  ال��ب��اد  اأم���ر  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ج��ائ��زة  اأوًل: 

ال�شعد.

ج���ائ���زة ال�����ش��ي��خ��ة ف��ت��وح ���ش��ل��م��ان ال�����ش��ب��اح للفنان  ثانيًا: 

عبداهلل العتيبي.

ال�شباح  الأح���م���د  ���ش��ب��اح  ���ش��ل��وى  ال�شيخة  ج��ائ��زة  ثالثًا: 

للفنان اأحمد جوهر.

التحكيم  جلنة  با�ضم  جوائز  منح  اللجنة  ق��ررت  كما 

لالأعمال املتميزة للفنانني:

�صيييعيييد البليييييييييييو�صي       جيييييييواهيييييير املهنييييييييييا

اأميييييييرة اأ�صييييييييكناين      اأحيييييييييييمد احليييييييييواج

زيييييييييييييييد العبييييييييييد      اآلء احلييييييييييييييييييييييييداد

2013 - أكريلك » آالء احلداد« جائزة جلنة التحكيم  - Blueوجه جداري - 2013 - أكريلك »أحمد احلواج« جائزة جلنة التحكيم
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فداء  ال��ف��ن��ان��ة  وق���دم���ت 

متميزة  اأع�����م�����الً  ال����ع����ون 

املحكم  ب��ال��ت��ك��وي��ن  ات�����ض��م��ت 

ب�ضاطة  الهند�ضي  وال��ب��ن��اء 

الفكرة وعمق امل�ضمون جعل 

فل�ضفة  نحو  ياأخذك  العمل 

اإن�ضانية.

جواهر  الفنانة  وق��دم��ت 

حيث  �ضبابياً  ع��م��اًل  املهنا 

وال�ضاخنة  املحايدة  الأل���وان 

الطائر  ون��الح��ظ  وال���ب���اردة 

املوجود داخل العمل يتحرك 

اأن  ت��ري��د  خمتلفة  ب��اأ���ض��ك��ال 

اإىل فكرة ل  امل�ضاهد  تو�ضل 

الإن�ضان  اإليها  يتوق  �ضعورية 

وهي احلرية.

تكوين لوني - 2013 - أكريلك »سعد البلوشي« جائزة جلنة التحكيم

وطن عمري - 2013 - زيت »فداء العون« من األعمال املعروضة

شيخوخة - 2013 - أكريلك »عبداهلل العتيبي« جائزة الشيخة فتوح سلمان الصباح
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من شهداء

عابد زاهد حرص 
على نيل الشهادة

صلــــــة 
بن أشـيم 
العـــدوي

واأ�صييرقت  اجلاهييييلية  ليييييل  فامنحى  الإ�صالم،  �صم�س  طلعت 

انطليييييقوا  رجيييييييال  اأفقيييييييها  يف  وطلييييع  ربيييها،  بنيييييور  الأر�س 

يف جنبات الأر�س يبلييييغون ر�صييييالة ربهييييم، وين�صييييرون دينه.

مـــحـــمـــد يــــوســــف اجلــــاهــــوش

دع����������ا إل����������ى ال�������ل�������ه ب������أس������ل������وب رق�������ي�������ق م�������ه�������ذب م����س����ت����م����د م��������ن ه����������دي ال������ك������ت������اب وال�����س�����ن�����ة
�ضح���وا باأغلى م���ا ميلكون 

وخدم���ة  هدفه���م  لتحقي���ق 

عقيدتهم وح�ضبهم اأن اأرواحهم 

ق���د بذلوه���ا رخي�ض���ة، لينالوا 

مر�ض���اة ربه���م، فان�ضاح���وا يف 

الأر����ش. همه���م الأول: الف���وز 

بر�ضوان اهلل، والظفر مبا اأعد 

مل���ن يقت���ل يف �ضبيل���ه - مقباًل 

غر مدب���ر - من نعي���م مقيم، 

وحياة هانئ���ة ، ل يزول نعيمها 

ول تنقطع نعمة اهلل عن اأهلها: 

)ول حت�ض���ن الذي���ن قتل���وا يف 

�ضبي���ل اهلل اأموات���اً ب���ل اأحي���اء 

عن���د ربهم يرزق���ون � فرحني 

ف�ضل���ه  م���ن  اهلل  اآتاه���م  مب���ا 

وي�ضتب�ضرون بالذين مل يلحقوا 

بهم من خلفهم  األ خوف عليهم 

ول ه���م يحزنون � ي�ضتب�ضرون 

بنعم���ة من اهلل وف�ضل واأن اهلل 

ل ي�ضيع اأجر املوؤمنني )169 - 

171 اآل عمران(.
الرج���ال  ه���وؤلء  وبهم���ة 

تو�ضعت رقعة الإ�ضالم، وقامت 

ح�ضارة امل�ضلمني، مالأت الدنيا 

ربوعه���ا  يف  ون�ض���رت  ع���دلً، 

و�ضهيدن���ا  وال�ض���الم.  الأم���ن 

ال���ذي نتح���دث - هنا - منوذج 

ح���ي ميث���ل قم���ة ه���ذه املعاين 

ال�ضامقة.

 .. اأ�ضي���م  ب���ن  �ضل���ة  اإن���ه 

ب�ض���ري، من كبار التابعني، كان 

ذا ف�ضل وورع، وعبادة وزهد.

ومل تك���ن عب���ادة �ضل���ة من 

اأنواع العبادات ال�ضلبية التي ل 

هم ل�ضاحبها اإل النجاة بنف�ضه، 

ث���م ل يب���ايل يف اأي واد هل���ك 

النا����ش، ب���ل كان يلح���ظ و�ضع 

النا����ش حوله، وي�ضه���م بتقومي 

اخلط���اأ،  وت�ضوي���ب  املع���وج، 

باأ�ضل���وب رقيق مهذب، م�ضتمد 

م���ن ه���دي الكت���اب وال�ضن���ة، 

الأ�ضيل���ة  املفاهي���م  معتم���داً 

واإف���ادة  الغر����ش،  يف حتقي���ق 

املخاطب.

التلميح بدل الت�صريح

لح���ظ - ر�ض���ي اهلل عن���ه 

- نف���راًَ م���ن ال�ضب���اب مقيمني 

على اللهو واللعب، ل عمل لهم 

يفيدون منه اأنف�ضهم اأو غرهم، 

ول ي�ضارع���ون اإىل من���ادي اهلل 

يف اأوق���ات ال�ض���الة، ف�ضاءه ما 

ي���رتك  اأن  ي�ضتط���ع  ومل  راأى، 

هوؤلء الفتية وقد لفهم ال�ضياع، 

و�ضرقته���م الغفلة حتى اأن�ضتهم 

الغاية التي من اأجلها خلق اهلل 

تعاىل اخللق »وما خلقت اجلن 

من شهداء

)2014 يونيو   - )مايو   77 الغرسة 

28



والإن�ش اإل ليعبدون«.

ف���كان كلما م���ر مبجل�ضهم 

ي�ضل���م عليه���م، ويق���ول لهم: يا 

اأبنائ���ي، اأخ���ربوين ع���ن ق���وم 

اأرادوا �ضفرا، فحادوا يف النهار 

ع���ن الطريق ، وناموا يف الليل، 

فمت���ى يقطع���ون �ضفرهم؟ كان 

يلقي ه���ذا ال�ضوؤال، ثم مي�ضي، 

ول يحدثهم ب�ضيء قط.

وذات ي���وم األق���ى �ضوؤال���ه، 

وم�ضى ل�ضاأنه، فتنبه فتى منهم 

ملقال���ة �ضلة، وق���ال لأ�ضحابه: 

واهلل ما يعني بهذا غرنا، نحن 

بالنهار نلهو، وبالليل ننام، فحتى 

متى نقيم على هذه احلال التي 

ل جنني منه���ا اإل بوؤ�ش الدنيا، 

الآخ���رة!  واهلل لأتبعن���ه،  وذل 

ول���ن اأفارقه ما حيي���ت، ثم تبع 

�ضل���ة، فلم يزل يفيد من علمه، 

ويحاكيه يف عمله حتى مات.

التلطف يف البالغ

ذات يوم اأخذ �ضلة جمل�ضه 

ير�ضده���م،  اأ�ضحاب���ه،  ب���ني 

ويعظه���م ويب���ني له���م اأح���كام 

دينه���م، ويحثه���م عل���ى اتب���اع 

ال�ضن���ة، وح�ضن الهتداء بهدي 

النب���ي �ضلى اهلل علي���ه و�ضلم، 

وبينما هو م�ضرت�ضل يف حديثه 

اإذ ب�ض���اب يغ�ضى جمل�ضه، وقد 

اأ�ضب���ل ثوب���ه، فه���و يج���ره على 

هيئة املتكربين.

�ضاء منظ���ر الفتى اأ�ضحاب 

ياأخ���ذوه  اأن  وهم���وا  �ضل���ة، 

باأل�ضنتهم، قبل اأن تناله اأيديهم، 

لك���ن �ضلة ح���ال بينهم وبني ما 

هم���وا ب���ه، فناداه���م: »دعوين 

اأكفكم اأم���ره، ثم دعاه فقال: يا 

ابن اأخي، ادن اإيل، فدنا الفتى، 

قال �ضلة: يا ابن اأخي، يل اإليك 

حاجة ، قال الفتى: ما حاجتك 

يا ع���م؟ قال: اأن ترف���ع اإزارك، 

ق���ال الفتى: نع���م، ونعمة عني، 

ورفع اإزاره«.

اإىل  �ضل���ة  التف���ت  وهن���ا 

اأ�ضحابه وق���ال: هذا اأمثل مما 

اأردمت، فلو �ضتمتم���وه واآذيتموه 

ل�ضتمكم، ولآذاكم.

الرتبية باحلدث

داأب املرب���ون م���ن الرعي���ل 

الأول عل���ى ا�ضتغالل الأحداث 

القي���م  لغر����ش  واملنا�ضب���ات 

الفا�ضل���ة يف نفو�ش م���ن �ضهد 

احل���دث اأو املنا�ضبة، وهذا من 

اأ�ضالي���ب القراآن الرتبوية، التي 

و�ضحه���ا النب���ي - �ضل���ى اهلل 

علي���ه و�ضل���م - اأوف���ى تو�ضيح 

واأبين���ه، و�ضلة ب���ن اأ�ضيم واحد 

مم���ن �ضلك هذا املنه���ج، و�ضار 

على هداه.

واأخرج بن �ضعد يف الطبقات 

ع���ن اب���ن ع���ون اأن رج���ال قال 

ل�ضلة ب���ن اأ�ضي���م: ادع اهلل عز 

وجل يل: فقال : رغبك اهلل عز 

وجل فيما يبقى، وزهدك فيما 

يفنى، ووهب ل���ك اليقني الذي 

ل ي�ضك���ن اإل اإليه، ول يعول يف 

الدنيا اإل عليه.

وكان - ر�ض���ي اهلل عن���ه - 

متحلي���اً ب�ضف���ات اخل���ر التي 

يدل النا�ش عليها ويحثهم على 

اتباعها، ويدع���و اهلل تعاىل اأن 

يرزقهم اإياه���ا، ول �ضيما �ضدة 

اليقني، وح�ضن التوكل، ونلحظ 

قمة اليقني عند �ضلة  يف تلقيه 

لأح���كام اهلل ع���ز وج���ل بنف�ش 

جعل���ت الهموم كلها هماً واحداً 

و�ضع���دت مبجري���ات الأق���دار، 

لأنها من العليم اخلبر.

در�س من اأر�س املعركة

كان �ضلة  حري�ضاً على نيل 

ال�ضهادة، يبذل جميع الأ�ضباب 

كي ي�ضعد بها، حتى اأكرمه اهلل 

تعاىل بنيلها، حيث قتل �ضهيداً 

اأول  يف  املغ���ازي،  بع����ش  يف 

اإم���رة احلجاج ب���ن يو�ضف على 

العراق.

ول�ضل���ة يف ي���وم ا�ضت�ضهاده 

موق���ف اإمياين �ضام���ق، قل من 

يقوى عليه من عظماء الرجال، 

اإل من اأتاه اهلل ب�ضرة يف يقني، 

وجتلت له اآثار رحمة ربه.

نادى �صلة ابنه تقدم 

فقاتل حتى احت�صبك

الفت���ى  تلبي���ة  وج���اءت 

وا�ضتجابت���ه اأ�ض���رع م���ن رج���ع 

ال�ضدى، مل يفك���ر، ومل يتوان، 

ومل يراج���ع اأباه الق���ول، بل مل 

يودعه، وانطلق يخرتق �ضفوف 

الأعداء ، ي�ض���رب مينة وي�ضرة 

حتى فاز بال�ضهادة.

راأى �ضل���ة فل���ذة كبده وقد 

تناو�ضت���ه ال�ضيوف، و�ضالت منه 

الدم���اء، واأ�ضلم روح���ه لبارئها، 

فماذا كان اأث���ر ذلك كله عليه؟ 

مل يلتف���ت اإىل �ض���يء مما راأى، 

ب���ل م�ضى جماه���داً حتى مات 

على ما مات عليه ولده!

باأب���ي واأم���ي، ب���ل بروح���ي 

ونف�ضي تلك النفو�ش الطاهرات، 

التي نه�ضت واثقة مبوعود اهلل، 

فحطم���ت اأغالله���ا، وقطع���ت 

اأ�ضب���اب الرخ���اوة والرتف  من 

عالئقه���ا، وم���ا زال���ت تطل���ب 

ال�ضه���ادة حتى �ضال���ت دماوؤها 

،فحملته���ا مالئكة الرحمة اإىل 

خالقها وجراحه���ا ت�ضغب دماً، 

)الل���ون لون ال���دم، والريح ريح 

امل�ضك(.

ول ن�ضتطي���ع اإنه���اء الكالم 

عن هذا املوق���ف دون اأن نعرج 

عل���ى موقف زوج �ضلة - معاذة 

العدوي���ة - فاإنها مل���ا اجتمعت 

عنده���ا الن�ض���اء - عل���ى اإث���ر 

و�ض���ول خرب ا�ضت�ضه���اد ولدها 

وزوجه���ا - قالت له���ن: مرحباً 

بكن اإن كننت جئنت تهنئنني، واإن 

كننت جئنت لغر ذلك فارجعن.

يال���ه م���ن موق���ف اإمي���اين 

�ض���ادق، جتل���ت في���ه عظم���ة 

املبداأ الذي �ضما بهذه النفو�ش،  

وعا�ض���ت يف الدني���ا واأرواحه���ا 

تهف���و اإىل من���ازل الآخ���رة، يف 

جن���ات النعيم، حي���ث ال�ضعادة 

املقي���م،  والنعي���م  والر�ض���ى، 

)فاأولئ���ك م���ع الذي���ن اأنعم اهلل 

عليهم م���ن النبيني وال�ضديقني 

وال�ضه���داء وال�ضاحلني وح�ضن 

اأولئك رفيقاً( الن�ضاء: 69.

ومن واج���ب املربني - على 

اختالف مواقعهم - اأن يوظفوا 

طاقاته���م واإمكاناته���م لإنق���اذ 

ه���ذا اجليل م���ن ال�ضياع الذي 

ت�ضاف���رت قوى �ضت���ى لإي�ضاله 

اإليه.

ومتى خل�ض���ت النيات فاإن 

اهلل يب���ارك اجله���ود، ويحق���ق 

املق�ضود، وينم���ي القليل، حتى 

ي�ضب���ح كث���راً، وحينئ���ذ تطرح 

غرا����ش اخلر ثماره���ا: اأجيالً 

وثيق���ة ال�ضلة مبنهج اهلل: فقهاً 

والتزام���اً، ب���ذلً وت�ضحية، ول 

تب���ايل اأدركها امل���وت فوق وثر 

املفار�ش اأم على �ضهوات اجلياد 

يف �ضاحة النزال.

نادى ابنه في خضم 
امل�������ع�������رك�������ة ق��������ائ��������اًل: 
فقاتل  ت��ق��دم  يابني 
ح�����ت�����ى أح����ت����س����ب����ك!

رأى ابنه يسلم الروح 
ل������ب������ارئ������ه������ا ف���م���ض���ى 
م����������ج����������اه����������دًا ح����ت����ى 
أكرمه الله بالشهادة
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مصطفى سليمان

والغمو�س  الفكرية  التهم  ميين  مييعييريف  م�صطلٌح  ينل  مل 

م�صاداً  و�ييصييّكييل  »الييعييومليية«  م�صطلح  نييال  مثلما  والتعمية 

العوملة،  وثييقييافيية  الييثييقييافيية،  عييومليية  اأي  الييعيياملييييية،  لييلييدوليية 

والييهييوييية.  والأميييية،  وال�صيا�صة،  والقييتيي�ييصيياد،  والييتييجييارة، 

والييهييوييية ؟ الييعييومليية  بييني  الييعييالقيية اجلييدلييييية  فييمييا حقيقة 

كان  كما  الأول،   » »امُلييعييوملمِ املييقييدوين  الإ�صكندر  كييان  رمبييا 

الإ�صكندر  اأراد  فقد  الأول!  املعلم  اأر�صطو  الإغريقي  اأ�صتاذه 

بالثقافة  اليونانية  الثقافة  ومزج  عاملية  اإمراطورية  اإن�صاء 

الهيلين�صتية.  باحل�صارة  ذلييك  بعد  مبيياُعييرف  ال�صرقية، 

وكييانييت فييكييرة الييتييوحيييييد اليي�ييصييغييل اليي�ييصيياغييل لأبيييييه امللك 

مئة  ميين  املييوؤلييفيية  اليييييونييان  توحيد  ا�صتطاع  اليييذي  فيليب 

تعتمد  �صيا�صيًا  اليونان  كانت  فقد  مبعرثة.  مييدن   – دوليية 

اأر�صطو  فل�صفة  تيياأثيير  وحتييت  املييدييينيية.    – الييدوليية  نييظييام 

اأبيه،  �صيا�صة  وبتاأثر  فقط،  ل�صنتني  الإ�صكندر  وتدري�صه 

العوملي.   الييغييزو  يف  الإ�ييصييكيينييدر  انطلق  اجلييامييح،  وطييمييوحييه 

احل�����ض�����ارة ال���ع���رب���ي���ة اإلس����الم����ي����ة ت���ط���ورت 
وصارت )حضارة عوملة( باملصطلح املعاصر، 
وبخاصة في العصرين العباسي واألندلسي

جــــدليّـــة
العوملة والهوية
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ي�ضف ِول ديوَرنت يف كتابه 

) ق�ضة الفل�ضفة (  الإ�ضكندر 

قدوم  عند  ك���ان،   «   : ق��ائ��اًل 

ع�ضرة،  الثالثة  يف  اأر���ض��ط��و، 

متوح�ضاً،  �ضر�ضاً  �ضاباً  وك��ان 

�ضديد النفعال غ�ضوباً م�ضاباً 

للخمرة  وم��دم��ن��اً  ب��ال�����ض��رع، 

تقريباً. وكانت هوايته تروي�ش 

اخليول التي يعجز النا�ش عن 

الفل�ضفة  فهجر  تروي�ضها.... 

ولركب  العر�ش  على  ليرتبع 

اأحمد  »ت��رج��م��ة  ال��ع��امل  ظهر 

الأهلية،  املكتبة  ال�ضيباين، 

 129 ����ش   ،1965 ب�����روت، 

و130«. 

الثقايف  ال���ت���اأث���ر  ورغ����م 

الهيلين�ضتية  للثقافة  العميق 

يف ال�ضرق، وحماولة الإ�ضكندر 

ال���ع���امل حت���ت هوية  ت��وح��ي��د 

بقي  ال�����ض��رق  اأن  اإل  واح����دة 

غرباً.  ب��ق��ي  وال��غ��رب  ���ض��رق��اً 

رديارد  مقولة  ا�ضتعرنا  واإذا 

الإمرباطوري  ال�ضاعر  كبلنغ 

قلنا:  ال�ضهرة  ال�ضتعماري 

الذي  ب��امل��ف��ه��وم  يلتقيا،  ول���ن 

فر�ش  وه��و  الإ�ضكندر  اأراده 

�ضعوب  على  الإغريقية  الهوية 

مقولة  نفهم  هنا  من  ال�ضرق. 

يف  دائماً  اأثبتها  التي  غاندي 

املجال:  هذا  يف  ا�ضت�ضهاداتي 

جميع  اأفتح  اأن  م�ضتعد  »اإنني 

جميع  عليه  لتهب  بيتي  نوافذ 

رياح العامل ب�ضرط األ تقتلعني 

من جذوري«. 

الإم���رباط���وري���ة  يف ع��ه��د 

ال��روم��ان��ي��ة ب����داأ ع��ه��د اآخ���ر 

والهوية.  العوملة  جدلية  م��ن 

الإمرباطورية  تو�ضعت  فقد 

وكان  هائاًل،  تو�ضعاً  الرومانية 

ولياتها،  اأه���م  اأح���د  ال�����ض��رق 

وبخا�ضة م�ضر و�ضورية. ولبد 

كيف  يت�ضاءل  اأن  م��ن  للمرء 

مّكنْت الإمرباطورية الرومانية، 

اأن  م��ن  ال�����ض��رق  اأب��ن��اء  بع�ش 

لالإمرباطورية  اأباطرة  يكونوا 

الرومانية ؟ فقد تقلّد بع�ضهم 

من�ضب اإمرباطور، واإمرباطورة، 

واعتلَوا  �ضورية،   وبالذات من 

فيليب  اأم��ث��ال  روم����ا،  ع��ر���َش 

ال�ضام  ب�����ض��رى  م��ن  ال��ع��رب��ي، 

ال�ضويداء  حمافظة  يف  )�ضهبا 

جوليا  والإمرباطورة  احلالية( 

حم�ش.  من  واإميي�ّضا  دومنا، 

األ��ي�����ش يف ه��ذا ق��ب��وٌل غريب 

عر�َش  ليحكم  الغريب  بالآخر 

الإم�����رباط�����وري�����ة رج������ُل من 

م�ضاألة  ؟  م�ضتعَمرة  ولي���ات 

طبيعة  يف  ال��ن��ظ��ر  ت�����ض��ت��ح��ق 

الدميقراطية  ومفهوم  احلكم 

الرومانية.  الإم��رباط��وري��ة  يف 

لدمج  ت��ط��ب��ي��ق��اً  األ��ي�����ش ه���ذا 

�ضيا�ضيا،ً  القوم�����ية،  الهويات 

يف  وح�ض���ارياً،   ودميقراطياً، 

يع����رتف  ل  ع��ومل��ة  جم��ت��م��ع 

بالعن��ض�����رية القوم����ية؟ �ضوؤال 

م�ضروع ي�ضتحق التفكر.

لذلك اأراد احلارث الثالث 

تكون  اأن  ال��ب��رتاء  مملكة  يف 

مملكته ممثلًة لالنفتاح الثقايف 

الإن�ضاين العاملي وفقا لنظرية 

الإ�ضكندر ال�ضاعية اإىل العوملة 

ال�ضيف  بحد  ول��و  وتطبيقها 

وهذا  الهيلين�ضتية.  ظل  حتت 

اأدوني�ش  ال�ضاعر  له  هلّل  ما 

البرتاء(.  )رقيم  ق�ضيدته  يف 

وميكن التاأمل يف جدلية العوملة 

الغريب  الآخر  مع  الندماجية 

املحلية  والقومية  الهوية  مع  و 

 « دروي�ش  حممود  ق�ضيدة  يف 

يف  كنعاين  حجر  على  نق�ش 

يخاطب  حيث  امليت«،  البحر 

ال��غ��ري��ب امل���ح���ت���ل:  »اأوق�����ْف 

على  نخلتنا  حت��ت  ح�ضانك 

الغرباء  يتبادل  ال�ضاآْم/  ُط��رق 

�ضينبت  خ����وذاً  بينهم  م��ا  يف 

فوقها حبق يوّزعه على الدنيا 

ح��م��اْم/ ع��ل��ق ���ض��الح��ك فوق 

نخلتنا لأزرع حنطتي يف حقل 

من  نبيذاً  خذ  املقد�ِش،  كنعاَن 

جراري / خذ �ضفحة من �ِضْفر 

طعامي/  من  وق�ضطاً  اآلهتي 

فخاخ  م����ن  ال���غ���زال���ة  وخ�����ذ 

�ضلواِت  خذ   ، الرعويِّ غنائنا 

كنعانيٍة يف عيد كرمتها، وخذ 

، �ضع حجراً  ال��ّريِّ عاداتنا يف 

برَج  فوقه  وارف��ْع   ، الآج���رِّ من 

احلماْم / لتكون منا اإن اأردَت، 

وجاَر حنطتنا، وخذ منا جنوَم 

الأبجدّية، يا غريْب« !   

التاأمل  للقارئ  اأت��رك  واأن��ا 

يف هذه الدعوة الغريبة للغريب 

الغازي ليندمج مع املغزوِّ. رمبا 

يكون  اأن  دروي�ش  اأراد حممود 

الإ�ضكندر، اأو احلارث الثالث، 

اأدوني�ش  من  اأخ��رى  ن�ضخة  اأو 

املَُعومَلة  ال���دول���ة  حت��ق��ي��ق  يف 

بعيداً عن الهوية القومية بعد 

انتهاك خ�ضو�ضيتها وكينونتها 

رمب�����������������������ا ك�����������������������ان اإلس���������������ك���������������ن���������������در امل���������������ق���������������دون���������������ي »امُل�����������������ع�����������������وِل�����������������م« 
األول! امل����ع������������������������������������������������������ل����م  أرس����������ط����������و  أس�����������ت�����������اذه  ك�������������ان  ك�������م�������ا  األول، 
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باأننا  اإمياننا  من  الرغم  على 

وقبائل  ���ض��ع��وب��اً  خم��ل��وق��ون 

لنتعارف ل لنت�ضارع. لكن مع 

املقولة الغاندية ال�ضالفة الذكر 

ودون عدوان على طم�ش هوية 

�ضعت  متى  فالعوملة  ال�ضعوب. 

اأو تذويب الهويات  اإىل طم�ش 

باملفهوم  لل�ضعوب،  الثقافية 

فاإنها  الثقافة،  لكلمة  ال�ضامل 

ت�����ض��ب��ح ع���ومل���ة ع���دوان���ي���ة ل 

ح�ضارية، ول اإن�ضانية. 

منّظرو  ح�����اول  وم��ه��م��ا 

الهوية  نظرية  تر�ضيخ  العوملة 

الكوكبية  اأو  الإن�ضانية  العاملية 

لل�ضعوب فال ميكن اأن تتال�ضى 

اأو  القومية  باأبعادها  الهوية 

فنون  من  الثقافية  اأو  الدينية 

قيام  ب�����ض��رط  ل��ك��ن  واآداب، 

را�ضخة  اأ�ض�ش  على  الهويات 

املتمّدنة  الإن�ضانية  القيم  من 

امل�ضاملة واملعرِتفة بالآخر، واأن 

متبادلً.  العرتاف  هذا  يكون 

ت�ضعى  اأن  احل�ضاري  واملنطق 

)اخل�ضخ�ضة(  اإىل  ال��ع��ومل��ة 

خ�ضو�ضيات  ترعى  اأن  مبعنى 

���ض��ع��ب، ففي  لأي  ث��ق��اف��ة  ك��ل 

التنوع  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  ه���ذا 

غنًى  الهويات  وتعدد  الثقايف، 

ولهذا  الإن�ضانية.  للح�ضارة 

الأمر احلاكم  دعا مكيافيللي 

الحتفالت  �ضعبه  مل�ضاركة 

الدينية، والطقو�ش التي اعتاد 

عليها، ولو مل يكن يوؤمن بها !

انتقلوا  فقد  ال��ع��رب  اأم���ا 

اإىل  القبلية،  البداوة  طور  من 

الدولة – املدينة، اأو املدينة – 

الدولة، وذلك يف املدينة املنورة، 

الإغريقي،  النظام  غرار  على 

ث����م ط�����ور الإم�����رباط�����وري�����ة  

الع�ضر  يف  العربية  الإ�ضالمية 

الإمرباطورية  ث��م  الأم�����وي، 

العاملية يف  العربية  الإ�ضالمية 

الع�ضر العبا�ضي حيث �ضاعت 

)الأ���ض��ل��م��ة( احل�����ض��اري��ة غر 

)العولة  اآخر  املتع�ضبة، مبعنى 

العوملة  م��ق��اب��ل  الإ���ض��الم��ي��ة( 

ال�ضاملة باملفهوم املعا�ضر؛ لأن 

بني  املختلَط  العبا�ضي  الع�ضر 

زوجات  بني  وحتى  بل  الأمم، 

واأمهات اخللفاء وكثر من كبار 

القادة واحلكام وال�ضعراء، بقي 

م�ضلماً رغم ال�ضبغة الفار�ضية 

م��ظ��اه��ر احلكم  م���ن  ل��ك��ث��ر 

الفار�ضية  ال�ضيا�ضية  وتقاليده 

املوروثة عن الأكا�ضرة. وكذلك 

الفار�ضية  الثقافة  تاأثر  حتت 

)ابن  كّتابها  وك��ب��ار  وت��راث��ه��ا 

الكاتب،  احلميد  عبد  املقفع، 

بن  ب�ضار  نوا�ش،  اأبو  �ضيبويه، 

بُرد...(  وتاأثر العادات ال�ضعبية 

وامل�ضرب  وامل��اأك��ل  اللبا�ش  يف 

بل  ال��ع��م��ارة..  وط��راز  والغناء 

ول  املتبادل.  اللغوي  والتاأثر 

نن�ضى تاأثر ال�ضوريني ال�ضريان 

وترجماتهم للرتاث الإغريقي. 

حتى اليهود والن�ضارى، وكثر 

للخلفاء،  اأط��ب��اء  ك��ان��وا  منهم 

العبا�ضية  احل�ضارة  كانت  لقد 

�ضعوبُها  اأغنت  عوملة  ح�ضارة 

ومثقفوها وعلماوؤها واأطباوؤها 

الإ�ضالمية  العربية  احل�ضارةَ 

بعوملة ح�ضارية اإن�ضانية رائعة. 

وكذلك كانت الدولة الأندل�ضية 

املختلطة  ملدة ثمانية قرون يف 

العربية  فاحل�ضارة  اإ�ضبانيا. 

و�ضارت  ت��ط��ورت  الإ�ضالمية 

بامل�ضطلح    ) عوملة  )ح�ضارة 

املعا�ضر، وبخا�ضة يف الع�ضرين 

حيث  والأن��دل�����ض��ي،  العبا�ضي 

والأع���راق  ال�ضعوب  مت��ازج��ت 

يف ب��ن��اء ح�����ض��ارة ف��ري��دة يف 

حماولة  دون  م��ن  اإن�ضانيتها 

اأو  لالأديان  وا�ضطهاد  طم�ش 

بقيت  التي  الأخرى  القوميات 

حمافظة على هويتها.  

يف ح���ني اأن����ه م��ن��ذ اأك���رث 

العام  )منذ  ون�ضف   قرن  من 

الهائل  ال��ف��ارق  وم��ع   ،)1848
يف الت�����ض��الت » املُ��َع��ْومَل��ة » 

والقفزات  واليوم،  الأم�ش  بني 

اأدوات  اأداء  يف  امل��ت�����ض��ارع��ة 

مارك�ش  ك���ارل  كتب  الإن���ت���اج، 

اإن��غ��ل��ز م��ا يلي:  وف��ري��دري��ك 

ال�ضريع جلميع  التح�ضن  »عرب 

و�ضائل  وع��رب  الإن��ت��اج،  اأدوات 

ب�ضورة  لة  املُ�ضهَّ الت�����ض��الت 

بج�َّر  الربجوازية  تقوم  هائلة، 

اجل��م��ي��ع، مب��ا يف ذل���ك حتى 

الأمم الأكرث بربريًة اإىل حلبة 

باخت�ضار،  تقوم  احل�����ض��ارة.. 

�ضورتها  ع��ل��ى  ع���امل  ب��خ��ل��ق 

العامل  مقالة  هوبزباوم،  هي« 

داً، �ضمن كتاب : )العوملة   موحَّ

حترير  الإن��ق��اذ،  اأم  الطوفان 

جون  و  لت�ضرن  ج��ي  ف��ران��ك 

جتكر،  فا�ضل  ترجمة  ب��ويل، 

العربية  املنظمة  م��ن�����ض��ورات 

درا�ضات  وم��رك��ز  ل��ل��رتج��م��ة، 

ال���وح���دة ال��ع��رب��ي��ة، ب���روت، 

�ش   /  2004 مار�ش    – اآذار 

 .)130
بخلق   «  : عبارة  وتت�ضمن 

ع���امل ع��ل��ى ���ض��ورت��ه��ا »حم���واً 

والشوفينية بالعنصرية  اتهامنا  من  خوفًا  أو  العوملة،  ملنّظ�������������������ري  إرض����اء  هويتن�����ا  ونطمس  ج��ذورن��ا،  نقتلع  أاّل  يجب 
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لالآخر،  الأ���ض��ل��ي��ة  ل��ل�����ض��ورة 

الهوية،  اأخ���رى حم��و  ب��ع��ب��ارة 

ُمَعومَلة  �ضورٍة  يف  تذويبها  اأو 

خ�ضائ�ضها  فيها  الهوية  تفقد 

تقدير  اأق��ل  على  اأو  الذاتية، 

معاملها.   وت�ضييع  ت�ضويهها 

واإنغلز  مارك�ش  كان  ماذا  تُرى 

ل���و ع��ا���ض��ا ع�ضر  ���ض��ي��ق��ولن 

األي�ضت  ثم  ؟  املعا�ضرة  العوملة 

املارك�ضية  الأمم��ي��ة  النظرية 

عقائدية،  عوملة  اللينينية   –
�ضيا�ضية..  ثقافية،  اقت�ضادية، 

فاملارك�ضيون  ؟   كالراأ�ضمالية 

يرون اأن العوملة امتداد للنظام 

للكرة  ال�����ض��ام��ل  ال��راأ���ض��م��ايل 

الأر�ضية. وكذلك هي الأممية 

املارك�ضية – اللينينية.  

كتاب  حم������ررا  ي���ع���ر����ش 

مثالً  ال��ط��وف��ان(،  اأم  )العوملة 

كة وال�ضمات  طريفاً للقوى املحرِّ

ب�ضكل  وذل��ك  للعوملة،  املميزة 

�ضبيل  ما   : افرتا�ضي  ���ض��وؤال 

اإدماج جمتمع جزيرٍة مكت�ضفة 

حديثاً باملجتمع العاملي؟ �ضتقوم 

بو�ضع  ال�ضركات  من  جماعة 

اجلزيرة  ث����روات  ع��ل��ى  ي��ده��ا 

جحافل  واإر���ض��ال  الطبيعية، 

البنى  لإن�������ض���اء  امل��ه��ن��د���ض��ني 

امل�ضروعات  وب��ن��اء  التحتية، 

لالإفادة من العمالة الرخي�ضة، 

اإىل  ك��ربى  ق��وى  �ضت�ضارع  ث��م 

للمجتمع  امل�����ض��اع��دة  ي��د  م��د 

اجلديد لتمكينه من بناء دولة 

اللحاق  اإىل  ولجتذابه  ق��ادرة 

القائمة،  التحالفات  ب��رك��ب 

الدولية  املنظمات  و�ضتقوم 

املجتمع  ليبقى  الدعم  بتوفر 

ال�ضيا�ضة  يف  م�ضتقراً  �ضريكاً 

اخلرباء  و�ضيتدفق  ال��ع��امل��ي��ة 

املوؤ�ض�ضات   بناء  يف  مل�ضاعدتها 

و�ضتُطرح  دول��ة.  لكل  الالزمة 

ق�ضية حتقيق التوازن يف هذا 

تراثه  ب��ني  اجل��دي��د  املجتمع 

الثقافة  وت���ي���ارات  )ه��وي��ت��ه(  

)العوملة(،  املتدفقة  العاملية 

منظمات  ع��ل��ى  ب��الع��ت��م��اد 

حري�ضة على ثقافته الفريدة ! 

القت�ضادي،  ال�ضتغالل  ويبداأ 

والتحالفات  والت���ف���اق���ات 

الإ�ضالح  ب��ه��دف  ال�ضيا�ضية 

مع  ين�ضحم  مب��ا  املوؤ�ض�ضاتي 

والتماهي  ال��ع��ومل��ي  ال��ن��م��وذج 

الثقايف. / �ش 97 و 98. 

ال�ضوؤال  ه���ذا  يف�ضر  األ 

العوملة  واق�����ع  الف���رتا����ض���ي 

ت�ضكيل  يف  املركبة  واأ�ضاليبها 

مفرو�ش  لنموذج  وفقا  العامل 

على �ضورة  املُعومِل  ذاته  كما 

قال مارك�ش واإنغلز ؟ األ يف�ضر 

ال�ضتعمارية،  احلركة  ن�ضوَء 

الراأ�ضمالية،  وال���ن���ظ���ري���ة 

والأممية املارك�ضية - اللينينية 

اأي�ضاً ؟ 

ويحاول بع�ش املفكرين اأن 

بع�ش  حم���اولت  يف  ي�ضّككوا 

ا�ضتلهاَم  القائمة  احل�ضارات 

ح�ضاري  ك��ح��اف��ز  م��ا���ض��ي��ه��ا، 

اأو  اإي���ج���اب���ي غ���ر ع������دواين 

التهم  بها  ويل�ضقون  عن�ضري، 

)الفوبيا(  واخل��وف  العن�ضرية 

لهذا  اأ�ض�ش  كما  نه�ضتها.  من 

هنتنغتون  �ضموئيل  الت�ضكيك 

والشوفينية بالعنصرية  اتهامنا  من  خوفًا  أو  العوملة،  ملنّظ�������������������ري  إرض����اء  هويتن�����ا  ونطمس  ج��ذورن��ا،  نقتلع  أاّل  يجب 

احل�ضارات  )�ضدام  كتابه  يف 

العاملي(  النظام  بناء  واإع���ادة 

فهو يرى اأن احل�ضارة العربية 

الإ�ضالم  وبخا�ضة  الناه�ضة 

»م�����ض��در ع���دم ا���ض��ت��ق��رار يف 

واأن    ،432 ���ش   / ال���ع���امل« 

الدول  تت�ضمن  عاملية  »حرباً 

العاملية  للح�ضارات  الأ�ضا�ضية 

الكربى بعيدة الحتمال، ولكنها 

والأك����رث  م�ضتحيلة،  لي�ضت 

امل�ضلمني  تت�ضمن  اأن  احتمالً 

امل�ضلمني من  من جانب وغر 

)من�ضورات   !! اآخ���ر«  ج��ان��ب 

م�ضراتة،  اجلماهرية،  ال��دار 

1999، �ش 518 ( 
يقوله  م��ا  م��ع  يتفق  وه��ذا 

اأولفييه روي : » يف وقت باتت 

بني  اجلغرافية  احل���دود  فيه 

متال�ضية  الكربى  احل�ضارات 

ثمة عملية اإعادة اخرتاع تخوم 

عقلية لنفخ روح ثانية يف �ضبح 

ح�ضارات زائلة..« )احل�ضارات 

حترير  العاملية،  ال�ضيا�ضة  يف 

ترجمة  كاتزن�ضتاين،  بيرت جي 

املعرفة،  ع��امل  جتكر،  فا�ضل 

�ش   ،2012 فرباير  الكويت، 

)279
اأية  اإنتاج  اإعادة  �ضد  نحن 

ح�ضارة، مبعنى اإحياء املا�ضي 

امليت، اأو بعث الأ�ضباح، وندعو 

اإىل اخل��روج من كهوف  دائماً 

�ضد  الإح��ي��اء  فهذا  ال��ت��اري��خ، 

وموت  وت��ط��ور  ن�����ض��وء  منطق 

اأّل  يجب  لكننا  احل�����ض��ارات، 

نقتلع جذورنا، ونطم�ش هويتنا 

اإر���ض��اء مل��ن��ّظ��ري ال��ع��ومل��ة، اأو 

بالعن�ضرية  اتهامنا  من  خوفاً 

اأمتنا  فهوية  وال�ضوفينية... 

لي�ضت نازية ول هي فا�ضية او 

�ضهيونية.
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أخيار من ديرة

ل�ضل�ضلة  اإ���ض��داره  فبعد 

تراجمه : »املربون واملح�ضنون« 

و »حم�����ض��ن��ون م��ن ب��ل��دي« و 

»الأي���ادي  و  اخل��ر«  »�ضفينة 

اخلرايف  د.  يرثي  البي�ضاء«، 

املكتبة العربية ب�ضفره اجلديد 

ال���ذي ���ض��در  ب��ع��ن��وان )املال 

 – ال�ضليمان  حممد  مر�ضد 

ب�ضمة طيبة يف تاريخ التعليم 

يف  ويقع   . بالكويت(  الأهلي 

نحو 325 �ضفحة من القطع 

اأنيقة،  طبعة  يف  املتو�ضط، 

ف�ضاًل  دف��ت��ي��ه  ب���ني  وي�����ض��م 

ملو�ضوع  )م��دخ��ل(  مت��ه��ي��دي��اً 

الكتاب، و�ضتة ف�ضول اأخرى، 

املوؤلف  اإه����داء  اإىل  اإ���ض��اف��ة 

ومقدمة  وت��ق��دي��ر،  و���ض��ك��ر 

املال  اأن  فيها  اأو�ضح  موجزة، 

 – ال�ضليمان  حممد  مر�ضد 

رحمه اهلل – كان مدر�ضة، مبا 

متيز به من اإخال�ش ومثابرة 

ولتطويره  ال���ت���دري�������ش،  يف 

للمناهج الدرا�ضية يف الكّتاب، 

يف  التقليدي  النمط  متجاوزاً 

هذا احلقل، باإدخاله الدفاتر 

واإثرائه  الإجنليزية،  واللغة 

ع�ضره،  �ضبق  مب��ا  امل��ن��اه��ج 

احلديثة،  الريا�ضيات  كاأنواع 

املعلمني  اأق��ران��ه  بذلك  ففاق 

يف الكتاتيب.

ف�صول الكتاب

فقد  الكتاب  ف�ضول  اأم��ا 

التمهيدي:  الف�ضل  �ضملت 

امل���دخ���ل، وق����د ت���ن���اول فيه 

التعليمية  الأن��ظ��م��ة  امل��وؤل��ف 

واملراحل  املا�ضي،  كويت  يف 

التي مر بها تطور التعليم يف 

الكويت، والتعليم يف امل�ضاجد، 

امل�ضاجد،  يف  التعليم  ومنهج 

ال��ك��وي��ت( )يف  وال��ك��ت��ات��ي��ب 

واأول  )هناك(،  البنات  وتعليم 

كّتاب لتعليم البنات، وكتاتيب 

وطريقة  وامل��ن��اه��ج  ال���ق���رى، 

تدري�ش القراآن الكرمي، وختم 

القراآن الكرمي )التحميدة( اأي 

اإمتام  على  تعاىل  اهلل  حمد 

املــــــــــال
مرشـــــــد
محـــــــمد
الســليمان

تاأليف الدكتور :

 عبداملح�صن اجلاراهلل اخلرافيي 

ع���ر�ش وحتلي��ل : ال�ضيد املخزجني 

 س����ف����ر ت���وث���ي���ق���ي ج����دي����د ل����س����ي����رة وم����س����ي����رة امل�����رب�����ي ال����ف����اض����ل امل������رح������وم م�����ال م����رش����د م���ح���م���د ال���س���ل���ي���م���ان.

700 ك����وي����ت����ي ت���ع���ل���م���وا ف�����ي م����درس����ت����ه م���ن���ه���م ع�������دد م�����ن أب�����ن�����اء أس��������رة آل ال����ص����ب����اح ال����ك����رمي����ة. أك����ث����ر م�����ن 

يوا�صل الدكتور عبداملح�صن اجلار اهلل اخلرايف، الأمني العام لالأمانة 

العامة لالأوقاف بدولة الكويت، اإ�صداراته التوثيقية املو�صوعية، 

اأبناء  للبارزين من  ر  وال�صمِ الرتاجم  واملتفردة، يف جمال  املتميزة 

والأهلي. اخلري  العمل  جمال  يف  الطيبة  اجلهود  ذوي  الكويت 
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إط��������������الق اس�������م�������ه ع���ل���ى 
مدرسة ومسجد تقديرًا 
ألف����ض����ال����ه وع����ط����اءات����ه 
أله���������������������ل ال�����������ك�����������وي�����������ت.

خ��ت��م ال���ق���راآن، وم��رح��ل��ة ما 

حلقات  وتنظيم  اخلتمة،  بعد 

الدرا�ضة يف الكتاتيب، وتقومي 

الم���ت���ح���ان  -  ال���ط���الب – 

وحاجة البيئة - .

ك��م��ا ع��ر���ش امل���وؤل���ف ملا 

اأو  »ح��ال��ة  ب���  ت�ضميته  ميكن 

عن  فتحدث  الكتاتيب«  واقع 

وكيف  ال��ط��الب��ي«  »الت�ضرب 

و»ع�ضا  الكتاتيب  تدار  كانت 

منها،  الطالب  وموقف  املال« 

كانوا  ك��ي��ف  ب����الأح����رى  اأو 

منها  يهربون  اأو  يتفادونها، 

وما  امل��ال،  »ال�ضيخ«  يدي  بني 

هي مكانة املال الجتماعية؟، 

كانت  التي  املالية  املوارد  وما 

تعتمد عليها الكتاتيب اآنذاك؟ 

الكتاتيب؟  م�ضاحة  كانت  وكم 

وكيف كانت طريقة )العقاب( 

يف الكتاتيب؟ وخال�ضة التعليم 

يف الكتاتيب الجتماعية للمال 

مر�ضد ومدر�ضته.

يف  ي�ضتوقفنا  مم��ا  ول��ع��ل 

عبد  د.  حديث  امل��ق��ام،  ه��ذا 

مولد  عن  اخل��رايف،  املح�ضن 

ال�ضليمان  املال مر�ضد حممد 

1325ه�  يف  اهلل-  رحمه   –
املرقاب،  1907م، يف حي   -

الكويت  مدينة  اأح��ي��اء  اأح���د 

اآل  اأ�ضرة  واأن ن�ضب  القدمية. 

ال�ضليمان يرجع اإىل قبيلة بني 

متيم العربية. ومن اأهم واأبرز 

حممد  مر�ضد  عائلة  اأع���الم 

�ضاحب املدر�ضة  ال�ضليمان – 

�ضليمان  املال  اأخ��وه  القدمية، 

كان  ال��ذي  ال�ضليمان  حممد 

وكان   ... املدر�ضة  يف  معلماً 

للمال مر�ضد وملدر�ضته مكانة 

رائدة ور�ضيد كبر من احلب 

الكويتيني  قلوب  يف  والتوقر 

يبذل جهداً  كان  لأنه  جميعاً، 

كبراً يف تعليم الأبناء .

الب�صميييية الرتبوييييييية

ال���ث���اين من  ال��ف�����ض��ل  يف 

عن  امل��وؤل��ف  يتحدث  الكتاب 

للمال  ال��رتب��وي��ة«  »ال��ب�����ض��م��ة 

مر�ضد حممد ال�ضليمان، والتي 

متثلت يف اإن�ضائه مدر�ضته يف 

العام 1926م، يف بيت خا�ش 

به، ثم راح يطورها �ضواء من 

خالل املبنى نف�ضه يف منطقة 

املرقاب خلف مبنى الت�ضالت 

ال�ضلكية والال�ضلكية )احلايل(، 

مناهج  اإدخ��ال��ه  اأو من خ��الل 

القراءة  غ��ر  اأخ����رى  تعليم 

الكرمي  وال���ق���راآن  وال��ك��ت��اب��ة 

وتعليم  واحل�ضاب،  و)اخل��ط( 

الأدب  ومبادئ  العربية  اللغة 

والتوحيد.  والفقه  ال��ع��رب��ي، 

كان  اأن��ه  التطوير  هذا  وميزة 

الكويتي  املجتمع  حاجة  يلبي 

اآنذاك )�ش96 من الكتاب(. 

الكادر التدري�صي امل�صاعد

الف�ضل  امل��وؤل��ف  خ�ض�ش 

الثالث من كتابه للحديث عن 

امل�ضاعد  التدري�ضي  ال��ك��ادر 

للمال مر�ضد يف مهمته، والذي 

الأ�ضاتذة  من  ع��دد  يف  متثل 

امل�������ض���اع���دي���ن، ع���ل���ى م���دى 

منهم  فكان  خمتلفة،  �ضنوات 

�ضاعده  ال��ذي  �ضليمان  اأخ��وه 

طوال فرتة ا�ضتمرار املدر�ضة 

ال�ضليمان،  حم��م��د  واب���ن���ه 

احلوطي،  ال�ضعد  واإب��راه��ي��م 

و�ضالح  ال���ه���ارون،  وع��ب��ا���ش 

وعبدالرحمن  ال���ع���ج���ري، 

العبد  وعبدالرحمن  الرويح، 

ونا�ضر  املزيد،  وفهد  املغني، 

ال�ضيف،  وحممد  احل��وط��ي، 

ويو�ضف ال�ضايجي، واملال فهد 

النا�ضر، وغرهم.

تلميذه  ع��ن��ه  ق����ال  وق����د 

»عبداهلل  وامل�ضهور  املتميز 

اإَن  العجري«  �ضالح  حممد 

هي  بها  تعلمت  مدر�ضة  اأول 

حممد  مر�ضد  امل��ال  مدر�ضة 

-يف  تعترب  والتي  ال�ضليمان، 

الثالثينات -من اأكرب املدار�ش 

العاملة يف الكويت، من حيث 

املنهج وعدد الطالب، وح�ضن 
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الإدارة وموقعها حالياً جنوب 

مبنطقة  ال��ع��ل��م��ي،  امل��ت��ح��ف 

تطوعت يف  وقد   ... املرقاب 

رحمه  مدر�ضة املال مر�ضد – 

عرفاناً  رات���ب  ب���دون   – اهلل 

بجميل وف�ضل اأ�ضتاذي الكبر 

املال مر�ضد، فهو بالن�ضبة يل 

كال�ضمعة امل�ضيئة التي حترق 

نف�ضها من اأجل الآخرين،حيث 

اللغة  مل���ادة  م��در���ض��اً  عملت 

العام  من  ابتداء  الإجنليزية، 

�ضنوات  وملدة ثالث  1942م  
تقريباً.

لكتاب  ال��ق��ارْى  وي��الح��ظ 

اخل����رايف  ع��ب��دامل��ح�����ض��ن  د. 

القراء  اإحت��اف  يغفل  مل  اأن��ه 

عن  ومفيدة  مهمة  مبعلومات 

م�ضاعدي املال مر�ضد، الذين 

الف�ضل  ه��ذا  يف  ذكرهم  ورد 

من كتابه، فبعد اأن حتدث عن 

املال عبداهلل �ضالح العجري 

اأ�ضتاذه  م��ن  م��وق��ف��ه  واأب�����رز 

امل���ال م��ر���ض��د،  حت���دث عن 

عبدالرحمن  الفا�ضل   املربي 

عبداهلل الرويح، وعبدالرحمن 

اإبراهيم  ونا�ضر  املغني،  عبد 

واإبراهيم  احلوطي،  النا�ضر 

�ضبق  الذين  احلوطي،  �ضعد 

ذكرهم، ثم املال فهد بن زيد 

امل���زي���د، واب���ن اأخ��ي��ه حممد 

�ضليمان املر�ضد، الذي يعتربه 

املوؤلف مبثابة ) ظهره العلمي 

و���ض��ن��ده و����ض���اع���ده الأمي����ن 

)�ش161-167 من الكتاب(.

700 تلميذ باملدر�صة
املال  مدر�ضة  تالميذ  اأم��ا 

م��ر���ض��د ف��ك��ث��رون ح��ت��ى اأن 

و�ضف  عليهم  اأطلق  البع�ش 

»ن�ضف �ضباب الكويت«، وكان 

يف مقدمتهم �ضبعة من �ضيوخ 

ال�ضباح  اآل  اأ���ض��رة  واأم�����راء 

احل���اك���م���ة، وه����م : الأم����ر 

الراحل ال�ضيخ  جابر الأحمد 

اجلابر ال�ضباح، الأمر الوالد 

الراحل ال�ضيخ �ضعد العبداهلل 

ال�ضيخ   ال�ضباح، �ضمو  ال�ضامل 

ال�ضباح،  ال�ضامل  العلي  �ضامل 

�ضاحب ال�ضمو الأمر ال�ضيخ 

�ضباح الأحمد اجلابر ال�ضباح 

– حفظه اهلل - ، ال�ضيخ جابر 
ال�ضباح،  اجل��اب��ر  ال��ع��ب��داهلل 

النا�ضر  �ضباح  نا�ضر  ال�ضيخ 

مبارك  وال�����ض��ي��خ  ال�����ض��ب��اح، 

عبداهلل اجلابر ال�ضباح. وقد 

الدار�ضني  ع��دد  اإجمايل  بلغ 

على يد املال مر�ضد – رحمه 

�ضبعمائة   )730(  – اهلل 

وثالثني فرداً )�ش159-128 

من الكتاب(.

للقارْى   – بجالء  ويظهر 

م��ن ق��راءت��ه لهذه  ال��ك��رمي – 

القائمة الطويلة، مدى اجلهد 

الكبر والف�ضل الأكرب للمربي 

مر�ضد  امل��ال  املرحوم  واملعلم 

اأبناء واأحفاد املال مر�ضد يف املوؤمتر الوطني الثامن

أخيار من ديرة
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حممد ال�ضليمان الذي تخرج 

على يديه ويف مدر�ضته جمع 

غ��ف��ر م���ن اأب���ن���اء ورج����الت 

واأعيان الكويت.

انطفاء ال�صمعة

اخلام�ش  الف�ضل  يعترب 

ال��ك��ت��اب مب��ث��اب��ة خامتة  م��ن 

مر�ضد  امل��ال  وم�ضرة  �ضرة 

�ضاحب   – ال�ضليمان  حممد 

تاريخ  يف   – الطيبة  الب�ضمة 

بالكويت،  الأه���ل���ي  التعليم 

عبداملح�ضن  د.  عكف  والذي 

على  اخل�����رايف  اهلل  اجل�����ار 

باأ�ضلوب  وعر�ضها  درا�ضتها 

علمي توثيقي ر�ضني، فتحدث 

ع��ن وف��ات��ه وت��ك��رمي��ه، فقال: 

من  املوفقة  الرحلة  هذه  بعد 

والتعليمي،  العلمي  العطاء 

واملثابرة وال�ضرب، يف التدري�ش 

وبعد  وال��ت��ع��ل��ي��م،  والتن�ضئة 

الفجر  ���ض��الة  م��ن  الن��ت��ه��اء 

البيت  اإىل  مر�ضد  املال  ذهب 

�ضائماً  وكان  باإعياء،  فاأح�ش 

اإىل  الفور  على  اأبناوؤه  فنقله 

اإن  وما  الفيحاء.  م�ضتو�ضف 

حتى  امل�ضتو�ضف  اإىل  و�ضل 

واف���ت���ه امل��ن��ي��ة. ف��ت��ويف املال 

تعاىل  اهلل  رح���م���ه  م��ر���ض��د 

�ضبيحة يوم اخلمي�ش املوافق 

املوافق  1971م   /  12  /  9
يناهز  ع��م��ر  ع��ن  ه���   1391
64 عاماً بعدما �ضلى الفجر 
يف م�ضجد اخلالدية )م�ضجد 

واأدى  ح���ال���ي���اً(،  ال���رتك���ي���ت 

امل�ضلون �ضالة اجلنازة عليه، 

الظهر يف م�ضجد  بعد �ضالة 

جنازته  �ضيعت  اخلالدية،ثم 

يف ج��م��ع غ��ف��ر م���ن اأه���ايل 

الأخر يف  مثواه  اإىل  الكويت 

مقربة ال�ضليبيخات.

الوطني  املوؤمتر  قام  وقد 

نبداأ  ال��ك��وي��ت  »م���ن  ال��ث��ام��ن 

واإىل الكويت ننتهي« واملنعقد 

يوم 18 ابريل 2011 بتكرمي 

املال مر�ضد حممد ال�ضليمان، 

�ضخ�ضيات  خ��م�����ش  ���ض��م��ن 

ال�ضيا�ضية  احل��ي��اة  يف  اأث���رت 

الكويت،  يف  والج��ت��م��اع��ي��ة 

ح�ضداً  امل��وؤمت��ر  �ضهد  حيث 

م��ن امل��واط��ن��ني الذين  ك��ب��راً 

وعادات  قيم  لتذكر  ح�ضروا 

وماآثر  الطيبة،  الكويت  اأه��ل 

كتابه  يف  التاريخ  خلدهم  من 

وخلقهم  امل��م��ي��زة  باأعمالهم 

الرفيع.

جلنة  رئ����ي���������ش  وق��������ال 

الوطنية  ال��ع��ل��ي��ا  الإ����ض���راف 

اليا�ضني:  ي��و���ض��ف  امل��ح��ام��ي 

املربي الفا�ضل واملعلم القدوة 

ال�ضليمان  املال مر�ضد حممد 

للعلم  حمباً  ك��ان  اهلل  رحمه 

وحت�ضيله،  طلبه  يف  جمتهداً 

للتزود  الط���الع  دائ���م  وك���ان 

التي  وامل��ع��ل��وم��ات  ب��امل��ع��رف��ة 

تنفع  اأوىل  ب��اب  وم��ن  تنفعه، 

العلم،  بتدري�ضهم  يقوم  م��ن 

ك��م��ا ك���ان ل ي��األ��و ج��ه��داً يف 

ما  لكل  والتدري�ش  التح�ضيل 

ينفع النا�ش.

وتقديراً مل�ضرته التعليمية 

ت�ضمية  مت��ت  فقد  احل��اف��ل��ة، 

الدوحة  منطقة  يف  مدر�ضة 

كما  با�ضمه  الكويت،  ب��دول��ة 

�ضمي م�ضجد با�ضمه مبنطقة 

الرو�ضة.

والكتاب يف خامتة املطاف 

املال  وم�ضرة  ل�ضرة  توثيق 

وجهد  اهلل،  رح��م��ه  م��ر���ض��د 

اإىل  ي�ضاف  توثيقي  علمي 

موؤلفه  واإ���ض��ه��ام��ات  ر���ض��ي��د 

ت�ضتحق  ال��ت��ي  امل��و���ض��وع��ي��ة 

الباحثني  م����ن  ال���ت���ق���دي���ر، 

وامل��ه��ت��م��ني ب��ه��ذا احل��ق��ل من 

الدرا�ضات واملوؤلفات.
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د.الزواوي بغوره

خمتلف  ملناق�ضة  يت�ضع  ل  املجال  ك��ان  واذا 

باحلقيقة  اإق��راره��ا  ف��اإن  النظرية،  هذه  عنا�ضر 

التعدد  يف  املتمثلة  املعا�ضرة  للمجتمعات  الواقعية 

الذي يطبعها، والذي ل ميكن اإنكاره، يوؤدي بال�ضرورة 

اإىل القول باأن العرتاف بهذه الختالفات الثقافية والدينية 

واللغوية، يعد تعبرا عن حاجة �ضرورية، تتجلى مظاهرها 

من  والع���رتاف.  الهوية  بني  ال�ضرورية  العالقة  يف  الأوىل 

هنا، فاإن الفكرة القائلة باأن هويتنا تت�ضكل جزئيا بالعرتاف 

ال�ضيئ الذي ميلكه  اأو  بالإدراك اخلاطئ  اأو بغيابه، وكذلك 

الآخرون عن هويتنا، تعترب فكرة �ضائبة. ينجم عنها اأن عدم 

العرتاف اأو العرتاف غر املطابق اأو امل�ضوه ميكن اعتباره 

ظلما، وي�ضكل نوعا من ال�ضطهاد. ملاذا؟ لأنه يوؤطر وي�ضجن 

�ضخ�ضا ما اأو جمموعة من الأ�ضخا�ش اأو هوية معينة يف نوع 

من الوجود اخلاطئ اأو امل�ضوه اأو املختزل. 

الهوية
و االعرتاف 

وباأمناط  الثقافية  هوياتها  بتعدد  املعا�صرة  املجتمعات  تتميز 

حياتها املختلفة، وهو ما يطرح على الفكر ال�صيا�صي والأخالقي 

التي ت�صمن  املبادئ  البحث عن  اأقلها  م�صكالت عديدة لي�س 

التعاي�س ال�صلمي وتقر يف الوقت نف�صه باحلقوق التي ت�صمن 

العدل وامل�صاواة بني خمتلف اأفراد املجتمع. واإذا كانت هنالك 

مقاربات نظرية خمتلفة تتفاوت من حيث الطرح، وتقدمي 

�صورته  يف  عدل  هي  مبا  العييرتاف  نظرية  فيياإن  البدائل، 

التوزيعية والرمزية تعد يف تقديرنا، مقاربة منا�صبة 

لالإجابة على هذه امل�صاألة.    
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ولقد اأثبتت بع�ش الدرا�ضات 

اأن  املثال،  �ضبيل  على  الن�ضوية 

املراأة يف املجتمع الأبوي، متلك 

اأو  نف�ضها  عن  م�ضوهة  �ضورة 

ذاتها اأو هويتها، واأنها ت�ضتبطن 

هذه ال�ضورة الدونية اإىل درجة 

اأنها عندما تزول بع�ش العوائق 

ال��ق��ائ��م��ة يف وجه  واحل���واج���ز 

عاجزة  تبقى  فاإنها  حريتها، 

اأن العرتاف  عن التحرر. كما 

ي��وؤدي اإىل ما  اخلاطئ لي�ش جم��رد ان��ع��دام  ل��الع��رتاف، فهو 

اأو  لنف�ضها  كارهة  ت�ضبح  ال�ضحية  اأن  وهو  األ  منه،  اأ�ضواأ  هو 

لهويتها.

ويعترب ال�ضتعمار احلديث لعديد البلدان مثال منوذجيا على 

فر�ش �ضورة م�ضوهة حول الزجني وامل�ضتَْعَمر، تت�ضم بالدونية، 

امل�ضتعمر  اأو  الزجني  على  كان  هنا  من  تعدد مظاهرها.  رغم 

والهدامة يف  املفرو�ضة  الهوية  التحرر من هذه  يعمل على  اأن 

الوقت نف�ضه. وبالفعل، فاإن الزجني اأو امل�ضتَْعَمر مل يتمكن من 

تغير هذه ال�ضورة الدونية اإل بعد فرتة من املقاومة و الثورة، 

نظرا  الكلي،  بالتغير  و�ضفه  ميكن  ل  التغير  هذا  ان  علما 

الفرن�ضية  وال�ضيا�ضة  العن�ضرية.  والأحكام  ال�ضتعمار   لبقايا 

ال�ضتعمارية يف اجلزائر مثال منوذجي لهذه الهوية املفرو�ضة، 

والثورة عليها مثال للمقاومة والثورة. 

قواعد  ثالث  على  بالهوية  العرتاف  فكرة عالقة  تتاأ�ض�ش 

اأن الإن�ضان كائن اجتماعي واأخالقي يف  متالزمة، الأوىل هي 

الوقت نف�ضه. واملق�ضود بذلك اأن اجلماعة ت�ضكل معطى اأوليا. 

واأن الإن�ضان بحكم هذا الو�ضع، ل ميكن له اأن يحقق ال�ضعادة 

خارج جماعته الثقافية. وهذا يعني اأن عملية بناء الهوية الفردية 

اأو الذاتية ل ميكن اأن تتم خارج نظام اجتماعي واأخالقي معني.  

والقاعدة الثانية هي اأن الهوية مرتبطة بعملية اكت�ضاف الذات 

والقاعدة  اخلا�ضة.  ذاته  اإدراك  على  الفرد  قدرة  اأو  الأن��ا  اأو 

الثالثة هي اأن عملية العرتاف بالذات من قبل الآخر �ضرورية 

لأنها توؤمن للهوية و�ضعية ومنزلة قانونية ورمزية �ضمن بيئته 

الجتماعية والثقافية املعطاة.

واحلق، اأن هذه القواعد الثالث ل ميكن ف�ضلها عما عرفه 

عرفته  ما  وبخا�ضة  تطورات،  من  احلديث  الإن�ضاين  التاريخ 

وذلك  التحديد،  وجه  على  والفل�ضفة  عموما،  الغربية  الثقافة 

منذ فل�ضفة ديكارت وما تبعها من تطورات فل�ضفية واجتماعية 

و�ضيا�ضية منذ القرن الثامن ع�ضر اأو ما يعرف بع�ضر التنوير. 

وال�ضبب يف ذلك هو اأن هذه الفل�ضفات على تنوعها واختالفها، 

مركز  ال���ف���رد يف  ج��ع��ل��ت  ق���د 

ل  يُ�َضكَّ يعد  مل  بحيث  املجتمع، 

تفر�ش  خارجية  قوى  قبل  من 

اأو  الأخ��الق��ي��ة  نظمها  ع��ل��ي��ه 

القانونية بغر�ش حتقيق اأهداف 

الفرد  اأ�ضبح  واإمن���ا  مقد�ضة، 

احلداثة  ع�ضر  يف  وم�����ض��ره 

يتحدد بالعرتاف بذاته. ولقد 

ا�ضتقاللها  الذات  هذه  حققت 

الأخالقي، وحتررت من املعاير 

اجلماعية، واأ�ضبحت قادرة على تقرير م�ضرها بنف�ضها وهو 

ما يعرف مببداأ ال�ضتقالل الذاتي.

واإذا كان الت�ضور احلديث للهوية يتميز بالفردية وال�ضتقالل 

والتحرر، فاإن هذه الهوية تت�ضكل بطريقة حوارية بيَّنها عديد 

الفال�ضفة وعلماء الجتماع  منهم مارتن بوبر، وفران�ضي�ش جاك، 

وكارل اتو ابل، وهابرما�ش، وهربرت ميد، وادغار موران ..الخ. 

وتتلخ�ش يف اأن الإن�ضان كائن حواري، واأن الفكر الإن�ضاين يف 

املعا�ضرة يف  للهوية  الطابع احلواري  حوار دائم. ويتجلى هذا 

بجماعات  العالقة  ويف  العمل،  ويف   الأ�ضدقاء،  ومع  العائلة، 

النتماء اأو جماعات الغرباء، ويف املجال ال�ضيا�ضي الذي ينتظم 

على قاعدة الدميقراطية. 

بانتهاء  ينتهي  اأن��ه ل  امل��ب��داأ احل���واري  ه��ذا  وم��ن مميزات 

وي�ضتمر حتى  واإمنا ميتد  ومنافعه،  وحاجاته  واأهدافه  بواعثه 

عندما تغيب هذه البواعث والغايات. يظهر ذلك ب�ضكل جلي يف 

احلوار مع املوتى، وبخا�ضة مع الأقارب والأ�ضدقاء والوالدين 

بحيث ي�ضتمر احلوار داخلنا وطوال حياتنا. وبهذا املعنى، فاإن 

الآخر يظهر بو�ضفه حاجة لالكتمال، واإمكانية لالإجناز. واملثال 

املحب،  اإل مع  تكتمل  ال�ضعادة ل  اأن  ذلك هو  النموذجي على 

والدميقراطية ل تتحقق اإل باحلوار مع الآخر، واأن الهوية ل يتم 

اكت�ضابها يف حالة العزلة، واإمنا من خالل احلوار املبا�ضر وغر 

املبا�ضر مع الآخر، ويف عالقة التوافق اأو التعار�ش مع الآخر.

ينتج عن هذا اأن مفهوم اجلماعة اأو الآخر ل يتعار�ش مع 

يف  احلرية  مفهوم  بذلك  يوحي  مثلما  والهوية،  ال��ذات  مفهوم 

واإمنا  املجردة،  �ضورتها  يف  الليربالية  اأو  الوجودية،  �ضورته 

والتحقق  لالختيار  اإمكانية  والآخ��ر  اجلماعة  مفهوم  ي�ضبح 

والتنفيذ. ولقد عملت ما عرفت ب�ضيا�ضة العرتاف يف بع�ش 

تذليل  على  كندا،  يف  وبخا�ضة  والأمريكية،  الأوربية  البلدان 

عديد العقبات التي حتول دون حتقيق الهوية مبا هي اختالف 

وتوا�ضل مع الآخر بعيدا عن الو�ضفات اجلاهزة، واملخططات 

امل�ضممة �ضلفا. 

مع  ب������احل������وار  إال  اك���ت���س���اب���ه���ا  ي����ت����م  ال  ال����ه����وي����ة 
اآلخ���ر وف���ي ع��الق��ة ال��ت��واف��ق أو ال��ت��ع��ارض معه
ي����ت����ع����ارض  ال  اآلخ����������ر  أو  اجل�����م�����اع�����ة  م����ف����ه����وم 
م��������ع م�����ف�����ه�����وم ال���������������ذات وال�������ه�������وي�������ة وإمن������������ا ه���و 
إم����ك����ان����ي����ة ل����الخ����ت����ي����ار وال����ت����ح����ق����ق وال���ت���ن���ف���ي���ذ
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د. نادر القّنة
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الكويتية،  الدولة  تاريخ  يف  الثقافية  التنمية  »روزنامة«  يف  مهم  تاريخي  منعطف  ثمة 

األ وهو الثاين ع�صر من �صهر مار�س عام 1958 م، حينمييييا و�صييييييع عميد امل�صرح العربي 

زكي طليمات النقطة الأخرة يف ال�صطر الأخر من برناميج الأ�ص�س التنظيمية الأوليييى 

. وقد  الإجتماعية  الكويت، بطلب ر�صمي من موؤ�ص�صتها  امل�صرحية لدولة  لبنية احلركة 

ب�صاأن  وتقرير  )بحث  هو  عنوانا  �صهرين  قرابة  اعييداده  ا�صتغرق  الذي  برناجمه  حمل 

طموح  تقرير  وهو  به(،  والرتقاء  تدعيمه  وو�صائل  بالكويت  الفني  الن�صاط  مظاهر 

ا�صتناداً   - الع�صرنة والتحديث  اإىل  الوطني  التنموي  امل�صروع  بال �صك، متا�صى مع ع�صب 

القومية. بالقيم  امل�صبع  ال�صيا�صي  واخلطاب  والقت�صادية  الثقافيييييية  املقومات  اإىل 

الثق����ايف  امل�ض����روع  كان 

امل�ضرحي لطليمات ي�ضب يف 

قناة خط����ة التنمي����ة ال�ضاملة 

لراهن  وي�ضتجي����ب  للكوي����ت، 

الواقعية  وللمعطي����ات  الزمن 

وفق قواعد علمية ديناميكية 

باأ�ضب����اب  تاأخ����ذ  متط����ورة 

التنمية والزدهار، مع ت�ضييد 

دار عام����ة للتمثي����ل، تن�ضجم 

مع م�ض����ار التطور  والهتمام  

بامل�ضرح البيداغوجي، بو�ضفه 

احلا�ضن����ة املركزي����ة املُنتج����ة 

الفني����ة،  واملواه����ب  للك����وادر 

وت�ضكي����ل الذائق����ة اجلمالية. 

كما هدفت اخلط����ة التنموية 

اإىل توطني الن�����ش امل�ضرحي 

العرب����ي اإىل جان����ب الوطني، 

الن�����ش  اإق�ض����اء  دون  م����ن 

امل�ضرحي العامل����ي، اإذ طالبت 

- مبك����راً – برتجم����ة نفائ�ش 

امل�ضرحيات العاملية اإىل اللغة 

العربية ترجمة منوذجية.

باإن�ض����اء  طال����ب  وق����د 

موؤ�ض�ضة تعليمية للفنون با�ضم 

الفني����ة،  الدرا�ض����ات  مرك����ز 

و�ضج����ع عل����ى اإيف����اد البعثات 

التعليمية اإىل اخلارج لدرا�ضة 

فن����ون امل�ض����رح يف املوؤ�ض�ضات 

كم����ا  املعتم����دة،  التعليمي����ة 

طالب باإن�ضاء فرقة م�ضرحية 

وطنية.

بع����ني  امل�ض����روع  والتف����ت 

اإىل  التنم�������������وي  اخل�����ب����ر 

الأن�ضط����ة املو�ضيقية والفنون 

الفولكلورية مطالباً برعايتها، 

دائ����رة  تو�ضي����ع  اإىل  اإ�ضاف����ة 

الهتم����ام بال�ضينم����ا، وغ����ر 

ذلك م����ن الأف����كار التي تعزز 

مظاه����ر التنمي����ة النه�ضوي����ة 

والتنويرية املوؤ�ِض�َضة والداعمة 

لدولة ال�ضتق����الل يف جانبها 

الثق����ايف الوطن����ي  وخطابه����ا 

الإعالمي.

م�ضى الوقت �ضريعاً، وبذل 

املخل�ض����ون  ومع����ه  طليم����ات 

الثقاف����ة  ب��������دور  املعتق����دون 

وامل�ضرح يف التطوي����ر التنموي 

للمجتم���������ع، كل جه�������ودهم 

م����ن اأج����ل تنفيذ م����ا جاء يف 

التقرير م����ن تو�ضيات. كانت 

التحدي����ات كث����رة، غ����ر اأن 

هم����ة اأهل العزم مل تفرْت، ومل 

يدب الياأ�ش يوماً يف نفو�ضهم. 

والتنمي����ة  التط����ور  فقط����ار 

�ضريع����اً  انطل����ق  الدول����ة  يف 

واإر�ض����اء  الع�ضرن����ة،  باجت����اه 

معامل الدول����ة الدميقراطية. 

التي  القت�ضادي����ة  فالطف����رة 

بدل����ت  الكوي����ت  �ضهدته����ا 

احل����ال اإىل اأح����وال، وحققت 

تنموي����ة  اإجن����ازات  الدول����ة 

وا�ضعة يف خمتل����ف املجالت 

احلياتي����ة: ال�ضحة، والتعليم، 

والقت�ض����اد،  والعم�������������ران، 

والتنظي����م الإداري، والنظ����ام 

الدميقراط���������ي، والثق���اف����ة، 

والعالق������������ات الجتماعي����ة، 

البيئية  وال�ض����وؤون  والكهرباء، 

.. الخ .

وتاأ�ض�ضت يف الكويت اأربع 

فرق م�ضرحية اأهلية، مدعومة 

مادي����اً م����ن الدول����ة، وحت����ول 

امل����ش����روع امل���س���رح���ي ل��ط��ل��ي��م��ات ص���ب م��ن��ذ ال���ب���دء ف���ي ق���ن���اة خ��ط��ة ال��ت��ن��م��ي��ة الشاملة 

امل����ش����روع ت��ن��ب��ه إل�����ى ع���ص���ب ال��ت��ن��م��ي��ة ف���ط���ال���ب ب���إن���ش���اء م���ؤس���س���ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة للفنون
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مرك����ز الدرا�ض����ات امل�ضرحية 

اإىل معه����د للتعلي����م، ثم معهد 

ع����ال لفن����ون وعل����وم امل�ضرح 

مناظ����ر للتعلي����م اجلامعي مع 

فن����ون  لتدري�����ش  موؤ�ض�ض����ات 

املو�ضيقا، وناٍد لل�ضينما ..

كان التطور �ضريعاً، وظلت 

خط����ة طليم����ات دون حتديث 

اأو تطوير يتنا�ضب والتغرات 

والتح����ولت  القت�ض�������ادي����ة 

الجتماعية، ورغم اأن الدولة 

دخل����ت يف خط����ط خم�ضي����ة 

متعاقبة بعد اأن ارتفعت اأ�ضعار 

النفط وم�ضتقاته يف الأ�ضواق 

العاملية، و�ضارت للدولة موارد 

اأخرى ع����رب ال�ضتثمار املايل 

العاملي، وانعك�ضت نتائج هذه 

اخلط����ط على طبيعة حتديث 

الدولة املدنية يف الكويت، اإل 

اأن م�ضروع التنمية امل�ضرحية 

حبل����ه  اإىل  م�ض����دوداً  ظ����ل 

ال�ضري، حتى مت الإعالن عن 

اخلط����ة التنموي����ة العمالق����ة 

 )2014  –  2009( للدول����ة 

بكلف����ة مالي����ة ت�ض����ل اإىل 37 

بليون دينار كويتي.

املوؤ�ض�ض����ة  هن����ا، ج����ددت 

الثقافي����ة يف الب����الد، اأعن����ي 

للثقاف����ة  الوطن����ي  املجل�����ش 

الع����ام  يف  والآداب  والفن����ون 

2010 م، عرب اأمينها العام بدر 
�ضي����د عبدالوه����اب الرفاعي 

خطابه����ا امل�ضرح����ي اجلديد، 

لتعل����ن اأن برناجمها التنموي 

اجلديد يف امل�ضرح واملو�ضيقا 

يتجاوز تقرير طليمات، وي�ضع 

امل�ض����رح يف الكويت على �ضكة 

قطار التنمية ال�ضاملة بعد اأن 

خ�ض�ضت له الدولة يف خطتها 

موازن����ة مالية ت�ضل اإىل 500 

ملي����ون دينار. وق����د مت اإقرار 

ذلك عرب اآليات د�ضتورية بدءاً 

من الت�ض����ورات التي و�ضعتها 

م����روراً  الثقافي����ة  املوؤ�ض�ض����ة 

للتخطيط،  الأعل����ى  باملجل�ش 

وجمل�����ش ال����وزراء، ثم �ضدور 

امل�ض����روع بقان����ون من جمل�ش 

الأمة.

التنموية اجلديدة  اخلطة 

للم�ضرح، حمكم����ة ال�ضناعة، 

والتخطي����ط والتدب����ر، واأهم 

ما فيه����ا ا�ضتيعاب خمرجات 

التعليم الفن����ي وامل�ضرحي يف 

البالد، والعم����ل على تفعيلها 

م�ضرحية  موؤ�ض�ض����ات  �ضم����ن 

امل�ض����رح  يف  تخ�ض�ضي����ة 

واملو�ضيقا وال����رتاث ال�ضعبي، 

كما اأنها تلغي مركزية الثقافة 

واملناط����ق  العا�ضم����ة،  يف 

الداخلية، وتبعثها حية ن�ضطة 

يف الأطراف. عالوة على اأنها 

تعي����د التخ�ض�����ش املهني اإىل 

املوؤ�ض�ض����ات امل�ضرحي����ة ع����رب 

اإطالقها مل�ض����ارح جديدة مثل 

امل�ض����رح الكومي����دي، وم�ضرح 

الأطف����ال، وامل�ض����رح الغنائي، 

والنوعي،  الطليع����ي  وامل�ضرح 

اإ�ضافة اإىل الفرقة املو�ضيقية 

لالأطفال .

اأدرك����ت  ذل����ك  اإط����ار  يف 

اخلط����ة التنموي����ة اجلدي����دة 

العمرانية،  التو�ضع����ة  اأهمي����ة 

واأن م����ا ه����و قائم م����ن معمار 

م�ضرح����ي مل يع����د ي�ضتجي����ب 

يف  الإبه����ار  ملتطلب����ات  فني����اً 

 .. احلديث����ة  امل�ضرحي����ات 

لتاأ�ضي�ش  فر�ضدت امليزانيات 

وت�ضييد دور عر�ش م�ضرحية، 

ومراكز ثقافية جديدة جمهزة 

باأح����دث التقني����ات الب�ضرية 

وال�ضمعي����ة، وكان يف طليع����ة 

ذلك م�ضرح ال�ضاملية.

اخلطاب اجلديد للم�ضرح 

يف الكويت عرب نافذة اخلطة 

التنموية العمالقة يجيب عن 

العديد م����ن الأ�ضئلة الراهنة، 

م�ضتقبلي����اً  اأفق����اً  ويحم����ل 

التنموية،  امل�ضرحي����ة  للثقافة 

اإح����دى  الكوي����ت  وباإعتب����ار 

لي�����ش فق����ط  ال�ض����دارة  دول 

يف الإنت����اج امل�ضرح����ي، ولكن 

يف التن����وع والإب����داع والتميز، 

ويجع����ل م����ن امل�ض����رح حليفاً 

للموؤ�ض�ض����ات  ا�ضرتاتيجي����اً 

الأخ����رى يف الدول����ة لالرتقاء 

بالوع����ي والذائق����ة اجلمالية 

وحتقيق اأعل����ى معدل للتنمية 

يف دولة تتبنى الدميوقراطية 

نظ����ام �ضيا�ضة وعالقة ونظام 

حياة.

امل��������������������ش��������������������روع ت����������ن����������ب����������ه إل�����������������������ى ع������������ص������������ب ال�������ت�������ن�������م�������ي�������ة 
ف�������ط�������ال�������ب ب��������إن��������ش��������اء م�������ؤس�������س�������ة ت�����ع�����ل�����ي�����م�����ي�����ة ل�����ل�����ف�����ن�����ون

واآلداب  وال��������ف��������ن��������ون  ل�����ل�����ث�����ق�����اف�����ة  ال�������وط�������ن�������ي  امل������ج������ل������س 
 2010 ع�����������ام  ل�����ل�����م�����س�����رح  ال�����ت�����ن�����م�����وي�����ة  ال�����ب�����ن�����ي�����ة  ج�����������دد 

اخل�������������ط�������������اب امل����������س����������رح����������ي اجل�������������دي�������������د ف�������������ي ال��������ك��������وي��������ت 
ي����������������ج����������������دد األم�������������������������������ل ف�������������������ي م����������������س����������������رح امل��������س��������ت��������ق��������ب��������ل
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ثقـــــــافة 
االعتــــذار
خ����ط����وط أول�����ي�����ة في 
امل����م����ارس����ة وامل���ف���ه���وم

ع���ل���م���اء ال���ن���ف���س ي����ؤك����دون 
ب����دور  ي���ق���وم  االع�����ت�����ذار  أن 
الصحة  ت��ن��م��ي��ة  ف����ي  ك��ب��ي��ر 
ال�����ع�����ق�����ل�����ي�����ة واجل�������س�������دي�������ة

من نافلة الق���ول اأن احلياة 

والتفاع���ل فيه���ا عل���ى امل�ضتوى 

الجتماعي من جانب واختالف 

ال�ضخ�ضيات وامل�ضلكيات وتباين 

الأه���داف واملقا�ضد من جانب 

اأخر، يجعل م���ن احلياة ميدانا 

كبرا لل�ضراع والتدافع ل يخلو 

م���ن  اإحل���اق الأف���راد ال�ض���رر 

ببع�ضه���م بع�ضا. وه���ذه قاعدة 

ل ا�ضتثن���اء له���ا، فه���ي تنطب���ق 

على الف�ضاء الجتماعي الكبر 

والآخر ال�ضغر كالعائلة، فثمة 

نزاعات تقع اأحيانا بني اأفرادها 

توؤدي اإىل تفككه���ا وانق�ضامها. 

وهنا يلوح العتذار وكاأنه البل�ضم 

يح���ول دون  النزاع���ات،  له���ذه 

تفاقمها وحتوله���ا اإىل كراهية، 

ويف اأح�ضن الأحوال ينف�ش عن 

اخل�ضوم غبار ال�ضغينة.

   يف ال�ضراع���ات الكب���رة 

بفع���ل  اخل���الف  يتح���ول  ق���د 

اجلفاء والقطيع���ة اإىل كراهية  

وبغ�ضاء تنه�ش �ضدا اأمام عودة 

الوئ���ام والو�ض���ل م���رة اأخ���رى. 

وعل���ى الرغ���م م���ن ذل���ك ففي 

اأحي���ان كثرة جن���د اأن اعتذارا 

�ضادق���ا من القلب ميحو اأق�ضى 

اإح�ضا����ش بالكراهي���ة، وكل م���ا 

ق���د يحم���ل امل���رء م���ن م�ضاعر 

الأمل واملرارة. والإن�ضان حينما 

يتذكر بع�ضا م���ن املواقف التي 

�ضه���د فيها �ضربا من العتذار، 

ي�ضف���ي اجلروح ويداوي القلوب 

املنك�ض���رة. و لذل���ك ل ميكنن���ا 

النظ���ر اإىل العت���ذار بو�ضف���ه 

لباق���ة اجتماعي���ة فقط، بل هو 

�ضلوك اإن�ض���اين  مهم، واأ�ضلوب 

يظه���ر م���ن خالل���ه املخط���ىء 

الح���رتام والعطف لالأ�ضخا�ش 

الذي���ن اأخطاأ بحقه���م، كما اأنه 

اإقرار امل���رء املخط���ىء باأنه قد 

ارتك���ب فع���ال يتوج���ب عليه اأن 

يتعامل معه واإل اأف�ضد عالقاته 

به���ذا  والعت���ذار  بالآخري���ن. 

املعنى ينطوي على القدرة على 

جتري���د الآخرين م���ن غ�ضبهم 

ت�ضتق���ر  اأن  دون  واحليلول���ة 

الكراهية يف النفو�ش. ويف حني 

يعل���م اأنه لي�ش بالأمر الهني فهو 

يتطلب قدرا كبرا من ال�ضجاعة 

وال�ضدق.

اإن العتذار يغر حياة املرء. 

فالعتذار له مفعول �ضحري يف 

العالقات ب���ني الب�ضر، اإذ ميحو 

م���ا قد وق���ع من �ض���رر، ويعمل 

على اإعادة اللحمة بني الو�ضائج 

الإن�ضاني���ة، كما اأن���ه كال�ضمادة 

منصور مبارك

من �صمات املجتمع املتمدن �صيوع ثقافة العتذار فيه والنظر اإليها بو�صفها جزءا اأ�صا�صيا من �صلوكياته، بحيث ل تقت�صر على جمموعة 

اأو  اأ�صف على هفوة  الفرد من  ما يبدي  ال�صياق  املق�صود بالعتذار يف هذا  ولي�س  دائرة اجتماعية حمددة.  اأو متار�س �صمن  معينة فيه 

خطاأ �صغر بحق فرد اأخر، وت�صرفه على نحو يتوافق مع اأ�صول التهذيب والكيا�صة الجتماعية املتعارف عليها يف املجتمع، بل موقفه 

حني يت�صبب ب�صلوك تكون عواقبه وخيمة على اآخر اأو جماعة، ومن ثم يكون له تاأثر كبر يف م�صتقبلهم واأ�صلوب حياتهم وم�صاعرهم.
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اأن العت���ذار ل يعن���ي باأية حال 

من الأحوال حم���و ما قد جرى 

من خطيئة، اإل اأنه حينما يكون 

خمل�ض���ا وفاعال  لدي���ه القدرة 

على حمو الآث���ار ال�ضلبية لتلك 

الأفعال.

وي�ضدد علم���اء النف�ش على 

اأن العتذار يقوم بدور كبر يف 

تنمي���ة ال�ضح���ة العقلية وكذلك 

اجل�ضدي���ة حيث تو�ض���ح بع�ش 

البح���وث اأن تلق���ي العتذار له 

دائم���ا تاأث���ر اإيجاب���ي ملحوظ 

على اجل�ض���د،  فالعتذار يوؤثر 

فعليا عل���ى الوظائف اجل�ضدية 

لل�ضخ����ش ال���ذي يتلق���اه بحيث 

ينخف�ش �ضغ���ط الدم  ويبطيء 

من نب�ش القلب ويجعل التنف�ش 

م�ضتقرا.

ولالعتذار وظائف عاطفية، 

اأوله���ا �ضع���ور ال�ضخ�ش الذي 

وق���ع علي���ه ال�ض���رر بن���وع م���ن 

ال�ضف���اء العاطف���ي حينم���ا يقر 

من اأخط���اأ بذنب���ه. وثانيها، اأن 

املرء حينما يتلقى اعتذارا فاإنه 

يكف ع���ن النظر اإىل من اأخطاأ 

يف حق���ه عل���ى اأنه ع���دو له قد 

يلح���ق ب���ه ال�ضرر م���رة اأخرى. 

وثالثها، اأن العتذار يجعل املرء 

قادرا على التغلب على م�ضاعر 

الغ�ض���ب ويجنبه البق���اء اأ�ضرا 

للما�ضي. ورابعها، اأن العتذار 

يفت���ح الباب لل�ضفح بجعل املرء 

يتعاطف مع من اأخطاأ بحقه.

ع���دة  فوائ���د  ولالعت���ذار 

علي���ه  وق���ع  ومل���ن  للمخط���ىء 

اخلطاأ. اأوله���ا التهوين من اآثار 

الن���دم واخلزي الت���ي قد ي�ضعر 

بها املرء حينما يت�ضبب يف اإيقاع 

الأذى ب�ضخ����ش اأخ���ر، وجتعله 

العاطف���ي  لالعت���الل  فري�ض���ة 

فبالعت���ذار  واجل�ض���������������دي. 

وحتم���ل الفرد لعواق���ب اأفعاله 

يك���ون مبق���دوره التخل����ش من 

م�ضاع���ر املهانة واحتقار النف�ش 

والإح�ضا�ش بالذنب. وثانيها اأن 

العتذار له القدرة على اأن يحول 

املتغطر�ش غر املبايل مب�ضاعر 

الآخري���ن اإىل اآخر يت�ضم �ضلوكه 

بالتوا�ضع. وثالثها، اأن العتذار 

يعم���ل ب�ض���ورة مبا�ض���رة عل���ى 

اإ�ضفاء احلميمية على العالقات 

بني الأفراد وجعلهم مرتابطني، 

فالعزة بالنف�ش وعدم العرتاف 

باخلط���اأ ق���د يعزل الف���رد عن 

ورابعها،  الجتماع���ي.  حميطه 

اأن العتذار قد يجعل املخطىء 

ي�ضع���ر بالذل���ة اأو املهانة ولكنه 

يكون، يف الوق���ت نف�ضه، رادعا 

له عن تكرار اخلطاأ.

وثم���ة �ضلة  ب���ني العتذار 

والعطف، فمن يفكر يف ال�ضفح 

عن املخط���ئ بحقه ل ب���د اأولً 

اأن ينظ���ر اإلي���ه ب�ضيء من بع�ش 

العطف والرحمة، فنظرة كهذه 

جتع���ل قب���ول العت���ذار ممكنا 

وم���ن جتعل عملية ال�ضفح اأكرث 

ي�ض���را. ولع���ل ال�ضب���ب اأن املرء 

حني يعرتف بخطئه جتاه الآخر 

ويب���دي اعت���ذاره  ف���اإن الآخ���ر 

�ضينظر اإليه ب�ضورة جديدة بدل 

م���ن روؤيت���ه من خ���الل م�ضاعر 

الغ�ضب وامل���رارة. وتلك حقيقة 

�ضاطعة، فتوا�ضع املرء واعتذاره 

يجع���ل الآخري���ن ينظ���رون اإليه 

بو�ضفه �ضخ�ضا معر�ضا للخطاأ 

يت�ضم باله�ضا�ضة، فيحجمون عن 

اأبل�ضته واإل�ضاق ال�ضرور به.

والعتذار له وجهان مهمان 

هم���ا النوايا واملواق���ف، اللذان 

يلعب���ان دورا كب���را يف تقيي���م 

العت���ذار و�ضن���ع معنى ل���ه. اإذ 

عندم���ا يرغ���ب �ضخ����ش ما يف 

العت���ذار فمن ال�ضرورة مبكان 

اأن يكون اعتذاره �ضادقا واإل فال 

قيمة ل���ه، فال�ضدق والإخال�ش 

يف العتذار اأمر على قدر كبر 

م���ن الأهمية. كم���ا اأن العتذار 

يج���ب اأن يكون نابع���ا من اإرادة 

املخطىء نف�ضه���ا، فمن يرتكب 

اخلطاأ ل ميكن قب���ول اعتذاره 

حينم���ا ميلي علي���ه طرف ثالث 

العتذار اأو حني يكون العتذار 

حتقيق���ا لغاي���ة م���ا. وخال�ضة 

الق���ول اأن العت���ذار يج���ب اأن 

يك���ون منزها عن اأية م�ضالح اأو 

غايات.

العت���ذار  يك���ون  وحت���ى 

�ضادق���ا وذا معن���ى يتوج���ب اأن 

يرتاف���ق مع���ه �ضع���ور املخط���ئ 

بالن���دم واعرتاف���ه ب���اأن ما قام 

ب���ه قد اأحل���ق ال�ض���رر بالآخر. 

اأفعاله  وكذلك حتمله م�ضوؤولية 

وع���دم التن�ضل منه���ا باختالق 

تربي���رات لفعلت���ه. ف�ض���ال عن 

املخط���ىء  عل���ى  يج���ب  ذل���ك 

الإف�ض���اح عن رغبته يف اإ�ضالح 

ال�ض���رر واأن يعد باأن���ه لن يكرر 

ذلك ال�ضلوك.  

االع�������������������������ت�������������������������ذار ب�������ل�������س�������م 
دون  ي������ح������ول  ل�����ل�����ن�����زاع�����ات 
ت����ف����اق����م����ه����ا وحت�����ول�����ه�����ا إل�����ى 
ك������راه������ي������ة وي������ن������ف������ض ع���ن 
الضغينة غ���ب���ار  اخل����ص����وم 

الشخص  ي��ش��ع��ر  االع���ت���ذار 
ال�������ذي وق������ع ع���ل���ي���ه ال���ض���رر 
ب������������ن������������وع م���������������ن ال��������ش��������ف��������اء 
ال��������ع��������اط��������ف��������ي وي�����ج�����ع�����ل�����ه 
ي�����ت�����ع�����اط�����ف م��������ع امل����خ����ط����ئ
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العوملة  ف��ر���ض��ت  ول���ق���د 

الإعالمية حتديات كبرة على 

اللغة العربية، وا�ضتخدامها يف  

واأثرت  العربي،  الوطن  اأرجاء 

و�ضائل  ت��ع��ام��ل  ط��ري��ق��ة  يف 

ويف  اللغة،  تلك  م��ع  الإع���الم 

انت�ضار عدد من الظاهرات، اأو 

تعزيزها، كامل�ضاعدة على ف�ضو 

اللهجات العامية، واللجوء اإىل 

كتابة الكلمات العربية بحروف 

العربية والالتينية،  جتمع بني 

معظم  ت��دري�����ش  اإىل  اإ���ض��اف��ة 

اللغات  ب���اإح���دى  اجل��ام��ع��ات 

الإنكليزية،  العاملية، ول �ضيما 

بدل من العربية.

اللغة  و����ض���ع  واأ����ض���ح���ى 

العوملة  ع�����ض��ر  يف  ال��ع��رب��ي��ة 

الإع��الم��ي��ة و���ض��ع��ا ي��ن��دى له 

له  تتعر�ش  ما  ب�ضبب  اجلبني 

وحماربة،  وت�ضويه  هجوم  من 

اأن  ينبغي  ل  الأم��ر  ه��ذا  لكن 

بل  ون��ق��ن��ط،  نت�ضاءم  يجعلنا 

على  ق��ادري��ن  نكون  اأن  علينا 

حت���دي���د ع���الم���ات الأزم������ة، 

وعلى ا�ضتنباط �ضبل تخطيها، 

اليقظ يف  الواعي  بالنخراط 

احلفاظ  مع  العوملة،  م�ضرة 

ولغتنا  وقيمنا  عقيدتنا  على 

وهويتنا.

اللغة واحل�شارة

وثمة حقيقة لغوية يوؤيدها 

التاريخ،  وي��وؤك��ده��ا  ال���واق���ع 

لغة  اأية   - اللغة  ارتباط  وهي 

فاللغة  اأ�ضحابها؛  بح�ضارة   -

طرداً،  تتنا�ضبان  واحل�ضارة 

ظاهرة  اللغة  اأن  يعني  وه��ذا 

الإن�ضان  مع  تعي�ش  اجتماعية 

ت�ضعف  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��اً 

بنموه  وتزدهر  وتنمو  ب�ضعفه، 

وازدهاره .

ومل���ا ك��ان��ت ال��ل��غ��ة حمور 

و�ضائل  م��ن  وو�ضيلة  الثقافة 

ال��ت��ف��ك��ر ال���ذي ي��ح��دد روؤي���ة 

كانت  ون��وام��ي�����ض��ه  ال���ع���امل 

لتح�ضني  ركيزة  اأهم  معرفتها 

وال�ضخ�ضية،  وال��ذات  الهوية 

والهوية مفهوم ذو دللة لغوية 

وفل�ضفية واجتماعية وثقافية، 

بالنتماء  الإح�ضا�ش  يت�ضمن 

والثني.  وال��دي��ن��ي  ال��ق��وم��ي 

الأ�ضا�ش  اللغة هي  كانت  واإذا 

ال�ضلب الذي تقوم عليه الأمة 

اللغة  الهوية هي خا�ضية  فاإن 

ووظيفتها الأ�ضا�ضية.

كما يراها بع�ش  واللغة – 

املفكرين - وعاء الثقافة، واللغة 

هوية  واللغة  ثقافة،  نف�ضها 

نف�ضها  وه��ي  ب��ه��ا،  للناطقني 

رمز لتلك الهوية.  واللغة نَ�ضب 

انتمائه  ورمز  اأمته،  اإىل  املرء 

اإىل قومه. واللغة العربية هي 

اأنتجته  اأمتنا يف كل ما  �ضورة 

وح�ضارة.  ومعرفة  علم  م��ن 

واآدابها  علومها  يف  اأمتنا  هي 

الدينية  قيمها  ويف  وفنونها، 

واخُللقية والجتماعية.

العوملة  م���ع  وال�������ض���راع 

اليوم  تعي�ضه  واقع  الإعالمية 

القوية  الأمم  لكن  اللغات،  كل 

بالنيل  العوملة  لهذه  ت�ضمح  مل 

كاملة  ب�����ض��ورة  ل��غ��ات��ه��ا  م���ن 

حت�ضينها  اإىل  ف���ب���ادرت  ؛ 

وا�ضت�ضدار الت�ضريعات الكفيلة 

وتواجه  ون�ضرها.   بحفظها 

الواقع  ه���ذا  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 

اأي�ضا، وت�ضعى اجلهات املعنية 

العربية  اللغة  على  باحلفاظ 

اإىل احل��د م��ن ت��اأث��رات ذلك 

الواقع عليها. ومن هنا تكمن 

املتمثلة  الدرا�ضة  هذه  اأهمية 

التي  ال��ت��ح��دي��ات  م��ع��رف��ة  يف 

الإعالمية  ال��ع��ومل��ة  تفر�ضها 

الوطن  يف  العربية  اللغة  على 

ال��ع��رب��ي، وك��ي��ف��ي��ة احل���د من 

تداعياتها.

مناهج  ت����ع����ددت  ول���ق���د 

العوملة،  تعريف  يف  الباحثني 

اأبعادها  على  رك��ز  فبع�ضهم 

وبع�ضهم  املختلفة،  وجتلياتها 

اآخر،  دون  ج��ان��ب  على  رك��ز 

تعريًفا  يقدم  اأن  اآثر  وبع�ضهم 

�ضورًيا جامًعا.  وعدم التفاق 

بني الباحثني حول اأ�ضل ن�ضاأة 

العوملة رافقه عدم اتفاق بينهم 

حول تعريف العوملة لختالف 

زوايا النظر اإليها.

تعريفات  اأه����م  م��ن  ل��ك��ن 

ال��ع��م��ل على  اأن��ه��ا :  ال��ع��ومل��ة 

يخ�ش  ح�ضاري  منط  تعميم 

ب���ل���داً ب��ع��ي��ن��ه ه���و ال���ولي���ات 

بالذات  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 

على بلدان العامل اأجمع، وهي 

اأي�ضاً اأيديولوجياً تعرب ب�ضورة 

مبا�ضرة عن اإرادة الهيمنة على 

حماولة  اأي  ؛  واأمركته  العامل 

ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة اإع�����ادة 

ت�ضكيل العامل وفقا مل�ضاحلها 

القت�ضادية وال�ضيا�ضية. 

النتائج  اأخ��ط��ر  م��ن  ولعل 

ودخول  العوملة،  على  املرتتبة 

اخلط  على  الإع���الم  و�ضائل 

املت�ضلة  ت��ل��ك  ل��ه��ا،  ال���داع���م 

الثقايف  الق���ت���الع  ب��اأخ��ط��ار 

ما�ضيهم  من  املجتمع  لأف��راد 

وج�����ذوره�����م، واخل������وف من 

فقدان الهوية وذوبانها لديهم، 

د.عبداهلل بدران
اأمرا  و�صارت  وميدان،  اخت�صا�س  كل  يف  وتغلغلت  وجمييال،  ناحية  كل  دخلت  العوملة  اأن  احلايل  الواقع  يف  املتاأمل  يجد 

والإعالمية. والقت�صادية،  الرتبوية،  كالعوملة  وتاأثراتها،  اأنواعها  تعددت  كما  جحوده،  اأو  اإنكاره  ميكن  ل  واقعا 

اأو  ال�صتهالكي  للنمط  وتعزيز  العامل،  دول  يف  املجتمعات  بني  موحدة  ثقافة  انت�صار  من  الإعالمية  العوملة  متثله  وما 

املجتمعات،  والقيم يف تلك  الثقافة  للغة، بات ميثل خطرا كبرا على  اأو تهديد  الطائفية،  النزعات  اأو  الفكر الغرتابي، 

تفر�صها. التي  والتحديات  العوملة،  بتلك  بالغة  ب�صورة  تتاأثر  باتت  التي  العربية،  املجتمعات  ومنها  النامية،  وبخا�صة 
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والتاأثرات ال�ضلبية الجتماعية 

والأخالقية املتعددة. 

الذين  ال��ب��اح��ث��ون  وي����رى 

اأنها  العوملة  ن�ضاأة  حتدثوا عن 

عملية تراكمية، فهناك عوملات 

�ضغرة �ضبقت ومهدت للعوملة 

لكن  ال���ي���وم،  ن�ضهدها  ال��ت��ي 

تزايد وترة  فيها هو  اجلديد 

الأخرة  الفرتة  يف  ت�ضارعها 

الإعالم  و�ضائل  تقدم  بف�ضل 

النقل  وو���ض��ائ��ل  والت�����ض��ال، 

العلمي  والتقدم  واملوا�ضالت 

ب�ضكل عام، ومع ذلك فهي ملا 

تكتمل بعد .

واأ�ضحت العوملة الإعالمية 

�ضمة رئي�ضية من �ضمات هذا 

الع�ضر، و هي امتداد اأو تو�ضع 

يف مناطق جغرافية مع تقدمي 

م�ضمون مت�ضابه، مقدمة لنوع 

نتيجة  ال��ث��ق��ايف  التو�ضع  م��ن 

لذلك التطور لو�ضائل الإعالم 

ف�ضل  ب��الإم��ك��ان  جعلت  التي 

املكان عن الهوية، والقفز فوق 

احلدود الثقافية و ال�ضيا�ضية، 

النتماء  م�ضاعر  من  والتقليل 

اإىل مكان حمدود.

حتديات الهوية اللغوية 

التحديات  م��ن  ع��دد  ثمة 

اللغة   - الهوية  ت��واج��ه  ال��ت��ي 

مقدمتها  يف  لعل   - العربية 

الإعالمية  العوملة  )م�ضاهمة 

 . العامية(  اللهجات  ف�ضو  يف 

وجتدر الإ�ضارة هنا اإىل اأن اللغة 

يعني  ل  وانت�ضارها  الف�ضحى 

�ضتذوب  العامية  اللهجات  اأن 

اللغة  تلك  اأن  اأو  وت�ضمحل، 

والأجداد  الآباء  مار�ضها  التي 

ما  جمتمع  يف  طويلة  �ضنوات 

�ضنوات  غ�ضون  �ضتتال�ضى يف 

معدودات. فظاهرة الزدواجية 

يف  ومنت�ضرة  موجودة  اللغوية 

العربية، ول ميكن  املجتمعات 

اإنكارها اأو ال�ضتغناء عنها يف 

مدة ق�ضرة .

العربية  اللغة  ي�ضر  ول 

لهجات  قيام  كثًرا  الف�ضحى 

يومي  خطاب  لغة  اأو  حملية 

العامة،  ي��ت��داول��ه��ا  دارج�����ة، 

احلياة  ���ض��وؤون  بها  وتق�ضى 

الظاهرة  وه����ذه  ال��ي��وم��ي��ة، 

كل  ت�ضمل  الطبيعية  الب�ضرية 

اللغات .

اأن  ي��ع��ن��ي  ل  ذل����ك  ل��ك��ن 

يف  الإع����الم  و���ض��ائ��ل  ت�ضاهم 

انت�ضار تلك اللهجات اأو تعزيز 

وجودها، بل املطلوب يف �ضوء 

ال��دع��وات ال�����ض��ادرة م��ن هنا 

انت�ضار  م��ع  ل�ضيما  وه��ن��اك، 

تعزيز  الإع���الم���ي���ة،  ال��ع��ومل��ة 

ح�ضور اللغة العربية الف�ضحى 

الو�ضائل، واحلد قدر  تلك  يف 

الإمكان من ا�ضتخدام العامية 

املنع  ح��د  اإىل  و���ض��ول  فيها، 

اللهجات،  ل���ض��ت��خ��دام  ال��ت��ام 

املوجهة  الربامج  يف  ول�ضيما 

اإىل الأطفال.

م������ط������ل������وب ت����ع����زي����ز 
ح�����ض�����ور ال���ع���رب���ي���ة 
ال��������ف��������ص��������ح��������ى ف�����ي 
وس�������ائ�������ل اإلع����������الم 
واحلد قدر اإلمكان 
م������������ن اس��������ت��������خ��������دام 
ال�������ع�������ام�������ي�������ة ف����ي����ه����ا 

اللغة وحت�شني الهوية

من املعروف اأن و�ضائل الإعالم ت�ضهم اإ�ضهاما كبرا يف 

اأو  العربية،  اللغة  اللغات احلية، ومنها  لغة من  اأية  تعزيز 

ت�ضهم – يف بع�ش الأحيان – يف التاأثر فيها تاأثرا �ضلبيا، 

من خالل ن�ضر العامية والرتكيز على اللهجات املحلية بدل 

من الف�ضحى وف�ضو الرتاكيب اخلاطئة.  

وقد عانت اللغة العربية معاناة مرة من احلرب املعلنة 

باأهميتها  اجلهل  من  اأو  الإع��الم،  و�ضائل  من  اخلفية  اأو 

واإهمالها، فح�ضرت اللغة امل�ضرتكة يف ركن �ضيق، و�ضوهت 

اأحيطت  التي  العامية،  راية  جانبها  اإىل  ورفعت  �ضورتها، 

بكل مظاهر الإبهار التي ترفع من �ضاأنها يف اأذهان العامة، 

الف�ضحى،  على  املنا�ضبات  من  كثر  يف  متفوقة  وجعلت 

بعد اأن كانت يف ال�ضباق ل تدانيها يف املكانة عند العامة 

بذلك  فكر�ضوا  واملثقفني،  اخلا�ضة  من  دع��ك  اأنف�ضهم، 

الفرقة، وانت�ضروا لالإقليمية، وا�ضتخدموا يف ذلك اأ�ضلحة 

الغرائز  اأخالق، واإمنا تعتمد على خماطبة  اإىل  ل ت�ضتند 

والإثارة.

لكن ذلك كله مل مينع الغيورين على اللغة العربية من 

الت�ضدي لكل هذه الهجمات، وال�ضعي احلثيث للدفاع عنها، 

وتبيان اأهميتها، ودورها يف حياة الأمة ووحدتها، ونه�ضة 

الدول وتطورها.
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لقد اأدت العوملة الإعالمية 

يف الوطن العربي اإىل ت�ضويق 

ح�ضاب  على  العامية  اللهجة 

العربية الف�ضحى، اإ�ضافة اإىل 

ال�ضعور املبالغ فيه باأهمية اللغة 

الأجنبية، ول�ضيما الإجنليزية، 

الناجت غالبا عن النبهار بكل 

ما هو اأجنبي، والظن الزائف 

باأن التقدم ل ياأتي اإل باإتقان 

والتحدث  بل  الأجنبية،  اللغة 

بها بني العرب اأنف�ضهم. وهذا 

الإح�ضا�ش  من  ياأتي  ال�ضعور 

بالهزمية النف�ضية التي يعانيها 

املتنامي  والإع��ج��اب  العربي، 

املعا�ضرة  احل�����ض��ارة  ب�ضانع 

الذي ميثل املنت�ضر والغالب.

الإعالم  و�ضائل  واأ�ضهمت 

الإعالمية  العوملة  انت�ضار  مع 

العامية  ال��ل��ه��ج��ات  ف�ضو  يف 

ا�ضتخدامها  على  والت�ضجيع 

يف  ل�ضيما  التوا�ضل،  لغة  يف 

امل�ضموعة  الإع����الم  و���ض��ائ��ل 

وامل��رئ��ي��ة، وه��و اأم��ر ل ي�ضهم 

اأبناء  بني  التوا�ضل  �ضيوع  يف 

ال��وط��ن ال��ع��رب��ي، وي��ح��د من 

اجلهد  ويبدد  املرجو،  تاأثره 

املبذول فيه.

توؤدي  الف�ضحى  العربية  اللغة 

تنمية  منها  ع��دة  ف��وائ��د  اإىل 

اللغة  بجمالية  الفني  احل�ش 

جتاه  م�ضتمرة  مناعة  وخلق 

ال�ضعيد  التجزئة على  عوامل 

وتعزيز  وال��وط��ن��ي،  ال��ق��وم��ي 

يف  وتكري�ضها،  اللغوية  الهوية 

حني �ضيوؤدي ا�ضتخدام العامية 

الوطنية  التجزئة  تكري�ش  اإىل 

الهوية  و���ض��ي��اع  وال��ق��وم��ي��ة، 

وتعزيز  وت�ضظيها،  اللغوية 

والتخلف  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ت��ف��رق��ة 

احل�ضاري.

التحديات  ت��ل��ك  م��ث��ل  اإن 

جبارة  ج���ه���ودا  ت�����ض��ت��دع��ي 

م����ن اجل����ه����ات امل���ع���ن���ي���ة يف 

على  للعمل  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن 

متاأنية  واعية  درا�ضة  درا�ضتها 

التداعيات  ومعرفة  �ضاملة، 

متهيدا  ع���ن���ه���ا،  ال���ن���اج���م���ة 

احلكيمة  الإج����راءات  لتخاذ 

واحلد  ملواجهتها  واملو�ضوعية 

من اآثارها، ومتابعة ذلك على 

حفاظا  امل�����ض��ت��وي��ات،  ج��م��ي��ع 

اجلامعة،  اللغوية  الهوية  على 

و�ضونا لالإرث املوحد بني اأبناء 

الأمة العربية.

ال���ل���غ���ة  ك�����ان�����ت  إذا 
الصلب  األس���������اس 
ال��������������������������ذي ت��������ق��������وم 
ع���ل���ي���ه األم�������ة ف���إن 
ال����ه����وي����ة خ���اص���ي���ة 
ووظيفتها  ال���ل���غ���ة 
األس����������������اس����������������ي����������������ة

العوملة اإلعالمية 
ف����رض����ت حت���دي���ات 
ك�����������ب�����������ي�����������رة ع������ل������ى
ال�����ل�����غ�����ة ال����ع����رب����ي����ة 
وس���������اع���������دت ع���ل���ى 
ف������ش������و ال�����ل�����ه�����ج�����ات 
ال����������������ع����������������ام����������������ي����������������ة

ل����ذا ف����اإن جم��اب��ه��ة هذه 

الإعالم  و�ضائل  يف  اللهجات 

لالإعالم  ك��ب��ر  ك�ضب  ب��ع��ام��ة 

العربي بقدر ما هو ك�ضب للغة 

القومية ووحدة الفكر العربي . 

واإن �ضراع الف�ضحى والعامية 

الت�ضال  ل��غ��ة  حت�����ض��م��ه  ق���د 

تخاطب  ال���ت���ي  ب��اجل��م��اه��ر 

امل��ت��ع��ل��م والأم�����ي م��ع��ا، وتفي 

باحتياجات التطور واملعا�ضرة، 

هي  الق�ضية  ت�ضبح  بحيث 

جناح الت�ضال باجلماهر.

العربية  اللغة  وا�ضتخدام 

ب�ضطريه الف�ضيح والعامي يف 

و�ضائل الإعالم اأدى اإىل ظهور 

ا�ضتخدام  يوؤيد  تيار  تيارين، 

يف  الف�ضحى  العربية  اللغة 

باعتباره يعزز  و�ضائل الإعالم 

والآخر  لالأمة،  اللغوية  الهوية 

اإىل  داعيا  املبداأ  هذا  يرف�ش 

ا�ضتخدام العامية بدل منها.

ويرى التيار الأول )الف�ضيح( 

اأن ا�ضتخدام العاميات تهجني 

واأن  والثقافة،  للغة  واإف�ضاد 
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1967 ال�����ع�����ام  ال�����ق�����دس  م����ع����رك����ة  ف�����ي  ق���ت���ي���ال   185 ال���ص���ه���اي���ن���ة  ك����ّب����د 

الشهيد األردني منصور كريشان: النــار وال العــار 
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الأردين  ال�ضهي���د  اإن���ه 

من�ض���ور كري�ضان، الذي ا�ضتهر 

بحث جنوده على القتال خالل 

ال�ضتب���اك مع ال�ضهاينة قائال: 

»نري���د اأن يتوا�ض���ل القتال من 

�ضارع اإىل �ضارع، ومن بيت اإىل 

بيت.. والنار ول العار«.

ول���د البطل يف بلدة » معان 

»العام 1926، وتلقى علومه يف 

مدر�ضتها الأمري���ة حتى العام 

التح���ق باجلي����ش  1945، ث���م 
ال�ضن���ة  م���ن  ني�ض���ان   19 يف 

ذاته���ا، حيث ان�ض���م اإىل �ضالح 

الال�ضلكي امللك���ي، و�ضارك مع 

القوات الأردنية يف القتال �ضد 

ق���وات املحت���ل ال�ضهي���وين يف 

حرب العام 1948.

ذل���ك  بع���د  اختي���اره  مت 

لال�ضرتاك ب���دورة ال�ضباط يف 

الكلي���ة احلربية امللكي���ة، وبعد 

تخرجه فيها برتبة مالزم ثاين 

يف الأول م���ن اغ�ضط����ش العام 

1952، مت نقل���ه  اإىل الكتيب���ة 
العا�ض���رة، واأ�ضبح قائ���دا لفئة 

الإ�ض���ارة يف الكتيب���ة التا�ضع���ة 

وا�ضرتك يف القتال �ضد هجوم 

لواء املظليني على بلدة قلقيلية 

الع���ام  ويف   ،1956 الع���ام  يف 

مدر�ض���ة  اإىل  نقل���ه  1958 مت 
امل�ضاة مدربا برتبة مالزم اأول، 

وحني انته���اء مهمته ان�ضم اىل 

كتيب���ة الأركان ليتخ���رج فيه���ا 

برتب���ة رائ���د، ويف العام 1964 

مت نقل���ه اإىل »اللواء الها�ضمي« 

معركة  م����ن  ع����ودت����ه  ب���ع���د 
ال������������ق������������دس ك����������������ان ي����ب����ك����ي 
وي��ق��ول :  »ل��ي��ت��ن��ا ُق��ت��ل��ن��ا في 
ال�������ق�������دس واس����ت����ش����ه����دن����ا«

قدمت كتيبته أكبر عدد من 
األردن  تاريخ  في  الشهداء 
حسني  امل��ل��ك  عليها  فأطلق 
الشهداء« أم  »كتيبة  اس���م 

ثالثة وع�صييرون عاما ق�صيياها يف مقارعة ال�صييهاينة على كثر من اجلبهات، متكن خاللها و�صحبه من �صد هجومهم على بلدة قلقيلية 

يف ال�صييفة الغربييية العام 1956، كما كّبد لييواء املظليني الذي كان يقوده ال�صييهيوين مردخاي غور يف حزيييران 1967خالل معركة »تل 

الذخييرة« دفاعييا عيين القد�ييس 185 قتيييال وطائرة، اإ�صييافة اإىل عييدد كبر من اجلرحييى، ومل يتمكيين اأي جندي �صييهيوين من دخول 

املدينة املقد�صيية اإل على اأ�صييالء كتيبة »احل�صييني الثانية«، التي مل يتبق منها اإل 43 مقاتال ، ليطلق عليها فيما بعد لقب »اأم ال�صهداء«.

عبدالكرمي املقداد

برتبة رائد ركن ، ثم عني رئي�ضا 

لكتيبة احل�ض���ني الثانية يف 28 

اأغ�ضط����ش الع���ام 1965، وهي 

الكتيب���ة الت���ي ا�ضتلم���ت بع���د 

حرب حزيران واجباتها يف نهر 

الأردن.

معركة تل الذخرة

لكتيب���ة  الأوام���ر  �ض���درت 

احل�ضني الثانية بقيادة من�ضور 

كري�ض���ان املتمرك���زة يف ال�ضفة 

الت���ام  بال�ضتع���داد  الغربي���ة 

واليقظة وبذل الغايل يف �ضبيل 

الدفاع ع���ن القد����ش، فاأعلنت 

حالة ال�ضتعداد الق�ضوى، حيث 

رك���زت الر�ضا�ضات على اأ�ضطح 

املج���اورة،  واملن���ازل  الفن���ادق 

وتاأهبت املدافع ل�ضد اأي هجوم 

حمتمل على بوابة »مندلبوم«.

ويف يوم الأحد 1967/6/4  

حلق���ت طائرة ت�ضوي���ر خفيفة 

فوق ال�ضرية الثالثة من الكتيبة، 

الر�ضا�ض���ات  له���ا  فت�ض���دت 

ومتكنت من اإ�ضقاطها.

احلادي���ة  ال�ضاع���ة  ويف 

وخم����ش  والن�ض���ف  ع�ض���رة 

دقائق م���ن �ضباح ي���وم الثنني 

1967/6/5، حاول العدو بكل 
م���ا ميلك م���ن ن���ران الق�ضاء 

على دفاع���ات ال�ضرية واجتياز 

بواب���ة »مندلب���وم« اإىل القد�ش، 

لك���ن �ضرعان ما انق�ضى النهار 

دون اأن يحق���ق م���راده، فعم���د 

اإىل ا�ضتعمال الطائرات وقنابل 

الإنارة لياًل ليحول املنطقة اإىل 

نهار دائم. 

اأربع هجمات قادها اجلي�ش 

الإ�ضرائيلي لدخول البوابة لكنه 

كان يف�ض���ل يف كل م���رة ف�ض���اًل 

ذريع���اً، ونتيج���ة ق���رب القوات 

الأردنية من القوات املعادية مل 

يتمك���ن ال�ضهاينة من ا�ضتعمال 

الثقيل���ة  واملدفعي���ة  الط���ران 

حت���ى ليوقع خ�ضائر فادحة يف 

قوات���ه اأك���رث مم���ا �ضيوقعه من 

الطرف الآخ���ر، ناهيك عن اأن 

املنطق���ة ذات اأبني���ة متال�ضقة 

ماأهول���ة بال�ض���كان، ل���ذا اأدرك 

اجلي����ش الإ�ضرائيل���ي ا�ضتحالة 

الدخ���ول من بواب���ة »مندلبوم« 

اإىل القد����ش ال�ضرقي���ة فبقيت 

ال�ضيطرة للقوات الأردنية على 

جميع املواق���ع لغاية �ضباح يوم 

الثالثاء 1967/6/6. 

اأم���ام هذا الو�ض���ع، تراجع 

اخلل���ف،  اإىل  الع���دو  جي����ش 

واأعاد جتمع���ه، ثم اجته �ضمالً 

اإىل منطق���ة ال�ضي���خ جراح »تل 

الذخ���رة«، وعلى الرغم من اأن 

املنطق���ة كانت حم�ضنة بحقول 

األغام واأ�ض���الك �ضائكة وخالية 

اإل من ال�ضرية الثالثة من كتيبة 

احل�ض���ني الثانية ، اإل اأنه ف�ّضل 
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الدخ���ول منه���ا عل���ى الدخول 

م���ن »بوابة مندلب���وم«، فق�ضف 

املنطق���ة ب�ضكل مركز باملدفعية 

والطران، ثم قام بعملية اإنزال 

ج���وي يف ملعب ال�ضي���خ جراح 

خل���ف ال�ضرية الثاني���ة، وتقدم 

بقواته املظلية من جهة ال�ضرق، 

وقواته املهاجمة من جهة الغرب 

ملحا�ضرة قوات ال�ضرية الثانية، 

فت���م ال�ضتب���اك ب���ني الق���وات 

الأردني���ة والقوات الإ�ضرائيلية، 

وكان قتال �ضديدا و�ضل مرحلة 

ال�ضتب���اك بال�ض���الح الأبي����ش 

والتع���ارك بالأي���دي، اأظه���رت 

�ضجاع���ًة  كل  ال�ضري���ة خالل���ه 

وب�ضالًة واإقدام.

بع���د ذل���ك، انتق���ل القتال 

الأوىل  ال�ضريت���ني  مواق���ع  اإىل 

والثانية يف ال�ضيخ جراح، حيث 

متكن العدو من احتالل املنطقة 

الت���ي يتمركزان فيه���ا، فاأ�ضدر 

اإىل  اأوام���ره  كري�ض���ان  البط���ل 

مقاتلي الكتيبة قائ���ال: »نب����يه 

القتال م���ن �ض�����ارع اإىل �ضارع، 

وم���ن بيت اإىل بيت.. والنار ول 

العار. 

اأع���اد كري�ضان توزيع جنوده 
والأ�ضلحة املقاوم���ة للدروع يف 

مواق���ع جدي���دة داخ���ل املدينة 

عند نقاط اقرتاب دبابات 

اإ�ضرائي���ل، حي���ث اأ�ضبح القتال 

قتال �ض���وارع، واأمام عناد 

املقاتل���ني  و�ضرا�ض���ة 

اإمداد  الأردني���ني مت 

العدو بق���وات اإ�ضافية، 

فو�ضل���ت من ع���دة حماور ل 

يبعد كل حمور فيها عن الآخر 

�ضوى ع�ض���رات الأمتار منها: 

حم���ور »مندلب���وم«، واملح���ور 

الثاين من �ضارع نابل�ش اأ�ضفل 

ال�ضيخ ج���راح جنوباً، ويف اأول 

ال�ض���ارع قام العدو بتوزيع هذا 

املح���ور اإىل حمورين الأول عن 

طري���ق نابل�ش باجت���اه ال�ضرية 

الثالث���ة، والث���اين �ضل���ك حمور 

الربيد  الإذاع���ة-  املحافظ���ة- 

حت������ص������ن ف��������ي ب�����������رج دب������اب������ت������ه وأس��������ق��������ط س��������ت ط�������ائ�������رات 
ال�������ق�������ات�������ل ال���������������ص���������������اروخ  ي��������أت��������ي��������ه  أن  ق��������ب��������ل  ل��������ل��������ع��������دو 

م����������وش����������ى داي�����������������������ان ع������������ن م�������ع�������رك�������ت�������ه م������������ع ك��������ري��������ش��������ان: 
ك���������������ل خ������������ط������������وة ك�������ل�������ف�������ت�������ن�������ا ع���������������ش���������������رات ال��������ض��������ح��������اي��������ا

الآيل- باجتاه »باب ال�ضاهرة«، 

ث���م اجته���ت دبابات���ه اإىل »باب 

العام���ود«، واملح���ور الثالث من 

وادي اجلوز باجتاه »اجلثمانية« 

حيث انحرف ق�ضم منها باجتاه 

و�ضط البلد خارج الأ�ضوار، ومت 

تطوي���ق مواقع ال�ضري���ة الثالثة 

من جميع الجتاهات. 

وقد عم���د العدو اإىل حيلة 

ق���ذرة اإذ رف���ع العل���م العراقي 

على دبابات���ه عند باب العامود 

لالإيح���اء لالأردنيني ب���اأن قوات 

عراقية و�ضلت مل�ضاندتهم، لكن 

حني تق���دم عدد م���ن املقاتلني 

الأردنيني نحوه���ا اأطلقت النار 

عليه���م، فتبين���وا اأنه���ا خدع���ة 

اإ�ضرائيلية .

�ضر�ض���ة  مع���ارك  وبع���د 

�ضق���ط خالله���ا 185 مقات���ال 

ا�ضرائيلي���ا بني �ضابط و�ضابط 

�ض���ف وجن���دي ع���دا اجلرحى 

واخل�ضائر املادية، نفدت ذخائر 

الكتيب���ة، ومل يتبق من مقاتليها 

اإل 43 مقات���ال بع���د اأن �ضقط 

منها 104 �ضهداء، وفقد وجرح 

املئات، وملا كانت عملية اإمدادها 

بالذخائ���ر واملقاتلني كانت �ضبه 

م�ضتحيل���ة م���ا كان اأمام البطل 

كري�ض���ان اإل اأن اأ�ضدر اأمره ملن 

تبقى معه بالن�ضحاب. 

وق���ال قائ���د ل���واء املظليني 

الإ�ضرائيل���ي بع���د معرك���ة ت���ل 

الذخ���رة يف القد����ش : »عل���ي 

اأن اأق���ول باأنه عل���ى الرغم من 

اأنني ا�ضرتك���ت يف عدة معارك 

اأن  اإل  الع�ضكري���ة  حيات���ي  يف 

م���ا �ضاهدت���ه يف ه���ذه املنطقة 

وم���ا �ضمعته من الق���ادة خالل 

جتوايل علي���ه���م من موقع اإىل 

موقع كان اأمرا ل ي�ضدق، وكما 

ق���ال يل اأح���د الق���ادة: عندما 
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�ضرت باجتاه مفرتق 

الطرق كان معي اأربعة 

جن���ود فق���ط مم���ن بقوا 

اأحي���اء م���ن �ضريت���ي وهناك 

�ضري���ة اأخرى كان���ت قد احتلت 

)ه�ضب���ة ال�ضالح( م���ن الناحية 

اجلنوبي���ة ومل يب���ق منه���ا بعد 

انته���اء العملي���ة �ض���وى �ضبع���ة 

جنود«.

�ضياع القد�ش كان غ�ضة يف 

حلق من�ضور كري�ضان، قال اأحد 

رفاق���ه من املحارب���ني القدامى 

»�ضليم���ان ابو الغن���م« اإنه دخل 

ال�ضهي���د  عل���ى  ي���وم  ذات 

فوج���ده  مكتب���ه،  يف 

ب���ني  راأ�ض���ه  وا�ضع���ا 

كالطفل،  ويبكي  يديه 

ويقول : »ليتنا قتلنا يف القد�ش 

وا�ضت�ضهدنا«. 

وقب���ل ع�ض���رة اأع���وام، كان 

البط���ل كري�ض���ان قائ���دا لفئ���ة 

الإ�ض���ارة يف الكتيب���ة الأردني���ة 

التا�ضع���ة التي كانت تتمركز يف 

ال�ضف���ة الغربية، وق���د قدر له 

ال�ضرتاك يف القتال �ضد هجوم 

ل���واء املظل���ي���ني الإ�ضرائيلي���ني 

على بل���دة قلق���يلية يف العا�ضر 

من اأكتوبر من عام 1956، وقد 

اخت��������ار الك���ي���ان ال�ضهي���وين 

اآنذاك خ�����رة جنوده من القوات 

اخلا�ض���ة »املظلي���ني« لكنه������م 

فوجئ���وا ب���رد ق������وي ا�ضتب�ضل 

ب���ه اأف���راد اجلي����ش الأردن������ي 

واملدافعني ع���ن حيا�ش املدينة 

موقع���ا بالعدو خ�ضائ���ر فادحة 

يف الأرواح والعتاد، فارتد على 

اأعقابه خا�ضرا يف هزمية �ضنيعة 

توع���د اإثرها قائد اللواء حينها 

بتلق�������ني  داي��������ان«  »مو�ض������ى 

الكت����يب���ة الأردني�����ة در�ض���ا يف 

اإدارة املع����ركة وفن����ونها .

ال�صهادة

دارت عجلة الأي���ام لتتوىل 

يف  كري�ض���ان  البط���ل  كتيب���ة 

مهامه���ا   1968 الع���ام  بداي���ة 

يف منطق���ة »احلم���را« الواقعة 

يف الرك���ن ال�ضم���ايل من مدينة 

ي���وم  ال�ضمالي���ة. ويف  ال�ضون���ة 

اخلمي����ش املواف���ق 15 �ضب���اط 

الع���دو  ق���وات  قام���ت   1968
بع���دوان غا�ضم عل���ى الأرا�ضي 

الأردني���ة م���ن خ���الل ق�ض���ف 

ال�ضون���ة ال�ضمالي���ة والزمالي���ة 

والعد�ضية ووقا�ش وج�ضر امللك 

ح�ض���ني وج�ض���ر الأمر حممد 

واملدفعية  بالطائرات  والكرامة 

والر�ضا�ضات. ومع ا�ضتداد اإوار 

املعرك���ة اعتل���ى كري�ضان دبابته 

وتق���دم بها جتاه الع���دو، الذي 

حاول الول���وج يف بع�ش اأخاديد  

املنطق���ة و�ض���ول اإىل احت���الل 

مناط���ق �ضرقي نهر الأردن لكن 

الكتيبة منع���ت اأي تقدم لقوات 

الع���دو، مما دعاه���ا اإىل طلب 

تدخ���ل �ضالح اجلو لعله يخفف 

عنها القوة النارية التي فتحتها 

علي���ه  الكتيب���ة 

خ�ضارة  وكبدته 

�ض���ت طائ���رات 

مقاتلة.

 ويف ال�ضي���اق ه���ذا يق���ول 

نا�ض���ر كري�ضان جن���ل ال�ضهيد 

وادي  ا�ضت�ضه���د يف  وال���ده  اإن 

الأردن ال�ضم���ايل قب���ل معرك���ة 

الكرام���ة بثالث���ة اأ�ضابي���ع اأثناء 

معرك���ة �ضميت مبعركة الثماين 

وال���ده  اأن  م�ض���را  �ضاع���ات، 

كان ق���د وعده���م با�ضطحابهم 

ال�ضن���ة  منت�ض���ف  عطل���ة  يف 

الدرا�ضية التي كانت قد بداأت، 

اإل اأن���ه تلق���ى ات�ض���ال هاتفيا 

يخطره باأن القوات ال�ضرائيلية 

با�ضرت الإغ���ارة على املنطقة، 

فغادر فورا برفقة �ضائقه الذي 

اأفادن���ا بالكث���ر ع���ن تفا�ضيل 

حلظ���ة ال�ضه���ادة ، وق���ال لن���ا 

اآنذاك اإنه وقبل و�ضول ال�ضيارة 

عمدت القوات ال�ضرائيلية اإىل 

ق�ضفهم وكاأنهم يتعمدون ق�ضف 

ال�ضهيد كري�ض���ان �ضخ�ضيا، اإل 

اأن���ه ورغم �ضدة الق�ضف وتناثر 

الن���ران م���ن حول 

ال�ضيارة التي كانت تقله، 

كان يحمل جهاز الال�ضلكي بني 

كتفيه واأذن���ه لتمرير التعليمات 

لكتيبته.

وبح�ض���ب املعلوم���ات ف���اإن 

بع���د  املعرك���ة  اأدار  ال�ضهي���د 

و�ضول���ه مل���دة ثم���اين �ضاعات 

متوا�ضلة ا�ضتخ���دم فيها العدو 

خمتل���ف الأ�ضلحة وعلى راأ�ضها 

الط���ران، واأنه اأثن���اء مت�ضيط 

العدو املنطقة بقذائفه  �ضقطت 

اإحداه���ا على الرائ���د كري�ضان 

ال���ذي كان يتقلد ب���رج الدبابة، 

ف�ضق���ط اأر�ض���ا فدع���ا �ضائقه 

قائ���ال له: »بتو�ض���ي ابني مازن 

على �ضغلتني..درا�ضته ودينه«. 

اأطل���ق ا�ضم���ه عل���ى  وق���د 

اأح���د مع�ضك���رات اجلي����ش يف 

»القطران���ة« ، وعل���ى مدر�ض���ة 

ثانوي���ة يف »م���اركا اجلنوبي���ة« 

وعل���ى �ض���ارع يف جب���ل عم���ان 

- ال���دوار الث���اين، وعل���ى اأحد 

الأحياء الكربى يف معان.
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ن�������������������ال م��������������ن ث�������م�������ار 
احل����ي����اة أط���ي���ب���ه���ا ثم 
في  ع���ام���ا   42 ق��ض��ى 
أف����ق����ر ب����ق����اع ال���دن���ي���ا 

بيريو كورتي
ق�ضة كفاح

�ضد املر�س يف اأفريقيا

القارة  واملر�س  الفقر  ا�صتوطن 

الأفريقية زمنا طويال ، وح�صدا 

وما  اأبنائها.  من  الكثر  اأرواح 

الراهن  وقتنا  حتى  املر�س  زال 

التنمية  وجه  يف  كبرا  حتديا 

على  واحليييفييياظ  والييتييحيي�ييصيير 

وتختزن  الإن�صانية.  احلييييياة 

ق�ص�س  الأفييريييقييييية  الييذاكييرة 

كثر من الأبطال الذين قاتلوا 

املر�س يف قلب القارة ال�صوداء ، 

ترتفع  احلياة  حظوظ  وجعلوا 

فيها. وعلى الرغم من اأن اأ�صماء 

اأن  اإل  الذهن  اإىل  تقفز  كثرة 

ياأتي  كورتي  بيرو  الإيطايل 

ذكره قبل غره يف هذا ال�صياق 

منصور مبارك

بيرو كورتي

الذي  الطبيب  هذا  ولد 

اأفريقيا  يف  حياته  اأم�ضى 

يف مدينة بريانزا يف العام 

خربت  ثرية  لعائلة   1925
بحبوحة العي�ش ورغده منذ 

زم��ن م��دي��د. ول��ك��ن حياته 

مل ت��خ��ل م��ن ال��ك��در، فقد 

اب��ت��ل��ي مب��ر���ش خ��ط��ر يف 

اإىل  ير�ضله  اأباه  الرئة جعل 

مدينة �ضرتي�ضا القابعة على 

�ضفاف بحرة مانيوري كي 

على  العليل  هواوؤها  يعينه 

ال�ضفاء. 
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كورتي ولو�ضيل وابنتهما

بيئة  يف  ك���ورت���ي  ن�����ض��اأ 

الت�ضحية  قيمتي  مت��ج��د 

ركنا  وت��ع��ده��م��ا  والإي����ث����ار 

الإن�ضانية.  للحياة  اأ�ضا�ضيا 

هذه البيئة زرعت يف اأعماق 

اأن ي�ضبح  الرغبة يف  نف�ضه 

الأحوال  اأف�ضل  طبيبا، ويف 

ونظر  اأج��ن��ب��ي��ة.  ب���الد  يف 

الكثر من جمايليه اإىل تلك 

املخططات على اأنها جمرد 

اأحالم مراهقة. فاأنى ل�ضاب 

نال من ثمار احلياة اأطيبها 

البوؤ�ش  يتكبد  اأن  واأينعها 

بقاع  اأف��ق��ر  يف  وال�����ض��ن��ك 

الدنيا ؟ ولكن كورتي دح�ش 

�ضكوك هوؤلء والتحق بكلية 

بجامعة  واجل��راح��ة  الطب 

فيها.  درا�ضته  واأمت  ميالن 

كورتي  خ��ا���ش  م��ي��الن  ويف 

عززت  �ضخ�ضية  جت��رب��ة 

اإمي��ان��ه وط��م��وح��ات��ه، حيث 

تعرف اإىل فتاة تتعلم الطب 

يحدوها  نف�ضها  الكلية  يف 

وممار�ضة  ال�ضفر  الأم��ل يف 

كان  اأفريقيا.  يف  الطبابة 

حينذاك  م��غ��رم��ا  ك���ورت���ي 

اأنها  اأعلمته  التي  باأختها، 

ع�ضال،  مر�ش  م��ن  تعاين 

ب��اأن يكون  فقطع لها وع��دا 

طبيبا يف اأفريقيا. 

وبعد تخرجه يف جامعة 

اإىل  ك��ورت��ي  �ضافر  م��ي��الن 

تخ�ض�ش  ح���ي���ث  ك����ن����دا 

وعلم  الأ����ض���ع���ة  ع��ل��وم  يف 

الأع�����ض��اب والأط���ف���ال يف 

ج�ضنت  �ضاينت  م�ضت�ضفى 

ل��الأط��ف��ال مب��ون��رتي��ال. ويف 

التقى  هناك  درا�ضته  اأثناء 

طبيب تخدير واأ�ضعة، وقامت 

العمليات  ب��اإج��راء  لو�ضيل 

تقدم  لإر���ض��ال��ي��ة  مبنى  يف 

والولدة  التمري�ش  خدمات 

نهاية  ويف  ال��ق��ري��ة.  لأه���ل 

العام تزوجا ورزقا بعد ذلك 

دومينيك.  اأ�ضمياها  مولودة 

ورغبة منه يف تلبية حاجات 

والقيام  املتزايدة  املر�ضى 

كورتي  بحث  متقن،  بعمل 

عن ممولني لبناء م�ضت�ضفى 

ذلك  اأج��ل  ومن  القرية،  يف 

را�ضل كثرا من ال�ضخ�ضيات 

من  بالعديد  وق��ام  امل��وؤث��رة 

كما  اأوروب���ا،  اإىل  الرحالت 

يف  خمتلفة  ف��رتات  اأم�ضى 

املال  خاللها  جمع  اإيطاليا 

الطبية،  امل��ع��دات  ل�����ض��راء 

وحتقق حلم كورتي يف زمن 

امل�ضت�ضفى  ببناء  قيا�ضي، 

وتطبيقا  لروؤيته،  جت�ضيدا 

 : ال���دائ���م  ل�����ض��ع��اره  عمليا 

الأف�ضل  ال���ع���الج  ت��ق��دمي 

لأكرب عدد من النا�ش باأقل 

الأ�ضعار .

ل���ك���ن ال����ض���ط���راب���ات 

اأفريقيا  يف  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة 

عطلت كثرا من طموحات 

ك��ورت��ي، ف��ف��ي اأك��ت��وب��ر من 

العام 1962 اعلنت اأوغندا 

ا���ض��ت��ق��الل��ه��ا وان���ف���ج���رت 

ال�ضيا�ضية  ال�����ض��راع��ات 

اإىل  الع�ضكرية  والنقالبات 

اجلي�ش  قائد  ا�ضتوىل  اأن 

ال�ضلطة  على  اأم��ني  عيدي 

وتعر�ش   .1971 العام  يف 

امل�ضت�ضفى يف خ�ضم احلرب 

م����ك����ان����ت����ه ف�������ي أوس��������������اط ال������ف������ق������راء ج���ع���ل���ت 
كمينا  ل����ه  ن���ص���ب���وا  جل����ن����ود  ت���ت���ص���دى  ام��������رأة 

متخ�ض�ضة  كندية  طبيبة 

لو�ضيل  تدعى  اجلراحة  يف 

بدورها  ك��ان��ت  تي�ضدايل، 

لأن  طفولتها  منذ  تتطلع 

ت�ضبح طبيبة تكافح املر�ش 

ومتد يد العون للفقراء.

�ضعى كورتي اإىل حتقيق 

الهند  اإىل  ف��رح��ل  ح��ل��م��ه 

ت�ضاد  يف  وعمل  واأفريقيا، 

لفرتة من الوقت. ويف اأثناء 

التقى  فرن�ضا  اإىل  �ضفره 

وك�ضف  اأخ��رى  مرة  لو�ضيل 

لها ما يعتمل يف �ضدره من 

ال�ضفر  منها  وطلب  طموح، 

معه اإىل اأوغندا فا�ضتجابت 

معا  الإث��ن��ان  ورح��ل  لطلبه. 

اإىل هناك يف الأول من مايو 

قرية  يف  وا�ضتقرا   ،1961
ت�ضمى لكور حتكمها قبيلة 

كورتي  عمل  حيث  الأك���وي 
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اأن  بعد  للعمليات،  وقاعتان 

اأمني  عيدي  الرئي�ش  منحه 

ت�ضريحا بذلك خالل زيارته 

للم�ضت�ضفى يف العام 1976، 

�ضهرة  ذل���ك  ب��ع��د  وذاع����ت 

اأطباء  جعل  ما  امل�ضت�ضفى، 

جددا من عينتيبي واآخرين 

من اإيطاليا يلتحقون به، ومل 

والتو�ضع  التطوير  يتوقف 

عند هذه احلدود، اإذ اأ�ض�ضت 

ملحقة  للتمري�ش  مدر�ضة 

برنامج  وو�ضع  بامل�ضت�ضفى، 

لعالج �ضوء التغذية »الهزال« 

مب�ضاعدة اإيطالية.

طويل  وق��ت  مي�ش  ومل 

مكانة  لكورتي  كانت  حتى 

قبيلة  اأو����ض���اط  يف  ك��ب��رة 

الأك�������ويل، ج��ع��ل��ت اإح����دى 

ن�ضاء القبيلة – ذات مرة - 

تت�ضدى جلنود ن�ضبوا كمينا 

امل�ضت�ضفى.  ق��رب  لكورتي 

واحلب  ال��وف��اء  ه��ذا  واإزاء 

منح كورتي كل طاقاته جلعل 

متطورا،  مركزا  امل�ضت�ضفى 

حيث عمل مب�ضاعدة طبيب 

جعل  على  اأ�ضكتلندا  م��ن 

للتدريب،  مركزا  امل�ضت�ضفى 

ال�ضبان  الأطباء  وا�ضتقطب 

اأوغنده،  اأن��ح��اء  جميع  م��ن 

وتكرميا لهما ح�ضل كورتي 

وزوجته على و�ضام ال�ضرف 

 ،  1981 ع���ام  الإي���ط���ايل 

ا�ضتقبل   1983 العام  ويف 

الثاين  بول�ش  يوحنا  البابا 

كورتي وزوجته يف الفاتيكان 

يف  عملهما  على  وهناأهما 

ا�ضتداد  اأثناء  ويف  اأفريقيا. 

ال�ضراع يف كمبال و�ضقوط 

لو�ضيل وبيرو يف اأول غرفة العمليات يف م�ضت�ضفى لكور

كورتي يف �ضبابه

عدة  غ���ارات  اإىل  الأه��ل��ي��ة 

وحلق به بع�ش ال�ضرر، ويف 

باخلوف  م�ضحونة  اأج���واء 

وزوجته  كورتي  قرر  واملوت 

اإر�ضال ابنتهما اإىل اإيطاليا. 

ال�ضعوبات،   م��ن  وب��ال��رغ��م 

ب�ضورة  كورتي  عمل  تقدم 

تو�ضيع  مت  ف��ق��د  م��ذه��ل��ة، 

امل�����ض��ت�����ض��ف��ى وحت���دي���ث���ه، 

جديدة  اأق�����ض��ام  واأن�����ض��ئ��ت 

ش���������������������ع���������������������اره ك��������������ان 
ت����������ق����������دمي ال��������ع��������الج 
األف�����������ض�����������ل ألك������ب������ر 
ع�����������دد م��������ن ال������ن������اس 
ب�����������أق�����������ل األس�����������ع�����������ار
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بيرو مع اجلندي اأمني، عام 1979

كورتي  دع���ي  ال�����ض��ح��اي��ا، 

لت�ضلم  جنيف  اإىل  وزوجته 

اعرتافا  �ضا�ضكاو،  ج��ائ��زة 

وجهود  املتميزة  بجهودهما 

يف  وال��ق��اب��الت  املتطوعني 

التغذية  ����ض���وء  م��ك��اف��ح��ة 

وحملة » تطعيم ال�ضافاري » 

التي نظمها كورتي وزوجته 

يف �ضمال اأوغنده .

امل�ضت�ضفى  ل��ع��ب  وق���د 

النا�ش  جعل  كبرا يف  دورا 

عو�ضا  الطب  اإىل  يلجاأون 

ولكن  الكهانة وغرها.  عن 

اأ�ضبح  احل��رب  ا�ضتداد  مع 

بالالجئني  امل�ضت�ضفى يغ�ش 

ممن تقطعت بهم ال�ضبل. ويف 

اأبريل 1987 بعد اختطاف 

ال���ق���وات لأح����د الأط���ب���اء، 

قبيلة  ك��ب��ار  ك��ورت��ي  ج��م��ع 

م�ضتقبل  يقرر  كي  الأك��ويل 

عليه  فاقرتحوا  امل�ضت�ضفى 

فتح  واأعيد  موؤقتا.  اإغالقه 

امل�ضت�ضفى بعد �ضتة اأ�ضابيع 

مايثو  الدكتور  اإدارة  حتت 

م�ضاعد كورتي .

ظهرها  الدنيا  واأدارت 

ا�ضتقرار،  ب��ع��د  ل��ل��زوج��ني 

لو�ضيل  اأ���ض��ي��ب��ت  ح��ي��ث 

يالأيدز بعد اإجرائها عملية 

وتعر�ش  امل��ر���ض��ى،  لأح���د 

قلبية  ل��ن��وب��������ة  ك�����������ورت��ي 

وب�عد   .1993 ال��ع��ام  يف 

ع���ام����ني، ويف اأثناء تكرميه 

الكلية  ع�����ض��وي��ة  مب��ن��ح��ه 

لالأطب���اء  الكندية  امللكية 

زوج���ته  توفيت  اجلراحني 

مر�ش  رحلة  بعد  لو�ض����يل 

اأ�ضبح  اأن  وبعد  وم��ع��ان��اة. 

اإىل  تطلع  وح��ي��داً  ك��ورت��ي 

ل�ضوء  ولكن  ماثيو  م�ضاعدة 

الأف�ضل  طبيبه  فاإن  احلظ 

و�ضديقه  امل�ضت�ضفى  يف 

رئوي  بنزف  ت��ويف  احلميم 

فرو�ش  م�ضاعفات  ب�ضبب 

الأي���ب���ول يف دي�����ض��م��رب من 

العام 2000.

وق��ات��ل ك��ورت��ي م��ن اأجل 

الذي  امل�ضت�ضفى  ت��ط��وي��ر 

قدر عدد املر�ضى املرتددين 

عليه �ضنويا بثالثمائة األف، 

املمثل  ليكون  اختياره  ومت 

الرئي�ش ملعركة اأفريقيا �ضد 

كان  م�ضت�ضفاه  لأن  الأي��دز، 

الأول يف التعرف على الأيدز 

عمليات  وبعد  واكت�ضافه. 

عدة يف �ضرايني القلب تويف 

اأبريل  الثاين من  كورتي يف 

ميالن  مبدينة   2003 عام 

البنكريا�ش،  �ضرطان  ب�ضبب 

يناهز  حينها  ع��م��ره  وك���ان 

77 عاما ق�ضى 42 منها يف 
اأفريقيا .
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ً األوطان شعرا

اب����ن الروم���ي

أبيعه أال  آل����ي����ت  وط������ن  ول������ي 

ع��ه��دت ب��ه ش��رخ ال��ش��ب��اب ونعمة

ف��ق��د أل��ف��ت��ه ال��ن��ف��س ح��ت��ى كأنه

إليهم ال���رج���ال  أوط�����ان  وح��ب��ب 

ذكرتهم أوط���ان���ه���م  ذك������روا  إذا 

وعّزني لئيم  فيه  ضامني  وق��د 

وأح���دث أح��داث��ًا أض��رت مبنزلي

من ظالمتي أتى  فيما  وراغمني 

ف��ج��ل ع���ن امل��ظ��ل��وم ك���ل ظالمة

مالكًا ال��ده��ر  ل��ه  غ��ي��ر  أرى  وأال 

ظاللكا في  أصبحوا  قوم  كنعمة 

هالكا غ���ودرت  ب��ان  إن  لها جسد 

هنالكا ال��ش��ب��اب  ق��ض��اه��ا  م����آرب 

لذلكا فحنوا  فيها  الصبا  عهود 

م��ع��ص��م بجبالك م��ن��ه  أن���ا  وه���ا 

املسالكا م��ن��ه  ب��ي��ع��ه  إل���ى  ي��ري��غ 

وقال لي اجهد في جهد احتيالكا

املهالكا الكاشحني  نفوس  وقتك 

نعي����م احل�����اج

وبالديا النوى  في  أهلي  تذكرت 

وأهلها ال��رب��وع  ه��ات��ي��ك  ت��ذك��رت 

تطير لها نفسي من الوجد واجلوى

إليها جوارحي وتهتز من شوقي 

فال الشوق يدنيني وال الفكر نائيا

ب����الدي فإنني  ي���ا  وداع�����ا وداع�����ا 

وقد يجمع الله الشتيتني بعدما

وقد طال شوقي للحمى وبعاديا

الزواهيا ال��رب��وع  تلك  حبذا  وي��ا 

وميسي لها دمعي على اخلد جاريا

كما اهتز غصن مال للريح حانيًا

وال الدمع يجديني وال القلب ساليا

ثانيا ال��ع��ود  إل���ى  م��ش��ت��اق��ًا  أودع 

تالقيا أال  ال���ظ���ن  ك���ل  ي��ظ��ن��ان 



شهداء الكويت .. بطوالتهم وتضحياتهم



إحدى الصور املشاركة
في مسابقة الشهيد الثقافية
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